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Η ολέθρια πορεία για το λαό μας, που κάνει το Προεδρικό και η Πινδάρου για δεύτερη συνεχόμενη πενταετία δεν έχει σταματημό. Σε όλα τα ζητήματα που είναι μείζονος
σημασίας για τον κυπριακό λαό, η παρούσα διακυβέρνηση έχει κάτι καταστροφικό να προτείνει, εξυπηρετώντας βέβαια την ίδια ώρα τα μικροκομματικά της συμφέροντα.
To Κυπριακό, η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία πλήττονται από τους λανθασμένους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Κυπριακό – ώρα μηδέν!
Δυστυχώς, πέραν του γεγονότος ότι το Κυπριακό βρισκόταν
σε πλήρη στασιμότητα εδώ και 15 μήνες, μετά από το
ναυάγιο στο Κρανς Μοντανά, έρχονται να επιστεγάσουν την
αποτυχημένη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη
– ΔΗΣΥ, οι δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου περί χαλαρής και
αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Δηλώσεις, χωρίς οποιοδήποτε
συγκεκριμένο περιεχόμενο, οι οποίες έδωσαν μάλιστα το δικαίωμα
στην κατοχική Τουρκία, διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών,
κ. Τσαβούσογλου, να καλεί την ελληνοκυπριακή πλευρά να
ξεκαθαρίσει ποια λύση θέλει.

Εμείς δηλώνουμε
ξεκάθαρα ότι θα
αντισταθούμε στις
οποιεσδήποτε μεθοδεύσεις
και καλούμε την κυβέρνηση
να παραμείνει συνεπής στις
αρχές λύσης που επιδιώκει η
πλευρά μας εδώ και 44 χρόνια
για λύση στο πλαίσιο της
Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο χρόνος είναι αδυσώπητος όσον αφορά στο
Κυπριακό, κάτι που ξεκαθαρίζει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ, κύριος Γκουτέρες, ο οποίος στην πρόσφατη έκθεση του
επισημαίνει πως θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στη βάση
του Πλαισίου συμπερασμάτων του, ακόμη και αν υπάρχουν άλλες
εισηγήσεις, καθώς τα χρονικά περιθώρια τελειώνουν και θα
πρέπει να το αντιληφθούν πρώτα και κύρια οι δύο ηγέτες. Αυτό
από μόνο του υποδηλώνει ότι οι οποιοιδήποτε ακροβατισμοί της
Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ στο Κυπριακό, το μόνο πράγμα
που θα πετύχουν στο τέλος της ημέρας, είναι να κάνουμε πράξη το όραμα
του Ραούφ Ντενκτάς για λύση συνομοσπονδίας με προοπτική τη λύση δύο
κρατών. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα αντισταθούμε στις οποιεσδήποτε
μεθοδεύσεις και καλούμε την κυβέρνηση να παραμείνει συνεπής στις αρχές
λύσης που επιδιώκει η πλευρά μας εδώ και 44 χρόνια για λύση στο πλαίσιο
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Οι κυβερνώντες βιάζουν τη νοημοσύνη μας
Δυστυχώς όσα εκτυλίσσονται στο επίπεδο της οικονομίας, ιδιαίτερα στο
θέμα που μονοπωλεί τους τελευταίους μήνες σε σχέση με το ξεπούλημα του
Συνεργατισμού και τις μεθοδεύσεις Κυβέρνησης και Υπουργού οικονομικών,
μόνο βιασμό της νοημοσύνης μας αποτελεί. Ο Γενικός Εισαγγελέας από τη
μια καταγγέλλει παραβίαση του Συντάγματος και από την άλλη ο Γενικός
Ελεγκτής μιλά για παράνομες και παράτυπες ενέργειες από το Υπουργείο
Οικονομικών. Συγκεκριμένα, οι κυβερνώντες προχώρησαν απευθείας στο
διορισμό συγκεκριμένου νομικού οίκου, που θα χειριζόταν τη διαδικασία με
το διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της Συνεργατικής παρακάμπτοντας
την έγκριση από τη Νομική Υπηρεσία. Νομικός οίκος, ο οποίος μάλιστα
συνεργαζόταν με την MIG και τον Αντρέα Βγενόπουλο, με αυτούς δηλαδή
που έχουν την κύρια ευθύνη για την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού
μας συστήματος.
Η επιλεκτική συνεργασία της παρούσας κυβέρνησης με τους θεσμούς του
κράτους είναι απαράδεκτη και ζημιογόνα για το δημόσιο συμφέρον. Η
συμπεριφορά αυτή είναι επαναλαμβανόμενη και οφείλουν να σέβονται τους
θεσμούς και να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και να λειτουργούν
προς το συμφέρον του κυπριακού λαού και όχι προς το συμφέρον των
ιδιωτών.

Μπροστά για παιδεία, δημόσια
και προοδευτική, και όχι
παιδεία, εμπόρευμα προς
πώληση

Οι εξελίξεις σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας
παιδείας δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους
σε καμιά περίπτωση. Η παρούσα διακυβέρνηση
μας έχει αποδείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις
ότι δεν την ενδιαφέρει η διαφύλαξη του δημόσιου
χαρακτήρα της εκπαίδευσης μας, παρά μόνο η
διάλυση της προς όφελος των ιδιωτών στον τομέα
αυτό. Η κυβέρνηση αφήνει ξεκρέμαστους πάρα
πολλούς φοιτητές οι οποίοι θα έπρεπε να είναι
δικαιούχοι του επιδόματος του φοιτητικού πακέτου
αφήνοντας αδιανέμητο κονδύλι από τη φοιτητική
μέριμνα, αντί να παραχωρήσει το φοιτητικό πακέτο
σε όσο το δυνατό περισσότερους φοιτητές το έχουν
ανάγκη. Δεν αρκούνται στο γεγονός ότι έχουν
αποκόψει 19 εκατομμύρια ευρώ από τη φοιτητική
μέριμνα, από το 2013 μέχρι σήμερα. Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019 αποκόπτουν εκ νέου
ακόμα 3 εκατομμύρια.
Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η προσπάθεια τους όσο αφορά την εισαγωγή προπτυχιακών
προγραμμάτων με δίδακτρα, που θα προσφέρονται στα Αγγλικά, στα δημόσια πανεπιστήμια, καθώς
και το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, στο οποίο περιλαμβάνεται η καταβολή διδάκτρων
από προπτυχιακούς φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αφαιρείται η οποιαδήποτε αναφορά
για καταβολή διδάκτρων από το κράτος. Μήπως ο στόχος είναι να πληρώνουν όλοι οι φοιτητές
δίδακτρα; Θα μας βρουν απέναντι τουςστην οποιαδήποτε προσπάθεια ξεπουλήματος των δημόσιων
πανεπιστημίων.
Ελπιδοφόρα όμως είναι τα μηνύματα που μας αφήνουν τόσο οι πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, όσο και οι εκλογές για ανάδειξη της νέας ηγεσίας του μαθητικού κινήματος, της ΠΣΕΜ,
τους οποίους συγχαίρουμε και ευχόμαστε ότι σε συνεργασία με το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα,
την ΠΟΦΕΝ, θα συνεργαστούν και θα δώσουν αγώνες για προάσπιση των δικαιωμάτων τόσο των
μαθητών, όσο και της δημόσιας εκπαίδευσης.

«ΕΔΟΝ γερή και μαζική, δύναμη στους αγώνες της Νεολαίας»
Η Οργάνωση μας διανύει μήνα Γενικών Συνελεύσεων στις Τοπικές Οργανώσεις, καθώς και
Επαρχιακών Συνδιασκέψεων, σε όλες τις επαρχίες. Η φετινή χρονιά, αποτελεί ακόμη ένα σταθμό για
τις Επαρχιακές μας Οργανώσεις και τη δράση τους, για την επανατοποθέτηση των στόχων και του
πλάνου για μαζικοποίηση των γραμμών μας. Ενόψει των Επαρχιακών Συνδιασκέψεων, τα Επαρχιακά
Συμβούλια της ΕΔΟΝ καταθέτουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις τους για όλα τα ζητήματα που
απασχολούν τη νεολαία και ιδιαίτερα την κατάσταση σε κάθε επαρχία ξεχωριστά.
Καλούμε λοιπόν, κάθε ΕΔΟΝίτη και ΕΔΟΝίτισσα, κάθε νέο και νέα που νιώθει την ανάγκη να αντισταθεί
σε ότι μας πλασάρει το σάπιο σύστημα που ζούμε, κόντρα στην ασύδοτη εκμετάλλευση και τη
διασάλευση της αξιοπρέπειας μας, να συμμετέχει στις Γενικές μας Συνελεύσεις, στον προσυνεδριακό
μας διάλογο, στις Επαρχιακές μας Συνδιασκέψεις, έτσι ώστε μέσα από τον προβληματισμό και τη
συζήτηση να δυναμώσουμε την ΕΔΟΝ, να ατσαλώσουμε τους αγώνες μας!
•Ανθούλα Μενελάου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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«Ν»: Έχουμε δει την Κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη
να αλλάζει κατά καιρούς την πολιτική της γραμμή όσον
αφορά στο κυπριακό. Γιατί κατά τη γνώμη σας αδυνατεί
η κυβέρνηση να κρατήσει μια σταθερή γραμμή; Ποιες
επιπτώσεις δημιουργούνται εξαιτίας αυτής της στάσης;

T

ο κυπριακό αποτελεί το μείζον ζήτημα που
ταλανίζει, τον τόπο μας, Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους, εδώ και 44
ολόκληρα χρόνια. Τα χρόνια
αυτά πέρασαν δύσκολα, γεμάτα πιθανά
σχέδια επίλυσης και συνεχείς
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο
κοινοτήτων, με την ελπίδα της
εξεύρεσης μιας ικανοποιητικής
λύσης που θα επανενώσει ξανά
το νησί μας. Τις πιο πρόσφατες
σελίδες στην ιστορία του
κυπριακού κλήθηκε να γράψει η
Κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη,
η οποία για ακόμη μια φορά
φάνηκε ανάξια απέναντι στον
κυπριακό λαό με τις τελευταίες
αναφορές της περί μιας
«χαλαρής- αποκεντρωμένης
ομοσπονδίας» να κρούουν των
κώδωνα του κινδύνου για την
πατρίδα μας. Με αφορμή λοιπόν
τις τελευταίες δηλώσεις του κ.
Αναστασιάδη, ο Επικεφαλής
του Γραφείου για το Κυπριακό της
Κ.Ε ΑΚΕΛ, Τουμάζος Τσιελεπής,
μας μίλησε για το κυπριακό και
την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται την προκειμένη
στιγμή.
«Ν»:Σε ποια φάση βρίσκεται
αυτή τη στιγμή το Κυπριακό;
Μετά και από την κατάρρευση
των διαπραγματεύσεων στο
Κρανς Μοντανά, πιστεύετε
πως η διχοτόμηση είναι ένα
πιθανό ενδεχόμενο;
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Τ.Τ.: Πράγματι το έχουμε δει αυτό. Για παράδειγμα,
όταν ο κ. Αναστασιάδης ανέλαβε την Προεδρία το
2013, επιχείρησε απεγκλωβισμό από τις συγκλίσεις
και εξυπαρχής διαπραγμάτευση. Του ασκούσαμε τότε
έντονη κριτική και εκείνη η πολιτική κατέρρευσε ένα
χρόνο αργότερα. Τότε άρχισε να συζητά στη βάση
των συγκλίσεων με τον κ. Ακιντζί και φυσικά εμείς
ως ΑΚΕΛ ενθαρρύναμε την προσπάθεια. Όταν, όμως,
φθάσαμε σε ακτίνα σύγκλισης στο εδαφικό, ο Πρόεδρος
ουσιαστικά εγκατέλειψε τη προσπάθεια και το ίδιο
συνέβη στο Κρανς Μοντανά όπου δεν αξιοποίησε την
καθολική στήριξη που είχαμε στο κρίσιμο ζήτημα της
ασφάλειας, των εγγυήσεων και των στρατευμάτων. Δεν
γνωρίζω γιατί το πράττει αλλά σίγουρα οι επιπτώσεις
είναι πολύ αρνητικές και τις ζούμε, έχοντας υπόψη και
τις εκθέσεις του Γ.Γ.
«Ν»: Ως ΑΚΕΛ, δεδομένων των συνθηκών τι
προτείνετε στον κυπριακό λαό σε αυτή την
κρίσιμη φάση;

Το κατά πόσο μια ομοσπονδία
είναι συγκεντρωτική ή
αποκεντρωμένη κρίνεται
κυρίως από τον καταμερισμό
των αρμοδιοτήτων μεταξύ
κέντρου και περιφερειών.
Το παράδοξο στη δική μας
περίπτωση είναι ότι αυτό το
ζήτημα είναι ήδη συμφωνημένο
και αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο δεν περιλαμβάνεται στο
πλαίσιο Γκουτέρες με τα βασικά
εκκρεμούντα θέματα. Και ενώ ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης αύξησε
τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες
περίπου κατά ένα τρίτο και
τριπλασίασε τους θεσμούς και τα
όργανα που θα τις εφαρμόζουν,
ήλθε ξαφνικά παραμονές της υποβολής της τελευταίας
έκθεσης του Γ.Γ. και άνοιξε ένα συμφωνημένο ζήτημα.

Πρέπει, ωστόσο, όλοι να
λάβουμε σοβαρά υπόψη
την προειδοποίηση του
Γ.Γ. του ΟΗΕ ότι η εποχή των
ατέρμονων διαπραγματεύσεων
ανήκει οριστικά στο
παρελθόν και ότι το
στάτους κβο πρέπει
να αλλάξει.

Τ.Τ.: Αν σας πω ότι το Κυπριακό
βρίσκεται σε κρίσιμη φάση θα
σκεφτείτε ότι αυτή είναι μια
απάντηση – κλισέ και σίγουρα θα
έχετε δίκαιο. Πρέπει, ωστόσο,
όλοι να λάβουμε σοβαρά υπόψη
την προειδοποίηση του Γ.Γ. του
ΟΗΕ ότι η εποχή των ατέρμονων διαπραγματεύσεων ανήκει
οριστικά στο παρελθόν και ότι το στάτους κβο πρέπει να
αλλάξει. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αλλάξουμε στη
βάση του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας, αντιμετωπίζουμε άμεσο κίνδυνο να μας το
αλλάξουν προς άλλες κατευθύνσεις, στις οποίες ασφαλώς
δεν περιλαμβάνεται το ενιαίο κράτος. Συνεπώς, η οριστική
διχοτόμηση χτυπά πλέον απειλητικά την πόρτα. Δεν ισχυρίζομαι
ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίσημης αναγνώρισης του
ψευδοκράτους, αλλά μπορούν να το αναβαθμίσουν από
παράνομη σε μη αναγνωρισμένη οντότητα. Είναι δύο πολύ
διαφορετικά πράγματα και αν συμβεί αυτό, πολύ δύσκολα
πλέον θα αποφευχθεί η οριστική διχοτόμηση.
«Ν»: Πρόσφατα ο κύριος Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε
«χαλαρή» ομοσπονδία. Τι ακριβώς εννοούσε; Ποια είναι
η διαφορά της χαλαρής ομοσπονδίας από τη διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία;
Τ.Τ.: Στο σύγχρονο κόσμο υπάρχουν αποκεντρωμένες και
συγκεντρωτικές ομοσπονδίες. Όλα εξαρτώνται από τους
τρόπους και τους λόγους ίδρυσης του όποιου ομοσπονδιακού
μορφώματος. Οι κλασικές ομοσπονδίες του 19ου αιώνα, επειδή
προέρχονταν από συνομοσπονδιακά μορφώματα, φυσιολογικά
άρχισαν ως αποκεντρωμένες ομοσπονδίες, με εξελικτική
συγκεντρωτική τάση. Το ίδιο ισχύει για τις ομοσπονδίες
που ιδρύθηκαν για αντιμετώπιση εθνικών προβλημάτων.
Όλες οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, με κλασικό παράδειγμα τις
λατινοαμερικάνικες, είναι συγκεντρωτικές.

Μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος δεν εξήγησε τι ακριβώς εννοεί.
Το ερώτημα, βέβαια, είναι το εξής: Η διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, με το κατάλοιπο
αρμοδιοτήτων να
παραχωρείται στις
πολιτείες και χωρίς
συντρέχουσες
αρμοδιότητες
είναι
μήπως
συγκεντρωτική; Και
το τελευταίο αλλά
όχι έσχατο: Υπάρχει
μια κόκκινη γραμμή
στην αποκέντρωση.
Αν, για παράδειγμα,
ε κ χ ω ρ η θ ο ύ ν
στις
πολιτείες
αρμοδιότητες
όπως η άμυνα/
αμυντική πολιτική,
η δημοσιονομική
πολιτική, η ΑΟΖ
κ.α. τότε δεν μιλάμε
για αποκεντρωμένη
ομοσπονδία αλλά για
συνομοσπονδία.

Τ.Τ.: Εκείνο που εμείς ακούραστα και
κατ΄επανάληψη προτείνουμε είναι η αποδοχή
της πρότασης που υπέβαλε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ μετά
το ναυάγιο του Κρανς Μοντανά, στην οποία
και επιμένει σταθερά. Δηλαδή, για να γίνει
νέα προσπάθεια πρέπει αυτή να έχει νόημα, και
εξηγεί τι εννοεί με αυτό: Συνέχιση της διαδικασίας από
εκεί που είχε μείνει, με συζήτηση ως πακέτο των έξι
βασικών θεμάτων που καθορίζει, σε δύο τραπέζια όπως
ακριβώς έγινε στο Κρανς Μοντανά. Αν καταλήξουμε στα
έξι θέματα, τότε θα έχουμε τη στρατηγική συναντίληψη
που θα καταστήσει πολύ πιο εύκολο το έργο με τη
συζήτηση των υπολοίπως εκκρεμούντων θεμάτων.
Και αν υπάρχουν νέες ιδέες, όπως αναφέρει στην
πρόσφατη του έκθεση θα πρέπει οι δύο πλευρές από
κοινού να βρουν τρόπο να τις εντάξουν στους όρους
αναφοράς της διαπραγματευτικής διαδικασίας αλλά με
την αίσθηση του επείγοντος. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι
στιγμής, παρά τις φραστικές διακηρύξεις, καμιά πλευρά
δεν έχει αποδεχθεί τη θέση του Γ.Γ. χωρίς όρους και
αστερίσκους, γι’ αυτό άλλωστε ο κ. Γκουτέρες δεν
έχει πειστεί για επανέναρξη της διαπραγματευτικής
διαδικασίας.
•Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

επετειακά

Μ

ε το αμερικανοκίνητο πραξικόπημα της
Χούντας των συνταγματαρχών, στις 21
Απριλίου 1967, εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα
δικτατορία στο όνομα του υποτιθέμενου
«κομμουνιστικού κινδύνου». Η δικτατορία
ήταν ένα καθεστώς τρόμου, φρικτών
βασανιστηρίων και φυλακίσεων δημοκρατικών ανθρώπων
και κομμουνιστών, ακόμα και εκτελέσεων. Κερδισμένος
από την δικτατορία δεν βγήκε άλλος παρά το κεφάλαιο
και τα μονοπώλια των καπιταλιστών, αφού τα κέρδη τους
εκτινάχθηκαν και η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης
εντάθηκε όσο ποτέ άλλοτε.
Όλη αυτή η καταπίεση και η καταπάτηση των δικαιωμάτων
γέννησε την ανάγκη εξέγερσης ενάντια σε αυτό το φασιστικό
καθεστώς που να απαιτεί την άμεση επαναφορά της
δημοκρατίας, αφού η φίμωση του λόγου και η απαγόρευση
συγκέντρωσης ήταν καθημερινό φαινόμενο. Η ανάγκη αυτή
οδήγησε τον κόσμο της Αθήνας και μαζί του την πλειοψηφία
του ελληνικού λαού στα γεγονότα του Πολυτεχνείου στις
17 Νοεμβρίου 1973. Όμως πριν από τα ιστορικά γεγονότα
εκείνης της νύχτας είχαν προηγηθεί μία σειρά μικρών
εξεγέρσεων και γεγονότων που έκαναν την Αθήνα να μοιάζει
με ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί.
Τα γεγονότα ξεκίνησαν στις 14 Φεβρουαρίου 1973, όπου
έγινε ο πρώτος ξεσηκωμός των φοιτητών της Αθήνας, στο
χώρο του Πολυτεχνείου. Η πρώτη απόπειρα έγινε με αφορμή
το νόμο που προέβλεπε την υποχρεωτική στράτευση όσων
συνδικαλίζονταν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η
προοδευτική φωνή αντίδρασης των φοιτητών δεν άρεσε στη
φασιστική Χούντα των Συνταγματαρχών, αντέδρασε αυτή με
τη σειρά της καταπατώντας το πανεπιστημιακό άσυλο και
προχώρησε σε πολλές συλλήψεις και επιβολές ποινών.
Επτά ημέρες μετά τα πρώτα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στις 21 Φεβρουαρίου οι φοιτητές κατέλαβαν το κτίριο της Νομικής
σχολής στην Αθήνα, προβάλλοντας τα συνθήματα «Δημοκρατία», «Κάτω η Χούντα» και «Ζήτω η Ελευθερία». Η αστυνομία
επενέβη και πάλι για να καταστείλει την εξέγερση, αλλά η βίαιη εκδίωξη των φοιτητών από το κτίριο της Νομικής ενίσχυσε
ακόμη περισσότερο την αγωνιστικότητά τους.
Στους επόμενους μήνες γίνονται καταλήψεις στην Ιατρική, ξανά στη Νομική, διάφορες κινητοποιήσεις σε άλλες σχολές της
Αθήνας, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο πλάι των φοιτητών, κινητοποιούνται οργανωμένα συλλαλητήρια
ενάντια στις απαλλοτριώσεις γης που ήταν προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Ακόμη και στις ένοπλες δυνάμεις εκδηλώνονται
αντιδικτατορικές ενέργειες, όπως η αποχώρηση του αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ» από ΝΑΤΟϊκή άσκηση.
Έτσι όλα αυτά τα γεγονότα οδήγησαν τον λαό στην ιστορική εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το απόγευμα της Τετάρτης 14
Νοεμβρίου ξεκινά η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Φτιάχνεται ο πρώτος ραδιοφωνικός πομπός και αρκετός κόσμος μαζεύεται
γύρω από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα απειλεί με επέμβαση της αστυνομίας, ενώ οι φοιτητές διανυκτερεύουν στο χώρο του
Πολυτεχνείου για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα τους. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου ενώνεται με το εργατικό – λαϊκό
κίνημα και αποκτά χαρακτήρα παλλαϊκού ξεσηκωμού. Το μήνυμα ήταν πολιτικό, ανατρεπτικό, αντιιμπεριαλιστικό.
Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 1973, χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώνονται στο Πολυτεχνείο. Βρίσκονται αντιμέτωποι με δυνάμεις
της αστυνομίας που τους εμποδίζουν να ενωθούν με τους φοιτητές. Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν και μαθητές. Σημαντικό
ρόλο στην οργάνωση του λαού, εργαζόμενων, μαθητών και φοιτητών είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καθώς και η
Κομμουνιστική Νεολαία. Περίπου 150.000 λαού είναι στους δρόμους. Η 16η Νοέμβρη ήταν η μέρα κορύφωσης της εξέγερσης.
Η αστυνομία χτυπά το λαό με δακρυγόνα, γκλοπ και σφαίρες, χωρίς να μπορεί να διαλύσει τα μπλοκ των διαδηλωτών. Οι
διαδηλώσεις χωρίζονται και ενώνονται ξανά, ενώ οι φοιτητές μέσω του πομπού καλούν συνεχώς για ιατρική βοήθεια. Αργά το
απόγευμα πέφτουν και οι πρώτοι νεκροί, στο Πολυτεχνείο και στους γύρω δρόμους.
Η ώρα 00:55, ξημερώματα Σαββάτου 17 Νοεμβρίου, τα χουντικά τανκς καταφθάνουν στο Πολυτεχνείο και στις 01:30 το πρωί
γκρεμίζουν τη σιδερένια πύλη. Στο χώρο εισέρχονται και στρατιώτες των ΛΟΚ και πυροβολούν ενάντια στους έγκλειστους
φοιτητές.
Η θυσία τους όμως δεν πήγε χαμένη. Αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο της δικτατορίας και των φασιστικών της μεθόδων
που χρησιμοποίησε για να καταστείλει την λαϊκή εξέγερση. Αν και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου δεν σήμαιναν και το τέλος
της δικτατορίας, άνοιξαν παρ’ όλα αυτά το δρόμο για την κατάρρευσή της. Η δικτατορία συντρίβεται υπό το βάρος του
πραξικοπήματος στην Κύπρο στις 15 Ιουλίου 1974 και της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε στις 20 Ιουλίου, υλοποιώντας
τα Νατοϊκά σχέδια και τις ιμπεριαλιστικές επιταγές.
Το Πολυτεχνείο αποτελεί, τρανό παράδειγμα πως όταν ο λαός ενωθεί και ξεσηκωθεί οργανωμένα, τότε μπορεί να ανατρέψει
οτιδήποτε εναντιώνεται στα δικαιώματα του. Η φλόγα που άναψαν τότε οι φοιτητές θα συνεχίζει να φωτίζει τους αγώνες μας
ενάντια στην φίμωση, τη δικτατορία, τον φασισμό.
Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, είναι ακόμα και στις μέρες μας επίκαιρα, ως φάρος φωτεινός για τη δική μας δράση και τους
δικούς μας αγώνες. Δυστυχώς οι αντιλαικές πολιτικές της Κυβέρνησής, οι μονομερείς αποφάσεις αλλά και η απαξιώση και
η απομώνωση κάθε μορφής διεκδίκησης δείχνουν το καθήκον μας να συνεχίσουμε τους αγώνες. Επίσης, σε μια εποχή όπου
το ΝΑΤΟ προσπαθεί με μανία να μοιράσει τον κόσμο με ιμπεριαλιστικές πρακτικές για να εξυπηρετήσει τα καπιταλιστικά
συμφέροντα, όπως ακριβώς είχε κάνει στην Ελλάδα και στην Κύπρο με την Χούντα και την Εισβολή, δείχνει την ανάγκη να
συνεχίσουμε τον αγώνα του Πολυτεχνείου ενάντια σε κάθε ΝΑΤΟικό κατασκεύασμα και τον ίδιο τον ιμπεριαλισμό και τους
πολέμους.
Εμπρός λοιπόν για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία.
•Αντρέας Μάτωλης
Μέλος Τ.Ο EΔΟΝ Αθήνας
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O

λόκληρη η προοδευτική ανθρωπότητα
στρέφει τέτοιες μέρες και πάλι
το βλέμμα σε εκείνα τα γεγονότα
που ήρθαν να αποδείξουν ότι «οι
επαναστάσεις είναι οι ατμομηχανές της
Ιστορίας». Στρέφει το βλέμμα και τα
οράματά της να συναντηθούν με αυτά του εξεγερμένου
ρωσικού λαού που με την λαμπρή καθοδήγηση των
μπολσεβίκων γκρέμιζε την τσαρική τυρρανία, τερμάτιζε
τον παραλογισμό και τη φρίκη της συμμετοχής στον
ιμπεριαλιστικό Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και άνοιγε το
δρόμο για την οικοδόμηση της δικής του εξουσίας.
Παράλληλα, άναβε τη φλόγα της επαναστατικής
ανατροπής του καπιταλισμού σε όλο τον πλανήτη.
Δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση η Κύπρος,
καθώς η ίδρυση του ΚΚΚ το 1926 υπήρξε καρπός των
μηνυμάτων του Οκτώβρη.
Η επανάσταση του Οκτώβρη υπήρξε το επιστέγασμα
των αγώνων όλων των καταφρονημένων της γης. Από
το Σπάρτακο μέχρι τον Ρε-Αλέξη κι από την Παρισινή
Κομμούνα μέχρι τις επαναστάσεις του 1905 και του
1917 στη τσαρική Ρωσία. Στα χρόνια που προηγούνται
της Οκτωβριανής Επανάστασης αντλεί κανείς όλα τα
απαραίτητα διδάγματα αλλά και τις ρίζες του έπους
αυτού. Η πείρα που αποκτούν οι επαναστατικές μάζες
στη Ρωσία, η δημιουργία και λειτουργία των Σοβιέτ, η
ιδεολογική αντιπαράθεση ακόμα και μέσα στο ίδιο το
επαναστατικό κίνημα και το ΣΔΕΚΡ υπήρξαν απαραίτητα
εφόδια για την μετέπειτα επιτυχή έφοδο στον ουρανό.
Η μελέτη της ιστορικής πορείας μέχρι την Οκτωβριανή
Επανάσταση, της τακτικής που ακολούθησε το
μπολσεβίκικο κόμμα, με καθοδηγητή τον Λένιν και το
πώς αυτή συνδεόταν με τον στρατηγικό στόχο, μόνο
πολύτιμα συμπεράσματα και φωτεινά παραδείγματα
μπορούν να προσφέρουν στους αγωνιζόμενους λαούς
του κόσμου.
Η Οκτωβριανή Επανάσταση με την επικράτησή της,
οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου σοσιαλιστικού
κράτους στον κόσμο. Πάνω στα θεμέλια της κτίστηκε
η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικων Δημοκρατιων τρία
χρόνια αργότερα, με την συνένωση αρχικά 4 και στη
συνέχεια 16 σοβιετικών δημοκρατιών. Η 70χρονη
πορεία της Σοβιετική Ένωσης, με τα επιτεύγματα,
τις κατακτήσεις, τα πισωγυρίσματα αλλά και την ίδια
την κατάληξή της προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για
όσους οραματίζονται έναν κόσμο απαλλαγμένο από
τη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού. Πρώτα και κύρια
υπήρξε η πρώτη «επί του εδάφους» απόδειξη ότι οι
εργαζόμενοι μπορούν να ζήσουν, να δουλέψουν και
να ευημερήσουν χωρίς να τυγχάνουν εκμετάλλευσης
και να φτιάξουν τα δικά τους όργανα εξουσίας, το
δικό τους κράτος, τη δική τους δημοκρατία. Υπήρξε
όλα αυτά τα χρόνια η απόδειξη ότι εκεί και όπου
αντικαθίσταται στην παραγωγή το κίνητρο του κέρδους
από το κίνητρο της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών
και της ανάπτυξης των επιστημών, τα αποτελέσματα
είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τους λαούς. Η εξουσία
των εργαζομένων εξασφάλισε στέγη, δουλειά, υγεία
και παιδεία πραγματικά δημόσια και δωρεάν για όλους.
Οι ώρες και συνθήκες εργασίας έγιναν ανθρώπινες, ενώ
ένα πραγματικά λαϊκό σύστημα κοινωνικής πολιτικής
(άδειες, εξοχικές κατοικίες, παιδικοί σταθμοί, όρια
συνταξιοδότησης και μέγεθος συντάξεων, επίδομα &
άδεια μητρότητας κ.α.), ασύγκριτο με τα αντίστοιχα
στις καπιταλιστικές χώρες δημιουργούσε τις συνθήκες
για την άνοδο του επιπέδου της ανθρώπινης ζωής.

Έδωσε ώθηση στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό μακριά από
την εμπορευματοποίηση και την παρακμή που γνωρίζουν
στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, θέτοντάς τα
στην υπηρεσία του συνόλου της κοινωνίας. Αντιπάλεψε τις
παρωχημένες αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας, βγάζοντάς
την στο προσκήνιο της Ιστορίας.
Την ίδια στιγμή η Σοβιετική Ένωση και οι κομμουνιστές σε
κάθε χώρα υπήρξαν η προμετωπίδα του αντιφασιστικού
αγώνα και της νίκης των λαών. Η Σοβιετική Ένωση, που
έδωσε σε αυτόν τον αγώνα πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς
έχει αφήσει ανεξίτηλη την σφραγίδα της στην αντιφασιστική
νίκη των λαών. Επιπρόσθετα, έδειξε σε όλον τον κόσμο ότι
μπορεί να υπάρξει εξωτερική πολιτική βασισμένη σε θέσεις
αρχών. Η Σοβιετική Ένωση υπήρξε το στήριγμα όλων εκείνων
των λαών που αγωνίζονταν ενάντια στην αποικιοκρατία,
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις μεθοδεύσεις του. Υπήρξε
η ηγέτιδα δύναμη όλων εκείνων που αγωνίζονταν για την
επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης και της αλληλεγγύης
μεταξύ των λαών. Αποδέκτης τέτοιας στήριξης και βοήθειας
υπήρξε διαχρονικά και η Κύπρος στον αγώνα που έδινε
για απαλλαγή από την αποικιοκρατία, για διασφάλιση της
Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και στη συνέχεια για την
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση αρχών.
Σίγουρα, η πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης δεν υπήρξε
μια ευθεία γραμμή. Όποιος θέλει να κρίνει την ιστορική αυτή
πορεία που σφράγισε τον 20ο αιώνα, θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι η ιστορική κρίση και
τα συμπεράσματα δεν εξάγονται με ευθεία αναγωγή στο
σήμερα, αλλά θα πρέπει να τηρούνται οι ιστορικές αναλογίες,
να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα και οι συνθήκες της
κάθε εποχής, της κάθε χώρας και του κάθε γεγονότος όπου
εστιάζουμε την μελέτη μας. Το δεύτερο και σαφώς ουσιαστικό
δεδομένο είναι ότι η 70χρονη ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης,
υπήρξε η πρώτη απόπειρα σοσιαλιστικής οικοδόμησης,
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περάσματος στο επόμενο βήμα της ανθρώπινης ιστορίας,
σε μια ποιοτικά ανώτερη κοινωνία. Επομένως, δεν θα
μπορούσε παρά να περιέχει αυτή η πορεία, λάθη, παραλήψεις
ακόμη και στρεβλώσεις της μαρξιστικής ιδεολογίας και του
σοσιαλιστικού οράματος. Τα λάθη αυτά σε συνδιασμό με
την ιμπεριαλιστική περικύκλωση έφεραν και τις ανατροπές
της δεκαετίας του ’90, μαζί με τις συνέπειες που βιώνει η
ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Όλη αυτή η πορεία όμως, τα
επιτεύγματα και τα λάθη μαζί, είναι που λειτουργούν και
ως πηγή άντλησης διδαγμάτων για το επόμενο βήμα προς
τα μπρος. Είναι αυτά που καθοδηγούν μαζί με τα αθάνατα
ιδανικά του μαρξισμού-λενινισμού τους αγωνιζόμενους λαούς
για την οριστική επικράτηση του σοσιαλισμού. Όσο δεδομένη
και «βαριά» είναι η προσωρινή επικράτηση του καπιταλισμού
άλλο τόσο σίγουρο είναι ότι το μέλλον ανήκει στο σοσιαλισμό
και την αταξική κομμουνιστική κοινωνία.
Η ΕΔΟΝ θα παραμείνει πιστή στο δρόμο που χάραξε η
Οκτωβριανή Επανάσταση. Μπροστά στο 19ο συνέδριό
μας, τιμούμε την ιστορική αυτή επέτειο και ανανεώνουμε
την υπόσχεσή μας να βαδίσουμε πάνω στις αγωνιστικές,
επαναστατικές παρακαταθήκες του Οκτώβρη, μπροστάρηδες
στους αγώνες του κυπριακού λαού και της νεολαίας, μέχρι
την τελική νίκη! Μέχρι να ξαναξελασπώσουμε το μέλλον!
•Χρυσόστομος Μωυσέως, Τ.Ε. Νέων Εργαζομένων Αραδίππου,
μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Κεντρικό Συμβούλιο ΚΝΕ, 2017,
Αλήθειες και Ψέματα για τον Σοσιαλισμό:
Για τη σοσιαλιστική επανάσταση,
Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή

ευρωπαϊκά θέματα

A

ριστεροί βουλευτές από όλη την Ευρώπη, απηύθυναν άλλη μια φορά
έκκληση για τερματισμό της επικρατούσας αντίληψης που στοχεύει
στην στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης αντί στη δημιουργία συνθηκών
κοινωνικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια της ένωσης.

Η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής, Sabine Losing, παρέστη στη
Διακοινοβουλευτική Συνεδρία, για την Κοινή Εξωτερική και Πολιτική
Ασφαλείας, καθώς επίσης και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας
και Άμυνας, στη Βιέννη, όπου εξετάστηκαν λεπτομερώς οι
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντιπροσώπους
από τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη
συνεδρία παρευρέθηκε επίσης ο Κύπριος βουλευτής
του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού.
Σχολιάζοντας τη συνεδρία η Ευρωβουλευτής
Sabine Lösing, είπε ότι Ευρώπη έχει όλα τα
μέσα στην διάθεση της, από το εμπόριο μέχρι
το στρατό, για αξιοποίηση της γεωπολιτικής
της θέσης και την αύξηση της επιρροής της.
Πρόσθεσε ότι αν ακολουθηθεί αυτή η πολιτική,
θα δημιουργηθούν εντάσεις και συγκρούσεις οι
οποίες θα εντείνονται συνεχώς. Στη συνέχεια
δήλωσε ότι τέτοιες πολιτικές επικεντρώνονται στην
απομόνωση, στη στρατιωτικοποίηση του πολιτικού και
στρατιωτικού πυρήνα της Ευρώπης, και όχι στην πρόληψη
των συγκρούσεων όπως θέλουν να το παρουσιάσουν.
«Πιστεύουμε ότι μια πολυμερής συνεργασία, ειρηνικής και
διπλωματικής επίλυσης των συγκρούσεων, με αλληλέγγυες
και δίκαιες οικονομικές σχέσεις, με μια πολιτική η οποία θα
επικεντρώνεται στην συμφιλίωση αντί στην επιθετική επιβολή
των συμφερόντων θα βοηθήσει στην εξάλειψη των διεθνών
συγκρούσεων».
Με τη σειρά του, ο Γερμανός Βουλευτής Tobias Pflüge, πρόσθεσε
ότι τέτοιες πολιτικές επιβαρύνουν την κατανομή των πόρων της ΕΕ
για την εξωτερική πολιτική αφού πλέον το Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο, από το 2020 και έπειτα, θα περιλαμβάνει κονδύλι για την
«Ασφάλεια και Άμυνα». Δηλαδή, όχι μόνο θα χρησιμοποιηθούν χρήματα
της ΕΕ για στρατιωτικό εξοπλισμό, το οποίο όχι μόνο παραβιάζει το
άρθρο 41 παράγραφος 2, αλλά θα μετατρέψει την ΕΕ σε στρατιωτική
ένωση.
Ο Pflüge συνέχισε λέγοντας ότι προγράμματα όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική
Βιομηχανία και το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, καθώς και η ίδρυση του
PESCO(Μόνιμη Διαρθρωμένη Συμφωνία), του δικτύου δηλαδή μόνιμης αμυντικής
συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη- μέλη, καταδεικνύουν ότι η ΕΕ κινείται όλο και
πιο μακριά από αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να υποστηρίξει: την ειρήνη, τη
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διπλωματική επίλυση συγκρούσεων.
H Μόνιμη Διαρθρωμένη Συμφωνία (PESCO) έχει μετατρέψει την ΕΕ σε μια de facto
ένωση η οποία έχει ανατρέψει την κοινή συναίνεση του Συμβουλίου. Επιπρόσθετα,
η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συμφωνία, έχει ως κανόνα την υποχρεωτική συνεχή αύξηση
του αμυντικού προϋπολογισμού του Συμβουλίου. Με το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ασφαλείας, οι βασικές δημοκρατικές αρχές θα καταπατηθούν και τη
θέση τους θα πάρει μια Ευρώπη των ελίτ, η οποία θα παίρνει αποφάσεις για
τον πόλεμο και την ειρήνη και κάτι τέτοιο το απορρίπτουμε.
Στη συνέχεια των ομιλιών τους οι Γερμανοί βουλευτές, υπογράμμισαν ότι οι
κανονισμοί της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι
οι οποιεσδήποτε δαπάνες, στρατιωτικών ή αμυντικών συσχετισμών δεν μπορούν
να εμπίπτουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσής. Στην ομιλία τους οι
Βουλευτές καταδίκασαν και εξέφρασαν την λύπη τους για την ταχύτητα με την οποία
στρατιωτικοποιείται η ΕΕ, και την ίδια ώρα καλούν όλα τα κράτη μέλη να εργαστούν
για την ειρήνη και να επικεντρωθούν στην επίλυση των συγκρούσεων.
Με τη σειρά του ο βουλευτής Άριστος Δαμιανού, σχολίασε ότι οι αυξημένες στρατιωτικές
δαπάνες δεν μπορούν να συνεχιστούν άλλο. Ο διεθνής ρόλος της ΕΕ δεν πρέπει να βασίζεται
στην Αμυντική και Στρατιωτική πολιτική. Η ΕΕ έχει πολλά να κάνει για να βελτιώσει την
αξιοπιστία της, αναλαμβάνοντας πιο ενεργό ρόλο στην επίλυση των συγκρούσεων, αλλά για
να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε ένα θεμελιώδη αναπροσανατολισμό της ΕΕ. Ο Κύπριος
βουλευτής υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα για περισσότερη δημοκρατία, σεβασμό
προς τους διεθνείς νόμους και καλή σχέση μεταξύ των χωρών που συνορεύουν με την
ένωση. «Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών
της και όχι του πολυεθνικού κεφαλαίου και των στρατιωτικών βιομηχανιών», είπε
κλείνοντας.
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ο Κεντρικό
Συμβούλιο
της ΕΔΟΝ
αποφάσισε
όπως το 19ο Συνέδριο
διεξαχθεί στις 4, 5 και
6 Ιανουαρίου του 2019,
στο Συνεδριακό Κέντρο, στη
Λευκωσία. Το Συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί κάτω από το
σύνθημα: «ΕΔΟΝ γερή και μαζική,
δύναμη στους αγώνες της νεολαίας».
Η αντιπροσώπευση στο Συνέδριο θα
στηριχθεί στην αναλογία 1 αντιπρόσωπος
για κάθε 10 μέλη. Οργανώσεις, οι οποίες
ανεξαρτήτως δεκάδων συμπληρώνουν στις
μονάδες 5 με 9 μέλη, δικαιούνται ακόμη 1
Αντιπρόσωπο. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης
έχουν όλες ανεξαίρετα οι Τοπικές Οργανώσεις
της ΕΔΟΝ. Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει επίσης
αποφασίσει το έμβλημα του Συνεδρίου το οποίο
βρίσκεται στο εξώφυλλο της εφημερίδας.
Με βάση το άρθρο 20 του καταστατικού
της ΕΔΟΝ, το συνέδριο της ΕΔΟΝ:
α) Συζητά και επικυρώνει την έκθεση
δράσης του Κ.Σ., καθώς και την
οικονομική έκθεση.
β) Τροποποιεί, αν παρίσταται ανάγκη, το
Καταστατικό της Οργάνωσης.
γ) Παίρνει αποφάσεις και δίνει γενική
κατεύθυνση για την όλη δραστηριότητα
της
Οργάνωσης.
δ) Καθορίζει τον αριθμό των μελών του
Κ.Σ.
ε) Εκλέγει το Κ.Σ. που καθοδηγεί την
Οργάνωση, με βάση τις αποφάσεις του
Συνεδρίου,
μέχρι το επόμενο
Συνέδριο.
στ) Δεσμεύει με τις αποφάσεις του και τις
αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου,
όλα τα σώματα και μέλη της ΕΔΟΝ.

19ο Συνέδριο

Το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ αναμένεται να απασχολήσουν
τα εξής ζητήματα:
- Η διεθνής πραγματικότητα, η καπιταλιστική κρίση, η ιμπεριαλιστική
«Νέα Τάξη Πραγμάτων» και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Το Κίνημα της Αριστεράς διεθνώς και ειδικότερα στη νεολαία.
- Το κυπριακό πρόβλημα. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό,
τα κατοχικά, διχοτομικά δεδομένα, η επαναπροσέγγιση των δύο
κοινοτήτων.
- Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο και ο τρόπος
επίδρασης τους στη νεολαία.
- Τα χαρακτηριστικά της κυπριακής νεολαίας σήμερα, η κοινωνική
δραστηριοποίηση της και οι προοπτικές συλλογικής διεκδίκησης
και πάλης.
- Το Κίνημα των μαθητών, το Φοιτητικό Κίνημα και οι μαζικοί φορείς
των μαθητών και των φοιτητών.
- Οι εξελίξεις στην Ειδική, στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση,
στη Μέση Εκπαίδευση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προτάσεις
της ΕΔΟΝ.
- Τα δικαιώματα των στρατιωτών και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
- Οι Νέοι εργαζόμενοι και το κίνημα της νεολαίας.
- Οι νέοι και οι νέες στην εργασία, το ζήτημα της ανεργίας και οι
προτάσεις της ΕΔΟΝ.
- Το στεγαστικό πρόβλημα των νέων και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
- Το έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Συμβουλίου
Νεολαίας Κύπρου και η επαφή μας με τις ΜΚΟ.
- Τα ζητήματα αξιοκρατίας και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
- Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, ο
πολιτισμός, ο αθλητισμός, διακοπές και τουρισμός και οι προτάσεις
της ΕΔΟΝ.

- Οι εξαρτήσεις, η μάστιγα των ναρκωτικών και η πάλη των νέων
για αναχαίτιση τους.
- Η νεανική παραβατικότητα και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.
- Το διαδίκτυο και οι θέσεις της ΕΔΟΝ.
- Το περιβάλλον και η οικολογία και οι θέσεις της ΕΔΟΝ.
- Τα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων, οι θέσεις και προτάσεις
της ΕΔΟΝ.
- Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νεολαία. Το δικό μας όραμα και οι
θέσεις της ΕΔΟΝ.
- Οι νέες γυναίκες και η θέση τους στην κοινωνία.
- Η εικόνα και η δράση του ΕΔΟΝίτικου οικοδομήματος. Όλες
οι πτυχές της δράσης και Οργάνωσης της ΕΔΟΝ. Η δουλειά της
ΕΔΟΝ στους μαθητές, στους φοιτητές, στους νέους εργαζόμενους,
στους στρατιώτες, στο κίνημα των ΕΔΟΝόπουλων. Η πολιτιστική,
αθλητική, μορφωτική, διεκδικητική δράση της ΕΔΟΝ. Οι διεθνείς
μας σχέσεις, η εφημερίδα «Νεολαία», η κατασκήνωση της ΕΔΟΝ
και ο θεσμός της ΕΔΟΝίτικης μπάντας.
* Για όλα αυτά τα θέματα, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ έχει
εγκρίνει ένα εκτενές έγγραφο κάτω από τον τίτλο «Θέσεις προς
το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ», το οποίο αποτελεί την
ανάλυση και τις προτάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για όλα
αυτά τα ζητήματα. Στόχος του εγγράφου είναι να βοηθήσει και
να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από
αυτά τα θέματα.

19ο Συνέδριο

Προσυνεδριακός
Διάλογος
Με την Προκήρυξη του Συνεδρίου
στις 10 Οκτωβρίου, η οργάνωση
εγκαινίασε και επίσημα το διάλογο
με όλα τα μέλη και στελέχη της
Οργάνωσης μας. Η συζήτηση
ξεκίνησε σε επίπεδο Γενικών
Συνελεύσεων της ΕΔΟΝ από τα
μέσα του Οκτώβρη και θα συνεχιστεί
μέχρι τη λήξη του Συνεδρίου. Έχει
αποφασιστεί επίσης η διεξαγωγή
δημόσιου προσυνεδριακού διαλόγου
στον οποίο καλούνται όλα τα μέλη
της οργάνωσης να καταθέσουν τις
απόψεις τους.
Είμαστε βέβαιοι ότι, ο συνεχής
διάλογος και η στενή επαφή της
ΕΔΟΝ με τη νέα γενιά, μας έχει
επιτρέψει και τούτη τη φορά
να ανταποκριθούμε θετικά στις
έγνοιες, στις ανησυχίες, στις
αναζητήσεις και στα οράματα της,
χωρίς ασφαλώς να διεκδικούμε
το αλάθητο στις προσεγγίσεις
και στη δράση μας. Άλλωστε,
είναι γι’ αυτό που επιδιώκουμε
προσυνεδριακά, άλλα και στο ίδιο
το Συνέδριο, να διευρύνουμε τα
κανάλια επαφής με τη νέα γενιά,
αλλά και να μετατρέψουμε το 19ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ σε
ένα πραγματικό βήμα διαλόγου.
Προσδοκούμε ότι -ακριβώς- μέσα
από αυτόν το διάλογο, η πρωτοπόρα
Οργάνωση της Νεολαίας, η ΕΔΟΝ, θα
βγει ακόμη πιο ενισχυμένη, ακόμη πιο
δυνατή και ικανή, για να συνεχίσει
τους αγώνες της, για τη διασφάλιση
και διεύρυνση των δικαιωμάτων της
νέας γενιάς στη ζωή, τη μόρφωση,
τη δουλειά και την ψυχαγωγία, αλλά
και για την οικοδόμηση της ποιοτικά
ανώτερης κοινωνίας. Της κοινωνίας
της δημοκρατίας, της ελευθερίας,
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
ισότητας, της αλληλεγγύης, του
σοσιαλισμού.
Είναι γι’ αυτό που κάθε Συνέδριο της
ΕΔΟΝ αποτελεί την κορυφαία στιγμή
στη ζωή και τη δράση της. Μαζί,
μπορούμε να μετατρέψουμε το 19ο
Παγκύπριο Συνέδριο την αφετηρία
για μια ΕΔΟΝ γερή και μαζική που
να αποτελεί την πραγματική δύναμη
στους αγώνες της νεολαίας του
τόπου μας.

Ύμνος της ΕΔΟΝ
Στίχοι: Τεύκρος Ανθίας
ΕΔΟΝίτες στον αγώνα πρωτοπόροι
Κι ΕΔΟΝίτισσες μ’ ολόφωτη ψυχή
Η πατρίδα σας προστάζει: ΠΡΟΣΟΧΗ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ! Αντιλαλούν κάμποι και όρη
Γεννημένοι μες τις μαύρες αλυσίδες
Μιας σκλαβιάς και μιας ζωής τυραγνισμένης
Αγκαλιάσαμε το φως της οικουμένης
Που στους σκλάβους προμηνά χαρές και ελπίδες
Βροντερή, ακαταμάχητη, βαριά,
Απ’ τον Όλυμπο της Κύπρου κατεβαίνει
Η φωνή που διατάζει: ΛΕΥΤΕΡΙΑ!
Της ΕΔΟΝ η προσταγή η θεριεμένη
Με το μέτωπο ψηλά, σαν τα βουνά μας
Που τα ζώνουνε βροντές κι αστροπελέκια,
Νέοι, νέες, εμπρός με το τραγούδι
Εμπρός να χτίσουμε μια Κύπρο ευτυχισμένη
Δυνατή σαν τα βουνά μας
Λεύτερη σαν τα πουλιά μας
Βροντερή, ακαταμάχητη, βαριά,
Απ’ τον Όλυμπο της Κύπρου κατεβαίνει
Η φωνή που διατάζει: ΛΕΥΤΕΡΙΑ!
Της ΕΔΟΝ η προσταγή η θεριεμένη
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EΔΟΝόπουλα

Η

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού γιορτάζεται στις 20
Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή, το 1989 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία επικυρώθηκε από όλα τα κράτη του
κόσμου, εκτός των Η.Π.Α. και της Σομαλίας. Είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά
δεσμευτικός κώδικας και αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο που προσεγγίζει το παιδί
ως ξεχωριστή οντότητα, ως μέλος της οικογένειας και της κοινωνίας στην
οποία ζει, με δικαιώματα που αρμόζουν στην ηλικία και το στάδιο ανάπτυξής
του.
Αυτή η Σύμβαση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που καλύπτει όλο το φάσμα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού. Δηλαδή, δικαίωμα επιβίωσης, δικαίωμα
στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, τη φυσική αγωγή, το
παιχνίδι, τη ψυχαγωγία, τον ελεύθερο
χρόνο και τον πολιτισμό. Προστασία
που καλύπτει κάθε μορφή κακοποίησης,
διάκρισης, εκμετάλλευσης, κατάχρηση
ουσιών, αδικία και διαμάχη. Συμμετοχή
που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού
στην έκφραση άποψης και να έχει
πληροφόρηση για τις αποφάσεις που το
αφορούν, στην ελευθερία διαμόρφωσης
και έκφρασης απόψεων.
Τα κράτη που επικύρωσαν την Σύμβαση
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά
θα αντιμετωπίζονται χωρίς καμιά διάκριση,
θα έχουν προστασία, πρόσβαση σε
υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η
υγεία. Ότι θα έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης
προσωπικότητας,
ικανοτήτων
και
ταλέντων. Θα μεγαλώνουν σε υγιές
περιβάλλον με αγάπη και κατανόηση. Θα
πληροφορούνται και θα μπορούν να
συμμετέχουν σε ότι αφορά τα δικαιώματα
τους, μέσα από προσιτές γι’ αυτά
διαδικασίες.
Παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα μέσα από διάφορες διεθνείς έρευνες ότι τα δικαιώματα του
παιδιού, εκτός του ότι δεν γίνονται σεβαστά - καταπατούνται με το χειρότερο
τρόπο. Δυστυχώς, σήμερα τα παιδιά αποτελούν τα τραγικότερα θύματα του
καπιταλιστικού συστήματος. Ενός συστήματος που έχει στο επίκεντρο του
το χρήμα και που στο βωμό του κέρδους θυσιάζει τον άνθρωπο με πρώτα
θύματα τα παιδιά. Εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν από τη
φτώχεια και να στερούνται της στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης.
Βλέπουμε να αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, με αποτέλεσμα
χιλιάδες παιδιά να σκοτώνονται στον πόλεμο και όσα καταφέρνουν να
ζήσουν, γίνονται θύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς. Δεν είναι λίγα τα
παραδείγματα παιδιών, τα οποία κινδυνεύουν καθημερινά, ή ακόμα χειρότερα
πεθαίνουν. Οι οικογένειες τους καταβάλλουν προσπάθεια να σώσουν τη ζωή
των παιδιών και τη δική τους, καταφεύγοντας σε ασφαλέστερες περιοχές, με
ελπίδα να βρουν ένα μέρος με καλύτερες συνθήκες ζωής και ένα καλύτερο
αύριο. Αυτά τα παιδιά που κατάφεραν να επιβιώσουν, έρχονται αντιμέτωπα με
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις χώρες υποδοχής.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα για την
επιβίωσή τους. Εκατοντάδες παιδιά σε πολλές χώρες βιώνουν σωματική, λεκτική
και ψυχολογική βία. Ένα φαινόμενο που πολλαπλασιάζεται μέρα με τη μέρα.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι πολλά είναι τα παιδία που κακοποιούνται ή
γίνονται θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
ανεπανόρθωτα η παιδικότητά τους.
Η Κύπρος είναι μια μικρογραφία της μεγάλης αυτής εικόνας. Πολλές φορές δεν
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και δεν μπορούν όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν
τα δικαιώματα τους, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία είναι νομικά δεσμευμένη
να τους τα διασφαλίζει. Τα παιδιά της Κύπρου στερούνται το βασικό τους
δικαίωμα να ζούνε, να δημιουργούν και να αναπτύσσονται σε μια χώρα
ελεύθερη
μακριά
από
κατοχικούς
στρατούς και συρματοπλέγματα.
Εμείς οφείλουμε να υπενθυμίζουμε ότι
όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα,
ανεξάρτητα από το ποια είναι, που ζουν,
τι κάνουν οι γονείς τους, τι γλώσσα
μιλάνε, ποια είναι η θρησκεία τους, αν
είναι αγόρια ή κορίτσια, ποιες είναι οι
παραδόσεις τους, αν είναι πλούσιοι ή
φτωχοί. Όλα τα παιδία έχουν το δικαίωμα
να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας και
ειρήνης.
Ως ΕΔΟΝ στόχος μας είναι η πάλη
για ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία,
πρόοδο,
ισότητα,
δικαιοσύνη
και
διεθνιστική αλληλεγγύη. Θεωρούμε ότι τα
παιδιά αποτελούν το μέλλον μας και η
προστασία τους μέσα από την εφαρμογή
των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί
επιτακτική ανάγκη και καθήκον μας!
Πιστεύουμε ότι για την επίτευξη αυτού
του στόχου χρειάζεται ένας συνεχής
και καθημερινός αγώνας. Θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τα Δικαιώματα
του Παιδιού, μέσα από την ολόχρονη δράση του Παιδικού Κινήματος των
ΕΔΟΝόπουλων. Στόχος του Κινήματος είναι η δημιουργία ατόμων που θα
αγωνίζονται για τα πιο πάνω και θα διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον. Η
ΕΔΟΝ, προσφέρει στα παιδιά υγιείς τρόπους ψυχαγωγίας, βήμα έκφρασης,
υγιής αξιοποίησης του ελεύθερου του χρόνου και χώρου ψυχαγωγίας,
προσπάθεια διαπαιδαγώγησης του με τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης,
της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης.
Είναι καθήκον της κάθε κοινωνίας να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για μόρφωση, στέγαση, υγεία και διασκέδαση.
Ιδιαίτερα σήμερα, που οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι ελλοχεύουν παντού και
αυξάνονται ραγδαία, η ευημερία και η προστασία του παιδιού θα πρέπει να
είναι πρώτη προτεραιότητα σε κάθε πολιτική πράξη των κυβερνώντων, αλλά
και ολόκληρης της κοινωνίας.
•Παντελίνα Κούκου
Επαρχιακή Υπεύθυνη Γραφείο ΕΔΟΝοπούλων Λευκωσίας- Κερύνειας
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ι εκλογές για την Παγκύπρια
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών
ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο, και
μέσα από αυτές η ΠΕΟΜ κατέχει την
πλειοψηφία στη Γραμματεία της. Η
επίτευξη του στόχου για επαναφορά
της ΠΣΕΜ σε τροχιά διεκδίκησης δεν ήταν
εύκολη, δώσαμε μάχη και πολλές φορές ήρθαμε
αντιμέτωποι με ενστάσεις και συκοφαντίες από
άλλες μαθητικές οργανώσεις, από αντιδραστικούς
καθηγητές και διευθύνσεις. Παρόλα αυτά δεν το
βάλαμε κάτω και στο τέλος δικαιωθήκαμε καθώς
οι μαθητές μας τίμησαν με τη ψήφο τους.
Με την επιτυχία μας στη ΠΣΕΜ αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη
ευθύνη που έχουμε απέναντι στους συμμαθητές μας. Ο αγώνας
μέχρι τις εκλογές ήταν μόνο η αρχή για όσα πρόκειται να κάνουμε
μέσα στη χρονιά. Πρώτιστος στόχος είναι η συνέχιση του του αντικατοχικού αγώνα
μέσα από την ενημέρωση των μαθητών τόσο για τη μορφή λύσης που επιδιώκουμε για
το Κυπριακό όσο και για τους λόγους που διοργανώνουμε κάθε χρόνο αντικατοχικές
εκδηλώσεις.
Με σθεναρή προσπάθεια θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συνδράμουμε στη δημιουργία
ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου που δεν θα αποτελεί εμπόδιο για εμάς
τους μαθητές αλλά θα μας παρέχει τα σωστά εφόδια για το μέλλον. Δεν θα δεχτούμε
κανέναν συμβιβασμό ο οποίος θα είναι εις βάρος μας και της εκπαίδευσης μας. Θα
αγωνιστούμε για την κατάργηση των εξετάσεων ανά τετράμηνο και την προσπάθεια της
κυβέρνησης να μετατρέψει τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα που θα προκαλούν άγχος
στους μαθητές και δεν θα συμβάλουν στην ουσιώδη εκπαίδευση τους, αναγκάζοντας
τους να επιβαρύνουν τους γονείς τους με περαιτέρω φροντιστήρια αφού το σχολειό
δεν θα είναι σε θέση να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για την πλήρη κατανόηση
της τεράστιας ύλης από όλους τους μαθητές.
Ακόμη θα δώσουμε την ανάλογη σημασία στην βία και στον ρατσισμό στα σχολεία.
Στόχος μας θα είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση των μαθητών και όχι ο εκφοβισμός, οι
απειλές και το αυταρχικό σχολείο. Επιπλέον θα αγωνιστούμε για να μην επαναφερθεί
η στολή αλλά και για να μην δίνεται περισσότερη βάση στην εμφάνιση των μαθητών
από ότι στα μαθήματα παραβλέποντας πως δεν είναι η εμφάνιση που κάνει τον καλό
μαθητή.

ι
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μαθητές των Τεχνικών Σχολών
έχουμε μεγάλα προβλήματα τα
οποία πρέπει να λυθούν.

Καταρχάς υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα στην έλλειψη καθηγητών
που σημαίνει αργοπορία στην κάλυψη της ύλης των
μαθημάτων και θα αναγκάζονται να παίρνουν ώρες
από άλλα μαθήματα για να την καλύψουν. Μεγάλο
πρόβλημα υπάρχει στο θέμα έλλειψης κλάδων. Οι
περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν στις εγγραφές
και επιλέγουν τον κλάδο που θέλουν αλλά όταν
πηγαίνουν στο σχολείο τον Σεπτέμβριο τους λένε
πως δεν υπάρχουν θέσεις και τους βάζουν σε άλλους
κλάδους που δεν είναι αυτός που θέλουν.
Επίσης η έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας είναι πολύ
μεγάλη στις Τεχνικές. Σε κάποιες τεχνικές έφεραν
ακόμα και λυόμενες αίθουσες για να μην ξοδέψουν
πολλά λεφτά. Στα εργαστήρια των πλείστων
τεχνικών υπάρχει έλλειψη εργαλείων και σκευών
και αναγκάζονται οι ίδιοι μαθητές να αγοράζουν τα
εργαλεία και τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσουν.
Τεράστιο είναι επίσης και το πρόβλημα καθαριότητας
καθώς οι τουαλέτες είναι πολύ βρώμικες και οι
κοινόχρηστοι χώροι είναι πολύ λερωμένοι. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ίσως η αδιαφορία απο το
Υπουργείο για τα βιβλία στις Τεχνικές αφού πρέπει να
περάσει σχεδόν ένας μήνας για να στείλουνε βιβλία
σε όλες τις τεχνικές και γι’αυτό υπάρχει μεγάλη
αργοπορία στην κάλυψη της ύλης.

Πιστεύουμε επίσης πως ήρθε ο καιρός να επαναφερθεί η δωρεάν μεταφορά των
μαθητών στα σχολεία αφού τα κόμιστρα των λεωφορείων αποτελούν ένα ακόμα
οικονομικό βάρος για τους μαθητές και τις οικογένειες του.
Θα επιδιώξουμε να αυξηθούν οι απουσίες που δικαιούμαστε και να επαναφερθούν
οι δικαιολογημένες απουσίες γιατί η μείωση τους όχι μόνο δεν έκανε καλύτερους
τους μαθητές αλλά δημιούργησε προβλήματα στους μαθητές που έλειπαν για λόγους
υγείας από το σχολείο ή συμμετείχαν σε αθλητικούς αγώνες.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η επιδίωξη για διάλογο με όλους τους αρμόδιους
φορείς, με την κυβέρνηση, τα κόμματα, τους γονείς, τους καθηγητές και όσους άλλους
συμμετέχουν και επηρεάζουν την εκπαίδευση.
Θα αποδείξουμε ότι η ψήφος των συμμαθητών μας δεν θα πάει χαμένη. Πρέπει να
μείνουμε ενωμένοι για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας. Κανένας δεν έχει το
δικαίωμα να μας το απαγορεύσει να έχουμε τη δική μας σκέψη και άποψη. Είναι
δικαίωμα μας να έχουμε άποψη, να την εκφράζουμε ελεύθερα και να την διεκδικούμε.
•Χρυσή Κασσιώτη
ΠΕΟΜ Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος
Γραμματέας ΠΣΕΜ

Επιπλέον η έλλειψη τεχνολογίας στις αίθουσες
διδασκαλίας είναι μεγάλη καθώς οι περισσότερες
αίθουσες δεν έχουν προτζεκτορ που στις μέρες μας
είναι σημαντικό εργαλείο για ένα καθηγητή για να
διδάξει κάτι στους μαθητές του και οι αίθουσες
υπολογιστών έχουν ακόμα τούς υπολογιστές του
1990.
Τεράστιο πρόβλημα έχει η τεχνική του Αγίου Λαζάρου
στη Λάρνακα καθώς οι αίθουσες είναι έτοιμες να
πέσουν πάνω στους μαθητές και τα ηλεκτρικά είναι
σε άσχημη κατάσταση όπως επίσης και τα υδραυλικά.
Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται διαμαρτυρίες και
στέλνονται επιστολές από τους μαθητές για επισκευή
του σχολείου αλλά ο Υπουργός και η κυβέρνηση δεν
δίνουν σημασία.
Τέλος, υπάρχουν τεχνικές σχολές όπου αναγκάζονται
οι μαθητές και οι καθηγητές να πηγαίνουν ακόμη
και σαββατοκύριακα σχολείο για να καλύψουν την
πρακτική τους και το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει
να μην μειώνει την ύλη.
Ως ΠΕΟΜ ζητούμε να δοθεί επιτέλους σημασία
στις Τεχνικές Σχολές και στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Θα αγωνιστούμε για να μην είναι
οι Τεχνικές σχολές παραμελήμένα σχολεία αλλά να
έχουν και οι μαθητές των Τεχνικών τις ίδιες ευκαιρίες
με τους υπόλοιπους μαθητές
•Αντώνης Αντωνίου
ΠΕΟΜ Περιφερειακής Τεχνικής Αυγόρου
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τις μέρες μας, κάποια πράγματα στις
φοιτητικές ενώσεις πιθανόν να τα θεωρούμε
δεδομένα. Ειδικά ό,τι έχει να κάνει με
τις δημοκρατικές διαδικασίες σε γενικές
συνελεύσεις και εκλογές. Τα θεωρούμε
δεδομένα γιατί εκατοντάδες φοιτητές της Προοδευτικής
πάλεψαν τις προηγούμενες δεκαετίες για να μπορέσουν
να τα κατακτήσουν για ολόκληρο το φοιτητικό κίνημα.
Δυστυχώς, στη φοιτητική ένωση της Θεσσαλονίκης ακόμη
παλεύουμε για εκδημοκρατικοποίηση της Ε.Φ.Ε.Κ η οποία
θα επιτρέψει στους Κύπριους φοιτητές να μπουν στον
δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης, μακριά από τον
εθνικισμό και τον σωβινισμό!

Η πρόταση μας έτυχε διαβούλευσης από τις παρατάξεις που επιθυμούσαν τις αλλαγές
και υπήρξε ευτυχής κατάληξη μετά από σχεδόν ένα χρόνο εντατικών διαβουλεύσεων
και ανταλλαγής απόψεων.
Στις 16 Οκτωβρίου 2018 οι παρατάξεις που επιθυμούμε τις αλλαγές ορίσαμε
πλειοψηφικά και Δημοκρατικά από τη συνεδρία του Δ.Σ. την Α΄ Γενική Συνέλευση
του συλλόγου ως Καταστατική Γενική Συνέλευση. Έτσι, στις 9 του Δεκέμβρη του
2018 το φοιτητικό κίνημα έχει το ιστορικό καθήκον, τον πρωταρχικό στόχο για
εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό του καταστατικού της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.
Και θα τα καταφέρει!
Το νέο καταστατικό που προτείνουμε, διαφέρει σχεδόν στην ολότητα του από
το μέχρι σήμερα ισχύον και κυρίως ως προς ορισμένα σημεία.Πρώτα από όλα
στη δημιουργία και τη διατήρηση μητρώου μελών και την εφαρμογή εκλογικών
καταλόγων. Είναι απαράδεκτο η Ε.Φ.Ε.Κ.Θ. να μη γνωρίζει πόσα και ποια είναι τα
μέλη της και ποιοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Δεύτερη
βασική αλλαγή είναι ένας καινούργιος τρόπος καταρτισμού
του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε καμιά σκοπιμότητα
και μικροπολιτικό συμφέρον να μην αφήνουν ακατάρτιστο
και αδρανή το σύλλογο. Και τελευταίο βασικό σημείο είναι
πως ολόκληρο το καταστατικό εναρμονίζεται με όλες τις
διατάξεις που προβλέπει ο περί σωματίων νόμος του αστικού
κώδικα της Ελλάδας.

Τα τελευταία χρόνια οι δημοκρατικές διαδικασίες που πρέπει
να τηρούνται στην Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε
είναι συνεχώς υπό αμφισβήτηση.
Πιο έντονο παράδειγμα των
αντιδημοκρατικών διαδικασιών που
τηρούσαν οι ακροδεξιές παρατάξεις
που αποτελούν την πλειοψηφία είναι
οι φοιτητικές εκλογές του 2016-17.
Στις εκλογές εκείνες, η εφορευτική
επιτροπή στην οποία πλειοψηφούσαν
οι ακροδεξιές παρατάξεις, στέρησαν
φασιστικά το δικαίωμα ψήφου
σε 38 στελέχη και φίλους της
Προοδευτικής Θεσσαλονίκης, με πιο
προφανή και γελοία δικαιολογία,
ότι τα δικαιολογητικά των φοιτητών
για την εγγραφή στο σύλλογο ήταν
πλαστά!!! Την ευκαιρία αυτή τους έδινε
το γεγονός ότι ο σύλλογος δεν τηρεί
μέχρι και σήμερα μητρώο μελών και δεν
εφαρμόζει εκλογικούς καταλόγους κατά
την διάρκεια των εκλογών, έτσι ο κάθε
φοιτητής σε κάθε γενική συνέλευση και εκλογική διαδικασία εγγραφόταν
κάθε φορά, ξανά και ξανά, στο σύλλογο ως νέο μέλος! Όλα αυτά συμβαίνουν
λόγο των παραλείψεων και των αδυναμιών του καταστατικού της Ε.Φ.Ε.Κ.Θ.
και της εφαρμογής του.

Ως Προοδευτική
δηλώνουμε πως είμαστε
έτοιμοι να παλέψουμε
μαζί έτσι ώστε ο ιστορικός
σύλλογος της Θεσσαλονίκης
να αγκαλιαστεί
από ακόμα
περισσότερους
Κύπριους φοιτητές

Η Προοδευτική Κ.Φ. εδώ και χρόνια αναφέρεται συνεχώς στην ανάγκη για
αλλαγή του καταστατικού της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Η ιστορία και η δράση
της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες δεν μας αφήνει άλλη επιλογή
πέρα από την ιστορική ευθύνη για βελτίωση της λειτουργίας και των
δημοκρατικών διαδικασιών του συλλόγου που θα έρθουν μόνο
μέσα από τις καταστατικές αλλαγές που εισηγούμαστε.
Γι’ αυτό από τα λόγια, περάσαμε στις πράξεις!
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εντείνει
ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες και
συγκεκριμένα ετοιμάσαμε τη δική
μας ολοκληρωμένη πρόταση
για την αλλαγή του
καταστατικού του
Συλλόγου.

Ως Προοδευτική δηλώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε
μαζί έτσι ώστε ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης να
αγκαλιαστεί από ακόμα περισσότερους Κύπριους φοιτητές.
Στόχος μας είναι η Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης να επικεντρωθεί σε
όλα εκείνα που ενώνουν τους Κύπριους φοιτητές, αφήνοντας
πίσω αχρείαστες εντάσεις και διαφωνίες διαδικαστικού
χαρακτήρα. Όραμά μας, μια Ε.Φ.Ε.Κ. με μέλη όλους τους
Κύπριους φοιτητές και δράση ολόχρονη, πολύπλευρη και
διεκδικητική προς όφελος του φοιτητή και μόνο!

Καλούμε όλους τους Κύπριους φοιτητές της Θεσσαλονίκης να
έρθουν κοντά στην Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Ζητάμε από αυτούς να γίνουν μέλη
στο σύλλογο και να υπερψηφίσουν τις καταστατικές αλλαγές που προτείνουμε!.
Έφτασε η ώρα να βάλουμε την Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στο δρόμο της Δημοκρατίας.
Ο φασισμός, ο αυταρχισμός και οι ετσιθελικές αποφάσεις και ενέργειες που μας
συνήθισαν οι ακροδεξιές παρατάξεις, να γίνουν επιτέλους μια κακή ανάμνηση
για ολόκληρο το φοιτητικό κίνημα. Έχουμε την πολιτική δύναμη να τα βάλουμε
με όλους όσους θέλουν να κρατήσουν την Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης σε μαύρες
σκοτεινές εποχές. Είμαστε περισσότεροι και έχουμε το δίκιο μαζί μας. Και
θα τα καταφέρουμε!
Ο Δεκέμβρης του 2018 πρέπει να μείνει στην ιστορία ως ο μήνας
των μεγαλύτερων αλλαγών που έγιναν ποτέ στην Ε.Φ.Ε.Κ.
Θεσσαλονίκης.
•Αλέξανδρος Γερολατσίτης
Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών
Θεσσαλονίκης
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Αγορά υπηρεσιών ή
μίσθωση υπηρεσιών.
Φαινόμενο
που
εξελίσσεται
σε
μάστιγα, σε έγκλημα
εναντίον
των
εργαζομένων. Χιλιάδες
είναι
δυστυχώς
οι
εργαζόμενοι
που
καθημερινά
β α φ τ ί ζ ο ν τ α ι
«αυτοεργοδοτούμενοι»
και μετατρέπονται
σε φτηνό εργατικό
δυναμικό τόσο του
ιδιωτικού όσο και του
δημόσιου τομέα.
Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται έξαρση
του φαινομένου αφού η
αγορά υπηρεσιών αποτελεί μορφή
εργοδότησης που απαλλάσσει
τον εργοδότη από όλες σχεδόν
τις υποχρεώσεις του έναντι των
εργαζομένων. Οι εργοδότες
απαλλάσσονται από την καταβολή
εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, την ασφάλιση των
εργαζόμενων τους, την παραχώρηση
αδειών, την καταβολή οποιονδήποτε
γενικών ωφελημάτων. Το κόστος των
εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων επιφορτίζεται στον
εργαζόμενο ο οποίος στην προσπάθεια
του να απαλλαγεί από την ανεργία και
να επιβιώσει αποδέχεται εξευτελιστικούς
όρους εργασίας και επωμίζεται έξοδα τα
οποία πρέπει να πληρώσει με τον πενιχρό
(τις πλείστες φορές) μισθό που λαμβάνει.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που εταιρίες προσλαμβάνουν πρώην
εργαζόμενους τους με την μορφή της αυτοεργοδότησης. Παρόλο
που οι καταγγελίες του συνδικαλιστικού κινήματος είναι πάρα
πολλές, το Υπουργείο Εργασίας κλείνει τα μάτια του και αγνοεί
το γεγονός ότι χιλιάδες απλοί υπάλληλοι υποχρεώνονται να
εγγράφονται ως αυτοεργοδοτούμενοι και δεν ανταποκρίνεται
στο αίτημα της ΠΕΟ για επιτακτική συζήτηση του θέματος.

Πρώτη διδάξασα, βέβαια, αυτής της
απαράδεκτης πρακτικής είναι η κυβέρνηση
Νίκου Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ η οποία από τις
πρώτες πολιτικές αποφάσεις που έλαβε το
2013 ήταν να μετατρέψει περισσότερους από
2.000 καθηγητές των κρατικών ινστιτούτων
επιμόρφωσης από εργοδοτούμενους σε
αυτοεργοδοτούμενους. Το παράδειγμα αυτό
ακολούθησαν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Με μίσθωση υπηρεσιών προσλαμβάνονται
πλέον σε όλα τα Υπουργεία, στους ημικρατικούς
οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση ενώ η
πρακτική αυτή επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς
και στον ιδιωτικό τομέα.
Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται με αυτή
την μορφή παρόλο που παραχωρούν υπηρεσίες,
εντούτοις είναι κανονικοί υπάλληλοι αφού εργάζονται
σε καθορισμένα ωράρια, εποπτεύονται από τους
επικεφαλής τμημάτων και δεν λαμβάνουν μόνοι τους
αποφάσεις για τη μέθοδο και τη διεκπεραίωση της
εργασίας τους.

Η μίσθωση εργασίας ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα
που συμπεριλήφθηκε σε κοινό υπόμνημα των συντεχνιών
ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και στο οποίο το συνδικαλιστικό
κίνημα απαιτούσε νομοθετική ρύθμιση, η οποία να ορίζει
ξεκάθαρα και με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά που
διέπουν την σχέση εξαρτημένης εργασίας, ώστε να
αποφεύγονται φαινόμενα όπως αυτό. Οι ανησυχίες
των συντεχνιών είναι έντονες αφού οι εργοδότες
βρίσκουν με ευκολία παραθυράκια ανοιχτά που
τους βοηθούν να «ξεγλιστρούν» από τις όποιες
νομοθεσίες.
Αυτή η νέα τάση εργοδότησης, όχι μόνο δεν
ενισχύει την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας αλλά συγκαλύπτει με πολύ
παραπλανητικό και περίτεχνο τρόπο την
εκμετάλλευση και την καταπάτηση των
βασικών εργασιακών κεκτημένων και
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι
μορφή εργοδότησης που αναγκάζει
υπαλλήλους με μισθούς €500 - €600 να
καταβάλλουν μόνοι τους κοινωνικές
ασφαλίσεις ενώ παράλληλα τους στερεί
βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως
είναι η πληρωμένη άδεια ασθενείας.
Τραγικό είναι το γεγονός ότι το
φαινόμενο αυτό δεν το συναντάμε
μόνο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και
στον δημόσιο τομέα καθιστώντας
σε πολλές των περιπτώσεων το
ίδιο το κράτος τον πιο σκληρό
και στυγνό εργοδότη. Το ίδιο το
κράτος εντοπίζει παραθυράκια
τα οποία επικαλείται για να
καταπατήσει νομοθεσίες

ενάντια στους εργαζόμενους του την
ίδια ώρα που το Υπουργείο Εργασίας
ισχυρίζεται ότι αντιλαμβάνεται και
υιοθετεί κάποιες από τις ανησυχίες που
εκφράζονται από το συνδικαλιστικό
κίνημα για την έξαρση του φαινομένου
αυτού.
Για την ΕΔΟΝ το θέμα προστασίας των
εργασιακών σχέσεων και των εργατικών
κεκτημένων αποτελεί καθημερινό σημείο
αναφοράς. Πρέπει όλοι να εργαστούμε,
με έμπρακτες ενέργειες και δράσεις,
πλάι στο εργατικό κίνημα για ενημέρωση
και επιμόρφωση των εργαζομένων
και υιοθέτηση μέτρων καταπολέμησης
του φαινομένου αυτού που εξευτελίζει
τους εργαζόμενους και τους μετατρέπει
σε σκλάβους απέναντι στις ορέξεις των
εργοδοτών τους.

Δεν είμαστε αφελείς, ξέρουμε πολύ
καλά ότι η προώθηση αυτής της μορφής
απασχόλησης αποτελεί ακόμα ένα κομμάτι
των γενικότερων αντιλαϊκών– αντεργατικών
πολιτικών που υιοθετεί και επιβάλλει η
κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Η διαχείριση
της οικονομίας, με την επάνοδο της δεξιάς στην
εξουσία το 2013, έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως
με τις δοκιμασμένες αντιδραστικές πολιτικές
που ασκούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν
τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Ο αγώνας μας για
αλλαγή των σημερινών συνθηκών, για επανάκτηση
των εργατικών κεκτημένων, για το δικαίωμα
στη δουλειά και τη δουλειά με δικαιώματα δεν
είναι ούτε εύκολος ούτε σύντομος. Χρειάζεται
να εργαστούμε δίπλα στο ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα για βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες
ζούμε και εργαζόμαστε. Χρειάζεται επιτακτικά να
συνεχίσουμε να διατυπώνουμε τη βαθιά αντίθεση
μας με το καπιταλιστικό σύστημα που βασίζεται στις
αντιθέσεις, στην καταπίεση, στην εκμετάλλευση.
•Γεωργία Παρμάκη
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
Κεντρική Υπεύθυνη Τμήματος Νέων Εργαζομένων
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ι μεταβιβάσεις χρημάτων από μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, στις οικογένειές τους πίσω στην χώρα καταγωγής τους, αποτελούν σήμερα
σημαντική πηγή εισοδήματος για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το 2017, για παράδειγμα, οι μεταβιβάσεις χρημάτων από μετανάστες σε αναπτυσσόμενες,
φτωχότερες χώρες, αυξήθηκαν σε επίπεδο ρεκόρ, αγγίζοντας τα 466 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εξάρτηση χωρών που βρίσκονται στην περιφέρεια της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης από τα εμβάσματα μεταναστών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για παράδειγμα, στα μέσα της
δεκαετίας του 2000, τα εμβάσματα μεταναστών προς τη Μολδαβία και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ισοδυναμούσαν με 20% του ΑΕΠ των χωρών αυτών και με 10%
του ΑΕΠ της Αλβανίας και της Αρμενίας. Τα τελευταία χρόνια, το Τατζικιστάν, η Μολδαβία και το Κιργιζιστάν είναι οι τρεις οικονομίες που εξαρτώνται περισσότερο από τα
εμβάσματα των οικονομικών μεταναστών παγκοσμίως. Στο Κιργιστάν, τα εμβάσματα των μεταναστών, αποτελούν τη σημαντικότερη ροή χρηματοδότησης του ισοζύγιο
πληρωμών της χώρας και έχουν ήδη καλύψει μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού ελλείμματος. Το ΔΝΤ, εκτιμά ότι σε μόλις τρία χρόνια, το έλλειμμα του προϋπολογισμού
της Κιργιζίας μειώθηκε από 13,7% του ΑΕΠ το 2008, σε 6,4% το 2011. Εκτιμάται επίσης ότι περίπου το 97% όλων των εισροών εμβασμάτων από οικονομικούς μετανάστες
στο Κιργιζιστάν προέρχεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Οι οικονομολόγοι μελετούν εδώ και χρόνια τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των εμβασμάτων. Για παράδειγμα, πολλοί ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
τα εμβάσματα των μεταναστών αποτελούν σημαντικό μηχανισμό επιμερισμού του παγκόσμιου οικονομικού ρίσκου. Πιο συγκεκριμένα, μελέτες δείχνουν ότι τα χρήματα τα
οποία οι μετανάστες στέλνουν στις χώρες καταγωγής τους έχουν συντελέσει στη μείωση της φτώχειας, του αναλφαβητισμού και της παιδικής θνησιμότητας. Επιπρόσθετα,
έρευνες στον τομέα των πολιτικών επιστημών δείχνουν ότι οι αποδέκτες εμβασμάτων στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, αξιολογούν την κατάσταση της οικονομίας, και
την απόδοση των κυβερνήσεων τους πιο θετικά από τους υπόλοιπους ψηφοφόρους. Υπάρχουσες μελέτες επίσης συνδέουν τα εμβάσματα με το επίπεδο των κυβερνητικών
παροχών προς τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Οι Κυβερνητικές παροχές προς τα πιο ευάλωτα στρώματα είναι χαμηλότερες σε χώρες που εξαρτούνται περισσότερο
από τα εμβάσματα των μεταναστών.
Ωστόσο, υπάρχουσες μελέτες υποθέτουν ότι οι μεταβιβάσεις εμβασμάτων παραμένουν σταθερές με την πάροδο του χρόνου ή ότι αυξάνονται ως αποτέλεσμα αρνητικών
οικονομικών κλυδωνισμών στις χώρες από όπου κατάγονται οι μετανάστες. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι σε περιόδους οικονομικών κρίσεων ή φυσικών καταστροφών,
οι μετανάστες που ζουν στο εξωτερικό μεταβιβάζουν περισσότερα χρήματα στις οικογένειές τους. Αλλά τι συμβαίνει όταν τα χρήματα που οι οικονομικοί μετανάστες
δύνανται να στείλουν πίσω στις οικογένειες τους ξαφνικά μειώνονται; Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις εμβασμάτων τις απόψεις και αξιολογήσεις των αποδεκτών των
χρημάτων; Αυτή την ερώτηση εξετάσαμε με συναδέλφους στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και Άμστερνταμ. Ευρήματά μας, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην American Political Science Review (https://doi.org/10.1017/S0003055418000485).

Τι συμβαίνει όμως όταν τα χρήματα μειώνονται;
Τα χρήματα από μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό στις οικογένειές τους πίσω στην χώρα καταγωγής τους
συχνά μειώνονται. Οι αυξομειώσεις στη συχνότητα και την αξία αυτών των χρημάτων, επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων
οικογενειών σε αναπτυσσόμενες οικονομίες ανά το παγκόσμιο. Σε περιόδους οικονομικής συρρίκνωσης στις χώρες όπου
οι οικονομικοί μετανάστες εργάζονται, για παράδειγμα, τα χρήματα τα οποία οι μετανάστες στέλνουν στην οικογένειές
τους ενδέχεται να μειωθούν λόγω (i) μεταβολών στις μεταναστευτικές ροές, καθώς οι θέσεις εργασίας μειώνονται (ii)
πτώσης στην αξία του νομίσματος στις χώρες εργασίας των μεταναστών• ή ακόμη και (iii) προσπαθειών των ίδιων των
μεταναστών να μειώσουν τα έξοδα τους.
Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης του 2008-2010, για παράδειγμα, τα εμβάσματα των οικονομικών μεταναστών έγιναν
κανάλι μέσω του οποίου η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε αρχικά σε πλουσιότερες χώρες μεταδόθηκε στην περιφέρεια,
δηλαδή στις χώρες- παραλήπτες οικονομικών εμβασμάτων. Η επιδείνωση της οικονομίας των χωρών υποδοχής των
μεταναστών οδήγησε σε μείωση των επίσημων ροών εμβασμάτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία κατά 23% κατά μέσο όρο. Τα εμβάσματα από τη Ρωσία προς τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών,
μειώθηκαν κατά 33% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2009. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2009, σε
ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν) και της Ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία,
Μολδαβία) παρατηρήθηκε πτώση από το ήμισυ έως το ένα τρίτο του συνόλου των εμβασμάτων τους για το 2008.

τα εμβάσματα
των μεταναστών
αποτελούν
σημαντικό μηχανισμό
επιμερισμού του
παγκόσμιου
οικονομικού ρίσκου
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Σχήμα 1: Διακυμάνσεις στις εισροές εμβασμάτων
(ως ποσοστό του ΑΕΠ) μεταξύ 2008 και 2009

Σημείωση: Μεταβολές στο μερίδιο των προσωπικών εμβασμάτων
που εισπράχθηκαν από οικογένειες οικονομικών μεταναστών
ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας μεταξύ 2008 και 2009. Πηγή:
Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Δείκτης Ανάπτυξης

Οι αυξομειώσεις στο ποσοστό των χρημάτων που οι μετανάστες απέστειλαν
στις οικογένειές τους πίσω στην χώρα καταγωγής τους, ήταν ιδιαίτερα
έντονες στην Κεντρική Ευρώπη και Κεντρική Ασία. Στο Κιργιστάν, για
παράδειγμα, μία από τις οικονομίες που εξαρτώνται περισσότερο από
τα εμβάσματα οικονομικών μεταναστών ανά το παγκόσμιο, η ανάκαμψη
των εμβασμάτων μετά την κρίση του 2009, δεν διήρκησε για πολύ. Από
το 2013 έως το 2014 για παράδειγμα, και κυρίως λόγω της υποτίμησης
του ρωσικού νομίσματος λόγω της οικονομικής κρίσης στη Ρωσία, το
ποσοστό των εμβασμάτων, ως ποσοστό του ΑΕΠ της Κιργιζίας, μειώθηκε
κατά 1% και σχεδόν κατά 5% από το 2014 έως το 2015. Όπως δείχνει το
σχήμα 2, παρόμοιες διακυμάνσεις εμβασμάτων καταγράφηκαν κατἀ την
περίοδο αυτή ανά το παγκόσμιο.

Σχήμα 2: Ετήσιες μεταβολές των εμβασμάτων ως ποσοστό
του εθνικού ΑΕΠ
Σημείωση: Η σκούρα σκιασμένη στήλη δείχνει τις μεταβολές
των εμβασμάτων στο Κιργιζιστάν, σε σύγκριση με τον μέσο
όρο των μεταβολών στις 5 πρώτες οικονομίες που εξαρτώνται
από τη μεταφορά εμβασμάτων οικονομικών μεταναστών
στον κόσμο. Αυτές είναι: το Τατζικιστάν, η Μολδαβία, το
Νεπάλ, το Λεσότο και η Τόνγκα.

Από την οικονομία στην πολιτική
Στη εργασία μας υποστηρίζουμε ότι όταν τα χρήματα που
λαμβάνουν οι οικογένειες των μεταναστών μειώνονται,
οι παραλήπτες απογοητεύονται. Επειδή δεν δύνανται
πλέον να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο κατανάλωσης, οι
οικογένειες των μεταναστών είναι λιγότερο ικανοποιημένες
με την οικονομική κατάσταση της χώρας τους. Η οικονομική
απαισιοδοξία στη συνέχεια υπονομεύει την δημοτικότητα των
κυβερνώντων. Αντίθετα, όταν τα εμβάσματα αυξάνονται, οι
οικονομικές αξιολογήσεις των δικαιούχων βελτιώνονται, και
η δημοτικότητα της κυβέρνησης αυξάνεται. Με άλλα λόγια,
οι αποδέκτες εμβασμάτων επιβραβεύουν ή τιμωρούν τους
κυβερνώντες για τις οικονομικές εξελίξεις στις οικονομίες
υποδοχής των μεταναστών. Αλλά φυσικά η απόδοση των
οικονομιών σε πλουσιότερες χώρες, όπου οι οικονομικοί
μετανάστες εργάζονται, είναι σε μεγάλο βαθμό πέραν του
έλεγχου των κυβερνώντων σε φτωχότερες χώρες από όπου οι
μετανάστες κατάγονται. Αν και αυτό μπορεί να είναι ένας τύπος
ψηφοφορίας στη βάση του προσωπικού συμφέροντος (pocketbook voting), αντιπροσωπεύει επίσης μια μορφή ανακριβούς
κατανομής πολιτικών ευθυνών με σημαντικές επιπτώσεις για
τη δημοκρατική λογοδοσία στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Όταν
οι ψηφοφόροι τιμωρούν ή επιβραβεύουν τους κυβερνώντες
για γεγονότα εκτός του ελέγχου τους, η οικονομική ψήφος
- ως μέσο λογοδοσίας των πολιτικών – υπονομεύεται. Η
άμεση σχέση μεταξύ κυβερνητικής δράσης, ψηφοφόρων και
εκλογικών κυρώσεων αποδυναμώνεται. Η δημοτικότητα των
κυβερνήσεων σε χώρες της οικονομικής περιφέρειας, από όπου
οι μετανάστες κατάγονται, υπόκειται σε οικονομικές εξελίξεις
εκτός συνόρων. Όταν τα χρήματα που στέλνουν οι μετανάστες
αυξάνονται σε περιόδους κατά τις οποίες η οικονομία της
πατρίδας τους δεν αναπτύσσεται, τα εμβάσματα μπορούν να
ενισχύσουν την δημοτικότητα των κυβερνώντων και να τους
προστατεύσουν από το «θυμό» των ψηφοφόρων. Όταν όμως
οι κυβερνώντες δεν ανησυχούν ότι οι ψηφοφόροι θα τους
τιμωρήσουν σε περιόδους ύφεσης, τα κίνητρα που έχουν για
να επενδύσουν σε κοινωνικές παροχές, ή να στηρίξουν τα πιο
ευάλωτα κοινωνικά στρώματα μειώνονται. Οι μειώσεις των
εμβασμάτων, αντίθετα, ενδέχεται να εντείνουν την οικονομική
απαισιοδοξία των αποδεκτών και να υπονομεύσουν την
δημοτικότητα της κυβέρνησης. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι
η ροή των εμβασμάτων στον αναπτυσσόμενο κόσμο αποτελεί
σήμερα πολιτική έκφραση οικονομικής εξάρτησης.

Εξετάζουμε τις υποθέσεις αυτές με δεδομένα από 28 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
και της Κεντρικής Ασίας. Επίσης βασιζόμαστε σε έρευνες κοινής γνώμης στο Κιργιστάν, που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 2010 και 2013. Τα αποτελέσματά μας εισηγούνται ότι όταν
τα εμβάσματα μειώνονται (ή αυξάνονται), η οικονομική αισιοδοξία των αποδεκτών μειώνεται (ή
αυξάνεται).
Οι αξιολογήσεις της οικονομίας όμως επηρεάζουν άμεσα και τη δημοτικότητα των εκάστοτε
κυβερνώντων. Οι ψηφοφόροι που αντιμετώπισαν μείωση των εμβασμάτων τους το 2010, για
παράδειγμα, επέρριπταν μεγαλύτερη ευθύνη στις κυβερνήσεις τους για την οικονομική κρίση.

Γιατί έχει σημασία αυτό;
Για πολλούς ψηφοφόρους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογήσουν
πόσο καλά εργάζονται οι κυβερνώντες. Στην απουσία αξιόπιστων πηγών ενημέρωσης, ή
αξιόπιστων πολιτικών κομμάτων, πολλοί ψηφοφόροι χρησιμοποιούν την απόδοση της οικονομίας
ως το πιο αξιόπιστο σήμα για να αξιολογήσουν την απόδοση της κυβέρνησης. Εάν η οικονομία
προοδεύει, οι κυβερνώντες επανεκλέγονται. Η δυνατότητα των ψηφοφόρων να επιβραβεύουν
ή να τιμωρούν τους κυβερνώντες για το πόσο καλά χειρίζονται την οικονομία ενθαρρύνει τις
κυβερνήσεις να εισακούσουν, και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες τους. Όταν οι ψηφοφόροι
συμπεραίνουν ότι η οικονομία προοδεύει, και ότι οι κυβερνώντες είναι ικανοί διαχειριστές της
οικονομίας απλά και μόνο γιατί παραλαμβάνουν εισοδήματα από το εξωτερικό, οι μηχανισμοί
κυβερνητικής λογοδοσίας, ήδη στοιχειώδεις για πολλές φτωχές χώρες, διαβρώνονται ακόμη
περισσότερο.
Από μια γενικότερη άποψη, πιστεύουμε ότι τα ευρήματα της εργασίας μας υπογραμμίζουν την
επισφαλή ισορροπία που μπορούν να δημιουργήσουν οι μεταβιβάσεις χρημάτων από μετανάστες
που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό στις οικογένειές τους πίσω στην
χώρα καταγωγής τους. Τα εμβάσματα ενισχύουν την δημοτικότητα των
κυβερνώντων, ακόμη και όταν η οικονομία εισέρχεται σε ύφεση και
την ίδια στιγμή μπορούν να αποτρέψουν τους κυβερνώντες από την
επένδυση σε εκτεταμένες κοινωνικές παροχές. Από την άλλη όμως, όταν
τα οικονομικά εμβάσματα μειώνονται, οι κυβερνώντες τιμωρούνται για
την απόδοση οικονομιών εκτός των συνόρων τους. Σε κάθε περίπτωση,
η δημοκρατία κινδυνεύει.
•Δρ. Κατερίνα Τερτίτσναγια,
Λέκτορας Συγκριτικής Πολιτικής, UCL
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Τ

ις προηγούμενες μέρες, συναντήσαμε τον
Γλύπτη, Φώτο Δημητρίου. Απλός, ανέμελος
και γεμάτος ενέργεια, μας υποδέχτηκε στο
εργαστήρι του στη Λάρνακα. Πήραμε κάποια
«δείγματα» της δουλειάς του, συζητήσαμε για
τον ίδιο αλλά και για πολλές σκέψεις και ανησυχίες
του. Σε μια χαλαρή και ταυτόχρονα σοβαρή κουβέντα
που είχαμε με τον κ. Φώτο και ανάμεσα σε άλλα, μας
εξέφρασε τις ανησυχίες του για το κυπριακό πρόβλημα
αλλά και το ότι θεωρεί ως πλούτο που η Κύπρος έχει
δυο εθνότητες. Μας ανέφερε πως θεωρεί την Αριστερά
ως τη μόνη λογική οντότητα που υπάρχει στην Κύπρο
τόσο για τη στάση που έχει στο κυπριακό όσο και σε
άλλα ζητήματα.
«Ν»: Ποιος είναι ο Φώτος και πως έγινε ο γνωστός
Φώτος ο Γλύπτης;
Φ.Δ.: Κατάγομαι από την Αμμόχωστο, με γονείς
Βαρωσιώτες, αλλά γεννήθηκα στο Λευκόνοικο επειδή
ο πατέρας μου ήταν κυβερνητικός υπάλληλος. Έζησα
όμως στην Γιαλούσα, στο Βαρώσι, στη Λεμεσό και τελικά
κατέληξα στη Λάρνακα με τη σύζυγο μου Μαρία με την
οποία γνωριστήκαμε το 1977, έκτοτε είμαστε μαζί και
αποκτήσαμε δυο κόρες.
Ο Φώτος…Όντως από πολύ μικρή ηλικία, στην πρώτη τάξη
του δημοτικού, εντόπισαν οι δάσκαλοι μου το ταλέντο που
είχα. Αν και είναι λίγο ριψοκίνδυνο να πεις ότι κάποιος
έχει ταλέντο στα 6-7 του χρόνια, επειδή σε εκείνη την
ηλικία όλοι έχουν ταλέντο. Είχα όμως την τύχη να έχω
ένα δάσκαλο που ανέφερε στον πατέρα μου, «πρόσεξε
τον». Σε όλη την διάρκεια του δημοτικού όλοι οι δάσκαλοι
συζητούσαν για το ταλέντο μου στη ζωγραφική. Ήταν
άλλωστε και το όνειρο μου, να σπουδάσω ζωγραφική.
Όταν μετά πήγα στην τεχνική σχολή Αμμοχώστου, εκεί
και πάλι είχα μια καθηγήτρια την ‘Έλλη Ιωάννου η οποία
με παρότρυνε να ασχοληθώ. Η ίδια καθηγήτρια μου
γνώρισε το Στέλιο Ιωάννου από την Λεμεσό ο οποίος με
στήριξε. Έπειτα ακολούθησα τον κλάδο Διακοσμητικής
Κεραμικής. Έμαθα αρκετά πράγματα εκεί και αλλά από
τον ίδιο τον Στέλιο Ιωάννου.
Το 1976 πήγα με κρατική υποτροφία στη Τσεχοσλοβακία,
και σπούδασα «Πορσελάνη – Κεραμική». Αποφοίτησα
το 1983 με τον τίτλο του Ακαδημαϊκού Γλύπτη. Πρέπει
να πω όμως ότι στο πανεπιστήμιο απέκτησα ισχυρά
εφόδια. Ήταν ένα πανεπιστήμιο υψηλού επιπέδου που
λειτουργούσε με αυστηρότητα, κάτι το οποίο με βοήθησε
μετά στην καριέρα μου. Όπως και το ότι ασχοληθήκαμε
με διάφορες τέχνες όπως την ζωγραφική, σχέδιο και
γλυπτική. Ήταν ένα πανεπιστήμιο που σαν χώρος σε
έμπνεε και όπου όλοι δημιουργούσαν. Ο κάθε φοιτητής
στηριζόταν σε αυτό που ήταν καλός. Όμως εγώ ήμουν
καλός στην γλυπτική. Έκτοτε ασχολούμαι επαγγελματικά.
Κάθε 2 χρόνια ετοιμάζω ατομική έκθεση, με κάποιες
ενδιάμεσες εκθέσεις.
«Ν»: Ποια υλικά χρησιμοποιείς στα έργα σου;
Φ.Δ.: Στη δουλειά μου χρησιμοποιώ όλο το φάσμα
της κεραμικής και πηλούς υψηλής θερμοκρασίας. Τα
τελευταία 15-18 χρόνια όμως, δουλεύω και με το γυαλί
αλλά και το μπρούντζο. Κάνω έργα με συνδυασμό των
υλικών αυτών. Δεν υπάρχει όμως κάτι αυθόρμητο στη
δημιουργία τους. Για ένα έργο μπορεί να χρειαστεί να
παιδευτώ αρκετό καιρό για να το στήσω από τεχνικής
πλευράς.
«Ν»:Από πού εμπνέεσαι; Έχεις κάποια δική σου
φιλοσοφία όταν φτιάχνεις ένα έργο;
Φ.Δ.: Η έμπνευση είναι κάτι πολύ περίεργο. Πέραν από
το αφηρημένο, είναι πολλές φορές που εμπνέομαι από
τον περίγυρο. Δεν είναι εγκεφαλική η έμπνευση, ή μια
διαδικασία που θα κάτσω να σκεφτώ. Μπορεί να δω
κάποιον άνθρωπο να κάθεται σε μια καρέκλα και να
μου αρέσει οπτικά.

Για παράδειγμα, μου έτυχε μια
φορά να δω να κρατά ομπρέλα
κάποιος χωρίς να βρέχει ή να
έχει ήλιο. Αυτός ο άνθρωπος
ήταν πηγή έμπνευσης. Εκεί
όμως ήταν και θέμα φιλοσοφίας.
Όλοι είμαστε δέσμιοι από κάτι.
Δενόμαστε με υλικά αγαθά. Όπως
και η κοινωνία είναι δεμένη με
υλικά. Έτσι σε αρκετά έργα μου
έχω μια ειρωνική νότα για το
πώς σκέφτονται οι άνθρωποι για
τη ζωή στη σημερινή κοινωνία.
Επίσης, περιλαμβάνω την
φύση, τη θάλασσά, τις οποίες
δεν μπορείς να τις αποφύγεις.
Πολλές φορές ασχολήθηκα και
με την ανθρώπινη μοναξιά.
Γιατί ότι και αν κάνουμε είμαστε
μόνοι μας. Όχι με την έννοια
της αστικής αντίληψης του
ότι δεν ασχολούμαι με τους
άλλους αλλά, με τις στιγμές
του ανθρώπου, τις στιγμές που
συλλογίζεται.
«Ν»: Τι είναι τέχνη για σένα;
Φ.Δ.: Καταρχήν, η υπόθεση
τέχνη είναι για μένα κάτι το μη
συμβατικό. Όπως ξεκίνησε να
είναι η τέχνη ιστορικά. Όπως και
οι καλλιτέχνες ήταν πάντα μη
συμβατικοί, πιο προοδευτικοί.
Οι καλλιτέχνες θεωρώ πως
είναι εναντίον του πολέμου.
Δες τον Πικάσο, τον Μπόγια
που ζωγράφισαν ενάντια στον
πόλεμο. Άρα η τέχνη από μόνη
της είναι μια αριστερή φωνή.
Είτε το αναγνωρίζει ένας
καλλιτέχνης είτε όχι.
«Ν»: Οι σημερινές κοινωνικές
συνθήκες είναι ευνοϊκές για
ένα καλλιτέχνη;
Φ.Δ.: Όπως και αν το κάνεις
πρέπει να δουλεύει σκληρά ένας
καλλιτέχνης και να είναι δημιουργικός για να μπορεί να
επιβιώσει. Αφού όπως και να το κάνουμε το σύστημα
που ζούμε δεν έχει ανθρώπινη πλευρά. Αλλά ακόμα και
αν υπάρχουν βελτιώσεις προς όφελος των ανθρώπων,
των εργαζομένων, αυτές δεν είναι μόνιμες. Αν πας
πίσω στα χρόνια, το ίδιο φαίνεται.

Οι καλλιτέχνες λοιπόν είναι όπως
την κεραία που λαμβάνει αυτά τα
πράγματα. Αν έχει πέντε άτομα που
το βράδυ θα κοιμηθούν στο παγκάκι,
θα έχουμε πρόβλημα με τη συνείδηση
μας. Επειδή οι καλλιτέχνες πολλές
φορές έχουν πιο ευαίσθητους δέκτες,
έχουν έντονες ευαισθησίες.
«Ν»: Ποιος λόγος σε ώθησε να
«καταταγείς» και να αφιερώσεις
και κομμάτι της ζωής σου στο
κίνημα της Αριστεράς και ποια η
σχέση σου με την ΕΔΟΝ;
Φ.Δ.: Για εμένα είναι απλό. Είχε
κάνει κάποτε μια ερώτηση προς τον
κόσμο ο Φι ντελ Κάστρο «Τι θέλετε;
Να μας διοικεί το 5% ή το 95%;» Είναι
ένα απλό ερώτημα και είναι θέμα
επιλογής. Ανέχεσαι ή δεν ανέχεσαι
την υπάρχουσα κατάσταση. Ειδικά
για ένα καλλιτέχνη που όπως είπαμε
έχει πιο ευαίσθητες χορδές. Φυσικά
δεν έχουν όλοι οι καλλιτέχνες τις
ίδιες ευαισθησίες.
Αλλά, γιατί δημιουργεί ένας
καλλιτέχνης; Μόνο για τον εαυτό
του; Δημιουργεί και για τους γύρω
του. Όπως και να έχει, είναι θέμα
επιλογής. Το υπάρχον σύστημα
είναι άρρωστο, παράγει αρρώστια.
Δεν μπορεί να μην τοποθετείτε ένας
καλλιτέχνης με όσα συμβαίνουν
γύρω μας, ούτε να είναι αμέτοχος.
Όσο για τη σχέση με την ΕΔΟΝ,
ξεκίνησε τυχαία όταν ήρθα από
τις σπουδές μου και φούντωσε σε
αγάπη. Το πιο αγνό πράμα που
υπάρχει είναι οι νέοι. Μακάρι οι
άνθρωποι να έμεναν πάντα Εδονίτες.
•Στυλιάνα Χριστοδούλου
Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού
Γραφείου
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου
ΕΔΟΝ Λάρνακας
•Στην γκαλερί του Φώτου Δημητρίου εκτίθενται τα έργα του. Ανάμεσα
σε αυτά και πίνακες ζωγραφικής. Ο ίδιος χώρος λειτουργεί και ως το
εργαστήρι του.
•Ο χώρος του Φώτου, βρίσκεται στην οδό Μποζκούρτ 39 στη Λάρνακα
και είναι πάντοτε ανοιχτός για επισκέψεις.

η «Ν» προτείνει

Νοέμβρης
2018

Συναυλία
αφιερωμένη στο Θάνο
Μικρούτσικο

Ένας Γέρος, μια θάλασσα...
«Γιατί αν δεν βρεθεί κάποιος να πει την ιστορία των ανθρώπων είναι σαν να μην έζησαν
ποτέ»...
Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το συνταρακτικό έργο της Μαρίας Χρυσάνθου «Ένας
Γέρος, μια θάλασσα» σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου.
Αποτελεί το τρίτο έργο από το αφιέρωμα – τριλογία του θεάτρου ΑντίΛογος με θέμα
την προσφυγιά και τους πολέμους που ακόμα μαίνονται στη Μέση Ανατολή, μετά τα
συγκλονιστικά «Λιοντάρια» και «Τα παιδιά της Γάζας» . .

Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ διοργανώνει μεγάλη συναυλία
αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο. Πρόκειται για μια
ξεχωριστή εκδήλωση στην οποία το ΑΚΕΛ θα τιμήσει
τον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη για τη συνολική
προσφορά του στον Πολιτισμό και τον λαό της Κύπρου
και της Ελλάδας.
Στη συναυλία θα λάβουν μέρος καλλιτέχνες που
«περπάτησαν μαζί με τον Θάνο» και ερμήνευσαν με
συγκλονιστικό και εκφραστικό τρόπο τα τραγούδια του.
Πρόκειται για τους: Ρίτα Αντωνοπούλου, Χρίστο Θηβαίο,
Κώστα Θωμαΐδη, Γιάννη Κότσιρα, Γιώργο Μεράντζα,
Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη και
Μαριάννα Πολυχρονίδη.
Εισιτήρια θα διατίθενται στα Κεντρικά και Επαρχιακά
Γραφεία του ΑΚΕΛ.
Τιμή προπώλησης 5 ευρώ. Στην είσοδο 7 ευρώ.

Πού:
Αθλητικό Κέντρο «Τάσσος ΠαπαδόπουλοςΕλευθερία» στη Λευκωσία
Πότε; Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου στις 20:00
The Greek Jazz Project

Με έναυσμα την ιστορία του γέρου του Χέμινγουεϊ, ο Γέρος μιλά για τη ζωή του, ενός εγκλωβισμένου ψαρά
στη Γάζα, και μπλέκει στην ιστορία, ιστορίες άλλων ανθρώπων: Ανθρώπων παγιδευμένων στην απομόνωση
με μοναδικές επιλογές τον θάνατο ή την απόδραση. Νέων που θέλουν να ζήσουν το όνειρο που υπόσχεται η
απέναντι όχθη. Μανάδων που στη θάλασσα βλέπουν το αύριο των παιδιών τους , μα που η θάλασσα γίνεται ο
τάφος της ελπίδας τους. Ιστορίες παιδιών που πεθαίνουν παίζοντας μπάλα στην αμμουδιά.

Πού;
Πότε;

Flea Theatre - Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί

Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στις 8:30 και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και
Κυριακή στις 19:00 μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου

Για τους μικρούς μας φίλους

Το Αστρογέννητο παιδί
Η Παιδική Σκηνή του Θεατρου “Σκάλα” θα παρουσιάσει το έργο «Το
Αστρογέννητο παιδί» του Όσκαρ Ουάϊλντ.
Μια κρύα νύχτα του χειμώνα ένα λαμπερό αστέρι, όμοιο με κομμάτι από
χρυσάφι, πέφτει από τον ουρανό, αγγίζοντας κι άλλα αστέρια στην τροχιά του.
Φωλιάζει στο χιονισμένο δάσος. Ένας ξυλοκόπος σκύβει να πιάσει το θησαυρό.
Σηκώνει το χρυσαφένιο μανδύα που είναι καμωμένος από αστέρια, αλλά δεν
υπάρχει θησαυρός. Ούτε χρυσάφι, ούτε ασήμι. Μονάχα ένα παιδί που κοιμάται,
ένα αστερόπαιδο…
Και έτσι αρχίζει η ιστορία και το ταξίδι της ζωής για το αστρογέννητο παιδί που
έρχεται να μας ταξιδέψει μαζί του και να μας διδάξει για τις μεγάλες αξίες όπως
η ομορφιά, η καλοσύνη, η ταπεινότητα, η μετάνοια, η ηθική, η δικαιοσύνη, η προσφορά, η Αγάπη.

Πού:

Θέατρο Σκάλα ,Κυριάκου Μάτση 15, Λάρνακα

| Πότε;

Κάθε Κυριακή – Ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 2/12/18

Η Πεντάμορφη και το Τέρας
Μια ιστορία για την ομορφιά και τη δύναμη της ψυχής. Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται βαθιά μέσα μας,
φτάνει να μπορέσουμε να την δούμε. Ένα κάστρο και ένα μαγικό τριαντάφυλλο. Ένα κορίτσι διαφορετικό από
τ’ άλλα, ένα Τέρας που βαθιά μέσα του κρύβεται ένας πρίγκιπας, κεριά, ρολόγια και ντουλάπες που μιλούν,
όλοι εγκλωβισμένοι σε μια κατάρα. Όλοι τους περιμένουν την αγάπη˙ την αληθινή αγάπη, που θα τους κάνει
ανθρώπους ξανά. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, γεμάτο μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις. Και όλα
αυτά με λίγη μαγεία, γιατί η μαγεία είναι το βασικότερο συστατικό σε ένα παραμύθι!

Πού:
Πότε;

Σατιρικό Θέατρο, Οδός Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 11-15, Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κάθε Κυριακή μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, στις 10:30

Larnaca Biennale 2018
Η νεοσύστατη μπάντα ‘The Greek Jazz Project’ σας προσκαλεί
σε μια μουσική βραδιά με θέμα την Ελληνική Τζαζ.
Το μοναδικό αυτό στυλ της ελληνικής τζαζ μουσικής
εμφανίστηκε από τη δεκαετία του ‘40 έως τη δεκαετία του ‘60
και καθοδηγήθηκε από συνθέτες όπως ο Γιάννης Σπάρτακος
και ο Νίκι Γιακόβλεφ, ενώ τραγουδήθηκε από φωνές
όπως η Μαρία Λω και ο Ζωή Κουρούκλη. Η Ελληνική Τζαζ
αποτελείται από τραγούδια με ελληνικούς στίχους, τα οποία
συντέθηκαν με ενδιαφέρουσες τζαζ αρμονίες, μελωδίες και
ρυθμούς, και παίχτηκαν με ένα καθαρό τζαζ ύφος.

Πού:
Τεχνόπολις 20, Λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη
18, Πάφος
Πότε; Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, ώρα 8 μ.μ.

Αυτό το φθινόπωρο έρχεται στην πόλη της Λάρνακας, η πρώτη
Μπιενάλε εικαστικών τεχνών που πραγματοποιείται στην χώρα
μας. Η Biennale Larnaca 2018 υπό το σκεπτικό εισήγηση
‘’Δοχείο Περιεχόμενο’’, του επιμελητή της εικαστικού Βασίλη
Βασιλειάδη, προσέλκυσε 307 καλλιτέχνες από 37 χώρες. Η τελική
επιλογή των καλλιτεχνών έγινε μέσα από ανώνυμη επιλογή και
ψηφοφορία των πέντε μελών της κριτικής επιτροπής. Μεταξύ
των επιλεχθέντων υπάρχουν καλλιτέχνες όλων των ηλικιών,
από όλο τον κόσμο οι οποίοι θα παρουσιάσουν έργα από όλες
σχεδόν τις μορφές εικαστικών τεχνών. Αναλυτικά θα υπάρχουν
εγκαταστάσεις στο χώρο, ζωγραφικά και γλυπτικά έργα,
φωτογραφίες, χαρακτικά, performance, video art, digital art κ.α.
Τα έργα θα εκτεθούν στην Δημοτική πινακοθήκη Λάρνακας, στο
Μουσείο Πιερίδη και τον εκθεσιακό χώρο Myth Factory. Κάποια
έργα θα φιλοξενηθούν και σε εξωτερικούς χώρους της Λάρνακας.
Πληροφορίες: 99403010

Πότε:

Μέχρι Παρασκευή 30 Νοεμβρίου

| Πού:

Πολλαπλοί Χώροι, Λάρνακα
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ν έτει 2018, ήδη η πλειοψηφία του λαού μας και γενικότερα
των λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει «συνηθίσει», στην
απροκάλυπτη πολλές φορές, παραβίαση της ιδιωτικότητας
του. Από τα πιο απλά και καθημερινά ζητήματα όπως η
πανεύκολη και απόλυτη άνεση με την οποία παραθέτουμε τα
προσωπικά μας δεδομένα σε ιστοσελίδες, εταιρίες, διαφημιστικά
κτλ., μέχρι και τα πιο «αναπόφευκτα» όπως τα βιομετρικά στοιχεία
στις πολιτικές ταυτότητες.
Βέβαια, το ότι πλέον ίσως η πλειοψηφία του κόσμου να έχει
συμβιβαστεί με αυτό, δεν το καθιστά αυτόματα δεκτό, ακίνδυνο
ή ηθικό. Αποτελεί αναμφίβολα μια νίκη του ίδιου του συστήματος
πάνω στην συνείδηση του κάθε εργαζόμενου (όπως και άλλες
πολλές μικρές καθημερινές επιδράσεις του), η οποία όμως ακόμα
και ως τέτοια δεν μπορεί και δεν θα μείνει στο απυρόβλητο.
Η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα της ανάγκης, να είναι προϋπόθεση
το πλήρες φακέλωμα σου για την κάθε σου κίνηση, αποτελεί από
μόνο του ένα ξυπνητήρι ως προς το που οδεύουμε. Ταυτόχρονα
η συνειδητοποίηση από όλο και περισσότερο κόσμο πως, τα
πλείστα στοιχεία τα οποία συλλέγονται (οικειοθελώς ή μη), εν τέλει
χρησιμοποιούνται για πολύ διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς
για τους οποίους (παραπλανητικά ή μη) ζητήθηκαν, δημιουργεί
τις αντιδράσεις και τις αντιστάσεις εκείνες για αντίδραση απέναντι
στο αυξανόμενο φακέλωμα των εργαζομένων και του λαού.
Οι προτάσεις που προωθούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη δημιουργία μιας υπερ-βάσης δεδομένων στην οποία μάλιστα
θα τσουβαλιάζονται και θα προστίθενται όλοι όσοι μετακινούνται
από μια χώρα σε μια άλλη και διασταυρώνουν σύνορα, μαζί με
όσους οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούν υπό την δικαιολογία
του «υπόπτου» ή καταζητούμενου στερείται λογικής. Αποτελεί
απροκάλυπτο στυγνό φακέλωμα ενώ την ίδια στιγμή εμπαίζεται
και η νοημοσύνη των λαών με την δικαιολογία της ¨βελτίωσης¨
της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι λαοί της Ευρώπης, με πρωτοπόρο σ’ αυτόν τον αγώνα
την Αριστερά, οφείλουν να αντιταχθούν στο αυξανόμενο
φακέλωμα που λαμβάνει χώρα. Να αντιδράσουν ενάντια στα
όσα προωθούνται, που στην πραγματικότητα πρόκειται για την
προσπάθεια της βελτίωσης του ελέγχου της κρατικής μηχανής,
πάνω στα κοινωνικά κινήματα και τις προοδευτικές δυνάμεις. Την
εξυπηρέτηση και την διαιώνιση των συμφερόντων των μεγάλων
πολυεθνικών ομίλων έναντι των αναγκών των εργαζομένων σε
όλη την Ευρώπη. Η ενδυνάμωση των αγώνων εντός και εκτός
του ευρωπαϊκού αλλά και των εθνικών κοινοβουλίων είναι
μονόδρομος απέναντι σε όσα δρομολογούνται.
•Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
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Επιτροπή Ενέργειας Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου συζήτησε
για πρώτη φορά την έκθεση του Ν. Συλικιώτη σχετικά με την αναθεώρηση
της οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημοσίου
τομέα (δηλαδή των δεδομένων που παράγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας
του δημόσιου τομέα, ή που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση π.χ.
ψηφιακοί χάρτες, μετεωρολογικά δεδομένα, στατιστικές, νομικά δεδομένα, δεδομένα
από δορυφόρους κ.ο.κ).
Στην τοποθέτησή του ο κος Συλικιώτης υπογράμμισε πως η πρόσβαση στην
πληροφόρηση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και γι’ αυτό πρέπει να
διασφαλίσουμε πως τα ανοιχτά δεδομένα θα αποφέρουν πραγματικό όφελος στην
κοινωνία και τον άνθρωπο, και θα αξιοποιούνται όχι μόνο από τις μεγάλες εταιρείες
που έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά κυρίως για την ενδυνάμωση των πολύ
μικρών και ΜμΕ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τα δεδομένα πρέπει να δίνονται
δωρεάν όπου είναι δυνατόν, και όταν απαιτείται η επιβολή τελών, να περιορίζεται
στο ελάχιστο. Σε όλες όμως ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και για όλα τα δεδομένα,
συμπλήρωσε, πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόταση της Κομισιόν να συμπεριληφθούν και οι
δημόσιες επιχειρήσεις στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Όπως εξήγησε,
η εν λόγω πρόταση θα δημιουργήσει σοβαρό κόστος στις δημόσιες επιχειρήσεις
(δηλαδή στους κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς) με αποτέλεσμα να
ενταθούν ακόμη περισσότερο οι άνισοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων
και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν
και ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμπλήρωσε,
θα επωφελούνται από τις πληροφορίες που θα τους δίνονται από τις δημόσιες
επιχειρήσεις καθώς θα αξιοποιούν τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με
δημόσιο χρήμα για να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους και να υπερισχύουν στην
αγορά αυξάνοντας τα κέρδη τους. Ζήτησε λοιπόν να εξαιρεθούν οι δημόσιες
επιχειρήσεις από την οδηγία ή να προωθηθούν συγκεκριμένες πρόνοιες ώστε
να διασφαλιστεί πως θα προστατευτούν από τον αθέμητο ανταγωνισμό με τις
ιδιωτικές εταιρείες και δεν θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε αυξήσεις
των τιμών του κόστους για την προσφερόμενη υπηρεσία τους.
Ο κος Συλικιώτης επισήμανε επίσης πως για την υλοποίηση της αναθεωρημένης
οδηγίας είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και οι φορείς του δημόσιου τομέα,
(ιδιαίτερα οι μικρές τοπικές κοινότητες και τα κράτη που πλήττονται από
την οικονομική κρίση), να στηριχτούν οικονομικά από την ΕΕ ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οδηγίας και να διαθέτουν
με αποτελεσματικό, γρήγορο και εύκολο τρόπο όλες τις πληροφορίες.
Όσον αφορά δε τον κατάλογο των δεδομένων υψηλής αξίας ο κος Συλικιώτης
υπογράμμισε πως το ΕΚ πρέπει να έχει ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση
του και γι’ αυτό πρότεινε συγκεκριμένο κατάλογο, ο οποίος να αξιοποιηθεί
ως βάση και να ολοκληρωθεί από την Κομισιόν αφού προηγηθεί διαβούλευση
ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων
μερών.
Κλείνοντας ο κος Συλικιώτης αναφέρθηκε στην ανάγκη να συμπεριληφθεί
στην αξιολόγηση της Κομισιόν ο αντίκτυπος που θα έχει η εν λόγω οδηγία
στην αγορά εργασίας (στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά και σε τυχόν
νέες) ώστε να διασφαλιστεί πως θα υπάρξει δημιουργία νέων, ποιοτικών
και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.
Η έκθεση του κ. Συλικιώτη θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Επιτροπή
Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας στις 3 Δεκεμβρίου.
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Αποστολή Αλληλεγγύης στη Συρία
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και
η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ) διοργάνωσαν Διεθνή
Αποστολή Αλληλεγγύης προς το Συριακό
λαό. Η ανάγκη για έμπρακτη αλληλεγγύη
προς τον λαό της Συρίας ήταν απόφαση του
τελευταίου Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ
στο Νεπάλ. Μετά από την διαβούλευση με το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και τα μέλη
της ομοσπονδίας στην Συρία, αποφασίστηκε
η πραγματοποίηση της αποστολής στα τέλη
Οκτωβρίου. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε
μεταξύ 29-31 Οκτωβρίου 2018 και σε αυτή
συμμετείχε με αντιπροσωπεία και η ΕΔΟΝ. Την
οργάνωση εκπροσώπησε ο σ. Παύλος Ιωάννου
μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου, ενώ παρών
στην αποστολή, ήταν και ο Πρόεδρος της
ΠΟΔΝ και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου σ.
Ιάκωβος Τοφαρή. Στην αποστολή συμμετείχαν
οργανώσεις από όλα τα μήκη και πλάτη του
κόσμου εκφράζοντας έτσι την έμπρακτη
αλληλεγγύη του διεθνούς αντιιμπεριαλιστικού
νεολαιίστικου κινήματος προς τον συριακό
λαό. Συμμετείχαν οι οργανώσεις: OJM
Μοζαμβίκη, SPYL Ναμίμπια, Ινδία, BYU και
SSF Μπαγκλαντές, ΕΔΟΝ Κύπρος, FGC Ιταλία,
JCP Πορτογαλία, ΚΝΕ Ελλάδα, KSM Τσεχία,
SDAJ Γερμανία, TKG Τουρκία, UJCE Ισπανία,
YCL Η.Β., YCL-LJC Καναδά, JCV Βενεζουέλα,
JPL Βραζιλία, IDYF Ιράκ, PYO Παλαιστίνη,
UJDY Ιορδανία.

13ο Συνέδριο
Κομμουνιστικής
Νεολαίας Βενεζουέλας
Μεταξύ 9-11 Νοεμβρίου
2018 η αδερφή οργάνωση
της
Κομμουνιστικής
Νεολαίας Βενεζουέλας θα
πραγματοποιήσει το 13ο
Συνέδριο της. Το συνέδριο
πραγματοποιείται μέσα σε ένα
πολύ δύσκολο και σύνθετο
κοινωνικό, οικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον. Η
νεολαία της χώρας με μπροστάρη τη Κομμουνιστική Νεολαίας βρίσκεται σε ένα συνεχή αγώνα υπεράσπισης της
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και του δικαιώματος του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει ο ίδιος το μέλλον
του, ενάντια στις συνεχείς επιθέσεις του Ιμπεριαλισμού. Ταυτόχρονα δίνει τον αγώνα της ενάντια στα απότοκα
της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης και τις συνεχείς προσπάθειες της αστικής τάξης και των κομμάτων της να
φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους.
Η ΕΔΟΝ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κομμουνιστική Νεολαία Βενεζουέλας, οι οποίοι ενδυναμώνονται
και ενισχύονται μέσα από την κοινή δράση και τους κοινούς αγώνες μέσα από τις γραμμές της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών, απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα προς το 13ο Συνέδριο. Είμαστε βέβαιοι πως
μέσα από τις διεργασίες, τις αναλύσεις και τις συζητήσεις του συνεδρίου η Κομμουνιστική Νεολαία Βενεζουέλας
θα βγει ενδυναμωμένη και ακόμα πιο έτοιμη για τους αγώνες που έπονται.

Οι διεθνείς αντιπροσωπείες είχαν την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνέντευξη
τύπου στην παρουσία των ΜΜΕ της χώρας
όπως επίσης και συναντήσεις με Συνδικάτα,
Κόμματα, Οργανώσεις και αξιωματούχους
της Συρίας. Πραγματοποιήθηκε παράλληλα
Διεθνές Σεμινάριο Αλληλεγγύης όπου
όλες οι οργανώσεις είχαν την ευκαιρία
να απευθυνθούν προς τον Συριακό λαό
εκφράζοντας την στήριξη και την αλληλεγγύη
τους ενώ ταυτόχρονα έστειλαν μηνύματα προς
το διεθνή παράγοντα.

Άνοδος στις τοπικές εκλογές για το Εργατικό Κόμμα του Βελγίου
Στις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι τοπικές εκλογές στις πόλεις και επαρχίες
του Βελγίου. Το Εργατικό Κόμμα του Βελγίου, το οποίο αποτελεί τον ταξικό
σύμμαχο του διεθνούς κινήματος στο Βέλγιο, σημείωσε θετικότατα αποτελέσματα
με άνοδο στις πλείστες πόλεις της χώρας. Το κόμμα θεώρει θετικότατο στοιχείο
το γεγονός ότι με την εκλογική αυτή άνοδο, ουσιαστικά «μετατρέπεται» από
κόμμα κάποιων βασικών πόλεων σε κόμμα με εθνική παρουσία και στα τοπικά
σώματα διοίκησης. Το Εργατικό Κόμμα Βελγίου έχει αυξήσει τους εκλεγμένους
εκπροσώπους του από 50 σε 157 σε αυτή την εκλογική διαδικασία.

Χιλιάδες Διαδηλωτές στο Λονδίνο για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια
Στις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας η οποία
κατέληξε στο Αγγλικό κοινοβούλιο με βασικό αίτημα την αύξηση των
κονδυλίων για τα δημόσια πανεπιστήμια. Η εκδήλωση η οποία αποτελεί
μέρος της εκστρατείας «Love Our Colleges campaign» πραγματοποιήθηκε
με πρωτοβουλία οργανώσεων και συνδικάτων των πανεπιστημίων και των
κολλεγίων της Μεγάλης Βρετανίας. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την διαφωνία
τους με την αποκοπή 3εκ. λιρών από τα κονδύλια του κράτους προς τα
πανεπιστήμια και απαίτησαν από την Αγγλική κυβέρνηση την αύξηση του
προϋπολογισμού για την παιδεία.

