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ίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου και η απάντηση στην κυβέρνηση για την εγκληματική πολιτική της, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Η μόνη επιλογή για τους νέους
του τόπου μας είναι η επιλογή του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, της μόνης πολιτικής δύναμης που αντιστέκεται και αποτελεί τροχοπέδη στις αυταρχικές και αντιλαϊκές πολιτικές
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε ένα από τα πιο φρικιαστικά γεγονότα που συνέβηκε ποτέ στον τόπο μας. Οι κατά συρροή δολοφονίες μεταναστριών, γυναικών και
παιδιών, συντάραξαν τον τόπο μας. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά, κρύφτηκε πίσω από τις έρευνες της αστυνομίας, ενώ το πιο λίγο που μπορούσε να κάνει, ιδιαίτερα ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ήταν να aναλάβει πραγματικά την πολιτική ευθύνη και όχι να παραιτείται επιρρίπτοντας ευθύνες αλλού. Να αποδείκνυε πραγματικά στους πολίτες του
τόπου μας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα τραγικά λάθη και χειρισμούς που έκανε η Αστυνομία, καθώς θα μπορούσαν να προλάβαιναν τον δολοφόνο από το 2016 αν ερευνούσαν ως
όφειλαν τις καταγγελίες για τις εξαφανίσεις. Όταν ο Ιωνάς Νικολάου βρισκόταν στην αντιπολίτευση, καθημερινά πιπιλούσε την καραμέλα της πολιτικής ευθιξίας. Ο Ιωνάς Νικολάου και
η πολιτική του παράταξη, κυβερνούν τώρα για πέραν των έξι χρόνων και αυτές την ανάληψη των πολιτικών τους ευθυνών την έχουν ξεγράψει και την έχουν ποδοπατήσει βάναυσα.

Ο αγώνας ενάντια στον τρομονόμο στον αθλητισμό συνεχίζεται
Ο αυταρχισμός και ο ετσιθελισμός του Ιωνά Νικολάου και της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, επιβεβαιώνεται και με τους χειρισμούς που έχουν κάνει με το ζήτημα του τρομονόμου
στον αθλητισμό και της κάρτας οπαδού. Παρά το γεγονός ότι πολιτικές δυνάμεις, παράγοντες του ποδοσφαίρου και σύνδεσμοι οργανωμένων φιλάθλων αντέδρασαν και ζητούν εδώ
και μήνες την επανεξέταση του νόμου, η κυβέρνηση επιμένει και δεν ακούει κανένα. Το πιο φυσιολογικό που μπορούσε και έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση που σέβεται τις αντίθετες
απόψεις ήταν να μπει σε διάλογο για το θέμα. Ο τρομονόμος που εφαρμόστηκε στα κυπριακά γήπεδα από τον Αύγουστο του 2018, είχε ως αποτέλεσμα να αδειάσει τα γήπεδα και
να αυξήσει τα κέρδη των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Ως ΕΔΟΝ, έχοντας υπόψη ότι το θέμα αφορά ιδιαίτερα τους νέους, προβήκαμε σε εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες, για
ενημέρωση του φίλαθλου κοινού με σχετικό φυλλάδιο, συζητήσεις, συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και πολιτικές οργανώσεις νεολαίας κ.α. Πήγαμε σε γήπεδα, στέκια νεολαίας
και δώσαμε το ενημερωτικό φυλλάδιο με τις θέσεις μας. Μέσω των θέσεων μας ευαισθητοποιήσαμε τη νεολαία και την κοινωνία ευρύτερα και εκφράσαμε για άλλη μια φόρα τη
διαφωνία μας με τις πρόνοιες του νόμο που τον καθιστούν τρομονόμο. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε την τροποποίηση και κατάργηση των εν λόγω προνοιών, για να επιστρέψει το
φίλαθλο κοινό δίπλα στις αγαπημένες του ομάδες.

Η στέγη είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους
Ακόμα ένα μεγάλο ζήτημα που μας δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει στην κυπριακή κοινωνία και ζει στο συννεφάκι του «success story»,
είναι σε ότι αφορά στο ζήτημα της στέγης. Πριν από μερικές βδομάδες η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, έλεγε στη Βουλή ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν άστεγοι. Ο Υπουργός
Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, υποσχέθηκε μέτρα στεγαστικής πολιτικής μέχρι το τέλος του 2018 και μπροστά στην πίεση της επιτροπής εσωτερικών σε συζήτηση για το
στεγαστικό πρόβλημα, φόρτωσε για άλλη μια φόρα τα προβλήματα στην κυβέρνηση Χριστόφια, όπως πράττουν για έξι και πλέον χρόνια τώρα. Την ώρα που τα έλεγαν αυτά μια
άστεγη γυναίκα από την Πολωνία βρισκόταν νεκρή σε ταράτσα πολυκατοικίας, γυναίκα μονογονιός με δυο ανήλικα παιδιά δεν είχε που να μείνει, αφού ο ιδιοκτήτης του σπιτιού την
είχε διώξει. Χιλιάδες φοιτητές διαμαρτύρονται για τα υπερβολικά ψηλά ενοίκια σε Λεμεσό και Λευκωσία με τα οποία οι ίδιοι και οι οικογένειες τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν,
νεαρά χαμηλόμισθα ζευγάρια αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους, καθώς η απόκτηση στέγης μοιάζει άπιαστο όνειρο, αφού η κυβέρνηση μείωσε τα στεγαστικά προγράμματα
που υπήρχαν. Και γι’ αυτό το ζήτημα, ως ΕΔΟΝ, προβήκαμε σε εκστρατεία ενημέρωσης με συζητήσεις και ενημέρωση των νέων για τις θέσεις μας και τις διεκδικήσεις μας.

Ψηφίζουμε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις
Όλα αυτά και πολλά άλλα ζητήματα, φυσιολογικά δημιουργούν θυμό και αγανάκτηση στην κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους. Όταν όμως αυτός ο θυμός και η αγανάκτηση
μένουν στα λόγια και σε κουβέντες που ανταλλάσσονται στις παρέες, δεν στέλνουν κανένα μήνυμα. Αυτός ο θυμός και αυτή η αγανάκτηση πρέπει να μετατραπούν σε πολιτική
πράξη. Πολιτική πράξη σημαίνει ότι την 26η Μαΐου ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την μόνη πολιτική παράταξη που στέκεται εμπόδιο σ’ όλα αυτά τα εγκλήματα που κάνει η κυβέρνηση
ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη. Ψηφίζουμε το συνδυασμό του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις.
•Χριστόφορος Χαραλάμπους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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συνέντευξη

ίγες μέρες πριν από τις Ευρωεκλογές η «Ν» είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει
με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Άντρο
Κυπριανού σχετικά με τα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας, τις θέσεις
και τις απόψεις του κόμματος για την Ευρώπη, την άνοδο του φασισμού
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η νεολαία του τόπου μας
από όλα αυτά τα ζητήματα.

«Ν»: Οι νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Αναστασιάδη
– ΔΗΣΥ έχουν συνθλίψει τον κοινωνικό ιστό και έχουν πλήξει με σκληρό τρόπο τα λαϊκά
στρώματα και ιδιαίτερα τους νέους. Το ΑΚΕΛ πως προσεγγίζει αυτή την κατάσταση
και με ποιους τρόπους προτείνει να βγούμε από το αδιέξοδο που μας έχουν οδηγήσει
οι αποφάσεις των κυβερνώντων;
Μόλις ένα χρόνο πριν στις Προεδρικές Εκλογές, ο κ. Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ προσπαθούσαν
να μας πείσουν ότι ζούσαμε ένα success story. Μας πουλούσαν παραμύθια. Αυτό που βιώνουμε
είναι η ανάπτυξη και τα κέρδη να πηγαίνουν στους λίγους, τα βάρη της οικονομικής κρίσης
και η λιτότητα στους πολλούς. Ναι, η ανεργία μειώνεται. Όμως οι μισθοί ακρωτηριάζονται
και οι εργασιακές σχέσεις διαλύονται.
Οι αντιλαϊκές πολιτικές τους διέλυσαν την κυπριακή κοινωνία όπως την ξέραμε. Σήμερα η
πλειοψηφία του κόσμου παλεύει για να μπορεί να αποπληρώνει τα δάνεια, ενώ αδυνατεί
να καλύψει βασικές του ανάγκες. Σχεδόν το ένα τρίτο των νέων της Κύπρου ηλικίας από
16 έως 29 ετών κινδυνεύει από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Επτά στους δέκα
νέους και οκτώ στις δέκα νέες γυναίκες μένουν με τους γονείς τους, γιατί δεν μπορούν
να μείνουν μόνοι τους.
Έχουν καταργηθεί τα στεγαστικά σχέδια τα οποία είχε η κυβέρνηση Χριστόφια, οι μισθοί
παραμένουν στα 600-700 ευρώ και ο Υπουργός Οικονομικών, απομονωμένος στο δικό
του κόσμο δηλώνει ότι για την αύξηση των ενοικίων φταίνε οι νέοι που επιλέγουν να
ενοικιάζουν αντί να κτίζουν. Το πού θα βρουν τα λεφτά δεν διερωτήθηκε ποτέ.
Για πρώτη φορά σήμερα στην Κύπρο, οι σημερινοί νέοι ζουν χειρότερα από την κάθε
προηγούμενη γενιά.
Ως ΑΚΕΛ θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα. Είναι γνωστές οι
προτάσεις μας για τα εργασιακά, για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, για τη
στεγαστική και για την προσφυγική πολιτική. Έχουμε καταρτίσει σειρά προτάσεων και

θέσεων που αφορούν αποκλειστικά τη νέα γενιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι νέοι
της Κύπρου να μείνουν στην Κύπρο, να εργάζονται σε ποιοτικές θέσεις εργασίας
και να κτίσουν τη ζωή τους σε γερές βάσεις.
«Ν»: Παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράψαμε πιο πάνω βιώνουν οι
πολίτες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της
οποίας είναι υπέρ των κερδών των λίγων. Πως το ΑΚΕΛ και η ομάδα της ΕΕΑ/
ΒΠΑ μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των λαών
της Ευρώπης; Ποιο είναι το όραμα του ΑΚΕΛ για την Ευρώπη;
Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που να υπηρετεί τους λαούς και τις ανάγκες τους.
Μια Ευρώπη προοδευτική, δημοκρατική και ειρηνική. Αυτό είναι το όραμα μας
για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως δεν χειροκροτούμε τη σημερινή τραγική
πραγματικότητα. Προτείνουμε αλλαγές και τομές για το σήμερα. Διεκδικήσεις
που μπορούν να δώσουν άμεσα λύσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι δυνάμεις
της Αριστεράς στην Ευρώπη, έχουμε προτάξει το αίτημα για κατάργηση του
Δημοσιονομικού Συμφώνου, της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και
τη Διακυβέρνηση, και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Προτείναμε την αντικατάστασή
τους με πολιτικές κοινωνικής σύγκλισης, απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης
χωρίς αποκλεισμούς. Προτάξαμε επίσης το αίτημα για δημόσιο έλεγχο και την
αποκέντρωση του τραπεζικού τομέα, σε αντίθεση με την εδραίωση της Τραπεζικής
Ένωσης. Η Ευρώπη για την οποία εμείς μιλούμε δεν θα βρίσκεται σε σύζευξη με
το ΝΑΤΟ –όπως προνοεί η Συνθήκη της Λισαβόνας- ούτε θα επιδίδεται σε συνεχή
στρατιωτικοποίηση αλλά θα είναι παράγοντας ειρήνης και υπεράσπισης του
διεθνούς δικαίου.
Την ίδια στιγμή διεκδικούμε και για την Κύπρο στην Ευρώπη.
Θα συνεχίσουμε και αυτή την πενταετία να απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία για τον τερματισμό
της παράνομης τουρκικής κατοχής∙ να παραμείνει σταθερή στη θέση για λύση
εντός του συμφωνημένου πλαισίου, να συνεχίσει να συνδράμει, μέσω κονδυλίων
προς τη ΔΕΑ, τις προσπάθειες για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και
της δικοινοτικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Θα συνεχίσουμε να
απαιτούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιδείξει πιο αποφασιστική στάση
ενάντια στις παραβιάσεις της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας,

συνέντευξη
με μέτρα που να απαντούν στις συγκεκριμένες παραβιάσεις και να συνεχίσει να στηρίζει την
τουρκοκυπριακή κοινότητα, πάντα μέσω των συμφωνημένων με την Κυπριακή Δημοκρατία
διαδικασιών.
Διεκδικούμε ένα άλλο προσανατολισμό στην οικονομία και εκεί θα στοχεύσουμε και αυτή την
πενταετία. Διεκδικούμε νέο σύνολο οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών
υπέρ των λαών και των εργαζομένων, που θα αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο, τη δομή και τις
νεοφιλελεύθερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κατοχυρώνονται στις Συνθήκες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό εξάμηνο και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.
Η Ευρώπη που θέλουμε πρέπει να σέβεται τον εργαζόμενο. Διεκδικούμε δημόσιες επενδύσεις
στην πραγματική οικονομία, οι οποίες θα επικεντρώνονται στη δημιουργία αξιοπρεπών και
ασφαλών θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ενεργητικές πολιτικές κατά της
οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Διεκδικούμε
για τους εργαζόμενους νομοθετικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν όλους τους εργοδότες να
εφαρμόζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, διασφάλιση ελάχιστων όρων απασχόλησης,
άμεση ρύθμιση των άτυπων μορφών απασχόλησης προς όφελος των κοινωνικών και εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων και μέτρα που να αποτρέπουν την ψευδοαπασχόληση – αγορά
υπηρεσιών. Διεκδικούμε την επαναφορά των μισθών και βελτίωση των όρων απασχόλησης.

Μάης
2019

5

δικές τους σκοπιμότητες επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Επειδή τότε, ο νεοφασισμός
ήταν ακόμα μια φωνή στη σταυροφορία μίσους που είχαν κηρύξει εναντίον του Δ.
Χριστόφια και του ΑΚΕΛ. Έτσι αναστήθηκε το τέρας του νεοφασισμού στην Κύπρο
στις μέρες μας και ας μην προσποιούνται σήμερα ορισμένοι ότι δεν ξέρουν από
πού προέκυψε.
Εμείς θα είμαστε πάντοτε η συνεπής, σταθερή και σοβαρή δύναμη που στέκεται
απέναντι από το νεοφασισμό και την ακροδεξιά και απορρίπτει κάθε συνεργασία
μαζί του, κάθε συνδιαλλαγή. Θα παραμείνουμε η σταθερή δύναμη που απομονώνει
πολιτικά το νεοφασισμό και εντός και εκτός Βουλής. Η αποκάλυψη του πραγματικού
προσώπου των κύπριων χρυσαυγιτών και η πολιτική τους απομόνωση είναι η μόνη
οδός αν θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτές τις δυνάμεις που καλλιεργούν το μίσος,
το ρατσισμό, το φασισμό και ό, τι πιο σκοτεινό γέννησε η ιστορία της ανθρωπότητας.
Χρειάζεται τέλος να αναδείξουμε τις σχέσεις τους με τους Νεοναζί στη Γερμανία και
τον υπόκοσμο στην Κύπρο.
«Ν»:Οι Ευρωεκλογές είναι γνωστό πως έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής
με το βασικότερο μέρος να προέρχεται από τους νέους. Πως το εξηγείτε αυτό;
Τι έχετε να πείτε στους νέους της Αριστεράς που σκέφτονται να απέχουν από
τις ευρωεκλογές;

Η Ευρώπη που θέλουμε υπηρετεί τις ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτή την πενταετία παραμένουν στις
προτεραιότητες μας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη που θέλουμε σέβεται το περιβάλλον. Ίσως επειδή νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι ξένο και μακρινό.
Διεκδικούμε για το περιβάλλον μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των κρατών για την ανάσχεση Τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, μέχρι που ξυπνήσαμε ένα πρωί και ένα μακρύ χέρι
της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη που θέλουμε σέβεται τον άνθρωπο. Γι’ αυτό διεκδικούμε κούρεψε τις καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό
άμεση κατάργηση του Συστήματος του Δουβλίνου που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στο κράτος- πιστεύω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί έχει σημασία και αξία
μέλος πρώτης άφιξης, δηλαδή στα κράτη του μεσογειακού νότου. Θέλουμε ασφαλείς και νόμιμες η συμμετοχή όλων στις εκλογές, σε κάθε εκλογική διαδικασία.
οδούς για να αιτούνται άσυλο οι πρόσφυγες, αξιοπρεπείς
συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας των αιτητών ασύλου
Δεν αρκεί ο θυμός, δεν αρκεί η αγανάκτηση, δεν αρκεί η
και πολυεθνικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης,
για τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και στην
Η αποκάλυψη του πραγματικού αποδοκιμασία
ώστε να τερματιστούν οι θαλάσσιες τραγωδίες στη
Ευρώπη. Χρειάζεται όλα αυτά να γίνουν απόφαση, να γίνουν
Μεσόγειο.
στήριξη σε εκείνους που αγωνίζονται πραγματικά για να
προσώπου των κύπριων
αλλάξουν τα πράγματα και στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σε
χρυσαυγιτών και η πολιτική
«Ν»: Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε την άνοδο
αυτές τις εκλογές ας στείλουμε επιτέλους το μήνυμα και εντός
της ακροδεξιάς και του φασισμού. Πως το ΑΚΕΛ και η
εκτός Κύπρου ότι είμαστε πολλοί, είμαστε αποφασισμένοι,
τους απομόνωση είναι η μόνη οδός και
ΕΔΟΝ μπορούν να σταθούν τροχοπέδη στους σκοπούς
είμαστε ισχυροί και μπορούμε να διεκδικήσουμε όλα όσα
τους;
μας αξίζουν. Ότι δεν ανεχόμαστε άλλο την αλαζονεία, την
αν θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτές
κοροϊδία, τα ψέματα, τις πολιτικές που γεμίζουν τις τσέπες
τις δυνάμεις που καλλιεργούν το μίσος, το των λίγων και φτωχοποιούν τους πολλούς. Είναι η ευκαιρία
Σε ότι αφορά την παρουσία της ακροδεξιάς στην Κύπρο,
ίσως αν συστρατεύονταν μαζί μας όλες οι πολιτικές
που έχουμε στις 26 του Μάη, να τους πούμε φτάνει, ως εδώ,
ρατσισμό, το φασισμό και
δυνάμεις όταν εμείς τους καταγγέλλαμε, τα δεδομένα
έχουμε δύναμη, έχουμε φωνή.
σήμερα να ήταν διαφορετικά. Δυστυχώς όμως έκλειναν
ό, τι πιο σκοτεινό
τα μάτια και έδειχναν ανοχή επειδή εξυπηρετούσε και τις
•Επιμέλεια:
γέννησε η ιστορία της
Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής «Ν»

ανθρωπότητας.
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Ο έλεγχος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από την κεφαλαιοκρατία ήταν ανέκαθεν σύνηθες φαινόμενο. Τα ΜΜΕ ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν ως μέσο εδραίωσης της άρχουσας
τάξης διαχύοντας την άποψη της και μετατρέποντας την σε επικρατούσα αντίληψη. Αυτό παρατηρείται και στη χώρα μας καθώς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην πλειοψηφία
τους, διαχρονικά εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και της Δεξιάς. Στο μικρό τόπο που ζούμε γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι βρίσκονται πίσω από κάθε
εφημερίδα, τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό, ακόμα και διαδικτυακό μέσο.
Το φαινόμενο όμως χειραγώγησης των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανές. Από την εκλογή της κυβέρνησης Αναστασιάδη
και έπειτα, τα σκάνδαλα που αφορούν τα ΜΜΕ αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο, τα οποία κάποτε προκαλούν έντονες συζητήσεις στην κοινωνία και κάποτε περνούν σχεδόν
απαρατήρητα, αφού ο κυβερνητικός μηχανισμός φροντίζει να τα κουκουλώσει μέσω των χειραγωγούμενων ΜΜΕ. Καναλάρχες, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ή και γνωστοί
φίλοι του Νίκου Αναστασιάδη, επίτροποι που έχουν άμεση συγγενική σχέση με μεγάλους Ομίλους ΜΜΕ της Κύπρου και διορισμοί ατόμων σε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις που
και πάλι σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τα ΜΜΕ.

Σε κλειστό οικογενειακό
κύκλο

«Αντικειμενικοί» με
σκοπό

Κατά την ανακοίνωση των διορισθέντων
στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών
οργανισμών, όπως διορίστηκαν από την
κυβέρνηση, επιβεβαιώθηκε η τάση της
αλληλοεξυπηρέτησης συμφερόντων μεταξύ
των ΜΜΕ και της κυβέρνησης. Μεταξύ
των ονομάτων μπορεί κανείς να διακρίνει
προσωπικότητες της κυπριακής κοινωνίας,
γνωστές όχι τόσο για τη δράση τους στην
κοινωνική, οικονομική ή πολιτική ζωή της
χώρας, αλλά για τη σχέση τους με τους
μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης:

Το αποτέλεσμα; Το προφανές.
Διαστρέβλωση των θέσεων της
αντιπολίτευσης,
έλεγχος
του
περιεχομένου των ειδήσεων ώστε να
μην εκθέτουν σε καμιά περίπτωση την
κυβέρνηση, αύξηση της διαφθοράς,
προαγωγή
της
μονόπλευρης
ενημέρωσης,
χειραγώγηση
της
κοινής γνώμης, εύκολη διείσδυση των
ψευδών ειδήσεων στα νοικοκυριά,
απόκρυψη προτάσεων και δράσεων
για
βελτίωση
της
κοινωνίας,
συντήρηση της παθητικότητας και
της συμβιβαστικής στάσης απέναντι
στα κακώς κείμενα της Κύπρου και
άλλα πολλά που δεν έχουν θέση
σε κανένα κράτος τον 21ο αιώνα.
Βασικός όμως στόχος της κυβέρνησης
Αναστασιάδη, όπως και της κάθε
νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης, δεν
είναι άλλος από την προώθηση της
αποπολιτικοποίησης και της αποχής
από τα κοινά, ώστε να διατηρούνται
στην εξουσία, είτε μέσω της
διαστρέβλωσης των ειδήσεων ή
μέσω των πελατειακών σχέσεων
που δημιουργούν με όσους δεν
αντιλαμβάνονται ή δεν γνωρίζουν τις
πολιτικές της τοποθετήσεις. Εξάλλου
όπως αναφέρει και ο Μπρεχτ, «Ο
χειρότερος αγράμματος είναι ο
πολιτικά αγράμματος. Δεν ακούει
τίποτα, δεν βλέπει τίποτα, δε μετέχει
στην πολιτική ζωή. Δε δείχνει να
γνωρίζει ότι το κόστος διαβίωσης, η
τιμή των φασολιών, του αλευριού,
του ενοικίου, των φαρμάκων, όλα
βασίζονται σε πολιτικές αποφάσεις.
Νιώθει ακόμη και περήφανος για την
πολιτική του αμορφωσιά, φουσκώνει το στήθος και λέει
πως μισεί την πολιτική.».

Αντιγόνη Αθηαινίτη: διευθύντρια δημοσίων
σχέσεων και κόρη του ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1
Κύπρου.
Χρυσαίμιλη Ψηλογένη: σύζυγος Κυριάκου
Κενεβέζου,
αδελφού
της
ευρέως
αποκαλούμενης ως «σιδηρά κυριά» της
ενημέρωσης, Αιμιλίας Κενεβέζου.
Έμιλη Γιολίτη: σύντροφος του διευθυντή
ειδήσεων του Ομίλου Δίας (Sigma TV,
Φιλελεύθερος,
Ράδιο
Πρώτο
κ.α.),
Χρύσανθου Τσουρούλλη.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί η προσπάθεια του
Προέδρου να διορίσει στο Προεδρικό την
Κυριακή Μιχαήλ Φραγκέσκου, σύζυγο του
πολιτικού συντάκτη του Σίγμα Χρίστου
Χαραλάμπους, αλλά και τη Σώτια Ζένιου,
σύζυγο του πολιτικού συντάκτη του ANT1
Κυριάκου Πομιλορίδη, η οποία ακυρώθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά την
άρνηση των ίδιων των ενδιαφερομένων
να αποδεχθούν τον διορισμό, αφού είχε
μεσολαβήσει διαδικτυακή κατακραυγή για
τις επιλογές του Προέδρου.
Για τους κυβερνώντες δεν ήταν φαίνεται
αρκετά εμφανής η χειραγώγηση των ΜΜΕ, ούτε στο άκουσμα
των ονομάτων Βίκτωρας Παπαδόπουλος, Γωγώ Αλεξανδρινού,
Ελίτα Μιχαηλίδου, Ευθύμιος Δίπλαρος, Λουκάς Φουρλάς, ούτε
στη δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη «ο Φιλελεύθερος είναι η
πιο προσφιλής μου εφημερίδα», έτσι αποφάσισαν να κάνουν το
τοπίο ακόμα πιο ξεκάθαρο.

Με τη «ΝΕΟΛΑΙΑ» λέμε όχι
Η αναίσχυντη λειτουργία των μεγάλων ομίλων
μαζικής ενημέρωσης, προς όφελος του κυβερνητικού
στρατοπέδου, δεν τιμά σε καμιά περίπτωση μια
δημοκρατική χώρα που σέβεται τις αρχές της ελευθερίας
του λόγου. Αν αναλογιστεί κανείς τη δύναμη που
ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην εξέλιξη
της κοινωνίας και ιδιαίτερα σήμερα που η πληροφορία
είναι περισσότερη και πιο άμεσα προσβάσιμη από ποτέ,
είναι άκρως επιτακτική η ανάγκη για σφαιρική και
αντικειμενική ειδησεογραφία, μακριά από κυβερνητικές
παρεμβάσεις και δωροδοκίες. Η προσπάθεια, λοιπόν,
αποχαύνωσης του κοινωνικού συνόλου εκ μέρους της
κυβέρνησης, μόνο πολέμιο μπορεί να βρει τον κάθε
δημοκρατικό και κριτικά σκεπτόμενο άνθρωπο.

Ο συντονισμένος μηχανισμός
ελέγχου
Σαν να μην έφταναν αυτά, οι εξελίξεις συνέχισαν να τρέχουν, με μια
καταγγελία του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό
της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) να βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Άστρα ο πρόεδρος του ΟΠΕΚ
είπε ότι στο προεδρικό δημιουργήθηκε μια ομάδα κυρίως από
δημοσιογράφους οι οποίοι ελέγχουν τι θα βγαίνει προς τα μέσα
ενημέρωσης, αποφεύγοντας τη μετάδοση αρνητικών ειδήσεων
για την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα
παραδείγματα που αφορούν το ξεπούλημα τόσο δημοσιογράφων,
όσο και ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι ανασκευάζουν
ειδήσεις, καλύπτοντας την κυβέρνηση για δικό τους όφελος.
Φυσικά θα ήταν κάποιος αφελής να θεωρήσει ότι
οι συγκεκριμένες ειδήσεις έτυχαν δημοσίευσης
στην πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης
και ιδιαίτερα στα τηλεοπτικά κανάλια. Εξάλλου
δεν είναι λίγες οι φορές που είδαμε…ή μάλλον δεν
είδαμε ανακοινώσεις και εκδηλώσεις του ΑΚΕΛ ή
άλλων οργανώσεων ή ομάδων πρωτοβουλίας
να προβάλλονται στα κανάλια ή στις μεγάλες
ιδιωτικές εφημερίδες.

Κόντρα λοιπόν στους καιρούς, η «ΝΕΟΛΑΙΑ» παραμένει
η φωνή του νέου που σέβεται τον
συνάνθρωπο του και αγωνίζεται για
ένα καλύτερο μέλλον σε μια καλύτερη
ιδιαίτερα σήμερα που η πληροφορία είναι περισσότερη
κοινωνία, τολμώντας να καταδείξει τα
κακώς κείμενα της κοινωνίας και της
και πιο άμεσα προσβάσιμη από ποτέ, είναι άκρως
πολιτικής εξουσίας.

επιτακτική η ανάγκη για σφαιρική και
αντικειμενική ειδησεογραφία, μακριά από

κυβερνητικές παρεμβάσεις και δωροδοκίες

•Χάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

ιστορία

Σ

τις 9 Μάϊου τιμούμε την αντιφασιστική νίκη των λαών. Την μέρα
που, τότε το 1945, η Σοβιετική Ένωση κάρφωσε την κόκκινη
σημαία με το σφυροδρέπανο στην καρδιά του φασιστικού και
ναζιστικού τέρατος τερματίζοντας την αιματοβαμμένη πορεία
του. Τι προηγήθηκε όμως και κυρίως τι στοίχησε στην ανθρωπότητα
η μάχη αυτή; Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος κράτησε 5 χρονιά, 8 μήνες
και 4 μέρες και απλώθηκε σε έκταση πάνω από 22 εκατομμυρίων
τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Έφερε την ανθρωπότητα μπροστά στο πιο στυγνό, στο πιο εξευτελιστικό
και ταυτόχρονα στο πιο αγωνιστικό και ηρωικό της πρόσωπο, γεμάτο
αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Ο φασισμός και ο ναζισμός γέμισε την
Ευρώπη με στρατόπεδα θανάτου. Άουσβιτς, Κέλμνο, Μαϊντάνεκ, Μάλυ
Τρόστενετς, Μπέλζεκ, Μπίρκεναου, Νταχάου, Σομπιμππόρ, μέσα από
την «τελική λύση» η ανθρώπινη φύση υποβιβάστηκε σε αναλώσιμα
ανταλλακτικά για τις μεγάλές καπιταλιστικές εταιρίες, παρείσακτα όντα
που έπρεπε να εξολοθρευθούν γιατί τους φόρτωσαν την ανικανότητα
του καπιταλιστικού συστήματος.
Την ίδια ώρα όμως το μπόι της ανθρωπότητας εξυψώθηκε πέρα από τον
ουρανό. Σε όλα τα πεδία μάχης, απέναντι από την πιο σάπια έκφανση
του καπιταλισμού, αυτής του ναζισμού και φασισμού, υπήρχαν αυτοί που
πολέμησαν με ανιδιοτέλεια το τέρας, προσφέροντας ότι πολυτιμότερο,
τη ζωή τους. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στοίχησε 50.000.000 ανθρώπινες
ζωές, κατά μέσω όρο 9 θάνατοι κάθε λεπτό του πολέμου, κάθε ώρα 507
και κάθε μέρα 1400. Οι νεκροί των μεγάλων δυνάμεων των Συμμάχων
ήταν της Αγγλίας 375,000 και της Αμερικής 405,000. Το μεγαλύτερο
φορτίο του πολέμου όμως το επιμεριστικέ η νεαρή ακόμα Σοβιετική
Ένωση με θανάτους πάνω από 25,000,000 ανθρώπων.
Το μεγαλύτερο φορτίο ανέλαβε επίσης όσον αφορούσε και τις μάχες.
Στο σοβιετικογερμανικό μέτωπο η χιτλερική γερμάνια έχασε το 80%
της δύναμης της, είχαν σχεδόν τετραπλάσιες απώλειες από ότι σε όλα
τα άλλα μέτωπα μαζί.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κόκκινος Στρατός πάλευε μόνος τους το τέρας ενώ οι αστικές δυνάμεις αρνούνταν να
ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο. Ακόμα και όταν αυτό έγινε, το καλοκαίρι του 1944 (6/6/1944) και αφού πλέον
ο Κόκκινος Στρατός έδωσε της ηρωικές μάχες του Σταλιγκραντ, του Κούρσκ κ.α και ουσιαστικά ξεκίνησε η
αντεπίθεση του προς την Γερμανία, ακόμα και τότε είχε να αντιμετωπίσει 200 Γερμανικές μεραρχίες ενώ οι
αμερικανοβρετανικος στρατός μόλις 75. Η στάση των αστικών δυνάμεων φαίνεται επίσης και από το γεγονός
ότι δεν δίστασαν να έρθουν σε συμφωνία με την ναζιστική γερμάνια κατά τη διάρκεια του πολέμου με σκοπό να
εμποδιστεί η προέλαση της Σοβιετικής Ένωσης (πχ διαπραγματεύσεις στην Ελβετία το Μάρτη του 1945). Έτσι από
το Μάρτιο του 1945 και έπειτα στο δυτικό μέτωπο λάμβανε χώρα ένας «συμβολικός» πόλεμος όπου οι δυνάμεις που
έμεναν εκεί παραδίνονταν με πολύ λίγη αντίσταση ενώ ο κύριος στρατιωτικός όγκος των γερμανικών δυνάμεων
πέρασε στο ανατολικό μέτωπο όπου δόθηκαν σκληρές μάχες με την Σοβιετική Ένωση μέχρι το τέλος του πολέμου.
Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, οι ανθρωπότητα τότε, με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές σε κάθε χώρα,
πληρώνοντας βαρύ τίμημα ξεχρέωσε την ιστορία από το φασισμό. Στις μέρες μας το χρέος αυτό ο καπιταλισμός
το έχει φουσκώσει ξανά. Είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε προοδευτικά σκεπτόμενου ανθρώπου και ειδικότερα
κάθε νέου να δράσει με ότι μέσα διαθέτει για να μην αφήσει το φίδι που εκκολάπτεται να αποκτήσει δύναμη
και επιρροή στην κοινωνία.
Η ΕΔΟΝ, αφουγκραζόμενη το κοινωνικό της χρέος στάθηκε μπροστά στον αγώνα της νεολαίας ενάντια στον
φασισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποίησε, πραγματοποιεί και θα πραγματοποιεί μια σειρά από
δράσεις. Προσπαθώντας να ενημερώσουμε τη νεολαία για τον φασισμό, η οργάνωση προχώρησε στην έκδοση
ενημερωτικού εγχειριδίου που καταπιάνεται με το φαινόμενο αυτό. Πραγματοποίησε επίσης διαλέξεις και
συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Κύπρο. Επιπρόσθετα η ΕΔΟΝ επιδιώκοντας να αφανίσει από τις
πόλεις και τα χωριά τα αποκρουστικά σύμβολα και συνθήματα του φασισμού ανέλαβε εκστρατεία εξωραϊσμού
σημείων όπου αναγράφονταν φασιστικά συνθήματα σε τοίχους σε όλες τις πόλεις. Θέλοντας να περάσει το
μήνυμα του αντιφασιστικού αγώνα σε όλη την κοινωνία προχώρησε στην δημιουργία, εκτύπωση και διάδοση
αυτοκόλλητου σε όλα τα σχολεία καθώς επίσης και αφισοκόλληση αντιφασιστικής αφίσας σε όλες τις πόλεις.
Ακόμη υπογραμμίζοντας την σημασία του αγώνα ενάντια στο φασισμό στις μέρες μας, το 32ο Παγκύπριο
Φεστιβάλ της οργάνωσης φέρει το σύνθημα «Αγώνας για κοινωνία ανθρώπινη και δημοκρατική, απαλλαγμένη
από το φασισμό». Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις
με αντιφασιστικό περιεχόμενο.
Το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι τόσο η ΕΔΟΝ όσο και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα
θα σταθούν μπροστά στον αγώνα ενάντια στον φασισμό και σε όσους τον πρεσβεύουν. Θα δώσουν ανειρήνευτο
αγώνα μέχρις ότου μπει μια για πάντα στα πιο σκοτεινά ράφια της ιστορίας, μαζί με το σύστημα που τον γεννά.
•Χριστόφορος Πιτταράς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

νέοι επιστήμονες
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ύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες, η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι αδιαμφισβήτητο φαινόμενο και πιθανότατα οφείλεται στις ανθρωπογενείς
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, όπως αναφέρεται στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Η αποφυγή των σοβαρών κλιματικών επιπτώσεων που καταμετρούνται από την επιστημονική κοινότητα και η
απαλλαγή από τον άνθρακα μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, απασχολεί έντονα και όλο και πιο επιτακτικά την κοινωνία.
Η έρευνα γύρω από την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Είναι προφανές ότι απαιτούνται επιστημονικές και ολιστικές
προσεγγίσεις, ούτως ώστε να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δεσμεύονται σε όλο και πιο αυστηρούς,
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σε σχέση με την ενέργεια και το
κλίμα, προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους με τη συμφωνία του
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015.
Η συμφωνία αυτή στοχεύει αφενός στη διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας
θερμοκρασίας «αρκετά κάτω» από τους 2°C (βαθμούς Κελσίου) πάνω από τα
προβιομηχανικά επίπεδα και αφετέρου στην καταβολή προσπαθειών για
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C.
Οι στόχοι σε σχέση με την ενέργεια και το κλίμα εκφράζονται συνήθως ως
δέσμευση για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά ένα
ορισμένο ποσοστό μέχρι το 2020, το 2030 ή το 2050 σε σύγκριση με ένα έτος
αναφοράς του παρελθόντος. Προκειμένου να εκπληρωθούν τέτοιοι στόχοι,
απαιτείται ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πλάνου για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής. Αυτό συνεπάγεται τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου,
οικονομικά αποδοτικού συνδυασμού/μείγματος πολιτικών και μέτρων για τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που μπορούν να υλοποιηθούν
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών, με το λιγότερο
κόστος για την κοινωνία.
Πληθώρα επιλογών είναι διαθέσιμη: αλλαγή καυσίμων στον τομέα της
ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση των δασών, ηλεκτροκίνηση
και πολλά άλλα. Για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής μετριασμού
της κλιματικής αλλαγής απαιτείται, επιπρόσθετα από την κατάλληλη επιλογή
των μέτρων, και η διαμόρφωση του προγραμματισμού εφαρμογής των διαφόρων
δράσεων (ποια μέτρα θα εφαρμοστούν και πότε).

Ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας
Για την αξιολόγηση των μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
και τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου μείγματος απαιτείται η συλλογή σχετικών
δεδομένων:
• Απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• Προβλέψεις των μελλοντικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• Διαθέσιμα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
o Τεχνολογικά δεδομένα (π.χ. είδος καυσίμου, αποδοτικότητα, μέγιστο ποσοστό
διείσδυσης)
o Οικονομικά δεδομένα (π.χ. κόστος επένδυσης, συντήρησης, λειτουργίας –
καυσίμου)
o Ταχύτητα εφαρμογής
Με τη χρήση των πιο πάνω στοιχείων οδηγούμαστε στην αξιολόγηση του κόστους
αλλά και του δυναμικού μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του κάθε
μέτρου. Συνεπώς, μπορεί να παραχθεί η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας για τα

Βασικό ερώτημα είναι
ποιοι βραχυπρόθεσμοι
στόχοι που βρίσκουν
εφαρμογή στους διάφορους
οικονομικούς τομείς της
χώρας ευθυγραμμίζονται
με τους μακροπρόθεσμους
αυστηρότερους
στόχους.

διάφορα μέτρα, ταξινομώντας τα από τα περισσότερο στα λιγότερο αποδοτικά (Διάγραμμα 1,
τα αποδοτικότερα μέτρα εμφανίζονται πιο αριστερά στην καμπύλη). Επιπρόσθετη αξιολόγηση
αποτελεί η εκτίμηση των πρόσθετων δευτερευόντων οφελών από την εφαρμογή των μέτρων
πέραν της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επίτευξης των εθνικών στόχων
(π.χ. βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση των επιπέδων θορύβου στην πόλη μέσω
της ηλεκτροκίνησης,
μείωση του κόστους
συμφόρησης
και
ατυχημάτων
μέσω
της προώθησης των
δημόσιων μεταφορών).
Διάγραμμα 1.
Καμπύλη οριακού
κόστους μείωσης των
εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου για την
Κύπρο, λαμβάνοντας
υπόψη τους τομείς
εκτός Συστήματος
Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: Sotiriou et al.
(2019)

Βέλτιστη
στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη τους μακροπρόθεσμους
στόχους
Εκτός από το κόστος (οικονομικά δεδομένα) και το δυναμικό των διαθέσιμων επιλογών
(τεχνολογικά δεδομένα), ο σχεδιασμός βέλτιστων βραχυπρόθεσμων πολιτικών απαιτεί
μακροπρόθεσμες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα με την οποία τα μέτρα
μπορούν να επιφέρουν μειώσεις των εκπομπών (ταχύτητα εφαρμογής). Με αυτό τον τρόπο τα
διαθέσιμα μέτρα διερευνούνται σε ένα δυναμικό πλαίσιο, βασιζόμενο σε μακροπρόθεσμους
στόχους (π.χ. 2050).
Οι εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών πραγματοποιούνται κυρίως μέσω μεσοπρόθεσμων
στόχων. Εστιάζοντας αποκλειστικά σε αυτούς, αγνοώντας τους μακροπρόθεσμους, μπορεί
να οδηγήσει σε ανεπαρκή επένδυση σε μέτρα μακράς διάρκειας που απαιτούνται για την
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων. Τέτοια μέτρα εμφανίζονται συνήθως με υψηλότερο
κόστος, χαμηλή ταχύτητα εφαρμογής αλλά μεγαλύτερο δυναμικό μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και πιθανόν να θεωρούνται ακατάλληλα στο σχεδιασμό των άμεσων
στόχων.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις χώρες σε μονοπάτια μέσω των οποίων δεν είναι δυνατή η επίτευξη
ισχυρής αποδέσμευσης από τον άνθρακα. Βασικό ερώτημα είναι ποιοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι
που βρίσκουν εφαρμογή στους διάφορους οικονομικούς τομείς της χώρας ευθυγραμμίζονται
με τους μακροπρόθεσμους αυστηρότερους στόχους.
•Χρύσω Σωτηρίου,
Διδακτορική Φοιτήτρια
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλος της ερευνητικής ομάδας Energy and Environmental Economics and Policy Research Group (3EP)
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Σημείωση: Η Χρύσω Σωτηρίου συμμετέχει ως
Ερευνητικός Συνεργάτης σε Τεχνικές Υποστηρίξεις
χρηματοδοτημένες από την Υπηρεσία Υποστήριξης
Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων
(SRSS)
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά
Προγράμματα χρηματοδοτημένα από το Climate – KIC
μέσω του Regional Innovation Scheme του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

ευρωπαϊκά θέματα

άθε πέντε χρόνια οι Ευρωπαίοι πολίτες επιλέγουν ποιος τους εκπροσωπεί στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φέτος, μεταξύ της 23ης και της 26ης Μάϊου, οι λαοί
καλούνται να επιλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη – μέλη πρόκειται
να αποφασίσουν την ακριβή ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στη χώρα τους.
Ο αριθμός των ευρωβουλευτών ανά χώρα κυμαίνεται από 6 που έχουν οι Μάλτα,
Λουξεμβούργο, Κύπρος και Εσθονία μέχρι 96 που έχει η Γερμανία. Οι εκλογές
διεξάγονται ανάμεσα σε εθνικά πολιτικά κόμματα, ωστόσο οι ευρωβουλευτές με
την εκλογή τους γίνονται μέλη διακρατικών πολιτικών ομάδων.

K

Ποιους υποστηρίζουμε;
Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, στις συνεδριάσεις επιτροπών, στις κοινοβουλευτικές
αντιπροσωπείες και στις τριμερείς διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα
της ΕΕ, οι βουλευτές μας είναι μια φωνή για εκείνους που συχνά αποκλείονται
από τη συζήτηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η λιτότητα, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι απορρυθμιστικές πολιτικές υπέρ των
μεγάλων επιχειρήσεων είναι καταστροφικές για τους εργαζόμενους. Η
πρόκλησή μας να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό δόγμα της ΕΕ και την
αυξανόμενη ανισότητα συνεπάγεται τον συντονισμό μεταξύ πολλών
τομέων πολιτικής από την απαίτηση για καλύτερη απασχόληση και
κοινωνικά δικαιώματα μέχρι την αποκάλυψη των καταστροφικών
επιπτώσεων της φοροδιαφυγής. Η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί
τον λαό και πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη κατανομή του
πλούτου σε όλες τις κοινωνίες, τις χώρες και τις περιφέρειες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο χρόνος μας πιέζει και καλούμαστε να πάρουμε ισχυρά μέτρα για τη διάσωση του
πλανήτη και την αντιμετώπιση της τεράστιας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Ο
αγώνας για βιώσιμες και δίκαιες περιβαλλοντικές, γεωργικές και αλιευτικές πολιτικές
σημαίνει προστασία της φύσης, διατήρηση των μικρών αγροτικών και παράκτιων κοινοτήτων
και πιέσεις για αυστηρούς ελέγχους των τοξικών χημικών ουσιών. Ως μέρος αυτής της ευρύτερης
μάχης, είμαστε οι πιο σταθεροί υπέρμαχοι των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ζώων.

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
Η προσπάθεια για ισότητα και αντιμετώπιση της σεξιστικά δομημένης κοινωνίας απαιτεί σχεδιασμό όλων
των πολιτικών της ΕΕ μέσω της οπτικής του φύλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι θεμελιώδής για το θέμα αυτό
η υπεράσπιση των γυναικών και των μειονοτήτων από τις επιθέσεις της άκρας δεξιάς, ο αγώνας για ίση αμοιβή, η
εξασφάλιση θεμελιωδών ελευθεριών για τα άτομα LGBTQ και η πίεση για την ανάγκη μιας πραγματικής στρατηγικής
για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Η αξιοπρέπεια, η ισότητα και η αλληλεγγύη είναι οι βασικές αρχές που εκπροσωπούμε όταν πρόκειται για ζητήματα των πολιτικών
ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η ΕΕ δεν μπορεί να αγνοήσει τη δυσχερή κατάσταση
εκείνων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή κατασκευάζοντας ένα φρούριο, ούτε να αγνοεί την άνοδο της επικίνδυνης ρατσιστικής και
ξενοφοβικής ρητορικής. Παράλληλα με αυτό, υπερασπιζόμαστε την ανάγκη πρόσβασης
των πολιτών στην πληροφόρηση προστατεύοντας τους καταγγέλλοντες και διασφαλίζοντας ότι
οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν μπορούν να καταχραστούν τα δεδομένα μας.

ΕΙΡΗΝΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Είτε παλεύουμε για δίκαιες πολιτικές έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών είτε ασκούμε
πίεση στην ΕΕ ενάντια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων
ή άλλων καταπιεσμένων λαών, είμαστε αμείλικτοι στην προσπάθειά μας για μια Ευρώπη
που δημιουργεί θετικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Αποφασίσαμε να τονίσουμε τους
κινδύνους της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής, η οποία προσβάλλει τη δημοκρατία και
εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών. Η στρατηγική για την εξωτερική
πολιτική και την ασφάλεια πρέπει να βασίζεται στην ειρήνη, σε αντίθεση.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ραχοκοκαλιά της δουλειάς μας είναι να ελέγχουμε τα θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις
της ΕΕ. Απαιτώντας διαφάνεια, εξετάζοντας προτάσεις προϋπολογισμού, υπερασπιζόμενοι τα
δικαιώματα, την ειρήνη και τη σταθερότητα στις συνεχιζόμενες συνομιλίες Brexit, οι βουλευτές
μας είναι μια φωνή λογοδοσίας και ακεραιότητας. Στη συνεχιζόμενη συζήτηση για τη μελλοντική
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουμε εναλλακτικά οράματα και αμφισβητούμε
το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο δόγμα.
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•H Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά:
H Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά (European United Left / Nordic Green Left: GUE/NGL) αποτελεί τη σοσιαλιστική και κομμουνιστική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου,
η οποία σήμερα απαριθμεί 52 ευρωβουλευτές, με επικεφαλής από το 2012, τη Γερμανίδα Γκάμπι Τσίμερ. Αποτελείται από δύο υποομάδες, την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά (ΕΕΑ/EUL) που
απαρτίζεται από κόμματα-μέλη του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και μερικά ανεξάρτητα αριστερά κόμματα, και τη Βόρεια Πράσινη Αριστερά (ΒΠΑ/NGL) που αποτελείται από τους
ευρωβουλευτές που ανήκουν στη Σκανδιναβική Πράσινη Αριστερή Συμμαχία της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Η ομάδα δημιουργήθηκε το 1989, όταν το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, η
Ισπανική Ενωμένη Αριστερά, το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα από τη Δανία και ο Συνασπισμός από την Ελλάδα έφτιαξαν μια ομάδα, την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Οι Ιταλοί αποχώρησαν
από την ομάδα, αφότου το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα άλλαξε το όνομά του σε “Δημοκράτες της Αριστεράς” και προσχώρησαν στο Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Σύντομα η ομάδα
διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει και κόμματα από άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Πορτογαλλία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Φινλανδία και η Γαλλία.
Ανάμεσα στις βασικές δράσεις της ΕΕΑ/ΒΠΑ, περιλαμβάνεται ο αγώνας για περισσότερες-καλύτερες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες μόρφωσης, για κοινωνική ισότητα, περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, συνεκτική και ισχυρή ειρηνευτική πολιτική και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την ΕΕΑ/ΒΠΑ, η Ε.Ε. πρέπει να αποτελεί όργανο διεκδίκησης και ελεύθερης
έκφρασης των ευρωπαίων πολιτών και όχι να διαχωρίζει το λαό της σε κοινωνικές τάξεις, εξυπηρετώντας μονάχα τα συμφέροντα των ελίτ. Οι αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές δράσεις
αποτελούν ισχυρές πολιτικές της ΕΕΑ/ΒΠΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), κόντρα στις νεοφιλελεύθερες, φασιστικές, ρατσιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές που απειλούν σήμερα όσο
ποτέ άλλωτε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Στόχος της ΕΕΑ/ΒΠΑ είναι μια «Ευρώπη των λαών», της συνεργασίας, της κοινωνικής προόδου και της ισότητας, που να σέβεται τους θεσμούς και
τους νόμους της δημοκρατίας, να προωθεί την ειρήνη, την αλληλεγγύη και τις περιβαλλοντικές δράσεις, καταργώντας κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Με λίγα λόγια ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ...

• Η δράση του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
Το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις συμμετέχει στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της ΕΕΑ/ΒΠΑ, στο ΕΚ από το 2004 και η δράση του εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών.
Από την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, στους αγώνες για μια Ευρώπη διαφορετική, δίκαιη και ανθρώπινη, που να θέτει ως πρωταρχικό της μέλημα τις
ανάγκες του απλού ανθρώπου, του εργάτη, του μικρομεσαίου επιχειρηματία και των συνταξιούχων. Zητήματα όπως η εργασία, η οικονομία, η ανάπτυξη, η αλληλεγγύη και τα υψηλά
κοινωνικά πρότυπα, η διαφάνεια και η δημοκρατία στους θεσμούς, η ειλικρίνεια στις συναλλαγές με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ο σεβασμός προς το περιβάλλον, ο διαπολιτισμικός διάλογος,
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο πλήρης σεβασμός στις αρχές του διεθνούς δικαίου, το Παλαιστινιακό, η αποστρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και η οικοδόμηση ενός
ειρηνικού κόσμου, καθώς και η λύση του κυπριακού προβλήματος, αποτελούν μόνο μέρος των πολιτικών δράσεων που αναλαμβάνει το ΑΚΕΛ σε επίπεδο ΕΚ.
Μέσα σ’ αυτό το πολιτικό πλαίσιο, το ΑΚΕΛ εργάζεται συστηματικά συμβάλλοντας στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην οργάνωση διαδηλώσεων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, στην έκδοση
ενημερωτικού υλικού, στη συγγραφή εκθέσεων και στην υποβολή τροπολογιών για μια Ευρώπη αλλιώτική, μια Ευρώπη πιο ανθρώπινη, αξιοκρατική και δικαιότερη. Μέσα από τη πολιτική
του δράση (κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική), το ΑΚΕΛ συνέβαλε καθοριστικά στους αγώνες του Γαλλικού, Ολλανδικού και Ιρλανδικού λαού, κατά της αντιλαϊκής Συνταγματικής
και Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισαβόνας, στον αγώνα κατά της αντιλαϊκής οδηγίας Μπόλκεσταϊν, στην αναθεώρηση της οδηγίας για το χρόνο εργασίας και της οδηγίας για τα λιμάνια.

πολιτική

Το ΑΚΕΛ αντιστάθηκε ενάντια στους υφιστάμενους κανόνες του ανταγωνισμού
και υπέρ του τερματισμού των απρόσκοπτων ιδιωτικοποιήσεων που πλήττουν
τον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών, αγωνίστηκε για τη διασφάλιση ισότιμης
πρόσβασης για όλους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στήριξε την
απαλλαγή των αναπτυσσομένων χωρών από τα εξωτερικά τους χρέη και τους
φαύλους μηχανισμούς τους, προώθησε την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα
των γυναικών και την κατάργηση των διακρίσεων, και πρότεινε πολιτικές
μετανάστευσης και ασύλου που να σέβονται τα δικαιώματα των προσφύγων
όπως καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο, στη βάση της ελεύθερης διακίνησης.
Το ΑΚΕΛ διατηρεί διαχρονικά μια δυναμική και παραγωγική πολιτική δράση
στο ΕΚ, προασπιζόμενο τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως
των ευρωπαίων πολιτών, για μια Ευρώπη και έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο,
ασφαλή, αλληλέγγυο, ανθρώπινο και αξιοκρατικό, αλλά και για μια δίκαιη,
βιώσιμη και λειτουργική λύση ΔΔΟ στο κυπριακό πρόβλημα, στη βάση των
αρχών του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, που να
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων, για μια
Κύπρο με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, δίχως
εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα τρίτων χωρών.

•Γιατί αποτελεί επιτακτική ανάγκη η
στήριξη ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και
η ενδυνάμωση της φωνής της GUE/NGL στο
ΕΚ:
Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικο-οικονομικής κρίσης, οι επικείμενες
ευρωεκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους λαούς της Ευρώπης που
δοκιμάζονται καθημερινά, όσο και για την προώθηση της επίλυσης του κυπριακού
μέσα από τη συμβολή της Ομάδας της GUE/NGL, ενισχύοντας τις προσπάθειες
για άσκηση πίεσης στην Τουρκία και την επίλυση του κυπριακού στη βάση
αρχών. Η συνεργασία των κομμουνιστικών, εργατικών,
προοδευτικών κομμάτων αποτελεί αναγκαιότητα για
τους λαούς.
Το ΑΚΕΛ, ως η διαχρονική φωνή για αντίσταση,
αξιοπρέπεια, προοπτική, αλληλεγγύη και ανεξαρτησία
του κυπριακού λαού (Ε/Κ και Τ/Κ) και την απαλλαγή
του από την κηδεμονία των ξένων επεμβατικών
δυνάμεων, αποτελεί τη μόνη ελπίδα για διεκδίκηση
ενός πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος για την Κύπρο, μέσα
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στο χέρι μας είναι να
ενισχύσουμε αυτή την ελπίδα και να ενδυναμώσουμε τη
φωνή του ΑΚΕΛ, αλλά και της ευρωπαϊκής Αριστεράς,
για να μπορέσουν να ανατραπούν οι αντιλαϊκές
πολιτικές που προωθεί σήμερα η ΕΕ και να οδηγήθούν
οι λαοί της Ευρώπης σε προοδευτικές και βιώσιμες
προοπτικές. Μόνο η ψήφος στην Αριστερά και στο
ΑΚΕΛ μπορεί να ενσαρκώσει το όραμα για μια άλλη
Ευρώπη της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης,
της δημοκρατίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της
προόδου και της ειρήνης. Η ανάγκη για εφαρμογή
μεγάλων θεμελιακών αλλαγών, βιώσιμων οικονομικών
και κοινωνικών πολιτικών στην Ευρώπη, κρίνεται
επιτακτική για τη επίτευξη μιας προοδευτικής,
ανθρώπινης και αλληλέγγυας «Ευρώπης των λαών».
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ανασφάλεια, τις ανισότητες,
τη φτωχοποίηση, τη μείωση
μισθών και συντάξεων και
την επίθεση στα εργασιακά
δικαιώματα. Ιδιαίτερα η
νεολαία βιώνει την ανεργία,
την αναγκαστική οικονομική
μετανάστευση, τη συρρίκνωση
της πρόσβασης σε παιδεία,
υγεία και στέγαση. Όλα
αυτά αποτελούν απόρροιες
των εντατικοποιημένων
καπιταλιστικών πολιτικών
εκμετάλλευσης
και
φτωχοποίησης
των
εργαζομένων ευρωπαίων.
Οι εθνικές ανισότητες μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ όλο
και πληθαίνουν, βυθίζοντας
ολοένα και περισσότερο το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα στην
κρίση, επιφέροντας όλο και μεγαλύτερους κλυδωνισμούς στο πολιτικό/οικονομικό/κοινωνικό/ περιβαλλοντικό
και θεσμικό ευρωπαϊκό σύστημα. Οι λαοί θέλουν και χρειάζονται μια άλλη Ευρώπη.
Η Ευρώπη του εθνικισμού, της άκρας δεξιάς και του ρατσισμού σε ό,τι «διαφορετικό», δεν είναι η Ευρώπη που
οραματίστηκαν οι πρωτεργάτες της, αλλά η Ευρώπη που φανερώνει την πιο αντιδραστική όψη του καπιταλισμού
και θυμίζει τις πιο σκοτεινές εποχές που βίωσε ποτέ η ανθρωπότητα. Οι λαοί της Ευρώπης οραματίστηκαν ένα
οικοδόμημα αποτελεσματικής συνεργασίας στις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της κοινωνικής προόδου, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και όχι μια Ευρώπη του ρατσισμού και της
ανασφάλειας; της ξενοφοβίας, του ακροδεξιού λαϊκισμού, του φασισμού, των τραμπουκισμών, της λιτότητας και
των διευρυμένων ανισοτήτων, των μονοπωλίων, της αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης και των διευθυντηρίων;
της φτωχοποίησης, της μισαλλοδοξίας, της αλαζονείας και του αυταρχισμού; της αναξιοκρατείας, του νεποτισμού,
της διαπλοκής και της διαφθοράς; της ισοπέδωσης και της
σήψης; της απαξίωσης και της συναλλαγής; του μίσους και
της βίας; εις βάρος των αδυνάτων.

Το ΑΚΕΛ αποτελεί τη
φωνή που έρχεται
από μακριά, που
κουβαλά μαζί της αγώνες
δεκαετιών για να κάνει την
Κύπρο καλύτερη, την
Ευρώπη δικαιότερη
και τον κόσμο λίγο
πιο ανθρώπινο

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σήμερα προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
δεν μπορεί να αποτελούν το μέλλον, παρά μόνο το παρελθόν μιας ανάλγητης,
σκληρής και αδιάλλακτης Ευρώπης. Mιας Ευρώπης της ευημερίας των οικονομικών
εκθέσεων και της δυστυχίας των λαών. Οι επικείμενες ευρωεκλογές βρίσκουν
τους εργαζόμενους των κρατών-μελών της ΕΕ ενώπιον τεραστίων προβλημάτων
και αδιεξόδων, σχετικά με την εργασιακή αβεβαιότητα, την κοινωνική
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Το ΑΚΕΛ αποτελεί τη φωνή που έρχεται από μακριά, που
κουβαλά μαζί της αγώνες δεκαετιών για να κάνει την Κύπρο
καλύτερη, την Ευρώπη δικαιότερη και τον κόσμο λίγο πιο
ανθρώπινο. Σε αυτές τις ευρωεκλογές το ΑΚΕΛ συμμετέχει
με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την εμπειρία με
την ανανέωση, την παρουσία ηγετικών στελεχών του ΑΚΕΛ
αλλά και ανθρώπων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο,
που μπορούν επάξια να εκπροσωπήσουν τον κυπριακό λαό
στο ΕΚ. Ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, τη γνώση και το
δυναμισμό που χρειάζεται, για να γίνουν η φωνή του κυπριακού
λαού στην Ευρώπη. Το ΑΚΕΛ είναι η πολιτική δύναμη που
μπορεί να καταστήσει την ιδέα μιας άλλης Ευρώπης, εφικτή
και υλοποιήσιμη. Μιας Ευρώπης που θα υπηρετεί τους λαούς
και τις ανάγκες τους, στη βάση των θεμελίων οικοδόμησης της
ΕΕ και των αναγκών των ευρωπαίων εργαζομένων.

Πρέπει να κατανοήσουμε πως μόνο οι δυνάμεις της προόδου,
που αγωνίζονται για τα εργατικά-κοινωνικά δικαιώματα και
για την κυριαρχία των λαών, μπορούν να αποτελέσουν το
ανάχωμα στην ακροδεξιά και το φασισμό. Το ΑΚΕΛ αποτελεί
μια τέτοια δύναμη, μια τέτοια προοδευτική προοπτική για μια Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας, της αλλυλεγγύης, της οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικά βιώσιμης προόδου, της ειρήνης
και της συνεργασίας με όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου.
Η στήριξη και εμπιστοσύνη στο ΑΚΕΛ μεταφράζεται σε ενδυνάμωση της Ομάδας της Αριστεράς στο ΕΚ, ενισχύωντας
τη συνεργασία μεταξύ κομμουνιστικών, εργατικών, προοδευτικών, αριστερών και οικολογικών δυνάμεων, που
έχουν ως βασικό τους μέλημα την ενίσχυση των αγώνων των λαών της Ευρώπης, κόντρα στις πολιτικές που
επιβάλλει και συνεχίζει να επιδιώκει η δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία για το μέλλον της Ευρώπης. Ο κυπριακός
λαός και ιδίως η κυπριακή νεολάια, έχουν χρέος απέναντι στην ιστορία αλλά και στο μέλλον τους. Έχουν χρέος
απέναντι στους αγώνες του λαού μας έναντι της αδικίας, της ημετεροκρατίας, της διαφθοράς, της σήψης, της
καταπάτησης δικαιωμάτων, της κοινωνικής αναλγησίας, της ανισότητας, έναντι στην έξαρση του νεοναζισμού,
του νεοφιλελευθερισμού και του φασισμού στην Ευρώπη. Έχουν χρέος να ακουστεί η δική τους φωνή στο ΕΚ
μέσα από τη δυναμική, ελπιδοφόρα και καθάρια φωνή της κυπριακής προοδευτικής αριστεράς και του ΑΚΕΛΑριστερά-Νέες Δυνάμεις, ως το μοναδικό ανάχωμα στις σκοταδιστικές ιδεοληψίες και τις αντιλαϊκές πολιτικές
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε κυπριακό επίπεδο. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θα κρίνει τη συνοχή και
τη καθημερινότητα όχι μόνο της ΕΕ αλλά και της κυπριακής πραγματικότητας ευρύτερα.
Η ενίσχυση της φωνής των Κυπρίων πολιτών και η επιλογή μιας νέας προοδευτικής πορείας για την Κύπρο,
εξαρτάται από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Συμμετέχοντας μαζικά στις εκλογές και στηρίζοντας τη
μόνη καθαρή κι αμόλυντη, ελπιδοφόρα και δυναμική φωνή του τόπου, αυτή του ΑΚΕΛ, έχουμε τη δύναμη να
αποστείλουμε στο ΕΚ εκείνα τα άτομα ακριβώς που θα παλέψουν, θα διεκδικήσουν, θα υπερασπιστούν, θα
στηρίξουν και θα διαδηλώσουν υπέρ εκείνων των πολιτικών αποφάσεων που θα έχουν ως επίκεντρό τους
τον άνθρωπο και το καλώς νοούμενο συμφέρον του Ευρωπαίου και Κύπριου πολίτη. Εκείνα τα άτομα που
θα φωνάξουν, θα διαμαρτηρηθούν, θα σταθούν εμπόδιο και θα καταψηφίσουν τα αντιλαϊκά μέτρα και τις
ισοπεδωτικές πολιτικές που θα προσπαθήσει να επιβάλει ο νεοφιλελευθερισμός, ο φασισμός, η ακροδεξιά,
ο νεοναζισμός και ο καπιταλισμός της σημερινής Ευρώπης; της Ευρώπης της ευημερίας των οικονομικών
εκθέσεων και της ανέχειας, της δυσχέρειας, της δυσπραγίας και της κοινωνικής δυστυχίας. Το ΑΚΕΛ διαθέτει
τα εχέγγυα για να ενδυναμώσει τη φωνή του λαού που επιδιώκει αλλαγή στη ρότα της ΕΕ. Αποτελεί τη φωνή
των πολλών στην Κύπρο, τη φωνή των πολλών στην Ευρώπη, που μπορεί να κάνει πράξη όσα υπόσχεται, μια
φωνή που με πείσμα κι αντοχή, το Μάιο θα ακουστεί δυνατά!
•Δημήτρης Χαραλάμπους
Συνεργάτης «Ν»
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EΔΟΝόπουλα

Σ

τις 21 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Παγκύπρια Εκδρομή των
ΕΔΟΝόπουλων, όπου παιδιά απ’ όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου
συναντήθηκαν και πέρασαν ένα όμορφο πρωινό. Οι χώροι πραγματοποίησης
της εκδρομής ήταν το Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
(Ο.ΝΕ.Κ.) στη Λάρνακα καθώς και ο Δημοτικός Κήπος Λάρνακας.
Φέτος η εκδρομή έφερε τον τίτλο «Γνωρίζουμε τον δημιουργικό εξοπλισμό» και είχε
ως στόχο να συστήσει τα ΕΔΟΝόπουλα με ένα νέο σύγχρονο χώρο και κοινότητα,
που για τους μεγαλύτερους ίσως να μοιάζει πολύπλοκος, αλλά για τα παιδιά αποτελεί
μια θαυμάσια ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και τα ταλέντα τους. Η επιλογή
του χώρου βασίστηκε επίσης στην ολοκλήρωση της εκστρατείας συναντήσεων του
Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων (Π.Κ.Ε.) με τίτλο «Προσωπικότητες που μας
εμπνέουν», παραπέμποντας ειδικότερα στις προσωπικότητες των τεχνών και των
επιστημών που, γνωρίζοντας τους αγώνες και τα επιτεύγματα τους μέσα από τις
συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων, κατάφεραν να εμπνεύσουν τα παιδιά.
Το Youth Makerspace του Ο.ΝΕ.Κ., είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για τη
νεολαία του τόπου μας που θέλει οι ιδέες της στο σχεδιασμό να βρουν στέγη και
εξοπλισμό για την υλοποίηση τους. Πρόκειται για ένα χώρο που συνδυάζει εκπαίδευση
και κατάρτιση όσο αφορά τον εξοπλισμό που παρέχει στο κοινό. Η ίδια η λειτουργία
του βασίζεται στους τρείς πυλώνες Εξοπλισμός – Εκπαίδευση – Κοινότητα.
Οι νέοι κατασκευαστές της Κύπρου, έχουν τη δυνατότητα σε δωρεάν πρόσβαση
και χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας όπως τρισδιάστατοι εκτυπωτές και
σαρωτές (3D printers and scanners), ηλεκτρονικά όπως Arduino, Raspberry pi,
αισθητήρες, Drones, εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), Ρομπότ,
αλλά και εργαλεία όπως σφυριά, κατσαβίδια, και άλλα πολλά. Επίσης, στο χώρο
προσφέρονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια για ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ
λαμβάνουν χώρα διαγωνισμοί, εκθέσεις, και παρουσιάσεις, με αποτέλεσμα να έχει
έτσι σχηματιστεί μια δραστήρια, παραγωγική και δημιουργική κοινότητα.
Το Youth Makerspace αποτελεί μια καινοτομία για την Κύπρο και οργανώνεται
με βάση πρότυπα αντίστοιχων κέντρων που λειτουργούν στο εξωτερικό. Ο χώρος
εμπνέει τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων αλλά και των
ανερχόμενων νέων. Μερικοί από τους στόχους του Makerspace είναι να αποτελέσει
αρωγό της ανοικτής πρόσβασης σε τεχνολογίες, παρέχοντας πληροφόρηση σε ένα
χώρο κατάλληλο για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων, ο εκδημοκρατισμός του

σχεδιασμού, και η καλλιέργεια κουλτούρας φαντασίας, δημιουργικής και καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλλει στο να αναλάβουν ρίσκα ιδιαίτερα οι νέοι
ώστε να κάνουν προοδευτικά βήματα προς την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων.
Για το Π.Κ.Ε., αποτελεί πρώτιστο στόχο η δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν
ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στη μάθηση. Η δράση του από την αρχή
της δημιουργίας του, στόχευε ανάμεσα σε άλλα, και σ’ αυτό. Χαρακτηριστικά, στον
«Δεκάλογο των Εδονόπουλων», στα 10 σημεία δηλαδή που αποτελούν τις αρχές του
Παιδικού Κινήματος, αναφέρεται ότι «Εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα θέλουμε να μαθαίνουμε
ολόπλευρα και να έχουμε δική μας κρίση και σκέψη. Θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν
τις ίδιες ευκαιρίες για μάθηση».
Αναγνωρίζοντας τη φύση του παιδιού που απαιτεί τη διαδικασία του παιχνιδιού
για την υγιή πνευματική του ανάπτυξη, μετά την επίσκεψη στο Youth Makerspace,
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με διάφορα παραδοσιακά -και όχι
μόνο- ομαδικά παιχνίδια και ασχολίες. Έπαιξαν και διασκέδασαν με ζωγραφική,
χειροτεχνίες, μπαλονοκαταστευές, αλλά και στις διάφορες γωνιές που είχαν στηθεί
στο χώρο του Δημοτικού Κήπου.
Η φροντίδα για το παιδί αποτέλεσε και αποτελεί προτεραιότητα του Παιδικού
Κινήματος και της ΕΔΟΝ. Η προσπάθεια αποφασιστικής παρέμβασης του κράτους για
λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και η συνεχής δραστηριότητα
για ανάπτυξη του πολιτιστικού, μορφωτικού, κοινωνικού επίπεδου του παιδιού
παραμένουν πρώτιστοι στόχοι της δράσης μας.
Όλες οι δραστηριότητες μας έχουν απώτερο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη
των ικανοτήτων και των πρωτοβουλιών των παιδιών. Ως εκ τούτου, οι καθιερωμένες
παγκύπριες εκδρομές μας, γίνονται με κύριο γνώμονα να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά
να αποδείξουν ότι είναι και αυτά αναπόσπαστο μέρος την κοινωνίας και ότι μπορούν
να προσφέρουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους.
*Ιδιαίτερες ευχαριστείες δίνουμε στις λειτουργούς του Youth Makerspace, Λήδα και
Ειρήνη, για την άψογη φιλοξενία και ξενάγηση στο χώρο!

•Δέσποινα Παναγιώτου
Υπεύθυνη Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

μαθητές

Περίπου 5 χρόνια στο μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ και σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετήσω,
εγώ αλλά και πολλοί άλλοι. Μάθαμε πως για να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις πρέπει
να αγωνιστείς. Πέραν από το αποτέλεσμα, αν θα πετύχεις ή όχι, σκοπός είναι να ξέρεις
πως μόνο αν αγωνιστείς θα νιώσεις πως το ήθελες πραγματικά και το διεκδίκησες.
Πολλές ήταν οι πορείες, οι διαδηλώσεις, οι κατασκηνώσεις, τα διήμερα, τα φεστιβάλ.
Έμαθα πολλά, πράγματα που δεν ήξερα και προσπάθησα να τα μάθω και σε πιο μικρούς
που ξεκινούν να μπαίνουν στο μαθητικό τμήμα της οργάνωσης. Άλλωστε το μέλλον
του κόσμου είναι οι νέοι. Πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι και να μάθουν να μην
απογοητεύονται. Να ονειρεύονται το άπιαστο, να προσπαθούν με όλη τους την θέληση
να πετύχουν, κι αν όχι, να προσπαθούν ξανά. Γνώρισα ανθρώπους που μας δένει κάτι
ξεχωριστό, ανθρώπους που εκτιμώ και με εκτιμούν, ανθρώπους που με βοήθησαν και
ήταν δίπλα μου. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι ΕΔΟΝίτης και ΕΔΟΝίτισσα, να στηρίζεις τον
άλλον και μαζί να παλεύετε για να πετύχετε. Τώρα λέμε αντίο στο μαθητικό τμήμα και
συνεχίζουμε. Άλλωστε ΕΔΟΝ σημαίνει μαζικός αγώνας και όχι ατομική επιτυχία. Όσο
για εμάς, θα είμαστε πλάι στην ΕΔΟΝ και θα αγωνιζόμαστε. Καλούς αγώνες λοιπόν.
Ελένη Γεωργίου
ΠΕΟΜ Λυκείου Αποστόλου Μάρκου, Λευκωσία
Άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Άλλη μια χρονιά γεμάτη
αγώνες και διεκδικήσεις που μας βρίσκει οργανωμένους. Η ΠΕΟΜ ως η συνδικαλιστική
έκφραση της ΕΔΟΝ στους μαθητές, στηρίζει και καθοδηγεί το μαθητικό κίνημα στο
δρόμο της πάλης, ενάντια στην αδράνεια και το συμβιβασμό, διεκδικεί και αντιστέκεται
σε οτιδήποτε σάπιο, υπάρχει στην κυπριακή εκπαίδευση.
Υψίστης σημασίας ο προορισμός μας συναγωνιστές, αλλά το ταξίδι είναι αυτό που θα
μας ακολουθεί για πάντα. Ένα ταξίδι που έχει ως αφετηρία την είσοδο μας στο μαθητικό
κίνημα. Εκτός από τα διήμερα, τις κατασκηνώσεις και τις εκδρομές που μας ψυχαγωγούν
και μας προσφέρουν παράλληλα απλόχερα γνώσεις δημιουργούμε αληθινές φιλίες με
τους συνομήλικους αλλά και με τους καθοδηγητές μας. Μέσω αυτών αποκτούμε γνώσεις
για να αντιληφθούμε που ανήκουμε και γιατί. Η δυναμική που παίρνουμε από αυτά τα
άτομα είναι τεράστια ώστε να γίνουμε ικανοί να συνεχίσουμε σε οποιοδήποτε μετερίζι
και αν βρεθούμε.
Το μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Οργάνωσης μας,
αφού οι συναγωνιστές και συναγωνίστριες που το απαρτίζουμε, αποτελούμε το αύριο
για την ΕΔΟΝ, αλλά και για το Κόμμα μας. Το ότι φεύγουμε από την ΠΕΟΜ δεν σημαίνει
ότι τελειώνει και η δράση μας στην οργάνωση, θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας μέσα
από το φοιτητικό τμήμα της ΕΔΟΝ της Προοδευτική.
Συνεχίστε να αγωνίζεστε για ένα μαθητικό κίνημα μαζικό και διεκδικητικό
Καλούς αγώνες!
Ιωάννα Χαραλάμπους
ΠΕΟΜ Λυκείου Κύκκου, Πάφος
Αποχαιρετώντας το μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ θέλω να ευχαριστήσω τους καθοδηγητές
μου για αυτά τα τρία χρονιά που ήμουν στην ΠΕΟΜ. Τα συναισθήματα που ένιωσα όλα
αυτά τα χρονιά ήταν πολύ δυνατά και έντονα. Ευχαριστώ όλους τους ΠΕΟΜίτες που
ήμασταν μαζί σε κάθε αγώνα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Όλοι όσοι συμμετείχαμε
στην ΠΕΟΜ πρέπει να νιώθουμε ευγνώμονες για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που
αποκτήσαμε μέσα από σεμινάρια, συνεδρίες, διήμερα αλλά βέβαια από τις κατασκηνώσεις
της οργάνωσης. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την οργάνωση μας για τα εφόδια που
μας δίνει συνεχώς και να ευχηθώ κάλους νέους αγώνες στο μαθητικό μας τμήμα. Το
ότι φεύγουμε από το μαθητικό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τους συναγωνιστές και γενικά
την οργάνωση. Τα λέμε λοιπόν στους αγώνες!
Παναγιώτης Κατσιάρης
ΠΕΟΜ Τεχνικής Σχολής Λάρνακας
Σιγά σιγά η πορεία μου στο μαθητικό τμήμα της οργάνωσης φτάνει στο τέλος και κάπου
εδώ είναι που συνειδητοποιώ ποσά οφείλω σ’ αυτή την οργάνωση αφού αυτά τα 3
χρόνια μου πρόσφεραν εφόδια τα οποία θα με συντροφεύουν για πάντα . Με λίγα λόγια,
απέκτησα τεράστιες γνώσεις αλλά και αξίες που με οδήγησαν στη διαμόρφωση της
δίκης μου άποψης και της ιδεολογικής μου κατάρτισης. Οι ΠΕΟΜίτες και οι ΠΕΟΜίτισσες
είναι αυτοί που μου έδειξαν τη σημασια του «εμείς» και την αξία της συντροφικότητας
κατακτώντας φιλίες, αναμνήσεις αλλά και εμπειρίες ζωής. Ωστόσο, το πιο πολύτιμο
«μάθημα» που με δίδαξε το μαθητικό τμήμα είναι ο συνεχής αγώνας, η συλλογική και
μαζική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και η αδιάκοπη πάλη μέχρι την κατάκτηση
του κόσμου που οραματιζόμαστε.
Ζήτω η ΠΕΟΜ! Ζήτω η ΕΟΔΝ!
Ζήνα Παπαχριστοφόρου
ΠΕΟΜ Λυκείου Πολεμιδιών, Λεμεσός
ΠΕΟΜ, ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης μας στην ΕΔΟΝ. Πολλοί συναγωνιστές φέτος
αποχαιρετούμε το μαθητικό τμήμα της οργανώσης. Το αποχαιρετούμε με την σιγουριά
ότι οι συναγωνιστές που μένουν πίσω θα συνεχίσουν με τόλμη και αποφασιστικότητα
τους αγώνες μέσα και έξω από τα σχολεία. Για εμάς που αποχαιρετούμε το μαθητικό
τμήμα οι αγώνες δεν τελειώνουν καθώς η ΕΔΟΝ έχει πολλά ακόμα να μας δώσει και
στους στρατιώτες, στους φοιτητές αλλά και στους νέους εργαζόμενους. Γι’ αυτό θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τη νέα γενιά και για μια πιο
δυνατή ΕΔΟΝ σε όλα τα τμήματα.
Μάριος Χατζηηλία
ΠΕΟΜ Λυκείου Βεργίνας, Λάρνακα
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ατά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019, είχε
διαπιστωθεί από τους Κύπριους φοιτητές που φοιτούν στην
Ελλάδα ότι οι πλείστες Ελληνικές τράπεζες έχουν εφαρμόσει
μια σχετική χρέωση κατά την ανάληψη χρημάτων. Μέχρι
πρότινος, οι Κύπριοι φοιτητές δεν επιβαρύνονταν με επιπλέον χρέωση
λόγω της φοιτητικής κάρτας (student card), η οποία προϋποθέτει δωρεάν
αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ διεθνώς.
Από τον περασμένο Φεβρουάριο, το εν λόγω μέτρο
έχει εφαρμοστεί πλέον από όλες τις Ελληνικές τράπεζες
και μάλιστα η χρέωση κυμαίνεται από 2 μέχρι 3 ευρώ,
αναλόγως με την τράπεζα και το ποσό ανάληψης. Η
χρέωση έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση
των φοιτητών, που ουσιαστικά καταφεύγουν σε άλλες
λύσεις είτε εκδίδοντας κάρτες συγκεκριμένων τραπεζών
που λειτουργούν και στην Κύπρο είτε κάνοντας
αναλήψεις μεγάλων ποσών, όπου βέβαια εμπεριέχεται
και ο κίνδυνος ασφάλειας των χρημάτων.

Όλα τα παραπάνω θέματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της παράταξης μας και θα
συνεχίσουν να αποτελούν διεκδικήσεις μας μέχρι την επίλυση τους. Συγκεκριμένα,
διεκδικούμε το συνολικό κονδύλι και τα κριτήρια της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας να
επιστέψει στα επίπεδα του 2012 με πρώτο βήμα να επιστρέψει το κονδύλι τουλάχιστον
στα επίπεδα του 2016, επαναφορά των κριτηρίων που ίσχυαν προηγουμένως για τους
Κύπριους φοιτητές σχετικά με το Στεγαστικό επίδομα και μείωση των αεροπορικών
ναύλων. Ταυτόχρονα, εντάξαμε στις πάγιες
θέσεις μας και τη χρέωση των Κυπρίων
φοιτητών από τα ΑΤΜ της Ελλάδος όπου
απαιτούμε την οριστική κατάργηση της εν
λόγω χρέωσης.

Ως Προοδευτική Κ.Φ.
δηλώνουμε υπεύθυνα
πως δεν θα επιτρέψουμε
σε κανένα να εμποδίσει
κανένα φοιτητή από το
να σπουδάσει είτε να
σταματήσει τις σπουδές του.

Για την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών μια τέτοια
κίνηση από τις τράπεζες είναι καταδικαστέα και για
το λόγο αυτό από την πρώτη στιγμή ασκήσαμε τις
κατάλληλες πιέσεις στους αρμόδιους φορείς με στόχο
την επίλυση του προβλήματος. Αποστείλαμε επιστολές
στο Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, στην Παγκύπρια
Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ), στην
Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Κυπριακή
Πρεσβεία στην Αθήνα με την οποία πραγματοποιήθηκε
και κατ’ ιδίαν συνάντηση. Στη συνάντηση που είχαμε
με το Πρόξενο στην Κυπριακή Πρεσβεία καταθέσαμε και γραπτώς τη θέση μας για την
επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυση του προβλήματος το οποίο πλήττει την
πλειοψηφία των φοιτητών.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί στην ήδη δυσμενή κατάσταση που αντιμετωπίζουν
οι οικογένειες των φοιτητών ώστε να καταφέρουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους στα
Ελληνικά Πανεπιστήμια λόγω των νεοφιλελευθέρων πολιτικών που εφαρμόζονται σε Κύπρο,
Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας Κύπριος φοιτητής στην Ελλάδα έχει να
αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές των ενοικίων, τα υψηλά αεροπορικά ναύλα, το κουτσουρεμένο
πακέτο Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας και τα αρνητικά κριτήρια του Στεγαστικού επιδόματος
που δίνεται από την Ελληνική Δημοκρατία.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως η
Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, λάμπει και
πάλι δια της απουσίας της. Αφού με λύπη
μας παρατηρούμε πως δεν έχει υπάρξει
καμία ουσιαστική παρέμβαση ούτως ώστε να
σταματήσει η παράλογη και αδικαιολόγητη
χρέωση προς τους φοιτητές. Επιβεβαιώνει
δυστυχώς για ακόμα μια φορά πως κύριο μέλημα
της αποτελεί το ιδεολογικό της μανιφέστο, μέσω
της λιτότητας και της αντιφοιτητικής της στάσης,
σε μια περίοδο που η μόρφωση θα έπρεπε να
αποτελεί δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό και όχι
προνόμιο.

Οι φοιτητές και οι οικογένειες τους χρειάζονται
τη στήριξη της πολιτείας καθώς τα έξοδα
ενός φοιτητή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Για
να μπορέσουμε τουλάχιστον να αντεπεξέλθουμε στα πανάκριβα ενοίκια, στα
πανάκριβα καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, στα υψηλά δίδακτρα των φοιτητών
στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα ψηλά αεροπορικά ναύλα για τους φοιτητές
εξωτερικού, χρειαζόμαστε πραγματική στήριξη τώρα!! Ως Προοδευτική Κ.Φ.
δηλώνουμε υπεύθυνα πως δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εμποδίσει κανένα
φοιτητή από το να σπουδάσει είτε να σταματήσει τις σπουδές του. Θα συνεχίσουμε
να αποτελούμε την φωνή διασφάλισης των δικαιωμάτων και διεκδίκησης των
αιτημάτων μας με κύριο σκοπό το δικαίωμα στη μόρφωση για όλους.
•Γιώργος Σκούρου,
Μέλος Συνδικαλιστικού Γραφείου Προοδευτικής Αθήνας
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πό τις 15 μέχρι και τις 27 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Παγκύπρια εκστρατεία
του Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, που φέτος είχε τον τίτλο «Δικαίωμα στη στέγη –
Αξιοπρέπεια στη νέα γενιά».

Μέσα από την φετινή εκστρατεία ως ΕΔΟΝ θέλαμε να αναδείξουμε, μεταξύ άλλων, το στεγαστικό
πρόβλημα το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα της νέας γενιάς και όχι μόνο. Η ανάγκη
δημιουργίας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, η αύξηση των τιμών των ενοικίων, η καταπολέμηση
του φαινομένου των αστέγων, τα προσφυγικά επιδόματα και γενικά τα στεγαστικά ζητήματα που αφορούν,
τόσο τη νέα γενιά, όσο και την κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της, είναι τα κύρια ζητήματα με τα οποία
ασχολήθηκε η εκστρατεία μας.
Μέσα στο πλαίσιο της φετινής μας εκστρατείας έγινε η προσπάθεια να γίνουμε δέκτες των προβλημάτων και
των προβληματισμών των νέων όσον αφορά την στεγαστική πολιτική. Αυτό πραγματοποιήθηκε είτε μέσα από
την τις εκδηλώσεις-συζητήσεις, είτε μέσα από τις εξορμήσεις διανομής του έντυπου της εκστρατείας σε όλες τις
επαρχίες, είτε μέσα από συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και αρκετές άλλες πρωτοβουλίες προς ενημέρωση
του κόσμου για τις θέσεις της Οργάνωσης μας που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.
Η νεολαία του τόπου ως μια από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που υπάρχουν, προφανώς και δεν θα
έμενε ανεπηρέαστη από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί μας. Η οικονομική κρίση και οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, έχουν κουτσουρέψει τα δικαιώματα τόσο
των νέων όσο και την κυπριακής κοινωνίας στο σύνολο.
Από την μια βλέπουμε την Κυβέρνηση να τοποθετείται για το δήθεν success story της κυπριακής οικονομίας από
το 2013 και μετά και από την άλλη βλέπουμε τα αποτελέσματα της Eurostat που παρουσιάζουν ότι οι μισθοί στην
Κύπρο είναι περίπου 48% μειωμένοι από τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε για πρώτη φορά να παρουσιάζεται
στην Κύπρο το φαινόμενο των αστέγων, βλέπουμε κονδύλια που αφορούν τους νέους να κουτσουρεύονται,
τα ενοίκια να οδηγούνται στα ύψη, την προσφυγική στεγαστική πολιτική να μην εφαρμόζεται σωστά και
άλλα τόσα που επηρεάζουν καθημερινά η νεολαία. Αυτά δυστυχώς είναι τα αποτελέσματα μιας οικονομίας
η οποία τα τελευταία χρόνια στηρίζεται κατά πλειοψηφία στην πώληση διαβατηρίων, στους ουρανοξύστες
και την πώληση διαμερισμάτων σε ξένους, ούτως ώστε να δημιουργήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην
Κύπρο και σε πολιτικές που έχουν ως στόχο την καταρράκωση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Μαζική η παρουσία των νέων στην κεντρική εκδήλωση – συζήτηση για
την στεγαστική πολιτική
Η οργάνωση μας το Σάββατο 20 Απριλίου, πραγματοποίησε εκδήλωση – συζήτηση του θέματος της δημιουργίας
σωστής στεγαστικής πολιτικής του κράτους. Κύριοι ομιλητές της συζήτησης ήταν η επικεφαλής του Γραφείου
Κοινωνικής Πολιτικής της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, συντρόφισσα Σωτηρούλα Χαραλάμπους και εκ μέρους του Κυπριακού
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, ο κος. Χαράλαμπος Ιακώβου.
Μετά από μια παραγωγική συζήτηση, παρουσιάστηκαν οι προβληματισμοί των νέων για το γεγονός της
ανικανότητας της Κυβέρνησης να στηρίξει τους νέους και να δημιουργήσει στεγαστική πολιτική η οποία θα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των νέων όσο και γενικότερα της κυπριακής κοινωνίας.
Από πλευράς των ομιλητών, πραγματοποιήθηκε μια εξονυχιστική ανάλυση για το πώς ο Οργανισμός Ανάπτυξης
Γης και η πολιτεία πριν το 2013 από εκεί που στήριζαν οικονομικά τους νέους να πάρουν μια στέγη για να
ξεκινήσουν την ζωή τους, είχαν μια αξιόλογη προσφυγική πολιτική και προωθούσαν την δημιουργία εργατικών
εστιών, φτάσαμε στην περικοπή όλων των κονδυλίων για την παροχή βοήθειας στους νέους.
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η στασιμότητα η οποία υπάρχει στο ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής και η αδράνεια
η οποία παρουσιάζει η Κυβέρνηση για την οικοδόμησης της, είναι αποτέλεσμα της φιλοσοφίας τους για το ότι
το κράτος σε καμία περίπτωση δεν αρέσκεται στο να στηρίζει τους νέους για να έχουν ιδιοκατοίκητο σπίτι.
Βλέπουμε για ακόμα μια φορά ότι η Κυβέρνηση αρνείται να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και
τους αφήνει έρμαιο της ελεύθερης αγοράς.
Ως ΕΔΟΝ, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι αντιπαλεύουμε τη λογική που αφήνει το δικαίωμα της
στέγασης των νέων στις ορέξεις της αγοράς. Απορρίπτουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται
περιορίζοντας το δικαίωμα στη στέγη μόνο σε μια μερίδα πληθυσμού που έχει αυξημένη οικονομική δυνατότητα.
Τις πολιτικές που δημιούργησαν άστεγους στην Κύπρο και που έχουν αφανίσει όλα τα κονδύλια για προώθηση
της στεγαστικής πολιτικής προς τους νέους.
•Απόστολος Τσακκιστός
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Κεντρικός Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων
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ελευθερία από τα πανάρχαια χρόνια επιδιωκόταν από τους ανθρώπους. Για την
κατάκτηση της, διεξάχθηκαν πληθώρα πολέμων και επαναστάσεων με θύματα
αγωνιστές που οραματίζονταν ένα κόσμο δικαιότερο, απαλλαγμένο από την
καταπάτηση των δικαιωμάτων και την κοινωνική ανισορροπία. Οι περισσότεροι
άνθρωποι έχουν την πεποίθηση ότι ο σκοπός για τον οποίο έχασαν τη ζωή τους
εκατομμύρια ήρωες επιτεύχθηκε. Διακατέχονται δυστυχώς από την ψευδαίσθηση ότι
σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο που κυριαρχούν τα «φιλελεύθερα» καπιταλιστικά καθεστώτα,
τους παρέχεται απόλυτη ελευθερία. Στο κείμενο που ακολουθεί πραγματεύομαι τους τρόπους
με τους οποίους οι ισχυροί της γης ποδηγετούν τη σύγχρονη κοινωνία στερώντας ουσιαστικά
την ελευθερία του λαού.
Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ανθρώπινης πορείας κυριάρχησαν στη γη ποικίλα δικτατορικά
καθεστώτα, με αποκορύφωμα της δικτατορικές κυβερνήσεις του 20ου αιώνα, οι οποίες
κυβερνήσεις υποκινούνταν κυρίως από τις φιλελεύθερες δημοκρατίες και υπονόμευαν την αξία
της ελευθερίας. Με την ανατροπή του υπαρκτού σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης, εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο ένα είδος δικτατορίας που δύσκολα γίνεται αντιληπτό:
η δικτατορία της αγοράς. Οι πολυεθνικές εταιρείες με σύμμαχο τα μέσα μαζικής ύπνωσης
βομβαρδίζουν αδιάκοπα το καταναλωτικό κοινό με διαφημίσεις, οι οποίες προσπαθούν με δόλιο
τρόπο να εμφυτέψουν στο υποσυνείδητο των καταναλωτών ότι το συγκεκριμένο προϊόν το
έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι άνθρωποι επηρεασμένοι άμεσα από το φαντασμαγορικό τρόπο
προβολής του προϊόντος, κάνουν τα πάντα για να το αποκτήσουν, έτσι ώστε να απαλλαχθούν
από το άγχος και να διασφαλίσουν την «εσωτερική ελευθερία τους». Δεν αντιλαμβάνονται
όμως ότι, η ανικανότητά τους να σκέφτονται κριτικά και η διαταραχή του ψυχικού τους κόσμου
οφείλεται στην καπιταλιστική κοινωνία που προωθεί τον ανεξέλεγκτο καταναλωτισμό.
Η πείνα που μαστίζει τις περισσότερες χώρες της Αφρικανικής ηπείρου και της Ασίας, είναι
υπαίτια του φιλελεύθερου κοινωνικοοικονομικού μας συστήματος. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο
Εμανουέλ Καντ: Η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.
Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως χρώματος, φύλου ή θρησκείας, επιβάλλεται να έχουν ίδια
δικαιώματα με κυριότερο το δικαίωμα επιβίωσης. Οι πολυεθνικές εταιρείες με την υπερφίαλη
και χρηματοκεντρική στάση τους, στερούν από τους ανθρώπους μια αξιοπρεπή ζωή, όπως τους
στερούν και τη διεύρυνση του πνευματικού τους ορίζοντα. Ζούμε σε μία εποχή που η τεχνολογική
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εξέλιξη δίνει στον άνθρωπο απεριόριστες δυνατότητες, διευκολύνοντας στο μέγιστο
την καθημερινή του ζωή. Είναι λοιπόν επιεικώς απαράδεκτο σε ένα καθεστώς που
θέλει να αυτοαποκαλείται φιλελεύθερο, να υπάρχουν κάποιοι που να ταλανίζονται
από τις δυσμενείς συνέπειες της πείνας και της έλλειψης στοιχειωδών αγαθών.
Ένα από τα πρωτεύοντα αίτια που πολλές χώρες ανά το παγκόσμιο αδυνατούν να
αναπτυχθούν, είναι η ιμπεριαλιστική πολιτική των οικονομικά ισχυρών κρατών
του πλανήτη. Πολλές χώρες στερήθηκαν την ελευθερία τους από αυτοκρατορίες
που επέβαλαν την κυριαρχία τους με τη βία σε αυτά, υποσκάπτοντας τα βασικά
δικαιώματα των πολιτών. Στον 21ο αιώνα, υπάρχουν ακόμα κράτη, των οποίων η
ελευθερία κλονίζεται από τις επεκτατικές βλέψεις των ισχυρών. Οι τελευταίοι, αφενός
θέλουν να εδραιωθούν στη διεθνή σκηνή και αφετέρου να επωφεληθούν οικονομικά.
Τρανταχτό παράδειγμα εθνικής ανελευθερίας αποτελεί η Βενεζουέλα, στην οποία
παρενέβησαν οι ΗΠΑ υποδαυλίζοντας τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η χώρα. Συγκεκριμένα, αγνόησαν πλήρως τον νόμιμα εκλελεγμένο πρόεδρο της
χώρα Νικολάς Μαδούρο, αντικαθιστώντας τον με τον Γκουαΐδό για να αποκτήσουν
ευκολότερα πρόσβαση στα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας. Η ιμπεριαλιστική
παρέμβαση όξυνε δραματικά την κατάσταση και αποτέλεσε την γενεσιουργό αιτία
για την έναρξη μεγάλης κρίσης στη χώρα.
Η αποκατάσταση της ελευθερίας χρειάζεται αναμφίβολα τεράστια συλλογική
προσπάθεια. Στο καπιταλιστικό σύστημα είναι αδύνατο να υπάρξει οικουμενική
ελευθερία με την οποία ο καθένας θα έχει ίσα δικαιώματα και δεν θα πέφτει θύμα
εκμετάλλευσης των ισχυρών. Κατά την άποψη μου για να ξεσκλαβωθεί ο κόσμος,
είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί έμπρακτα αυτό που αναγράφεται στο κομμουνιστικό
μανιφέστο του Καρλ Μαρξ: Ο καθένας να προσφέρει ανάλογα με τις ικανότητες του
και όλοι να παίρνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Μόνο έτσι θα αντιληφθούμε τι
πραγματικά σημαίνει ελευθερία!
•Αντρέας Χήρας
ΕΔΟΝ Λυκείου Βεργίνας Λάρνακας

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΣΧΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
Λήγει στις 30 Ιουνίου 2019 η προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (Ν.104(Ι)/2017,
76(Ι) του 2018).
Σωματεία, Ιδρύματα ή Λέσχες που δεν θα έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού τους ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου
2019 θα διαγράφονται από το αντίστοιχο Μητρώο και θα χάνουν τη νομική τους προσωπικότητα και ενδεχόμενη οικονομική στήριξη.
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις Λέσχες, η πιο πάνω αναφορά καλύπτει εκείνες που είχαν ανανεωμένη την εγγραφή τους ως Λέσχη μέχρι 30/6/2018.
Για εγγραφές ή άλλα ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, με βάση την έδρα τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος και πρότυπο καταστατικό έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (www.volunteercommissioner.gov.cy/).
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Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου (1939-45), πολλά τραγούδια γράφτηκαν και τραγουδήθηκαν
για την αντίσταση κατά του φασισμού. Ο λαός μέσα από τα τραγούδια και την ποίηση είχε την ανάγκη να
εξιστορήσει την αγανάκτηση και την ανάγκη του για ελευθερία και καλύτερες συνθήκες ζωής.

Ωστόσο, ένα ήταν το τραγούδι που καθιερώθηκε παγκοσμίως ως σύμβολο του αντιφασισμού και της
αντίστασης. Όταν κορυφώθηκε ο αντιφασιστικός αγώνας στην Ιταλία, το τραγούδι αυτό έγινε παγκόσμια
γνωστό όταν Ιταλοί παρτιζάνοι άλλαξαν τους στίχους ενός παραδοσιακού Ιταλικού τραγουδιού, με σκοπό να υμνήσουν
τον απελευθερωτικό αγώνα τους και την αντίσταση ενάντια στον φασισμό και τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα.

Η πρώτη καταγραφή...
Τα αυθεντικά λόγια του Bella Ciao εκτιμάται ότι γράφτηκαν από τις Ιταλίδες εργάτριες στις φυτείες ρυζιού της Κοιλάδας
του Πάδου. Οι πρώτοι στίχοι του τραγουδιού κατηγορούσαν το καθημερινό μαρτύριο τους στα χωράφια κάτω από την
επίβλεψη του σκληρού αφεντικού τους. Έλεγαν ότι «για κάθε ώρα που περνά μέσα στα χωράφια, χαραμίζεται η ζωή
τους και τα νιάτα τους» αλλά ήλπιζαν ότι θα απελευθερωθούν και ότι «θα έρθει η μέρα που όλες τους θα δουλεύουν
ελεύθερες». Η καθημερινή τους κακομεταχείρισή οδήγησε σε απεργίες και εξεγέρσεις στις αρχές του 20ου αιώνα οι
οποίες οδήγησαν στην ικανοποίηση μερικών από τα αιτήματα τους, στο διάστημα 1906-09, όταν όλες οι κοινότητες της
ιταλικής περιφέρειας Πεδεμόντιο έπρεπε να τηρήσουν το δικαίωμα της οκτάωρης εργασίας.
Πολύ αργότερα, η πρώτη ηχογράφηση του αυθεντικού Bella Ciao το 1962, γίνεται από την Giovanna Daffini, επίσης
αγρότισσα από τα παιδικά της χρόνια στην περιοχή του Πάδου, η οποία τραγουδά σε ηλικία 49 ετών «Alla mattina
appena alzata in risaia mi tocca andar…» («το πρωί, μόλις ξυπνώ, πρέπει να πάω στα χωράφια με το ρύζι»).

Ύμνος στην αντίσταση...
Οι διασκευασμένοι στίχοι της Ιταλικής αντίστασης μιλούν για έναν παρτιζάνο (αντάρτη) που είδε τους εχθρούς να
εισβάλλουν στη χώρα του και παρακαλεί τους άλλους παρτιζάνους να τον πάρουν μακριά γιατί «ένιωθε τον θάνατο
να πλησιάζει». Σε περίπτωση όμως που πέθαινε την ώρα της μάχης, τους έλεγε να «τον θάψουν κάπου στο βουνό και
πάνω του να φυτέψουν ένα όμορφο λουλούδι» το οποίο, όποιοι το έβλεπαν να ήξεραν ότι «είναι το λουλούδι ενός
παρτιζάνου που έχασε τη ζωή του για την ελευθερία».
Το τραγούδι πλέον εκφράζει ακριβώς την ανάγκη και το πείσμα των Ιταλών ανταρτών για ελευθερία, καθώς τα γεγονότα
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είχαν ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ισχυρό ανταρτικό κίνημα. Το φασιστικό καθεστώς
που επικρατούσε στην Ιταλία άρχισε να κλυδωνίζεται εξαιτίας της ανάπτυξης του αντάρτικου και λαϊκού αντιφασιστικού
κινήματος, αλλά και των συνεχόμενων στρατιωτικών αποτυχιών σε Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία και Σοβιετική Ένωση.

Ένας ύμνος για το σήμερα…
Η μουσική του τραγουδιού είναι παρμένη από κάποιο παλιό παραδοσιακό τραγούδι, που υπολογίζεται να έχει ρίζες
50 περίπου χρόνια νωρίτερα από την καταγραφή των πρώτων στίχων του από τις εργάτριες στις φυτείες ρυζιού (τέλη
19ου με αρχές 20ου αιώνα). Από τότε μέχρι και σήμερα, το τραγούδι αυτό έχει αναπαραχθεί και διασκευαστεί στα
ιταλικά, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ρωσικά, τα βοσνιακά, τα κροατικά, τα σερβικά, τα ουγγρικά, τα ισπανικά, τα
φινλανδικά, τα γερμανικά, τα τουρκικά, τα ιαπωνικά, τα κινεζικά και τα κουρδικά από διάφορους καλλιτέχνες, μεταξύ
των οποίων είναι ο Μάνου Τσάο, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς και η Μαρία Φαραντούρη.
Πιο επίκαιρο από ποτέ μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το τραγούδι στις μέρες μας. Όχι φυσικά για την ξαφνική προβολή
του τραγουδιού από κάποια τηλεοπτική σειρά και όχι μόνο εξαιτίας των αμέτρητων του διασκευών, αλλά για τις δύσκολες
συνθήκες που συνεχίζουν να ζουν οι λαοί ανά το παγκόσμιο, αλλά πιο σημαντικό για την έξαρση του Νεοφασισμού και
νεοναζισμού που μαστίζει την εποχή μας.

«È questo il fiore del partigiano, morto per la libertà!»
Όπως και τότε έτσι και σήμερα... Εξαθλίωση και φτώχεια, υπερωρίες και καταπάτηση του 8ωρου και πενιχροί μισθοί,
κανένας σεβασμός για τα εργασιακά δικαιώματα και όλα όσα με κόπο κατακτήθηκαν με το αίμα χιλιάδων προλετάριων.
Πιο επίκαιροι από ποτέ και οι πρώτοι στίχοι των Ιταλίδων εργατριών οι οποίες «για κάθε ώρα που περνά μέσα στα
χωράφια» ένοιωθαν να «χαραμίζεται η ζωή τους και τα νιάτα τους»
Το τραγούδι των Ιταλών ανταρτών οφείλουμε να τραγουδάμε και σήμερα με το πραγματικό του νόημα. Σήμερα που ο
φασισμός σηκώνει και πάλι κεφάλι και που ο ξεσηκωμός και αντίσταση είναι χρέος απέναντι σε εκείνους που πέθαναν
για την ελευθερία αλλά και για όσους ζουν χάρη στην θυσία τους... «È questo il fiore del partigiano, morto per la
libertà!» («Αυτό εδώ είναι το λουλούδι του αντάρτη, που πέθανε για την λευτεριά μας»)
•Λευκή Δημητρίου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao!!
Una mattina mi son svegliato,
e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,
o bella, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
o bella, ciao!
E seppellire lassù in montagna,
sotto l’ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno,
o bella, ciao!
E le genti che passeranno,
Mi diranno «Che bel fior!»
«È questo il fiore del partigiano»,
o bella, ciao!
«È questo il fiore del partigiano,
morto per la libertà!»
(μετάφραση)
Ένα πρωί ξύπνησα
Ω! αντίο όμορφη
ένα πρωί ξύπνησα και βρήκα τον εισβολέα.
Ω! αντάρτη πάρε με μακριά
Ω! αντίο όμορφη
ω! αντάρτη πάρε με μακριά γιατί αισθάνομαι ότι
θα πεθάνω
Και αν πεθάνω σαν αντάρτης
Ω! αντίο όμορφη
και αν πεθάνω σαν αντάρτης, εσύ πρέπει να με
θάψεις
Να με θάψεις εκεί, στο βουνό
Ω! αντίο όμορφη
να με θάψεις εκεί στο βουνό
κάτω από τη σκιά ενός υπέροχου λουλουδιού
Και οι άνθρωποι που θα περνούν
Ω! αντίο όμορφη
και οι άνθρωποι που θα περνούν
θα λένε “ ώ! τι όμορφο λουλούδι!”
Αυτό εδώ είναι το λουλούδι του αντάρτη
Ω! αντίο όμορφη
αυτό εδώ είναι το λουλούδι του αντάρτη
που πέθανε για την λευτεριά μας

η «Ν» προτείνει
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Ουζερί Τσιτσάνης
Θεσσαλονίκη, πρώτο τρίμηνο του ‘43. Κατοχή, αντίσταση, εβραϊκά γκέτο. Κατασκοπία,
ένας κυνηγημένος έρωτας, πείνα, εξωφρενικά γλέντια, κρίσιμη καμπή του πολέμου.
Μέσα σε μία δύσκολη περίοδο, όπως αυτήν της ναζιστικής κατοχής, ο Τσιτσάνης
δημιουργεί μερικά από τα πιο εμβληματικά και σημαντικά του τραγούδια . Είναι
άραγε οι δύσκολες συνθήκες που τροφοδοτούν την τέχνη ή απλά κάποιοι άνθρωποι
αντιστέκονται με έναν δικό τους τρόπο στο σκοτάδι που απειλεί την ψυχή τους; Πιστός
στην ανήσυχη ιδιοσυγκρασία του και με μια ανατρεπτική διάθεση, ετοιμάζει την πρώτη
του σκηνοθεσία για το Κυπριακό Θέατρο και δηλώνει ότι «θέλω να φέρω τον θίασο σε
έναν ενεργό θεατροποιητικό ρόλο, μια επιστροφή, οπωσδήποτε αναγκαία, στον πυρήνα
της θεατρικής πρακτικής, προς μια κατεύθυνση «φτωχού θεάτρου».

Πότε: Μέχρι Παρασκευή, 31 Μαΐου, στις 20:30
Πού: Θέατρο Δέντρο Λευκωσία

Ιφιγένεια εν Ουαλία
Η ηρωίδα του έργου μας είναι η Effie, μια γυναίκα την οποία
βλέπουμε να θυσιάζεται ωσάν άλλη Ιφιγένεια στο βωμό της
ανάπτυξης και των περικοπών. Με μια πρώτη ματιά όλοι την
κατακρίνουν για την έκφυλη ζωή της και την επιφανειακά
ξέγνοιαστη καθημερινότητά της. Όμως κανείς δεν
φαντάζεται τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το εκρηκτικό
και σκληρό της ταμπεραμέντο, τις πράξεις της, την ευθύτητα
και τη γλώσσα της που τσακίζει κόκκαλα. Μιας γλώσσας
προκλητικής, αποτέλεσμα της φτωχής της καταγωγής.
Άθελά της και εξ’ ανάγκης, βρίσκεται ξαφνικά στο
επίκεντρο των μέτρων λιτότητας του εθνικού συστήματος
υγείας και προσπαθεί με ότι μέσα διαθέτει να παλέψει για
κάτι καλύτερο. Το έργο, με πολλά «κατηγορώ» και ένα ωμό,
επιθετικό λόγο αλλά και με χιούμορ απευθύνεται ευθέως
στον θεατή. Αγγίζει τις δυσκολίες του στριμωγμένου και ανυπεράσπιστου απλού πολίτη, που βιώνει την ανέχεια και τη στέρηση,
την αγάπη και τον έρωτα, τις ανθρώπινες αδυναμίες – και δυνάμεις – τις εξαρτήσεις, τις καταχρήσεις και την καθημερινή
πάλη για επιβίωση… (Τοποθετημένο στην Ουαλία του 21ου αιώνα, κάλλιστα θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει και μια Έφη της
σύγχρονης Κύπρου, όπως έχει διαμορφωθεί η χώρα μας, ειδικά, τα τελευταία χρόνια της κρίσης)

Πότε: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή μέχρι 24 Μαΐου στις 20:30
Πού:
Flea Theatre
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2019

Αρετή Κετιμέ
Η Αρετή Κετιμέ επι σκηνής με το μουσικό σχήμα
Αντάμα, θα μας ταξιδέψουν στον πολυδιάστατο
κόσμο της μουσικής μας παράδοσης με οργανικούς
σκοπούς και τραγούδια από την Μικρά Ασία, Σμύρνη,
Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο. Το ρεπερτόριό της Κετιμέ,
περιλαμβάνει παραδοσιακά, ρεμπέτικα, σμυρνεϊκά αλλά
και άλλα τραγούδια από τα πολλά είδη της ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής.

Πότε: Τετάρτη, 22 Μαΐου στις 20:30
Πού:
Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού
Πληροφορίες: 25377277

Γιώτα Νέγκα,
Μουσικό Σχ. Ά.
Πιτσιλλίδη &
Άρης Λεμεσού
Στους εορτασμούς για τα 20 χρόνια
του Θεάτρου Ριάλτο η Χορωδία Άρης
Λεμεσού, υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα
Κλαδά, μαζί με τη σπουδαία ερμηνεύτρια
Γιώτα Νέγκα παρουσιάζουν μια συναυλία - αναδρομή στο ελληνικό τραγούδι από την «Παλιά Αθήνα» μέχρι
σήμερα. Συμμετέχει ο νεαρός Κύπριος τραγουδιστής Φίλιππος Αντζουλίνο και συνοδεύει μουσικό σχήμα σε
ενορχηστρώσεις του Άδμητου Πιτσιλλίδη.

Πότε: 29 Μαΐου στις 20:30
Πού: Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός

20 χρόνια Θέατρο Ριάλτο
Το Θέατρο Ριάλτο γιορτάζει τα είκοσι του χρόνια και προσκαλεί καλλιτέχνες, θεατές και φίλους σε μια γιορτή στην
Πλατεία Ηρώων. Ένα πολυθέαμα με φώτα, εικόνες και δρώμενα, κίνηση προβολές και μουσική.

Πότε: Παρασκευή, 17 Μαΐου στις 20:30
Πού: Πλατεία Ηρώων Λεμεσός
Θεματική ξενάγηση: Οι «εθνογράφοι» περιηγητές
στην Κύπρο
Στις 18 Μαΐου θα γιορτάσουμε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με μία θεματική ξενάγηση στις αίθουσες του Μουσείου Σεβέρη,
αφιερωμένη στους εθνογράφους περιηγητές ζωγράφους, όπου μέσα στα έργα τους αποτυπώνουν διάφορες πτυχές της ζωής
στην Κύπρο από τον 18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα.
-Γλώσσα: Ελληνικά
-Συμμετοχή: Δωρεάν

Πού; Σάββατο, 18 Μαΐου στις 15:00
Πότε; Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας (CVAR), Ερμού 285, Λευκωσία
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Οι επιθέσεις από την
αστική τάξη και η
παρέμβαση σε δομές
της κυβέρνησης επιχειρούν την
αποσιώπηση των λαϊκών
ηγετών και την
«ποινικοποίησή» τη
λαϊκής πάλης.

Α

ντιπρoσωπεία της ΕΔΟΝ,
αποτελούμενη από τον Κεντρικό
Οργανωτικό Γραμματέα, Βάκη
Χαραλάμπους και τον υπεύθυνο
του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και
πρόεδρο της ΠΟΔΝ, Ιάκωβο Τοφαρή βρέθηκαν
στην Βενεζουέλα, σε αποστολή αλληλεγγύης
με τον λαό της, μεταξύ 12-14 Απριλίου.
Με αυτή την ευκαιρία η «Ν» κατάφερε να
συνομιλήσει με την Janohi Rosas, Γενική
Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Βενεζουέλας και μέλος
της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού
Κόμματος Βενεζουέλας και να της απευθύνει
ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση στη χώρα
και την δράση της οργάνωσης της.
«Ν»: Ποια είναι η αλήθεια σχετικά με τις ειδήσεις
που μεταδίδονται για τη Βενεζουέλα, οι οποίες
από πολλούς χαρακτηρίζονται «fake news»;
Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που δεν αποδέχονται
την αντίσταση του λαού επιδιώκουν να επιβάλουν
τη θέληση του μεγάλου κεφαλαίου, στρέφοντας
όλη τους την επιθετικότητα εναντίον του λαού
της Βενεζουέλας. Δεν σταματούν στα ανθρώπινα
δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία, ή το διεθνές
δίκαιο.
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης των ΗΠΑ επανέλαβαν
δημοσίως ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι»
για την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης και
του προέδρου της Βολιβαριανής δημοκρατίας,
Νικολά Μαδούρο. Τα μονοπώλια στον τομέα
της επικοινωνίας και των μέσων δεν αποτελούν
εξαίρεση καθώς εκφράζουν με κάθε τρόπο αυτή
την αντίθεση συμφερόντων μεταξύ του μεγάλου
πολυεθνικού κεφαλαίου και των συμφερόντων
του λαού της Βενεζουέλας.

Μετά την αυτοανακήρυξη της μαριονέτας του
ιμπεριαλισμού, Χουάν Γουαιδό ως δήθεν «πρόεδρου
μετάβασης» επιχειρείτε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
η αμφισβήτηση της νομιμότητας των θεσμών της
χώρας. Κολοσσοί των μέσων ενημέρωσης καθοδηγούν
την κοινή γνώμη προκειμένου να δικαιολογήσουν τις
πραξικοπηματικές ενέργειες των πιο αντιδραστικών
στοιχείων της δεξιάς και να επιδιώξουν μια επικίνδυνη
κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε
άμεση στρατιωτική επέμβαση του ιμπεριαλισμού εναντίον
του λαού μας.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξαπολύει καθημερινά αυτή
την επίθεση ενάντια στη Βενεζουέλα, μιλώντας για
ανθρώπινα δικαιώματα και δήθεν «ανθρωπιστική
βοήθεια», χρησιμοποιώντας ψευδείς ειδήσεις για
παιδιά που πεθαίνουν, υποτιθέμενη καταπίεση των
διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης, χρησιμοποιώντας
ψεύτικες εικόνες (παρμένες από χώρες της Ευρώπης)
ή κάνοντας αναφορά για αναγκαστική στρατολόγηση
των ανθρώπων στις Δυνάμεις Εθνικής Βολιβαριανής
Φρουράς (FANB).
Η αλήθεια είναι ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν παρθεί
περισσότερα από 35 μονομερή μέτρα καταναγκασμού
κατά της χώρας μας, μέσω των οποίων έχουν παγώσει
τα περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι της
χώρας στο εξωτερικό ενώ παράλληλα ασκούνται πιέσεις
και εφαρμόζονται κυρώσεις κατά χωρών και εταιριών
που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα.
«Ν»: Ποια είναι η πιο σημαντική απειλή για τη χώρα
αυτή τη στιγμή;
Ο Ιμπεριαλισμός επιδιώκει την επίτευξη των στόχων
του για την ανάκτηση του πλήρους ελέγχου των
γεωστρατηγικών πόρων και την διάλυση μιας κυβέρνησης
που εμποδίζει τα σχέδιά του για απόκτηση πλήρους
ελέγχου στην περιοχή.
Η επιβολή μιας κοινής γνώμης για μια εικαζόμενη
ανθρωπιστική κρίση, η καθημερινή μετάδοση του
ψευδών ειδήσεων σχετικά με τη ζωή στη χώρα και η

όλο και συχνότερη δικαιολόγηση των δράσεων που έχουν
αναληφθεί από την δεξιά της Βενεζουέλας - εντός και
εκτός χώρας-, η αγνόηση του δημοκρατική καθεστώτος
της Βενεζουέλας, δημιουργούν ένα ευνοϊκό πεδίο για
την ανάπτυξη βίαιων ενεργειών από τα πιο αντιδραστικά
τμήματα της ακροδεξιάς.
Οι επιθέσεις από την αστική τάξη και η παρέμβαση σε
δομές της κυβέρνησης επιχειρούν την αποσιώπηση
των λαϊκών ηγετών και την «ποινικοποίηση» τη λαϊκής
πάλης. Οι δολοφονίες ηγετών του αγροτικού κινήματος,
η διείσδυση των παραστρατιωτικών οργανώσεων σε
τακτικές θέσεις της εθνικής επικράτειας, αποτελούν
πραγματική απειλή για την προοπτική της εμβάθυνσης
της Βενεζουελάνικης διαδικασίας.
«Ν»: Ποια είναι η δράση της Κομμουνιστικής Νεολαίας
Βενεζουέλας και του Κομμουνιστικού Κόμματος
Βενεζουέλας;
«Ο δρόμος είναι σκληρός, πολύ σκληρός, αλλά
είναι ο δρόμος». Έχουμε πολλές προκλήσεις να
αντιμετωπίσουμε, προκλήσεις όμως που μας κάνουν πιο
δυνατούς και ικανούς να κερδίσουμε σημαντικούς αγώνες
και να παλέψουμε για την ανάπτυξη επαναστατικών
χαρακτηριστικών εντός του λαϊκού κινήματος της
Βενεζουέλας, μέσω της δημιουργίας ενός πλατιού χώρου,
ο οποίος θα συνενώνει όλες τις δυνάμεις που μάχονται
για την υπεράσπιση των κεκτημένων του λαού.
Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας (Partido Comunista de Venezuela - PCV) και Κομμουνιστική Νεολαία
Βενεζουέλας (Juventud Comunista de Venezuela – JCV),
αγωνιζόμαστε να συνεχίσουμε την οικοδόμηση μιας,
πατριωτικής, δημοκρατικής και επαναστατικής λαϊκής
συμμαχίας για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας,
της αυτοδιάθεσης και της ελευθέριας, για να νικήσουμε
τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.
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Σ

υνάντηση Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ

Μεταξύ 9-11 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας,
σύνοδος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΔΝ. Στη συνάντηση συμμετείχαν
42 οργανώσεις νεολαίας, από 34 χώρες από όλες τις ηπείρους του πλανήτη. Το
Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική απόφαση μαζί με το πλάνο δράσης της ΠΟΔΝ
μέχρι και την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε όπως
πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μεταξύ 1-7 Δεκεμβρίου 2019. Η ΕΔΟΝ εκπροσωπήθηκε
εκεί από τον ΚΟΓ της ΕΔΟΝ Βάκη Χαραλάμπους και τον υπεύθυνο του γραφείου Διεθνών
Σχέσεων και πρόεδρο της ΠΟΔΝ, Ιάκωβο Τοφαρή.

Α

ποστολή Αλληλεγγύης με τη Βενεζουέλα

Τη συνάντηση του Γενικού Συμβουλίου ακολούθησε αποστολή αλληλεγγύης με
τον λαό της Βενεζουέλας. Μεταξύ 12-14 Απριλίου, οι δεκάδες αντιπρόσωποι,
μαζί με τους αντιπροσώπους από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης πραγματοποίησαν
σειρά δραστηριοτήτων. Από επισκέψεις σε σχολεία μέχρι συνάντηση με τον ίδιο τον
πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο. Οι μέρες
αυτές απέδειξαν στους συμμετέχοντες την έκταση του βρώμικου πολέμου κατά της
χώρας αφού σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού δεν είδαμε τίποτα από όσα τα διάφορα
μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν για τη Βενεζουέλα.

14

ο

συνέδριο UJCE

Μεταξύ 18-21 Απριλίου στην Μαδρίτη της Ισπανίας, έλαβε
χώρα το 14ο συνέδριο της Ένωσης Κομμουνιστικής Νεολαίας
Ισπανίας (UJCE). Την οργάνωση μας εκπροσώπησαν η Επαρχιακή
Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λεμεσού και μέλος του Εκτελεστικού
Γραφείου, Ανθούλα Μενελάου και ο υπεύθυνος του γραφείου Διεθνών Σχέσεων και
πρόεδρος της ΠΟΔΝ, Ιάκωβος Τοφαρή

Ε

ξελίξεις στο Σουδάν

Η κατάσταση στο Σουδάν φαίνεται να παίρνει τις τελευταίες εβδομάδες νέα
τροπή. Οι εδώ και μήνες συνεχιζόμενες αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις
οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνση του Albashir από την εξουσία. Ωστόσο την
εξουσία ανέλαβαν οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας οι οποίες επέβαλαν περιορισμό
κινήσεων και απαγόρευση των κινητοποιήσεων. Ο Σουδανικός λαός αψήφησε τους
περιορισμούς και προχώρησε σε κατάληψη της πλατείας μπροστά από το αρχηγείο
τον ενόπλων δυνάμεων. Το βασικό σύνθημα ήταν «Ο Albashir έφυγε, το καθεστώς
έμεινε». Ο λαός συνεχίζει τις κινητοποιήσεις λέγοντας «Η επανάσταση συνεχίζεται
μέχρι την τελική νίκη»

Τ

ρομοκρατικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα

Άλλη μια χώρα πέφτει θύμα της τρομοκρατίας με την Σρι Λάνκα να θρηνεί
περισσότερους από 320 νεκρούς. Η τρομοκρατία, ο φονταμενταλισμός, ο φασισμός
δεν είναι τυχαία φαινόμενα που μπορούν να αποδοθούν στο αρρωστημένο μυαλό
ορισμένων ανθρώπων. Αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία του καπιταλισμού
και άριστα εργαλεία του ιμπεριαλισμού στην προσπάθεια του να επέμβει όπου
χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του. Μετα τα κτυπήματα στη Σρι
Λάνκα, η κυβέρνηση της χώρας πήρε σειρά μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσει
τις συνέπειες της επίθεσης, μεταξύ των οποίων ήταν και η διακοπή της πρόσβασης
των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάης
2019

23

