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έτος συμπληρώνονται 70 ολόκληρα χρόνια
από την ίδρυση της ΑΟΝ, συνεχιστής της
οποίας είναι η ΕΔΟΝ. Πρόκειται για μια
πολύ σημαντική επέτειο στην ιστορία του
Κινήματος της Αριστεράς αλλά και ευρύτερα
του νεολαιίστικου κινήματος. Τιμούμε τα 70
χρόνια ζωής, δράσης, αγώνων, προσφοράς
και θυσιών για τη νέα γενιά, το λαό μας, για
τη Κύπρο μας.

Στρέφοντας τη μνήμη 70 ολόκληρα χρόνια πίσω αλλά και πιο πέρα
στην περίοδο της δράσης της Κομμουνιστικής Νεολαίας Κύπρου
(ΚΝΚ), η οποία υπήρξε ο προπομπός της ΑΟΝ, εμείς η σημερινή
γενιά των ΕΔΟΝιτών και ΕΔΟΝίτισσων, στεκόμαστε με βαθύ
θαυμασμό μπροστά στο ιστορικό μεγαλείο που έχει καταγράψει
όλες αυτές τις δεκαετίες ζωής και δράσης της, η ΚΝΚ και η ΑΟΝ
– ΕΔΟΝ.

Στεκόμαστε με δέος και περηφάνια απέναντι στην ένδοξη ιστορική
κληρονομιά που μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, συνθήκες
παρανομίας, καταδιώξεων και φυλακίσεων, μας έχουν αφήσει ως
παρακαταθήκη οι πρωτοπόροι συναγωνιστές μας.
Οι ρίζες του Προοδευτικού Δημοκρατικού νεολαιίστικου κινήματος
της Κύπρου εδράζονται στα μέσα της τρίτης δεκαετίας του 20ου
αιώνα. Τότε που εμφανίζονται οι πρώτοι πυρήνες της εργατικής
νεολαίας και σε συνέχεια οι ομάδες της Κομμουνιστικής Νεολαίας
(1926). Στη συνέχεια σαν έκφραση της μαζικής κινητοποίησης
και οργάνωσης της νέας γενιάς δρα στη περίοδο 1944-1959 η
Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας (ΑΟΝ) σε συνθήκες νομιμότητας
και παρανομίας.

Η ΑΟΝ δέχτηκε το κτύπημα του βρετανικού
αποικιακού καθεστώτος, αφούτέθηκε σε
παρανομία από τις 13 Δεκεμβρίου 1955. Η
ΑΟΝ τέθηκε εκτός νόμου και το περιοδικό
της «Νέα Πολιτεία» έκλεισε με διάταγμα
της αποικιακής κυβέρνησης. Τα ηγετικά της
στελέχη συνελήφθησαν και στάλθηκαν στα
κρατητήρια. Αυτή η περίοδος δεν στάθηκε
ικανή να σταματήσει την πολύπλευρη
δράση της οργάνωσης. Κάτω από αυτές
τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε
ο ξένος κατακτητής – ο ιμπεριαλισμός σε
συνθήκες όξυνσης του απελευθερωτικού
αγώνα, η νεολαία συνεχίζει την πάλη της
στις πρώτες γραμμές, στις επάλξεις. Έτσι η
κυπριακή νεολαία αποκτά και πάλι τη δική
της μαζική οργάνωση, μια οργάνωση με
μεγάλες προοπτικές για μια Κύπρο πολιτικά
ελεύθερη, για δικαίωση των εθνικών
πόθων του λαού μας. Στις 12 Απριλίου 1959
ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση
Νεολαίας (ΕΔΟΝ) από 1506 Αντιπροσώπους
που μαζεύτηκαν στο σινεμά «Παλλάς» από
όλες τις γωνίες της Κύπρου.
Για τη δράση, την προσφορά και τις θυσίες
της, η ΕΔΟΝ αγκάλιασε και αγκαλιάστηκε
από την κυπριακή νεολαία. Γιατί η
Οργάνωση Νεολαίας της Αριστεράς δεν
υπήρξε σπορά της τύχης. Γεννήθηκε μέσα
από τα ίδια τα σπλάχνα της νεολαίας και του

λαού μας εκφράζοντας
τα γνήσια συμφέροντα,
τις
ανησυχίες,
τις
προσδοκίες και τους
οραματισμούς
της
κυπριακής νέας γενιάς.
Η ΕΔΟΝ ήταν ώριμο
τέκνο της ανάγκης και η
επιθυμία των νέων μας
που φλέγονταν από την
έγνοια να σπρώξουν
οργανωμένα τον τροχό
της ιστορίας προς τα
εμπρός. Να επιλύσουν
προβλήματα,
να
εργαστούν
για
τη
λευτεριά
και
την
ανεξαρτησία της χώρας
μακριά από πολέμους,
διχόνοιες και μίσοι.
Η αγωνιστική πορεία
της νεολαίας μέσα σε
αυτά τα 70 χρόνια αποτέλεσε το καλύτερο
πανεπιστήμιο της πάλης, της δοκιμασίας
και της αντοχής. Κράτησε τη σωστή
κατεύθυνση, δεν παραστράτησε, η σκυτάλη
πέρασε από χέρι σε χέρι, από γενιά σε
γενιά πετυχαίνοντας μεγαλύτερους αγώνες
και επιτυχίες. Οι παρανομίες, οι διώξεις, οι

κατατρεγμοί δεν αποδυνάμωσαν τη δύναμη
και την αγωνιστικότητα της νεολαίας. Οι
κατατρεγμοί και οι διώξεις απεναντίας
έκαναν τη νεολαία πιο απαιτητική στη ζωή
της. Ο μαζικός χαρακτήρας και η πλατύτητα
της ΕΔΟΝ εκφραζόταν πρώτα απ’ όλα από
τους προσανατολισμούς που έθεσε από την
ίδρυση της.

Πρωτοπόροι στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό
Η ΑΟΝ – ΕΔΟΝ πρωτοπόρα στον αγώνα
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, διατήρησε
και διατηρεί το διεθνιστικό χαρακτήρα
του νεολαιίστικου κινήματος της Κύπρου.
Η διεθνής αλληλεγγύη αποτέλεσε και
αποτελεί ένα δοκιμασμένο όπλο και μια
ισχυρή δύναμη στον αγώνα των λαών και
της νεολαίας παγκοσμίως. Η ΕΔΟΝ μπορεί
να περηφανεύεται ότι για πρώτηφορά στην
ιστορία της, ομόφωνα οι οργανώσειςμέλη
της ΠΟΔΝ, την εξέλεξανΠρόεδρο της Παγκ
όσμιαςΟμοσπονδίαςΔημοκρατικώνΝεολαί
ων το Νοέμβριο του 2011. Μια μεγάλητιμή,
αλλά
και
σημαντικόκαθήκον
στην
περαιτέρω ισχυροποίηση του παγκόσμιου
αντιιμπεριαλιστικού
προοδευτικού
νεολαιίστικου κινήματος, από την ημέρα
ίδρυσης της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ.
Η ΑΟΝ – ΕΔΟΝ πρόβαλλε την ανάγκη για
οργανωμένη έκφραση του κινήματος
νεολαίας. Έθεσε σειρά ζητημάτων που

απασχολούσαν τη νεολαία παίρνοντας
το δρόμο της διεκδίκησης τους και της
οργανωμένης
πάλης.
Απαίτηση
για
καθολική μόρφωση, για δουλειά στους
νέους, απαίτηση για κοινωνικά ωφελήματα
μα πάνω απ’ όλα απαίτηση η Κύπρος να
είναι ελεύθερη, ανεξάρτητη, ευημερούσα,
μακριά από κατοχικούς στρατούς, έποικους,
ειρηνική και αποστρατικοποιημένη από άκρη
σε άκρη. Η ΑΟΝ – ΕΔΟΝ πάντα ξεχώριζε
για τον γνήσιο πατριωτισμό της από τον
αρρωστημένο εθνικισμό – σοβινισμό.
Εργαζόταν αταλάντευτα για την προώθηση
της συνεργασίας, της αδελφοσύνης, της
κοινής κουλτούρας ανάμεσα στις δυο
κοινότητες, υπερασπίζοντας με πάθος
την ανεξαρτησία της πατρίδας τους.
Έτσι οι ΕΔΟΝίτες προσηλωμένοι στα
αντιιμπεριαλιστικά πατριωτικά ιδανικά
αγωνίστηκαν για την απόκρουση των
ιμπεριαλιστικών
μεθοδεύσεων
για
διχοτόμηση
και υποταγή της Κύπρου

στο επιδρομικό ΝΑΤΟ, αντιστάθηκαν και
πολέμησαν το φασισμό της ΕΟΚΑ Β΄ που
άνοιξεδιάπλατα τις πόρτεςστον Αττίλα.Η
ΕΔΟΝίτικη νεολαία κατατάσσεται μαζικάστην
Ε.Φ. και αγωνίζεται με αυτοθυσία και
ηρωισμό, ορθώνει τα στήθια της μπροστά
στα τανκς της ξενοκίνητηςχούντας και του
Αττίλα.Το άλικο αίμα των Αντρέα Κέστα,
Κωστάκη Ευαγόρου, Χριστάκη Κόμπου,
του Σωτήρη Παπαλάζαρου, του Μιχαλάκη
Κουσουλίδη, του Κώστα Αντρέου, του Νίκου
Φλουρέντζου, του Τάσσου Παπαθανασίου
και εκατοντάδων άλλων ΕΔΟΝιτών πότισε
ακόμα μια φορά το δέντρο της λευτεριάς
του νησιού μας. Οι ΕΔΟΝίτες ήρωες
έκαναν συνειδητή θυσία τη ζωή τους γιατί
η Οργάνωση τους η τιμημένη ΕΔΟΝ τους
διαπαιδαγώγησε να αγαπούν τη ζωή, αλλά
και να την προσφέρουν για τη λευτεριά, τους
γαλούχησε με τα πανανθρώπινα ιδανικά της
ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής
προόδου και του σοσιαλισμού.

Δράση σε όλα τα φάσματα της κοινωνίας
Η ΑΟΝ – ΕΔΟΝ ανέπτυξε μια πολυεπίπεδη
και πολύμορφη δράση με διάφορες
δραστηριότητες,
πολιτικές,
κοινωνικές,
οικονομικές, με μεγάλο βάρος στην πολιτιστική
ανάπτυξη και στο λαϊκό αθλητισμό. Από
το χαρακτήρα της, σαν μαζικοπολιτική και
πολιτιστική οργάνωση θα συνεχίζει να προβάλει
μια
εναλλακτικήπολιτιστικήτέχνη.
Μια
τέχνηπου βγαίνει από το λαό και δίνεται στο
λαό. Μια πολιτιστικήεναλλακτικήεπιλογή
που χάραξαν οι κορυφαίοιπνευματικοί

μας άνθρωποι, ο Θεοδόσης
Τεύκρος
Ανθίας
και
λαϊκόςποιητήςΠαύλοςΛιασίδης.

Πιερίδης,
ομεγάλος

Τόσο η ΑΟΝ όσο και η ΕΔΟΝ προώθησαν την
ιδέα των Φεστιβάλ που πετύχαινε μια πλήρη
ή, σε πλατιά κλίμακα, κινητοποίηση των νέων
μας τόσο σε αθλητικά, όσο και σε πολιτιστικά
δρώμενα. Η πολιτιστική δραστηριότητα
αποτελούσε πάντα συστατικό μέρος της
Οργάνωσης Νεολαίας, δίνοντας την ευκαιρία

για διάπλαση του ανθρώπου με ευγενικά
ιδανικά και αξίες σμίγοντας το τραγούδι, τους
παραδοσιακούς χορούς, το θέατρο αλλά και
το λαϊκό αθλητισμό.
Μέσα από την πολιτιστική δράση αναπτύχθηκε
και η συνεργασία με Τ/κ νέους, ζωγράφους,
καλλιτέχνες όπου στα Παγκύπρια Φεστιβάλ
Νεολαίας, στις εκθέσεις ζωγραφικής,
συμμετείχαν και Τ/κ νέοι και Τ/κ οργανωμένα
προοδευτικά χορευτικά συγκροτήματα.

Αξίζει να σημειώσουμε σε όλη τηδιάρκειαζωής
και δράσης από την ΚΝΚ στην συνέχεια
με την ΑΟΝ και μετέπειτα με την ΕΔΟΝ
εκδοθήκαναρκετάέντυπα,
πληροφόρησης,
διαφώτισης
και
προπαγάνδας,
οι
λεγόμενες «εφημερίδεςτοίχου». Στις 29
Σεπτεμβρίου 1945 η ΑΟΝ εκδίδει το δικό της

περιοδικό «Πρωτοπόροι της ΝέαςΓενιάς»
και στησυνέχεια τον Απρίλη του 1951
το
εκφραστικόόργανομετονομάζεται
«ΝέαΠολιτεία». Στις 3 Οκτωβρίου 1959
λίγουςμόνομήνες μετά την ίδρυση της
ΕΔΟΝ η Οργάνωσηεκδίδει με νέαμορφή
και με τίτλο «Τηλεγράφος» αλλά σε

εβδομαδιαίο εκφραστικόόργανο της Κ.Γ.
της ΕΔΟΝ. Από τις 23 Απριλίου 1960 το
εκφραστικόόργανομετονομάζεται «Νεολαία»
και συνεχίζει να εκδίδεταιμέχρι και σήμερα
εκφράζονταςτα ενδιαφέροντα και τονπαλμό
της νεολαίας.

Στην πρώτη γραμμή του αγώνα για απελευθέρωση

Η ΕΔΟΝ συνεχίζει να είναι η πρωτοπόρα Οργάνωση Νεολαίας
του τόπου στον αγώνα που διεξάγει ο λαός μας για επίλυση του
κυπριακού προβλήματος και για απελευθέρωση και επανένωση
του τόπου και του λαού μας. Αντιπαλεύει τον εθνικισμό – σοβινισμό
και αγωνίζεται για την ειρηνική συμβίωση Ε/κ και Τ/κ και μια
Κύπρο ενωμένη, ομόσπονδη, κυρίαρχη και αποστρατικοποιημένη.
Αγωνίζεται ενάντια στον ιμπεριαλισμό και εκφράζει την αλληλεγγύη
της σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς. Συνεχίζει ακόμη πιο
αποφασιστικά πιστή στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης έχοντας ως
μοναδικό γνώμονα τα γνήσια συμφέροντα και δικαιώματα της
νεολαίας, των εργαζομένων και του λαού μας.
Τιμώντας τα 55 χρόνια της ΕΔΟΝ και τα 70 χρόνια της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ,
συνεχίζουμε αταλάντευτα να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα
και τις κατακτήσεις της νέας γενιάς και του λαού μας μέσα από

τις γραμμές της ΕΔΟΝ, στηριγμένοι στις αγωνιστικές παραδόσεις
της Οργάνωσης και αντλώντας δύναμη από το τιμημένο παρελθόν.
Εκφράζουμε σήμερα, επέτειο ίδρυσης της ΕΔΟΝ, την πρέπουσα
τιμή και τον θαυμασμό μας στους βετεράνους συντρόφους της
ΑΟΝ - ΕΔΟΝ και τιμούμε τους συναγωνιστές μας που θυσιάστηκαν
προασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την ελευθερία.
Είναι με τους δικούς μας αγώνες που θα αναστηλώσουμε θεσμούς
και αξίες στο τόπο μας θα εμποδίσουμε να επικρατήσει η εικόνα
παρακμής που εκπέμπει τα τελευταία χρόνια η κυπριακή κοινωνία.
Είναι με το δικό μας παράδειγμα, που θα αντιστρέψουμε την πορεία
απαξίωσης μερίδας της νεολαίας απέναντι στην πολιτική, που θα
κτυπήσουμε στη ρίζα τους νοοτροπίες ατομικισμού, παθητικότητας
και υποταγής που με χίλιους δυο τρόπους το κατεστημένο
καλλιεργεί.

Στέλλουμε το πιο ηχηρό μήνυμα συνέχισης του αγώνα
Η φετινή επέτειος της ίδρυσης της ΑΟΝ
- ΕΔΟΝ, συμπίπτει με μια από τις πιο
δύσκολες περιόδους της σύγχρονης
ιστορίας της πατρίδας μας. Η κυπριακή
νεολαία δέχεται το πιο σκληρό κτύπημα από
την κρίση του καπιταλισμού μέσα από τις
πολιτικές σκληρής λιτότητας που επιδιώκει
να εφαρμόσει στην χώρα μας η Τρόικα
με την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης.
Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, το μέλλον
που προδιαγράφεται είναι ζοφερό για τη
νεολαία. Η επιλογή δεν μπορεί να είναι
άλλη εκτός από τον συνεχή και οργανωμένο
αγώνα.
Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες
της τις δυνάμεις τη νέα γενιά και μαζί της
θα δώσει με συνέπεια, υπευθυνότητα και
αποφασιστικότητα τις μάχες ενάντια στη
λιτότητα και την οικονομική καταστροφή.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με ολόκληρο το
Λαϊκό Κίνημα και σαν μια γροθιά στεκόμαστε
εμπροσθοφυλακή του εργαζόμενου λαού.

Είναι με την πάλη μας που θα κρατήσουμε
άσβεστη την ελπίδα για ειρηνική επίλυση
του πολιτικού μας προβλήματος και
για απαλλαγή από την κατοχή και τα
τετελεσμένα της, για την επανένωση της
πατρίδας και του λαού μας στα πλαίσια
μιας λύσης διζωνικής – δικοινοτικής
Ομοσπονδίας.

«Σ’ ένα ποίημα μου, αφιερωμένο στους
απελευθερωτικούς αγώνες της Κύπρου,
και συγκεκριμένα σ’ έναν απ’ τους ήρωες
και μάρτυρες αυτού του αγώνα, στον
Γρηγόρη Αυξεντίου, έχω γράψει:

Απέναντι λοιπόν στους ήρωες μας και
απέναντι στην τιμημένη ιστορία της
Οργάνωσης μας, αποτελεί ελάχιστη οφειλή
να περιφρουρήσουμε ως κόρη οφθαλμού
την πολιτική παρακαταθήκη την οποία
μας έχουν εμπιστευτεί οι πρωτοπόροι
συναγωνιστές μας.Η ΕΔΟΝ σήμερα όχι μόνο
δεν έσβησετη σπίθα της κομμουνιστικής
νεολαίας που η ΑΟΝ έκανε φλόγα, αλλά
αντίθετα, την πήρε και την μετέτρεψε σε
φωτιά που αγκαλιάζει τις καρδιές χιλιάδων
νέων.

Και πιο κάτω, στο ίδιο ποίημα λέω:
Το αληθινό μπόι του ανθρώπου
Μετριέται πάντα με το μέτρο της
λευτεριάς.

Κλείνοντας επισυνάπτω τους στίχους από το
γράμμα που απέστειλε στο 8ο Συνέδριο της
ΕΔΟΝ ο μεγάλος ποιητής Γιάννης Ρίτσος:

Η αρετή μας είναι η αμοιβαία μας
χρησιμότητα.

Αυτό το μέτρο το έχετε, το κατέχετε.
Κι όποιος μετράει και μετριέται μ’αυτό
το μέτρο, πάντα στο τέλος νικάει. Είθε
η νίκη αυτή να φτάσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, για το καλό της Κύπρου,
της Ελλάδας κι όλης της ανθρωπότητας».

Ζήτω τα 70 χρόνια της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ!
•Χάρης Καράμανος
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ

Συνέντευξη με τον Επιτετραμμένο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας
της Βενεζουέλας στην Κύπρο, κ. Jeanpier Anaya Salas

Τ

ις τελευταίες εβδομάδες, η Βενεζουέλα ταλανίζεται από συνεχιζόμενες βίαιες διαδηλώσεις ενάντια στην Κυβέρνηση
Μαδούρο, ως αποτέλεσμα των απροκάλυπτων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη χώρα. Η «Ν» συναντήθηκε με τον
Επιτετραμμένο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Κύπρο, κ. Jeanpier Anaya Salas, με τον οποίο
συζήτησε τα όσα συμβαίνουν στη χώρα, ενώ τέθηκαν ερωτήματα για το ρόλο των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
καθώς και για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα o βενεζουελάνικος λαός. Ο κ. Anaya αξιολογεί τις
εξελίξεις στο Κυπριακό και κλείνοντας δίνει το μήνυμα στην κυπριακή νεολαία για την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού.

«N»: Κύριε Anaya, επιτρέψτε μου, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε
να έχουμε αυτή τη συνομιλία. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Βενεζουέλα βρίσκεται στην επικαιρότητα
λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων ενάντια στην Κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο. Αρχικά οι
διαδηλωτές ήταν φοιτητές. Ποια η κατάσταση σήμερα;
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εκ μέρους της
Βενεζουέλας. Ναι, πράγματι η Βενεζουέλα έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα αυτές
τις τελευταίες εβδομάδες, εξ’ αιτίας μιας σειράς βίαιων διαμαρτυριών, οι οποίες
πυροδότησαν τρομοκρατικές ενέργειες, επιδιώκοντας την ανατροπή της συνταγματικής
και δημοκρατικής τάξης στη χώρα.

«N»: Χαρακτηρίσατε αυτές τις διαδηλώσεις ως μία νέα απόπειρα
πραξικοπήματος με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών,
αντίστοιχη με την προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας το
2002. Πιστεύετε ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Ενρίκε Καπρίλες,
επιδιώκει ένα πραξικόπημα για να ανατρέψει την εκλελεγμένη
Κυβέρνηση;
Ναι, και αυτή τη φορά η προσπάθεια εκφράζεται με μεγαλύτερη
ένταση. Είναι επαρκώς αποδεδειγμένο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες χρηματοδοτούν αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες. Μάλιστα,
ο ίδιος ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Τζον Κέρι, με τις δηλώσεις του άφησε
αιχμές για ανάμιξη τους στις ενέργειες, καθώς αναφερόμενος
στην κατάσταση της Βενεζουέλας, δήλωσε ότι «δεν κατάφεραν να
επηρεάσουν όπως θα ήθελαν». Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και ο Παναμάς
ήταν η μειοψηφία των χωρών που στη συνάντηση του Οργανισμού
Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη
διαδικασία διαλόγου που προωθεί η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας.
Σύμφωνα με το επιχείρημα που προέβαλε η Ουάσιγκτον, στο
διάλογο θα πρέπει να συμμετέχει και ένα τρίτο μέρος.

Επομένως, η ευθύνη
για τις ενέργειες
αποσταθεροποίησης
δεν
μπορεί
να
αποδοθεί
σε
μια
συγκεκριμένη
«ηγεσία». Στην πραγματικότητα, οι κύριοι υποστηρικτές
του πραξικοπήματος δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα,
αλλά ορισμένοι επιχειρηματίες και τραπεζίτες που έχουν
ως βάση των δραστηριοτήτων τους το Μαϊάμι. Τα άτομα
αυτά κατευθύνουν τις βιαιοπραγίες, γιατί ουσιαστικά με αυτό τον
τρόπο εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους.

Ο Ενρίκε Καπρίλες ανήκει στο συνασπισμό μιας ακέφαλης
αντιπολίτευσης, αφού ένα μεγάλο ποσοστό των αντιπολιτευομένων
δεν τον αναγνωρίζει –πλέον- ως ηγέτη. Από την άλλη, όμως, έχουμε
τον αρχηγό του Κόμματος Λαϊκή Βούληση, Λεοπόλδο Λόπεζ, ο
οποίος απαιτεί την παραίτηση του Προέδρου Μαδούρο, αλλά και την
ανεξάρτητη Βουλευτή Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία υποστηρίζει
ανοιχτά μια ξένη επέμβαση στη Βενεζουέλα. Μάλιστα, αυτή η κυρία
έχει διοριστεί Πρέσβειρα του Παναμά στον ΟΑΚ με απώτερο σκοπό
να ζητήσει την παρέμβαση του Οργανισμού στην πατρίδα της για να
ανατραπεί η Κυβέρνηση Μαδούρο.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν πριν από δύο εβδομάδες,
ήταν το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός ξεκάθαρου σχεδίου: να
δημιουργηθεί μια κατάσταση χάους ώστε το κράτος να αναγκαστεί
να απαντήσει με τη βία και στη συνέχεια να ζητηθεί ξένη παρέμβαση
για την ανατροπή της Κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση
δεν έπεσε στην παγίδα κι έτσι η βία έχει κατασταλεί. Φυσικά,
όλα αυτά συμβαίνουν γιατί μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς
δεν προβλέπεται άλλη εκλογική διαδικασία, αλλά και να υπήρχε,
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να
κερδίσουν οι τρομοκράτες.

«N»: Ο ρόλος των διεθνών ΜΜΕ θεωρείτε ότι συνέβαλε ή και μεγέθυνε τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα;
Επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτά και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Εδώ και 15 χρόνια, τα διεθνή ΜΜΕ, καθώς επίσης και τα εγχώρια
ιδιωτικά ΜΜΕ επιτίθενται στη Βενεζουέλα. Αν κάποιος διαβάσει τα
ρεπορτάζ κάποιων διεθνών πρακτορείων ή εφημερίδων, όπως για
παράδειγμα της Ισπανικής «El Pais», μπορεί να αντιληφθεί εύκολα
ότι προσπαθούν να υποσκάψουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.
Τα ΜΜΕ είναι η εμπροσθοφυλακή της ιμπεριαλιστικής επίθεσης.
Πριν από την εισβολή στο Ιράκ και στη Λιβύη, τα ΜΜΕ φλόμωναν
τον κόσμο στα ψέματα για το τι πραγματικά συνέβαινε. Είναι
πασίγνωστη, άλλωστε, μαρτυρία του κοριτσιού στο Ιράκ, η
οποία κατήγγειλε ότι αποσυνδέονταν παιδιά που βρίσκονταν στις

θερμοκοιτίδες, ενώ στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι το κορίτσι αυτό
δεν έχει ταξιδέψει ποτέ στο Ιράκ. Στην περίπτωση της Λιβύης, ένα
Μέσο πήρε πλάνα από μια διαμαρτυρία στο Κατάρ και τα μετέδωσε
ισχυριζόμενο ότι έλαβαν χώρα στη Λιβύη. Επίσης, ο τότε Γενικός
Γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για φορτηγά γεμάτα Viagra, τα
οποία υποτίθεται ότι εισήγαγε ο Καντάφι για να τα διανέμει στους
στρατιώτες του που θα διέπρατταν συστηματικούς βιασμούς. Όλες
αυτές οι πληροφορίες αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ψεύτικες, αλλά
χρησιμοποιήθηκαν για να «νομιμοποιηθεί» η παρέμβαση σε αυτές
τις χώρες από τη διεθνή κοινότητα.

Σήμερα, οι χώρες αυτές είναι βαθιά διχασμένες και αντιμετωπίζουν
πολλές δυσκολίες για την εδραίωση δημοκρατικών κυβερνήσεων,
παρ’ όλο που αυτή ήταν εξ’ αρχής η αιτία της παρέμβασης.
Και στη Βενεζουέλα συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Τα ΜΜΕ
επικεντρώνονται στις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώνονται
κυρίως σε δυο περιοχές του Καράκας και στο Σαν Κριστόμπαλ,
αγνοώντας το γεγονός ότι στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας η ζωή
κυλά φυσιολογικά. Πρόσφατα με ενημέρωσαν για το ότι μια ομάδα
διαδηλωτών επιτέθηκε σε ξένους δημοσιογράφους που κάλυπταν τα
γεγονότα. Τη στιγμή της επίθεσης περισσότεροι από 15 φωτογράφοι
των διεθνών πρακτορείων βρίσκονταν μαζεμένοι στην ίδια περιοχή!
Διαβάζοντας κανείς τα ρεπορτάζ που δημοσιεύουν τα ΜΜΕ για το
γεγονός, νομίζει ότι επρόκειτο για εμπόλεμη κατάσταση. Θυμίζω,
όμως, ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε μια συγκεκριμένη περιοχή
της πόλης και μετέδιδαν αυτά που διάβαζαν στο Τwitter.

Αυτό δεν είναι καν δημοσιογραφία, είναι απλώς προπαγάνδα.
Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πιστεύουν τέτοιες
ειδήσεις επειδή τα ίδια τα ΜΜΕ έχουν δημιουργήσει ένα κοινό που
έχει ανάγκη το ψέμα και μάλιστα πληρώνει για να το ακούει.
Τώρα, όσον αφορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, είναι η
ακριβέστερη απόδειξη ότι υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θέλει
να ακούει ψέματα. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το Facebook
και το Twitter, μας δίνουν πρόσβαση σε πληροφορίες που θέλουμε να
ακούσουμε. Στην εποχή μας, υπάρχουν εταιρείες που μελετούν τις
προτιμήσεις και τις απόψεις μας βασιζόμενες στη διαδικτυακή μας
συμπεριφορά και έχουν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν ακριβώς
αυτό που θέλουμε να διαβάσουμε, ασχέτως αν αυτό είναι αλήθεια ή
ψέμα.

«N»: Έχετε δηλώσει ότι η αυξανόμενη εγκληματικότητα, ο υψηλός πληθωρισμός, καθώς και η έλλειψη
κάποιων αγαθών, αποτελούν κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα.
Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος Μαδούρο για επίλυσή τους;
Ναι, πράγματι αυτές είναι οι βασικές ανησυχίες της κυβέρνησης και
έχουν παρθεί μέτρα για την μακροοικονομία και μικροοικονομία,
αλλά και για τον προγραμματισμό των εργασιών της κυβέρνησης.
Μία από τις κύριες προκλήσεις ήταν η μετατροπή του άκαμπτου
συστήματος για την απόκτηση ξένων νομισμάτων που τέθηκε σε
ισχύ για να αποφευχθεί η φυγή κεφαλαίων από το 2002, σε ένα
σύστημα πιο ευέλικτο. Βεβαίως αυτό είχε τις συνέπειες του, αλλά
για παράδειγμα διασφαλίστηκε το ότι θα επηρεαστεί όσο το δυνατό
λιγότερο η προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων. Η διαδικασία αυτή
ξεκίνησε στις αρχές της φετινής χρονιάς και συνεχίζεται μέχρι
και σήμερα, ενώ η επίδραση της διαφαίνεται στους δείκτες. Για
παράδειγμα, η εκτίμηση κινδύνου της χώρας έχει μειωθεί κατά 347
ποσοστιαίες μονάδες και τα χρεωστικά ομόλογα της Βενεζουέλας
έχουν επανεκτιμηθεί στο 14%. Επιπρόσθετα, για να τονωθεί η
οικονομία έχει αυξηθεί η διανομή τροφίμων στα δίκτυα κρατικών
υπεραγορών και έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες εισαγωγών.
Όσον αφορά στην εγκληματική βία, έχουν εφαρμοστεί
προγράμματα περιπολίας, τα οποία αποτελούν νέο εγχείρημα για
τη Βενεζουέλα. Παράλληλα, η κεντρική κυβέρνηση είχε ξεκινήσει
μια διαδικασία διαλόγου και συντονισμού με τις τοπικές αρχές. Αν
και η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, τα αποτελέσματα
είναι θετικά.

Στηρίζουμε
κάθε προσπάθεια
για επίλυση του
προβλήματος της
Κύπρου, αρκεί να
διαφυλάσσονται
τα συμφέροντα
ολόκληρου του
κυπριακού λαού,
Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων

Δυστυχώς, όμως, κάποιοι Δήμαρχοι από τις πόλεις που έχουν
πληγεί περισσότερο αποφάσισαν να ενωθούν με τους τρομοκράτες
και να γυρίσουν την πλάτη στις προσπάθειες της Κυβέρνησης.
Από την άλλη, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το λαθρεμπόριο
επιδοτούμενων προϊόντων μέσω των συνόρων μας. Το πρόβλημα
αυτό ξεκίνησε μετά τις βίαιες διαμαρτυρίες στην πόλη Τάτσιρα που
συνορεύει με την Κολομβία. Ευτυχώς, η Κυβέρνηση κατάφερε να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα επιτυχώς.

Η νεολαία είναι το πιο σημαντικό
στοιχείο σε κάθε διαδικασίας
αλλαγής και γι’ αυτό το λόγο οι
νέοι πρέπει να ενδιαφέρονται για
την πολιτική, να συμμετέχουν στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και
στους θεσμούς της χώρας τους.

«N»: Η Κυβέρνηση και ο λαός της Βενεζουέλας στήριξε διαχρονικά τον αγώνα του
κυπριακού λαού για απαλλαγή από την τουρκική κατοχή και επανένωση της πατρίδας μας.
Πως αντικρίζετε τις πρόσφατες εξελίξεις και την επανέναρξη της διαδικασίας των συνομιλιών;
Ο λαός της Βενεζουέλας ήταν πάντα υπέρ της αυτοδιάθεσης των λαών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, επομένως στηρίζουμε
κάθε προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος της Κύπρου, αρκεί να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα ολόκληρου του κυπριακού
λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η τρέχουσα κατάσταση της Κύπρου είναι προϊόν μιας βίαιης κατάστασης που προωθήθηκε
από ξένες δυνάμεις. Στην τελική, όμως, αλληλοσκοτώθηκαν αδέλφια για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα ξένων.
Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για επίλυση του προβλήματος με τρόπο τέτοιο που θα επιτρέπεται η ανάπτυξη της χώρας ως συνόλου, για
να αντιμετωπισθούν και άλλες προκλήσεις που είναι ορατές. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια και υπάρχει
πρόθεση επίλυσης του προβλήματος είναι κάτι το θετικό.

«N»: Κλείνοντας κ. Anaya. Ένας χρόνος πέρασε από το θάνατο του Hugo Chavez. Οι πολιτικές που
ακολουθήθηκαν από τον Chavez και συνεχίζονται από τον Πρόεδρο Μαδούρο, καθιστούν τη Βενεζουέλα
ως ένα παράδειγμα οικοδόμησης μίας νέας κοινωνίας που αντιπαλεύει και μάχεται ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και την κυριαρχία των μονοπωλίων. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στην κυπριακή
νεολαία; Είναι ο σοσιαλιστικός δρόμος εφικτός;
Η νεολαία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε κάθε διαδικασίας
αλλαγής και γι’ αυτό το λόγο οι νέοι πρέπει να ενδιαφέρονται για
την πολιτική, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και στους θεσμούς της χώρας τους. Το 1998, όταν εκλέχθηκε
Πρόεδρος ο Τσάβες, ήταν ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία.
Σήμερα, στη Βενεζουέλα οι νέοι μας βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά και
είναι πλέον φυσιολογικό να βλέπει κανείς Υπουργούς, Βουλευτές,
Προϊσταμένους και Διευθυντές Ιδρυμάτων νεαρής ηλικίας. Αυτό ήταν
και είναι ένα από τα μυστικά για να ολοκληρώσουμε τα επιτεύγματα
μας. Έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο για να ξεφύγει η νεολαία μας από
μια κοινωνία καταναλωτική, που η μόνη τους έγνοια θα ήταν ποιο
αυτοκίνητο έπρεπε να αγοράσουν ή ποιο θα ήταν το καλύτερο μέρος
για να περάσουν το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, αυτό δε σημαίνει ότι
δεν κάνουν τη ζωή τους ως νέοι, απλά έχουν να αντιμετωπίσουν
και την πρόκληση της οικοδόμησης μιας πατρίδας που οι ίδιοι
ονειρεύονται γιατί νοιάζονται πραγματικά γι’ αυτήν.
Το να αποτελείς “παράδειγμα” λαού που αγωνίζεται
ενάντια στον ιμπεριαλισμό είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά τη
δεχτήκαμε με πολλή αγάπη. Οι λαοί, όμως, δεν πρέπει
να ακολουθούν “παραδείγματα” γιατί ο αγώνας
ενάντια στον ιμπεριαλισμό όπως και ο εχθρός είναι
ο ίδιος για όλους. Απλά διαφέρουν οι συνθήκες του
αγώνα σε κάθε περίπτωση, επομένως μια χώρα
δεν μπορεί να μιμηθεί το παράδειγμα μιας άλλης.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μελετήσουμε
κάθε περίπτωση, έπειτα να μελετήσουμε την
πραγματικότητα της χώρας μας και να δούμε πώς
να ξεπεράσουμε όμοιες προκλήσεις με βάση τη
συγκεκριμένη κατάσταση. Εμείς οι Βενεζουελάνοι,
μπορούμε να συνεισφέρουμε κάπως, αλλά πρέπει
να μαθαίνουμε συνεχώς από τους αγώνες όλων των
λαών του κόσμου.
Ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, έχει ανατρέψει τη ρητορική
των εγχειριδίων του 20ου αιώνα, τα οποία αποσκοπούσαν
στην ανάπτυξη μιας προκατασκευασμένης επανάστασης που
δε θα αντιμετώπιζε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.
Σήμερα, η Βενεζουέλα έχει χαράξει τη δική της πορεία, όπως και ο
Ισημερινός και η Βολιβία, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με τις δικές της
ιδιαιτερότητές. Επίσης, κάποιες από τις παραδοσιακά σοσιαλιστικές
χώρες έχουν βρει λύσεις στα δικά τους προβλήματα βάση της δικής
τους πραγματικότητας. Η Κούβα, η Κίνα και το Βιετνάμ είχαν να
αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκλήσεις, αλλά βρήκαν λύσεις και
πολλές από αυτές τις λύσεις είναι αντίθετες με τα όσα αναφέρουν τα
παλιά εγχειρίδια της δεκαετίας του ‘60 ή του ’70.
Ο Τσάβες μας κληροδότησε ένα έργο και ένα καθήκον που
συνεχίζουμε και εργαζόμαστε με βάση αυτούς τους στόχους. Ο
Τσάβες είναι μια ζωντανή σκέψη και το έργο του αναπτύσσεται και
μεγαλώνει με βάση την τρέχουσα πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Τσάβες
είχε διαφορετικές θέσεις κάποιες φορές γιατί αυτό απαιτούσαν οι
περιστάσεις. Αυτός, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται η πολιτική, με βάση τα θέλω των ανθρώπων και όχι
με εγχειρίδια, ή ακόμη χειρότερα, με αντιγραφή άλλων πειραμάτων.

Ο δρόμος του σοσιαλισμού δεν είναι απλά εφικτός, είναι απολύτως
απαραίτητος και είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε το
μέλλον των επόμενων γενεών.
Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Καινούργια Πρόσωπα – Ίδιος ο Σκοπός
Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που εξηγεί
τη δράση του φοιτητικού κινήματος
της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.
Στην παραγωγή αυτή της TeleSur,
σε σκηνοθεσία Δαβίδ Σεγκάρρα,
παρουσιάζεται η σύνδεση των
Βενεζουελανών ηγετών των φοιτητικών
οργανώσεων της αντιπολίτευσης με την
σερβική οργάνωση «Otpor» (γνωστή
σήμερα με το όνομα «CANVAS»), με το
ισπανικό Λαϊκό Κόμμα «Νέες Γενιές», με το
Ίδρυμα «FAES», με ιδρύματα της κυβέρνησης των
ΗΠΑ, καθώς επίσης και με την Ιταλική νεολαία που
συνδέεται με τον Μπερλουσκόνι και το Βατικανό.
Επίσης, παρουσιάζεται η άλλη πλευρά των επεισοδίων
που διαδραματίστηκαν στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της
Βενεζουέλας, όπου διαπράχθηκαν σοβαρά επεισόδια βίας
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ενάντια στη συνταγματική
μεταρρύθμιση που πρότεινε η Κυβέρνηση Τσάβες το 2007.
Απρίλιος: Μεταξύ ειρήνης και οργής
Είναι ένα ντοκιμαντέρ του Άνχελ Παλάσιος, που απεικονίζει
με πολλές μαρτυρίες, φωτογραφίες και βίντεο, τα γεγονότα
της βραδιάς της 14ης Απριλίου του 2013 και των ημερών
που ακολούθησαν. Παρουσιάζει την άρνηση του υποψήφιου
προέδρου της δεξιάς της Βενεζουέλας, Ενρίκε Καπρίλες,
να παραδεχτεί την ήττα του και το κάλεσμα προς τους
υποστηρικτές του για να εκφράσουν την οργή τους. Μια οργή
που προκάλεσε το θάνατο 11 ατόμων και άφησε πίσω της
δεκάδες τραυματίες.

Τ

ην 1η Μαΐου του 2004 η
Κυπριακή
Δημοκρατία
εντάχθηκε επίσημα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, την
Ένωση που ιδρύθηκε με
πρωταρχικό
στόχο
την
καπιταλιστική ολοκλήρωση
των ανεπτυγμένων χωρών
της
Ευρώπης.
Δέκα
χρόνια μετά, και με κριτήριο τη
συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία
του τι εστί ΕΕ, ο κυπριακός λαός
καλείται να προσέλθει στις κάλπες
για να εκλέξει τους εκπροσώπους
του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Για τον κυπριακό λαό, τους
εργαζόμενους και τη νεολαία, αυτή
η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί
παρά να είναι μια ευκαιρία για να
στείλουν μηνύματα εντός κι εκτός
Κύπρου, τόσο για την πάλη επίλυσης
του κυπριακού προβλήματος όσο
και για τις οικονομικές πολιτικές
που καταστρατηγούνται στη χώρα
μας αλλά και στα υπόλοιπα κράτημέλη της Ένωσης.
Όσο η πατρίδα μας παραμένει
κατεχόμενη και διαιρεμένη, το
κυπριακό θα αποτελεί την πρώτιστη
προτεραιότητα του κυπριακού λαού.
Και η πρόσφατη έκθεση προόδου της
Τουρκίας είναι ένα απτό παράδειγμα
για τις θέσεις της Ένωσης για το

κυπριακό. Την ίδια ώρα που η
ΕΕ ασκεί πιέσεις στην Κυπριακή
Δημοκρατία για άρση του βέτο που
άσκησε σε έξι ενταξιακά κεφάλαια
της Τουρκίας, κλείνει το μάτι στην
ενταξιακή πορεία μιας χώρας που
πρώτον, δεν αναγνωρίζει και έχει
υπό κατοχή εδάφη κράτους-μέλους
της Ένωσης και δεύτερον, δεν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
έναντι της ίδιας της Ένωσης.

Μέσα από ένα κείμενο που βρίθει
από αοριστολογίες για «τυχόν λάθη
και παραλείψεις που έγιναν από
την Τρόικα», που αποσιωπεί τις
τραγικές κοινωνικές επιπτώσεις
των προγραμμάτων “προσαρμογής”
και απορρίπτει με σθένος κάθε
τροπολογία
της
Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς που προωθούσε
την
πραγματική
αλληλεγγύη,
οι οικονομικές πολιτικές στην
ευρωζώνη είναι ξεκάθαρες.

Όσο η πατρίδα μας θυμάται
και βιώνει τις συνέπειες του
δίδυμου ΝΑΤΟικού εγκλήματος
του 74’, η ταύτιση της Ένωσης
με το αιματοβαμμένο ΝΑΤΟ του
Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας
είναι ένα απτό παράδειγμα για την
εξωτερική πολιτική της Ένωσης.

Οι πολιτικές αυτές της ΕΕ, είναι
οι πολιτικές που εκφράζονται και
υπερψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο από τις δυνάμεις
της δεξιάς, και συγκεκριμένα του
Ευρωπαϊκού
Λαϊκού
Κόμματος
(όπου συμμετέχει ο ΔΗΣΥ), καθώς
επίσης και των Σοσιαλδημοκρατών.
Μαζί, ΕΛΚ και Σοσιαλδημοκράτες,
έχουν καταστρατηγήσει και έχουν
βαθύνει την ταξική ανισότητα
στους Λαούς της Ευρώπης. Στα
πλαίσια του νόμου κέρδους, είτε
με λιτότητα είτε με ανάπτυξη του
κεφαλαίου, συντονισμένα ενισχύουν
τα συμφέροντα των μονοπωλίων,
των πολυεθνικών, προάγουν τα
συμφέροντα των ισχυρών κρατών
μελών και δίνουν υπερεξουσίες
στα κέντρα λήψης αποφάσεων των
Βρυξελλών.

Όσο η πατρίδα μας βυθίζεται
στην ύφεση και στη δίνη της
καπιταλιστικής
κρίσης,
οι
αντιλαϊκές και οι αντεργατικές
πολιτικές των μνημονίων, της Τρόικα
και τα bail-in του Eurogroup και
του προέδρου Αναστασιάδη, είναι
απτά παραδείγματα της οικονομικής
πολιτικής της Ένωσης.

Μόνο αυτή η ιδεολογική προσέγγιση της δεξιάς και
των υποστηρικτών της, μπορεί να δικαιολογήσει την
κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και τη σταδιακή
κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Έτσι εξηγείτε η πολιτική αύξησης της ανεργίας
που αναπόφευκτα οδηγεί στην εκμετάλλευση των
εργαζομένων, έτσι εξηγείτε η εμπορευματοποίηση της
παιδείας που αναπόφευκτα οδηγεί στην μετατροπή της
μόρφωσης σε στείρα αποσπασματική γνώση κομμένη
και ραμμένη στα μέτρα των αναγκών της ελεύθερης
αγοράς, έτσι εξηγείτε η στήριξη και η συμμετοχή σε
πολέμους και στρατιωτικές επεμβάσεις.

Όλα αυτά οδηγούν μια μεγάλη μερίδα των Λαών της ΕΕ να
υιοθετεί μια παθητική στάση, μια στάση αδιαφορίας για
το γίγνεσθαι στην ΕΕ. Μια αδιαφορία που αποτυπώνεται
στα ολοένα και αυξανόμενα ποσοστά αποχής κατά τη
διαδικασία ψηφοφορίας στις ευρωεκλογές. Είναι όμως
αυτή η δική μας ανοχή και αποχή που δίνει τα εφόδια
σε αυτές τις αντιλαϊκές δυνάμεις να μας επιβάλλουν τις
πολιτικές τους.

Για να ανοίξει ο δρόμος για την Ευρώπη των λαών και της ειρήνης
Η ενίσχυση της Αριστεράς μέσα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι
συνυφασμένη με την ενίσχυση
των πιο προοδευτικών δυνάμεων.
Των δυνάμεων που αντιστέκονται
κατά
των
αντιλαϊκών,
φιλελεύθερων και φιλονατοϊκών
πολιτικών
που
εκπορεύονται
από
τις
Βρυξέλλες. Χρειάζεται
διαρκής αγώνας και πάλη για να
ανατραπούν οι πολιτικές της ΕΕ.
Αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα
από την ενίσχυση της Ομάδας της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μόνη
πολιτική δύναμη που μάχεται για την
προώθηση διαφάνειας και προάγει
τον έλεγχο των οργάνων της ΕΕ.

Η πολιτική δύναμη που μάχεται με
συνέπεια για την καταπολέμηση
του ρατσισμού και κάθε μορφής
διάκρισης. Μάχεται για τα δίκαια
του λαού, των εργαζομένων, των
νέων και αντιτάσσεται με σθένος
σε πολιτικές που θέτουν στο
επίκεντρο τους τα συμφέροντα των
μονοπωλίων.

Δυναμώνει η φωνή του λαού,
των εργαζομένων. Η ψήφος στο
ΑΚΕΛ μεταφράζεται με ενίσχυση
της ομάδας της Αριστεράς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή
με τη σειρά της μεταφράζεται
σε προϋπόθεση για να ανοίξει ο
δρόμος για την Ευρώπη των λαών
και της ειρήνης.

Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη
ενισχύοντας το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες
Δυνάμεις, ενισχύεται η δύναμη των
αγώνων, της προοπτικής για ένα
διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης.
Δυναμώνει η φωνή της επανένωσης
της Κύπρου κόντρα σε διχοτομικές
τάσεις και νατοποίηση του νησιού.

•Έλενα Πίκουλα
Μέλος Γραφείου Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κ.Ε.
ΑΚΕΛ

Σταύρος Ευαγόρου

Βέρα Πολυκάρπου

Χάρης Πολυκάρπου

Ο Σταύρος Ευαγόρου είναι 55 χρόνων.
Γεννήθηκε το 1959 στο κατεχόμενο χωριό
Αχερίτου της Επαρχίας Αμμοχώστου. Είναι
νυμφευμένος με την Εύα με την οποία απέκτησε
μια κόρη, την Άρτεμις. Φοίτησε στο Α’ Γυμνάσιο
Αρρένων Αμμοχώστου και στο Παγκύπριο
Εμπορικό και Οικονομικό Λύκειο Λάρνακας.
Σπούδασε οικονομικά στην Πράγα και κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις. Μιλά Αγγλικά, Τσέχικα και Πολωνικά.

Η Βέρα Πολυκάρπου είναι 52 χρονών. Γεννήθηκε
το 1961 στο Ισραήλ. Κατάγεται από την Κάτω
Ζώδια, το γένος Μαλλούππα. Είναι παντρεμένη
με τον Κύπρο Πεύκο από το Λευκόνοικο και
έχουν δύο παιδιά, το Μάνο και την Αμάντα.

Ο Χάρης Πολυκάρπου είναι 30 χρονών και
κατάγεται από το Γερόλακκο. Γεννήθηκε το
1983 στη Λευκωσία. Είναι οικονομολόγος και
διαμένει στην Αγλαντζιά.

Από το 2001 ο Σταύρος
είναι Βουλευτής
Αμμοχώστου.
Είναι
ο
Αναπληρωτής
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ –
Αριστερά - Νέες Δυνάμεις και επικεφαλής του
Γραφείου Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών
του ΑΚΕΛ. Από το 1995 είναι μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Από το 2009 είναι μέλος του
Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Διετέλεσε
Εκπρόσωπος Τύπου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.
Διετέλεσε για δύο θητείες Δημοτικός Σύμβουλος
στο Δήμο Λευκωσίας ενώ στο παρελθόν
υπηρέτησε είτε ως Πρόεδρος, είτε ως μέλος,
σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια δημόσιων,
ημικρατικών και ιδιωτικών οργανισμών.
ΟΣταύροςυπήρξεΠρόεδροςτηςΚοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την εγκληματικότητα και την
καταπολέμηση των ναρκωτικών και Πρόεδρος
της Επιτροπής Προσφύγων. Σήμερα είναι ο
συντονιστής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Οικονομικών
και Προϋπολογισμού. Ήταν για χρόνια ο
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κυπριακού
Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
Συνέγραψε και εξέδωσε δεκάδες άρθρα
και μελέτες οικονομικού και κοινωνικού
περιεχομένου. Συμμετείχε σε ερευνητικά
προγράμματα στην Κύπρο, τις ΗΠΑ και στη
Γερμανία και έλαβε μέρος σε αρκετά
συνέδρια και διεθνή φόρα ως ομιλητής.

Είναι απόφοιτος του G.C.School of Careers, του
Ινστιτούτου Ρωσικής Γλώσσας Πούσκιν στη
Μόσχα και του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη
Γλωσσολογία, Μετάφραση και Διερμηνεία.
Μιλά Αγγλικά, Ρωσικά, Ισπανικά και Γαλλικά.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ανέπτυξε
πλούσια συνδικαλιστική δράση και υπηρέτησε
ως μέλος της Γραμματείας της Μόσχας της
Ένωσης Κυπρίων Φοιτητών Σοβιετικής Ένωσης.
Διετέλεσε επίσης μέλος του Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων της ΕΔΟΝ.
Εργάστηκε στην έδρα της Παγκόσμιας
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) στην
Πράγα ως διερμηνέας και συνεργάτης του
Γραμματέα της ΠΣΟ για την Αμερικανική
ήπειρο. Εργάστηκε επίσης ως επαγγελματικό
στέλεχος στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της
Κ.Ε. ΑΚΕΛ μέχρι το 2004.
Η Βέρα από το 2004 εργάζεται στην πολιτική
ομάδα της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς/
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Είναι πολιτικός σύμβουλος για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Πολιτικής
Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και για το
Κυπριακό, το Παλαιστινιακό πρόβλημα και
θέματα Μέσης Ανατολής.
Από το 2000 είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος του Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και έχει εκπροσωπήσει το
ΑΚΕΛ σε πολλές μεσογειακές, ευρωπαϊκές
και διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια. Ήταν
από τα ιδρυτικά μέλη του Κυπρο-Κουβανικού
Συνδέσμου Φιλίας και μέλος της Γραμματείας
του από το 1992 μέχρι το 2004.

Το 2007 αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικής
Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και ένα χρόνο αργότερα ολοκλήρωσε
τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Οικονομικά
και Χρηματοοικονομικά στο Queen Mary του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Σήμερα είναι
τελειόφοιτος στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών
και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου
Πανεπιστημίου. Συμμετέχει επίσης στην ομάδα
έρευνας στα πλαίσια της συνεργασίας του
Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας με το δίκτυο
RMF (Research on Money and Finance). Μιλά
Αγγλικά.
Ο Χάρης υπήρξε μαθητικό στέλεχος της ΠΕΟΜ
και της ΕΔΟΝ Λευκωσίας. Στη διάρκεια των
σπουδών του συμμετείχε στους αγώνες του
Φοιτητικού Κινήματος μέσα από τις γραμμές
της Προοδευτικής Κ.Κ.Φ. Αθήνας και της
Προοδευτικής Αγγλίας. Διετέλεσε υπεύθυνος
του φοιτητικού τμήματος της ΕΔΟΝ για
τους χώρους σπουδών της Ελλάδας και της
Βρετανίας και παράλληλα υπήρξε ενεργό
στέλεχος στις επιτροπές των Παραρτημάτων
του ΑΚΕΛ Ελλάδας και Βρετανίας. Σήμερα είναι
μέλος του Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου
της ΕΔΟΝ.
Από το 2008 μέχρι το 2011 εργάστηκε ως
συνεργάτης του ΑΚΕΛ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο γραφείο του ευρωβουλευτή
Κυριάκου Τριανταφυλλίδη. Από το 2012
εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο
Γραφείο Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών
της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Επίσης, συμμετέχει στα Γραφεία
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.

Παναγιώτης Σταυρινίδης

Νεοκλής Συλικιώτης

Τάκης Χατζηγεωργίου

Ο Δρ Παναγιώτης Σταυρινίδης είναι Λέκτορας
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι
40 χρονών. Γεννήθηκε το 1974 στη Λευκωσία
και έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Καϊμακλί
όπου φοίτησε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Παλλουριώτισσας.
Είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD) στην
Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έχει βασικές σπουδές στην Ψυχολογία από
το Saint Francis College της Νέας Υόρκης
και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία
από το Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου
Βασιλείου.

Ο Νεοκλής Συλικιώτης είναι 55 χρονών.
Γεννήθηκε το 1959 στη Λεμεσό. Είναι
νυμφευμένος με την Αδούλα και έχουν ένα
γιο, τον Άλκη.

Ο Τάκης Χατζηγεωργίου είναι 57 χρονών.
Γεννήθηκε το 1956 στην Πάνω Ακουρδάλεια
της Πάφου. Είναι παντρεμένος με την Αρετή
Πεύκου Χατζηγεωργίου από το Λευκόνοικο
και έχουν μια κόρη, την Άρτεμις.

Το 2006 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Harvard των
Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει δημοσιεύσει
σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
συλλογικούς τόμους και έχει παρουσιάσει τα
ευρήματα των ερευνών του σε επιστημονικά
συνέδρια στην Κύπρο, την Ελλάδα, σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Αμερική.
Από το 2011 εργάζεται ως Λέκτορας στο Τμήμα
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μαζί
με συνεργάτες του συντονίζει το Εργαστήριο
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου και είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ψυχολόγων Κύπρου. Ως επιστήμονας
συντονίζει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων
και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα
της επιστήμης του. Το ακαδημαϊκό του
ενδιαφέρον εστιάζεται στη μελέτη της
ψυχολογίας της οικογένειας, καθώς και στη
μελέτη της ανθρώπινης επιθετικότητας.
Ο Παναγιώτης έχει αναπτύξει έντονα
μαχητική αρθρογραφία για κοινωνικά και
πολιτικά ζητήματα σε ενημερωτικές και
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο
Πολυτεχνείο του Άαχεν στη Γερμανία.
Μιλά Γερμανικά και Αγγλικά. Υπήρξε από
τους πρωτεργάτες για την ίδρυση του
Συλλόγου Κυπρίων Φοιτητών ‘Ααχεν και
της Ομοσπονδίας Φοιτητικών Κυπριακών
Συλλόγων Γερμανίας (ΟΦΚΥΣ), της οποίας
διετέλεσε Πρόεδρος. Από το 1988 έως το
1991 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της
Παγκύπριας
Ομοσπονδίας
Φοιτητικών
Ενώσεων (ΠΟΦΝΕ).
Ο Νεοκλής υπηρέτησε το νεολαιίστικο κίνημα
ως Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της
ΕΔΟΝ. Το 1995 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΑΚΕΛ και το Δεκέμβριο του
2010 μέλος του Πολιτικού Γραφείου της
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Από το Δεκέμβριο του 2013
είναι μέλος της Γραμματείας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
Διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας
του ΑΚΕΛ και μέλος του Συμβουλίου Παιδείας
της Κύπρου.
Από το Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Ιούλιο του
2007 υπηρέτησε ως Υπουργός Εσωτερικών
στην Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου.
Από το Μάρτιο του 2008 μέχρι το Μάρτιο του
2012 διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών στην
Κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια και από το
Μάρτιο του 2012 μέχρι το Φεβρουάριο του
2013 Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας,
Τουρισμού και Ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προήδρευσε στα Συμβούλια Υπουργών στους
τομείς της Ενέργειας, Διεθνούς Εμπορίου και
Ανταγωνιστικότητας (εσωτερική αγορά και
βιομηχανία).

Σπούδασε νομικά και δημοσιογραφία στην
Αθήνα. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.
Με το πέρας των σπουδών μεταναστεύει στη
Γερμανία και την Αυστραλία για να εργαστεί.
Στην Κύπρο επέστρεψε το 1985. Δούλεψε στο
ΡΙΚ όπου και δημιούργησε την τηλεοπτική
δημοσιογραφική εκπομπή ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΑ.
Στη συνέχεια και για δώδεκα χρόνια ανέλαβε
τη διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού
ΑΣΤΡΑ 92.8.
Ο Τάκης Χατζηγεωργίου είναι μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ από το 2000.
Το 1996 εκλέχθηκε Βουλευτής Λευκωσίας με
το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις, θέση την
οποία υπηρέτησε μέχρι το 2009. Διετέλεσε
μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εξωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας της
Βουλής των Αντιπροσώπων.
Στις Ευρωεκλογές του 2009 εξελέγη
Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ – Αριστερά –
Νέες Δυνάμεις. Είναι Αντιπρόεδρος της
Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς, GUE-NGL και μέλος
των Επιτροπών Εξωτερικών και Ενέργειας
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Είναι
επίσης μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Tουρκίας.
Ο Τάκης έχει πυκνή αρθρογραφική παρουσία
με εκατοντάδες παρεμβατικά κείμενα για την
Κύπρο, το Κυπριακό και την παιδεία. Έχει
εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές, καθώς
και ένα βιβλίο με απομαγνητοφωνήσεις
επιλεγμένων συνεντεύξεων της εκπομπής
«Χωρίς Πλαίσια».

Ε

ίναι σημαντικό να αναφερθούμε από την αρχή
πως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το
οποίο καθορίζει το ύψος του προϋπολογισμού για
το 2014 δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα. Συνεπώς ο
Προϋπολογισμός του 2014 γίνεται με βάση αυτόν
του 2013, στον οποίο όμως το Συμβούλιο προτείνει
οριζόντιες αποκοπές, με αιχμή του δόρατος τη Μ.
Βρετανία.

Με την επικύρωση της συγκεκριμένης έκθεσης κατευθυντήριων
γραμμών το ευρωκοινοβούλιο θα έχει την έγκριση να προχωρήσει
σε τρίλογο για τον Προϋπολογισμό του 2014. Ο κύριος στόχος
της έκθεσης, είναι ο προϋπολογισμός να χρηματοδοτήσει
επαρκώς τις προτεραιότητες της ΕΕ, που είναι ενταγμένες στο
πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020.
Το τελικό ποσό του προϋπολογισμού αποτέλεσε μήλο της έριδος
μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το πρώτο να
ζητά την επαναφορά του προϋπολογισμού στο ύψος του 2013, (ο
σημερινός προϋπολογισμός είναι κατά 6% μειωμένος συγκριτικά
με τον περσινό) και απορρίπτοντας τις οριζόντιες αποκοπές που
προτείνει το Συμβούλιο. Η Έκθεση
του Κοινοβουλίου απορρίπτει τις
οριζόντιες αποκοπές και επαναφέρει
σχεδόν όλα τα ποσά στα επίπεδα
του προϋπολογισμού του 2013. Το
Κοινοβούλιο επίσης χαιρέτισε την
έγκριση μιας τροποποίησης για
αύξηση του προϋπολογισμού κατά 3,9
δισ. για κάλυψη ειλημμένων χρεών
από το 2013.
Παρόλο που η διαφωνία μεταξύ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου δεν είναι
ανυπέρβλητη, εντούτοις η τάση του
Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις
θα φανεί από τα πολιτικά θέματα του
προϋπολογισμού όπως ζητήματα των
ιδίων πόρων, και την χρηματοδότηση
των θεσμών της τραπεζικής ένωσης
που προσδιορίζονται στην παρούσα
έκθεση.
Το
συνολικό
ποσό
του
προϋπολογισμού όπως τον προτείνει
το Συμβούλιο είναι 142.467.606.684
στις Δεσμεύσεις και 136.065.804.080
στις
πληρωμές.
Το
Συμβούλιο
προχώρησε σε οριζόντιες αποκοπές
ύψους 240εκ. (-0,2%) στις δεσμεύσεις
και 1,061τρισ. (-0,8%) στις πληρωμές.
Συγκεκριμένα
αυτές
πλήττουν
κυρίως τους τομείς 1α-Αειφόρος
Ανάπτυξη (-0.36% Δεσμεύσεις, -3.6%
Πληρωμές), 4- Εξωτερική Δράση
της ΕΕ (-0.21%Δεσμεύσεις, -2.5%
πληρωμές) και τομέα 5- Διοίκηση
(-1.78% Δεσμεύεις και πληρωμές)

Καταληκτικά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί πολλά από
τα πιο αντιδραστικά και αντιλαϊκά προγράμματα όσον αφορά
την επισφαλή εργασία, την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά, και την ιμπεριαλιστική επέμβαση σε τρίτα κράτη. Με την
θέση του για επαναφορά των κονδυλίων στα επίπεδα του 2013,
το Κοινοβούλιο δεν κάνει κάτι το πραγματικά ριζοσπαστικό
όσον αφορά το μέλλον της ΕΕ. Αξίζει να θυμηθούμε πως και
ο προϋπολογισμός του 2013 ήταν αποτέλεσμα οριζόντιων
αποκοπών και λιτότητας. Επιπλέον στον προϋπολογισμό του
2014 μειώνονται συγκριτικά με το 2013 τα κονδύλια για την
κοινωνική συνοχή, την ασφαλή εργασία γενικότερα μετρά
που μπορούν να ανακουφίσουν τον λαό, και αυξάνονται
κονδύλια που επιβραβεύουν την αντιμεταναστευτική πολιτική
της ΕΕ, όπως είναι η οικονομική ενίσχυση του κατασταλτικού
μηχανισμού FRONTEX κτλ.
Ως εκ τούτου το ΑΚΕΛ από κοινού με την πολιτική μας ομάδα
στο ευρωκοινοβούλιο GUE/NGL καταψήφισαν την έκθεση για
τον προϋπολογισμό στην ολομέλεια της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου
2013. Η έκθεση εγκρίθηκε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
ήταν 480 υπέρ, 119 κατά και 86 απόχες.

Ο

ι εξελίξεις στην Τουρκία δημιουργούν
αναταράξεις στο αστικό πολιτικό σύστημα
με τον αντίκτυπο τους να φτάνει πέραν των
συνόρων της Τουρκίας. Οι σημερινές εξελίξεις,
έρχονται ως συνέχεια των διαδηλώσεων οι
οποίες προηγήθηκαν τον περασμένο χρόνο
στην Τουρκία, με επίκεντρο την πλατεία Ταξίμ,
οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με βίαιη κρατική καταστολή.
Αυτές οι εξελίξεις αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση
της Τουρκίας κύρια με βίαιη κρατική καταστολή και
προβάλλοντας την πρόφαση της παρέμβασης «εξωτερικού
παράγοντα» στο εσωτερικό της χώρας.
Αποτελεί γεγονός, πως το φαινόμενο του κυβερνώντος
Κόμματος ΑΚΡ του Ταγίπ Ερντογάν, που επικράτησε τα
τελευταία 10 χρόνια στην Τουρκία, άρχισε να φτάνει σε
μια τεράστια κρίση. Χαρακτηριστικό της πολιτικής του
κόμματος είναι ο «μετα-ισλαμισμός», της ιδεολογίας που
ουσιαστικά προέβλεπε μια πραγματιστική μετάλλαξη των
παραδοσιακών ισλαμιστικών κινημάτων. Στο πλαίσιο αυτό,
περνούσαν, τοιουτοτρόπως, από μια πολιτική με κέντρο τη
θρησκεία, σε μια πολιτική που θα στόχευε στο σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό. Η Δύση
στήριξε αυτή τη μεταλλαγή, επένδυσε μάλιστα σε αυτήν
διανοητικά και στρατηγικά.
Η τεράστια συγκέντρωση δύναμης στο ΑΚΡ με την
ανατροπή της εξουσίας από το κεμαλικό κατεστημένο που
επικρατούσε ως πρόσφατα στην τουρκική πολιτική σκηνή
και στο τουρκικό βαθύ κράτος, οδήγησε το πρώτο σε μια
έντονη προσπάθεια υλοποίησης της ισλαμικής ατζέντας που

διεπόταν από αλαζονεία και αυταρχισμό, που ως αποτέλεσμα
είχε αφενός μια τεράστια λαϊκή κατακραυγή εναντίων του
και αφετέρου μια αρνητική μετατροπή γι’ αυτό της στάσης
των ιμπεριαλιστικών κέντρων απέναντι του.
Η λαϊκή κατακραυγή ξέσπασε κύρια από τον Μάη του
περασμένου χρόνου με τα γεγονότα στο πάρκο Γκεζί. Η
διαμαρτυρία κατά της κοπής δέντρων για κτίσιμο εμπορικού
κέντρου μετατράπηκε σταδιακά σε ένα τεράστιο κίνημα
αμφισβήτησης της κρατικής πολιτικής. Αυτό το κίνημα,
που συμπεριλάμβανε διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, το
συνένωνε κύρια η αμφισβήτηση της ισλαμικής ατζέντας,
του κρατικού αυταρχισμού και της εξωτερικής πολιτικής της
χώρας ειδικότερα στη Συρία. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις
πρωτοστάτησαν και αρκετά αριστερά κόμματα και κινήματα,
μεταξύ αυτών και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.
Η επόμενη φάση της πολιτικής κρίσης είχε εσωτερική
διάσταση στο κυβερνών κόμμα σε μια διαμάχη του
ισλαμικού κινήματος Γκιουλέν με τον Ερτογάν. Μια σειρά
από αποκαλύψεις οικονομικών σκανδάλων διαφθοράς
που συμπεριλάμβαναν κρατικούς αξιωματούχους, μεταξύ
αυτών και τον Ερτογάν, αποκαλύφθηκαν έπειτα και από τη
συμβολή κύκλων του κινήματος Γκιουλέν. Ο Ερτογάν έκτοτε
προσπαθεί να επιβληθεί επιβάλλοντας βίαιες και ριζικές
τομές: απολύσεις πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων,
βίαιη καταστολή διαδηλώσεων, συλλήψεις πολιτικών
αντιπάλων, περιορισμοί ελευθερίας έκφρασης (απαγόρευση
μέχρι και του twitter!) κ.α. Η πολιτική κρίση στην Τουρκία
έχει αντίκτυπο και στην οικονομία αφού η τουρκική λίρα
έχει υποτιμηθεί πέραν του 1/5 της αξίας της μέχρι τώρα.

Ο θάνατος του Μπερκίν γίνεται εφαλτήριο
νέων αγώνων
Το πιο πρόσφατο γεγονός που ήρθε να αναζωπυρώσει περεταίρω την
αμφισβήτηση της κρατικής πολιτικής ήταν ο θάνατος του 14χρονού Berkin
Elvan, στις 16 Ιουνίου 2013 που όπως πάρα πολλά παιδιά στη δική του ηλικία,
έφυγε από το σπίτι του για να αγοράσει ψωμί. Το τέλος όμως για το ανήλικο
παιδί ήταν τραγικό, αφού κτυπήθηκε από φυσίγγιο αερίου στο κεφάλι, σε μια
από τις πολλές εφόδους της αστυνομίας ενάντια στους διαδηλωτές του Γκεζί.
Ο 14χρονος Berkin για 269 μέρες έδινε τη μάχη της ζωής, έδινε τη μάχη
για δικαίωση, για να μην πάει χαμένο
«το ψωμί» της οικογένειας, όπως και
τόσων άλλων απλών οικογενειών. Τελικά
όμως απεβίωσε σχεδόν ένα ολόκληρο
χρόνο μετά από τον τραυματισμό του. Με
την είδηση του θανάτου του ολόκληρη
η Τουρκία δάκρυσε. Η ψευδαίσθηση ότι
η μετεξέλιξη στο δημοκρατικό Ισλάμ θα
έφερνε την αλλαγή, αποδείχτηκε και με
τον πιο επίσημο τρόπο ακόμη ένα παραμύθι
της αστικής τάξης. Ο θάνατος του Berkin επανέφερε στην επιφάνεια πολλές και
διαφορετικές κοινωνικές δυναμικές, ένα
μεγάλο ξέσπασμα ενάντια στον αυταρχισμό.
Οι «βαθυστόχαστες» αναλύσεις και σχόλια
δε μπορούν να αντικαταστήσουν με κανένα
τρόπο την εικόνα της Τουρκίας σήμερα.
•Γιώργος Αντωνίου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου
Επαναπροσέγγισης

Επαναπροσέγγιση – φιλία – συνεργασία:

Γ

ια εικοστή δεύτερη συνεχή
χρονιά η ΕΔΟΝ πραγματοποιεί
το Δεκαπενθήμερο
Επαναπροσέγγισης που
είναι αφιερωμένο στους
ηρωομάρτυρες της
ελληνοτουρκικής φιλίας
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και
Κώστα Μισιαούλη. 49 χρόνια
μετά την στυγερή δολοφονία
των δυο Κύπριων πατριωτών, στις 11 Απριλίου
1965, από την τουρκοκυπριακή τρομοκρατική
οργάνωση TMT, τα μηνύματα αυτής της θυσίας
παραμένουν δυνατά όσο ποτέ. Με την ευκαιρία
αυτής της επετείου, το Κεντρικό Συμβούλιο της
ΕΔΟΝ έχει αποφασίσει όπως πραγματοποιήσει και
φέτος το Δεκαπενθήμερο Επαναπροσέγγισης από
τις 2 μέχρι τις 16 Απριλίου 2014 υπό το σύνθημα
«Κάτω από τον ίδιο ουρανό».
Η επαναπροσέγγιση ήταν και παραμένει
πολύ ψηλά στις πολιτικές προτεραιότητες της
Οργάνωσής μας και της Αριστεράς στην Κύπρο
και αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς στη
δραστηριότητα και δράση που αναπτύσσει. Για
την ΕΔΟΝ, η δραστηριοποίηση στον τομέα της
επαναπροσέγγισης είναι υπόθεση ολόχρονη, η
οποία κορυφώνεται στο πλαίσιο του Δεκαημέρου.
Μέσα σε συνθήκες όξυνσης του εθνικισμού –
σοβινισμού η πολιτική της επαναπροσέγγισης
είναι στρατηγική επιλογή και συμβάλλει στην
προσπάθεια για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη,
ανεξάρτητη, αποστρατικοποιημένη ομοσπονδιακή,
κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Ιστορικά, η πολιτική της επαναπροσέγγισης, της φιλίας, της συνεργασίας, της
κοινής πάλης και της ειρηνικής συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων
εξυπηρετούσε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας
μας, λειτουργώντας πάντοτε ενοποιητικά για το λαό μας και ως ανάχωμα
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και ραδιουργίες που στόχευαν στο διαμελισμό
και την διχοτόμηση της Κύπρου. Για αυτό οι Καβάζογλου και Μισιαούλης
που ενσάρκωναν την έννοια της Ελληνοτουρκικής φιλίας, δεν μπορούσαν να
γίνουν ανεκτοί από τις δυνάμεις της διχοτόμησης και του σοβινισμού.
Στον αντίποδα, ο εθνικισμός – σοβινισμός, η ενωσιολογία και η μισαλλοδοξία
εξυπηρετούσαν τους εχθρούς του τόπου και του λαού μας και λειτουργούσαν
σαν ο δούρειος ίππος για την επιβολή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των
ξένων σε βάρος της Κύπρου.

Δύο παραμένουν οι επιλογές:
Σήμερα, αυτή η εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου. Δυο παραμένουν
και σήμερα οι επιλογές μας. Είτε να ζήσουμε μαζί με τους τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας στην κοινή μας πατρίδα, είτε χωριστά στη βάση της
διχοτόμησης ξεπουλώντας τη μισή μας πατρίδα στην Τουρκία.
Για την ΕΔΟΝ και την Αριστερά φυσιολογικά το να ξεπουλήσουμε τη μισή
μας πατρίδα ποτέ δεν ήταν επιλογή. Η διχοτόμηση αποτελούσε εναλλακτική
επιλογή μόνο για όσους γέμιζαν το λαό με ψευδαισθήσεις. Ανέκαθεν στηρίζαμε
την πολιτική της φιλίας, της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης
ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων και ιδιαίτερα μετά την τουρκική εισβολή
του ’74 είχαμε το πολιτικό θάρρος και τη διορατικότητα να προτάξουμε την
πολιτική της επαναπροσέγγισης. Δίνοντας της πάντοτε το σωστό πολιτικό
– ταξικό περιεχόμενο, απορρίπτουμε την προσπάθεια ξένων κέντρων να
ανάξουν την επαναπροσέγγιση σε θέμα ψυχολογικής προσέγγισης των δυο
κοινοτήτων.
Για αυτές μας τις θέσεις δεχτήκαμε τις λοιδορίες και τους προπηλακισμούς
από τις εθνικιστικές δυνάμεις των οποίων η τύφλα του φανατισμού, η
μισαλλοδοξία και ο αλυτρωτισμός ουδέποτε τους επέτρεψαν να δουν καθαρά
και με νηφαλιότητα στις σωστές του διαστάσεις το θέμα των σχέσεων των δυο
κοινοτήτων.

Καταστροφή ο εθνικισμός, ο σοβινισμός και η ακροδεξιά:
Δυστυχώς τα φαινόμενα εθνικιστικών εξάρσεων δεν έχουν εκλείψει. Αντίθετα εντείνονται στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, εκεί που
η ακροδεξιά συνεχίζει την πολιτική της μισαλλοδοξίας, του εθνικισμού και την αντιομοσπονδιακή υστερία της. Η οργανωμένη παρουσία
νεοναζιστικών ακροδεξιών ομάδων και στις δυο πλευρές του συρματοπλέγματος πρέπει να ανησυχούν τον κάθε Κύπριο πατριώτη, τον κάθε
δημοκρατικό άνθρωπο. Αυτοί που κατάστρεψαν την πατρίδα μας θέλουν να αναλάβουν και πάλι να τη σώσουν!

Η Τουρκία να αλλάξει στάση:
Για την εξεύρεση λύσης του κυπριακού η οποία να ανταποκρίνεται στους στόχους μας, λύση δηλαδή διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ένα κράτος με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα,
με επανενωμένο το χώρο, το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία, στη βάση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, με σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των νομίμων κατοίκων του νησιού, χρειάζεται αλλαγή στάσης και θέσεων από
την τουρκική πλευρά.

Μεγάλη πορεία νεολαίας
Το Δεκαήμερο Επαναπροσέγγισης θα κορυφωθεί με την μεγάλη πορεία νεολαίας την Κυριακή 6 Απριλίου από το Πέρα Χωριό Νήσου προς τον
τάφο του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου. Η ΕΔΟΝ καλεί την κυπριακή νεολαία να συμμετάσχει μαζικά στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν
ώστε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα για επαναπροσέγγιση και λύση επανένωση και απελευθέρωση της πατρίδας και του λαού μας.

Π

όσο αθώο μπορεί
να μας φαίνεται
ένα
σπρώξιμο
στο προαύλιο του
σχολείου ή
μία
απλή προσφώνηση
του διπλανού στο
θρανίο, αλλά με
τρομερές συνέπειες
για τους αποδέκτες αυτών των
συμπεριφορών. Όλοι έχουμε
υπάρξει ένα κομμάτι αυτής της
εικόνας, όλοι περάσαμε μία
παιδική ηλικία και εφηβεία με
σιδεράκια, με παραπάνω κιλά,
με σπυράκια ή μεγάλα γυαλιά
ή ακόμα επειδή τα παπούτσια
και τα ρούχα μας δεν ήταν
κάποιας επώνυμης μάρκας. Και
αν δεν ήμασταν από αυτή τη
μεριά και γεννηθήκαμε τόσο
τυχεροί, ώστε να ανήκουμε
στην ομάδα των «κοινωνικά
δημοφιλών» παιδιών, όπως
προστάζει το σάπιο σύστημα
του καπιταλισμού, τότε κάποιον
σχολιάσαμε,
κοροϊδέψαμε,
γελάσαμε εις βάρος του ή απλά
τον κοιτάξαμε με περιφρόνηση.
Όποιος ισχυριστεί πως ποτέ
δεν έκανε αστείο σε έναν φίλο
επειδή μίλαγε ψευδά ή ήταν
κοντός ή ήταν παχύς ή είχε κάτι
άλλο χαρακτηριστικό επάνω
του που τον διαφοροποιούσε,
είναι απλά ψεύτης. Βέβαια αυτό
απέχει πολύ από την βία στα
σχολεία, το ξύλο στα κρυφά ή
το κλέψιμο από μεγαλόσωμα
παιδιά των λεφτών για την
καντίνα. Απέχει όντως, όμως
δυστυχώς οι συνέπειες και τα
αποτελέσματα
μπορούν
να
συγκριθούν!

Ο κώδωνας του κινδύνου για το κοινωνικό
φαινόμενο του «μπούλινγκ» στα σχολεία
μας, έχει κτυπήσει εδώ και καιρό. Αυτού του
είδους η αντικοινωνική συμπεριφορά όπως
το «μπούλινγκ», έχει αρχίσει να εμφανίζεται
εδώ και κάποια χρόνια στα σχολεία μας και
οι καταγγελίες από μαθητές/θύματα αυτής
της βίαιης συμπεριφοράς των συμμαθητών
τους μέρα με την μέρα αυξάνονται με
το φαινόμενο αυτό να τους προκαλεί
σοβαρά προβλήματα μόνο και μόνο επειδή
εμφανίζουν κάποια ιδιαιτερότητα στη
συμπεριφορά, στο χρώμα, στο σωματότυπο,
στον τρόπο έκφρασης ή δεν είναι αρεστά σε
μια ομάδα προσώπων.
Ο χαρακτηρισμός «μπούλινγκ» προέρχεται
από την αγγλική λέξη μπουλ (bull) που
σημαίνει ταύρος και με μία ευρύτερη έννοια
δυνατός, νταής. Το «μπούλινγκ» είναι ο
όρος που περιγράφει όσους και όσες –
παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά
και που συστηματικά καταδυναστεύουν
τους γύρω τους στο σπίτι, στο σχολείο,
στην εργασία, στη σχέση. Το φαινόμενο
αυτό στο εξωτερικό έχει προκαλέσει
σοβαρά
κοινωνικά
προβλήματα,
ενώ
έχει
οδηγήσει
α ν θ ρ ώ π ο υ ς
στα
άκρα.
Η
αντικοινωνική
αυτή συμπεριφορά
έχει
αρχίσει
να
εμφανίζεται και στην
Κύπρο τα τελευταία
χρόνια,
ιδιαίτερα
στα σχολεία μας.

Το «μπούλινγκ»
είναι έξω από την
πόρτα μας…
Το φαινόμενο του εκφοβισμού παιδιών
από
παιδιά
αρχίζει
και
παίρνει
σοβαρότατες διαστάσεις και στην
Κύπρο αφού υπάρχουν συγκεκριμένες
καταγγελίες για ‘’μπούλινγκ’’ σε σχολεία.
Εμφανίζεται με τη μορφή μικρών ομάδων,
συμμοριών που προσπαθεί η μια να
φανεί πιο δυνατή από την άλλη με σκοπό
να επικρατήσει, να εξουσιάσει, να πάρει
τη νίκη. Υπάρχει ο εκφοβισμός στους
αδύνατους. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν
τον όρο «μπούλινγκ» ως την περιγραφή
της συμπεριφοράς όσων ανθρώπων
(αντρών και γυναικών), συστηματικά
καταδυναστεύουν την ψυχική ή και
σωματική υγεία των συνανθρώπων τους
με διάφορους τρόπους, όπως:
•Απαξίωση, κοροϊδία, καψώνια.
•Αδικαιολόγητη κακομεταχείριση.
•Συνεχής κριτική και ματαίωση.
Οι περισσότεροι θύτες αντλούν από
τις πράξεις τους αίσθηση υπεροχής
και εξουσίας. Ενδεχομένως να έχουν
ψυχολογικά προβλήματα ή απλώς η
συμπεριφορά τους να αντικατοπτρίζει
τον «αέρα» ενός πολιτισμού όπου
όλα επιτρέπονται: Η εκδικητικότητα,
ο ανταγωνισμός, η έλλειψη ηθικών
φραγμών κτλ.

Αυτές οι συμπεριφορές έχουν άμεσο και
σοβαρότατο ψυχολογικό και σωματικό
αντίκτυπο σε όποιον έχει την ατυχία να
είναι αποδέκτης τους. Απόρροια όλων
αυτών είναι κρίσεις πανικού, αγχώδεις
διαταραχές, σύνδρομο μετατραυματικού
στρες, κατάθλιψη με κίνδυνο αυτοκτονίας
(ιδιαίτερα ανάμεσα σε εφήβους).
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά
εκφοβισμού
στα
σχολεία,
εξίσου
σοβαρή - αυτή που βλέπουμε να
συμβαίνει από άτομα που ανήκουν σε
διαφορετικές ιδεολογικές ομάδες που
τρομοκρατούν άλλα παιδιά, ώστε να μην
εκφράζονται ελεύθερα για τις πολιτικές
τους πεποιθήσεις- όλοι θυμόμαστε το
πρόσφατο γεγονός που μαθητής έπεσε
θύμα εκφοβισμού επειδή έδινε φυλλάδια
μέσα στο σχολείο του για την Παγκύπρια
Εκδρομή της ΕΔΟΝ στο Τρόοδος!

Όλοι Διαφορετικοί, όλοι Ίσοι
Ως Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, καταδικάζουμε αυτού του είδους τα
φαινόμενα μέσα στα σχολεία αλλά και εκτός, που προκαλούν απομόνωση
και κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών που είναι διαφορετικά με τον ένα
τρόπο ή με τον άλλο από την εικόνα που μας «πλασάρουν», οδηγώντας
αυτά τα παιδιά και εφήβους στα άκρα με την πρόκληση διάφορων
ψυχολογικών ή και σωματικών συνεπειών. Τα ΕΔΟΝόπουλα, διαχρονικά
μέσα από τις εκστρατείες τους μαθαίνουν πως «Όλοι Διαφορετικοί,
όλοι Ίσοι», γι’ αυτό ακριβώς το λόγο κανένας δεν έχει το δικαίωμα να
κοροϊδεύει ή να τρομοκρατεί τον άλλο εξαιτίας της διαφορετικότητας του,
αντιθέτως πρέπει να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των παιδιών, έτσι ώστε να
αποφεύγονται φαινόμενα όπως το «μπούλινγκ» και να μετατρέπονται σε
μάστιγα της κοινωνίας μας!
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

T

η φετινή χρονιά,
η ΠΕΟΜ κατάφερε
να κερδίσει στις
μαθητικές εκλογές
και να πλειοψηφήσει
στη
Γραμματεία
της
ΠΣΕΜ
μετά
από 2 χρόνια που η ΠΣΕΜ βρισκόταν κάτω
από τον έλεγχο της ΜΑΚΙ του ΔΗΣΥ. Θα
παρουσιάσουμε εδώ την πολύπλευρη δράση
της φετινής ΠΣΕΜ τους τελευταίους 5 μήνες,
από την ημέρα που εκλέχθηκαν από τους
μαθητές και για τα οποία εμείς οι ΠΕΟΜίτες
είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι
γιατί φάνηκε η διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ
της ΠΕΟΜ και της ΜΑΚΙ στην πράξη. Είμαστε
περήφανοι γιατί αυτά που λέγαμε στους
συμμαθητές μας για μια διεκδικητική και
δημοκρατική ΠΣΕΜ τα κάναμε ζωή και
πράξη.
Μετά τον καταρτισμό της νέας Γραμματείας
της ΠΣΕΜ σε σώμα, ξεκινήσαμε άμεσα με την
πρώτη από τις αρκετές κινητοποιήσεις που
κάναμε φέτος για τα κόμιστρα λεωφορείων
και για άλλες διεκδικήσεις μας. Συνολικά,
διοργανώσαμε ή συμμετείχαμε συνολικά
σε εφτά (7) κινητοποιήσεις, αποχές από
μαθήματα, πορείες και διαμαρτυρίες. Σε
αυτό το πλαίσιο συμμετείχαμε σε πέντε (5)
συσκέψεις της πλατφόρμας «η κοινωνία
αντιδρά και διεκδικεί» και συντονίσαμε
τα βήματα μας με 20 άλλες οργανώσεις
εργαζομένων, αγροτών, νέων, φοιτητών,
μικρομεσαίων και άλλων ενάντια στην
Τρόικα και τις αντιλαϊκές πολιτικές που
κουρελιάζουν τα όνειρα μας. Διοργανώσαμε
ή/και συμμετείχαμε σε τέσσερις (4)
δημοσιογραφικές διασκέψεις με θέμα τις πιο
πάνω κινητοποιήσεις και τη δράση μας.
Τον περασμένο Νοέμβρη διοργανώσαμε
Παγκύπριες Αντικατοχικές πορείες και
διαδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες κατά την
επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Αντιπροσωπεία της ΠΣΕΜ μετέβηκε στην
πρεσβεία των ΗΠΑ και προχώρησε σε
επίδοση ψηφίσματος με την ευκαιρία της
40ης επετείου από τη λαϊκή εξέγερση του
Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου, αφού
ακυρώθηκε η Πορεία Μνήμης και Τιμής
Πολυτεχνείου λόγω του θανάτου του Γλ.
Κληρίδη. Συμμετείχαμε και καταθέσαμε
στεφάνι στην κηδεία του πρώην Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αείμνηστου
Γλαύκου Κληρίδη, εκπροσωπώντας όλους
τους μαθητές μακριά από μικροπολιτικές
σκοπιμότητες.
Όλους αυτούς τους μήνες συμμετείχαμε
εκπροσωπώντας υπεύθυνα τους μαθητές
και διεκδικώντας τα δικαιώματα μας έξι

(6) φορές σε Επιτροπές της Βουλής και
στη συνεδρία του Συμβουλίου Παιδείας του
Υπουργείου Παιδείας. Στείλαμε επιστολή
στον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Κενεβέζο για
το πρόβλημα που προέκυψε το Δεκέμβρη με
τις κλειστές θερμάνσεις σε κάποια σχολεία
μέσα στο κρύο του Χειμώνα. Το πρόβλημα
λύθηκε αμέσως μετά. Συμμετείχαμε επίσης
ενεργά και δραστήρια στην Παγκύπρια
Συλλογή Τροφίμων για τους άπορους
συμμαθητές μας σε όλα τα σχολεία. Κάναμε
έντεκα (11) συναντήσεις με αρμόδιους
φορείς (κόμματα, υπουργεία κλπ.) και
συμμετείχαμε σε τέσσερα (4) συνέδρια και
εκδηλώσεις φορέων που σχετίζονται με την
παιδεία.
Στο πλαίσιο εμβάθυνσης της δημοκρατίας και
του τρόπου λειτουργίας του Οργανωμένου
Μαθητικού Κινήματος, κάναμε τρεις (3)
τακτικές
Συνεδρίες
Γραμματείας
της
ΠΣΕΜ (όπως προνοούν οι κανονισμοί).
Το αναφέρουμε γιατί τίποτε δεν είναι
αυτονόητο. Τα προηγούμενα δύο χρόνια οι
ΜΑΚΙτες που βρίσκονταν στην ηγεσία της
ΠΣΕΜ, δεν πραγματοποιούσαν συνεδρίες της
Γραμματείας. Πόσο μάλλον να επιδίωκαν
να διοργανώσουν Συνδιασκέψεις των ΕΣΕΜ
και το Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΣΕΜ. Εμείς
αντιθέτως, φέτος επιδιώξαμε και έγιναν
Γενικές Συνελεύσεις των πενταμελών
μαθητικών συμβουλίων στα πλείστα Λύκεια
και Τεχνικές Σχολές όλης της Κύπρου με
θέμα τα προβλήματα των μαθητών μέσα
στο Φλεβάρη. Το ίδιο έγινε το Μάρτη
με τις Συνδιασκέψεις των Επαρχιακών
Συντονιστικών Επιτροπών (ΕΣΕΜ), που
για πρώτη φορά μετά από χρόνια έγιναν
σε όλες τις επαρχίες. Ακόμα και στην
ΕΣΕΜ Λάρνακας, η οποία ελέγχεται από
τη ΜΑΚΙ, αναγκάστηκαν να διοργανώσουν
Συνδιάσκεψη για να μην χάσουν το τρένο
της δημοκρατίας που ξεκίνησε από όλες τις
άλλες επαρχίες με πρωτοβουλία της ΠΕΟΜ.
Αποκορύφωμα της όλης προσπάθειας ήταν
το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ)
που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου στην
αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου
και αποτέλεσε τη γιορτή της Δημοκρατίας
για το μαθητικό κίνημα.
Η ΠΕΟΜ επιδιώκει η ΠΣΕΜ να διαδραματίσει
υπεύθυνο και εποικοδομητικό ρόλο, τόσο στα
μαθητικά, όσο και γενικότερα στα κοινωνικά
ζητήματα του τόπου. Δεσμευτήκαμε ότι θα
είμαστε άξιοι συνεχιστές της μέχρι σήμερα
πορείας της ΠΣΕΜ, μιας πορείας αγώνων και
διεκδικήσεων για το μαθητικό κίνημα, αλλά
και για τον τόπο γενικότερα.
Κεντρικό Μαθητικό Γραφείο ΕΔΟΝ

Έ

να μέρος της σχολικής παιδείας είναι η ιδιωτική
εκπαίδευση. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή λειτουργούν
36 ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Τα σχολεία
αυτά λειτουργούν με ένα ξεχωριστό τρόπο σε σχέση
με τη δημόσια εκπαίδευση. Το κράτος δεν έχει τη
δυνατότητα να ασκήσει τον ίδιο βαθμό ελέγχου
μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας. Ως αποτέλεσμα αυτού
του γεγονότος, στα ιδιωτικά σχολεία επικρατεί μια έλλειψη
δημοκρατικού διαλόγου, αφού τα δικαιώματα που κερδήθηκαν
με αγώνες από τους συμμαθητές μας των δημοσίων, για εμάς
δεν ισχύουν.
Το θέμα των κομίστρων, που οι συμμαθητές μας των δημοσίων
συνεχίζουν να δίνουν αγώνα για κατάργηση τους, το βλέπουμε
κάθε χρόνο αφού όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα
λεωφορεία πρέπει κάθε χρόνο να πληρώνουν επιπρόσθετο
κονδύλι στα ήδη ψηλά δίδακτρα. Επίσης, το θέμα της εμφάνισης
είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. Εκτός του ότι
επιβάλλεται να φοράμε συγκεκριμένα ρούχα, υπάρχει αυστηρός
έλεγχος για την εμφάνιση μας (κοσμήματα, ξύρισμα, μαλλιά
κλπ). Έτσι δίνεται σημασία στην εμφάνιση του μαθητή, αντί να
κρίνεται για την ακαδημαϊκή του επίδοση.
Μια άλλη πολύ σημαντική διαφορά από τα δημόσια, είναι ο
τρόπος εκλογής των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων. Στα
ιδιωτικά, τα Κ.Μ.Σ δεν έχουν κάποιες υποχρεώσεις ούτε και
καθορισμένα δικαιώματα. Επίσης δεν έχουν συμμετοχή στο
καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μαθητών,
αφού οι αποφάσεις και οι εσωτερικοί κανονισμοί παίρνονται
από τη διεύθυνση του σχολείου. Ο τρόπος εκλογής του Κ.Μ.Σ.
δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές στα δημόσια σχολεία. Το
κάθε ιδιωτικό σχολείο έχει δικό του σύστημα εκλογής, όπου σε
μερικές περιπτώσεις στα Κ.Μ.Σ. μπαίνουν οι αριστούχοι χωρίς
εκλογές. Στα ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
οι μαθητές δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε οργανωμένα
σύνολα (π.χ. ΕΣΕΜ και ΠΣΕΜ για τα ιδιωτικά) και έχουν μόνο
ενδοσχολική δραστηριότητα.

Ως ΠΕΟΜ, θεωρούμε ότι κάποια από τα πιο πάνω παραδείγματα
είναι φαινόμενα έλλειψης δημοκρατίας και διαλόγου. Έχουμε τη
θέση κατά των αυστηρών μέτρων και της έλλειψης δικαιωμάτων.
Είμαστε σε θέση να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά από
την άλλη θέλουμε να έχουμε και δικαιώματα. Από την πρώτη
στιγμή είχαμε ολοκληρωμένες προτάσεις για την αλλαγή και
βελτίωση του παρόντος συστήματος στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Καταρχήν, προτείνουμε την εναρμόνιση των κανονισμών για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών με βάση
τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, ο τρόπος
εκλογής των Κ.Μ.Σ. να γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως τα
δημόσια σχολεία. Ο λόγος είναι για να μην αποκλείεται κανένας
συμμαθητής μας από την εκλογική διαδικασία. Επιπρόσθετα,
έχουμε την άποψη για δημιουργία ΕΣΕΜ ιδιωτικών σχολείων,
όπως επίσης και ΠΣΕΜ Ιδιωτικών Σχολείων. Γνωρίζουμε τα
διάφορα προβλήματα των συμμαθητών μας στα ιδιωτικά, γι’
αυτό έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται και να διεκδικούν
ξεχωριστά τα προβλήματα τους. Έτσι θα μπορούν να παίρνουν
μέρος και να έχουν λόγο στις αποφάσεις που εφαρμόζονται στα
σχολεία τους.
Τέλος, διαβεβαιώνουμε όλους τους συμμαθητές μας των
ιδιωτικών, ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όσα αναφέραμε
πιο πάνω. Να δοθεί φωνή στους συμμαθητές μας των ιδιωτικών,
να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Θα
συνεχίσουμε τον αγώνα προς όφελος όλων των μαθητών και
για τη βελτίωση του παρόντος συστήματος.
•Ρολάνδος Κυριάκου
Στέλεχος ΠΕΟΜ
Grammar School

Π

ολύ
σημαντικός
παράγοντας
για την ομαλή
λειτουργία των
μαθημάτων είναι η
καλή σχέση μεταξύ
καθηγητή και
μαθητή. Ο μαθητής
χρειάζεται ένα καλό
κλίμα που να ευνοεί
την μάθηση, ενώ
ο εκπαιδευτικός
θέλει να δουλεύει
σε μια φιλική
και ευχάριστη
ατμόσφαιρα. Έτσι,
λογικό θα ήταν σε
όλα τα σχολεία,
σε όλες τις τάξεις
να υπάρχει αυτή
η άριστη σχέση
μεταξύ διδάσκοντα
και διδασκόμενου.
Με θλίψη σας
λέω πως αυτή η
ευχάριστη σχέση
δεν υπάρχει παντού
και αυτό το στηρίζω
όχι μόνο από

Οι προσβολές μπορεί να αφορούν
το ντύσιμο του μαθητή, τα
μαλλιά, τη βαλίτσα του, ακόμα
και για τις πολιτικές και
ιδεολογικές του πεποιθήσεις,
μειώνοντας έτσι τον μαθητή
μπροστά στους συμμαθητές
του. Αυτό έρχεται ευτυχώς σε
αντίθεση με τους καθηγητές οι
οποίοι, είναι πάντα στο πλευρό
μας και μας βοηθούν δίνοντας
μας συμβουλές χωρίς να
επιβάλουν το τι είναι σωστό
και λάθος κατά τη δική τους
άποψη. Καθηγητές πολεμούν
μέσα στις συγκεντρώσεις
των καθηγητών για τα
δικαιώματα μας, διευθυντές
ρισκάρουν τη δουλειά
τους επειδή θέλουν να μας
δουν χαρούμενους και
εφημερεύοντες καθηγητές
φέρονται σαν φίλοι μας.
Αυτά τα σχολεία έχουν
στο επίκεντρο τους τον
μαθητή και θα πρέπει να
είναι πρότυπο για τα άλλα
σχολεία που υστερούν από
αυτή τη σχέση μεταξύ του
μαθητή και του καθηγητή.
προσωπική εμπειρία, αλλά
και από συζήτηση με πολλούς
άλλους μαθητές. Πρόσφατα
μάλιστα, γίναμε μάρτυρες
από ηχητικό που υπάρχει στο
διαδίκτυο με την απαράδεκτη
συμπεριφορά καθηγήτριας
σε Γυμνάσιο της Λεμεσού.
Ο μαθητής είναι σε μια ηλικία
που τα πάντα καθορίζουν
τον μελλοντικό εαυτό του. Ο
ενήλικας που θα βγει από το
σχολείο θα πρέπει να πείσει
το παιδί του να σέβεται τους
καθηγητές του ώστε να του
συμπεριφέρονται ανάλογα,
μα όταν ήταν μαθητής έτσι
έγινε στην περίπτωση του
ή καθημερινά δεν έλειπαν
οι λογομαχίες μεταξύ του
και του καθηγητή του;
Αν υπάρχει έχθρα μεταξύ
καθηγητή και μαθητή θα
υπάρξει αναπόφευκτα
για πολλούς λόγους και
μείωση βαθμού, αλλά και
άλλα συνεπακόλουθα που
καθορίζουν το μέλλον του
μαθητή.

Στην περίπτωση όμως,
που ο καθηγητής και ο
μαθητής έχουν έναν αμοιβαίο
σεβασμό, το μάθημα θα
γίνεται με ζωντάνια και
ευχαρίστηση, έτσι ώστε να
χαίρεται και ο καθηγητής
όταν θα ξυπνά το πρωί
για δουλειά, αλλά και ο
μαθητής θα απολαμβάνει
το αναγκαίο αυτό μάθημα
για την πρόσβαση του στα
πανεπιστήμια. Θα ήταν ωραίο
αν ο αριθμός αυτών των
περιπτώσεων ξεπερνούσε
τον αριθμό των πρώτων
περιπτώσεων.
Με λύπη μου βλέπω σε
πολλά σχολεία περιπτώσεις
όπου, οι καθηγητές φέρονται
μειονεκτικά σε μαθητές
από διάφορες κοινωνικές
ομάδες. Οι προσβολές
γίνονται καθημερινό
φαινόμενο προκαλώντας
έτσι ψυχολογική βία στους
μαθητές, αλλά και τα
επακόλουθα όπως τους
καυγάδες μεταξύ καθηγητή
– μαθητή – διεύθυνσης –
γονιού.

Ως ΠΕΟΜίτες
αγωνιζόμαστε για τον
μαθητή και επιδιώκουμε
την οποιαδήποτε ευνοϊκή
αλλαγή του περιβάλλοντος
που περιβάλλει τον
μαθητή. Σημαντική εδώ
είναι η συμβολή του
καθηγητή που με τον
αμοιβαίο σεβασμό, τη
βοήθεια του στη σωστή
οικοδόμηση του χαρακτήρα
του εφήβου, τη συμβολή
του στον αγώνα για
τα δικαιώματα του και
κυρίως κρατώντας μια
φιλική στάση προς τον
μαθητή θα επιφέρει ένα
πιο λειτουργικό σχολείο.
Το σχολείο μου ευτυχώς
είναι μια από τις καλές
περιπτώσεις και θα ήθελα
να μοιραστώ το αίσθημα
αυτό με τους υπόλοιπους
συμμαθητές μου στην
υπόλοιπη Κύπρο.
•Μιχάλης Κανελλής
Στέλεχος ΠΕΟΜ
Λυκείου Βεργίνας Λάρνακας

Ο

ι νέοι, οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους
στην Εθνική Φρουρά, καλούνται να φέρουν
σε πέρας μια δύσκολη και σημαντική
αποστολή μέσα στις συνθήκες ημικατοχής
που βρίσκεται η Κύπρος.

Η λειτουργία της Εθνικής Φρουράς, παρ’ όλα
τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε σχέση
κυρίως με τις συνθήκες διαβίωσης των εθνοφρουρών, εντούτοις,
συνεχίζει να χαρακτηρίζεται και από στοιχεία που δεν συμβαδίζουν
με το γενικότερο επίπεδο της κοινωνικής εξέλιξης.
Μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα
διαφοροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης:

για

ουσιαστική

1.

Να μελετηθούν και να αναθεωρηθούν εκείνοι οι στρατιωτικοί
κανονισμοί, που πλέον δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες και κοινωνικές πραγματικότητες, αλλά χαρακτηρίζονται
από αναχρονιστικό πνεύμα και περιεχόμενο.

2.

Η ρύθμιση που έγινε σε σχέση με την μη έκτιση των πρώτων 40
ημερών ποινής φυλάκισης, κρίνεται ως θετικό βήμα. Συνεχίζουμε
να στηρίζουμε την πλήρη κατάργηση της πρόνοιας για έκτιση
πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν του χρόνου της κανονικής
θητείας.

3.Να

δημιουργηθούν επιτροπές στρατιωτών μέσα στα
στρατόπεδα, που σε συνεργασία με τις διοικήσεις, θα ασχολούνται
με τα θέματα των συνθηκών ζωής και ψυχαγωγίας στην Εθνική
Φρουρά.

4.

Στον τομέα της βελτίωσης των χώρων διαβίωσης των
εθνοφρουρών καταγράφονται πολύ σημαντικά βήματα και η
προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί.

μελέτη, σε συνδυασμό με την γενικότερη αναδιοργάνωση της
Εθνικής Φρουράς, καταγράφεται ως μια σημαντική ενέργεια
από πλευράς της Κυβέρνησης Χριστόφια. Παρά τις δυσκολίες
και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν, τα οποία δεν είναι άσχετα
με μικροκομματικές σκοπιμότητες διαφόρων πολιτικών κύκλων,
πρέπει αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί.

7.

Πέραν των περιπτώσεων εθνοφρουρών που προέρχονται από
μονογονεϊκές οικογένειες, όπου έγιναν σημαντικές αλλαγές προς
την σωστή κατεύθυνση σε σχέση με τη χρονική διάρκεια της θητείας
τους, επιβάλλεται να θεσμοθετηθούν σαφή κριτήρια εξέτασης
και άλλων περιπτώσεων εθνοφρουρών που αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, λαμβανομένων
υπόψη και κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων.

8.

Το χρηματικό ποσό του επιδόματος των στρατιωτών μετά την
πρόσφατη αύξηση από την κυβέρνηση Χριστόφια και η διασύνδεσή
της με την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), αποτελεί
μια πολύ θετική εξέλιξη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι καλό
να εξετάζεται η αύξησή του, ούτως ώστε να συμβαδίζει με τις
τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες.

Για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών
εισηγούμαστε:

1.Να επεκταθεί και να αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος.
2.Να προωθηθούν τα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας

με αντιναρκωτικό, επιμορφωτικό και γενικά κοινωνικό
χαρακτήρα, για δημιουργία ανοικτών χώρων άθλησης και δωρεάν
παραχώρηση της κάρτας νέων στους εθνοφρουρούς.

3.Να ενθαρρυνθεί η πολιτιστική δημιουργία και να προωθηθεί η
ενασχόληση με τον αθλητισμό.

5.Να

Δηλώνουμε την εναντίωσή μας σε όσες απόψεις ακούγονται
από κάποια κόμματα για μετατροπή της Εθνικής Φρουράς σε
μισθοφορικό στρατό, με μισθοφόρους οπλίτες, όπως και τη
συμμετοχή μας σε διεθνείς ιμπεριαλιστικές αποστολές.

6.Η προσπάθεια μείωσης της στρατιωτικής θητείας από τους

Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους νέους εθνοφρουρούς
και θα συνεχίσει να πιέζει, για να επιτευχθεί η ποιοτική αλλαγή
μέσα στην Εθνική Φρουρά.

εξαλειφθεί πλήρως η εθνικιστική προπαγάνδα, τα
σοβινιστικά σύμβολα και συνθήματα στο στράτευμα, καθώς και
τα μεμονωμένα φαινόμενα κακοποίησης ή ψυχολογικής βίας σε
στρατιώτες.
εικοσιτέσσερις στους δεκαεννιά μήνες μέσα από συγκεκριμένη

Κ

Η Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ να αναλάβει τις ευθύνες της

αταγγέλλουμε με το πιο έντονο τρόπο την
αντιδημοκρατική στάση που πλέον ακολουθεί η
φοιτητική παράταξη του κ. Αναστασιάδη στους
χώρους σπουδών όπου ελέγχει τις φοιτητικές
ενώσεις και τα Δ.Σ τους. Μπροστά σε όλους τους
φοιτητές ξεδιπλώνεται μια Πρωτοπορία από
τα παλιά, μια Πρωτοπορία που με ετσιθελικό
και αυταρχικό τρόπο αποφασίζει και διατάζει
καταστρατηγώντας βασικές πρόνοιες καταστατικών,
χωρίς κανένα σεβασμό στο φοιτητικό κίνημα στο σύνολο
του, στις άλλες παρατάξεις του φοιτητικού κινήματος,
τους ίδιους τους φοιτητές που αναμένουν στήριξη και
εκπροσώπηση από τα Δ.Σ των φοιτητικών ενώσεων.
Θυμίζουμε τα 77 επιπλέον ψηφοδέλτια που έριξαν στις
τμηματικές εκλογές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου,
την μη πραγματοποίηση Γ.Σ στην Φοιτητική Ένωση
της Αθήνας, την ετσιθελική επιβολή αντιπροσώπευσης
της Φοιτητική Ένωση της Αγγλίας χωρίς εκλογές στο
συνέδριο της ΠΟΦΕΝ, λόγος που οδήγησε τον Αγώνα
να αποχωρήσει από την ΠΟΦΕΝ, το ρεζίλεμα του
φοιτητικού κινήματος στο Frederick όπου ξεκάθαρα

άκυρα ψηφοδέλτια παραχωρήθηκαν στην Πρωτοπορία
και πολλά άλλα.
Το ποτήρι ξεχείλισε στην Τσεχία. Από την πρώτη μέρα
ίδρυσης της Φ.Ε.Κ.ΤΣΕ ανέκαθεν λειτουργούσαν το
ελάχιστο δύο εκλογικά κέντρα για να διευκολύνονται όλοι
οι φοιτητές της Τσεχίας να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα. Ένα στην Πράγα και ένα στο Brno. Μετά από
την περσινή εκλογική διαδικασία για πρώτη φορά στην
ηγεσία της Φ.Ε.Κ.ΤΣΕ βρίσκεται η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία.
Παρόλο που ήταν μια χρονιά που Φ.Ε. έμεινε στην
αδράνεια πραγματοποιώντας μόνο μερικά party χωρίς
καμία συνδικαλιστική δράση, χωρίς να συναντηθεί
τουλάχιστον με την ΠΟΦΕΝ ή χωρίς να συναντηθεί με τις
Κυπριακές αερογραμμές για μείωση των αεροπορικών,
φαίνεται η κατρακύλα στην Τσεχία να μην έχει τελειωμό.
Υπό τα ηνία της Πρωτοπορίας πάρθηκε η απόφαση όπως
δεν επιτραπεί στους φοιτητές του Brno να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα, επειδή η Πρωτοπορία δεν έχει
υποψήφιο να θέσει ενώπιον των φοιτητών.

Καλούμε την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων να
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει πλήρως το
χρέος και το ιστορικό καθήκον περιφρούρησης του φοιτητικού
κινήματος. Δεν μπορεί το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα της
Κύπρου να κατρακυλά και να επιστρέφει στις πιο μαύρες στιγμές
στις ιστορίας του, τότε που γεννήθηκε η ΠΟΦΝΕ, και η 11 μελής
γραμματεία του να σφυρίζει αδιάφορα. Το βάρος αναστήλωσης
της Ομοσπονδίας και του Φοιτητικού κινήματος βαραίνει
ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
Έχουμε όλοι καθήκον να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του
φοιτητικού κινήματος και να περιφρουρήσουμε την ολοκλήρωση
της ενοποίησης του ως κόρη οφθαλμού αλλιώς το φοιτητικό
κίνημα οδεύει προς ολοταχώς στη διάλυση
και αυτό θα το πληρώσει ο κάθε φοιτητής και
φοιτήτρια. Την ίδια ώρα ζημιωμένος θα είναι
ο λαός μας, αφού η όποια προσπάθεια για
διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος
θα δεχθεί ανεπανόρθωτο πλήγμα, ρόλο
που ανέκαθεν εκπροσωπούσαν επάξια οι
φοιτητικές ενώσεις και η ΠΟΦΕΝ.
Για μας στην Προοδευτική είναι
ξεκάθαρο ότι όλα όσα πετύχαμε όλα
αυτά τα χρόνια τόσο για τους φοιτητές
όσο και για τον αγώνα του λαού μας

είναι γιατί το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα και οι αποφάσεις
του, προωθούσαν την ενότητα, τη μαζικότητα και τη διεκδίκηση,
μακριά από μικροπαραταξιακά συμφέροντα. Προειδοποιούμε για
πολλοστή φορά ότι στην κατρακύλα, συνένοχοι δεν θα είμαστε.
Δεν μπορεί η Προοδευτική να σύρεται πίσω από τις ετσιθελικές
και φασιστικές αποφάσεις της Πρωτοπορίας, αντίθετα θα είμαστε
απέναντι με ότι αυτό συνεπάγεται.
•Νάσος Κούκος
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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τις 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της Φοιτητικής Ένωσης
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα αποτελέσματα έχουν
ως εξής: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1153 ΨΗΦΟΥΣ 33,47%
(-3,12%) 7 ΕΔΡΕΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 1458 ΨΗΦΟΥΣ 42,32%
(+0,44%) 9 ΕΔΡΕΣ, ΑΓΩΝΑΣ 369 ΨΗΦΟΥΣ 10,71% (+0,64)
2 ΕΔΡΕΣ, ΑΦΕ 242 ΨΗΦΟΥΣ 7,02% (-1,14%) 2 ΕΔΡΕΣ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
223 ΨΗΦΟΥΣ 6,47% (+3,18%) 1 ΕΔΡΑ.
Οι εκλογές του Πανεπιστημίου Κύπρου, του μεγαλύτερου χώρου
σπουδών και της μεγαλύτερης φοιτητικής Ένωσης παράλληλα, έχουν
τελειώσει. Οι φοιτητές με τη ψήφο τους ανέδειξαν την Πρωτοπορία
πρώτη δύναμη και την Προοδευτική Κ.Φ. δεύτερη με 9 και 7 έδρες
αντίστοιχα στο σώμα της Φοιτητικής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι για
ακόμα μια χρονιά η Φοιτητική μας Ένωση θα μείνει ακατάρτιστη,
λόγω της ακροδεξιάς πλειοψηφίας στη ΦΕΠΑΝ, Πρωτοπορίας – ΑΦΕ.
Παρά την ποσοστιαία και αριθμητική πτώση της Προοδευτικής
Κ.Φ., το εκλογικό αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση δεν μας αφήνει
απογοητευμένους και με κατεβασμένα τα κεφάλια. Η Προοδευτική
Κ.Φ. ήταν, είναι και θα παραμείνει η παράταξη που είναι δίπλα στους
φοιτητές στα μικρά, αλλά και στα μεγάλα τους προβλήματα. Στα

προβλήματα τους εντός, αλλά και εκτός Πανεπιστημίου όπως κάνει
μια πραγματικά γνήσια αριστερή και προοδευτική παράταξη.
Ο πόλεμος που δέχεται αυτή τη στιγμή η αριστερά στον τόπο μας
με τη βοήθεια πάντοτε και των ΜΜΕ, δε θα άφηνε ανεπηρέαστους
και τους φοιτητές, τους οποίους προσπαθούν καθημερινά
να παραπληροφορήσουν, να τους αποπροσανατολίσουν από
την πραγματικότητα και παράλληλα να τους οδηγήσουν στην
αποπολιτικοποίηση, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα
χαρακτηριστικά που προωθεί ανά το παγκόσμιο η δεξιά.
Οι εκλογές δεν ήταν και δε θα είναι ποτέ αυτοσκοπός για εμάς. Η
ένδοξη και λαμπρή ιστορία της Προοδευτικής που ξεκίνησε με τη
θέληση μερίδας φοιτητών να επαναφέρουν τη δημοκρατία στο
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δεν μας επιτρέπει ούτε λεπτό να
απογοητευόμαστε και να κάνουμε βήμα πίσω όσον αφορά στις θέσεις
και τις απόψεις μας για τους φοιτητές, για το Πανεπιστήμιο, αλλά και
για την κοινωνία μας.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 1153 φοιτητές που μας
έδωσαν τη στήριξη τους και να υποσχεθούμε σε όλο το οργανωμένο
φοιτητικό κίνημα του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι θα συνεχίσουμε
από εκεί που δεν σταματήσαμε ποτέ και θα συνεχίσουμε να είμαστε
καθημερινά δίπλα σε όλους τους φοιτητές.

Τα 40 χρόνια ήταν απλώς η αρχή για την Προοδευτική!
•Απόστολος Τσακκιστός
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστήμιου Κύπρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
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φοιτητόκοσμος του ΤΕΠΑΚ στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές
έδωσε για ακόμα μια φορά την αυτοδυναμία στην Προοδευτική
Κίνηση Φοιτητών. Το γεγονός αυτό είναι ακόμα μια απόδειξη ότι
η φοιτητική παράταξη της αριστεράς με το έργο της και τους
αγώνες που έδωσε σε όλη την χρονιά κατάφερε να δημιουργήσει
μια παράδοση και ένα δεσμό εμπιστοσύνης της ίδιας μαζί με τους
φοιτητές του πανεπιστημίου. Το ποσοστό που κατέλαβε η Προοδευτική Κ.Φ.
στις εκλογές ήταν 56,3%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 738 ψήφους από
τις 1358 που ήταν το πλήθος των ψηφοφόρων. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρά
μικρότερο από το περσινό (56,7%) και παρά το γεγονός αυτό φαίνεται για
ακόμα μια φορά η καθολική στήριξη των φοιτητών του πανεπιστημίου στην
παράταξη μας.
Το αποτέλεσμα των εκλογών εξασφάλισε στην Προοδευτική 12 από τις 21 έδρες
στην υφιστάμενη φοιτητική ένωση. Οι εκπρόσωποι μας στην Φοιτητική ένωση
έχουν καταλάβει και τις επτά οργανωτικές θέσεις της ΦΕΤΕΠΑΚ. Για τη νέα χρονιά
η ηγεσία της ΦΕΤΕΠΑΚ καλείται να ξεπεράσει εαυτόν και να προσφέρει στους
φοιτητές του Πανεπιστημίου όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να έχει μια
αξιοπρεπή φοίτηση. Η οικονομική κρίση σε συνάρτηση με τα διάφορα κτυπήματα
που δέχεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση οπλίζουν την νέα φοιτητική ένωση με
ενέργεια και επιχειρήματα να συνεχίσει να στέκεται προστάτης των φοιτητών του
πανεπιστημίου μας. Το ΤΕΠΑΚ είναι ένα πανεπιστήμιο που τα προοδευτικά του
χαρακτηριστικά το χρίζουν συνεχή πεδίο βολής για τους διάφορους πολέμιους
της παιδείας. Στο στόχαστρο τους μπαίνουν θεμιτά ή αθέμιτα και οι φοιτητές τους
οποίους η ΦΕΤΕΠΑΚ καλείται να υπερασπιστεί μέχρι τέλους.
Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών έχουμε θέσει σαν στόχο η νέα φοιτητική ένωση,
να συνεχίσει στην ίδια γραμμή που με κόπο και αγώνες χάραξε την προηγούμενη
χρονιά. Με την αυτοδυναμία που μας δόθηκε από τους συμφοιτητές μας έχουμε θέσει
τον φοιτητή σαν το πρώτιστο μας μέλημα και θα κάνουμε τα μέγιστα για να μην
μετανιώσει ούτε στιγμή που μας τίμησε με την στήριξη του.
•Γιάγκος Βιτσαΐδης
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει
την συνολική μεταρρύθμιση της
πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας με την
εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (ΕΕΕ) από την 1η Ιουλίου
2014. Η μεταρρύθμιση αυτή, που
αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της
Κυβέρνησης, παρουσιάζεται ως το αντίδοτο στο
υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας το
οποίο, κατά την Υπ. Εργασίας, «έχει αποτύχει
και δεν μπορεί να δώσει λύσεις». Μάλιστα, σε
σχετικό σημείωμα του Υπουργείο Εργασίας, το
ΕΕΕ παρουσιάζεται ως «ύστατο δίχτυ προστασίας»
που στόχο έχει να εξασφαλίσει το «θεμελιώδες
δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας για αξιοπρεπή
διαβίωση».
Όμως, έτσι έχουν τα πράγματα; Το ΕΕΕ θα
συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής
προστασίας ή στην αποδυνάμωση της; Και αν
θα συμβάλει, τότε με ποιον τρόπο; Από πού θα
εξευρεθούν οι πόροι; Κάτω από ποια κριτήρια θα
παραχωρείται και σε ποιους; Πως καθορίζεται
το ύψος του και ποιοι είναι οι περιορισμοί; Τι
περισσότερο θα δώσει το νέο σύστημα σε σχέση με
το υφιστάμενο;
Όλα αυτά, είναι μόνο μερικά από τα εύλογα
ερωτήματα που δεν έχουν ακόμα απαντηθεί ενώ
σε λιγότερο από 3 μήνες το νέο σύστημα μπαίνει
σε εφαρμογή; Από την 1η Μαΐου αναμένεται όπως
ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων και ακόμα
δεν έχει προηγηθεί κοινωνικός διάλογος έστω
και αν το ΕΕΕ «μαγειρεύεται» σχεδόν εδώ και ένα
χρόνο.

Μεταρρύθμιση ή απορρύθμιση του
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας;
Σύμφωνα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), κάποιες κοινωνικές
παροχές καταργούνται, κάποιες άλλες ενοποιούνται ενώ παράλληλα
ενισχύεται η στόχευση όλων των κοινωνικών παροχών. Πρόκειται για
τις παροχές προς του λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, το Επίδομα Τέκνου
και τις χορηγίες προς τους συνταξιούχους. Όλα αυτά, και πολλά άλλα,
αντικαθιστούνται από το ένα ενιαίο σύστημα «προνοίας» το οποίο θα
καθορίζει ένα και μοναδικό επίδομα για όλους στην βάση πολλών και
αδιευκρίνιστων, μέχρι στιγμής, κριτηρίων. Η ευθύνη για το ΕΕΕ θα
μεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, η λογική έχει ως εξής: Αν τα εισοδήματα
κάποιου βρίσκονται κάτω από το ενδεδειγμένο όριο του καλαθιού της
νοικοκυράς, το οποίο δεν έχει ακόμα καθοριστεί, τότε είναι δικαιούχος.
Το τι δικαιούται θα καθορίζεται από άλλους παράγοντες όπως είναι
το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και η σύνθεση της οικογένειας,
κριτήρια τα οποία επίσης δεν έχουν ακόμα καθοριστεί.
Το κράτος δηλαδή θα έρχεται να συμπληρώνει το εισόδημα των χαμηλά
αμειβόμενων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των αναπήρων με ένα επίδομα
που θα «προστατεύει» τον δικαιούχο από την φτώχεια και θα του
εξασφαλίζει, όπως μας λένε, «αξιοπρεπή διαβίωση».
Την ίδια στιγμή, ενώ ισχυρίζονται πως στον Προϋπολογισμό του 2014
έχει περιληφθεί ικανό κονδύλι που να διασφαλίζει την εφαρμογή του
ΕΕΕ, προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Πως το Υπ. Εργασίας θα εφαρμόσει
το ΕΕΕ από την στιγμή που ο προϋπολογισμός τους είναι μειωμένος
κατά 103 εκ.; Από πού θα εξευρεθούν τα χρήματα για κάλυψη όλων
των δικαιούχων τη στιγμή που οι παροχές είναι μειωμένες κατά €127εκ;
Μήπως θα προέλθουν από την μείωση ή την κατάργηση υφιστάμενων
σχεδίων και παροχών όπως το Δημόσιο Βοήθημα, το Επίδομα Τέκνου, η
φοιτητική χορηγία, τα επιδόματα πολυτέκνων κ.α.;

το ΕΕΕ... ανακυκλώνει τη φτώχεια
Όλα τα πιο πάνω ερωτήματα παραμένουν και δυστυχώς δεν θα
απαντηθούν όπως ακριβώς έγινε στις υπόλοιπες 15 χώρες της ΕΕ στις
οποίες εφαρμόζεται το ΕΕΕ. Είναι φανερό πως τα προγράμματα αυτά
αποτελούν το «χρυσωμένο χάπι» για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Η αποτελεσματικότητα τους ως προς την αντιμετώπιση της φτώχειας
δεν επιβεβαιώνεται εμπειρικά. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι η
αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, όπως άλλωστε υπαγορεύεται
από τις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις που γεννοβόλησαν το ΕΕΕ. Δεν
είναι τυχαίο πως μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση
σε σχέση με το ΕΕΕ, το μεταρρυθμισμένο σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας πρέπει να είναι συμβατό με τους δημοσιονομικούς στόχους
που καθορίζει το Μνημόνιο. Δηλαδή, μείωση και κατατεμαχισμό
των κοινωνικών παροχών και γενικότερα του κοινωνικού κράτους.
Με αυτή την καταστροφική αντίληψη συμβαδίζει και η κυβέρνηση η
οποία «έσβησε» το υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας μέσα σε
μια γραμμή. Το ίδιο σύστημα που στήριξε τον λαό μας σε δίσεκτους
καιρούς, παρά τις όποιες αδυναμίες και στρεβλώσεις κουβαλούσε από
το ξεκίνημα της εφαρμογής του.
Όπως προκύπτει από όλες τις μελέτες, τα προγράμματα του ΕΕΕ όχι
μόνο δεν εξυπηρετούν τον ρόλο της κοινωνικής πρόνοιας αλλά αντίθετα
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για το «βαθύ κούρεμα» των παροχών
και των επιδομάτων. Προκύπτει δηλαδή πως πρόκειται για ημίμετρα
που αφενός δεν θα παρέχουν πραγματική προστασία σε αυτούς που το
έχουν ανάγκη και αφετέρου θα επιχειρήσουν να κρύψουν την φτώχεια
κάτω από το χαλί. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η φτωχοποίηση του
λαού μας μεθοδεύεται όλο και πιο έντονα. Όλα αυτά μέσα σε περίοδο
που κάθε σπίτι έχει ανέργους ή/και εργαζόμενους με μισθούς πείνας.
Παρόλα αυτά, η Υπουργός Εργασίας υπεραμύνεται του ΕΕΕ τονίζοντας
πως αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα της διασποράς των επιδομάτων τα
οποία καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες των ατόμων. Δεν απαντάει βέβαια για
το πόσες και ποιες ανάγκες θα καλύπτει το ένα και μοναδικό επίδομα.
Στο κάτω κάτω, η «αξιοπρεπής διαβίωση» όπως αυτή εμπνέεται από

την ΕΕ και την Κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν μεταφράζεται σε τίποτα
περισσότερο από την φυσική διαβίωση του ατόμου.
Η αντιμετώπιση της φτώχειας, δεν μπορεί να επιλυθεί μέσα από την
κρατική «φιλανθρωπία» αλλά χρειάζεται συνολικότερη ενίσχυση
του κοινωνικής πρόνοιας στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Η
ενίσχυση και αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής πρέπει να
στοχεύει στην πραγματική ευημερία του λαού και όχι των αριθμών.
Και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει όσο η κυβέρνηση ακολουθεί τον
υποτακτικό δρόμο του Μνημονίου.
•Βάκης Χαραλάμπους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων
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ο κίνημα των Αθλητικών – Μορφωτικών Συλλόγων
στην Κύπρο έκανε την εμφάνιση του τις δεκαετίες
1940 με 1950. Ήταν δημιούργημα της ανάγκης
στήριξης της αριστεράς την δύσκολη εκείνη περίοδο
των πολιτικών καταδιώξεων. Το όλο σκεπτικό αυτού
του εγχειρήματος, ήταν η αναδιοργάνωση ενός
ισχυρού λαϊκού μετώπου σε κάθε γειτονιά. Ένα λαϊκό μέτωπο,
το οποίο θα πρόσφερε στο κόσμο της αριστεράς και όχι μόνο,
τα κατάλληλα εφόδια μόρφωσης, αθλητικής και πολιτιστικής
δραστηριότητας.
Μέσα από τους Αθλητικούς – Μορφωτικούς Συλλόγους, το
λαϊκό κίνημα της Κύπρου γιγαντώθηκε. Εργάτες, αγρότες,
νέοι, νέες, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών μέσα από
την δράση αυτών των συλλόγων, κατάφεραν να ορθώσουν
ανάστημα και να σπάσουν τους κοινωνικούς φραγμούς
και την προκατάληψη, της τότε εποχής. Μέσα από αυτούς
αναπτύχθηκε το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ευγενούς
άμιλλας, ενώ εδραιώθηκε και ο εθελοντισμός.

«Οι Σύλλογοι που άλλαξαν
το ρου της ιστορίας»
Η ιστορία μετά από εφτά σχεδόν δεκαετίες, μας επιβάλλει να προτάξουμε ξανά
τα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση τεσσάρων Αθλητικών Συλλογών που
άλλαξαν το ρου της τότε μαύρης εποχής του εμφύλιου και του κατατρεγμού
των αριστερών.
Στις αρχές του 1948 και ενώ στην Ελλάδα μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος,
μεταφέρθηκε στην Κύπρο το κλίμα της έντασης και της καταδίωξης
Δημοκρατικών και Αριστερών αθλητών από τα Σωματεία και τους Γυμναστικούς
Συλλόγους. Οι Γυμναστικοί Σύλλογοι και πολλά Εθνικόφρονα Ποδοσφαιρικά
Σωματεία, ήθελαν να επιβάλουν σε αθλητές στίβου και ποδοσφαιριστές, την
υποχρέωση άρνησης των ιδεολογικών τους «πιστεύω» με την υπογραφή
δηλώσεων.
Στόχος ήταν η υποταγή των προοδευτικών αθλητών, με την καταπάτηση της
αξιοπρέπειας τους, ή ακόμη και την εκδίωξή τους από τα διάφορα Σωματεία.
Ο εκβιασμός ήταν φανερός.
Η προσπάθεια τους όμως απέτυχε παταγωδώς. Οι περισσότεροι από τους
προοδευτικούς αθλητές και ποδοσφαιριστές δεν υπόκυψαν στον εκβιασμό.
Με περηφάνια αποχώρησαν, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους
την ζωή.

Με περίσσιο θάρρος, πήραν την γενναία απόφαση
και προχώρησαν στην δημιουργία τεσσάρων
νέων Αθλητικών Συλλόγων, την ΑΛΚΗ Λάρνακας,
την Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, τον Ορφέα
Λευκωσίας και την ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας που
έμελλε ν’ αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Αυτοί οι
Σύλλογοι, αγκαλιάστηκαν από την πρώτη στιγμή
από τη λαϊκή μάζα και αποτελούν μέχρι σήμερα
ορόσημο αγώνα και αντίστασης.
Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο που έκανε στην
εφημερίδα «ΝΕΟΛΑΙΑ» ο κύριος Πολυδεύκης
Κυπριανίδης, ο οποίος ως ένα παιδί δέκα μόλις
χρονών τότε, έχοντας αμυδρές αναμνήσεις της
εποχής εκείνης τονίζει: «Δεν θυμάμαι πολλά
πράγματα από εκείνη την περίοδο. Αυτό που
θυμάμαι όμως πιο έντονα είναι ότι ο κόσμος της
αριστεράς αγκάλιασε αυτούς τους Συλλόγους και
τους προστάτευε ως κόρη οφθαλμού. Έχει μείνει
ανεξίτηλο στη μνήμη μου ένα περιστατικό το
οποίο θέλω να σας μεταφέρω, για να καταλάβετε
τι συνέβαινε εκείνη την εποχή και πως το ζούσε ο
ίδιος ο κόσμος. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στο
γήπεδο. Αγωνιζόταν η ΟΜΟΝΟΙΑ εναντίον στην
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ στο πρωτάθλημα της ΚΕΠΟ. Αυτό
που χώριζε το εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο
του γηπέδου ήταν απλά ένα σχοινί. Ο καθένας
εύκολα θα μπορούσε να πηδήξει το σχοινί και
να μπει μέσα. Κανένας, μα κανένας όμως δεν
το έπραξε. Όλοι περνούσαν από την είσοδο και
άφηναν τον οβολό τους για να στηρίξουν και τους
δύο συλλόγους. Ήταν κάτι το απίστευτο».
Σήμερα, μπορεί ο αθλητισμός να έχει μπει σ’
«επαγγελματικά καλούπια» και να μας έχει
παρασύρει όλους, όμως δεν πρέπει πότε να
ξεχνάμε ότι οι Αθλητικοί Μορφωτικοί Σύλλογοι
του Λαϊκού Κινήματος δημιουργήθηκαν για να
παράξουν κοινωνικό έργο και για να δώσουν στην
Κυπριακή Κοινωνία μια εναλλακτική πρόταση,
πέραν αυτής του σάπιου κατεστημένου της δεξιάς
που δρούσε και συνεχίζει να δρα βρώμικα μέχρι
σήμερα.
Ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση τους
βάση των σημερινών συνθηκών είναι κάτι
το επιβεβλημένο και αναγκαίο, έτσι ώστε ν’
αναγεννηθούν και να γίνουν όπως παλιά, οι
κράχτες των μαζών και κυρίως της νεολαίας.
Αυτό όμως δεν πρέπει να αντικαταστήσει σε
καμία περίπτωση τους σκοπούς για τους οποίους
δημιουργήθηκαν, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από
την διαμόρφωση αγνών χαρακτήρων και την
καλλιέργεια συνειδήσεων.
•Γιώργος Λιασής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Σ

τα πλαίσια του σχεδίου «Ζωή
Ολόκληρη και όχι με δόσεις –
Αθλήσου μην ενδώσεις», που
υλοποιεί το Κεντρικό Συμβούλιο
της
ΕΔΟΝ,
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον πρόεδρο του Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ), Δρ. Άθω Γεωργίου.
Στόχος της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση
γύρω από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η
ΕΔΟΝ για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων,
ένα φαινόμενο επικίνδυνο για τη νέα γενιά.
Ο πρόεδρος του ΑΣΚ, μας ενημέρωσε με την
σειρά του για τις δράσεις, τους στόχους και τις
κατευθύνσεις του Συμβουλίου στα πλαίσια της
νέας στρατηγικής κατά των εξαρτήσεων.
Κοινή συνισταμένη, υπήρξε η θέση πως η ενεργή
συμμετοχή των νέων στα κοινά, μπορεί να
συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος
και ως προς αυτή την κατεύθυνσης πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα.
Στα
πλαίσια
του
ίδιου
Σχεδίου,
πραγματοποιήθηκε Διάλεξη σε ακροατήριο
μαθητών Λυκείου, με θέμα τη καταπολέμηση
των εξαρτήσεων. Εισηγητής ήταν ο Πρόεδρος
του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, Δρ.
Άθως Γεωργίου.
Οι πρωτοβουλίες αυτές, αποτελούν 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.

Η

Κατερίνα Γώγου γεννήθηκε
στην Αθήνα την 1η Ιούνη
1940. «Μοιάζει 4 παρά 20,
συννεφόκαμα
και
νύχτα.
Λέγεται πως σαν σήμερα, 1
Ιουνίου,
Βασιλεύς
Παύλος
εγέννησεν Βασιλέα Κωνσταντίνον
εκ της Φρειδερίκης. Εμένα η μητέρα
μου, μου είπε πως οι κανονιές πέσανε
για μένα. Όσο για τη Μονρόε, εκτός
από την ίδια ημερομηνία γεννήσεως,
είναι στη μέση και οι ασφυκτικά
πυκνές πλερέζες του θανάτου της».
Παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Παύλο
Τάσιο και απέκτησαν μια κόρη, την
Μυρτώ Τάσιου.
Η πρώτη επαφή της με το θέατρο
γίνεται σε ηλικία μόλις πέντε ετών
συμμετέχοντας σε παιδικούς θιάσους.
Αποφοίτησε από τη δραματική σχολή
του Τάκη Μουζενίδη και παρακολούθησε

μαθήματα χορού στις σχολές Πράτσικα,
Ζουρούδη και Βαρούτη. Τη δεκαετία
60-70 ως επαγγελματίας ηθοποιός πια,
συμμετείχε στις παραστάσεις «Κύριος
πέντε τοις εκατόν», «Οκτώ γυναίκες
κατηγορούνται», «Το παιχνίδι γάμου»,
«Γη SOS», «Επτά χρόνια γάμου». Η
θέση που είχε η Κατερίνα Γώγου στο
εμπορικό θέατρο της εποχής ήταν δίπλα
ή πίσω από μεγάλα ονόματα. Το 1976
πετυχαίνει να ανήκει στο δυναμικό
του θεάτρου Τέχνης. Εκεί παίζει στις
«Βάκχες», στον «Αυτόχειρα» και στο
«Φαγκότο».
Η πορεία της στο κινηματογράφο
ξεκινά στη δεκαετία του 50 έχοντας
δευτερεύοντες και εδώ,
ρόλους σε
ταινίες όπως «Το ξύλο βγήκε από τον
Παράδεισο», «Άπονη ζωή», «Δεσποινίς
Διευθυντής», «Η δε γυνή να φοβείται
τον άντρα». Αξίζει να σημειωθεί πως

ο κινηματογράφος της εποχής εκείνης
χαρακτηρίστηκε ως «απολίτικος» αφού
στόχο είχε το κέρδος και τη χειραγώγηση
των μαζών από την πλευρά των
παραγωγών και της άρχουσας τάξης
αντίστοιχα. Ωστόσο στις αρχές της
δεκαετίας του 70 σημειώνονται βήματα
αλλαγής στο ελληνικό κινηματογραφικό
στερέωμα.
Η Κατερίνα Γώγου στον ανανεωμένο
πια και με πολιτικό περιεχόμενο
κινηματογράφο
συμμετέχει
ενεργά
όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως
σεναριογράφος ή ακόμη και ως πηγή
έμπνευσης του σκηνοθέτη και συζύγου
της Παύλου Τάσιου.
Οι συμμετοχές της στις ταινίες «Τι
έκανες στον πόλεμο Θανάση;», «Το
βαρύ πεπόνι», «Παραγγελιά» και
«Όστρια» είναι ενδεικτικές της αλλαγής
στη καλλιτεχνική της πορεία.

«Η Γώγου μέσα σε αυτό το κλίμα γράφει και
με εφόδιο τη ποίησή της, εναντιώνεται στη κοινωνική
πραγματικότητα. Ο λόγος της, καθημερινός και άμεσος, συνδυασμένος
με σαρκασμό ή και ειρωνεία, καθάριος, ανεπιτήδευτός, άγριος και
αναμφισβήτητα καταγγελτικός.» Μέσα από τη ποίησή της μεταφέρει
τις εικόνες της καθημερινής εξαθλίωσης και της παρακμής της δεκαετίας
του ΄70 με τρόπο που να χαρίζει στους αναγνώστες της κινηματογραφική
απεικόνιση.
Η Κατερίνα διαβάζεται από τους ανυπόταχτους και ασυμβίβαστους νέους
της εποχής, καθότι εντοπίζουν στην ποίησή της, τις ανησυχίες τους έξω από
τις ποιητικές και λογοτεχνικές νόρμες που επικρατούσαν τότε στην ποίηση.
«Κυρίως πραγματεύεται την εξαθλίωση που το σύστημα επιφέρει στο
λαό, τη μοναξιά, το σεξισμό και την αστυνομοκρατία.» Έτσι μετατρέπεται
από το χαριτωμένο και ατίθασο τρελοκόριτσο των ταινιών σε μια ιδιαίτερη
καλλιτεχνική φιγούρα που με τα ποιήματα της σημάδεψε την ελληνική
ποίηση.
«Ο καπιταλισμός και όλα όσα επιφέρει στον άνθρωπο αποτέλεσαν
μοχλό πίεσης στα γραφτά της ποιήτριας.» Η μοναξιά για παράδειγμα
δεν περιορίζεται στα στενά όρια της προσωπικότητάς αλλά μεταφέρεται
ως πρόβλημα της κοινωνικό. Ένα πρόβλημα που ακόμη και τόσα χρόνια
αργότερα, παρουσιάζεται όχι μόνο στην ίδια μορφή αλλά και ίσως και σε
εντονότερη.
«Η μοναξιά…
(…)Έχει το χρώμα των Πακιστανών η μοναξιά
και μετριέται πιάτο-πιάτο
μαζί με τα κομμάτια τους
στον πάτο του φωταγωγού.
Στέκεται υπομονετικά όρθια στην ουρά
Μπουρνάζι – Αγ. Βαρβάρα – Κοκκινιά
Τούμπα – Σταυρούπολη – Καλαμαριά
Κάτω από όλους τους καιρούς
με ιδρωμένο κεφάλι(...)»
Η οργή της Κατερίνας απέναντι σε ένα σύστημα που αφήνει ένα παιδί να
βλέπει τη μάνα του να ξεψυχάει μπροστά στα μάτια του.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 η Κατερίνα Γώγου
εμφανίζει με την πρώτη της ποιητική συλλογή «Τρία
κλικ Αριστερά» μια άλλη της ιδιότητα. Αυτή της
ποιήτριας. Μεταφέρεται έτσι όπως πολύ εύστοχα
γράφτηκε «από τα πλατό της Φίνος φίλμς στα πλατό
της πλατείας των Εξαρχείων». Η δεύτερη ποιητική
συλλογή του «Μαγιακόσβσκι των Εξαρχείων» φέρει
τον τίτλο «Ιδιώνυμο» ύστερα εκδίδεται το «Ξύλινο
Παλτό», οι «Απόντες», ο «Μήνας των παγωμένων
σταφυλιών» ενώ το 1990 εκδίδεται ο «Νόστος». Το
τελευταίο της βιβλίο «Με λένε Οδύσσεια» είναι και
μεταθανάτιο (10 χρόνια σχεδόν αφότου «έφυγε»).
Η ποιητική γενιά της δεκαετίας του 70 έγραψε
επηρεασμένη από το μετεμφυλιακό και ψυχροπολεμικό
κλίμα της δεκαετίας του 50 αφού το βίωσαν ως
παιδιά ή έφηβοι και εν συνεχεία επηρεασμένοι από
το γενικότερο κίνημα αμφισβήτησης της δεκαετίας
του 60 με κορύφωση το Μάη του 68 αλλά και από
οδυνηρή εμπειρία της δικτατορίας του ΄67. Όλα
αυτά τα αδιέξοδα και οι ανησυχίες των ποιητών της
εποχής τους έδωσαν το χαρακτηρισμό της «γενιάς της
άρνησης».

«(..) Μέτρησε μόνο τα μεροκάματα που έκανα μ’ αυτό θα μάθεις πως
έζησα
Μέτρησε έπειτα το νοίκι μας.
Ποτέ δεν έφτανε να το πληρώσω.
Και πόσο φως έκαψα
Ψάχνοντας να βρω τρόπο(…)
Μόνο κάτω από απ αυτές
τις ηλίθιες αποδείξεις
φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου
και κάτω από αυτόν
γράψε με τα αστεία παιδικά σου γράμματα
ΞΟΦΛΗΣΕ! ΞΟΦΛΗΣΕ! ΞΟΦΛΗΣΕ! ΞΟΦΛΗΣΕ!»
Είναι μέχρι σήμερα που η Κατερίνα διαβάζεται και φαντάζει πιο επίκαιρη
από ποτέ άλλοτε. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το αποδεικνύουν
καθημερινά άλλωστε.
“Έχω φυλάξει κάτι αποκόμματα με κάποιον
που λέγανε πως είσαι συ. Ξέρω πως λένε
ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε πως
σου ρίξανε στα πόδια.
Ξέρω πως ποτέ δε σημαδεύουνε στα πόδια.
Στο μυαλό είναι ο στόχος,
το νου σου ε;”
Η Ζαν ντ Άρκ των Πατησίων ήταν ένας ασυμβίβαστος και υπέρμετρα
ειλικρινής άνθρωπος που δεν άντεχε την αδικία. «Η οργισμένη ποιητική
της φωνή στόχο είχε την αφύπνιση του κόσμου απέναντι στην
αθλιότητα που ο καπιταλισμός θέλει το λαό να ζει.» Έφυγε από τη ζωή
στις 3 Οκτωβρίου του 1993 από χρήση υπνωτικών χαπιών σε συνδυασμό
με αλκοόλ.
•Μαρίνα Νικολάου
Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου

Σ

τις 30 Ιανουαρίου του 1933, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Χίντενμπουργκ, διόρισε τον Αδόλφο Χίτλερ
καγκελάριο της γερμανικής κυβέρνησης. Αμέσως οι ναζί διέλυσαν το Ράιχσταγκ (γερμανικό κοινοβούλιο)
και προκήρυξαν εκλογές για τις 5 Μαρτίου 1933.

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, στις 27 Φεβρουαρίου 1933, έλαβε σάρκα και οστά η προβοκάτσια που
οργάνωσε η ηγεσία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος του Χίτλερ ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ο
εμπρησμός του κτιρίου του Ράιχσταγκ. Αμέσως μετά τον εμπρησμό, οι ναζί κατηγόρησαν ανοιχτά και προκλητικά
το Κομμουνιστικό Κόμμα με στόχο την αποδυνάμωση του.

Στοχοποίηση των κομμουνιστών
Ο Χέρμαν Βίλχελμ Γκέρινγκ, αδίστακτος και φιλόδοξος συνεργάτης του Χίτλερ,
αποτέλεσε τον κύριο οργανωτή αυτής της προβοκάτσιας. Το παραδέχτηκε κι ο
ίδιος αργότερα, μπροστά σε στενούς συνεργάτες του Χίτλερ, ομολογώντας πως:
«Ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρει πραγματικά το Ράιχσταγκ είμαι εγώ, γιατί εγώ
έβαλα φωτιά σ’ αυτό». Αμέσως μετά τον εμπρησμό, ο Γκέρινγκ δηλώνει - σαν
έτοιμος από καιρό - πως ο εμπρησμός είναι έργο των κομμουνιστών και σήμαινε
το σύνθημά τους για την έναρξη ένοπλης εξέγερσης. Με αφορμή τον εμπρησμό,
οι ναζί άρχισαν να συλλαμβάνουν αντιφασίστες και κομμουνιστές με καταλόγους
που είχαν ήδη ετοιμάσει από πριν, με αποτέλεσμα να ριχτούν στα μπουντρούμια
περισσότεροι από 10 χιλιάδες άνθρωποι.
Παράλληλα , στις 27 Φεβρουαρίου, το Κομμουνιστικό Κόμμα, μέσω του ηγέτη του,
Έρνστ Τέλμαν, με ανοιχτή επιστολή προς όλους τους σοσιαλδημοκράτες απεύθυνε
έκκληση για τη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου ενάντια στο φασισμό. Δύο μέρες
αργότερα, με νέα επιστολή το Κομμουνιστικό Κόμμα πρότεινε στην ηγεσία του
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και στη Γενική Ένωση Γερμανικών Συνδικάτων να
κηρυχτεί γενική απεργία ενάντια στη φασιστική δικτατορία. Οι δεξιοί ηγέτες των
σοσιαλδημοκρατών απέρριψαν την πρόταση των κομμουνιστών, πνίγοντας έτσι
την ελπίδα και το ιστορικό καθήκον για κοινό αντιφασιστικό αγώνα και δράση.
Στις 28 Φεβρουαρίου, ύστερα από πρόταση της χιτλερικής κυβέρνησης,
αναστέλλονται τα άρθρα του Συντάγματος για την ελευθερία του ατόμου,
του λόγου, του Τύπου, των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων, καθώς
επίσης και της ίδρυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έπειτα, συλλαμβάνεται
ένας Ολλανδός εν ονόματι Μαρίνους Βαν ντερ Λούμπε, ως αυτουργός του
εγκλήματος και ο Γκέρινγκ δηλώνει πως είναι κομμουνιστής αφού βρέθηκε
πάνω του ταυτότητα του Κ.Κ. Ολλανδίας. Βέβαια, ο εν λόγω κύριος δεν ήταν
τίποτα άλλο παρά ένα πιόνι των Ναζί, τον οποίο και
χρησιμοποίησαν για να στήσουν την όλη υπόθεση.
Ταυτόχρονα, συλλαμβάνεται και ο επικεφαλής της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Κ.Κ. Γερμανίας, Ε.
Τόργκλερ.
Στις 3 Μαρτίου – δυο μόλις μέρες πριν τις εκλογές
- πέφτει η πρώτη αυλαία της σκηνοθεσίας του
εμπρησμού του Ράιχσταγκ, με τη σύλληψη και
φυλάκιση του Έρνστ Τέλμαν, Γενικού Γραμματέα
του Κ.Κ. από τους ναζί. Η παρωδία συνεχίζεται με
τη σύλληψη στις 9 Μαρτίου του ηγετικού στελέχους
της Τρίτης Διεθνούς, του Βούλγαρου κομμουνιστή
Γκεόργκι Δημητρώφ και των συντρόφων του,
Μπλαγκόι Ποπόφ και Βασίλι Τάνιεφ. Βρίσκονταν
ως πολιτικοί πρόσφυγες στη Γερμανία και τους
συνέλαβαν με την κατηγορία της συνεργίας στην
πυρπόληση του Ράιχσταγκ.

Ερνστ Τέλμαν… «ο ηγέτης
της τάξης του»
Τον Ερνστ Τέλμαν, που έμεινε στην ιστορία ως
«ο ηγέτης της τάξης του», τον έριξαν στη φυλακή
και μάλιστα δεν ανακοίνωσαν αμέσως το
γεγονός της σύλληψης του. Έμεινε για χρόνια
σε αυστηρή απομόνωση σε μια φυλακή
στο Βερολίνο. Έγιναν τεράστιες διεθνείς
προσπάθειες για την αποφυλάκιση του. Η
διεθνής κατακραυγή, καθώς επίσης ο φόβος
κι ο τρόμος των Ναζί για το ενδεχόμενο του
ξεσηκωμού στη Γερμανία με αίτημα την αποφυλάκιση του ιστορικού ηγέτη, υπήρξε
κι ο λόγος που ό, τι είχε να κάνει με το θέμα αυτό, γινόταν με πλήρη μυστικότητα.
Τον Αύγουστο του 1944, ενώ οι νίκες των συμμάχων και κυρίως των Σοβιετικών
διαδέχονταν η μια την άλλη, ο Χίτλερ διέταξε να τον μεταφέρουν στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ. Στις 18 Αυγούστου, όταν είχαν πλέον παραμείνει
οι τελευταίες πνοές του φασιστικού καθεστώτος, τον δολοφόνησαν κι έπειτα έκαψαν
το σώμα του για να μην μείνει κανένα ίχνος που να τον θυμίζει. Άδικα των αδίκων
μπήκαν όμως στον κόπο τα σκυλιά του ναζιστικού εκτρώματος, αφού παραμένει
μέχρι σήμερα μια απ’ τις πιο σημαντικές μορφές του διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος, ένας πραγματικά λαϊκός αγωνιστής, που δεν δείλιασε στιγμή μπροστά
στους δήμιους του και μέχρι σήμερα αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για τις νέες γενιές
αγωνιστών.

Η δίκη της Λειψίας
Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου του 1933, άρχιζε στη Λειψία η δίκη για τον
εμπρησμό του Ράιχσταγκ. Στο ειδώλιο των κατηγορουμένων ο Δημητρώφ, και οι
άλλοι δυο Βούλγαροι κομμουνιστές Ποπόφ και Τάνεφ, μαζί με τον Τόργκλερ. Το
φασιστικό καθεστώς, είχε βάλει στη θέση του κατηγορούμενου και τον μισθοφόρο
προβοκάτορά του, όπως αποδείχτηκε περίτρανα μέσα από τη δίκη, Βαν ντερ Λούμπε.
Η δίκη – παρωδία, δεν εξελίχτηκε όμως όπως είχαν σχεδιάσει οι φασίστες και τα
πειθήνια όργανά τους. Ο Δημητρώφ, από κατηγορούμενος γίνεται κατήγορος κι απ’
το εδώλιο κάνει ξεκάθαρο πως καμία σχέση δεν είχε κανείς τους με την πυρπόληση
του κτιρίου της γερμανικής Βουλής.
Στην αίθουσα του δικαστηρίου οι ρόλοι αντιστράφηκαν και ο Δημητρώφ
απευθύνοντας ένα σωρό ερωτήσεις στους κατήγορούς του και στον ίδιο τον
Γκέρινγκ, ξεγύμνωσε τον φασισμό και τα όργανά του. Καταλήγοντας, μάλιστα, είπε:
«Εμείς οι κομμουνιστές μπορούμε σήμερα, όχι λιγότερο αποφασιστικά από το
γέρο Γαλιλαίο να πούμε: Κι όμως γυρίζει! Ο τροχός της ιστορίας γυρίζει προς τα
μπρος, προς μια Σοβιετική Ευρώπη, προς μια παγκόσμια Ένωση των Σοβιετικών
Δημοκρατιών! Κι ο τροχός αυτός, κινούμενος από το προλεταριάτο, κάτω από
την καθοδήγηση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, δε σταματιέται με κανένα μέτρο
ξεκληρίσματος, ούτε με ποινές φυλάκισης και θανατικές καταδίκες. Ο τροχός
αυτός γυρίζει και θα γυρίζει μέχρι την ολοκληρωτική νίκη του κομμουνισμού!».
Ουδείς, ούτε κι ο Χίτλερ, τόλμησε να βγάλει καταδικαστική απόφαση. Ο Δημητρώφ
κι οι σύντροφοι του αθωώθηκαν κι ύστερα από αυστηρό αίτημα της σοβιετικής
κυβέρνησης το φασιστικό καθεστώς αναγκάστηκε να τους απελευθερώσει και να
τους επιτρέψει να μεταβούν στη Σοβιετική Ένωση. Η δίκη της Λειψίας, αποτέλεσε
μια μεγάλη νίκη του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, σύμβολο στον αγώνα
κατά του φασισμού.
Οι προβοκατόρικες ενέργειες των ναζί, μας αφήνουν να βγάλουμε συμπεράσματα
και για τους σημερινούς ιεροκήρυκες του εθνικισμού, για τον τρόπο λειτουργίας και
δράσης τους. Για το πώς κρύβουν εντέχνως κάποιες φορές και κάποιες άλλες εντελώς
άτεχνα, άκομψα, ακόμα και γελοία, τον ανθρωποφάγο χαρακτήρα της ιδεολογίας
του μίσους, που ουδεμία σχέση έχει με την πάλη ενάντια στον καπιταλισμό και την
πρόοδο της ανθρωπότητας.
Όλα όσα ακολούθησαν την προβοκάτσια των ναζί, μένουν μ’ ανεξίτηλο μελάνι
γραμμένα στο μυαλό εκατομμυρίων αγωνιστών, να μας θυμίζουν πως καμία αίθουσα
δικαστηρίου, καμία εκτέλεση και κανένας πλαστογράφος της ιστορίας δεν μπορεί
και δεν έχει τη δύναμη να σβήσει την πάλη μας ενάντια στο φασισμό και τη μάνα που
τον γέννησε, τον καπιταλισμό.
•Αφροδίτη Κατσή
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου

Ο Λένιν γεννήθηκε στις 22 Απρίλη 1870
(10 Απριλίου με το παλαιό ημερολόγιο),
στην πόλη Σιμπίρσκ (κατοπινή ονομασία
Ουλιάνοφσκ), που βρίσκεται στις όχθες
του ποταμού Βόλγα. Το όνομα του
μεγάλου αυτού επαναστάτη ταυτίστηκε
με το μεγαλύτερο κοσμοϊστορικό γεγονός
του 20ού αιώνα, τη Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση, που άνοιξε τον
δρόμο του περάσματος από τις ταξικές
εκμεταλλευτικές κοινωνίες στην αταξική
κομμουνιστική κοινωνία, σε μια κοινωνία με
πραγματική ελευθερία χωρίς εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο.
Το επαναστατικό του έργο, δίκαια πήρε
τη θέση του στην ιστορία του παγκόσμιου
εργατικού κινήματος δίπλα στο έργο
των Μαρξ – Ένγκελς, αφού συνέβαλε
στην θεωρητική και πρακτική ανάπτυξη
του μαρξισμού. Ο μεγάλος Ρώσος
επαναστάτης, έδωσε σκληρή μάχη για την
ιδεολογικοπολιτική νίκη του μαρξισμού
ενάντια στα διάφορα οπορτουνιστικά
ρεύματα της εποχής και έθεσε τις βάσεις για
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού.
Με την επεξεργασία της τακτικής και της
στρατηγικής του εργατικού κινήματος στην
εποχή του ιμπεριαλισμού, με τη θεωρία
για το Κόμμα Νέου Τύπου, με τις αρχές της
σοσιαλιστικής επανάστασης και το έργο
του για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, ο
Λένιν άφησε πλούσια παρακαταθήκη στην
εργατική τάξη και τους συμμάχους της
για το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο
σοσιαλισμό.
Οι εξορίες και οι φυλακίσεις δεν τον
εμπόδισαν αλλά ούτε και σταμάτησαν την
ορμητική του δράση. Ο Λένιν, συνέχισε
με το έργο του να σφραγίζει την ιστορία
του ρωσικού και παγκόσμιου εργατικού
κινήματος και να φωτίζει το δρόμο για το
μέλλον.
Στα 144 χρόνια από την γέννηση του,
το έργο του Λένιν παραμένει ζωντανό,
επίκαιρο και οδηγός στον αγώνα
για κοινωνική δικαιοσύνη,
ελευθερία και σοσιαλισμό.

O

φασισμός,
πλησιάζει τις
μάζες με μια
ραφιναρισμένη
αντικαπιταλιστική
δημαγωγία,
ενάντια στις τράπεζες, τα
τραστ, τους μεγιστάνες
του πλούτου και ρίχνει
συνθήματα που τη
δεδομένη στιγμή είναι
τα πιο δελεαστικά για
τις πολιτικά ανώριμες
μάζες. Ποντάροντας στη
βαθειά απογοήτευση
των μαζών, τις κερδίζει
επειδή με δημαγωγικό
τρόπο επικαλείται τις πιο
καυτές τους ανάγκες».
Αυτά σημειώνει πολύ
εύστοχα ο Γκεόργκι
Δημητρώφ, ένας από τους
πιο επιφανείς ηγέτες του
διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος, για να
περιγράψει τον τρόπο που
λειτουργεί ο φασισμός.

Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά του φασισμού
1.Χρησιμοποίηση

ακραίων μορφών βίας
για να μπορέσει να επιβληθεί σε οτιδήποτε
αντιστέκεται στην ύπαρξη του.

2.

Ο εθνικισμός-σοβινισμός αποτελεί ένα
από τα βασικότερα όπλα του φασισμού.
Κυρίαρχη ιδέα του εθνικισμού είναι η εθνική
υπεροχή,
εθνική
αποκλειστικότητα
και
αντιπαράθεση των συμφερόντων ενός έθνους
με τα συμφέροντα άλλων εθνών. Ακραία
μορφή εθνικισμού είναι ο σοβινισμός, ο τυφλός
εθνικισμός που κηρύττει την περιφρόνηση
και το μίσος ενάντια σε άλλους λαούς. Οι
σοβινιστές στην προσπάθεια να επικρατήσει
το δικό τους ανώτερο έθνος θεωρούν ότι
έχουν δικαίωμα να εξοντώνουν άλλα έθνη και
λαούς.

3.

Ακραίος φανατικός αντικομουνισμός:
Η ιδεολογία αυτή του ιμπεριαλισμού,
εκφράζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου
και αντιτάσσεται πολιτικά, οικονομικά και
στρατιωτικά στο σοσιαλιστικό σύστημα, στο
εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα, ενάντια
στους λαούς που αγωνίζονται για την εθνική
τους απελευθέρωση και γενικά ενάντια σε
όλες τις δυνάμεις που αγωνίζονται για τη
δημοκρατία και την πρόοδο.

4.

Ρατσισμός και αντισημιτισμός: Ο φασισμός
αναπτύσσει ρατσιστικές συμπεριφορές μιας και
θεωρεί ότι υπάρχει σωματική και διανοητική

ανισότητα ανάμεσα στις ανθρώπινες φυλές.
Κατά τη διάρκεια της ανόδου του Χίτλερ στην
εξουσία, καλλιεργήθηκε η εχθρική στάση
απέναντι στους εβραίους (αντισημιτισμός), και
όχι μόνο, οι οποίοι θεωρούνταν υποδεέστεροι,
σωματικά και πνευματικά, της άριας φυλής.

5.

Ολοκληρωτισμός: δηλαδή η πλήρης
κατάργηση της δημοκρατίας και η κατάργηση
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Αυτό εκφράζεται με την παντοδυναμία της
κρατικής μηχανής.

6.Θεοποίηση του ηγέτη: Ο αρχηγός κατέχει

το αλάθητο και προωθείται η απόλυτη υποταγή
σε αυτόν.

7.

Τρομοκρατία
και
Μιλιταρισμός:
η
προώθηση δηλαδή της στρατοκρατίας στην
καθημερινή ζωή.

8.

Κοινωνική
δημαγωγία:
Κύριο
χαρακτηριστικό του φασισμού για την
εξαπάτηση του λαού με παραπλανητικά
τεχνάσματα και υποσχέσεις, έχοντας ως
σκοπό τη συγκάλυψη του πραγματικού του
περιεχομένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι το επίσημο όνομα του κόμματος του
Χίτλερ, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, όπου
με αυτόν τον τρόπο ήθελε να εκμεταλλευτεί
τη δημοτικότητα που είχαν οι ιδέες του
σοσιαλισμού στις μάζες.

Πώς λειτουργεί ο φασισμός;
Έχοντας ως όπλο το σοβινισμό, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντικομουνισμό και την
τρομοκρατία, την ασύστολη προπαγάνδα αλλά και τη μεγαλόστομη δημαγωγία, ο φασισμός
κατορθώνει να παρασύρει τις μάζες του λαού. Επηρεάζει τα μικροαστικά στρώματα αλλά κυρίως
τις εξαθλιωμένες περιθωριακές μάζες του πληθυσμού και τα μη συνειδητοποιημένα στρώματα
των εργαζομένων.
Οι φασίστες, δημαγωγούν για τις ιδιαίτερα άμεσες ανάγκες και αιτήματα των μαζών και
παρουσιάζονται ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ταπεινωμένου έθνους. Προσαρμόζουν τη
δημαγωγία τους ανάλογα με τις εθνικές ιδιομορφίες κάθε χώρας, ενώ πολλές φορές υιοθετούν
αντικαπιταλιστική φρασεολογία ενάντια στη διαφθορά του πολιτικού συστήματος.
Ιδιαίτερα επικίνδυνος είναι ο φασισμός για τη νεολαία, αφού παρασύρει το πιο μαχητικό κομμάτι
της κοινωνίας σε ανώδυνα μονοπάτια αντίδρασης, εκμεταλλευόμενος την αποξένωση του
πολιτικού συστήματος και την ανεργία. Επίσης, καλλιεργεί την απαξίωση των κομμάτων και της
δημοκρατίας, βάζοντας όλα τα κόμματα στο ίδιο καλάθι και απαξιώνει την οργανωμένη πάλη.
Το τέρας του φασισμού, εμφανίζεται και αναβιώνει σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.
Εκμεταλλεύεται τα άλυτα κοινωνικά προβλήματα που το καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει, με μεγαλύτερο αυτών, την ανεργία. Εκμεταλλεύεται κάθε δυσαρέσκεια,
υπαρκτή ή κατασκευασμένη και ψαρεύει συνειδήσεις, ιδιαίτερα ανάμεσα σε νέους ανθρώπους.
Στο όνομα του φασισμού, στρατολογούνται συνεχώς έφηβοι από τα χαμηλά και μεσαία
στρώματα. Βασικοί παράγοντες που οδηγούν τους νέους στα πλοκάμια του φασισμού είναι: η
κρίση του πολιτικού μας συστήματος, το βήμα έκφρασης που δίνουν τα ΜΜΕ στις νεοφασιστικές
οργανώσεις, η στήριξη ακόμη και από την εκκλησία.

…παιδί του μεγάλου κεφαλαίου
Το φαινόμενο του φασισμού οξύνεται την ώρα που η άρχουσα μονοπωλιακή αστική τάξη
νιώθει ότι απειλούνται τα συμφέροντα της από την εργατική τάξη. Εκείνη την ώρα, το
καπιταλιστικό σύστημα αφήνει τους φασίστες να δρουν ανενόχλητοι ή τους δίνει ακόμη και
τη δυνατότητα να πάρουν εξουσία, έτσι ώστε να μπορέσει να εδραιώσει την εξουσία του και
να αφαιμάξει περισσότερο τον εργαζόμενο λαό.
Ο φασισμός, είχε πάντα σημαιοφόρο και συμπαραστάτη σε όλες τις εκφάνσεις της ιστορίας
του, το μεγάλο κεφάλαιο. Ο φασισμός, αποτελεί μηχανισμό του διεθνούς κεφαλαίου και
χρησιμοποιείται για να αναχαιτιστεί και να αντιμετωπιστεί η απειλή από την εργατική
τάξη. Οι σχέσεις κεφαλαίου και φασισμού είναι αμφίδρομες. Ο φασισμός
στην προσπάθεια του να επιβληθεί, «απελευθερώνει» τον εργάτη από
την ταξική πάλη, δηλαδή την πάλη κατά του κεφαλαίου και των
εργοδοτών και τον στρέφει προς το έθνος. Έτσι, προωθείται η
θεωρία ότι στα εργοστάσια οι ιδιοκτήτες, οι εργαζόμενοι
και ο διοικητικός μηχανισμός αποτελούν μια ομάδα
με κοινά συμφέροντα και ότι δεν υπάρχουν
εκμεταλλευτές. Επίσης με αυτόν τον τρόπο,
εξασφαλίζεται και η πολυπόθητη, για
το κεφάλαιο, «εργασιακή ειρήνη»,
διαλύοντας τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις των εργαζομένων.
Όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά
επιβεβαιώνονται μέσα από
ιστορικά γεγονότα, αλλά πολύ
περισσότερο σήμερα μέσα από
την αναβίωση του νεοναζισμού.

•Παναγιώτης Παττίχης
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

73 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από
την Ιδρυτική Συνέλευση του ΑΚΕΛ στη
Σκαρίνου , που πραγματοποιήθηκε στις 14
Απριλίου 1941.
Ήδη από το 1931, το Κομμουνιστικό
Κόμμα Κύπρου βρίσκεται στην παρανομία
που είχε επιβληθεί επί Παλμεροκρατίας.
Οι κομμουνιστές συνεχίζουν να παλεύουν
σε συνθήκες παρανομίας, ενώ την ίδια
στιγμή μελετούν τρόπους για να σπάσει
ο κλοιός της παρανομίας και να βγει το
κόμμα στην πολιτική επιφάνεια και να
διαδραματίσει καθοδηγητικό ρόλο στην
πάλη του λαού μας για απαλλαγή από την
αποικιακή διακυβέρνηση.
Οι νέες συνθήκες που δημιούργησε
ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος του 1939,
η προέλαση του φασιστικού Άξονα
στην Ευρώπη και η κατάκτηση των
δυτικοευρωπαϊκών χωρών, οδηγούν
σε σχετική χαλάρωση των σκληρών
αποικιακών μέτρων καταστολής και
δημιουργούν την προοπτική ίδρυσης ενός
νόμιμου κόμματος.
Έτσι λοιπόν, το 1940, το ΚΚΚ αποφασίζει
την ίδρυση ενός νέου μαζικού, λαϊκού,
δημοκρατικού, προοδευτικού κόμματος
που να συγκεντρώνει στις γραμμές του
μεγάλα τμήματα των εργαζομένων.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες , ιδρύθηκε
το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου
Λαού – το ΑΚΕΛ, το οποίο με την ιδρυτική
του ανακοίνωση αναπροσδιορίζεται
ως Κόμμα «με καθαρώς Δημοκρατικόν,
Αντιφασιστικόν και Αντιχιτλερικόν
χαρακτήρα».
Για μια σύντομη περίοδο ΑΚΕΛ και ΚΚΚ
συνυπάρχουν. Το ΚΚΚ στην παρανομία και
το ΑΚΕΛ στη νομιμότητα. Το ΚΚΚ όμως,
συνενώθηκε βαθμιαία με το ΑΚΕΛ και το
1944 τα δυο κόμματα συγχωνεύτηκαν σε
ένα και μοναδικό κόμμα της Εργατικής
Τάξης, το ΑΚΕΛ, βασισμένο στις
αρχές του Μαρξισμού – Λενινισμού και
Προλεταριακού Διεθνισμού.
Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντας
την «Νεολαία»
(Τεύχος 108 – Απρίλιος 2011)

Ο

ι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την χερσόνησο
της Κριμαίας έχουν απασχολήσει στο έπακρο όλα τα
ΜΜΕ. Οι ζωντανές ανταποκρίσεις και η αναμετάδοση
των βίαιων συγκρούσεων σε πολλές πόλεις της χώρας
με προεξάρχουσα την πρωτεύσουσα Κίεβο, έκαναν το γύρο του
κόσμου. Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη της κρίσης στη χώρα, η
Κριμαία αποφάσισε με δημοψήφισμα, την προσάρτηση της στην
Ρωσική Ομοσπονδία.
Οι μαχητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ενάντια στην
δημοκρατικά εκλελεγμένη κυβέρνηση του Βίκτωρ Γιανούκοβιτς
εξελίκτηκαν σιγά-σιγά στο αιματοκύλισμα της Ουκρανίας με
δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Οι πληροφορίες
όμως που μεταδίδονταν τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ήταν λες και ήθελαν να ρίξουν λάδι στη
φωτιά. Κρανοφόροι με ναζιστικά και φασιστικά σύμβολα έκαναν
την εμφάνιση τους και ανέλαβαν τον προεξάρχοντα ρόλο στις
διαδηλώσεις παρασύροντας μαζί τους ανυποψίαστο κομμάτι
του λαού. Με τις διαδηλώσεις να στηρίζονται ανοικτά από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, και ο πιο καλόπιστος
κριτής, προβληματίζεται.

Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί
στην Ουκρανία;
Από τη μία οι προαναφερόμενες δυνάμεις και από την άλλη η δυναμική που
αναπτύχθηκε, με τη Ρωσία να έχει προεξάρχοντα ρόλο στην περιοχή και τη
Μαύρη Θάλασσα, όξυναν το κλίμα περαιτέρω σε μόλις λίγες μέρες. Ήταν πλέον
σαφές ότι οι δυνάμεις της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ θέλουν να εντείνουν τη
ΝΑΤΟϊκή παρουσία γύρω από τη Ρωσία. Η αντιπυραυλική ασπίδα που ανέπτυξαν
οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γύρω από τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι δεν
ήταν αρκετή και έπρεπε να επεκταθεί.
Η έξαρση του αντικομουνισμού, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας, παράλληλα με την καταστροφή
των Σοβιετικών μνημείων στη χώρα, έδωσαν ξεκάθαρα το μήνυμα της
ακροδεξιάς ηγεμονίας των διαδηλώσεων και της έκρυθμης κατάστασης. Οι
φιλοευρωπαϊστές, που ήθελαν να αναδιαμορφώσουν το κράτος της Ουκρανίας,
βρήκαν την ευκαιρία να πετάξουν τη μάσκα που τους φόρεσαν οι «δυτικοί» και
να βάλουν την αληθινή. Στο στόχαστρο τους μπήκαν οι κομμουνιστές και το
Κ.Κ Ουκρανίας, τα Σοβιετικά μνημεία της χώρας καθώς και κομμουνιστές που
εξέφραζαν ανοικτά τη διαφωνία τους με τη μορφή που πήραν οι διαδηλώσεις.
Είναι πέραν του δέοντος φανερό, ότι ανταγωνισμοί που αναπτύσσονται στην
περιοχή, έχουν ως στόχο τις πρώτες ύλες και τους πλουτοπαραγωγικούς
πόρους, τις διόδους τους μέσα από την Κριμαία καθώς και τον έλεγχο τους από
τα διεθνή μονοπώλια.

Με τις εντολές των ΗΠΑ ΝΑΤΟ και ΕΕ η κυβέρνηση
Από κει και πέρα όμως, ό,τι και να συμβαίνει στην
Ουκρανία αλλά και στην Κριμαία, η Κύπρος και τα
συντεταγμένα όργανα της πολιτείας δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να ξεχνούν ότι η Ρωσία αποτελούσε
ανέκαθεν ένα από τους πιο ισχυρούς συμμάχους του
Κυπριακού λαού για απελευθέρωση και επανένωση.
Ουκ ολίγες φορές, η Ρωσική Ομοσπονδία,
υποστήριξε την Κύπρο τόσο στον Ο.Η.Ε όσο και σε
άλλους διεθνείς οργανισμούς. Συνεπώς, θα πρέπει
να εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία να διαλέγουμε
τους «φίλους» μας και να είμαστε προσεκτικοί στους
χειρισμούς σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Στο ψήφισμα
που καλέστηκαν να υπερψηφίσουν οι χώρες μέλη της
Ε.Ε, καταδικάζοντας την προσάρτηση της Κριμαίας
στη Ρωσία, η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη άφησε

Ο λαός της
Ουκρανίας,
μπορεί και
πρέπει να πάρει
την υπόθεση στα
χέρια του

Αναστασιάδη άφησε για ακόμη μία φορά εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία
για ακόμη μία φορά εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία προς τη Ρωσία, υπερψηφίζοντας (προφανώς
υπό τις πιέσεις των Η.Π.Α και της Ε.Ε) την καταδίκη του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και
της προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Προφανώς ο σεβασμός των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιώματος και το δικαίωμα του κάθε λαού να αποφασίζει ο ίδιος την τύχη του
μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα όταν διακυβεύονται συμφέροντα εκατομμυρίων. H Κύπρος θα έπρεπε να
παραμείνει ουδέτερη, ανεξαρτήτως των πιέσεων που προφανώς ασκήθηκαν πάνω στην Κυβέρνηση
από μέρους των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να επιμείνει μέχρι τέλους
και να μην υπογράψει το σχέδιο ψηφίσματος, επικαλούμενη τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας.
Αυτό, άλλωστε, κάνουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε περιπτώσεις που επηρεάζονται τα δικά τους
ζωτικά συμφέροντα. Κι αυτά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατοχής, όπως αντιμετωπίζει η Κύπρος.
Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη και τη θέση που πήρε η Κυπριακή κυβέρνηση, τοποθετήθηκε η Βουλή
των αντιπροσώπων με ψήφισμα το οποίο υπερψηφίστηκε πλειοψηφικά. Με το εν λόγω ψήφισμα, η
Βουλή καλεί την Κυβέρνηση, να μην προβεί σε ενέργειες, περιλαμβανομένων και ενεργειών σε διεθνείς
οργανισμούς, που θα διασαλεύσουν τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Είναι γεγονός, ότι ο
ιμπεριαλισμός και τα
δεκανίκια του στην Ουκρανία
έδρασαν για ακόμη μία φορά
απροκάλυπτα. Στην κρίση όμως
η οποία δημιουργήθηκε για να
εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα
των ισχυρών της γης, δε
χωρούν ψευτοδιλήμματα και
αμφιταλαντεύσεις. Θα πρέπει
να είναι ξεκάθαρο, ότι ο κάθε
λαός έχει το αναφαίρετο
δικαίωμα να αποφασίζει
για την τύχη του. Σ’ αυτή
την περίπτωση ο λαός της
Ουκρανία, μπορεί και πρέπει
να πάρει την υπόθεση στα
χέρια του. Να απομονώσει
τα φασιστικά και ναζιστικά
υποκείμενα που προώθησαν με
έντεχνο τρόπο οι ιμπεριαλιστές
και να γίνει κυρίαρχος στην
ίδια του τη χώρα.
•Μάριος Σιαμμάς
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων

