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πολιτική

Το πιο μαζικό φεστιβάλ των τελευταίων πολλών χρόνων
Το 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών πέρασε στην ιστορία ως το πιο
πετυχημένο φεστιβάλ των τελευταίων πολλών χρόνων από πλευράς μαζικότητας
αλλά και περιεχομένου. Το φεστιβάλ μας, το φεστιβάλ της νεολαίας της Αριστεράς
απέδειξε για ακόμα μια φορά το μεγαλείο του εθελοντισμού. Η πολιτεία της
καλλιτεχνικής δημιουργίας και της αγωνιστικής ανάτασης στήθηκε, λειτούργησε
και ξηστήθηκε από εκατοντάδες ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες που έδωσαν με
ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση τον καλύτερο τους εαυτό για να γραφτεί το 32ο
φεστιβάλ στην ιστορία.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλίες σπουδαίων
τραγουδιστών και μουσικών, νέους καλλιτέχνες να δημιουργούν στο χώρο,
συζητήσεις εξύψωσης του πνευματικού επιπέδου αλλά και να γνωρίσουν μέσα
από τα θεματικά κέντρα τους αγώνες της νέας γενιάς, τους αγώνες της ΕΔΟΝ.
Η μαζικότητα, ο παλμός του κόσμου και η γεμάτη αγωνιστική ανάταση πολιτεία
αποτέλεσε το καλύτερο μνημόσυνο στον σύντροφο Δημήτρη Χριστόφια, στον οποίο
ήταν αφιερωμένο το φεστιβάλ.

Στέγη για ΟΛΟΥΣ
Οι καλοκαιρινοί μήνες ανέδειξαν ακόμα πιο έντονα το τεράστιο στεγαστικό
πρόβλημα των τελευταίων χρόνων. Οι τιμές των ακινήτων βρίσκονται στα
ύψη δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε νεαρά ζευγάρια, οικογένειες και
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο στους φοιτητές. Η ΕΔΟΝ μπροστάρης πάντοτε στα
μικρά και μεγάλα προβλήματα της νέας γενιάς, δεν μπορούσε να μείνει απαθής.
Σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις προχωρήσαμε στη
δημιουργία της πλατφόρμας «Στέγη Για Όλους» και επεξεργαστήκαμε προτάσεις
για άμβλυνσή του προβλήματος. Ανάμεσα στις προτάσεις της πλατφόρμας είναι η
ανέγερση κατοικιών χαμηλού κόστους σε δημόσια γη οι οποίες θα παραχωρούνται
σε οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια με τη μορφή ενοικιαγοράς, επιδότηση
ενοικίου με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, η ανάπτυξη των πανεπιστημίων
να προϋποθέτει τη δημιουργία εστιών για τους φοιτητές που θα ενοικιάζονται
με χαμηλό κόστος, τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις με στόχο την
προστασία του δικαιώματος στέγης της οικογένειας κ.α.

Διατήρηση της κάρτας φιλάθλου = μαρασμός των γηπέδων
Σε λίγες μέρες ανοίγει η αυλαία του Παγκύπριου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.
Ενός πρωταθλήματος που θα συνεχίσει από εκεί που τελείωσε το Μάιο, όχι στο
αγωνιστικό κομμάτι αλλά στο κομμάτι που απασχολεί περισσότερο το φίλαθλο
κοινό, στην παρακολούθηση δηλαδή των αγώνων. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ με την τραγελαφική της στάση και τον ετσιθελισμό της
επέλεξε να συνεχίσει την εφαρμογή του τρομονόμου και της κάρτας φιλάθλου
παρά τις αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας και παρά τις τοποθετήσεις
για αναστολή του μέτρου. Θα συνεχιστεί για ακόμα μια χρονιά δηλαδή το μαζικό
φακέλωμα χωρίς να εφαρμόζονται άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας λόγω της
ανεπάρκειας των γηπέδων μας, ο κόσμος θα συνεχίσει να μην πηγαίνει στο γήπεδο,
οι τηλεοπτικές πλατφόρμες θα συνεχίσουν να τρίβουν τα χέρια από ικανοποίηση
και όλα αυτά χωρίς να ιδρώνει το αυτί των κυβερνώντων.
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Είναι χρέος των κοινωνικών φορέων, οργανώσεων και σωματείων να υψώσουν ανάστημα και να
δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο για να ανασταλούν όλα τα «θατσερικά» μέτρα στη νομοθεσία
που την καθιστούν τρομονόμο. Διαφορετικά θα γίνουμε μάρτυρες του σταδιακού μαρασμού των
γηπέδων και των πρωταθλημάτων στον τόπο μας.

Αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση κόντρα στο διχοτομικό στάτους κβο
45 χρόνια έχουν περάσει από το μαύρο καλοκαίρι του 1974. 45 χρόνια από την ολοκλήρωση του
δίδυμου εγκλήματος με τη δεύτερη φάση της εισβολής και την κατάληψη της Αμμοχώστου από τα
τουρκικά στρατεύματα. H φετινή μαύρη επέτειος κατάληψης της Αμμοχώστου όχι μόνο συνεχίζει
να βρίσκει την πατρίδα μας μοιρασμένη αλλά και τα τετελεσμένα της κατοχής να εδραιώνονται
ένεκα και της απουσίας διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία χρησιμοποιώντας τη στασιμότητα εντείνει
την επιθετικότητα της στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και προωθεί προτάσεις όπως αυτήν της διάνοιξης
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου υπό κατοχική διοίκηση ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την
πάγια θέση της για διχοτόμηση της Κύπρου.
Οι «συμμαχίες» που «έχτισε» η κυβέρνηση φαίνεται πως δεν έχουν αντίκρισμα καθώς παρά τις
πομπώδεις διακηρύξεις και θριαμβολογίες, οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζουν
την απαιτούμενη αντίδραση από το διεθνή παράγοντα. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι οι ευθύνες
για τη στασιμότητα στο Κυπριακό επιρρίπτονται εξίσου στην πλευρά μας και στην κατοχική δύναμη.
Τη στιγμή που τα τετελεσμένα του δίδυμου εγκλήματος και της κατοχής συνεχίζουν να πληγώνουν
το κορμί της Κύπρου ο Αναστασιάδης σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους έχει εκφράσει την
ετοιμότητα του για λύση βασισμένη σε «νέες ιδέες», συνομοσπονδιακή λύση ή ακόμα και λύση
δύο κρατών. Παρόλες τις περί του αντιθέτου δηλώσεις τόσο του ίδιου του προέδρου όσο και των
κυβερνητικών κύκλων, οι κινήσεις του άλλα δείχνουν. Η αρχική άρνηση του να συναντηθεί με τον
Ακιντζί και η ταυτόχρονη αποδοχή του να βρεθεί σε «κοινωνικό δείπνο» με τον Οζερσαϊ ένα από
τους θιασώτες της λύσης δύο κρατών, είναι ενδεικτική της στάσης του Αναστασιάδη.
Οι συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα
ευελεπιστούμε να οδηγήσουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έμειναν στο
Κραν Μοντάνα. Να επαναβεβαιώσουν οι δύο ηγέτες την προσήλωση τους στο πλαίσιο Γκουτέρες και
στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία
ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται από τον ΟΗΕ
μακριά από «νέες ιδέες».
Η συνέχιση της στασιμότητας δεν είναι λύση καθώς θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην
οριστική διχοτόμηση. Η στασιμότητα σε συνδυασμό με την τουρκική προκλητικότητα ενισχύει και
στις δύο κοινότητες τους εθνικιστές και τις δυνάμεις εκείνες που βολεύονται με Κύπρο διχοτομημένη.
Η νέα γενιά και ιδιαίτερα εμείς οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες δεν συμβιβαζόμαστε με το στάτους
κβο. Αποδείξαμε με τη μαζική μας παρουσία στην αντικατοχική εκδήλωση για καταδίκη των
μαύρων επετείων πως δεν παζαρεύουμε το μέλλον μας, δεν συμβιβαζόμαστε με τη διχοτόμηση,
δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτε λιγότερο από την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και
του λαού μας. Έχουμε χρέος στη γενιά μας να αγωνιστούμε για τη μέρα που ελληνοκύπριοι και
τουρκοκύπριοι θα αναπνέουν αέρα ελευθερίας κάτω από τον ουρανό της ομοσπονδιακής Κύπρου.
•Άλκης Συλικιώτης
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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το πλαίσιο του 32ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Kani Kanol, ο οποίος είναι
επικεφαλής του πολιτιστικού ιδρύματος Hasder. Έχοντας υπόψη την δράση του ιδρύματος αλλά και την προσπάθεια που
καταβάλλει για διατήρηση του κυπριακού πολιτισμού στην κατεχόμενη Κύπρο, συναντηθήκαμε μαζί του για να συλλέξουμε
περισσότερες πληροφορίες και να τις μοιραστούμε με τους αναγνώστες της «Ν».

«Ν»:Ας μιλήσουμε λοιπόν για το Hasder. Πότε δημιουργήθηκε και γιατί;
Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Hasder;
Το Hasder ιδρύθηκε το 1977 ως σύνδεσμος και επικεντρώνεται κυπριακό
πολιτισμό. Την εποχή της ίδρυσης του ο Τουρκικός πολιτισμός ήταν στο
επίκεντρο. Οι άνθρωποι αναγκάζονταν να τον μελετήσουν. Το Hasder
αποφάσισε ότι ως Κύπριοι έχουμε τον δικό μας κοινό πολιτισμό, γιατί λοιπόν
να μην μελετήσουμε τον πολιτισμό μας και να μην προσπαθήσουμε να βρούμε
την κοινή μας κληρονομιά; Έτσι, συστήσαμε μια ομάδα νέων και αρχίσαμε από
τα χωριά και τους κυπριακούς χορούς και ξεκινήσαμε να τους διδάσκουμε
στους νέους. Σύντομα δημιουργήσαμε ομάδες στην Κερύνεια, τη Μόρφου και
την Αμμόχωστο. Έτσι όλοι άρχισαν να μαθαίνουν κυπριακούς χορούς, μουσική.
Από τότε αυτό κάνει το Hasder και κύριος στόχος είναι να διατηρηθεί, να
διαδοθεί, να διδάξει, να δώσει ζωή και να αναπτυχθεί βεβαίως ο κυπριακός
πολιτισμός. Στην αρχή δεν είχαμε τίποτα, δεν υπήρχε κέντρο, ούτε άνθρωποι,
ούτε κοστούμια. Τίποτα, ξεκινήσαμε από το μηδέν. Με το χρόνο που
αναπτυχθήκαμε, ανοίξαμε μερικά κέντρα, εργαστήρια, κέντρα εξάσκησης.
Ένα από αυτά είναι το κέντρο χειροτεχνίας, το οποίο πλέον αυτοσυντηρείται
αφού παράγουμε, πουλάμε και παράγουμε ξανά. Έχουμε επίσης ένα άλλο
κτίριο, όπου δημιουργήσαμε ένα κυπριακό αρχείο βιβλιοθήκης. Εδώ και
χρόνια κάνουμε έρευνες στα χωριά και καταγράφουμε τους χορούς, τους
γάμους, τις τελετές και έχουμε ένα αρχείο με εικόνα και ήχο και τις κρατάμε
σε αυτό το κτίριο. Επίσης, συλλέγουμε όλα τα είδη βιβλίων
που σχετίζονται με τον κυπριακό πολιτισμό και τα διατηρούμε
μαζί. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο,
αυτοδύναμο. Το τρίτο κτίριο βρίσκεται στην περιοχή Καϊμακλί,
που είναι ένας χώρος εξάσκησης για τους χορευτές και τους
μουσικούς.
Εκεί έχουμε επίσης υπαίθρια σκηνή όπου πραγματοποιούμε
παραστάσεις. Το τέταρτο κτίριο είναι ένα πολύ παλιό
ελαιοτριβείο, το οποίο ανακαινίσαμε και σήμερα λειτουργεί
ως μουσείο για την παραγωγή ελαιόλαδου.
Ας μιλήσουμε για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο
Hasder. Έχετε εθελοντές ή αμειβόμενους ανθρώπους;
Το Hasder βασίζεται κυρίως στον εθελοντισμό. Για πολλά
χρόνια όλοι οι άνθρωποι στο Hasder εργάζονταν οικειοθελώς.
Μόνο το κέντρο χειροτεχνίας έχει βιοτέχνες που δουλεύουν
ως επαγγελματίες. Οι υπόλοιποι είναι εθελοντές.
Αντιμετωπίσατε ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικά επειδή ζείτε
σε μια διαιρεμένη πόλη υπό κατοχή;

Πρέπει να συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε χωρίς να
χάσουμε την ελπίδα μας.
Πρέπει να πιστέψουμε ότι
μια μέρα το νησί θα είναι ενωμένο
και πρέπει να εργαστούμε γι’ αυτό.
Πρέπει να αναπτύξουμε
και να μεταδώσουμε
στη νεολαία τον
πολιτισμό μας.

Ναι φυσικά. Εδώ είμαστε υπό τον έλεγχο της Τουρκίας,
αλλά έχουμε τα δικά μας κόμματα, τη δημοκρατία και κάθε
είδους θεσμούς εδώ. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να είμαστε ελεύθεροι. Είναι
πολύ δύσκολο για έναν οργανισμό κάτω από αυτές τις συνθήκες, γι’ αυτό
προσπαθούμε ισχυροί όσο μπορούμε και όσο πιο βιώσιμοι μπορούμε, έτσι ώστε
κανείς να μην μας κατευθύνει σε αυτό και αυτό. Αυτός είναι ο κύριος στόχος
μας. Από το 1977 (42 χρόνια τώρα) τα καταφερνουμε. Για πολλά χρόνια έπρεπε

να αγωνιζόμαστε έχοντας απέναντι μας την
κυβέρνηση, την Τουρκία, την πρεσβεία, που
προσπαθούσαν να μας ελέγξουν. Για να γίνει
αυτό, πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και να
είμαστε αρκετά προσεκτικοί για να κάνουμε
το καλύτερο δυνατό. Εάν η κυβέρνηση μας
χρηματοδοτεί κάθε χρόνο θα έχει απαιτήσεις
από εμάς Ειδικά από τις χορευτικές ομάδες
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Κάποιοι λένε
ότι εκπροσωπούμε την Τουρκία, άλλοι λένε
ότι εκπροσωπούμε τους Τουρκοκύπριους
και άλλοι λένε ότι εκπροσωπούμε τη Βόρεια
Κύπρο. Αυτό που λέμε είναι ότι εκπροσωπούμε
Τουρκοκύπριους που ζουν στη Βόρεια Κύπρο.
Έτσι αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολλές
δραστηριότητες για να είμαστε οικονομικά
ανεξάρτητοι. Ονομάζουμε τον εαυτό μας
«σάντουιτς», μεταξύ του βορρά και του
νότου. Αυτό δεν είναι καλό αλλά είναι η
πραγματικότητα. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, η πρεσβεία ή η κυβέρνηση λέει ότι το κάνουμε
αυτό γιατί θέλουμε να ζήσουμε με τους Έλληνες. Εμείς επιμένουμε σε μια λύση επειδή είναι ο μόνος
τρόπος να είμαστε ελεύθεροι. Εάν δεν υπάρχει λύση, τότε ο κυπριακός πολιτισμός του Βορρά θα χαθεί.
Στις αρχές Ιουλίου, συμμετείχατε στο φεστιβάλ μας για πρώτη φορά. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σας;
Ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις πολλούς νέους που εργάζονται οικειοθελώς για το φεστιβάλ. Αυτό ήταν
σπουδαίο και θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους νέους. Θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. Ήταν ένα
πολύ καλά οργανωμένο φεστιβάλ και το ένιωθα. Ήταν καλό να βλέπεις όλους εκείνους τους ανθρώπους
που θέλουν μια λύση στην Κύπρο και είναι κοντά στην ιδεολογία μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη
σχέση και ίσως να αυξήσουμε τη συνεργασία μας.
Τι θέλετε να πείτε στους νέους που διαβάζουν την εφημερίδα μας για τις τέχνες και την επανένωση
του νησιού μας με τους ανθρώπους που ζουν πάνω σε αυτό;
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όλοι μαζί θα πρέπει να επιμείνουμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
εθελοντικά χωρίς να περιμένουμε χρήματα ή οφέλη σε αντάλλαγμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
χωρίς να χάσουμε την ελπίδα μας. Πρέπει να πιστέψουμε ότι μια μέρα το νησί θα είναι ενωμένο και πρέπει
να εργαστούμε γι’ αυτό. Πρέπει να αναπτύξουμε και να μεταδώσουμε στη νεολαία τον πολιτισμό μας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον το Hasder εξακολουθεί να ασχολείται με αυτές τις δραστηριότητες.
Πρέπει να αυξήσουμε τις κοινές αξίες, τον πολιτισμό μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αυτό θα απαλείψει
την έχθρα και τις διαμάχες.
•Συνέντευξη στην Άννα Παναγιώτου, Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ
Μετάφραση- Επιμέλεια: Αντρέας Τσακκιστός, Μέλος Ν.Ε Ιδαλίου
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υμπληρώνονται φέτος 45 χρόνια από την εφαρμογή του δίδυμου εγκλήματος,
που σχεδιάστηκε στα στρατηγία του ΝΑΤΟ, σε βάρος της Κύπρου και του λαού
της. 45 μαύροι Ιούληδες στην αιματοβαμμένη ράχη του Πενταδακτύλου. Όσο
περνάει ο καιρός και εδραιώνονται ολοένα και περισσότερο τα τετελεσμένα
της κατοχής, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη για συνεπή επιμονή σε θέσεις
αρχών αξιοποιώντας τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και των συνόδων κορυφής.
Η ιστορία έχει αποδείξει πως όσες φορές παρεκκλίναμε από την αυτήν την πορεία η
Τουρκία έβρισκε τον τρόπο να προτάξει και αρκετές φορές να επιβάλει νέα τετελεσμένα
που μας έφερναν ένα βήμα πιο κοντά στην καταστροφική διχοτόμηση. Δυστυχώς η
κυβέρνηση Αναστασιάδη επιμένει πεισματικά, να αψηφά τα ιστορικά γεγονότα και
να βαδίζει σε νέες επικίνδυνες ατραπούς. Επιλέγει συνειδητά σε κρίσιμες στιγμές να
τοποθετεί τα μικροκομματικά της συμφέροντα πάνω από την προοπτική επίλυσης του
κυπριακού.
Η εμμονή του Αναστασιάδη σε
μη υιοθέτηση των συγκλίσεων
Χριστόφια-Ταλάτ, οι εθνικιστικές
του ακροβασίες, η παρουσία του
σε μυστικό δείπνο με ένα από
τους
κυριότερους
εκφραστές
της λύσης δύο κρατών στην
Τ/Κ πλευρά, η προσπάθεια για
ένταξη στην συζήτηση «νέων»
προτάσεων για το κυπριακό, έχουν
πληγώσει σοβαρά την αξιοπιστία
της Ε/Κ πλευράς, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία στην Τουρκία να
αποφύγει τις ευθύνες για την
στασιμότητα
στην
διαδικασία
επίλυσης του κυπριακού. Αυτό το
αποδεικνύει και η έκθεση του Γ.Γ.
του ΟΗΕ μετά το ναυάγιο στο Κράνς Μοντανά.
Όσες προσπάθειες και αν έγιναν από τους κυβερνώντες για υποτίμηση ή ακόμη και
δαιμονοποίηση των συγκλίσεων Χριστόφια-Ταλάτ, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει
σε κάθε ευκαιρία την ορθή κατεύθυνση αυτών των συγκλίσεων. Καθημερινά
αποδεικνύεται πως η παρέκκλιση από αυτές, σε συνδυασμό με το παρατεταμένο
αδιέξοδο, δίνει την δυνατότητα στην Τουρκία να προβάλει νέες απαράδεκτες
απαιτήσεις ακόμα και για ζητήματα που είχαν συμφωνηθεί.
Δυστυχώς, η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία διαπραγματευτικής διαδικασίας
τα τελευταία 2 χρόνια, επιχειρεί τις τελευταίες μέρες αλλεπάλληλες προκλητικές
ενέργειες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσπαθώντας να δημιουργήσει νέα
σοβαρά τετελεσμένα επι του εδάφους και επι της θάλασσας. Δυσάρεστη και συνάμα
επικίνδυνη εξέλιξη αποτελεί η πρόταση Ακκιντζί που αφορά τους υδρογονάνθρακες.

Μια πρόταση που είναι κατακριτέα αφού αποσυνδέει το ζήτημα του φυσικού αερίου από την
λύση του κυπριακού, πράγμα που οι συγκλίσεις Χριστόφια- Ταλάτ είχαν κλειδώσει. Σύμφωνα με
αυτές η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων θα αποτελούσε αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Αναστασιάδης είχε δηλώσει πως στα ζητήματα των υδρογονανθράκων, δεν
μπορεί η Τ/Κ πλευρά να έχει μια θετική ψήφο στο ομόσπονδο υπουργικό συμβούλιο. Αυτή η δήλωση
αποτελεί παρέκκλιση από την βάση των συμφωνηθέντων για το εν λόγω ζήτημα, προκαλώντας
βάσιμες ανησυχίες στην Τ/Κ κοινότητα.
Για ακόμη μια φορά ο τρόπος χειρισμού τέτοιων ζητημάτων από την κυβέρνηση Αναστασιάδη
δημιουργεί ένα θολό τοπίο, για την διεθνή κοινότητα και παράλληλα δίνει την ευκαιρία στην
Τ/Κ κοινότητα να «νομιμοποιήσει» τις ενέργειες της προβάλλοντας σοβαρούς προβληματισμούς,
με αποτέλεσμα να φαίνεται προς τα έξω πως, κινήσεις
σαν αυτή του κ Ακκιντζι αποτελεί πρωτοβουλία για άρση
του παρατεταμένου αδιεξόδου από το ναυάγιο και όχι
απομάκρυνση από τα συμφωνηθέντα.
Αυτό σε συνδυασμό με την μονόπλευρη εξωτερική πολιτική
της κυβέρνησης, που επιχειρεί να προσδέσει την Κύπρο
στο Αμερικάνικο άρμα, υιοθετώντας αποφάσεις των ΗΠΑ
που ουσιαστικά μας φέρνουν σε σύγκρουση με χώρες που
παραδοσιακά μας στήριζαν σε θέσεις αρχών στο κυπριακό,
αποδυναμώνει σημαντικά τις προσπάθειες μας για να
πετύχουμε την στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Η εμμονή της
κυβέρνησης που στόχο έχει και την μελλοντική ένταξη μας
στο ΝΑΤΟ, αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την πατρίδα μας,
ειδικά στις σημερινές συνθήκες όπου ο ιμπεριαλισμός απειλεί
όλο και περισσότερο με μια γενικευμένη πολεμική σύρραξη
στην ευρύτερη περιοχή μας και όχι μόνο.
Ως Αριστερά θεωρούμε πως πρέπει άμεσα να επανέλθουμε
στην πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, στην άμεση υιοθέτηση και αξιοποίηση
των συγκλίσεων Χριστόφια-Ταλάτ. Θα πρέπει ως Ε/Κ πλευρά να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία
που δημιουργείται για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας μετά την αποδοχή των δυο
ηγετών για μια άτυπη 5μερή συνάντηση.
Θα πρέπει όμως στην συνάντηση αυτή να πάμε αποφασισμένοι ότι θέλουμε να φτάσουμε μέχρι
τέλους. Να μην επαναλάβει ο Αναστασιάδης αυτό που έκανε στο Κρανς Μοντανά, όπου ουσιαστικά
όταν η διαδικασία έφτασε σε κρίσιμο σημείο έδειξε ανέτοιμος για να φτάσει σε συμφωνία,
αποχωρώντας από την διάσκεψη. Σε αυτή την διάσκεψη οφείλουμε να δείξουμε ως Ε/κ πλευρά
ετοιμότητα για να συμφωνήσουμε στις κύριες πτυχές του κυπριακού. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, θα
πρέπει να είναι εξ υπαιτιότητας της Τουρκίας κάτι που θα πρέπει να ενστερνίζεται και ο Γ.Γ. του
ΟΗΕ. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει ο Αναστασιάδης έστω και την ύστατή να απαγκιστρωθεί
από μικροκομματικές σκοπιμότητες και συμφέροντα και να θέσει ως προτεραιότητα την επανένωση
του λαού και του τόπου μας.
Για εμάς αδιαπραγμάτευτος στόχος παραμένει η επανένωση του λαού μας και προς αυτή την
κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να σμίξουμε
την τάξη μας. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για να ανεβάσουμε τον ήλιο πάνω από
την πατρίδα μας. Μέχρι τα συρματοπλέγματα της κατοχής να μπουν στο μουσείο της ιστορίας.
•Πέτρος Κούκος
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Καύσωνας, ξηρασία και πυρκαγιές πλήττουν τη Σουηδία!
Πλημμύρες πλήττουν το Πεκίνο και το Τιάντζιν στην Κίνα!
Φονικές πυρκαγιές και πλημμύρες έπληξαν την Ελλάδα!
Σοβαρή ξηρασία νεκρώνει την περιοχή Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία!
Καύσωνας σκορπά τον θάνατο σε 70 ανθρώπους στον Καναδά!
Αμμοθύελλες στην Ινδία στοίχισαν την ζωή σε 125 άτομα!
Φονικός καύσωνας με 65 νεκρούς κτυπά το Καράτσι στο Πακιστάν!

Τ

α πιο πάνω θα μπορούσαν να είναι βγαλμένα από ταινία τρόμου. Δυστυχώς
όμως είναι μερικά από τα γεγονότα που συνέβησαν τον περασμένο Ιούλιο
στον κόσμο. Τα πιο πάνω ακραία καιρικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα του
μεγαλύτερου περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος
άνθρωπος, της κλιματικής αλλαγής.

Δεύτερον, στον ανταγωνισμό εθνών-κρατών για τη μετάθεση των συνεπειών στους άλλους, τα πιο
φτωχά έθνη-κράτη θα πρέπει να υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες.

Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να δούμε πως ορίζεται η κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική αλλαγή ορίζεται ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα
στις ανθρώπινες δραστηριότητες, οδηγώντας έτσι σε μεταβολές των μετεωρολογικών
συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική διάρκεια. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται
για τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλαιπωρούν σήμερα το ανθρώπινο
είδος, όπως η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των παγετώνων, τα
ακραία καιρικά φαινόμενα, τις αλλαγές στο
οικοσύστημα και άλλα πολλά.

Δυστυχώς και στην Κύπρο, το περιβάλλον θυσιάζεται στο βωμό της «ανάπτυξης» και της
αύξησης των κερδών των λίγων, με τη στήριξη πρώτιστα της κυβέρνησης. Τα περιβαλλοντικά
προβλήματα έχουν οξυνθεί ως αποτέλεσμα της άναρχης ανάπτυξης και της ισοπεδωτικής
λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, στις πολιτικές για την προστασία
του περιβάλλοντος. Οι πολλές παραβιάσεις των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι
των προστατευόμενων περιοχών ΦΥΣΗ 2000, και η απροθυμία της κυβέρνησης να εκπονήσει ένα
ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο προστασίας τους επιδεινώνει
ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές η κλιματική
αλλαγή συνιστά μια υπαρξιακή απειλή για τον
ανθρώπινο πολιτισμό. Στα διάφορα σενάρια
αναφέρεται επίσης ότι οι κυβερνήσεις του
πλανήτη θα αγνοήσουν τις συμβουλές των
επιστημόνων προς εξυπηρέτηση, προφανώς,
των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων (βλ.
Ντόναλτ Τραμπ).
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, να
λύσουμε το πρόβλημα και να διασφαλίσουμε τη
διατήρηση του ανθρώπινου είδους θα πρέπει να
κατανοήσουμε τη βασική αιτία του προβλήματος.

Τρίτον, μέσα σε κάθε έθνος-κράτος, όπου το κοινωνικό κράτος και οι κοινωνικές υποδομές
απαξιώνονται και καταρρέουν, η εργατική τάξη θα πρέπει τελικά να πληρώσει το τίμημα.

Το κεφάλαιο που
εκμεταλλεύεται τις
ανανεώσιμες πηγές τόσο
γρήγορα που είναι αδύνατον
να ανανεωθούν, με ένα και
μοναδικό σκοπό. Τη συσσώρευση
όλο και περισσότερου
πλούτου στα χέρια
όλο και λιγότερων
ανθρώπων.

Η νεαρή ακτιβίστρια από τη Σουηδία, Greta
Thunberg, κατάφερε να εστιάσει στο κυριότερο
αίτιο της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μόνο μία
φράση. «Η βιόσφαιρα μας θυσιάζεται ώστε οι
πλούσιοι σε χώρες όπως η δικιά μου να ζουν
μέσα στις πολυτέλειες. Τα βάσανα των πολλών
πληρώνουν τις πολυτέλειες των λίγων. Λέτε ότι αγαπάτε τα παιδιά σας πάνω απ όλα,
κι όμως τους κλέβετε το μέλλον μπροστά στα μάτια τους. Και αν μέσα σε αυτό το
πολιτικό σύστημα είναι αδύνατον να βρεθούν λύσεις, τότε πρέπει μάλλον να αλλάξουμε
σύστημα».

Ακριβώς σε αυτό το οικονομικοπολιτικό σύστημα πρέπει να εστιάσει κανείς για να
κατανοήσει τα βαθύτερα αίτιας της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής
καταστροφής. «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε», ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται και
διογκώνεται, σπαταλώντας όλο και περισσότερες μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το
κεφάλαιο που εκμεταλλεύεται τις ανανεώσιμες πηγές τόσο γρήγορα που είναι αδύνατον
να ανανεωθούν, με ένα και μοναδικό σκοπό. Τη συσσώρευση όλο και περισσότερου
πλούτου στα χέρια όλο και λιγότερων ανθρώπων.
Η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής είναι λοιπόν, σε όλες τις κλίμακες και όλο της το
βάθος, υπόθεση ταξική.
Πρώτον, το οργανικό σώμα του ανθρώπου, η φύση, σύμφωνα με τον Μαρξ, κινδυνεύει
όχι λόγω της βιομηχανοποίησης, αλλά λόγω της καπιταλιστικά ασύδοτης εκμετάλλευσης
της.

Για όλα αυτά η ΕΔΟΝ θεωρεί πως το ζήτημα της περιβαλλοντικής
κρίσης και της κλιματικής αλλαγής είναι ζήτημα πρώτιστα πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό.
Η ΕΔΟΝ αγωνίζεται για ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που
διαπνέεται από θεμελιώδεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
αρχές, προφυλάσσει και σέβεται το περιβάλλον, την ορθολογική
διαχείριση των φυσικών πόρων.
Προς αυτή την κατεύθυνση η ΕΔΟΝ, μέσα από συλλογικές και
συνεδριακές της αποφάσεις, προτείνει:

• Δημιουργία Κεντρικού Φορέα Περιβάλλοντος ο οποίος να κατέχει
όλες τις περιβαλλοντικές αρμοδιότητες.
• Σεβασμό και εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών νομοθεσιών.
Επιβολή αυστηρών ποινών στους παρανομούντες.
• Εφαρμογή του γενικού σχεδίου για τις παραλίες.
• Ενίσχυση των χώρων πρασίνου και εισαγωγή αυστηρών
περιβαλλοντικών προϋποθέσεων σε μεγάλες αναπτύξεις.
• Μέτρα πρόληψης και εκπαίδευσης για αντιμετώπισης πυρκαγιών
και άλλων φυσικών καταστροφών.
• Ενθάρρυνση των νέων που επενδύουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
• Προώθηση της χρήσης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Ορθολογιστική και βιώσιμη
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
• Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, με θέσπιση αυστηρών
κανόνων στα θέματα μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
• Πλήρης προστασία του φυσικού πλούτου ο οποίος βρίσκεται στο δίκτυο Natura 2000.
• Αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών.
Η ΕΔΟΝ απευθύνεται σε ολόκληρη τη νεολαία, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της.
Στοχεύει στη μαζικοποίηση της νεολαίας που παλεύει για έναν άλλο κόσμο που θα έχει ως μοναδικό
στόχο την υγεία, την πρόοδο και την ευημερία του ανθρώπου. Που θα σέβεται και θα αγαπά όχι
μόνο τον άνθρωπο αλλά και ότι τον περιβάλλει. Για εμάς ο αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό δεν
είναι μία εμμονή. Είναι αγώνας διατήρησης της ανθρωπότητας.
•Ανδρέας Χρυσάνθου
Μέλος Γραμματείας ΕΔΟΝ Πάφου
Επαρχιακός Υπεύθυνος Γραφείου Περιβάλλοντος και Υγείας
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τελευταία πράξη στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας με φόντο την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου της περιοχής, είχε ως αποτέλεσμα
την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία ως απόρροια των παράνομων ενεργειών της δεύτερης εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης(ΑΟΖ). Οι κυρώσεις αυτές, δυστυχώς για εμάς, είναι μηδαμινής σημασίας για την Τουρκία. Ταυτόχρονα, και σε αντιδιαστολή με την ατμόσφαιρα που
καλλιεργείται από τους εκπροσώπους του κυβερνώντος κόμματος η Κύπρος δεν έχει στρατιωτικούς συμμάχους στην περιοχή που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τα
συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στη στάση της Άγκυρας.

Καταρχάς, μια σύντομη αναφορά στην υπάρχουσα σοφία εντός
του κλάδου των διεθνών σχέσεων, η οποία υποστηρίζει πως
οι οικονομικές κυρώσεις σπάνια επιτυγχάνουν τον στόχο τους.
Σύμφωνα με τον διεθνολόγο Roland A. Pape, ο οποίος εξέτασε
115 περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, οι οικονομικές κυρώσεις
ήταν επιτυχής, δηλαδή κατάφεραν να οδηγήσουν το κράτος στο
οποίο επιβλήθηκαν οι κυρώσεις σε αλλαγή της πολιτικής του,
στο 5% των περιπτώσεων. To πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα
του μειωμένου ποσοστού επιτυχίας των οικονομικών κυρώσεων
είναι η περίπτωση του Ιράκ. Το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν
από το 1991 μέχρι το 2003 κατάφερε να παραμείνει στην
εξουσία παρά τις ασφυκτικές οικονομικές κυρώσεις από
το σύνολο της διεθνούς κοινότητας που είχαν ως στόχο την
πτώση του. Αυτό επιτεύχθηκε μόνο μετά από την Αμερικανική
στρατιωτική επέμβαση. Η Τουρκία στη προκειμένη περίπτωση
όμως βρίσκεται σε μια πολύ πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση με το
Ιράκ για λόγους που θα αναλυθούν πιο κάτω.
Ας εστιάσουμε τώρα στις κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία με αφορμή τις
παράνομες ενέργειες του Φατίχ εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Οι
κυρώσεις αφορούν το πάγωμα κεφαλαίων της τάξεως των 146
εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν προ-ενταξιακή βοήθεια για
την Τουρκία. Επίσης, αποφασίστηκε το πάγωμα της υπογραφής
νέας συμφωνίας στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών, αλλά
και αναβολή του διαλόγου σε υψηλό πολιτικό επίπεδο σε τομείς
όπως η οικονομία, η ενέργεια, οι μεταφορές και η γεωργία.
Τέλος, αναστάλθηκε η χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για έργα τα οποία υλοποιούνται υπό την
εγγύηση του τουρκικού κράτους.
Τόσο ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Έλληνας
ομόλογος του χαιρέτησαν την ενέργεια της ΕΕ, εστιάζοντας στην
αλληλεγγύη που επέδειξαν οι Ευρωπαίοι εταίροι. Δυστυχώς
όμως η αλληλεγγύη αυτή θα έχει όρια για δύο καίριους λόγους.
Ο πρώτος είναι καθαρά οικονομικός. Η Τουρκία αποτελεί την 17η
ισχυρότερη οικονομία
παγκόσμια με τεράστια
γεωπολιτική
και
οικονομική
σημασία
για την ΕΕ. Εξάλλου
σύμφωνα με στοιχεία
της ίδιας της ΕΕ ο
5ος
σημαντικότερος
εμπορικός
εταίρος
της ενώ έχει ιδιαίτερα
σημαντική πολιτική και
οικονομική
σημασία
για
συγκεκριμένους
εταίρους
όπως
η
Γερμανία. Ενδεικτικά,
ο όγκος του διμερούς
εμπορίου
μεταξύ
Τουρκίας και Γερμανίας
ανέρχεται στα 36,4
δισεκατομμύρια
δολάρια για το 2017.

Η κυβέρνηση
οφείλει να δει τα
πράγματα με ρεαλισμό
και να αποφύγει περεταίρω
τυχοδιωκτισμούς που θα
αποδυναμώσουν
περεταίρω τη θέση
μας έναντι της
Τουρκίας.

Ο δεύτερος λόγος είναι
το μεταναστευτικό και
προσφυγικό ζήτημα.
Είναι νωπές ακόμα
οι μνήμες του 2016
όταν η ΕΕ έμοιαζε έρμαιο της Τουρκίας στην προσπάθεια της να πετύχει
μια συμφωνία επαναπροώθησης των μεταναστών και προσφυγών που είχαν
εισέλθει στα εδάφη της ΕΕ από την Τουρκία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε
εντέλει πλέον είναι προϊόν επανεξέτασης και αναθεώρησης σύμφωνα με
τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ως εκ τούτου αναστέλλεται. Εάν η
Τουρκία αποφασίσει να κάνει αυτές τις εξαγγελίες της πράξη τότε η πίεση
που θα δεχθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα τους οδηγήσει σε αναθεώρηση
της στάσης τους σε σχέση με τις κυρώσεις.
Με βάση τα πιο πάνω, εγείρεται το ερώτημα: που είναι οι πολυδιαφημιζόμενες
συμμαχίες μας οι οποίες θα παρείχαν και ένα στρατιωτικού αντίμετρο σε
συνδυασμό με τις κυρώσεις που θα μας επέτρεπαν να εκμεταλλευτούμε

τον ορυκτό μας πλούτο ανεμπόδιστα; Πρόσφατα εξάλλου εκ μέρους του
ΔΗΣΥ, ο Αντρέας Κυπριανού υποστήριξε ότι συντελείται στην περιοχή μας
μία «συμμαχία που θα αλλάξει τα παγκόσμια γεωπολιτικά δεδομένα». Η
ρητορική αυτή είναι πλήρως ανεδαφική και συντηρεί έναν ηγεμονικό λόγο
στα ΜΜΕ ο οποίος καμία επαφή δεν έχει με την πραγματικότητα. Κανένας
εταίρος ή σύμμαχος δεν πρόκειται να έρθει σε διάσωση της Κύπρου χωρίς να
έχει ισχυρά και ουσιαστικά συμφέροντα αλλά η κυβέρνηση τόσο το 2013 όσο
και τώρα απώλεσε την ευκαιρία για τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης
φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Ο τερματικός αυτός θα αναβάθμιζε την
γεωπολιτική μας σημασία ρίχνοντας όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, αυτό της
λύσης του Κυπριακού με την δίοδο του αγωγού στην Τουρκία, αγνοώντας
επίσης τις παγκόσμιες εξελίξεις στην αγορά του φυσικού αερίου που κάνουν
την πώληση φυσικού αερίου στην ΕΕ στην παρούσα φάση μη οικονομικά
συμφέρουσα. Η γεωπολιτική μας σημασία π.χ. για το Ισραήλ θα ήταν πιο
σημαντική εάν υγροποιούσαμε φυσικό αέριο του Ισραήλ στην Κύπρο όπως
ήταν οι σχεδιασμοί του 2012 και 2013.
Συνοψίζοντας, παρά τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την
ΕΕ στην Τουρκία λόγω των παράνομων της ενεργειών στην Κυπριακή
ΑΟΖ, η στάση της Τουρκίας δεν θα αλλάξει. Αυτό
είναι πασιφανές εξάλλου από την αποστολή και
2ου ερευνητικού σκάφους στην Κυπριακή ΑΟΖ. Η
κυβέρνηση οφείλει να δει τα πράγματα με ρεαλισμό
και να αποφύγει περεταίρω τυχοδιωκτισμούς που
θα αποδυναμώσουν περεταίρω τη θέση μας έναντι
της Τουρκίας.

•Του Αλέξανδρου Ζαχαριάδη
Ο Αλέξανδρος Ζαχαριάδης είναι διεθνολόγος
και πολιτικός επιστήμονας. Είναι διδακτορικός
φοιτητής με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση στο
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του London School of
Economics and Political Science(LSE).

ευρωπαϊκά θέματα

H

Manon Aubry (France Insoumise, Γαλλία) και ο Martin Schirdewan (DIE LINKE, Γερμανία) είναι οι νέοι συν – πρόεδροι της
ομάδας της ΕΕΑ/ΒΠΑ στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Schirdewan, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής από το 2017 και είχε τον
ρόλου του προέδρου από τις ευρωεκλογές του Μάη, έλαβε πλέον και
επίσημα το ρόλο της ηγεσίας. Η Aubry, είναι πρώην εκπρόσωπος
τύπου της Oxfam, και αποτελεί πλέον το νεαρότερο πρόσωπο
που ηγείται πολιτικής ομάδας becomes στο Ευρωκοινοβούλιο.
«Η ΕΕΑ/ΒΠΑ θα είναι η φωνή των λαών της Ευρώπης ενάντια
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικής: θα αγωνιστούμε για το
κλίμα, τη φορολογία, και την κοινωνική δικαιοσύνη
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υποστηρίζουμε τα
κοινωνικά κινήματα ανά την Ευρώπη», δήλωσε η Aubry.
Ο Schirdewan πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να εργαστώ
με μια δυνατή ομάδα για μια πιο δίκαιη, ειρηνική
και περιβαλλοντικά βιώσιμη Ευρώπη. Η ομάδα
είναι καλά διαμορφωμένη για να αποτελέσει την
εποικοδομητική και αποφασιστική αριστερή
αντιπολίτευση τα επόμενα χρόνια.»
Μαζί, θα ηγηθούν της Αριστεράς ενόψει των
προκλήσεων έναντι στην επικρατούσα πολιτική
της ΕΕ και σε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επικεφαλής
την Ursula von der Leyen.
Οι João Ferreira (PCP, Πορτογαλία), η Marisa Matias (Bloco
de Esquerda, Πορτογαλία), η Sira Rego (Izquierda Unida,
Ισπανία) και ο Nikolaj Villumsen (Enhedslisten, Δανία) θα είναι
αντιπρόεδροι.
Εκ μέρους εκατομμυρίων πολιτών, αυτή η νέα ηγεσία θα καταπολεμήσει
τη λιτότητα και την άκρα δεξιά για μια Ευρώπη που να προστατεύει
τα δικαιώματα των εργαζομένων, τον φεμινισμό, την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης.

Ευρωβουλευτές της Αριστεράς στο Καράκας
για το Φόρουμ Σάο Πάολο 2019
Το 25ο Φόρουμ Σάο Πάολο πραγματοποιήθηκε στο Καράκας από τις 24- 28 Ιουλίου και η
ΕΕΑ/ΒΠΑ εκπροσωπήθηκε από τον Manu Pineda (Izquierda Unida, Spain) και τη Sandra Pereira
(PCP, Portugal).
Στην εκδήλωση παρέστησαν περισσότερες από 120 οργανώσεις και
πολιτικά κόμματα της Αριστεράς για να συζητήσουν τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Λατινική Αμερική και τρόπους αντιμετώπισης του
κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου δόγματος σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ενόψει του Φόρουμ η Pereira δήλωσε:
«Το φετινό θέμα «Για την Ειρήνη, την Κυριαρχία και την Ευημερία των Λαών:
Ενότητα, Αγώνας, Μάχη και Νίκη!» θα αποτελέσει μια σημαντική επιβεβαίωση
των αξιών και των στόχων γύρω από τους οποίους συγκεντρώθηκαν εδώ
οι δημοκρατικές, προοδευτικές και επαναστατικές δυνάμεις της Λατινικής
Αμερικής και της Καραϊβικής…Η παρουσία της αποστολής της ΕΕΑ/ΒΠΑ είναι
σημαντική ευκαιρία για να εμβαθύνουμε τη γνώση μας στην πολιτική κατάσταση
στην περιοχή, να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και να ενισχύσουμε την
αλληλεγγύη μας με αυτές τις δυνάμεις.»
Ο Pineda από πλευράς του δήλωσε «Πηγαίνουμε για να συναντηθούμε με
τα αδέρφια μας από την Λατινική Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο για
να αναζητήσουμε κοινή στρατηγική στον αγώνα ενάντια στο νέο κύμα
αμερικανοκίνητης επιθετικότητας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το
φετινό φόρουμ λαμβάνει χώρα στη Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία βρέθηκε
πρόσφατα υπό πολιορκία και η τύχη της συχνά απειλείται.»
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αφιέρωμα

Η τάφρος της Πύλης Αμμοχώστου για τρεις μέρες γέμισε ασφυκτικά
από χιλιάδες κόσμο. Κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε να παρακολουθήσει το
πλούσιο μουσικοκαλλιτεχνικό πρόγραμμα και την πολιτιστική πρόταση της ΕΔΟΝ για την κοινωνία
μας. Το 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ θα γραφτεί στην ιστορία ως το πιο μαζικό και επιτυχημένο των
τελευταίων πολλών χρόνων καθώς η παρουσία και ο ενθουσιασμός του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Η τεράστια επιτυχία του φεστιβάλ αποτελεί φόρο τιμής στον Δημήτρη Χριστόφια, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το φεστιβάλ. Φόρο
τιμής σε ένα άνθρωπο που συνέδεσε το όνομα του τόσο με την ΕΔΟΝ και το φεστιβαλικό κίνημα και με τους αγώνες του Κυπριακού
λαού για απελευθέρωση και επανένωση αλλά και των λαών όλου του κόσμου για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η μαζικότητα
του φεστιβάλ μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίσουμε τους αγώνες με πίστη στα ιδανικά μας όπως ακριβώς αγωνίστηκε
σε όλη του τη ζωή ο Δημήτρης Χριστόφιας
Το 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ έστειλε μηνύματα απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, επαναπροσέγγισης, ενίσχυσης του αγώνα
ενάντια στο φασισμό, ενίσχυση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλληλεγγύης με τους λαούς όλου του κόσμου καθώς
επίσης και αγώνα για ένα κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση.
Με οδηγό την τεράστια επιτυχία του 32ου Παγκύπριου Φεστιβάλ, προχωρούμε αποφασιστικά και δίνουμε ραντεβού στους αγώνες που
έχουμε να δώσουμε. Καλή αντάμωση στους δρόμους του αγώνα! Καλή αντάμωση στο 33ο Παγκύπριο Φεστιβάλ!

αφιέρωμα
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EΔΟΝόπουλα

Ε

φτά μέρες γεμάτες μοναδικές στιγμές έζησαν όλοι οι
κατασκηνωτές που φέτος επέλεξαν να περάσουν κάποιες
μέρες από τις διακοπές τους στις παιδικές κατασκηνώσεις της
ΕΔΟΝ στα Περβόλια Λάρνακας. Παιδιά και έφηβοι από όλες τις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου συναντήθηκαν στον κατασκηνωτικό
χώρο και συμμετείχαν στο πλούσιο πρόγραμμα της κατασκήνωσης,
περνώντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.
Το πρόγραμμα για τις κατασκηνωτικές περιόδους που αφορούν
παιδιά που κατά την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα φοιτούν στην
Δ’ Δημοτικού καθώς και τις ακόλουθες τάξεις του Δημοτικού, και για
τις κατασκηνωτικές περιόδους Γυμνασίου, ήταν ειδικά διαμορφωμένο
ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κατασκηνωτών και προσαρμοσμένο
ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις προσωπικότητες που μάθαμε στις
συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων κατά τη διάρκεια της χρονιάς,
να μάθουν περισσότερα για την ιστορία άλλων χωρών και τον
τρόπο που ζουν τα παιδιά σε αυτές τις χώρες, να κάνουν πειράματα
φυσικής, να ενημερωθούν για τρόπους ασφαλούς πλοήγησης στο
διαδίκτυο, να αναλύσουν το επίκαιρο θέμα συζήτησης περί κλιματικής
αλλαγής και να εξετάσουν τις γνώσεις τους στον τελικό μορφωτικό
διαγωνισμό.
Οι δραστηριότητες έδιναν ποικίλα ερεθίσματα στα παιδιά και
αποτελούσαν την αφορμή να ρωτήσουν και να ακολουθήσει
συζήτηση γύρω από ποικίλα θέματα: ιστορία της Κύπρου, Λαϊκό
Κίνημα, παγκόσμιο αντιφασιστικό κίνημα, κλιματική αλλαγή,
δικαιώματα των παιδιών και άλλα. Έγινε γρήγορα αντιληπτό τόσο
από τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, όσο και
από τα παιδιά του Γυμνασίου ότι όσα μάθαιναν στο πλαίσιο του
προγράμματος, δεν τα είχαν γνωρίσει από τη σχολική ύλη, και η
κυριάρχη απορία των παιδιών κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών
περιόδων ήταν γιατί συνέβαινε αυτό.
Οι κατασκηνώσεις και φέτος διακρίθηκαν από το πνεύμα
ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των ομάδων, καθώς και από
τη διάθεση των κατασκηνωτών να περάσουν όμορφα τις μέρες
της κατασκήνωσης μαζί με τους συναγωνιστές τους που γνώρισαν
για πρώτη φορά εκεί, αποκομίζοντας γνώσεις και εμπειρίες που
θα τους συντροφεύουν για πολύ καιρό. Οι πλείστοι ανανέωσαν
το ραντεβού τους και για του χρόνου, με ενδιάμεσους σταθμούς
τις συνατήσεις των Τοπικών Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων σε όλες τις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και το καθιερωμένο Παγκύπριο
Κυνήγι Θησαυρού τον Σεπτέμβριο.

Κ

αι φέτος το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της
ΕΔΟΝ φιλοξένησε τους μικρούς μας φίλους στο χώρο του
Παιδότοπου, που απευθύνεται στα παιδιά, ενώ παράλληλα
παρουσιάζει τη δράση του Παγκύπριου Κινήματος
ΕΔΟΝόπουλων.

Μετά από την πραγματοποίηση των επαρχιακών Φεστιβάλ Παιδιού σε
όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου προς τιμή της Παγκόσμιας
μέρα Παιδιού, οι εορτασμοί κορυφώθηκαν στο 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών και συγκεκριμένα στη γωνιά του Παιδότοπου. Ο
Παιδότοπος του Φεστιβάλ ήταν ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου
τα παιδιά μπορούσαν να περάσουν το χρόνο τους ευχάριστα και
δημιουργικά και τις τρεις βραδιές του Φεστιβάλ σε ψυχαγωγικές και
επιμορφωτικές γωνιές παρακολουθώντας επίσης παιδικό καλλιτεχνικό
πρόγραμμα.
Και τις τρεις νύχτες του φεστιβάλ, οι μικροί επισκέπτες μπορούσαν
ελεύθερα να δημιουργήσουν στις γωνιές ζωγραφικής και χειροτεχνίας,
να μασκαρευτούν με τη ζωγραφική προσώπου, να διασκεδάσουν με
μπαλονοδημιουργίες, να παίξουν με παραδοσιακά παιχνίδια και να
χοροπηδήσουν στο φουσκωτό. Πήραν μια γεύση από ό,τι μάθαμε
στις συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων σε όλες τις
ελεύθερες επαρχίες της Κύπρου, υπό την επίβλεψη των εθελοντών του
Παιδότοπου οι οποίοι διασκέδαζαν μαζί με τα παιδιά.
Πέρα από τις γωνιές, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν
με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Παιδότοπου. Την πρώτη νύχτα,
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, το πρόγραμμα περιλάμβανε λαϊκούς και
παραδοσιακούς χορούς από την σχολή χορού «Κύπρος» και χορούς
λάτιν και τσα-τσα από τη σχολή “Sport and Dancing”. Παράλληλα
διεξήχθηκε ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τον Πέτρο Κονόμου, ενώ τα
παιδιά έκαναν κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά με την καθοδήγηση
προσωπικού του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου.
Τη δεύτερη νύχτα, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στη σκηνή μας επισκέφθηκε ο
Καραγκιόζης με την παρέα του και τα εργαστήρια της δεύτερης νύχτας
περιλάμβαναν μουσικές δραστηριότητες από το μουσικό εργαστήρι
“The Creative Music Studio”, και πειράματα φυσικής για παιδιά και
έφηβους.
Τέλος, την τρίτη νύχτα, Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, παρακολουθήσαμε
και χορέψαμε ελληνικούς χορούς μαζί με το Λαογραφικό Όμιλο
Εργατών, διασκεδάσαμε με παραδοσιακά παιχνίδια και αφήγηση του
παραμυθιού «Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο». Ακολούθως, τα παιδιά
από τις Παιδικές Κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ έκαναν το κλείσιμο του 32ου
ΠΦΝΦ στην Κεντρική εξέδρα.

μαθητές

μείς οι μαθητές, με τις αξίες που μας δίνει η ΕΔΟΝ
και το ΑΚΕΛ καθημερινα, ανταποκριθηκαμε στο
κάλεσμα για το 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών. Η περήφανη αριστερή νεολαία
από τη πρώτη στιγμή έδωσε μαζικο και δυνατό παρών
ξεκινώντας το στήσιμο του φεστιβάλ από τις 17 Ιουνίου
2019. Σε αυτό το ραντεβού οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες
του μαθητικού τμήματος ήταν πιστοί και βοήθησαν στο
στήσιμο του φεστιβάλ. Δεκάδες μαθητές στελέχη και μέλη
της οργάνωσης βρίσκονταν καθημερινά στο χώρο του
φεστιβάλ και η βοήθεια που έδωσαν για να στηθεί η μικρή
πολιτεία του φεστιβάλ ήταν πολύτιμη.

E

Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις νέους εργαζόμενους, φοιτητές
αλλά και εμάς τους μαθητές να συνεργαζόμαστε τόσο
αψογα και μέσα στα πλαίσια του εθελοντισμού και της
ανιδιοτέλειας. Το στήσιμο διήρκεσε δυόμιση ευδομαδες
και μέσα σε από διάφορα πόστα οι μαθητές όπως και οι
υπόλοιποι ΕΔΟΝίτες με όρεξη και την ανιδιοτέλεια κάναμε
πράξη το μεγαλύτερο πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός του
καλοκαιριού στην Κύπρο. Τεράστια ήταν η προσφορά εμάς

των μαθητών και για την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ
όπου εκατοντάδες μαθητές χωρίστηκαν σε διάφορα πόστα
για να βοηθήσουν τις μέρες του φεστιβάλ.
Η προσφορά και ο εθελοντισμός δεν τέλειωσε με το τέλος
του φεστιβάλ. Έτσι ως μαθητές δώσαμε δυναμικό παρών
και στο ξεστήσιμο του φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε το
πρωί στις 6 Ιουλίου και παραδώσαμε το χώρο του φεστιβάλ
καθαρό πίσω στο Δήμο.
Μεγάλη ήταν η σημασία που δώσαμε ως μαθητές στο
μαθητικό στέκι του φεστιβάλ όπου ενημερώναμε τους
περαστικούς για τη δράση του μαθητικού τμήματος της ΕΔΟΝ
και λύναμε διάφορες απορίες. Μέσα από το μαθητικό στέκι
παρουσιάσαμε τις θέσεις της συνδικαλισιτκής έκφρασης
των Αριστερών μαθητών δηλαδή της Παγκύπριας Ενιαίας
Οργάνωσης Μαθητών (ΠΕΟΜ) αλλά και της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) στην ηγεσία της
οποίας βρίσκεται η ΠΕΟΜ, κάνοντας τεράστιο έργο προς
όφελος των μαθητών. Επίσης ο οποιοσδήποτε μαθητής
είχε την ευκαιρία να μιλήσει με εμάς και να του λύσουμε
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όποια απορία έχει για οποίοδήποτε θέμα. Έτσι καταφέραμε
σε μεγάλο βαθμό να κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις με
συμμαθητές μας για τα προβλήματα των σχολείων μας, για
το τι σχολείο θέλουμε και τους τρόπους που μπορούμε να
αγωνιστούμε. Καταφέραμε μέσα από αυτές τις συζητήσεις να
οργανώσουμε μαθητές στην ΕΔΟΝ, μαθητές που μοιράζονται
τις ίδιες ανησυχίες μαζί μας και την ίδια έννοια για το σχολείο
και για την κοινωνία.
Ως ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε και να προσφέρουμε εθελοντικά όπως μας
διδάσκει η οργάνωση μας μέσα από τις ιδέες και τη δράση
της. Οι μαθητές θα βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή
γιατί η ελπίδα βρίσκεται στη νεολαία της Αριστεράς. Καλή
αντάμωση στους αγώνες και στο 33ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ.
•Γιάννης Λαπήθιος
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παλουριώτισσας
Μέλος Τεχνικής Επιτροπής 32ου Φεστιβάλ ΕΔΟΝ

Σ

τον τομέα της ΕΚΕ, η προσέγγιση που
υιοθετείται από τη Cyta είναι ολιστική. Tο
2004 υπέγραψε τον «Χάρτη Αειφορίας»
(Sustainability Charter) του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών
ΕΤΝΟ, με τη δέσμευση να παρέχει προϊόντα και
υπηρεσίες, τα οποία να προσφέρουν σημαντικά
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Υποστήριξη σε κοινωνικά σύνολα και της
διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας
Ο Οργανισμός αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και
προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες ή δυσκολίες
στην όραση, την ακοή ή την κίνηση, ίσες ευκαιρίες
επικοινωνίας. Παράλληλα, προσφέρει μειωμένα
τέλη σε περίπου 36 χιλιάδες συμπολίτες μας,
των οποίων το εισόδημα είναι κάτω από το όριο
φτώχειας, καθώς και σε ομάδες συμπολιτών μας
με ειδικές ανάγκες.
Επιπρόσθετα, η Cyta έγινε ο πρώτος οργανισμός
στη χώρα μας που υπέγραψε τον Εθνικό
Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας στο
Χώρο Εργασίας (Diversity Charter). Στόχος
του είναι η προώθηση της διαχείρισης της
διαφορετικότητας και της ένταξης, καθώς και
η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στον εργασιακό
χώρο.
Συνεισφορά προς τα παιδιά
• Λύσεις για ασφαλή χρήση του διαδικτύου από
τα παιδιά, όπως τα λογισμικά Safe Internet - for
home και Safe Internet - for schools της Cytanet,

καθώς και η εφαρμογή safeMobile για κινητά
και tablets.
• Διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων σε
σχολεία, με στόχο την εκπαίδευση παιδιών,
γονέων και κοινού, για την ορθή και ασφαλή
χρήση του διαδικτύου.
• Δημιουργία του HFC Beat Bullying app, σε
συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
Hope For Children. Η εφαρμογή διευκολύνει την
ανώνυμη επικοινωνία των παιδιών με τις αρμόδιες
αρχές για καταγγελία περιπτώσεων bullying.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Η πολιτική που εφαρμόζεται από τη Cyta βασίζεται
στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που
συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και στην
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από
τη λειτουργία τους στο περιβάλλον.
• Για το έτος 2018, η Cyta, μέσα από τη συστηματική
φιλοπεριβαλλοντική πολιτική της, πέτυχε να
επαναχρησιμοποιήσει/ανακυκλώσει ποσοστό
97,3% των αποβλήτων της, εξασφαλίζοντας το
πιστοποιητικό “Zero Waste to Landfill”, από την
εταιρεία TUV Cyprus Ltd.
• Είναι η πρώτη κυπριακή εταιρεία που
έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση όλων
των καταστημάτων της με το πιστοποιητικό
περιβαλλοντικής ποιότητας Green Offices.
• H Cyta φυτεύει ένα δέντρο για κάθε δέκα
νέες συνδέσεις Cytavision. Επίσης, προωθεί
διαρκώς, ενέργειες για μείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων.

16

K

Αύγουστος
2019

φοιτητές

άθε καλοκαίρι πραγματοποιείται η Συνδιάσκεψη του Φοιτητικού Τμήματος της
ΕΔΟΝ. Η Συνδιάσκεψη αποτελεί την κατακλείδα της ακαδημαϊκής χρονιάς αλλά
και το εναρκτήριο έναυσμα της επόμενης, ενώ συμμετέχουν μέλη από όλους τους
χώρους σπουδών που υπάρχουν φοιτητές.

Ο ρόλος της συνδιάσκεψης είναι να τονίσει την πολιτική σημασία της παρουσίας της νεολαίας
και των φοιτητών στους αγώνες που δίνονται από το Λαϊκό Κίνημα και να καταδείξει ξανά
τις δημοκρατικές διαδικασίες της οργάνωσης και τον συλλογικό τρόπο λήψης αποφάσεων
που ακολουθείται. Επίσης συζητούνται και αποφασίζονται δημοκρατικά οι θέσεις, τόσο οι
διαχρονικές, όσο και οι επίκαιρες, αλλά και η δράση που θα έχει η παράταξη τον επόμενο
χρόνο.
Μέσα από τις εργασίες της Συνδιάσκεψης, γίνεται εποικοδομητικός διάλογος και δίνεται
ο λόγος σε όλα τα μέλη να τοποθετηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στο κυπριακό
φοιτητικό κίνημα αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να έχει η ΠΟΦΕΝ στους αγώνες
και τις διεκδικήσεις των φοιτητών. Δίνεται ακόμα η ευκαιρία στα μέλη να μεταφέρουν τις
εμπειρίες τους αλλά και να αναφερθούν στα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν
στην χρονιά. Μέσα από έναν πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο, τις τοποθετήσεις των
συνέδρων για την κατάσταση στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα, αλλά και το ρόλο της ΠΟΦΕΝ
στην οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των φοιτητών, τέθηκαν οι κατευθυντήριες
γραμμές για τη δράση του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, καθώς και οι στόχοι για τη νέα
ακαδημαϊκή χρονιά.
Στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης γίνεται και εκτενής παρουσίαση και στον τρόπο λειτουργίας των
Βοηθητικών Γραφείων της Οργάνωσης. Τα βοηθητικά γραφεία στοχεύουν στην αποκέντρωση,
στην εξειδίκευση και στην επέκταση της δουλειάς μας. Η καλύτερη λειτουργία των γραφείων
επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατό μαζικότερη συμμετοχή όλο και περισσότερων φοιτητών. Η
μαζική συμμετοχή στα Βοηθητικά Γραφεία βοηθά στη διάδοση των θέσεων και της δράσης μας.
Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες μέσα από τις εργασίες της Συνδιάσκεψης, διατράνωσαν τη
θέλησή τους να παλέψουν για να επανακτήσουν όσα βίαια αποκόπηκαν από τα κεκτημένα
των φοιτητών τα τελευταία χρόνια και παράλληλα πως θα ανακινήσουν και θα προωθήσουν
το κάθε συνδικαλιστικό ζήτημα προκύπτει σε κάθε χώρο σπουδών. Ταυτόχρονα, έδειξαν
την αποφασιστικότητα τους να παραμείνει η Προοδευτική στην πρωτοπορία των αγώνων
για τα δικαιώματα των φοιτητών σε όλους τους χώρους σπουδών, δίνοντας παράλληλα την
υπόσχεση πως η παράταξη της Αριστεράς θα παραμείνει πρώτη στις συνειδήσεις των φοιτητών.
Αμετάθετος στόχος για τους ΕΔΟΝίτες, παραμένει ο αγώνας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, που θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας. Μέσα από την 26η Συνδιάσκεψη,
στέλνουμε ξεκάθαρα το μήνυμα πως η νεολαία της Αριστεράς παλεύει για μια Κύπρο ελεύθερη,
ομόσπονδη, αποστρατικοποιημένη.

Σε μια χρονιά όπου και πάλι η κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού συνέχισε την
επίθεση της στην κρατική φοιτητική μέριμνα, η αντεπίθεση αποτελεί επιτακτική
ανάγκη στις μέρες μας. Μετά και το νομοσχέδιο μείωσης των δικαιούχων και της
αλλαγής των κριτηρίων οι αποκοπές σήμερα έχουν φτάσει στα 24 εκατομμύρια. Για
ακόμα μια χρονιά με μπροστάρη την παράταξη μας η ΠΟΦΕΝ πραγματοποίησε σειρά
μορφών πάλης για να ανακόψει την νέα επίθεση. Ανακοινώσεις, κινητοποίηση,
δημόσιες παρεμβάσεις, προπαγάνδιση των θέσεων στα πανεπιστήμια. Παρ’
όλες τις προσπάθειες του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος Κυβέρνηση και
Υπουργείο παρέμειναν αμετάθετοι στις θέσεις τους αρνούμενοι για ακόμα μια
φορά να αφουγκραστούν τις θέσεις και τις απόψεις των φοιτητών.
Τέλος οι αντιπρόσωποι των Τοπικών Οργανώσεων εκλέγουν το νέο Φοιτητικό
Συμβούλιο που με τη σειρά του εκλέγει τη νέα γραμματεία, η οποία εκλέγει τον
νέο επαρχιακό γραμματέα του Φοιτητικού.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουλίου
πραγματοποιήθηκε η 26η Συνδιάσκεψη του φοιτητικού τμήματος της ΕΔΟΝ στα
αναπαυτήρια της ΠΕΟ στα περβόλια Λάρνακας. Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν
αντιπρόσωποι από όλες τις Τοπικές Οργανώσεις, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη
χρονιά που πέρασε.
Το παρών του στη Συνδιάσκεψη έδωσε την πρώτη μέρα και ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ συν. Άντρος Κυπριανού, ο οποίος προέβη σε μια εκτενή πολιτική ενημέρωση.
Από την μεριά τους οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες έδωσαν υπόσχεση αντεπίθεσης.
Υπόσχεση πως θα παλέψουν για ότι βίαια αποκόπηκε από τα κεκτημένα των
φοιτητών. Υπόσχεση πως η Προοδευτική θα κρατηθεί στη πρώτη γραμμή των
αγώνων σε όλους τους χώρους σπουδών και θα παραμείνει πρώτη στις συνειδήσεις
των φοιτητών. Υπόσχεση πως θα παλέψουν για μια Κύπρο ελεύθερη, ομόσπονδη,
αποστρατικοποιημένη.
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες καλούμαστε για ακόμα μια χρονιά να
λειτουργήσουμε και να δράσουμε απέναντι στη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση,
που μοναδική της έγνοια είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των λίγων και
των εκλεκτών.
Τέλος, η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την έγκριση των θέσεων και την εκλογή
του νέου Φοιτητικού Συμβουλίου.
•Στέφανος Χριστοδούλου
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. Θεσσαλονίκης

νέοι εργαζόμενοι

5 Ιουλίου 2019, Κύπρος
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Μόλις έχω επιστρέψει από τη δουλειά.
Αυτή η αφόρητη ζέστη με εξουθενώνει.
Αναγκάστηκα για τρίτη φορά αυτή την
εβδομάδα να δουλέψω υπερωρίες. Το
γνωρίζω ότι θα έπρεπε να διαμαρτυρόμουν
που δε πληρώνομαι τις υπερωρίες, που
εργάζομαι σαν σκυλί καθημερινά και πάνω
από δέκα ώρες, που δεν τόλμησα ποτέ να
επισημάνω στη διεύθυνση πως υπάρχει
άμεση ανάγκη για τουλάχιστον ακόμη
έναν εργαζόμενο, που κάποτε ανέχομαι
να εργάζομαι χωρίς καμία ημέρα κενό την
εβδομάδα, που φοβάμαι να ζητήσω άδεια για
διακοπές.. Διακοπές; Χα.. Ευτυχώς που σε
έχω και εσένα ημερολόγιο, αλλιώς ημέρες θα
έκανα να εκφραστώ σε κάποιον

6 Ιουλίου 2019, Κύπρος
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Σήμερα είχα συμφωνήσει να πάω πιο νωρίς
δουλειά, γιατί θα έφταναν «κάποιοι» και
όλα έπρεπε να είναι στην εντέλεια. Στις
06:40 π.μ. ήμουν κιόλας εκεί. Στην κύρια
είσοδο έμοιαζε πως υπήρχε αναρτημένη μια
ανακοίνωση. Κοντοστάθηκα και διάβασα.
- Να ανέχεσαι, να υπομένεις, να μη
διαμαρτύρεσαι. Μην παλέψεις δε χρειάζεται.
Το κέρδος είναι για μένα περισσότερο έτσι.
Απλά συμβιβάσου όπως έκανες πάντα.
Εκ της διευθύνσεως.
Υ.Γ.: Καλημέρα!

Ε

ίναι κοινά αποδεκτό ότι ένας εργαζόμενος στη σύγχρονη
καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε, ακολουθεί ένα πολύ
εξαντλητικό μοτίβο ζωής και εργασίας. Η δημιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου φαντάζει οπτασία,
κυρίως γιατί δεν υφίσταται πλέον αρκετός ελεύθερος
χρόνος. Την ίδια ώρα αυτό ενδυναμώνει την άποψη ότι η
περίοδος των διακοπών είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουν
οι άνθρωποι να ξεκουραστούν τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.
Είναι πλέον γεγονός πως το αυτονόητο δικαίωμα για διακοπές, δεν
είναι δεδομένο για όλους.
Ως ΕΔΟΝ, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες του καθημερινού ανθρώπου,
θεωρούμε τις διακοπές αναφαίρετο δικαίωμα όλων. Ως δικαίωμα όπου
νέοι, νέες και άτομα κάθε ηλικίας, θα έπρεπε να μπορούν να έχουν
εύκολη και οικονομική πρόσβαση.
Απαραίτητο για την επανατοποθέτηση των διακοπών ως δικαίωμα
είναι η τήρηση της νομοθεσίας για τις άδειες και η διασφάλιση πως θα
αποτελεί δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους. Είναι απαραίτητη η
δημιουργία πολυδύναμων ξενώνων, στους οποίους οι εργαζόμενοι θα
μπορούν να περάσουν δημιουργικά και με χαμηλό κόστος την περίοδο
των διακοπών τους. Κρίνουμε ως απαραίτητη την ύπαρξη του δημόσιου
και δωρεάν χαρακτήρα διακοπών σε παραλίες και σε άλλα τουριστικά
θέρετρα. Παράλληλα πιστεύουμε ότι το κράτος οφείλει να αναπτύξει
κίνητρα και να παρέχει διευκολύνσεις ως προς την ανάπτυξη του
αγροτουρισμού, αλλά και του εσωτερικού τουρισμού. Τέλος, ωφέλιμη
κρίνεται η καθιέρωση, η επέκταση και ο εμπλουτισμός προγραμμάτων/
δράσεων (π.χ.: Ο.Ν.Ε.Κ.) στα πλαίσια του κοινωνικού τουρισμού.
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7 Ιουλίου 2019, Κύπρος
Σήμερα δεν άντεξα και έκανα το πρώτο
βήμα. Έσκισα το χαρτί και ανάρτησα
αυτό:
- Να βγεις έξω να κοινωνικοποιηθείς,
να γνωρίσεις κόσμο, να πας θέατρο,
στα μουσεία, στην παραλία, να
αλληλεπιδράσεις με τους δικούς σου,
να διαβάσεις κάποιο βιβλίο. Τότε θα
συνειδητοποιήσεις ότι έχεις να κάνεις
με ανθρώπους! Ελπίζω να καταλάβεις
κάποια στιγμή τις ανάγκες τους.
Εκ του εκμεταλλευόμενου.

Όταν το δικαίωμα στη ξεκούραση στην Ε.Σ.Σ.Δ,
γινόταν πράξη!
Το σημείο 119 του Συντάγματος της Ε.Σ.Σ.Δ. διασφάλιζε το δικαίωμα των διακοπών σε όλο τον κόσμο.
Ουσιαστικά υπήρχε παροχή ετήσιων πληρωμένων αδειών σε χώρους με πολιτιστικό, μορφωτικό και
αθλητικό περιεχόμενο.
Μετά το πέρας της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης σε σύντομο χρονικό διάστημα
άρχισαν να αναπτύσσονται τα παραθεριστικά κέντρα. Αν και η χώρα είχε περιορισμένες οικονομικές
δυνατότητες, ακόμη και στα χρόνια του εμφύλιου πολέμου δίνονταν κονδύλια για την ανάπτυξη του
συστήματος των θεραπευτηρίων. Το 1919 ο ηγέτης της Επανάστασης, Β.Ι. Λένιν υπέγραψε Διάταγμα για
την εκχώρηση όλων των παραθεριστικών ιδρυμάτων και θεραπευτηρίων στην ιδιοκτησία της Σοβιετικής
Δημοκρατίας. Στις απαρχές του 1940 στη Σοβιετική Ένωση ήδη υπήρχαν 3.600 σανατόρια με 470 χιλιάδες
θέσεις. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου αρκετά θεραπευτήρια είχαν καταστραφεί, τα οποία
όμως ανοικοδομήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και δημιουργήθηκαν νέες λουτροπόλεις.
Στην Ε.Σ.Σ.Δ. είχε αναπτυχθεί πιο ευρύ δίκτυο δημόσιων παραθεριστικών ιδρυμάτων ανά το παγκόσμιο.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τη δεκαετία του ‘80 στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν ήδη πάνω από 14.000
κέντρα αναζωογόνησης που δέχονταν μέχρι και 45 εκατ. αδειούχους. Πρόσθετα αξίζει να αναφέρουμε πως
αρκετά σανατόρια είχαν εξελιχθεί σε μεγάλα εξειδικευμένα θεραπευτικά ιδρύματα πρόληψης διάφορων
νοσημάτων.
Το σπουδαιότερο -και για τους τους σύγχρονους σκλάβους παράδοξο-, η Ε.Σ.Σ.Δ. δε στάθηκε μόνο στην
κατοχύρωση των διακοπών ως συνταγματικό δικαίωμα, αλλά υπήρχε μέλημα για την τροχοδρόμηση και
την καλύτερη αξιοποίηση αυτών από τις λαϊκές επιχειρήσεις και τα συνδικάτα, που ήταν οι κεντρικοί
πυλώνες της οργάνωσης των διακοπών.
•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Πάφου
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ιστορία αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό θεμέλιο ενός
λαού. Είναι καθήκον κάθε λόγιου ανθρώπου να γνωρίζει
το παρελθόν του και την ιστορία του τόπου του ώστε να
είναι σε θέση να συμμετέχει
στα κοινά και να έχει άποψη για όσα
συμβαίνουν ήδη ή θα συμβούν στο
μέλλον. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει
την ιστορία του ή την έχει ξεχάσει, τότε
δεν έχει μέλλον, θα είναι ένα ακόμα
εύκολο θύμα της άρχουσας τάξης η οποία
γράφει την ιστορία κατά το δοκούν και
την μετατρέπει σε επικρατούσα αντίληψη.
Γι’ αυτό και είναι εξίσου σημαντικό η
ιστορία που γνωρίζει ένα άτομο να είναι
και η σωστή. Η ιστορική αλήθεια έχει
θυσιαστεί πολλές φορές στο βωμό της
εξυπηρέτησης των συμφερόντων της
άρχουσας τάξης. Τρανταχτό παράδειγμα
αποτελεί και η σύγχρονη ιστορία της
Κύπρου, η οποία κατά καιρούς έχει
παραποιηθεί σε μια απελπισμένη
προσπάθεια της κυρίαρχης τάξης να
εξυπηρετήσει τα διάφορα της συμφέροντα
και να πλήξει το αριστερό κίνημα και το
ΑΚΕΛ.

Όλα αυτά τα ιστορικά ζητήματα τεκμηριώθηκαν όσο το δυνατό περισσότερο αξιοποιώντας υλικό από
πρωτογενείς πηγές, από έγκυρες και αξιόπιστες ιστοσελίδες αλλά και με την χρήση ιστορικής σημασίας
βιβλίων. Όπως αναφέρει και ο Γ.Γ της ΕΔΟΝ, Χρίστος Χριστόφιας, στην εισαγωγή του εγχειριδίου «Σε
μια τόσο σύντομη έκδοση, γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορούσε
να υπάρξει μια τέτοια επιστημονική συνέπεια και συνέχεια,
σε σχέση με το σύνολο της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.
Ευελπιστούμε όμως, να έχουμε πετύχει να απαντήσουμε στα
πιο καυτά θέματα που συζητιούνται στην σημερινή κοινωνία
σε σχέση με τη σύγχρονη ιστορία μας. Να συμβάλουμε κι εμείς
με τη σειρά μας στην αποκατάσταση της αλήθειας και στην
ανάγκη, ο λαός μας να γνωρίζει την ιστορία του για να μην
είναι καταδικασμένος να την ξανά ζήσει ( με τον ίδιο ή/και
χειρότερο τρόπο)».

Να συμβάλουμε
κι εμείς με τη
σειρά μας στην
αποκατάσταση της αλήθειας
και στην ανάγκη, ο λαός μας
να γνωρίζει την ιστορία του
για να μην είναι
καταδικασμένος να
την ξανά ζήσει

Τα τελευταία χρόνια την μαεστρία αυτού
του οργανωμένου εγκλήματος έχει
αναλάβει η κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη η οποία σε συνεργασία
με την Εκκλησία, τα ΜΜΕ, τα σχολεία και άλλους φορείς εξουσίας,
προωθούν την παραχάραξη της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας.
Για αυτό ακριβώς το λόγο το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ έκρινε
αναγκαία την έκδοση ενός εγχειριδίου με τίτλο «Αλήθειες και
Ψέματα για τη Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία», σε μια προσπάθεια
να βάλει ένα φρένο σε όλο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο
επικεντρώνεται στην κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο 19201980 και κάνει αναφορά στα διάφορα ψέματα που έχουν λεχθεί
κατά καιρούς μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, τις εφημερίδες,
τις ιστοσελίδες και τις εκπομπές.
Για την ΕΔΟΝ είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα οι
νέοι που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου να μπορούν να
αντιληφθούν και να κατανοήσουν το πως διαμορφώθηκε η χώρας
μας μέσα από τις δεκαετίες στον 20ο αιώνα το σημερινό status
quo, της διαίρεσης του τόπου μας και του λαού μας. Επίσης, είναι
σημαντικό να γνωρίζουν τον ρόλο που έπαιξε ο καθένας σε αυτή
την ιστορική πορεία. Δηλαδή να γνωρίζουν για τον ρόλο που έπαιξε
το ΚΚΚ, το ΑΚΕΛ και οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος όπως
επίσης και οι αντίπαλοι εθνικισμοί των δύο κυπριακών κοινοτήτων,
οι στρατοί, η εκκλησία και ο διεθνής ιμπεριαλισμός. Όλα αυτά το
σύντομο εγχειρίδιο, που έκδωσε με δική της πρωτοβουλία η ΕΔΟΝ,
φροντίζει να τα ξεκαθαρίσει διαψεύδοντας αναλήθειες που έχουν
ειπωθεί με τα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις
δεκαετίες 1920- 1950. Στο κεφάλαιο αυτό μπορεί να μάθει κανείς
σχετικά με τα ψέματα και τις αλήθειες για την ανάμειξη του ΑΚΕΛ
στα Οκτωβριανά το 1931, την συμμετοχή του ΑΚΕΛ στο Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, την «σχέση» του ΑΚΕΛ με του Άγγλους αποικιοκράτες, την
θέση του ΑΚΕΛ για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, τις δολοφονίες αριστερών
που διέπραξαν μασκοφόροι του Γρίβα και κατά πόσο η ΕΟΚΑ
πέτυχε τους στόχους της για απελευθέρωση- αυτοδιάθεση- ένωση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του εγχειριδίου γίνεται αναφορά σε ψέματα
που έχουν ειπωθεί για τα γεγονότα της δεκαετίας του 1960.
Μελετώντας το κεφάλαιο αυτό θα μάθεις ότι δεν αντιτάχθηκε μόνο
ο Γρίβας στις Συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου, για τον δικοινοτικό
χαρακτήρα του ΑΚΕΛ, για τις δικοινοτικές ταραχές το 1963-64, για
τον υποτιθέμενο «Κάστρο της Μεσογείου» αλλά και για το κατά
πόσο ο Μακάριος συνεργάστηκε με τον Γρίβα για την εξόντωση
Τουρκοκύπριων στην Κοφίνου.
Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, αφορά την δεκαετία του 1970.
Εδώ θα διαβάσεις την αλήθεια για την συμβολή του ΝΑΤΟ στο δίδυμο
έγκλημα κατά της Κύπρου το 1974, για τον χουντικό Γρίβα και για
την συμβολή του στο πραξικόπημα, για την επιστολή του Μακάριου
στον Γκιζίκη αλλά και για το κατά πόσο οι πραξικοπηματίες ήταν
συνειδητά προδότες. Ακόμη, θα πληροφορηθείς για την προσπάθεια
του ΑΚΕΛ να αποτρέψει το πραξικόπημα και για την συμβολή του
στην αντίσταση κατά τον πραξικοπηματιών, για το κατά πόσο ο
Μακάριος κάλεσε την Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο από το
βήμα της Γ.Σ του ΟΗΕ, για την συμμετοχή των Ακελιστών στο
πόλεμο του 1974, για την στάση της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι
στην εισβολή και τέλος για την θέση του Μακάριου όσον αφορά
την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί πως το εγχειρίδιο αυτό από
τον Σεπτέμβρη θα δοθεί σε όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια της
Κύπρου. Έτσι όλοι οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν
το εγχειρίδιο και να μάθουν κομμάτια της ιστορίας που κανένα
σχολικό βιβλίο και κανένας δάσκαλος δεν θα τους διδάξει.
•Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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«η Κυβέρνησις (...) προέβη, τη εγκρίσει της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την χώραν, και την διάλυσιν της
Βουλής». Με τα λόγια αυτά και με αφορμή την προκαθορισμένη για τις 5 Αυγούστου πανεργατική απεργία, ο Ιωάννης Μεταξάς στις 4 Αυγούστου το 1936 ανακοίνωσε
πως η εξουσία που είχε παραλάβει από τον βασιλιά ως πρωθυπουργός του κράτους θα άλλαζε μορφή κλείνοντας τη βουλή και εφαρμόζοντας στρατιωτικό νόμο.

Αυτή η αλλαγή υπήρξε το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας προσπάθειας
της άρχουσας τάξης και των πολιτικών της αντιπροσώπων, δηλαδή τα
αστικά κόμματα και ο βασιλιάς, για την διασφάλιση των οικονομικών τους
συμφερόντων, μιας και έβλεπαν πως η κακή οικονομική κατάσταση του
ελληνικού λαού, λόγω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έκανε εντονότερη
την ταξική πάλη και απειλούσε την κυριαρχία τους. Όπως ο ίδιος ο Ι.
Μεταξάς δήλωνε μερικά χρόνια μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας
του «Οι αστοί το εζήσατε σεις περισσότερον πάσης άλλης τάξεως, διότι
σεις προ παντός οι αστοί έχετε ανάγκην ησυχίας και γαλήνης, διά να
εργασθήτε και να αποδώσητε και να αυξήσετε και τον πλούτον της χώρας
και τον πολιτισμόν αυτής».
Στα χρόνια που προηγήθηκαν της 4ής Αυγούστου, υπήρξαν τοποθετήσεις
στη Βουλή πως η δικτατορική λύση είναι ρεαλιστικότατη μιας και ο
κοινοβουλευτισμός όπως έλεγαν, ήταν ανεπαρκής. Κάτι που στήριξαν
έμπρακτα όλα τα κόμματα, όταν έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Ιωάννη
Μεταξά, με μόνο τους βουλευτές του ΚΚΕ να το καταψηφίζουν.
Πέρα από τις εγχώριες οικονομικές συνθήκες που έκαναν αναγκαία την
παράδοση της εξουσίας στον δικτάτορα Ι. Μεταξά, πρέπει να γίνει αναφορά
και στον ξένο παράγοντα και στα γεωπολιτικά παιχνίδια της τότε εποχής.
Πρέπει να σχολιάσουμε δύο παραμέτρους. Πρώτον, στα μέσα της δεκαετίας
του 30, όλες οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έβλεπαν με ρομαντισμό
τα τότε φασιστικά καθεστώτα της Ευρώπης, μιας και τα θεωρούσαν ως
τη λύση ενάντια στη ΕΣΣΔ και το σοσιαλισμό. Δεύτερον η Ελλάδα και τα
Βαλκάνια έπρεπε να συνεχίσουν να ανήκουν στη σφαίρα επιρροής τους,
με καλύτερη επιλογή τον Ι. Μεταξά, ένα ακροδεξιό δικτάτορα, ορκισμένο
εχθρό του κουμμουνισμού και ανδρείκελο του φιλοάγγλου βασιλιά.
Η δράση της δικτατορίας δικαίωσε τον βασιλιά για την επιλογή του,
πέτυχε τον οικονομικό παράδεισο που υποσχέθηκε στην πλουτοκρατία.
Από πολύ νωρίς έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Διώξεις, εξορίες και
δολοφονίες ήταν η καθημερινότητα για τους κουμουνιστές και για όσους
αντιστέκονταν. Παράδειγμα είναι η καταστολή της πρωτομαγιάτικης
πορείας στη Θεσσαλονίκη του 1936. Οι εικόνες της πρωτοφανούς βίας
ανάγκασαν τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει το ποίημα του Επιτάφιο.

Επίσης το ξένο και το εγχώριο κεφάλαιο είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται εις βάρος
του ελληνικού λαού. Το βιομηχανικό κέρδος έφτασε το 25% ενώ συγκεκριμένα μόλις σε
μια διετία υπήρξε αύξηση 100% για τα κέρδη των εφοπλιστών. Επίσης οι τόκοι σε ξένους
δανειστές του δημοσίου χρέους από 30%, μέσος όρος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έφτασε
στο 43%. Όλα αυτά την ίδια ώρα που στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής εξίσωσης το
39% του λαού είχε εισόδημα που έφτανε μόλις στο 1/3 του εισοδήματος που μπορούσε να
θεωρηθεί ως βιώσιμο. Οι φόροι για να καλυφθούν οι τόκοι ήταν αβάσταχτοι και ταξικά
προσανατολισμένοι προς τις κατώτερες βαθμίδες της κοινωνίας. Τέλος, το κοινωνικό
κράτος, παιδεία και υγεία, είχε συνθλιβεί.
Πολλοί νοσταλγοί της 4ής Αυγούστου και της μετέπειτα χούντας των συνταγματαρχών,
στην προσπάθεια τους για υπεράσπιση του Ι. Μεταξά προβάλλουν το επιχείρημα πως
αυτός ήταν που είπε το «ΟΧΙ» στις 28 Οκτωβρίου του 1940, άρα αρνούνται την οποία
συσχέτιση του με τον φασισμό. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε δυο, τρία σημεία. Πρώτον
ήταν εμφανείς οι καλές σχέσεις που είχε το καθεστώς με τη ναζιστική Γερμανία, με
συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο Γκαίμπελς, αλλά επίσης και οι ίδιες οι
δηλώσεις του Ι. Μεταξά που σε κάθε ευκαιρία επευφημούσε τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι.
Δεύτερον με βάση το πρώτο σημείο και γνωρίζοντας την υποδούλωση του Ι. Μεταξά στον
βασιλιά και στους Άγγλους ιμπεριαλιστές, με άνεση μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν
ήταν ένα όχι στην φασιστική Ιταλία αλλά ένα ναι στην Αγγλία. Και τέλος ξεκαθαρίζουμε
πως το ΟΧΙ στον φασισμό δεν το είπε κανένας φασίστας δικτάτορας αντιπροσωπεύοντας
τον ελληνικό λαό. Το είπε ο ίδιος ο ελληνικός λαός με τις ηρωικές του μάχες και τις
άπειρες θυσίες του.
Η 4η Αυγούστου και ο Μεταξάς μας αποδεικνύουν για πολλοστή φορά πως για τους
καπιταλιστές μόνη σημασία έχει η διασφάλιση της οικονομικής κυριαρχίας τους, δεν
έχουν κανένα ηθικό φραγμό ενάντια σε φασιστικά καθεστώτα. Φυσική εξέλιξη για εμάς,
η συνεργασία τους με το φασισμό και αυτό το λέμε ως απάντηση σε όλους αυτούς που
προσπαθούν να παρουσιάσουν τον ιδεολογικό τους πρόγονο Μεταξά ως αντισυστημικό, και
ο Ι. Μεταξάς και οι ίδιοι τώρα, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα όπλο του καπιταλισμού,
καταδικασμένοι σε κάθε τους προσπάθεια να βρίσκουν τον λαό απέναντι τους. Γιατί οι
λαοί που ταξικά προσανατολισμένοι αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο είναι αυτοί που
ανήκουν στην σωστή πλευρά της ιστορίας.
•Πέτρος Χατζηκωστής
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Τσεχίας
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πό την πληθώρα των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί μας το καλοκαίρι, στεκόμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο – τόσο για την Κύπρο όσο και διεθνώς
- φεστιβάλ. Είναι το Animation Festival το οποίο, ξεκινώντας το 2002 σε ένα μικρό χωριό, είχε τον τίτλο «Μικρό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ» ενώ αργότερα μετονομάστηκε σε
«Διεθνές Φεστιβάλ του Σινεμά Animation στην Ύπαιθρο - Όψεις του Κόσμου» εστιάζοντας έτσι αποκλειστικά στην τέχνη του Animation (σημ. animation = μέθοδος με την
οποία οι εικόνες, είτε στο χέρι είτε ψηφιακές, μετατρέπονται σε κινούμενες).

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που αποκτά ο διεθνής αυτός θεσμός στην Κύπρο, έγκειται στο γεγονός ότι γεννήθηκε και συνεχίζει να φιλοξενείται στην κυπριακή ύπαιθρο. Είναι ένα,
μοναδικό στο είδος του, θερινό φεστιβάλ το οποίο επιδιώκει να φέρει τους επισκέπτες του σε επαφή με τους σύγχρονους προβληματισμούς, αισθητικές και τεχνικές των έντεχνων
ανεξάρτητων παραγωγών - ταινιών animation, στους μοναδικούς σε ομορφιά υπαίθριους χώρους της Κύπρου. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε διάφορες πόλεις και χωριά, καθώς
το φεστιβάλ μετακινείται κάθε χρόνο για να φιλοξενήσει το μεγάλο αριθμό θεατών που έχει πλέον αποκτήσει. Το πολυσυλλεκτικό κοινό που συνεχίζει να προσελκύει το Φεστιβάλ
καλύπτει όλο το κοινωνικό φάσμα.

«Όψεις του Κόσμου». 24 - 27 Ιουλίου
στα Πλατανίστεια και τη Σαλαμιού
Το Διεθνές Φεστιβάλ Animation πραγματοποιήθηκε
και φέτος στην κυπριακή ύπαιθρο για 18η συνεχόμενη
χρονιά, με καινούριες ταινίες σημαντικών καλλιτεχνών
και διακεκριμένους διεθνείς καλεσμένους από
την παγκόσμια κοινότητα του σινεμά animation. Η
διακεκριμένη καλλιτέχνης Liu Yi από την Κίνα, η
οποία εκπροσωπείται από τη φημισμένη ShanghART
Gallery, ήρθε στο φεστιβάλ για να δημιουργήσει ένα
έργο εμπνευσμένο από την Κύπρο, τον κόσμο της, την
ύπαιθρο αλλά και την πολιτική της κατάσταση. Το έργο
της εκτέθηκε στη διάρκεια της διοργάνωσης 25 - 27 Ιουλίου στη Σαλαμιού.
Η ομορφιά του κυπριακού τοπίου και των ανθρώπων της συνάντησαν την τέχνη και τη φυσική, ενώ
πέρα από τις ταινίες, προσφέρεται στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με
αφιερώματα σε καλλιτέχνες, εργαστήρια, εκθέσεις, προβολές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι για πρώτη χρονιά το φεστιβάλ εγκαινιάζει πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (Residency) με γενικό τίτλο «Animation και Σύγχρονη Τέχνη». Στόχος του, όπως λένε και οι διοργανωτές
του, είναι να εμπλουτίζει και να διευρύνει τις εμπειρίες του κοινού, ανοίγοντας παράλληλα νέους
ορίζοντες και για τους ντόπιους δημιουργούς.

Το φετινό πρόγραμμα
Η έναρξη έγινε την Τετάρτη 24 Ιουλίου στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια, στην παρουσία
κορυφαίων καλλιτεχνών του animation από διάφορες χώρες. H έναρξη περιλάμβανε προβολή έργων
των φιλοξενουμένων καλλιτεχνών του Φεστιβάλ, Liu Yi από την Κίνα και Pierre Hebert από τον Καναδά,
έκθεση εικονογράφησης της Annalisa Sallis από τη Σαρδηνία και “κυπριακή” αφήγηση από τον Donald
Smith διευθυντή του Edinburgh Storytelling Center στην Σκωτία και εκτελεστικό διευθυντή της σχολής
«Traditional Arts and Culture Scotland». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
τον Λαογραφικό Όμιλο της Λεμεσού.
Από τις 25 έως τις 27 Ιουλίου στη Σαλαμιού της Πάφου πραγματοποιήθηκαν προβολές ταινιών Κύπριων
δημιουργών που συμμετέχουν στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, προβολές κορυφαίων ταινιών
του ανεξάρτητου σινεμά animation από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό
Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής ενημέρωση
για το Φεστιβάλ:
www.animafest.com.cy & Facebook/Animafest Cyprus

Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει αφιέρωμα στον διακεκριμένο Σουηδό
comic book artist και σκηνοθέτη Max Anderson, φετινό καλλιτέχνη της αφίσας του Φεστιβάλ.
Αφιέρωμα έγινε επίσης και στον Καναδό, δημιουργό του National Film Board of Canada,
Pierre Hebert την Παρασκευή 26 Ιουλίου στο θερινό κινηματογράφο της Σαλαμιού. Το
συγκεκριμένο αφιέρωμα περιλάμβανε live performance με δύο 16ml Film projectors με
τον ίδιο τον καλλιτέχνη και τον συνεργάτη του Sound Designer Andrea Martigniogni από
την Ιταλία. Οι δυο τους θα πρόβαλαν ζωντανά στη μεγάλη οθόνη του σινεμά ένα φιλμ
στο οποίο θα αναπαρήγαν απευθείας
ήχους και εικόνες με ζωγραφική και
χαρακτική.
Στα πλαίσια του φεστιβάλ
διοργανώθηκαν επίσης εργαστήρια
και σεμινάρια για διάφορες
εικαστικές τέχνες και τεχνικές του
κινηματογράφου, ακαδημαϊκές
και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και
προγράμματα, σε συνεργασία με
ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και
το εξωτερικό. Το φεστιβάλ φιλοξένησε
επίσης ομάδες μαθητών που έλαβαν
μέρος στην εκπαιδευτική δράση του
Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε τον
Μάρτιο και Απρίλιο του 2019 με θέμα
“Το κλίμα εκπέμπει SOS”. Στη δράση συμμετείχαν ομάδες μαθητών και καθηγητών από
13 Γυμνάσια της Κύπρου. Στην τελετή λήξης προβλήθηκαν οι ταινίες καθώς και βίντεο
για την εκπαιδευτική δράση του φεστιβάλ στα σχολεία.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου στην Ύπαιθρο,
«Όψεις του Κόσμου» διοργάνωσαν:
•
•
•
•
•

Φεστιβάλ Όψεις του Κόσμου
Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή
Συμβούλιο Νεολαίας Σαλαμιού
Θεσμικός Χορηγός: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Χορηγός Βραβείων: Τράπεζα Κύπρου
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Friendsland Festival 2019
Το καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ υποδέχεται φέτος τους δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες Δημήτρη Μπάση
και Μίλτο Πασχαλίδη όπως και μια ομάδα από ταλαντούχους ερμηνευτές από την Κύπρο οι οποίοι θα
προσφέρουν στους επισκέπτες ένα τριήμερο μαγικό μουσικό ταξίδι. Όσοι επισκέπτες επιθυμούν, θα μπορούν
να διανυκτερεύσουν σε αντίσκηνα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Friendsland.

Πότε: Παρασκευή, 9 Αυγούστου στις 19:30
Πού: Friendsland, Λουβαράς
Φεστιβάλ Ξαρκής 2019
Το έβδομο σε σειρά Φεστιβάλ Ξαρκής θα περιλαμβάνει τριήμερο διαπολιτισμικό πρόγραμμα,
εορταστικού κι επιμορφωτικού χαρακτήρα με μουσικό, πειραματικό γλέντι, εργαστήρια,
ατομικές παραστάσεις σε κεντρικά σημεία του χωριού, παραδοσιακά παιχνίδια, εκθέσεις,
προβολές, εικαστικές εγκαταστάσεις και τη βραδινή συναυλία του Σαββάτου με αξιόλογους
μουσικούς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Πότε: Από Παρασκευή, 16 Αυγούστο μέχρι Κυριακή, 18 Αυγούστου
Πού: Χωριό Πολύστυπος, Λευκωσία

Σοφία
(Sofia)
Η 20χρονη Σοφία γεννάει
εκτός γάμου, κάτι που στη
σύγχρονη Καζαμπλάνκα
τιμωρείται αυστηρά. Έτσι,
εκτός από την οργή της
οικογένειάς της, η Σοφία
πρέπει να αντιμετωπίσει
και το νόμο, καθώς έχει
προθεσμία 24 ωρών να
δηλώσει την ταυτότητα του
πατέρα.

Πότε:
Μέχρι 29
Αυγούστου στις 21:00
Πού:
Θερινός
Κινηματογράφος

Αγιά Μαρίνα τζιαι τζυρά
Κεντώ τους στίχους μου σμιλίν, χαρίζω τους τ΄ αέρα,
Να ρέξουν θάλασσες, βουνά, τζει που της γης τα πέρα
Να φτάσουν στον παράεισον τζιαμαί που καρτερούσιν,
Τόσων συντρόφων οι φυσιές, να σε καλοδεχτούσιν.
Του πρωτογιούνη κοσιμιάν, ήβρες να ταξιδέψεις,
πον η γιορτή της μουσικής, σωστά να την παντρέψεις
με Χερουβείμ τζιαι Σεραφείμ ν’ ακούεις τ’ άσματά τους
ολόχαρος σαν κάθεσαι Δημήτρη στα φτερά τους.

Κωνστάντια, Λευκωσία

Πα’ στον σταυρόν σου να γραφτεί, σε κάδρον με κορνίζαν,
«Στον τόπον μας εχάσαμεν , των ρίζων μας την ρίζαν.»
Στου παραείσου τον νοσσιόν, τους λας να τους συνάξεις
Τζιαι τα’ Αη Πέτρου ζήτα του, το δίτζιον να διδάξεις.

14ο Διεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Θέλω την θκειάν μου την Αννούν να πρωτοσιαιρετήσω
Τζιαι που τα βάθη της ψυσιής να την ευκαριστήσω,
Που γέννησεν τζι’ ανάγιωσεν έτσι λοής λεβέντην,
που ‘σιεν στον θρόνον της καρκιάς, την ανδρωπιάν αφέντην.

Ταινίες ντοκιμαντέρ για θέματα που αφορούν και καθορίζουν
τη ζωή του σύγχρονου πολίτη του κόσμου, θα είναι και φέτος
στο επίκεντρο του προγράμματος προβολών, ενώ συζητήσεις
με φιλοξενούμενους δημιουργούς, μουσικές εκδηλώσεις, DJ
sets και open air πάρτι υπόσχονται μία άκρως καλοκαιρινή
ατμόσφαιρα για τους λάτρεις του κινηματογράφου της
πραγματικότητας. Στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Λεμεσού.

Πότε: Μέχρι Πέμπτη, 8 Αυγούστου
Που: Χαρουπόμυλοι Λανίτη Λεμεσός

Αγιά Μαρίνα τζιαι τζυρά, τραουϊν ν’ αρκινήσει,
Να ππέσει μεσ’ τ’ αγκάλια της, για να τον ναννουρίσει
ύπνον γλυτζιήν αντζιελικόν, να τζυμηθεί, να πνάσει
Ανάλαβρον της μάνας γης, χώμα να τον σσιεπάσει.
Αντώνης Ν. Κατσαντώνης
Δερύνεια 21.6.2019
Νεκρολούλουδα στον Δημήτρη Χριστόφια
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15η Συνάντηση των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Οργανώσεων
Νεολαίας (ΣΕΚΟΝ), πραγματοποιήθηκε στο Λιντς της Αυστρίας από
τις 29 έως τις 30 Ιουνίου 2019, κάτω από τον τίτλο «Η Επανάσταση θα
διακηρύξει: “Ήμουν, είμαι, θα είμαι!” (Ρ. Λούξεμπουργκ). Η νεολαία
είναι το μέλλον, το μέλλον είναι ο σοσιαλισμός. Οι Κομμουνιστικές Οργανώσεις
Νεολαίας στην πρωτοπορία του αγώνα ενάντια στο κεφαλαίο και την καπιταλιστική
εκμετάλλευση».
Οι εκπρόσωποι από 20 Κομμουνιστικές Οργανώσεις Νεολαίας που συμμετείχαν,
διακηρύττουν τα ακόλουθα:
Εκατό χρόνια μετά τη δολοφονία της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπκνεχτ,
οι κομμουνιστικές οργανώσεις νεολαίας της Ευρώπης - η πρωτοπορία της νεολαίας αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας, ενάντια στις εντεινόμενες
επιθέσεις του κεφαλαίου. Σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η
δικτατορία του κεφαλαίου και των μονοπωλίων δείχνει αναμφίβολα το πρόσωπό
της.
Σήμερα, εμείς ως νέοι της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων,
αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται
σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε μετατραπεί σε ένα φθηνό και ευέλικτο εργατικό
δυναμικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς ασφάλιση εργασίας και κοινωνικά
δικαιώματα. Προκειμένου να προετοιμάσουν ένα (μελλοντικό) εργατικό δυναμικό,
το οποίο να είναι άρτια εξοπλισμένο με αυτή την προοπτική, κοινωνικές υπηρεσίες
όπως η παιδική μέριμνα και η εκπαίδευση συνδέονται συνεχώς με τις ανάγκες
του καπιταλισμού. Οι αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος σε κάθε χώρα που
βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατοπτρίζουν
αυτό το γεγονός. Οι μεγάλες εταιρείες παρεμβαίνουν στους τομείς των σπουδών
μας, μετατρέποντας την εκπαίδευση σε ένα πεδίο κερδοφορίας με στόχο τη
δημιουργία ενός φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού που θα οδηγήσει
την οικονομία της Ευρώπης σε μεγέθυνση προς όφελος μόνο των λίγων και
προνομιούχων.

διεθνή

Οι τρέχουσες αλλαγές δημιουργούν το μύθο ότι μια αξιοπρεπής και ισότιμη ζωή είναι εφικτή,
αλλά στην πραγματικότητα οι πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων προσπαθούν να μας
διαχωρίσουν και να μας υποβάλουν την προπαγάνδα τους από νεαρή ηλικία, έτσι ώστε να
εντείνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους. Οι ταξικοί φραγμοί εμφανίζονται
στη ζωή μας από πολύ νωρίς, καθώς το 10,2% των μαθητών της ΕΕ εγκαταλείπουν το σχολείο.
Φοιτούμε στα πανεπιστήμια πληρώνοντας δίδακτρα και φοιτητικά δάνεια, ακόμη και στα
δημόσια πανεπιστήμια. Αυτές οι πολιτικές δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία η νεολαία
και η εργατική τάξη, αναγκάζεται να εργάζεται κάτω από επαχθείς όρους, περιπλανώμενη
από χώρα σε χώρα για να βρει δουλειά. Σήμερα στην ΕΕ, 113 εκατομμύρια άνθρωποι,
δηλαδή το 22,5% του πληθυσμού, ζουν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας. Η ανεργία
και η επισφάλεια έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Το γεγονός ότι
12,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε επαγγελματική κινητικότητα (ούτε εργάζονται
αλλά ούτε και σπουδάζουν), είναι χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα, οι πτυχές της υγείας και
της κοινωνικής στήριξης έχουν μετατραπεί σε πεδία κερδών για τα μονοπώλια και έχουν
εμπορευματοποιηθεί από τον καπιταλισμό και έχουν μετατραπεί σε προνόμιο για όσους
έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Ταυτόχρονα, δαπανώνται τεράστια χρηματικά ποσά για στρατιωτικό εξοπλισμό στο πλαίσιο
της ιμπεριαλιστικής επίθεσης και των εντεινόμενων ανταγωνισμών μεταξύ των καπιταλιστικών
κρατών σε σχέση με τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς
εμπορευμάτων και ενέργειας. Το στρατιωτικό κλίμα και οι στρατιωτικές προετοιμασίες
κρατών και ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, εντείνονται. Το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Άμυνας παρέδωσε και φέτος δισεκατομμύρια ευρώ για την προετοιμασία των
αυριανών πολέμων, η PESCO και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης ενισχύθηκαν,
έτσι ώστε η ΕΕ να μην μείνει πίσω στο μοίρασμα των αγορών. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν
μεγάλους κινδύνους για τους λαούς της Ευρώπης, καθώς ο κίνδυνος ενός πιο γενικευμένου
πολέμου μεγαλώνει.

διεθνή

Στην Ευρώπη, η ΕΕ ως ένας προωθημένος διακρατικός
οργανισμός καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, μια
ιμπεριαλιστική συμμαχία με επιμέρους αντικρουόμενα
συμφέροντα στο εσωτερικό της, διαδραματίζει επίσης
σημαντικό ρόλο στην επιβολή των αντιλαϊκών πολιτικών
στις χώρες μας, με στόχο τη νεολαία, την εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή, ενώ η
ΕΕ έχει ορισμένες αντιθέσεις με τις ΗΠΑ, παραμένουν
ενωμένες ενάντια στους λαούς και μαζί προωθούν τα
ιμπεριαλιστικά τους σχέδια.
Ο συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη παραμένει
αρνητικός για τους λαούς, όπως έδειξαν και τα
αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών.
Τα Κομμουνιστικά Κόμματα και οι Κομμουνιστικές
Οργανώσεις Νεολαίας συνεχίζουν να αγωνίζονται
σε δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει μια δικαιολογημένη
λαϊκή δυσαρέσκεια έναντι των αστικών κομμάτων που
«παραδοσιακά» κυβερνούν και εφαρμόζουν αντιλαϊκές
πολιτικές. Είναι γεγονός ότι η αναδιάταξη των αστικών
κομμάτων που επήλθε με τις ευρωεκλογές δεν είναι
υπέρ των λαών. Αυτό οφείλεται στο ότι η απογοήτευση
έστρεψε τον κόσμο προς τα κόμματα που έχουν ήδη
δώσει διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο. Οι εξελίξεις αυτές,
αποδεικνύουν τις μεγάλες ευθύνες της ευρωπαϊκής
σοσιαλδημοκρατίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η
λεγόμενη «ανανεωτική» αριστερά, στον εγκλωβισμό
λαϊκών δυνάμεων στην ψευδαίσθηση μιας φιλολαϊκής
στροφής μέσα στην ΕΕ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
παρουσιάζεται ως το αντίπαλο δέος απέναντι στην
ακροδεξιά, την οποία χρησιμοποιεί ως «σκιάχτρο».
Στην πραγματικότητα όμως, ακόμη και με διαφορετική
ατζέντα, ο στόχος είναι ο ίδιος, η ένταση της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και η εκπλήρωση των
συμφερόντων των μονοπωλίων.
Εμείς, οι κομμουνιστικές οργανώσεις νεολαίας
συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια ριζοσπαστική
γραμμή ανάκαμψης και ενίσχυσης του κομμουνιστικού
και εργατικού κινήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη,
μακριά από τον επικίνδυνο εναγκαλισμό της
σοσιαλδημοκρατίας, την ωραιοποίηση της ΕΕ ή την
ψευδαίσθηση της διόρθωσης της προς όφελος των
λαϊκών συμφερόντων, ενώ εφαρμόζουν μαζί με τη
δεξιά, τα νεοφιλελεύθερα αντιδραστικά και αντιλαϊκά
μέτρα. Ο λαός και η νεολαία πρέπει να δώσουν μια
μαχητική απάντηση στις ρατσιστικές και φασιστικές
δυνάμεις. Πρέπει να δώσουν μια απάντηση στον
αντικομουνισμό και στην επίθεση ενάντια στις λαϊκές
ελευθερίες, που εντείνονται και χρησιμοποιούνται ως η
αιχμή του δόρατος εναντίον του εργατικού κινήματος.
Η πάλη των τάξεων δεν έχει τελειώσει. Στην Ευρώπη,
τα μαχητικά ξεσπάσματα θα συνεχίσουν, όπως για
παράδειγμα τους τελευταίους μήνες οι απεργίες στην
εταιρεία AMAZON (στην Ισπανία και τη Γερμανία), οι
κινητοποιήσεις σε μεγάλους χώρους εργασίας και
τους δρόμους στη Γαλλία και την Ουγγαρία κατά της
επισφάλειας και της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη, οι
κινητοποιήσεις των εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών
στην Ιταλία. Όλοι αυτοί οι αγώνες βασίζονται στο
αντικειμενικό υπόβαθρο των οξυμένων προβλημάτων
των εργαζομένων και της νεολαίας.
Αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια είναι ο καταλύτης για
τις επαναστατικές μας θέσεις και δράσεις και ποτέ
δεν θα εξαντληθεί όσο υπάρχει ο καπιταλισμός. Οι
κομμουνιστές θα διασφαλίσουν ότι δεν θα πάει στα
σκουπίδια.

Αγωνιζόμαστε για την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαών, της κοινωνικής
προόδου, της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της συνεργασίας.
Απαλλαγμένοι από το ζυγό των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, με
τους λαούς σε κάθε χώρα να έχουν την εξουσία και τον πλούτο
που παράγουν στα χέρια τους. Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή
η προοπτική σήμερα, προκειμένου να ενισχυθεί η εργατική και
λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στις καπιταλιστικές κυβερνητικές
πολιτικές. Προκειμένου να συγκεντρωθούν δυνάμεις στην καθημερινή
σύγκρουση ενάντια στο κεφάλαιο, οι λαοί και οι νέοι χρειάζονται
ισχυρά Κομμουνιστικά Κόμματα και Κομμουνιστικές Οργανώσεις
Νεολαίας σε κάθε χώρα και κάθε πόλη, σε κάθε χώρο εργασίας,
πανεπιστήμιο και σχολείο, σε κάθε γειτονιά.
Εμείς, οι Κομμουνιστικές Οργανώσεις Νεολαίας της Ευρώπης,
αγωνιζόμαστε ενεργά μέσα στο εργατικό κίνημα ενάντια στην
ανεργία, την επισφάλεια και την ανασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Αγωνιζόμαστε για πραγματική αύξηση των μισθών, για μείωση των
ωρών εργασίας και εξασφάλιση των σύγχρονων δικαιωμάτων των
νέων εργαζομένων. Αγωνιζόμαστε για ένα μαχητικό φοιτητικό και

Η Επανάσταση
θα διακηρύξει:
“ Ήμουν, είμαι, θα είμαι!” (Ρ.
Λούξεμπουργκ). Η νεολαία
είναι το μέλλον, το μέλλον
είναι ο σοσιαλισμός. Οι
Κομμουνιστικές Οργανώσεις
Νεολαίας στην πρωτοπορία
του αγώνα ενάντια
στο κεφαλαίο και
την καπιταλιστική
εκμετάλλευση
μαθητικό κίνημα μαζί με δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους
τους μαθητές και φοιτητές.
Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στον ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο,
για το δικαίωμα πρόσβασης στον αθλητισμό και στον πολιτισμό.
Κινητοποιούμε τη νεολαία, διοργανώνοντας αθλητικές ή πολιτιστικές
δράσεις, απέναντι στις εξαιρετικά δαπανηρές και μερικές φορές
άχρηστες ευκαιρίες που προσφέρει ο καπιταλισμός μόνο σε όσους
έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Σε περιόδους αύξησης των αστέγων στην Ευρώπη και της αύξησης
του κόστους των ενοικίων, αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα της
στέγης. Αγωνιζόμαστε για τη δυνατότητα της νεολαίας και των νέων
οικογενειών να ζουν μόνοι τους και να μπορούν να φεύγουν από τα
σπίτια των γονιών τους. Αγωνιζόμαστε για να μπορεί η εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώματα να ζουν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, όλες τις
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τις συμμαχίες, ενάντια σε όλες τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
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Έχουμε το καθήκον να ενώσουμε τις φωνές μας με το
κίνημα ειρήνης στις σημερινές μάχες. Βρισκόμαστε δίπλα
στους λαούς που στοχοποιούνται από την ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα. Σε μια εποχή που οι ενδοϊμπεριαλιστικές
αντιθέσεις και οι κίνδυνοι ενός πιο γενικευμένου πολέμου
οξύνονται, το κεφάλαιο γίνεται πιο επιθετικό εναντίον
των λαών, απαιτώντας όλο και περισσότερες θυσίες
για την κερδοφορία του. Ενισχύουμε τον αγώνα κατά
του κεφαλαίου, αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία χωρίς
πολέμους, φτώχεια και πρόσφυγες. Είμαστε επίσης εκείνοι
που έχουμε την ευθύνη, να αντιμετωπίσουμε την άνοδο
του φασισμού που εξαπλώνει το μίσος, το ρατσισμό, την
ξενοφοβία και που απειλεί την Ευρώπη για άλλη μια φορά.
Αγωνιζόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος, οι κύκλοι
των μονοπωλίων, η επιδίωξη κέρδους είναι ένοχοι για
την καταστροφή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι στο DNA του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Οι Κομμουνιστικές
Οργανώσεις Νεολαίας έρχονται σε σύγκρουση με τις
μονοπωλιακές ομάδες και την ΕΕ, οι οποίες καταστρέφουν
το περιβάλλον προς όφελος των επιχειρηματικών κερδών.
Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε τις προσπάθειες ορισμένων
τμημάτων του κεφαλαίου, που έχουν συμφέροντα στον
ανασχηματισμό της βιομηχανίας προς την πράσινη οικονομία,
να χρησιμοποιήσουν τα κινήματα των νέων ως πίεση στις
κυβερνήσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.
Αυτοί οι τομείς του κεφαλαίου επιδιώκουν το κέρδος τους
και δεν μπορούν να είναι σύμμαχοι μας στον αγώνα για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Ως Κομμουνιστικές Οργανώσεις Νεολαίας της Ευρώπης,
ενισχύουμε την παρέμβασή μας στο εργατικό, φοιτητικό και
μαθητικό κίνημα. Εκθέτουμε τον χαρακτήρα της πολιτικής
των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και των ιμπεριαλιστών.
Δείχνουμε στη νεολαία, την εργατική τάξη και τα λαϊκά
στρώματα, ότι η μόνη εναλλακτική λύση στον κόσμο
που ζούμε είναι ο Σοσιαλισμός. Η ανατροπή της ΕΣΣΔ
και των άλλων σοσιαλιστικών κρατών στην Ευρώπη,
η νίκη της αντεπανάστασης είναι μόνο προσωρινή. Το
καπιταλιστικό σύστημα, στο τελευταίο, ιμπεριαλιστικό
του στάδιο, σαπίζει και πεθαίνει. Οι αντιφάσεις του δεν
μπορούν να ξεπεραστούν. Τα λόγια της Ρόζα Λούξεμπουργκ
εξακολουθούν να ισχύουν έναν αιώνα αργότερα:
«Ηλίθιοι λακέδες! Η “τάξη” σας είναι χτισμένη πάνω στην
άμμο. Αύριο η επανάσταση θα υψωθεί ξανά και βροντώντας
τα όπλα της με τις σάλπιγγες να αντηχούν θα αναγγείλει
προκαλώντας σας τρόμο: ΗΜΟΥΝ, ΕΙΜΑΙ, ΘΑ ΕΙΜΑΙ!». (Ρ.
Λούξεμπουργκ).
Την διακήρυξη υπογράφουν:
Αυστρία – KJÖ (Κομμουνιστική Νεολαία Αυστρίας), Γαλλία MJCF (Κίνημα Νέων Κομμουνιστών Γαλλίας), Γερμανία - SDAJ
(Σοσιαλιστική Γερμανική Εργατική Νεολαία), Ελλάδα - KNE
(Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας), Ιρλανδία - CYM (Κίνημα Νεολαίας
Conolly), Ιρλανδία - YWP (Νεολαία Εργατικού Κόμματος), Ισπανία
- UCJE (Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ισπανίας), Ισπανία – CJC
(Κολεκτίβες Νέων Κομμουνιστών ), Ισπανία - JCC (Κομμουνιστική
Νεολαία Καταλονίας), Ιταλία - FGC (Μέτωπο Κομμουνιστικής
Νεολαίας Ιταλίας), Κροατία – MS SRP (Νέοι Σοσιαλιστές του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Κροατίας), Κύπρος - EΔON
(Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας), Μεγάλη Βρετανία YCL (Λίγκα Κομμουνιστικής Νεολαίας), Ολλανδία - CJB (Κίνημα
Κομμουνιστικής Νεολαίας), Πορτογαλία - JCP (Κομμουνιστική
Νεολαία Πορτογαλίας), Ρωσία - LCYU RF (Λενινιστική Κομμουνιστική
Ένωση Νεολαίας Ρωσικής Ομοσπονδίας), Ρωσία - RKSM(b)
(Επαναστατική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας (Μπολσεβίκοι),
Σερβία - SKOJ (Ένωση Νέων Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας),
Τουρκία - TKG (Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας), Τσεχία - KSM
(Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας)

