περιεχόμενα

Ευρωεκλογές 18 – 25
•Στην Αριστερά το μέλλον και η
ελπίδα
•Αρθρογραφία υποψήφιων
ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ
Αριστερά – Νέες Δυνάμεις

Συνέντευξη |12 – 15

•Πάμπης Κυρίτσης, Γενικός Γραμματέας
της ΠΕΟ και Μεχμέτ Σεΐς,
Πρόεδρος της DEV-IS
Ενωμένοι αντιστεκόμαστε στη λιτότητα –
αγωνιζόμαστε για την επανένωση

70χρονα ΑΟΝ - ΕΔΟΝ 46-47
•Μέρος 1ο:Κομμουνιστική Νεολαία Κύπρου (ΚΝΚ)

Η “ΝΕΟΛΑΙΑ” θα
κυκλοφορήσει ξανά
1 Ιουνίου

Νέοι Εργαζόμενοι 34–37

Παραπολιτικά 6–9

•Εργατική Πρωτομαγιά: Η 1η του Μάη φωτίζει τον δρόμο των
αγώνων ενάντια στην φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση
•Η κύρια κατοικία στο στόμα του Νίκου

ΕΔΟΝόπουλα 26–27

Πολιτισμός 42–43

•Παγκύπρια Εκδρομή ΕΔΟΝόπουλων
•Στιγμές από τα Τοπικά Κινήματα των ΕΔΟΝόπουλων

Μαθητές 28-29

•Παγκύπριες εξετάσεις: Το διαχρονικό καρκίνωμα της κριτικής μας
σκέψης
•Συνέντευξη με τον Μάριο Μονιάτη, αρχηγό της ομάδας μπάσκετ
εφήβων της ΑΕΛ και στέλεχος του Μαθητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ

Φοιτητές 30–33

•Επίθεση στα Δικαιώματα των φοιτητών του ΑΞΙΚ
•Εκλογές Φοιτητικής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου:
με Ισχυρή Προοδευτική διασφαλίζουμε το δικαίωμα μας στη
μόρφωση!
•Εργασιακά δικαιώματα στην πρακτική άσκηση των φοιτητών
•Το ΑΚΕΛ δίπλα στους φοιτητές
25 Μαΐου ψηφίζουμε ΑΚΕΛ Αριστερά – Νέες Δυνάμεις

•Σωτηρία Μπέλλου: Η ρεμπέτισσα αγωνίστρια

Περιβάλλον 41

•Διαγωνισμός φωτογραφίας: «Περιβάλλον & Άνθρωπος»

Αθλητισμός 40–41

•Βραζιλία του λαού ή των Ολυμπιακών Αγώνων και του
Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Επαναπροσέγγιση 38–39

•Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας, δεν μπορεί κανείς
να μας το πάρει

Ιδεολογία 44-45

•ΦΑΣΙΣΜΟΣ (Μέρος 4ο): Το φαινόμενο του νεοναζισμού

Κυκλοφορεί κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα με τη “ΧΑΡΑΥΓΗ” και στη
συνέχεια με εισφορά 1 ευρώ
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τις 25 του Μάη, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η νέα γενιά του τόπου μας, καλείται να επιλέξει μέσα σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες αν θα συνεχίσουμε
ως λαός να έχουμε άποψη για το μέλλον μας ή θα αφήσουμε τους λίγους κι εκλεκτούς να αποφασίζουν για εμάς
χωρίς εμάς. Αυτό είναι το κυριότερο διακύβευμα των φετινών ευρωεκλογών. Όσο κι αν ρίχνουν στάχτη στα
μάτια μας, πως είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι, δεν είμαστε. Με την όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης μεγάλωσε
το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων και ταυτόχρονα μεγάλωσε η ανάγκη της άρχουσας τάξης να φλομώσει το λαό
και ιδιαίτερα τη νεολαία στο ψέμα, στη διαστρέβλωση και στην ισοπέδωση των πάντων.

Όχι, δεν είμαστε στο ίδιο καζάνι
Είναι αυτοί που ελέγχουν τα μέσα παραγωγής, τον πλούτο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Είναι αυτοί που η πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ τους εξυπηρετεί σε κάθε τους βήμα για αύξηση της
κερδοφορίας τους. Κούρεμα καταθέσεων, ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών, μείωση κονδυλίων σε Παιδεία και Υγεία,
αποκοπές στις κοινωνικές παροχές, φιλελευθεροποίηση των ωραρίων των καταστημάτων, κλείσιμο της Κρατικής Εταιρείας
Υδρογοναθράκων Κύπρου, αύξηση φορολογιών, μελλοντικές εκποιήσεις της κύριας κατοικίας και πολλά άλλα, συνθέτουν
την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού στην Κύπρο, στο όνομα αντιμετώπισης της κρίσης.
Μια χούφτα άνθρωποι κερδίζουν και πλουτίζουν ακόμα περισσότερο μέσα στην κρίση. Βλέπετε, το δικό τους καζάνι είναι
μικρό, γιατί τους χωράει, αφού είναι λίγοι, αλλά είναι χρυσό και το γυαλίζουν οι κονδυλοφόροι των ΜΜΕ, για να αστράφτει
και να τυφλώνει τους πολλούς, να μην βλέπουν την αλήθεια, να νομίζουμε οι πολλοί πως είμαστε κι εμείς στην ίδια μοίρα,
στο… ίδιο καζάνι.
Όχι, δεν είμαστε στο ίδιο καζάνι. Είμαστε κι εμείς, κι εσύ αναγνώστη, που αποτελούμε τη συντριπτική πλειοψηφία της
νεολαίας και του λαού μας. Εμείς, που δεν ελέγχουμε κανένα μέσο παραγωγής, δεν κατέχουμε τον πλούτο της χώρας,
κανένα αστικό ΜΜΕ και δίνουμε διαρκή αγώνα να έχουμε παρέμβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είμαστε όλοι εμείς, που
η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ, μας κατασπαράζει, μας πίνει το αίμα και σε καμιά περίπτωση
δεν εξυπηρετεί το μέλλον και τη ζωή μας. Ανέχεια, φτώχεια, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, στέρηση της μόρφωσης και
της υγείας, υποθήκευση του μέλλοντος, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, φόβος, αβεβαιότητα, κούραση και πολλά άλλα,
συνθέτουν την σαθρή κατάσταση της νεολαίας και του λαού μας, στο όνομα αντιμετώπισης της κρίσης.
Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου χάνουν και φτωχαίνουν ακόμα περισσότερο μέσα στην κρίση. Βλέπετε, το δικό μας
καζάνι είναι μεγάλο, κι όλο μεγαλώνει να μας χωράει όλους, γιατί είμαστε οι πολλοί και είναι σκουριασμένο αφού του
φτύνουν οι απατεώνες, οι κλέφτες του μόχθου μας και μας λένε πως έτσι είναι η μοίρα του ανθρώπου, πως φταίμε όλοι μαζί
για τη σκουριά, πως όλοι μαζί τα φάγαμε, πως είμαστε στο… ίδιο καζάνι.

Όχι! Δεν είμαστε όλοι το ίδιο!
Σε αυτό το πλαίσιο, μας λένε πως δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την πολιτική. Μας λένε,
πως είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαστε όλοι στη διαπλοκή, στα παρασκήνια και στην κλοπή.
Εμφανίζουν άρθρα και ρεπορτάζ για δήθεν ύποπτες δοσοληψίες του ΑΚΕΛ με εταιρίες,
χωρίς αποδείξεις, χωρίς τεκμηρίωση. Συλλαμβάνουν και τρέχουν στα δικαστήρια
ανώτατα στελέχη του ΑΚΕΛ για δήθεν συμμετοχή σε σκάνδαλο, χωρίς στοιχεία.
Έστω κι αν μετά απαλλάσσονται από τις κατηγορίες στο δικαστήριο. Ο
σκοπός τους επετεύχθη, η ρετσινιά έμεινε. Στήνουν λαϊκό δικαστήριο
για το ατύχημα του καλοκαιριού του 2011 και καταδικάζουν τον
τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το ΑΚΕΛ, ως δολοφόνους.
Κι ας λέει άλλα το πόρισμα και το ανακριτικό υλικό της
Αστυνομίας. Αυτά τα απέκρυψαν. Ο σκοπός τους
επετεύχθη, η ρετσινιά έμεινε. Στήνουν παράνομα
διερευνητικές επιτροπές που επίπλαστα ρίχνει
την ευθύνη για την κατρακύλα της οικονομίας
στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
το ΑΚΕΛ. Κι ας λένε όλοι οι ευρωπαίοι και
άλλοι αξιωματούχοι πως για την κατάσταση
στην Κύπρο φέρει αποκλειστική ευθύνη
ο τραπεζικός τομέας και ο τότε Διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας. Ο σκοπός τους
επετεύχθη, η ρετσινιά έμεινε. Ο κατάλογος
του ψέματος, της διαβολής, της διαστρέβλωσης
και της προσπάθειας εξίσωσης των πολιτικών
δυνάμεων στη διαπλοκή, μακρύς κι ατέλειωτος. Στο
κάτω κάτω αυτός ήταν ο στόχος. Να αποδείξουν πως το
ΑΚΕΛ δοκιμάστηκε κι αυτό στην εξουσία, απέτυχε και δεν
πρέπει να ξανακυβερνήσει.
Όχι! Δεν είμαστε όλοι το ίδιο! Το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ, είναι αυτοί που
για δεκαετίες τώρα, έχουν ως μοναδικό τους μέλημα την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων της τάξης που τους γέννησε. Ενόσω βρισκόμασταν
στη διακυβέρνηση, προστατεύαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, των
μικρομεσαίων, των αυτοεργοδοτούμενων, των φτωχών αγροτών και της νεολαίας.
Προστατεύαμε τα δικαιώματα των πολλών, όλων εμάς, εσένα αναγνώστη, από τις ορέξεις των
λίγων πλουτοκρατών που διψούν για περισσότερα κέρδη. Αυτή τους η δίψα είναι που μας έφερε
στη σημερινή κατάσταση. Ο καθένας με τα συμφέροντα της τάξης του. Ο ΔΗΣΥ, τα άλλα αστικά
κόμματα, τα ΜΜΕ που η αντικειμενικότητα τους ορίζεται από τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη τους,
όλο το πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό κατεστημένο, προσπάθησαν πάρα πολύ να μας κάνουν να
πιστέψουμε πως είμαστε όλοι οι ίδιοι.

Η αποχή, τους βολεύει…
Μην τους κάνεις τη χάρη!
Ο στόχος τους, ήταν και είναι να κάνουν εμάς τους
πολλούς να πάψουμε να ονειρευόμαστε, να πάψουμε
να αγωνιζόμαστε για τον κόσμο της ειρήνης, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της προόδου. Σε
αυτό επενδύουν. Αυτό που θέλουν στην τελική να
πετύχουν είναι η παραίτηση, η πλήρης απαξίωση
της πολιτικής ζωής, της αγωνιστικής στάσης ζωής.
Γι αυτό, αξιοποιώντας τις δυναμικές που οι ίδιοι
πρωταγωνίστησαν να αναπτυχθούν στην κοινωνία,
μας πλασάρουν την αποχή από τις εκλογές ως τη λύση,
ως τον καλύτερο τρόπο έκφρασης της αγανάκτησης
μας. Με λίγα λόγια, η αποχή τους βολεύει. Είναι η πιο
ανώδυνη γι’ αυτούς επιλογή, που έχει να κάνει ο κάθε
άνθρωπος στις επερχόμενες εκλογές.
Μην τους κάνεις τη χάρη! Η αποχή δεν είναι η λύση
των προβλημάτων μας. Απόρριψε την ως επιλογή.
Με την αποχή τους δίνεις συγχωροχάρτι. Με την
αποχή, τους δίνεις το πράσινο φως να συνεχίσουν
την επέλαση ενάντια στα δικαιώματα μας. Η αποχή
δεν μετριέται ως ψήφος. Δεν έχει αντίκρισμα. Δεν
θα τη λάβει υπόψη κανένας! Η επιλογή είναι μία. Ο
δρόμος του αγώνα και της διεκδίκησης. Ο δρόμος της
οργανωμένης πάλης με την μοναδική πολιτική δύναμη
που υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
της τάξης σου, των εργαζομένων και των ανέργων.
Μαζί με την μόνη πολιτική δύναμη που αγωνίζεται
για τις πραγματικές ανάγκες της νεολαίας για ψωμί,
υγεία, μόρφωση, δουλειά. Μόνο με ψήφο στο ΑΚΕΛ –
Αριστερά – Νέες Δυνάμεις δίνεις ψήφο διαμαρτυρίας,
ψήφο αγανάκτησης, ψήφο διεκδίκησης κι αγώνα.
Με ψήφο στο ΑΚΕΛ, εκτός από τους ευρωβουλευτές
του ΑΚΕΛ που θα εκλεγούν και θα διεκδικούν υπέρ
της Κύπρου στις Βρυξέλλες, στέλλουμε το μήνυμα
Αντίστασης, Αξιοπρέπειας και Προοπτικής που θα
στείλουμε προς όλους τους αποδέκτες. Θέλουμε και
πρέπει να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση Αναστασιάδη
– ΔΗΣΥ, οι «φίλοι» τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Τρόικα, οι ντόπιοι και ξένοι κεφαλαιοκράτες, τα
παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ και όλοι αυτοί στην ανίερη
αντιλαϊκή συμμαχία, πως ο λαός μας δεν λυγίζει. Ούτε
μασά κουτόχορτο. Ούτε θα ανεχθεί άλλο, τη σύγχρονη
σκλαβιά την οποία μας επιβάλλουν.

Στις 25 του Μάη,
η νέα γενιά ψηφίζει
ΑΚΕΛ Αριστερά
Νέες Δυνάμεις!
•Χρίστος Χριστόφιας
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει μετά την ομόφωνη
απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Το ΕΔΟΝίτικο
οικοδόμημα, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, τα χιλιάδες μέλη
της ΕΔΟΝ οδεύουμε και προετοιμαζόμαστε για το 27Ο Παγκύπριο
Φεστιβαλ Νεολαίας και Φοιτητών. Η μεγάλη οικογένεια της
ΕΔΟΝ προετοιμάζεται να ανοίξει τη μεγάλη αγκαλιά της και να
φιλοξενήσει την Κυπριακή κοινωνία, στο μεγαλύτερο πολιτικό και
πολιτιστικό γεγονός ενός ακόμα καλοκαιριού.
2,3,4 Ιουλίου στην Πύλη Αμμοχώστου, η οργανωμένη Εδονιτικη
νεολαία και όχι μόνο, με χαμόγελο αισιοδοξίας, αποφασιστικότητα,
και με απαράμιλλο πάθος για αλλαγή πορείας εξέλιξης της
κοινωνίας, θα στείλει το μήνυμα σε όλη την Κύπρο, «Δε βγαίνουνε
τα όνειρα σε πλειστηριασμό, δε παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα».
Το 27ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ συμπίπτει με τα 70 χρόνια ζωής
και δράσης της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Εκτιμούμαι ότι η ύπαρξη 8000 και
πλέον μελών της ΕΔΟΝ παγκύπρια, δικαιώνει τους αγώνες μας
και καταδεικνύει την περηφάνια του να είσαι ΕΔΟΝίτης, να
προσπαθείς με ανιδιοτέλεια να ξημερώσουν μέρες που δεν τις
έζησε η ανθρωπότητα ακόμα, να ξημερώσει η μέρα της Παγκόσμιας
Ειρήνης και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ είναι μοναδική ευκαιρία ανάτασης
και ανύψωσης του ηθικού του λαού μας. Μοναδική ευκαιρία
συνειδητοποίησης ότι δεν είμαστε μόνοι στην επίθεση που μας
γίνεται. Έχουμε όλοι εργαζόμενοι, τη δύναμη τη οργανωμένης
ταξικής πάλης. Αυτή τη δύναμη που κουβαλούμε οφείλουμε μαζί
να την ορθώσουμε και να αλλάξουμε τη μιζέρια. Οφείλουμε να
αντισταθούμε στην λιτότητα και την έξωθεν επιβαλλόμενη μιζέρια
για να γλυτώσει το παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει
ελπίδα. Οφείλουμε να ξελασπώσουμε την Κύπρο από τη βάσανο
του μνημονίου. Οφείλουμε να αναγεννήσουμε την ελπίδα την
αξιοπρέπεια και την προοπτική. Οφείλουμε να ριχθούμε στην
αντίσταση αποφασιστικά, γερά και δυνατά. Οφείλουμε να μην
κάνουμε βήμα πίσω γιατί φίλε «δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε
πλειστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα!»

Πάμπης Κυρίτσης:

Η εργατική τάξη και ο
λαός απαιτεί λύση και
επανένωση… δεν πρόκειται
να συμβιβαστούμε με τη
μιζέρια των μνημονίων
και των νεοφιλελεύθερων
συνταγών και θα εντείνουμε
τις προσπάθειες μας
για συλλογική δράση
ενάντια στις πολιτικές
λιτότητας.

Συνέντευξη με τους Πάμπη Κυρίτση, Γενικό Γραμματέα
«N»: Φέτος η εργατική Πρωτομαγιά, με πρωτοβουλία της ΠΕΟ και της Dev-Is, εορτάστηκε από Ε/κύπριους
και Τ/κύπριους σε μια κοινή εκδήλωση. Ποια ήταν η σημασία και το μήνυμα των κοινών εκδηλώσεων;
Πάμπης Κυρίτσης: Οι εορτασμοί της

Πρωτομαγιάς είναι γεγονός ότι έχουν το
δικοινοτικό στοιχείο από το 2004 όταν
δημιουργήθηκε η δυνατότητα πιο εύκολης
διακίνησης μέσω των οδοφραγμάτων.
Από
τότε
στις
πρωτομαγιάτικες
εκδηλώσεις και πορεία της ΠΕΟ είχαμε
συμμετοχή τουρκοκύπριων εργαζομένων
και χαιρετισμούς από τους ηγέτες
Dev-Is. Αντίστοιχα η ΠΕΟ συμμετείχε
με αντιπροσωπεία και χαιρετισμούς
στην πρωτομαγιάτικη εκδήλωση στα
κατεχόμενα. Για φέτος θεωρήσαμε ότι οι
συνθήκες στην Κύπρο επιτρέπουν να γίνει
ένα βήμα περισσότερο.
Σήμερα δικαιώματα των εργαζομένων,
ελληνοκύπριων
και
τουρκοκύπριων,
σήμερα δέχονται βίαιη επίθεση και μάλιστα

μια επίθεση που συνδέεται και με εξωτερική
επέμβαση. Στην Κυπριακή Δημοκρατία
έχουμε την επιβολή ενός σκληρού,
αντιλαϊκού μνημονίου, το βιοτικό επίπεδο
των εργαζομένων μειώνεται δραματικά και
οι κίνδυνοι για το κίνημα των εργαζομένων
είναι μεγάλοι. Της ίδιας μορφής επίθεση
δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων
στα κατεχόμενα, λόγω του προγράμματος
σκληρής λιτότητας που θέλει να επιβάλει
η Τουρκία και που στην πραγματικότητα
έχουν την ίδια αφετηρία, το ΔΝΤ.

αντιπαράθεσης και κατοχής. Εάν αυτό
ίσχυε προηγουμένως, σήμερα ισχύει πολύ
περισσότερο διότι η κρίση, οι δυσοίωνες
προοπτικές της οικονομίας, η δυνατότητα
αξιοποίησης των φυσικών πηγών που έχουν
ανευρεθεί, επιβάλλουν να βρεθεί λύση. Κάτι
τέτοιο εκτός από την επανένωση, την ειρήνη
και την ασφάλεια που θα δημιουργήσει, θα
βοηθούσε ώστε να επανέλθει η οικονομία
σε ρυθμούς ανάπτυξης και να μπορούμε
να αντικρίζουμε το μέλλον με περισσότερη
αισιοδοξία.

Την ίδια ώρα υπάρχει η επανέναρξη της
διαδικασίας για το Κυπριακό. Η επανένωση
της Κύπρου και η λύση πάνω σε σωστές
βάσεις και αρχές ενδιαφέρει πρώτιστα τους
εργαζόμενους, διότι καμιά κατάκτηση δεν
μπορεί να θεωρείται σταθερή και μόνιμη
μέσα σε συνθήκες επισφάλειας, μόνιμης

Γι’ αυτούς τους λόγους επιλέξαμε φέτος η
Πρωτομαγιά να γιορταστεί πραγματικά από
κοινού, ξεπερνώντας όλες τις πρακτικές και
άλλες δυσκολίες που βρήκαμε στο δρόμο
μας. Θεωρούμε ότι η μεγάλη ανταπόκριση
του κόσμου και η στήριξη που έδωσε σε
αυτή την κοινή εκδήλωση δικαίωσε την

Μεχμέτ Σεΐς:

Η μόνη εφικτή μορφή
λύσης είναι η ενωμένη
ομόσπονδη Κύπρος. Θέλουμε
μια ενωμένη ομόσπονδη
Κύπρο με πολιτική ισότητα
– με μια ιθαγένεια – μια
διεθνή προσωπικότητα
και μία κυριαρχία την
οποία θα ασκούν
από κοινού όλοι οι
Κύπριοι ανεξαρτήτου
εθνοτικής
καταγωγής.

της ΠΕΟ και τον Μεχμέτ Σεΐς, Πρόεδρο της DEV-IS

επιλογή μας. Είμαι βέβαιος ότι το μήνυμα
που δόθηκε δεν περιορίζεται μόνο στα όρια
της Κύπρου, αλλά έχει πάει και έξω από το
νησί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Αυτά τα μηνύματα μπορούν πραγματικά να
δώσουν αληθινή ελπίδα για ένα πιο καλό
μέλλον στο λαό μας.

Είναι το μήνυμα ότι η εργατική τάξη και
ο λαός απαιτεί λύση και επανένωση που
να στηρίζεται σε αρχές στη βάση της
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με
μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα,
μια ιθαγένεια, ένα κράτος όπου τα πολιτικά
κοινωνικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα
του καθενός θα είναι προστατευμένα και
διασφαλισμένα.

ζούσαν αδελφωμένα, εργάζονταν μαζί σε
κοινούς χώρους εργασίας και συμμετείχαν
στο συνδικαλιστικό αγώνα από κοινού.
Έτσι, ήταν μαζί και στις εκδηλώσεις
για την Πρωτομαγιά. Αυτή η ενότητα, η
αδελφοσύνη και η αλληλεγγύη ανάμεσα
στους εργαζομένους, Ε/κ και Τ/κ, άφηνε
ενοχλημένους τους Βρετανούς, οι οποίοι
ήθελαν να εφαρμόζουν την πολιτική
του «διαίρει και βασίλευαι», αλλά και
τους σοβινιστικούς κύκλους οι οποίοι
υποστήριζαν Ένωση ή Διχοτόμηση. Το
μεγαλύτερο εμπόδιο για τους στόχους τους
ήταν η ενότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη
που υπήρχε μεταξύ Ε/κ και Τ/κ. Το 1958
η Πρωτομαγιά εορτάστηκε για ακόμη μια
φορά με ενθουσιασμό. Παρά τα εμπόδια, η

Ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε
με τη μιζέρια των μνημονίων και των
νεοφιλελεύθερων συνταγών και θα
εντείνουμε τις προσπάθειες μας για
συλλογική δράση ενάντια στις πολιτικές
λιτότητας.

Μεχμέτ Σεΐς: Στο παρελθόν Ε/κ και Τ/κ

κυπριακή εργατική τάξη πορεύτηκε στους
δρόμους της Λευκωσίας και ήταν σύσσωμη
και ενθουσιώδης στις πλατείες. Όμως τη
νύχτα της 1ης Μαΐου του 1958 έγινε επίθεση
από σκοτεινές παράνομες οργανώσεις στο
Τούρκικο Ίδρυμα Παιδείας και Αθλητισμού
το οποίο συμμετείχε στις εκδηλώσεις της
Πρωτομαγιάς. Μετέπειτα ξεκίνησε μια
περίοδος κατά την οποία επικράτησε η
τρομοκρατία στις δύο κοινότητες και οι
συνδικαλιστές γίνονταν στόχος ένοπλων
επιθέσεων.
Η Πρωτομαγιά του ‘58 ήταν η τελευταία
η οποία γιορτάστηκε από κοινού από Ε/κ
και Τ/κ. Γι’ αυτό είναι σημαντική η κοινή
διοργάνωση της Πρωτομαγιάς φέτος, μετά
από 56 χρόνια. Αυτό το γεγονός αντανακλά
και τη βούληση των Κύπριων εργαζομένων
για κοινό αγώνα για ειρήνη.

«N»: Ενώ οι συνθήκες για τους εργαζόμενους αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι
εξαιρετικά δύσκολες, ο κόσμος ακούει από την Τρόικα και την Κυβέρνηση ότι η οικονομία μας πάει
καλά. Που οδηγούνται τελικά τα πράγματα;
Π.Κ.: Όσα «μπράβο» και να μοιράσουν για επικοινωνιακούς λόγους

δυστυχώς η πραγματικότητα για τους εργαζομένους και την κοινωνία
είναι πολύ σκληρή. Εδώ είναι η τεράστια διαφορά φιλοσοφίας
και προσέγγισης που έχουμε με την Κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να
συμμεριστούμε την άποψη ότι πάμε καλά.
Σήμερα η Κύπρος, έχει την πρώτη θέση από όλες τις χώρες της
Ε.Ε στο ρυθμό αύξησης της ανεργίας, με 75000 άνεργους και ένα
στους δύο νέους να μην έχει δουλειά. Η φτώχεια διευρύνεται, 45000
συνάνθρωποι μας, εκ των οποίων 13000 παιδιά, επιβιώνουν από τα
κοινωνικά παντοπωλεία. Οι συνταξιούχοι μας υποφέρουν από τη
δραματική μείωση των εισοδημάτων τους που φτάνει στο 30%. Η
πρόσβαση στην υγεία γίνεται ολοένα και δυσκολότερη και γενικότερα
το βιοτικό επίπεδο υποβαθμίζεται επικίνδυνα. Η κατοικία πολλών
οικογενειών που έχουν κτυπηθεί από την κρίση και την ανεργία είναι
σε άμεσο κίνδυνο εκποίησης. Το κοινωνικό κράτος ξηλώνεται μέρα
με τη μέρα. Για το 2014 σε σχέση με το 2013 οι κοινωνικές παροχές
μειώθηκαν δραματικά κατά 127 εκ. Τα εισοδήματα των εργαζομένων
μειώνονται βίαια ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται τα κέρδη μερικών
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης.
Εάν το μέτρο είναι οι αξιολογήσεις της τρόικας μπορεί για κάποιους να
πηγαίνουμε καλά. Εάν το μέτρο είναι οι άνθρωποι και η δυνατότητα
της οικονομίας να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, η δυνατότητα

αξιοπρεπούς επιβίωσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
η συνοχή της κοινωνίας, τότε είναι εμφανέστατο ότι δεν πάμε καλά.
Ακόμη χειρότερα προσπαθούν να μας υποβάλουν ότι περάσαμε τα
χειρότερα και έπονται τα καλύτερα. Αυτό δεν τεκμηριώνεται, ούτε
επιβεβαιώνεται από την καθημερινή ζωή. Εκείνο που φαίνεται
είναι ότι και ο επόμενος χρόνος θα είναι περισσότερης ύφεσης
και ανεργίας, συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους και σε τελική
ανάλυση φρωχοποίηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του κυπριακού
λαού.
Οι συνθήκες της κρίσης οδηγούν τα πράγματα στο να γίνονται οι
ισχυροί ισχυρότεροι οι πλούσιοι πλουσιότεροι, ενώ οι αδύνατοι να
καταστρέφονται και να εξαφανίζονται και η μεσαία τάξη να διαλύεται.
Βεβαίως τα μέτρα που εφαρμόζονται ως φάρμακο για αντιμετώπιση
της κρίσης σε τελική ανάλυση βοηθούν αυτή τη διαδικασία, με το
επιχείρημα ότι αυτό βοηθά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.
Δυστυχώς, αντί η Κυβέρνηση να αντιστέκεται στην αυθαιρεσία και
τον αυταρχισμό της Τρόικας, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Τρόικα
και σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται περισσότερο αντιδραστική.
Άλλωστε η ίδια περηφανεύεται ότι το Μνημόνιο θα μπορούσε να ήταν
το δικό της πολιτικό μανιφέστο και ότι και αν ακόμα δεν υπήρχε
Μνημόνιο, πάλι αυτές είναι οι πολιτικές θα εφάρμοζε.

«N»: Το πιο σοβαρό τίμημα που πληρώνει η κοινωνία είναι η τεράστια αύξηση της ανεργίας. Ποια είναι
η θέση της ΠΕΟ για το θέμα και πως αξιολογεί τα διάφορα σχέδια που εξαγγέλει η Κυβέρνηση για τους
άνεργους και γενικά τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα;
Π.Κ.: Αναμφίβολα για αντιμετώπιση της ανεργίας χρειάζεται άμεση

και συλλογική δράση. Το ζήτημα είναι πως αυτά τα μέτρα που
εξαγγέλλονται με το χαρακτήρα που έχουν, είναι σήμερα ικανά ή τα
πιο πρόσφορα για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο που έχει
πάρει χαρακτήρα χιονοστιβάδας.
Η άποψη μας είναι ότι δεν είναι ικανά. Όταν η οικονομία είναι
σε πορεία φαύλου κύκλου, όταν επενδύσεις δεν γίνονται, όταν
ανάπτυξη δεν υπάρχει και θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται, αυτή
η επιδοματική πολιτική δεν υπηρετεί τις ανάγκες της αντιμετώπισης
της ανεργίας. Επιπρόσθετα ανησυχούμε ιδιαίτερα επειδή αυτά τα
μέτρα για επιδόματα των 300 ευρώ μπορεί να οδηγήσουν χιλιάδες
απελπισμένους μορφωμένους νέους που δεν έχουν άλλη επιλογή,
να καταλήξουν στο τέλος να είναι άλλη μία πηγή φτηνής εργατική
δύναμης για τους εργοδότες. Και στο τέλος της ημέρας να εθιστούν
και οι εργοδότες στο να περιμένουν να κάνουν τη δουλειά τους
με φτηνή εργατική δύναμη από τους καταλόγους των ανέργων
και μάλιστα με την επιχορήγηση των φορολογουμένων από τις
κοινωνικές ασφαλίσεις των εργαζομένων της Κύπρου.
Τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας έχουν και ως συνέπεια να δημιουργούνται
συνθήκες φόβου και ανασφάλειας στους εργαζόμενους, γεγονός
που αξιοποιείται δυστυχώς από πολλούς εργοδότες για να εντείνουν
την εκμετάλλευση και να καταστρατηγούν τα δικαιώματα των
εργαζομένων που προκύπτουν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.
Η διαδικασία εκμετάλλευσης των εργαζομένων με τη χρησιμοποίηση
φτηνής και απροστάτευτης εργατικής δύναμης διευρύνεται,
χρησιμοποιώντας ως φτηνή εργατική δύναμη όχι μόνο αλλοδαπούς
από σκλαβοπάζαρα του εξωτερικού αλλά και απελπισμένους
κύπριους ανέργους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Κυβέρνηση μας όχι μόνο δεν να
αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα αλλά αντίθετα, με τις ενέργειες της,
ενθαρρύνει την απορρύθμιση. Ένα παράδειγμα είναι η άρνηση της
να επανακαταθέσει τα δύο σημαντικά νομοσχέδια που κατατέθηκαν
από την προηγούμενη κυβέρνηση και τα απέσυρε, νομοσχέδια
που μπορούν να βοηθήσουν στην ανεργία και την προστασία της
εργασίας. Το ένα δίνει την δυνατότητα επέκτασης της συλλογικής
σύμβασης σ’ όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου και το άλλο αφορά
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και προβλέπει ποινές
σε όσους την παραβιάζουν.

Στο ίδιο πλαίσιο είναι δυστυχώς και η αυθαίρετη απόφαση της
υπουργού Εργασίας για απεριόριστα ωράρια στο λιανικό εμπόριο.
Είναι ολοφάνερο ότι αυτή η απόφαση γέρνει την πλάστιγγα
οριστικά προς την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος των
εργαζομένων και των αδύνατων και μικρών επιχειρήσεων.

«N»: Πως μπορεί να αλλάξει η κατάσταση και να βελτιωθούν τα πράγματα;
Π.Κ.: Είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς αλλαγή της πορείας της οικονομίας,

επάνοδο στους ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς επενδύσεις, δεν μπορούμε
να μιλούμε ούτε για ανάκαμψη και επανεκκίνηση της οικονομίας, ούτε
για αντιμετώπιση της ανεργίας.
Η ανάπτυξη βέβαια δεν θα έλθει από μόνη της και κυρίως δεν πρόκειται
να έλθει επειδή θα είμαστε εγκρατείς και θα δεχόμαστε ότι μας
επιβάλουν.
Ελπίδα για το λαό και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον για μας και
τα παιδιά μας μπορεί να δημιουργηθεί όταν η κοινωνία απορρίψει τη
μοιρολατρικά αυτή την πορεία που θέλουν να μας οδηγήσουν.

Όταν η κοινωνία αντιδράσει απέναντι στις πολιτικές λιτότητας, όταν
αμφισβητήσει τις πολιτικές εξευμενισμού στις συνταγές της Τρόικας
και του ΔΝΤ και όταν διεκδικήσει μια άλλη πορείας έξω από τις λογικές
ων μνημονίων και της τρόικας, που να είναι δρόμος ανάπτυξης και
αξιοπρέπειας και όχι του εξευτελισμού που βιώνουμε.
Σε αυτή την προσπάθεια, για τη σύμπηξη ενός λαϊκού μετώπου
αντίδρασης και αντίστασης, η ΠΕΟ θα είναι όπως πάντα στη πρώτη
γραμμή.

«N»: Οι Τ/κύπριοι εργαζόμενοι στο βορρά έρχονται αντιμέτωποι με τη λιτότητα λόγω των οικονομικών
επιβουλών της Τουρκίας. Εξηγήστε μας ποια είναι το χαρακτήρα και τη λιτότητας και τη μορφή αυτών των
οικονομικών μέτρων και τις συνέπειες τους στους εργαζόμενους;
Μ.Σ.: Οι οικονομικές επιβουλές που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις της Τουρκικής Δημοκρατίας στο βορρά εις βάρος των Τ/κ εργαζομένων

μοιάζουν με τις επιβουλές της Τρόικας στο νότο εις βάρος των Ε/κ εργαζομένων και ευρύτερα με τις επιβουλές του κεφαλαίου σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών το βιοτικό επίπεδο και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων χειροτερεύουν και έτσι
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα.

«N»: Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται από το συνδικαλιστικό κίνημα στο βορρά οι προκλήσεις αυτές και
ποια είναι τα αιτήματα της Dev-Is;
Μ.Σ.: Το πιο σημαντικό στήριγμα της ανάπτυξης του συνδικαλιστικού αγώνα είναι η παραγωγή. Το επίπεδο παραγωγής στο βορρά είναι

αρκετά χαμηλό λόγω και του ότι είναι μια απομονωμένη οικονομία. Αυτό θα ξεπεραστεί μόνο με την επίλυση του Κυπριακό. Η Ντεβίς και η
ΠΕΟ συνεχίζουν τον κοινό αγώνα για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Η μόνη εφικτή μορφή λύσης είναι η
ενωμένη ομόσπονδη Κύπρος. Θέλουμε μια ενωμένη ομόσπονδη Κύπρο με πολιτική ισότητα – με μια ιθαγένεια – μια διεθνή προσωπικότητα και
μία κυριαρχία την οποία θα ασκούν από κοινού όλοι οι Κύπριοι ανεξαρτήτου εθνοτικής καταγωγής.

«N»: Η κοινή πρωτομαγιάτικη εκδήλωση φέτος οργανώνεται με αφορμή και την κατάσταση που διαμορφώνεται
στο Κυπριακό. Το συνδικαλιστικό κίνημα πως μπορεί να συμβάλει ως προς την επίτευξη της επανένωσης της
πατρίδας και του λαού μας και ποιο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς τον κυπριακό λαό;
Μ.Σ.: Ένας από τους σημαντικούς λόγους για τη διοργάνωση της Πρωτομαγιάς φέτος είναι η νέα διαδικασία που ξεκίνησε στο Κυπριακό.
Το καθήκον όλων των Κυπρίων και κυρίως των οργανώσεων των εργαζομένων στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων είναι να ενθαρρύνουν και
να συμβάλλον στην πορεία για την επίτευξη λύσης. Σε αυτό το πλαίσιο η Ντεβίς και η ΠΕΟ διοργανώνουν πολλές κοινές εκδηλώσεις που
συμβάλλουν στην επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων.

Η βάση των προβλημάτων δεν είναι εθνική αλλά ταξική. Το συμφέρον της εργατικής τάξης βρίσκεται πάντα στον αγώνα για ειρήνη και ταξική
πάλη. Οι Κύπριοι εργαζόμενοι πρέπει να εντατικοποιήσουν τον αγώνα για ειρήνη και η εκδήλωση της φετινής Πρωτομαγιάς είναι μια ευκαιρία
για αυτό επειδή η Κύπρος είναι κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων. Θέλουμε μια Κύπρο στην οποία θα ζήσουν σε συνθήκες ομόνοιας και ειρήνης
όλοι οι Κύπριοι - Ε/κ, Τ/κ, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι.
•Συνέντευξη στον
Χάρη Πασιά
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Η επίθεση στους μισθούς, προκαλεί ένα επιπλέον πλήγμα στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολύ απλά δεν κάνουν τζίρο.

O

ι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες
στην ΕΕ και στην Κύπρο οξύνονται ολοένα
και περισσότερο. Η ανεργία των νέων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 24%, ενώ στην
Κύπρο ξεπερνά το 40%. Στην Ελλάδα όπου
με χαρά ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση
και την Κομισιόν η έξοδος της στις αγορές,
η ανεργία των νέων φτάνει στο 70% στην Δυτική
Μακεδονία, στο 60% στην Αττική. Το Μνημόνιο της
Ελλάδας φαίνεται να λειτουργεί ως η ταφόπλακα της
νέας γενιάς παρά ως το πλάνο σωτηρίας που κάποιοι
τόσο όψιμα έτρεξαν να χαρακτηρίσουν. Αυτή είναι η
αυριανή προέκταση του Κυπριακού Μνημονίου. Εκεί
μας οδηγούν οι εξελίξεις σε Κύπρο και Ελλάδα.
Ένας άλλος σημαντικός δείκτης που συνήθως
υποτιμάται κατά τις οικονομικές κρίσεις, είναι ο
πληθωρισμός. Στην Κύπρο ο πληθωρισμός έχει πλέον
αρνητικό πρόσημο, -0.9%. Αυτό είναι μια σοβαρή
απόδειξη της απονέκρωσης της οικονομίας αφού η
ζήτηση αγαθών έχει περιοριστεί δραματικά. Πρόκειται
για μια συνέπεια της σκληρής λιτότητας που επιβάλλει
η κυβέρνηση Αναστασιάδη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το τρίτο σημείο που αναδεικνύεται είναι η μείωση του εργατικού
κόστους. Η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια σε όλη την ΕΕ, στην
ποσοστιαία μείωση των μισθών. Τα εργατικά της Κύπρου είναι
στο μισό της Γαλλίας ενώ βρίσκεται πιο κάτω και από τα εργατικά
της Ισπανίας. Μήπως όμως είδε κανείς την ευημερία που
υπόσχονται η Δεξιά σε Κύπρο και στην Ευρώπη με την μείωση
του εργατικού κόστους; Μάλλον στην αντίθετη κατεύθυνση
βαδίζουν τα πράγματα.
Το τέταρτο σημείο. Κατά την περίοδο των προεδρικών εκλογών,
ο ΔΗΣΥ έσκιζε τα ιμάτια του κλαυθμηρίζοντας για την αύξηση
του δημόσιου χρέους και τις συνέπειες στα νοικοκυριά. Σήμερα,
με βάση την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η κυβέρνηση
Αναστασιάδη αύξησε το δημόσιο χρέος που παρέλαβε, λόγω και
του Μνημονίου που υπέγραψε, από το 87% που το παρέλαβε, στο
111%, δηλαδή κατά 3 δισεκατομμύρια Ευρώ περίπου μέσα σε ένα
χρόνο. Πολύ σύντομα το χρέος μας στους ξένους δανειστές θα
αυξηθεί ακόμα περισσότερο υποθηκεύοντας την κυριαρχία του
λαού μας.
Εν κατακλείδι, χρειάζεται να γραφτεί μια καινούρια, αισιόδοξη
νότα. Να ασκήσει ο λαός τα πολιτικά του δικαιώματα. Να
διατυπώσει το αίτημα για Αντίσταση, Αξιοπρέπεια, Προοπτική.
Με την ψήφο του να στείλει μήνυμα τόσο στην Κύπρο όσο
και στις Βρυξέλλες ότι επιβάλλεται αλλαγή φιλοσοφίας στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που επέφερε η παγκόσμια
οικονομική κρίση. Τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο
χρειάζεται να δυναμώσει η φωνή της διεκδίκησης. Να δυναμώσει
η φωνή για μια άλλη, διαφορετική πορεία, που αφουγκράζεται τα
προβλήματα του κόσμου.

T

α τελευταία δυο – τρία χρόνια έχουμε επανειλημμένα
ακούσει στις Βρυξέλλες την επωδό ότι λόγω
της οικονομικής κρίσης, τα κράτη-μέλη της ΕΕ
μειώνουν τις εξοπλιστικές τους δαπάνες, κάτι που
το Διευθυντήριο των Βρυξελλών θεωρεί αρνητική
εξέλιξη για την αμυντική ικανότητα της Ένωσης
καθώς και για τη βιομηχανία όπλων. Μέσα από
εκθέσεις τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπρόσωποι του
ΕΛΚ και των Σοσιαλδημοκρατών, έφτασαν στο σημείο να
διακηρύσσουν πως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα,
είτε των κρατών-μελών, είτε μέσω του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) θα πρέπει να αυξηθούν γιατί αλλιώς
θα χαθούν θέσεις εργασίας! Η συνέχεια ήταν τα 70 δις ευρώ που
εγκρίθηκαν στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-17 για
τον ΕΟΑ. Ποσό που βγαίνει από τον κοινοτικό προϋπολογισμό,
αφού με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ο οργανισμός αυτός έχει
μετατραπεί σε οργανισμό της ΕΕ κάτω από τη «σκεπή» της
Υπάτου Εκπροσώπου της ΕΕ για τις Εξωτερικές Σχέσεις και της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Ένα ποσό
που αποκόπτεται από τα ταμεία για κοινωνικές δαπάνες, ένα
ποσό που θα μπορούσε να δοθεί στην ανάπτυξη για ξεπέρασμα
της κρίσης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αντιμετώπιση
της ανεργίας. Όμως, φαίνεται πως συνεχίζει να ισχύει απόλυτα
η θέση ότι ο καπιταλισμός επιδιώκει την έξοδο από την κρίση
μέσω των ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η ΕΕ δέθηκε και θεσμικά με το ΝΑΤΟ,
γεγονός που οδηγεί σε στρατιωτικοποίηση της, με δημιουργία ή
και εξέλιξη στρατιωτικών δομών που ισοδυναμούν με στήσιμο
ευρωστρατού. Οι στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, όπως και αν
τις ονομάζουν, είτε προλειαίνουν την είσοδο στρατευμάτων του
ΝΑΤΟ, είτε αναλαμβάνουν ρόλο «σταθεροποίησης» μετά την
αποχώρηση αυτών των στρατευμάτων. Τα παραδείγματα του
Ιράκ, του Κοσόβου ή της Λιβύης μιλούν από μόνα τους.
Τα πιο πάνω αποτελούν κομμάτι της Κοινής Ευρωπαϊκής
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας,
μιας πολιτικής που θέλει την ΕΕ να διαδραματίζει ρόλο πολύ
πέραν της ευρωπαϊκής ηπείρου, σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Με άλλα λόγια, ρόλο χωροφύλακα στις διαταγές του ΝΑΤΟ
και των ΗΠΑ.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ΑΚΕΛ και η συνομοσπονδιακή
ομάδα της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς/Βόρειας
Πράσινης Αριστεράς, έχουν αντιπαλέψει αυτές τις
επικίνδυνες πολιτικές. Έχουμε καταγγείλει την νέα κούρσα
εξοπλισμών που βρίσκεται σε εξέλιξη, την επιθετική πολιτική
που ακολουθεί η ΕΕ στην Αφρική, τις συμφωνίες ελευθέρου
εμπορίου που καταστρέφουν την εθνική παραγωγή και
οικονομία. Είναι για αυτό που έχουμε ταχθεί ενάντια στους
προϋπολογισμούς για την ΚΕΠΠΑ, τον ΕΟΑ, την ΕΥΕΔ,
απαιτώντας όλα αυτά τα κονδύλια να δοθούν για ανάπτυξη
και κοινωνική πολιτική.
Ο επικίνδυνος κατήφορος της στρατιωτικοποιησης της ΕΕ
και κατ’ επέκταση των διεθνών σχέσεων συμφέρει μόνο
στις πολυεθνικές, στο στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα
και στο μεγάλο πολυεθνικό κεφάλαιο. Για τους λαούς της ΕΕ
αλλά και του κόσμου συσσωρεύει κινδύνους και απειλές,
απειλεί το μέλλον των παιδιών μας. Στις 25 Μαΐου θα
δυναμώσουμε το ΑΚΕΛ στην Κύπρο και την αριστερά στο
Ευρωκοινοβούλιο και θα στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα στο
διευθυντήριο των Βρυξελλών πως εμείς το μέλλον μας το
θέλουμε χωρίς πολέμους και απειλές.

Διότι είναι οι αποφάσεις πρώτιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που
βήμα βήμα ανοίγουν το δρόμο για την κατάργηση της δημόσιας
δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Π

όσο επίκαιρες είναι στα αλήθεια οι προσεχείς
ευρωπαϊκές εκλογές για τη νεολαία; Υπάρχει
κάτι που να μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο
για τους νέους,ώστε να δείξουν ενδιαφέρον
και να συμμετέχουν σε αυτή τη εκλογική
μάχη; Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε να
ταιριάξει γάντι ο στίχος από το γνωστό
τραγούδι «φοβάμαι για όλα αυτά που θα γίνουν για
μένα χωρίς εμένα…».
Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της δήθεν αλληλεγγύης
και της ισότητας που έχει πρωτοστατήσει στην
εφαρμογή των μνημονίων και στην εγκαθίδρυση της
λιτότητας ως το αντίδοτο στην κρίση, πλασάροντας ως
λύση όλες εκείνες τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που
αποτέλεσαν στην ουσία την αιτία για τη δημιουργία
της κρίσης και που σταδιακά οδηγούν τις κοινωνίες σε
κατάρρευση.
Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές
τις κατευθύνσεις που αφήνει ως μόνη επιλογή την
μετανάστευση στους νέους πτυχιούχους σε Κύπρο,
Ελλάδα, Ισπανία μιας και αδυνατούν να δουν την όποια
προοπτική για να βρουν δουλειά στην πατρίδα τους.

Είναι η φιλοσοφία που έχει εδραιωθεί σταδιακά σε ευρωπαϊκό
επίπεδο που προστάζει αξιολόγηση της παιδείας με βάση
πρώτιστα τα οικονομικά κριτήρια αντί με γνώμονα της παροχή
ποιοτικής και πολύπλευρης παιδείας και εκπαίδευσης προς τους
μαθητές.
Μα πάνω από όλα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνονται
καθημερινά μάχες για την προάσπιση της ειρήνης και της
ισότητας μεταξύ των Λαών, μάχες κόντρα στους νατοϊκούς
σχεδιασμούς και δράσεις.
Για τους πιο πάνω λόγους αλλά και για ακόμα τόσους η Ευρωπαϊκή
Ένωση αγγίζει τον καθένα από μας, τον κάθε νέο, μαθητή,
φοιτητή, εργαζόμενο ή άνεργο, ακόμα και στην πιο απόμακρη
γωνιά της Κύπρου.
Τον αγγίζουν, γιατί πρώτα και κύρια, επηρεάζουν το παρόν και
το μέλλον του. Πώς θα σπουδάσει, πού θα δουλέψει, πώς θα
ανατραφεί; Τον αγγίζουν, γιατί η όποια πολιτική γεννιέται εκεί,
γίνεται αργότερα το παράδειγμα για κάθε χώρα.
Αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών. Απάθεια και ανοχή ή
αντίδραση, διεκδίκηση και αγώνας για αξιοπρέπεια. Ποιοι
μπορούν να εκφράζουν σήμερα καλύτερα την κοινωνία;. Εκείνοι
που και πάλι θα ζητήσουν να παραμείνει άσβεστο το «ευρωπαϊκό
όραμα» ζητώντας από τους λαούς και τους νέους ακόμα
περισσότερες θυσίες; Ή οι δυνάμεις της Αριστεράς, ανάμεσα τους
και το ΑΚΕΛ, που με θάρρος αλλά και θράσος θα απευθυνθούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Λαούς παλεύοντας για το δικό
τους, βαθιά πανευρωπαϊκό, όραμα; Αυτό μιας άλλης Ευρώπης.
Της συνεργασίας, της κοινωνικής προόδου και της ειρήνης!

Η

οικονομική και κοινωνική κρίση στην ΕΕ έχει
προκαλέσει μια πρωτοφανή άνοδο των ποσοστών
κομμάτων που κινούνται στο χώρο της ακροδεξιάς.
Ολοένα και περισσότερο πολίτες, σε πολλές
χώρες της ΕΕ, στρέφονται σε εθνικιστικές ιδέες.
Σε εσωστρέφεια, σε μισαλλοδοξία. Στις εύκολες
και εύπεπτες απαντήσεις για την κρίση, φταίει ο
μετανάστης που μας ‘πιάνει’ τις δουλειές, φταίει ο ξένος που
αυξάνεται το έγκλημα, την οικονομία κατέστρεψαν τα επιδόματα
των μεταναστών.
Πριν λίγους μήνες, αφήσαμε μία μάνα να πεθάνει μπροστά
στο παιδί της γιατί έπρεπε να της κόψουμε το επίδομα. Είδαμε
μετανάστη να ξυλοκοπείται, άνευ λόγου και αιτίας, στη μέση του
δρόμου από αστυνομικό. Διαβάσαμε για τον Abdi, ένα 17χρονο
παιδί που εδώ και πέντε μήνες βρίσκεται φυλακισμένος σε ένα
κελί, εντός της ευρωπαϊκών προδιαγραφών καθημερινότητάς
μας. Παρακολουθήσαμε βουλευτές να ανεμίζουν πλαστές
επιταγές, κουνώντας το δάκτυλο για «τα ‘παχουλά’ επιδόματα
των μεταναστών που κατέστρεφαν την οικονομία μας». Τώρα
που ξεσκεπάζονται τα τραπεζικά σκάνδαλα, τι να έχουν να πουν
άραγε;
Πεποίθησή μου είναι ότι αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να τα
βλέπουμε απομονωμένα. Αλλά μέσα στο πλαίσιο που συζητάμε.
Ένα πλαίσιο ακραίου συντηρητισμού και κοινωνικής εξαθλίωσης
που επιτρέπει την καλλιέργεια και την μεγέθυνση τέτοιων
συμπεριφορών. Υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά αίτια που
δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για ρατσιστικές και φασιστικές
συμπεριφορές. Και κάποιοι επιμένουν να αποπροσανατολίζουν
την κοινωνία από τις πραγματικές γενεσιουργικές αιτίες των
προβλημάτων που προκαλούν την αδικία και την εκμετάλλευση.
Επιμένουν να παρουσιάζουν τους μετανάστες ως τους κύριους
αίτιους των προβλημάτων της κοινωνίας μας.
Πρέπει να αντικρίσουμε το φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ίσως ακουστεί ρομαντικό, αλλά αν δεν σταματήσουν οι
πολέμοι για τα πετρέλαια και τους φυσικούς πόρους και αν δεν

ανεβεί το βιωτικό επίπεδο των λαών, το φαινόμενο δεν θα
αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος
στόχος. Απ’ εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε την ανθρώπινη
διάσταση του προβλήματος. Είναι άνθρωποι, έχουν
δικαιώματα. Να σταθούμε δίπλα τους για να βρουν ξανά το
δρόμο για τη ζωή.Να υιοθετήσουμε πολιτικές καλύτερης
ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία, μέσα από συγκεκριμένα
προγράμματα. Να τους βλέπουμε ως ισότιμους πολίτες και
όχι με υπεροψία.
Στην αριστερά έχουμε χρέος αντίστασης απέναντι στον
ρατσισμό, τον εθνικισμό και τον φασισμό. Αντίσταση σε
όλα τα επίπεδα. Στο δημόσιο λόγο, στις πολιτικές που
εφαρμόζονται, στο δρόμο και τις πλατείες της Ευρώπης.
Μέχρι να εξαλείψουμε το φαινόμενο. Με απώτερο σκοπό
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Διεκδικώντας μία πιο ανθρώπινη οικονομία. Που να παράγει
εργασία, ισότητα και αξιοπρέπεια.
Διεκδικώντας μία διαφορετική Παιδεία. Ανθρωποκεντρική
και πολυπολιτισμική. Που θα καλλιεργεί την αποδοχή της
διαφορετικότητας.

Οι πιο πάνω επιτυχίες δεν ήταν τυχαίες. Ήταν το αποτέλεσμα
της συνετής άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τη διαχείριση που κάναμε, τολμώ
να πω ότι, η Τουρκία δέχθηκε για πρώτη φορά μετά το 1974 μια
μεγάλη διπλωματική ήττα.

Π

ολλά λέγονται τελευταίως για το φυσικό
αέριο και το ρόλο του στη λύση του Κυπριακού.
Χωρίς κανείς να αμφισβητεί τα θετικά για την
Τουρκία από τη λύση του Κυπριακού και τη
συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου από
τις δύο κοινότητες σε ένα ομοσπονδιακό
κράτος, είναι σημαντικό στις αναλύσεις μας
να λαμβάνουμε υπόψη τις ευρύτερες στρατηγικές
επιδιώξεις της Τουρκίας, αλλά και τις δύσκολες
ισορροπίες στο εσωτερικό της.
Η δημιουργία της προοπτικής αξιοποίησης των
υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ είναι –βέβαιααπό μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα. Τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει άλματα στην κατεύθυνση αυτή.
Ενδεικτικά αναφέρω την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο
τεμάχιο 12 από την Noble International, την υπογραφή
συμβολαίων με εταιρείες κολοσσούς για έρευνα και
παραγωγή Φ.Α. και τη συμμετοχή των εταιρειών
Delek Drilling και Avner στα δικαιώματα εξόρυξης στο
οικόπεδο 12. Όλα αυτά έχουν θέσει πλέον την Κύπρο
στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Τα οφέλη για τον τόπο μας είναι διπλά. Είναι και οικονομικά
αλλά και πολιτικά. Τα οικονομικά προέρχονται κυρίως από
την εμπορική εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, από τις
επενδύσεις για ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής αλλά και
από τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Θέλω να υπογραμμίσω ότι κεντρικό στοιχείο του όλου σχεδιασμού
είναι η δημιουργία τερματικού υγροποίησης Φυσικού Αερίου. Οι
καθυστερήσεις που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα ή ακόμα
και ανατροπές σχεδιασμών από την κυβέρνηση Αναστασιάδη,
είναι λανθασμένες και επικίνδυνες. Δεν είναι άσχετες με τις
καθυστερήσεις αυτές οι πληροφορίες που φέρουν εταιρείες στο
Ισραήλ να βρίσκονται κοντά σε συνεργασία με την Τουρκία για
μεταφορά φυσικού αερίου στη γειτονική χώρα αλλά και στην
Αίγυπτο για έξοδο στις αγορές της Ασίας.
Πέραν όμως της οικονομικής πτυχής, σημαντικό είναι και το
γεγονός ότι με τις σωστές κινήσεις μπορούμε να εδραιώσουμε
στρατηγικές συμμαχίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την
προστασία και διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της χώρας μας. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη
διαδικασία διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού.
Βεβαίως, όπως έχω σημειώσει και στην αρχή, τη στάση της
Τουρκία στο Κυπριακό, θα καθορίσουν μια σειρά παράγοντες.
Αν τα προβλήματα στο πολιτικό σύστημα της χώρας λυθούν
οριστικά με τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία τον Αύγουστο,
ενδέχεταιη κυβέρνηση Ερντογάν να κινηθεί γρήγορα στα
καίρια ζητήματα που την απασχολούν, ένα από τα οποία είναι
το Κυπριακό. Σε αυτή την περίπτωση, το φυσικό αέριο είναι
ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της Κυπριακής
Δημοκρατίας, το οποίο όμως πρέπει να διαχειριστούμε με
σοβαρότητα και σωφροσύνη.

Π

άντα με προβλημάτιζε τι να πει κανείς στους νέους. Με
ποιο τρόπο να το πεις, έτσι που να διεισδύεις στ’ αυτιά
τους, και ταυτόχρονα να μην ακούγεσαι διδακτικός. Να
μην προκαλείς περισσότερη βαρεμάρα απ’ ότι όφελος.

Κι’ απο την ώρα που μου ζητήθηκε αυτο το άρθρο
απο την “Νεολάια” κατέληξα να πω ότι πιο πολύ εδώ
και καιρό με απασχολεί. Θέλω λοιπόν να αποφύγω τα
τετριμμένα, όπως για παράδειγμα ποιος ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου,
τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, ποια η άποψη σας για το μνημόνιο κοκ.
Νομίζω λοιπόν πως αυτό που έχει σημασία είναι να σας πω, πως
πιο μεγάλη σημασία για σας, μα και για το ανθρώπινο είδος, έχει η
δυνατότητα μας να είμαστε εδώ και τους αιώνες που θά ‘ρθουν. Να
είναι εδώ η ανθρωπότητα για όλους τους αιώνες που θα ακολουθήσουν
με μοναδικό στόχο να φτάσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία
ισοπολιτείας και ισοσνομίας. Με δίκαιη κατανομή του παραγώμενου
πλούτου, με άριστα συστήματα παιδείας και υγείας.
Μα για να είναι εδώ η ανθρωπότητα σε μια δίκαιη κοινωνία μέσα
στους χρόνους που θάρθουν, θα πρέπει σήμερα εμείς να κάνουμε
μερικά πράγματα. Πρέπει κατ’ αρχήν να δουλεύουμε γι’ αυτήν για να
είναι εφικτό κάποια στιγμή να την δούμε να δουλεύει.Ο αγώνας σας,
ο αγώνας μας για μια κοινωνία που δεν θα υπάρχουν πλούσιοι και
φτωχοί, όπου δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι και καθήμενοι, ο αγώνας
σας και ο αγώνας μας για μια ανθρωπότητα που θα επιδίδεται στους
πιο ευγενέις αγώνες, είναι αγώνας που δεν θα πάει χαμένος.
Κι’ αν βλέπουμε πισωγυρίσματα τότε εμείς πρέπει να διπλασιάζουμε
τον κόπο, τον μόχθο για να αντιστρέψουμε τα πράγματα.
Η ρήση πως πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά
είναι μια θαυμάσια πυξίδα. Αν και σήμερα πιστεύω πως μπορούμε και
να δρούμε με τρόπο που να επηρεάζει και παγκόσμια. Η τοπική δράση
έχει σήμερα ευρύτερο αντίκτυπο. Όμως για να είμαστε σωστοί, μέσα
στα πλαίσια μιας καλύτερης κοινωνίας, θα πρέπει να αποφύγουμε
και την πιθανότητα μιας γενικευμένης καταστροφής. Είτε αυτή
προέρχεται από ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα είτε από ένα γενικευμένο
πόλεμο ή αρρώστια.Γι’ αυτό λοιπόν και ο αγώνας για την ειρήνη και τις
επιστήμες είναι αγώνες που τιμούν το κάθε ένα που παλεύει γι’ αυτές.

Μέσα σε όλα αυτά να μην χάσει όμως κανένας τον ατομικό
χρόνο του. Να μην χάσει δηλαδή κανένας το δικαίωμα στην
ευτυχία. Το δικαίωμα στην δημιουργική χαρά. Θέλω να πω
πως για να παραμείνει κανείς πραγματικά υγιής και ικανός
να παλεύει για όλους, πρέπει να καταφέρνει να παραμένει..
ικανός να χαίρεται τα μικρά και τα μεγάλα πράγματα της
ζωής. Αλλοιώτικα αρρωστούμε και καταντούμε ανίκανοι να
υπηρετήσουμε τους μεγάλους μας στόχους. Η αγάπη ήταν
πάντα στοιχείο που συγκροτούσε τις ψυχές των προοδευτικών
ανθρώπων.
Πατρίδα μας πρέπει να είναι το Μέλλον. Να φανταστούμε
το Μέλλον ως όρο γεωγραφικό, και αυτό να ορίσουμε σαν
πατ΄ριδα μας. Και αυτήν να υπηρετήσουμε.
Και κάτι τελευταίο, στo πλαίσιο ενός σύντομου άρθρου. Ο
αγώνας για το περιβάλλον έιναι επίσης αγώνας που πρέπει
να κάνουμε.Καταστροφή του περιβάλλοντος μπορεί και να
σημαίνει καταστροφή αυτής της Μελλοντικής πατρίδας στην
οποία αναφέρομαι. Και κάτι ακόμα. Χωρίς να χάνουμε το στόχο,
έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να αλλάξουμε τα εργαλεία,
τις μεθόδους, τους δρόμους που πρέπει να τραβήξουμε για να
φτάσουμε στον στόχο.Ο στόχος δεν πρέπει να υποτάσσει τα
εργαλεία και τη μέθοδο μας.
Καλή ψήφο.

Σ

υνομολογήθηκε
πρόσφατα
Διακήρυξη
κομμάτων της Αριστεράς που λαμβάνουν
μέρος στις Ευρωεκλογές. Πρόκειται για
κόμματα που στηρίζουν τη συνομοσπονδιακή
Ομάδα
της
Ευρωπαϊκής
Ενωμένης
Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Της Ομάδας
που με συνέπεια καταψήφισε τις αντιλαϊκές
πολιτικές των κυρίαρχων κύκλων της ΕΕ.
Της πολιτικής Ομάδας που στηρίζει χωρίς ανταλλάγματα
τον αγώνα του Κυπριακού λαού για λύση και επανένωση
της πατρίδας μας. Που αντιτάχθηκε, όπως και το ΑΚΕΛ στο
Μνημόνιο του Μαρτίου του 2013 που επέβαλλε το κούρεμα
και τη σκληρή λιτότητα στον Κυπριακό λαό.
Χαιρετίζουμε την προθυμία των κομμάτων της Αριστεράς,
να συζητήσουν και να συνεχίσουν να αγωνίζονται από
κοινού τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. (Οι
αποφάσεις της ομάδας της Αριστεράς δεν είναι δεσμευτικές
για τα μέλη της. Αυτό επιτρέπει σε κάθε κόμμα ξεχωριστά
να εκτιμήσει την αναγκαιότητα για κοινή δράση αλλά και τις
διαφορές. Αυτό γίνεται σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαϊκούς
πολιτικούς σχηματισμούς, οι αποφάσεις των οποίων είναι
δεσμευτικές και επιβάλλουν την εφαρμογή τους ακόμα και
εάν ένα κόμμα σε εθνικό επίπεδο διαφωνεί).
Δεκαοκτώ κόμματα υπογράφουν τη διακήρυξη στέλλοντας
ένα μήνυμα ελπίδας στους αγωνιζόμενους λαούς που
δοκιμάζονται από τις αποφάσεις κυβερνήσεων. Που
δοκιμάζονται από τις εφαρμοζόμενες αντιλαϊκές πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα Μνημόνια φτωχοποίησης
των εργαζομένων, των νέων, των χαμηλομεσαίων
στρωμάτων.
Το μήνυμα που εκπέμπεται με την διακήρυξη είναι ότι ένας
άλλος εναλλακτικός δρόμος είναι εφικτός. Για Ευρώπη της
συνεργασίας, της κοινωνικής προόδου και της ειρήνης. Για
Ευρώπη όπου οι λαοί θα έχουν καθοριστικό ρόλο και δεν θα
αποφασίζει ένα συγκεντρωτικό διευθυντήριο των ισχυρών
δυνάμεων. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής ηπείρου δείχνει
πως οι εργαζόμενοι και οι λαοί μπορούν, με τους αγώνες

τους, να νικήσουν τους μεγάλους κινδύνους και να φέρουν
προοδευτικές, επαναστατικές εξελίξεις.
Σήμερα οι λαοί, περιλαμβανομένου και του Κυπριακού
λαού βιώνουν τις συνέπειες μιας τρομακτικής επίθεσης στο
βιοτικό τους επίπεδο, στους μισθούς και στα δικαιώματα
τους. Στις συντάξεις και στην κοινωνική πρόνοια. Η ανεργία
αυξάνεται δραματικά ενώ ως υποκατάστατο προσφέρονται
ενίοτε επισφαλείς θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Οι
νέοι άνθρωποι σπρώχνονται στη μετανάστευση. Η δημόσια
υγεία, η παιδεία και τα κονδύλια της στέγασης δέχονται
πλήγματα. Η αναπαραγόμενη φτώχεια οδηγεί στον
κοινωνικό αποκλεισμό. Οι μετανάστες αντιμετωπίζονται
ως εγκλωβισμένοι δυνητικοί εγκληματίες, που δεν τους
επιτρέπεται να διακινηθούν σε άλλα κράτη της ΕΕ για
δουλειά.
Η δημοκρατία, η εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τίθενται σε κίνδυνο
από τα «Μνημόνια Συναντίληψης» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
ΔΝΤ. Με αυτά αυξάνεται η εκμετάλλευση και επιβάλλονται
σχέσεις αποικιοκρατικού χαρακτήρα, ενώ μεγαλώνουν
οι ανισότητες και οι διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης
των κρατών. Όλα αυτά επιδιώκεται να θεσμοθετηθούν
και να διαιωνιστούν με τη διαδικασία της εμβάθυνσης της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτές οι πολιτικές
δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης του αντιδραστικού
εθνικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της
εξύψωσης της ακροδεξιάς και των φασιστικών δυνάμεων οι
οποίες ηττήθηκαν από τον αγώνα των λαών κατά τον 20ο
αιώνα.
Μια άλλη πορεία για την Ευρώπη είναι εφικτή και σ’ αυτό
πρέπει να πιστέψουμε όλοι αν θα το πετύχουμε. Αυτό θα γίνει
με τον αγώνα και την αλληλεγγύη που ενώνει όλους όσοι σε
κάθε χώρα και ταυτόχρονα μαζί στην Ευρώπη εργάζονται
και παλεύουν για το μετασχηματισμό των κοινωνιών τους
και για εναλλακτική επιλογή στο βάρβαρο καπιταλισμό.

Θα εντείνουμε τον αγώνα μας για

1.

Συνεργασία σε όλη την Ευρώπη για υπεράσπιση και προώθηση των
κοινωνικών δικαιωμάτων, υπεράσπιση των δημόσιων οργανισμών και
τη διασφάλιση καλύτερων βιοτικών επιπέδων.

2.

Συνεργασία σε όλη την Ευρώπη για οικονομική και κοινωνική
πρόοδο, με πραγματική σύγκλιση, στη βάση της διασφάλισης και
προαγωγής των δυνατοτήτων της κάθε χώρας και της υπεράσπισης των
παραγωγικών κλάδων.

3.

Για την υποστήριξη των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων. Τον τερματισμό της ανεξέλεγκτης διακίνησης κεφαλαίων
και τη φορολόγηση της διακίνησης του κερδοσκοπικού κεφαλαίου.
Για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και την προστασία του
περιβάλλοντος.

4.

Για Ευρώπη της συνεργασίας μεταξύ κυρίαρχων κρατών με ίσα
δικαιώματα. Ευρώπη που σέβεται και στηρίζει τη δημοκρατία, που
αντιτίθεται σε όλες τις μορφές διακρίσεων. Που εναντιώνεται στον
εθνικισμό, το ρατσισμό, την ομοφοβία, τη ξενοφοβία, το σοβινισμό και
τον αντί – κομμουνισμό. Που να απορρίπτει κατασταλτικά μέτρα και να
σέβεται δικαιώματα, ελευθερίες και δημοκρατικές εγγυήσεις. Να σέβεται
τα δικαιώματα των μεταναστών και μειονοτήτων, της πολιτιστικής
ποικιλομορφίας και ταυτότητας.

5.

Για Ευρώπη που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών
ανεξάρτητα από το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ευρώπη χωρίς
διακρίσεις στις γυναίκες και που σέβεται τα δικαιώματα τους.

6.

Για Ευρώπη που παλεύει για την ειρήνη και αλληλεγγύη με όλους
τους λαούς του κόσμου. Που να σέβεται τον Καταστατικό Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, όσο και το δικαίωμα των λαών
στην αυτοδιάθεση. Που να απορρίπτει τη στρατιωτικοποίηση των διεθνών
σχέσεων, να υποστηρίζει τον τερματισμό των ξένων επεμβάσεων και
των επιθέσεων των πολιτικό – στρατιωτικών συνασπισμών, όπως το
ΝΑΤΟ. Που να προωθεί την αμοιβαία επωφελή διεθνή συνεργασία, στη
βάση της φιλίας, της αλληλεγγύης και ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου
κοινής ασφάλειας για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Για Ευρώπη χωρίς
πυρηνικά όπλα και ξένες στρατιωτικές βάσεις.

Κόμματα που υπογράφουν
την Κοινή Διακήρυξη
(μέχρι στιγμής):
1. Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας
2. Κομμουνιστικό Κόμμα Βρετανίας
3. ΑΚΕΛ (Κύπρος)
4. Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας-Μοραβίας
(Τσεχία)
5. Κομμουνιστικό Κόμμα της Δανίας
6. Κοκκινο-Πράσινη Συμμαχία (Δανία)
7. Κομμουνιστικό Κόμμα Φινλανδίας
8. Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα
9. Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα
10. Η Αριστερά (Γερμανία)
11. Κόμμα Ιταλών Κομμουνιστών
12. Κομμουνιστική Επανίδρυση (Ιταλία)
13. Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα
14. Αριστερό Μπλοκ (Πορτογαλία)
15. Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας
16. Ενωμένη Αριστερά (Ισπανία)
17. Κόμμα Κομμουνιστών Καταλονίας (Ισπανία)
18. Κομμουνιστικό Κόμμα Μάλτας
19. Σοσιαλιστικό Κόμμα Λετονίας
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«Το άδικο του πολέμου»
Μες του πολέμου τα πυρά
υποφέρουν τα μικρά παιδιά
Γύρω τους σφαίρες και όλο
φτώχεια
κι οι πλούσιοι να τα παίρνουν όλα
Χάνει τα σπίτια του ο φτωχός ο
κόσμος
μέσα στα βάσανα ζεί και στον
πόνο
Κι όλα της γής τους τα καλά
τα παίρνουν αυτοί που έχουν
λεφτά
Αυτό ειν’ το άδικο σ’ αυτή τη γη
που υποφέρουν άνθρωποι
πολλοί
Και αναγκάζονατι παιδιά να
πολεμούν
να παίρνουν τα όπλα, να
πυροβολούν
Μα αυτό πρέπει να σταματήσει
όλοι οι άνθρωποι να ‘μαστε ίσοι
Τους άλλους να νοιαζόμαστε
και να διαμαρτυρόμαστε
Να μην υπάρχουν πλούσιοι, ούτε
φτωχοί
ότι κι αν είμαστε μαύροι ή λευκοί
Να μαστε όλοι αγαπημένοι και
πάντα να μαστε μονιασμένοι
Έτσι όλου του κόσμου τα παιδιά
θα ναι χαρούμενα ξανα!
Κωνσταντίνα Ματθαίου,12 ετών
Τ.Κ. ΕΔΟΝόπουλων Προσφυγικού
Συνοικισμού Λιβαδιών

Αιμίλιος Αναστάση, 7 ετών
ση, 9 ετών

Αντωνία Αναστά

Οι εικόνες δείχνουν πάρα πολλά παιδιά που είναι στον πόλεμο. Φυσικά,
είναι πολύ-πολύ στεναχωρημένα, επίσης τα περισσότερα έχουν χάσει την
οικογένεια τους, έχουν χάσει τα σπίτια τους.
Αυτοί οι πόλεμοι συνήθως γίνονται σε πολλές χώρες δίπλα από την Κύπρο,
όπως στη Συρία και σε άλλεςπολλές χώρες.
Υπήρχαν πόλεμοι που γινόντουσαν ακόμα και χωρίς λόγο. Οι πόλεμοι
ξεκινούσαν από ένα χρόνο και τελείωναν ύστερα από πολλά χρόνια μετά,
και μετά από λίγες ακόμα μέρες ξεκινούσε άλλος και ύστερα άλλος και δεν
τελείωναν ποτέ όλοι αυτοί οι πολέμοι.
Τα παιδιά, όσα έχασαν τα σπίτια τους, ή έμεναν μέσα στους δρόμους ή
πάνω στα πεζοδρόμια ή μέσα στις αυλές ή όπου αλλού έβρισκαν.
Με τους πολέμους δεν μπορούσαν ούτε να πάνε σχολείο, ούτε τίποτα να
κάνουν. Οι πόλεμοι γινόντουσαν συνεχώς και για αυτό δεν μπορούσαν να
πηγαίνουν σχολείο ποτέ τους. Πώς να παν με τις βόμβες να πέφτουν;
Απόσπασμα από το κείμενο
της Νικολέτας Ματθαίου

O

ι Παγκύπριες εξετάσεις από την
αρχή της χρονιάς, ηχούν στα
αυτιά εμάς των τελειόφοιτων ως
το «μεγάλο γεγονός», το οποίο
μάλιστα πρόκειται να «αλλάξει»
τη ζωή μας. Οι παγκύπριες
εξετάσεις αποτελούν το φόβο κάθε
τελειόφοιτου μαθητή και τα ερωτήματα γύρω
από αυτές τα οποία τον βασανίζουν είναι άπειρα.
Καλλιεργείται η αίσθηση σε κάθε έναν από εμάς, ότι
αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πολυπόθητη
θέση στο πανεπιστήμιο, θα τερματιστούν όλες οι
προοπτικές για να ακολουθήσουμε τον κλάδο τον
οποίο θέλουμε για να εξασκήσουμε το επάγγελμα
της επιθυμίας μας. Επίσης, μεταξύ των μαθητών
καλλιεργείται ο ανταγωνισμός, μιας και οι
θέσεις στα πανεπιστήμια είναι περιορισμένες και
οι ενδιαφερόμενοι πολλοί. Με άλλα λόγια «ο
θάνατος σου, η ζωή μου».
Το εξεταστικοκεντρικό σύστημα που επικρατεί
στα σχολεία μας, αφού τελικό στόχο έχει την
επιτυχία στις παγκύπριες εξετάσεις, αναγκάζει
από τις πιο μικρές τάξεις εμάς τους μαθητές,
να χρησιμοποιούμε θεμιτά και αθέμιτα μέσα,
προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους τους
οποίους ολόκληρο το σχολικό οικοδόμημα μας
κάνει να πιστεύουμε ότι πρέπει να θέτουμε. Η
βαθμοθηρία, τα σκονάκια, τα απογευματινά
ιδιαίτερα μαθήματα, είναι μερικά από τα μέσα
που χρησιμοποιεί ένας μαθητής για να καταφέρει
να περάσει μια εξέταση με επιτυχία.

Καθημερινά οι καθηγητές, οι γονείς μας
και γενικώς μεγάλο μέρος της κοινωνίας,
παραπονιούνται για τα πιο πάνω, χωρίς να
θέλουν να αντιμετωπίσουν το κακό από τη
ρίζα του. Το κακό, που δεν είναι άλλο από το
απαρχαιωμένο και συντηρητικό εκπαιδευτικό
μας σύστημα, που θέλει εμάς τους μαθητές να
γινόμαστε απλοί θεατές στις σχολικές αίθουσες
και να υιοθετούμε ως σωστά, αυτά που μας
υπαγορεύουν οι καθηγητές μας χωρίς δεύτερη
σκέψη και χωρίς δικαίωμα έκφρασης άποψης.
Αυτό οδηγεί την εκάστοτε νέα γενιά να μην
αναπτύσσει την κριτική σκέψη που θα έπρεπε
να καλλιεργείται στα σχολεία, αλλά να
μετατρέπεται σε απλό πιόνι του καπιταλιστικού
συστήματος που ζούμε, χωρίς δικαίωμα
αναζήτησης ενός καλύτερου αύριο.
Παράλληλα, ο όγκος της ύλης που καλούμαστε
οι μαθητές να καλύψουμε κατά τη διάρκεια
της χρονιάς είναι τεράστιος και είναι ανέφικτο
να καταφέρουμε να τα κατανοήσουμε όλα
εις βάθος, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε
στο να προσπαθούμε να αποστηθίσουμε
όσα περισσότερα μπορούμε, χωρίς να
καταλαβαίνουμε
τι
διαβάζουμε.
Επιπρόσθετα,
οι
καθηγητές μας

προσπαθούν με κάθε τρόπο να
καλύψουν τον τεράστιο όγκο της
ύλης και καταλήγουν να κάνουν ένα
άγονο και μη παραγωγικό μάθημα,
στο οποίο οι μαθητές έχουμε το ρόλο
του θεατή. Αποτέλεσμα αυτής της
κατάστασης, είναι να καταφεύγουμε
στα φροντιστήρια, γιατί υπάρχει η
αντίληψη πως μόνο με πολλές ώρες
ιδαίτερων
μαθημάτων
μπορούν
οι συμμαθητές μας να πετύχουν
το στόχο τους. Τα φροντιστήρια
εκμεταλλεύονται αυτή την ανάγκη
όλων των συμμαθητών μας και
μας αναγκάζουν να πληρώνουμε
υπέρογκα ποσά, ειδικά σε τέτοιες
δύσκολα
οικονομικά
συνθήκες
για όλους μας, χωρίς σε αρκετές
περιπτώσεις
να
έρχονται
τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
Ασφαλώς οι Παγκύπριες εξετάσεις
είναι ένας σημαντικός σταθμός
στη ζωή του καθενός μας και όλοι
θέλουμε να έχουμε την επιτυχία που
περιμένουμε ο καθένας για τις δικές
του επιλογές. Όταν όμως η Παιδεία
δημιουργεί συνεχώς ανθρώπους
που μαθαίνουν να μη σκέφτονται,
τότε αυτό είναι που πρέπει να μας
προβληματίσει άμεσα και να βρούμε
τις ανάλογες λύσεις.
Καλή επιτυχία σε όλους μας στις
εξετάσεις!
•Γιώργος Κωνσταντίνου
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

Σ

ε ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι
με τον αθλητισμό και πως προέκυψε το
συγκεκριμένο άθλημα;

Όταν ήμουν στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού,
κάθε Πέμπτη την τελευταία ώρα όλα τα
τμήματα της πέμπτης τάξης ακολουθούσαν
ένα πρόγραμμα με διάφορα αθλήματα. Στη
σειρά μου για να δοκιμαστώ στο άθλημα της καλαθόσφαιρας, ο
γυμναστής μου είδε σε μένα κάποια χαρακτηριστικά και με έπεισε
να ξεκινήσω στις ακαδημίες της Αναγέννησης Γερμασόγειας, όπου
προπονητής μου θα ήταν ο ίδιος.

Αν γύριζες το χρόνο πίσω, τι είναι αυτό που σημάδεψε την
αθλητική σου πορεία;
Η μεταφορά μου από την Αναγέννηση Γερμασόγειας στην ΑΕΛ ήταν
αυτό που σημάδεψε την αθλητική μου πορεία. Πρώτα από όλα
από τη 2η κατηγορία πήγα στην 1η, όπου το επίπεδο είναι πολύ
διαφορετικό. Καλύτερες ομάδες, με αποτέλεσμα το πρωτάθλημα να
είναι πιο ανταγωνιστικό, με ψηλές προσδοκίες.

Τι σημαίνει για σένα, ως αρχηγό της ομάδας μπάσκετ εφήβων
της ΑΕΛ, αλλά και για τους συμπαίκτες σου, η κατάκτηση του
double για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά;
Είναι στιγμές που λίγοι τα ζουν στο αθλητισμό. Ευτυχώς εγώ
ήμουν σε αυτούς. Είναι στιγμές που πάντα θα κουβαλάω μαζί μου.
Κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Αυτά τα δύο χρόνια, οι κόποι που
κάναμε ο καθένας ξεχωριστά στην ομάδα, δικαιώθηκαν με απόλυτη
επιτυχία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να είσαι αρχηγός, έστω
και στο εφηβικό τμήμα, σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ, που έχει μια
βαριά φανέλα και μια ένδοξη ιστορία σε Κύπρο και Ευρώπη, είναι
μεγάλη ευθύνη, καθώς πρέπει να είσαι υπόδειγμα και πρότυπο
στους συμπαίχτες σου.

Πιστεύεις πως ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή
μας, και αν ναι, σε ποιους τομείς;
Φυσικά ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Καταρχάς,
συμμετέχοντας σ’ ένα άθλημα το οποίο είναι ομαδικό, μαθαίνεις
πώς να συνεργάζεσαι με άλλα άτομα και επίσης έρχεσαι και σε
επαφή μαζί τους. Ακόμη μαθαίνεις να βάζεις προτεραιότητα σε
κάποια πράγματα και φυσικά πώς να έχεις μια σωστή και υγιή ζωή.

Πώς κατά την άποψη σου ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει
στον πολιτισμό και στην παιδεία μιας κοινωνίας;
Ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς διαφόρων χωρών μεταξύ τους.
Για παράδειγμα με όλες αυτές τις διοργανώσεις, είτε αυτές είναι
παγκόσμιες, είτε πανευρωπαϊκές, ο αθλητής ταξιδεύει σε χώρες
γνωρίζοντας νέους κόσμους, με αποτέλεσμα να έρχεται σε επαφή
με πολλούς ανθρώπους, γνωρίζοντας έτσι άλλες κουλτούρες και
όχι μόνο. Επίσης, ο αθλητισμός είναι μια υγιής ενασχόληση, κάτι
θετικό για τον άνθρωπο.

Πώς συνδυάζεις τον αθλητισμό και την ενασχόληση σου σε μια
οργάνωση νεολαίας, όπως είναι η ΕΔΟΝ; Μπορεί να έχει θετικό
αποτέλεσμα ο συνδυασμός των δύο;
Θα έλεγα πως ο αθλητισμός σε συνδυασμό με την ενασχόληση μου στην
ΕΔΟΝ, μόνο θετικά αποτελέσματα έχουν. Καταρχάς, κάτι που έμαθα
και στα δύο είναι να μένω μακριά από ακρότητες και φανατισμούς.
Επίσης, όπως και στην ΕΔΟΝ (σε συνέδρια, κατασκηνώσεις κ.α.)
έτσι και στον αθλητισμό μαθαίνεις να είσαι μακριά από ναρκωτικά.
Επιπλέον στην ΕΔΟΝ ένα ακόμη θετικό, είναι ότι μαθαίνεις πώς να
διεκδικείς το αυτονόητο και ειδικά οργανωμένα. Το ίδιο μαθαίνεις
και στον αθλητισμό, φυσικά υπάρχουν και αθλήματα ατομικά όπως
ο στίβος, αλλά εκεί μαθαίνεις να τα παλεύεις μέχρι τέλους πολλές
φορές χωρίς την ομαδικότητα. Ποτέ να μην τα βάζεις κάτω και ποτέ
να μην τα παρατάς. Επίσης η ΕΔΟΝ σε πολλές από τις εκδηλώσεις
τις προάγει τον υγιή αθλητισμό.

Τι θα έλεγες στους συνομήλικους σου που θέλουν να
ασχοληθούν με τον αθλητισμό;
Στους συνομήλικους μου θα ήθελα να τους προτείνω να ασχοληθούν
με τον αθλητισμό για το λόγο ότι είναι μια υγιής ενασχόληση.
Πρώτα από όλα ένας συνειδητοποιημένος αθλητής, μένει μακριά
από τσιγάρα, ποτά και ναρκωτικά, κάτι που μόνο αρνητικά έχουν
να προσφέρουν στον άνθρωπο και πιο γενικά στην κοινωνία.

Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους νέους της Κύπρου;
Οι νέοι της Κύπρου, για το καλό όλων μας, να μείνουν μακριά από
φανατισμούς και ακρότητες. Αυτά θα οδηγήσουν σε διχασμό. Επίσης
να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, καθώς έχει να τους προσφέρει
πάρα πολλά θετικά, καθώς επίσης τους κρατά μακριά από το κουτί
που λέγεται τηλεόραση ή ηλεκτρονικός υπολογιστής.
•Συνέντευξη στην Παναγιώτα Σιούκρα
Στέλεχος ΠΕΟΜ Λεμεσού

Κ

ατά την περίοδο του καλοκαιριού και
συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές του
ΑΞΙΚ καλούνται να πραγματοποιούν την
πρακτική τους εξάσκηση. Τα τελευταία σχεδόν 20
χρόνια η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του
ΑΞΙΚ επιχορηγείται από το σχέδιο της ΑΝΑΔ. Με
αυτό τον τρόπο τα ξενοδοχεία επιχορηγούνται από
το πρόγραμμα και πληρώνουν τους φοιτητές κατά
την περίοδο της πρακτικής τους εξάσκησης.

Με μπροστάρη την Προοδευτική οι φοιτητές
διεκδικούν τα δικαιώματά τους

Μια αρνητική εξέλιξη που έρχεται να κουτσουρέψει
το κεκτημένο αυτό των φοιτητών διαδραματίζεται
το τελευταίο διάστημα. Κατά τη φετινή χρονιά
δεν έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές, ότι θα δοθεί η
επιχορήγηση με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο διακοπής
του σχεδίου της ΑΝΑΔ να είναι σχεδόν σίγουρο.

Με μπροστάρη την Προοδευτική Κ.Φ. η Φ.Ε.ΑΞΙΚ , έχει εδώ και
καιρό προβεί σε ενέργειες για τη διασφάλιση της χορηγίας.
Το γεγονός όμως ότι καμιά απάντηση δεν έχει δοθεί, οδήγησε
τους φοιτητές να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους με πιο
δυναμικά μέτρα. Την Τρίτη 29 Απριλίου το φοιτητικό κίνημα
του ΑΞΙΚ προχώρησε σε 3ωρη αποχή μαθημάτων. Η αποχή
αυτή δεν αποτελεί το τέλος αλλά την αρχή του αγώνα για
διασφάλιση των δίκαιων αιτημάτων των φοιτητών.

Παίρνουν πίσω την επιχορήγηση της
πρακτικής άσκησης
Η αρνητική αυτή εξέλιξη δυστυχώς επιβεβαιώνεται όταν οι
ίδιοι οι φοιτητές πηγαίνουν σε συνεντεύξεις για εργοδότηση
τους το καλοκαίρι, για πραγματοποίηση της πρακτικής τους
εξάσκησης. Πολλοί εργοδότες τους ενημερώνουν ότι δεν
θα τους παραχωρηθεί το καθορισμένο ποσό που παίρνουν
οι φοιτητές κατά την εξάσκηση τους, την καλοκαιρινή
περίοδο καθώς δεν έχουν λάβει ενημέρωση ότι θα δοθεί η
επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, πολλοί
εργοδότες με πρόσχημα την επιχορήγηση δεν θα προσλάβουν
κανένα φοιτητή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει
και την ίδια την απόκτηση ανώτερου διπλώματος, καθώς δεν
θα μπορούν να εξασφαλίσουν τις πιστωτικές μονάδες της
πρακτικής εξάσκησης.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των φοιτητών και των
οικογενειών τους. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι φοιτητές
θα δουλεύουν στα ξενοδοχεία, που πολλές φορές δεν είναι
στην ίδια τους την πόλη, τότε τα κόστη για ένα φοιτητή και
την οικογένεια του είναι πάρα πολύ ψηλά.
Δεν μπορεί να είναι αβέβαιο το τι θα γίνει με την πρακτική
εξάσκηση. Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να διασφαλίσει
την χορηγία για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του
ΑΞΙΚ το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα στην
αγωνία των φοιτητών για την πρακτική τους εξάσκηση.

Ως Προοδευτική Κ.Φ. θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για
όλους τους φοιτητές. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των φοιτητών να
πληρώνονται κατά την πρακτική τους εξάσκηση την
καλοκαιρινή περίοδο.
•Κωνσταντίνος Ευγενίου
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Τ.Ο. ΑΞΙΚ

Θ

α πραγματοποιηθούν για 4η φορά από την
ίδρυση της Φοιτητικής Ένωσης του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου οι φοιτητικές εκλογές για την
ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΕΠΑΚ. Οι φετινές
εκλογές είναι ίσως οι πιο κρίσιμες, για το
μέλλον του φοιτητικού κινήματος στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο. Οι λόγοι πάρα πολλοί, που οδηγούν στο πιο πάνω
συμπέρασμα. Επίσης, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι από
το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα
κριθεί και το μέλλον ολόκληρου του φοιτητικού κινήματος της
Κύπρου.

Βαρυσήμαντο έργο της Φ.Ε.Ε.ΠΑ.Κ με μπροστάρη
την Προοδευτική
Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι να συνεχίσει η Φοιτητική Ένωση
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, να διεκδικεί και να κερδίζει προς
όφελος των φοιτητών. Η Φ.Ε.Ε.ΠΑ.Κ με τη φετινή της δράση αλλά και
αυτή που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια, είναι τρανό παράδειγμα πως
αν στην ηγεσία των Φοιτητικών Ενώσεων βρίσκεται η Προοδευτική,
τότε τα δικαιώματα των φοιτητών θα αυξηθούν, αλλά και θα
συνεχίσει ο αγώνας για περιορισμό της εκμετάλλευσης των Ιδιωτικών
Πανεπιστημίων. Η ανάγκη για μείωση της εκμετάλλευσης γίνεται
όλο και περισσότερο επιτακτική από τη στιγμή που η οικονομική
κατάσταση στη χώρα μας ολοένα και χειροτερεύει. Οι κοινωνικές
συνέπειες που επιφέρει το μνημόνιο, αυξάνουν με ραγδαίο ρυθμό τη
φτώχεια και την ανέχεια. Απ’ αυτή την κατάσταση δεν μπορούσε να
μην ήταν επηρεασμένη αρκετή μάζα φοιτητών. Η οικονομική ικανότητα
αυτών και των οικογενειών τους έχει συρρικνωθεί σε τεράστιο βαθμό,
επηρεάζοντας αρνητικά τη δυνατότητα πληρωμής των υπέρογκων
διδάκτρων, για την παρακολούθηση των μαθημάτων του αλλά και για
την αγορά των υλικών των μαθημάτων τους κ.τ.λ .
Τον τελευταίο χρόνο η Φ.Ε.Ε.ΠΑ.Κ με μπροστάρη την Προοδευτική
Κ.Φ έχει να επιδείξει βαρυσήμαντο έργο, όπως για παράδειγμα την
επίτευξη στη μείωση των αεροπορικών ναύλων με τις Κυπριακές
αερογραμμές για όλους τους φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
μέχρι και 20% με την παρουσίαση της ταυτότητας του Πανεπιστημίου.
Την φετινή χρονιά ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο την
λειτουργία του το Φοιτητικό Βιβλιοπωλείο, ένας θεσμός ο οποίος είναι
αρκετά βοηθητικός αφού οι φοιτητές από τα πιο μεγάλα έτη μπορούν
να μεταπωλήσουν τα βιβλία τους σε φοιτητές από πιο μικρά έτη σε
πολύ χαμηλότερες τιμές από τις κανονικές τους. Επίσης μετά από
πρόταση της Προοδευτικής Κ.Φ παρατάθηκε το ωράριο λειτουργίας
της βιβλιοθήκης και το Σάββατο.

Αρκετές φορές το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιήθηκε από
την Φοιτητική Ένωση το λαϊκό παζαράκι βιβλίων στο οποίο
πωλούνταν βιβλία μέχρι 5 ευρώ με τα έσοδα να είναι για
το Ταμείο Αλληλεγγύης για τους άπορους φοιτητές του
Πανεπιστημίου μας.
Ο συνεχής και αδιάκοπος αγώνας της Προοδευτικής Κ.Φ
για εφαρμογή της Β΄ Εξεταστικής περιόδου στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο άρχισε να αποδίδει καρπούς αφού η
Σύγκλητος πείρε καταρχήν απόφαση για εφαρμογή της Β΄
Εξεταστικής περιόδου στο Πανεπιστήμιο μας.
Με Ισχυρή Προοδευτική θα σταλεί ηχηρό μήνυμα σε
όλους αυτούς που μας εκμεταλλεύονται, ότι οι φοιτητές
αντιστέκονται αγωνίζονται και διεκδικούν. Η μείωση των
διδάκτρων τουλάχιστον 30% αποτελεί επιτακτική ανάγκη,
αφού πολλοί συμφοιτητές μας σταμάτησαν ή σκέφτονται
να σταματήσουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών
δυσκολιών.
Από τις φοιτητικές εκλογές της ΦΕΕΠΑΚ πρέπει να φύγει
ένα ηχηρό μήνυμα: ότι κανένας φοιτητής δεν πρόκειται να
σταματήσει τις σπουδές του και αυτό το μήνυμα μόνο με
Ισχυρή Προοδευτική μπορεί να σταλεί.
•Γιώργος Αντωνίου
Τ.Γ ΕΔΟΝ Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Φοιτήτρια – Φοιτητή,
Στις 25 Μαΐου καλούμαστε στις κάλπες για να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την
ψήφο μας καλούμαστε να αναδείξουμε τους πιο άξιους, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές της
ευρωπαϊκής Δεξιάς και θα υπερασπίζονται τους νέους, τους εργαζόμενους αλλά και την Κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της.

Η αποχή δεν είναι επιλογή:
Σήμερα πολλοί νέοι θεωρούν ότι η επιλογή τους είναι η
αποχή από τις εκλογές. Μια επιλογή που είναι αποτέλεσμα
της απαξίωσης, της αποπολιτικοποίησης και της επιβολής της
άποψης ότι «όλοι είναι το ίδιο». Η αποχή όμως δεν οδηγεί
σε αλλαγές στην πολιτική, αντίθετα δίνει το δικαίωμα να
εφαρμόζονται πολιτικές που αφορούν ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ - ΧΩΡΙΣ
ΕΜΑΣ.

Με τη δική σου αποχή επιβραβεύεις τις
αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη
•Μείωση της Φοιτητικής Χορηγίας 7.000.000.
•Μείωση του κονδυλιού για το Πακέτο Κρατικής Φοιτητικής
Μέριμνας 800.000.
•Ουσιαστική κατάργηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου.
•Κατάργηση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
•Αύξηση των κομίστρων στα λεωφορεία 70%.
•Μείωση των προϋπολογισμών των Δημοσίων Πανεπιστημίων
που θα έχει ως συνεπακόλουθο να αναγκαστούν να εισάγουν
δίδακτρα.
•Επίθεση στα δημόσια πανεπιστήμια με προτάσεις νόμου για
συγχώνευση σχολών.

Με τη δική σου αποχή ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
άλλοι για ‘σένα, χωρίς εσένα
Τάχθηκε υπέρ στη δημιουργία δημόσιων πανεπιστημίων
στον τόπο μας, όταν οι άλλοι διαφωνούσαν γιατί θα
«απομακρυνόμασταν» από το εθνικό κέντρο.
Τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Τμήματος Επιστημών
Αποκατάστασης στο ΤΕ.ΠΑ.Κ., όταν οι άλλοι διαφωνούσαν
με τη λειτουργεία τους γιατί θα σπαταλούσε χρήματα το
κράτος.
Προώθησε
την
παραχώρηση
του
Πακέτου
ΚρατικήςΦοιτητικής Μέριμνας, στοχευμένων μέτρων με
βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
Προώθησε τον καθορισμό πλαφόν στις αυξήσεις των
διδάκτρων στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, όταν οι άλλοι έλεγαν
«ότι τα δίδακτρα καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά».
Μετά τις πιέσεις του ΑΚΕΛ μειώθηκαν τα δίδακτρα στα
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 10%.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να παλεύει για
τους φοιτητές:
Για επέκταση της δημόσιας – δωρεάν τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τη δημιουργία νέων τμημάτων και
σχολών.
Για μείωση των διδάκτρων στα Ιδιωτικά
Πανεπιστήμια 30% και μετατροπή των Ιδιωτικών
Πανεπιστημίων
σε
μη
κερδοσκοπικούς
οργανισμούς.

Τ

ο τελευταίο διάστημα
παρατηρείται έντονο
το φαινόμενο της
αισχροκέρδειας
έναντι
των
φοιτητών όλων των
πανεπιστημίων κατά την πρακτική
τους άσκηση. Αναφέρομαι για την
αρκετά μεγάλη μάζα των φοιτητών
που το πρόγραμμα σπουδών τους,
τους αναγκάζει να πηγαίνουν
πρακτική άσκηση κατά τη θερινή
περίοδο, αλλά και κατά τη διάρκεια
της ακαδημαϊκής χρονιάς.
Οι φοιτητές που καλούνται να
ασκήσουν την πρακτική τους
άσκηση φοιτούν σε προγράμματα
σπουδών Νοσηλευτικής, πολιτικών
μηχανικών
–
τοπογράφων,
Μαγειρικής,
Επικοινωνίας
και
σπουδών διαδικτύου, Πολυμέσων
και Γραφικών τεχνών, Διοίκησης
ξενοδοχείων
και
Τουρισμού,
Γεωπονικών
επιστημών
Βιοτεχνολογίας
και
επιστήμης
τροφίμων.
Είναι άξιο απορίας γιατί ακόμη η
πολιτεία δε μερίμνησε ούτως ώστε οι
φοιτητές οι οποίοι αναγκάζονται να
παρακολουθούν την πρακτική τους
άσκηση δεν στηρίζονται οικονομικά
και χάνουν στην ουσία ένα σοβαρό
εισόδημα, αφού μπορούσαν σε άλλη
περίπτωση να δουλεύουν κάπου
αλλού και να έχουν χρηματικές
απολαβές.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες στην
εκμετάλλευση που γίνεται σε βάρος
των φοιτητών σε χώρους εργασίας
στους οποίους αποστέλλονται από
τα πανεπιστήμια τους για τις ανάγκες
του
προγράμματος
σπουδών
τους. Βλέπουμε φοιτητές οι οποίοι
παράγουν έργο στους χώρους
εργασίας να μην αμείβονται και να
μη γράφονται ούτε στο μητρώο του
ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων.
Επίσης, με την υποχρεωτική θερινή

πρακτική άσκηση δημιουργούνται
προβλήματα
στους
φοιτητές
οι οποίοι σ’ αυτή τη δύσκολη
οικονομική περίοδο υποχρεώνονται
να δουλεύουν χωρίς μισθό τις
καλοκαιρινές τους διακοπές αντί να
στηρίζουν οικονομικά τις οικογένειες
τους.
Λόγω αυτού του προβλήματος η
Προοδευτική μπαίνει μπροστάρης
σ’ αυτόν τον αγώνα που θα αρχίσει,
για να κερδηθούν τα δικαιώματα
στην εργασία για τους φοιτητές.
Προτείνουμε όπως η πολιτεία προβεί
άμεσα στα αναγκαία μέτρα, ούτως
ώστε, την ερχόμενη καλοκαιρινή
περίοδο να μην υπάρξει για ακόμη
μία
φορά
θυματοποίηση
των
φοιτητών.
Ως Προοδευτική Κ.Φ θεωρούμε πως
αυτό το ευαίσθητο ζήτημα για τους
φοιτητές που ασκούν την πρακτική
τους άσκηση, θα πρέπει να εξεταστεί
άμεσα από τους αρμόδιους φορείς.
Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε πως το
ζήτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί μέσω
της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
σε συνεννόηση με το Υπουργείο
Εργασίας, τα δημόσια και ιδιωτικά
πανεπιστήμια και την ΠΟΦΕΝ.
Η επίλυση αυτού του προβλήματος
είναι
κάτι
περισσότερο
από
αναγκαία, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη
για όλους μας οικονομική περίοδο.
Η πολιτεία και η κυβέρνηση πρέπει
να αντιληφθεί ότι πρέπει να στηρίξει
τους νέους στον αγώνα που δίνουν
για την αποκτήση του πτυχίου που
να έχει αξία, το οποίο το βλέπουν να
καταστρέφεται με αντινεανικές και
αντιλαϊκές πολιτικές.
•Στέλιος Καράσαββας
Μέλος Τοπικής Επιτροπής ΕΔΟΝ
ΤΕΠΑΚ
Μέλος Γενικής Γραμματείας ΠΟΦΕΝ

1η Μάη 1886…
Ποιές πραγματικά ήταν οι συνθήκες και οι αιτίες για να καθιερωθεί η 1η Μαΐου ως μέρα της εργατικής τάξης; Αυτό απαντάται με το
να ανατρέξουμε στα ιστορικά γεγονότα του 1886 στο Σικάγο της Αμερικής. Δύο χρόνια πριν, η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας
αποφάσισε ότι αυτή η μέρα θα είναι μέρα εκτεταμένου αγώνα για την καθιέρωση του 8ώρου. Με κεντρικό σύνθημα του αγώνα
«8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο», η εργατική τάξη των ΗΠΑ πλημμύρισε τους δρόμους, με περίπου 340.000
εργάτες στους δρόμους, ενώ 190.000 απεργούσαν. Στο Σικάγο, οι απεργοί ξεπερνούσαν τους 90.000. Η αστική τάξη δεν καθυστέρησε
να απαντήσει. Στις 3 του Μάη, η αστυνομία πυροβολεί εν ψυχρώ ενάντια στους διαδηλωτές έξω από το εργοστάσιο Μακ Κόρμικ.
Δολοφονούνται τέσσερις , ενώ τραυματίζονται πάρα πολλοί. Οι εργάτες απαντούν δυναμικά με νέα διαδήλωση στο Χέιμαρκετ. Με
αφορμή προβοκατόρικη ρήξη βόμβας, η αστυνομία εξαπολύει τυφλή επίθεση πυροβολώντας αδιάκριτα στο συγκεντρωμένο πλήθος.
Πολλοί εργάτες σκοτώνονται ή τραυματίζονται. Το έγκλημα ολοκληρώνεται με την εκτέλεση των ηγετών της απεργίας Πάρσον, Ένκελ,
Σπάις και Φίσερ.
Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί «και τι έγινε με όλα αυτά; Καλύτερα θα ήταν να κάθονταν στο σπίτι τους και να κοιτούσαν τη δουλειά
τους. Θα απόφευγαν και το αιματοκύλισμα!». Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος , γιατί οι θυσίες ποτέ δεν πάνε χαμένες: 185.000 από
τους απεργούς της Πρωτομαγιάς του 1886 κατάκτησαν το οκτάωρο, ενώ για άλλους 200.000 εργάτες το ωράριο μειώνεται από 12 σε
10 και 9 ώρες την ημέρα. Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος των αποδοχών των εργαζόμενων αυξάνεται, ενώ μειώνεται αντίστοιχα η διάρκεια
της εργάσιμης ημέρας. Την ίδια στιγμή, ο συμβολισμός της 1η Μαϊου και οι παρακαταθήκες που άφησε, συνοδεύουν διαχρονικά το
εργατικό κίνημα ανά το παγκόσμιο.

Εργατική Πρωτομαγιά στην Κύπρο….
Η Πρωτομαγιά στην Κύπρο γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1925 από το Εργατικό Κέντρο Λεμεσού, από Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους. Με την ίδρυση των πρώτων εργατικών μαρξιστικών κύκλων, εργατικών συνδέσμων και λεσχών από το 1920-1925
ξεκίνησε να τιμάται η Πρωτομαγιά σε μικρές συγκεντρώσεις . Ακολούθως το 1932 μετά και από την ίδρυση των πρώτων Συντεχνιών ,
η Πρωτομαγιά τιμάται και πάλι σε μικρές παράνομες συγκεντρώσεις λόγω της Παλμεροκρατίας. Από τη χρονιά του 1941 και μετά όπου
ιδρύεται η ΠΣΕ και καθοδηγεί τους πιο σκληρούς και μαζικούς εργατικούς αγώνες, η Πρωτομαγιά γιορτάζεται κάθε χρόνο και λαμβάνει
αντιαποικιακό χαρακτήρα.

Η 1η Μαϊου δεν είναι αργία, η 1η Μαϊου είναι απεργία….
Για πολλούς, η 1η του Μάη είναι μέρα αργίας και ευκαιρία για χαλάρωση και
ξεκούραση. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβολίζει την 1η του Μάη. Η Εργατική
Πρωτομαγιά, συμβολίζει του σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης, από
το Σικάγο του 1886 μέχρι σήμερα. Συμβολίζει τις θυσίες των πρωτοπόρων
εργατών ενάντια στην ταξική εκμετάλλευση και την ίδια στιγμή φωτίζει τον
δρόμο των σημερινών αγώνων της εργατικής τάξης ενάντια στην φτώχεια,
την ανεργία και την εξαθλίωση.
Κάποιοι ισχυρίζονται πως ήταν άλλες εποχές τότε και άλλες τώρα, πως
έχουν αλλάξει οι συνθήκες και τα πράγματα, πως δεν ωφελούν πλέον οι
κινητοποιήσεις, οι απεργίες και γενικά οι εργατικοί αγώνες. Έτσι είναι όμως
τα πράγματα; Ο εργάτης σήμερα απολαμβάνει 8ωρο; Έχει εξασφαλισμένα
τα δικαιώματα του και ένα μισθό που του προσφέρει μια αξιοπρεπή ζωή;
Μπορεί να ελπίζει ότι στα γεράματα θα μπορεί να ζήσει αντάξια του αγώνα
και της βιοπάλης τόσων χρόνων;

Αναμφίβολα, η απάντηση σε όλα αυτά είναι αρνητική. Δικαιώματα και
κεκτημένα που ο εργάτης κέρδισε μέσα από τους αγώνες και τις θυσίες
του σήμερα , πλέον δεν υπάρχουν. Ακόμα και τα αυτονόητα, όπως η
δωρεάν περίθαλψη, η ασφάλιση, οι ώρες και συνθήκες εργασίας κ.α. Η
καπιταλιστική κρίση, που ταλανίζει όλες τις χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα
τις ανεπτυγμένες, έγινε η παντιέρα της αστικής τάξης και των εργοδοτών
για να εξαπολύσει λυσσαλέα επίθεση ενάντια στην εργατική τάξη, τους
εργαζόμενους και τα δικαιώματα τους.
Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στην Κύπρο- ιδιαίτερα σήμερα που στην
εξουσία βρίσκεται η δεξιά, η οποία βρίσκεται απόλυτα ευθυγραμμισμένη
με τις σκληρές πολιτικές λιτότητας του Μνημονίου και της Τρόικα. Οι
πολιτικές που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατεδαφίζουν τα
εργασιακά κεκτημένα, προωθούν την απορρύθμιση της σταθερής εργασίας,
επιβάλλουν την ευελιξία, παράγουν και αναπαράγουν την φτώχεια και την
ανεργία.

Ο νέος εργαζόμενος και άνεργος έχει επιλογή…
Ο εργαζόμενος δεν έχει άλλη επιλογή από το να συστρατευθεί με το Λαϊκό
Κίνημα και το κόμμα του το ΑΚΕΛ στους αγώνες για απόκρουση και αλλαγή
αυτών των πολιτικών. Ο αγώνας για περιφρούρηση των δικαιωμάτων του
εργαζόμενου, η παραπέρα ανάπτυξη τους, μέχρι και η πλήρης απελευθέρωση
από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο είναι πολυεπιπεδη και
πολυδιάστατη. Περιλαμβάνει τόσο τον μαζικό αγώνα στις κινητοποιήσεις , όσο
και τον πολιτικό αγώνα.
Στον αγώνα αυτό, εντάσσονται και οι εκλογικές μάχες και ιδιαίτερα η
Ευρωεκλογές της 25ης Μαϊου, όπου ο κυπριακός λαός καλείται να προσέλθει
στις κάλπες για να εκλέξει τους εκπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το αποτέλεσμα των εκλογών θα επιδοκιμάσει ή θα αποδοκιμάσει τις πολιτικές
αυτές που προωθούν την εξαθλίωση των λαών της Ευρώπης.
Η 25η του Μάη, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία των δυνάμεων της Αριστεράς
και όλων των προοδευτικών δυνάμεων, να επιβεβαιώσουν την ανάγκη για
μια Ευρώπη της συνεργασίας, της κοινωνικής προόδου, της ειρήνης, που
σέβεται τη δημοκρατία και που θέτει τους εργαζόμενους και τους νέους στο
επίκεντρο και όχι στο στόχαστρο των πολιτικών του καπιταλισμού. Η αλλαγή
αυτή, μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τη συμμετοχή στις εκλογές και την
υπερψήφιση των δυνάμεων της Αριστεράς, που βρίσκονται στο πλευρό

των εργαζομένων και της νεολαίας και δίνουν φωνή στα αιτήματα τους μέσα
στο Ευρωκοινοβούλιο.
Η αποχή από τις εκλογές αυτές δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις της
αλλαγής. Αντίθετα, επιβραβεύει τις πολιτικές που μας θέλουν δούλους
του 21ου αιώνα. Η αποχή, αφήνει χώρο στις δυνάμεις της δεξιάς και
της ακροδεξιάς, καθώς επίσης και της σοσιαλδημοκρατίας, οι οποίες
υπογράφουν τα σκληρά μέτρα λιτότητας. Την πιο δυναμική απάντηση, θα
πρέπει να δώσουν οι άνεργοι και όσοι δέχονται άμεσα τις συνέπειες της
καπιταλιστικής κρίσης. Ο θυμός και η αγανάκτηση δεν πρέπει να εκτονωθούν
ανώδυνα, αλλά αποφασιστικά, διεκδικητικά και σωστά.
Στις 25 του Μάη , ο κυπριακός λαός πρέπει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση
και μηνύματα σε εντός και εκτός αποδέκτες. Οι κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες του σήμερα, επιβάλουν να ανασηκωθεί και να στρατευτεί με την
αριστερά ο κάθε ένας από εμάς, με το ΑΚΕΛ, τις δυνάμεις που αντιστέκονται
κατά των αντιλαϊκών, φιλελεύθερων και φιλονατοϊκών πολιτικών που
εκπορεύονται από τις Βρυξέλλες.
•Χριστόφορος Πιτταράς
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Περιφέρειας Δαλιού
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νεργία, μειώσεις μισθών, περικοπές δικαιωμάτων,
ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους, της υγείας και της
παιδείας είναι κάποια από τα βασικά αποτελέσματα των
πολιτικών της Τρόικα και της Κυβέρνησης Αναστασιάδη.
Όλα αυτά ταλανίζουν καθημερινά την κάθε οικογένεια,
τους εργαζόμενους και τους άνεργους την ίδια στιγμή που η
κατάσταση θα χειροτερεύει μέρα με την μέρα όσο η Κυβέρνηση
ακολουθεί τον μονόδρομο του Μνημονίου. Χαρακτηριστική
είναι εικόνα της λαϊκής οικογένειας με κάθε σπίτι να έχει
σήμερα τουλάχιστον ένα άνεργο. Τι γίνεται όμως όταν εκτός
από τη δουλειά, την υγεία και την παιδεία, σου στερούν και το
σπίτι σου;
Δεν πρόκειται βέβαια για ρητορικό ερώτημα αλλά για μια
σκληρή πραγματικότητα. Ήδη σε αρκετές χώρες της ΕΕ,
όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα,
οι εκποιήσεις κατοικιών είναι καθημερινό
φαινόμενο. Οι άστεγοι δεν είναι πλέον
περιστασιακό φαινόμενο αλλά συχνός
«κανόνας» στον καπιταλισμό.

Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα βέβαια αλλά βαδίζει σε αυτά τα μονοπάτια και μάλιστα με
γοργούς ρυθμούς. Ήδη, η πλειοψηφία του κόσμου, καλέστηκε να πληρώσει το τίμημα της σκληρής, άδικης
και ισοπεδωτικής φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που ενέκρινε η τροικανή διακυβέρνηση του τόπου.
Από τη συγκεκριμένη φορολογία δεν εξαιρέθηκε η πρώτη κατοικία, παρά την αντίσταση που επέδειξε το ΑΚΕΛ εντός
και εκτός της Βουλής και παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο των εκποιήσεων.

Πρόταση του ΑΚΕΛ για προστασία
της κύριας κατοικίας
Οι προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ, επιβεβαιώθηκαν από τις πρόσφατες εξελίξεις. Στο πλευρό των
εργαζομένων, των ανέργων, του κόσμου του μόχθου και των νεαρών ζευγαριών στάθηκε για άλλη μια
φορά το ΑΚΕΛ, καταθέτοντας πρόταση στη βουλή για προστασία της κύριας (οικογενειακής) κατοικίας
και της μικρής επαγγελματικής στέγης από τις εκποιήσεις. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση
που στέκεται δίπλα στον απλό μεροκαματιάρη πολίτη και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παλεύει
καθημερινά να σώσει την επιχείρηση του. Στόχος της πρότασης είναι να δοθεί στους πολίτες η
δυνατότητα, αφού εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια διαμεσολάβησης, διακανονισμού ή αναδιάρθρωσης
του χρέους τους με την τράπεζα, τότε και μόνο, να μπορούν να αποταθούν στο δικαστήριο, ως το έσχατο
μέτρο, για αναστολή εκποίησης της κύριας κατοικίας ή της μικρής επαγγελματικής στέγης.

Η μη ψήφιση της νομοθεσίας για προστασία της κύριας
κατοικίας οδηγεί στο ξεσπίτωμα χιλιάδων ανθρώπων
Στην αντίπερα όχθη, βρέθηκε για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ που εμπόδισαν την ψήφιση
της νομοθεσίας αυτής στην Βουλή. Γιατί άραγε; Ποιούς εξυπηρετεί η μη ψήφιση της νομοθεσίας; Μήπως τους λίγους
που έχουν και κατέχουν αρκετά εκατομμύρια και τεράστιες εκτάσεις γης; Η στάση των κομμάτων αυτών ισοδυναμεί
με την αφαίρεση του δικαιώματος στην κύρια κατοικία και το επαγγελματικό υποστατικό της μικρής επιχείρησης.
Αφήνει ανεπηρέαστους μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματιών ενώ καταδικάζει χιλιάδες συμπολίτες στην φτώχεια και την
εξαθλίωση. Η λογική τους αυτή οδηγεί στο ξεσπίτωμα χιλιάδων ανθρώπων και ιδιαίτερα ανέργων οι οποίοι αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα των εγκλημάτων που διεπράχθησαν στον τραπεζικό
τομέα, απόρροια των οποίων ήταν και το κούρεμα καταθέσεων. Την ευθύνη βέβαια δεν την φέρουν οι ίδιοι οι άνεργοι
και οι εργαζόμενοι αλλά αυτοί που διέπραξαν και συγκάλυψαν τα εγκλήματα στην οικονομία. Όλοι αυτοί συμπτωματικά
σήμερα βρίσκονται στην εξουσία!
Θυμίζουμε πως ήταν τα ίδια κόμματα που καταψήφισαν την νομοθεσία για τον εταιρικό φόρο, την εξαίρεση της πρώτης
κατοικίας από την φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, την ρύθμιση των ενοικίων και τις φορολογικές βελτιώσεις
που θα άγγιζαν τους διευθυντές και τα μεγάλα στελέχη των επιχειρήσεων.

Στο στόχαστρο και πάλι οι
εργαζόμενοι, ο άνεργοι, οι νέοι
Οι αιθεροβάμονες του «οικονομικού θαύματος» στην Κύπρο
πιστεύουν πως η ανεργία είναι «ελεγχόμενη» την στιγμή που
αυτή καλπάζει, προσέτρεξαν να μαυρίσουν τη πρόταση του ΑΚΕΛ
κινδυνολογώντας ασύστολα. Μας είπαν ούτε ούτε πολύ πως με
την πρόταση αυτή θα καταρρεύσει η κυπριακή οικονομία. Είναι οι
ίδιοι που δεσμεύτηκαν προεκλογικά, πριν από ένα χρόνο, πως θα
φέρουν πρόταση για προστασία από τις εκποιήσεις.
Ο λόγος βέβαια που δεν το έπραξαν δεν είναι η αδυναμία τους να
προετοιμάσουν κάτι σχετικό αλλά είναι επειδή δεν διαφωνούν με την
ληστρική τακτική των εκποιήσεων. Αντίθετα προκρίνουν τις μαζικές
εκποιήσεις περιουσιών και αυτό εξηγείται από την αντιπρόταση τους
που προκρίνει την εκποίηση της πρώτης κατοικίας με την ταυτόχρονη
παραχώρηση του δικαιώματος ενοικίασης της από τους τέως
ιδιοκτήτες. Με την πρόταση τους αυτή, μεθοδεύεται το ξεπούλημα
των κατοικιών αφού αυτές θα μπορούν να αγοράζονται σε τιμές
ευκαιρίας από μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια. Ο ιδιοκτήτης πλέον
δεν θα είναι το κράτος αλλά μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες οι
οποίες θα κατέχει και την κυριότητα της κατοικίας. Πολύ
απλά: είτε μπορείς είτε όχι θα καλείσαι να πληρώσεις
ενοίκιο αντί δόσης στον σύγχρονο φεουδάρχη.
Στο στόχαστρο αυτής της λογικής μπαίνουν οι εργαζόμενοι,
ο άνεργοι, οι νέοι και όσοι δέχονται σήμερα της σκληρές
συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Ουσιαστικά το δικαίωμα
στη στέγη καταργείται και η προοπτική για την δημιουργία
οικογένειας πάει περίπατο!
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εκποιήσεις σπιτιών συνθέτουν
το παζλ της σημερινής σκληρής πραγματικότητας με την
Κυβέρνηση Αναστασιάδη να πανηγυρίζει πως βρισκόμαστε
στα πρόθυρα ενός «οικονομικού θαύματος». Παρόμοια είναι
η στάση των αδελφών κομμάτων του ΔΗΣΥ στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, και των «ξαδέλφων» του σοσιαλδημοκρατών, που
ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της
σκληρής λιτότητας.
Στον αντίποδα, βρίσκονται οι δυνάμεις της Αριστεράς που υπερασπίζονται
με συνέπεια τα συμφέροντα των εργαζομένων, των ανέργων και των
νέων. Μαζί με την Αριστερά, θα τους ανακόψουμε ΓΙΑΤΙ μόνο εμείς
μπορούμε να σταθούμε τροχοπέδη στα αντιλαϊκά σχέδια τους. Ο στόχος
τους είναι μας κάνουν δούλους του 21ου αιώνα. Δε θα τους αφήσουμε.

Στις 25 του Μάη, ψηφίζουμε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες
Δυνάμεις!
•Χρίστος Χριστοδούλου
Μέλος Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ Αγλαντζιάς

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ζωή
Ολόκληρη και όχι με δόσεις – Αθλήσου
μην ενδώσεις», αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ
είχε συνάντηση στον ΚΟΑ (Κυπριακός
Οργανισμό Τουρισμού) με την υπεύθυνη του
που εφαρμόζει η ΕΔΟΝ, είχε συνάντηση με
τον ΚΟΑ και συγκεκριμένα με την υπεύθυνη
του προγράμματος ΑΓΟ («Αθλητισμός Για
Όλους»), κυρία Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ.
Στην συνάντηση μας δόθηκε η ευκαιρία να
αναλύσουμε το τρέχον πρόγραμμα της ΕΔΟΝ
και να εξηγήσουμε το σκοπό για τον οποίο
γίνεται. Αναλύσαμε τις διαχρονικές μας
θέσεις για το λαϊκό αθλητισμό, τη μάστιγα
των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων
ευρύτερα.
Προσπάθεια και των δύο είναι ο καλύτερος
συντονισμός και η πραγματοποίηση
εκδηλώσεων από κοινού, οι οποίες θα έχουν
την ενεργή συμμετοχή των νέων, οι οποίες
δύναται να λειτουργήσουν ως εργαλείο για
την αντιμετώπιση του προβλήματος των
εξαρτήσεων.

Ό

ταν σε μια τόσο μικρή πατρίδα, υπάρχουν τόσα
πολλά που να χωρίζουν το λαό μας, είναι κάτι
που δεν μπορεί να αφήσει κανένα αδιάφορο,
πόσο μάλλον όταν εδώ και 40 χρόνια μας
χωρίζει και ένα συρματόπλεγμα. Το ΑΚΕΛ
πάντα πιστό στην πολιτική της ειρηνικής συμβίωσης των δύο
κοινοτήτων, ακόμα και την επόμενη μέρα της εισβολής μίλησε
για την αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης, ξεκαθαρίζοντας
ότι το πρόβλημα της κατοχής, του εθνικισμού- σοβινισμού και
του ιμπεριαλισμού είναι θέμα όλου του κυπριακού λαού.
Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής, ως πρωτοπόρα οργάνωση
νεολαίας, η ΕΔΟΝ, διοργανώνει εδώ και 22 χρόνια δεκαήμερο
επαναπροσέγγισης, διοργανώνοντας πολλές δικοινοτικές και
όχι μόνο εκδηλώσεις. Φέτος, το δεκαήμερο πραγματοποιήθηκε
από τις 2-16 Απρίλιου, κάτω από το σύνθημα «Κάτω από τον
ίδιο ουρανό» και ήταν αφιερωμένο στους ηρωομάρτυρες της
ελληνοτουρκικής φιλίας, Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα
Μισιαούλη.

Πολιτική της επαναπροσέγγισης:
αναπόσπαστο κομμάτι του αντικατοχικού αγώνα
Ιστορικά, το 1974 αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την κυπριακή
σύγχρονη πραγματικότητα. Τα εθνικιστικά και ιμπεριαλιστικά
στοιχεία επιτυχώς κατάφεραν να διαλύσουν κάθε ενότητα και
αδελφοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η επιτακτική ανάγκη
προώθησης κάποιας πολιτικής, που θα έφερνε τις δύο κοινότητες
πάλι μαζί και που θα έδινε την ευκαιρία στις δύο κοινότητες να
συνεχίσουν τους κοινούς τους αγώνες, διαφάνηκε στην πολιτική της
επαναπροσέγγισης, που αποτελεί το συστατικό στοιχείο του δικού
μας αντικατοχικού - αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. Συνθήματα όπως οι
«Τούρκοι της Κύπρου δεν είναι εχθροί μας, οι Τούρκοι της Κύπρου
είναι αδελφοί μας» αποτελούν κομμάτι της διαχρονικής συνέπειας
του ΑΚΕΛ, της ΕΔΟΝ και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος.
Για την ΕΔΟΝ, η επαναπροσέγγιση αποτελεί αναντίλεκτα τη ρίζα
του δέντρου της επανένωσης. Η πολιτική της επαναπροσέγγισης,
στοχεύει στην αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ
των δύο κοινοτήτων, που θα οδηγήσει και τις δύο κοινότητες σε
ένα κοινό μέτωπο αγώνα, με κύριο στόχο την αποχώρηση όλων
των ξένων στρατευμάτων, τον τερματισμό του εποικισμού και την
άμεση αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το κτίσιμο σχέσεων συνεργασίας και κοινής πάλης μεταξύ των δύο
κοινοτήτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να απελευθερώσουμε
και να επανενώσουμε την πατρίδα και το λαό μας, σε μια περίοδο
όπου εθνικιστικά στοιχεία με τις πράξεις τους δημιουργούν
αντιλήψεις στην κυπριακή κοινωνία ότι οι δύο κοινότητες δεν
μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά. Είναι λοιπόν η στιγμή, για να
καταρρίψουμε τέτοιου είδους θεωρίες και να γκρεμίσουμε κάθε
τείχος διχοτόμησης που αναστυλώνεται μπροστά μας καθημερινά
και με αλληλοκατανόηση και συνεργασία να εργαστούμε από κοινού
για την ποθητή λύση του κυπριακού προβλήματος.

Δεκάδες δραστηριότητες σε όλη
την Κύπρο
Για την ΕΔΟΝ, η πολιτική της επαναπροσέγγισης
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αντικατοχικού
αγώνα
που
διεξάγει
και
το
δεκαήμερο
επαναπροσέγγισης αποτελεί ένα μέρος του αγώνα
αυτού. Με δεκάδες δραστηριότητες, το Κ.Σ. της
ΕΔΟΝ, οι επαρχιακές οργανώσεις, τα τοπικά κινήματα
των ΕΔΟΝόπουλων, οι τοπικές οργανώσεις των Νέων
Εργαζομένων και του Φοιτητικού Κινήματος στήριξαν
τον θεσμό του δεκαημέρου επαναπροσέγγισης:
συζητήσεις, διαλέξεις και σεμινάρια με θέμα
την επαναπροσέγγιση, μαζικές κινητοποιήσεις,
λαμπαδηφορίες,
αιμοδοσίες,
ποδοσφαιρικές
συναντήσεις, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικές
εκδηλώσεις,
κοινές
δραστηριότητες
με
Τ/κ
οργανώσεις νεολαίας όπως η περιήγηση Ε/κ και
Τ/κ στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και η διοργάνωση
καλλιτεχνικής εκδήλωσης στο σύλλογο ΚαβάζογλουΜισιαούλη στη Λευκωσία και φυσικά η κορύφωση
του δεκαημέρου με τη μεγαλειώδη πορεία Νεολαίας
από το Πέρα Χωριό στο Δάλι προς τιμή της θυσίας
των ηρωομαρτύρων Ντερβίς Αλί ΚαβάζογλουΚώστα Μισιαούλη, η οποία κατέληξε σε παλλαϊκό
συλλαλητήριο του Λαϊκού Κινήματος της Κύπρου
με κύριο ομιλητή τον Γ.Γ του ΑΚΕΛ, συν. Άντρο
Κυπριανού.

Συγκεκριμένα, η Επαρχιακή Οργάνωση της ΕΔΟΝ Λευκωσίας – Κερύνειας και η Τ/κ
οργάνωση νεολαίας του ΒΚP, επιτυχώς διεξήγαγαν κοινή καλλιτεχνική εκδήλωση με
θέατρο από νέους των δύο νεολαιών, ποίηση και μουσικό πρόγραμμα από τον Αρντά
Γκιουντούζ και Κούλλη Θεοδώρου, μια εκδήλωση η οποία διεξήχθη και από την οργάνωση
νεολαίας του ΒΚP στην κατεχόμενη Λευκωσία. Επίσης, κατόπιν κοινής εισήγησης μεταξύ
της Επαρχιακής Οργάνωσης της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου και την Τ/κ οργάνωση νεολαίας
CTP Αμμοχώστου, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στην κατεχόμενη Αμμόχωστο που είχε
ως κύριο σκοπό την επαφή των νέων της ΕΔΟΝ με τους κατεχόμενους τόπους μας,
αλλά κυρίως για να περάσει το μήνυμα ότι η κατοχή αποτελεί μια πληγή και για τις
δύο κοινότητες και ότι με συνεργασία και ενότητα μπορεί να επέλθει η ποθητή λύση για
επανένωση και κοινή συμβίωση του λαού μας.

Κύπρος μια πατρίδα, ένας λαός
Με τους πιο κάτω στίχους του Γιάννη Ρίτσου, αναδεικνύεται η σημαντικότητα συνέχισης
κάθε μορφής αγώνα του Κυπριακού λαού για μια δίκαιη λύση και επανένωση της
πατρίδας. «Κάτω απ’ το χώμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας
το σχοινί, προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την ανάσταση, τούτο
το χώμα είναι δικό τους και δικό μας, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα
όπου να ‘ναι θα σημάνουν οι καμπάνες».
•Αγγέλικα Θεοφάνους
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Επαναπροσέγγισης

Η «Μάνα» του ποδοσφαίρου
Η Βραζιλία η χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο θα έχει τη «μεγάλη τιμή» να φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελλο το επόμενο καλοκαίρι
και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο δυο αυτοί θεσμοί είναι από τους πιο δημοφιλείς στον κόσμο και είναι
πολύ σημαντικοί για μια χώρα που θα τους φιλοξενήσει. Αλλά τι είναι πιο σημαντικό για μια χώρα; Η ψυχαγωγία του κόσμου που θα
παρακολουθήσει τους αγώνες ή το βιοτικό επίπεδο του λαού της;

Κοινωνία ώρα μηδέν
Η Βραζιλία είναι μια από τις πιο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως με πλούσιες πηγές φυσικού
πλούτου. Δυστυχώς όμως είναι πολύ πίσω στα κοινωνικά θέματα που αφορούν τον λαό της, όπως είναι η
παιδεία και η υγεία, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

5.5 εκατομμύρια
σπίτια χρειάζονται
Τα κοινωνικά προβλήματα στη Βραζιλία είναι διαχρονικά και τεράστια για μια πλούσια χώρα. Το όριο
ανοικοδόμηση έτσι της φτώχειας κυμαίνεται στο 26% σε αναλογία πληθυσμού, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά να
δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Ο μισός πληθυσμός της Βραζιλίας ζει με χαμηλότερο
ώστε να μειωθεί
μισθό από τον κατώτατο και το 8% του πληθυσμού ζει με περίπου 30
ευρώ τον μήνα. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια
σημαντικά αυτό
αφού οι ληστείες
αποτελούν
το πρόβλημα ενώ μέρος της καθημερινότητας και
οι δολοφονίες είναι σε πολύ ψηλά
1.5 εκατομμύρια
επίπεδα.
σπίτια δεν έχουν
Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν την
ίδια στιγμή που η κυβέρνηση θα
τις κατάλληλες
δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια
για το παγκόσμιο κύπελλο και τους
υποδομές.
Ολυμπιακούς αγώνες. Περισσότερα
από 15 δις δολάρια θα κοστίσει το
παγκόσμιο κύπελλο, 12 δις περίπου
θα είναι το κόστος για τις υποδομές και τα στάδια των Ολυμπιακών
Αγώνων, 1 δις για την ασφάλεια των αγώνων και άλλα πολλά.
Φυσικά από την άλλη μεριά, οι αγώνες θα ελκύσουν τουρισμό
και επενδύσεις αλλά είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες θα
επωφεληθούν τα μέγιστα από αυτό και όχι ο λαός, ο οποίος θα
μπορούσε να κερδίσει τόσα και τόσα με αυτά τα χρήματα.

Έξωση για χάρη των Ολυμπιακών
Δυστυχώς εκτός από τα προβλήματα που υπάρχουν πολλά άλλα και απαράδεκτα
προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει ο λαός της Βραζιλίας με τη διοργάνωση των
αγώνων. Το πρόβλημα της στέγασης στη Βραζιλία είναι πολύ σοβαρό αφού 5.5
εκατομμύρια σπίτια χρειάζονται ανοικοδόμηση έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά
αυτό το πρόβλημα ενώ 1.5 εκατομμύρια σπίτια δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές.
Δεν αρκεί που υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στέγασης, η κυβέρνηση έδιωξε 170
χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους στο όνομα των Ολυμπιακών αγώνων και
των οικοδομών του. Αν είναι δυνατό, να καταπατείται το δικαίωμα στέγασης, να
εκδιώκεσαι από το ίδιο σου το σπίτι για να οικοδομηθούν κτίρια για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
Επίσης όταν δαπανηθούν αυτά τα λεφτά και τελειώσουν οι αγώνες αυτά τα κτίρια
δεν θα έχουν καμία αξία, θα παραμείνουν αναξιοποίητα ενώ η κυβέρνηση πιθανόν να
δαπανεί εκατομμύρια για την συντήρηση των κτιρίων όπως γίνεται στην περίπτωση
της Ελλάδας και του Σύδνεϋ.

Στους δρόμους ο λαός της Βραζιλίας

Όλα αυτά δεν έμειναν απαρατήρητα από το λαό της Βραζιλίας, αφού σημειώθηκαν οι
μεγαλύτερες διαδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Μετά από την αύξηση στα κόμιστρα των
λεωφορείων και τις αυξήσεις των φόρων για τα κονδύλια των αγώνων περισσότεροι
από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έκαναν μαζικές διαδηλώσεις σε πάνω από 80 πόλεις. Οι
διαδηλωτές φώναζαν για καλύτερη παιδεία για τα παιδιά τους, καλύτερα νοσοκομεία
και κατά της διαφθοράς. Ζητούσαν τα τόσα δις εκατομμύρια που θα δαπανηθούν για
τους αγώνες να δοθούν στο λαό, για τις μεγάλες ανάγκες που έχει.

Ο Ριβάλντο δίπλα στον κόσμο
Επίσης ο σπουδαίος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Ριβάλντο, δήλωσε πως η χώρα του
δεν είναι έτοιμη για τη διοργάνωση των αγώνων, αλλά έχει την ανάγκη για καλύτερα
νοσοκομεία και καλύτερη παιδεία που βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο λαός αξίζει το καλύτερο
Εμείς ως σκεπτόμενοι νέοι υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις πραγματικές
ανάγκες του κάθε λαού και σε αυτή την περίπτωση εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας
σε όλους τους Βραζιλιάνους διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν καλύτερη διαχείριση των
κονδυλίων ώστε να βγει ο λαός της Βραζιλίας από τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζει.
•Μηνάς Δημητρίου
Μέλος Επαρχιακού Αθλητικού γραφείου Λάρνακας

Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ στα πλαίσια
των 70χρονων της ΑΟΝ – ΕΔΟΝ
διοργανώνει διαγωνισμό
φωτογραφίας με θέμα «Περιβάλλον
& Άνθρωπος». Στο διαγωνισμό
αυτό καλούνται οι συμμετέχοντες
να απαθανατίσουν θέματα από
την καθημερινή αλληλεπίδραση
του ανθρώπου με το περιβάλλον,
τις επιπτώσεις της ανθρώπινης
δραστηριότητας στη φύση και
οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει με μια φωτογραφία. Η
αποστολή φωτογραφιών θα γίνεται
στο email της Οργάνωσης, ccedon@cytanet.com.cy, όπως και
στη σελίδα που διαμορφώθηκε στο
Facebook ειδικά για τις ανάγκες του
διαγωνισμού:

www.facebook.com/DiagwnismosFwtografiasEDON.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις
30 Ιουνίου 2014. Κάθε διαγωνιζόμενος
θα πρέπει να αποστέλλει μαζί με τη
φωτογραφία του και τα στοιχεία
του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
και email). Οι τρεις καλύτερες
φωτογραφίες θα βραβευθούν στα
πλαίσια του 27ου Παγκύπριου
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών
της ΕΔΟΝ, όπου θα λειτουργήσει
εκθεσιακός χώρος στον οποίο θα
παρουσιαστούν οι συμμετοχές.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να αποταθείτε στα Γραφεία
του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ
στο 22766459.

Η Μπέλλου έφυγε
από τη ζωή στις
27 Αυγούστου
1997 αφήνοντας
κληρονομιά τον
δυναμισμό, την
επαναστατικότητα και
την μαχητικότητα που
την χαρακτήριζαν.
Όλα αυτά την
καθιστούν λαμπρό
παράδειγμα καλλιτέχνη
που αγωνίστηκε
ενάντια στην φτώχεια,
τη συντηρητική
κοινωνία, τον
φασισμό.

Σ

τις 21 Αυγούστου 1921, γεννιέται κοντά σε ένα
χωριό στη Χαλκίδα μια γυναίκα που έμελλε να
χαράξει βαθιά γραμμή όχι μόνο στη μουσική
αλλά και στους κοινωνικούς και πολιτικούς
αγώνες. Η φωνή της, γεμάτη δυναμισμό,
συνεχίζει μέχρι και σήμερα να συγκλονίζει τους φτωχούς, τους
ανήμπορους, τους πονεμένους, τους αγωνιστές. Η Σωτηρία
Μπέλλου, φύση αντισυμβατική, υπερασπίστηκε τις επιλογές
της μέχρις εσχάτων. Παρεξηγήθηκε, διώχτηκε, φυλακίσθηκε,
εγκαταλείφθηκε.
Η
Μπέλλου
δεν
συμβιβάστηκε,
μεγαλούργησε, δοξάσθηκε και αποτελεί ένα από εκείνα τα
φωτεινά σύμβολα, στα οποία κατά καιρούς στρέφουμε το
βλέμμα για να πάρουμε δύναμη για το μέλλον.
Γεννημένη σε μια εύπορη συντηρητική οικογένεια, με παππού
ιερέα, η μικρή Σωτηρία ξεκίνησε να καλλιεργεί τη φωνή της
με εκκλησιαστικούς ψαλμούς. Ωστόσο δεν έμεινε σε αυτό. Η
ίδια φρόντιζε από μικρή να ενημερώνεται για όσα αφορούσαν
την κοινωνία και την πολιτική ξεκοκαλίζοντας τις εφημερίδες
του πατέρα της. Πρότυπο για την μικρή Σωτηρία αποτελούσε
η Βέμπο, την οποία αφού είδε στον κινηματογράφο, άρχισε
να την μιμείται. Η συντηρητική οικογένεια δεν μπορούσε να
φανταστεί πως η κόρη της ήθελε να ασχοληθεί με το θέαμα
και γι’ αυτό έφαγε πολλές φορές το «ξύλο της χρονιάς της»,
χωρίς ωστόσο να η Μπέλλου να αλλάξει ποτέ την πορεία την
οποία είχε ήδη αποφασίσει για την ζωή της.
Παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της, παντρεύτηκε πολύ
μικρή. Ο γάμος της αποδείχθηκε σωστή καταστροφή. Ο
άντρας της ήταν μέθυσος και την ξυλοκοπούσε. Η Σωτηρία
δεν θα μπορούσε παρά να αντιδράσει στην καταπίεση του
συζύγου και στους ξυλοδαρμούς. Έτσι, κατά τη διάρκεια
ενός από τους καβγάδες τους, του έριξε οξύ στο πρόσωπό.
Αυτή της η πράξη την ρίχνει στη φυλακή για τέσσερις μήνες.
Αφού αποφυλακίσθηκε επέστρεψε στην οικογένειά της όπου
δεν έγινε αποδεκτή εξαιτίας της έντονης της ιδιοσυγκρασίας.
Έτσι αποφασίζει να πάει
στην Αθήνα το 1940 που
Η Μπέλλου δεν βρισκόταν υπό ναζιστική
συμβιβάστηκε, κατοχή.

μεγαλούργησε,
δοξάσθηκε και
αποτελεί ένα από
εκείνα τα φωτεινά
σύμβολα, στα
οποία κατά καιρούς
στρέφουμε το
βλέμμα για να
πάρουμε δύναμη για
το μέλλον

Εκείνα τα χρόνια συμμετείχε
έντονα
στην
αντίσταση.
Στην Αθήνα της κατοχής,
η
Σωτηρία
Μπέλλου,
οργανώθηκε στις γραμμές
του
ΕΑΜ.
Πηγαίνει
μηνύματα
σε
γιάφκες,
συμμετέχει σε συσσίτια
και
σε
καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις.
Ο
επαναστατικός χαρακτήρας
της βρίσκει διέξοδο στην
επαναστατικότητα
των
ιδεών
του
αντάρτικου
αφενός, κατά των Ναζί
και στη συνέχεια κατά των
Βρετανών. Το 1943, η Σωτηρία συλλαμβάνεται από τους
Γερμανούς στην Καισαριανή, μεταφέρεται στην Μέρλιν και
βασανίζεται για τρεις μέρες. Ακολουθεί η φυλάκισή της
μέχρι το 1944 όπου με την απελευθέρωση την αφήνουν
ελεύθερη. Στη συνέχεια γνωρίζεται με τον Χαρίλαο Φλωράκη
και στα Δεκεμβριανά λαμβάνει μέρος στις αιματηρές μάχες
του ΕΛΑΣ στην Καισαριανή, συλλαμβάνεται ξανά από τους

χωροφύλακες και γνωρίζει έναν νέο
κύκλο ξυλοδαρμών και βίας λόγω
των φρονημάτων της. Κρατείτε
με άλλους κομμουνιστές και
αριστερούς στο υπόγειο της οδού
Βουκουρεστίου. Αφήνεται τελικά
ελεύθερη ωστόσο οι βασανισμοί
για τα πολιτικά της φρονήματα
συνεχίζονται.
Χαρακτηριστικό
είναι
το
περιστατικό που περιγράφει η
ίδια: Στο μαγαζί του «Τζίμη του
Χοντρού» το 1946 μια παρέα από
Χίτες μπαίνουν και της ζητάνε
να πει το «Του αετού ο γιός». Η
Μπέλλου που δεν ανέχεται την
συμπεριφορά τους, τους απαντά
«Α πάενε ρε» και τότε οι Χίτες της
ορμάνε και την ξυλοφορτώνουν.
«Έξι άτομα με βαράγανε στο πάλκο
αλλά αυτό που με πόνεσε πιο
πολύ ήταν που δεν σηκώθηκε ένας
άντρας να με υπερασπιστεί» λέει η
ίδια για το περιστατικό.

Στην Αθήνα
της κατοχής, η
Σωτηρία Μπέλλου,
οργανώθηκε στις
γραμμές του ΕΑΜ…
Ο επαναστατικός
χαρακτήρας
της βρίσκει
διέξοδο στην
επαναστατικότητα
των ιδεών του
αντάρτικου αφενός,
κατά των Ναζί και
στη συνέχεια κατά
των Βρετανών.

Δύο χρόνια μετά, η Μπέλλου άρχισε να δουλεύει μαζί με τον
Βαμβακάρη. Τότε είναι που η τραγουδίστρια δίνει μια μεγάλη
μάχη με την φτώχεια. Στον αγώνα για την επιβίωση κάνει
ότι δουλειά βρεθεί: πλένει σκάλες, ξεφορτώνει λεωφορεία
και πουλά τσιγάρα με ένα καρότσι στην Ομόνοια. Τα βράδια
κοιμάται σε βαγόνια και παγκάκια. Τελικά θα καταφέρει να
νοικιάσει ένα μικρό δωμάτιο στην οδό Αβάτων στο Περιστέρι
και να αγοράσει μια κιθάρα, όνειρο που το είχε από μικρή.
Παρά τις στερήσεις , με το πείσμα που τη διέκρινε και τη
σιδερένια θέληση που είχε πέτυχε τον στόχο της, να γίνει
τραγουδίστρια.
Η Μπέλλλου καταξιώθηκε στο ρεμπέτικο τραγούδι και στη
συνέχεια στο λαϊκό τραγούδι με κοινωνικό χαρακτήρα.
Τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες «Συννεφιασμένη Κυριακή»,
«Τα Καβουράκια», «Μινόρε της Αυγής», «Αλήτη με είπες μια
βραδιά», την καθιέρωσαν ως κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια.
Η Σωτηρία Μπέλλου, πέρα από τον Τσιτσάνη συνεργάστηκε
και με πολλούς άλλους κορυφαίους συνθέτες, όπως με
τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Απόστολο Καλδάρα. Με
την μεταπολίτευση κατάφερε να κάνει νέες συνεργασίες
με σύγχρονους έντεχνους συνθέτες όπως ο Διονύσης
Σαββόπουλος , ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Δήμος Μούτσης.
Κατά τη διάρκεια της ζωής της πέρασε από διάφορες κρίσεις,
προβλήματα αλκοολισμού, τζόγος, κατάθλιψη. Το 1993 οι
γιατροί διέγνωσαν καρκίνο στον πνεύμονα. Πολλοί είπαν
πως καταχρήσεις, ποτά, τσιγαριλίκια έφεραν την ασθένεια
στην «ιέρεια του περιθωρίου». Η Μπέλλου έφυγε από τη
ζωή στις 27 Αυγούστου 1997 αφήνοντας κληρονομιά τον
δυναμισμό, την επαναστατικότητα και την μαχητικότητα
που την χαρακτήριζαν. Όλα αυτά την καθιστούν λαμπρό
παράδειγμα καλλιτέχνη που αγωνίστηκε ενάντια στην
φτώχεια, τη συντηρητική κοινωνία, τον φασισμό.
•Κωνσταντίνος Χριστοφή
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου

Ό

πως είδαμε στο
προηγούμενο άρθρο,
ο φασισμός δεν
είναι τίποτε άλλο
παρά ένα πιστό σκυλί
στην υπηρεσία του
καπιταλισμού και της
αστικής τάξης. Όσο τα
πράγματα λειτουργούν
«καλά» στον καπιταλισμό
και όσο η κυριαρχία
της αστικής τάξης
δεν αμφισβητείται,
ο φασισμός δύσκολα
μπορεί να αναπτυχθεί.
Αυτό δεν σημαίνει ότι
εξαφανίζεται. Η βασική
εσωτερική απάνθρωπη
λογική του φασισμού,
εμπεριέχεται στην
βασική εσωτερική λογική
του καπιταλισμού που
απαιτεί ανταγωνισμό
όλων εναντίων όλων.
Γι’ αυτό και μόλις
τα πράγματα στον
καπιταλισμό ξεκινούν να
μην «πηγαίνουν καλά»,
σε περίοδο οικονομικής
κρίσης, παρατηρείται
μια αλματώδης άνοδος
αυτών των μαύρων
ιδεολογημάτων.

Ο καπιταλισμός εκκολάπτει το αυγό του φιδιού…
Όπως διδάσκει η ιστορία, αλλά όπως δείχνει και η
σημερινή κατάσταση, ο φασισμός επιστρατεύεται
εκεί και όπου απαιτείται καταστολή του
εργατικού
κινήματος.
Οι
νεοναζιστικές
οργανώσεις, ξεφυτρώνουν και επιδίδονται στην
κατατρομοκράτηση των λαϊκών μαζών και της
εργατικής τάξης. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί
ότι ο φασισμός απλώνει το χέρι του εκεί που δεν
μπορεί να φτάσει το χέρι του καπιταλισμού.

καλλιεργήσουν την ξενοφοβία και το ρατσισμό.
Ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, η τρομοκρατία,
ο
αντικομμουνισμός,
η
αντικαπιταλιστική
συνθηματολογία και η κοινωνική δημαγωγία
αποτελούν τα όπλα τους. Σκοπός δεν είναι άλλος
από το να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη
από το ποιος πραγματικά ευθύνεται για την κρίση,
ώστε να σώσουν το σύστημα από την εξαγρίωση
του λαού.

Σήμερα, που ο παγκόσμιος καπιταλισμός
συγκλονίζεται από την μεγαλύτερη κρίση της
ιστορίας του και τα αδιέξοδα για τους ανθρώπους
ορθώνονται πιο απειλητικά από ποτέ προηγούμενα,
ο νεοναζισμός και ο νεοφασισμός αναγεννιούνται.
Εκμεταλλευόμενοι την οικονομική εξαθλίωση
της κοινωνίας, προσπαθούν να εμφανιστούν
ως προασπιστές των ευάλωτων ομάδων. Έτσι
παραδείγματος χάριν, διοργανώνουν στην Ελλάδα
ρατσιστικά συσσίτια μόνο για Έλληνες, ώστε να
αγγίξουν τις άμεσες ανάγκες των Ελλήνων και
ταυτόχρονα, με επίκληση στο συναίσθημα, να

Οι νεοναζιστές και νεοφασίστες σε όλες τις χώρες
εμφανίζονται με συνωμοσιολογικές ερμηνείες της
κρίσης και με μια υπεραπλούστευση που έλκει
τις λαϊκές μάζες. Καλλιεργεί την ψευδαίσθηση
στο μεσαίο κοινωνικό στρώμα που βλέπει την
πρόσφατη ευημερία του να καταρρέει, ότι θα βάλει
στο σκαμνί τους υπεύθυνους και του προσφέρει
την κοινωνική άνοδο δια της πλαγίας οδού. Βέβαια
στην πράξη και πίσω από τα φώτα, η σχέση και
η διαπλοκή Ακροδεξιάς και οικονομικής ελίτ είναι
συνεχής και αδιάλειπτη.

ο νεοναζισμός στην Ελλάδα…
Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε η Χρυσή Αυγή να καθίσει στα έδρανα της
Ελληνικής Βουλής. Πουλώντας πατριωτισμό, παριστάνοντας τους προασπιστές των ευάλωτων ομάδων
διοργανώνοντας ρατσιστικά συσσίτια, κρατώντας τις γριούλες από το χέρι για να διασταυρώσουν
τον δρόμο, ενώ την ίδια στιγμή ασκούσε κλίμα τρομοκρατίας μέχρι και ξυλοδαρμούς και δολοφονίες
μεταναστών. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν; Αρκετός κόσμος να παρασυρθεί από την “αντικαπιταλιστική”
και “πατριωτική” φρασεολογία και να τους δώσει βήμα και φωνή στο Ελληνικό κοινοβούλιο.
Όπως δείχνουν τα γεγονότα που ακολούθησαν, η Χρυσή Αυγή οικοδόμησε το συγκεκριμένο προφίλ
με την στήριξη και την ενίσχυση των ΜΜΕ αλλά και του αστικού πολιτικού κόσμου που «έκαναν ότι
δεν έβλεπαν». Επί της ουσίας, δεν είναι λίγες οι φορές που η Χρυσή Αυγή τοποθετήθηκε υπέρ των
μεγαλοβιομήχανων και των εφοπλιστών μέσα στην Ελληνική Βουλή. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου
βουλευτές και στελέχη της Χ.Α. συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάλυσης απεργιών εργαζομένων , μήπως
και έχανε κανένα ευρώ ο εργοδότης. Δεν είναι λίγες οι φορές που απείλησαν εργαζόμενους να μην
διεκδικούν τα δικαιώματα τους, δεν είναι λίγες οι φορές που ξυλοφόρτωσαν Έλληνες αγωνιστές μέχρι
που έφθασαν και στη δολοφονία του Παύλου Φύσα.

ο νεοναζισμός στην Κύπρο…
Το φαινόμενο του φασισμού δεν είναι σημερινό, ούτε στην Κύπρο. Εδώ και πολλά
χρόνια ο ΔΗ.ΣΥ γαλουχούσε και γαλουχεί ακόμα την νεολαία του με φασιστικάεθνικιστικά πρότυπα. Οι φοιτητικές παρατάξεις του ΕΦΑΕΦΠ, προστατεύονται
και δρουν ανενόχλητα. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την εκλογή του
συν. Δημήτρη Χριστόφια, φασιστικές οργανώσεις ξεφύτρωσαν πιο οργανωμένα.
Βλέποντας τον τέως Γ.Γ. της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ στο αξίωμα του
προέδρου της Δημοκρατίας, ο αντικομουνισμός χτύπησε κόκκινο. Όσο οι
συνομιλίες μεταξύ Χριστόφια - Ταλάτ όδευαν προς μια βιώσιμη και λειτουργική
λύση του Κυπριακού, οι πολιτικοί απόγονοι των σχεδιαστών της διχοτόμησης
όλο και περισσότερο ξεσάλωναν με αντι-ομοσπονδιακή, αντι-ΑΚΕΛική, αντικομουνιστική ρητορεία. Αποτέλεσμα εκείνου του παροξυσμού στον οποίο
συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμμεσα με την σιωπή και την ανοχή τους και όλα
τα αστικά κόμματα της Κύπρου ήταν το ΕΛΑΜ, παράρτημα της Χρυσής Αυγής
στην Κύπρο. Σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και ενδυνάμωση της ακροδεξιάς
και στην Κύπρο όπως και αλλού δίνουν και τα αστικά ΜΜΕ, δίνοντας τους βήμα
να εκφράσουν τις φασιστικές τους απόψεις, σε μια κατ’ επίφαση δημοκρατία.
Οι νεοναζιστικές οργανώσεις βρίσκουν έφορο έδαφος σε κερκίδες ομάδων που
υμνούν τον ολετήρα της Κύπρου Γρίβα, την ΕΟΚΑ Β’ και την φασιστική νοοτροπία
με κέλτικους σταυρούς και ναζιστικούς χαιρετισμούς.
Η ουσία παραμένει το γεγονός ότι ο φασισμός αποτελεί ιδεολογικό μέρος και
κοινωνικό αποτέλεσμα του καπιταλισμού. Άρα, όπως είπε και ο Μπρέχτ «Πώς,
λοιπόν, τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για το
φασισμό όταν δε θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό, που τον προκαλεί;
Πώς να ‘χει η αλήθεια αυτή πραχτική σημασία; Αυτοί που είναι αντίπαλοι του
φασισμού χωρίς να ‘ναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παραπονιούνται
για τη βαρβαρότητα που αίτια τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν μ’
ανθρώπους που θέλουν το μερτικό τους απ’ τ’ αρνί χωρίς όμως να σφαχτεί
το αρνί…»
•Αλέξης Νικολάου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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Στις 9 Μαΐου, συμπληρώνονται 69 χρόνια από
την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών της
Ευρώπης κατά του Χιτλεροφασισμού. Η 9η
Μαΐου, αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για
τους λαούς της Ευρώπης που πολέμησαν για
να μην περάσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια των
Ναζί και των Φασιστών που αιματοκύλισαν την
Ευρώπη και ολόκληρη την υφήλιο. Η επόμενη
μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης, γέννησε
την ελπίδα για τους λαούς της Ευρώπης για ένα
καλύτερο μέλλον και τους έδωσε καινούργια
ώθηση για την ανοικοδόμηση της ερειπωμένης
Ευρώπης.
Η μεγάλη αντεπίθεση ξεκίνησε από το
Στάλινγκραντ, όπου οι στρατιές του Χίτλερ
δέχθηκαν ταπεινωτική ήττα από τον Κόκκινο
στρατό και τον Σοβιετικό λαό τον Φεβρουάριο
του 1943. Κάπου εκεί, ξεκίνησε η αντίστροφη
μέτρηση για τον Χιτλεροφασισμό. Στις 30
Απριλίου 1945, το Βερολίνο περνά εξολοκλήρου
στον έλεγχο του Κόκκινου Στρατού και στις
8 Μαΐου η Ναζιστική Γερμανία υπογράφει
συνθηκολόγηση άνευ όρων. Στις 9 Μαΐου,
ελευθερώνεται και η τελευταία Ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα, η Πράγα. Στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, τον μεγαλύτερο που βίωσε
η ανθρωπότητα, ο σοβιετικός λαός σήκωσε το
κύριο βάρος και πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα
σε θυσίες με περισσότερους από 25 εκατομμύρια
νεκρούς.
Τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούμε μια
προσπάθεια τόσο στην Ευρώπη και κυρίως σε
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, από ορισμένους
κύκλους να ταυτιστεί ο Χιτλεροφασισμός και
τα εγκλήματα του με τον Κομμουνισμό. Στην
προσπάθεια τους αυτή, μειώνουν ή ακόμη και
διαγράφουν τον ρόλο που έπαιξε η Σοβιετική
Ένωση κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και
του Σοβιετικού λαού στην μεγάλη αντιφασιστική
νίκη ήταν τεράστια. Αλλά και παντού σε
ολόκληρη την Ευρώπη οι Κομμουνιστές,
πρωτοστάτησαν στο αγώνα και την αντίσταση
κατά των φασιστών. Η προσπάθεια της
ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό
και τον ναζισμό αποτελεί μια προσπάθεια
διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας.
Μάθε περισσότερα ξεφυλλίζοντας
την «Νεολαία»
(Τεύχος 120 – Μάιος 2012)
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ο 2014, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το προοδευτικό κίνημα νεολαίας στον τόπο μας, αφού
συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση της Ανορθωτικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΑΟΝ) που
κατοπινότερα, 55 χρόνια πριν, εξελίχθηκε στην Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας, την
ΕΔΟΝ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εφημερίδα «Νεολαία» και το Μορφωτικό Γραφείο προχωρούν
στη δημοσίευση σειράς άρθρων με την ιστορία και την δράση της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.

Κομμουνιστική Νεολαία Κύπρου (ΚΝΚ)
Σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες στις απαρχές του 20ου αιώνα…
Η Κομμουνιστική Νεολαία Κύπρου, γεννιέται μέσα από την ανάγκη
του λαού για επιβίωση στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν τις
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η ζωή είναι γεμάτη στερήσεις
και οι συνθήκες δουλειάς απάνθρωπες. Ο λαός βιώνει τη φτώχεια,
την υψηλή παιδική θνησιμότητα, την πείνα και την εξαθλίωση,
αποτέλεσμα όλα της εκμετάλλευσης από την άρχουσα τάξη και τους
αποικιοκράτες προς τους εργάτες και αγρότες. Η νεολαία ιδιαίτερα,
ζει κάτω από άθλιες συνθήκες με τα παιδιά των εργατών και των
αγροτών είτε να εγκατέλειπαν το σχολείο από τις πρώτες τάξεις είτε

να μην το ξεκινούν καθόλου για να δουλέψουν συμβάλλοντας στην
επιβίωση της οικογένειας τους. Οι όροι εργασίας εκείνη την περίοδο
ήταν παρόμοιοι με αυτούς σε συνθήκες δουλείας, αφού υποχρέωναν
τους νέους εργάτες σε απάνθρωπα ωράρια και αμίσθωτη εργασία, ως
αντάλλαγμα στη παροχή γνώσης για εκμάθηση τέχνης. Σύμφωνα με
τα δεδομένα της εποχής, όταν αναφερόμαστε σε νέους εργάτες, αξίζει
να σημειωθεί ότι το ηλικιακό φάσμα ξεκινούσε από την ηλικία των 7
ετών, πράγμα το οποίο παραπέμπει ουσιαστικά σε παιδική δουλεία.

Ίδρυση Κομμουνιστικής Νεολαίας Κύπρου –ΚΝΚ
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πέφτει ο κεραυνός της Μεγάλης
Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης στην Ρωσία το 1917. Τα
επαναστατικά μηνύματα φτάνουν και στην Κύπρο, επηρεάζοντας
πρωτίστως τους νεαρούς λιμενεργάτες στη Λεμεσό που έγιναν οι
πρώτοι δέκτες της κομμουνιστικής θεωρίας. Οργανώνονται οι πρώτες
ταξικές συντεχνίες και μαρξιστικές κινήσεις στις οποίες πρωτεύοντα
ρόλο παίζει η νεολαία. Η ανάγκη πολιτικής καθοδήγησης της εργατικής
τάξης οδηγεί στην ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου (ΚΚΚ)
και, στη συνέχεια, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Κύπρου (ΚΝΚ) τον
Σεπτέμβριο του 1926, κατόπιν συνένωσης των τριών προοδευτικών
οργανώσεων νεολαίας που δημιουργήθηκαν το 1924: της Εργατικής
Νεολαίας Λεμεσού, της Μαθητικής Νεολαίας και της Νεολαίας Γυναικών.
Η ΚΝΚ , ξεκινά την δράση της μέσα σε αντίξοες συνθήκες προβάλλοντας
προοδευτικά αιτήματα για την εποχή όπως: την απαγόρευση της
εργασίας σε παιδιά κάτω των 14 χρόνων, την εξάωρη εργασία των
εφήβων (14-18 ετών) και τη καθολική υποχρεωτική εκπαίδευση.
Το μήνυμα για μια άλλη κοινωνία περνά στους αγρότες και τους
εργάτες μέσα από τη σκληρή δουλειά των στελεχών της ΚΝΚ, που
αποτελούσαν παράλληλα και στελέχη του ΚΚΚ. Με εξορμήσεις σε όλη
τη Κύπρο από χωριό σε χωριό, άλλοτε με ποδήλατα και άλλοτε με τα
πόδια, αψηφώντας την κούραση, τις απειλές, τους εκτοπισμούς, τις
απολύσεις και τους ξυλοδαρμούς από εργοδότες και αποικιοκράτες,

παραμένουν προσηλωμένοι στον αγώνα τους για την ανατροπή της
υπάρχουσας τότε κατάστασης.

Η ΚΝΚ στην παρανομία…
Η εξέγερση του κυπριακού λαού τον Οκτώβρη το 1931, πνίγεται στο
αίμα από τους αποικιοκράτες. Με τα Οκτωβριανά, εγκαινιάζεται στο
νησί ένα στυγνό δικτατορικό καθεστώς, γνωστό ως Παλμεροκρατία.
Επικρατεί μεγάλη φτώχεια, πείνα, ανεργία, εξαθλίωση και οι θάνατοι
φτάνουν σε ποσοστά περιόδων πολέμου. Οι Άγγλοι αποικιοκράτες σε
συνεργασία με τους αντιδραστικούς κύκλους, την εκκλησία και την
αστική τάξη, επιβάλλουν νόμους και διατάγματα που στερούσαν τα
δικαιώματα λόγου και έκφρασης αλλά και το δικαίωμα συνάθροισης
και οργάνωσης κυρίως των νέων σε συντεχνίες, με αποτέλεσμα το ΚΚΚ
και η ΚΝΚ να τεθούν στην παρανομία.
Η ΚΝΚ παράνομη πλέον και παρόλες τις διώξεις των στελεχών της,
συνέχισε τη δράση της, μοιράζοντας προκηρύξεις του κόμματος και
συνεχίζοντας μυστικά τις μορφωτικές συναντήσεις. Στην περίοδο
αυτή, η ξένη και ντόπια αντίδραση προσπαθούσαν με διάφορους

υποχθόνιους τρόπους να αποδυναμώσουν
το κίνημα: είτε απαγορεύοντας κάθε έκδοση
εντύπου και κατάσχοντας τον εξοπλισμό
έκδοσης, είτε μέσα από προβοκάτσιες και
εντεταλμένες αποστολές δικών τους για να
λάβουν δράση στο κόμμα. Τα χρόνια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είναι ακόμη πιο δύσκολα, αφού οι αποικίες
των Βρετανών μπορεί να μην βίωσαν την άμεση βαρβαρότητα του
πολέμου, αλλά βίωσαν τις έμμεσες συνέπειες του, λόγω του ότι οι
Βρετανοί θέλοντας να διατηρήσουν τον έλεγχο στις αποικίες τους
αποκλείοντας έτσι και τον κίνδυνο να ανοίξουν δεύτερο μέτωπο,
επέβαλαν πιο σκληρά διατάγματα, κατασπάραξαν ότι απέμεινε από
τον φυσικό πλούτο του νησιού και αδιαφορούσαν παντελώς για τις
δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης του λαού.

Η δράση της ΚΝΚ, μέσα στις συνθήκες της παρανομίας, δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση μια μαζικής οργάνωσης
νεολαίας, της ΑΟΝ.
Η οργή και η ανάγκη του λαού για αποτίναξη της ντόπιας και ξένης
εκμετάλλευσης, οδήγησαν το ΚΚΚ να ιδρύσει το Ανορθωτικό Κόμμα
Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ), ως νόμιμη έκφρασή του. Ως συνέπεια
αυτού, ιδρύθηκε το 1944, η Ακελική Οργάνωση Νέων που αργότερα
μετονομάστηκε σε Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας (Α.Ο.Ν), η οποία
ουσιαστικά συνέχισε στο δρόμο που χάραξε η ΚΝΚ, για κοινωνική
δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη και σοσιαλισμό.
Η ΚΝΚ αποτελεί παράδειγμα αγώνα, αφού κατέδειξε το δρόμο
για οργάνωση μέσα σε συνθήκες δυσχερείς, όπου επικρατούσε

πείνα, εκμετάλλευση, εξαθλίωση, αναλφαβητισμός, σκοταδισμός,
τρομοκρατία και θάνατος. Ήταν μια εποχή όπου τα μέσα συγκοινωνίας,
επικοινωνίας και δικτύωσης δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο ιδέες,
αυτομόρφωση, αυτοθυσία και τρεις ψωροδεκάρες στη τσέπη όπου
ήταν αρκετές για μια ομάδα νέων ανθρώπων, για να αλωνίζουν το
νησί, όχι μόνο με σκοπό να μεταδώσουν τα ιδανικά του μαρξισμούλενινισμού αλλά και για ν’ αφουγκραστούν τα προβλήματα του λαού,
ούτως ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν επαρκώς τις συνθήκες και
να διαμορφώσουν τις επιδιώξεις και θέσεις του κινήματος.

Συνέδρια ΚΝΚ
Το πρώτο Συνέδριο της ΚΝΚ (Σεπτέμβριος
1926) συγκλήθηκε κρυφά, αμέσως μετά το
συνέδριο του ΑΚΕΛ (Αύγουστος 1926). Σύμφωνα
με τον «Νέο Άνθρωπο» (εκφραστικό όργανο
του ΚΚΚ), το 2ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στις 4 και 5 Ιανουαρίου 1928. Το 3ο Συνέδριο
πραγματοποιείται σε συνθήκες ημιπαρανομίας το
1929. Όλα τα Συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στην
Λεμεσό ενώ τα επόμενα χρόνια, λόγω παρανομίας,
δεν πραγματοποιήθηκαν άλλα Συνέδρια.

Γενικοί Γραμματείς ΚΝΚ…
Γενικοί Γραμματείς της ΚΝΚ διετέλεσαν οι:
Πλουτής Σαββίδης Σέρβας
και Κυριάκος Κακκουλής.
•Ερμιόνη Γεωργίου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου

