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Οι ανθρώπινες ανάγκες να τεθούν πάνω από το κέρδος

Την ώρα
που γράφονταν αυτές οι γραμμές, ακόμα δεν είχε
εξακριβωθεί ποιος είναι ο τελικός απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές,
από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σκόρπισαν το θάνατο και την
καταστροφή στην Ελλάδα. Μια πρωτοφανής σε απώλειες ανθρώπινων ζωών
καταστροφή, που βύθισε την Ελλάδα –και όχι μόνο– στο πένθος και τα γιατί.
Εμείς δε θα το παίξουμε ειδικοί, ούτε εμπειρογνώμονες, όπως διάφοροι που
από τις πρώτες ώρες και ενώ η φωτιά ακόμη έκαιγε και κατέστρεφε, έβγαλαν
πορίσματα και καταδίκες. Αυτή την ώρα προέχει η εξακρίβωση της τύχης όλων
των αγνοουμένων και η παροχή βοήθειας σε όλους τους πληγέντες. Σίγουρα, όμως,
πολλοί είναι που πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, για το πώς και γιατί
βρέθηκαν σπίτια κτισμένα χωρίς άδειες και σχεδιασμό. Για το πώς και γιατί η πρόσβαση
στην παραλία ΔΕΝ ήταν δυνατή, λόγω ιδιωτικών κτισμάτων. Για το πώς και γιατί, σε
μια τέτοια περιοχή, δεν υπήρχαν δρόμοι διαφυγής και σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση
πυρκαγιάς. Τα γιατί είναι πολλά. Και εάν δε θέλουμε να θρηνήσουμε και άλλα θύματα στο
μέλλον πρέπει να απαντηθούν, οι υπαίτιοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να
παρθούν επιτέλους αποφασιστικά μέτρα που θα βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από το κέρδος
και όχι το ανάποδο.

Την ίδια ώρα
πο υ κ ό μ μ α τ α,
φορείς και άτομα
έσκιζαν τα ιμάτια τους
για τη δρομολογούμενη
διάνοιξη του οδοφράγματος
της Δερύνειας, φανερώνοντας
με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο
ότι επιθυμούν τη διατήρηση του
επικίνδυνου status quo για αλλότρια
συμφέροντα, εμείς υψώναμε μαζί με τους
συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους που
βρίσκονταν στο Φεστιβάλ τα λάβαρα της Κύπρου
μας και φωνάζαμε πως «Η Κύπρος ανήκει στο λαό
της».

Την ίδια ώρα, ανάσα ελπίδας υπήρξε το πρωτοφανές σε μαζικότητα και ένταση κύμα
αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τον ελληνικό λαό, που ξεδιπλώθηκε από την επόμενη
κιόλας μέρα του ξεσπάσματος των πυρκαγιών. Ο λαός μας απέδειξε για άλλη μια φορά
Οι επισκέπτες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να δουν τις
πως η αλληλεγγύη βρίσκεται βαθιά ριζωμένη μέσα μας και ακόμα και σε δύσκολες για
θέσεις μας για την κατάσταση στην κυπριακή κοινωνία με
εμάς εποχές, βρίσκουμε τα αποθέματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που χρειάζονται για
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλει η κυβέρνηση
να βοηθήσουμε όποιον περνά ακόμα πιο δύσκολα. Η ΕΔΟΝ, από την πρώτη στιγμή που
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και τη διαφθορά που έχει καλύψει κάθε τομέα
διαφάνηκαν οι ανάγκες για παροχή βοήθειας, ξεκίνησε εκστρατεία συλλογής ειδών
του κράτους, το τζόγο, τον αθλητισμό, για την παρακαταθήκη του Μαρξ,
πρώτης ανάγκης σε όλες τις πόλεις και μόλις σε δύο μέρες τα γραφεία μας γέμισαν
να δουν μπροστά τους να ζωντανεύουν επαγγέλματα του τόπου μας που
με πακέτα και τσάντες που έφερνε ο κόσμος, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμά μας.
τείνουν να εξαφανιστούν, να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα, να παίξουν με
Συγκινητική υπήρξε και η άμεση κινητοποίηση εκατοντάδων συμπατριωτών μας
τα παιδιά τους και να απολαύσουν ένα τριήμερο πολιτιστικής δημιουργίας, όπως
Τουρκοκυπρίων, που προέβησαν σε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους
μόνο η ΕΔΟΝ ξέρει να διοργανώνει. Ραντεβού του χρόνου στο 32ο.
πυρόπληκτους, την ώρα που τουρκοκυπριακές εφημερίδες κυκλοφόρησαν
με πρωτοσέλιδα για την καταστροφή στην Ελλάδα, κάποιες από αυτές, δε,
«Να ξέρεις θα γυρίσουμε, πιστοί στην άνοιξη σου…»
στα ελληνικά.
Ο Αύγουστος ξυπνά τις μνήμες της Β’ φάσης της εισβολής και της κατάληψης της πόλης
της Αμμοχώστου, που έπεσε προδομένη και παραμένει μέχρι σήμερα βουβή και έρημη, λες
Το 31ο Φεστιβάλ… ένα από τα πιο μαζικά και πετυχημένα
και αρνείται να μιλήσει μέχρι να επιστρέψουν πίσω τα παιδιά της. Τα παιδιά της που έπαιζαν
Στην ιστορία πέρασε και το φετινό 31ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας
στις χρυσές της αμμουδιές, που κολυμπούσαν στα κρυστάλλινα νερά της, που περπατούσαν στα
και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, το οποίο υπήρξε από τα μαζικότερα και πιο
δρομάκια της, αλλά και εμείς. Εμείς που δεν τη ζήσαμε, που δεν έχουμε δικές μας μνήμες, παρά μόνο
επιτυχημένα των τελευταίων πολλών χρόνων, δείγμα της εκτίμησης
δανεικές από τους γονείς και τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Εμείς που τη βλέπουμε καθημερινά
που χαίρει η Οργάνωση μας μέσα στη νεολαία και την κυπριακή
να υπομένει. Να υπομένει και να περιμένει. Να μας περιμένει να γυρίσουμε. Γιατί θα γυρίσουμε! Δε γίνεται
κοινωνία ευρύτερα. Μετά από μήνες συνεχούς και αδιάλειπτης
αλλιώς!
προετοιμασίας και δουλειάς εκατοντάδων ΕΔΟΝιτών και
ΕΔΟΝίτισσων από όλη την Κύπρο, προσφέραμε και φέτος μια
Δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε να σβήσει η φλόγα της επιστροφής στην αγαπημένη μας πόλη και σε όλες τις
όαση πολιτισμού και εναλλακτικής ψυχαγωγίας, κόντρα
κατεχόμενες περιοχές μας. Κι όσοι βολεύτηκαν με τα χρήματα που κέρδισαν σε βάρος της πατρίδας μας, όσοι
στα ψεύτικα πρότυπα και την υποκουλτούρα που προωθεί
επαναπαύτηκαν με τη σημερινή εκτρωματική κατάσταση, όσοι φοβίζουν τον κόσμο για το ενδεχόμενο της λύσης και
το σύστημα, κρατώντας τη νεολαία στην απάθεια και την
της επανένωσης, για να συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα προνόμια που τους προσφέρει η διατήρηση της κατοχής, καλά
αδράνεια.
κάνουν να βάλουν στο νου τους αυτό: ότι όσο υπάρχει η ΕΔΟΝ, όσο υπάρχει αυτή η ανυπότακτη νεολαία που βγαίνει
στους δρόμους έτοιμη να πάρει τη ζωή στα χέρια της, όσο υπάρχουν νέοι που αψηφούν τα συρματοπλέγματα της ντροπής
Χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
και απλώνουν χέρι φιλίας στους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους για να αποσείσουμε μαζί την κατοχή και να ζήσουμε
περιηγηθούν στους χώρους του Φεστιβάλ και να
ελεύθεροι και ενωμένοι, τόσο αυτοί θα μπαίνουν στο περιθώριο. Θα βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει στην ιστορία. Τη θέση
διαβάσουν τις θέσεις της ΕΔΟΝ για όλα τα ζητήματα
της ντροπής!
της επικαιρότητας, αλλά και της φιλοσοφίας
μας. Μέσα από τα θεματικά μας κέντρα
Ψηλά τα λάβαρα του αγώνα! Ψηλά τα λάβαρα της Κύπρου!
στείλαμε το μήνυμα της αδιάλειπτης πάλης
«Τις καλύτερες μέρες μας, δεν τις ζήσαμε ακόμα…»
για λύση του κυπριακού προβλήματος,
στα πλαίσια της Διζωνικής Δικοινοτικής
•Αντρέας Παναγιώτου
Ομοσπονδίας, αφού οτιδήποτε άλλο μας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
οδηγεί μαθηματικά στη διχοτόμηση.

4

Αύγουστος
2018

παραπολιτικά

συνέντευξη

Π

ρόσφυγες! Μια λέξη που την είπαμε και την
ακούσαμε αμέτρητες φορές και ως λαός
την ζούμε στο πετσί μας για 44 ολόκληρα
χρόνια αφού το 1/3 του πληθυσμού
βρέθηκε χωρίς στέγη. Πρόσφατα, στη
Βουλή συζητήθηκε ένα νομοσχέδιο που αφορά τους
πρόσφυγες και αιτητές ασύλου, ένα θέμα που πλέον
αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα για όλο τον
κόσμο. 1 στους 113 ανθρώπους στον κόσμο είναι
πρόσφυγας, είτε εσωτερικά εκτοπισμένος. Ένα
γεγονός με αυξητική τάση, αν λάβει κανείς υπόψη
ότι στο τέλος του 2015 υπήρχαν 65.3 εκατομμύρια
άνθρωποι εκτοπισμένοι δια της βίας, σε σύγκριση
με 59.5 εκατ. το 2014.
Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση για το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο και την παρέμβαση της συν. Ελένης
Μαύρου στο βήμα της Βουλής συνομιλούμε μαζί της.
Η Ελένη Μαύρου γεννήθηκε στην Κερύνεια το 1961. Από
το 1974, λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής,
διαμένει στη Λευκωσία. Υπηρέτησε στην ΕΔΟΝ από
διάφορες θέσεις έως και Γενική Γραμματέας της
οργάνωσης. Είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου του
ΑΚΕΛ από το 2010. Εκλέχθηκε βουλευτής με το ΑΚΕΛΑριστερά-Νέες Δυνάμεις το 2001-2006 και επανεκλέχθηκε
το 2016. Διετέλεσε δήμαρχος Λευκωσίας την περίοδο
2007-2011, η πρώτη δήμαρχος της Αριστεράς στην
πρωτεύουσα και η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος Λευκωσίας.
Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Υπουργός Εσωτερικών
στην κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Από τις αρχές του
2014 ανέλαβε τη διεύθυνση του Ομίλου Επικοινωνίας
ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
«Ν»: Πρόσφατα στη Βουλή συζητήθηκε ένα νομοσχέδιο
που αφορά τους πρόσφυγες και τους αιτητές ασύλου.
Τι προνοεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τι σας
έκανε να νοιώσετε την ανάγκη να μιλήσετε από το
βήμα της Βουλής για την έννοια του όρου πρόσφυγας;
«Ε.Μ»: Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζει τους
λόγους για τους οποίους το κράτος έχει το δικαίωμα
να φυλακίζει πρόσφυγες που αναμένουν τη μεταφορά
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Το εξοργιστικό στο νομοσχέδιο ήταν η υπερβολική
αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται άνθρωποι
που έχουν ήδη υποφέρει πολλά. Δεν μπορεί, για
παράδειγμα να γίνεται αποδεκτό ότι θα φυλακίζεται μια
μητέρα, απλώς γιατί εγκατέλειψε τις άθλιες συνθήκες
του Χώρου Φιλοξενίας (!) στην Κοφίνου, ψάχνοντας έναν
καλύτερο χώρο διαμονής για τα παιδιά της.
Το διεθνές δίκαιο προβλέπει την κράτηση προσφύγων όταν
για παράδειγμα υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας
τάξης. Στη διάρκεια των συζητήσεων στην κοινοβουλευτική
επιτροπή εσωτερικών, είχαμε αναφερθεί σε μια σειρά
αποφάσεων του Δικαστηρίου της Χάγης και πρόνοιες της
Συνθήκης της Γενεύης με τις οποίες πολλές πρόνοιες του
νομοσχεδίου έρχονταν σε σύγκρουση.
«Ν»: Εξαιτίας της όξυνσης της ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας, το προσφυγικό έχει μετατραπεί σε ένα
από τα μεγαλύτερα δράματα της ανθρώπινης ιστορίας.
Από το 2001 το εύφλεκτο αυτό ζήτημα πήρε δραματικές
διαστάσεις, καθώς οι δυτικές εισβολές εκτόπισαν
εκατομμύρια ανθρώπων και οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι
κατευθύνουν ένα τεράστιο ρεύμα προσφύγων πρός τις
χώρες της Ευρώπης με σκηνικό τις πιο πολλές φορές το
θάνατο τους. Θεωρείτε ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να κάνει
κάτι μέσω εφαρμογής κάποιων πολιτικών πέραν του
τερματισμού των πολέμων;
«Ε.Μ»: Η αδυναμία διαχείρισης του προσφυγικού, έχει
αναδείξει μια άλλη πολιτική ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η μια Σύνοδος Κορυφής μετά την άλλη χωρίς αποτέλεσμα. Και
όλα αυτά, όχι γιατί η Ενωση των 500 εκατομμυρίων δεν
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μπορεί να απορροφήσει 1-2 εκατομμύρια
πρόσφυγες, αλλά γιατί η ξενοφοβία, ο
ρατσισμός, οι ακροδεξιές αντιλήψεις
έχουν αποκτήσει τρομακτικές πολιτικές
και κοινωνικές διαστάσεις σε όλη την
Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να
ντρέπεται γιατί είναι τα γεωστρατηγικά
τους παιγνίδια στην περιοχή - οι
στρατιωτικές και παραστρατιωτικές
επιχειρήσεις, ο εξοπλισμός των
τζιχαντιστών, η αποσταθεροποίηση
- που δημιούργησαν τις ροές
εκατομμυρίων προσφύγων.
Θα έπρεπε να ντρέπεται γιατί ακόμα
και αν κάποιοι καταφέρουν να βρεθούν
σε ένα σαπιοκάραβο προσπαθώντας
να γλυτώσουν τη ζωή τους, θα βρουν
απέναντι τους τα πολεμικά πλοία
της Frontex που φυλάνε τα σύνορα
της Ευρώπης από τους πρόσφυγες
ή κλειστά λιμάνια – είναι πολύ
πρόσφατο το περιστατικό με το Aquarius που αρνήθηκαν και η Ιταλία και η
Μάλτα να το δεχθούν. Ακόμα κι αν
καταφέρει να διασχίσει τη θάλασσα,
θα βρεθεί εγκλωβισμένος για μήνες
στους καταυλισμούς, με το φόβο της
απέλασης να επικρέμμαται. Άλλωστε
για την Ευρώπη δεν είναι παρά ένας
«λαθρομετανάστης».
Σίγουρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
μπορούσε να κάνει πολλά. Αντί όμως να ανοίξει τα σύνορα
για να προσφέρει στους κατατρεγμένους καταφύγιο,
αυξάνει συνεχώς τις δαπάνες για αστυνόμευση των συνόρων
(από τα 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ που αποφάσισε να
διαθέσει για αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μόνο
56 εκατομμύρια αφορούν ανθρωπιστικές δράσεις). Όμως,
ακόμα και αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει
η Ένωση, συχνά δεν αξιοποιούνται στη σωστή κατεύθυνση.
«Ν»: Αν και είμαστε και οι ίδιοι πρόσφυγες στον τόπο μας
θα μπορούσαμε να πούμε πως επικρατεί ένας ρατσισμός
πρός τους πρόσφυγες. Πως μπορεί να καταπολεμηθεί
αυτό το φαινόμενο ειδικά από τη νέα γενιά, ώστε οι
πρόσφυγες στην Κύπρο να μην θεωρούνται άνθρωποι
β΄κατηγορίας;
«Ε.Μ»: Ο ρατσισμός και ο εθνικισμός βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος σε περιόδους κρίσεων. Ιδιαίτερα όταν οι
κυβερνήσεις επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, επιστρατεύοντας
την πατριδοκαπηλία και μια ξενοφοβική ρητορική, αντί
να χτυπήσουν τις ρίζες της ανεργίας και της εξαθλίωσης,
όπως συμβαίνει και στην Κύπρο.
Για εμάς στο ΑΚΕΛ, κανένας πρόσφυγας δεν είναι απειλή.
Είναι η τραγική υπόμνηση των δικών μας δεινών. Είναι η
τραγική υπόμνηση των δικών μας καταυλισμών, του δικού
μας ξεριζωμού, της δικής μας προσφυγιάς.
Τα φαινόμενα ρατσισμού δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται
με συγκατάβαση. Η ευθύνη για την καταπολέμηση της
όποιας αποδοχής του ρατσισμού, προβάλλει μπροστά σε
όλους μας πιεστικά. Το θέμα λοιπόν είναι η συλλογική και
θεσμική στάση που πρέπει να εμπεδωθεί και να εκφράζεται
καθημερινά ώστε να εκμηδενιστούν οι εγκληματικές
ρατσιστικές δοξασίες και τα εγκλήματα που αυτές οι δοξασίες
τροφοδοτούν. Η πολιτεία έχει την ευθύνη να κατοχυρώσει
και να προστατεύσει την ισότητα όχι μόνο με νόμους και
διαδικασίες αλλά στην πράξη. Είναι καιρός κάποιοι να
πληρώσουν για τα τα ρατσιστικά ξεσπάσματα τους. Είναι
καιρός η εκπαίδευση να τεθεί στην εμπροσθοφυλακή αντί
να αναπαράγει τέτοιες αντιλήψεις.
Είναι όμως μεγάλη και η ευθύνη του καθενός από μας.
Ξεπερνώντας τα στερεότυπα και τις φοβίες μας, να μάθουμε
-και ως άτομα αλλά και ως κοινωνικό σύνολο- να κρίνουμε
τον απέναντι μας, τον δίπλα μας, ως άνθρωπο.
«Ν»: Το προσφυγικό ζήτημα σαφώς είναι αποτέλεσμα

Για εμάς στο ΑΚΕΛ,
κανένας πρόσφυγας
δεν είναι απειλή.
Είναι η τραγική υπόμνηση
των δικών μας δεινών. Είναι
η τραγική υπόμνηση των
δικών μας καταυλισμών,
του δικού μας ξεριζωμού,
της δικής μας
προσφυγιάς.
πολέμων και επεκτατικών πολιτικών από τις
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Πώς συνδέεται αυτή η
ιμπεριαλιστική επεκτατική πολιτική με την παγκόσμια
οικονομική κρίση;
«Ε.Μ»: Αυτό που χαρακτηρίζει τη διεθνή κατάσταση
δέκα περίπου χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας
καπιταλιστικής κρίσης, είναι η όξυνση όλων των βασικών
αντιθέσεων του σημερινού κόσμου, η κλιμάκωση των
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την αναδιανομή
των σφαιρών επιρροής. Στο πλαίσιο αυτό, το κεφάλαιο
γίνεται όλο και πιο ανεξέλεγκτο και επικίνδυνο. Δεν είναι
τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι βλέπουμε να οξύνονται οι
συγκρούσεις σε πολλές γωνιές του κόσμου. Άστε που
οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι συχνά ένας «βολικός»
τρόπος για να στραφεί η προσοχή του κόσμου μακρυά
από τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινής
επιβίωσης του.
•Συνέντευξη-Επιμέλεια
Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

κοινωνία

Τ

ι χειρότερο υπάρχει από το να
ξυπνάς το πρωί και η πρώτη είδηση
που βλέπεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης να αφορά θανατηφόρα
δυστυχήματα; Τα τελευταία χρόνια
γινόμαστε μάρτυρες αμέτρητων
θανατηφόρων τροχαίων τα οποία μας
στοίχισαν πολλές ανθρώπινες ψυχές
και ειδικά νέους που δεν έχουν προλάβει να
εκπληρώσουν τα όνειρα και ζήσουν τη ζωή τους.
Τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα αποδίδονται
στην ελλειπή συνείδηση του Κύπριου οδηγού και
το πρόβλημα είναι κοινωνικό, ενώ αποτελεί χρέος
της πολιτείας και του κάθε πολίτη να το πολεμήσει
έτσι ώστε να μειωθεί δραματικά. Η πολιτεία
σε συνεργασία με την αστυνομία και το τμήμα
τροχαίας πρέπει να επενδύσει στην καλλιέργεια
της οδικής συνείδησης του οδηγού. Μέσα από την
τηλεόραση, τις εφημερίδες ακόμα και από το ιδίο
μας το κοινωνικό περιβάλλον, γινόμαστε όλοι
πολύ συχνά μάρτυρες τροχαίων δυστυχημάτων
και θα πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμεΟΛΟΙ
και να αρχίσουμε να καλλιεργούμε την οδική
συνείδηση, όχι μόνο την δική μας αλλά και του
διπλά μας.
Το έργο που επιτελεί η τροχαία σήμερα είναι
ανεπαρκές και καθόλου ικανοποιητικό, γιατί
για να καλλιεργηθεί η οδική συνείδηση στους
δρόμους απαιτούνται πολλά μετρά και όχι
μονάχα τα πρόστιμα τα οποία κατά την άποψή
μου δεν είναι και το καλύτερο μετρό για την
οδική συνείδηση. Η αρχή πρέπει να γίνει από
τα σχολεία, από τη δημοτική εκπαίδευση μέχρι
και τη πανεπιστημιακή. Η αστυνομική δύναμη,
πρέπει να εντατικοποιήσει τις εκστρατείες για
ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα για τους
νέους οδηγούς, αναφορικά με τους κινδύνους
που υπάρχουν έξω στους δρόμους.

Τα σχολεία έχουν σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια
οδικής συνείδησης και μέσω διαφόρων κρατικών
φορέων και θεσμών, επιβάλλεται να επιτελείται
πλήρης ενημέρωση του κοινού σε διάφορα στέκια
νεολαίας, οργανισμούς και γενικά όπου συχνάζει
κόσμος και δη νέοι και υποψήφιοι οδηγοί.

Η αστυνομική
δύναμη, πρέπει να
εντατικοποιήσει τις
εκστρατείες για ενημέρωση
του κοινού και ιδιαίτερα
για τους νέους οδηγούς,
αναφορικά με τους
κινδύνους που υπάρχουν
έξω στους δρόμους.

Εκτός από την οδική συνείδηση υπάρχει ακόμη
ένας παράγοντας που παραβλέπεται από την
πολιτεία και είναι εξίσου σημαντικός για την
πρόκληση των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων
και δεν είναι άλλος από την ακαταλληλότητα
των αυτοκινήτων και τον δρόμων μας. Εαν το
καλοσκεφτεί κάποιος μπορεί να πει ότι και
αυτό είναι μέρος της οδικής συνείδησης αφού
αρκετές φορές ξέρουμε ότι το αυτοκίνητο μας
μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν θέλουμε να
το επισκευάσουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε
λοιπόν είναι εάν γνωρίζουμε πως το αυτοκίνητό
μας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, να το
επισκευάσουμε για δική μας ασφάλεια αλλά
και των άλλων οδηγών. Επισης αρκετοί δρόμοι
είναι ακατάλληλοι για χρήση αλλά συνεχίζουν
να χρησιμοποιούνται, ενώ σε αρκετούς δρόμους
υπάρχει σοβαρή έλλειψη τροχαίας σήμανσης
και συστημάτων φωτοεπισήμανσης. Αυτό που
πρέπει να γίνει είναι η πολιτεία να αφιερώσει
περισσότερα κονδύλια για την κατασκευή
ασφαλών δρόμων και τοποθέτησης βοηθητικών
πινακίδων, έτσι ώστε να προστατεύεται όσο
δυνατόν καλύτερα, ο οδηγός.
Επιπρόσθετα,
μπορεί
να
ζητηθεί
εμπειρογνωμοσύνη από άλλες χώρες που έχουν
ένα ολοκληρωμένο και σωστό σύστημα οδικής
ασφάλειας και έχουν καταφέρει να παρουσιάζουν
κάθε χρόνο χαμηλά ποσοστά στα θανατηφόρα
δυστυχήματα.
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Ως ΕΔΟΝ εδώ και χρόνια προσπαθούμε με
την δράση μας να βοηθήσουμε έτσι ώστε να
μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο τα τροχαία
δυστυχήματα. Κατά το μήνα Μάρτιο, η ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου πραγματοποίησε εκστρατεία με
τίτλο «Αγαπώ την ζωή, οδηγώ με ασφάλεια»
στο πλαίσιο της κοινωνικής μας δράσης. Κατα
τη διάρκεια της εκστρατείας έγιναν διάφορες
εκδηλώσεις, δραστηριότητες καθώς και
συναντήσεις με αρκετούς αρμόδιους φορείς της
πολιτείας.
Επιπλέον, έγινε διανομή ενημερωτικού
δελτίου σε στέκια όπου συχνάζει νεολαία, σε
χώρους εργασίας και κεντρικούς δρόμους,
με δραστηριότητες για το θέμα, κυρίως με τη
συμμετοχή της νεολαίας σε φούτσαλ, μουσικές
βραδιές και αιμοδοσία. Εξάλλου έγιναν και
συναντήσεις με αρκετούς δήμαρχους και κοινοτικά
συμβούλια, παρεμβάσεις σε 2 ραδιοφωνικούς
σταθμούς όπου ενημερώσαμε τους ακροατές για
τις θέσεις μας αλλά και για τις εκδηλώσεις της
εκστρατείας. Μέσα από αυτή την εκστρατεία
θέλαμε να μεταφέρουμε τις απόψεις και τις θέσεις
μας αναφορικά με αυτό το κοινωνικό πρόβλημα,
που κάθε χρόνο αντί να μειώνετε αυξάνεται.
Τέλος καταδικάζουμε τις ιστοσελίδες ενημέρωσης
που εκμεταλλεύονται τέτοια τραγικά γεγονότα
και δημοσιεύουν ειδήσεις με την προσωπική
ζωή των θυμάτων. Είναι απαράδεκτο επειδή
θέλουν να δημοσιεύσουν έγκαιρα ειδήσεις, να
εκμεταλλεύονται τα θύματα απλά και μόνο για
λόγους προβολής, χωρίς να σκέφτονται τον πόνο
των θυμάτων και των συγγενών τους.

Ως ΕΔΟΝ θέλουμε και εμείς να βάλουμε το
λιθαράκι μας σε αυτόν τον αγώνα και δηλώνουμε
ότι δεν θα σταματήσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε
με την δράση μας να παλεύουμε για τον σεβασμό
στην ανθρώπινη ζωή. Η σωστή οδική συνείδηση
είναι εκείνη που θα προστατέψει τις ζωές των
νέων και θα τους επιτρέψει να αγωνιστούν για
ένα καλύτερο κόσμο.
•Μάριος Χατζηηλίας
Μέλος Τ.Ο ΕΔΟΝ Λυκείου Βεργίνας
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λάρνακας
Μέλος Γραμματείας ΠΣΕΜ
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ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, του πρώτου οργανωμένου
κόμματος στην πατρίδα μας, δεν ήτανε ασφαλώς «σπορά της Τύχης» όπως
λέει και ο Βάρναλης, αλλά «τέκνο της ανάγκης κι ώριμο τέκνο της Οργής».

Πιο συγκεκριμένα στις αρχές του 20ου αιώνα, στην υπό Αγγλική κατοχή Κύπρο,
εμφανίζονται οι πρώτες βιοτεχνίες, κάνοντας πλέον εμφανείς τις διαφορές ανάμεσα στην
εργατική και την αστική τάξη. Οι αγρότες ζούσαν σε συνθήκες μιζέριας και εξαθλίωσης
και οι λίγοι φτωχοί ακτήμονες καταπιέζονταν από τους τοκογλύφους.
Μαζί με την εμφάνιση της εργατικής τάξης, δημιουργείται και η ανάγκη για οργανωμένο
κίνημα το οποίο να αγωνίζεται για τα συμφέροντα της. Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική
Επανάσταση του 1917, με την παγκόσμια της ακτινοβολία και την επίδραση της στο
εργατικό και επαναστατικό κίνημα, οδήγησε στη γέννηση σοσιαλιστικών ιδεών και στην
Κύπρο. Έτσι, τον δεκαπενταύγουστο του 1926 πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο
του Κόμματος, κάτω από ημιπαράνομες συνθήκες.
Το πρώτο καθήκον που έθεσε το KKK ήταν να οργανώσει τους εργαζόμενους όχι μόνο στο
πολιτικό τους κόμμα, αλλά και στις συνδικαλιστικές και επαγγελματικές τους οργανώσεις.
Με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές τέθηκαν τα πρώτα κοινωνικό-οικονομικά αιτήματα
και διεξήχθησαν οι πρώτοι ταξικό-κοινωνικοί αγώνες.
Παράλληλα όμως, η Κύπρος ήταν βρετανική αποικία.
Επομένως το KKK έθεσε ως πρώτιστο στόχο του όχι
μόνο την πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, αλλά και
την απαλλαγή της πατρίδας μας από το βρετανικό
αποικιακό ζυγό. Mε την ίδρυση του KKK για πρώτη φορά
οι εργαζόμενοι αποκτούν τη δική τους φωνή και αυτόνομη
πολιτική οντότητα στον αντιαποικιακό αγώνα. Για πρώτη
φορά ένα συγκροτημένο κόμμα με αρχές, πρόγραμμα
και συγκεκριμένους στόχους εμφανίζεται στο προσκήνιο
της αντιαποικιακής πάλης και του ευρύτερου πολιτικού
γίγνεσθαι στη Κύπρο. Το ΚΚΚ εμπλέκει στον αγώνα κατά
της αποικιοκρατίας τις πλατιές μάζες του λαού, ενώ
παράλληλα αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός ενιαίου
μετώπου πάλης, όλων των αντιαποικιακών δυνάμεων του
λαού μας συμπεριλαμβανομένων και των T/Κ.
Έτσι η εργατική τάξη πλέον μπορεί να διεκδικήσει την
αυτοδιάθεση-απελευθέρωση της χώρας προς όφελός της
και όχι για εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστών αποικιοκρατών
ή της καπιταλιστικής αστικής τάξης. Για όλα τα πιο πάνω η
Αγγλική αποικιοκρατία, η εκκλησία και η αστική τάξη της
εποχής προέβαλαν αντίδραση και αντιμετώπιζαν το ΚΚΚ
ως μια δύναμη που θα αμφισβητούσε και θα αντιπάλευε τα
ταξικά και πολιτικά τους συμφέροντα, αφυπνίζοντας τους
καταπιεσμένους εργάτες. Και είχαν δίκαιο.

Αντίθετα,
στη σκοτεινή
αυτή περίοδο
το ΚΚΚ ήταν η μόνη
οργανωμένη πολιτική
δύναμη που συνέχιζε
την αντιαποικιακή πάλη,
την ίδια στιγμή που
πολλοί «εθνικόφρονες»
ηγέτες της Δεξιάς
συμβιβάστηκαν και
συνεργάστηκαν με
τους Βρετανούς.

Μετά και τα γεγονότα του Οκτώβρη του 1931, όπου έγινε μια μαζική εξέγερση του κυπριακού
λαού κατά των βρετανών με τη γνωστή ονομασία «Οκτωβριανά», οι αποικιοκράτες
εξαπολύουν το μένος τους προς το λαό, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται ότι ήρθε η
ώρα να πάρουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψη «της μάστιγας» του κομμουνισμού. Στα
πλαίσια του καθεστώτος που επιβλήθηκε στο νησί γνωστό ως «παλμεροκρατία», το KKK και
οι οργανώσεις του τέθηκαν εκτός νόμου. Oι ηγέτες του Kόμματος Χαράλαμπος Bατυλιώτης
(Bάτης) και Kώστας Χριστοδουλίδης (Σκελέας) εξορίστηκαν εκτός Κύπρου. Εκατοντάδες
στελέχη και μέλη του KKK ρίχτηκαν στις φυλακές και βασανίστηκαν άγρια. Tα έντυπα του
Κόμματος απαγορεύθηκαν, όπως και κάθε βιβλίο με προοδευτικό περιεχόμενο.
Παρά τα μεγάλα κτυπήματα, οι Βρετανοί δεν κατόρθωσαν να διαλύσουν το KKK. Αντίθετα,
στη σκοτεινή αυτή περίοδο το ΚΚΚ ήταν η μόνη οργανωμένη πολιτική δύναμη που συνέχιζε
την αντιαποικιακή πάλη, την ίδια στιγμή που πολλοί «εθνικόφρονες» ηγέτες της Δεξιάς
συμβιβάστηκαν και συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς.

Το ΚΚΚ:
• Εισήγαγε στην Κύπρο τις ιδέες και τα ιδανικά
του σοσιαλισμού.
• Έθεσε τις βάσεις του ταξικού εργατικού
κινήματος συνδέοντας το ευθύς εξαρχής με την
κοσμοθεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού.
• Πρόβαλε την πολιτική της εργατοαγροτικής
συμμαχίας
και
της
συμμαχίας
των
εργατοϋπαλλήλων με τους μικρομεσαίους στη
βάση των κοινών συμφερόντων απέναντι στο
κεφάλαιο.
• Εισήγαγε την πολιτική του πλατιού
αντιαποικιακού αντιιμπεριαλιστικού μετώπου,
το οποίο να αγκαλιάζει όλες τις αντιαποικιακές
δυνάμεις, τους Ε/Κ και τους Τ/Κ. Πάλεψε για
την απελευθέρωση των συνειδήσεων από τον
εθνικισμό, τις αντιδραστικές ιδέες και τον
σκοταδισμό.
• Έκτισε γερά θεμέλια πάνω στα οποία
οικοδομήθηκε στο μετέπειτα στάδιο το ΑΚΕΛ και
το ευρύτερο κίνημα της Αριστεράς στην Κύπρο.
Οι
πρωτοπόροι
Κύπριοι
κομμουνιστές
ήταν άνθρωποι που διέθεταν ψυχικό σθένος
και αποφασιστικότητα. Τους διέκρινε η βαθιά
και ακλόνητη πίστη στην εργατική τάξη και στη
σοσιαλιστική ιδεολογία. Κράτησαν ψηλά τα τιμημένα
λάβαρα του Κόμματος τους, ακόμα και μέσα στις
συνθήκες της πιο μαύρης αντίδρασης, ντόπιας και
ξένης. Στις δυο περίπου δεκαετίες της ζωής και της
δράσης του το ΚΚΚ προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες
στους εργαζόμενους και ευρύτερα στον κυπριακό
λαό, αφήνοντας μας ως παρακαταθήκη το ιερό
χρέος να συνεχίσουμε τον τιμημένο αγώνα του για
κοινωνική και εθνική απελευθέρωση του λαού μας.
•Άννα Θρουμπάρη
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
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τα 6 σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και
ΔΗΣΥ, ο κυπριακός λαός έζησε πρωτόγνωρα φαινόμενα. Είδαμε
θεσμούς και κατακτήσεις του κυπριακού λαού να γκρεμίζονται εν
μια νυκτί. Είδαμε κρατικούς αξιωματούχους να είναι μέσα στην
διαφθορά και στην παρανομία. Είδαμε Υπουργούς να καλύπτουν
και να στηρίζουν τον υπόκοσμο και ετσιθελικά μερικοί να
αποφασίζουν κατά των εργαζομένων.

Από τα χέρια τους λοιπόν δεν μπορούσε να γλιτώσει ούτε και ο τομέας της
παιδείας.
Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των ημερών είναι η κόντρα που ξέσπασε
μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και των τριών εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων. Της ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Μια κόντρα πρωτόγνωρη για την
κυπριακή κοινωνία και τον τομέα της παιδείας.
Το ζήτημα ξεκίνησε μετά από τη συνάντηση της ΠΟΕΔ με τον Υπουργό Παιδείας
με θέμα την στελέχωση των σχολείων. Στη συνάντηση αντί να γίνει συζήτηση
στο θέμα της στελέχωσης του σχολείου, ο Υπουργός ανακοίνωσε στην
συντεχνία των δασκάλων ότι λόγω της έκθεσης του γενικού Ελεγκτή και της
έλλειψης χρημάτων θα προχωρήσουν σε εξ ορθολογισμό των σχολείων χωρίς
κανένα διάλογο. Ο εξ ορθολογισμός όπως ονομάστηκε, προνοεί την μείωση
του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών που γίνεται σύμφωνα με τα χρόνια
υπηρεσίας τους, την κατάργηση του υπευθύνου τμήματος και την κατάργηση
του συνδικαλιστικού χρόνου.
Η αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, που έκαναν λόγο για πρωτοφανή
και πρωτόγνωρη προχειρότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
ήταν άμεση. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις τόνισαν επίσης ότι βρέθηκαν
προ τετελεσμένων γεγονότων αφού το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις
προτάσεις του υπουργού Παιδείας χωρίς να ρωτηθεί η άποψη τους. Σε κοινή
τους ανακοίνωση μάλιστα, τόνισαν ότι θα διακόψουν οποιαδήποτε επαφή με το
Υπουργείο Παιδείας και τον ίδιο τον Υπουργό.
Τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν μονομερώς και χωρίς κανένα διάλογο από
τον Υπουργό Παιδείας για δήθεν εξ ορθολογισμό της Παιδείας, στην ουσία
αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου. Στην
δική μας αντίληψη, η ενέργεια αυτή δεν είναι
μια μεμονωμένη ενέργεια. Είναι ενέργεια που
Για εμάς
παρουσιάζει την γενική φιλοσοφία που εκφράζει
το
Δημόσιο
η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ στα θέματα
Σχολείο
Παιδείας και όχι μόνο. Καθόλου τυχαίες δεν ήταν
οι δηλώσεις του προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
δεν παζαρεύεται
Νεοφύτου στις 12/7 ότι «Όσον αφορά το ζήτημα
ούτε και χωρεί
της μεγάλης εξοικονόμησης δημόσιων πόρων από
σε λογιστικές
την επιλογή της ιδιωτικής εκπαίδευσης, είναι ένα
θέμα που είναι καιρός να μπει στην ατζέντα της
εξισώσεις.
δημόσιας συζήτησης για την παιδεία. Δηλαδή πως
Η Δημόσια
το κράτος θα μπορούσε να στηρίξει την ιδιωτική
και Δωρεάν
παιδεία και να παρέχει κίνητρα προς τους γονείς να
την επιλέγουν, ώστε από τη μια να εξοικονομούνται
Παιδεία είναι
διαθέσιμοι πόροι του κράτους και να ανεβάζουμε την
αδιαπραγμάτευτη,
ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας για τα παιδιά
το ίδιο και ο
μας από την άλλη». Σ’ αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν
και οι δηλώσεις του ίδιου Υπουργού Παιδείας με
ανθρωποκεντρικός
το πρωτάκουστο «πρέπει να ανοίξει αγορά». Η
χαρακτήρας
ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων αγαθών προς
της.
όφελος του κεφαλαίου είναι η φιλοσοφία που
πρεσβεύει ο Νίκος Αναστασιάδης και το κυβερνόν
κόμμα και αυτή προσπαθούν να εφαρμόσουν.

Μαζική Κινητοποίηση Καθηγητών και
Δασκάλων
Η πιο σημαντική απάντηση ωστόσο για τον Υπουργό
Παιδείας και την Κυβέρνηση ήταν η τεράστια κινητοποίηση
που πραγματοποίησαν από κοινού οι τρεις συνδικαλιστικές
οργανώσεις των εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και
ΟΛΤΕΚ την Παρασκευή 13 Ιουλίου έξω από το Υπουργείο
Παιδείας. Οι τέσσερις χιλιάδες και πλέον εκπαιδευτικοί
που συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας
έστειλαν το μήνυμα ότι δεν θα περάσει το κουτσούρεμα
του δημόσιου δωρεάν σχολείου.
Παρά την στοχοποίηση και τον εκφοβισμό των
εκπαιδευτικών και της προσπάθειας καθοδήγησης της
κοινωνίας εναντίον του, τόσο από τον Αρχιεπίσκοπο
όσο και από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων,
οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να στείλουν μέσα από
την πορεία τους ηχηρά μηνύματα τα οποία φαίνεται να
θορύβησαν τους κυβερνώντες.
Στις 17 Ιουλίου οι εκπαιδευτικοί κάλεσαν τον Υπουργό σε
διάλογο και αυτός ανταποκρίθηκε. Η συνάντηση ωστόσο
οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, με τους εκπαιδευτικούς να
ανακοινώνουν νέα δυναμικά μέτρα.

Αγώνας για υπεράσπιση της Δημόσιας
Παιδείας
Οι θέσεις μας για την παιδεία ήταν και παραμένουν
ξεκάθαρες. Εμείς θεωρούμε ότι ο αυταρχισμός και ο
ετσιθελισμός των Κυβερνώντων δεν έχουν θέση στην
Παιδεία. Ήδη η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί με
αποκλειστικό υπεύθυνο τον Υπουργό Παιδείας βάζει
σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των σχολείων αρχής
γενομένης από τον Σεπτέμβριο και την νέα σχολική
χρόνια. Παράλληλα δεν ξεγελιόμαστε, όλες αυτές οι
μεθοδεύσεις της κυβέρνησης έχουν ένα και μοναδικό
σκοπό, να βλάψουν το Δημόσιο σχολείο και να οδηγήσουν
τους μαθητές στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Για εμάς το Δημόσιο Σχολείο δεν παζαρεύεται ούτε
και χωρεί σε λογιστικές εξισώσεις. Η Δημόσια και
Δωρεάν Παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη, το ίδιο και ο
ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της. Συμπαραστεκόμαστε
στον αγώνα των εκπαιδευτικών για σωστό εξ
ορθολογισμό της παιδείας, για την περεταίρω στήριξη
των εκπαιδευτικών, ολοκληρωμένη πολιτική για εξάλειψη
του αναλφαβητισμού αλλά και της βίας στα σχολεία αλλά
και έγκαιρο προγραμματισμό για την στελέχωση των
σχολείων.
•Λαμπριανή Ταραπουλούζη
Μέλος Τ.Ο ΕΔΟΝ Περιφέρειας Ακακίου
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την πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης όσον
αφορά την κατανομή του προϋπολογισμού
της Ε.Ε προς τα κράτη μέλη της και τα
αποτελέσματα που θα επιφέρει η κατανομή
αυτή τόσο στην Βιομηχανία όσο και στους
πολίτες, βρέθηκε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και
αντιπρόεδρος της GUE/NGL (Ευρωπαϊκή Ενωτική
Αριστερά – Βόρεια Πράσινη Αριστερά), Νεοκλής
Συλικιώτης.

Ζητάμε λοιπόν την αύξηση των
κονδυλίων που δίνονται στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα COSME για στήριξη των ΜΜΕ
καθώς και την αύξηση των κονδυλίων
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας
2020 αναφορικά με την Έρευνα και
Καινοτομία και την στήριξη των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού της Ε.Ε. Ζητάμε
να αυξηθεί το κονδύλι που δίνεται για
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην
χρηματοδότηση, καθώς και το
κονδύλι για στήριξη της έρευνας
που στόχο έχει την επίλυση των
προβλημάτων της κοινωνίας».

Ως ομάδα της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς
καταθέσαμε διάφορες
τροπολογίες, προτείνοντας να
ανακατανεμηθούν τα κονδύλια
με στόχο να εξυπηρετηθούν
καλύτερα οι ανάγκες της
κοινωνίας και της βιομηχανίας
των κρατών μελών που έχουν
πληγεί από την
οικονομική κρίση
Αναλυτικότερα στις 10 Ιουλίου, ο Νεοκλής
Συλικιώτης ήταν φανερά προβληματισμένος για
το γεγονός ότι η κατανομή του προϋπολογισμού
της Ε.Ε προς τα κράτη μέλη, στους τομείς της
βιομηχανίας, στην ανάπτυξη και την καινοτομία,
στη γνώση, την Παιδεία και την Υγεία, θα γινόταν
με άνιση κατανομή. Εις βάρος δηλαδή των λαϊκών
στρωμάτων, από την ελίτ των πολιτών, των κρατών
μελών της Ε.Ε, μέσω της κατανομής των πόρων
προς τους τομείς της οικονομίας. Έτσι, η ίδια η
πλουτοκρατία θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη και
πιο εύκολη πρόσβαση στους πόρους αυτούς, ενώ
όλα αυτά γίνονται με την στήριξη πάντοτε των
κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε.
O κ. Νεοκλής Συλικιώτης, δήλωσε συγκεκριμένα
ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και
Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση
του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τα εξής:
«Ως ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
καταθέσαμε διάφορες τροπολογίες, προτείνοντας
να ανακατανεμηθούν τα κονδύλια με στόχο να
εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες της κοινωνίας
και της βιομηχανίας των κρατών μελών που έχουν
πληγεί από την οικονομική κρίση, ιδιαίτερα στο
Νότο όπου παρατηρείται έντονα η διαδικασία της
αποβιομηχανοποίησης.

Μιλώντας ως συντονιστής και
σκιώδης εισηγητής στο θέμα εκ
μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς, ο κ. Συλικιώτης
υπογράμμισε πως ιδιαίτερα αρνητική
είναι η πρόταση για επενδύσεις
στην άμυνα και την ασφάλεια για
περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της
Ένωσης. Γι’ αυτό όπως επεσήμανε,
με σχετική τροπολογία που κατέθεσε
η ομάδα της GUE/ NGL, ζητείται το
κονδύλι που προορίζεται για την
αμυντική βιομηχανία, να αξιοποιηθεί
για την ανάπτυξη των ΜMΕ και του
διαδικτύου για να προωθηθεί η χρήση
του διαδικτύου σε απομακρυσμένες
περιοχές.

Ο κ. Συλικιώτης έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού οι
οποίες, όπως τόνισε, είναι η ραχοκοκαλιά της
οικονομίας ολόκληρης της ΕΕ, αλλά δυστυχώς
τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν,
ιδιαίτερα τώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης,
είναι πολλά και δυσβάστακτα, γι’ αυτό
είναι σημαντικό και αναγκαίο η ΕΕ να
αυξήσει τα κονδύλια για την στήριξη τους,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ποιοτικές και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
Κλείνοντας ο κ. Συλικιώτης ενημέρωσε
πως κατέθεσε και μια τροπολογία για
αύξηση του κονδυλίου που θα δοθεί για
την πρωτοβουλία δωρεάν ασύρματης
συνδεσιμότητας «Wifi» σε διάφορες
περιοχές στην Ευρώπη . Όπως εξήγησε,
στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες
κυρίως των μικρών δήμων και κοινοτήτων
στην ΕΕ και να επιτευχθεί γεωγραφική
ισορροπία δεδομένων.
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EΔΟΝόπουλα

ΕΔΟΝ με επικεφαλής το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
πραγματοποίησε επιτυχώς για ακόμα μια χρονιά μεταξύ της
26ης Ιουνίου και της 3ης Ιουλίου την κατασκήνωση διεθνούς
ανταλλαγής της ΕΔΟΝ στα Περβόλια Λάρνακας, που έφερε
τον τίτλο «Act and react for the Environment»(«Δράσε
και αντίδρασε για το Περιβάλλον»). Στην κατασκήνωση
συμμετείχαν οργανώσεις νεολαίας από την Παλαιστίνη, το Λίβανο,
τη Φιλανδία και τη Ρωσία, με συμμετέχοντες ηλικίας από 12 μέχρι 15
ετών. Η διαχρονική διεξαγωγή της συγκεκριμένης κατασκήνωσης,
αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή συνεργασία της ΕΔΟΝ με οργανώσεις
του παγκόσμιου νεολαιίστικου κινήματος, ιδιαίτερα από την ανάληψη
της προεδρίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών
(ΠΟΔΝ) από την οργάνωση μας.

H

Φέτος, κάτω από τον προαναφερόμενο θεματικό τίτλο, οι κατασκηνωτές
συνεργάστηκαν με στόχο να εξετάσουν διάφορα περιβαλλοντικά
ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη, μέσω συζήτησης και
δραστηριοτήτων προχωρώντας μάλιστα στην εξεύρεση προτάσεων
προς επιλύση αυτών των ζητημάτων. Μερικές από τις δραστηριότητες
ήταν το περιβαλλοντικό κυνήγι θησαυρού, τα πειράματα φυσικής, τα
παιχνίδια περιβαλλοντικού περιεχομένου, η δημιουργία σχετικών αφισών
και οι διαδραστικές διαλέξεις ενημέρωσης για περιβαλλοντικά ζητήματα
όπου, αφού έτυχαν ενημέρωσης, τα παιδιά έκαναν παρουσιάσεις
των προτάσεων τους για επίλυση αυτών των προβλημάτων μέσω μη
συμβατικών μέσων (θέατρο, ζωγραφιές, μίμηση κ.α.). Οι δημιουργικές
αυτές δραστηριότητες αποτέλεσαν βήμα για τα παιδιά από όπου
εκφράσαν την άποψη τους για τα παγκόσμια αλλά και τα τοπικά
περιβαλλοντικά θέματα που τα απασχολούν, επιτυγχάνοντας έτσι ένα
από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν στο φετινό πρόγραμμα της
κατασκήνωσης, που είναι η διαμόρφωση ενεργά σκεπτόμενων ατόμων
που σέβονται το περιβάλλον.
Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες, στη
διαμόρφωση των προτάσεων που τα αφορούν και στη διαδικασία
διαλόγου μέσα από τις ομάδες, κατάφερε να αναδείξει την πολυμορφία
των απόψεών τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άτομα από
άλλες χώρες και κουλτούρες. Επιπλέον, ανάμεσα στις ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, τα παιδιά διοργάνωσαν πολυπολιτισμικό πάρτι με
παρουσιάσεις παραδοσιακών χορών και παιχνιδιών της κάθε χώρας,
καθώς και παρουσιάσεις των οργανώσεων από τις συμμετέχουσες
χώρες επεξηγώντας την εθελοντική τους δράση και τους στόχους που
έχουν. Αυτή η πολυπολιτισμική συνεύρεση καθ’ όλη τη διάρκεια της
κατασκήνωσης, συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας ενώ
ταυτόχρονα τα παιδιά αναπτύσσουν πνεύμα διεθνιστικής αλληλεγγύης
αφού γνώρισαν και ενημερώθηκαν για την πολιτική κατάσταση που
υπάρχει στην κάθε χώρα. Το γεγονός ότι η κατασκήνωση διεξάχθηκε
εστιάζοντας στον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή
των παιδιών στο κοινωνικό γίγνεσθαι στέλνει το πολιτικό μήνυμα
ότι τα παιδιά αποτελούν απόθεμα της κοινωνίας και θα έπρεπε να
διαπαιδαγωγούνται με αυτές τις αξίες.
Μια από τις πιο ιδιαίτερες δραστηριότητες στο πλαίσιο της
κατασκήνωσης που είχε ως στόχο την ενημέρωση και την βιωματική
ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, ήταν η επίσκεψη στο κέντρο
υποδοχής προσφύγων της Κοφίνου όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
να γνωριστούν με τα προσφυγόπουλα που μένουν εκεί. Μεταξύ άλλων,
τα παιδιά αντάλλαξαν εμπειρίες κουβεντιάζοντας, έπαιξαν παραδοσιακά
κυπριακά παιχνίδια καθώς και παραδοσιακά παιχνίδια των χωρών
καταγωγής τόσο των κατασκηνωτών όσο και των παιδιών που
φιλοξενούνται στο κέντρο. Ως υπόσχεση για περαιτέρω και συνεχόμενη
δράση από όλες τις οργανώσεις σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα,
οι κατασκηνωτές χάρισαν αναμνηστικά δώρα στα παιδιά του κέντρου
τις χειροτεχνίες που είχαν δημιουργήσει προηγουμένως σε σχετική
δραστηριότητα της κατασκήνωσης.
Η συμβίωση αυτών των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές
χώρες, μιλούν διαφορετική γλώσσα, και λειτουργούν ως ένας
μικρόκοσμος κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης ενώ παρά τη νεαρή
τους ηλικία εργάζονται μαζί για την παραγωγή ιδεών, καταδεικνύει τη
σημασία της πολύπλευρης δράσης μας. Αυτή η πολύπλευρη δράση
καταφέρνει να δημιουργήσει άτομα ενεργά σκεπτόμενα, να αναδείξει
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, και να ενισχύσει
τη συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή, στην εκπαίδευση, στην
κοινότητα και την πολιτική ζωή. Κοινή επιδίωξη μας με τις οργανώσεις
νεολαίας παγκόσμια είναι η συνέχιση διεξαγωγής της κατασκήνωσης
διεθνούς ανταλλαγής και άλλων κοινών δράσεων που βοηθούν στην
αναγνώριση και τη διαμόρφωση αντίληψης του παιδιού ως πολίτημέλος της κοινωνίας.
•Δέσποινα Παναγιώτου
Μέλος Γραφείου ΕΔΟΝοπούλων Κ.Σ ΕΔΟΝ

μαθητές

Μ

ελετώντας τις προτάσεις του
Υπουργού Παιδείας σχετικά με
τις εξετάσεις ανά τετράμηνο,
και παρατηρώντας πως παρά τις
αντιδράσεις μαθητών, γονιών
και εκπαιδευτικών, η απόφαση
παραμένει η ίδια, θέτω το εξής ερώτημα: Οι
αλλαγές αυτές γίνονται με προγραμματισμό
και έρευνα ή αποτελούν απλά αποφάσεις της
κυβέρνησης ΔΗ.ΣΥ, με δήθεν σκοπό την λύση
των υπαρχόντων προβλημάτων;
Κατά τη γνώμη μου, οι αλλαγές αυτές όχι μόνο
θα συντρίψουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, αλλά θα καταφέρουν επίσης οι
μαθητές να κυνηγάνε συνεχώς τον βαθμό. Θα
αυξηθεί δηλαδή το φαινόμενο της βαθμοθηρίας,
με αποτέλεσμα μια συνεχή κατάσταση άγχους.
Ωστόσο τα σχολεία δεν είναι εξεταστικά κέντρα
και σκοπός τους πρέπει να είναι η προετοιμασία
των μαθητών που θα βγουν στην κοινωνία και
όχι η δημιουργία ρομπότ.

για εμάς
το σχολείο
πρέπει να
αναπτύσσει αξίες
όπως ο σεβασμός και
η συνεργασία, αξίες
που δεν θα υπάρξουν
με την εφαρμογή
του νέου
συστήματος
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως μετά τις πιέσεις μαθητών
και εκπαιδευτικών ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμηνο, η
πλειοψηφία της Βουλής ψήφισε την αναβολή των εξετάσεων
ανά τετράμηνο για ένα χρόνο. Η απόφαση της Βουλής είναι
ένα πρώτο βήμα αλλά ο αγώνας ενάντια στις εξετάσεις ανά
τετράμηνο τώρα ξεκινά.
Ως ΕΔΟΝ, διαφωνούμε με αυτή την απόφαση για τις εξετάσεις,
όχι μόνο διότι το συγκεκριμένο σύστημα θα αναπτύξει και
θα πολλαπλασιάσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, αλλά
γιατί για εμάς το σχολείο πρέπει να αναπτύσσει αξίες όπως
ο σεβασμός και η συνεργασία, αξίες που δεν θα υπάρξουν
με την εφαρμογή του νέου συστήματος.
Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε οργανωμένα για
ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, στηρίζοντας τους
μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Θα σταθούμε
απέναντι από κάθε αυταρχική απόφαση που μετατρέπει τα
σχολεία σε βιομηχανία εξετάσεων και ελπίζουμε μέσα σε αυτό
το διάστημα της παράτασης που έχει δοθεί, οι αποφάσεις
να αλλάξουν.
•Παναγιώτης Κατσιάρης
ΠΕΟΜ Τεχνικής Σχολής Λάρνακας

Η ΠΕΟΜ στηρίζει
τον αγώνα των
εκπαιδευτικών
ενάντια στον
αυταρχισμό του
Υπουργείου Παιδείας
και της κυβέρνησης
που συνεχίζουν να
ακολουθούν την ίδια
πολιτική της απουσίας
διαλόγου με τους
αρμόδιους φορείς
της εκπαίδευσης,
είτε αυτοί είναι οι
εκπαιδευτικοί, είτε
είναι οι μαθητές.
Τον αγώνα των
εκπαιδευτικών
στήριξαν και
στηρίζουν οι
ΕΣΕΜ ΛευκωσίαςΚερύνειας, Λάρνακας
και Αμμοχώστου
που συμμετείχαν
στη μεγαλειώδη
κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών που
πραγματοποιήθηκε
στις 15 Ιουλίου.
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Π

ραγματοποιήθηκε στις 28 και
29 Ιουλίου, η 25η Συνδιάσκεψη
του Φοιτητικού Τμήματος της
ΕΔΟΝ όπου οι αντιπρόσωποι της
Συνδιάσκεψης, από όλους τους
χώρους σπουδών που υπάρχουν
Κύπριοι φοιτητές, αναφέρθηκαν
στη χρονιά που πέρασε, στη δράση και τις θέσεις
της Προοδευτικής Κ.Φ., δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στους αγώνες που δόθηκαν και θα πρέπει να
συνεχιστούν για τα κεκτημένα των φοιτητών.
Μέσα από έναν πλούσιο και εποικοδομητικό
διάλογο, τις τοποθετήσεις των συνέδρων για
την κατάσταση στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα,
αλλά και το ρόλο της ΠΟΦΕΝ στην οργάνωση και
καθοδήγηση των αγώνων των φοιτητών, τέθηκαν
οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση του
Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, καθώς και οι στόχοι
για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Το παρών του στη Συνδιάσκεψη έδωσε το μέλος
της Κ.Γ. της ΚΕ του ΑΚΕΛ συν. Γιώργος Λουκαϊδης,
ο οποίος προέβη σε μια εκτενή ενημέρωση για το
κυπριακό πρόβλημα και την επικίνδυνη στασιμότητα
που επικρατεί, τις εξελίξεις στην οικονομία και στην
παιδεία.
Διαπίστωση και αυτής της συνδιάσκεψης ήταν
η αύξηση της αποπολιτικοποίησης και του
αποπροσανατολισμού που επικρατεί στην νέα γενιά,
ως αποτέλεσμα του συστήματος στην οικοδόμηση
μιας καπιταλιστικής κοινωνίας όπου οι νέοι
επιβάλλεται να παραμένουν στην αδράνεια και να
αποτελούν άβουλα όντα. Η έντονη πολιτικοποίηση
του κλίματος, μέσα από την προσωπική αλλά και την
πολιτική επαφή με την νέα γενιά είναι η μόνη δίοδος
στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου σήμερα.
Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες μέσα από τις
εργασίες της Συνδιάσκεψης, διατράνωσαν τη θέλησή
τους να παλέψουν για να επανακτήσουν όσα βίαια
αποκόπηκαν από τα κεκτημένα των φοιτητών
τα τελευταία πέντε χρόνια από την Κυβέρνηση
Αναστασιάδη και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
της. Η διαφύλαξη της δωρεάν παιδείας σε μια εποχή
που το κυβερνών κόμμα σπρώχνει την νέα γενιά
στην ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και η προστασία
της φοιτητικής μέριμνας που αποτέλεσε αρκετές
φορές στόχο τα τελευταία χρόνια αποτελούν βασική
προτεραιότητα στον αγώνα που δίνει το φοιτητικό
κίνημα. Παράλληλα, μέσα από την συζήτηση, έγινε
αντιληπτή η ανάγκη για την ύπαρξη διεκδικητικών
φοιτητικών ενώσεων που θα προωθήσουν και θα
αγωνίζονται για το κάθε συνδικαλιστικό ζήτημα που
προκύπτει σε κάθε χώρο σπουδών.
Ταυτόχρονα, οι σύνεδροι έδειξαν την
αποφασιστικότητα τους να παραμείνει η Προοδευτική
στην πρωτοπορία των αγώνων για τα δικαιώματα
των φοιτητών σε όλους τους χώρους σπουδών,
δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση πως η παράταξη
της Αριστεράς θα παραμείνει πρώτη στις συνειδήσεις
των φοιτητών.

Αμετάθετος στόχος για τους ΕΔΟΝίτες, παραμένει ο
αγώνας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού,
που θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας.
Από την 25η Συνδιάσκεψη, στάλθηκε ξεκάθαρα το
μήνυμα πως η νεολαία της Αριστεράς παλεύει για μια
Κύπρο ελεύθερη, ομόσπονδη, αποστρατιωτικοποιημένη.
Για μια λύση στο Κυπριακό χωρίς επεμβατικά δικαιώματα
και εγγυήσεις. Για μια Κύπρο, μακριά από τα πλοκάμια
του ΝΑΤΟ, και των υπόλοιπων ιμπεριαλιστικών κύκλων.

Οι ΕΔΟΝίτες και οι
ΕΔΟΝίτισσες μέσα
από τις εργασίες της
Συνδιάσκεψης,
διατράνωσαν τη θέλησή τους να
παλέψουν για να επανακτήσουν
όσα βίαια αποκόπηκαν από τα
κεκτημένα των φοιτητών τα
τελευταία πέντε χρόνια από την
Κυβέρνηση Αναστασιάδη
και τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές της
Μέσα από την συζήτηση προβλήθηκε και το ζήτημα για
ανασυγκρότηση των βοηθητικών γραφείων τα οποία
αποτελούν τον μηχανισμό με τον οποίο κινούνται οι
βασικοί άξονες της παράταξης μας στην πολύμορφη
της δράση. Έχουν την ιδιότητα της αποκέντρωσης ,
εξειδίκευσης και επέκτασης της δουλείας μας, για αυτό
και αποτελεί ύψιστη ανάγκη η ανασυγκρότηση και η
καλύτερη τους λειτουργία.

Έντονος προβληματισμός αποτέλεσε και το γεγονός ότι κατά την
προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά είχαμε έξαρση ακροδεξιών φοιτητικών
παρατάξεων σε πολλούς χώρους σπουδών, ενώ είχαμε και την
συμμετοχή του νεοναζιστικού και φασιστικού ΕΛΑΜ, στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Η ανάδυση στην κοινωνία των ακροδεξιών στοιχείων, ιδιαίτερα
σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης, είναι κάτι το οποίο η δημοκρατική,
προοδευτική νεολαία με μπροστάρη την Παράταξη μας, πρέπει να
αντιμετωπίσει, τσακίζοντας τον φασισμό και στέλνοντας τον στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Τέλος, η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την έγκριση των θέσεων
και την εκλογή του νέου Φοιτητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελούν
οι εξής:
Αθανασίου Γιάννος, Αθηνή Παναγιώτης, Αναστασίου Φάνη, Αποστόλου
Μάριος, Γερολατσίτης Αλέξανδρος, Γεωργίου Πάμπος, Δαυίδ Άντρεα,
Δημητρίου Άγγελος, Δημητρίου Μηνάς, Δημοσθένους Λευτέρης,
Ευρυπίδου Ραφαέλλα, Ιγνατίου Ανδρέας, Ιωάννου Μάριος, Κόνσολος
Χριστόδουλος, Κουσπής Μάριος, Κυριάκου Ρολάνδος, Λαγού Μάριος,
Μανώρα Όλγα, Μονογιός Παναγιώτης, Νέστορος Ξένιος, Νικολάου
Βαγγέλης, Πάζουρος Γιάννης, Παναγή Χρυσόστομος, Παναγιώτου
Παναγιώτης, Πανταζής Χαράλαμπος, Παφίτης Δημήτρης, Σκαρπάρης
Παναγιώτης, Σόλωνος Ανδρέας, Σόλωνος Κυριάκος, Στεφανής
Ανδρέας, Σωκράτους Ελένη, Χαραλάμπους Φωτεινή, Χατζηγεωργίου
Σταύρος, Χριστοδούλου Αβράμης, Χριστοφόρου Λένος

Με την σειρά του, το νέο φοιτητικό συμβούλιο της Προοδευτικής Κ.Φ.
που εκλέγηκε στην 25η Συνδιάσκεψη του Φοιτητικού Τμήματος της
ΕΔΟΝ, στην πρώτη του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 29/7/18,
εξέλεξε τη νέα Γραμματεία του Φ.Σ. και επανεξέλεξε στην θέση του
Γραμματέα του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ τον Χρυσόστομο Παναγή.
•Σταύρος Χατζηγεωργίου
Κεντρικός Οργανωτικός Τ.Ο ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου

νέοι εργαζόμενοι
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Αυστρία αποτελεί το τελευταίο διάστημα, το «καμάρι» των ακροδεξιών και ναζιστικών κομμάτων της Ευρώπης, αφού εκεί
έχει εκλεγεί από το Δεκέμβριο του 2017 η φασιστο-συντηρητική κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος του καγκελάριου
Σεμπάστιαν Κουρτς και του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων.

Οι νεοφασίστες της Αυστρίας ακολουθούσαν προεκλογικά ένα γνώριμο και για εμάς εδώ στην Κύπρο πολιτικό
παιγνίδι. Η παρούσα κυβέρνηση, που εκλέχθηκε πρόσφατα, είχε κυρίως αντί-προσφυγική ατζέντα, με
λαϊκίστικες δράσεις και συχνά πυκνά εμφανιζόταν ουσιαστικά ως ο υπερασπιστής των μεσαίων και φτωχών
στρωμάτων της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά έλεγαν πως «Θέλουμε να ανακουφίσουμε τους φορολογούμενους,
να ενισχύσουμε τη χώρα και πάνω απ’ όλα θέλουμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια!».
Στις 5 Ιουλίου 2018, υπερψηφίζεται και εγκρίνεται στην Βουλή της Αυστρίας ένα νέο νομοσχέδιο το
οποίο καταργεί το μέχρι τώρα 8ωρο ημερησίως ή 40ωρο εβδομαδιαίως στην εργασία και το αυξάνει
σε 12 ώρες εργασίας ημερησίως (ή 60 εβδομαδιαίος). Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατατέθηκε
στην Βουλή από την φασιστο-συντηρητική κυβέρνηση συνασπισμού και υπερψηφίστηκε
και από το νεοφιλελεύθερο κόμμα της αντιπολίτευσης ΝΕΟΣ (Νέα Αυστρία). Στη
Βιέννη πραγματοποιήθηκαν, πορείες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια του
νέου νομοσχεδίου με την συμμετοχή 100.000 διαδηλωτών, μεγαλειώδεις για
τα δεδομένα της Αυστρίας. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι μια τέτοια διάλυση
των συνθηκών εργασίας αποτελεί κόλαφο για κάθε εργαζόμενο, την
προσωπική του ζωή, την οικογένεια του αλλά και την υγεία του.
Παρά τον δήθεν αντισυστημικό της χαρακτήρα, η
ακροδεξιά κυβέρνηση έρχεται τελικά, να πράξει
κατά το συμφέρον της (και των εργοδοτών) και
να ενισχύσει την εξουσία των εργοδοτών και
των μεγαλοεπιχειρηματιών, πατώντας
στο λαιμό τον εργαζόμενο λαό
υποχρεώνοντας τον να δουλεύει
περισσότερες από 10 ώρες
ημερησίως.

Οι κούφιες
προεκλογικές
υποσχέσεις θάβονται
κάτω από την ανάγκη
για συντήρηση αυτών που
στήριξαν και στηρίζουν τα
ακροδεξιά στοιχεία, το κεφάλαιο
δηλαδή και τη νεοφιλελεύθερη δεξιά,
όπως γίνεται ανά το παγκόσμιο.
Έτσι και εδώ στη χώρα μας βλέπουμε τη συντήρηση
των ακροδεξιών στοιχείων (βλέπε ΕΛΑΜ), τα οποία με
λαϊκίστικη δράση προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να
τους στηρίξει. Επικεντρώνονται σε ένα κοινωνικό πρόβλημα
προτείνοντας συνήθως λαϊκιστικές και «άμεσες» λύσεις,
αφήνοντας στο απυρόβλητο όμως την ουσία της νεοφιλελεύθερης
πολιτικής. Πρόσφατα στη χώρα μας, πριν τις προεδρικές εκλογές, το
ΕΛΑΜ, το κόμμα που εκπροσωπεί την ακροδεξιά στην Κύπρο, δημιούργησε
τα δικά του κοινωνικά παντοπωλεία στήνοντας σημεία σε πολυσύχναστες
πλατείες των πόλεων προσπαθώντας να κτυπήσει στα πιο ευαίσθητα και ευάλωτα
συναισθήματα του λαού. Όμως, είναι αυτός ο σωστός τρόπος ενίσχυσης των φτωχών
και χαμηλών στρωμάτων της κοινωνίας; Δηλαδή με δόλιο τρόπο, ο οποίος είναι η παροχή
άμεσης βοήθειας στον πρόβλημά σου για εκμαίευση ψήφων, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο
για την στήριξη τους, όμως στην συνέχεια παίζουν πολύ καλά το παιχνίδι του κεφαλαίου, και
κατακτώντας την εξουσία, σαν πιστά στρατιωτάκια του κεφαλαίου, εκτελούν σωστά τις εντολές που
τους δόθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, του «φιλολαϊκού» ΕΛΑΜ η υπερψήφιση του ξεπουλήματος
του Συνεργατισμού, την ίδια στιγμή που πουλούν ένα «αντισυστημικό» προφίλ.
Η απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας, της ανεργίας, της φτώχειας δεν είναι ο διαχωρισμός των κοινωνικών
παντοπωλείων, σε ειδικά, μόνο για Έλληνες ο οποίος συνεπάγεται με διαχωρισμό των εργαζομένων σε ντόπιους
και ξένους. Απάντηση στα προβλήματα τα οποία έχουν ενταθεί λόγω της κρίσης του συστήματος είναι η στήριξη των
υφιστάμενων δικτύων αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους που το έχουν ανάγκη χωρίς διαχωρισμούς. Είναι πρωτίστως όμως
ζήτημα ενίσχυσης του αγώνα για την μείωση της ανεργίας, για παραχώρηση επιδομάτων σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, για
ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους. Είναι ζήτημα στήριξης των εργασιακών δικαιωμάτων και της ενίσχυσης του εργαζόμενου λαού και
όχι η αύξηση, για παράδειγμα, των ωρών εργασίας! Σε αυτό το πλαίσιο η μοναδική λύση που μπορεί να φέρει αποτελέσματα είναι η
συστράτευση όλων των εργατών, ανεξαρτήτου καταγωγής, με απώτερο στόχο την επίτευξη των στόχων και των διεκδικήσεων τους.
Οι ΕΔΟΝίτες, ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων παραμένουμε πιστοί στον αγώνα για στήριξη τους. Παλεύουμε
για την ενημέρωση όλων των νέων για τα δικαιώματά τους στον χώρο τον οποίο εργάζονται και για την ενίσχυση του ταξικού
συνδικαλιστικού κινήματος σε όλους τους χώρους δουλειάς. Η ΕΔΟΝ δήλωσε και θα δηλώνει παρών σε όλους τους μικρούς
και μεγάλους αγώνες των εργαζομένων όπως πρόσφατα είχαμε στους εκπαιδευτικούς, στους κρατικούς γιατρούς, τους
νοσηλευτές κ.α. Είμαστε η μόνη δύναμη σε αυτό τον τόπο η οποία αγωνίζεται καθημερινά για ένα κοινωνικό κράτος
το οποίο να σέβεται τον εργαζόμενο και να τον στηρίζει.
•Μιχάλης Χριστοδούλου
Μέλος Τ.Ο Νέων Εργαζόμενων Λάρνακας
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T

ον Αύγουστο του 1945, στη χρονογραμμή της ανθρώπινης Ιστορίας χαράχτηκε
ένα απ΄ τα μεγαλύτερα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής (Η.Π.Α.) έθεσαν σε εφαρμογή ένα πρωτοεμφανιζόμενο όπλο που
ήταν ικανό να σπείρει τον όλεθρο στο πέρασμα του, την ατομική βόμβα. Το
πυρηνικό ολοκαύτωμα στις Ιαπωνικές πόλεις, Χιροσίμα και Ναγκασάκι υπογραμμίζει
μέχρι σήμερα τη φονική ισχύ που φέρουν τα πυρηνικά όπλα, αλλά και την αδίστακτη
φύση του ιμπεριαλισμού. Οι Η.Π.Α. επέλεξαν να προβούν σε μια περιττή κίνηση
προβολής ισχύος έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και των αντιαποικιακών κινημάτων
της εποχής. Οι δυνάμεις του άξονα και η μιλιταριλιστική Ιαπωνία είχαν ουσιαστικά
ηττηθεί, αλλά η ανάγκη επιβολής της τρομοκρατίας και η επιθυμία της παγκόσμιας
κυριαρχίας οδήγησαν τις Η.Π.Α. στην πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση.
Το 2017, 122 κράτη του πλανήτη συμμετείχαν σε σχετική Διάσκεψη του Ο.Η.Ε.
υπογράφοντας Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. Ωστόσο, όμως
καμία από τις εννέα πυρηνικές δυνάμεις της υφηλίου (Η.Π.Α., Ρωσία, Κίνα, Ινδία,
Πακιστάν, Ισραήλ, Γαλλία, Βρετανία, Βόρεια Κορέα) δεν εντάχθηκαν στη συνθήκη.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έλαβαν αποστάσεις από την εν λόγω
συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου και της Ιαπωνίας. Το επιχείρημα της «πυρηνικής
αποτροπής» που επικαλούνται τα ΝΑΤΟϊκά κράτη για να δικαιολογούν την άρνηση
τους να συμμετέχουν στον πυρηνικό αφοπλισμό είναι υποκριτικό και επικίνδυνο. Ως
η νεολαία και η συνέχεια του τόπου οφείλουμε να ενισχύσουμε το διεθνές φιλειρηνικό
κίνημα που παλεύει, προκειμένου όλα τα κράτη να συμμορφωθούν με τις – νομικές και
ηθικές υποχρεώσεις τους και να προχωρήσουν στην οριστική απαλλαγή του πλανήτη
από τα πυρηνικά όπλα.
Είναι καιρός να αφυπνιστούμε, αυτά δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους. Οι συζητήσεις
για τα όπλα μαζικής καταστροφής δίνουν και παίρνουν στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος θα έπρεπε να έχει γεωπολιτικό ρόλο
με εξωτερική πολιτική αρχών και αξιών αποτελώντας γέφυρα ειρήνης της γειτονίας.
Αντί αυτού πρόσφατα το νησί μας αποτέλεσε πεδίο βολής ξένων στρατών.

Εφιάλτης στη γειτονιά μας
Στη γεωγραφική περιοχή μας, το κράτος του Ισραήλ αποτελεί ένα πυρηνικό κίνδυνο.
Είναι γνωστό πως το Ισραήλ ακολουθώντας την επονομαζόμενη «πολιτική της ασάφειας»
δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε διαψεύσει ακόμη κατά πόσο έχει στην κατοχή του
πυρηνικά όπλα. Η πολιτική αυτή επιφέρει διπλό κέρδος, καθώς δεν αναγκάζεται να
υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες, αλλά ούτε και δέχεται διεθνείς ελέγχους, διατηρώντας
παράλληλα τα οφέλη της πυρηνικής απειλής.

Ωστόσο, όλοι ξέρουν ότι όχι απλά διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά είναι εφοπλισμένο με ένα ισχυρό πυρηνικό
οπλοστάσιο, που εκτιμάτε μεταξύ 80-200 πυρηνικών κεφαλών. Όλα αυτά πραγματοποιούνται υπό τη
λευκή επιταγή των Η.Π.Α και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, το πυρηνικό μονοπώλιο του Ισραήλ στην
περιοχή εξασφαλίζει στρατιωτική υπεροχή έναντι των αραβικών κρατών και του Ιράν, συνεχίζοντας έτσι
ακάθεκτο την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, εκτοξεύοντας απειλές πολέμου κατά των γειτόνων
του. Το ισραηλινό πυρηνικό οπλοστάσιο σπέρνει την ανασφάλεια στις γειτονικές χώρες, οι οποίες με
τη σειρά τους αναφέρουν «αναγκαιότητα απόκτησης αποτρεπτικών δυνατοτήτων». Τα γειτονικά κράτη
επιθυμούν να αποκτήσουν και αυτά πυρηνικά όπλα, ούτως ώστε να επέλθει «ισορροπία», στηριζόμενη
σαφώς στον αμοιβαίο φόβο.

Φαντάσου.. μια Μέση Ανατολή απαλλαγμένη από το φόβο
Καταλυτικό ρόλο για την ειρήνη και την ασφάλεια θα είχε η Μέση Ανατολή, αν το σενάριο για την ανακήρυξη
ολόκληρης της έκτασης της σε ζώνη απαλλαγμένη από όπλα μαζικής καταστροφής, πάρει σάρκα και οστά μέσα
από μια διεθνή διάσκεψη του Ο.Η.Ε. Το Ισραήλ μέχρις στιγμής κρυβόταν έχοντας την προστασία των Η.Π.Α.
Οι εξελίξεις όμως έχουν λάβει άλλη τροχιά. Από την μια, η υπαγωγή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας
σε διεθνή έλεγχο (στη βάση της ρωσικής πρότασης που απέτρεψε τη σχεδιαζόμενη αμερικανική επιδρομή
στα τέλη του 2013). Από την άλλη, η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,
μεταξύ Τεχεράνης και E3+3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Η.Π.Α., Κίνα). Αυτά έχουν περιορίσει κατά
πολύ το Ισραήλ.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων πρόσφατα στήριξε ομόφωνα την πρόταση του ΑΚΕΛ για την αποπυρηνικοποίηση
της Μέσης Ανατολής και τον Παγκόσμιο Αφοπλισμό. Συγκεκριμένα, το ψήφισμα αναφέρει πως τα κράτη της
περιοχής πρέπει να υπογράψουν νομικώς δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας από τα πέντε αναγνωρισμένα
πυρηνικά κράτη προς τις χώρες εντός της ζώνης και ότι δεν θα εξαπολύσουν, ούτε θα απειλήσουν με πυρηνικό
κτύπημα τις χώρες της ζώνης της Μέσης Ανατολής. Ακόμη περιλαμβάνεται παράμετρος απαγόρευσης της
διαμετακόμισης πυρηνικών όπλων διά μέσου της ζώνης. Δηλαδή, τα πυρηνικά κράτη θα πρέπει να εγκαταλείψουν
την πρακτική τους να μην δηλώνουν κατά πόσο μεταφέρονται πυρηνικά όπλα στα πλοία τους. Αυτό φέρει
τη δική του ιδιαίτερη σημασία καθώς στη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, υπάρχει
συνωστισμός πολεμικών πλοίων των Η.Π.Α. που φέρουν πυρηνικό οπλοστάσιο. Ακόμη, στη σχετική συνθήκη
εμπερικλείεται και η Τουρκία, η οποία διαθέτει τη βάση Ιντσιρλίκ, με περίπου 70 πυρηνικές βόμβες των Η.Π.Α.
Η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι αναγκάζουν τις επόμενες γενιές να θυμόνται ότι ένας νέος πυρηνικός όλεθρος
θα σημάνει το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού στον πλανήτη Γη. Η ανάγκη για παγκόσμιο αφοπλισμό
γίνεται όλο πιο αναγκαία. Η Κύπρος έχει και οφείλει να έχει θέση στον αγώνα κατά των πυρηνικών όπλων.
•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ια δεύτερη συνεχή χρονιά στο Παγκύπριο
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ
λειτούργησε η αθλητική γωνιά. Συνεχίζοντας
την προσπάθεια που ξεκίνησε από το
προηγούμενο φεστιβάλ, ως ΕΔΟΝ επιδιώξαμε
και φέτος να βοηθήσουμε τους νέους να
έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στον αθλητισμό,
προάγοντας παράλληλα τα θετικά στοιχεία που μπορεί
κάποιος να αποκομίσει όταν αθλείται.
Μέσα από τον αθλητισμό διδάσκονται αξίες ζωής, όπως
η υπομονή και η επιμονή, ο κόπος και η ανταμοιβή,
η χαρά και η λύπη, όπως επίσης και η πειθαρχία,
ο αυτοέλεγχος και η κάμψη του εγωισμού,
κάνοντας έτσι πιο ομαλή τη διαβίωση ενός
νέου μέσα στην κοινωνία. Ένας νέος με τις
αξίες του σωστού αθλητή, παραμένει
αθλητής και εκτός του αγωνιστικού
χώρου και αυτό τον καθιστά
καλύτερο άνθρωπο, με γενική
μόρφωση και παιδεία, καλύτερο
μαθητή, εργαζόμενο, φίλαθλο,
ένα άνθρωπο που σέβεται τον
εαυτό του, μα κυρίως τους
γύρω του.
Στο χώρο της αθλητικής
γωνιάς είχε δοθεί χρόνος
μιας μικρής παρουσίασης
διαφόρων αθλημάτων
από άτομα και σχολές,
έτσι ώστε οι νέοι να
γνωρίσουν από κοντά
μερικά αθλήματα, αλλά να
έχουν επίσης τη δυνατότητα
να ενημερωθούν για
οποιαδήποτε απορία έχουν
όσον αφορά την ενασχόληση
τους. Επιπρόσθετα στο χώρο
έτρεχε σε όλη την διάρκεια
του Φεστιβάλ και ένας μικρός
αθλητικός διαγωνισμός. Τέλος,
οι νέοι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τις θέσεις της ΕΔΟΝ
γύρω από τον αθλητισμό, αλλά και να
ανταλλάξουν απόψεις γύρω από το θέμα.
Κατά τη φετινή χρονιά παρουσιάστηκαν στην
αθλητική γωνιά τα αθλήματα του Sambo, judo,
karate και capoeira. Μετά από την επικοινωνία που
είχαμε με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές που έλαβαν
μέρος στη Αθλητική γωνιά μας μετέφεραν σχεδόν ομόφωνα
τις ευχαριστίες για την ευκαιρία να δείξουν στην νέα γενιά το
άθλημα στο
οποίο ειδικεύονται. Μάλιστα χαρακτηριστικά μας συνεχάρησαν για την
κίνηση να προτάξουμε τον αθλητισμό καθώς δυστυχώς στην Κύπρο τα οργανωμένα σύνολα αλλά και η
πολιτεία ασχολούνται με τον αθλητισμό μόνο εάν αυτός φέρει το όνομα ποδόσφαιρο ή όταν οι αθλητές
φέρνουν μεγάλες επιτυχίες. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας οι εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετείχαν
απάντησαν στην ερώτηση «Γιατί κάποιος να ασχοληθεί με τον αθλητισμό;» ως το μήνυμα που θέλουν να
δώσουν στους νέους που συνάντησαν στο 31ο ΠΦΝΦ αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.

Apêiara Capoeira Academy:
Ο αθλητισμός πάνω από όλα είναι τρόπος ζωής και μια
συνήθεια με θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους κάθε
ηλικίας και ιδιαίτερα στους νέους. Ειδικά στη σημερινή
εποχή που πέρα από την οικονομική κρίση, η κοινωνική
κρίση είναι εμφανής όσο ποτέ άλλοτε, η άθληση είναι
καθοριστική ως φορέας παιδείας, εκγύμνασης, πολιτισμού
και εξόδου από τα αδιέξοδα για τη νεολαία. Συνήθως όταν
γίνεται λόγος για αθλητισμό ή συμμετοχή σε αθλητικές
δραστηριότητες ο νους μας πάει κατευθείαν στο επαγγελματικό
κομμάτι του και μάλιστα στα πιο προβεβλημένα σπορ όπως είναι
το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια
πλειάδα αθλημάτων, ομαδικών και μη με τα οποία μπορεί κανείς
να ασχοληθεί ανάλογα με την κλίση του, το ενδιαφέρον του, τις
ικανότητές του. Και φυσικά όχι μόνο σε επίπεδο πρωταθλητισμού
αλλά και σε ερασιτεχνικό επίπεδο ή απλά με στόχο την ευεξία, την
ευζωία και την εκγύμναση.

Αθλητικός Σύλλογος Μονομάχος (Judo/sambo):

ως ΕΔΟΝ, δεν
αντιμετωπίζουμε
τον αθλητισμό
ως ενασχόληση μόνο
για τους εκλεκτούς και
τους πρωταθλητές, αλλά
αγωνιζόμαστε και απαιτούμε
από την πολιτεία διεύρυνση
των προϋποθέσεων
μαζικής άθλησης
των νέων

Είναι γεγονός πως η καλύτερη προοπτική είναι ο αθλητισμός να μπαίνει από νωρίς στη
ζωή του ανθρώπου εφόσον βέβαια υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον για αυτό. Για αυτό τον λόγο αξιολογούμε ως πολύ εύστοχη την κίνηση της ΕΔΟΝ να
φέρει τη νέα γενιά ένα βήμα πιο κοντά στο να αθλείται. Η επαφή μας με το Φεστιβάλ ήταν και για εμάς μια θετική και εποικοδομητική εμπειρία και ελπίζουμε
να έχουμε βάλει και εμείς το λιθαράκι μας για την επίτευξη του στόχου του να φέρουμε τους νέους κοντά στον αθλητισμό.

Yu Υu Κan (Καράτε):
Με τη σωματική άσκηση ο αθλητής αποκτά αγωνιστικότητα, αυτοκυριαρχία, καλλιεργείται το θάρρος, η θέληση, η αποφασιστικότητα, η τόλμη για την αντιμετώπιση του αθλητικού
αγώνα και, κατ’ επέκταση, της ζωής. Η άθληση συντελεί στην ωρίμανση του ανθρώπου και στην ανάπτυξη ψυχικών ικανοτήτων, γιατί ωθεί τον άνθρωπο να θέτει ολοένα κι υψηλότερους
στόχους και να παλεύει με υπομονή κι επιμονή, χωρίς να εγκαταλείπει την προσπάθεια. Επιπρόσθετα αναπτύσσει αρμονικά το σώμα και το πνεύμα, προσφέρει υγεία στον οργανισμό και
σωματική ευρωστία.
Κλείνοντας, ως ΕΔΟΝ, δεν αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό ως ενασχόληση μόνο για τους εκλεκτούς και τους πρωταθλητές, αλλά αγωνιζόμαστε και απαιτούμε από την πολιτεία διεύρυνση των
προϋποθέσεων μαζικής άθλησης των νέων. Παράλληλα, πιστεύουμε στην ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού, ο οποίος συμβάλλει στην προβολή της πατρίδας
μας με τις διεθνείς αθλητικές επιτυχίες και συμμετοχές, κάτι που προϋποθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, επιστημονική προετοιμασία και κίνητρα για τους αθλητές που δε θα περιορίζονται
μόνο σε οικονομικά. Η αθλητική γωνιά αποτελεί ένα ακόμα μικρό λιθαράκι στην πολύπλευρη προσπάθεια της οργάνωσης μας να προβάλουμε τα θετικά στοιχεία του αθλητισμού τόσο στους
νέους όσο και στην κοινωνία ευρύτερα και με τον τρόπο αυτό να τους ωθήσουμε προς την υγιή ενασχόληση.
•Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου
Μέλος Αθλητικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ
Μέλος Τ.Ο Νέων Εργαζομένων Τσερίου
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Windcraft Music Fest 5
Το Windcraft Music Fest
επιστρέφει για πέμπτη
χρονιά με έθνικ χαρακτήρα!
Φέτος οι μουσικοί δρόμοι
των Βαλκανιών και της
Ανατολικής Μεσογείου
σμίγουν με τα μονοπάτια
της τζαζ και της σύγχρονης
ηλεκτρονικής μουσικής. Μια
διήμερη μουσική γιορτή με
πρωταγωνιστές τα πνευστά,
με την παράδοση να συναντά
το σήμερα, με ένα χωριό να
ξεχειλίζει από μουσική και κέφι. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει επίσης μουσικά εργαστήρια και σεμινάρια που θα
διεξαχθούν στη φύση και σε παραδοσιακές οικίες και στόχο θα έχουν την εμπλοκή όλων των παρευρισκόμενων
στη μουσική δημιουργία, ανεξαρτήτως ηλικίας ή μουσικού υπόβαθρου.

Μπαμπάδες με Ρούμι

Πότε: Σάββατο, 11 Αυγούστου και Κυριακή, 12 Αυγούστου από τις 16:00 μέχρι τις 00:00
Που: Κατύδατα Σολέας, Λευκωσία
Jazz the 3 of us
Οι «Jazz the 3 of us» αποτελούν ένα νεοσύστατο τζαζ τρίο, το οποίο
το χαρακτηρίζει η βαθιά φιλία μεταξύ των τριών μουσικών, τον Λούκα
Λουκά στα πλήκτρα, τον Στέφανο Πόντο στο μπάσο και την κιθάρα, και
τον Φίλιπ Ψυλλίδη στα τύμπανα. Δραστηριοποιούνται στο χώρο της
κυπριακής τζαζ σκηνής κατά τα τελευταία 10 χρόνια περίπου και έχουν
να επιδείξουν πολλές εμφανίσεις ως μέλη σε διάφορα άλλα τζαζ σύνολα
και σε διάφορες μουσικές σκηνές ανά την Κύπρο, όπως το γνωστό Sarah’s Jazz Club στη Λευκωσία.
Το ρεπερτόριο τους περιλαμβάνει γνωστά τζαζ στάνταρντς, κυρίως σε
swing και bossa, αλλά και λιγότερο γνωστά κομμάτια σε πιο Jazz Rock,
Latin και Funk ύφος και θα εμφανιστούν για πρώτη φορά.

Πότε: Παρασκευή, 10 Αυγούστου, 2018, 20:30 - 22:30
Που: Τεχνόπολις 20, Λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη 18, Πάφος

Η G&N Make It Productions παρουσιάζει τη νεοελληνική κωμωδία των Θανάση
Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Μπαμπάδες με ρούμι». Ο μπαμπάς έχει πάθει
εγκεφαλικό. Λίγο πριν έχει κερδίσει τέσσερα εκατομμύρια στο τζόκερ. Κληρονόμοι οι
δύο γιοι του, η γειτόνισσα που είναι πανταχού παρούσα και ξέρει αυτά που δεν ξέρουν οι
άλλοι ή η Βουλγάρα που είναι τα τελευταία χρόνια δίπλα του νοσοκόμα και …….; Οι δύο
νύφες ξέρουν πολύ καλά πως η περιουσία τους ανήκει. Είναι η στιγμή που η συνείδηση
δεν υπάρχει, είναι η στιγμή που ο ένας θα φάει τον άλλον ή κάποιος θα φάει το γλυκό. Και
το γλυκό είναι «μπαμπάδες με ρούμι» με πρόσθετο δηλητήριο. Ποιος θα φάει το γλυκό,
ποιος θα κερδίσει την περιουσία;

Πότε: Δευτέρα, 6 Αυγούστου, στις 21:00
Που: Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας

In a moment
Η φωτογραφική έκθεση του Κυριάκου Χριστοδουλίδη αποτυπώνει με ευαισθησία τις καλύτερες
στιγμές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Οι εκδηλώσεις μιας ολόκληρης
χρονιάς, ένας φωτογράφος, 27 ενσταντέ, άπειρα συναισθήματα, μια έκθεση. Με ποια κριτήρια
χαρακτηρίζουμε μια φωτογραφία; Πώς κρίνουμε αν ένα πορτραίτο είναι σωστό ή λάθος;
«Προσωπικά πιστεύω ότι στην τέχνη δεν υπάρχει σωστό και λάθος» διευκρινίζει ο Κυριάκος
Χριστοδουλίδης. «Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και αισθητική. Δεν ανήκω στην κατηγορία των
δημιουργών που πιστεύουν πως η φωτογραφία οφείλει να ακολουθεί κανόνες. Για μένα μια ωραία
φωτογραφία είναι αυτή που αποτύπωσε το συναίσθημα της στιγμής». Δημιουργώντας τη δική του
ταυτότητα, ο Κυριάκος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το Πολιτιστικό
Ίδρυμα της Τραπέζης Κύπρου, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις εκθέσεις, τις
ξεναγήσεις αλλά και τους εμψυχωτές να εμπνέουν μικρά παιδιά μέσα από τέχνες και τεχνικές.
«Αιχμαλωτίζοντας» αντιδράσεις και αποτυπώνοντας σε ψηφιακή μορφή τα συναισθήματα των
ανθρώπων αυτών, είχε την ευκαιρία να δώσει σε στιγμές, τη θέση που τους αξίζει στις αναμνήσεις
μας.

Πότε: Μέχρι Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 μέχρι τις 19:00
Που: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για 13η συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας
ανθρώπινες ιστορίες, και ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ από το σινεμά του πραγματικού. Στις προβολές του εντάσσονται
μερικά από τα πιο ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ της χρονιάς, από την Κύπρο και τον κόσμο. Στο πρόγραμμά του θα
δούμε ταινίες από πρωτοεμφανιζόμενους αλλά και καθιερωμένους σκηνοθέτες από το διεθνές κινηματογραφικό
στερέωμα, καθώς και ντοκιμαντέρ από την Κύπρο, όλα σε πρώτη παγκύπρια προβολή.

Πότε: Τετάρτη, 8 Αυγούστου από τις 18:00 μέχρι τις 00:00
Που: Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη, Λεμεσός
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Η Διεθνούπολη στο 31ο ΠΦΝΦ
Η νεολαία που μάχεται κόντρα στον ιμπεριαλισμό, η νεολαία που αφουγκράζεται την
ανάγκη να είναι ενεργή και πρωτοπόρα στους αγώνες, οι νέοι και οι νέες που
παλεύουν για τα όνειρα τους για ακόμη μια χρονιά έδωσαν το παρόν τους στο
31ο Παγκυπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε
για ακόμα μια χρονιά η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στο χώρο της
Διεθνούπολης με σκοπό να ρωτήσει, να συζητήσει και να ανταλλάξει
απόψεις με τις διεθνείς αντιπροσωπείες. Η όξυνση των ιμπεριαλιστικών
πολέμων, η προσπάθεια για λύση του Κυπριακού αλλά και γενικότερα
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές μας χώρες και ο
υπόλοιπος κόσμος αποτελούσαν τις κύριες συζητήσεις. Με την ευκαιρία
της φιλοξενίας των ξένων αντιπροσωπειών στο χώρο της Διεθνούπολης
και με τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, έγινε αισθητή η ανάγκη
για ένταση του κοινού αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τα έργα του
οποίου έχουν μείνει μέχρι σήμερα χαραγμένα στο κορμί της Κύπρου
όπως και σε δεκάδες άλλες περιοχές του πλανήτη.

Διεθνές Σεμινάριο
Στα πλαίσια του 31ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της
ΕΔΟΝ, πραγματοποιήθηκε διεθνές σεμινάριο με τίτλο «Η ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Ο δικός
μας ρόλος» στα Αναπαυτήρια της ΠΕΟ στα Περβόλια στη Λάρνακα. Η
συζήτηση για τα φλέγοντα ζητήματα της περιοχής μας, η ανταλλαγή
απόψεων και ο συντονισμός της δράσης των αντιιμπεριαλιστικών
οργανώσεων, αποτελεί σημαντικό όπλο στον αγώνα μας για διαρκή ειρήνη στη
περιοχή ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις. Στο διεθνές σεμινάριο συμμετείχαν
15 κομμουνιστικές και προοδευτικές οργανώσεις νεολαίας από όλο τον κόσμο, η
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών και η Τ/κ νεολαία του Sol Hareket.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν οργανώσεις από τις εξής χώρες: ΓΑΛΛΙΑ – MJCF, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΝΕ,
ΙΣΠΑΝΙΑ – UJCE, ΙΣΡΑΗΛ – YCLI, ΙΤΑΛΙΑ – FGC, ΚΟΥΒΑ – UJC, ΛΙΒΑΝΟΣ – ULDY, ΝΕΠΑΛ – ANNFSU,
ΠΑΛAIΣΤΙΝΗ – GUPS, ΠΑΛAIΣΤΙΝΗ – PYO, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ – PDYU, ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ – JCP, ΡΩΣΙΑ – LCYU,
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - SYU, ΣΥΡΙΑ - NUSS και η ΠΟΔΝ.

Εισηγητικές ομιλίες και χαιρετισμοί
Το διεθνές σεμινάριο χαιρέτισαν με τις εισηγητικές του ομιλίες η Επικεφαλής του Γραφείου
Διεθνών Σχέσεων του ΑΚΕΛ σ. Βέρα Πολυκάρπου, ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ σ. Χρίστος Χριστόφιας και
ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών σ. Ιάκωβος Τοφαρής.
Η Βέρα Πολυκάρπου στο χαιρετισμό της απηύθυνε αρχικά θερμό καλωσόρισμα στις ξένες
αντιπροσωπείες που παρευρίσκονταν στο 31ο ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ. Τόνισε την σημασία της
παρουσίας τους τόσο για την ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ, όσο και για την Κύπρο σαν χώρα, στα πλαίσια
του συνεχιζόμενου αγώνα για επίλυση του Κυπριακού. Μετέφερε εκ μέρους του ΑΚΕΛ τις
ευχαριστίες του κόμματος, τόσο προς τις οργανώσεις που παραβρίσκονταν στην Κύπρο όσο
και στα κόμματα τους για την σταθερή στήριξη τους στον αγώνα του λαού μας, για ειρηνική
λύση του κυπριακού προβλήματος και επανένωση της πατρίδας μας. Τόνισε την ανάγκη της
έμπρακτης αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, αναφέροντας πως ειδικά για τους λαούς που
βρίσκονται στο στόχαστρο του ιμπεριαλισμού, η αλληλεγγύη αποτελεί το πιο δυνατό όπλο στον
αγώνα τους. Τα κινήματα της Αριστεράς ανά τον κόσμο έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσουν ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέλυσε παράλληλα την ανησυχητική πορεία
στρατικοποίησης της περιοχής μας και της Ε.Ε. ειδικότερα, επεξηγώντας την εκτίμηση του ΑΚΕΛ
για τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί στους λαούς της περιοχής. Τέλος επαναβεβαίωσε
την σταθερή στήριξη του ΑΚΕΛ στον αγώνα κάθε δοκιμαζόμενου λαού για τα δίκαια και τα
δικαιώματα του, τονίζοντας πως ο αγώνας για διαρκή ειρήνη είναι προτεραιότητα για την
Αριστερά στην Κύπρο. Τόνισε παράλληλα πως, είναι αδήριτη ανάγκη, τα Αριστερά κόμματα
και κινήματα ανά τον κόσμο, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις που μπορεί
να έχουν, να διατηρήσουν τον αλληλοσεβασμό το ένα προς τις απόψεις του άλλου και μέσα
από τα όσα μας ενώνουν, να αναπτύσσεται συνεχώς η κοινή μας δράση.
Ο Γ.Γ. της ΕΔΟΝ, μέσα από το χαιρετισμό του, αφού καλωσόρισε τους διεθνείς
αντιπροσώπους ανέφερε πως ο αγώνας για ένα άλλο καλύτερο κόσμο δεν αποτελεί
απλά μια επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα. Προχώρησε σε μια εκτενή αναφορά στην
κατάσταση που βιώνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής
Μεσογείου αναλύοντας τη θέση της ΕΔΟΝ στα συγκρουόμενα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα
στην περιοχή, στον ανταγωνισμό για το μοίρασμα της αγοράς και των αγωγών ενέργειας.
Επαναβεβαίωσε την σταθερή θέση της ΕΔΟΝ για διαρκή αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και όλα τα εργαλεία του, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της οργάνωσης, στους
λαούς της περιοχής που υποφέρουν από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Τόνισε την ανάγκη
κοινής δράσης των οργανώσεων νεολαίας για πρακτική αλληλεγγύη των αγωνιζόμενων
λαών αλλά και στο πεδίο της αντιιμπεριαλιστικής πάλης. Ο δικός μας λαός ξέρει από
πρώτο χέρι, ανέφερε, τι σημαίνουν τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού για τους λαούς αφού
η Κυπριακή ιστορία είναι μια ιστορία προδοσίας, εγκλημάτων και ξένων παρεμβάσεων
στο νησί.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΔΝ, ανέφερε πως το θέμα του διεθνούς σεμιναρίου είναι ζήτημα
μεγάλης σημασίας για την ομοσπονδία και ότι αφορά όχι μόνο τους λαούς της περιοχής αλλά
το παγκόσμιο. Ανέλυσε την κλιμακούμενη επίθεση που δέχονται οι λαοί της Μέσης Ανατολής,
ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, κάνοντας ειδική αναφορά μάλιστα στο ρόλο της Τουρκίας στην
περιοχή, μέσα και από την κατοχή του 37% της Κύπρου. Τόνισε την ανάγκη για διαρκή μάχη ενάντια
στην στρατικοποίηση και πυρηνικοποίηση της περιοχής μας, εκφράζοντας τις θέσεις της ΠΟΔΝ ενάντια
στα πυρηνικά όπλα. Εξέφρασε για ακόμα μια φορά την σταθερή θέση της ΠΟΔΝ ενάντια σε όλες τις ξένες
βάσεις, σε όποιες χώρες και αν αυτές βρίσκονται, τονίζοντας συγκεκριμένα το ρόλο που είχαν και έχουν οι
Αγγλικές Βάσεις στην Κύπρο. Κλείνοντας επανέλαβε την πεποίθηση του πως ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό
είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι σχέσεις αγώνα των νεολαιών και πως παρόλο που ο ιμπεριαλισμός
φαίνεται παντοδύναμος, εντούτοις δεν είναι ανίκητος.
•Θέκλα Βασιλείου
Μέλος Τ.Ο ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου

