2

Δεκέμβρης
2019

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΤΡΟΠΗΣ «Ν»:
ΑΝΤΡΕΑ ΚΩΣΤΑ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΧΑΡΙΣ ΖΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΩΣΗ

ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 1
Τ.Κ. 1037
ΚΑΪΜΑΚΛΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.Θ. 21986
Τ.Κ. 1515 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22766459
FAX: 22757161

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
22766535

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
PRINTCO LTD

περιεχόμενα

πολιτική

Στα μαλακά και για τα «Χρυσά Διαβατήρια»
Έχει παρέλθει μόλις ένας μήνας από το σκάνδαλο
με τα «Χρυσά Διαβατήρια» και σχεδόν κανένα ΜΜΕ
δεν ασχολείται πλέον με αυτό. Φαίνεται ότι καλά
κρατούν οι σχέσεις του κυβερνώντος κόμματος με τους
καναλάρχες. Την ίδια στιγμή που διασυρόμαστε ως
κράτος στις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, του
ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου,
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Διεθνούς Διαφάνειας,
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (που διεκδίκησαν και
αντιπροεδρία οι του ΔΗΣΥ, αλλά τερμάτισαν τελευταίοι),
του Παρατηρητηρίου για τη Διαφθορά, καθώς έγιναν και
πρωτοσέλιδο σε δημοσιεύματα διεθνών πρακτορείων.
Προσπαθώντας ο κ. Αναστασιάδης να αντιμετωπίσει την
κοινωνική κατακραυγή για το ξεπούλημα διαβατηρίων,
επιδιώκει να ξεχαστεί το θέμα με εσωτερικές έρευνες. Ο
κόσμος το έχει τούμπανο και ο ΠτΔ προσπαθεί να κρυφτεί.
Δυστυχώς για αυτόν, από την ημέρα που ανέλαβε τη
διακυβέρνηση του τόπου μας η Κύπρος κατέγραψε και
καταγράφει ρεκόρ διαφθοράς. Όλα αυτά, γίνονται για να
εξυπηρετούνται οι «φίλοι», κουμπάροι, συμπέθεροι και
μια χούφτα από μεγάλα δικηγορικά γραφεία που έχουν
άμεση σχέση με τους Κυβερνώντες και τον ίδιο τον ΠτΔ.
Βέβαια δεν θα μπορούσε να μην είναι μέτοχος σε αυτή τη
βιομηχανία αρπαχτής και ο Αρχιεπίσκοπος. Και όσους δεν
μας αρέσει να «πέσουμε χώρκα του», όπως μας είπε. Τα
πράγματα είναι απλά. Όχι μόνο δεν θα κάνουν έρευνα με
απτά αποτελέσματα, αλλά θα χρησιμοποιήσουν όλα τα
μέσα που διαθέτουν για να θάψουν το θέμα αυτό. Γιατί οι
ίδιοι ξέρουν πολύ καλά τις ευθύνες που τους βαραίνουν
από την εμπλοκή τους.

Βαν για κατασκοπεία, η σχέση του με
τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος
Αβέρωφ και την ίδια την Κυπριακή
Δημοκρατία
Με ένα άλλο πρωτοφανές σκάνδαλο φαίνεται να είναι
αντιμέτωπο το κυβερνών κόμμα. Μιλάμε βέβαια για
το κατασκοπευτικό βαν. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή
υπόθεση όπως την χαρακτήρισε και ο Αρχηγός της
Αστυνομίας. Για να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει
ανεξάρτητη έρευνα, πρέπει να διασφαλιστεί η αξιοπιστία
της αστυνομικής έρευνας για να εντοπιστούν όλες οι
παράμετροι που σχετίζονται με το κατασκοπευτικό βαν.
Δεν θα γίνουμε αστυνομικοί και να πούμε ποια είναι η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά θα πρέπει
να γίνουν όλα με διαφάνεια και να αποδοθεί επιτέλους
δικαιοσύνη σε ένα από τα πολλά σκάνδαλα του ΔΗΣΥ
και της Κυβέρνησης. Πολλές είναι οι πληροφορίες που
έρχονται στο φως της δημοσιότητας και εμπλέκουν ή αν
θέλετε καλύτερα φωτογραφίζουν το κυβερνών κόμμα και
τον πρόεδρο του να σχετίζονται άμεσα με τον ιδιοκτήτη
της εταιρείας CIS Avraham Avni Shahak.
Δεν τους άρεσε η αναμενόμενη κριτική και κατακραυγή
από το σύνολο της κοινωνίας και αντί να απαντήσουν στα
ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με το κατασκοπευτικό
βαν, προσπαθούν και πάλι να θολώσουν τα νερά. Το
κάλπικο ποίημα το έμαθαν πολύ καλά τα τελευταία 7
χρόνια: «φταίνε οι προηγούμενοι». Ακόμη και ο πιο
πιστός υποστηρικτής του ΔΗΣΥ απορεί με τις απαντήσεις
που δίνουν για όλα τα ζητήματα που τους βαραίνουν.
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7 χρόνια σκάνδαλα και περιμένουμε. Θα αναλάβει κανείς πολιτικές ευθύνες επιτέλους;
Στα 7 χρόνια διακυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, δεν είναι λίγες οι φορές που είδαμε ατασθαλίες και σκάνδαλα να βγαίνουν προς
τα έξω. Από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης τους. Όλοι θυμόμαστε τον Μάρτη του 2013 και το κούρεμα καταθέσεων. Μετά
μάθαμε για τους συγγενείς και τους συμπέθερους. Μπορούμε βέβαια να θυμηθούμε πάρα πολλές υποθέσεις σε αυτά τα 7 χρόνια.
Εμπλέκονται με διάφορους τρόπους σε πολλά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, όπως το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας, το
κλείσιμο της Cyprus Airways, την υπεράσπιση του Β. Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου στο Δικαστήριο, το φιλετάκι της
Συζύγου του ΠτΔ, το ξεπούλημα του Συνεργατισμού, το σκάνδαλο Troika Laundromat, τις πολιτογραφήσεις καταζητούμενων και
το σκάνδαλο που φαίνεται να εμπλέκεται το κυβερνών κόμμα και ο ηγέτης του με το κατασκοπευτικό Βαν. Και αυτά είναι μερικά
από τα πολλά πολιτικά εγκλήματα και σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ. Το θέμα δεν είναι απλά να
απαριθμούμε τα σκάνδαλα, αλλά να θυμηθούμε για ποιο από αυτά τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης τους, ανέλαβαν την πολιτική
ευθύνη. Ας μην τους επιτρέψουμε να παίξουν ξανά με τη νοημοσύνη μας. Εμείς να απαιτήσουμε να λογοδοτήσουν στο λαό και να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Το Μαθητικό Κίνημα αντιδρά!
Οι μαθητές τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προχειρότητες στις μεταρρυθμίσεις για την παιδεία. Παρόλο που
εξέφρασαν αρκετές φορές τη διαφωνία τους με το θεσμό των εξετάσεων ανά τετράμηνο και προειδοποίησαν για τα όσα θα
έβρισκαν τους μαθητές με την εφαρμογή του, το ΥΠΠΑΝ εφαρμόζει τις εξετάσεις ανά τετράμηνο από το Σεπτέμβρη του 2019. Τα
προβλήματα είναι πολλά, με τους μαθητές της Α’ τάξης να έχουν στην κυριολεξία κάθε ημέρα και μια εξέταση. Δυστυχώς δεν
ακούστηκαν οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών φορέων, παρά μόνο η άποψη του Υπουργείου και του εκπροσώπου των γονέων που
ταυτίστηκε πλήρως με την κυβέρνηση, χωρίς να εκφράζει καν την πλειοψηφία των γονιών που αγωνιούν με την κατάσταση στην
οποία περιήλθαν τα παιδιά τους.
Οι μαθητές δηλώνουν στην πλειοψηφία τους την αντίθεση τους με αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Εκφράστηκαν με διάφορους τρόπους
τα τελευταία 3 χρόνια. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς ενημέρωσαν τους μαθητές με έντυπο, γιατί διαφωνούν με τις εξετάσεις
ανά τετράμηνο, αλλά και με τις προτάσεις τους. Έχουν πραγματοποιήσει δίωρη αποχή από τα μαθήματα, παρά τις απειλές από
το Υπουργείο. Η αντίδραση είναι βέβαια ακόμα πιο έντονη από τους μαθητές της Α’ τάξης, που βιώνουν καθημερινά αυτή την
αντιπαιδαγωγική μέθοδο των καθημερινών διαγωνισμάτων και το κυνήγι των βαθμών.
Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι στους αγώνες του μαθητικού κινήματος για την κατάργηση του θεσμού των εξετάσεων
ανά τετράμηνο. Θα είμαστε πάντα συμπαραστάτες στους αγώνες του μαθητικού κινήματος για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό
σχολείο, δημόσιο και πραγματικά δωρεάν, που θα παρέχει στους μαθητές ολόπλευρη μόρφωση.
•Μάριος Μανώλη
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου
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« Ν » :
Ποιοι ήταν
οι αγώνες που
δώσατε, όντας για
πολλά χρόνια στην
πρώτη γραμμή των αγώνων
της Αριστεράς στα Διεθνή;
Δ.Χ.: Με φάρο τα ιδανικά μας η έγνοια μας δεν περιοριζόταν
μόνο στα όσα έχουν να κάνουν με τον τόπο μας αλλά αγωνιούμε
και για τον κόσμο, για το παγκόσμιο κίνημα. Η αλληλεγγύη
πρέπει να είναι αμοιβαία, κι εμείς σαν ΑΚΕΛ, σαν ΕΔΟΝ ήμασταν
πιστοί στην προσπάθεια μας, έχουμε τη συνείδηση μας ήσυχη
ότι εμείς προσφέραμε για το καλό όλου του κόσμου. Σε μια
ομιλία του ο Φιντέλ Κάστρο είπε σχετικά, «Ο Ιμπεριαλισμός
είναι εκμετάλλευση με βία και ψεύδη, με πλαστές πληροφορίες
χρησιμοποιεί ωμή βία εκεί που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς».
Ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Κύπρο, το ξέρουμε καλά, το έχουμε
αντιμετωπίσει, το νησί μας βρίσκεται ακόμη υπό κατοχή.
Ωστόσο, η πίστη στα ιδανικά μας παραμένει ατσαλένια, η
ανάγκη είναι πιο επιτακτική. Οφείλουμε, να εμποδίσουμε τον
εχθρό να προωθεί τον διαχωρισμό μεταξύ του λαού μας.
«Ν»: Ποιες ήταν οι αξίες που αποτελούσαν την προμετωπίδα
του αγώνα σας;
Δ.Χ.: Τα ιδανικά μας και οι αξίες μας παραμένουν αναλλοίωτα
στο χρόνο. Ο στόχος μας για παγκόσμια ειρήνη, ελευθερία,
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του
αγώνα μας. Όλα αυτά όμως, επιτυγχάνονται μόνο μέσα από
οργανωμένους αγώνες, συλλογικά με πρωτεργάτη το κόμμα
μας το ΑΚΕΛ. Ενίοτε, υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι, όπως είναι
φυσικό να συμβαίνει κατά καιρούς. Τα ιδανικά του κινήματος
μας όμως διαχρονικά αποσκοπούν στην τελική εξάλειψη της
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
«Ν»: Τι σημαίνει η έννοια διεθνισμός για εσάς;
Δ.Χ.: Διεθνισμός είναι το Α και το Ω για την Αριστερά. Εάν ένας
προοδευτικός άνθρωπος είναι εθνικιστής και όχι διεθνιστής
τότε δεν μπορεί να είναι σωστός και δίκαιος. Πρέπει να
βρισκόμαστε σε θέση, χωρίς διακρίσεις και με φάρο τους
αγώνες μας να μπορούμε να δεχόμαστε συνοδοιπόρο μας
όλη την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, ο Εθνικισμός έπαιξε πολύ
αρνητικό ρόλο για διάφορους
λαούς, συμπεριλαμβανομένου
και
του
Κυπριακού
λαού. Ελληνοκύπριοι,
Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι,
Μαρωνίτες, Λατίνοι, δεν έχουν
κάτι να χωρίσουν μεταξύ
τους, εμείς θεωρούμε τον
Κυπριακό λαό ως ένα καθώς
και τον κόσμο όλο. Το ζήτημα
είναι να υπάρχουν κοινοί
αγώνες και συντονισμένες
προσπάθειες ώστε να
επιτύχουμε το καλύτερο
για την ανθρωπότητα
σε παγκόσμια κλίμακα.
Επίσης, δεν θα μπορούσα να
παραλείψω τον καθοριστικό
ρόλο που έχει η τεχνολογία
σήμερα και το πόσο μπορεί
να βοηθήσει αυτή την κοινή
προσπάθεια. Η αξιοποίηση
των σύγχρονων μέσων
επικοινωνίας δεν πρέπει να
αποτελεί προνόμιο μόνο της
άρχουσας τάξης, γι’ αυτό και
είμαι ευτυχής που η νεολαία
μας μπορεί και είναι σε θέση να τα αξιοποιεί αυτά τα μέσα ως
προς την προώθηση των αγώνων μας.

Ένας κομμουνιστής
πρέπει πρώτα και κύρια
να είναι ανιδιοτελής,
να είναι πρόθυμος να
θυσιαστεί πρώτος και να
μην περιμένει τίποτα ως
αντάλλαγμα, παρά μόνο
την ικανοποίηση ότι
έχει πράξει το καθήκον
του.

«Ν»: Τι σημαίνει και τι ευθύνες φέρει ο τίτλος του
κομμουνιστή;
Δ.Χ.: Ο κομμουνιστής οφείλει να είναι στην πρωτοπορία
του αγώνα χωρίς να έχει προσωπικές φιλοδοξίες. Ένας
κομμουνιστής πρέπει πρώτα και κύρια να είναι ανιδιοτελής,
να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί πρώτος και να μην περιμένει

τίποτα ως αντάλλαγμα, παρά μόνο την ικανοποίηση ότι
έχει πράξει το καθήκον του. Έχουμε λαμπρά παραδείγματα
άξιων κομμουνιστών, από τους ιδρυτές της μαρξιστικής
φιλοσοφίας μέχρι και στο δικό μας κόμμα. Ο σύντροφος
Ε. Παπαϊωάννου για παράδειγμα, χαρακτηριζόταν από την
πίστη και την αφοσίωση του, από την ανιδιοτέλεια του που
πραγματικά τον καθιστά φωτεινό οδηγητή του κόμματος
μας. Φυσικά, ακολούθησαν κι άλλοι ηγέτες μέχρι και την
σημερινή ηγεσία του κόμματος, που θαυμάζω και αγαπώ.
Γιατί και εγώ ο ίδιος είμαι ευτυχής βλέποντας ότι έχουμε
άξιους συνεχιστές, καλύτερους από εμάς, και εύχομαι
επιτυχίες για το κοινό καλό.
«Ν»: Τι θα θέλατε να πείτε ως βετεράνος ΑΚΕΛιστής και
ΕΔΟΝίτης στους νέους και τις νέες της ΕΔΟΝ, αλλά και
στους συναγωνιστές μας από όλες τις γωνιές της γης
που αγωνίζονται για τα ίδια ιδανικά και θα βρίσκονται
μαζί μας στο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών που φιλοξενούμε;

Δ.Χ.: Η συμβουλή μου στους νέους είναι να συνεχίσουν
με πίστη και με θάρρος τον αγώνα, μαζί με το συνέδριο,
στο οποίο εύχομαι να έχει μεγάλες επιτυχίες τόσο στο
τόπο μας όσο και παγκόσμια. Είχα την τύχη να μετέχω σε
πολλά συνέδρια, συνάντησα μεγάλες προσωπικότητες του
παγκόσμιου κινήματος. Οφείλουμε να εκτιμούμε το χαρακτήρα, το ήθος και την ανιδιοτέλεια όλων των κινημάτων, των
ηγετών αλλά και των στελεχών τους. Αποτελεί τιμή μας που γίνεται το συγκεκριμένο συνέδριο στη Κύπρο. Αναμένουμε
με τις αποφάσεις του να δώσει ώθηση ώστε να γίνουν βήματα στους αγώνες του παγκόσμιου νεολαιίστικου κινήματος,
με μπροστάρη την ΕΔΟΝ που αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΠΟΔΝ και επάξια τιμάται με το συνέδριο να φιλοξενείται
στην Κύπρο. Είμαι σίγουρος, ότι η ΕΔΟΝ θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε να είναι ένα επιτυχημένο συνέδριο. Ευχή
μου, αυτό το συνέδριο να αποτελέσει μια νέα σελίδα στην ιστορία του Παγκόσμιου Κινήματος Νεολαίας.
•Επιμέλεια:
Χαράλαμπος Πανταζής Συντακτική Επιτροπή “Ν”
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ια την επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης
μιας κοινωνίας, η παραγωγική και δίκαιη λειτουργία της αγοράς
εργασίας κρίνεται επιτακτική και καθοριστική. Ωστόσο, οι σημερινές
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό, τα
ποσοστά της ανεργίας αυξάνονται ειδικότερα στα άτομα νεαρής ηλικίας, οι
μισθοί δεν ανταποκρίνονται στα ωράρια, ούτε στο φόρτο εργασίας, ενώ αυξάνεται
διαρκώς και ο αριθμός των νέων μας που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, προς
εξεύρεση καταλληλότερων συνθηκών εργασίας.
Σε ένα κράτος δικαίου και ευημερίας, το φυσιολογικό θα ήταν να μην έμενε
απροστάτευτος και έρμαιο πολιτικών αυθαιρεσιών και εκμετάλλευσης, κανείς
εργαζόμενος. Εντούτοις, η κυβέρνηση Αναστασιάδη, μεταξύ άλλων, καταστρατηγεί,
καταρρακώνει και απορρυθμίζει τις εργασιακές
σχέσεις, αφού με τις πολιτικές της στηρίζει
εμπράκτως
τις
πρακτικές
πρόσληψης
εργαζομένων μερικής απασχόλησης για μόνιμες
θέσεις, που σήμερα εφαρμόζουν οι πλείστες
κυπριακές επιχειρήσεις.
Παρόλο που χρειάστηκαν χρόνια, αγώνες και
θυσίες εκ μέρους των εργαζομένων για να
κατοχυρωθούν τα εργασιακά δικαιώματα και
ωφελήματα του κυπριακού εργαζόμενου λαού,
οι πολιτικές που προωθεί και τα νομοσχέδια που
ψηφίζει η κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού
δίνουν την απόλυτη ελευθερία στους εργοδότες
να εκμεταλλεύονται τον εργαζόμενο λαό
για να πλουτίζουν ολοένα και περισσότερο.
Οι κυβερνώντες διατείνονται συχνά ότι τα
ποσοστά της ανεργίας μειώθηκαν, και πώς να
μη μειωθούν τη στιγμή που ένα αρκετά μεγάλο
ποσοστό της κυπριακής νεολαίας έχει ήδη
μεταναστεύσει στο εξωτερικό προς εξεύρεση
ιδανικότερων συνθηκών απασχόλησης και ενός
πιο δίκαιου και πιο ανθρώπινου μέλλοντος;
Ενώ απεναντίας, όσοι νέοι παραμένουν να
εργαστούν στον τόπο μας, συχνά βιώνουν
σκληρές, απάνθρωπες και εξευτελιστικές
συνθήκες εργασίας καθώς και εξοντωτικά
ωράρια απασχόλησης, με τους μισθούς να μην
ανταποκρίνονται διόλου ως προς τις βασικές
ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Η προσωρινή-μερική απασχόληση υπερδιπλασιάστηκε, το ποσοστό των ατόμων που
ζουν στο όριο της φτώχειας αυξάνεται επικίνδυνα, οι ελάχιστοι δεσμευτικοί όροι
απασχόλησης για τους εργαζομένους που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις
δεν κατοχυρώνονται νομοθετικά, ενώ οι μισθοί εξευτελίζονται και τα εργασιακά
κεκτημένα αποδυναμώνονται. Επίσης, η θεσμική και νομοθετική διασφάλιση της
εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων σε ολόκληρους οικονομικούς κλάδους
είναι ανύπαρκτη, προσφέροντας το κατάλληλο έδαφος σε αρκετούς
εργοδότες προς την υπερεκμετάλλευση και καταπάτηση του εργατικού
δυναμικού στο βωμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και της κερδοφορίας.

Θα πρέπει να
ληφθούν μέτρα
για την ενίσχυση
της εργατικής
νομοθεσίας και
των συλλογικών
συμβάσεων, μέτρα
που να διασφαλίζουν
τις ανάγκες και τα
δικαιώματα
των
εργαζομένων

Σε μια οικονομία όπου ο μέσος μισθός ενός νέου εργαζόμενου κυμαίνεται περί των
1000 ευρώ (στην καλύτερη των περιπτώσεων), πώς μπορεί κανείς να πληρώνει το
½ του μισθού του (τουλάχιστον) μόνο για ενοίκιο και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει
έστω στις βασικότερες των αναγκών του; Είναι για αυτό τον λόγο εξάλλου, που η
πλειοψηφία της νεολαίας μας αναγκάζεται να διαμένει με τους γονείς της και να
απεμπολεί προς τη παρούσα φάση το ενδεχόμενο να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό
και τη δική της οικογένεια. Έτσι, οι απάνθρωπες εργασιακές πολιτικές που προωθεί
η κυβέρνηση Αναστασιάδη αποστερούν το δικαίωμα για μια υγιή εργασιακή και
προσωπική καθημερινότητα και ζωή, και τσακίζουν τα όνειρα και τις ελπίδες των νέων
μας για ένα καλύτερο αύριο.

Επιπροσθέτως, οι δύσκολες και πιεστικές συνθήκες της κυπριακής
αγοράς εργασίας, οδήγησαν στην εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης,
οι οποίες καθιστούν ακόμα πιο δυσμενή τη διαπραγματευτική θέση
του εργαζομένου, ισχυροποιώντας τη θέση του εργοδότη. Ολοένα και
περισσότεροι νέοι, αναγκάζονται να συμβληθούν στον δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα με μίσθωση αγοράς υπηρεσιών με τακτό χρονικό
συμβόλαιο για την πλήρωση μονίμων κενών θέσεων. Αυτές οι νέες
μορφές εργασίας έχουν στόχο τη μίσθωση φθηνού εργατικού δυναμικού,
το οποίο θεωρείται ως αυτοτελώς εργαζόμενο προσωπικό, παρόλο που
έχει προϊστάμενο και καταβάλλει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Συνήθως, το εργατικό αυτό δυναμικό δεν απολαμβάνει
πλήρως τα βασικά εργασιακά δικαιώματα, αφού δεν το προστατεύει
καμία νομοθεσία ή συλλογική σύμβαση, ενώ ακόμη χειρότερα, υπάρχει
και το ενδεχόμενο να βρεθεί εντελώς μετέωρο χωρίς να μπορεί να
υπερασπιστεί τη θέση του έναντι της εργοδοτικής απόφασης. Αυτό το
εργατικό δυναμικό, απαρτίζεται κυρίως από νέους εργαζόμενους οι
οποίοι βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας και δεν
είναι σε θέση να αντιταχθούν στους εργοδότες τους και να διεκδικήσουν
καλύτερους όρους απασχόλησης.

Εν κατακλείδι, σήμερα που οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται, οι
Συλλογικές Συμβάσεις αμφισβητούνται και τα εργασιακά δικαιώματα
καταπατούνται ανηλεώς από τους κυβερνώντες, ο αγώνας ενάντια στη
διάβρωση και την υπόσκαψη των εργασιακών κεκτημένων, κρίνεται
επίκαιρος και επιτακτικός όσο ποτέ άλλοτε, για τη διασφάλιση της δίκαιης
εργασίας και την κατοχύρωση ενός πιο αξιοπρεπούς και ελπιδοφόρου
μέλλοντος πρωτίστως για τους νέους αυτής της χώρας. Θα πρέπει να
ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της εργατικής νομοθεσίας και των
συλλογικών συμβάσεων, μέτρα που να διασφαλίζουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα
των εργαζομένων αλλά κυρίως της νεολαίας που αγωνίζεται να ορθοποδήσει και να
επιβιώσει σε ένα σκληρό, αβέβαιο και απάνθρωπο εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό
που χαρακτηρίζει σήμερα την κυπριακή αγορά εργασίας.
•Δημήτρης Χαραλάμπους
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Πόλης Πάφου
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ιαβάζουμε διαρκώς άρθρα για το κυπριακό πρόβλημα και τις εξελίξεις, αναλύσεις στις αναλύσεις, αναφορές στους κινδύνους και στη λύση. Για μια μεγάλη μερίδα του
κόσμου και ιδίως της νεολαίας ίσως όλα αυτά να φαίνονται γραφικά, παλαιολιθικά, παλιές σελίδες της ιστορίας που έχουν ξεθωριάσει. Η πραγματικότητα όμως είναι
εντελώς διαφορετική. Όσο το κυπριακό πρόβλημα δεν λύνεται, πάντα στη συμφωνημένη βάση λύσης, δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ευημερία στη
Κύπρο μας, στις δικές μας ζωές και στο δικό μας μέλλον. Ο καθείς μπορεί να το αντιληφθεί αν απλώς δει το τι συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως μετά την
κατάρρευση των συνομιλιών στο Κρανς Μοντάνα, τον Ιούνιο του 2017. Ενδεικτικά αναφέρω πως η επιθετικότητα και οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή
ΑΟΖ έχουν γίνει εντονότερες και πως έγιναν προσπάθειες για να δρομολογηθεί ο εποικισμός της Αμμοχώστου.

Έγινε το πρώτο βήμα
Σημαντικό πρώτο βήμα έγινε στην τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο, μεταξύ του Ελληνοκύπριου ηγέτη
Νίκου Αναστασιάδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες. Σημαντικό γεγονός αποτελεί πως στην τριμερή αυτή συνάντηση ξεκαθαρίστηκε
η βάση λύσης του κυπριακού. Δηλαδή έγινε επισήμανση στο Βερολίνο πως η λύση του κυπριακού θα
είναι στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως προνοείται στα
ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η επισήμανση αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο, καθώς γίνεται ξεκάθαρο πως
δεν συζητείται και δεν υπάρχει κανένα θέμα για καμία άλλη λύση, όπως είναι η λύση δύο κρατών,
δηλαδή διχοτόμηση, ή οποιαδήποτε άλλη λύση συνομοσπονδίας ή χαλαρής ομοσπονδίας. Επιπλέον
θετικό βήμα αποτελεί το γεγονός πως έχει γίνει αναφορά στη βάση πάνω στην οποία θα διεξαχθούν
οι διαπραγματεύσεις, στους λεγόμενους όρους αναφοράς. Η βάση των διαπραγματεύσεων θα είναι η
Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014, όλες οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα
αλλά και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα της 30ης Ιουνίου, δηλαδή η συζήτηση δεν θα επαναρχίσει
από μηδενική βάση αλλά από τις συγκλίσεις και τις συμφωνίες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί.
Αρνητικό αποτελεί φυσικά το γεγονός, πως παρά την αναφορά στους όρους αναφοράς, αυτοί
δεν έχουν συνομολογηθεί. Θα πρέπει το διάστημα στο οποίο διανύουμε μέχρι και τις «εκλογές»
στα κατεχόμενα να αξιοποιηθεί σωστά, ώστε να γίνει κατάλληλη προετοιμασία μεταξύ της δικής
μας πλευράς και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, μέχρι και στην άτυπη πενταμερή συνάντηση,
συνάντηση δηλαδή και με τις εγγυήτριες δυνάμεις, Ελλάδα και Τουρκία, ώστε εκεί να καταλήξουν
στους όρους αναφοράς και να επαναρχίσουν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις.
Εντωμεταξύ σημαντικό αποτελεί το γεγονός πως οι δύο ηγέτες αντιλαμβάνονται και συμφωνούν
πως η λύση του Κυπριακού πρέπει να γίνει σε ένα προβλεπτό ορίζοντα, ώστε να μπορέσει η λύση
του κυπριακού να φέρει την ευημερία και την πρόοδο στις δύο κοινότητες, σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το πρώτο βήμα να αποκτήσει νόημα
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως η συνάντηση στο Βερολίνο αποτελεί ένα πρώτο βήμα
για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη λύση του Κυπριακού. Αυτό
φυσικά πρέπει να αποκτήσει νόημα μέσα από τις πράξεις των δυο ηγετών, όπου
μέσα από πρωτοβουλίες και ξεκάθαρες θέσεις να προωθήσουν και να αναδείξουν
την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα τα οποία θα προκύψουν με τη λύση του
Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας. Παράλληλα, θα πρέπει να
αποδείξουν πως πραγματικά αποδέχονται τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από
εκεί που έμειναν στο Κρανς Μοντανά αλλά και να μην επανανοίγουν ζητήματα για
συμφωνίες και συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως θα πρέπει όλες οι πλευρές να δείξουν
την απαραίτητη συνέπεια ώστε να μην υπάρξουν νέες αντιφάσεις και παλινδρομήσεις
όπως έγινε στο παρελθόν.
Τέλος, για ακόμα μια φορά πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους μας, πως μόνο μια λύση
στη βάση αρχών θα εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη στον τόπο μας αλλά και
το μέλλον το δικό μας και του λαού μας. Πως μόνο η απελευθέρωση και επανένωση
αποτελούν την πραγματική λύση και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί η νέα γενιά επιθυμεί λύση και θα παλέψει
για αυτή!
•Αλέξανδρος Γερολατσίτης
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Η χρήση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, μαζί με την αποψίλωση των δασών, είναι οι κυρίαρχες αιτίες που
προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των
αερίων, οξύνουν το φαινόμενου του θερμοκηπίου, προκαλώντας υπερθέρμανσή του πλανήτη μας, με καταστροφικές
συνέπειες στη ζωή στη Γη.

H

χρήση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, μαζί με την
αποψίλωση των δασών, είναι οι κυρίαρχες αιτίες που προσθέτουν
τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι
υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των αερίων, οξύνουν το φαινόμενου
του θερμοκηπίου, προκαλώντας υπερθέρμανσή του πλανήτη μας, με
καταστροφικές συνέπειες στη ζωή στη Γη.
Η Ευρώπη και ιδιαίτερα οι Βόρειες χώρες, οι οποίες έχουν πολύ υψηλό αιολικό
δυναμικό, οδηγούσαν μέχρι πρόσφατα την στροφή στη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έναντι της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Προμετωπίδα αυτής της
στροφής όσο αφορά τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα τελευταία 15 χρόνια,
ήταν η ανάπτυξη και χρήση της απαραίτητης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, για
κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ).
Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων
μορφών παραγωγής ενέργειας και ιδιαίτερα έναντι των αιολικών πάρκων στη
στεριά. Οι ταχύτητες του ανέμου στη θάλασσα είναι πολύ μεγαλύτερες και
διατηρούνται σταθερές για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, η ισχύ παραγωγής
ενέργειας (capacity factor) στη θάλασσα είναι περίπου διπλάσια από ότι στη
στεριά.
Τα ΥΑΠ δεν καταλαμβάνουν πολύτιμες εκτάσεις γης, και βρισκόμενα μακριά
μέσα στη θάλασσα δεν προκαλούν οπτική οχληρία. Μεγαλύτερες σε μέγεθος και
παραγωγική ικανότητα ανεμογεννήτριες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφού ο
θόρυβος και η ευκολία εγκατάστασης τους δεν είναι περιοριστικοί παράγοντες.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ανάπτυξη της ισχυρότερης ανεμογεννήτριας στο
κόσμο (Haliade-X) που θα αρχίσει να χρησιμοποιείται σε ΥΑΠ τα επόμενα χρόνια,
θα έχει ισχύ παραγωγής 12MW και διάμετρο ρότορα ίση με 220μ.

Μέχρι πρόσφατα η εγκατάσταση ΥΑΠ περιοριζόταν σε βάθος νερού μέχρι 60μ. με πακτώσεις στο
βυθό. Η χρήση πλωτών πλατφόρμων όπως αυτών που θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά στο
Hywind στη Σκωτία σε βάθος νερού μέχρι 130μ. επεκτείνουν τις δυνατότητες εγκατάστασης σε
περιοχές και χώρες που προηγουμένως δεν ήταν εφικτό να εγκαταστήσουν ΥΑΠ λόγω μεγάλου
βάθους ή ανομοιόμορφου βυθού.
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες θεμελίων που χρησιμοποιούνται σήμερα, με τις οποίες οι
ανεμογεννήτριες στα ΥΑΠ σταθεροποιούνται στο βυθό. Το πιο δημοφιλές με ποσοστό 81,5% από
όλα τα εγκατεστημένα θεμέλια μέχρι σήμερα, είναι οι μεταλλικοί μονοί υπερμεγέθη πάσσαλοι
(Μονοπάσσαλοι) με διαμέτρους από 6μ. μέχρι 10μ., οι οποίοι οδηγούνται κάτω από τον πυθμένα
της θάλασσας σε βάθη από 20μ. μέχρι 50μ. με τη χρήση υδραυλικών σφυριών. Ακολουθούν
τα θεμέλια τύπου Jacket με ποσοστό 8%, όπου μια μεταλλική κατασκευή με χωρικό δικτύωμα
συνδέει το πύργο της ανεμογεννήτριας με το βυθό, όπου μακριοί πάσσαλοι χρησιμοποιούνται
για να το στερεοποιήσουν στο βυθό, σε βάθη από 30μ. μέχρι 70μ. κάτω από τον πυθμένα.
Όσο τα ΥΑΠ μετακινούνται σε πιο βαθιά νερά, τα Jacket θεμέλια θα αυξάνονται, αφού
λειτουργούν καλύτερα σε μεγάλα βάθη σε σχέση με τους Μονοπάσσαλους που είναι ιδανικοί για
βάθη μέχρι 30μ.
Ένα ΥΑΠ μπορεί να αποτελείται από 20 μέχρι 100 ανεμογεννήτριες. Σε κάθε ξεχωριστή τοποθεσία,
λόγω διαφορετικής γεωμορφολογίας του βυθού, διαφορετικού ύψους νερού και διαφορετικών
φορτίων από τον άνεμο, τα κύματα και τα ρεύματα, όλα τα θεμέλια σχεδιάζονται ξεχωριστά και
έχουν διαφορετικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.
Το κόστος ανάπτυξης για ένα ΥΑΠ μεγέθους 1GW στο Η.Β. έχει υπολογιστεί από τους BVGassociates γύρω στα €5 δις, με 65-70% του κόστους να πηγαίνει στην ανάπτυξη και εγκατάσταση
του έργου, 25-30% για επιθεωρήσεις, συντηρήσεις και λειτουργικά κόστη και ένα 5% για
αποσυναρμολόγηση στο τέλος του κύκλου ζωής του.
Προβλέψεις τοποθετούν το τομέα των ΥΑΠ να αναπτύσσεται γύρω στο 24% το χρόνο, για
τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια, με την υπολογιζόμενη εγκατεστημένη ισχύ από τα 23GW
που βρίσκεται σήμερα να φτάνει τα 85GW. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την επέκταση των
αναπτύξεων σε χώρες όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη στις οποίες το υπεράκτιο
αιολικό δυναμικό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 70% του παγκόσμιου δυναμικού.
Με τόσο χαμηλές εκπομπές CO2 ανά MW, τα ΥΑΠ θα αποτελέσουν καταλυτικό παράγοντα για
την αποτελεσματική στροφή σε πιο πράσινες και αειφόρες μορφές ενέργειας στο άμεσο μέλλον,
σε ολόκληρο το πλανήτη.

Χρησιμοποιώντας το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρα αναφοράς, που είναι η χώρα
με την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ ΥΑΠ στο κόσμο, μπορεί να παρατηρηθεί
ότι οι εκπομπές CO2 σε ολόκληρο το κύκλο ζωής των υπεράκτιων αιολικών
πάρκων, είναι 47 φορές μικρότερη από τις εκπομπές που παράγονται από
ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, και 60
φορές μικρότερη από σταθμούς που χρησιμοποιούν κάρβουνο.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του ClimateXChange του Πανεπιστημίου του
Εδιμβούργου, η περίοδος που χρειάζεται να λειτουργήσει ένα αιολικό πάρκο
μεγέθους 1GW για να αναπληρώσει το CO2 που παράχθηκε για εξόρυξη του
μετάλλου, επεξεργασία, κατασκευή και εγκατάστασή του, κυμαίνεται αυτή
τη στιγμή από 5 μήνες σε 1 χρόνο. Τα ΥΑΠ έχουν συνήθως διάρκεια ζωής από
20 μέχρι 30 χρόνια, που σημαίνει ότι μετά το πρώτο χρόνο λειτουργίας τους
ουσιαστικά οι εκπομπές CO2 είναι μηδαμινές και έχουν να κάνουν κυρίως με
εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και εναρμόνισης του δικτύου.
Μέχρι πρόσφατα το κόστος των ΥΑΠ ήταν αρκετά ψηλό σε σύγκριση με άλλες
μορφές παραγωγής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι διάφορες κυβερνήσεις να
χρειάζονταν να επιδοτήσουν μέρος του κόστους για να παρακινήσουν αυτού του
είδους τις αναπτύξεις. Οι τελευταίες προσφορές (strike price) για αναπτύξεις σε
Αγγλία και Γερμανία έχουν καταδείξει ότι το συνολικό κόστος έχει φτάσει σε τιμές
που πλέον δεν χρειάζονται κρατική ενίσχυση και αυτή τη στιγμή κοστίζει λιγότερο
από ότι η παραγωγή ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου.

•Ανδρέας Καράσαββας,
Πολιτικός Μηχανικός στο Τμήμα Ενέργειας της εταιρίας Ramboll στο Λονδίνο, μέλος της ομάδας σχεδιασμού Υπεράκτιων
Αιολικών Πάρκων

ευρωπαϊκά θέματα

O

πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Παλαιστίνη
(DPAL), Manu Pineda, καλεί τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν την
Khalida Jarrar.

«Η είδηση ότι η Παλαιστίνια νομοθέτης Khalida Jarrar συνελήφθηκε από τις
Ισραηλινές δυνάμεις προκαλεί έντονο ανησυχία. Η Jarrar, η οποία είναι για πολλά
χρόνια ακτιβίστρια για θέματα που αφορούν τους Παλαιστίνιους φυλακισμένους,
πρώην νομοθέτης στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στενή συνεργάτιδα
της αντιπροσωπείας μας, είχε απελευθερωθεί μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο
από την φυλακή όπου κρατούνταν χωρίς να έχει δικαστεί από τον Ιούλιο του
2017. Η Jarrar κρατείτο σε «διοικητική κράτηση»* για 20 μήνες χωρίς να
υπάρχει καμιά κατηγορία εναντίον της.
Στις 31 Οκτωβρίου, στις 3 τα ξημερώματα, οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν
στο σπίτι της οικογένειας της Jarrar, στη περιοχή Al-Bira, κοντά στη
Ramallah για να τη συλλάβουν. Τουλάχιστον 70 στρατιώτες, με 12
στρατιωτικά οχήματα, έλαβαν μέρος στην επιδρομή.
Καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν την Khalida Jarrar εκτός και αν υπάρχει οποιαδήποτε νόμιμη αιτιολογία για τη
σύλληψη της. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται
σεβαστό το θεμελιώδες δικαίωμά της για δίκαιη διαδικασίασυμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο.
Ζητούμε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ και τα κράτη μέλη
της ΕΕ να ενεργήσουν για την υπόθεση της Khalida Jarrar
και να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ έτσι ώστε να σταματήσει
την πρακτική της αποκαλούμενης «διοικητικής κράτησης».

Οι αυθαίρετες
συλλήψεις από
τις ισραηλινές δυνάμεις
ασφαλείας στη Δυτική
Όχθη στοχεύουν μόνο
στον εκφοβισμό και
την τρομοκράτηση του
παλαιστινιακού λαού
που ζει υπό παράνομη
κατοχή εδώ και
δεκαετίες».
Η αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη υπενθυμίζει ότι οι αυθαίρετες
συλλήψεις και κρατήσεις χωρίς κατηγορία είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Πολλοί Παλαιστίνιοι ακτιβιστές και ηγέτες της κοινότητας όπως η Jarrar
συλλαμβάνονται συχνά χωρίς να υπάρχουν στοιχεία εναντίον τους για μήνες ή
χρόνια με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Οι αυθαίρετες συλλήψεις από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στη Δυτική
Όχθη στοχεύουν μόνο στον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση του παλαιστινιακού
λαού που ζει υπό παράνομη κατοχή εδώ και δεκαετίες».
*Η διοικητική κράτηση αποτελεί διαδικασία που επιτρέπει στο Ισραήλ να προβαίνει
σε κράτηση ανθρώπων χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή διεξαγωγή δίκης για περίοδο
έως και έξι μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται επανειλημμένως.
Το διεθνές δίκαιο επιτρέπει τη διοικητική κράτηση μόνο υπό συγκεκριμένες, σαφώς
καθορισμένες περιστάσεις, όπως ορίζεται από την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης
– για παράδειγμα, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης σε περίοδο πολέμου. Ωστόσο, η
παρατεταμένη χρήση της πρακτικής της διοικητικής κράτησης από τις αρχές του
Ισραήλ, ιδίως ως μέτρο περιορισμού του παλαιστινιακού πολιτικού ακτιβισμού,
παραβιάζει σαφώς τους κανόνες της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης και το
δικαίωμα των κρατουμένων σε δίκαιη δίκη, το οποίο διασφαλίζεται από το άρθρο
14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)
και από τα άρθρα 9 και 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου.
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Η εργατική τάξη της Κύπρου εδώ και 7 περίπου χρόνια βιώνει μια χωρίς
προηγούμενο επιδείνωση των υλικών όρων διαβίωσης της η οποία
συνοδεύεται με μια σειρά αρνητικές επιπτώσεις που επεκτείνονται σχεδόν
στο σύνολο των πτυχών της ζωής μας.
Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας δομικής οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού
σε συνδυασμό με την σκληρή ταξική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
Αναστασιάδη έχουν επιταχύνει τον βαθμό εκδήλωσης μιας σειρά από
νομοτελειακά οικονομικά φαινόμενα, συμπιέζοντας βίαια το επίπεδο των
μισθών, των εργασιακών δικαιωμάτων και των κοινωνικών παροχών ενώ
στο στόχαστρο των κυβερνώντων και της αστική τάξης έχουν μπει όλα
ανεξαιρέτως τα λαϊκά κεκτημένα και κατακτήσεις.
Την τελευταία 7ετία έχει, ίσως, συντελεστεί η μεγαλύτερη συσσώρευση
κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην ιστορία της κυπριακής
δημοκρατίας με συνέπεια μεγάλο μέρος της ούτω καλούμενης “μεσαίας
τάξης” (μικρομεσάιοι - αυτοαπασχολόμενοι) να προλεταριοποιούνται με
σχετικα μεγάλη ένταση, έχοντας πλέων ως μοναδικό τρόπο βιοπορισμού
τους την μισθωτική εργασία. Αυτό αντανακλάται και στην στατιστική
άνοδο του ποσοστού των μισθωτών εργαζομένων (υπαλλήλων) ως προς το
σύνολο της απασχόλησης (‘Ερευνά Εργατικού Δυναμικού της στατιστικής
υπηρεσίας). Η πιο πάνω πραγματικότητα αποκαλύπτεται και από τον Δίκτη
GINI που αναδεικνύει την χώρα μας “πρωταθλήτρια” στην αύξηση της
εισοδηματικής ανισότητας ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων (90%
το 2017) να δηλώνουν ότι είδαν τα εισοδήματα
τους να μειώνονται κατά την διακυβέρνηση ΔΗΣΥ
Αναστασιάδη.

Ανάπτυξη:

της”, αναλύοντας ότι η οικονομική μεγέθυνση της Κύπρου “έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις
των συνδεόμενων με τον τουρισμό τομέων, την αναζωογόνηση του κατασκευαστικού τομέα και των τομέων που
συνδέονται με τη σύσταση και την εξυπηρέτηση ξένων εταιρειών στο πλαίσιο του καθεστώτος των οντοτήτων
ειδικού σκοπού.” Τέτοιοι παράγοντες όχι μόνο δεν αποτελούν ανάπτυξη αλλά σε πολλές περιπτώσεις όπως
στην πόλη της Λεμεσού η αλόγιστη και καταχρηστική ανέγερση πύργων φέρνουν μια σειρά από καταστροφικές
συνέπειες για τους απλούς ανθρώπους όπως εκτόξευση των ενοικίων, κυκλοφοριακή συμφόρηση κ.α.
Εξάλλου ήδη καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις της ευκαιριακής και βραχυχρόνιας μεγέθυνσης με
συνεχόμενες μειωμένες επανεκτιμήσεις της μεγέθυνσης του ΑΕΠ της Κύπρου. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν
τίποτα να περιμένουν και να κερδίσουν από το “φαγοπότι” που στήθηκε στον περίγυρο του προεδρικού και
την ικανοποίηση της αισχροκέρδειας μιας μερίδας της αστικής τάξης με πρώτο στον χορό τον αρχιεπίσκοπο
Κύπρου που για χάρη των επενδυτικών του πλάνων εκδίδονται διαβατήρια, αποχαρακτηρίζονται αρχαιολογικά
μνημεία, δημιουργούνται ή τροποποιούνται ευνοϊκά
νόμοι, μεταφέρονται πακτωλοί εκατομμυρίων στην
Αρχιεπισκοπή την ώρα που για τα λαϊκά αιτήματα,
για την ενίσχυση της παιδείας και το κοινωνικό κράτος
η κυβέρνηση απαντά “Ουκ αν λάβεις παρά του μη
έχοντος”.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν
τίποτα να περιμένουν
και να κερδίσουν από το
“φαγοπότι” που στήθηκε
στον περίγυρο του προεδρικού και
την ικανοποίηση της
αισχροκέρδειας μιας
μερίδας της αστικής
τάξης

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την καταγραφόμενη
«οικονομική ανάπτυξη». Ο όρος “ανάπτυξη”
όμως
χρησιμοποιείται
καταχρηστικά
και
παραπλανητικά.
Αυτό
που
καταγράφεται
στατιστικά δεν είναι οικονομική ανάπτυξη
(development)
αλλά οικονομική μεγέθυνση
(growth).
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό
υπάρχει
τεράστια ποιοτική διαφορά μεταξύ
της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνατοτήτων
βασιζόμενη σε μακροπρόθεσμο προσανατολισμό
με συντεταγμένη αύξηση της κοινωνικής
ευημερίας και στην ποσοτική στιγμιαία οικονομική
μεγέθυνση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2018
ο τομέας της γεωργίας κατέγραψε το χαμηλότερο
ποσοστό απασχόλησης της τελευταίας 20-ετίας
και ο τομέας της βιομηχανίας κατέγραψε επίσης
αντίστοιχα πιο χαμηλά ποσοστά το 2014, 2015 και
2018. Έτσι οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας
απώλεσαν πάνω από το 15% του εργατικού τους δυναμικού από την μέρα
που ανέλαβε η κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Επιπρόσθετα επιχειρούν να αποκρύψουν το γεγονός ότι στον καπιταλισμό
η περιοδικότητα των κρίσεων, η κυκλική συμπεριφορά που περιλαμβάνει
και την φάση της μεγέθυνσης δεν αποτελεί κάποιο αξιοσημείωτο θαύμα
αλλά νομοτέλεια. Στην Κύπρο όμως ακόμη και αυτή η μεγέθυνση όμως
δεν είναι τίποτε άλλο από το ευκαιριακό και κοντόφθαλμο «άρμεγμα»
είτε συγκυριακών καταστάσεων όπως η αύξηση του τουρισμού λόγω των
εμπόλεμων καταστάσεων σε άλλες γειτονικές χώρες είτε με την φούσκα
του κατασκευαστικού τομέα λόγο της σκανδαλώδους «βιομηχανίας
διαβατηρίων». Παράλληλα δεν εκλείπουν τα πάρε-δώσε με ξένους και
ντόπιους επενδυτές και μονοπώλια.
Αυτό καταγράφει και η ίδια η “Έκθεση χώρας - Κύπρος 2019” της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (κομισιόν) που αναφέρει ότι “οι βασικές προκλήσεις της Κύπρου
αφορούν κυρίως τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μοντέλου ανάπτυξής

Ωστόσο ακόμη και αν θέταμε την μεγέθυνση ως βασικό
κριτήριο η οικονομία απέχει από το να επανέλθει στο
επίπεδο που βρισκόταν πριν αναλάβει η παρούσα
κυβέρνηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας
Τράπεζας το ΑΕΠ της Κύπρου (2012) ανερχόταν στα
25,041 δις ενώ κατά το 2018 το ΑΕΠ ανήλθε στα
24,47 δις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρουμε
ότι μεσολάβησε το 2014 και μια ευνοϊκή αλλαγή στον
τρόπο υπολογισμού του ΑΕΠ των χωρών και άρα το
πραγματικό κενό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Με άλλα
λόγια η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί αποδεικνύεται
λιγότερο κακή από τον χείριστο εαυτό της.

Δημόσιο χρέος:

Το κυβερνητικό κόμμα όταν ήταν αντιπολίτευση
στοχευόμενα και ψευδώς δήλωνε σε όλους τους τόνους ότι η κύρια μομφή εμφάνισης της καπιταλιστικής
κρίσης στην Κύπρο ήταν κρίση χρέους καθώς το συγκεκριμένο αφήγημα έστρωνε το έδαφος για την κριτική
στην δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης Χριστόφια και εξυπηρετούσε το φασίζων παραλήρημα και
την αντιλαϊκή - ρατσιστική υστερία περί «τσεκουθκιών» της κυβέρνησης σε μετανάστες και άπορους που
δημιουργούσαν τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Όλη αυτή η «συζήτηση» γινόταν παρά το γεγονός ότι το
δημόσιο χρέος της Κύπρου βρισκόταν στο 85,8% (Eurostat - τέταρτο τρίμηνο του 2012) και πόρρω απείχε από
το όριο του 120% του ΑΕΠ που έθετε το ΔΝΤ για να θεωρεί το δημόσιο χρέος βιώσιμο.
Βέβαια μετά την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη, κατά την διάρκεια του κουρέματος των καταθέσεων αλλά
και αργότερα υπήρχε η κοινή παραδοχή όλων ότι η μορφή εμφάνισης της κρίσης ήταν κυρίως τραπεζική και
οφειλόταν στην εγκληματική έκθεση κυπριακών τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα. Παρά όμως των εκ των
υστέρων παραδοχών ο «εθνικό στόχος» για την μείωση του δημοσίου χρέους παρέμενε στην ατζέντα της
κυβέρνησης για την αιτιολόγηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και της μείωση των κρατικών
κοινωνικών δαπανών.
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Η κυβέρνηση ωστόσο έχοντας στο πλευρό της την πλειοψηφία των ΜΜΕ και
εφαρμόζοντας μια επιθετική τακτική κομματικοποίησης και πλήρους ελέγχου
των θεσμών και κρατικών οργανισμών αναλώνεται στην επικοινωνιακή
διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης προσπαθώντας να προκαλέσει σύγχυση
ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα. Σαφέστατα οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν ούτε
από τα κυβερνητικά στελέχη να τους πουν εάν τα βγάζουν πιο εύκολα πέρα,
ούτε από την ΟΕΒ να μάθουν αν οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας τους
βελτιώθηκαν. Ακόμη και το πιο αφελής στέλεχος του ΔΗΣΥ δεν εθελοτυφλεί
ότι η λαϊκή οικογένεια που είδε το εισόδημα της να τσακίζεται τα τελευταία
χρόνια θα αξιολογήσει ευνοϊκότερα την οικονομική της κατάσταση μετά από μια
μεγαλόστομη δήλωση του προέδρου. Ωστόσο αυτές οι δηλώσει και η “βιομηχανία
της παραπληροφόρησης” προσβλέπουν κυρίως στην αυτό-ενοχοποίηση των
εργαζομένων, στο τσάκισμα των προσδοκιών, των απαιτήσεων τους, την
αποδυνάμωση της ταξικής συνειδητοποίησης τους και την απομάκρυνση τους
από την συλλογική και οργανωμένη πάλη.
Όταν ο χαμηλό-αμειβόμενος παρακολουθεί κανάλια, ραδιόφωνα και εφημερίδες
να διαφημίζουν “εν χορό” την ένδοξη και σωτήρια οικονομική μας ανάκαμψη
υιοθετώντας και αναπαράγοντας τις αφηρημένες ξενόφερτες «γενικούρες» της
κυβέρνησης όπως “success story” και “spectacular recovery” είτε μπαίνει σε μια
λογική μη αμφισβήτησης και εναντίωσης στην κυβερνητική οικονομική πολιτική
γιατί «οι θυσίες οδηγούν κάπου» και σύντομα θα βελτιωθεί η οδυνηρή παρούσα
κατάσταση, είτε κατηγορεί προσωπικά τον εαυτό του γιατί ενώ η οικονομία
ανθεί ο ίδιος δεν είναι τόσο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Και στις δύο
περιπτώσεις το επιζητούμενο αποτέλεσμα κυβέρνησης και εργοδοσίας είναι ο
εργαζόμενος να σκύβει και άλλο το κεφάλι στην εργασιακή εκμετάλλευση.

Μέσα από αυτό το “σόφισμα λήψης του ζητημένου” (petitio principii)
η κυβέρνηση εφαρμόζει το πολιτικό της μανιφέστο προσπαθώντας
να διαλύσει ό,τι θυμίζει κοινωνικό κράτος, οποιαδήποτε κατάκτηση
ελαφρύνει τα οικονομικά βάρη της λαϊκής οικογένειας: Η χρηματοδότηση
για την παιδεία μειώθηκε πάνω από 32 εκατομμύρια, οι πολιτιστικές
δαπάνες μειώθηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο, οι παροχές στέγασης
μειώθηκαν πέρα των 13 εκατομμυρίων (σύγκριση του προϋπολογισμού
που ψηφίστηκε τέλος 2012 με τον προϋπολογισμό του 2018).
Ωστόσο μετά από μια 7ετία λιτότητας με το πρόσχημα της μείωσης του
χρέους, το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε στο 107,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ
(δεύτερο τρίμηνο του 2019 - Eurostat). Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη
την τροποποίησης στο υπολογισμό του ΑΕΠ που αναφέραμε προηγουμένους
η πραγματική αύξηση του δημοσίου χρέους είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η
εκτίναξη του δημοσίου χρέους δεν είναι κυπριακό παράδοξο αλλά κανόνας
των μνημονιακών πολιτικών. Ένας κανόνας που εξυπηρετεί μονάχα την
κερδοφορία των μονοπωλίων και συνθλίβει την εργατική τάξη.

Μέσα στο ζοφερό
οικονομικό τοπίο
ξεπροβάλλει η πραγματική
ελπίδα η οποία βρίσκεται στον
δρόμο της οργανωμένης
πάλης και των ταξικών
αγώνων

Απασχόληση - μισθοί - αγοραστική δύναμη εκμετάλλευση:
Ένα άλλο επίπλαστο επιχείρημα είναι το στατιστικό παιχνίδι που παίζει η κυβέρνηση
με την απασχόληση και την ενέργεια. Στην πραγματικότητα η μείωση της ανεργίας
σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται σε 3 παράγοντες: μετανάστευση, έξοδος από την αγορά
εργασίας (αδράνεια), ελαστικές σχέσεις και υποαπασχόληση. Υπολογίζεται ότι τα
τελευταία χρόνια μερικές δεκάδες χιλιάδες νέοι είτε μετανάστευσαν στο εξωτερικό
δεν επέστρεψαν ποτέ από σπουδές. Παράλληλα χιλιάδες άνεργοι (κυρίως οι
μακροχρόνια άνεργοι), καταλήγουν στην αδράνεια μετά από επανειλημμένες
αποτυχημένες προσπάθειες να εργοδοτηθούν και δεν καταγράφονται πια ως άνεργοι.
Πέντε χιλιάδες άτομα ήταν πέρασαν στην αδράνεια στην Κύπρο μεταξύ πρώτου και
δεύτερου τρίμηνου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Το
ποσοστό αύξησης της υποαπασχόλησης σε σχέση με το 2012 είναι διψήφιο
και σε πραγματικούς αριθμούς έφτασε στις 46716.
Ενώ λοιπόν οι ονομαστικοί μισθοί των εργαζομένων και το κοινωνικό
κράτος γκρεμίζεται η αγοραστική δύναμη μειώνεται ακόμη περισσότερο
λόγω της αύξησης των τιμών και του κόστους ζωής. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία καταγράφει ότι το γάλα, το τυρί, τα αβγά στην Κύπρο είναι τα πιο
ακριβά σε όλη την ΕΕ, η τιμή του ψωμιού και των δημητριακών είναι 23% πιο
ακριβή από το μέσο όρο στην ΕΕ ενώ πιο ακριβά από τον μέσο όρο της ΕΕ
είναι και πολλά άλλα προϊόντα όπως τα έλαια και τα μη αλκοολούχα ποτά.
Σε αυτά πρέπει να υπολογιστούν και οι υψηλές αυξήσεις στα καύσιμα, στο
ηλεκτρικό ρεύμα στα αεροπορικά εισιτήρια και η ραγδαία αύξηση της τιμής
στα ενοίκια.
Η αύξηση των ωραρίου απασχόλησης, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας
και η δραστική μείωση των μισθών στα επίπεδα της προηγούμενης εικοσαετίας
εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων και αυξάνει την απόλυτη
υπεραξία καθώς αυξάνουν δραστικά το χρόνο υπερεργασίας. Παράλληλα,
παρά το γεγονός ότι η παραγωγική εργασία αποτελεί ένα μικρό συγκριτικά
ποσοστό του Κυπριακού ΑΕΠ εντούτοις δεν αναιρείται το γεγονός ότι αυξάνεται
και η σχετική υπεραξία ως αποτέλεσμα της αύξησης της οργανικής σύνθεσης
του κεφαλαίου, της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία
που επιφέρουν μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας.

Επικοινωνιακή διαχείριση

Η ελπίδα
βρίσκεται στον
αγώνα

Μέσα στο ζοφερό οικονομικό
τοπίο
ξεπροβάλλει
η
πραγματική
ελπίδα
η
οποία
βρίσκεται
στον
δρόμο της οργανωμένης
πάλης και των ταξικών
αγώνων. Δεν είναι τυχαίο
που όποτε το μαθητικό
και
φοιτητικό
κίνημα
μπαίνουν
οργανωμένα
μπροστά με διεκδικητική
στάση
κερδίζουν.
Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι
οι εργαζόμενοι που είναι
οργανωμένοι στο ταξικό
συνδικαλιστικό
κίνημα
έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
τους στα προ κρίσης επίπεδα και κινούνται πλέον για ουσιαστικές αυξήσεις
μισθών σε πλήρη αντίθεση με το τι επικρατεί στου ανοργάνωτους τομείς.
Ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να ξεφύγουν
τον αδιέξοδο δρόμο της μιζέριας, τους ατομικισμού και της αδιαφορίας και να
αλλάξουν το παρόν και το μέλλον τους παλεύοντας για τη κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών τους μέχρι την μέρα της οριστική κατάργησης της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο.
•Πέτρος Πέτρου
Συνεργάτης «Ν»
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20η Νοέμβρη έχει κυρηχθεί ως η παγκόσμια Ημέρα
Δικαιωμάτων του Παιδιού, με την επέτειο υοθέτησης της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού απο την Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού έχει επικυρωθεί πλέον ανά το παγκόσμιο, ως
αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με μοναδικές
εξαιρέσεις τις ΗΠΑ και την Σομαλία.
Παρόλα τα υφιστάμενα διεθνή κείμενα περί προστασίας του
παιδιού και των δικαιωμάτων του, πολλά εκατομμύρια παιδιά
βρίσκονται ακόμα βυθισμένα στην φτώχεια και την υποβαθμισμένη
ποιότητα ζωής και στερούνται το δικαίωμα τους για μάθηση
και στοιχειώδη σχολική εκπαίδευση. Πολλές χιλιάδες παιδιά ανά
το παγκόσμιο έρχονται αντιμέτωπα με τις τραγικές συνέπειες
συρράξεων και οικονομικών πολέμων και καταστροφών. Άλλα τόσα
παιδιά «πλήρώνουν» το τίμημα πολέμων είτε με την δική τους ζωή
είτε με των γονιών τους ορφανεύοντας, ενώ ταυτόχρονα, παιδιά
λιγότερο τυχερά από εμάς, που έτυχε να γεννηθούν σε λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες πεθαίνουν καθημερινά από διάφορες
ασθένειες.
Με αφορμή φέτος, την 30η επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χώρα ανά το παγκόσμιο,
να αναβαθμίσει και να αυξήσει τις προσπάθειες που γίνονται
μέχρι και σήμερα για την διαφύλαξη και την προώθηση των αξιών
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά κυρίως των δικαιωμάτων
του παιδιού. Αναμφίβολα έχει σημειωθεί μεγάλη προοδος και
πολλά έχουν επιτευχθεί μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, παρόλα
αυτα υπάρχουν ακόμη πολλά σημαντικά και μείζων σημασίας
άλυτα προβλήματα όσων αφορά την θέση των μικρών κοριτσιών
σε συγκεκριμένες κοινωνίες και χώρες, τις ευκαιρίες και την
αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ικανότητες, και γενικότερα την ζωή
παιδιών που τυγχάνει να βρίσκονται σε δύσκολες και επικύνδυνες
καταστάσεις ή και καθεστώτα.
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων μέσα από την μακροχρόνια
του δράση έχει ως πρωταρχικό του στόχο να εφοδιάσει τα παιδιά,
με τρόπο ώστε να βρίσκονται σε θέση να απολαύσουν την παιδική
τους ηλικία, δίνοντας τους παράλληλα το έναυσμα να αναπτύξουν
το αίσθημα βασικών αξιών του προοδευτικού ανθρώπου,
συμπεριλαμβανομένου της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ειρήνης
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Παιδικό Κίνημα στο πλαίσιο της
δράσης του για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κυπριακής
κοινωνίας για τις συνθήκες διαβίωσης παιδιών στην Κύπρο ή το
εξωτερικό, διοργανώνει κάθε Δεκέμβριο την εκστρατεία «Κάλαντα
Αλληλεγγύης» ώστε να προσφέρει έμπρακτα την αλληλεγγύη και
βοήθειά του σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, είτε στην Κύπρο είτε
στο εξωτερικό. Η φετινή εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης» είναι
αφιερωμένη στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής
Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου.
Διαγωνισμός «Παίζουμε και μαθαίνουμε 2019»
Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία ο διαγωνισμός «Παίζουμε και Μαθαίνουμε» στη
Λευκωσία και στην Λεμεσό και Λάρνακα αντίστοιχα. Ο διαγωνισμός
έδωσε την ευκαιρία στα ΕΔΟΝόπουλά μας, να καλλιεργήσουν το
πνεύμα του υγιούς συναγωνισμού, αλλά και να έρθουν σε επαφή με
άλλα ΕΔΟΝόπουλα από τα διάφορα Τοπικά Κινήματα των πόλεων

H

Cyta, είναι ένας οργανισμός με ιδιαίτερη ευαισθησία
και ενδιαφέρον για την Οδική Ασφάλεια, ένα θέμα που
απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα την
Κύπρο.

Η Cyta εστιάζει τη βασική προσπάθειά της στην καλλιέργεια
οδικής συνείδησης μέσω ειδικής εκπαίδευσης, κυρίως προς στους
νέους, οι οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των θυμάτων από
οδικά ατυχήματα στην Κύπρο. Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Άμυνας και την Εθνική Φρουρά, από το 2004 μέχρι σήμερα
διοργανώνει, σε όλα τα στρατόπεδα παγκύπρια, ειδικά σεμινάρια
για την οδική ασφάλεια, για όλους τους νεοσύλλεκτους. Επίσης,
δίδει μεγάλη σημασία και στην εκπαίδευση του προσωπικού
της με έμφαση στην εκπαίδευση των τακτικών οδηγών της που
χρησιμοποιούν τα 600 περίπου υπηρεσιακά οχήματα που διαθέτει
η Cyta στο στόλο της.
Από το 2004, στηρίζει την οργανωμένη εκπαίδευση που γίνεται
από την Αστυνομία για τα παιδιά. Γι’ αυτό και προσφέρει
προστατευτικά κράνη και άλλο προωθητικό υλικό σχετικό με
την οδική ασφάλεια σε όλα τα παιδιά που επισκέπτονται το
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Λευκωσία.
Αξίζει να σημειωθεί η επιτυχία της πρωτοβουλίας της Cyta και της
Αστυνομίας Κύπρου, οι οποίοι, με τη συνεργασία του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, κατάφεραν να συγκεντρώσουν, τον
Οκτώβριο του 2012, περισσότερα από 1.000 παιδιά στο Πάρκο

τους. Οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια στα οποία συμμετείχαν
τα παιδιά συνόψιζαν το περιεχόμενο των συναντήσεων που είχαν
πραγματοποιηθεί σε όλα τα Τοπικά Κινήματά μας μέχρι στιγμής.
Μ’αυτό τον τρόπο τα παιδιά μέσα απο το παιχνίδι και την
διασκέδαση μπόρεσαν να θυμηθούν και να συγκρατήσουν την
ουσία κάθε συνάντησης των Τοπικών Κινημάτων με θέμα «Οι
αγώνες της Κυπριακής νεολαίας». Οι δραστηριότητες, εμπεριείχαν
διαφορετικά στάδια, με βάση τις θεματικές συναντήσεις των
ΕΔΟΝοπούλων, απο τα οποία κάθε ομάδα έπρεπε να περάσει
εκ περιτροπής. Οι θεματικές των σταδίων ήταν η Ιστορική
αναδρομή ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, το Λαϊκό Κίνημα, Εκφραστικά όργαναΞυπνητήρι, Επαναπροσέγγιση και Εθελοντισμός –Αλληλεγγύη. Τα
παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες διασκέδασαν, έπαιξαν αλλά
κυρίως έμαθαν και εκφράστηκαν.
Συζητήσεις Παιδικού Κινήματος
Πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα σε όλες τις ελεύθερες
επαρχίες της Κύπρου οι συζητήσεις που διοργάνωσε το
Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων με θέμα «Παιδί: τεχνολογία και
διαδίκτυο». Οι γονείς και γενικότερα οι παρευρισκόμενοι στις εν
λόγω συζητήσεις, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους
κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά από την αλόγιστη και
ανεπίβλεπτη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, καθώς
και για τις δυνατότητες που προκύπτουν από αυτή την χρήση.
Επιπλέον δόθηκε η ευκαιρία για συζήτηση για το ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο της εποχής όπου ζουν πλέον τα παιδιά, και
τρόποι υγειούς απασχόλησης των παιδιών μέσω της τεχνολογίας.
Για το Παιδικό Κίνημα αποτελεί προτεραιότητα η διοργάνωση
παρόμοιων εκδηλώσεων που απευθύνονται στους γονείς με
στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση τους για επίκαιρα θέματα
που αφορούν άμεσα τα παιδιά. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε
τη δράση μας για ενδυνάμωση και των ίδιων των παιδιών με τα
ιδανικά του διεθνισμού, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της
αλληλεγγύης.
• Βασιλεία Κούτρα,
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
*Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Ο.ΝΕ.Κ. και στους λειτουργούς
του
Προγράμματος
Ψυχοκοινωνικής
ενδυνάμωσης
νέων
«Μικρή Άρκτος», στην
CYTA και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
μέσω
του
Προγράμματος «Cybersafety», στην Επίκουρη
καθηγήτρια του Τμήματος
Δημοσιογραφίας,
Επικοινωνίας
και
ΜΜΕ
του Πανεπιστημίου Frederick, καθώς και στον
κοινωνιολόγο
Αντρέα
Παναγιώτου για την άψογη
συνεργασία.

Κυκλοφοριακής Αγωγής της Τροχαίας Αστυνομίας Κύπρου και να
φορέσουν ταυτόχρονα προστατευτικά κράνη ασφαλείας, ώστε
να καταγραφεί στο Guinness World Records™. Συγκεκριμένα,
1.196 παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικών Σχολείων, από
όλες τις επαρχίες της Κύπρου, συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής της Τροχαίας Αστυνομίας Κύπρου και
στην παρουσία εκπροσώπου του Guinness World Records™, ο
οποίος κατέγραψε το ρεκόρ, φόρεσαν όλα μαζί συγχρόνως
προστατευτικά κράνη ασφαλείας της Cyta. Το μήνυμα τους
ήταν ξεκάθαρο: «1.196 κράνη για 1.196 παιδιά - Το κράνος
σώζει ζωές!».
Παράλληλα με την εκπαίδευση του κοινού σε θέματα οδικής
ασφάλειας, έχει συμβάλλει στη δημιουργία δύο μεγάλων έργων
υποδομής που ξεχωρίζουν και θεωρούνται σημεία αναφοράς για
δύο πόλεις στην Κύπρο, την Υπέργεια Διάβαση Cyta στην είσοδο
της Λευκωσίας και την Υπέργεια Διάβαση Cyta στη Λεμεσό, η
οποία συνδέει το κέντρο με το παραλιακό μέτωπο της πόλης.
Οι ενέργειες αυτές της Cyta εντάσσονται στο πλαίσιο της
δέσμευσής της προς την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας,
την οποία υπέγραψε το 2004 ως μέλος-πρωτεργάτης, αλλά
και της διαχρονικής προσφοράς του Οργανισμού στην Οδική
Ασφάλεια. Μέσω ολόκληρου του φάσματος των δραστηριοτήτων
του, ο Οργανισμός αξιοποιεί κάθε δυνατή ευκαιρία για περαιτέρω
ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των πελατών του γύρω
από το θέμα.
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τις 12 Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές
πραγματοποίησαν 2ωρη αποχή από
τα μαθήματα τους. Η μαζική συμμετοχή
των μαθητών έδειξε για ακόμα μια
φορά την αντίθεση του μαθητόκοσμου
στην εφαρμογή των εξετάσεων ανά
τετράμηνο. Η καθολική συμμετοχή των
μαθητών έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αντίστασης στη
συντηρητικοποίηση της παιδείας που προωθεί το
Υπουργείο Παιδείας.
Οι μαθητές εδώ και χρόνια με τον αγώνα και τη
στάση τους αποδεικνύουν ότι επιθυμούν ένα
ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο και όχι ένα
σχολείο εξεταστικό κέντρο. Προφανώς οι μαθητές
δεν θέλουν ένα σχολείο που να καλλιεργεί το
άγχος, την πίεση και τη βαθμοθηρία.
Οι αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής των
εξετασιοκεντρικής αξιολόγησης είναι ήδη εμφανείς.
Οι μαθητές έχουν καθημερινά διαγωνίσματα με
αποτέλεσμα να καταφεύγουν στην παραπαιδεία
ολοένα και περισσότερο. Το άγχος και η πίεση των
μαθητών προκαλεί αγανάκτηση. Η αγανάκτηση
αυτή μεταφράστηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
σε συστράτευση με την ΠΣΕΜ στον αγώνα για
ένα καλύτερο σχολείο και αλλαγή του εν λόγω
συστήματος.
Απέναντι στους μαθητές για ακόμα μια φορά
το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο με τον πλέον
αυταρχικό τρόπο εμμένει στην εφαρμογή των
εξετάσεων ανά τετράμηνο. Δεν δίστασε για ακόμα
μια φορά να απειλήσει τους μαθητές με απουσίες.
Συνεχίζει να στηρίζει ένα καθαρά αντιπαιδαγωγικό
χαρακτήρα στην εκπαίδευση.
Τα αιτήματα των μαθητών είναι ξεκάθαρα. Να
τροποποιηθεί η νομοθεσία και να καταργηθούν οι
εξετάσεις ανά τετράμηνο ώστε να ξεκινήσει ένας
ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων για την αξιολόγηση του μαθητή.
Οι μαθητές με μπροστάρη την ΠΣΕΜ θα συνεχίσουν
τον αγώνα μέχρι την δημιουργία ενός σχολείου
ανθρώπινου και δημοκρατικού. Το μαθητικό κίνημα
είναι έτοιμο να λάβει ακόμα πιο δυναμικά μέτρα
ενάντια σε κάθε προσπάθεια συντηρητικοποίησης
της παιδείας του τόπου μας.
•Παντελίτσα Αντρέου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Βεργίνας
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Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ), ιδρύθηκε
στις 25 Ιουλίου 1973 από τις δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις
του κυπριακού φοιτητικού κινήματος. Αρχικά με την ονομασία
Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων (ΠΟΦΝΕ)
η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Παγκύπρια Ομοσπονδία
Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ), μετά από απόφαση που επισημοποιήθηκε
στο 31ο συνέδριο της ομοσπονδίας. Η Π.Ο.Φ.ΕΝ αποτελεί το δευτεροβάθμιο
όργανο εκπροσώπησης των Κυπρίων φοιτητών, τόσο στην Κύπρο αλλά και
στο εξωτερικό. Η δημιουργία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών
Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ) ως δευτεροβάθμιο όργανο των φοιτητών έδωσε
μια πνοή, ένα κουράγιο και ένα στήριγμα
στα φοιτητικά κινήματα της Κύπρου. Η
ΠΟΦΕΝ λοιπόν, είναι πρωτοστάτης στους
συλλογικούς αγώνες για την κατοχύρωση
των φοιτητικών δικαιωμάτων και για
την επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μέχρι σήμερα.
Όλοι αυτοί οι αγώνες γίνονται συνειδητά
έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής
των φοιτητών αλλά και να βελτιωθεί η
ποιότητα σπουδών και οι όροι τους. Η
Π.Ο.Φ.ΕΝ με τις δημοκρατικές της δομές
και με το διεκδικητικό χαρακτήρα της
αποτελεί το φερέγγυο όργανο για ένα
φοιτητικό κίνημα που παλεύει και θα
παλεύει για να διεκδικήσει τα δίκαια των
φοιτητών και του λαού μας.

Με αποτέλεσμα η ηγεσία της ομοσπονδίας να περάσει για 1η φορά
στην ιστορία της με αυτοδυναμία στα χέρια της ΦΠΚ Πρωτοπορίας. Η
παράταξη μας έχει δυστυχώς χάσει μια έδρα στη Γραμματεία της Π.Ο.Φ.ΕΝ
την οποία κέρδισε η παράταξη
της Πρωτοπορίας, δίνοντας της
ουσιαστικά την αυτοδυναμία της.
Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρό
πλήγμα στα ιστορικά δρώμενα
του οργανωμένου φοιτητικού
κινήματος μας, αφού η αυτοδυναμία
της Πρωτοπορίας στην Π.Ο.Φ.ΕΝ
αποτελεί σημαντικό πισωγύρισμα,
αφού η Πρωτοπορία αδρανοποίησε
την ομοσπονδία για να μπορεί
να εξυπηρετεί στο έπακρο τις
αντιφοιτητικές πολιτικές και τα
συμφέροντα της κυβέρνησης
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.

Μόνο με ισχυρή
Προοδευτική
και με δυνατές
Τοπικές Οργανώσεις, μπορεί
δημιουργηθεί η προοπτική
ότι η Π.Ο.Φ.ΕΝ θα επανέλθει
και πάλι στην πρώτη γραμμή
της μαζικής και οργανωμένης
διεκδίκησης του φοιτητικού
κινήματος σπάζοντας
την αυτοδυναμία της

Έτσι λοιπόν, για ακόμα μια χρονιά
θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο της
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών
Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ) στο οποίο θα
διατυπωθούν οι απόψεις μας για όλα
τα θέματα που αφορούν την νεολαία και
τους φοιτητές σε όλους τους χώρους
σπουδών. Όπως και κάθε χρόνο έτσι και
πέρσι κατατέθηκαν ψηφίσματα για την
Οικονομία, το Κυπριακό, τα Φοιτητικά
ζητήματα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
Νέα Τάξη Πραγμάτων και ψήφισμα
συμπαράστασης και αλληλεγγύης
προς την Τουρκοκυπριακή νεολαία.
Έτσι, με την ψήφιση αυτών των ψηφισμάτων καθορίστηκαν οι
κατευθυντήριες γραμμές για την φετινή χρονιά. Ως Προοδευτική
Κ.Φ θεωρούμε ότι μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των
φοιτητών, η ΠΟΦΕΝ θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες της
ενάντια σε κάθε αντιλαϊκή επίθεση προς τη νεολαία του τόπου
μας και για ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Επίσης μέσα από
τις αποφάσεις του συνεδρίου οφείλουμε να παλέψουμε για την
ενδυνάμωση του αγώνα των φοιτητών για υπεράσπιση των
δικαιωμάτων και των κεκτημένων μας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει
να συνεχιστεί ο αντικατοχικός αγώνας μας με στόχο την εξεύρεση
λύσης του Κυπριακού, ούτως ώστε μαζί με τους συμπατριώτες
μας Τουρκοκύπριους να οικοδομήσουμε το κοινό μας μέλλον
στην κοινή μας πατρίδα.

Η υλοποίηση των πολιτικών στόχων
που θέτει η Π.Ο.Φ.ΕΝ, περνά
σε μεγάλο βαθμό, μέσα από την
ενδυνάμωση της παράταξης μας.
Μόνο με ισχυρή Προοδευτική και
με δυνατές Τοπικές Οργανώσεις,
μπορεί δημιουργηθεί η προοπτική
ότι η Π.Ο.Φ.ΕΝ θα επανέλθει
και πάλι στην πρώτη γραμμή
της μαζικής και οργανωμένης
διεκδίκησης του φοιτητικού
κινήματος σπάζοντας την
αυτοδυναμία της Πρωτοπορίας.
Κυρίως σε μια χρονιά που οι
ανάγκες των φοιτητών και των
οικογενειών τους, αλλά και
ολόκληρης της Κυπριακής κοινωνίας είναι όλο και πιο αυξημένες. Η
ΠΟΦΕΝ λοιπόν, φέροντας την σφραγίδα της σε κάθε κατάκτηση του
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος, μόνο με ισχυρή την παράταξη της
Αριστεράς, μπορεί να σταθεί αντάξια στις πραγματικές ανάγκες των
φοιτητών και να αντιπαλέψει τις καθοδηγούμενες πολιτικές εξαθλίωσης
που εφαρμόζουν οι Κυβερνώντες σήμερα. Απαράκαμπτος στόχος μας ως
Προοδευτική Κ.Φ για την νέα χρονιά είναι η ΠΟΦΕΝ να ξαναποκτήσει
τη λειτουργία της και να δράσει και πάλι ως ο κύριος μαζικός φορέας
διεκδίκησης και αγώνων για τα δίκαια των φοιτητών. Μόνο όμως με την
ισχυροποίηση της Προοδευτικής μπορούμε να ξαναβάλουμε την ΠΟΦΕΝ σε
τροχιά διεκδίκησης και να αλλάξουμε με αγώνες τα σημερινά δρώμενα,
κλείνοντας την κακή παρένθεση που άνοιξε με τα περσινά εκλογικά
αποτελέσματα.

Πρωτοπορίας.

Δυστυχώς όμως, πέρσι εξαιτίας δικών μας αδυναμιών και
προβλημάτων που εμφανίστηκαν, τα οποία δεν ήμασταν σε θέση
να τα αντιμετωπίσουμε, χάσαμε την ηγεσία της ΠΟΦΕΝ.

•Μαρία Αντρέου
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
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έσα στις πιο ευάλωτες ομάδες εργαζομένων
συγκαταλέγονται οι υπάλληλοι των
ξενοδοχειακών μονάδων. Δεδομένο το οποίο
γεννά πολλά ερωτήματα, αφού σημαντικό
κομμάτι της κυπριακής οικονομίας βασίζεται
πάνω στον τουρισμό και στις υπηρεσίες που προσφέρονται
προς τους πολίτες άλλων χωρών. Ο κυπριακός τουρισμός εδώ
και αρκετά χρόνια έχει αποκτήσει «χαρακτήρα» εποχικότητας,
κάτι το οποίο αφήνει εκτεθειμένους χιλιάδες συμπολίτες μας
οι οποίοι εργοδοτούνται στον ξενοδοχειακό τομέα.
Συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980,
ο κυπριακός τουρισμός απέκτησε το χαρακτηριστικό της
εποχικότητας, εξαιτίας της τεράστιας αριθμητικής ανάπτυξης
των ξενοδοχείων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε πολλά
ξενοδοχεία να παρατηρηθεί σημαντική μείωση στην πληρότητα
των κλινών τους και έτσι πολλοί ιδιοκτήτες αποφάσισαν να
κλείνουν τα ξενοδοχεία τους την χειμερινή περίοδο.
Σημειώνεται πως αρχικά η «νεκρή» περίοδος του χειμώνα, ήταν
γύρω στους τρείς μήνες, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου,
μετά από την προαναφερθείσα απόφαση των ιδιοκτητών, αυτή
άρχισε να αυξάνεται. Ταυτόχρονα πολλές διευκολύνσεις ή
και υπηρεσίες δεν παρέχονταν πλέον στους τουρίστες όπως
πριν και κατά συνέπεια οι τουριστικοί πράκτορες αποφάσισαν
να μειώσουν τα τουριστικά τους πακέτα προς Κύπρο για την
χειμερινή περίοδο, αφού υπήρχαν περιοχές οι οποίες ήταν
«νεκρές» και δεν μπορούσαν να προσφέρουν τις απαιτούμενες
υπηρεσίες.

Προβλήματα και Συνδικαλιστικές κατακτήσεις
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ποσοστό περίπου 80%
με 90% των τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των
ξενοδοχείων, παραμένουν κλειστά ή υποαπασχολούνται,
δηλαδή μένουν ανοιχτά με μειωμένο προσωπικό κατά την
χειμερινή περίοδο. Αυτή η ενέργεια, δημιουργεί ένα τεραστίου
μεγέθους πρόβλημα στους εργαζόμενους που απασχολούνται
στον τουριστικό τομέα.
Με αφορμή το θέμα αυτό, έγιναν αρκετές συζητήσεις για την
εποχική εργασία με σκοπό να βρεθούν λύσεις για ανατροπή
της κατάστασης. Το γεγονός ότι στην Κύπρο ο χειμώνας δεν
είναι τόσο βαρύς, θα έπρεπε να αποτελεί πόλο έλξης για
τους τουρίστες για την λεγόμενη χειμερινή περίοδο, όμως
είτε λόγο έλλειψης πτήσεων προς την Κύπρο, είτε λόγο του
ότι αρκετοί τουριστικοί πράκτορες, έχουν βγάλει την Κύπρο
από τα προγράμματα τους, (λόγω έλλειψης καταλυμάτων),
εντοπίζετε μια αντικειμενική δυσκολία στο να ξεπεραστεί
αυτό το πρόβλημα.
Από πλευράς εργαζομένων, όταν το συνδικαλιστικό κίνημα, η
ΠΕΟ και η ΣΥΞΚΑ (Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων & Κέντρων
Αναψυχής), εντόπισαν το πρόβλημα, διαπραγματεύτηκαν τις
συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, οι οποίοι εργάζονται
στον τομέα.

Ήδη από την δεκαετία του ’80, μέσω της συντεχνίας, έγινε
μια συμφωνία για τις προσωρινές αναστολές εργασίας των
ξενοδοχείων την χειμερινή περίοδο, συμφωνία η οποία
αναφέρει πώς οι εργαζόμενοι θεωρούνται πως βρίσκονται
υπό εργοδότηση και προσωρινή αναστολή υπηρεσιών.
Εκ μέρους του Υπουργείου, αναγνωρίστηκε ως μία διαφορετική
περίπτωση και συμφωνήθηκε όπως οι εργαζόμενοι
πληρώνονται με απεργιακό επίδομα την περίοδο που είναι
σε αναστολή εργασίας και ταυτόχρονα ο εργοδότης, για να
διατηρείτε και νομικά η σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου, να
καταβάλει στον εργαζόμενο ποσό ύψους 2.8% των απολαβών
του.
Άξιο αναφοράς είναι πως το ποσοστό αυτό ήταν 25%, στην
πορεία όμως αναθεωρήθηκε και κατέληξε στο 2.8% καθώς
θεωρήθηκε ασύμφορο για τον εργοδότη. Με το δεδομένο
του 25%, ορισμένοι εργοδότες καταφεύγαν στην λύση του
συμβόλαιού τακτής προθεσμίας, δηλαδή δήλωναν στον
εργαζόμενο από την αρχή, ότι η εργασία τους θα αρχίζει
Απρίλιο ή Μάϊο, μέχρι τον Οκτώβρη – Νοέμβρη, και ακολούθως
οι υπηρεσίες τους τερματίζονται.

Από πλευράς
εργαζομένων, όταν το
συνδικαλιστικό κίνημα, η
ΠΕΟ και η ΣΥΞΚΑ (Συντεχνία
Υπαλλήλων Ξενοδοχείων &
Κέντρων Αναψυχής), εντόπισαν
το πρόβλημα, διαπραγματεύτηκαν
τις συνθήκες και τους όρους
απασχόλησης, οι οποίοι
εργάζονται στον τομέα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επωμίζεται ένα σημαντικό
κόστος για το επίδομα, προτείνουν προς το Υπουργείο
Εργασίας, όπως το 60%-70% του απεργιακού επιδόματος,
να δίδεται στον εργοδότη ως επιδότηση, για να διατηρείται
η μονάδα του ανοικτή, με την προϋπόθεση οι εργαζόμενοι να
παίρνουν κανονικά τον μισθό τους, την χειμερινή περίοδο,
υπό την μορφή προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης του
προσωπικού. Δυστυχώς ελάχιστες ξενοδοχειακές μονάδες
συμμετέχουν με αποτέλεσμα αρκετά ξενοδοχεία να μένουν
κλειστά την χειμερινή περίοδο.
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο τουρισμός στην Κύπρο
αποτελεί βασικό κομμάτι της οικονομίας του τόπου. Για να
κρατηθεί ζωντανός όμως, πρέπει να μπουν κάποιες βάσεις
για επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.
Για αρχή, καλό και συνετό θα ήταν οι ξενοδόχοι να
συνειδητοποιήσουν πως, εάν όντως θέλουν να επιμηκυνθεί
η τουριστική περίοδος, πρέπει να αναλάβουν και οι ίδιοι εκ
μέρους τους κάποιο ρίσκο και κόστος. Δεν μπορούν να τα
περιμένουν όλα από την πολιτεία και τους υπαλλήλους τους.
Για να κατανοήσουν οι Τουριστικοί Πράκτορες, ότι η Κύπρος
μπαίνει ξανά στον χάρτη των τουριστικών προορισμών, πρέπει
να γίνουν προσπάθειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάτι το
οποίο, απ’ ότι φαίνεται, αρκετοί ξενοδόχοι δεν είναι πρόθυμοι
να κάνουν, χωρίς να καταλαβαίνουν πως η ευθύνη αυτής
της κατάστασης, επιβαρύνει τους ιδίους περισσότερο από
τον κάθε άλλο.
Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικοί
εργάτες. Η οικονομική κρίση, οι χαμηλοί μισθοί, η μαζική
ανεργία, οδήγησαν αρκετό κόσμο να απομακρυνθεί από τις
τουριστικές δουλείες. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, πρέπει να
αποτελέσει από μόνο του μέσο διεκδίκησης και δυναμικού
αγώνα, για τα δικαιώματα τους.
•Τίτος Αβραμίδης
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας
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ε την ευκαιρία της 1ης Δεκεμβρίου, παγκόσμιας ημέρας κατά του
AIDS, το φετινό σύνθημα που υιοθέτησε το πρόγραμμα UNAIDS είναι
“Communities make the difference”. Στόχος είναι η εξάλειψη
του AIDS μέχρι το 2030, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των
ανθρώπων παγκοσμίως σχετικά με τον ιό.
Ο ιός του HIV επηρεάζει δυσανάλογα περισσότερο τους ανθρώπους σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, όπου ζουν περιθωριοποιημένοι και στιγματισμένοι. Οι
περισσότερες μολύνσεις και θάνατοι από τον ιό παρατηρούνται σε μέρη όπου
οι ομάδες υψηλού κινδύνου παραμένουν άγνωστες, υποβαθμισμένες και
παραμελημένες.
Περισσότεροι από 35 εκατομμύρια θάνατοι τα τελευταία 30 χρόνια προήλθαν
από το ιό του HIV . Περισσότερο του ενός εκατομμυρίου των νέων περιστατικών
προέκυψαν στην Αφρική. Το 54% των νέων περιστατικών αποτελείται από άτομα
στον τομέα του αγοραίου σεξ, άνδρες που έχουν ερωτικές επαφές με άνδρες,
χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, τρανστζέντερ και φυλακισμένα άτομα.
Στην Κύπρο, όπως έχει αναδειχθεί σε παλαιότερες έρευνες και άρθρα, υπάρχει
άγνοια και παραπληροφόρηση. Πολλοί φαίνεται να γνωρίζουν τι είναι το AIDS
όμως λανθασμένα και αυτό παρουσιάζεται από τις διάφορες αντιλήψεις που
υπάρχουν σε σχέση με τη μετάδοση του ιού, που αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
προκαταλήψεις και άνιση αντιμετώπιση.
Αγνοούμε τι είναι οροθετικός και τα δικαιώματά του. Υπάρχουν προκαταλήψεις
και διακρίσεις, συνεπώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που
καλούνται να αντιμετωπίσουν μέσα στην κοινωνία μας τα άτομα αυτά και
πώς μπορούν να επιβιώσουν. Κάποια άτομα ζουν κάτω από εξαιρετικά άθλιες
συνθήκες επειδή δεν έχουν εργασία και το κράτος χρόνια τώρα δεν τους έχει
αναγνωρίσει ως μια ευάλωτη ομάδα ούτως ώστε να δικαιούνται κάποιο επίδομα
για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.
Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί φορείς και προγράμματα ενημέρωσης, πρόληψης
και υποστήριξης όσον αφορά τον ιό. Η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS, το
Κέντρο Πρόληψης, Ενημέρωσης και Εξέτασης της – CyCheckpoint που προσφέρει
εξέταση και συμβουλευτική ενημέρωση, όπως και το Κέντρο Υποστήριξης
Ανθρώπων Που Ζουν Με HIV/AIDS (Κ.Υ.Φ.Α.) το οποίο μεταξύ άλλων παρέχει
γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες.
Αυτοί οι φορείς πρέπει να εστιάσουν ακόμα περισσότερο στην ανάγκη για
συνεχή, συστηματική και οργανωμένη ενημέρωση και διαφώτισης του πληθυσμού
αλλά και των ευάλωτων ομάδων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του
ιού. Η ανάγκη θέσπισης του επιδόματος οροθετικών αλλά και διαμόρφωσης
διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση των
φορέων του AIDS οι οποίοι μπορούν να ζουν μια απολύτως φυσιολογική ζωή
με τις κατάλληλες θεραπείες.

Η επιστήμη κάνει άλματα σε νέα φάρμακα για τον ιό. Με τη σωστή φαρμακευτική αγωγή και
παρακολούθηση τα άτομα με HIV μπορούν να ζήσουν έως και 70 χρόνια από την ώρα που διαγνώστηκαν.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι ο ιός HIV μπορεί να προληφθεί μέσω αποτελεσματικών
μέτρων δημόσιας υγείας, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων του ιού δεν έχει μειωθεί σημαντικά κατά
την τελευταία δεκαετία.
Από τα 40 εκατομμύρια που υπολογίζετε να ζουν σήμερα με τον ιό HIV/AIDS παγκοσμίως, μόνο
οι 500,000 ασθενείς στον κόσμο έχουν πρόσβαση σε αντιρετροϊκά φάρμακα. Η πρόσβαση στην
αντιρετροϊκή αγωγή έχουν μόνο οι ασθενείς των «ανεπτυγμένων» δυτικών χώρων και πάλι όχι όλοι
και όχι δωρεάν.
Θεραπεία υπάρχει αλλά το γεγονός ότι είναι για τους λίγους και όχι για τους πολλούς, στο βωμό
της μεγαλύτερης δυνατής κερδοφορίας των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών, θυσιάζοντας
εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές, ισοδυναμεί με έγκλημα, όχι μόνο των επιχειρηματιών αλλά και των
κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών.
Ο αριθμός των θανάτων που προέρχονται από τον ιό είναι ξεκάθαρο πως απαιτείται μακρά ακόμη
πορεία προς το στόχο μέχρι το 2030 θα εξαλειφθεί η ασθένεια. Επιπλέον, η δυσανάλογη αριθμητική
γεωγραφική εμφάνιση των περιστατικών και η εμφάνιση στα ως άνω αναφερόμενα άτομα, που
συχνά υφίστανται διακρίσεις και αποκλείονται από τις υπηρεσίες υγείας, επισημαίνουν την ταξική
προέκταση που προσλαμβάνει ο ιός καθώς θερίζει τους φτωχούς χωρών του Τρίτου Κόσμου αφού
το 90% των φορέων παγκοσμίως ζει σε αυτές τις χώρες.
Οι εκστρατείες διαφώτισης πρέπει να γίνονται συνεχώς και όχι μόνο
επετειακά. Η παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS σιγά σιγά τείνει να
καθιερωθεί ως μέρα των «τηλεμαραθωνίων» για τη συγκέντρωση
χρημάτων από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, που «παλεύουν»
κατά της εξάπλωσης της επιδημίας, ημέρα της κόκκινης κορδελίτσας
συμπαράστασης στους φορείς. Όμως κανείς δεν αποκαλύπτει πως
οριστική λύση θα επέλθει μόνον αν η ανθρωπότητα απαλλαγεί από
τους εκμεταλλευτές που κερδοσκοπούν και απ’ το θάνατο ανήμπορων
πλασμάτων, όπως είναι οι άρρωστοι στην Αφρική. Δε λένε ότι η χρήση
ναρκωτικών, η πορνεία, η άγρια εκμετάλλευση των γυναικών και των
παιδιών, που είναι άμεσα συνυφασμένα με την εξάπλωση του AIDS ,
ανθίζουν στο θερμοκήπιο του άγριου ανταγωνισμού των πολυεθνικών
επιχειρήσεων του κεφαλαίου, που έχουν θεοποιήσει το κέρδος.
Πρέπει να πάρουμε το σωστό παράδειγμα της Κούβας όπου είναι η
πρώτη χώρα στον κόσμο που εξάλειψε την μετάδοση του ιού HIV και
σύφιλης από τη μητέρα στο παιδί. Η επιτυχία της Κούβας δείχνει ότι
μια οικουμενική πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη είναι δυνατή
και πράγματι είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η εξάλειψη της μετάδοσης
του ιού από τη μητέρα στο παιδί αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να
τερματιστεί η πανδημία του AIDS.
•Παντελίνα Κούκου
Μέλος Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας ΕΔΟΝ

ιδεολογια

Μετά το τέλος του Β Παγκόσμιου
Πολέμου η Γερμανία χωρίστηκε σε
τέσσερις ζώνες κατοχής (ΕΣΣΔ, ΗΠΑ,
Γαλλία, Βρετανία). Η απόφαση για
την μελλοντική ενοποίηση πάρθηκε
στην Διάσκεψη του Πότσναμ
(1945) όπου είχε σαν σκοπό όλα
τα μέτρα να στοχεύουν σε μια
ενιαία, αποστρατιοτικοποιημένη,
αποναζιστικοποιημένη
και
δημοκρατική Γερμανία.

Υπάρχει και κάτι ακόμα που κατηγορείται
η ΓΛΔ και γενικότερα τα σοσιαλιστικά
κράτη και αυτό είναι η δημοκρατία. Αξίζει
να πούμε εδώ ότι παρά της αδυναμίες,
πέραν τον εκλογικών διαδικασιών που
γίνονταν οι εργαζόμενοι είχαν άμεσα
λόγο στην διεύθυνση των παραγωγικών
μονάδων όπου π.χ. την περίοδο 19767980 έφτανε στο ποσοστό 85%. Το ίδιο
συνέβαινε και κατά τη διάρκεια του
καθορισμού του πλάνου, όπου εκείνη
την περίοδο οι εργαζόμενοι καταθέσαν
2.500 προτάσεις τροπολογιών. Ακόμη ένα
τρανταχτό παράδειγμα ήταν η διαδικασία
συζήτησης για το σύνταγμα, όπου ο
λαός είχε άμεσα λόγο και ως εκ τούτου
κατέθεσε χιλιάδες προτάσεις πολλές από
τις οποίες υιοθετήθηκαν και κατόπιν
υπερψηφίστηκαν σε δημοψήφισμα. Είναι
ηλίου φαεινότερο ότι αντιλαμβανόμαστε
διαφορετικά το περιεχόμενο της
δημοκρατίας!

Εξ αρχής τα αστικά κράτη κράτησαν
χιλιάδες ναζιστές στην κρατική
μηχανή. Ήδη από το 1946 εκφράσαν
ανοικτά την πρόθεση τους για
δύο κράτη 1. Μέχρι τέλος του 1946
ξεκίνησαν να πραγματώνουν την
πρόθεση τους αυτή δημιουργώντας την
τριζωνία (συνενώνοντας τις ζώνες των
καπιταλιστικών κρατών), λειαίνοντας
στην ουσία το έδαφος για την ίδρυση
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας (ΟΔΓ). Το 1947 στην
Διάσκεψη του Λονδίνου αποφασίζεται
τελεσίδικα η δημιουργία της και τον
Μάιο του 1949 ιδρύεται επίσημα. Στο
ενδιάμεσο (1948) δημιουργούν νέο
νόμισμα για την επικράτεια τους.

Τα «υλικά» του τείχους
Το βασικό χαρακτηριστικό της τότε περιόδου ήταν οι έντονα
οξυμένες συνθήκες του ψυχρού πολέμου και οι επεμβάσεις
στο εσωτερικό τις ΕΣΣΔ. Ο στόχος ήταν η καπιταλιστική
παλινόρθωση μέσα από την οικονομική καταστροφή της.
Είναι αλήθεια ότι η ΓΛΔ ήταν η αιχμή του δόρατος αυτής της
σύγκρουσης. Τα επόμενα χρόνια αποκαλύφθηκαν μια σειρά
από σαμποτάζ οργανωμένα από τις μυστικές υπηρεσίες και
οργανώσεις πρακτόρων της ΟΔΓ. Κάποια από αυτά είναι
στην κλωστοϋφαντουργία (1949), στην «Solvay» (1952),
στην περιοχή Kreis Wittstock (1953), στο Μηχανοτρακτερικό
Σταθμό στο Brusewitz (1953), στην τσιμεντοποιία του
Goschwitz, στην επιχείρηση συσκευών μέτρησης στο Zwonitz
(1953) κ.α. Μετά το 1958 τα σαμποτάζ στόχευαν κυρίως την
προσπάθεια της ΓΛΔ στην αναδιάρθρωση της αγροτικής
οικονομίας.
Οι επεμβάσεις των καπιταλιστικών χωρών στην ΓΛΔ υπήρξε και
με άλλα μέσα. Όπως το εμπάργκο σε πρώτες ύλες, επεμβάσεις
στην οικονομία, απορρόφηση επιστημονικού προσωπικού,
εκτεταμένη ιδεολογική-προπαγανδιστική παρέμβαση (πχ
δημιουργία PEPCO2, επέμβαση του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος Γερμανίας στο Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα
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Γερμανίας3)και μια σειρά από άλλες. Το
αποκορύφωμα ήταν τον Ιούνη του 1953
όπου πλέoν γίνεται απόπειρα ένθερμου
επεισοδίου και κατάληψης της εξουσίας
με πραξικοπηματικά μέσα (η λεγόμενη
«Μέρα Χ»). Το 1961 διακηρύσσεται ξανά
η πρόθεση της βίαιης ανατροπής4. Τα
πιο πάνω είναι μερικοί από τους λόγους
για τους οποίους η ΓΛΔ αποφάσισε
να πάρει την δύσκολη απόφαση για
την οικοδόμηση του τείχους με όλα τα
αρνητικά που συνεπάγονται.

Η προϊστορία του
διαμελισμού

Στην αντίπερα όχθη η ΕΣΣΔ καθάρισε
την κρατική μηχανή από τους ναζί και
ταυτόχρονα πίεζε για την εφαρμογή
της συνθήκης του Πότσναμ. Το Μάιο
του 1948 διατυπώνουν επίσημα την
πρόταση για δημοψήφισμα για την
ενιαία Γερμανία. Οι υπόλοιπες τρείς
καπιταλιστικές χώρες αρνήθηκαν.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
αναγκάζεται να ακολουθήσει
δημιουργώντας αρχικά καινούργιο
νόμισμα. Η ίδρυση της Γερμανικής
Λαοκρατικής Δημοκρατίας (ΓΛΔ) έγινε
τον Οκτώβριο του 1949. Την πρόθεση
για το δημοψήφισμα επανέλαβε το
1952 η ΓΛΔ αλλά και ο Στάλιν με
αντίστοιχα επαναλαμβανόμενα
σενάρια.

Δεκέμβρης
2019

Η μετά του τείχους Εποχή

Το μόνο
σίγουρο
ότι η πτώση
του τείχους και η
ενσωμάτωση της
ανατολικής Γερμανίας
(και όχι επανένωση)
στην δυτική
ύψωσαν νέα,
νοητά τείχη
των ταξικών
διαφορών.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης πρέπει
να είναι ποια τα αποτελέσματα σήμερα
για το λαό της Γερμανίας. Η απάντηση
αυτή δίνεται, χωρίς περιθώρια
αμφισβήτησης, μέσα από τα 30 χρόνια
εμπειρίας. Σήμερα ο λαός της Γερμανίας
δεν απολαμβάνει κανένα από τα
επιτεύγματα που είχε η ΓΛΔ στο επίπεδο
της παιδείας, της υγείας, της στέγασης
και των εργασιακών δικαιωμάτων.
Αντιθέτως οι ελαστικές μορφές
εργασίας κυριαρχούν, υγεία, παιδεία
και ασφάλιση εμπορευματοποιούνται.
Το άγχος της απώλειας της εργασίας ή/
και της στέγασης είναι χαρακτηριστικό και της γερμανικής
κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο που στις περιοχές της πρώην
ανατολικής Γερμανίας, ιδιαίτερα στις ηλικίες που έζησαν την
ΓΛΔ, αναπτύσσεται το φαινόμενο της «Ostalgie», δηλαδή της
νοσταλγίας της ζωής στην σοσιαλιστική περίοδο.
Αυτοί που χύνουν ποταμούς (κροκοδείλιων) δακρύων για
το τείχος του Βερολίνου, που έπαψε να υπάρχει εδώ και 30
χρόνια, είναι υπεύθυνοι για τον διαμελισμό σειράς κρατών,
όπως της Γιουγκοσλαβίας, Κορέας κλπ και σφυρίζουν
αδιάφορα για το τείχος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη ή τη
διαιρεμένη Λευκωσία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι, ιδιαίτερα
για την Κύπρο, οι συνθήκες και οι λόγοι ύπαρξης είναι τελείως
διαφορετικές και η όποια ταύτιση με το τείχος του Βερολίνου
είναι απλά εκτός πραγματικότητας.
Το μόνο σίγουρο ότι η πτώση του τείχους και η ενσωμάτωση
της ανατολικής Γερμανίας (και όχι επανένωση) στην δυτική
ύψωσαν νέα, νοητά τείχη των ταξικών διαφορών. Δεν πρέπει
να είμαστε ελαστικοί με τον αντικομουνισμό. Δεν είναι πλέον,
εάν υπήρξε ποτέ, απλά μια γνώμη, είναι στοχευμένη πρακτική
που οδηγεί στην συντήρηση και φασιστικοποίηση. Πλέον
είναι εξόφθαλμο ότι οξύνεται και παίρνει νέες μορφές από
αυτη της «απλής» επιχειρηματολογίας.
•Χριστόφορος Πιτταράς
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

ΗΠΑ- ΝΑ RG 59: Department of State, Dec. Files 740.000 119 Control (Germany) 9-1546. Αναφορά στο Βadstubner, R.: «Vom “Reich” zum doppelten Deutschland, Gesellschaft und Politik im Umbruch»,
Dietz, Βερολίνο, 1999, σελ. 132.
Βρετανία- Χρήστου Μπαλωμένου: «Η παγκόσμια σύγκρουση μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού όπως εκφράστηκε στη ΓΛΔ και στο Βερολίνο», ΚΟΜΕΠ, τεύχος 1/2010.
2
Political and Economic Projects Committee
3
Βarwald H.: «Das Ostburo der SPD», Krefeld, 1991, σελ. 28-29.
4
ernberg S., Kohler F.: «Sturmglocken der Weltgeschichte», Urania Verlag, Λειψία, 1984, σελ. 177.
1
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η «Ν» προτείνει

Φωτογραφία 51
Το έργο διαδραματίζεται στο King’s College
του Λονδίνου, 1951-1953. Ένα συγκινητικό
και χιουμοριστικό πορτρέτο της Ρόζαλιντ
Φράνκλιν, μιας από τις πιο σπουδαίες
γυναίκες επιστήμονες του 20ου αιώνα, και
του παθιασμένου της στόχου να καθορίσει
το περίγραμμα του μορίου του DNA. Μια
ομάδα από φυσικούς ξαναζούν το κυνηγητό,
αποκαλύπτοντας τα αδόξαστα κατορθώματα
αυτής της πρωτοπόρου και της ισχυρά
ανεξάρτητης γυναίκας. Ένα έργο για τη
φιλοδοξία, την απομόνωση και τον αγώνα για
μεγαλείο.

Πότε: Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου μέχρι Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου στις 20:30 και Κυριακή στις 18:30
Πού:
Θέατρο Δέντρο Λευκωσία,
Πληροφορίες: 99384606
Άνθρωποι και ποντίκια
Στην Αμερική του μεσοπολέμου, του
μεγάλου κραχ, ο οξύνους Τζωρτζ και
ο μεγαλόσωμος αγαθός Λένι, γυρνούν
από τόπο σε τόπο, αναζητώντας
δουλειά. Όνειρό τους να μπορέσουν
κάποτε να αποκτήσουν τον δικό τους
παράδεισο, μια μικρή έκταση γης και να
ζήσουν πια ελεύθεροι.

Πότε:
Μέχρι Κυριακή 22
Δεκεμβρίου στις 20:30 και Κυριακή
στις 18:30

Πού:
Σατιρικό Θέατρο,
Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος
Καυκαρίδης, Οδός Βλαδίμηρου
Καυκαρίδη 11-15 Αγλαντζιά
Πληροφορίες: 22312940

«Πίθηκος – Άνθρωπος»
Το Θέατρο ΑντίΛογος κλείνει την αυλαία στη θεατρική σεζόν 2019, με την παράσταση «Πίθηκος – Άνθρωπος»,
εμπνευσμένη από το εμβληματικό διήγημα του Φραντς Κάφκα, «Αναφορά σε μια Ακαδημία», σε επεξεργασία
κειμένου, σκηνοθεσία και ερμηνεία Νεοκλή Νεοκλέους , για τρεις μόνο παραστάσεις στη σκηνή του Flea theater στο
Καϊμακλί. Ανάμεσα λοιπόν στον πίθηκο και στον
άνθρωπο ο εμβληματικός, Τσέχος συγγραφέας,
ειρωνεύεται και χλευάζει την κατάντια της
ανθρωπότητας, και την ανικανότητα του ανθρώπου
να ζήσει ουσιαστικά , με ειλικρίνεια προς τον εαυτό
του και στους συνανθρώπους του, και κυρίως την
ανικανότητα του να ζήσει ελεύθερος.
Για πληροφορίες και κρατήσεις: 99251331
Λευκωσία: Flea Theatre - Γιάννη Κορομία 2,
Καϊμακλί
Πρεμιέρα: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, 20:30
Παραστάσεις: Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 20:30 και
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 19:00

Active Member
Οι Active Member βρίσκονται στην ενεργό
δράση 27 χρόνια. Είτε με την δύναμη του
ονόματός τους, ως ενεργά μέλη, είτε με
διάφορα μουσικά και άλλα project, o B.D.Foxmoor – ιθύνων νους – και η Sadahzinia έχουν
βρει έναν δικό τους τρόπο να ερμηνεύουν το
γίγνεσθαι, το πως μεταβάλλονται τα πράγματα
και οι καταστάσεις σε ένα κόσμο παλλόμενο
ή και βουβό. Δεκάδες album, περισσότερα από 1500 τραγούδια, ζωή μετρημένη με ρίμες και
λέξεις…

Πότε: Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου στις 23:00
Πού:
Διαχρονική Μουσική Σκηνή Λευκωσία
Πληροφορίες: 99783455
Μίλτος Πασχαλίδης

24 χρόνια πορείας με μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα
και διαχρονικά τραγούδια, 12 πετυχημένους δίσκους,
σημαντικές συνεργασίες. Όλα με το προσωπικό του
στίγμα, την πετυχημένη ισορροπία μεταξύ ροκ και
παραδοσιακής μουσικής και τη δυνατή σύνδεσή του με
τον κόσμο. H βραδιά θα τα έχει όλα. Παραμύθια, κακές
συνήθειες, ιστορίες για τις Περσείδες, τραγούδια που
ζούνε λαθραία και παλιά και αγαπημένα τραγούδια,
όπως «Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος», «Στα είπα όλα»,
τις «Πεθαμένες Καλησπέρες», αλλά και νέες επιτυχίες
των τελευταίων του δισκογραφικών εργασιών.

Πότε
& Που:
•Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου στις 21:00, Downtown Live
•Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου στις 21:30, Ravens
Πληροφορίες: 99614100

Παύλος Παυλίδης & οι B-movies
Οι B-movies δε σταματούν να πειραματίζονται μουσικά, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τον ήχο
τους, με μια νέα προσέγγιση στο υλικό τους. Με ένα set list - best off της μουσικής πορείας του
Παύλου Παυλίδη, μας υπόσχονται ένα εκρηκτικό διήμερο θυμίζοντάς μας ιστορικά τραγούδια από
την εποχή των ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΑΘΙΩΝ αλλά και πολλά άλλα, αγαπημένα από το κοινό, της μετέπειτα
δισκογραφίας του.

Πότε:
27
Δεκεμβρίου στις 22:00
Πού:
Downtown
Live Λευκωσία
Πληροφορίες: 99810011

πολιτισμός

Η

ιστορία φέρνει στο φως πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που δολοφονήθηκαν λόγω
την πολιτικών τους φρονημάτων. Ένας εξ’ αυτών ο Βίκτορ Χάρα (Víctor Jara). Χιλιανός
ποιητής, τραγουδιστής, συνθέτης, θεατρικός σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Γεννημένος στις 28 Σεπτεμβρίου 1932, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Lonquén, κοντά
στην πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγκο, ο Βίκτορ Λίδιο Χάρα Μαρτίνεθ (Víctor Lidio Jara
Martínez) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μουσικο–πολιτικού κινήματος
«Nueva Canción Chilena», που αναπτύχθηκε στη Χιλή τη δεκαετία του 1960 και στις αρχές της
δεκαετίας του 1970.

Η ζωή του
Ήταν παιδί αγροτικής οικογένειας. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πατέρα του, ήταν αφορμή
να βρει από μικρή ηλικία καταφύγιο στη μουσική. Mεγάλωσε με τη μητέρα του, που του έμαθε πιάνο,
κιθάρα και τραγούδι. Μετά τον θάνατο της, ο Βίκτορ Χάρα ξεκίνησε να σπουδάζει λογιστική, αλλά
σύντομα σταμάτησε και πήγε σε ιερατική σχολή. Απογοητευμένος από την εκκλησία, εγκατέλειψε
τη σχολή και, αφού πήγε στρατό, γύρισε στο Σαντιάγκο και ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική
και το θέατρο.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 γίνεται μέλος της θεατρικής ομάδας «Compañía de mimos de Noisvander» και αρχίζει να σπουδάζει υποκριτική και σκηνοθεσία στη Σχολή Θεάτρου του Πανεπιστημίου
της Χιλής. Παίρνει το πτυχίο του το 1955 και το 1957 μπαίνει στην ομάδα έρευνας παραδοσιακών
τραγουδιών και χορών Cuncumén. Από το 1960 μέχρι το 1968 ήταν διευθυντής της «Academia de
folclore de la Casa de la Cultura de Ñuñoa» και από το 1964 μέχρι το 1967 καθηγητής υποκριτικής στο
Πανεπιστήμιο. Κάποια από τα έργα που σκηνοθέτησε ήταν ο Μανδραγόρας του Νικολό Μακιαβέλλι
(1960) και η Αντιγόνη του Σοφοκλή (1969).
Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Χιλής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής
Νεολαίας της Χιλής (Juventudes Comunistas de Chile), είχε υποστηρίξει την κυβέρνηση του συνασπισμού
της Λαϊκής Ενότητας και είχε ταχθεί δημόσια υπέρ του Προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε. Κατά τη διάρκεια
της προεδρίας του, ο Χάρα γίνεται αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού της Χιλής και ένας από
τους βασικούς «πολιτιστικούς πρεσβευτές» της Χιλής στο εξωτερικό, με περιοδείες σε Ευρώπη και
Λατινική Αμερική.

Τα ερεθίσματα
Το 1961, έγραψε το πρώτο του τραγούδι, το «Paloma quiero contarte». Η συνάντησή του με την Violeta Parra, τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής, αποτέλεσε το έναυσμα για τον Χάρα να εμβαθύνει
σε συγκεκριμένο είδος μουσικής, ενσωματώνοντας σε αυτό πολιτικά στοιχεία. Στις αρχές του 1967
κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, το «Víctor Jara (Geografía)». Μέχρι τη δολοφονία του,
το 1973, ακολούθησαν άλλα επτά άλμπουμ.
Οι στρατιωτικές δικτατορίες, που πλήθαιναν στη Λατινική Αμερική, αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα στα
τραγούδια του. Με στίχους που προβάλουν τη συλλογική μνήμη και εναντιώνονται στον ιμπεριαλισμό,
το «Nueva canción» βρίσκει οπαδούς στις εργατικές συνοικίες. Τα τραγούδια του εξέφραζαν τους
απλούς ανθρώπους τις Χιλής. Ο Χάρα είχε μια μεγάλη αγάπη για την εργατική τάξη και παράλληλα,
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λόγω της μεγάλης αγάπης του για την χώρα του, τα τραγούδια του επιτίθονταν στις αδικίες
της κοινωνίας και τα πολιτικά σκάνδαλα.
Ο Χάρα εξελίσσεται σε μισητό πρόσωπο για τη Δεξιά, μετά τη κυκλοφορία του «Preguntas a
Puerto Montt». Το τραγούδι ήταν ένα άμεσο μήνυμα προς το υπουργείο Εσωτερικών, που
είχε διατάξει την εισβολή σε ανεκμετάλλευτη γεωργική περιοχή, την οποία είχαν καταλάβει
άστεγες αγροτικές οικογένειες. Τα τραγούδια «Venceremos» και «El Pueblo Unido Jamas
Sera Vencido», του Sergio Ortega, γίνονται συνώνυμα με την Αριστερά. Το όνομα του Χάρα
στη Χιλή απαγορεύτηκε και οποιοσδήποτε είχε στην κατοχή του υλικό που σχετιζόταν με το
αυτόν συλλαμβάνονταν, ενώ ο στρατός έμπαινε σε σπίτια ψάχνοντας στοιχεία «μαρξιστικής
προπαγάνδας».

Ο θάνατος του
Στο πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ το 1973, ανατράπηκε ο εκλεγμένος πρόεδρος της
χώρας, Σαλβαδόρ Αλιέντε. Την ημέρα του πραξικοπήματος ο Βίκτορ Χάρα ήταν στο Τεχνικό
Πανεπιστήμιο, όπου και συνελήφθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη διάρκεια της κράτησής
του υπέστη βασανιστήρια. Η σύζυγός, του Χοάν Χάρα, ανέφερε ότι, όταν παρέλαβε τη σορό
του άντρα της, το σώμα του έφερε σημάδια κακοποίησης. Ορισμένοι αναφέρουν πως οι
βασανιστές του, του έσπασαν τα χέρια και του έδωσαν μία κιθάρα περιγελώντας τον και
ζητώντας του να παίξει. Ο Χάρα ακούστηκε πως τραγούδησε κάποια αποσπάσματα από το
«Venceremos». Τo πτώμα του μεταφέρθηκε σε ομαδικό τάφο και το μόνο που έμεινε από
εκείνον, ήταν ένα μισοτελειωμένο ποίημα σε ένα κομμάτι χαρτί, που έγραψε κατά τις ημέρες
της κράτησης και του βασανισμού του. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά από τα εγκλήματα
της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή παραμένουν θαμμένα.

Η δικαίωση
Το 2008 ο Χιλιανός δικαστής Χουάν Εδουάρδο Φουέντες αποφάσισε να ξανανοίξει τον
φάκελο της δολοφονίας του Βίκτορ Χάρα και δήλωσε ότι θα εξέταζε νέα αποδεικτικά
στοιχεία που είχε προσκομίσει η οικογένεια του δολοφονηθέντος. Σχεδόν ένα χρόνο μετά,
απαγγέλθηκε κατηγορία για τη δολοφονία του Χάρα, κατά του τότε στρατιώτη Χοσέ Αδόλφο
Παρέδες Μαρκέζ. Το 2012, ένας δικαστής στη Χιλή, διέταξε να συλληφθούν οκτώ πρώην
αξιωματικοί του στρατού γιατί φέρονταν να είχαν σχέση με τη δολοφονία. Το 2013 μια
διεθνής οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπέβαλε, εκ μέρους της χήρας και των
παιδιών του Βίκτορ Χάρα, μήνυση στα αμερικανικά δικαστήρια, για βασανιστήρια και για
θάνατο κρατουμένου χωρίς δίκη.
Ο Βίκτορ Χάρα ήταν και παραμένει μέχρι τις μέρες μας, ο ενσαρκωτής της κοινωνικοπολιτικής
αλλαγής, ο ποιητής των οραμάτων μιας ολόκληρης ηπείρου και ο τροβαδούρος των ημερών
που έρχονται όπου, ο ενωμένος λαός δεν είναι «ποτέ νικημένος» («…el pueblo unido jamás
será vencido»).
•Αντρέας Τσακιστός
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Τ

ις τελευταίες εβδομάδες ο Λίβανος βρίσκεται σε μια πρωτόγνωρη
κατάσταση. Με αφορμή, ακόμα μιας εφαρμογής φόρων και
χρεώσεων σε κάποιες εφαρμογές του διαδικτύου, ο λιβανέζικος
λαός ξεσηκώθηκε και βγήκε στους δρόμους. Από τις 12 Οκτωβρίου,
χιλιάδες κόσμου σε πολλές πόλεις του Λιβάνου ένωσαν τις φωνές
τους σε μαζικές διμαρτυρίες, φωνάζοντας ενάντια στη αδικία, την
φτώχεια και την διαφθορά των τελευταίων 30 χρόνων.

Βέβαια η φορολογία αυτή δεν ήταν παρά μια αφορμή για να ξεσηκωθεί ο κόσμος
εναντία της κυβέρνησης. Η φωνή του Λιβανέζικου λαού ενώθηκε απαιτώντας
την παραίτηση του πρωθυπουργού, του προεδρου της χώρας όπως επίσης του
προέδρου της βουλής και όλων των βουλευτών. Ο λαός κατηγορεί την μέχρι
πρώτινος κυβέρνηση για διαφθορά, κλοπή των χρημάτων και εξαπάτηση των
πολιτών.
Οι αυθόρμητες κινητοποιήσεις ένωσαν τον λαό του Λιβάνου, χωρίς να τους
χωρίζει ούτε η θρησκεία, ούτε οι κομματικές τους πεποιθήσεις. Η πλεοψηφία
των διαμαρτυρώμενων είναι η νεολαία του Λιβάνου, παρ’ όλ’ αυτά στο πλευρό
τους βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι που νιώθουν την αδικία στο πετσί του, μιας
και η ανεργία χτύπησε το 40%, ο κατώτας μισθός βσκεται στα 600 δολλάρια
τον μηνα ενώ το ενοίκιο για ένα δυάρι φτάνει στα 700 δολλάρια.
Μετά από 12 μέρες συνεχών διαμαρτυριών παραιτείται ο πρωθυπουργός της
χώρας Σαάντ Χαρίρι, κάτι που ήταν μια από τις απαιτήσεις των διαμαρτυρόμενων.
Την παρούσα στιγμή υπάρχει μια προσωρινή εξουσία ενώ την ίδια ώρα ο λαός
επιμένει σε ριζική αλαγή του θρησκευτικού συστήματος σε ένα πιο κοσμικό
πολιτικό σύστημα.
Την ίδια ώρα που ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους, αλλα προβλήματα
δημιουργούνται στον κόσμο για να ασκηθέι πίεση στους διαμαρτυρώμενους.
Οι τράπεζες, τα πανεπιστήμια καθώς και οι κεντρικοί δρόμοι της Βυρητού είναι
κλειστοί σε μια προσπάθεια απο την παρούσα κυβέρνηση να σταματήσει τις
διαδηλώσεις και τον κόσμο, απο το να βρίσκονται στον δρομο εξασκώντας
τους πίεση για να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες. Αν και οι διαμαρτυριες
που γίνονται είναι ειρηνικές, δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες είχαμε
θύμα ένα απο τους διαδηλωτές που τον πυροβολήσαν εν ψυχρώ μπροστά
στα μάτια των παιδιών και της συζύγου του, για να αποθαρρύνουν τις
διαμαρτυρίες. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που εμφανίζονται ο κόσμος είναι
αποφασισμένος και συνεχίζει να βρίσκεται στους δρόμους και να παλέυει
όπως μπορεί για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του.
Ως ΕΔΟΝ συνχίζουμε να εκφράζουμε την στήριξη και την αλληλεγγύη μας
στην Ένωση Δημοκρατικής Νεολαίας Λιβάνου που πρωταστατεί στις μαζικές
κινητοποιήσεις καθώς και σε όλο του λαό του Λιβάνου που συνεζίχει να
αγωνίζεται.
•Ρεβέκκα Σιααπάν
Μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ

Τ

ις τελευταίες μέρες συντελείται κάτι το πρωτόγνωρο για
τα δεδομένα της Χιλής και όχι μόνο. Η πρόσφατη αύξηση
των τιμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς πυροδότησε την
ήδη εύφλεκτη κατάσταση που επικρατούσε ανάμεσα στην
κοινωνία. Μιας κατάστασης όπου τα αίτια βρίσκονται
στην επί χρόνια ολοένα και αυξανόμενη θεσμοθέτηση
του νεοφιλελευθερισμού. Η ίδια η Χιλή άλλωστε αποτελεί ένα από
τα πειραματόζωα της λεγόμενης σχολής του Σικάγο ενώ η σύγχρονη
ιστορία της Χιλής υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόστηκαν ούτε
με δημοκρατικούς τρόπους ούτε όμως και με την υποστήριξη του Λαού.
Περισσότερο από ένα εκατομμύριο διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους
συμμετέχοντας σε σειρά λαϊκών κινητοποιήσεων όπου το κύριο αίτημα είναι
η παραίτηση της κυβέρνησης η οποία είναι υπεύθυνη για σειρά αντιλαϊκών
μέτρων. Θύματα αυτών των πολιτικών αποτελούν η παιδεία η οποία ενώ
στοιχίζει ακριβά για τους κατοίκους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ενώ η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βρίσκεται πλέον σε τραγικά επίπεδα. Την
ίδια ώρα οι ευέλικτες μορφές εργασίας έχουν καταργήσει κάθε έννοια
κοινωνικής ασφάλειας των εργαζομένων και η ανισότητα καλπάζει αφού
τα μέλη της πολιτικής ελίτ αμείβονται μέχρι και 33 φορές υψηλότερα από
το μισθό ενός μέσου εργαζομένου.
Η κυβέρνηση αντί να δεχτεί και να ακούσει τις ανησυχίες του τεράστιου
κύματος διαμαρτυριών απάντησε με σκληρή καταστολή και κρατική
τρομοκρατία. Οι νεκροί ανέρχονται -μέχρι στιγμής- στους 18 ενώ χιλιάδες
έχουν τραυματιστεί και φυλακιστεί με την κατάσταση να θυμίζει τις μαύρες
περιόδους της Χιλής υπό το δικτάτορα Αουγκούστο Πινοσέτ. Βέβαια ενώ
τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι λαλίστατα σε περιπτώσεις όπου
στην εξουσία βρίσκονται αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις, η κατάσταση
στη Χιλή περνάει κατά κανόνα απαρατήρητή από τα ραντάρ των διεθνών
ειδησεογραφικών πρακτορείων.
Από αυτές τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η
αδελφή μας οργάνωση, η Κομμουνιστική Νεολαία Χιλής (JJCC) η οποία βρίσκεται
για άλλη μια φορά στην πρωτοπορία του αγώνα. Στελέχη της Κομμουνιστικής
Νεολαίας όπως ο εκπρόσωπος του Πανεθνικού Συντονιστικού Μαθητών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και φοιτητικά στελέχη έχουν συλληφθεί
και υποστεί βία από τις κατασταλτικές δυνάμεις του κράτους.

Ως ΕΔΟΝ ευελπιστούμε οι αγώνες του Χιλιανού Λαού να καρποφορήσουν και
να πετύχουν τις τόσο αναγκαίες για την κοινωνία τους αλλαγές. Την ίδια ώρα
εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας και απευθύνουμε αγωνιστικούς
χαιρετισμούς.
•Μάριος Λαγού
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Tο όνομά μου είναι ο Naftal Kambungu, αντιπρόεδρος της ΠΟΔΝ
για την περιφέρεια της Αφρικής.
Προετοιμάζοντας την γενική συνέλευση της ΠΟΔΝ συγκαλέσαμε
μια περιφερειακή συνάντηση της Αφρικής στη Νότια Αφρική
και να αποφασίσουμε ότι θα μιλήσουμε με μια φωνή σαν μια
ενωμένη Αφρική.
Η Αφρική είναι έτοιμη για τη γενική συνέλευση και θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Όλες
οι οργανώσεις από την Αφρική που είναι μέλη της ΠΟΔΝ, οι οποίες, παρευρέθηκαν
στη συνάντηση και ακόμα περισσότερες θα είναι παρούσες στην γενική συνέλευση.
Θα θέλαμε με αυτή την ευκαιρία να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους συντρόφους
μας από την ΕΔΟΝ της Κύπρου, που θα μας φιλοξενήσουν. Στη γενική συνέλευση θα
συναντηθούμε με όλες τις οργανώσεις του κόσμου και με όλους τους συντρόφους μας.
Η Αφρική στέκεται σταθερά ενάντια στον ιμπεριαλισμό και ανυπομονούμε να
ενισχύσουμε τον κόσμο με την φιλία των λαών για να πέτυχουμε την διαρκή ειρήνη
που προσδοκούμε.
Κάτω οι ιμπεριαλιστές που βρίσκονται απέναντι μας
Ζητώ η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαίων
Ζητώ η ΕΔΟΝ
Naftal Kambungu
Νεολαία Κόμματος SWAPO, Ναμίμπια
Αντιπρόεδρος ΠΟΔΝ - Περιφέρεια Αφρικής
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ν όψει της φιλοξενίας της 20ης Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών, μεταξύ 3-6 Δεκεμβρίου στην Κύπρο, η εφημερίδα
«Νεολαίας» επικοινώνησε με τα μέλη του αρχηγείου της ΠΟΔΝ και σας
μεταφέρουμε τις σκέψεις τους για την επερχόμενη διοργάνωση.

Μετά από δύο συναπτές θητείες στην προεδρία της ΠΟΔΝ
η οργάνωση μας θεώρησε χρέος της να φιλοξενήσει την
20η Συνέλευση στη χώρα μας. Η φιλοξενία της 20ης
Συνέλευσης στην Κύπρο θα αποτελέσει χρυσή ευκαιρία
για να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στις τόσες δεκάδες
αδελφές μας οργανώσεις που μας εμπιστευτήκαν όλα αυτά
τα χρόνια, αλλά αποτελεί παράλληλα ευκαιρία για όλους
να γνωρίσουν ποια είναι η ΕΔΟΝ και εντός της Κύπρου.
Η 20η Συνέλευση της ΠΟΔΝ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που ο κόσμος
είναι ένα καζάνι που βράζει απ’ άκρη σ’ άκρη. Συρία, Λίβανος, Βολιβία, Χιλή,
Παλαιστίνη είναι μόνο μερικά παραδείγματα της εκρηκτικής κατάστασης τον
τελευταίο ένα μήνα. Μέσα σε ένα τόσο οξυμένο διεθνές περιβάλλον, η ΕΔΟΝ
με την φιλοξενία της Συνέλευσης, επιδιώκει παράλληλα να θέσει τις βάσεις
για την περαιτέρω ανάπτυξη του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
νεολαίας, την θωράκιση και την ενδυνάμωση των δομών και
της δράσης της ΠΟΔΝ για τα επόμενα 4 χρόνια, μέχρι και την
επόμενη Συνέλευση.
Ιάκωβος Τοφαρή
ΕΔΟΝ
Πρόεδρος ΠΟΔΝ – Περιφέρεια Ευρώπης & Βορείου Αμερικής

Η διαδικασία της 20ης Συνέλευσης λαμβάνει χώρα σε μια
εποχή που οι νέοι από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
μαζί με τους λαούς τους ξεχύνονται στους δρόμους για
να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Το μήνυμα της
ενότητας της Λατινικής Αμερικής, της αλληλεγγύης μεταξύ
των λαών θα είναι ηχηρό στην 20η Γενική Συνέλευση της
ΠΟΔΝ!
Ζούμε στιγμές που οι άνθρωποι του κόσμου αποφάσισαν να πάρουν τη μοίρα τους
στα χέρια τους καμία ιμπεριαλιστική κυβέρνηση δεν μπορεί να τους σταματήσει.
Η ΠΟΔΝ ιστορικά βρισκόταν στο πλευρό των δίκαιων αγώνων, των
δημοκρατικών νεολαίων, και θα υψώσει τη φωνή της και σε
αυτόν τον αγώνα.
Larduet Yusdaquy Lopez
Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Κούβας
Γενικός Γραμματέας ΠΟΔΝ – Περιφέρεια Λατινικής
Αμερικής & Καραιβικής

Φτάνοντας στην 20η Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ αναμένουμε να
έχουμε μια πολύ επιτυχημένη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή
πολλών αντιιμπεριαλιστικών οργανώσεων νεολαίας και φοιτητών
απ’ όλο τον κόσμο. Αυτές οι αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις
συναντώνται τον Δεκέμβριο την στιγμή οπού σε ολόκληρο τον
κόσμο οι άνθρωποι υποφέρουν εξαιτίας του νεοφιλελεύθερου
καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού.
Ως η αντιιμπεριαλιστική νεολαία του κόσμου πρέπει να σηκώσουμε μια τεράστια ευθύνη
στους ώμους μας για να λάβουμε ισχυρές αποφάσεις και να υλοποιήσουμε δράσεις για
τη συσπείρωση των λαών γύρω από τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, για να φτιάξουμε
τον ειρηνικό κόσμο που ποθούμε.
Η βαθιά συμπαράσταση μας πρέπει να εκφραστεί και στους συντρόφους της ΕΔΟΝ και του
κόμματος τους, του ΑΚΕΛ, στην πρωτοβουλία τους να αναλάβουν την τεράστια ευθύνη
να φιλοξενήσουν την 20η Γενική Συνέλευση με την ολοκλήρωση της όγδοης χρονιάς
τους στην προεδρία της ΠΟΔΝ. Γνωρίζουμε τον αγώνα του κυπριακού λαού για να
τερματιστεί η παράνομη τουρκική κατοχή και να επιτευχθεί λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας που εξασφαλίζει την κυριαρχία της Κύπρου καθώς και την ελευθερία
και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικών Νεολαίων θα καλεί πάντα την προοδευτική νεολαία
του κόσμου να στέκεται αλληλέγγυα με τον κυπριακό λαό στον
αγώνα τους.
Kalpana Madhubhashini
Σοσιαλιστική Ένωση Φοιτητών Σρι Λάνκας
Αντιπρόεδρος ΠΟΔΝ– Περιφέρειας Ασίας & Ειρηνικού

Ήταν μια εξαιρετική είδηση όταν λάβαμε τη πρόσκληση από
τους συντρόφους μας από την ΕΔΟΝ για να φιλοξενήσουν την
γενική συνέλευση της ΠΟΔΝ και αργότερα την απόφασή μας στο
αρχηγείο να κινητοποιήσουμε τα μέλη της ΠΟΔΝ στην Κύπρο.
Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω όσο αφορά τις εργασίες
προετοιμασίας για αυτή τη γενική συνέλευση πως αναμένουμε
ότι αυτό το συνέδριο θα είναι καλά οργανωμένο και πλήρες.
Χαιρετίζουμε τους συντρόφους μας από την ΕΔΟΝ και όλους τους
συντρόφους μας στην ΠΟΔΝ που ετοιμάζονται να έρθουν και να
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους για τον αγώνα ενάντια στον
ιμπεριαλισμό.
Adnan El-Mokdad
Ενιαία Δημοκρατική Νεολαία Λιβάνου
Αντιπρόεδρος ΠΟΔΝ - Περιφέρεια Μέσης Ανατολής & Βορείου
Αφρικής

