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ο ΑΚΕΛ αφήνει πίσω 
κομματικές μικρότητες 
και στηρίζει τη διαδικασία 
των διαπραγματεύσεων 
με στόχο την επίτευξη 
λύσης του κυπριακού. 
Παρόλες τις διαφωνίες με 
τη διακυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιάδη, το ΑΚΕΛ 

δεν θα μπορούσε να παραμείνει άπραγος 
θεατής στα γεγονότα και τις εξελίξεις 
γύρω από το Κυπριακό πρόβλημα. 

Έχουν ήδη συμπληρωθεί σχεδόν 
σαράντα χρόνια από το προδοτικό 
πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών 
και της ΕΟΚΑ Β’ και από τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή και η επίτευξη λύσης 
αποτελεί αδήριτη ανάγκη και πρώτιστη 
πατριωτική προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ 
και την Αριστερά. Το ΑΚΕΛ στηρίζοντας 
τη διαπραγματευτική διαδικασία, παρά 
τη διαφωνία του κόμματός μας με την 
τακτική που ακολούθησε ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας με τη στήριξη όλων των 
υπολοίπων κομμάτων για συνομολόγηση 
κοινής διακήρυξης, αποδεικνύει έμπρακτα 
την αποφασιστικότητα και τη θέληση για 
επίτευξη λύσης. 

Η συνομολόγηση Κοινής Διακήρυξης 
μετά από μια πορεία παλινδρομήσεων 
που διήρκησε σχεδόν πέντε μήνες οδηγεί 
σε επανέναρξη των διακοινοτικών 
διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ. Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε διαρκώς 
ότι η όποια προσπάθεια για αποδέσμευση 
από τα κοινά ανακοινωθέντα Χριστόφια – 
Ταλάτ και από επιτευχθείσες συγκλίσεις, 
ελέω μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, θα 
μας οδηγούσε σε αχρείαστες περιπέτειες 
με αβέβαιη κατάληξη. Το σημαντικό πλέον 
είναι, εφόσον αρχίσει η διαπραγματευτική 
διαδικασία, το πάθημα να γίνει μάθημα 
διότι αν απορριφθούν επιτευχθείσες 
συγκλίσεις θα έχουμε παρόμοια και 
χειρότερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η 
δική μας θέση ήταν ότι έπρεπε να συνεχίσει 

από εκεί που σταματήσαμε, προτάσσοντας 
τα κοινά ανακοινωθέντα του 2008 και τις 
συγκλίσεις Χριστόφια- Ταλάτ. Διαβλέπαμε 
εξ’ υπαρχής ότι ανοίγοντας τη συζήτηση, 
θα δινόταν η ευκαιρία στην τουρκική 
πλευρά και στον Έρογλου να εισάγουν 
θέσεις που θα δημιουργούσαν δυσκολίες.

Παρόλα αυτά, η Αριστερά συνεχίζουν 
να στηρίζουν τις προσπάθειες για ένα 
κοινό ανακοινωθέν που να τοποθετεί τη 
λύση του Κυπριακού σε σωστή βάση. 
Που να επαναβεβαιώνει τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 
τα κοινά ανακοινωθέντα του 2008, χωρίς 
να παρεισφρήσουν απαράδεκτες θέσεις 
του Έρογλου. Πρώτον, γιατί επιθυμούμε 
λύση του Κυπριακού και δεύτερο, 
γιατί αναγνωρίζουμε ότι σε περίπτωση 
αδιεξόδου δεν είναι βέβαιο πότε και αν 
θα επαναρχίσει νέα διαπραγματευτική 
διαδικασία, πιθανόν να εντατικοποιηθεί 
η δημιουργία τετελεσμένων επί του 
εδάφους, ειδικότερα στο περιουσιακό και 
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Ύψιστη προτεραιότητα η λύση του Κυπριακού



στο εδαφικό και θα υπάρξουν προσπάθειες αναβάθμισης 
του ψευδοκράτους (πχ απευθείας εμπόριο, παρατηρητές 
στο Ευρωκοινοβούλιο, νομιμοποίηση του αεροδρομίου της 
Τύμπου).

Υπογραμμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι η λύση του 
Κυπριακού συνιστά ύψιστη προτεραιότητα. Καλούμε τον 
κ. Αναστασιάδη να λειτουργήσει με συλλογικότητα και 
διαρκή διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα με στόχο τη 
μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Ασφαλώς είναι σεβαστές 
οι απόψεις όλων και δεν ζητούμε τεχνητή απάλειψη 
διαφωνιών. Ενόψει όμως της κρισιμότητας της κατάστασης, 
έχει σημασία και ο τρόπος διατύπωσης των ενδεχόμενων 
διαφορετικών προσεγγίσεων. 

Το ΑΚΕΛ, η ΕΔΟΝ και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα, 
απευθύνονται προς όλο τον κυπριακό λαό και τον καλούν 
να συμπορευτεί μαζί μας για ένα καλύτερο αύριο. Η νεολαία 
της Αριστεράς δείχνει έμπρακτα ότι μπορεί να αντισταθεί σε 
κάθε αντιλαϊκή πολιτική.

Το μέλλον της νέας γενιάς δεν παραμυθιάζεται. 
Απαντάμε με οργάνωση και Αντίσταση.

Αποκρατικοποιήσεις ή Ιδιωτικοποιήσεις... Ένα και το αυτό

Δρομολαξιά: Προϊόν «Σκευωρίας» και 
«Συνομωσίας»

Δυστυχώς για κάποιους, για ακόμα μια 
φορά, το ΑΚΕΛ επιβεβαιώνεται σε αυτό 
που κατήγγελλε από την πρώτη στιγμή. 
Ότι δηλαδή υπήρξε συναλλαγή, υπήρξε 
σκευωρία σε βάρος κάποιων ανθρώπων 
για να αθωωθούν κάποιοι άλλοι και να 
συρθούν στα δικαστήρια κάποιοι που 
δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με 
όσα τους αποδίδονται. Οι τελευταίες 
εξελίξεις, αναφορικά με το θέμα της 
«Δρομολάξιας» και ο τρόπος με τον 
οποίο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας 
αντιμετώπισε το θέμα, αποδεικνύουν ότι 
μόνο μέσα από σκευωρίες, συνομωσίες 

και προσυνεννοήσεις μπορούν να 
κατηγορήσουν στελέχη της Αριστεράς. 
Ο Β. Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να 
απαντήσει ευθέως όχι στο ΑΚΕΛ αλλά στην 
κυπριακή κοινωνία αν:

Αποτελούν ή όχι αλήθεια τα όσα 
καταμαρτυρούνται στις συνδιαλέξεις για 
το ρόλο του ιδίου του Β. Γ. Εισαγγελέα και 
της ανακριτικής ομάδας; 

Γιατί μέχρι και αυτή τη στιγμή ουδείς από 
όσους φέρονται να εμπλέκονται σε καμιά 
περίπτωση αμφισβήτησε τα όσα επί της 
ουσίας έχουν αποκαλυφθεί;

Πότε έλεγε την αλήθεια ο κ. Ερωτοκρίτου; 

Όταν διέψευδε κατηγορηματικά τα περί 
συναλλαγής και συμφωνίας με βασικό 
ύποπτο στην υπόθεση ή τώρα που 
επικαλείται συνήθεις διαδικασίες που 
ακολουθούνται από τη Νομική Υπηρεσία;

Γιατί ο κ. Ερωτοκρίτου δεν ομολόγησε 
εξ αρχής αυτό που σήμερα κάτω από το 
βάρος των αποκαλύψεων αναγκάστηκε να 
περιγράψει ως δήθεν συνήθη πρακτική;

Και τέλος ο Γενικός Εισαγγελέας έχει 
ή όχι την πρόθεση να διερευνήσει κατά 
πόσο στο πλαίσιο μιας συναλλαγής που 
υπήρξε έχουν ενδεχομένως θυματοποιηθεί 
αθώοι άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα δεν 
κατηγορούνται ότι αποκόμισαν έστω και 
ένα σεντ;

Το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιαδή και ο ΔΗΣΥ προσπαθούν να 
μας πείσουν ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσουν 
τους ημικρατικούς οργανισμούς, αλλά θα 
τους αποκρατικοποιήσουν. Το θέμα είναι 
ένα και το αυτό. Από την στιγμή που θα 
διαχειρίζονται τους οργανισμούς ιδιώτες, 
όποια «ταμπέλα» και να δώσουμε στη 
διαδικασία με την οποία θα περάσουν οι 
ημικρατικοί οργανισμοί στον ιδιωτικό 
τομέα, οι συνέπειες θα είναι αρνητικές. 
Διαχρονικά, ο ΔΗΣΥ, πρόεδρος του οποίου 
ήταν ο Νίκος Αναστασιαδής, τασσόταν υπέρ 
των ιδιωτικοποιήσεων των ημικρατικών 
οργανισμών. Το γεγονός ότι στο θέμα που 
αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις αναφέρεται και 
υποστηρίζει ότι δεν «μπορεί να κάνει κάτι 
γιατί είναι στους όρους του μνημονίου» 
δεν πρέπει να μας αφήνει άπραγους. 
Η επιμονή των κυβερνώντων για να 
επιβάλουν ιδιωτικοποιήσεις, δια πυρός 
και σιδήρου, είναι τρανταχτό παράδειγμα 
της νεοφιλελεύθερης εμμονής που τους 

διακατέχει για αναδιανομή του πλούτου 
σε βάρος των εργαζομένων και της λαϊκής 
οικογένειας.

Για την κυβέρνηση «ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα» και τα μέσα στην προκειμένη 
είναι η κατάργηση της δημοκρατίας και 
η άρνηση της νομιμοποίησης του λαού ο 
οποίος εξέλεξε τον Αναστασιάδη μετά από 
πολλές και επανειλημμένες δεσμεύσεις 
που διαβεβαίωναν ότι, δεν θα προχωρήσει 
σε ιδιωτικοποιήσεις.
Οι αρνητικές συνέπειες των 
ιδιωτικοποιήσεων είναι πάρα πολλές. Η 
σημαντικότερη όμως αφορά τη μείωση των 
εσόδων του κράτους και κατ’ επέκταση 
και τη μείωση των εισφορών του προς 
τις άπορες ομάδες του πληθυσμού. Από 
κράτος κοινωνικής ευημερίας δηλαδή, θα 
περάσουμε σε ένα κράτος ανταγωνισμού 
και εξαθλίωσης, αφού δεν θα μπορούν 
να βοηθούνται εκείνες οι ομάδες του 
πληθυσμού που το έχουν ανάγκη. Οι 

φοιτητές δεν θα έχουν βοηθήματα, οι 
άνεργοι θα παραμένουν άνεργοι και 
χωρίς επιδόματα, ενώ οι συντάξεις των 
ηλικιωμένων δεν θα φτάνουν ούτε για την 
κάλυψη των πρώτων αναγκών τους. 

Η ανεργία στην Κύπρο τον τελευταίο 
χρόνο έχει μεγαλώσει ραγδαία. Τι 
ποσοστό θα φτάσει την επομένη μέρα 
των ιδιωτικοποιήσεων; Αυτό είναι ένα 
ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Νίκος 
Αναστασιάδης και όλοι όσοι τάσσονται 
υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Το παραμύθι 
που ακούμε συχνά να μας λένε με τίτλο 
«Κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του», 
είναι απλά ένα παραμύθι. Από την στιγμή 
που οι ημικρατικοί οργανισμοί θα γίνουν 
εταιρείες η προτεραιότητα των ιδιοκτητών 
τους θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος και η 
μείωση των εξόδων. Υπάρχουν δύο τρόποι 
για να επιτευχθεί το γεγονός αυτό και 
οι δύο εξίσου εύκολοι και απάνθρωποι. 
Από τη μια μπορούν να απολύσουν 



Ο λαός αντιδρά και διεκδικεί!
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αρκετούς από τους εργοδοτούμενους και να αναγκάζουν, όσους 
παραμείνουν, να δουλεύουν περισσότερο και από την άλλη, να 
απολύσουν λιγότερους από το εργατικό δυναμικό και να μειώσουν 
τους μισθούς στους υπόλοιπους. 

Η πολιτική Αναστασιάδη αρνείται να συζητήσει άλλες εναλλακτικές 
επιλογές για τον απλούστατο λόγο ότι η πολιτική των 
ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή τόσο του 

Προέδρου Αναστασιάδη, όσο και του Δημοκρατικού Συναγερμού. 
Η θέση της Αριστεράς, είναι διαχρονική και παραμένει σταθερή. 
ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους 
τον εθνικό πλούτο της χώρας μας. Θα σταθούμε δίπλα από τους 
εργαζόμενους στους Ημικρατικούς Οργανισμούς των οποίων το 
χαρακτήρα θα υπερασπιστούμε με όλα τα νόμιμα μέσα.

Αρνιέμαι αρνιέμαι αρνιέμαι
οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά
αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε
αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι οι στίχοι αυτοί, όσα χρόνια και να 
περάσουν παραμένουν επίκαιροι. Παραμένουν επίκαιροι λόγω 
του καπιταλιστικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Παραμένουν 
επίκαιροι επειδή ο κόσμος κυβερνάται από ανθρώπους – 
απάνθρωπους, οι οποίοι στόχο έχουν την εξαθλίωση των λαών και 

την παύση τους από τον αγώνα, τη διεκδίκηση και την αντίσταση 
ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές τους. Η ΕΔΟΝ και η νεολαία της 
Αριστεράς ευρύτερα, αντιστέκονται. Άλλωστε δεν θα μπορούσαμε 
να παραμείνουμε άπραγοι σε όλες αυτές τις πολιτικές που 
θέλουν να εφαρμόσουν στη χώρα μας. Οι δύο κινητοποιήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν, το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο απέδειξαν 
ότι με οργανωμένους αγώνες μπορούν να αλλάξουν πολλά. Η 
ΕΔΟΝ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να είναι μπροστάρης στις 
διεκδικήσεις και τους αγώνες ενάντια σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο και 
πολιτική που οδηγούν στην εξαθλίωση του λαού μας. 

Τη στιγμή που τα φοιτητικά 
κεκτημένα διαμελίζονται, το 
επόμενο διάστημα οι φοιτητές 
της Κύπρου και του εξωτερικού 
καλούνται να ισχυροποιήσουν την 
Προοδευτική μέσα από τις εκλογικές 
διαδικασίες στις φοιτητικές 
ενώσεις, έτσι ώστε το οργανωμένο 
φοιτητικό κίνημα να αντισταθεί στη 
λαίλαπα των αντιλαϊκών και αντί-
φοιτητικών μέτρων που προωθεί 
η Τρόικα και η κυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ. Θα πρέπει οι φοιτητικές 
ενώσεις να πάρουν ξεκάθαρη 
θέση στα μέτρα λιτότητας και τις 
εξελίξεις στην παιδεία. Οφείλουν οι 
φοιτητικές ενώσεις των δημόσιων 
πανεπιστημίων να αντισταθούν στην 
επιβολή διδάκτρων. Οφείλουν οι 
φοιτητικές ενώσεις των ιδιωτικών 
πανεπιστήμιων να απαιτήσουν την 
μείωση των διδάκτρων. Οφείλουν οι 
φοιτητικές ενώσεις του εξωτερικού 
να απαιτήσουν μείωση αεροπορικών 
ναύλων και αναβάθμιση της 
φοιτητικής ταυτότητας. Οφείλουν 
οι φοιτητές να περιφρουρήσουν 
τα δικαιώματα τους για δημόσια 
δωρεάν εκπαίδευση, δημόσια 
δωρεάν ιατρική περίθαλψη. 
Οφείλουν να γίνουν ο γνήσιος 
εκφραστής της λύσης του 
Κυπριακού προβλήματος όπου Ε/Κ 
και Τ/Κ θα μπορούν ξανά να ζήσουν 
ειρηνικά στην κοινή τους πατρίδα. 
Μόνο με ισχυρή Προοδευτική Κίνηση 
Φοιτητών οι φοιτητές θα μπορούν 
να αντισταθούν.

•Φύτος Παφίτης
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ 
Λεμεσού

















«N»: Ως μέλος της Γραμματείας του ΑΚΕΛ, πως αξιολογείτε τα 
αποτελέσματα του πρόσφατου Προγραμματικού Συνεδρίου του 
Κόμματος; Θα βγει το ΑΚΕΛ ενδυναμωμένο μέσα από αυτή τη διαδικασία;

«N»: Έχει ήδη συζητηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση 
και που αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις των Ημικρατικών Οργανισμών. Το ΑΚΕΛ εξέφρασε δημόσια και 
επανειλημμένα τη διαφωνία του. Θα είναι τελικά υπεύθυνο το Κόμμα για ενδεχόμενη μη εκταμίευση της 
επόμενης δόσης από την Τρόικα; (ΣΗΜ: Η συνέντευξη λήφθηκε προ της ψήφισης του νομοσχεδίου)

Συνέντευξη με τον Νίκο Ιωάννου, Μέλος της Κεντρικής Γραμματείας και Επικεφαλής
του Γραφείου Οικονομικών της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ

	 Το	ΑΚΕΛ	απέδειξε	για	
άλλη	μια	φορά	ότι	βάζει	

τα	συμφέροντα	της	Κύπρου	
πάνω	από	τα	οποιαδήποτε	

μικροκομματικά	
συμφέροντα	και	τις	

οποιεσδήποτε	σκοπιμότητες.	
Αυτό	νομίζω	έχει	αποδειχτεί	

και	από	την	απόφαση,	όχι	
στήριξης	του	Αναστασιάδη	

αλλά	της	διαδικασίας	
των	συνομιλιών,	με	στόχο	

την	επίλυση	του	
Κυπριακού.

Να ξεκινήσω λέγοντας πως το Συνέδριο ήταν αποτέλεσμα συζητήσεων μερικών 
μηνών στις κομματικές ομάδες και μέσα από δημόσιο διάλογο. Ήταν ένα πετυχημένο 
Συνέδριο, υπήρχε δηλαδή διάλογος, υπήρχε αντιπαράθεση απόψεων και μέσα από 
αυτή την αντιπαράθεση υπήρξε η σύνθεση των απόψεων. Εδώ έγκειται, ακριβώς, 
και η επιτυχία της συλλογικότητας στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. 

Το πρώτο καθήκον που έχουμε είναι, ασφαλώς, ο σεβασμός στις αποφάσεις που 
πήρε το Συνέδριο και να εργαστούμε για την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Το 
δεύτερο καθήκον είναι να μεταφέρουμε στην κοινωνία αυτό τον προβληματισμό και 
τις αποφάσεις που υπήρξαν μέσα από το Συνέδριο μας. Το Συνέδριο έχει αποδείξει 
ότι υπάρχει ιδεολογική και πολιτική ενότητα στο ΑΚΕΛ. Και αυτό είναι καθαρό, 
συνάγεται και μέσα από τη συζήτηση αλλά και μέσα από την τελική διαμόρφωση 
των θέσεων. Οι θέσεις έχουν εγκριθεί με μια συντριπτική πλειοψηφία από τους 
συνέδρους, ενώ λήφθηκαν αποφάσεις για πολύ σημαντικά πολιτικά ζητήματα που 
απασχολούν τον τόπο και την κοινωνία. 

Όπως έχω πει, θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα που 
εξέπεμψε το Συνέδριο προς την κοινωνία και εδώ είναι και το στοίχημα ακριβώς που 
τίθεται. Διότι σκοπός δεν είναι απλά να γίνει ένα Συνέδριο και να συζητούνται μέσα 
σε μια αίθουσα κάποια ζητήματα, αλλά είναι και η μεταφορά των μηνυμάτων, των 
θέσεων, των απόψεων και των αποφάσεων που έχουν παρθεί στην κοινωνία. Το 
Κόμμα θα ξεκινήσει μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση για να μεταφέρουμε 
ακριβώς αυτά τα μηνύματα και ευρύτερα στο κομματικό σύνολο.

Αυτή η απειλή δεν μπορεί να περάσει στο ΑΚΕΛ, δηλαδή ότι θα είμαστε 
υπεύθυνοι εμείς για την οποιαδήποτε απόφαση πάρει η Βουλή και 
η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει στη μη εκταμίευση της επόμενης 
δόσης από την Τρόικα. Αυτή είναι μια τακτική που ακολουθεί 
η Κυβέρνηση, θέτοντας το δίλημμα «ψηφίστε, διαφορετικά θα 
υποστούμε τις συνέπειες της Τρόικα». Εμείς έχουμε τη δική μας 
θέση για τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία θεωρούμε ότι 
είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει τις οποιεσδήποτε παρερμηνείες. 
Ταχθήκαμε διαχρονικά ενάντια στα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων, 
ακόμα και όταν βρισκόμασταν στην Κυβέρνηση με τον σύντροφο 
Δημήτρη Χριστόφια. Ακόμα και τότε ήταν κόκκινη γραμμή για 
μας. Βέβαια, να σημειώσω ότι στο προσχέδιο του Μνημονίου του 
Νοεμβρίου 2012 δεν ετίθετο το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων με την 
μορφή που μπαίνει σήμερα. 

Καταρχήν, το νομοσχέδιο που συζητήθηκε στη Βουλή φαίνεται να 
είναι αντισυνταγματικό και από τη στιγμή που είναι αντισυνταγματικό 
θα έπρεπε να συζητηθεί πρώτα κατά πόσο η Βουλή θα έπρεπε να 
ασχοληθεί με ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Διότι, αν είναι όπως εμείς το 
ερμηνεύουμε, σημαίνει ότι θα χρειαζόταν ειδική πλειοψηφία των 
2/3 της Βουλής για να μπορέσει να περάσει. Το δεύτερο που θέλω 
να πω είναι ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν γίνονται για οικονομικούς 
λόγους εξεύρεσης πόρων €1,4 δις, όπως κατ’ επανάληψη λέγεται 
από πλευράς της Κυβέρνησης. Οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί και 
ως τέτοιοι πρέπει να εμφανίζονται. Οφείλουν οι κυβερνώντες να 
πουν την πραγματικότητα στο λαό. 

Αποδείχτηκε, δε, ότι οι Ημικρατικοί Οργανισμοί, ιδιαίτερα η 
ΑΗΚ, η ΑΤΗΚ και η ΑΛΚ, είναι ουσιαστικά οικονομικοί αιμοδότες 
των οικονομικών του κράτους τα τελευταία χρόνια. Τώρα, πως 

μπορεί από τη στιγμή που είναι κερδοφόροι 
να τους οδηγούμε στο ξεπούλημα, είναι ένα 
ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η ίδια η 
Κυβέρνηση. Πέραν τούτου, υπήρχαν και 
εισηγήσεις για εναλλακτικά σενάρια, δηλαδή 
για εξασφάλιση του ποσού που ζητά η Τρόικα 
χωρίς να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις. 
Η Κυβέρνηση αρνήθηκε παντελώς να 
συζητήσει ένα τέτοιο σενάριο και είναι εδώ 
που εγείρονται πάρα πολλά ερωτηματικά. 

Δεν είναι δογματική η θέση του ΑΚΕΛ γι’ αυτά τα ζητήματα. Είπαμε 
ότι για Οργανισμούς οι οποίοι θεωρούμε ότι ολοκλήρωσαν τον 
κύκλο τους, τότε ναι υπάρχει ζήτημα να συζητήσουμε και να δούμε 
πως προχωρούμε. Συνεπώς, νομίζω ότι άλλοι συμπεριφέρονται 
δογματικά και όχι το ΑΚΕΛ. 



«N»: Η υπόθεση με τις επενδύσεις της CYTA στη Δρομολαξιά χρησιμοποιείται 
για να αποδείξει ότι «το ΑΚΕΛ είναι ένα από τα ίδια». Είναι η διαπλοκή 
και η διαφθορά στοιχεία για τα οποία δικαίως κατηγορείται το ΑΚΕΛ στη 
συγκεκριμένη περίπτωση;

«N»: Το ΑΚΕΛ, τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβετε προς την κατεύθυνση 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα πολιτικά κόμματα;

Να μου επιτρέψετε, αρχικά, να πω ότι 
τα στοιχεία που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας από τις ηχητικές συνδιαλέξεις, 
επιβεβαιώνουν την πλεκτάνη που στήθηκε σε 
βάρος της Αριστεράς. Αλλά και πέραν από 
αυτό, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ενός πολιτικού 
και οικονομικού κατεστημένου που «ρυθμίζει» 
διάφορα πράγματα στην κοινωνία. 

Εμείς θεωρούμε ότι οι σύντροφοι μας είναι 
αθώοι και αυτό πιστεύουμε ότι θα αποδειχτεί 
και στο δικαστήριο. Η κοινωνία άρχισε ήδη να 
το συνειδητοποιεί. Η προσπάθεια να στηθεί 
η Αριστερά και το ΑΚΕΛ στον τοίχο δεν θα 
περάσει. Εμείς δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε 
σε κανένα για όσα ψευδώς μας κατηγορούν, 

ιδιαίτερα ενώπιον του Χάσικου, του Ιωνά και 
του οποιουδήποτε άλλου. 

Από την άλλη, όμως, επισημαίνω ότι εμείς δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε την κοινωνία, έστω 
και αν διαμόρφωσε –κατά την άποψή μας- 
λανθασμένες εντυπώσεις για μας, που κάποιοι 
προσπάθησαν εντέχνως να δημιουργήσουν. 
Μπορούμε, όμως, να ανατρέψουμε αυτή 
την εικόνα, επειδή απλούστατα δεν έχουμε 
τίποτα να αποκρύψουμε από την κοινωνία. 
Το ΑΚΕΛ και η ιδεολογία την οποία πρεσβεύει 
αντιστρατεύεται και πολεμά την διαφθορά και 
τη διαπλοκή. Βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο με 
αυτά τα φαινόμενα.

Από φέτος προχωρούμε στη δημοσιοποίηση των ετήσιων 
ελεγμένων λογαριασμών της Κ.Ε του ΑΚΕΛ, αλλά και των 
Επαρχιακών Επιτροπών. Η οικονομική διαχείριση θα διέπεται 
από τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας και είμαστε 
έτοιμοι για οποιοδήποτε έλεγχο από πλευράς των ελεγκτικών 
αρχών του κράτους και ιδιαίτερα από τον Έφορο Πολιτικών 
Κομμάτων και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ενώ 
θα τηρήσουμε πιστά τη νομοθεσία και τις πρόνοιες του περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 
Δεκέμβριο του 2012 από τη Βουλή.

Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουμε για την αντιμετώπιση 
των φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς είναι και η εθελούσια 
δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των μελών του 
Πολιτικού Γραφείου και των μελών της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας του Κόμματος, καθώς και πρώην αξιωματούχων που 
είναι στελέχη του ΑΚΕΛ. Ήδη ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε 
έδωσε αναλυτικά στη δημοσιότητα, δύο φορές το τελευταίο 
χρονικό διάστημα, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά 
του.

Κάποιοι, βέβαια, κακόβουλα ερμηνεύουν αυτές μας τις 
προτάσεις ως κίνηση δήθεν απενοχοποίησης. Αδυναμίες και 
λάθη στο δύσκολο ζήτημα της διαχείρισης της εξουσίας σε 
συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μπορεί να υπήρχαν 
και υπήρξαν. Το ήθος και η εντιμότητα, όμως, του ΑΚΕΛ δεν 
μπορούν να αμφισβητηθούν. 

Τα	στοιχεία	
που	έχουν	

δει	το	φως	της	
δημοσιότητας	
από	τις	ηχητικές	
συνδιαλέξεις,	
επιβεβαιώνουν	
την	πλεκτάνη	που	
στήθηκε	σε	βάρος	
της	Αριστεράς.



«N»: Κλείνοντας, σύντροφε. Πλείστα των κομμάτων κατηγορούν 
το ΑΚΕΛ για τη στήριξη του στη διαδικασία των συνομιλιών για 
την επίλυση του Κυπριακού. Χαρακτηρίζουν, μάλιστα, το ΑΚΕΛ ως 
το «δεκανίκι του Αναστασιάδη». Τι απαντάτε;

Το ΑΚΕΛ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι βάζει τα συμφέροντα της 
Κύπρου πάνω από τα οποιαδήποτε μικροκομματικά συμφέροντα και τις 
οποιεσδήποτε σκοπιμότητες. Αυτό νομίζω έχει αποδειχτεί και από την 
απόφαση, όχι στήριξης του Αναστασιάδη αλλά της διαδικασίας των 
συνομιλιών, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. 

Οι συνομιλίες για το Κυπριακό θα μπορούσαν στο πρόσφατο παρελθόν 
να είχαν καλύτερα αποτελέσματα, αν στηριζόταν ο σύντροφος 
Δημήτρης Χριστόφιας. Εμείς δεν θα συμπεριφερθούμε ρεβανσιστικά 
όπως συμπεριφέρθηκαν άλλοι. Το ΑΚΕΛ θα συμπεριφερθεί και 
υπεύθυνα και πατριωτικά. Εδώ έγκειται η ειδοποιός διαφορά 
μεταξύ του ΑΚΕΛ και των άλλων κομμάτων.

Βέβαια, επιβεβαιωθήκαμε για το γεγονός ότι οι τακτικισμοί του 
Προέδρου Αναστασιάδη ήταν εξαρχής λανθασμένοι, καθότι η 
εγκατάλειψη των κοινών ανακοινωθέντων Χριστόφια – Ταλάτ, 
στην προσπάθεια επίτευξης ενδοκυβερνητικών ισορροπιών, 
έχει φέρει ένα υποδεέστερο ανακοινωθέν σήμερα. Ωστόσο, 
δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε, αλλά ούτε και να 
δαιμονοποιούμε το κοινό ανακοινωθέν. Εμείς συνεπείς στη 
θέση μας υποστηρίζουμε την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ασφαλώς, δεν δίνουμε εν λευκώ εξουσιοδότηση 
διαχείρισης του Κυπριακού στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
αλλά τίθεται υπό προϋποθέσεις, όπως η προσήλωση 
στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου 
του 2009, κ.ά. Ο Πρόεδρος θα κρίνεται καθημερινά 
από τις προτάσεις που θα καταθέσει στο τραπέζι των 
συνομιλιών. Πιστεύουμε πως πρέπει να υπάρξει σε 
επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου η απαραίτητη ενότητα 
-και η προσπάθεια είναι να συμπεριλάβει και άλλες 
πολιτικές δυνάμεις- με στόχο να επιλύσουμε το 
Κυπριακό στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής 
ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια 
και μία διεθνή προσωπικότητα, που να 
απαλλάσσει την πατρίδα μας από την κατοχή 
και να επανενώνει το λαό.

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

	 Οι	
ιδιωτικοποιήσεις	
δεν	γίνονται	για	

οικονομικούς	λόγους	
εξεύρεσης	πόρων	

1,4	δις	ευρώ,	όπως	
κατ’	επανάληψη	

λέγεται	από	πλευράς	
της	Κυβέρνησης.	Οι	
λόγοι	είναι	καθαρά	

πολιτικοί	και	ως	
τέτοιοι	πρέπει	να	

εμφανίζονται.



εσμεύομαι»... Το σύνθημα της μεγαλύτερης ιστορίας προεκλογικής εξαπάτησης, όπως αποδεικνύεται σήμερα, μόλις 
ένα χρόνο μετά την εκλογή του κ. Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Μα τι θέλατε να κάνει, δεν είχε άλλη επιλογή, έτσι που τα έκαμαν οι προηγούμενοι»... Κλασσική περίπτωση 
ανθρώπου που πίστεψε πως ο κ. Αναστασιάδης θα έφερνε την άνοιξη. Χάριν της συζήτησης, ας γίνει αποδεκτό το 

επιχείρημα. Αν γίνει αποδεκτό, σημαίνει κατ΄αρχήν πως ο κ. Αναστασιάδης έλεγε συνειδητά ψέματα όταν υποστήριζε πως έχει 
έτοιμη «transition team» που επεξεργαζόταν την κατάσταση και είχε έτοιμες ιδέες και προτάσεις. Ακόμα χειρότερα, έλεγε συνειδητά 
ψέματα στους ψηφοφόρους όταν σκόρπιζε αφειδώς δεσμεύσεις, τάζοντας και «της Παναγιάς τα μάτια» προκειμένου να εκλεγεί. 
Ξεκινώντας κάθε του υπόσχεση με τη λέξη που μετά το Μάρτιο του 2013, κατάντησε να μοιάζει με ανέκδοτο. 

Η επιλεκτική «δέσμευση» απέναντι 
στους... συγγενείς!
«Δεσμεύομαι απέναντι στους Κύπριους και ξένους 
επενδυτές, και στέλνω σαφέστατα μηνύματα προς 
όλους τους αποδέκτες στο εξωτερικό, ότι δεν πρόκειται 
ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο 
που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα 
καταθέσεων». Αυτά το Φλεβάρη του 2013. Τις ίδιες μέρες 
δήλωνε μάλιστα στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» πως «Ένα 
κούρεμα καταθέσεων θα ήταν καταστροφικό... ο Όλι Ρεν 
συμμερίζεται την άποψή μου». Δηλαδή γνώριζε για το 
κούρεμα αλλά είχε πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην το 
θέσει στο τραπέζι. 

Αμέσως μετά που αποδέχθηκε το καταστροφικό για την 
Κύπρο κούρεμα, δήλωνε πως «βρεθήκαμε προ εκπλήξεως». 
Ψέμα κι αυτό. Απόδειξη οι δηλώσεις του στους Financial 
Times, η ομολογία του ενώπιον της δήθεν ερευνητικής 
επιτροπής για την οικονομία και οι δηλώσεις του Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος δήλωσε πως το βράδυ 
της 4ης Μαρτίου τον είχε πάρει τηλέφωνο για να του πει 
ότι το κούρεμα θα τεθεί στο τραπέζι. Ψέμα και οι δηλώσεις 
του κ. Αναστασιάδη της 1ης Απριλίου 2013 (ανατριχιαστικά 
συμπτωματική η ημερομηνία) ότι δήθεν «ουδέποτε γνώριζα 
κ α ι δεν ήτο δυνατό 

να δώσω 
προνομιακή 

«Δ
πληροφόρηση» όταν ρωτήθηκε αν είχε πει στους συγγενείς 
του πως επρόκειτο να τεθεί κούρεμα καταθέσεων και 
γι΄αυτό έσπευσαν να στείλουν τα εκατομμύρια τους να 
παραθερίσουν στην Αγγλία. 

Όλα αυτά ήταν η αιτία που το «δεσμεύομαι» κατάντησε 
ανέκδοτο. Αυτά και πολλά άλλα. Όπως η δήλωση του 
στις 23 Ιανουαρίου 2013 πως έχει έτοιμο διακρατικό 
δάνειο που θα μας «δώσει ανάσα», όπως υποστήριξε. 
Όπως η γραπτή και ενυπόγραφη δέσμευση του προς 
τους υπάλληλους των Ημικρατικών Οργανισμών ότι δεν 
πρόκειται να αποδεχθεί τις ιδιωτικοποιήσεις.

Όταν η «δέσμευση» γίνεται... 
«αποδέσμευση»
Εκεί το ψέμα είχε αρχίσει να προετοιμάζεται από καιρό. 
Στις 15 Οκτωβρίου 2012, ο ΔΗΣΥ είχε παρουσιάσει τις 100+1 
προτάσεις του για την οικονομία. Όπου αναφερόταν καθαρά 
πως πρόταση του κόμματος ήταν η αποκρατικοποίηση 
οργανισμών ή εταιριών που ενασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα π.χ. Κυπριακές Αερογραμμές, Δασικές 
Βιομηχανίες, Παγκύπρια Εταιρία Αρτοποιών, ΧΑΚ, Κρατική 
Έκθεση». Όμως στις 30 Ιανουαρίου 2014 στην εκπομπή 
Προεκτάσεις, άλλα είπε. 



Είπε πως η Τρόικα αναφερόμενη στις ιδιωτικοποιήσεις 
ημικρατικών οργανισμών, «βεβαίως δεν εννοούσαν 
είτε την Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών είτε τις Δασικές 
Βιομηχανίες, εννοούσαν εκείνους τους οργανισμούς 
που οπωσδήποτε θα απέδιδαν το συγκεκριμένο ποσόν 
για να μπορέσει να καταστεί βιώσιμο το χρέος». 
Προφανέστατη η εξαπάτηση. Προεκλογικά μιλούσε για 
«αποκρατικοποιήσεις» όχι για «ιδιωτικοποιήσεις» λες 
και υπήρχε καμία διαφορά. Προεκλογικά δε μιλούσε 
για τους κερδοφόρους και μεγάλους Ημικρατικούς 
Οργανισμούς. Αντίθετα, στις 21 Δεκεμβρίου του 2012, 
διατυμπάνιζε  κατά τις προεκλογικές του δηλώσεις 
πως «δεν είναι στις προθέσεις μας η ιδιωτικοποίηση ή η 
μετοχοποίηση οποιουδήποτε ημικρατικού οργανισμού». 
Μετεκλογικά, έβαλε μπροστά τον κ. Χάσικο να κάνει 
την εμπνευσμένη δήλωση «μα εννα κάμνει το κράτος το 
χασάπη σιορ;» για να απαξιώσει το ρόλο του κράτους και 
να μπορεί άνετα μετά  να δρομολογήσει την ξεκάθαρη, 
διαχρονική και ιδεολογική θέση του ΔΗΣΥ και του ιδίου: 
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στα μονοπώλια.

Ενός «δεσμεύομαι», μύρια έπονται...
Υπάρχουν όμως και άλλες δεσμεύσεις πέραν αυτών 
περί κουρέματος και ιδιωτικοποιήσεων, που προκαλούν 
κλαυσίγελο σε όποιον τις ανασκοπεί σήμερα. Στις 10 
Δεκεμβρίου 2012 σε ομιλία του σε εκδήλωση για τους 
επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, στη Λάρνακα, 
αθεόφοβα υποσχέθηκε πως θα επιδιώξει «συνεργαζόμενος 
με τους Προέδρους κρατών της ευρωζώνης να πετύχουμε 
συγκεκριμένη ρύθμιση (των δανείων) για όσους απώλεσαν 
τα εισοδήματά τους λόγω ανεργίας. Ένα προσωρινό μέτρο 
είναι η προσωρινή αναβολή καταβολής των δόσεων από τους 
ανέργους ή οποιονδήποτε άλλον που δεν έχει εισόδημα». 
Περιττό να λεχθεί πως αυτό δεν έγινε.

 Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 στο Παγκύπριο Συνέδριο ΝΕΔΗΣΥ 
δεσμεύθηκε αναφερόμενος στους φοιτητές που ανήκουν στις 
ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, είπε ότι θα ληφθεί ως πρώτο 
έκτακτο μέτρο η ειδική ενίσχυση του πακέτου φοιτητικής μέριμνας. 
Σήμερα το πακέτο φοιτητικής μέριμνας είναι πετσοκομμένο. 
Την ίδια μέρα, δεσμεύθηκε πως στην κατανομή του κρατικού 
προϋπολογισμού, το ένα τοις εκατό, δηλαδή 75 εκατομμύρια 
ευρώ, θα αφορούν πολιτικές για τους νέους στους τομείς της 
απασχόλησης. Τελικά, ο πρώτος προϋπολογισμός που κατέθεσε η 
Κυβέρνηση μόνο «έπαιρνε» από παιδεία και υγεία και «έδινε» μόνο 
σε ένα τομέα «στην αγορά υπηρεσιών». Στις 14 Ιανουαρίου 2013 
σε γεύμα με συνταξιούχους δήλωσε με στεντόρεια φωνή «δεν θα 
επιτρέψουμε να υπάρξουν περικοπές συντάξεων και να περικοπούν 
ωφελήματα εκείνων στους οποίους τα χρωστούμε». Σήμερα, οι 
συνταξιούχοι βγαίνουν στους δρόμους γιατί βλέπουν το εισόδημα 
τους να λιγοστεύει μήνα με το μήνα. 

Στις 4 Φλεβάρη του 2013, ο κ. Αναστασιάδης ξεκαθάριζε όλο σθένος 
πως «δεν υπάρχει περίπτωση, είπε, να φέρουμε αντιλαϊκά μέτρα. 
Αντίθετα θα δούμε ποια σημεία του μνημονίου μπορούν να τύχουν 
επαναδιαπραγμάτευσης και θα τα θέσουμε». Το τι συμβαίνει σήμερα 
το βλέπουμε όλοι. Σαρωτική φορολογία στην πρώτη κατοικία, 
ιδιωτικοποιήσεις, επέκταση ωραρίων καταστημάτων, κόμιστρα, 
αναπομπή των προτάσεων του ΑΚΕΛ για ρύθμιση των ενοικίων, 
συμπερίληψη στο Μνημόνιο της απαγόρευσης να προστατευθούν 
νομοθετικά οι κατοικίες από εκποιήσεις φροντίδι της ίδιας της 
Κυβέρνησης και πολλά άλλα. 

Αν ζούσαμε σε παραμύθι, σίγουρα θα 
ζούσαμε στον «Πινόκιο»...
Η καλύτερη δέσμευση, έμεινε για το τέλος. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς 
τους 2013, ο κ. Αναστασιάδης όλο αυτοπεποίθηση δήλωνε σε 
συνέντευξη του «σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι καλύτερα, 
δεν υπόσχομαι, δεσμεύομαι». Σήμερα ζούμε όλοι στην πράξη τα 
αποτελέσματα των «δεσμεύσεων» του κ. Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ. 
Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα ανατρέψουμε, παρά η αντίσταση 
και η πάλη. 

•Μαρίνα Σάββα
Μέλος Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Έγκωμης – Αγίου Δομετίου



«N»: Κύριε Ανδρέου, μετά από 266 
μέρες απεργίας του ΕΛΑΖΩ έξω από το 
Προεδρικό με αίτημα τη δημιουργία 
δημόσιων ακτινοθεραπευτικών κέντρων, 
μέχρι που βρίσκεται ο αγώνας σας;

«N»: Η άποψη του Υπουργού Υγείας
ποια είναι, μιας και είναι ιατρός;

«N»: Τελικά θεωρείτε πως προέχουν τα 
οικονομικά ή άλλα συμφέροντα έναντι 
της Δημόσιας Υγείας;

Συνέντευξη με τον Χρήστο Ανδρέου,  Πρόεδρο του συνδέσμου 
καρκινοπαθών Ελπίζω - Αγωνίζομαι - Ζω ΕΛΑΖΩ

Χρήστος Ανδρέου: Στο πλην μηδέν! Δυστυχώς 
αυτή η Κυβέρνηση, ενώ προεκλογικά 
δεσμευόταν, και χρησιμοποιώ τη λέξη του κ. 
Αναστασιάδη, στην επιστολή που μου έστειλε 
στις 5/2/2013, ότι θα τηρήσει την στρατηγική 
του καρκίνου, την οποία ψήφισε ομόφωνα η 
Βουλή το 2009, και η οποία προνοεί και λέει ότι 
είναι αναγκαίο να γίνουν ακτινοθεραπευτικά 
κέντρα στα κρατικά Νοσοκομεία, πρώτα στη 
Λευκωσία και μετά στη  Λεμεσό γιατί είναι 
αδιανόητο, ένα κράτος να μην έχει δικά του 
ακτινοθεραπευτικά κέντρα, εντούτοις,  μόλις 
βγήκε στην εξουσία αποδεσμεύτηκε.

Χ.Α.: Ασχολούμαι με τους καρκινοπαθείς 
από το 1988. Είμαι ο ιδρυτής του Συνδέσμου 
Αιμοπεταλίων και του Καραϊσκάκιου 
Ιδρύματος, και αργότερα του ΕΛΑΖΩ. Από 
το 1988 είχα συνεργασία με όλους τους 
Υπουργούς. Χειρότερο Υπουργό δεν είδα 
ποτέ μου! Ήταν διευθυντής κλινικής στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και παράλληλα 
αντιπρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ (Παγκύπρια 
Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών) με Πρόεδρο 
τον Σταύρο Σταύρου, που πρόσκειται στον 
ΔΗΣΥ. Και οι δύο μιλούσαν γι’ αυτούς τους 
εκπρόσωπους της Τράπεζας Κύπρου που 
εκμεταλλεύονται τους καρκινοπαθείς, που 
τρώνε τα λεφτά του κόσμου, δεν επιτρέπουν 
να γίνει κρατικό ογκολογικό και τους 
κατηγορούσανε. Εμείς χαρήκαμε όταν θα 
γινόταν Υπουργός, γιατί ήταν ο άνθρωπος 
που κατάγγελλε για σκάνδαλα την Τράπεζα 
Κύπρου. Όταν όμως μπήκε Υπουργός κάτω 
από τον κ. Αναστασιάδη και έπρεπε να 
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Τράπεζας, 
άλλαξε ο μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του 
αλλιώς!

Χ.Α.: Πρώτα τα οικονομικά συμφέροντα! Να πούμε 
τα συμφέροντα όχι μόνο της Τράπεζας αλλά και των 
εργαζομένων στο ογκολογικό. Πληρώνονται από μια κρατική χορηγία, που σύμφωνα 
με την ΕΕ απαγορεύεται. Υπόγραψαν μια παράνομη συμφωνία που έλεγε ότι το 
ΔΣ του ογκολογικού αποφασίζει πόσα λεφτά θέλει και η Κυβέρνηση τα πληρώνει, 
πράγμα εγκληματικό και παράνομο. Η Τράπεζα και το ογκολογικό πήραν από το 
1998 ως το 2012, 280 και πλέον εκατομμύρια κρατική χορηγία, που θα κάναμε 
δεκάδες ακτινοθεραπευτικά κέντρα σε όλη την Κύπρο. 

Το 2012, πήραν 31,5 εκατομμύρια, ως χορηγία. Αντί να κάνουν αναλύσεις σε 
κρατικά νοσοκομεία, τις στέλνουν σε ιδιώτη, που πληρώθηκε 1.8 εκατομμύρια, από 
το κράτος και όχι από τον δικό τους προϋπολογισμό. Επίσης, η διατροφή των 40 
ασθενών, δίδεται από το Μακάρειο Νοσοκομείο, που κοστίζει περίπου 150 χιλιάδες 
τον χρόνο. Όσον αφορά τους μισθούς, μας λένε ότι πρέπει να πληρώνουμε καλά τους 
γιατρούς. Ο γιατρός, με ειδικότητα ογκολόγου, στο νοσοκομείο Λευκωσίας, παίρνει 
32 χιλιάδες το χρόνο, ενώ στην Τράπεζα Κύπρου, από τον κρατικό μισθό, παίρνουν 
80 χιλιάδες. Ο διευθυντής κλινικής παίρνει περίπου 72 χιλιάδες, ενώ στην Τράπεζα 
220 χιλιάδες, περισσότερα και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας! Αυτό σημαίνει 
ότι οι κύριοι αυτοί εκμεταλλεύονται τον καρκίνο για να παίρνουν χρυσοπληρωμένο 
μισθό. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί είναι καλύτεροι, και μάλιστα οι τέσσερις από τους 
πέντε έχουν διδακτορικό, ενώ στο ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου δεν έχουν.

Ο	καρκίνος	
δεν	είναι	

επιχείρηση.	Εμείς	
απαγορεύουμε	
και	δεν	κάνουμε	
υπηρεσίες	
που	είναι	για	
εκμετάλλευση	
του.	Δεν	πάμε	να	
δούμε	πότε	θα	
πεθάνει	κάποιος	
για	να	πιάσουμε	
την	κηδεία	του,	
να	πάρουμε	τον	
οβολό.



«N»: Ποια είναι η σχέση του ΕΛΑΖΩ με άλλους 
οργανωμένους φορείς; Νοιώθετε ότι είχατε 
συμπαραστάτες στον αγώνα αυτό είτε στην κοινωνία 
είτε στην Βουλή; 

«N»: Θεωρείτε ότι κάποιες εκστρατείες στήριξης 
καρκινοπαθών κρύβουν άλλα συμφέροντα;

«N»: Τέλος, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να 
στείλετε προς την κοινωνία και τη νεολαία γενικότερα;

Χ.Α.: Ο ΕΛΑΖΩ ιδρύθηκε το 2003.  Μόλις ανήλθε ο κ. Παπαδόπουλος 
στην εξουσία, έβγαλε διάταγμα με το οποίο σταδιακά έπρεπε να 
κλείσει το κρατικό ογκολογικό, για να πηγαίνουμε μόνο σε εκείνο 
της Τράπεζας Κύπρου. Οι τρεις σύνδεσμοι χειροκροτούσαν. Εμείς 
όμως δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε και έτσι με συνεργάτες από 
το νοσοκομείο ιδρύσαμε τον σύνδεσμο καρκινοπαθών Ελπίζω-
Αγωνίζομαι-Ζω ΕΛΑΖΩ. Κάναμε αγώνα για να μην κλείσει το κρατικό 
ογκολογικό. 

Τα κόμματα, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι πάντα μας στήριζαν αλλά 
δεν ήταν δυστυχώς η πλειοψηφία. Την πλειοψηφία έχουν ο ΔΗΣΥ 
και το ΔΗΚΟ που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ασθενών, 
ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά προσωπικά συμφέροντα. Οι 
καρκινοπαθείς, φοβούνταν να μας στηρίξουν, γιατί η πλειονότητα 
πήγαινε στο ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου και ανησυχούσε 
μήπως τους σταματήσουν την θεραπεία. Όσον αφορά τον κόσμο, δεν 
είχαμε την στήριξη του, αν και κρυφά έρχονταν και μας στήριζαν.

Χ.Α.: Για να καταλάβετε, ο προϋπολογισμός του Αντικαρκινικού 
και του ΠΑΣΥΚΑΦ είναι 2,5 εκατομμύρια έκαστος. Δυστυχώς, 
χρησιμοποιούν τον καρκίνο ως επιχείρηση. Ο καρκίνος δεν είναι 
επιχείρηση. Εμείς απαγορεύουμε και δεν κάνουμε υπηρεσίες 
που είναι για εκμετάλλευση του. Δεν πάμε να δούμε πότε θα 
πεθάνει κάποιος για να πιάσουμε την κηδεία του, να πάρουμε τον 
οβολό. Εμείς τους καλούμε σε δημόσια αντιπαράθεση, όμως αυτοί 
αρνούνται. Γιατί η Επιτροπή Υγείας, αρνείται εδώ και ένα χρόνο να 
συζητηθεί το θέμα, ενώ το ζητούν το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι; 
Μας λένε δήθεν ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής δεν 
έχει χρόνο.

Χ.Α.: Χάρηκα τη νεολαία της ΕΔΟΝ που ήρθε και με στήριξε, 
όπως και άλλους οργανωμένους φορείς της νεολαίας. Μακάρι να 
ήταν και η νεολαία του ΔΗΣΥ με τα ίδια μυαλά και να μην έβλεπαν 
με παρωπίδες τα συμφέροντα ατόμων και όχι τα συμφέροντα της 
νέας γενιάς. Το μέλλον ανήκει στη νεολαία. Εμείς οι μεγάλοι 
αρρωσταίνουμε, εσύ τι φταις να σου καταστρέφω το μέλλον σου; 
Γιατί, όταν σκοτώνω, ή αφήνω να πεθαίνει, τον πατέρα σου ή την 
μητέρα σου, σημαίνει ότι σε αφήνω χωρίς ελπίδα και βοήθεια. 
Όταν εσύ, η νεολαία, δεν αγωνίζεσαι για αυτά που πρέπει 
να έχεις τώρα, αλλά και στο μέλλον, τότε διαμορφώνεται 
ένα κατεστημένο. Χαίρομαι τη νεολαία και την προτρέπω να 
αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των 
ασθενών, για το μέλλον της.

•Συνέντευξη στον 
Χάρη Καρμέλλο
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Ο	καρκίνος	δεν	είναι	
επιχείρηση.	Εμείς	

απαγορεύουμε	και	δεν	κάνουμε	
υπηρεσίες	που	είναι	για	
εκμετάλλευση	του.	Δεν	πάμε	να	
δούμε	πότε	θα	πεθάνει	κάποιος	
για	να	πιάσουμε	την	κηδεία	του,	να	
πάρουμε	τον	οβολό.

Η ΕΔΟΝ στις 4 Φεβρουαρίου βρέθηκε  στην απεργία του συνδέσμου ΕΛΑΖΩ για να δηλώσει τη στήριξή της



κατοντάδες νέοι από 
κάθε μεριά της Κύπρου, 

Ελληνοκύπριοι κα 
Τουρκοκύπριοι, για 

ακόμα μια χρονιά έδωσαν 
το παρόν τους στην 

Παγκύπρια Εκδρομή στο Τρόοδος 
που πραγματοποίησε η ΕΔΟΝ. Με μια 

φωνή οι νέοι της Κύπρου έστειλαν 
μήνυμα για τον τερματισμό της 

διχοτόμησης, με μια Κύπρο Ενωμένη 
και Ομοσπονδιακή, στέλλοντας 

ισχυρό και μαζικό μήνυμα εναντίωσης 
στις όποιες μεθοδεύσεις γίνονται για 

ένταξη μας στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς. 

Συνεχίζοντας τον αγώνα για την 
επανένωση του λαού μας, η μαζική 

παρουσία των προοδευτικών νιάτων 
της Κύπρου, διαβεβαίωσε  τον πόθο 

της νέας γενιάς ένθεν και ένθεν 
των οδοφραγμάτων για ειρηνική 
συμβίωση, φιλία και συνεργασία 
στα πλαίσια μιας επανενωμένης 
πατρίδας. Μιας πατρίδας χωρίς 

ξένους στρατούς, χωρίς ξένες 
επιβουλές. Χωρίς κατοχικά 

στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικά 
συρματοπλέγματα. Χωρίς φανατισμό 

και μισαλλοδοξία. Μια πατρίδα που 
να ανήκει στο λαό της και στην 

οποία αφέντες θα είναι τα παιδιά της 
μάνας γης, Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι, 
Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι. Οι 

ΕΔΟΝίτες μαζί με τους συναγωνιστές 
Τουρκοκύπριους  «φώναξαν» ξανά 

ότι θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις 
τους για μια Κύπρο ανεξάρτητη, 

ομόσπονδη, επανενωμένη πατρίδα 
όλων των Κυπρίων, μακριά από 

κατοχικούς στρατούς και από 
τη λαίλαπα του εθνικισμού και 

νεοφασισμού.

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος, στα πλαίσια της εκδρομής, 

διοργανώθηκε πορεία διαμαρτυρίας 
έξω από τις Βρετανικές Βάσεις στο 

Τρόοδος. Ο αγώνας του Κυπριακού 
Λαού για λύση και επανένωση 
δεν μπορεί παρά να είναι και 

αντιιμπεριαλιστικός, ενάντια σε 
όσους θυματοποίησαν την Κύπρο για 
να εξυπηρετήσουν τα γεωστρατηγικά 

τους συμφέροντα. Δείξαμε με αυτό 
τον τρόπο έμπρακτα την αντίθεση 

μας σε θέσεις που υιοθετούν 
οποιαδήποτε παραμονή ξένου 

στρατού στην Κύπρο ιδιαίτερα μετά 
τη λύση, τη συμμετοχή της Κύπρου 

σε στρατιωτικές αποστολές του ΝΑΤΟ 
ή την ένταξη στα παρακλάδια του 

ΝΑΤΟ όπως ο Συνεταιρισμός για 
την Ειρήνη.

Το παρόν του έδωσε και ο Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, σ. Άντρος 

Κυπριανού, ο οποίος τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι «Είμαστε και 
θα παραμείνουμε πάντοτε στην 
πρώτη γραμμή, μαζί με όλες τις 
προοδευτικές τουρκοκυπριακές 
δυνάμεις, στις προσπάθειες για 
επίτευξη δίκαιης, λειτουργικής 

και βιώσιμης λύσης. Που 
θα δημιουργεί στέρεες 

προϋποθέσεις για την ειρήνη, 
την ανάπτυξη και την ευημερία 

του κυπριακού λαού».

Από την πλευρά του ο Γ.Γ. 
της ΕΔΟΝ Χάρης Καράμανος 

τόνισε ότι οι νέοι συνεχίζουν να 
παλεύουν για ένα κόσμο όπου 

ο λαός θα διαφεντεύει τις τύχες 
του «Όπως και να ’ναι ο κόσμος 

όσα κι αν έχει στραβά...». 
«Παλεύουμε για έναν κόσμο που 

δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. 
Παλεύουμε για μια Κύπρο 

χωρίς μνημόνια και Τρόικες. 
Χωρίς φτώχεια και μιζέρια. 

Παλεύουμε ενωμένοι για μια 
Κύπρο ελεύθερη, ομόσπονδη, 

κυρίαρχη, ανεξάρτητη και 
αποστρατιωκοποιημένη 
μακριά από κατοχικούς 

στρατούς, ξένες εξαρτήσεις και 
συρματοπλέγματα».

Χαιρετισμούς απηύθυναν 
επίσης οι πρόεδροι των 

Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων 
Νεολαίας, Κεμάλ Γκιουλερτζιάν 

εκ μέρους της νεολαίας του 
κόμματος «Ενωμένη Κύπρος», 

Ουρούν Σολιαλή, εκ μέρους της 
νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού 

Τουρκικού Κόμματος και ο 
εκπρόσωπος της Νεολαίας 

του Κόμματος Κοινοτικής 
Δημοκρατίας. 

Με την πραγματοποίηση 
της Παγκύπριας Εκδρομής 
στο Τρόοδος κάτω από το 

σύνθημα «Κύπρος Ενωμένη 
Ομοσπονδιακή – Όχι στη 

Διχοτόμηση» οι νέοι της Κύπρου 
τόνισαν ότι η μόνη διέξοδος 

είναι η οργανωμένη και 
μαζική πάλη για το αύριο και 

δείχνοντας στον Κυπριακό Λαό 
ότι «Όταν σφίγγουν το χέρι, 
ο ήλιος είναι βέβαιος για τον 

κόσμο».

•Ανθή Ττίκκου
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου 

Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ 
Λευκωσίας - Κερύνειας
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ΕΔΟΝ ανέλαβε 
την πρωτοβουλία 
διαμόρφωσης και 
προετοιμασίας ενός 
σχεδίου στα πλαίσια του 

προγράμματος «Νέα γενιά σε δράση» υπό 
τον τίτλο: 
«Ζωή Ολόκληρη και όχι με δόσεις – 
Αθλήσου μην ενδώσεις».

Το σχέδιο έχει ως στόχο την προώθηση 
των υγιούς τρόπους ζωής, της 
δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου, στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του χαρακτήρα των 
νέων, στη σωματική και πνευματική τους 
υγεία, ενάντια σε κάθε μορφή εξάρτησης 
που σήμερα ταλανίζει τους νέους. Κλειδί 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
των εξαρτήσεων, είναι η ενεργή 
συμμετοχή των νέων στα κοινά, η οποία 
μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο 
ενσωμάτωσης τους στα κοινωνικά, 
αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου.

Ως εκ τούτου, μέσα από την δράση αυτή, 
θα επιδιώξουμε αφενός να αναδείξουμε 
την κοινωνική μάστιγα όλων των μορφών 
εξάρτησης, και αφετέρου να προτείνουμε 
στους νέους ένα εναλλακτικό τρόπο 
ζωής, ο οποίος θα διαπνέεται από την 
κοινωνική και πνευματική ανάταση 
που παρέχει η σωματική άσκηση. Στο 
σχέδιο θα έχουν εμπλοκή και διάφοροι 
κοινωνικοί φορείς, που το πεδίο 
ενασχόλησης τους είναι η πρόληψη και 
η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Επίσης 
θα πραγματοποιήσουμε συναντήσεις με 
οργανωμένα σύνολα του αθλητισμού.   
Η προβολή της δράσης αυτής θα έχει 
ιδιαίτερη θέση στις πρωτοβουλίες που 
θα αναπτύξουμε από κοινού με τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Η δράση θα διαρκέσει 105 ημέρες 
(20/01/2014 – 05/05/2014) και 
θα περιλαμβάνει πολύμορφες 
δραστηριότητες. Μερικές από αυτές 
θα είναι συναντήσεις και επισκέψεις, 
εκστρατείες διαφώτισης, έκδοση και 
διάδοση ενημερωτικού υλικού, διαλέξεις, 
συνεντεύξεις και πραγματοποίηση 
εξωτερικών δραστηριοτήτων, όπως 
ποδηλασία, τουρνουά ποδοσφαίρου 
σάλας κ.α. 

Στο σχέδιο που θα πραγματοποιήσουμε 
θα συμμετέχουν 15 άτομα, ανάμεσα τους, 
μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι και 
άνεργοι. Η απήχηση του σχεδίου θα είναι 
πολύ μεγαλύτερη βέβαια αφού σε αυτό 
θα συμμετέχουν έμμεσα πολλοί νέοι, μέλη 
και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων που 
εμπλέκονται στο σχέδιο.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ως 
αποτέλεσμα της σωστής προετοιμασίας 
και του θεματικού διαχωρισμού των 
δραστηριοτήτων, θα εντάξει στο σχέδιο, 
άμεσα και έμμεσα, όσους περισσότερους 
νέους από πολλές κοινωνικές ομάδες που 
οδηγήθηκαν στον κοινωνικό αποκλεισμό, 
πράξεις βίας, ρατσιστικές συμπεριφορές 
και στις εξαρτήσεις .

Η εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων μέσα 
από μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση 
και η ανατροφοδότηση, κατόπιν της 
ανταλλαγής εμπειριών, με τους φορείς 
και τους συμμετέχοντες, αποτελεί βασικό 
στοιχείο της δραστηριότητας που θα 
αναπτύξουμε.

Καλούμε τους νέους όπως δημιουργήσουμε 
ένα πλατύ κοινωνικό μέτωπο που θα 
διαφωτίζει τη νεολαία για τον ρόλο των 
εξαρτήσεων και θα προωθεί τους υγιούς 
τρόπους ζωής. 

Σε αυτό το κοινωνικό μέτωπο, χώρο έχουν 
οι νέοι της Κύπρου και της Ευρώπης, οι 
νέοι που είναι σε διαδικασία απεξάρτησης 
και επανένταξης στην κοινωνία και νέοι 
που έχουν απαλλαγεί από τις εξαρτήσεις. 
Επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε να εντάξουμε 
τους νέους και νέες μας στους δρόμους 
της οργανωμένης πάλης, της αγωνιστικής 
διάθεσης και την αυτοπεποίθησης που 
είναι απαραίτητη για να κατακτήσουν την 
ζωή. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο θα αποτελέσει 
την συνέχεια των πολυεπίπεδων και 
ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσει η ΕΔΟΝ τα τελευταία χρόνια, 
όπως είναι οι εκστρατείες αλληλεγγύης και 
διαφώτισης, ενημερωτικές εκδηλώσεις, 
συναντήσεις με ομάδες και αρμόδιους 
φορείς, συναυλίες και άλλες  πολιτιστικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις.
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Το ΑΚΕΛ ως συνεπής πολιτική δύναμη και ως 
εκφραστής των λαϊκών συμφερόντων, ως η 
πολιτική δύναμη που έμαθε να ασκεί κριτική 
και να εναντιώνεται σε όσες ευρωπαϊκές 
πολιτικές θίγουν τα συμφέροντα, τόσο 
του κυπριακού λαού, όσο και όλων των 
ευρωπαίων πολιτών, χωρίς να θεωρεί 
θέσφατο οτιδήποτε προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούσε να απέχει 
από αυτή την εκλογική διαδικασία και τη 
διεκδίκηση εδρών εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Στο πλευρό και άλλων 
αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, 
το ΑΚΕΛ- Αριστερά- Νέες Δυνάμεις 
συμμετέχει στην Συνομοσπονδιακή Ομάδα 
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς- 
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (ΕΕΑ/ΒΠΑ), 
η οποία αποτελείται από τριάντα πέντε 
Ευρωβουλευτές. 

Η εν λόγω ομάδα, ήταν και παραμένει ο 
συνεπέστερος σύμμαχος των εργαζομένων, 
των άνεργων, των φτωχών και των 
μικρομεσαίων. Αγωνίστηκε με συνέπεια κατά 
της αντιλαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης 
και της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης 
της Λισαβόνας, κατά της αντιλαϊκής 
οδηγίας Μπόλκεσταϊν, της οδηγίας για 
την αναθεώρηση του χρόνου εργασίας, 
ενάντια στους υφιστάμενους κανόνες του 
ανταγωνισμού και υπέρ του τερματισμού 
των απρόσκοπτων ιδιωτικοποιήσεων 
που πλήττουν τον τομέα των δημοσίων 
υπηρεσιών, φαινόμενο που παρουσιάζεται 
έντονα στην Κυπριακή επικαιρότητα.

ο Μάιο του 2014 ο κυπριακός λαός θα κληθεί, για 
ακόμη μια φορά, να εξασκήσει το δικαίωμα της ψήφου 
του, στις επερχόμενες Ευρωεκλογές. Οι εκλογές αυτές 
και ο τρόπος με τον οποίο θα καθορίσουν το ισοζύγιο 
δυνάμεων, εντός του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, θα 
καθορίσουν τελικά και τις ευρωπαϊκές πολιτικές που 
θα επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμύρια 

ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και των Κύπριων. 

Δυστυχώς, οι μνημονικές πολιτικές λιτότητας που δημιουργούνται, 
στηρίζονται, προωθούνται και επιβάλλονται από πολιτικές δυνάμεις 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζονται μέσα από το σκληρό 
πρόσωπο της ούτω καλούμενης Τρόικας, έχουν κλονίσει σε μεγάλο 
βαθμό την εμπιστοσύνη του λαού σε όλη την Ευρώπη, απέναντι στις 
δεσμεύσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων. Η λέξη δέσμευση δε στην 
Κύπρο έχει αποκτήσει εντελώς νέα έννοια και άκρως αντιφατική, 
εξαιτίας της κακομεταχείρισης που δέχτηκε από τον νυν πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, ο Κυπριακός λαός, μέσα από 

ψεύτικές δεσμεύσεις, βρέθηκε να δέχεται, το ένα μετά το άλλο, 
μέτρα που χτυπούν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, το βιοτικό 
του επίπεδο, την ποιότητα εργασίας, την ποιότητα παροχών υγείας, 
την καθημερινότητά του και άλλα πολλά. Η αύξηση της αδιαφορίας 
απέναντι στην πολιτική ζωή τόσο σε εθνικό, όσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο αυξάνουν τον κίνδυνο να γίνεται ο Κυπριακός λαός υποχείριο 
λαϊκιστικών δυνάμεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Μάιο ο Κυπριακός λαός θα κληθεί στις 
κάλπες για να εκλέξει τους αντιπροσώπους του, όχι σε εθνικό, αλλά 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 6 αυτοί αντιπρόσωποι-ευρωβουλευτές, 
δεν θα αντιπροσωπεύουν την Κύπρο ως πολιτικά ομοιογενής ομάδα, 
αλλά ανάλογα με τις ιδεολογικές τους καταβολές και αντιλήψεις θα 
ενταχθούν στις ανάλογες πολιτικές ομάδες, οι οποίες διεκδικούν 
ποσοστά εντός του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και επιχειρούν να 
διαμορφώσουν εντός του πολιτική. 

Η συμμετοχή του ΑΚΕΛ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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 Επιπλέον, ακόμα πιο σημαντική είναι η προώθηση του κυπριακού 
προβλήματος, μέσα στους ευρωπαϊκούς κύκλους, για μια λύση 
δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική που να σέβεται τα δικαιώματα 
όλων των κύπριων πολιτών. Κατά συνέπεια η ενδυνάμωση 
της ομάδας αυτής, μέσα από την στήριξη του ΑΚΕΛ, αποτελεί 

έμπρακτη ενδυνάμωση του αγώνα για την προστασία των 
συμφερόντων των λαϊκών μαζών και καταδίκη των πολιτικών 
λιτότητας και κατακρεούργησης του κοινωνικού κράτους, όπως 
εκφράζονται και προωθούνται από τη σημερινή Κυβέρνηση και 
τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις, τι οποίες το κυβερνόν κόμμα στηρίζει.

Η νεολαία της Κύπρου, ακόμα και η νεολαία της Ευρώπης 
ολόκληρης, έχουν ζήσει και ακόμη ζουν με τον πιο έντονο 
τρόπο τις αλλαγές που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση και οι 
πολιτικές λιτότητας, με κυριότερη συνέπειά τους το φαινόμενο 
της ανεργίας, το οποίο επηρεάζει όλο και περισσότερους νέους. 
Από τη στιγμή λοιπόν που η νεολαία ξεκάθαρα δέχεται πρώτη τις 
συνέπειες της σημερινής κατάστασης, πρέπει να είναι μπροστάρης 
στους αγώνες και να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία για 
να στηρίξει τις δυνάμεις που στέκονται στο πλευρό της και όχι 
τροχοπέδη στο μέλλον της. Η αποχή δεν πρέπει να αποτελέσει 
την απάντηση της νεολαίας στα όσα σήμερα αντιμετωπίζουμε. 
Τόσες και τόσες προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες απέδειξαν 
ότι η αποχή είναι ανοχή του κατεστημένου. Είναι ανοχή απέναντι 
στις δυνάμεις που με τις πολιτικές τους αυξάνουν την ανεργία 
και τη φτώχεια στο βωμό της επιβίωσης του μεγάλου κεφαλαίου.

Η ΕΔΟΝ καλεί τους νέους σε συμπόρευση με το ΑΚΕΛ και τη στήριξη 
των υποψήφιων Ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ στις ευρωεκλογές του 
Μαΐου. Να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίστασης ενάντια στους 
πολιτικούς εκφραστές της λιτότητας που επιβάλουν στους λαούς 
της Ευρώπης. Στήριξη του ΑΚΕΛ και της ομάδα της Ευρωπαϊκής 
Ενωτικής Αριστεράς- Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (ΕΕΑ/ΒΠΑ) 
σημαίνει αποδυνάμωση των πολιτικών αυτών που προσπαθούν 
να στερήσουν την ελπίδα από τους νέους. Οι δυνάμεις της 
Αριστεράς είναι αυτές που μπορούν να φέρουν αλλαγή για του 
Λαούς της Ευρώπης. Είναι αυτές που δε θέλουν την Ευρώπη των 
πολυεθνικών και του κεφαλαίου, αλλά την Ευρώπη των Λαών.

 •Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων

Η νεολαία μπροστάρης στους αγώνες



αράντα χρόνια κλείνει τον 
Οκτώβριο η Προοδευτική 
Κίνηση Φοιτητών, η 
οποία ιδρύθηκε το 
1974 ως ανάγκη των 
δύσκολων καιρών που 
περνούσε ο τόπος, ο 
λαός και οι φοιτητές 
μας. Η Προοδευτική 

Κ.Φ. συστρατεύοντας με την πάροδο των 
χρόνων χιλιάδες στελέχη και φίλους της, 
στις καθημερινές διεκδικήσεις τόσο εντός 
όσο και εκτός χώρων σπουδών, είχε, έχει 
και θα συνεχίσει να έχει ως προτεραιότητα 
στον αγώνα  της, τα δικαιώματα των 
φοιτητών. Δεκάδες είναι οι κατακτήσεις 
του φοιτητικού κινήματος που φέρουν τη 
σφραγίδα της Προοδευτικής Κ.Φ. 

Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο δεχόμαστε 
ανελέητη επίθεση στα δικαιώματα μας 
με την προσπάθεια αυτή να γίνεται 
ακόμη πιο έντονη, αφού η Τρόικα με την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη προσπαθούν 
να κατασπαράξουν τα δικαιώματα όλων. 
Απλά να αναφέρουμε την προσπάθεια 
συγχώνευσης των Πολυτεχνικών Σχολών, 
την προσπάθεια για εισδοχή διδάκτρων 
στα Δημόσια Πανεπιστήμια, τη μείωση 
προσφερόμενων μαθημάτων ένεκα της 
μείωσης των προϋπολογισμών των 
Δημοσίων Πανεπιστημίων, την αποκοπή 

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από 
τους φοιτητές, την αύξηση των κομίστρων 
των λεωφορείων για τους φοιτητές μέχρι 
και 70% κ.α.

40 χρόνια ένδοξης ιστορίας, με 
καθημερινούς αγώνες για την επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος στη βάση της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ως τη 
μόνη εφικτή λύση για απελευθέρωση και 
επανένωση του τόπου μας. Η Προοδευτική 
πρωτοπορεί από την περίοδο ίδρυσης της 
στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό και 
ενάντια στην ένταξη της Κύπρου στη μηχανή 
θανάτου, το ΝΑΤΟ και τα παρακλάδια του, 
όπως είναι ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη. 
Ζωντανές παραμένουν ακόμη οι μνήμες 
από τις συνέπειες του ΝΑΤΟϊκού σχεδίου 
που υλοποιήθηκε το 1974 στον νησί μας με 
το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη 
τούρκικη εισβολή με δεκάδες χιλιάδες 
νεκρούς, αγνοούμενους και πρόσφυγες. 
Αντιπαλεύουμε καθημερινά τον εθνικισμό-
σοβινισμό, που ιδιαιτέρα τα τελευταία 
χρόνια γνωρίζει έξαρση τόσο εντός όσο και 
εκτός Κύπρου, αποτελώντας το μεγαλύτερο 
εχθρό της ειρήνης στον τόπο μας και στον 
κόσμο.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, 
η Προοδευτική Κ.Φ. συνεχίζει να 
προσφέρει την εναλλακτική πρόταση 

για διασκέδαση σε όλους τους χώρους 
σπουδών που υπάρχουν Κύπριοι φοιτητές. 
Μέσα στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, 
φίλοι της παράταξης προσφέρουν και 
δημιουργούν μέσω των μουσικών, 
θεατρικών, χορευτικών, αθλητικών και 
περιβαλλοντικών μας εκδηλώσεων.

Σε αυτές τις συνθήκες και αντλώντας 
ακόμη περισσότερη δύναμη κλείνοντας 40 
χρόνια, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές 
εκλογές όπως κάθε χρόνο για την ανάδειξη 
των νέων Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) 
των Φοιτητικών Ενώσεων (Φ.Ε.) ως τα 
πρωτοβάθμια όργανα του φοιτητικού 
κινήματος. Αναλογικά εκλέγεται και το 
δευτεροβάθμιο όργανο των φοιτητών, 
η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών 
Ενώσεων (Π.Ο.Φ.ΕΝ.). Όλες οι εκλογικές 
διαδικασίες γίνονται στη βάση της απλής 
αναλογικής που διασφαλίζει τη βούληση 
των φοιτητών για την εκπροσώπηση 
τους στις Φ.Ε. και στην Π.Ο.Φ.ΕΝ. Γι’ 
αυτό το λόγο οι διαδικασίες των εκλογών 
έχουν τη σημασία τους και δε θεωρούνται 
πρωταθλητισμός με βραβείο στο νικητή. Ως 
Προοδευτική Κ.Φ. αντιλαμβανόμαστε την 
εμπιστοσύνη των φοιτητών που έμπρακτα 
μας δείχνουν μέσα από την κατάθεση της 
στήριξης τους, στις πολιτικές μας θέσεις, 
βαραίνοντας μας μεγάλη ευθύνη και 
απαίτηση για υλοποίηση τους.

Σ



Στη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.) η Προοδευτική 
οφείλει να είναι ενδυναμωμένη αποδεικνύοντας το ρόλο ύπαρξης της στους 
φοιτητές. Αδικαιολόγητο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 7 χρόνια η 
Φ.Ε.ΠΑΝ. παραμένει ακατάρτιστη με την Πρωτοπορία στο πηδάλιο αυτής, να 
αρνείται να δώσει ρόλο και δράση στη Φ.Ε., αφήνοντας την στην αδράνεια. 
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε την ευκαιρία ως Προοδευτική να 
καταρτίσουμε τη Φ.Ε.ΠΑΝ. συμπράττοντας συνεργασίες με τις υπόλοιπες 
δημοκρατικές παρατάξεις, με τις οποίες μας ενώνουν πολλά κοινά και 
ιδιαίτερα η δημιουργία και δραστηριοποίηση του φοιτητικού κινήματος. 
Οι ελλείψεις και οι παραλείψεις τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και 
σε ακαδημαϊκά ζητήματα και προβλήματα πρέπει να επιλυθούν (έλλειψη 
εστιών, Β’ εξεταστική, σπάσιμο μαθημάτων αλυσίδας, έλλειψη χώρων 
στάθμευσης κ.α.). Η Φ.Ε.ΠΑΝ. έχει ρόλο να διαδραματίσει αφού από το 
σώμα αυτό περνούν οι διάφορες αποφάσεις και διεκδικήσεις  που αφορούν 
όλο το φοιτητικό κίνημα του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η Φοιτητική Ένωση του ΤΕ.ΠΑ.Κ. διαθέτει πλούσια και πολύπλευρη δράση 
ένεκα και της εμπιστοσύνης που δείχνουν διαχρονικά οι φοιτητές στην 
Προοδευτική. Οφείλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά, ενισχύοντας τη 
δράση της Φ.Ε. με καινούριες κατακτήσεις, αφού η μικρή διάρκεια ζωής του 
Πανεπιστήμιου φανερώνει αδυναμίες που χρήζουν άμεσης επίλυσης όπως η 
έλλειψη χώρων στάθμευσης, η έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας, η μη ύπαρξη 
φωτοαντιγραφικού κέντρου, η μη ύπαρξη φοιτητικού βιβλιοπωλείου,  
τα μαθήματα αλυσίδας κ.α.. Παρά τα όσα προβλήματα που υπάρχουν, η 
Προοδευτική μέσω της Φ.Ε. με ουσιαστική παρέμβαση έχει καταφέρει να 
επιλύσει άλλα τόσο όπως είναι η στέγαση της καφετέριας, το σπάσιμο μερικών 
μαθημάτων αλυσίδας, την αύξηση των  ECTS σε περιπτώσεις φοιτητών που 
κρίνονται σοβαρής σημασίας κ.α.

Στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια η Προοδευτική Κ.Φ. δε θα μπορούσε να απουσιάζει 
αφού οι φοιτητές γίνονται θύματα στυγνής οικονομικής εκμετάλλευσης 
και όχι μόνο, από τους ιδιοκτήτες. Από το 2005 οπόταν και υιοθετήθηκε 
το νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, προβλέψαμε τις αρνητικές 
επιπτώσεις που θα τύγχαναν στους φοιτητές και διεκδικήσαμε τη μείωση των 
διδάκτρων, τα οποία ετησίως ξεπερνούν πλέον τις 8000 ευρώ, την ίδρυση μη 
κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και την εισαγωγή πλαφόν στα δίδακτρα την 
οποία και πετύχαμε το 2010. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να επιλύουμε 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε ακαδημαϊκά ζητήματα, σε 
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, σε χρεώσεις υλικών που χρειάζονται για 
τα μαθήματα του κλάδου τους κ.α..

Οι εκλογές που πραγματοποιούνται στις Φ.Ε. της 
Ελλάδας είναι εξίσου σημαντικές για το σύνολο 
του Κυπριακού φοιτητικού κινήματος, αφού τα 
προβλήματα που προκύπτουν στα Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας μετά και το κουτσούρεμα της παιδείας από 
την Ελληνική Κυβέρνηση έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
και στους Κύπριους φοιτητές. Σε συνδυασμό με τις 
σοβαρές αποκοπές της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
οι Κύπριοι φοιτητές αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους.

Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της εθνικιστικής-
σοβινιστικής δραστηριότητας  των Φ.Ε. της 
Ελλάδας, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
με πρωταγωνιστές τις παρατάξεις του 
ΕΦΑΕΦΠ και της Πρωτοπορίας. Η συνέπεια 
και η αποφασιστικότητα της Προοδευτικής 
καθώς και η δύναμη που δίνουν οι φοιτητές 
μέσα από την εκάστοτε εκλογική διαδικασία, 
οδήγησε το Κυπριακό φοιτητικό κίνημα της 
Ελλάδας σε μια προσπάθεια μέχρι σήμερα 
εκδημοκρατικοποίησης του. 

Η Προοδευτική Κ.Φ. θα πρέπει να βγει ενισχυμένη σε 
όλους τους χώρους σπουδών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Λάρισα, Κομοτηνή, 
Βόλο, Ρέθυμνο, Χαλκίδα, Καλαμάτα ούτως ώστε να 
μετουσιώσουμε τη δύναμη σε νέους αγώνες, νέες 
διεκδικήσεις, νέες κατακτήσεις.

Στην Αγγλία μετά από ένα χρόνο αδράνειας χωρίς 
να έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές, αφαιρώντας 
ουσιαστικά το δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε 
φοιτητή να εκλέξει την εκπροσώπηση του, η Φ.Ε. 
παρέμεινε αλυσοδεμένη από την Πρωτοπορία και την 
Αναγέννηση. Τα προβλήματα που ταλανίζουν τους 
φοιτητές είναι αρκετά και δεν μπορούν ορισμένοι για 
χάρη ευκαιριακών πλειοψηφιών και μικροπολιτικών 
συμφερόντων να επιλέγουν κατά πόσο θα 
πραγματοποιηθούν εκλογές και σε ποιο βαθμό θα 
λειτουργεί η Φ.Ε.

Σε Βουλγαρία και Μόσχα θα πρέπει να συνεχίσει τη 
διατήρηση της πλειοψηφίας που είναι η εγγύηση για 
συνέχιση της πολύπλευρης προσφοράς μας στους 
φοιτητές. Σε Τσεχία και Ουγγαρία η Προοδευτική 
θα πρέπει να βγει ενισχυμένη μέσω των εκλογικών 
διαδικασιών και να επαναφέρει στο δρόμο της 
διεκδίκησης τις Φ.Ε., με πλούσια δράση.
Τέλος καλούμε τον κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο 
φοιτητή να στηρίξει την Προοδευτική Κ.Φ., να 
μας δώσει τη δύναμη να δώσουμε ρόλο και δράση 
στις Φ.Ε. για όλα όσα μας αφορούν. Συλλογικά 
και με υπευθυνότητα να διεκδικήσουμε και να 
υπερασπιστούμε  τα δικαιώματα μας στη μόρφωση 
και στη δουλειά. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την 
απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας. 

Τα 40 χρόνια ήταν η αρχή...

•Νάσος Κούκος
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Χώροι Σπουδών Ελλάδας 

Χώροι Σπουδών Ευρώπης



α Συμβαλλόμενα 
Κράτη αναγνωρίζουν 
το δικαίωμα 
του παιδιού να 
προστατεύεται από 
την οικονομική 
εκμετάλλευση και 
από την εκτέλεση 

οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει 
κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει 
σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να 
βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, 
πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική 
ανάπτυξή του...»(«Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού» - άρθρο 32, 
1989)

Δυστυχώς αν και η Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
υπογράφτηκε από το 1989, το 
δικαίωμα αυτό, που τόσο αγγίζει την 
ψυχή του παιδιού, καταπατάται μέχρι 
και σήμερα τόσο στις αναπτυσσόμενες 
όσο και στις αναπτυγμένες χώρες.

Συνήθως όταν λέμε για την παιδική 
ηλικία το μυαλό μας ταξιδεύει σε 
όμορφες στιγμές, στην ξεγνοιασιά, 
στο παιχνίδι και το χαμόγελο. Ο 
πραγματικός κόσμος, όμως, πολλών 
παιδιών ξετυλίγεται απειλητικά 
μπροστά μας χωρίς εμείς να 

αντιδρούμε δυναμικά. Εκατομμύρια 
παιδιά σε όλο τον κόσμο χάνουν 
νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο και 
αναγκάζονται από την τρυφερή τους 
ηλικία να ενταχθούν στο σκληρό κόσμο 
της εργασίας, κάτω από απάνθρωπες 
και ανθυγιεινές συνθήκες. Θύματα της 
παιδικής εργασίας είναι παιδιά από 
5 μόλις χρόνων μέχρι και 17. Πολλά 
παιδιά εργάζονται ως μικροπωλητές 
στους δρόμους, ζητιάνοι στα 
φανάρια, υπηρέτες στα σπίτια, 
υφαντές σε αργαλειούς, εργάτες 
σε ορυχεία, σε γεωργικές εργασίες 
και σε εργοστάσια με κίνδυνο 
ακόμα και την ασφάλειά τους. Τα 
περισσότερα παιδιά αμείβονται με 
ελάχιστα ως μηδαμινά χρήματα, ενώ 
κάποια άλλα εξασφαλίζουν απλά 
το φαγητό τους. Τα παιδιά γίνονται 
θύματα εκμετάλλευσης από τους 
εργοδότες τους γιατί είναι το πιο 
φτηνό εργατικό προσωπικό. Πέρα 
από αυτές τις μορφές εκμετάλλευσης 
του παιδιού, στο σύγχρονο κόσμο 
που ζούμε όπου κυριαρχεί το εύκολο 
χρήμα, αναγκάζουν μικρά παιδιά 
να εκτίθενται στην πορνεία. Οι 
συνέπειες, βέβαια, για τα παιδιά είναι 
τραγικές και ανεπανόρθωτες. Κάποια 
τραυματίζονται σοβαρά ή πεθαίνουν 
πριν καν εισέλθουν στην εφηβεία. 

Σημαντικός παράγοντας είναι και η 
ψυχολογική φθορά που δέχονται τα 
παιδιά μέσα στον εργασιακό χώρο που 
έχει σαν αποτέλεσμα την πνευματική 
και σωματική καθυστέρηση της 
ανάπτυξής τους.

Τα σκήπτρα στην παιδική εργασία 
κρατά η Ασία, σύμφωνα με έρευνες. 
Άλλες χώρες όπου το πρόβλημα της 
παιδικής εργασίας είναι έντονο είναι 
οι χώρες του Ειρηνικού και η Αφρική. 
Στη Λατινική Αμερική το σκηνικό 
είναι εφιαλτικό, αφού υπάρχουν 48 
εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται. 
Είναι μύθος, όμως, ότι το φαινόμενο 
της παιδικής εργασίας είναι μόνο 
στις αναπτυσσόμενες περιοχές, αφού 
εκατομμύρια παιδιά αναγκάζονται 
να εργαστούν σε πολύ οικονομικά 
αναπτυγμένες χώρες, με ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, όπως στη Γερμανία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, 
Πορτογαλία ακόμα και στην Αμερική. 

Η γενεσιουργός αιτία της παιδικής 
εργασίας είναι η φτώχεια. Είναι 
γενικά παραδεχτό, ότι στον κόσμο 
του καπιταλισμού που ζούμε οι 
ανισότητες, κυρίως οι οικονομικές, 
είναι τεράστιες.

«Τ



Επομένως μικρά παιδιά, θύματα του συστήματος, 
αναγκάζονται να εργαστούν για να επιβιώσουν αυτά 
και οι οικογένειές τους. Πολλές φορές τα παιδιά 
γίνονται αντικείμενα ανταλλαγής ή δανεισμού ή ακόμα 
πωλούνται σε εμπόρους από τις οικογένειές τους για 
να ξοφληθούν οικονομικά χρέη. Άλλοι παράγοντες που 
είναι καθοριστικοί στην εμφάνιση του φαινομένου είναι 
η μετανάστευση, η πολιτική και οικονομική αστάθεια, 
η εκμετάλλευση καθώς και η έλλειψη εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας. 

Τραγικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι, 
παρόλο που ζούμε στον κόσμο της ραγδαίας ανάπτυξης, 
της εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και στον 
κόσμο του πολιτισμού, ακόμα μερικά παιδιά δεν έχουν 
τα βασικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη μόρφωση 
και το δικαίωμα στο παιχνίδι. Το μέλλον για τα παιδιά 
αυτά είναι σκληρό και άδικο. Το πρόβλημα αυτό πρέπει 
να αντιμετωπιστεί ως παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα. Η 
παιδική εργασία αναμένεται να πάρει ακόμα μεγαλύτερες 
διαστάσεις στις μέρες μας, αφού τα μέτρα λιτότητας 
ισοπεδώνουν το λαό. 

Είναι παραδεκτό  ότι αν υπήρχε κοινωνική πολιτική που 
να στήριζε τους οικονομικά ασθενέστερους, η φτώχεια 
θα είχε περιοριστεί. Όμως, στον κόσμο μας όπου η 
κοινωνική αλληλεγγύη είναι σχεδόν ανύπαρκτη και ο 
πλούσιος θέλει να γίνει πλουσιότερος με αθέμιτα μέσα, 
η ψυχή του παιδιού είναι το πρώτο και μεγαλύτερο θύμα.  

•Βαλεντίνη Ισαάκ
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων



κόμη μια σχολική 
χρονιά πλησιάζει 
προς το τέλος της 
σιγά σιγά.  Με την 
ευκαιρία αυτή, όλα 
τα Κεντρικά Μαθητικά 

Συμβούλια αρχίζουν να προετοιμάζονται 
για τα πάρτι αποφοιτήσεων των σχολείων 
τους. Δυστυχώς, κάποια μέλη τους  
διοργανώνουν διάφορες εξωσχολικές 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα 
πάρτι σε club,  τριήμερες εκδρομές και 
άλλες δραστηριότητες, που αφήνουν 
κέρδος στους διοργανωτές. 

Χρειάζεται λοιπόν τα Κεντρικά Μαθητικά 
Συμβούλια να σέβονται, τόσο τους 
συμμαθητές τους, όσο και τις αποφάσεις 
του ανώτατου σώματος του οργανωμένου 
μαθητικού κινήματος, που είναι το 
συνέδριο της ΠΣΕΜ και το οποίο έχει θέση 
όσον αφορά γενικά  τις δραστηριότητες 
στις οποίες γίνεται διαχείριση χρημάτων. 
Πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να 
κινηθούν με γνώμονα το συμφέρον των 
συμμαθητών τους που τους εξέλεξαν και 
όχι το προσωπικό όφελος από αυτή τη 
δραστηριότητα. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει τα Κεντρικά 
Μαθητικά Συμβούλια να ζητήσουν 
προσφορές από διάφορους χώρους 

αναψυχής ή ξενοδοχεία, έτσι ώστε 
να καταλήξουν στην πιο συμφέρουσα 
προσφορά για τους συμμαθητές τους. 
Επίσης, καλό θα ήταν να προσφέρουν το 
ποσό που θα χρειαστεί ως αντίτιμο για 
το πάρτι, στους άπορους τελειόφοιτους 
του σχολείου. Αυτό να γίνει με διακριτικό 
χειρισμό και πάντα σε συνεννόηση 
με το Σύνδεσμο Γονέων, αλλά και τη 
Διεύθυνση του κάθε σχολείου. Ζούμε σε 
πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες και 
θα πρέπει να στηρίζουμε τους άπορους 
συμμαθητές μας, ακόμη και στο θέμα της 
ψυχαγωγίας και σε καμιά περίπτωση να 
μην νιώσουν κατώτεροι των περιστάσεων 
και να απομονώνονται.

Επίσης, θα θέλαμε να απευθυνθούμε και 
προς τις ΕΣΕΜ, λέγοντας ότι θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ο περιορισμός της αισχροκέρδειας από 
τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να ζητηθούν 
οι επίσημες προσφορές και τα τιμολόγια, 
για να δουν πόσα λεφτά μένουν ούτως 
ώστε να επιστραφούν πίσω στους μαθητές, 
είτε να μπουν στο ταμείο του σχολείου 
για την πρόνοια και βοήθεια απόρων 
μαθητών ή για αγορά εξοπλισμού που 
θα εξυπηρετεί και θα αξιοποιείται από το 
σύνολο των μαθητών του σχολείου ή για 
κοινωφελή έργα που θέλουμε να γίνουν 

εντός των σχολικών μονάδων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, να καλέσουν τους μαθητές να 
μην ακολουθήσουν τα πάρτι αποφοιτήσεων 
των συγκεκριμένων σχολείων.

Τόσο εγώ, ως πρόεδρος του σχολείου μου, 
όσο και ως ΠΕΟΜ, καλούμε τα Κεντρικά 
Μαθητικά Συμβούλια όλων των Λυκείων και 
των Τεχνικών Σχολών, να συμπεριφερθούν 
ώριμα και σε αυτήν την περίπτωση και 
να μην αισχροκερδήσουν σε βάρος των 
συμμαθητών τους.

Ως ΠΕΟΜ, θεωρούμε ότι χρειάζεται τόσο οι 
Σύνδεσμοι Γονέων όσο και οι Διευθύνσεις 
των σχολείων να εμπλέκονται σε όλες 
τις εξωσχολικές δραστηριότητες που 
διοργανώνονται από τα Κεντρικά Μαθητικά 
Συμβούλια, έτσι ώστε να μπαίνουν 
ασφαλιστικές δικλείδες στις διαδικασίες. 
Στόχος αυτών πρέπει να είναι η διαφάνεια 
σε τέτοια λεπτά ζητήματα, όπως είναι η 
διαχείριση χιλιάδων ευρώ. Είναι τεράστιο 
πρόβλημα ο χρηματισμός μαθητών και είναι 
ένα φαινόμενο το οποίο έχει διαβρώσει το 
μαθητικό κίνημα, συνεπώς το μεγαλύτερο 
και πιο «ευαίσθητο» κομμάτι της, που είναι 
οι μαθητές.

•Γιώργος Στεφάνου
Πρόεδρος Κ.Μ.Σ. Λυκείου Αγίου Ιωάννη 
Λεμεσού
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H ενασχόληση των νέων και ιδιαίτερα των 
μαθητών με τον αθλητισμό αποτελούσε 
πάντοτε προτεραιότητα για την ΕΔΟΝ. 
Ο αθλητισμός συμβάλλει σημαντικά 
στη δημιουργική και ευχάριστη 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

των νέων. Επίσης, όσοι ασχολούνται με τον 
αθλητισμό, αναπτύσσουν αντιστάσεις ενάντια στα 
ναρκωτικά , τη βία και την εγκληματικότητα, 
ενώ αποκτούν δεξιότητες συνεργασίας και  
αλληλοκατανόησης. Δεν πρέπει επίσης να 
λησμονούμε τα ευεργετικά αποτελέσματα του 
αθλητισμού γενικότερα στην υγεία μας. Ως 
ΕΔΟΝ, πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι 
δικαίωμα όλων και όλοι ανεξαιρέτως πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης 
και συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.

Είναι γι αυτό το λόγο που πάντοτε στηρίζουμε 
τις προσπάθειες που γίνονται από την πολιτεία 
για την αύξηση του αριθμού  των μαθητών που 
ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο σχολικός 
αθλητισμός στην Κύπρο έχει μια μακρόχρονη 
ιστορία, ενώ έχει να παρουσιάσει πολλές 
επιτυχίες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, 
συμμαθητές μας από όλη την Κύπρο, κατάφεραν 
μέσα από τις διακρίσεις τους σε διεθνείς 
αθλητικές συναντήσεις να προβάλουν τη μικρή 
μας πατρίδα, στέλλοντας ταυτόχρονα και τα 
ανάλογα μηνύματα.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια, λόγω και της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης που εφαρμοζόταν από την 
κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, έγιναν 
πολύ θετικά βήματα στη βελτίωση του 
σχολικού αθλητισμού, απομένουν πολύ 
περισσότερα να γίνουν. Είναι γεγονός 
ότι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις των 
σχολείων βελτιώθηκαν πολύ τα 
τελευταία χρόνια, όμως είναι με λύπη 
μας που παρατηρούμε ότι αυτές δεν 
αξιοποιούνται στο βαθμό που θα 
έπρεπε. 

Βασικά, τα γήπεδα των σχολείων και ο 
εξοπλισμός που διαθέτουν αξιοποιούνται 
κύρια κατά τη διάρκεια του σχολικού 
χρόνου, ενώ δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν 
καθόλου την περίοδο που τα σχολεία 
είναι κλειστά. Συνεπώς θα μπορούσαν 
οι εγκαταστάσεις αυτές, στη βάση ενός 
προγραμματισμού, να χρησιμοποιούνται 
από όλους και όχι από μερικές ομάδες 
ή γυμναστικούς συλλόγους για τις 
προπονήσεις τους. 

Υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις που ενώ 
τα σχολεία μας διαθέτουν συγκεκριμένο 
εξοπλισμό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή στις 
υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες του 
σχολείου, αυτός δεν χρησιμοποιείται, ενώ 
κάποια σχολεία για διάφορους λόγους δεν 
διαθέτουν ούτε και το βασικό εξοπλισμό. 
Με αυτό τον τρόπο, δυσκολεύουν το έργο 
των εκπαιδευτικών, στερώντας από 
ορισμένους συμμαθητές μας τη χαρά της 
άθλησης και της ψυχαγωγίας. 

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι  μαθητές που ασχολούνται πιο 
συστηματικά με το σχολικό αθλητισμό, 
είναι αυτό της μειωμένης προβολής 
που έχουν οι διάφορες αθλητικές 
δραστηριότητες που διοργανώνονται 
τόσο σε επαρχιακό επίπεδο, όσο 
και σε παγκύπριο. Κάθε χρόνο 
διοργανώνονται πρωταθλήματα για 

τα ομαδικά αθλήματα (πετόσφαιρας, 
καλαθόσφαιρας, χειροσφαίρισης 

κ.ο.κ), επαρχιακοί και παγκύπριοι 
αγώνες στίβου, ανώμαλου δρόμου, 

κολύμβησης, ενώ διοργανώνονται 
κατά περιόδους και αθλητικές 

συναντήσεις για λιγότερο δημοφιλή 
αθλήματα, όπως το τέννις, το 

μπάντμιντον κ.ο.κ. Παρά το γεγονός 
ότι σε αυτές τις αθλητικές συναντήσεις 

συμμετέχουν εκατοντάδες συμμαθητές 
μας από όλη την Κύπρο, ελάχιστη 
προβολή και ενημέρωση του κοινού 
γίνεται από τα ΜΜΕ.

Στο σημείο αυτό, είναι 
σημαντικό να ευχαριστήσουμε 
τους καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής, οι οποίοι πολλές 
φορές ξεπερνούν τον ίδιο 
τον εαυτό τους, ξοδεύοντας 
σημαντικό μέρος από τον 
ελεύθερο τους χρόνο για να 
οργανώσουν όλες αυτές τις 
αθλητικές δραστηριότητες, 
βοηθώντας ταυτόχρονα και 
τους εκατοντάδες συμμαθητές 
μας που ασχολούνται με 
το σχολικό αθλητισμό. 
Πολλές φορές μάλιστα, 
επειδή οι προσπάθειες τους 
δεν βρίσκουν ανταπόκριση 
από το Υπουργείο Παιδείας, 

αναγκάζονται να επωμίζονται 
οι ίδιοι διάφορα έξοδα που 

προκύπτουν.

Κλείνοντας, ως ΕΔΟΝ ευχόμαστε 
σε όλους τους μαθητές Γυμνασίων 
και Λυκείων καλή επιτυχία στις 
αθλητικές διοργανώσεις που 
ακολουθούν τους επόμενους μήνες. 
Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι το 
μήνα που ακολουθεί, θα διεξαχθούν 
οι περιφερειακοί και παγκύπριοι 

μαθητικοί αγώνες στίβου. 

Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού 
μας στους αγωνιστικούς χώρους από 

τις 4-14 Μαρτίου που θα διεξαχθούν 
οι Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες 

Γυμνασίων & Λυκείων και το διήμερο 
27 -28 Μαρτίου, για τους Παγκύπριους 

Μαθητικούς Αγώνες Στίβου των Λυκείων 
που θα διοργανωθούν στη Λευκωσία.

•Παύλος Γιουκκάς
Α’ τάξη

Τ.Ο. Τεχνικής Σχολής Πάφου
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ΠΕΟΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Α’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Τους χειμωνιάτικους μήνες και ιδιαιτέρα τις μέρες που βρέχει, οι συμμαθητές μας που 

έρχονται από την ύπαιθρο αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Η ανάγκη για στέγαστρα 

στις στάσεις λεωφορείων είναι μεγάλη, αφού μεγάλος αριθμός συμμαθητών μας, που 

διακινείται με λεωφορείο, είναι απροστάτευτος για αρκετή ώρα μέχρι να έρθει το 

λεωφορείο. Συγκεκριμένα, αν το λεωφορείο έρχεται από την Β’ Τεχνική περιμένουμε 

15-20 λεπτά. Αν έρχεται από την Γ’ Τεχνική περιμένουμε 30-35 λεπτά μέχρι να 

έρθουν τα λεωφορεία. Αρκετές ήταν οι περιπτώσεις που συμμαθητές μας βράχηκαν 

περιμένοντας το λεωφορείο. Ως ΠΕΟΜ προτείνουμε όπως οι αρμόδιοι τοποθετήσουν 

στέγαστρο για να προστατευόμαστε ενόσω περιμένουμε τα λεωφορεία.

Αντρέας Τσιφτές
Β’ Τεχνικής

ΠΕΟΜ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ.. 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΑΚΗ

Εδώ και καιρό 
έχουν μπει κάποια 
κάγκελα στο σχολείο, 
στους χώρους όπου 
εισέρχονται οι μαθητές 
ή φεύγουν από το 
σχολείο. Αρχικά 
υπήρχαν από πάνω 
και συρματοπλέγματα, 
τα οποία ευτυχώς 
έχουν πια αφαιρεθεί. 
Όμως τα κάγκελα 
παραμένουν. Όταν 
τα πρωτοαντικρίσαμε 
ρωτήσαμε γιατί 
συνέβη αυτό. Μας 
είχαν απαντήσει με τα 
εξής: «θα εμποδίζουν 
τους ανεγκέφαλους 
να εισέρχονται 
στο σχολείο και να 
δημιουργούν ζημιές». 
Αυτό όμως δεν ισχύει. 
Αν θέλουν να μπουν 
μέσα στο σχολείο 
εξωσχολικοί κατά 
τη διάρκεια του 
απογεύματος μπορούν 
να μπουν και από 
άλλες εισόδους, π.χ. 
από το γήπεδο που 
ενώνει το λύκειο με το 
γυμνάσιο. Στο σχολείο, 
επιπλέον απαγορεύεται 
η εκτύπωση φυλλαδίων 
από καθηγητές, παρά 
μόνο διαγωνίσματα 
επειδή λένε ότι 
υπάρχει κρίση. Για να 
τοποθετήσεις κάγκελα 
δεν θα ξοδευτούν όμως 
λεφτά; Γιατί να μην 
έδιναν τα χρήματα 
αυτά για εκτυπώσεις 
και θέλησαν να 
τοποθετήσουν αυτά; 

Θωμαΐς Γαβριήλ
Α’ Λυκείου

ΠΕΟΜ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.. ΤΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΜΑΣ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΣ
Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο σχολείο μας είναι 

το ζήτημα της διακίνησης από και προς το σχολείο. Μετά την επιβολή κομίστρων από την 

κυβέρνηση, η πλειοψηφία των μαθητών δεν πηγαίνει στο σχολείο με το λεωφορείο. Πολλοί 

έρχονται με τα πόδια και άλλοι στοιβάζονται στα αυτοκίνητα των γονιών τους. Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα όμως το αντιμετωπίζουν οι μαθητές οι οποίοι διαμένουν σε κοινότητες, όπως εγώ, 

όπου είμαστε  αναγκασμένοι, είτε μπορούμε να πληρώσουμε είτε όχι, να αγοράζουμε μηνιαίο 

εισιτήριο. Όπως εμένα υπάρχουν πάρα πολύ συμμαθητές μας που βιώνουν την ίδια κατάσταση 

σε πολλά σχολεία της Λεμεσού. Πολιτεία που είσαι;

Παναγιώτης Αθηνής
Γ’ Λυκείου

Στο σχολείο μας αντιμετωπίζουμε 

σοβαρό πρόβλημα σε ότι αφορά 

στην εξωτερική εμφάνιση των 

μαθητών. Δυστυχώς οι καθηγητές 

γίνονται «αστυνομικοί για μαλλιά 

και για γένια» και χάνεται η 

ουσία. Το πιο σοβαρό είναι ότι η 

αυστηρότητα σε αυτά τα θέματα 

εξαντλείται, με τους μαθητές να 

τιμωρούνται ακόμα και με μια ή 

δύο ημέρες αποβολή λόγω της 

εμφάνισης. Επικαλούνται τους 

εσωτερικούς κανονισμούς, τους 

οποίους μόνοι τους δημιούργησαν, 

χωρίς τη συμβολή και την 

άποψη του Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου, όπως προνοούν οι 

κανονισμοί.
Νικόλας Γεωργίου

Γ’ Λυκείου

Πολλοί αλλόγλωσσοι συμμαθητές 

μας, παραπονιούνται ότι στην 

προσπάθεια που γίνεται από 

το σχολείο και το Υπουργείο 

Παιδείας για ένταξη τους, μέσω 

της ενισχυτικής διδασκαλίας, 

δημιουργούνται σε αρκετές περιπτώσεις 

προβλήματα που σχετίζονται με την 

ομαλή παρακολούθηση των υπόλοιπων 

μαθημάτων. Τα προβλήματα αυτά έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση 

των μαθητών. Ενώ δηλαδή, μέσω τις 

ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτουν 

κάποια κενά και δυσκολίες σε σχέση με 

τη γλώσσα, δημιουργούνται νέα κενά 

με τα υπόλοιπα μαθήματα. Συνεπώς το 

ζήτημα αυτό πρέπει να απασχολήσει 

εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας, το 

οποίο πρέπει να αλλάξει τον τρόπο 

με τον οποίο γίνεται η ενισχυτική 

διδασκαλία, εξυπηρετώντας καλύτερα 

την «ευαίσθητη» αυτή ομάδα 

συμμαθητών μας.
Μελισσάνθη  Αυγουστή

Α’ Λυκείου

ΠΕΟΜ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Λ
ΥΚΕΙΟ 

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ.. Α
ΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

ΜΕ ΤΡΙΧΕΣ ΑΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΣ

ΠΕΟΜ ΠΑΦΟΥ - Λ
ΥΚΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’.. Α
ΝΑΓΚΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ      

     Μ
ΑΘΗΤΩΝ



Δυστυχώς οι τεχνικές αυτές θυμίζουν 
μαύρες εποχές για την Κύπρο,οπότε 
ξανά η Εθνική Φρουρά ενίσχυσε τον 
ρόλο της και επενέβηκεστα κοινωνικά 
δρώμενα με τις συνέπειες να είναι μέχρι 
και σήμερα νωπές, όταν αντικρίσει 
κανείς στον Πενταδάκτυλο! Το είπαμε 
και το ξαναλέμε, ο ρόλος της Εθνικής 

Φρουράς είναι να προστατεύει τον 
κυπριακό λαό από οποιαδήποτε 
ιμπεριαλιστικά σχέδια έχει, ο 
οποιοσδήποτε εξωτερικός παράγοντας.

Άραγε κύριοι της συγκυβέρνησης 
(και λοιποί εξωγενείς παράγοντες 
σας πιέζουν για το νομοσχέδιο αυτό) 

η Δημοκρατία σας μέχρι εκεί φτάνει; 
Να μπορεί να επεμβαίνει ο στρατός 
σε οποιαδήποτε λαϊκή κινητοποίηση 
και να την καταστέλλει; Αν είναι έτσι, 
τότε η Δημοκρατία σας μυρίζει κάτι 
πολύ διαφορετικό παρά την ουσία της 
πραγματικής Δημοκρατίας!

Όσον αφορά εμάς τους στρατιώτες, 
σας ζητώ συγνώμη, αλλά αν νομίζετε 
πως θα χτυπήσουμε διαδηλωτές 
για να καταστείλουμε πορείες και 
διαμαρτυρίες, με όσες φυλακές και 
κρατήσεις και αν μας απειλήσετε, 
είστε γελασμένοι! Μη ξεχνάτε πως και 
σαν στρατιώτες είμαστε παιδιά των 
λαϊκών οικογενειών και της εργατικής 
τάξης που διαδηλώνουν και παλεύουν 
καθημερινά για ένα αλλιώτικό μέλλον, 
χωρίς φτώχια και ανεργία, φτιαγμένη 
και ραμμένη στα μέτρα της δικής μας 
τάξης! Τι νομίζετε πως θα μας κάνετε; 

Απεργοσπάστες και καταστολείς των 
δικών μας αγώνων και ονείρων; Είστε 
γελασμένοι! Σας διαβεβαιώνουμε 
πως όποτε χρειαστεί θα ενώσουμε τις 
φωνές και τις γροθιές μας με όσους θα 
διαδηλώνουν για να αποτρέψουμε τα 
νεοφιλελεύθερα σχέδια σας που μας 
εξαθλιώνουν και για να εκπληρώσουμε 
τον στόχο μας για ένα ανθρώπινο 
κόσμο!

Σαν στρατιώτες καλούμε τον κυπριακό 
λαό και ειδικότερα τη νεολαία να 
επαγρυπνεί ώστε να μην περάσουν αυτά 

τα αυταρχικά μέτρα της κυβέρνησης 
που υποβαθμίζουν τη δημοκρατία 
μας. Να παραμένουν πιστοί φρουροί 
της Δημοκρατίας και να παλεύουν 
για περισσότερο εκδημοκρατισμό 
των σωμάτων ασφαλείας και των 
κοινωνικών θεσμών!

Ταυτόχρονα σας θυμίζουμε πως ο 
αγώνας συνεχίζεται προσαρμοσμένος 
και μέσα στις τάξεις της Εθνικής 
Φρουράς.

Αλέξανδρος

τις 30 του Γενάρη, η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη πρότεινε την αλλαγή του άρθρου 5 που αφορά το ρόλο της 
Εθνικής Φρουράς, για να προσθέσει πως: «η Εθνική Φρουρά θα μπορεί να επεμβαίνει για καταστολή του «εσωτερικού 
εχθρού». Δηλαδή ο νόμος αυτός αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ο στρατός να μπορεί να καταστείλει διαδηλώσεις και 
κινητοποιήσεις...!Σ

Υπερασπιστές του Λαού και της Δημοκρατίας!

Παιδιά των λαϊκών οικογενειών και της εργατικής τάξης



ο τελευταίο διάστημα 
δεχόμαστε αρκετά 
παράπονα από 
συμφοιτητές μας και γονείς 
για τις περικοπές που 
έχει η φοιτητική χορηγία 
για το ακαδημαϊκό έτος 
2013-2014. Εκφράζουμε 

για άλλη μια φορά την κάθετη διαφωνία 
μας με τις περικοπές που έχουν γίνει από 
την κυβέρνηση στο κονδύλι της φοιτητικής 
χορηγίας ύψους 7 εκ. ευρώ, αλλά και 
του κρατικού φοιτητικού πακέτου ύψους 
800,000 ευρώ. Ξεκαθαρίζουμε πως ένα είναι 
η εξυγίανση των οικονομικών του κράτους 
και άλλο η εξαθλίωση του λαού και των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως 
προωθεί η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ενώ για το έτος 2012-2013 
οι φοιτητές που δικαιούνταν χορηγία ήταν 
αυτοί που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν 
ξεπερνούσε τις €100,000 και ήταν αναλόγως 
του εισοδήματος και των τέκνων (βλ. πίνακα), 
από φέτος δικαιούνται χορηγία μόνο όσοι το 
οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνά 
τις €59,000 (βλ. πίνακα),. Αυτό σημαίνει 
ότι μια μεγάλη μερίδα των φοιτητών από 
φέτος δε θα δικαιούται 
χορηγία, την ώρα που οι 
μισθοί των γονιών τους 
μειώνονται, την ώρα που 
η ανεργία ανεβαίνει με 
δραματικούς ρυθμούς, 
οι φόροι εκτοξεύονται 
στα ύψη και το κόστος 
ζωής αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Μήπως είναι τυχαίο που εκατοντάδες φοιτητές 
έχουν σταματήσει τις σπουδές τους;
Μήπως είναι τυχαίο που ο αριθμός των φοιτητών 
που ξεκίνησαν φέτος τις σπουδές τους έχει μειωθεί 
σε πρωτοφανείς ρυθμούς;

Μήπως είναι τυχαίο που όλο και περισσότερες 
οικογένειες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα με τα 
έξοδα τους;

Αλήθεια, μήπως θέλουν μια ολόκληρη γενιά 
αμόρφωτη για να μπορούν να την εκμεταλλεύονται 
και να την ελέγχουν; Θέλουν να μας οδηγήσουν 50 
χρόνια πριν, που δικαίωμα στη μόρφωση είχαν μόνο 
οι πλούσιοι;

Καλούμε την κυβέρνηση όπως προωθήσει άμεσα μέτρα 
στήριξης των φοιτητών και επαναφοράς της χορηγίας σε 
εκείνους που την έχουν αποκόψει. Την καλούμε την ίδια 
ώρα να ασκήσει πίεση στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων για την περαιτέρω μείωση των διδάκτρων 
και για παροχή διευκολύνσεων στην πληρωμή των 
διδάκτρων. Επίσης, την καλούμε να σταματήσει τις όποιες 
σκέψεις για επιβολή διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια, 
συγχωνεύσεις σχολών, κλεισίματος τμημάτων και υποβάθμισης 
της αξίας των πτυχίων μας.

Θα παραμείνουμε η εμπροσθοφυλακή του φοιτητικού κινήματος 
και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την επίλυση των 
προβλημάτων μας ως φοιτητές. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε 
κανένα να μας στερήσει το δικαίωμα μας στη μόρφωση και να μας 
επιστρέψει 50 χρόνια πίσω!

•Δημήτρης Στρατής
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Τ



υντριπτική νίκη με 71% πέτυχε σήμερα η Προοδευτική 
στις εκλογές της Φοιτητικής Ένωσης του ΑΞΙΚ. Η 
παράταξη της Αριστεράς, έλαβε 124 ψήφους και 
διατηρήθηκε για άλλη μια χρονιά σε πολύ υψηλά 
ποσοστά, έχοντας αυτή τη στιγμή 8 από τις 11 
έδρες στη ΦΕΝΑΞΙΚ! Από την άλλη, ο συνδυασμός 
των ανεξάρτητων έλαβε 34 ψήφους (19,4%) και δύο 

έδρες στη ΦΕΝΑΞΙΚ και η παράταξη του ΔΗΣΥ, Πρωτοπορία, έλαβε 
10% και μια έδρα στο ΔΣ της Φ.ΕΝ.ΑΞΙΚ.

Η μεγάλη αυτή νίκη της 
Προοδευτικής στο ΑΞΙΚ δεν είναι 

τυχαία. Είναι η Προοδευτική, η 
οποία βρισκόταν καθημερινά δίπλα 

στους φοιτητές του ΑΞΙΚ, στα μικρά 
και μεγάλα προβλήματα τους. 

Είναι η Προοδευτική, που 
μέσα από τη δράση 
της, κατάφερε να 
αναβαθμίσει τη 
ζωή των φοιτητών 
στο ΑΞΙΚ και να 
το καταστήσει 
ένα πιο ευχάριστο 
και λειτουργικό 

εκπαιδευτικό 
ί δ ρ υ μ α . 
Είναι η 
Προοδευτική, 
που έχει γίνει 

συνώνυμο με τους αγώνες και τη διεκδίκηση για τα δικαιώματα 
των φοιτητών. Την ώρα που άλλοι ήταν παντελώς απόντες από 
τα προβλήματα των φοιτητών και θυμήθηκαν τους φοιτητές μια 
εβδομάδα πριν τις εκλογές, η Προοδευτική ήταν δίπλα τους σε 
κάθε βήμα και κάθε τους ανησυχία, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς. Το μήνυμα των φοιτητών του ΑΞΙΚ μέσα από την κάλπη, 
ήταν ξεκάθαρο: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ για ΙΣΧΥΡΗ ΦΕΝΑΞΙΚ!

Το αποτέλεσμα αυτό στέλλει ποικίλα μηνύματα τόσο στην 
κοινωνία, όσο και στους κυβερνώντες. Οι φοιτητές διαφωνούν με 
τη μείωση στο κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας και του φοιτητικού 
πακέτου και με το κουτσούρεμα της δημόσιας και δωρεάν παιδείας 
και μαζί με την Προοδευτική, είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν 
τα δικαιώματα τους. Ο φοιτητές δήλωσαν την κάθετη αντίθεση 
τους με τις πολιτικές λιτότητας και με τα μνημονιακά μέτρα που 
εξαθλιώνουν το λαό μας.

Είναι, δε, πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσα σε συνθήκες 
έντονης αποπολιτικοποίησης και εξίσωσης όλων των φοιτητικών 
παρατάξεων και ενώ φέτος κατήλθε στις εκλογές και συνδυασμός 
ανεξάρτητων φοιτητών, εντούτοις οι φοιτητές εμπιστεύθηκαν και 
πάλι την Προοδευτική Κ.Φ. για να τους εκπροσωπεί στη ΦΕΝΑΞΙΚ.

Οι φοιτητές του ΑΞΙΚ δείχνουν το δρόμο! Συνεχίζουμε όλοι μαζί, 
ενωμένοι, ενάντια στα μέτρα που εξαθλιώνουν το λαό μας. 
Ενάντια στη λιτότητα, τα μνημόνια και τη φτώχεια. Για τα δικά 
μας οράματα, για τα δικά μας όνειρα!

•Κωνσταντίνος Ευγενίου
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΑΞΙΚ

Σ



ε ένα επίπλαστο κόσμο «Ισότητας και 
Ελευθερίας», όπως διαλαλούν οι θιασώτες 
του καπιταλισμού, δεν είναι τόσο εύκολο 
να δει κανείς τις πολυεπίπεδες μορφές 
ανισοτιμίας που επικρατούν στις μέρες 
μας. Αν και η πλειοψηφία των γυναικών 
θεωρεί ότι σήμερα απολαμβάνει τα ίδια 

δικαιώματα με τους άντρες, η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική. Σε ολόκληρο τον κόσμο τα στοιχεία 
αποδεικνύουν ότι η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών δεν υφίσταται ούτε στο ελάχιστο:

•Έγκυες εργαζόμενες απολύονται και νεαρές γυναίκες 
δεν προσλαμβάνονται από πολλούς εργοδότες.

•Στην Ε.Ε., οι αμοιβές των εργαζόμενων γυναικών είναι 
σταθερά γύρω στο 20% χαμηλότερες από ότι των ανδρών.
•150 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο έχουν 
υποστεί το μαρτύριο του ακρωτηριασμού των γεννητικών 
τους οργάνων.
•Στις ΗΠΑ, κάθε μέρα 3 γυναίκες δολοφονούνται από το 
σύντροφο τους.
•Κορίτσια και γυναίκες λιθοβολούνται μέχρι θανάτου, 
αφού έχουν βιαστεί.
•70% των γυναικών του πλανήτη βίωσαν έστω και μια 
φορά κάποια μορφή βίας στη ζωή τους.
•Οι γυναίκες, χωρίς να βρίσκονται στα πεδία των μαχών, 
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων σε 
κάθε πόλεμο.

Στην Κύπρο οι αγώνες των γυναικών για Ισότητα είναι 
συνυφασμένοι με τους αγώνες της εργατικής τάξης 
και τις πρώτες προσπάθειες ταξικής οργάνωσης και 
πάλης. Μετά την ίδρυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Γυναικών (ΠΟΔΓ) και αργότερα της 
ΠΟΓΟ, οι προοδευτικές Γυναίκες της Κύπρου οργάνωσαν 
τη δύναμη τους και διεκδίκησαν και κατέκτησαν πολλά 
από τα δικαιώματα που σήμερα θεωρούνται δεδομένα: 
το δικαίωμα ψήφου, η κατάργηση του θεσμού της 
προίκας, η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, η 
νομοθεσία για ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία και 
άλλα.

Πολύ περισσότερο όμως οι διαχρονικές διεκδικήσεις 
του Γυναικείου Κινήματος στην Κύπρο τέθηκαν ως 
προτεραιότητα και πολλές υλοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της πενταετούς διακυβέρνησης Δημήτρη 
Χριστόφια, αποτέλεσμα της ιδιαίτερης σημασίας που 
επιδεικνύει η Αριστερά στα ζητήματα που αφορούν τη 
γυναίκα και γενικότερα την οικογένεια. Από το 2008 
μέχρι το 2013 λοιπόν:

-Ενισχύθηκε νομοθετικά η προστασία της μητρότητας 
και των εγκύων εργαζομένων.

-Επεκτάθηκε η άδεια μητρότητας και βελτιώθηκε η 
νομοθεσία για τη γονική άδεια.

-Χρηματοδοτήθηκαν υποδομές και υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών και ηλικιωμένων .

-Καθιερώθηκε η δωρεάν μεταφορά των παιδιών στο 
σχολείο.

-Εφαρμόστηκαν ειδικά σχέδια για την καταπολέμηση της 
γυναικείας ανεργίας και της ανισομισθίας μεταξύ των 
δύο φύλων.

-Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός σε επαγγέλματα με 
υψηλή γυναικεία απασχόληση.

-Εκπονήθηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική για 
καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.

Όταν οι εργάτριες στα 
κλωστοϋφαντουργεία 
της Νέας Υόρκης το 
1857 απεργούσαν 
για τα αυτονόητα 
δικαιώματα όλων 
των εργαζομένων 
- για καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και 
καλύτερους μισθούς, 
για ίσα δικαιώματα 
με αυτά των αντρών 
ραπτών - ίσως να μη 
γνώριζαν ότι ο αγώνας 
τους αυτός, που 
καταστάληκε βίαια και 
βάφτηκε στο αίμα, θα 
αποτελούσε φάρο που 
φώτισε και συνεχίζει 
να φωτίζει τους αγώνες 
των γυναικών των 
λαϊκών στρωμάτων ανά 
το παγκόσμιο. 

Μετά από εισήγηση 
της Κλάρα Τσέτκιν 
το 1910, η Δεύτερη 
Διεθνής Συνδιάσκεψη 
Σοσιαλιστριών 
Γυναικών καθιέρωσε 
την 8η Μαρτίου ως 
την Παγκόσμια Ημέρα 
Γυναικών. 

Τα μηνύματα της 8ης 
Μαρτίου εξακολουθούν 
ακόμη και σήμερα να 
είναι επίκαιρα. 

Σ
Οι κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος 
φέρουν την σφραγίδα της ΠΟΔΓ-ΠΟΓΟ



-Έγινε προτεραιότητα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η προώθηση στα παιδιά της ισοτιμίας και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των δύο φύλων.

-Δημιουργήθηκε ο Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.

-Διαμορφώθηκε το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή και προσωπική ζωή.

-Αναγνωρίστηκαν οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες.

Από το Μάρτιο του 2013 δυστυχώς ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία γίνεται 
μάρτυρας μιας ανελέητης επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων, 
των λαϊκών στρωμάτων, των συνταξιούχων, από την οποία δε θα 
μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση και οι γυναίκες. Πολλά από τα μέτρα 
που πάρθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση, σε πλήρη συνεννόηση με την 
Τρόικα και το ντόπιο κεφάλαιο, έχουν πλήξει σε τεράστιο βαθμό τη θέση 
της εργαζόμενης γυναίκας και έχουν θέσει πολλές από τις διεκδικήσεις 
της στο περιθώριο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2014, οι δαπάνες 
που αφορούν την κοινωνική πρόνοια έχουν μειωθεί, κάτι που επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό τη γυναίκα και το ρόλο της στην οικογένεια, αφού έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση παροχής επιδομάτων σε οικογένειες χαμηλών 
εισοδημάτων και μείωση των χορηγιών που δίνονται σε βρεφοκομικούς 
σταθμούς, ιδρύματα ευγηρίας, κ.ά. Η ανάληψη περισσότερων ευθυνών 
για στήριξη των εξαρτώμενων ατόμων της οικογένειας οδηγεί πολλές 
γυναίκες στην ημιαπασχόληση ή και στην απώλεια της εργασίας τους. 

Μέτρα όπως η επιβολή κομίστρων στα σχολικά λεωφορεία, αλλά και 
οι μειώσεις στα κονδύλια που αφορούν την παιδεία και την υγεία, 
είναι μέτρα που χτυπούν την οικογένεια και κυρίως τη γυναίκα, ενώ οι 
πρόσφατες διακηρύξεις για στόχευση στην κοινωνική σύνταξη απαξιούν 
πλήρως το ρόλο που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν στην στήριξη της 
κυπριακής οικογένειας οι γυναίκες οικοκυρές.

Η επέκταση των ωραρίων των καταστημάτων, στα οποία η πλειοψηφία 
των εργαζομένων είναι γυναίκες, έχει πλήξει σε τεράστιο βαθμό τις 
εργασιακές συνθήκες, οι οποίες έχουν πλησιάσει τα επίπεδα μεσαίωνα: 
παρά τις εξαγγελίες της πιο νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης που υπήρξε στο 
νησί μας, στην πραγματικότητα ούτε η ανεργία έχει πληγεί, ούτε τα κέρδη 
των καταστημάτων έχουν αυξηθεί. Το μόνο που συνέβηκε είναι να κλείσει 
μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να καταστρατηγηθούν 
βασικά δικαιώματα εργασίας, όπως είναι η αργία της Κυριακής και 
να συμπιεστούν οι μισθοί και τα ωράρια έτσι που να εξυπηρετηθούν 
καλύτερα τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων.

Το προοδευτικό Γυναικείο Κίνημα της Κύπρου, με εκφραστή του το Γ.Κ. 
ΠΟΓΟ και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα δε θα παραμείνει απαθής απέναντι 
στην ολόπλευρη επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και στα λαϊκά 
στρώματα. Η απαίτηση για πλήρη ισοτιμία των δύο φύλων δεν μπορεί 
να διαχωριστεί από την απαίτηση για πλήρη κοινωνική δικαιοσύνη: οι 
εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι γυναίκες και όλες 
οι κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από την ασυδοσία του μεγάλου 
κεφαλαίου και τον τρόπο λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος, 
προσβλέπουν στην Αριστερά για να δικαιωθούν οι προσδοκίες τους, για 
να μπορούν να ελπίζουν ότι ένας άλλος κόσμος, της ισότητας και της 
κατάργησης της εκμετάλλευσης είναι εφικτός. 

Τα μηνύματα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας θα δικαιωθούν 
όταν η κοινωνική ισότητα των ανθρώπων, η ισοτιμία των φύλων, η 
αλληλεγγύη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα είναι η καθημερινότητα.

•Άντρια Κυπριανού
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΓΟ

Εκλογή Αναστασιάδη... πισωγύρισμα στα δικαιώματα των νέων γυναικών

Ο αγώνας για ισοτιμία δεν σταματά ποτέ...



Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;
Επίδομα ανεργίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι 
μισθωτοί που είναι μεγαλύτεροι από 16 ετών και 
μικρότεροι από την συντάξιμη ηλικία. Για να λάβει 
κάποιος το επίδομα ανεργίας, πρέπει να είναι 
άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία.

Πότε ένας εργαζόμενος θεωρείται 
ασφαλισμένος;
Ασφαλισμένος είναι ο εργαζόμενος στον οποίο 
καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων όπως καθορίζει ο νόμος. Οι 
ασφαλιστικές αποδοχές είναι υποχρεωτικές για 
κάθε εργαζόμενο. 

Προϋποθέσεις για λήψη ανεργιακού 
επιδόματος;
Ο ασφαλισμένος εργαζόμενος, να έχει 
εργαστεί για περισσότερο από 6 μήνες (26 
εβδομάδες) και οι ασφαλιστικές αποδοχές να 
ανταποκρίνονται στο ποσό που καθορίζεται 
για κάθε έτος.

Περίοδος πληρωμής:
Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται για 
156 εργάσιμες ημέρες (6 μήνες) σε κάθε 
περίοδο διακοπής της απασχόλησης. 
Για την επανάκτηση του δικαιώματος 
λήψης ανεργιακού επιδόματος, ισχύουν 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το ύψος του επιδόματος:
Ο αιτητής παίρνει βασικό επίδομα ίσο 
με 60% του βασικών ασφαλιστέων 
αποδοχών* και αυτό αυξάνεται με 
βάση τα εξαρτώμενα πρόσωπα της 
οικογένειας.

*Για την περίοδο 2013-16, οι 
βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ανά 
εβδομάδα καθορίζονται στο ποσό 
των 172,98 €.

Η ολοένα και αυξανόμενη ανεργία, αποτελεί για τους νέους την πιο σκληρή έκφραση της παγκόσμιας καπιταλιστικής 
κρίσης. Στην Κύπρο, η ανεργία ανάμεσα στους νέους σημειώνει την μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
καταγράφει ποσοστά μεγαλύτερα του 40 %. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολλοί νέοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν 
αναζητώντας δουλειά στο εξωτερικό.

Η εφημερίδα «Νεολαία» σε συνεργασία με το Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, αναλογιζόμενη την αβεβαιότητα που 
βιώνουν σήμερα οι άνεργοι, θα εγκαινιάσει την δημοσίευση σειράς άρθρων που παρέχουν βασικές πληροφορίες προς 
τους άνεργους νέους.

Τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος του επιδόματος;
Θα πρέπει να παρουσιαστεί προσωπικά σε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και να υπογράψει στο Μητρώο ανέργων αλλά προηγουμένως να 
έχει εγγραφεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Ο άνεργος, θα πρέπει να παρουσιάζεται τακτικά για υπογραφή του Μητρώου 
ανέργων τις ημέρες που ορίζει το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 22404600 (www.mlsi.gov.cy/sid)

Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας 22409710
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού 25804319
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας 24805201
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου 26821242
Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου 23816550

Η κυβέρνηση, διά στόματος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ανέφερε ότι προχωρεί στη μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας με την εισαγωγή 

του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», αφού όπως δηλώνουν «το υφιστάμενο 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας έχει αποτύχει και δεν μπορεί να δώσει λύσεις».

Σύμφωνα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), καταργούνται όλα τα 
επιδόματα - ανεργίας, ληπτών δημοσίου βοηθήματος, χαμηλοσυνταξιούχων, 
μακροχρόνια ανέργων, αυτοεργοδοτούμενων, εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα,  

αποφυλακισθέντων. Όλα αυτά αντικαθιστούνται από ένα ενιαίο σύστημα «προνοίας» 
το οποίο θα καθορίζει ένα και μοναδικό επίδομα για όλους στην βάση πολλών και 
αδιευκρίνιστων, μέχρι στιγμής, κριτηρίων. 

Ως ΕΔΟΝ, πιστεύουμε ότι το νέο περιβόητο σχέδιο του ΕΕΕ, δεν θα στηρίξει τις ευάλωτες 
ομάδες, αλλά ούτε και θα επιφέρει βελτίωση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. 

Αντίθετα, θα συμβάλει σε ένα «βαθύ κούρεμα» των παροχών και των επιδομάτων που 
θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας.

Πρόκειται για ημίμετρα που αφενός δεν θα παρέχουν πραγματική προστασία σε αυτούς 
που το έχουν ανάγκη και αφετέρου θα επιχειρήσουν να κρύψουν κάτω από το χαλί την 

φτώχεια. 

Άλλωστε, που θα εξευρεθούν τα χρήματα για κάλυψη όλων των δικαιούχων τη στιγμή 
που οι παροχές στον κοινωνικό τομέα «κουρεύονται» κατά €127εκ; Μήπως με ποσά που 
θα τους εξασφαλίζουν απλώς και μόνο την φυσική τους επιβίωση;

Επίδομα Ανεργίας

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα



 Τα πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας δεν προσθέτουν 
στην ανάπτυξη της οικονομίας και ούτε δημιουργούν 
προϋποθέσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 
Αντίθετα, η λογική της μείωσης του κόστους 
εργασίας, ανοίγει τον δρόμο για μείωση των μισθών 
και απορρύθμιση της σταθερής και μόνιμης σχέσης 
εργασίας. Άλλωστε, πως μπορεί να δημιουργηθεί 
ανάπτυξη όταν η ίδια η Κυβέρνηση επιβάλει την ύφεση 
και την λιτότητα ακλουθώντας το μονόδρομο του 
μνημονίου; 

Τα μέτρα αυτά αντιτοιχούν σε παυσίπονα τα οποία 
μπορεί να δίνουν μια ευκαιρία σε νέους ανθρώπους 
αλλά δεν παύουν από το να είναι προσωρινά 
και ανεπαρκή αφού δεν λαμβάνουν υπόψη τον 
καταλυτικό παράγοντα στην αντιμετώπισης της 
ανεργίας που είναι η ανάπτυξη.

Ο Ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί σήμερα 
να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας με 
κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα λόγω της 
έλλειψης ρευστότητας. Το ρόλο αυτό θα πρέπει 
να αναλάβει το κράτος, πού αντί να ξεπουλά 
τους ημικρατικούς οργανισμούς, πρέπει να 
αξιοποιήσει  τον ημιδημόσιο τομέα και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ανάπτυξη και 
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τμήμα Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ

Πολύ πρόσφατα, η Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
προκήρυξε την εφαρμογή 6 σχεδίων για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας. 
Καταρχήν, τονίζουμε πως τα μέτρα αυτά δεν είναι κάτι το νέο 
αφού πρόκειται για την εφαρμογή των μέτρων που εξήγγειλε 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον περασμένο Δεκέμβρη, ο 
οποίος αναίρεσε την δέσμευση του για αξιοποίηση του 1% του 
κρατικού προϋπολογισμού για σκοπούς αντιμετώπισης της 
ανεργίας.

Τα σχέδια αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δραματική 
αύξηση της ανεργίας ανάμεσα στη νέα γενιά, ιδιαίτερα μετά τις 
καταστροφικές αποφάσεις του Eurogroup και της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδης τον Μάρτιο του 2013. Το μοντέλο αυτό οδηγεί 
στο επαναλαμβανόμενο σχήμα ανεργία – κατάρτιση – ανεργία. 
Μας λένε πως θα αξιοποιήσουν πέραν των 340 εκ. για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας με σκοπό την ένταξη στην αγορά 
7500 ανέργων. Για τις 5 από τις 7,5 χιλιάδες, θα δαπανηθούν 
μόλις τα 17 εκ. σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας. Άρα, αν μοιράσω το ποσό αυτό σε έξι μήνες και 
στην συνέχεια το ξαναμοιράσω σε μισθούς των 500 ευρώ, τότε 
«γεννώ» το ζητούμενο.

Πρόκειται δηλαδή για μέτρα τα οποία ανακυκλώνουν την ανεργία 
με τη δημιουργία προσωρινών, ευέλικτων θέσεων εργασίας 
και μάλιστα με μισθούς πείνας των 500 ευρώ. Η λογική αυτή 
δεν επιλύει το πρόβλημα, παρά μόνο τακτοποιεί τους αριθμούς 
μοιράζοντας την φτώχεια ανάμεσα στους εργαζόμενους.

«Νέα» μέτρα αντιμετώπισης 
της ανεργίας



ο Κίνημα των Μορφωτικών Συλλόγων εμφανίζεται 
στην Κύπρο στο τέλος της δεκαετίας του 1930 και 
αγκαλιάζεται με μεγάλο ενθουσιασμό από τις πλατιές 
μάζες των εργατών και αγροτών της υπαίθρου. 
Έχοντας την καθοδήγηση του κόμματος των 
εργαζομένων, οι Μορφωτικοί Σύλλογοι ανέπτυξαν 
πλούσια μορφωτική, πολιτική και πολιτιστική 

δραστηριότητα που απευθυνόταν στις λαϊκές μάζες οι οποίες 
ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Το Κίνημα των Μορφωτικών 
Συλλόγων γεννήθηκε μέσα σε μια κοινωνία που το είχε ανάγκη. 
Ήταν γέννημα των καιρών και των συγκεκριμένων συνθηκών. 
Ποιές ήταν αυτές οι συνθήκες;

Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην Κύπρο, η 
Εκκλησία μαζί με την άρχουσα τάξη που ζούσε στις πόλεις, 
διεκδικούσαν το μονοπώλιο στον τομέα της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού. Παρά τις αντιρρήσεις της Βρετανικής αποικιοκρατικής 
διοίκησης, η Εκκλησία κατάφερε να διατηρήσει κυρίαρχο ρόλο 
στην παιδεία του τόπου, προωθώντας τον εθνοκεντρισμό και 
συντηρώντας το μορφωτικό επίπεδο του λαού της υπαίθρου σε 
χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη η οικονομική κατάσταση όσων 
ζούσαν στην ύπαιθρο δεν τους επέτρεπε να μορφώνονται αλλά 
τους επέβαλλε να μπαίνουν από πολύ νωρίς στη βιοπάλη. Όπως 
γράφει ο σύντροφος Χρίστος Πέτας, στο βιβλίο του «Το Κίνημα 
των Μορφωτικών Συλλόγων 1939-1945», «λίγες, ελάχιστες ήταν 
οι οικογένειες που είχαν τη δυνατότητα να αφήσουν το παιδί 
τους να τελειώσει το δημοτικό σχολείο κι ακόμα λιγότερες 
εκείνες που είχαν τη δυνατότητα να στείλουν το παιδί τους 
στη Μέση Εκπαίδευση. Όσο για ανώτερη εκπαίδευση ούτε 
λόγος. Ήταν σπάνιο να βρεις οικογένεια που να μπορεί να 
σπουδάσει παιδί»

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες η πολιτιστική δραστηριότητα 
που αναπτύσσεται στην Κύπρο αφορά κατά κύριο λόγο την 
αστική τάξη και είναι πλήρως συνυφασμένη με την επεκτατική 
πολιτιστική πολιτική της Βρεττανικής αποικιοκρατίας. Με την 
υποστήριξη της ντόπιας αστικής ελίτ, η Μ. Βρετανία αρχίζει να 
εισάγει στην Κύπρο στοιχεία Δυτικού πολιτισμού που αφορούσαν 
το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τη ζωγραφική κτλ, επιδιώκοντας 
να επεκτείνει τη δυτική αγορά. Η κυπριακή αστική ελίτ υιοθετεί 

χωρίς αναστολές και με 
υπέρμετρο ενθουσιασμό 
όλα τα εισαγόμενα 
πολιτιστικά στοιχεία 
της Δύσης. Συμμετέχει 
με περηφάνια στα 
πρωτοεμφαν ι ζόμενα 
κονσέρτα κλασσικής 
μουσικής, σε 
χοροεσπερίδες με 
βαλς και ταγκό και 
εκφράζει μέσα από τον 
αστικό τύπο της εποχής 
θαυμασμό για τις πιο 
πάνω εκδηλώσεις. 

Οι λαϊκές μάζες της 
υπαίθρου δεν σχετίζονται 
με αυτού του είδους 
τις εκδηλώσεις. Ζουν 
περιθωριοποιημένες, στο έλεος των Βρετανικών ορέξεων, κάτω 
από το φόβο της τοκογλυφίας, της βαριάς φορολογίας και των 
εκποιήσεων των περιουσιών τους. Μαζί τους περιθωριοποιείται 
και ο ντόπιος λαϊκός πολιτισμός. Αυτός που αγγίζει την 
καθημερινή ζωή, συνοδεύει την εργασία στα χωράφια, το 
θερισμό, τα πανηγύρια, τους γάμους, τις κηδείες και όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής. Σ’ αυτά τα δεδομένα, το κόμμα της 
εργατικής τάξης αναλαμβάνει να δείξει το δρόμο του αγώνα και 
της διεκδίκησης. Σε μια περίοδο που στις συνειδήσεις των λαϊκών 
μαζών κυριαρχεί η μιζέρια και η υποταγή δείχνει το δρόμο της 
αντίστασης αρχίζοντας από την οργάνωση των εργαζομένων σε 
συντεχνίες. 

Οι Μορφωτικοί Σύλλογοι δημιουργούνται αρχικά ως οι χώροι 
που στεγάζουν τις πρωτοεμφανιζόμενες συντεχνίες των 
εργαζομένων και γενικά τις οργανώσεις του λαϊκού κινήματος. 
Παράλληλα με την πολιτική τους λειτουργία οι Μορφωτικοί 
Σύλλογοι εξελίσσονται σε πρωτοπόρους φορείς πολιτισμού 
για τους κατοίκους της υπαίθρου. Δημιουργούν βιβλιοθήκες, 
χορευτικά συγκροτήματα, χορωδίες, θεατρικές ομάδες. Το 

Τ



θέατρο κατέχει σημαντική θέση στην πολιτιστική δραστηριότητα 
των Συλλόγων. Όπως καταγράφει ο σύντροφος Χρίστος 
Πέτας «για το ανέβασμα κάποιου επιλεγμένου θεατρικού 
έργου δούλευε ολόκληρη στρατιά νέων. Υποβολείς, μέχρι 
τραγουδιστές, λαϊκοί οργανοπαίχτες ακόμη και μικρά παιδιά, 
που συνήθως απάγγελαν επί σκηνής πριν την παράσταση ή 
στο διάλειμμα και τραγουδούσαν πατριωτικά τραγούδια...». 
Οι Σύλλογοι έγιναν φορείς που ενέπνευσαν τους Κυπρίους και 
αγκαλιάστηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Ο σύντροφος Γρηγόρης 
Σπύρου στο βιβλίο του «Μνήμες ζωής ενός Α Κ Ε Λ ι σ τ ή » 
αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: 
«συγκεντρώναμε από τα σπίτια μας 
τραπέζια, σεντόνια, κουβέρτες και 
άλλα χρειώδη για να στήσουμε σκηνή 
και παρασκήνια. Τριγυρνούσαμε στα 
σπίτια και δανειζόμασταν καρέκλες για 
τους θεατές... Πριν από την έναρξη της 
παράστασης επιλέγαμε κάποιον με καλή 
φωνή, τραγουδιστή και εμπλουτίζαμε 
την παράσταση με τραγούδια κυπριακά 
και απαγγελίες».

Μέσα από τους Μορφωτικούς Συλλόγους 
τους λαϊκού κινήματος αναβίωσε ένας 
αξιόλογος λαϊκός πολιτισμός. Οι Σύλλογοι 
έδωσαν βήμα έκφρασης και συνέβαλαν 
στην εξέλιξη της κυπριακής μουσικής, 
ποίησης, λογοτεχνίας και χορού. «Η 
χορωδία της ΠΕΟ Λευκωσίας λειτουργούσε 
σαν η ανώτατη σχολή τραγουδιού για 
το κίνημα μας. Εργάτες και εργάτριες 
συμμετείχαν αθρόα στη χορωδία» (επίσης 
από το βιβλίο του Χρ. Πέτα). Λαϊκοί 
αγωνιστές και καλλιτέχνες όπως οι 
Τεύκρος Ανθίας, Παύλος Λιασίδης, Κωστής 
Κωστέας, Καλλιόπη Σπύρου και αργότερα 
πολλοί άλλοι, συνέβαλλαν με θεατρικά 
κείμενα, ποιητικές συλλογές, μουσικές 
συνθέσεις κ.α στην διοργάνωση των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του λαϊκού 

κινήματος. Ο πολιτισμός που προέβαλλαν οι Μορφωτικοί 
Σύλλογοι μέσα από τη δράση τους ήταν γέννημα του λαού της 
Κύπρου. Διέφερε από τον αποικειοκρατικά εισαγώμενο δυτικό 
πολιτισμό που προσπάθησε να ασπαστεί κατ’ αποκλειστικότητα 
η αστική ελίτ του τόπου. Ήταν ο πολιτισμός που γεννιόταν από 
της ανάγκες του λαού μας, απευθυνόταν άμεσα σ’ αυτόν και 
ανύψωνε το μορφωτικό του επίπεδο. Ήταν ο πολιτισμός των 
ανθρώπων του τόπου μας που συνέβαλλε στη μόρφωση και 
συνειδητοποίηση των λαϊκών μαζών και  δημιουργούσε με τη 
θεματολογία του ενθουσιασμό και επαναστατική διάθεση.

Σήμερα ο κυπριακός λαός βιώνει μια «σύγχρονη» 
μορφή αποικιοκρατίας που εκφράζεται μέσα από 
τις πολιτικές της Ε.Ε. Η σημερινή κατάσταση 
των εργαζομένων αποτελεί μια επιστροφή στις 
εργασιακές συνθήκες περασμένων δεκαετιών. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα -σε μια αντίστοιχα 
δύσκολη περίοδο για την Κύπρο- οι Μορφωτικοί 
Σύλλογοι μέσα από τη δράση τους κατάφεραν να 
ενθουσιάσουν το λαό και να τον συστρατεύσουν 
στον αγώνα για τη διεκδίκηση καλύτερων 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι σημερινές 
συνθήκες, παρ’ ότι αντίστοιχα δύσκολες, είναι 
γεγονός ότι διαφέρουν σε πολλά από εκείνες 
των αρχών του 20ου αιώνα. Σήμερα η μεγάλη 
μάζα του κόσμου ζει στις πόλεις, «μορφώνεται» 
από τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και την 
τηλεόραση, και ψυχαγωγείται με αστικού τύπου 
θεάματα. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία και η εμπειρία 
του Κινήματος των Μορφωτικών Συλλόγων μπορεί 
και πρέπει να αποτελέσει στήριγμα στο σημερινό 
κόσμο και να συμβάλει ξανά στην συστράτευση 
του Κυπριακού λαού στον αγώνα για αντίσταση 
και διεκδίκηση.

•Αναστασία Χάσικου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Υπεύθυνη Κεντρικού Πολιτιστικού 
Γραφείου

Λαϊκοί	αγωνιστές	και	
καλλιτέχνες	όπως	οι	

Τεύκρος	Ανθίας,	Παύλος	
Λιασίδης,	Κωστής	Κωστέας,	
Καλλιόπη	Σπύρου	και	
αργότερα	πολλοί	άλλοι,	
συνέβαλλαν	με	θεατρικά	
κείμενα,	ποιητικές	συλλογές,	
μουσικές	συνθέσεις	κ.α	
στη	διοργάνωση	των	
πολιτιστικών	εκδηλώσεων	
του	Λαϊκού	Κινήματος.	Ο	
πολιτισμός	που	προέβαλλαν	
οι	Μορφωτικοί	Σύλλογοι	
μέσα	από	τη	δράση	τους	
ήταν	γέννημα	του	λαού	
της	Κύπρου.



λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 22η Χειμερινή 
Ολυμπιάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 7-13 
Φεβρουαρίου στο Σότσι της Ρωσίας. Οι Χειμερινοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες διοργανώνονται κάθε τέσσερα 
χρόνια με σκοπό την προβολή και την προώθηση 
αθλημάτων που δυστυχώς δεν μπορούν να 
διοργανωθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των 

καιρικών συνθηκών που επικρατούν. 

Παράλληλα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει  τον πρωταρχικό 
ρόλο της διοργάνωσης και των δυο Ολυμπιακών Αγώνων που 
είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση των αθλητών στα πλαίσια της 
υγιούς άμιλλας και η αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα 
στους αθλητές να ζουν και να αγωνίζονται με συναθλητές τους 
από διαφορετική χώρα, με διαφορετική γλώσσα και 
διαφορετικό χρώμα και θρησκεία. 

Σημείο αναφοράς τα 
επιτεύγματα της Σοβιετικής 
Ένωσης και στον παγκόσμιο 
αθλητισμό

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
αποτέλεσαν ένα μεγάλο γεγονός για 
τη Ρωσία, αφού είναι η πρώτη φορά 
μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 
που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Ο λαός 
της Ρωσίας καλωσόρισε τους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες νοσταλγώντας τις έ ν δ ο ξ ε ς 
μέρες του Σοσιαλισμού επί εποχής της Σοβιετικής Ένωσης, όπου 
ο αθλητισμός ήταν δικαίωμα και κτήμα του λαού, ενώ τέτοιου 
είδους παγκόσμιες διοργανώσεις  διοργανώνονταν συχνά. Στη 
Σοβιετική Ένωση ο νέος απολάμβανε δωρεάν το δικαίωμα του 
στον αθλητισμό ο οποίος είχε κοινωνικό περιεχόμενο έχοντας 

ως επίκεντρο την ευημερία του λαού και την εξασφάλιση της 
καλής υγείας. Κατά την ύπαρξη της η Σοβιετική Ένωση στην 
προσπάθειά της ν’ αναπτύξει τον αθλητισμό σε όλο του το 
φάσμα κατάφερε να καθιερωθεί ως το Νο1 στον αθλητισμό σε 
όλο τον κόσμο. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος όπου κατά την τελετή έναρξης των 
22ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έγινε μεγάλη αναφορά 
στην Οκτωβριανή Επανάσταση και στη Σοβιετική Ένωση, ως το 
πλέον πιο ιστορικό και ένδοξο κομμάτι της ιστορίας της Ρωσίας.

Η Κύπρος για πρώτη φορά στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες

Στην Ολυμπιάδα αυτή συμμετείχαν πέραν των 
3000 αθλητών, από 90 διαφορετικά κράτη σε 
15 διαφορετικά αγωνίσματα. Οι χώροι όπου 
διοργανώθηκαν τα αγωνίσματα ήταν το Ολυμπιακό 
πάρκο του Σότσι και ένα από τα μεγαλύτερα 
πάρκα στο Κρασνάγια Πολιάνα. Να σημειώσουμε 
ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, η Κύπρος 
αντιπροσωπεύτηκε στους αγώνες με την 
παρουσία δύο αθλητών. Τη σκιέρ Αλεξάνδρα 
Τέιλορ, που συμμετείχε στο Αλπικό Σκι, στο 
αγώνισμα της Τεχνικής Κατάβασης (Slalom) και 

τον σκιέρ Κωνσταντίνο Παπαμιχαήλ, που συμμετείχε 
στο Αλπικό Σκι τόσο στο αγώνισμα της Γιγαντιαίας Κατάβασης 

(Giant Slalom), όσο και της Τεχνικής Κατάβασης.

•Απόστολος Τσακκιστός 
Μέλος Κεντρικού Αθλητικού Γραφείου 
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πό το 2001 μέχρι σήμερα, 
πραγματοποιούνται στην 
Ευρώπη, συναντήσεις 
Κομμουνιστικών Νεολαιών με 
στόχο τη συζήτηση θεμάτων που 

απασχολούν τους νέους και την ενδυνάμωση 
της ταξικής αλληλεγγύης. Στις 16 του 
Φλεβάρη 2014 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία η 10η Συνάντηση Κομμουνιστικών 
Νεολαιών της Ευρώπης στη Μαδρίτη με την 
παρουσία 17 Οργανώσεων από όλη την 
Ευρώπη ανάμεσα τους και την ΕΔΟΝ. 

Το παρών τους στη συνάντηση έδωσαν 
πέραν από την ΕΔΟΝ οι: Κομμουνιστική 
Νεολαία Αυστρίας, COMAC (Βέλγιο), Νέοι 
Κομμουνιστές Γαλλίας, Σοσιαλιστικλη 
Γερμανική Εργατική Νεολαία, Κομμουνιστική 
Νεολαία Ελλάδας, Κολλεκτίβες Νέων 
Κομμουνιστών (Ισπανίας), Ένωση 
Κομμουνιστικών Νεολαιών Ισπανίας, 
Κομμουνιστική Νεολαία Καταλονίας, 
Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών 
Ιταλίας, Νέοι Κομμουνιστές Νορβηγίας, 
Αριστερό Μέτωπο Νεολαίας Ουγγαρίας, 
Κομμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας, 
Επαναστατική Κομμουνιστική Νεολαία 
Ρωσίας (Μπολσεβίκοι), Κομμουνιστική 
Νεολαία Σουηδίας, Νεολαία Κομμουνιστικού 
Κόμματος Τουρκίας και η Ένωση 
Κομμουνιστικών Νεολαιών Τσεχίας. 
Παρευρέθηκε επίσης σαν παρατηρηρής 
η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών 
Νεολαιών (ΠΟΔΝ) ενώ χαιρετισμό απέστειλε 
η Ένωση Κομμουνιστικών Νεολαιών 
Γιουγκοσλαβίας. 

Η συνάντηση είχε ως θέμα «Η καπιταλιστική 
κρίση, οι αγώνες της νεολαίας και ο 
ρόλος των Κομμουνιστικών Νεολαιών» και 
φιλοξενήθηκε από τις Κολλεκτίβες Νέων 
Κομμουνιστών. Επίσης, στα πλαίσια της 
συνάντησης διεξήχθη διεθνές σεμινάριο με 
θέμα «Νεανικός Κομμουνιστικός Τύπος, ένα 
ισχυρό όπλο στην πάλη μας». 

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα μαζική και οι 
οργανώσεις που συμμετείχαν αντάλλαξαν 
εμπειρίες καθώς και εκτιμήσεις για τις 
εξελίξεις και την κατάσταση σε κάθε χώρα. 
Επίκεντρο της συζήτησης η καπιταλιστική 
κρίση, οι επιπτώσεις της, ο αντιδραστικός 
ρόλος της ΕΕ, ο ρόλος που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι κομμουνιστές στη 
σφυρηλάτηση της ενότητας της εργατικής 
τάξης και στους αγώνες των νέων τόσο για 
μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα αλλά 
και για απαλλαγή από τα καπιταλιστικά 
δεσμά. Η διαμόρφωση κοινής αντίληψης 
και δράσης είναι ακόμα πιό επιτακτική 
σήμερα, που η θηλιά γύρω από τους νέους 
εργαζόμενους στενεύει με το 25-50% των 
νέων στην ΕΕ σήμερα να είναι άνεργοι. 

Η ΕΔΟΝ στην παρέμβαση της τόνισε τις 
συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο 
για διαμόρφωση αντίστασης μέσα στα 
πλαίσια μιας πρωτοφανούς καπιταλιστικής 
κρίσης και της συνεπακόλουθης επίθεσης 
της πλουτοκρατίας στα κεκτημένα και 
στα δικαιώματα των νέων εργαζομένων, 
ανέργων, μαθητών και φοιτητών που 
ενισχύονται από τις νεοφιλελεύθερες 
συνταγές της ΕΕ, της Τρόικα και της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη. Ανέδειξε επίσης 
τη σημασία της επαφής της ΕΔΟΝ με τη 
νεολαία έτσι ώστε μέσα από την καθημερινή 
δράση να διαμορφώνονται οι συνειδήσεις 
που θα αντιπαλέψουν τα συμφέροντα των 
μονοπωλίων και θα δημιουργήσουν ένα 
αρραγές και ενιαίο μέτωπο εργαζομένων, 
μαθητών, φοιτητών και ανέργων. 

Στο σεμινάριο που ακολούθησε, υπήρξε 
ανταλλαγή εμπειριών όχι μόνο για την 
διαμόρφωση αλλά και για τη διάδοση του 
επαναστατικού νεολαιίστικου τύπου. Η ΕΔΟΝ 
κατέθεσε την εμπειρία της από τη βελτίωση 
και αναβάθμιση του περιεχομένου αλλά και 
τους τρόπους διάδοσης της εφημερίδας 
«Νεολαία», έτσι ώστε να αποτελεί 
ιδεολογικοπολιτικό όπλο στη διαμόρφωση 
και διαπαιδαγώγηση συνειδήσεων. Σε ένα 
σύστημα όπου τα αστικά ΜΜΕ εξυπηρετούν 
τα συμφέροντα του Κεφαλαίου στα 
πλαίσια της ταξικότητας του τύπου, 
διαστρεβλώνοντας και αποκρύβοντας την 
πραγματικότητα για τους εργαζόμενους, 
η ύπαρξη της φωνής των κομμουνιστικών 
νεολαιών είναι επιτακτική. Η εφημερίδα 
«Νεολαία» αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια των μελών και των φίλων της 
ΕΔΟΝ, το οποίο στη δική μας αντίληψη 
αποτελεί μέσο για συζήτηση και για 
ανάπτυξη προσωπικής επαφής μέσα από τη 
διάδοση της σε σχολεία, πανεπιστήμια και 
χώρους εργασίας. 

Η Συνάντηση εξέδωσε κοινή ανακοίνωση 
καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης 
της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, κάλεσμα για κοινή πάλη και 
αντίσταση απέναντι στα προγράμματα 
«απασχόλησης» της ΕΕ που έχουν ως 
στόχο την ελαστική απασχόληση χωρίς 
ουσιαστικά δικαιώματα. Τέλος, οι 
Κομμουνιστικές Νεολαίες υπέγραψαν την 
τελική διακήρυξη, καλώντας τους νέους 
εργαζομένους σε οργανωμένη πάλη 
για τα δικαιώματα τους, απέναντι στον 
ιμπεριαλισμό δημιουργώντας ένα μαζικό 
κίνημα για οικοδόμηση μιας κοινωνίας 
της ειρήνης, αλληλεγγύης και δουλειάς με 
δικαιώματα, για την κατάκτηση της εξουσίας 
από την εργατική τάξη καταργώντας την 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και 
οικοδομώντας τον σοσιαλισμό. 

•Άγγελος Κασσιανός
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
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λέξη «Αιθαλομίχλη» 
ήταν σχετικά άγνωστη 
στους περισσότερους 
από εμάς και όχι άδικα. 
Γνωστή κυρίως σε 
π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ο λ ό γ ο υ ς 
και χημικούς μέσα από 
βιβλία και ακαδημαϊκές 

διαλέξεις, ξαφνικά έγινε μέρος 
της καθημερινότητας μας τις 
πρώτες μέρες του 2014 αφού 
πρωταγωνίστησε σε δελτία ειδήσεων 
και πρωτοσέλιδα εφημερίδων ενώ 
γρήγορα έκανε και το γύρο του 
διαδικτύου. Δημοσιογραφικοί τίτλοι 
όπως «Πνίγηκε από την αιθαλομίχλη 
η Αθήνα» και η ανάγκη για λήψη 
μέτρων από την Ελληνική κυβέρνηση 
ώστε να προστατευθεί η υγεία των 
πολιτών σε διάφορα αστικά κέντρα 
στην χώρα έφεραν στο προσκήνιο το 
σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα 
της αιθαλομίχλης που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τις κοινωνικές 
συνθήκες σε μία χώρα ενώ μπορεί να 
έχει και σοβαρότατες συνέπειες στην 
υγεία πολλών από εμάς.

Η αιθαλομίχλη (αγγλικά: smog) 
ουσιαστικά σημαίνει ομίχλη από 
καπνιά και παρατηρείται σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου 
οι κάτοικοι, λόγω του κρύου, 
χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα όπως 
ξύλο και κάρβουνα για την θέρμανση 
τους ενώ ταυτόχρονα συγκεκριμένες 
κλιματολογικές συνθήκες (άπνοια) 

δεν ευνοούν την διασπορά του καπνού 
που παράγεται. Βασικό συστατικό 
της αιθαλομίχλης είναι τα σωματίδια 
καπνιάς και το αέριο διοξείδιο του 
Θείου (SO2) που χαρακτηρίζεται από 
τους ειδικούς πολύ επικίνδυνο αφού 
προκαλεί ερεθισμό και μόνιμες βλάβες 
στους πνεύμονες ενώ ανάλογα με το 
εάν γίνεται και καύση πλαστικών ή 
άλλων επεξεργασμένων ξύλων ή 
χαρτιών μαζί με τα παραδοσιακά 
ξύλα, η αιθαλομίχλη πιθανών 
να περιέχει και άλλες βλαβερές 
ουσίες όπως πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 
βαρέα μέταλλα και διοξίνες. Όλες 
αυτές οι πιο πάνω ουσίες έχουν 
επιστημονικά αποδειχθεί ότι εκτός 
από καρκινογόνες είναι και ιδιαίτερα 
βλαβερές για ευαίσθητα άτομα όπως 
μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, 
καρδιοπαθείς, ασθματικούς ή άτομα 
που αντιμετωπίζουν άλλες χρόνιες 
πνευμονοπάθειες. 

Παγκόσμια, το πιο γνωστό επεισόδιο 
αιθαλομίχλης καταγράφηκε το 
Δεκέμβριο του 1952 στο Λονδίνο, 
κάτι που φλεγματικά οι Βρετανοί 
ονόμασαν «The Great Smog». 
Παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες 
με αυτές που επικρατούσαν και 
στην Αθήνα στις αρχές Ιανουαρίου 
(χαμηλές θερμοκρασίες και άπνοια) 
και η καπνιά από τις καπνοδόχους 
των κατοίκων που προσπαθούσαν 
να αντιμετωπίσουν το κρύο 

αναμεμειγμένη με τις εκπομπές 
αερίων από τα εργοστάσια και τα 
αυτοκίνητα της πόλης δημιούργησαν 
ένα τοξικό κοκτέιλ που στοίχισε την 
ζωή σε τουλάχιστον 4000 άτομα σε 
διάστημα τριών ημερών ενώ μετέπειτα 
έρευνες έδειξαν ότι και πολλοί από 
τους θανάτους των επόμενων μηνών 
οφείλονταν στην αιθαλομίχλη του 
Δεκεμβρίου ανεβάζοντας έτσι τον 
συνολικό αριθμό των θυμάτων στις 
12000. 

Αυτό το γεγονός παρόλα αυτά 
κατέδειξε τη σημασία της μελέτης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
των επιπτώσεων της στη δημόσια 
υγεία. Από τη δεκαετία του 1950 
διάφορες πολιτικές, είτε με τη 
μορφή οικονομικών κίνητρων 
είτε με τη μορφή κυρώσεων και 
απαγορεύσεων, συνεπικουρούμενες 
από την αλματώδη πρόοδο της 
τεχνολογίας έχει μειώσει τις 
πιθανότητες παρόμοιων επεισοδίων. 
Τα ξυλοκάρβουνα και τα τζάκια δεν 
αποτελούν την πρώτη επιλογή για 
θέρμανση στα πυκνοκατοικημένα 
αστικά κέντρα, στις δυτικές 
χώρες τουλάχιστον, και έχουν 
αντικατασταθεί από λιγότερο 
καπνογόνες επιλογές όπως κεντρικές 
θερμάνσεις πετρελαίου, θερμάστρες 
αερίου/υγραερίου ή ηλεκτρικά 
θερμαντικά σώματα. 

Η



Η Αθήνα του 2014 όμως, πρωτεύουσα 
μιας χώρας δέσμιας σε εξωτερικούς 
δανειστές που ελέγχεται λιγότερο 
από την κυβέρνηση της παρά από  
μια χούφτα λογιστές, μας δείχνει 
ότι ο χρόνος μπορεί να γυρίσει πίσω 
και οι Ελλαδίτες του 2014 μπορούν 
να ζουν όπως οι Λονδρέζοι το 1950. 
Τα αλλεπάλληλα χαράτσια που 
προστίθενται στους λογαριασμούς 
της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια και 
οι συνεχείς αυξήσεις στο φόρο 
κατανάλωσης του πετρελαίου 
θέρμανσης σε συνδυασμό με την 
τρομακτική ανεργία και τη συρρίκνωση 
του κατά κεφαλήν εισοδήματος του 
μέσου Ελλαδίτη των οδήγησαν να 

ανάβει το τζάκι (καίοντας πιθανών ότι 
του είναι άχρηστο) αντί την κεντρική 
θέρμανση. Τα σπασμωδικά μέτρα 
που εξήγγειλε η ελληνική κυβέρνηση 
μετά που τα επίπεδα της αιθαλομίχλης 
χτύπησαν κόκκινο όπως η μείωση 
της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος 
σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα 
αποτελούν απόδειξη πως οι αντιλαϊκές 
πολιτικές που οδηγούν σε λιτότητα 
και εξαθλίωση είναι υπεύθυνες πολλές 
φορές για αλλαγές συμπεριφορών που 
μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε 
σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία. 

Παρόμοιοι κίνδυνοι προκύπτουν 
επίσης και από τη χρήση μαγκαλιών 
στα σπίτια με κλειστά τα παράθυρα 
αφού υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος 
δηλητηρίασης με μονοξείδιο του 
άνθρακα που οδηγεί σε ασφυξία, 
κάτι που δυστυχώς επαληθεύτηκε σε 
τουλάχιστον δυο περιπτώσεις αυτό τον 
χειμώνα στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, 
η λιτότητα που έχει πλήξει τη χώρα 
οδηγά τους κατοίκους της να μην 
κάνουν την καλύτερη συντήρηση 
των αυτοκινήτων ή των μηχανών 
τους και να μη χρησιμοποιούν τα 
καλύτερα δυνατά καύσιμα, κάτι που 
οξύνει τα ήδη σημαντικά προβλήματα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι πολλά 
από τα προβλήματα υγείας που 
προκαλούνται από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση (και την αιθαλομίχλη) 
δεν παρουσιάζονται μόνο όταν οι 
συγκεντρώσεις των βλαβερών ρύπων 
ξεπεράσουν κάποια συγκεκριμένα 
«όρια ασφαλείας». Βασικό παράδειγμα 
αποτελεί η καρκινογένεση που είναι 
πιθανών να προκληθεί και από πολύ 
χαμηλά επίπεδα αέριων ρύπων και 
η συχνότητά της αυξάνεται με την 
αύξηση της ρύπανσης. Η κοινωνία 

μας δεν πρέπει να αρκείται σε μέτρα 
που θα εφαρμόζονται μόνο όταν τα 
«όρια ασφαλείας» παραβιάζονται, 
αλλά θα πρέπει να απαιτεί τη διαρκή 
και καλύτερη δυνατή προστασία 
της ανθρώπινης υγείας από τους 
διάφορους περιβαλλοντικούς ρύπους 
και να απαιτεί την επαρκή και σωστά 
σχεδιασμένη οικονομική και κοινωνική 
πολιτική που θα οδηγεί σε ασφαλείς 
συνθήκες διαβίωσης για όλα τα μέλη 
της. 

Πάντως η σύντομη εμπειρία μας με τις 
πολιτικές λιτότητας στον ελλαδικό και 
κυπριακό χώρο μας έχουν δείξει ότι 
είναι εντελώς ασύμβατες με αυτά τα 
θέλω της κοινωνίας. 

•Παναγιώτης Κουής
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου 
Περιβάλλοντος Λευκωσίας – 
Κερύνειας

Οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν μέχρι και σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας

Απαιτούμε την καλύτερη δυνατή προστασία της ανθρώπινης υγείας!



Τ
Το πρώτο που κτυπά στο μάτι, είναι η 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: 
Πρόεδρος ο κύριος Μιχάλης Καμμάς-
Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου 
Τραπεζών Κύπρου,3 Ακαδημαϊκοί, 
2 Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων, 
άλλος ένας Γενικός Διευθυντής του 
Δημοσίου και ο κύριος Γιώργος 
Συρίχας- Εκτελεστικός Σύμβουλος στην 
Κεντρική Τράπεζα. Ιδιαίτερα για τον 
κύριο Συρίχα, μπορούμε να θυμίσουμε 
υπήρξε ο στενότερος συνεργάτης του 
τέως Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 
κύριου Ορφανίδη και το Νοέμβριο 2013 

η κυβέρνηση Αναστασιάδη τον διόρισε 
ως Εκτελεστικό Σύμβουλο στην Κεντρική 
Τράπεζα.

Ενδιαφέρον προκαλούν και ποιοι 
παρουσιάζονται ως χορηγοί της ΚΟΕ: το 
Γραφείο Προγραμματισμού, η Κεντρική 
Τράπεζα Κύπρου, το ίδιο το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Τμήμα Οικονομικών του, 
ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και τα 
Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. 
Και προκύπτει το ερώτημα: Προς ποια 
κατεύθυνση οδηγεί τα συμπεράσματα 
της μια «επιστημονική» ανάλυση που 

διοικείται και επιχορηγείται από τον 
Τραπεζικό Τομέα (Ιδιωτικές Τράπεζες 
και Κεντρική Τράπεζα) και από 
εκπρόσωπους αυτού που ονομάζεται 
κατεστημένο του Δημόσιου Τομέα 
(Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων). Το 
συμπέρασμα επομένως του Κέντρου στο 
δελτίου του περασμένου Σεπτέμβρη, 
«ότι για την κρίση στην Κύπρο φταίνε 
οι μισθοί των χαμηλόμισθων δημόσιων 
υπαλλήλων» ακούγεται απόλυτα 
δικαιολογημένο. 

Αξίζει να παρακολουθήσουμε σε 
χρονική σειρά τις τοποθετήσεις του ΚΟΕ 
γύρω από τα γενικότερα θέματα που 
απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία τα 
τελευταία χρόνια.
Τον Μάρτιο του 2008, ένα μήνα μετά 
την εκλογή της κυβέρνησης Δημήτρη 
Χριστόφια εκδίδεται «σχόλιο οικονομικής 
πολιτικής» από το Κέντρο με τίτλο 
«Μπορεί να μηδενιστεί η φτώχεια;». 
Το κείμενο, με αφορμή τον στόχο της 
νέας κυβέρνησης κανένας Κύπριος να 
μην βρίσκεται κάτω από το όριο της 
φτώχιας, απορρίπτει ουσιαστικά το 
πρώτο πακέτο κοινωνικών παροχών 
της κυβέρνησης και μας εξηγεί ότι 
η αύξηση των κοινωνικών παροχών 
πυροδοτεί ένα «φαύλο κύκλο μη 
ορθολογικής συμπεριφοράς». Με λίγα 
λόγια, κακομαθαίνει ο κόσμος και δεν 
δουλεύει… 

Τον Ιούλιο του 2008, με αφορμή τη 
συζήτηση που επιχειρεί να ανοίξει 
η κυβέρνηση για αποκατάσταση της 
ΑΤΑ, εκδίδεται «σχόλιο οικονομικής 
πολιτικής» με τίτλο «Μερικές αλήθειες 

για την ΑΤΑ». Εν ολίγοις, η ΑΤΑ είναι 
καταστροφική για την οικονομία. 
Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
για τον καθορισμό των κοινωνικών 
παροχών και των συντάξεων. Οι 
μισθοί πρέπει να καθορίζονται μόνο 
από την παραγωγικότητα. Το πόσο 
θετικά αποτελέσματα έχει για τους 
μισθούς κάτι τέτοιο το παρατηρούμε 
σήμερα σχεδόν σε όλο τον ιδιωτικό 
τομέα όπου η ΑΤΑ δεν καταβάλλεται 
και οι μισθοί «αντιστοιχούν με την 
παραγωγικότητα»…

Το καλοκαίρι του 2011, η κυβέρνηση 
Χριστόφια με μια σειρά μέτρων που 
καταθέτει στη Βουλή προσπαθεί να 
περιορίσει το δημοσιοοικονομικό 
πρόβλημα. Ένα από τα μέτρα που 
δαιμονοποιήθηκε από την αντιπολίτευση 
και βεβαίως από τις Οργανώσεις των 
εργοδοτών, ήταν η αύξηση κατά 1% του 
συντελεστή φορολογίας των κερδών. 
Σε «σχόλιο οικονομικής πολιτικής» του 
ΚΟΕ, τον Σεπτέμβριο του 2011 με τίτλο 
«Μέτρα για εξυγίανση της Οικονομίας» 
διαβάζουμε τα εξής:

 «Η αύξηση του συντελεστή φορολογίας 
των κερδών κατά 1% και των μισθών 
(60 χιλιάδες ετησίως) ίσως να μην 
οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα»... 
«Πρέπει να γίνουν εκτεταμένες 
ιδιωτικοποιήσεις και εκμίσθωση 
υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα»... «Η 
αύξηση του ΦΠΑ είναι θετικό μέτρο»... 
«Γενικά η δωρεάν παροχή κρατικών 
αγαθών δεν ενδείκνυται όταν αυτή 
αυξάνει την ανισότητα και δημιουργεί 
κίνητρα κατάχρησης από τους 
δικαιούχους (πχ ανώτατη παιδεία).»…

Λίγο αργότερα, τον  Οκτώβριο του 2011, 
το Κέντρο επανέρχεται με νέο «σχόλιο 
οικονομικής πολιτικής» για την συζήτηση 
γύρω από την ανάγκη στόχευσης των 
κοινωνικών παροχών. Στην τοποθέτηση 
του, το ΚΟΕ ουσιαστικά εισηγείται ότι 
παρά να στοχευτούν κοινωνικές παροχές 
όπως η Φοιτητική Χορηγία, καλύτερα 
να αντικατασταθούν από πρόσβαση σε 
υπηρεσίες (πχ δανειακές διευκολύνσεις 
αντί φοιτητικών χορηγιών). 

Η Διοίκηση και οι Χορηγοί

Οι παρεμβάσεις και η «συνεισφορά» στα χρόνια της κρίσης

ον προηγούμενο Σεπτέμβριο, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξέδωσε 
Δελτίο «Ανάλυσης της Παραγωγικότητας» με θέμα την πορεία της Παραγωγικότητας στην Κύπρο πριν την 
Οικονομική Κρίση. Επρόκειτο για μια απόπειρα να εξηγηθούν «επιστημονικά» οι αιτίες που έφεραν την 
κρίση στην Κύπρο. Στη μονοσέλιδη περίληψη των συμπερασμάτων η θέση του ΚΟΕ είναι σαφής: «για την 
κρίση φταίνε οι μισθοί των χαμηλόμισθων δημόσιων υπάλληλων».

Με αφορμή εκείνη τη δημοσίευση την οποία πολλοί χωρίς δεύτερη σκέψη την έκαναν παντιέρα, αποφασίσαμε να 
δούμε από κάπως πιο κοντά το Ερευνητικό αυτό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Το Δεκέμβριο του 2011, έχει ήδη επιβληθεί στην δημόσια συζήτηση ότι 
το πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας είναι οι μισθοί του Δημόσιου 
Τομέα. Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, συμβάλλοντας στην γενικευμένη 
διαστρέβλωση εκδίδει «σχόλιο οικονομικής πολιτικής» με τίτλο «Κρατικό 
Μισθολόγιο: Σκληρές αλήθειες και διλήμματα». Το κείμενο «αποδεικνύει» 
«επιστημονικότατα» ότι το πρόβλημα του κρατικού μισθολογίου είναι οι 
μεσαία και χαμηλά αμειβόμενοι. Θεωρείται ως δεδομένο, ότι οι υπάλληλοι 
του ιδιωτικού τομέα αμείβονται σύμφωνα με την παραγωγικότητα τους (το 
οποίο σημαίνει ουσιαστικά πως και τα κέρδη των ιδιωτικών  επιχειρήσεων 
δικαίως ανήκουν και τα οικειοποιείται ο εργοδότης. Δεν είναι προϊόν της 
εργασίας αλλά του κεφαλαίου που επενδύεται).

Τον Απρίλιο του 2013, ένα μήνα μετά την απόφαση της κυβέρνησης και του 
Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων και διάλυση της κυπριακής οικονομίας, 
και ενώ η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό, το Κέντρο 
Οικονομικών Ερευνών τοποθετείται με «σχόλιο οικονομικής πολιτικής» με 
τίτλο «Διορθωτικά Μέτρα Οικονομικής Πολιτικής». Αναφέρονται μεταξύ 
άλλων: «μείωση των μισθών των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων», 
«Μείωση του αφορολόγητου ποσού», «μεταρρύθμιση του συστήματος 
κοινωνικών παροχών», «Η όποια συζήτηση για έξοδο από το Ευρώ είναι 
εκτός πραγματικότητας»,«Τα προβλήματα θα συνεχίζονται όσο το κράτος 
δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τις συντεχνίες».

Είναι πράγματι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο η καπιταλιστική 
λογική μεταμορφώνεται σε ακαδημαϊκή και κατ’ επέκταση αποκόπτεται 
από το πεδίο της κοινωνίας. Χωρίς καμιά δυσκολία, η «επιστήμη» που έχει 
«θετικοποιήσει» τα πάντα, εξαφανίζει και τους ανθρώπους από το οπτικό της 
πεδίο. Οι άνθρωποι διαλύονται μπροστά στην σιδερένια λογική των αριθμών. 
Δεν υπάρχει για τέτοιους επιστήμονες καμία ανάγκη να κατανοηθούν και να 
αναλυθούν κοινωνικές οικονομικές σχέσεις αλλά παρά μόνο δείκτες, νούμερα 
και στατιστικές. 

Εδώ οδηγείται η αστική οικονομική επιστήμη στην αδυναμία της να 
κατανοήσει τι πραγματικά συμβαίνει. Στην αδυναμία της να ερμηνεύσει την 
κρίση του καπιταλισμού, «βγαίνει στο σεργιάνι» για να μας την παρουσιάσει 
ως μια φυσική καταστροφή. Και εν μέσω του οικονομικού Αρμαγεδδών, 
αυτή η «επιστήμη» συνεχίσει να ψελλίζει αυτά που για δεκαετίες έμαθε να 
επαναλαμβάνει σαν ευαγγέλιο: «Επιχειρηματικότητα», «ανταγωνιστικότητα», 
«παραγωγικότητα», «μηδενικό κόστος». 

Πρόκειται για φαινόμενο παλιό. Μερίδα του ακαδημαϊκού κόσμου αναλαμβάνει 
συνειδητά ρόλο ανοίγματος του δρόμου για τη νεοφιλελεύθερη καταιγίδα. 
Προσφέρει την απαραίτητη «επιστημονική βάση» πάνω στην οποία πατά η 
κατεδάφιση που ακολουθεί. Πρόκειται για μια κακέκτυπη εκδοχή αυτών που 
ο Μαρξ είχε με περιφρόνηση περιγράψει ως χυδαίους επιστήμονες από τα 
μέσα του 19ου αιώνα. 

•Κωνσταντίνος Στυλιανού
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ

Η σιδερένια λογική των αριθμών
18 Μαρτιου 1871: η Κομμούνα του Παρισιού 
γεννιέται μέσα από τις στάχτες του Γαλλο-
Πρωσσικού πολέμου (1870-71) και το 
προλεταριάτο για πρώτη φορά στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, παίρνει έστω για μικρό 
διάστημα την εξουσία στα χέρια του. Η 
κόκκινη σημαία ανεμίζει στο δημαρχείο του 
Παρισιού. 

Η Παρισινή Κομμούνα, η οποία διήρκησε 
μόλις 70 ημέρες, πρόσφερε στο παγκόσμιο 
προλεταριάτο σημαντικά διδάγματα 
που φωτίζουν μέχρι σήμερα, τη θεωρία 
και τη δράση του. Στο μικρό διάστημα 
που κράτησε η Κομμούνα, υλοποίησε 
ένα πλούσιο έργο και πήρε ιστορικές 
αποφάσεις. Κατάργησε την υποχρεωτική 
στρατιωτική θητεία και τον τακτικό στρατό. 
Αντί αυτού δημιούργησε την Εθνοφρουρά. 
Θεσμοθετήθηκε ο διαχωρισμός εκκλησίας 
και κράτους, εθνικοποίησε τα εκκλησιαστικά 
ακίνητα. Καθιέρωσε τη δημοσιότητα των 
συνεδριάσεών της, διόρισε επιτροπή για 
τη δημιουργία Ελεύθερων Πανεπιστημίων, 
κατάργησε ολοκληρωτικά τη δικαιοδοσία 
των επιχειρηματιών στους χώρους εργασίας, 
διόρισε επιτροπή για την αναδιοργάνωση 
της εκπαίδευσης και καθιέρωσε δωρεάν 
παιδεία, κατάργησε την αστυνομία και την 
αντικατέστησε με την Πολιτοφυλακή. 

Το προλεταριάτο εφάρμοσε τον 
εκδημοκρατισμό του κοινωνικού 
καθεστώτος, κατάργησε τη γραφειοκρατία 
και αποφάσισε την εκλογή των δημοσίων 
υπαλλήλων από το λαό. 

Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντα
 την «Νεολαία» (Τεύχος 107 –
Μάρτιος 2011)



Ο φασισμός, εμφανίστηκε μεταξύ των 
δυο παγκοσμίων πολέμων ως έκφραση 
των συμφερόντων των πιο αντιδραστικών 
και επιθετικών δυνάμεων του μεγάλου 
μονοπωλιακού κεφαλαίου. Γεννήθηκε, 
ως αντίδραση στην επαναστατική άνοδο 
που ακολούθησε μετά την Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία 
και ζωντάνεψε επί των ερειπίων της 
παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης του 
1929. 

Σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή, είχε 
ως πρώτιστο στόχο τη διατήρηση του 
καπιταλιστικού συστήματος και ταυτόχρονα 
τη διάλυση του εργατικού κινήματος, παρά 
την δημαγωγική ρητορεία που ανέπτυσσαν 
οι εκφραστές του υπέρ των εργατών. Ο 
φασισμός, μετατράπηκε στον πιο επικίνδυνο 
εχθρό της ανθρωπότητας  και κυρίως του 
διεθνούς εργατικού κινήματος.

Οι πρώτες φασιστικές οργανώσεις 
εμφανίζονται το 1918 στην Ιταλία ως 
ημιστρατιωτικές ομάδες από πρώην 
πολεμιστές του μετώπου που εκδηλώθηκαν 
με εθνικιστικές διαθέσεις. Τον Οκτώβρη 
του 1922, οι φασίστες μετατράπηκαν σε 
ισχυρή πολιτική δύναμη, σκηνοθέτησαν 
«ένοπλη εκστρατεία προς την Ρώμη» που 
έδωσε στους ιθύνοντες κύκλους της Ιταλίας 
την πρόφαση για να διορίσουν στις 31 
Οκτωβρίου του 1922 πρωθυπουργό ηγέτη 
των Ιταλών φασιστών («ντούτσε»), τον 
Μπενίτο Μουσολίνι. 

Ένα χρόνο περίπου αργότερα, 
δημιουργήθηκε το Εθνικοσοσιαλιστικό 
Γερμανικό Εργατικό Κόμμα των ναζί. 
Σε κατάσταση πολιτικής και οικονομικής 
κρίσης που όλο και βάθαινε, ο αρχηγός 
(«φύρερ») των Γερμανών φασιστών 
Χίτλερ, με την υποστήριξη του μεγάλου 
κεφαλαίου, σχηματίζει κυβέρνηση στα 
τέλη του Ιανουαρίου 1933 μετά τον 
προβοκατόρικο εμπρησμό της γερμανικής 
Βουλής (Ράϊχσταγκ) που φορτώθηκε 
στους βούλγαρους κομμουνιστές ηγέτες 
Δημητρώφ, Τάνεφ και Ποπόφ. 

Οι Γερμανοί φασίστες, σε μερικούς 
μήνες, οδήγησαν τη χώρα σε δικτατορία 
εξαπολύοντας αιματηρή τρομοκρατία 
ενάντια σε όλα τα δημοκρατικά και 
φιλελεύθερα ρεύματα, ρίχνοντας στις 

φυλακές και εξοντώνοντας όλους τους 
αντιπάλους του ναζιστικού καθεστώτος. 
Εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
τέθηκαν εκτός νόμου το Σοσιαλδημοκρατικό 
και άλλα παραδοσιακά κόμματα. 
Διαλύθηκαν όλες οι κοινωνικές οργανώσεις 
και κυρίως τα συνδικάτα. Άρχισε ο διωγμός 
των εβραίων και δημιουργήθηκαν τα 
τρομακτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
εξόντωσης όσων θεωρούνταν εχθροί του 
φασιστικού καθεστώτος. Επιβάλουν έτσι την 
διακηρυγμένη φασιστική θέση της «εθνικής 
ομοιομορφίας».

Στη διάρκεια του μεσοπολέμου 
εμφανίστηκαν και σε άλλες χώρες 
φασιστικά καθεστώτα. Ο Φράνκο στην 
Ισπανία, ο Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, ο 
Χόρτυ στην Ουγγαρία, ο Αντονέσκου στην 
Ρουμανία, το μοναρχοφασιστικό καθεστώς 
στην Βουλγαρία, το μοναρχοφασιστικό 
καθεστώς του Μεταξά στην Ελλάδα κ.α. 

Ο Χιτλεροφασισμός, οδήγησε την 
ανθρωπότητα στον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο που αποτέλεσε την μεγαλύτερη 
καταστροφή στην ανθρώπινη ιστορία, 
με περίπου 70 εκατομμύρια νεκρούς 
και άλλες καταστροφές. Το μεγαλύτερο 
βάρος του πολέμου, τις μεγαλύτερες 
θυσίες και τη μεγαλύτερη συμβολή στη 
συντριβή του χιτλεροφασισμού, την είχε η 
Σοβιετική Ένωση με περισσότερους από 25 
εκατομμύρια νεκρούς. 

Μετά τον πόλεμο, φασιστικά καθεστώτα 
εμφανίζονται σε πολλές χώρες με την 
στήριξη του ΝΑΤΟ και των ιμπεριαλιστών. 
Κατά τη ψυχροπολεμική περίοδο, με 
τη στήριξη και πάλι των Αμερικανών, 
εμφανίστηκαν στην Λατινική Αμερική 
κυρίως, την Ασία αλλά και στην Ευρώπη, 
φασιστικά καθεστώτα τα οποία αποτέλεσαν 
σε όλες τις περιπτώσεις το στήριγμα 
των αμερικανικών ιμπεριαλιστικών 
στόχων. Τρανό παράδειγμα, το χουντικό 
πραξικόπημα στην Ελλάδα το 1967, 
το οποίο επέβαλε επταετές φασιστικό 
δικτατορικό καθεστώς στο οποίο θύμα 
έπεσε και η Κύπρος με το φασιστικό 
πραξικόπημα της ΕΟΚΑ Β΄ στις 15 Ιούλη του 
1974, εκτελώντας άψογα τα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια για διαμελισμό της Κύπρου μετά την 
τουρκική εισβολή.

φασισμός αποτελεί ως ιδεολογικό – πολιτικό ρεύμα, ότι πιο βάρβαρο 
έχει γεννήσει ο καπιταλισμός. Αποτελεί ότι πιο αισχρό έχει ζήσει η ανθρωπότητα 
στον 20ο αιώνα.Ο

Ιστορικό Πλαίσιο Εμφάνισης του Φασισμού



Τόσο ιστορικά όσο και σήμερα, αποδεικνύεται ποιά είναι η μάνα που γέννησε το 
φασισμό που δεν είναι άλλος από τον καπιταλισμό.  Ιστορικά αποδεικνύεται, 
ουσιωδώς, από τη σύζευξη των Ναζί με την τότε ντόπια και διεθνή αστική τάξη 
κυρίως μέσω της χρηματοδότησης τους. 
«Μετά από πρόσκληση του Γκέρινγκ, περίπου 25 από τους μεγαλύτερους βιομηχάνους 
της Γερμανίας, μαζί με τον Σαχτ (σ.σ. Προέδρου της Τράπεζας Διεθνών Διευθετήσεων 
από το 1930, Διευθυντή της Τράπεζας του Ράιχ και από το 1934 Υπουργού Οικονομικών 
των Ναζί), συναντήθηκαν στο Βερολίνο στις 20 Φεβρουαρίου 1933», δηλαδή, «λίγο 
πριν τις γερμανικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933. Η συνάντηση έληξε με τη σύσταση 
ειδικού ταμείου υποστήριξης των Ναζί στις επερχόμενες εκλογές ύψους 3.000.000 
μάρκων. Στις εκλογές αυτές το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα έλαβε το 43,9% των ψήφων.

Καταλυτικό ρόλο ωστόσο στην οικονομική και στρατιωτική ισχυροποίηση της 
Γερμανίας, έπαιξαν και τα αμερικανικά μονοπώλια: η Ford, η General Motors 
(μέσω της θυγατρικής της Opel και όχι μόνο), η General Electric, η Standard Oil (η 
σημερινή Exxon-Mobil), η IBM, η ΙΤΤ (η σημερινή ΑΤ&Τ), η Τράπεζα Chase Manhattan 
και πολλοί άλλοι, έκαναν τεράστιες επενδύσεις, επωφελούμενοι του «εξαιρετικού» 
επιχειρηματικού κλίματος που προσέφερε η ναζιστική Γερμανία, αποκομίζοντας 
ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Σήμερα, «ίσως» να μην υπάρχουν φασιστικά καθεστώτα ή ο κλασσικός φασισμός που 
εμφανίστηκε τον προηγούμενο αιώνα, αλλά η ιστορική και σημερινή εμπειρία δείχνει 
ότι ο φασισμός αποτελεί τη ρεζέρβα στο οπλοστάσιο της άρχουσας  μονοπωλιακής 
αστικής τάξης, η οποία δε διστάζει να χρησιμοποιεί τις φασιστικές οργανώσεις όταν 
θέλει να εκπληρώσει τους στόχους της.

Για τούτο, οφείλουμε να είμαστε άγρυπνοι φρουροί, να αντιπαλεύουμε το φασισμό, 
τα άρρωστα τέκνα του, τον εθνικισμό και το σοβινισμό ώσπου μια μέρα να τον 
θάψουμε βαθιά μαζί με το σύστημα που τον γέννησε! 

•Στυλιάνα Χριστοδούλου
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνη Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λάρνακας

Στο επόμενο τεύχος της «Ν»

Φασισμός (Μέρος 3ο) 

Τα χαρακτηριστικά του Φασισμού

Το μεγάλο κεφάλαιο στηρίζει τον Φασισμό- 
«Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν». ..

«Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν»…

Το τέλος του 
Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου, βρήκε 
τους αποικιοκράτες 
να δείχνουν τις 
πραγματικές τους 
προθέσεις (διάλυση 
του λαϊκού κινήματος), 
με την απόλυση της 
προοδευτικής ηγεσίας 
των δασκάλων, τη 
σύλληψη της ηγεσίας 
της Παγκύπριας 
Συντεχνιακής Επιτροπής η οποία τέθηκε 
εκτός νόμου και το αιματοκύλισμα της 
ειρηνικής διαδήλωσης των Λαϊκών 
Οργανώσεων του Λευκόνοικου που 
πραγματοποιήθηκε για την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου.

Το ΑΚΕΛ, ήταν κατά τη δεκαετία του 1940 
η πρωτοπόρα δύναμη στον αντιαποικιακό 
αγώνα, αφού ξεσήκωνε το λαό της 
Κύπρου για να διεκδικήσει το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης του, που τότε σήμαινε ένωση 
με την Ελλάδα, χωρίς βέβαια ανταλλάγματα 
στους ιμπεριαλιστές. 

Στις 25 Μαρτίου του 1945, οι Λαϊκές 
Οργανώσεις του Λευκόνοικου μετά τη 
δοξολογία στην εκκλησία του χωριού και 
την εορταστική τελετή, πορεύθηκαν σε 
ειρηνική αντιαποικιακή διαδήλωση που 
θα κατέληγε στο οίκημα τους. Έξω όμως 
από το οίκημα των Λαϊκών Οργανώσεων, 
βρίσκονταν οπλισμένοι αστυνομικοί, οι 
οποίοι χωρίς καμιά πρόκληση άνοιξαν 
πυρ κατά της διαδήλωσης. Οι μαρτυρίες 
αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για 
συνειδητή ενέργεια, ώστε να διαλυθεί 
βίαια η διαδήλωση της Αριστεράς. Οι 
πυροβολισμοί ρίφθηκαν, όταν το πλήθος 
βρισκόταν σε απόσταση δεκαπέντε μόνο 
μέτρων από τους αστυνομικούς και δεν 
ήταν προειδοποιητικοί στον αέρα , αλλά 
ούτε και εκφοβιστικοί στα πόδια, με 
αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί ο Ανδρόνικος 
Μιχαήλ, ο Ανδρέας Εξηντάρης και ο 
μαθητής Μιχαλάκης Κουρτέλλας και να 
τραυματιστούν άλλοι δεκατρείς.

Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντας
τη «Νεολαία» (Τεύχος 130 – Μάρτιος 2013)
(Τεύχος 106 – Φεβρουάριος 2011)




