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ο πρόσφατο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης μας, μέσα από τις αναλύσεις, τα πορίσματα και τις αποφάσεις του, διατράνωσε την επιτακτική ανάγκη η νεολαία
να δυναμώσει τους αγώνες της.
Τη δεδομένη στιγμή, ο κυπριακός λαός βρίσκεται απέναντι από την ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα και τα κεκτημένα του. Ανεργία, ανέχεια, εκποιήσεις,
περικοπές, επιθέσεις στην παιδεία. Τη στιγμή αυτή λοιπόν, είναι που ο κάθε αγώνας σε κάθε μέτωπο που επιτίθενται το κεφάλαιο και οι κυβερνώντες, απαιτεί
οργάνωση, αποφασιστικότητα και ενότητα από τη νεολαία.

Αγώνας των μαθητών για ολόπλευρη μόρφωση
Τα τελευταία τρία χρόνια, το οργανωμένο μαθητικό κίνημα δίνει τη μάχη του για αντίσταση
στο εξετασιοκεντρικό σχολείο που η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ προσπαθεί να εφαρμόσει μέσω των
εξετάσεων ανά τετράμηνο. Παρά τις διάφορες μορφές πάλης που ανέπτυξαν οι μαθητές
(συλλογές υπογραφών, δημοψήφισμα, αποχή από τα μαθήματα, κινητοποιήσεις κλπ.) για
να διεκδικήσουν σχολείο που να προάγει την ολόπλευρη μόρφωση,
το Υπουργείο Παιδείας με αλαζονεία και αυταρχισμό φαίνεται να
προχωρεί ακάθεκτο προς την υλοποίηση του μέτρου. Στον ετσιθελισμό
των κυβερνώντων όμως, θα απαντήσουν οι χιλιάδες μαθητές και
μαθήτριες που τις επόμενες μέρες θα διαδηλώνουν κλιμακώνοντας
τον αγώνα τους, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα δώσουν τον αγώνα
μέχρι τέλους, για να μην εφαρμοστούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο!

Αγώνας των φοιτητών κόντρα στις
περικοπές από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Ως ΕΔΟΝ, δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι η Κυβέρνηση της δεξιάς θα εξυπηρετούσε κάτι
διαφορετικό από τη φτωχοποίηση των πολλών και την ευημερία των λίγων. Παράλληλα
όμως, ως ΕΔΟΝ έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε για αντίσταση στις πολιτικές τους, για
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για επαναφορά των κεκτημένων, για
βελτίωση των μισθών, για μείωση της ανεργίας: Αφύπνιση συνειδήσεων, οργάνωση,
ενδυνάμωση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος! Να συνεχίσουμε τους αγώνες μας
ενάντια σε όσους φτωχοποιούν τη νέα γενιά, σε όσους
κουρελιάζουν τις ζωές μας!

Αφύπνιση
συνειδήσεων,
οργάνωση,
ενδυνάμωση του ταξικού
συνδικαλιστικού κινήματος!
Να συνεχίσουμε τους
αγώνες μας ενάντια σε όσους
φτωχοποιούν τη νέα γενιά,
σε όσους κουρελιάζουν τις
ζωές μας!

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων από την πρώτη
χρονιά εκλογής της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, διαμαρτύρεται
για τις πολιτικές που εφαρμόζονται απέναντι στους φοιτητές. Οι
προϋπολογισμοί του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα τα
κονδύλια που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, χρόνο με το χρόνο
μειώνονται. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα κάθε χρόνο
περισσότεροι φοιτητές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ψηλά
κόστη των σπουδών τους. Αυτό, σε συνδυασμό με τα υπέρογκα
δίδακτρα και τα αυξημένα ενοίκια, φανερώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις
των κυβερνώντων να καταστίσουν τη μόρφωση προνόμιο των λίγων και εκλεκτών,
αφού δεν παρέχεται ουσιαστική στήριξη στους φοιτητές. Απάντηση στις επιθέσεις της
Κυβέρνησης, θα δώσουν οι χιλιάδες φοιτητές στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας
στις 7 Φεβρουαρίου. Με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, θα στείλουν το μήνυμα ότι το
δικαίωμα στη μόρφωση ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΕΤΑΙ!

Αγώνας ενάντια στη φτωχοποίηση της νέας γενιάς
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat),
στην Κύπρο 51 χιλιάδες νέοι (ηλικίας 26-29 ετών), βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού. Ανεργία, εξευτελιστικά χαμηλοί μισθοί, κουτσούρεμα
εργασιακών δικαιωμάτων, φέρνουν το ποσοστό του 27,7% της κυπριακής νεολαίας
στη φτωχοποίηση, ενώ παράλληλα διαψεύδουν τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί
ανάκαμψης της οικονομίας.

Αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό
Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υπενθυμίζουν στη
νεολαία την ανάγκη για αγώνα ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επιβουλές των «ισχυρών» της γης. Η απόπειρα
πραξικοπήματος ενάντια στη δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, όπως και η αναγνώριση
από τις ΗΠΑ της αυτοανακηρυγμένης «προεδρίας»
Γκουαϊδό, ξυπνούν στους λαούς του κόσμου γνώριμες
θύμισες από τη σύγχρονη ιστορία. Πόσα πραξικοπήματα
σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική σχεδιάστηκαν στα
στρατηγεία του ΝΑΤΟ; Πόσες «κυβερνήσεις» σε Αφρική
και Μέση Ανατολή χρηματοδοτήθηκαν από τις ΗΠΑ για
να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα; Πόσες
«ειρηνευτικές επεμβάσεις» διέπραξε το ΝΑΤΟ και η ΕΕ για
«αποκατάσταση της δημοκρατίας» με στόχο τον έλεγχο
τον πλουτοπαραγωγικών περιοχών σε κάθε γωνιά του
πλανήτη;

Χρέος μας; Να δυναμώσουμε το διεθνές αντιιμπεριαλιστικό κίνημα! Να μελετούμε, για να
κατανοούμε τους λόγους που οι ιμπεριαλιστές ξαναχαράζουν τα σύνορα ανά τον κόσμο.
Να αφυπνίσουμε το συνάδελφο, το γείτονα, το συμφοιτητή, το συμμαθητή μας. Να
οργανώσουμε την αντίσταση στον ιμπεριαλισμό!
Η ανάγκη για αγώνα, καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ! Με μπροστάρη την ΕΔΟΝ, η
νεολαία να αντισταθεί στην φτωχοποίηση της, να αντισταθεί στο κουτσούρεμα της δημόσιας
παιδείας, να αντισταθεί στον ιμπεριαλισμό! Το επόμενο διάστημα, έχουμε πολλές ευκαιρίες
να δώσουμε δύναμη στους αγώνες της νεολαίας: Κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών,
εκλογές στα πανεπιστήμια, οι προσεχείς Ευρωεκλογές. Σε κάθε επίθεση του κεφαλαίου, να
απαντάμε με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ!
•Σταύρος Αγαθού
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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παραπολιτικά

συνέντευξη

Έ

να από τα σημαντικά ζητήματα
της περιόδου που διανύουμε
αποτελεί το Γενικό Σχέδιο
Υγείας. Σε μια χώρα όπου δεν
υπάρχει γενικός σχεδιασμός
για την υγεία ενώ παράλληλα
οι αντιλαϊκές πολιτικές έχουν παρασύρει
στο πέρασμα τους και τη στοιχειώδη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
τους πολίτες, γίνεται για πρώτη φορά
προσπάθεια εφαρμογής ενός καθολικού
σχεδίου υγείας το οποίο αντικρύζει τους
πολίτες ως ίσους και τους προσφέρει όλα
όσα χρειάζονται. Ένα σχέδιο που για να
εφαρμοστεί πέρασε και περνά μέσα από
φουρτούνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η
«Ν» συνάντησε τον κύριο Θωμά Αντωνίου,
πρόεδρο του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας για να πάρει πληροφορίες σχετικά
με το ΓΕ.ΣΥ, το οποίο αφορά και τους
νέους.
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Το ΓΕΣΥ αποτελεί ένα
μακροπρόθεσμο σχέδιο
που θα καλύπτει και τις
ανάγκες στην υγεία που
θα έχουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια
μας και γενικότερα οι
επόμενες γενεές. Είναι
μια επένδυση για το
μέλλον.

«Ν»: Κύριε Αντωνίου, ξεκινώντας θα θέλαμε
να μας δώσετε μια σύντομη περιγραφή
σχετικά με το Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Να μου επιτρέψετε αρχικά να δώσω μια σύντομη περιγραφή
της κατάστασης των πραγμάτων στον χώρο της υγείας σήμερα
στην Κύπρο και μετά να δούμε ακριβώς τι είναι το ΓΕΣΥ. Είμαστε
σήμερα η μόνη χώρα, σ’ αυτό που ονομάζουν «ανεπτυγμένο
κόσμο», που δεν έχουμε σύστημα υγείας. Όπως γνωρίζετε
ο τομέας της υγείας στην Κύπρο σήμερα χωρίζεται σε δύο
άλλους τομείς. Ο ένας είναι ο δημόσιος, ο οποίος αποτελεί
το 50% της υγείας, και είναι υπερφορτωμένος, πιεσμένος
και λειτουργεί σε χαμηλότερο από το αναγκαίο επίπεδο. Οι
γιατροί είναι πιεσμένοι, καταπονημένοι, εξαντλημένοι. Ο
ιδιωτικός τομέας από την άλλη αποτελεί το υπόλοιπο 50%.
Αυτός ο τομέας, ο ιδιωτικός, λειτουργεί με όρους επιχείρησης,
με όρους εμπορικούς και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα όσοι
υποχρεούνται να αποταθούν σ’ αυτόν να πρέπει να ξοδέψουν
αρκετά χρήματα για την υγεία τους. Είναι αυτό το πλαίσιο
που φιλοδοξεί να καλύψει το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Στο
ΓΕΣΥ όλοι οι πολίτες συνεισφέρουν σε ένα ενιαίο κοινωνικό
ταμείο, το οποίο αποζημιώνει την ιατρική πράξη, όποιο τομέα
και αν επιλέξει ο πολίτης για να του παρέχει τις υπηρεσίες
υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιτυγχάνουμε την κοινωνική
αλληλεγγύη που είναι αναγκαία για να οργανώσουμε σωστά
τις υπηρεσίες υγείας. Ο κάθε πολίτης συνεισφέρει σε αυτό το
ταμείο αναλόγως των εισοδημάτων του και του παρέχονται
υπηρεσίες υγείας αναλόγως των αναγκών του.
«Ν»: Για ποιο λόγο θεωρείται ότι είναι αναγκαίο να
εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ στη χώρα μας;
Θ.Α: Πέραν του 55% των δαπανών υγείας συνολικότερα το
πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του, όταν με βάση τις
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πάνω από 15%
δαπανών υγείας από την τσέπη του κόσμου θεωρούνται
καταστροφικές δαπάνες. Χιλιάδες συμπατριωτών μας που
έχασαν ή χάνουν τις περιουσίες τους, εξευτελίζονται στις
λίστες αναμονής για να καλύψουν τις ανάγκες τους για
την υγεία. Η υγεία αποτελεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα και
δεν μπορεί ένα κράτος να αρνείται αυτό το δικαίωμα στους
πολίτες του και να επιτρέπει να χάνουν την αξιοπρέπεια
τους στην προσπάθεια τους να έχουν πρόσβαση σε ένα από
τα βασικά τους δικαιώματα, που είναι ασφαλώς η υγεία.
Πολλές οικογένειες, υποχρεώνονται να διακόψουν τις
σπουδές των παιδιών τους, επειδή δεν έχουν την δυνατότητα
να πληρώσουν τις δαπάνες της υγείας, ενώ πολλές άλλες
οδηγούνται στην οικονομική καταστροφή. Πέραν τούτου το
ΓΕΣΥ αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα καλύπτει
και τις ανάγκες στην υγεία που θα έχουν τα παιδιά μας, τα
εγγόνια μας και γενικότερα οι επόμενες γενεές. Είναι μια
επένδυση για το μέλλον.

«Ν»: Ποιες είναι οι δυσκολίες στην εφαρμογή σήμερα
του ΓΕΣΥ;
Κοιτάξετε, υπάρχουν όντως αντικειμενικές δυσκολίες
σε σχέση με τα τεχνικά ζητήματα, οι οποίες είναι
αυτονόητες σε κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση όπως το ΓΕΣΥ.
Υπάρχουν από την άλλη και δυσκολίες που αφορούν
υποκειμενικούς παράγοντες. Λόγω του ότι δεν υπήρχε
γενικό σύστημα υγείας στην Κύπρο όπως υπήρχε σε
άλλες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί
ένας ιδιαίτερα μεγάλος ιδιωτικός τομέας, με μεγάλα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια που λειτουργούν όπως είπαμε
πριν με βάση τους κανόνες κερδοφορίας, ενώ ταυτόχρονα
αναπτύχθηκε και ένας αρκετά μεγάλος ιδιωτικός τομέας
ασφαλιστικών υπηρεσιών που αφορούν την κάλυψη
των αναγκών υγείας. Αυτή η μεταρρύθμιση όπως είναι
λογικό επηρεάζει δομές και συγκεκριμένα συμφέροντα.
Ταυτόχρονα η μεταρρύθμιση όσο καλά οργανωμένη και
αν είναι και όσο καλά και αν διασφαλίζει τα δικαιώματα
και τις αμοιβές των γιατρών, από μόνης της δημιουργεί
ένα αίσθημα ανασφάλειας. Κάποια από τα συμφέροντα
που ανέφερα πιο πριν παίζουν με αυτό και ενισχύουν
το αίσθημα ανασφάλειας των ιδιωτών γιατρών, αν και
μέσα από τις διαβουλεύσεις έχουν εξασφαλιστεί πέραν
των ικανοποιητικών εισοδημάτων για τους γιατρούς που
θα μπουν στο ΓΕΣΥ.
«Ν»: Ποιες είναι οι πρόνοιες του ΓΕΣΥ που αφορούν
τους εργαζόμενους νέους, τα νέα ζευγάρια, γενικότερα
τη νεολαία;
Εντάξει, ένας νέος δεν είναι αποκομμένος από την
υπόλοιπη κοινωνία, καθώς είναι και αυτός κομμάτι
της. Πολλές φορές λόγω της απουσίας ΓΕΣΥ ένας νέος
υποχρεώνεται παραδείγματος χάριν, να διακόψει τις
σπουδές του για να μπορέσει η οικογένεια του να
καλύψει όλες τις δαπάνες υγείας. Σήμερα λόγω και
της αυξημένης ανεργίας, ιδιαίτερα στην νεολαία, οι νέοι
έρχονται αντιμέτωποι και με δαπάνες υγείας οι οποίες
είναι ανεξέλεγκτες και απρόβλεπτες. Τα νεαρά ζευγάρια
τα οποία τις πιο πολλές φορές έχουν χαμηλά εισοδήματα,
καλούνται να καλύψουν και τις δαπάνες για την στέγαση
τους αλλά και τις δαπάνες για την υγεία τους.

Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι όπως επηρεάζεται και η υπόλοιπη
κοινωνία σε σχέση με την ανισότητα στην πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας, επηρεάζεται και η νεολαία. Όμως ακόμα
και στην περίπτωση που ένας νέος υγιής, με καλά εισοδήματα
μπορεί να κρίνει ότι «ξέρετε εμένα προσωπικά μπορεί να μην
μου συμφέρει το ΓΕΣΥ», θα πρέπει να γνωρίζει ότι κανείς
δεν μένει νέος για πάντα, οι οικονομικές συνθήκες και τα
εισοδήματα αλλάζουν όπως είδαμε και με την κρίση, ενώ και οι
χρόνιες ασθένειες χρειάζονται συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
Άρα το ΓΕΣΥ δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης,
για τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα, αλλά και μια χρόνια κάλυψη της υγειάς του
καθενός μας, έτσι ώστε να μπορεί σε κατοπινό στάδιο της ζωής
του να έχει πρόσβαση στη υγεία ανεξαρτήτως των συνθηκών
που θα προκύψουν.
Όπως έχω πει, για παράδειγμα ένας νέος είτε φοιτητής ή
στρατιώτης, σήμερα δεν έχει καμία κάλυψη υγείας. Στα
πλαίσια του ΓΕΣΥ χωρίς να πληρώνει, εφόσον είναι άνεργος,
φοιτητής ή στρατιώτης, είναι καλυμμένος όπως και όλοι οι
άλλοι πολίτες. Επίσης για τους νέους μέχρι 18 χρονών, το
όριο των συμπληρωμών αντί για 150 ευρώ που είναι για τους
υπόλοιπους, είναι στα 75 ευρώ. Επομένως ναι, είναι φιλικό το
σχέδιο, ιδιαίτερα προς τους νέους που δεν έχουν σημαντικά
προσωπικά ή οικογενειακά εισοδήματα.
«Ν»: Κλείνοντας, ως οργανισμός ασφάλισης υγείας, ποιο
είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στην κοινωνία,
όσον αφορά στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ;
Το ΓΕΣΥ είναι κοινωνική ανάγκη, μια απόλυτη κοινωνική
ανάγκη θα έλεγα. Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το
σημαντικότερο ίσως και η κοινωνία έχει αποφασίσει ομόφωνα
μέσω της Βουλής ότι πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους το Γενικό
Σχέδιο Υγείας. Εμείς από την πλευρά μας θα εργαστούμε με
όλες μας τις δυνάμεις για να έχουμε το ΓΕΣΥ έτοιμο την 1η του
Ιούνη του 2019 που είναι η μέρα έναρξης της εφαρμογής του.
•Συνέντευξη- επιμέλεια:
Μιχαλάκης Σόλωνος
Μέλος Γραφείου Περιβάλλοντος και Υγείας Κ.Σ ΕΔΟΝ
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τις 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, η Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος. Υπό το σύνθημα «Ομοσπονδία η
μόνη λύση για απελευθέρωση και επανένωση», χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, έδωσαν το παρόν τους στην πιο ψηλή κορφή της κοινής μας πατρίδας
και ανέδειξαν για ακόμα μια χρονιά τον δικοινοτικό χαρακτήρα των αγώνων που δίνει η οργάνωση μας, ο κάθε ΕΔΟΝίτης και η κάθε ΕΔΟΝίτισσα αλλά και κάθε
προοδευτικό άνθρωπο που πιστεύει σε μια Κύπρο ειρηνική και επανενωμένη, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα.

Η εκδρομή αυτή, που φέτος κλείνει τα 60 της χρόνια, αποτελεί σημαντικό σταθμό για την
ΕΔΟΝ, αφού σηματοδοτεί την κορύφωση των αγώνων της νεολαίας μετά από μια πολύ δύσκολη
χρονιά. Η στασιμότητα στο Κυπριακό και η αναφορά της κυβέρνησης ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη σε
χαλαρή ομοσπονδία, η αύξηση του μεταναστευτικού κύματος, η άνοδος της ακροδεξιάς στην
Ευρώπη αλλά και η χρήση των βρετανικών βάσεων για επιδρομές σε βάρος της Συρίας μόλις την
περασμένη άνοιξη, ενισχύουν την ανάγκη για τέτοιου είδους εκδηλώσεις αντιιμπεριαλιστικού
χαρακτήρα. Παράλληλα, δίνουν δύναμη και σθένος σε όλους όσους βρίσκονται εκεί, προκειμένου
να συνεχίσουν και τη χρονιά αυτή, να αγωνίζονται απέναντι στη κατοχή, τον εθνικισμό, το
ρατσισμό αλλά και υπέρ της ειρήνης, της επανένωσης, της δικαιοσύνης και της ισότητας.
Με την άφιξη τους στην πλατεία Τροόδους, μικροί και μεγάλοι πραγματοποίησαν πορεία,
αντιιμπεριαλιστικού χαρακτήρα, προς τις βάσεις των Βρετανών στο Τρόοδος. Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι, ενώνοντας τις φωνές τους, περπάτησαν και φώναξαν συνθήματα υπέρ της
αποχώρησης των βάσεων από το νησί μας, υπέρ της επανένωσης και πάνω από όλα υπέρ της
ειρήνης στην Κύπρο. Συνθήματα όπως «Δεν σας θέλει ο λαός, πάρτε τις βάσεις σας και μπρος»,
«NATO- CIA- ΠΡΟΔΟΣΙΑ», «Ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός» και άλλα πολλά ακούστηκαν
έξω από τις βάσεις του θαΝΑΤΟυ στο Τρόοδος.
Επιπρόσθετα, η ΕΔΟΝ παρέδωσε ψήφισμα ενάντια στην
παρουσία των Βρετανικών Βάσεων στη Κύπρο. Μεταξύ
άλλων το ψήφισμα αναφερόταν στην εγκληματική,
όπως έχει αποδειχτεί, χρήση των βάσεων, οι οποίες
προσβάλλουν τα κυρίαρχα δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας,
χρησιμοποιούνται
ως
ορμητήρια
εκτόξευσης πυραύλων σε γειτονικές χώρες και
συμβάλουν στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους του ΝΑΤΟ
και της Ε.Ε που δημιουργούν τεράστια προσφυγικά και
μεταναστευτικά κύματα και σκοτώνουν ανελέητα λαούς
ολόκληρους. Η Κύπρος δεν ανήκει σε κανένα άλλο εκτός
από τον λαό της και όσοι πήραν μέρος στην πορεία,
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, έδειξαν πως στόχος
τους είναι μια μέρα να ξεριζώσουν τις βάσεις αυτές
που είναι βαμμένες με το αίμα των λαών. Τέλος, στο
ψήφισμα η ΕΔΟΝ τόνισε πως δεν θα σταματήσει λεπτό
να αγωνίζεται για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την
ελευθερία, αξίες τις οποίες έχει βαθιά ριζωμένες στην
καρδιά της.

κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία στους προοδευτικούς νέους και νέες να ανταμώσουν μεταξύ
τους και να αποδείξουν πως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μπορούν να ζήσουν μαζί,
ειρηνικά σε μια Κύπρο ενωμένη ομοσπονδιακή. Το μίσος και ο φανατισμός απέναντι στους
Τουρκοκύπριους δεν χωράνε στη καρδιά κανενός ΕΔΟΝίτη και ΕΔΟΝίτισσας. Είμαστε και
παραμένουμε αυτοί που θα χτίσουν σιγά σιγά μια Κύπρο ειρηνική, μια Κύπρο μητέρα όλων
των παιδιών της.
Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηυθύναν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος
Κυπριανού, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Χρίστος Χριστόφιας, αλλά και εκπρόσωποι της
νεολαίας του Ρεπουμπλικάνου Τουρκικού Κόμματος, του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας
και του Κινήματος Αριστεράς.
Στην ομιλία του ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, εξέφρασε την πίστη του στους νέους
Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκύπριους, οι οποίοι όπως είπε είναι έτοιμοι να σηκώσουν το
βάρος της Κύπρου στο μέλλον και να νικήσουν τόσο τον φασισμό όσο και τον ιμπεριαλισμό.
Επίσης για ακόμη μια φορά τόνισε πως η μόνη εφικτή οδός για την επίλυση του κυπριακού
προβλήματος είναι η ομοσπονδία, η οποία μπορεί να αποκαταστήσει την κυριαρχία, την
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας
ενώ παράλληλα θα επανενώσει το λαό, τους θεσμούς και την
οικονομία. Επίσης, τόνισε τον κίνδυνο συμβιβασμού με τη
σημερινή πραγματικότητα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει
στη διχοτόμηση τα επόμενα χρόνια. Εν κατακλείδι, υπενθύμισε
όλους τους παρευρισκόμενους πως ως ΑΚΕΛ μαζί με τους
προοδευτικούς Τουρκοκύπριους σύμμαχους μας θα συνεχίσουμε
να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για λύση επανένωση κα
ειρήνη.

Είμαστε και
παραμένουμε αυτοί
που θα χτίσουν σιγά
σιγά μια Κύπρο ειρηνική,
μια Κύπρο μητέρα
όλων των παιδιών
της.

Παράλληλα, οι ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες μαζί με την παρουσία των
Προοδευτικών
Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων, ένωσαν και πάλι τις φωνές τους και έστειλαν μηνύματα
επανένωσης και ειρήνης στο νησί μας. Μαζί φώναξαν συνθήματα όπως «kibris’ ta baris engellenemez», «Οι ΄Τούρκοι της Κύπρου δεν είναι εχθροί μας, οι Τούρκοι της Κύπρου είναι αδελφοί
μας» και «Κύπρος ενωμένη Ομοσπονδιακή» και έδειξαν πως είναι έτοιμοι για την συνέχιση του
κοινού μας αγώνα για λύση του Κυπριακού προβλήματος.
Με το τέλος της πορείας, οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν στον εκδρομικό χώρο στα Πλατάνια,
όπου ακολούθησε πολιτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Εκεί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, να χορέψουν και να τραγουδήσουν μαζί. Η εκδρομή,

Ο Γ.Γ της ΕΔΟΝ, Χρίστος Χριστόφιας, στη δική του ομιλία
αναφέρθηκε στο 2004, όπου μετά από δεκαετίες οι Ελληνοκύπριοι
κατάφεραν να ξανασμίξουν με τους Τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας, οι οποίοι εκ τότε είναι συνοδοιπόροι μας στο
μεγάλο αγώνα για λύση. Επίσης, τόνισε πως η εκδρομή αυτή
αποτελεί απάντηση στους εθνικιστές- σοβινιστές, στο Νατοϊκό
ιμπεριαλισμό, στη Τουρκία αλλά και στο πρόεδρο Αναστασιάδη,
οι οποίοι με τις πράξεις τους μας οδηγούν στη διχοτόμηση,
υπογραμμίζοντας πως δεν θα περάσουν και δεν θα καταφέρουν
να μας οδηγήσουν στο γκρεμό.

Από πλευράς τους οι Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις, σε κοινή τους ομιλία εξέφρασαν
την θελησή τους για μια Κύπρο ενωμένη και ειρηνική. Όπως ανέφεραν, πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και μαζί να εκπληρώσουμε το
μεγαλύτερο μας καθήκον, την συμβολή μας στη λύση του Κυπριακού και στην επικράτηση
της ειρήνης στην κοινή μας πατρίδα. Επίσης, απευθυνόμενοι σε όσους προσπαθούν να
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πλήξουν τις σχέσεις μας, επεσήμαναν πως «Κανείς δεν θα μας εμποδίσει να ζήσουμε μαζί αδελφικά»
ενώ τέλος τόνισαν την σημασία της στήριξης των μεταναστών που κυνηγημένοι φτάνουν στο νησί μας
και να τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους.
Η εκδρομή της ΕΔΟΝ, που πλέον αποτελεί θεσμό άμεσα ταυτισμένο με τους αγώνες της νεολαίας, είναι
εδώ κάθε χρόνο να ενώσει Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους και να δώσει μηνύματα ειρήνης και
επανένωσης της Κύπρου και του λαού της. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται με ενθουσιασμό
και ανιδιοτελή δουλειά από όλους τους ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες και έχει ως στόχο να βοηθήσει στην
επαναπροσέγγιση. Παράλληλα, αποτελεί επιβεβαίωση σε αυτό που ο σύντροφος Άντρος Κυπριανού
ανάφερε στη ομιλία του: «Η μόνη οδός για να ζήσουμε ειρηνικά στη γη που μας γέννησε είναι η λύση
που θα τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό», εννοώντας την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ πως, όσες δυσκολίες και αν αντιμετωπίζει τούτος ο τόπος, όσα εμπόδια και
αν του βάζουν και όσες δυσκολίες και αν βρίσκει μπροστά του αυτό το κίνημα και το κόμμα μας το
ΑΚΕΛ, παραμένουμε πιστοί στα ιδανικά μας, στις αξίες μας και στη πίστη μας σε μια Κύπρο αδελφική,
ομοσπονδιακή. Η Κύπρος δεν έχει όρια και κανείς δεν μπορεί να της βάλει, η γη της χωράει κάθε
Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο και μια μέρα θα ανταμώσουμε ξανά σε μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς
συρματοπλέγματα να μας χωρίζουν. Συνεχίζουμε το κοινό μας αγώνα και δίνουμε ραντεβού του χρόνου
στην επόμενη Παγκύπρια Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος, η οποία ας ελπίσουμε πως θα μας βρει υπό
καλύτερες συνθήκες στο Κυπριακό.
•Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Τις δικές τους σκέψεις και συναισθήματα μοιράστηκαν μαζί μας και νέοι άνθρωποι
που έδωσαν το παρόν τους στη εκδρομή:
«Ο στίχος από τον ύμνο της οργάνωσης μας «Απ’ τον Όλυμπο της Κύπρου κατεβαίνει, η
φωνή που διατάζει λευτεριά, της ΕΔΟΝ, η προσταγή θεριεμένη» θα έλεγε κανείς ότι είναι
γραμμένος για αυτή την ημέρα. Για άλλη μια χρονιά, στο ψηλότερο σημείο της Κύπρου,
πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά μας, για μια Κύπρο ελεύθερη και ομοσπονδιακή, για ένα
κόσμο μπολιασμένο με πανανθρώπινα ιδανικά, της αλληλεγγύης, του διεθνισμού, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού. Για άλλη μια χρονιά, ανταμώσαμε μαζί με
τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, ενώσαμε τις φωνές μας, για το κοινό μέλλον
που οραματιζόμαστε. Για 60η φορά, στη κορυφή του Τροόδους και για όσες ακόμη
χρειαστεί, μέχρι εκείνη την ημέρα, που ο ήλιος θα ανατείλει πάνω από την ελεύθερη
Κύπρο μας.»
•Σταύρος Χατζηγεωργίου
«Σήμερα είμαστε εδώ, μαζικά, στην εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος. Ο σκοπός της
σημερινής μας παρουσίας εδώ είναι να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις που μοίρασαν το νησί μας, αλλά και να διατρανώσουμε τη θέλησή μας για
ειρήνη. Όλοι μας, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι,
πρέπει να παλέψουμε για την ειρήνη.
Και πρέπει να καλέσουμε όλους σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο,
και στον αγώνα που δίνουμε. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν θέλουμε ειρήνη στην
Κύπρο, αν θέλουμε το μέλλον μας να μην είναι αβέβαιο, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Αυτό πιστεύω. Σήμερα όλοι είμασταν εδώ με αυτή την πίστη. Με όλους τους φίλους μας
που βρεθήκαμε σε αυτή την εκδήλωση εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να
συνεργαστούμε, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο στον κοινό μας αγώνα. Η Κύπρος είναι
μια και είναι τόσο μικρή που δεν μπορεί να διαιρεθεί. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν
υπάρχει άλλος δρόμος.»
•Ραϊφ Κανλίογλου
Εκ μέρους της Αριστερής Κίνησης (Sol Hareket)
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ατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας στην Κύπρο η προσπάθεια
της ηγεσίας των Ελλήνων του νησιού εξεύρεσης στήριξης του ενωτικού
αιτήματος από πολιτικούς κύκλους της Βρετανίας, οδήγησε σε ενδιαφέρουσες
«γνωριμίες». Μία από τις «γνωριμίες» ήταν με τον πρωτεργάτη της ιρλανδικής
ανεξαρτησίας Michael Collins∙ από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της
σύγχρονης ιρλανδικής ιστορίας.

Στην Κύπρο αμέσως μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου επικρατούσε η
ισχυρή πεποίθηση ότι οι Βρετανοί θα παραχωρούσαν την Κύπρο στην Ελλάδα
ως beau geste για την προσφορά της Κύπρου στη νίκη των Συμμάχων. Ήταν
κάτι παραπάνω από ισχυρή πεποίθηση, ορισμένες ελληνόφωνες εφημερίδες
στο νησί θεωρούσαν -την επαύριον του Μεγάλου Πολέμου- βέβαιη την ευόδωση
του ενωτικού πόθου. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπεραισιοδοξίας ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Κύριλλος Γ’ μαζί με οκτώ μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου (η λεγόμενη
κυπριακή πρεσβεία) αναχώρησαν για το Λονδίνο με σκοπό να ζητήσουν την Ένωση.
Στην προσπάθεια της πρεσβείας να κερδίσει την υποστήριξη της Βουλής των
Κοινοτήτων απέστειλε,
στις αρχές του 1919,
υπόμνημα
στους
βρετανούς βουλευτές
με το οποίο
τους
ενημέρωνε
για
τον
«δίκαιο»
πόθο
της Ένωσης.
Ένα
τέτοιο
υπόμνημα
προοριζόταν
και για
τον Michael Collins,
έχοντας την εντύπωση
ότι ο
Collins ήταν
μέλος του βρετανικού
κοινοβουλίου. Ο Collins είχε
εκλεγεί
βουλευτής με το κόμμα
του Sinn Féin, στις
εκλογές
Δεκεμβρίου
1918, χωρίς ωστόσο να
παραστεί σε συνεδρία
του βρετανικού κοινοβουλευτικού σώματος, καθότι επέλεξε να γίνει μέλος του
πρώτου Ιρλανδικού Κοινοβουλίου (Dáil Éireann) το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες
του τον Ιανουάριο του 1919.

Όπου κι αν θα
πρέπει να ψάξετε
στον κόσμο για
δικαιοσύνη και τιμιότητα,
σίγουρα δεν θα τη
βρείτε στο κέντρο
της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας

O Collins φαίνεται ότι είχε πληροφορηθεί περί του υπομνήματος της κυπριακής
πρεσβείας. Σε γράμμα του, με ημερομηνία 28 Ιουλίου 1919,
έσπευσε να προειδοποιήσει τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ’
και να τον προετοιμάσει για το τι να αναμένει από τους
Βρετανούς:
Δεν έχω λάβει ποτέ το μνημόνιο της 5ης περασμένου Μαρτίου,
αναφορικά με το πρόβλημα της Κύπρου. Θα με ενδιέφερε
να το έχω, κι όταν γίνει αυτό, θα σας γράψω τις απόψεις
μου επί του θέματος. Στο μεταξύ, επιτρέψτε μου να πω ότι η
εναπόθεση των ελπίδων σας στη βρετανική δικαιοσύνη και
τιμιότητα είναι απόλυτα λανθασμένη. Όπου κι αν θα πρέπει
να ψάξετε στον κόσμο για δικαιοσύνη και τιμιότητα, σίγουρα
δεν θα τη βρείτε στο κέντρο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Ανάλογο υπόμνημα από την κυπριακή πρεσβεία είχε λάβει
και άλλος Iρλανδός, ο Liam de Roiste. Ο De Roiste, όπως
και ο Collins, παραιτήθηκε από το αξίωμα του βρετανού
βουλευτή για να γίνει μέλος της πρώτης Ιρλανδικής Βουλής.
Στην απάντησή του στο υπόμνημα της κυπριακής πρεσβείας,
o De Roiste ζήτησε και αυτός από τους Έλληνες του νησιού
να μην παίρνουν στα σοβαρά τις βρετανικές υποσχέσεις.
Έφερε ως παράδειγμα τον αγώνα του ιρλανδικού λαού ο
οποίος ήταν γεμάτος από βρετανικές φενάκες:

O Michael Collins και ο De Roiste είχαν δίκαιο ως προς την «βρετανική
δικαιοσύνη και τιμιότητα». Οι Βρετανοί είχαν αρνηθεί να συζητήσουν το
ενωτικό αίτημα της πρεσβείας, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
άφησαν να νοηθεί ότι θα ήταν
διατεθειμένοι να συζητήσουν
ένα τέτοιο ενδεχόμενο μετά
το τέλος των πολεμικών
συγκρούσεων.

Η μόνη αρχή που
συγκινεί την Βρετανική
Κυβέρνηση είναι η
ιδιοτέλεια. Αν η ιδιοτέλεια το
υπαγορεύει, θα σας επιτρέψουν
να ενωθείτε με την
Ελλάδα. Αν όχι, η
αποστολή σας δεν θα
έχει αποτέλεσμα

Κρίνοντας από τη μεταχείριση του Ιρλανδικού λαού στα χέρια των Βρετανικών
κυβερνήσεων επί αιώνες, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η «Βρετανική
δικαιοσύνη ή Βρετανική τιμιότητα» για σας ή για οποιονδήποτε άλλο, στο οποίο
να μπορείτε να προσφύγετε. Εμείς στην Ιρλανδία πιστεύουμε και γνωρίζουμε
ότι είναι ανύπαρκτο. Να είστε βέβαιοι ότι οι ιμπεριαλιστές της Βρετανίας δεν θα
χαλαρώσουν τη λαβή τους πάνω στο νησί σας, αν αυτό αποτελεί ουσιαστικό
πλεονέκτημα γι’ αυτούς. Κρατούν το νησί μας, την Ιρλανδία, εδώ και αιώνες και
όλες οι εκκλήσεις μας για δικαιοσύνη, εθνικά δικαιώματα, τίμια αντιμετώπιση,
δημοκρατική διακυβέρνηση, χριστιανικά αισθήματα απέβησαν μάταιες. Η μόνη
αρχή που συγκινεί την Βρετανική Κυβέρνηση είναι η ιδιοτέλεια. Αν η ιδιοτέλεια το
υπαγορεύει, θα σας επιτρέψουν να ενωθείτε με την Ελλάδα. Αν όχι, η αποστολή
σας δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Την περίοδο κατά την οποία
έγραψε την επιστολή προς
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ο
Collins είχε ήδη πάρει τα όπλα
εναντίον των Βρετανών και
είχε μάλιστα επικηρυχθεί από
τις βρετανικές αρχές. Κατά
τον
ιρλανδό
επαναστάτη
αυτός ήταν ο ενδεδειγμένος
τρόπος
«προσέγγισης»
των Βρετανών. Ο
αγγλοιρλανδικός
πόλεμος
(1919-1921) έληξε με την
παραχώρηση
ανεξαρτησίας
στην Ιρλανδία (1922). Από
την άλλη, οι Έλληνες της
Κύπρου θα εξακολουθούσαν μέχρι τη δεκαετία του
΄50 να αναζητούν τη «βρετανική δικαιοσύνη» με
πρεσβείες και υπομνήματα.

•Κυριάκος Ιακωβίδης (Δρ. Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας. Επιστημονικός Συνεργάτης
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις)
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ευρωπαϊκά θέματα

M

εταξύ 8 και 10 Ιανουαρίου, η ομάδα της Αριστεράς του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου πραγματοποίησε τις εργασίες των ημερών Μελέτης,
οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο σε ένα διαφορετικό
κράτος – μέλος της ΕΕ. Οι Ημέρες Μελέτης δίνουν της ευκαιρία στους
Ευρωβουλευτές να συζητήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα εθνικά
και περιφερειακά ζητήματα της χώρας που τους φιλόξενά. Η θεματολογία
των Ημερών Μελέτης της ΕΕΑ/ΒΠΑ χωρίστηκε σε τρεις ξεχωριστές ενότητες.
Πρώτη ενότητα περιλάμβανε τις εργασιακές σχέσεις και την ανεργία, μέσα
στο πλαίσιο που καθορίζει η οικονομική κρίση και οι πολιτικές της ΕΕ καθώς
και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, η άνοδος της ακροδεξίας και η Τρίτη
ενότητα, η γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, άνοιξε τις εργασίες της πρώτης
μέρας, όπου ακολούθησε ξεχωριστή ενότητα με θέμα την ενημέρωση
για τις εξελίξεις του Κυπριακού προβλήματος. Κατά τη διάρκεια
της συζήτησης, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ ανάφερε τις έντονες επικρίσεις
του ΑΚΕΛ προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη μετά τις εξελίξεις στο
Κραν Μοντάνα, γιατί δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Για ακόμα μια φορά ο
Άντρος Κυπριανού εξέφρασε την υποστήριξη του ΑΚΕΛ στη λύση
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και στη συνέχεια σχολίασε
ότι η απογοήτευση του κόσμου προέρχεται από τη καθυστέρηση της
επίλυσης του Κυπριακού. Την ίδια ώρα πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση
αυτή προκαλεί ένα κενό το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες πλευρές
να καταθέτουν νέες ιδέες, όπως είναι η συζήτηση για το θέμα λύσεις δύο
κρατών. Κλείνοντας ο κ. Κυπριανού είπε ότι για το ΑΚΕΛ προτεραιότητα
είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να επιβεβαιωθεί το πλαίσιο
λύσης για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Σχολιάζοντας τη δεύτερη θεματική ενότητα, ο Ευρωβουλευτής της Κύπρου
Νεοκλής Συλικιώτης, σχολίασε ότι οι διακηρύξεις της Επιτροπής Γιούγκερ
για κοινωνική προστασία παραμένουν κενές, σχολιάζοντας στην ομιλία του
ότι με την ένταξη του κοινωνικού πυλώνα θα μειωθούν τα κοινωνικά και
εργασιακά δικαιώματα ενώ θα αυξηθούν ακόμα περισσότερα τα οικονομικά
συμφέροντα των ευρωπαϊκών ελίτ. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε κι αυτός με τη
σειρά του ότι η ΕΕΑ/ ΒΠΑ ήταν και είναι η μόνη ομάδα που παραμένει ενάντια
στους προϋπολογισμούς λιτότητας της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της δικής του
ομιλίας, ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ πρόσθεσε ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης
δεν έχουν ξεπεραστεί και ότι ακόμα και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
παραδέχεται σε πρόσφατη έκθεση του ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει
ευάλωτη και ότι μια νέα κρίση βρίσκεται στον ορίζοντα. Τόνισε επίσης ότι
πρέπει να προτάσσονται πολιτικές που υπερασπίζονται αυτούς που παράγουν
τον πλούτο και κινούν την οικονομία, δηλαδή τους εργαζόμενους, και γι’
αυτό ενόψει των Ευρωεκλογών, χρειαζόμαστε μια ενισχυμένη ομάδα της
αριστεράς που να εκπροσωπεί τη φωνή των εργαζομένων, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ειρήνης.
Η επόμενη ενότητα συζήτησης αφορούσε την άνοδο της ακροδεξιάς στην
Ευρώπη, αλλά και την απάντηση της Αριστεράς. Η άνοδος της ακροδεξιάς
προβληματίζει εδώ και καιρό την ομάδα ΕΕΑ/ ΒΠΑ, η οποία φαίνεται να ειναι
η μόνη που αντιμάχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συντονίστρια για τη
συγκεκριμένη ενότητα ήταν η Ιταλίδα Ευρωβουλευτής Eleonora Forenza, η
οποία, η ίδια και οι συνεργάτες της, δέχθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο
επίθεση κατα τη διάρκεια αντιρατσιστικής εκδήλωσης. Κλείνοντας, η ομάδα
για ακόμια μια φορά κάλεσε σε αντιφαστιστικό μέτωπο δράσης και αγώνα
ενάντια στην ακροδεξιά αλλά και ενάντι στο σύστημα που τη γεννά.
Κλείνοντας τις εργασίες των Ημερών Μελέτης και το τρίτο θέμα που
απασχόλεισε τους Ευρωβουλευτές ήταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ομάδα ΕΕΑ/ ΒΠΑ, συνεχίζει μέσα απο
το Ευρωκοινοβούλιο να αντιτάσσεται στην ΕΕ και τις ξένες επεμβάσεις
που εμπλέκονται με στους πολέμους ση Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα
εξέφρασαν για ακόμα μια φορά τη αλληλεγγύη προς των αγώνα των λαών
της Παλαστίνης, της Συρίας, της Υεμένης, του Ιράκ και του Ιράν. Μεταξύ
άλλων, στη Διάσκεψη συμμέτειχαν ομιλητές απο χώρες της περιοχής, και πιο
συγκεκριμένα, ο Dr Saeb Erekat, ΓΓ της Οργάνωσης για την Απελευθλερωση
της Παλαιστίνης (PLO), η διαπραγματευτής Άιντα Τούμα και βουλευτής του
ΚΚ Ισραήλ, ο Άκελ Τακαζ, συντονιστής διεθνών σχέσεων του Κόμματος
Παλαιστινιακού Λαού, καθως και ΓΓ αλλά και βουλευτές Κομμουνιστικών
Κομμάτων. Παρεμβάσεις στη συζήτηση είχε και το γερμανικό Κέντρο
Πληροφοριών για Στρατικοποίηση το οποίο παρακολουθεί τη στρατιωτική
παρουσία στη περιοχή. Για ακόμα μια φορά το ΑΚΕΛ και η ΕΕΑ/ ΒΠΑ τόνισαν
οτι η ΕΕ δεν μπορεί να είναι δύναμη ειρήνης οταν οι ιδιες της οι βιομηχανίες
πολέμου, συνεχίζουν τις πωλήσεις όπλων δισεκατομμυρίων ευρώ προς τα
κρατη της Μέσης Ανατολής.

Ο Ευρωβουλευτής
τ ο υ
Α Κ Ε Λ
Νεοκλής Συλικιώτης,
καταλήγοντας είπε οτι η
ομάδα της Αριστεράς, είναι η
μόνη ομάδα στη Ευρωκοινοβούλιο
η οποία προωθά τον αγώνα
ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, τον
ιμπεριαλισμό και τον ρατσισμό και την ίδια
ώρα εναντιώνεται στην άνοδο της ακροδεξιάς
και της στρατικοποίησης της Ευρώπης. «Γι΄αυτό
και μεις με τη σειρά μας επιμένουμε να είμαστε
εναντίον των μέτρων λιτοτητας της.», συνεχισε ο Ν.
Συλικιώτης. Πρόσθεσε επίσης για τον αγώνα της ομάδα
για ειρήνη στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή και εξέφρασε
ακόμα μια φορά αλληλεγγυή προς τον Παλαιστινιακό
Λαό.
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19o Συνέδριο

Φεβράρης
2019

Στις 4-6 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε
το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, το οποίο
καθόρισε τους στόχους και τις επιδιώξεις της
Οργάνωσης για την επόμενη τριετία. Στόχους για
οργανωτική ανάκαμψη, ενίσχυση των αγώνων της
νεολαίας, ενίσχυση της μορφωτικής δουλειάς, του
πολιτικού αγώνα και της δουλειάς ενόψει των επερχόμενων
Ευρωεκλογών. Η ΕΔΟΝ μέσω του Συνεδρίου, διαβεβαιώνει
τη νεολαία και τον κυπριακό λαό ότι θα παραμείνει στην
πρωτοπορία των αγώνων για απελευθέρωση και επανένωση
της Κύπρου, καθώς επίσης και τους αγώνες για διεκδίκηση των
δικαιωμάτων της νέας γενιάς και προάσπιση των κεκτημένων της.

Γεωργία Παρμάκη, μέλος Κ.Γ, Άνοιγμα Εργασιών

«Στόχος είναι το συνέδριο μας να αποτελέσει για ακόμα μια φορά χώρο πολιτικής και ιδεολογικής ζύμωσης, χώρο συναγωνιστικής αυτοκριτικής και
κριτικής, χώρο αποτίμησης της δράσης μας και σταθμό ανανέωσης των αγώνων και της παρέμβασης της ΕΔΟΝ στην κοινωνία.»

Χρίστος Χριστόφιας, Γ.Γ. ΕΔΟΝ

«Αν δεν θέλουμε να είμαστε η χαμένη γενιά, πρέπει να παλέψουμε για να μην χαθούμε. Πρέπει να πάρουμε θέση. Μας εξοργίζει η ανισότητα, η εκμετάλλευση, οι
μισθοί των 500 ευρώ, η ανεργία, ο αυταρχισμός και η αλαζονεία; Μας εξοργίζουν τα ψηλά ενοίκια, όλοι αυτοί που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, όλοι αυτοί που
αποφάσισαν να ζούμε μια ζωή με την αγωνία αν θα βγει ο μήνας, αν θα καταφέρουμε να σπουδάσουμε, αν θα καταφέρουμε να ζήσουμε; Πρέπει να πάρουμε θέση. Να
πάρουμε θέση μαζί με την ΕΔΟΝ στον αγώνα για την απελευθέρωση κι επανένωση του τόπου μας, για το δικαίωμα μας στην παιδεία, στην υγεία και στη δουλειά. Να
πάρουμε θέση για την κοινωνία της ειρήνης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού! Να πάρουμε θέση με την ΕΔΟΝ, για το δικαίωμα μας στη
ζωή! Γιατί ΕΔΟΝ γερή και μαζική, αποτελεί δύναμη στους αγώνες της νεολαίας!»

Γεωργία Δημοσθένους, ομιλία ΕΔΟΝόπουλων

«Εμείς τα ΕΔΟΝόπουλα, μέσα από τις
δραστηριότητες των Τοπικών μας Κινημάτων,
διαπαιδαγωγούμαστε με τις αξίες της ειρήνης, της
ισότητας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της
αλληλεγγύης. Μαθαίνουμε για τον πολιτισμό μας
αλλά και άλλων λαών, για την επαναπροσέγγιση,
για τα δικαιώματα μας και για ότι άλλο μας αφορά.»

Yusuf Osman, πρόεδρος Νεολαίας Κόμματος Κοινοτικής
Δημοκρατίας (TDP)

«Χαιρετίζουμε συντροφικά τη νέα ηγεσία που θα εκλεγεί και
θέλουμε να επαναλάβουμε ότι αναμένουμε με μεγάλη αγωνία
όλες τις κοινές εκδηλώσεις που θα κάνουμε μαζί.»

Baris Onel, εκ μέρους της Οργάνωσης Νεολαίας του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP)

«Σήμερα είναι η μέρα του αγώνα. Για τη λύση, τη ειρήνη, τη
δικαιοσύνη και ισότητα. Για όλες τις πανανθρώπινες αξίες. Για την
ενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο στην οποία θα ζουν Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι αδελφωμένοι. Εμπρός όλοι μαζί να τους
στείλουμε ένα μήνυμα.»

Ιάκωβος Ττοφαρή, Πρόεδρος ΠΟΔΝ

«Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα όλος ο πλανήτης δεν
πρέπει ούτε να μας πτοεί, ούτε να μας απογοητεύει. Αυτό γιατί, είμαστε
εκείνοι που μέσα στα σκοτάδια έχουν τη δύναμη να βλέπουν το φως, είμαστε
εκείνοι που μέσα στην εκμετάλλευση και την καταπίεση βλέπουν να υψώνεται
η αντίσταση των λαών. Με το διεθνισμό και τη διεθνιστική αλληλεγγύη ψηλά
στις αρχές μας, ας δουλέψουμε μαζί, με ενότητα και αποφασιστικότητα, όλες
οι δυνάμεις που δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού,
όλες οι δυνάμεις που αντιπαλεύουμε τον ιμπεριαλισμό, για τον κόσμο της
ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού.»

Raiff Kanlioglu, εκ μέρους του Αριστερού Κινήματος
«Sol Hareket»

«Ως «Αριστερό Κίνημα» καλούμε όλες τις προοδευτικές
δυνάμεις, πρώτιστα την ΕΔΟΝ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
και να πυκνώσουμε τις γραμμές μας για να ενισχύσουμε τον
αγώνα για την κοινή πατρίδα ώστε να μην παραδώσουμε αυτή
τη χώρα στους αντιδραστικούς, εθνικιστές, διχοτομιστές και
ιμπεριαλιστές.»

Δημήτρης Χριστόφιας, τέως πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας,
Βετεράνος ΑΚΕΛ – ΕΔΟΝ

«Θα χαρακτήριζα την ΕΔΟΝ ως το χρυσό απόθεμα και την
εμπροσθοφυλακή του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού
και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος. Ήταν και παραμένει το
ταξικό σχολείο από το οποίο αποφοιτούν χιλιάδες νέοι και νέες,
ετοιμοπόλεμοι ιδεολογικά και πολιτικά να ενταχθούν στις γραμμές
του ΑΚΕΛ και του ευρύτερου Λαϊκού Κινήματος.»

19o Συνέδριο
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Νάσος Κούκος, μέλος Κ.Γ. ΕΔΟΝ, «Η Τοπική Οργάνωση και η
σχέση της με το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα»
Βάκης Χαραλάμπους, Κ.Ο.Γ ΕΔΟΝ, Εισηγητική Ομιλία

«Το 19ο Συνέδριο δεν μπορεί παρά να αποτελέσει για την Οργάνωση
μας άλλη μια πρόκληση, αλλά και συνάμα πρόσκληση. Πρόσκληση
σε όλα τα μέλη μας αλλά πρωτίστως σε εσάς, τους εκλεγμένους
αντιπροσώπους, τη συνειδητή πρωτοπορία της Οργάνωσης μας.»

Νικόλας Καλογήρου, μέλος Κ.Γ. ΕΔΟΝ, «Η παραχάραξη της ιστορίας και
η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στο Κυπριακό.»

«Σε άλλες χώρες οι προδότες στήνονται στο τοίχο, ενώ στην Κύπρο
στήνουν μνημεία για να τους δοξάζουν. Αντί ο φασισμός και η ακροδεξιά
να απομονώνεται, εδώ στην Κύπρο από τη μια η ηγεσία της εκκλησίας
τους θεωρεί «καλά και μορφωμένα παιδιά» και από την άλλη η κυβέρνηση
της Δεξιάς διά του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, δηλώνει πως
έχει «κοινές αξίες» με το ΕΛΑΜ. Αυτό κι αν σημαίνει παραχάραξη της
κυπριακής ιστορίας. Οι ίδιοι άνθρωποι που εγκλημάτησαν διαχρονικά,
προσπαθούν τώρα να φέρουν την ιστορία στα δικά τους μέτρα. »

Ana Ramoa, μέλος Π.Γ. της Κομμουνιστικής Νεολαίας Πορτογαλίας –
JCP

«Η ΕΔΟΝ και η κυπριακή νεολαία μπορούν να βασίζονται στην
αλληλεγγύη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Πορτογαλίας στον αγώνα
τους ενάντια στην παράνομη κατοχή της Τουρκίας. Εκφράζουμε την
αλληλεγγύη μας στον τον αγώνα σας για το δικαίωμα για ένα κράτος
στα πλαίσια της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που σέβεται τη
βούληση του κυπριακού λαού και τα διεθνή ψηφίσματα.»

Jorge Crego, υπεύθυνος γραφείου Διεθνών Σχέσεων Ένωσης
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ισπανίας - UJCE

«Η εργατική τάξη, η νεολαία της μαζί, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει
ξανά την πορεία της ιστορίας και έχουμε τα ιδεολογικά και οργανωτικά
εργαλεία. Δράσεις όπως αυτή του Συνεδρίου αποδεικνύουν ότι, όπως
είπε ο Λένιν, το μόνο που μένει είναι να ρωτήσουμε “Τολμάμε να
κερδίσουμε;”.

Rander Pena, Νεολαία Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος
Βενεζουέλας – JPSUV

«Εκφράζουμε την πλήρη στήριξη και θέληση μας, για να δυναμώσουν οι
αδελφικές μας σχέσεις με την επαναστατική νεολαία όλου του κόσμου.
Ο Φιντέλ Κάστρο μας θυμίζει το ιστορικό καθήκον της Νεολαίας: «Εάν
η Νεολαία αποτύχει, όλα θα αποτύχουν».

«Ως το πιο αγωνιστικό κομμάτι αυτού του τόπου, ως τη νεολαία
που ξέρει να αντιστέκεται, να διεκδικεί και να κατακτεί. Να
απαντήσουμε στην αποπόλιτικοποίηση με πολιτικοποίηση. Να
τολμήσουμε να συζητήσουμε γιατί να έχουμε άποψη, γιατί να είμαστε
πολιτικοποιήμενοι, να προτάξουμε τα θετικά και τα αρνητικά. Να
προτάξουμε τα ζητήματα που απασχολούν πρωτίστως την νεολαία,
με τα ζητήματα που τα ζει πιο έντονα. Εδώ έρχεται ο ρόλος της
Τοπικής Οργάνωσης να βρούμε αυτά που απασχολούν τη νεολαία,
να τα αναδείξουμε, να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες, να
βρούμε μαζί τις λύσεις.»

Μάριος Παναγή, εκ μέρους των αποχωρούντων μελών
Ε.Σ. ΕΔΟΝ

«Μπορεί να αποχωρούμε από την Οργάνωση σήμερα, αλλά ποτέ δεν θα
πάψουμε να νιώθουμε ΕΔΟΝίτες μέχρι η καρδιά μας να σταματήσει να
κτυπά. Διότι όπως ειπώθηκε ξανά, η ΕΔΟΝ, χωρίς ίχνος υπερβολής, είναι
ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο της ζωής. Ένα πανεπιστήμιο που συνδυάζει
την θεωρία με την πράξη. To πανεπιστήμιο όπου διδάσκεται αλλά και
εφαρμόζεται η ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση, η αγωνιστικότητα και
η οργανωμένη πάλη.»

Πασχάλης Καγιάννης, υπεύθυνος γραφείου
Διεθνών Σχέσεων Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας - ΚΝΕ

«Βαδίζουμε έναν δύσκολο, αλλά μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο.
Αυτό το δρόμο που βαδίζουμε στην ίδια αλυσίδα μαζί με εκατομμύρια
κομμουνιστές που παλεύουν στις χώρες τους ενάντια στον
καπιταλισμό, για την ανατροπή του.»

Janohi Rosas, Γενική Γραμματέας Κομμουνιστικής Νεολαίας
Βενεζουέλας – JCV

«Συμφωνούμε μαζί σας, μια ισχυρή και μαζική ΕΔΟΝ αποτελεί εγγύηση
για την ενίσχυση των αγώνων της κυπριακής Νεολαίας, για τα
δικαιώματα τους και την κατάκτηση μιας ανώτερης κοινωνίας: της
σοσιαλιστικής κοινωνίας»

Yusef Ahmad, Γ.Γ. Παλαιστινιακής Δημοκρατικής Οργάνωσης
Νεολαίας

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η νεολαία σας θα παραμείνει στη
πρώτη γραμμή των υπερασπιστών του παλαιστινιακού λαού. Όλες
οι προοδευτικές οργανώσεις νεολαιών θα αγωνιστούμε μαζί για την
ελευθερία, την δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενάντια
στην αδικία της κατοχής και του ιμπεριαλισμού.»

Madhu Kalpana, υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της Σοσιαλιστικής Ένωσης Φοιτητών Σρι Λάνκα και αντιπρόεδρος της ΠΟΔΝ

«Ως εκ τούτου, τιμάμε ιδιαίτερα το θέμα αυτού του 19ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ το οποίο είναι “ ΕΔΟΝ γερή και μαζική, δύναμη στους αγώνες της νεολαίας “.
Ως οργάνωση νεολαίας στη Σρι Λάνκα δουλεύουμε με τέτοιους κοινούς στόχους θεωρούμε ως προνόμιο να έχουμε αυτή την ευκαιρία να μεταδώσουμε τις επαναστατικές
ευχές μας προς την κυπριακή νεολαία.»

Πολιτιστικές Παρεμβολές

Από το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ δεν θα μπορούσε να λείπει το
στίγμα του πολιτισμού. Διαχρονικά, η ΕΔΟΝ προάγει μια εναλλακτική πρόταση
του τι εστί πολιτισμός. Ένα όμορφο πάντρεμα της ωμής πραγματικότητας
και του πολιτισμού, έδωσαν μια πλήρη εικόνα για τα σκληρά αποτελέσματα
που μπορεί να επιφέρει ο πόλεμος και ο ιμπεριαλισμός. Ο ηθοποιός Βασίλης
Μιχαήλ, κατάφερε μέσα από ένα απόσπασμα από το «Ένας γέρος, μια
θάλασσα», να μας μεταφέρει το εξής δίλημμα: θάνατος ή απόδραση; νεκρός
ή «λαθραίος»;

Πολιτική Απόφαση
Άντρος Κυπριανού,
ομιλία Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι
η νεολαία σας θα παραμείνει στη
πρώτη γραμμή των υπερασπιστών
του παλαιστινιακού λαού. Όλες οι
προοδευτικές οργανώσεις νεολαιών θα
αγωνιστούμε μαζί για την ελευθερία,
την δημοκρατία και την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, ενάντια στην αδικία της
κατοχής και του ιμπεριαλισμού.»

Το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ το οποίο συνήλθε από τις 4 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2019 στη βάση της συζήτησης των «Θέσεων του
Κεντρικού Συμβουλίου», της εισαγωγικής ομιλίας του Γενικού Γραμματέα της ΕΔΟΝ και των εισηγητικών ομιλιών που κατατέθηκαν, κατέληξε
στην ομόφωνη έγκριση της Πολιτικής Απόφασης, η οποία θέτει τους στόχους της οργάνωσης μας για τα επόμενα τρια χρόνια.

Δες περισσότερα εδώ: https://www.edon.org.cy/index.php/sinedria/19/politiki-apofasi-19o-synedrio/2539-politiki-apofasi2-2
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EΔΟΝόπουλα

Σ

υνεχίζονται από το Σαββατοκυρίακο 2-3 Φεβρουαρίου οι συναντήσεις των Τοπικών
Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, κάτω από τη θεματική
«Προσωπικότητες που μας εμπνέουν!». Τα ΕΔΟΝόπουλα, παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 13 ετών,
στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων θα μάθουν για τη ζωή και τη
δράση διάφορων προσωπικοτήτων που με τον τρόπο ζωής τους, την αντίσταση που επέδειξαν,
τους αγώνες τους, τα κατορθώματα τους, την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό,
και σε άλλους τομείς, άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία.
Μέσω διασκεδαστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, τα ΕΔΟΝόπουλα θα ανακαλύψουν
γιατί η Γιούσρα Μαρντίνι, ο Στίβεν Χώκινγκς, η Κλειώ Χριστοδουλίδου, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και
άλλες προσωπικότητες από διάφορους χώρους, αποτελούν πηγή έμπνευσης. Θα μάθουν τη
δράση πίσω από ονόματα που αντιστάθηκαν στις δυσκολίες που τους περιβάλλαν και μέχρι
σήμερα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για το πως κατέκτησαν είτε την επιστήμη, είτε τον
κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών, είτε την ελευθερία και την αξιοπρέπεια στη ζωή.
Τα ΕΔΟΝόπουλα θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν προσωπικότητες που στο παρελθόν
αλλά και σήμερα, δραπέτευσαν από τις προσταγές της εποχής που έζησαν, αψηφώντας ακόμη
και κάποια αναπηρία και ξεχώρισαν συμβάλλοντας με το παράδειγμα τους σε τοπικό ή και
παγκόσμιο επίπεδο, την ανθρωπότητα να προοδεύσει.

Θα πάρουν παραδείγματα από τη ζωή παιδιών που με θάρρος
πάλεψαν για τη ζωή τους, όπως είναι η Αχέντ Ταμίμι και η Μαλάλα
Γιουσαφζάι που διεκδίκησαν το δικαίωμα στη μόρφωση και στην
αξιοπρέπεια. Αθλητές, φιλόσοφοι, καλλιτέχνες, μουσικοί και πολλοί
άλλοι θα παρουσιάζονται σε αυτές τις συναντήσεις, μέσα από τις
οποίες θα αναδείξουμε την κάθε προσωπικότητα ξεχωριστά βάσει
των ιδιαίτερων ταλέντων, ανησυχιών και επιτυχιών της.

Πρόκειται για ένα περιεχόμενο συναντήσεων που εμπνέει και
ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και
να κυνηγήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως έκαναν και οι
προσωπικότητες που θα γνωρίσουμε στις συναντήσεις μας. Κόντρα
στον ατομικισμό και την αδράνεια που δυστυχώς περιβάλλει τα
παιδιά της εποχής μας, τα ΕΔΟΝόπουλα θα έχουν την ευκαιρία να
αντλήσουν σπουδαία διδάγματα.

• Γραφείο ΕΔΟΝοπούλων, Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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μαθητές

Τ

ην Παρασκευή 18 Ιανουαρίου,
πραγματοποιήθηκε σε όλα τα Λύκεια
και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου
προειδοποιητική 2ωρη αποχή από τα
μαθήματα. Με απόφαση της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών,
χιλιάδες συμμαθητές και συμμαθήτριές μας
αρνήθηκαν να μπουν στα μαθήματα κατά την 3η και
4η περίοδο, με το αίτημα το Υπουργείο Παιδείας να
αποσύρει το μέτρο των εξετάσεων ανά τετράμηνο
που σκοπεύει να εφαρμόσει από την επόμενη χρονιά.
Συνθήματα, πανό και αποφασιστικότητα σε κάθε
σχολείο, έστειλαν το μήνυμα στην Κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ότι οι μαθητές ενωμένοι
δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθεί το μέτρο που
δημιουργεί ένα εξατασιοκεντρικό και βαθμοθηρικό
σχολείο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι εξίσου μεγάλη
αποφασιστικότητα επέδειξαν και οι συμμαθητές
μας αρκετών Γυμνασίων, που παρόλο που τα
Γυμνάσια δεν εντάσσονται στην ΠΣΕΜ, αψηφώντας
τις απουσίες που τους επιβλήθηκαν, οργανωμένα
διαδήλωσαν ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμηνο.
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Ως μαθητές,
δηλώνουμε έτοιμοι
να προχωρήσουμε σε
ακόμα πιο δυναμικά μέτρα
αν οι κυβερνώντες δεν
αποσύρουν το μέτρο
των εξετάσεων ανά
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Παράλληλα η ΠΣΕΜ έδωσε και
τη δική της πρόταση για την
αξιολόγηση του μαθητή. Μια
πρόταση που αναφέρεται σε
κατάργηση των εξετάσεων ανά
τετράμηνο, μείωση της ύλης και
προωθεί την ολόπλευρη μόρφωση,
μειώνοντας τη μεγάλη σημασία που
δίνεται στη γραπτή αξιολόγηση.
Επίσης προτείνει να δοθεί χρόνος
ώστε να προετοιμαστούν τα
σχολεία για να εφαρμόσουν τη νέα
πρόταση ώστε να μην μετατραπούν
οι μαθητές σε πειραματόζωα.

Αρχικά είπαμε ότι η αποχή από
τα μαθήματα στις 18 Ιανουαρίου
ήταν προειδοποιητική. Ως
μαθητές, δηλώνουμε έτοιμοι να
προχωρήσουμε σε ακόμα πιο
δυναμικά μέτρα αν οι κυβερνώντες
δεν αποσύρουν το μέτρο των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Θέλουμε σχολείο
ανθρώπινο και δημοκρατικό. Όχι σχολείο αυταρχικό και βαθμοθηρικό!

τετράμηνο

Σημαντικό είναι επίσης να τονίζουμε το γεγονός ότι η «κυβερνητική»
Μαθητική Κίνηση (ΜΑΚΙ) Δημοκρατικού Συναγερμού, καλούσε τους μαθητές
να μην πραγματοποιήσουν την αποχή και να συμφωνήσουν με τις εξετάσεις
τετραμήνων. Αλήθεια, πόσο «μαθητική» μπορεί να είναι μια οργάνωση
η οποία στρέφεται ενάντια στο συμφέρον τον μαθητών;

•Ιωάννης Αντωνίου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Βεργίνας, Λάρνακα
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φοιτητές

H

παιδεία είναι ένα από τα σπουδαιότερα αγαθά
στην ζωή ενός ανθρώπου καθώς μπορεί να
διαμορφώσει χαρακτήρα, μεταλαμπαδεύσει
αρχές, ιδανικά, αξίες αλλά και γνώσεις, ενώ
παράλληλα θέτει τις βάσεις για την διαμόρφωση
ενός σωστού πολίτη. Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό σύστημα
στον τόπο μας νοσεί, η παιδεία είναι ξεκάθαρο ότι δεν
έχει το ρόλο που θα έπρεπε να είχε και αντί η κυβέρνηση
να ανησυχεί για το μέλλον του τόπου, σφυρίζει αδιάφορα
και συνεχίζει να εφαρμόζει τις αντιλαϊκές της πολιτικές
υποβαθμίζοντας μέρα με την μέρα το επίπεδο της μόρφωσης
που λαμβάνει η νεολαία.

Ο περιορισμός του προϋπολογισμού για την παιδεία παίζει
σημαντικό ρόλο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα
το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε όλες του τις βαθμίδες.
Παρατηρείται αδυναμία παροχής κατάλληλων κτηριακών
υποδομών των δημόσιων σχολείων αλλά και την απουσία
την τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας
που κάνουν το μάθημα πιο προσιτό, πιο ενδιαφέρον για
τους μαθητές αλλά και πιο εύκολο και για τους ίδιους τους
διδάσκοντες.

Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως ενεργός φοιτητής σε δημόσιο
πανεπιστήμιο της Κύπρου, μπορώ να διακρίνω την ξεκάθαρη και ολομέτωπη
επίθεση που δέχεται η φοιτητική κοινότητα από την κυβέρνηση. Όπως
και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση έτσι και στην τριτοβάθμια υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα με τις κτηριακές υποδομές των πανεπιστημίων. Η
έλλειψη αλλά και η μη επαρκής συντήρηση των, μειωμένων σε αριθμό,
κτηρίων δεν δημιουργούν τις πιο ιδανικές συνθήκες διδασκαλίας και
δυσκολεύουν τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους ίδιους τους φοιτητές.
Ένα άλλο φλέγον ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την φοιτητική κοινότητα,
είναι τα υπερβολικά υψηλά ενοίκια που φαίνεται να παρατηρούνται
σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και ιδιαίτερα στην Λεμεσό. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με την αδυναμία της κυβέρνησης να περιορίσει την
εκτόξευση των τιμών του ρεύματος, των καυσίμων αλλά και γενικότερα
των εξόδων που έχει η ζωή στην Κύπρο, φέρνει σε πολύ δύσκολή θέση
ένα μέσο φοιτητή ο οποίος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα των
σπουδών του και της φοιτητικής του ζωής.

Την ίδια στιγμή, η αντίληψη του Υπουργείου, το οποίο φορτώνει
μαθητές και καθηγητές με τεράστια ύλη την οποία πρέπει να
καλύψουν, περιορίζοντας στο ελάχιστο την κριτική σκέψη και την
ανάπτυξη συζητήσεων μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών,
γεγονός που οδηγεί στη στείρα γνώση. Η γνώση όπως εμείς την
αντιλαμβανόμαστε δεν είναι στείρες πληροφορίες οι οποίες θα
μεταφερθούν από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές. Η γνώση για
μας είναι η άντληση πληροφοριών και η δυνατότητα αμφισβήτησης,
κριτικής και συζήτησης με απώτερο σκοπό φυσικά την ανταλλαγή
απόψεων, κάτι που η κυβέρνηση και γενικά το σάπιο καπιταλιστικό
σύστημα στο οποίο ζούμε θέλουν να σταματήσουν. Επιπλέον, η
νέα εμμονή που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη, όσον
αφορά τις εξετάσεις ανά τετράμηνο είναι ένα ακόμα μέτρο το οποίο
επιτίθεται στον ρόλο που πρέπει να έχει ένα δημόσιο σχολείο,
καθώς το μετατρέπει σε εξεταστικό κέντρο και του αφαιρεί τον
ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Παράλληλα, μεγιστοποιεί τον
ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και τους ωθεί να επικεντρώνονται
στη βαθμοθηρία.

Είναι δυνατό φοιτητές να διακόπτουν τις σπουδές τους διότι δεν τα
βγάζουν πέρα οικονομικά; Είναι δυνατό ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών
να πρέπει να δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές του ούτως ώστε να
καταφέρει να πάρει το πτυχίο του; Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το
κουτσούρεμα της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού πακέτου από
μέρους της Κυβέρνησης, έρχονται να επιβαρύνουν και να κτυπήσουν κι
άλλο την παιδεία, καθώς τα αδιανέμητα αυτά χρήματα θα τα έπαιρναν
ευάλωτες ομάδες ατόμων που τα έχουν πραγματική ανάγκη.

Δυστυχώς τα αλλεπάλληλα κτυπήματα στην παιδεία από τους
κυβερνώντες δεν σταματούν στα προαναφερθέντα γεγονότα. Η
σύγκρουση της κυβέρνησης με τους εκπαιδευτικούς το περασμένο
καλοκαίρι είναι ένα ακόμα από τα πολλά παραδείγματα προσπάθειας
διάλυσης και αλλοίωσης του χαρακτήρα των σχολείων μας. Η αδιαλλαξία
και ο ετσιθελισμός της κυβέρνησης δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις.

Από την άλλη, φυσικά, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης έχει ανοίξει
από το περασμένο χρόνο, όταν άρχισε μια συζήτηση για την επιβολή
διδάκτρων σε τμήματα δημόσιων πανεπιστημίων. Η κίνηση αυτή
δείχνει για ακόμη μια φορά τι είδους πολιτική ασπάζεται η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη, που δεν είναι άλλη από την ιδιωτικοποίηση των πάντων
στον βωμό του κέρδους.
Συνοψίζοντας, η κυβέρνηση ΔΗΣΥ με πρωτεργάτη τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη έχουν βάλει για τα καλά στο στόχαστρο
τους την παιδεία και με την επανεκλογή τους στο τιμόνι της προεδρίας
και υλοποιούν όσα αντιλαϊκά δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν την
περασμένη πενταετία. Ευτυχώς για το μαθητικό και το φοιτητικό
κίνημα υπάρχει η ΠΕΟΜ και η Προοδευτική Κ.Φ οι οποίες θα συνεχίσουν
τον αγώνα τους κατά των αντιλαϊκών μέτρων των κυβερνόντων. Η
ανοχή και η συγκάλυψη της κυβέρνησης από τα αντίστοιχα μαθητικά
και φοιτητικά σύνολα ΜΑΚΙ και ΦΠΚ Πρωτοπορία δεν μας πτοεί αλλά
αντίθετα μας δυναμώνει και μας πεισμώνει ακόμα παραπάνω στον
αγώνα μας για ένα πιο ανθρωποκεντρικό σχολείο και πανεπιστήμιο.
Στον αγώνα για διατήρηση των κεκτημένων στην παιδεία δεν
πρέπει να απουσιάζουν ούτε η ΠΣΕΜ αλλά ούτε και η ΠΟΦΕΝ, με
τις οποίες ως νεολαία επιβάλλεται να συμπορευτούμε αλλά και
να κινητοποιηθούμε, αν χρειαστεί, για την διαφύλαξη των όσων
άφησε όρθια η επίθεση της κυβέρνησης. Συνεχίσουμε όλοι μαζί να
διεκδικούμε αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν, συνεχίζουμε να
υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των μαθητών και των φοιτητών και
πάνω από όλα μένουμε πιστοί στις ιδέες μας για ένα καλύτερο
μέλλον για όλους.
•Ξένιος Νικολάου
Mέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
Οργανωτικός Γραμματέας Προοδευτικής ΤΕ.ΠΑ.Κ

νέοι εργαζόμενοι

Σ

υμπληρώθηκαν ήδη έξι χρόνια από την ημέρα
ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου μας από
το Νίκο Αναστασιάδη και το ΔΗΣΥ. Έξι χρόνια
πολύ δύσκολα, γεμάτα με ανελέητες επιθέσεις
του κεφαλαίου ενάντια στα δικαιώματα και τα
ωφελήματα των εργαζομένων.
Έχοντας ως προμετωπίδα την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου
με κάθε δυνατό τρόπο, η κυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί
πολιτικές που συρρικνώνουν τους μισθούς και απορρυθμίζουν
τις εργασιακές σχέσεις. Παρά την προσπάθεια των
κυβερνώντων και των συμμάχων τους να ωραιοποιήσουν
την κατάσταση και να πείσουν με επικοινωνιακά τεχνάσματα
ότι η οικονομία ανακάμπτει και όλα βαίνουν καλώς, ο λαός
γνωρίζει την πραγματική εικόνα. Οι άνεργοι, οι χαμηλόμισθοι,
οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι νέοι και το ένα τρίτο του πλυθησμού
της χώρας που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, βιώνουν
καθημερινά στο πετσί τους τα υπαρκτά και διαχρονικά
προβλήματα της κυπριακής οικονομίας.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των
ευέλικτων και επισφαλών θέσεων εργασίας σε βάρος των
μόνιμων θέσεων. Μπορεί τα ποσοστά ανεργείας να έχουν
μειωθεί, η απασχόληση όμως αυξήθηκε ελάχιστα και σε
καμία περίπτωση όχι ανάλόγα με τη μείωση της ανεργίας.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας
καταλαμβάνονται από περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι
έχουν δυσμενέστερους όρους εργασίας και αμείβονται
λιγότερο.
Η Κύπρος είναι η χώρα με τους πιο ψηλούς ρυθμούς μείωσης
των μισθών και με τα ψηλότερα ποσοστά αύξησης της μερικής
και της προσωρινής απασχόλησης.
Είναι πλέον αποδεδειγμένο και κοινά αποδεκτό, ότι οι εργαζόμενοι
στον τομέα της εποχιακής δουλειάς, συμπεριλαμβάνονται στις
πιο ευάλωτες εργασιακές ομάδες πληθυσμού. Είναι ενδεικτικό
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων
δηλώνουν ότι αναγκάζονται να επιλέξουν την εποχική/
προσωρινή απασχόληση, κυρίως στον τομέα του τουρισμού,
επειδή δεν βρίσκουν μόνιμη σταθερή θέση εργασίας. Μια μεγάλη
μερίδα του λαού και κυρίως η νεολαία, δεν απολαμβάνει εργασία
πλήρους απασχόλησης, αλλά εργοδοτείται σε άτυπες μορφές
εργασίας με μειωμένα εισοδήματα και υποβαθμισμένα εργατικά
δικαιώματα.
Οι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι το μεγάλο αριθμό ανέργων και
την ανάγκη τους για εργασία, αναζητούν και προσλαμβάνουν
προσωπικό για εργασία ορισμένου χρόνου και όχι σε μόνιμη
βάση. Ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση ακολουθεί τον ίδιο δρόμο
και προχωρεί στην κάλυψη των πλείστων κενών θέσεων του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε με έκτακτο είτε
με εποχικό προσωπικό.
Το Λαϊκό κίνημα με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου
μας δε μένει απαθής μπροστά στην σημερινή κατάσταση.
Στηρίζει έμπρακτα και αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για
το δικαίωμα όλων των εργαζόμενων στην αξιοπρεπή εργασία.

Όλοι μαζί ενωμένοι
και συσπειρωμένοι
οφείλουμε να
σταθούμε στο πλευρό του
εργατικού κινήματος της
ΠΕΟ και να αντιπαλέψουμε
ενάντια στις προσπάθειες
που καταβάλλει το κεφάλαιο
για απαξίωση της
συλλογικής και
οργανωμένης
διεκδίκησης
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Ο βασικός στόχος που έχει τεθεί για το άμεσο μέλλον είναι η
προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που να
υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συλλογικές
συμβάσεις, καθώς και η διαμόρφωση ενός θεσμοθετημένου
πλαισίου ελάχιστων όρων απασχόλησης (μισθοί, αργίες,
13ος μισθός κλπ) εκεί και όπου αυτές δεν καλύπτουν τους
εργαζόμενους.
Επιπρόσθετα, διεκδικούμε και στοχεύουμε στην ολοκλήρωση
της επαναφοράς των μισθών και ωφελημάτων εκεί και
όπου δεν έχει γίνει και στην επιδίωξη γενικών αυξήσεων,
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα κάθε περίπτωσης.
Όλοι μαζί ενωμένοι και συσπειρωμένοι οφείλουμε να
σταθούμε στο πλευρό του εργατικού κινήματος της ΠΕΟ και
να αντιπαλέψουμε ενάντια στις προσπάθειες που καταβάλλει
το κεφάλαιο για απαξίωση της συλλογικής και οργανωμένης
διεκδίκησης. Να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τον
αγώνα ενάντια στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες,
για επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και δίκαιη
κατανομή του παραγόμενου πλούτου.
•Γιώργος Λεωνίδα
Μέλος Γραμματείας ΕΔΟΝ Πάφου
Μέλος Τοπικής Οργάνωσης Ν.Ε Ανατολικής Πάφου
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Μια σφαίρα στο παιδικό όνειρο, ένας λαός εγκλωβισμένος στη μοίρα του, μια ξεχασμένη ανάμνηση και μια αφορμή, ολόκληρος ο κόσμος.
Ο αιώνιος εχθρός των λαών πάντοτε θα είναι ο ιμπεριαλισμός. Αυτός που ξεριζώνει λαούς, που σκορπά τον θάνατο και αφήνει πίσω του μια ερειπωμένη Γη, για τα
συμφέροντα της παγκόσμιας ολιγαρχίας του καπιταλιστικού συστήματος εις βάρος των λαών. Αυτός που ως το ανώτατο στάδιο του βάρβαρου καπιταλισμού, με των λαών
το αίμα χαράζει και διαλύει σύνορα κρατών ενώ ο ίδιος δεν έχει σύνορα. Τουλάχιστον αυτό, μας το έχουν αποδείξει δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που άφησαν έντονα το στίγμα
τους στην ανθρώπινη ιστορία. Το Ναγκασάκι, η Χιροσίμα και η Δρέσδη αποτελούν κάποια από τα πιο αιματηρά εγκλήματα του βάρβαρου Ιμπεριαλισμού.

Φ

εβρουάριος 1945, λίγους μήνες πριν τη λήξη του
Β’ παγκοσμίου πολέμου και την ένδοξη νίκη των
λαών. Αεροπλάνα της RAF (βρετανική πολεμική
αεροπορία) βομβαρδίζουν και ισοπεδώνουν
τη πόλη της Δρέσδης. Μια Γερμανική πόλη γεμάτη
γυναικόπαιδα και άμαχους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου
προσφύγων από τις ανατολικές επαρχίες της Γερμανίας.
Μια πόλη δηλαδή που δεν αποτελούσε κίνδυνο, αφού
τα ναζιστικά στρατεύματα που βρίσκονταν εκεί είχαν
ήδη νικηθεί. Άρα η οποιοδήποτε επίθεση πλέον δεν θα
είχε στρατιωτική αξία αλλά θα ήταν απλά μια πολιτική
σκοπιμότητα. Όμως ο Δυτικός υπερφίαλος καπιταλισμός
που ο ίδιος έκτρεφε το φίδι του φασισμού, έρχεται
αυτή την περίοδο να παρουσιαστεί ως ο λυτρωτής των
σκλαβωμένων λαών.
Σ’ ένα καλοστημένο σχέδιο της Αγγλοαμερικανικής
συνομωσίας, ο πόλεμος μπαίνει σε μια νέα τροχιά,
αυτής της προσπάθειας «καταπολέμησης» της
Σοσιαλιστικής ιδέας. Τα σοβιετικά στρατεύματα
τότε, βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από
την πόλη της Δρέσδης, πράγμα που σημαίνει μια
ξαφνική ανεπηρέαστη επίθεση θα δυσκόλευε τον
κόκκινο στρατό να προχωρήσει την πορεία του,
μια πορεία που ξεκίνησε από το Στάλινγκραντ,
απελευθερώνοντας στο πέρασμά της όσες χώρες
ήταν κάτω από τη ναζιστική κατοχή. Άλλωστε, στόχος
των Δυτικών ήταν να εμποδίσουν την μεταπολεμική
προοπτική της Σοβιετικής Ένωσης και γενικότερα του
Σοσιαλισμού-Κομμουνισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη
και τον κόσμο.
Έτσι, στις 13 του Φλεβάρη 1945 πραγματοποιείται
μια ανούσια επίθεση των αγγλοαμερικανικών
πολεμικών αεροπλάνων στον ουρανό της Δρέσδης,
με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς, πέραν των 25000
όπως υπολογίζεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να
γνωρίζουμε πραγματικά τον αριθμό των θυμάτων
αφού μεγάλη μερίδα κόσμου αποτεφρώθηκε,

κατεστραμμένο το 88% της πόλης (καταστράφηκαν 24000
σπίτια από τα 28000 της πόλης) και όσοι κατάφεραν να
επιζήσουν χαρακτήριζαν τη Δρέσδη ως «η πόλη που σε
μια νύχτα διαγράφηκε από τον χάρτη».
Βέβαια, το γεγονός αυτό όπως και πολλά άλλα, δεν θα
μπορούσε να μην προκαλέσει συζήτηση αναφορικά με
το συμφέρον της κάθε πλευράς. Η αγγλοαμερικανική
πλευρά από τη μια να υποστηρίζει πως η διαταγή που
έδωσε ήταν δικαιολογημένη, αφού δήθεν είχε στόχο
την αποτίναξη των δυνάμεων του άξονα. Από την άλλη
πλευρά να έχουμε την Ναζιστική Γερμανία να παρουσιάζει
το γεγονός ως έγκλημα πολέμου, προερχόμενο από τους
συμμάχους (συμπεριλαμβανομένου και της Σοβιετικής
Ένωσης). Αναμφισβήτητα, σκοπός των ναζί ήταν

Άλλωστε, η
παραχάραξη της
ιστορίας υπάγεται
στις μεθόδους τις οποίες
χρησιμοποιεί η σύγχρονη
αστική τάξη για να αποξενώσει
τους λαούς από τον
συλλογικό αγώνα.

κερδίσουν μια παγκόσμια συμπάθεια αφού έτσι και αλλιώς
ήταν εμφανές ότι έχαναν τον πόλεμο.
Σαφώς και οι δύο πλευρές προπαγάνδιζαν ενάντια στον
αντιφασιστικό αγώνα που έδωσαν οι Λαοί καθ’ όλη την διάρκεια
του πολέμου. Πρώτο, ήδη έχουμε αποδείξει γιατί δεν ισχύει
η αγγλοαμερικανική προπαγάνδα, άρα την απορρίπτουμε.
Δεύτερο, η ναζιστική προπαγάνδα είχε απώτερο σκοπό τόσο
να εμφανιστεί στο τέλος του πολέμου ως μια παρεξηγημένη
ιδέα αλλά παράλληλα να παρουσιάσει τους Σοβιετικούς ως
συνένοχους στο έγκλημα των «Συμμάχων».
Φτάνοντας στο σήμερα, η τότε ναζιστική προπαγάνδα έμεινε
διαχρονική και έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες
προπαγάνδες της μεταπολεμικής περιόδου εις βάρος της
εργατικής τάξης. Στην εποχή μας, νεοφιλελεύθεροι και
νεοναζί κάνουν αναφορά στο βομβαρδισμό της Δρέσδης
εντάσσοντας το στα εγκλήματα των Κομμουνιστών. Ξεκάθαρα
μια αντικομουνιστική προπαγάνδα όπως είναι η εξίσωση των
δύο άκρων και άλλες πολλές. ‘Άλλωστε, η παραχάραξη της
ιστορίας υπάγεται στις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί η
σύγχρονη αστική τάξη για να αποξενώσει τους λαούς από τον
συλλογικό αγώνα.
Όμως, όσα ψέματα και να ειπωθούν, όσο και να προσπαθούν
να διαστρεβλώσουν την ιστορία, η αλήθεια είναι γραμμένη με
αίμα και αγώνα. Όλοι ξέρουν την προσφορά της Σοβιετικής
Ένωσης στην απελευθέρωση των λαών της Ευρώπης. Ο κόκκινος
στρατός, οι κομουνιστές και κάθε προοδευτικός άνθρωπος είναι
αυτοί που πρωτοστάτησαν στις μάχες ενάντια στον Φασισμό.
Είναι και αυτοί που πρώτοι καταδίκασαν τον βομβαρδισμό της
Δρέσδης και είναι αυτοί που μέχρι σήμερα αγωνίζονται ενάντια
στους Ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για παγκόσμια και διαρκή
ειρήνη, για τη φιλία των λαών και όχι τα trust των πολυεθνικών.
•Αντρέας Παναγιώτου
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Τ.Ο. Περιφέρειας Ταμασού
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αύξηση του χάσματος των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους
εργαζόμενους και την οικονομική ελίτ σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, στο βάρβαρο
καπιταλιστικό σύστημα, ειδικά με την επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
διαχείρησής του και σε περιόδους κρίσης του συστήματος, γεννά μαζί με την εξαθλίωση
των μαζών και την όλο και πιο έντονη οργή και αντίδρασή τους.

Μια οργή που σήμερα όμως, είτε διοχετεύεται σε ατομικά ξεσπάσματα απαξίωσης της πολιτικής,
κυρίως στα μέσα δικτύωσης, οδηγώντας στην αύξηση της αποχής των μαζών από τον δικό
τους πολιτικό αγώνα για υπεράσπιση των ταξικών συμφερόντων τους, είτε πιο σπάνια αποκτά
αυθόρμητο και μαζικό ξέσπασμα, γεννώντας αυθόρμητα κινήματα. Κινήματα όμως χωρίς την
οργάνωση του αγώνα τους και τον σωστό προσανατολισμό τους με ταξικά κριτήρια, που
επιτρέπουν στην ολιγαρχία να διασφαλίσει την κυριαρχία της, παράλληλα με την ανάπτυξη
καλύτερων μηχανισμών αντιμετώπισης τους. Ποια επομένως οφείλει να είναι η δική μας στάση
ώστε η οργή να «ωρισμάσει»;
Τέτοια ζητήματα υψώνονταν και στην τσαρική Ρωσία προς τα τέλη του 19ουκαι αρχές του
20ου αιώνα, ανάμεσα στις δυνάμεις της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας, στις τότε συνθήκες. Η
απάντηση ήρθε μέσα από το έργο του Λένιν «Τι να κάνουμε;» το 1901-1902, που αξιοποιώντας
τον συνεπή μαρξιστικό φακό της διαλεκτικής ανάλυσης, κατέληξε σε κρίσιμα συμπεράσματα
που ισχύουν μέχρι και σήμερα για την εργατική τάξη και τον επαναστατικό της ρόλο.
Συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο της μπροσούρας αυτής, ο Λένιν αναλύει τις σχέσεις
ανάμεσα στον αυθόρμητο και συνειδήτο παράγοντα, ξεσκεπάζοντας τις όποιες άλλες στρεβλές
αντιλήψεις υπήρχαν στο σοσιαδημοκρατικό κίνημα. Στρέφεται εναντίον στον οπορτουνισμού
μέσα στο παγκόσμιο σοσιαλδημοκρατικό κίνημα και κατά της Ρωσικής παραλλαγής του, τον
οικονομισμό. Οι οικονομιστές, θεωρούσαν ότι το εργατικό κίνημα πρέπει να έχει μόνο αυθόρμητο
χαρακτήρα και πως η πορεία προς μια σοσιαλιστική επανάσταση θα ακολουθούσε τον δρόμο
του αυθόρμητου. Οι απόψεις αυτές, όμως, καταδίκαζαν το εργατικό κίνημα να περιορίζεται
σε τοπικές συνδικαλιστικές μάχες, που δεν στηρίζονταν σε μια επαναστατική θεωρία. Η
άρνηση του ρόλου της συνειδητότητας στο εργατικό κίνημα, αποτελεί κατ’ επέκταση άρνηση
της ανάγκης της εργατικής τάξης για ιδεολογικό-πολίτικη πάλη ενάντια στον καπιταλισμό,
δηλαδή την εμπλοκή των μαζών με όλα τα θέματα πολιτικής που συμβαίνουν σε όλο το μήκος
και πλάτος της Ρωσίας, σε όλο το κόσμο.
Εκείνη την περίοδο η εργατική τάξη όντας καταπιεσμένη, δεν κατείχε ούτε τα μέσα, ούτε τον
χρόνο για να επεξεργαστεί με τις δικές της δυνάμεις την κοινωνία και να πετύχει την πλατιά
ιδεολογικό-πολιτική πάλη. Για να ερμηνεύσει τις συνθήκες της εποχής χρειάζονταν να έρθει
από τα έξω, από επαναστάτες διανοουμένους που όπλισαν την εργατική τάξη με την μαρξιστική
θεωρία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται και η ανάγκη υπάρξης του κόμματος της εργατικής
τάξης, που μπορεί να μεταβάλει την αυθόρμητη δράση σε συνειδητή πάλη και να συνδέσει
την εργατική τάξη σε όλη τη Ρωσία.
Επιπλέον ο Λένιν έγραφε: «Ακόμη και οι πρωτόγονοι ξεσηκωμοί εκφράζανε σε ένα βαθμό το
ξύπνημα της συνείδησης: Οι εργάτες έχαναν την προαιώνια πίστη τους στο απαρασάλευτο του
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καθεστώτος, που τους συνέθλιβε, άρχιζαν… δεν θα έλεγα να καταλαβαίνουν, μα να νιώθουν
την ανάγκη της συλλογικής αντίστασης και να εγκαταλείπουν αποφασιστικά τη δουλική
υποταγή στους προϊσταμένους τους. Ωστόσο, όλα αυτά ήταν πολύ περισσότερο ξεσπάσματα
απόγνωσης και εκδίκησης παρά αγώνας» (Β.Ι.Λένιν, Τι να κάνουμε;). Αυτό που εξηγεί, ο
Λένιν, είναι ότι η συμμετοχή σε μια απεργία, αποτελεί μια αυθόρμητη ενέργεια του εργάτη,
χωρίς να συνειδητοποιεί όμως την ανάγκη για οργανωμένη ταξική πάλη και ανατροπή του
καπιταλιστικού συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, δεν παύει να κάνει μια συνειδητή επιλογή για
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του και να είναι πρόθυμος να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση
στην καπιταλιστική κοινωνία, αντιδρώντας απέναντι στην αδικία που δέχεται από το αφεντικό
του. Χαρακτηριστικά, ο Λένιν, αναφέρει σε ένα άλλο σημείο του δεύτερου κεφαλαίου, πως
το αυθόρμητο είναι η εμβρυακή μορφή του συνειδητού. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, για την
εργατική τάξη να μην περιορίζεται στην συντεχνιακή δράση, αλλά μέσα από το κατάλληλο
θεωρητικό πλαίσιο να διαμορφώσει επαναστατική συνείδηση.
Ένα άλλο σημείο που υπογραμμίζεται στο «Τι να κάνουμε;» είναι το ζήτημα της ατομικής
τρομοκρατίας και η σχέση της με το αυθόρμητο. Ο Λένιν, ανέφερε ως τρομοκρατία τις συχνά
βίαιες ενέργειες, που προέρχονταν κυρίως από αγανακτισμένους διανοούμενους. Σημείωνε ότι
ένας οικονομιστής και ένας τρομοκράτης υποκλίνονται στου δυο πόλους του ίδιου ρεύματος.
Ο ένας, ο οικονομιστής από την ερμηνεία του αυθόρμητου όσο αφορά το εργατικό κίνημα
και ο άλλος, όσο αφορά την εσωτερική αγανάκτηση. Η ατομική δράση είναι αποτέλεσμα της
αποτυχίας να συνδέσει κάποιος την αναγκαιότητα δράσης ενός οργανωμένου συνόλου. Είναι
ξεκάθαρο, ότι αυτόνομες ατομικές δράσεις που καταφεύγουν συνήθως στην τρομοκρατία
είναι η υποτίμηση της επαναστατικής δράσης των μαζών.
Τα διδάγματα λοιπόν που αντλούμε από το έργο του Λένιν έχουν τεράστια ιστορική, πολιτική
και ιδεολογική σημασία μέχρι σήμερα. Η μπροσούρα «Τι να κάνουμε;» είναι αναμφισβήτητα
ένα από τα σημαντικότερα έργα, αφού απαντά και στο ερώτημα ποια πρέπει να είναι η στάση
μας σήμερα στην άνοδο της οργής και του αυθόρμητου των μαζών. Τότε απαντήθηκε με την
αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μαρξιστικού κόμματος νέου τύπου, που θα καθοδηγεί την
εργατική τάξη σε πανρωσική κλίμακα, στους αγώνες της, με τον Λένιν να θέτει και τις ιδεολογικές
βάσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου κόμματος. Σήμερα είναι η ανάγκη των μαρξιστικώνλενινιστικών κόμματων, όπως το ΑΚΕΛ, να βρεθούν μέσα στις μάζες και με τη δράση τους να
καθοδηγήσουν και να οργανώσουν όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της εργατικής
τάξης, μετατρέποντας τον αυθορμητισμό
των μαζών να αποκτήσει ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο, καταπολεμώντας
την αποπολιτικοποίηση ή την ατομική βία
που απλά εκτονώνουν τις μάζες προς
όφελος των καταπιεστών τους.

Βιβλιοπρόταση:

•Παναγιώτης Χριστοδούλου
Μέλος Τ.Ο. Ν.Ε. Περιφέρειας Δαλιού

Β. Ι. Λένιν, Τί να
κάνουμε; Τα φλέγοντα
ζητήματα του
κινήματος
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Μίλτος Πασχαλίδης θα βρίσκεται μαζί μας στις 13, 14, 20 και 21 Φεβρουαρίου στη Λεμεσό, στη Λευκωσία
και στη Λάρνακα για τέσσερις μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στα 75 χρόνια ΑΟΝ- ΕΔΟΝ. Τέσσερις
πολλά υποσχόμενες βραδιές γεμάτες τραγούδια, σε στίχους και μουσικές γνώριμες, από τους τελευταίους
δίσκους του μέχρι τα πρώτα του βήματα 25 χρόνια πριν. Φυσικά δεν θα λείψουν και τα τραγούδια
μεγάλων συνθετών, τα οποία ο Μίλτος Πασχαλίδης αγάπησε και φροντίζει να τα μεταφέρει στο κοινό με κάθε ευκαιρία.
Ευκαιρίας δοθείσης, η «Ν» συνομίλησε με τον Μίλτο Πασχαλίδη σε μια ενδιαφέρουσα και φιλική συνέντευξη.

«Ν»: 25χρόνια τώρα μας έχετε χαρίσει υπέροχα τραγούδια. Άλλα
κατακλεισμένα από έρωτα κι άλλα γεμάτα με μηνύματα για την
καθημερινότητα και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Τελικά τι
μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για να γράψει κανείς τραγούδια
που συγκινούν τον κόσμο τόσο πολύ;
Τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση. Η έμπνευση δεν είναι
κάτι αφηρημένο που έρχεται από τον ουρανό. Ένας καλλιτέχνης
μπορεί να εμπνέεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεγάλο
στοίχημα είναι μετά τι κάνεις. Πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί
αυτή την έμπνευση; Εκεί οφείλεις να επιδείξεις συνέπεια ώστε να
καταφέρεις να μετατρέψεις αυτή την έμπνευση σε κάτι που να έχει
ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που να αφορά πρώτιστα εσένα
αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλάμε για κάτι το οποίο χρειάζεται
δουλειά. Η έμπνευση αποτελεί προϊόν που χειρίζεται, που πλάθεται και
όχι απλά σκορπισμένες ιδέες. Πολλά θέματα τα οποία μας εμπνέουν
δυστυχώς επιλέγουμε να τα προσπερνάμε, είτε λόγω βεβαρημένου
προγράμματος είτε επειδή πολλές φορές δεν τα αντέχουμε. Ωστόσο,
η έμπνευση είναι θέμα οπτικής.
«Ν» Έχετε ένα ιδιαίτερο τρόπο να φωτίζετε έργα καλλιτεχνών
που δεν είναι πια στη ζωή, όπως ο Άλκης Αλκαίος, ο Δημήτρης
Μητροπάνος και ο Μάριος Τόκας και να κρατάτε τη μνήμη τους
ζωντανή. Ποια είναι η ανάγκη που σας οδηγεί να το κάνετε αυτό;
Όλοι αυτοί που προανάφερες ήταν πολύ καλοί μου φίλοι. Εκτός από
σπουδαίοι άνθρωποι στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, είχαν
εξίσου σημαντική θέση και στη δική μου την προσωπική ζωή. Αυτή
η απώλεια ήταν δυσαναπλήρωτη, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο
και στο χώρο του πολιτισμού. Πρώτιστα, το να λέω τα τραγούδια
τους φροντίζω να συντηρώ τη μνήμη τους ζωντανή μέσα μου και
μετά προς τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι δηλαδή, ένα συνονθύλευμα
εμπειριών ζωής, αναμνήσεων και μουσικής.
«Ν»: Ζούμε σε μια εποχή δύσκολη. Κρίση οικονομική και εξιακή,
πόλεμος, μετανάστευση, άνοδος της ακροδεξιάς. Ποιος είναι ο
ρόλος του καλλιτέχνη μέσα σε αυτές τις συνθήκες;
Ο ίδιος με του υδραυλικού – να κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν
νομίζω ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι πολύ διαφορετικός απ’ ότι
οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία.
«Ν»:Τον Φεβρουάριο η ΕΔΟΝ θα έχει την χαρά να σας φιλοξενήσει
για πολλοστή φορά. Τι είναι αυτό που σας συνδέει με την οργάνωση
το οποίο σας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας;
Θεωρώ ότι διαχρονικά η ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ έχουν μια εναλλακτική
άποψη για τον πολιτισμό. Επίσης, έχουν μια πλούσια και συνεχή
πολιτιστική δράση. Το ετήσιο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών αλλά και ευρύτερα ο τρόπος που διαχειρίζονται το κομμάτι
του πολιτισμού με βρίσκει σύμφωνο οπόταν πάντα για μένα αποτελεί
ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχω σε εκδηλώσεις τις ΕΔΟΝ. Υπάρχει
γενικότερα μια κοινή συμπόρευση προς τον πολιτισμό. Πέρα από
αυτά μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, αυτές της Αριστεράς.
«Ν»: Οι συναυλίες θα γίνουν προς τιμή των 75 χρόνων ζωής της
οργάνωσης. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στα μέλη
της ΕΔΟΝ και στη νεολαία της Κύπρου ευρύτερα;
Να τα χιλιάσετε γιατί αν πω να τα 100 είναι σε 25 χρόνια και είναι
κοντά. Πάντα στην πρωτοπορία, πάντα με θετική σκέψη για το καλό
των αδύναμων. Όλοι οι νεολαίοι της Κύπρου να είναι γεροί, υγιείς
χαρούμενοι και δημιουργικοί.
Συνέντευξη-επιμέλεια:
Άντρεα Κώστα
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

η «Ν» προτείνει
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Μαργαρίτα Ζομπαλά: Ιστορίες και
τραγούδια
Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά ανοίγει το κουτάκι των αναμνήσεων της, ανοίγει τα φωτογραφικά
της άλμπουμ και τη δισκοθήκη της, ανοίγει τα βιβλία που αγάπησε και τις ιστορίες τους.
«Ανοίγει» τη μνήμη και το αίσθημα της. Η φετινή της παράσταση είναι στην ουσία ένας
μουσικός μονόλογος όπου «όλα μπερδεύονται γλυκά».

Πότε: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου στις 20:30
Που: Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού

Ορφανά
«Είμαστε εγκαταλελειμμένοι στην τύχη μας. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Είναι σαν να έχουν μετακομίσει όλοι
σε έναν άλλο πλανήτη και μας άφησαν εδώ με τα τέρατα.»
Μέσα από μια «οικογενειακή» ιστορία, που ξετυλίγεται με στοιχεία θρίλερ, προκύπτουν πλήθος ερωτημάτων:
Μήπως στην προσπάθειά μας να περιχαρακώσουμε τα όριά μας προκειμένου να προστατεύσουμε τον
εαυτό μας και τους δικούς μας από τους «άλλους», γινόμαστε από θύματα θύτες; Μήπως ο ρατσισμός κι
η εγκληματικότητα όταν χτυπάνε την πόρτα μας, μας μεταμορφώνουν σε ό,τι περισσότερο φοβόμαστε και
μισούμε; Ποια ορφάνια τελικά μας στοιχειώνει περισσότερο; Ποια ορφάνια είναι περισσότερο απειλητική για
τη ζωή μας; Αυτή της απώλειας από το θάνατο, εκείνη της εγκατάλειψης από την ίδια την οικογένεια ή της
παραπλάνησης ενός κοινωνικού συστήματος που υπόσχεται και μετά εγκαταλείπει;
Το Θέατρο Αντίλογος δίνει την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να παρακολουθήσουν την παράσταση, να το
κάνουν τώρα.

Πότε: 11,15, 23 & 24 Φεβρουαρίου στις 20:30
Πού: Flea Theatre, Γιάννη Κορομία 2 , Καϊμακλί, Λευκωσία
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου
Η σημαντικότερη γυναίκα στιχουργός του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού. Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου
με την Αννίτα Σαντοριναίου! Η μοναδική ρεμπέτισσα που τόλμησε να εισβάλει στον αντροκρατούμενο
χώρο του λαϊκού στίχου και να κατακτήσει την κορυφή. Μέσα από την πολυτάραχη ζωή της, ξεδιπλώνεται
όλη η νεότερη ιστορία της Ελλάδας.
Έζησε την Καταστροφή της Σμύρνης,
το μεγάλο διωγμό, την εποχή των
μπουλουκιών και της Αθηναϊκής
επιθεώρησης, συνεργάστηκε με
Βαμβακάρη, Καζατζίδη, Χιώτη,
Τσιτσάνη, Καλδάρα, Χατζιδάκη και η
ζωή της αποτελεί φωτεινό παράδειγμα
για όλους.

Πότε:
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου,
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 8
Φεβρουαρίου στις 20:30

Πού:
Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου Λευκωσία, Παττίχειο
Θέατρο Λεμεσού, Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Λάρνακα

«Άρης»
Το έργο «Αρης» βασίζεται
στη ζωή και τους αγώνες του
πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ, του
Άρη Βελουχιώτη, που ταυτίστηκε
με τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα ενάντια στη γερμανοϊταλική
κατοχή. Πρωί 16 Ιουνίου
1945, σταματάει η καρδιά του
Πρωτοκαπετάνιου της Αντίστασης.
Έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή
του. Ο Αρης πέθανε εκεί πάνω
στα βουνά, που τόσο αγαπούσε
και ήταν η ζωή του. Το νεκρό
σώμα του, δε βρέθηκε ποτέ. Ούτε
το κομμένο κεφάλι του, αυτό που εκτέθηκε σε δημόσια θέα από τους διώκτες του, στους φανοστάτες της
κεντρικής πλατείας των Τρικάλων.

Που και πότε: Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 20:00, Σατιρικό Θέατρο Λευκωσία
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, 20:00, Δημοτικό Θέατρο, Λάρνακα

Artists are the New Athletes
H The Edit Gallery στη Λεμεσό ανοίγει τις πόρτες της για πρώτη φορά και παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «Artists are the new
Athletes». Μέσω της έκθεσης θέλει να τονίσει, ότι οι καλλιτέχνες για να επιτύχουν δεν χρειάζονται μόνο τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες αλλά και ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον χαρακτήρα των αθλητών, όπως η θέληση, η πειθαρχία αλλά και
η αφοσίωση. Η επιτυχία στην τέχνη, όπως και στον αθλητισμό, προϋποθέτει εκπαίδευση, ψυχική δύναμη καθώς και πνευματική ισορροπία
έτσι ώστε να μπορέσει ο καλλιτέχνης, όπως και ο αθλητής, να φτάσει ψηλά επίπεδα αριστείας. Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος 13 καλλιτέχνες
από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Πότε:
Πού:

Μέχρι 2 Μαρτίου, Τρίτη – Παρασκευή από τις 11:00 μέχρι τις 19:00 και Σάββατο από τις 11:00 μέχρι τις 14:00

The Edit Gallery, Λεμεσός
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Δραματική είναι η επιδείνωση της ήδη τραγικής, εδώ και τέσσερα χρόνια, κατάστασης
που προκαλεί στο λαό της Υεμένης, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος της Σαουδικής
Αραβίας και των συμμάχων της, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού στη γεωστρατηγικά
κρίσιμη περιοχή. Μιας περιοχής εξέχουσας σημασίας για τη διεθνή ναυτιλία αφού
τα στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ («Η Πύλη των Δακρύων») που βρίσκονται απέναντι
από τις ακτές της Ερυθραίας και του Τζιμπουτί (όπου έχουν στρατιωτικές βάσεις
ΗΠΑ, κ.ά.) συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα και το Κανάλι του Σουέζ με τον Κόλπο
του Αντεν και την Αραβική Θάλασσα.
Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου της Υεμένης Σάλεχ το 2011, στο πλαίσιο
της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης», την λήψη της εξουσίας από τον φιλοδυτικό
πρόεδρο Χάντι και την μετέπειτα ανατροπή του τελευταίου από τους Σιίτες
αντικαθεστωτικούς Χούτι, ο Υεμενικός λαός ζει σε μια ατελείωτη κόλαση. Η
ονομαζόμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας «Επιχείρηση
Αποκατάστασης Ελπίδας» έχει κλέψει κάθε ελπίδα από τον Υεμενικό λαό.
Έχουν αναρτηθεί κυρίως τον τελευταίο χρόνο, φωτογραφίες και σχετικά
δημοσιεύματα ή και συζητήσεις για την Υεμένη που προκαλούν οργή αλλά και
τεράστια θλίψη για το που μπορεί να οδηγήσει ένας πόλεμος ή και «μονάχα
εμφύλιος» όπως τον ονομάζουν κάποιοι. Παιδιά να χάνουν τη ζωή τους από
πείνα και επιδημίες και άλλα από βόμβες. Παρόλα αυτά, θα ήταν αφελές να μην
υποδεικνύεται η πραγματική διάσταση αλλά και αιτιότητα. Όπως σε κάθε πόλεμο,
έτσι και σε αυτόν, τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών έχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο.
Η πολύχρονη αυτή λοιπόν, ιμπεριαλιστική θηριωδία με πρωταγωνιστές τη
Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που στόχο έχουν την μείωση
της ιρανικής επιρροής, βρίσκουν και την στήριξη από τις ΗΠΑ οι οποίες έχουν
παραχωρήσει πακέτα πώλησης όπλων και στηρίζουν αεροπορικές επιδρομές
παρέχοντας εκπαίδευση, ανεφοδιασμό ακόμα και κατά την διάρκεια των
επιδρομών κ.α. Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων, είναι τεράστιος ο
αριθμός αμάχων που πλήγηκαν από τις επιδρομές αυτές. Αμέτρητες και οι
περιπτώσεις όπου οι βομβαρδισμοί έπληξαν σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια ή
και αγορές την ώρα που αγρότες πουλούσαν σε γειτονικά χωρία αγαθά για
να μπορέσουν να ταΐσουν τα παιδιά τους.
Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία με την σιωπηρή στήριξη των συμμάχων
της, έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό όλων τον αεροδρομίων και λιμανιών
της Υεμένης. Αποτέλεσμα αυτού, η εδώ και καιρό εξάντληση σχεδόν όλων
των αποθεμάτων σε καύσιμα, τρόφιμα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Υεμένη, θεωρείται
η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Τα 22 από τα 28 εκατομμύρια
πληθυσμού της Υεμένης χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. .Έχουν χάσει
τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες αμάχων ενώ ο μισός πληθυσμός της χώρας
βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού.
Πρόσφατα, δωδεκαμελής αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Υεμένης που
έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας και εκπρόσωποι των σιιτών ανταρτών
Χούτι έλαβαν μέρος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Σουηδία, μετά
από πρόσκληση του ΟΗΕ. Παρόλο που επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχειρίας,
μαρτυρίες πολιτών της Υεμένης, αναφέρουν ότι στις περισσότερες περιοχές
συνεχίζονται οι μάχες και οι βομβαρδισμοί.

Την ίδια στιγμή, το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Σ. Αραβία στην Υεμένη δεν
έχει αρθεί. Φαίνεται έτσι, ότι η διεθνής κοινότητα δείχνει να μην επιθυμεί να
καταδείξει την ρίζα του μισό-καμένου δέντρου της Υεμένης και αδυνατεί να
συμβάλει στο να δοθεί ένα τέλος στην κόλαση που ζει ο λαός της Υεμένης.
Η Υεμένη έχει γίνει μια πλατφόρμα ρευστών γεωπολιτικών συνεργασιών
λόγω των σημαντικών αναδιατάξεων των συμμαχιών, γεγονός το οποίο
οδήγησε την χώρα σε διαμελισμό ώστε να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα
του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
του Σουδάν, της οποίας ο δικτάτορας πρόεδρος Ομάρ αλ Μπασίρ έστειλε
Σουδανούς στρατιώτες να συμμετάσχουν στις δυνάμεις κατοχής της Υεμένης.
Αργότερα επιβραβεύτηκε βέβαια, με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων
που είχαν επιβληθεί στο Σουδάν ως μια από τις χώρες που «στηρίζουν και
υποθάλπουν την τρομοκρατία». Οξύμωρο το τελευταίο αν αναλογιστεί κανείς
ότι οι μισθοφόροι των «Δυνάμεων της Ζώνης Ασφαλείας» (Security Belt) οι
οποίοι συνεργάζονται συχνά και με Σαλαφιστές οι οποίοι με τη σειρά τους
σχετίζονται και με τζιχαντιστές τις Αλ Κάιντα και του «Ισλαμικού κράτους».
Η «ιστορία» λοιπόν της Υεμένης είναι σαν έργο που επαναλαμβάνεται. Ένας
λαός θύμα του ιμπεριαλισμού και των πρωταγωνιστών του, που στο πέρασμά
τους δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη μορφή και ύπαρξη παρά μόνο τα κέρδη
και συμφέροντά τους. Ο λαός της Υεμένης όπως και κάθε άλλος λαός, θύμα του
ιμπεριαλισμού, είναι πιο πολύ από υπεύθυνος και έχει το απόλυτο δικαίωμα
να ζει κυρίαρχος και αφέντης στον τόπο του.
•Στυλιάνα Χριστοδούλου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία της Ινδίας

Η διήμερη γενική απεργία μετά από την έκκληση που
απεύθυναν τα Κεντρικά Συνδικάτα της Ινδίας CITU στις 8
και 9 Ιανουαρίου 2019 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο
στην ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας. Στην
απεργία συμμετείχαν περίπου 20 εκατ. εργαζόμενοι και
υπάλληλοι που ανήκουν σε όλους τους τομείς - οργανωμένοι,
ανοργάνωτοι και κυβερνητικοί. Οι εργαζόμενοι και
υπάλληλοι των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, των
ιδιωτικών μονάδων παραγωγής, των οδικών μεταφορών,
του κατασκευαστικού τομέα, οι ανθρακωρύχοι, οι εργάτες
σε φυτείες, οι εργαζόμενοι της κεντρικής κυβέρνησης και
των κρατιδίων, οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολλοί άλλοι απάντησαν
«παρών». Η απεργία των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές
επηρέασε τις συγκοινωνίες σε πολλά κρατίδια. Όλοι οι

κήποι τσαγιού στο Assam, στη δυτική Βεγγάλη και στην
Κεράλα έκλεισαν λόγω της απεργίας. Αρκετές πολυεθνικές
εταιρείες στη Μαχαράστρα και Καρνάτακα επίσης έκλεισαν.
Πολλοί συνδικαλιστές ακτιβιστές και ηγέτες συνελήφθησαν ή
κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Η απεργία, παρά
τις επιθέσεις διαφόρων τραμπούκων και την αστυνομική
καταστολή, ήταν επιτυχής σε διάφορους τομείς. Πέραν της
καταστολής σημαντική προσπάθεια για την αποτροπή της
κατέβαλαν η κυβέρνηση και το κόμμα BJP.

Η δεξιά κυβέρνηση Μόντι κάνει το ένα βήμα μετά το άλλο
για την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων του δημόσιου
τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού κλάδου της
αμυντικής παραγωγής. Δεν επέδειξε κανένα ενδιαφέρον
για διαβούλευση με τα συνδικάτα για τα διάφορα θέματα που
αφορούν άμεσα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καταφεύγει
όλο και περισσότερο στη χρήση δρακόντειων νόμων και
μέτρων για την καταστολή των αγώνων των εργαζομένων και
στη σύλληψη στελεχών των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ακολουθώντας τη μονοήμερη απεργία της 2ης Σεπτεμβρίου
2016, αυτή η σαρωτική δράση απεικόνιζε την αυξανόμενη
οργή και δυσαρέσκεια της εργατικής τάξης ενάντια στις
βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης Μόντι
και των προσπαθειών της να προωθήσει εργατικούς νόμους.

Η διήμερη γενική απεργία έλαβε χώρα μετά από σειρά
απεργιακών αγώνων και διαμαρτυριών από διάφορα τμήματα
των εργαζομένων. Οι διάφορες κινητοποιήσεις μαρτυρούν
το αυξανόμενο νέο μαχητικό πνεύμα ανάμεσα στην εργατική
τάξη και την αγροτιά.

60 χρόνια από την Κουβανική Επανάσταση

To 2019 σηματοδοτεί την εξηκοστή επέτειο της Κουβανικής
Επανάστασης. Μια επανάσταση που χωρίς αμφιβολία,
αποτέλεσε και αποτελεί σύμβολο για τους αγωνιζόμενους
λαούς όλου του κόσμου μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ στην μήνυμα που απέστειλε εκ
μέρους της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, προς την ηγεσία της Κούβας,
για τα 60 χρόνια από την επέτειο της Επανάστασης.: «Η
Κουβανική Επανάσταση έχει γραφτεί στην παγκόσμια ιστορία
ως σελίδα πατριωτισμού, ανθρωπισμού και διεθνισμού.

Σελίδα αξιοπρέπειας, ηρωισμού και αυταπάρνησης. Μια
φλόγα που εμψυχώνει όχι μόνο τους κομμουνιστές αλλά
κάθε άνθρωπο και κάθε λαό του κόσμου που παλεύει για
ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο της ειρήνης, της ελευθερίας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Σύλλογο Έγκωμης. Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν ο Γ.Γ. του
ΑΚΕΛ σ. Άντρος Κυπριανού και ο Πρέσβης της Κούβας στην
Κύπρο σ. Omar Leyva Rafull, ενώ ακολούθησε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με κουβανούς τραγουδιστές, ποίηση και έκθεση
φωτογραφίας και βιβλίου.

Ο Κύπρο-Κουβανικός σύνδεσμος φιλίας, πραγματοποίησε
επετειακή εκδήλωση προς τιμή της Κουβανικής
επανάστασης, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στο Μορφωτικό

Η ΕΔΟΝ εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον Γενικό
Γραμματέα, Χρίστο Χριστόφια.

Προσχεδιασμένη η επέμβαση στη Βενεζουέλα
Τεράστιοι οι κίνδυνοι πλέον στη Βενεζουέλα από την
απροκάλυπτη εξωτερική επέμβαση που υλοποιούν οι ΗΠΑ
με την βοήθεια των συμμάχων τους τόσο στην περιφέρεια
αλλά και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κίνηση αυτή είχε τις ευλογίες (αν όχι τις οδηγίες) των ΗΠΑ
καθώς την προηγούμενη Τρίτη (15 Γενάρη) ο Γκουαϊδό και
ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είχαν τηλεφωνική
συνομιλία στην οποία ο Πενς εξέφρασε τη στήριξη του στον
Γκουαϊδό, και χαρακτήρισε την «Εθνοσυνέλευση τη μοναδική
νόμιμη δημοκρατική οντότητα» στη χώρα.

Υλοποιώντας τα αμερικανικά σχέδια ο
Γκουαϊδό και η αντιπολίτευση πραγματοποιούν
τις τελευταίες δύο μέρες αιματηρές
διαδηλώσεις στα πλαίσια των οποιών ο
Γκουαϊδό αυτοανακηρύχθηκε Πρόεδρος.
Στους σχεδιασμούς όμως των ΗΠΑ δεν
περιλαμβάνονταν μόνο οι φίλιες δυνάμεις
στη χώρα. Για την υλοποίηση της επέμβασης
τους συντονίζονται όλο αυτό το διάστημα
με τους ακροδεξιούς νεοεκλελεγμένους
Προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας.
Την συνεργασία των ακροδεξιών ηγετών για
ανατροπή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας
(μαζί με αυτήν της Κούβας και της Νικαράγουα)
είχε προαναγγείλει ο Σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον,
τον περασμένο Νοέμβριο. Τον συντονισμό
αυτό επισφράγισε η επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σε Βραζιλία και Κολομβία στις αρχές
του έτους.

Την ίδια ώρα διέρρεαν πληροφορίες πως ο Αμερικανός
Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να
αναγνωρίσει ως τον νόμιμο Πρόεδρο της Βενεζουέλας
τον πρόεδρο της «Εθνοσυνέλευσης». Στα πλαίσια αυτά ο
Γκουαϊδό κάλεσε ανοιχτά τους στρατιωτικούς της χώρας να
προχωρήσουν σε πραξικόπημα.

Οι δύο αυτές χώρες ήταν οι πρώτες που ακολούθησαν την
απόφαση των ΗΠΑ για αναγνώριση του Γκουαϊδό ως Προέδρου
της χώρας. Ακολούθησε η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του
Τζάστιν Τρουντό στον Καναδά αλλά και άλλες χώρες της
Λατινικής Αμερικής που διατηρούν στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ,
όπως η Γουατεμάλα, η Αργεντινή, η Χιλή και η Παραγουάη.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους έσπευσαν να αναγνωρίσουν τον
ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, ως Πρόεδρο της
χώρας επιτείνοντας τις μεθοδευμένες αναταραχές στη χώρα.
Ο Γκουαϊδό πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας
(την οποία αποκήρυξε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας για
αντισυνταγματική δράση), αυτοανακυρήχθηκε μεταβατικός
Πρόεδρος της Βενεζουέλας την Τετάρτη, μπροστά σε πλήθος
διαδηλωτών σε κινητοποίηση που διοργάνωσε η αντιπολίτευση.

Οι τοποθετήσεις της ΕΕ δείχνουν ξεκάθαρα την στήριξη της στις
πραξικοπηματικές κινήσεις, ωστόσο δεν υπήρξε (τουλάχιστον
αρχικά) επίσημη αναγνώριση του Γκουαϊδό παρά έμμεση
νομιμοποίηση του.
Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτές τις
επιλογές τους για στρατιωτική επέμβαση στην Βενεζουέλα.
Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι ”όλες οι επιλογές”
είναι πάνω στο τραπέζι.

