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Συνέντευξη | 6 - 7

•Άντρος Καυκαλιάς, βουλευτής και μέλος
της ΚΕ του ΑΚΕΛ

Αφιέρωμα (A’ Mέρος)| 12 – 13

•Δύο χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη
– ΔΗΣΥ

Πολιτική | 9

•«Φτάνει πια» Αντιδρούμε και διεκδικούμε

Διεθνή 22 – 23

•Αποστολή Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
•Διεθνής Αποστολής Αλληλεγγύης ΠΟΔΝ
στην Βενζουέλα
•Ούγκο Τσάβες
•Διεθνής Δραστηριότητα

Κυκλοφορεί κάθε πρώτη
Κυριακή του μήνα με τη
“ΧΑΡΑΥΓΗ” και στη συνέχεια
με εισφορά 1 ευρώ

30 Ιανουαρίου 2015:

Πραγματοποιήθηκε Τουρνουά
Φούτσαλ της ΕΔΟΝ Λευκωσίας
κάτω από το σύνθημα: “ΟΧΙ σε
όλα τα ναρκωτικά, ΝΑΙ στον
αθλητισμό, ΝΑΙ στη ζωή”

Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος:

Σελίδωση:
Άντρη Νικολαΐδου

Επικοινωνία:
Διεύθυνση:
Αντρέα Παπακώστα 1
Τ.Κ. 1037
Καϊμακλί - Λευκωσία
Τ.Θ. 21986
Τ.Κ. 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22766459
Fax: 22757161

Τηλέφωνο Τμήματος
Διαφημίσεων:
22766535

Εκτύπωση:
PRINTCO LTD

Γυναίκες | 18

•8η Μαρτίου: Ημέρα της Γυναίκας
•Πρόταση νόμου για τον εκσυγχρονισμό της
νομοθεσίας που διέπει τις αμβλώσεις
•Μηδενική ανοχή στην Έμφυλη Βία

Μορφωτικό | 21

Αντρέας Παναγιώτου
Γιάγκος Σωκράτους
Γιώργος Κουκουμάς
Γιώργος Λιασής
Δήμητρα Γεωργίου
Ελένη Ευαγόρου
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Μαίρη Αντωνίου
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μιχαέλλα Κωνσταντίνου
Παναγιώτης Πενταλιώτης
Σεβήρος Κούλας
Σοφοκλής Γεωργιάδης
Χάρης Κάρμελλος
Χάρης Πασιάς
Χατζηκαλλής Αντρέας

»ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ:

Παραπολιτικά | 4
21-22 Φεβρουαρίου 2015:

Συμμετοχή της ΕΔΟΝ Λεμεσού
στις εκδηλώσεις για το
καρναβάλι. Φωτογραφίες
από την καρναβαλίστικη
παρέλαση του δήμου και
τους κανταδόρους της ΕΔΟΝ
Λεμεσού.

ΕΔΟΝόπουλα | 14

•21 Μαρτίου: Παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού
•Αποκριάτικες εκδηλώσεις Εδονόπουλων

Μαθητές | 15

•Όχι στο κλείσιμο του Λυκείου Κύκκου!
•Κινητοποίηση των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων

Φοιτητές | 16

•Δυναμική παρουσία της Προοδευτικής σε όλα τα
Πανεπιστήμια
•Εκλογές Φοιτητικής Ένωσης ΑΞΙΚ

Νέοι Εργαζόμενοι | 17

•Πες μου ενα ψέμα να αποκοιμηθώ…
•Ευρωβαρόμετρο… καταπέλτης

Ιστορία | 20

•Αφιέρωμα 70χρόνων ΕΔΟΝ (Μέρος 10ο)

Πολιτισμός | 8

•Μουσικοθεατρική παράσταση προς τιμήν των 70 χρόνων
της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ

Ευρωπαϊκά θέματα | 10
Η «Ν» προτείνει | 18

Δύο ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από
την εκλογή της κυβέρνησης Αναστασιάδη
στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η «άνοιξη», για την οποία δεσμεύτηκε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι μόνο δεν
ήρθε ποτέ, αλλά η διαβίωση μας από τότε
δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Ο μέχρι
στιγμής απολογισμός της κυβέρνησης
ΔΗΣΥ για το μέσο άνθρωπό, δεν μπορεί
παρά να έχει αρνητικό πρόσημο και,
σαφώς, ένα σορό «αποδεσμεύσεις» από
τις προεκλογικές δεσμεύσεις!

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ – Ισχυρή
Προοδευτική Κ.Φ.
Οι φετινές Φοιτητικές Εκλογές πραγματοποιούνται
για τρίτη συνεχή χρονιά, μέσα σε συνθήκες
κοινωνικής και οικονομικής αθλιότητας, συνθήκες
τις οποίες η Κυβέρνηση Αναστασιάδη επιβάλει μέσα
από τις ασταμάτητες και πολυεπίπεδες επιθέσεις της.
Δυστυχώς, για πρώτη φορά, τέτοιου είδους επιθέσεις
βρίσκουν το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα με δύο
διαφορετικές φιλοσοφίες.

Δυστυχώς η Κυπριακή κοινωνία βιώνει τις
χειρότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
από το 1974, συνθήκες με πρωτόγνωρες
επιπτώσεις για τη σημερινή γενιά. Παρόλα
αυτά τίποτα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
τυχαίο, αφού ντόπια και ξένη τρόικα
ακολουθούν το κοινό τους μανιφέστο με
στόχο τους το γνωστό ρητό, ‘οι πλούσιοι
πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι...

Χαμένοι αγώνες είναι
μόνο οι αγώνες που δε
δίνονται..
Στις 4 και 5 του Μάρτη πρόκειται να συνέλθει στην Κύπρο η ολομέλεια
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ). Με αυτή την ευκαιρία, οι Συνδικαλιστικές και Κοινωνικές
Οργανώσεις που συναποτελούν την Πλατφόρμα «Η Κοινωνία αντιδρά
και διεκδικεί» έχουν αποφασίσει τη διοργάνωση μεγάλης Παγκύπριας
κοινωνικής κινητοποίησης διαμαρτυρίας για τις πολιτικές σκληρής
λιτότητας της ΕΚΤ και της Τρόικα. Μερικά από τα αποτελέσματα της
αντιλαϊκής αυτής επίθεσης; 80.000 άνεργοι, 1 στους 2 νέους είναι
άνεργοι, πολλοί φεύγουν μετανάστες, το κοινωνικό κράτος έχει ήδη
ξηλωθεί, 30 % μείωση στα εισοδήματα των συνταξιούχων, μείωση
των μισθών μέχρι 25%, συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης,
ιδιωτικοποιήσεις κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών και αυτά
είναι μόνο η αρχή…
Συγκεκριμένα, από τον τομέα που αφορά τους φοιτητές, έχουν ήδη
αποκοπεί 7 εκ. ευρώ από την κρατική φοιτητική χορηγία, κοντά
στο 1 εκ. ευρώ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι προϋπολογισμοί
των Δημοσίων Πανεπιστημίων και, ενώ οι φοιτητές πλήττονται
τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά, ορισμένοι δε διστάζουν
να προτείνουν μέχρι και την εισαγωγή διδάκτρων στα Δημόσια
Πανεπιστήμια, αλλά και την κατάργηση του φοιτητικού πακέτου.
Ταυτόχρονα, η επιβολή κομίστρων για τους μαθητές είναι
γεγονός, τη στιγμή που αριθμός των απόρων μαθητών έχει
εκτοξευθεί, αφού τα έξοδα για κάθε οικογένεια είναι δυσανάλογα
με τα αντίστοιχα έσοδα. Τέλος, η σημερινή Κυβέρνηση δυστυχώς
δε δίστασε μπροστά στο κλείσιμο σχολείων, πράγμα που ήταν
απότοκο των υπόλοιπων αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζει.

Στις 4 Μαρτίου 2015 λοιπόν,
δίνουμε ραντεβού με την ιστορία
Η ιστορία γράφεται στους δρόμους του αγώνα. Παλεύουμε για
την υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Τίποτα
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μάταιο, γιατί τίποτα από όλα
όσα απολαμβάναμε μέχρι σήμερα δεμ ήταν δεδομένα. Τώρα
είναι η δική μας στιγμή!

Να τερματιστεί η πολιτική
αδιεξόδου
Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια στο Κυπριακό, τα δεδομένα
καθημερινά δυσχεραίνουν. Διανύουμε δυο χρόνια χωρίς
ουσιαστικές συνομιλίες, καθώς η διαπραγματευτική
διαδικασία έχει ανασταλεί.

Η δογματική εμμονή της Κυβέρνησης
μας, σε συνδυασμό με τη μονοδιάστατη
εξωτερική πολιτική, έχει αναβαθμίσει
το ρόλο της Τουρκίας. Ταυτόχρονα,
καμιά πρωτοβουλία δεν πάρθηκε για
επανέναρξη των συνομιλιών. Επίσης
η προκλητική στάση της Τουρκίας δεν
αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του Γ.Γ.
του ΟΗΕ, ενώ την ίδια στιγμή τοποθετείται
στη βάση μιας δήθεν απομόνωσης των
Τουρκοκυπρίων.

Ευελπιστούμε πως μέσα από το τελευταίο
Εθνικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
αλλάξει γραμμή πλεύσης και με προσεκτικούς
χειρισμούς, καταφέρει να αντιμετωπίσει τις
τούρκικες προκλήσεις, ώστε να επαναφέρουμε
τη διαπραγματευτική διαδικασία στο τραπέζι των
συνομιλιών. Μια διαδικασία, η οποία θα ξεκαθαρίζει
ότι η λύση του Κυπριακού Προβλήματος δεν είναι
άλλη από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, όπως
συμφωνήθηκε και περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα του
ΟΗΕ από το 1977 μέχρι και σήμερα. Επίσης, θα πρέπει
να είναι ξεκάθαρο πως η ομόσπονδη Κύπρος θα έχει μία
και μόνη κυριαρχία, μία και μόνη ιθαγένεια και μία και
μόνη διεθνή προσωπικότητα, καθώς και πολιτική ισότητα,
όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Η.Ε.

Τα 70 χρόνια της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ ήταν
μόνο η αρχή

Με τη μουσικοθεατρική παράσταση που πραγματοποιήθηκε
στις 9 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί των
70 χρόνων ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Τα 70 χρόνια της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ
τιμήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, συνυφαίνοντας το
θέατρο με την ιστορία της οργάνωσης, από την ίδρυση
της μέχρι και σήμερα, παρουσιάζοντας την μέσα από
τραγούδια, που δεκαετίες τώρα τραγουδάνε δεκάδες γενιές
ΕΔΟΝιτών. Τραγούδια που συμβολίζουν χρόνια αγώνων
της μεγαλύτερης Οργάνωσης Νεολαίας.

Από τη μία, αυτή που επιλέγει τη διεκδίκηση και την
υπεράσπιση των κεκτημένων των φοιτητών, ενώ από
την άλλη, η Κυβερνητική Παράταξη, Πρωτοπορία,
προσπαθεί με διάφορους τακτικισμούς και ψεύδη
να υπερασπιστεί τις αντιφοιτητικές πολιτικές.
Πολιτικές που οδηγούν, δυστυχώς, χιλιάδες νέους
σε ακαδημαϊκό αδιέξοδο, αναγκάζοντάς τους
ενίοτε, είτε να ισορροπήσουν τις ακαδημαϊκές και
εργασιακές τους υποχρεώσεις υπό εξευτελιστικούς
όρους εργασίας, είτε ακόμη και να διακόψουν τις
σπουδές τους.
Τον Ιανουάριο μετά από την ουσιαστική παρέμβαση της Προοδευτικής
Κ.Φ. σε καίρια φοιτητικά ζητήματα, το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα
πέτυχε όπως η Κρατική Φοιτητική Χορηγία και το Πακέτο Κρατικής
Φοιτητικής Μέριμνας παραμείνουν και δοθούν προσωρινά με τα περσινά
κριτήρια. Μετά και από αυτή την πράξη ο μύθος πως ‘τίποτα δεν αλλάζει’
καταρρίφθηκε για ακόμη μία φορά. Η Προοδευτική Κ.Φ. μέχρι στιγμής
μέσα από τις δυναμικές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησε το τελευταίο
χρονικό διάστημα, πέτυχε ως πρώτο βήμα τη διατήρηση των κριτηρίων
και των επιδομάτων για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.
Επόμενος σταθμός είναι η έναρξη διαλόγου τόσο με το Υπουργείο
Παιδείας, όσο και με τους εμπλεκόμενους φορείς, όχι για την
τροποποίηση της φιλοσοφίας των δύο πιο πάνω επιδομάτων, αλλά
για τη βελτίωση και επέκταση τους. Για την Προοδευτική Κ.Φ. είναι
ξεκάθαρο πως οποιαδήποτε αντιφοιτητική πολιτική εφαρμόστηκε μέχρι
στιγμής από τους Κυβερνώντες θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Οφείλουν,
λοιπόν, να επαναφέρουν τόσο το κονδύλι της κρατικής φοιτητικής
χορηγίας τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012, όσο και τη δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και τα δωρεάν κόμιστρα στα
λεωφορεία για τους φοιτητές.

Η υπεράσπιση των κεκτημένων μας,
είναι για μας μονόδρομος.
Ως ΕΔΟΝ, αλλά και ως Προοδευτική Κ.Φ. δηλώνουμε υπεύθυνα πως
θα συνεχίσουμε δυναμικά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, αλλά και
την επέκτασή τους ιδιαίτερα μέσα στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες που βιώνει η κοινωνία ευρύτερα. Το μήνυμα των φετινών
φοιτητικών εκλογών πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οφείλουμε να επιλέξουμε
την παράταξη της διεκδίκησης, την παράταξη που υπερασπίζεται τα
κεκτημένα μας, κόντρα σε όσους συμπεριφέρονται ως παράρτημα της
σημερινής καταστροφικής Κυβέρνησης Αναστασιάδη στους χώρους
σπουδών.
Ήρθε η ώρα λοιπόν όλοι μαζί να γυρίσουμε τις πλάτες σ’ αυτούς που δε
στέκονται αντάξιοι στο χρέος τους έναντι των φοιτητών. Στις φετινές
φοιτητικές εκλογές η επιλογή είναι μονόδρομος, αλλάζουμε πορεία με
την Προοδευτική Κ.Φ.

•Νάσος Κούκος
Ως ΕΔΟΝ έχουμε χρέος να διαβεβαιώσουμε τους συναγωνιστές
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
και τις συναγωνίστριες που πέρασαν από τις τάξεις της ένδοξης
αυτής οργάνωσης και πρόσφεραν με ανιδιοτέλεια, ότι θα
συνεχίσουμε περήφανοι, με φάρο την ιστορία που οι ίδιοι έχουν
γράψει, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της νέας γενιάς και
ολόκληρης της κοινωνίας!
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«Ν»: Βλέπουμε κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση να
αλλάζουν οι σχεδιασμοί στα θέματα παιδείας. Επίσης,
ενώ ζούμε σε ένα κοσμικό κράτος βλέπουμε την
εκκλησία να αναμιγνύεται έντονα σε αυτά τα ζητήματα.
Πώς στέκεται το ΑΚΕΛ απέναντι σ’ αυτά;
Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, να συμβαίνει αυτό σήμερα.
Ενώ η πολιτεία και η κοινωνία με ένα συντεταγμένο τρόπο
υπό δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, έχουν διαμορφώσει μέσα
από μια επιστημονικοκεντρική και συμμετοχική διαδικασία,
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης,
η παρούσα κυβέρνηση θεωρώντας αυτή τη Μεταρρύθμιση
Ακελική, έρχεται σήμερα να επιβάλει αλλαγή πορείας.
Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, μας το είπε ευθέως, ενώ η επιτροπή
για την αξιολόγηση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων,
που διόρισε η κυβέρνηση, μίλησε για διαφωνία ως προς τον
ιδεολογικό προσανατολισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων
και για ανάγκη να ξεκαθαρίσουν όλες οι γκρίζες ζώνες στα
ευαίσθητα θέματα. Όλα αυτά αναδεικνύουν χωρίς αμφιβολία,
τις στενά ιδεολογικές προσεγγίσεις και αγκυλώσεις των
κυβερνώντων.
Σ’ ότι αφορά στην ανάμειξη της εκκλησίας στα θέματα
παιδείας να σημειώσω, πως οι διακριτοί ρόλοι ανάμεσα
στην εκκλησία και την πολιτεία, σ΄ ένα κοσμικό κράτος και
μια πολυπολιτισμική κοινωνία, δεν θα έπρεπε να αφήνουν
περιθώρια ή να επιτρέπουν να εκχωρούνται δικαιώματα
παρέμβασης, πόσο μάλλον να επιτρέπουν, τον καθορισμό
πολιτικής και ελέγχου της παιδείας από την εκκλησία.

«Ν»: Αδιαμφισβήτητα, η παιδεία είναι ένας
από τους τομείς που δέχεται συνεχώς επίθεση
από την παρούσα κυβέρνηση. Τι κρύβεται
πίσω από το κουτσούρεμα της Δημόσιας και
Δωρεάν παιδείας;
Η σημερινή κατάσταση είναι το απότοκο μιας
νεοφιλελεύθερης πολιτικής κατεύθυνσης που
επιδιώκει να μετατρέψει βασικά κοινωνικά
αγαθά, όπως είναι η παιδεία αλλά και η υγεία
σε εμπορεύσιμα προϊόντα και τους πολίτες σε
καταναλωτές, που επιθυμεί ένα πανεπιστήμιο και
ένα σχολείο για «λίγους», συνδεδεμένο με την αγορά
αντί με την κοινωνία. Πιο απλά, αυτό που κρύβεται
πίσω από το κουτσούρεμα της δημόσιας δωρεάν
παιδείας είναι η πολιτική, την οποία ξέρουν παρά
πολύ καλά οι κυβερνώντες να υπηρετούν και να
εφαρμόζουν, η πολιτική του «λιγότερο». Λιγότερο
κράτος, λιγότεροι να γιατρεύονται στα δημόσια
νοσηλευτήρια, «λιγότεροι να απολαμβάνουν το
οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ξεκούραση, οκτώ
ώρες ύπνο», λιγότεροι να ζουν με αξιοπρέπεια,
λιγότεροι να σπουδάζουν, λιγότεροι, λιγότεροι…
Εξάλλου, μας το είπαν και οι βουλευτές του ΔΗΣΥ,
«η δωρεάν παιδεία είναι λάθος, διότι όταν δεν
πληρώνεις δε θεωρείς τη μόρφωση ως επένδυση,
αλλά ως κοινωνικό αγαθό».
Αυτό που επιχειρείται λοιπόν, είναι να προσεγγιστεί
η εκπαίδευση ως επιχείρηση παροχών υπηρεσιών
και οι μαθητές ως πελάτες, παραδίδοντας την
με αυτό τον τρόπο στα ιδιωτικά συμφέροντα,
καθιστώντας την προνόμιο για τους λίγους.

«Ν»: Το ΑΚΕΛ κατέθεσε πέρσι πρόταση
νόμου για επέκταση του σχολείου κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, την οποία αποφάσισε
να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Πείτε μας λίγα
λόγα για την πρόταση αυτή.

Ως ΑΚΕΛ, σε μια περίοδο που ο δείκτης της
κοινωνικής ανισότητας επιδεινώνεται, καταθέσαμε
από την πρώτη στιγμή σειρά προτάσεων που θα
ενίσχυαν την κοινωνική συνοχή και θα προστάτευαν
τον κοινωνικό ιστό στις εκπαιδευτικές μονάδες. Μια
από αυτές τις προτάσεις που θεωρούμε ότι θα
συμβάλει θετικά στον πιο πάνω στόχο, αποτελεί
και εισήγηση μας για τη λειτουργία δημόσιων

δημοτικών σχολείων
και
δημόσιων
και κοινοτικών
νηπιαγωγείων
κατά
τους
καλοκαιρινούς
μήνες.
Η
υιοθέτηση από το
Υπουργείο Παιδείας
της πρότασης μας,
έστω και αν στην αρχή
επιχειρήθηκε από κάποιους
κύκλους να απαξιωθεί, αποτελεί μια ιδιαίτερα
θετική εξέλιξη την οποία και καλωσορίζουμε.
Πρόκειται λοιπόν, για ένα κοινωνικό μέτρο που
θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Πρώτιστα θα
εξυπηρετήσει τα παιδιά ευπαθών οικογενειών
προσφέροντας φύλαξη, σίτιση αλλά και υγιή
απασχόληση και ψυχαγωγία καθώς και τη
δυνατότητα κάλυψης εκπαιδευτικών αδυναμιών.
Την ίδια στιγμή, θα δώσει διέξοδο σε οικογένειες
που δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες για τη φύλαξη και
απασχόληση των παιδιών τους. Επιπλέον, έστω
και για μικρή περίοδο, θα δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας για αδιόριστους εκπαιδευτικούς που
βρίσκονται στην ανεργία.
Πρόθεση μας τις αμέσως επόμενες εβδομάδες είναι
να καλέσουμε τους αρμόδιους του Υπουργείου
Παιδείας στη Βουλή για να μας ενημερώσουν
σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πρότασης.

«Ν»: Σήμερα, μετά την εκλογή Ν. Αναστασιάδη,
έχει σταματήσει οποιαδήποτε προσπάθεια
συνέχισης της Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Αντιθέτως, ακολουθούν πιστά τις προτάσεις
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ποια
είναι η θέση του ΑΚΕΛ;
Δυστυχώς η κυβέρνηση με πρόσχημα την
αξιολόγηση της έχει παγώσει την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση ενώ στην πράξη επιχειρεί την
ακύρωση της. Έχουν περάσει δύο χρόνια
διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη χωρίς να
παραχθεί ουσιαστικό έργο, αφού η μόνη έγνοια
των κυβερνώντων είναι να ανατρέψουν την πορεία
εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Να
αναχαιτίσουν, ότι ριζοσπαστικό και ελπιδοφόρο
περιλαμβανόταν σ’ αυτή. Ενδεικτικό των πιο πάνω,
αποτελεί το γεγονός ότι κανένας σχεδιασμός ή
εισήγηση στα οποία αναφερόταν η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση δεν έχει υλοποιηθεί.
Μοιραία, λοιπόν δύο χρόνια μετά μείναμε
«κολλημένοι» στη διαδικασία των αξιολογήσεων,
τον διορισμό επιτροπών και συμβουλίων, πάντοτε
ως προέκταση των εκθέσεων και των εισηγήσεων
που παραγγείλαμε από τους διεθνείς δανειστές
μας.

Η παιδεία είναι ένας εκ των βασικών πυλώνων άσκησης
πολιτικής και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης πολιτικής και
ελέγχου ανήκουν στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία.

Προειδοποιούμε, για πολλοστή φορά ότι η
συνθηκολόγηση με τις απαράδεκτες απαιτήσεις των
δανειστών μας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν
μειώσεις των δαπανών για την παιδεία, απολύσεις
εκπαιδευτικών, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών,
περιορισμό του αριθμού των μαθητών που θα
ακολουθούν πανεπιστημιακές σπουδές, είναι
καταστροφική και καλούμε την κυβέρνηση να
προβάλει επιτέλους αντιστάσεις και να υπηρετήσει
τα συμφέροντα της παιδείας μας.

«Ν»: Η ΠΣΕΜ τους τελευταίους μήνες προτάσσει
επανειλημμένα έξι αιτήματα τα οποία αφορούν το
κόστος των παγκύπριων εξετάσεων, τα κόμιστρα στα
λεωφορεία, τα δίδακτρα στα κρατικά ινστιτούτα και την
αύξηση θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια. Δυστυχώς
ο ΥΠΠ σφυρίζει αδιάφορα. Εσείς συμφωνείτε με τα
αιτήματα αυτά; Θα προβείτε σε κάποιες ενέργειες;

Επιχειρείται να
προσεγγιστεί η
εκπαίδευση ως επιχείρηση
παροχών υπηρεσιών και
οι μαθητές ως πελάτες,
παραδίδοντας την με αυτό τον
τρόπο στα ιδιωτικά συμφέροντα,
καθιστώντας την προνόμιο για
τους λίγους.

Αυτό που κρύβεται
πίσω από το
κουτσούρεμα της δημόσιας
δωρεάν παιδείας είναι η
πολιτική, την οποία ξέρουν παρά
πολύ καλά οι κυβερνώντες να
υπηρετούν και να εφαρμόζουν,
η πολιτική του
«λιγότερο».

«Ν»: Τα φαινόμενα βίας και σχολικού εκφοβισμού
αυξάνονται συνεχώς εντός των σχολικών
μονάδων. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι προτείνετε
για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα;

Σε προηγούμενη ερώτηση σας, για τη λειτουργία του
καλοκαιρινού σχολείου, με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετήσαμε
την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει το
θεσμό το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, σημείωσα πως
αυτό το μέτρο είναι ένα από τα πολλά μέτρα που πρέπει να
ληφθούν, ώστε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή στις
σχολικές μονάδες.
Δεν είναι λογικό και συνιστά πρόκληση την ίδια στιγμή που
ένας στους πέντε μαθητές περίπου, δεν έχει να φάει, δεν
έχει να ντυθεί, δεν έχει τη δυνατότητα για τον απαραίτητο
σχολικό εξοπλισμό, το κράτος να ζητά από αυτά τα παιδιά
να καταβάλλουν τέλη για συμμετοχή στις Παγκύπριες
εξετάσεις, δίδακτρα στα κρατικά ινστιτούτα, κόμιστρα για
τα λεωφορεία, κοκ.
Αυτές λοιπόν οι πολιτικές που επιβαρύνουν τους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς με έξοδα για το σχολείο,
ενισχύουν τις κοινωνικές αντιθέσεις και δημιουργούν μαθητές
διαφόρων ταχυτήτων.
Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις
της ΠΣΕΜ αποτελούν και δικές μας θέσεις και προτάσεις.
Ως ΑΚΕΛ, (έχουμε πάρει και σχετική επιστολή από την ΠΣΕΜ)
θα ζητήσουμε να συζητηθούν αυτά τα αιτήματα στην Επιτροπή
Παιδείας της Βουλής, ευελπιστώντας ότι το Υπουργείο
Παιδείας θα αλλάξει τη θέση του και θα προσεγγίσει θετικά
τα αιτήματα του οργανωμένου μαθητικού κινήματος, που
στο τέλος της ημέρας, αποτελούν ανάγκες της κοινωνίας
στο σύνολο της.
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Η ανατροπή των σχεδιασμών της κυβέρνησης για
επιβολή των νέων αυτών περικοπών στα κονδύλια
της φοιτητικής πρόνοιας για τη φετινή χρονιά,
ως αποτέλεσμα της αντίδρασης του οργανωμένου
φοιτητικού κινήματος, αλλά και της κοινωνίας
ευρύτερα, ενώ συνιστά μια επιτυχία των φοιτητών
δεν πρέπει να ξεγελά κανένα, αφού η κυβέρνηση
είναι βέβαιο πως θα επανέλθει με τις απαράδεκτες
αξιώσεις της.
Και όλα αυτά με φόντο τις γενικευμένες επιθέσεις
από την κυβέρνηση και το ΔΗΣΥ κατά της δημόσιας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μεταξύ άλλων
στοχεύουν και στην επιβολή διδάκτρων στα δημόσια
πανεπιστήμια αλλά και την απροθυμία από μέρους
των ιδιωτικών πανεπιστημίων και της κυβέρνησης
να επιφέρουν σημαντικές μειώσεις στα δίδακτρα των
ιδιωτικών πανεπιστημίων.

«Ν»: Όπως γνωρίζουμε τα ΜΙΕΕΚ ιδρύθηκαν
επί διακυβέρνησης Χριστόφια και πρόσφατα
αναβαθμίστηκαν σε δημόσιες σχολές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα θέλαμε να μας
πείτε λίγα λόγια γι’ αυτό.

Τα κοινωνικά αδιέξοδα, η συρρίκνωση του κράτους
πρόνοιας, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, σε
συνάρτηση με την κρίση αξιών και ηθικής και τα
κακά παραδείγματα που «κυνηγούν» τους νέους μας,
αποτελούν αρνητικούς παράγοντες που επιδεινώνουν
το πρόβλημα.
Παράλληλα, η αδυναμία της πολιτείας να διατηρήσει
την κοινωνική συνοχή και να προστατέψει τον
κοινωνικό ιστό εντός των σχολικών μονάδων, η
όξυνση του φαινομένου «μαθητές διαφορετικών
ταχυτήτων» είναι κοινωνικές πραγματικότητες που
διαμορφώνουν πρόσφορο έδαφος για εκδήλωση
τέτοιων συμπεριφορών.
Ως εκ τούτου, επιβάλλεται, αφού πρώτα και κύρια,
χωρίς υπερβολές, αναγνωρίσουμε το μέγεθος του
προβλήματος, να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
για αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς
στα σχολεία.

Την ίδια στιγμή τονίζουμε πως η ανάγκη
για συνέχιση της ανασυγκρότησης και του
εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος,
όπως έχει σχεδιαστεί και άρχισε να εφαρμόζεται
στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης
είναι επιβεβλημένη.
Εκεί λοιπόν, στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση,
βρίσκονται πολλές από τις απαντήσεις στα
προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την εκπαίδευση
μας και εκεί είναι που το Υπουργείο Παιδείας οφείλει
να στρέψει την προσοχή του, δίνοντας ώθηση στην
εφαρμογή της. Η αναδόμηση για παράδειγμα του
Ενιαίου Λυκείου από Λύκειο Επιλογής Μαθημάτων
σε Λύκειο Επιλογής Κατευθύνσεων, με αναφορές
σε πρόγραμμα εμβάθυνσης και η ταυτόχρονη
αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι
προτάσεις που περιλαμβάνονται στην Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση.

συνέντευξη

Μηχανισμοί που έχουν συσταθεί ακριβώς για αυτό
το λόγο, όπως είναι ο θεσμός του υπεύθυνου
τμήματος, ο θεσμός των Καθηγητών Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικής αγωγής ο θεσμός του Σχολικού
Κοινωνικού Λειτουργού, η Μονάδα Αμεσης Παρέμβασης
και το παρατηρητήριο στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού για τη Βία πρέπει να αξιολογηθούν και
να αξιολογήσουν την κατάσταση, ώστε να πετύχουμε
την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου.
Αρνητικότατο δεδομένο στην όλη προσπάθεια αποτελεί
το γεγονός, ότι ο τομέας της Συμβουλευτικής Αγωγής
για μαθητές με ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα,
παραμένει ιδιαίτερα αποδυναμωμένος, αφού ο
προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας καθηλώνει
τον αριθμό των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στους 37
(ένας ψυχολόγος για κάθε μερικές χιλιάδες μαθητές)

«Ν»: Και η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καζάνι
που βράζει. Αποκόπτονται κονδύλια από το ΙΚΥΚ,
από τη φοιτητική χορηγία, προωθείται κατάργηση
του πακέτου κρατικής φοιτητικής μέριμνας, τα
δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια παραμένουν
στα ύψη. Σχολιάστε.
Ακριβώς. Το τίμημα που πληρώνουν οι φοιτητές και οι
οικογένειες τους είναι πολύ βαρύ, αφού φτάνει ως και
την εγκατάλειψη των σπουδών τους. Αποφάσεις που
έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση γκρεμίζουν τα όνειρα
τους, διαλυθούν τις προσπάθειες που καταβάλλουν
για ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Να θυμίσω ότι από την περσινή χρονιά έχουν αποκοπεί
σχεδόν 9 εκατομμύρια από τα κονδύλια για τη
φοιτητική πρόνοια, έχει καταργηθεί το δικαίωμα της
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ στους
φετινούς προϋπολογισμούς μέσω της συγχώνευσης
των κονδυλίων της κρατικής χορηγίας και του πακέτου
φοιτητικής μέριμνας, επιχειρείται η κατάργηση του
πακέτου κρατικής φοιτητικής μέριμνας και η περαιτέρω
μείωση της φοιτητικής χορηγίας.

Τα ΜΙΕΕΚ είναι ένας θεσμός, ο οποίος στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης έχει εφαρμοστεί
από το 2012 προκαλώντας από τον πρώτο χρόνο
της λειτουργίας του το εξαιρετικό ενδιαφέρον της
κοινωνίας. Στόχος να δώσει τη δυνατότητα στους
πολίτες, ιδιαίτερα στους νέους, να αποκτήσουν,
βελτιώσουν ή αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους
προσόντα και δεξιότητες
Ένας θεσμός ο οποίος ήλθε να συμπληρώσει ένα κενό
στην Τεχνική Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες με την ανεργία να καλπάζει
και τους εργαζόμενους να βιώνουν την εκμετάλλευση
από τους εργοδότες και το κεφάλαιο, όσο ποτέ
προηγουμένως. Ακριβώς, λοιπόν τα ΜΙΕΕΚ μέσα από
τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν,
επιδιώκουν να καταστήσουν τα άτομα ικανότερα για
απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας,
ενισχύοντας και δυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο τη
διαπραγματευτική τους θέση ως εργαζόμενοι.
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για
αναβάθμιση των ΜΙΕΕΚ σε δημόσιες σχολές Ανώτερης
Εκπαίδευσης είναι σίγουρα μια εξέλιξη προς τη σωστή
κατεύθυνση . Χρειάζεται όμως να υποστηριχτεί αυτή η
απόφαση με πρακτικά και συγκεκριμένα μέτρα που θα
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται
στη λειτουργία του θεσμού, όπως είναι προβλήματα στη
στελέχωση, στην πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών,
στην υλικοτεχνική υποδομή, στην προμήθεια υλικών
κ.α
Κατέχοντας λοιπόν τα ΜΙΕΕΚ μια θέση στο χάρτη της
Ανώτερης Εκπαίδευσης του τόπου μας, θα στηρίξουν
περαιτέρω τους απόφοιτους τους στην αγορά εργασίας,
θα τους διευκολύνουν για σκοπούς συνέχισης των
σπουδών τους αφού θα έχουν πλέον ένα δίπλωμα
Ανώτερης Σχολής και θα δώσουν τη δυνατότητα στους
φοιτητές τους να διεκδικούν χορηγίες από τα κονδύλια
της φοιτητικής πρόνοιας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν
δικαιούνταν.
•Συνέντευξη στον Αντρέα Παναγιώτου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

πολιτισμός
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Πραγματοποιήθηκε
στις 09.02.2015, στο
κατάμεστο Σατιρικό
θέατρο στη Λευκωσία,
η μουσικοθεατρική
παράσταση,
αφιερωμένη στα
70 χρόνια της ΑΟΝΕΔΟΝ. Η παράσταση
αναπαρέστησε τη
δράση, τους αγώνες
και τις θυσίες της
ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, στα 70
χρόνια ζωής της. Με
την παράσταση αυτή
ολοκληρώθηκαν οι
εορτασμοί για τα 70
χρόνια της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.

Μάρτιος 2015

Μάρτιος 2015

«Το Λαϊκό Κίνημα δεν τους έκανε τη χάρη να γονατίσει τότε, δε
θα τους την κάνει ούτε και σήμερα. Ξέροντας πως στο πλευρό
μας έχουμε την ΕΔΟΝ νιώθουμε δύο φορές δυνατοί και δύο φορές
αισιόδοξοι πως θα τα καταφέρουμε. Θα παλέψουμε μαζί με το λαό
μας και θα κερδίσουμε το μέλλον. Θα παραμείνουμε στην πρώτη
γραμμή της πάλης για την επανένωση και την ειρήνη του τόπου
μας∙ την πρόοδο και την ευημερία του λαού μας».
Από το χαιρετισμό του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού

Κοινό και συμμετέχοντες έγιναν ένα
συνεπαρμένοι από το μεγαλείο αυτής
της οργάνωσης.

Σ
Δέσμευση όλων εμάς που ανήκουμε
στη μεγάλη οικογένεια της ΕΔΟΝ,
είναι να σταθούμε αντάξιοι των
πρωτοπόρων συντρόφων μας και
να ανεβάσουμε τον πήχυ ακόμα
πιο ψηλά. Είμαστε εδώ για να
συνεχίσουμε την ένδοξη αυτή
ιστορία και, ανεβάζοντας την ΕΔΟΝ
ακόμα ψηλότερα, να κερδίζουμε
κάθε αγώνα για τη νεολαία, για το
λαό, για τον τόπο μας!

Δέος, συγκίνηση, περηφάνια... Τι άλλο να πει κανείς; Οι λέξεις
αποδεικνύονται μικρές για να χωρέσουν τα συναισθήματα
και του τελευταίου παρευρισκόμενου...

«Από την πολύχρονη
ασχολία μου με τη νεολαία
έχω πεισθεί ότι η νεολαία
είναι μια τρομακτικά μεγάλη
δύναμη. Μια δύναμη που όταν
καθοδηγείται σωστά περνά
σαν σίφουνας, χαλά βουνά
και μολώνει θάλασσες».
Από το χαιρετισμό του
βετεράνου της ΕΔΟΝ, Χαμπή
Γενεθλίου

τις 4 και 5 του Μάρτη πρόκειται να συνέλθει στην
Κύπρο η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με αυτή
την ευκαιρία οι Συνδικαλιστικές και Κοινωνικές
Οργανώσεις που συναποτελούν την Πλατφόρμα
« Η Κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» , έχουν
αποφασίσει τη διοργάνωση μεγάλης παγκύπριας
κοινωνικής κινητοποίησης διαμαρτυρίας προς τις πολιτικές
σκληρής λιτότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
της Τρόικας την Τετάρτη 4 Μαρτίου ώρα 5 μ.μ στοχώρο έξω
από το Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Οι 20 Συνδικαλιστικές και Κοινωνικές Οργανώσεις της
Πλατφόρμας « Η Κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» καλούν τον
Πρόεδρο και τη λοιπή ηγεσία της ΕΚΤ να αναστοχαστούν τις
αρνητικές και σκληρές συνέπειες που οι πολιτικές τους έχουν
επιφέρει στους απλούς πολίτες , στους εργαζόμενους, στους
νέους !

ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΑΡΩΝ
Όταν οι βετεράνοι συναντούν τα νιάτα
σε μια πολύχρονη πορεία δράσης και
αγώνα, ένα μόνο είναι το σίγουρο... η
οργάνωση αυτή θα έχει συνέχεια και
μόνη κερδισμένη θα είναι η νεολαία
και ο λαός του τόπου μας! Γιατί εμείς
ερχόμαστε από μακριά και πηγαίνουμε
ακόμα μακρύτερα...

Από το χαιρετισμό του Γ.Γ. της ΕΔΟΝ, Χάρη
Καράμανου.
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Η ανάγκη για οργανωμένη πάλη μετατράπηκε σε λάβαρο αγώνα. Σε λάβαρο λαϊκού κινήματος. Στο λάβαρο του τιμημένου
κόμματος του λαϊκού κινήματος, του ΑΚΕΛ. Πλάι στο ΑΚΕΛ, η πρωτοπόρα οργάνωση νεολαίας, η ΕΔΟΝ.

Η ΕΔΟΝ έχει να επιδείξει τη δική της σελίδα στην
ιστορία αυτού του τόπου. Μια σελίδα σημαδεμένη
από τη δράση και τους αγώνες που έδωσε για τον
τόπο. Μια σελίδα βαμμένη με το αίμα των ηρώων
που θυσίασαν τη ζωή τους για τη λευτερία και τη
δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο.

«Είμαστε η σεμνή υπογραφή του λαού
μας στις λεωφόρους του μέλλοντος!
Γιατί πάνω στα ματωμένα πουκάμισα των
σκοτωμένων, εμείς καθόμασταν τα βράδια
και ζωγραφίζαμε σκηνές απ’ την αυριανή
ευτυχία του κόσμου! Έτσι γεννήθηκαν οι
σημαίες μας!!!»

κοινωνία

Τελικά ο χώρος του σατιρικού θεάτρου αποδείκτηκε
πολύ μικρός. Πολύ μικρός, όχι απλά για να χωρέσει τους
περήφανους ΕΔΟΝίτες, αλλά για να χωρέσει την ένδοξη
αυτή ιστορία των 70 χρόνων. Ιστορία, που καμία άλλη
οργάνωση νεολαίας -ούτε καν ολόκληρα κόμματα- δεν
μπορούν να φτάσουν.
•Επιμέλεια: Μαίρη Αντωνίου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

ανεργίας και της φτώχειας,
απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας, υπονόμευση
της κοινωνικής πρόνοιας
και περιθωριοποίηση του
κοινωνικού διαλόγου.
Η ανεργία καλπάζει, οι
φοιτητές και οι μαθητές
υποφέρουν από την
κατάργηση των κεκτημένων
τους. Κεκτημένα που
κατακτήθηκαν με αγώνες,
αίμα και θυσίες. Κεκτημένα
άμεσα συνυφασμένα με την
ιστορία και τους αγώνες του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος.
Καυχιέται το αρμόδιο υπουργείο πως η ανεργία σταθεροποιείται
αγνοώντας την ουσία. Πως 30000 νέοι έχουν πάρει τον δρόμο
της μετανάστευσης το 2014.Οι κυβερνώντες ψάχνουν τρόπους
αξιοποίησης του φυσικού μας πλούτου που βρίσκεται θαμμένος
στην θάλασσα, αντί να αξιοποιήσουν τον ανθρώπινο μας πλούτο
που βρίσκεται στη στεριά. Απότοκο της δικής μας ξενιτιάς είναι
και η μείωση της ανεργίας.

«Τα τελευταία 2 χρόνια οι πολιτικές
του μνημονίου μας έχουν οδηγήσει
σε σημαντική επιβάρυνση του
οικογενειακού προϋπολογισμού με
σχολικά έξοδα, την ίδια ώρα που
μειώνονται οι μισθοί και η ανεργία
αυξάνεται. Έβαλαν κόμιστρα στις
σχολικές διαδρομές με τα λεωφορεία,
έκλεισαν σχολεία, αυξήθηκαν οι άποροι
μαθητές (πάνω από 13,000) κ.α. Στις 4 του
Μάρτη θα έχει συνεδρία στην Κύπρο το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή αυτοί που μαζί με την κυβέρνηση
μας αποφασίζουν τις πολιτικές αυτές που μας εξαθλιώνουν και
καταστρέφουν την Παιδεία. Μαζί αποφάσισαν για τα κόμιστρα
στα λεωφορεία, μαζί για το κλείσιμο σχολείων, μαζί παίρνουν
μέτρα που αυξάνουν τους άπορους μαθητές, μαζί μειώνουν το
εισόδημα της οικογένειας μας. Καλούμε όλους τους μαθητές να
δώσουμε δυναμικά το παρών μας στη νέα αυτή κινητοποίηση,
για να φωνάξουμε ενάντια στο μνημόνιο και τα προβλήματα
που μας δημιουργεί».
Λοΐζος Κυριακίδης
Πρόεδρος ΠΣΕΜ

Είμαστε οι «Πρωταθλητές των Μνημονίων». Το αρνητικό ρεκόρ
στιγματίζει και δακτυλοδείχνει την νέα γενιά. Τους μαθητές και
τους φοιτητές. Μας πουλούν φρούδες ελπίδες πως θα βγούμε
από το Μνημόνιο το 2015.Οι εργασιακές σχέσεις ανύπαρκτες, οι
κοινωνικές ασφαλίσεις για νέους μηδαμινές. Η εκμετάλλευση μας
σε όλο της το μεγαλείο. Το επιδίωξαν και το κατάφεραν. Είμαστε
η γενιά των 500 ευρώ. Το βάρος του άνισου αυτού αγώνα πέφτει
στις δικές μας πλάτες. Εμείς τους απαντούμε με παρησσία. Για
μια ΠΟΦΕΝ περήφανη που πάντα διεκδικούσε. Που πάντα είχε
θέσεις και αρχές. Για το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα που έδωσε
αγώνες για προάσπιση της δημοκρατίας, της ισονομίας και του
κοινωνικού κράτους. Για μια ΠΟΦΕΝ που όρθωσε ανάστημα σε
κάθε μάχη του τόπου.

ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΑ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΜΑΣ…

Χρέος και καθήκον της νέας γενιάς η αλλαγή. Την Τετάρτη 4
Μαρτίου η ώρα 15:00 στο συνεδριακό κέντρο στέλλουμε ηχηρό
μήνυμα στον νέο Αττίλα πως λογάριασε λάθος. Τους υπενθυμίζουμε
πως η νέα γενιά τούτου του μαυροφορεμένου τόπου ξέρει να
μάχεται, να αντιδρά και να διεκδικεί.

«Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν
από την κυβέρνηση και την ΤΡΟΙΚΑ
στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης
έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση
της ύφεσης, δραματική αύξηση της

Καλώ το πιο ενεργό κομμάτι τούτου του τόπου-τους μαθητές και
τους φοιτητές μας, να μην επαναπαύονται με την λιτότητα, την
απάθεια, την ατιμωρησία, την παρακμή και την στείρα οικονομική
περισυλλογή. Οφείλουμε να αντισταθούμε. Να τους αντιταχθούμε.
Να διατρανώσουμε την θέληση μας για αναπτυξιακή πολιτική
και νέες θέσεις εργασίας. Απαιτούμε δικαίωση, κάθαρση και
παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Μας το υπαγορεύει άλλωστε
η ιστορίας μας.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να απεμποληθούν τα κεκτημένα
της φοιτητικής κοινότητας, πόσο μάλλον όταν με συγκεκριμένα
μέτρα λιτότητας υφίσταται πλήγμα το κοινωνικό κράτος.

Το φοιτητικό κίνημα της Κύπρου ενώνει
την φωνή του με τον παλμό της κοινωνίας.
Καλούμε την Ευρώπη να αφουγκραστεί
την φωνή και τις αγωνίες μας και να
ενεργήσει ανάλογα για μια καλύτερη
προοπτική και μέλλον στο τόπο μας».
ΧαράλαμποςΧριστοφόρου
Πρώην Πρόεδρος ΠΟΦΕΝ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
«Όλα τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι
η κυβέρνηση έχει επιλέξει το πεδίο
της σύγκρουσης με την κοινωνία. Η
πρώτη κατοικία, η επαγγελματική
στέγη, η αγροτική καλλιεργήσιμη γη,
οι εγγυητές και οι κληρονόμοι, έχουν
τεθεί στην διάθεση των τραπεζών χωρίς
καμιά κρατική προστασία. Απαιτούμε:
1. Αποτροπή εκποίησης της πρώτης
κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. 2.
Υιοθέτηση αναπτυξιακής και κοινωνικά δίκαιης πολιτικής για
να τσακίσουμε την ανεργία. 3. Πάγωμα των δανείων όλων των
αποδεδειγμένα ανέργων και χρεοκοπημένων μικροϊδιοκτητών.
4. Κούρεμα δανείων ανάλογο με τη μείωση των εισοδημάτων. 5.
Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 6. Να εισπραχτούν
τα 6,2 δις από τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Οργανώνουμε την
κοινωνία που αντιστέκεται και διεκδικεί. Κανένα σπίτι στα
χέρια Τραπεζίτη».
Σωτήρης Βλάχος
Κίνηση κατά των Εκποιήσεων
Καλούμε όλους τους πολίτες της Κύπρου, τους εργαζόμενους,
τους άνεργους, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους
αγρότες, τους νέους και τις νέες – μαθητές , φοιτητές να δώσουν
μαζικά και μαχητικά το παρών τους σε αυτή τη κινητοποίηση
για να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους όσους απαιτούν αλλαγή
πορείας στην Ευρωπαϊκή κυρίαρχη οικονομική και κοινωνική
πολιτική και διεκδικούν πολιτικές ανάπτυξης και δημιουργίας
θέσεων εργασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 5 Μ.Μ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ –ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!
•Επιμέλεια:
Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ευρωπαϊκά θέματα

Μάρτιος 2015

Στα πλαίσια της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
η Frédérique Ries εισηγείται όπως τροποποιηθεί η οδηγία 2001/18 / ΕΚ όσον αφορά
τη δυνατότητα των ΚΜ να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια Γενετικά
Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους.
Ο στόχος αυτής της διαδικασίας έγκρισης, σύμφωνα με την ΕΕ είναι να εξασφαλιστεί ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας, την υγεία και ευζωία των
ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Μόλις ένας ΓΤΟ έχει εγκριθεί για σκοπούς καλλιέργειας σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο
της ΕΕ σχετικά με τους ΓΤΟ και συμμορφώνεται, όσον αφορά την ποικιλία που πρόκειται να
διατεθεί στην αγορά, με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εμπορία σπόρων
και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν,
να περιορίζουν ή να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του εντός της επικράτειάς τους,
εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι η καλλιέργεια ΓΤΟ αποτελεί ζήτημα που αντιμετωπίζεται
ενδελέχεστερα από τα κράτη μέλη, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Αντίθετα με ζητήματα που σχετίζονται με τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή
ΓΤΟ, που πρέπει να παραμείνουν νομοθετικά ρυθμισμένα σε επίπεδο ΕΕ για να διατηρηθεί
η εσωτερική αγορά, η καλλιέργεια ΓΤΟ αναγνωρίστηκε ως ζήτημα με έντονη τοπική /
περιφερειακή διάσταση. Σύμφωνα με το άρθρο 2 (2) της ΣΛΕΕ τα κράτη μέλη πρέπει να
δικαιούνται να έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν κανόνες σχετικά με την αποδοτική
καλλιέργεια των ΓΤΟ στην επικράτειά τους, εφόσον ο ΓΤΟ έχει εγκριθεί νομίμως για να
διατεθεί στην αγορά της ΕΕ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η πρόταση τροποποιεί την οδηγία 2001/18 / ΕΚ, εισάγοντας ένα νέο
άρθρο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια
εγκεκριμένων ΓΤΟ σε μέρος ή στο σύνολο της επικράτειάς τους, για λόγους άλλους από
εκείνους που καλύπτονται από την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου στο πλαίσιο
της ΕΕ συστήματος αδειοδότησης και εκείνες που σχετίζονται με την αποφυγή της ακούσιας
παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα.
Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει για ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί για καλλιέργεια, είτε δυνάμει
της οδηγίας 2001/18 / ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1829/2003, που καλύπτει επίσης
τις αιτήσεις για καλλιέργεια εάν αφορούν ΓΤΟ που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως
πρώτες ύλες για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών . Θα ισχύει εξίσου
για την καλλιέργεια όλων των ποικιλιών σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
Η ελευθερία που τα κράτη μέλη θα λάβουν θα αφορά μόνο την πράξη της καλλιέργειας
ΓΤΟ, αλλά όχι τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή των εγκεκριμένων γενετικά
τροποποιημένων σπόρων που πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα στο πλαίσιο της εσωτερικής
αγοράς και τις αντίστοιχες διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Η πρόταση προβλέπει δύο
σειρές των όρων υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα:
Δεδομένου ότι η αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤΟ για την ανθρώπινη / υγεία των ζώων
και το περιβάλλον πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα
βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για να επωφεληθούν από τις ειδικές διαδικασίες της
ρήτρας διασφάλισης της οδηγίας 2001/18 / ΕΚ (άρθρο 23) ή το μέτρο έκτακτης ανάγκης του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1829/2003 (άρθρο 34), σε περίπτωση που έχουν σοβαρούς λόγους να
θεωρούν ότι το εγκεκριμένο προϊόν είναι πιθανό να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία
και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν
να επικαλούνται την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος για να δικαιολογήσει
μια εθνική απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ εκτός αυτές τις ειδικές διαδικασίες.

Τα κράτη μέλη μπορούν επομένως να επικαλεσθούν λόγους (πλην εκείνων που καλύπτονται από την αξιολόγηση
του περιβαλλοντικού κινδύνου στο πλαίσιο του συστήματος έγκρισης της ΕΕ) να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την
καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνα
με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ), ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ εθνικών και μη εθνικών προϊόντων και τις διατάξεις
σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (άρθρα 34 και
36 της ΣΛΕΕ). Θα πρέπει, τέλος, να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, και ιδίως με αυτές που
καθορίζονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Θέση της GUE/NGL και του ΑΚΕΛ
Οι ευρωβουλευτές της Ομάδας μας που συμμετέχουν στην επιτροπή περιβάλλοντος του ΕΚ καταψήφισαν την Έκθεση
στην επιτροπή, καθώς η αρχική οδηγία αφήνει στα ΚΜ την ευχέρεια να επιλέξουν και να αποφασίσουν τα ίδια
για την καλλιέργεια των ΓΤΟ, περιορίζοντας την Κομισιόν σε συντονιστικό ρόλο. Η πρόταση της Κομισιόν αλλάζει
την αρχική νομική βάση, και μειώνει σημαντικά σημεία που αφορούν υγειονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Εξάλλου η Κύπρος στο παρελθόν είχε κερδίσει το δικαίωμα Ζώνης ελεύθερης από ΓΤΟ ( ούτε εισαγωγή, ούτε
εμπόριο ή καλλιέργεια), κάτι τέτοιο ανατρέπει αυτά τα δικαιώματα.
Το ΑΚΕΛ έχει από καιρό κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αντίκτυπο πιθανής καλλιέργειας ΓΤΟ, ειδικά
στην Κύπρο, που σαν νησί αποτελεί ένα ιδιαίτερο και υψηλού κινδύνου χώρο.
Οι ρήτρες προστασίας που δήθεν συμπεριλαμβάνονται στην νέα πρόταση, στην ουσία δεν διασφαλίζουν κανένα
δικαίωμα της Κύπρου, στο να παραμείνει ζώνη ελεύθερη από ΓΤΟ. Πρέπει να τονίσουμε ότι ούτε το Τμήμα
Περιβάλλοντος ούτε το αντίστοιχο Υπουργείο στην Κύπρο έχουν ερευνητικό κέντρο που να ασχολείται με τις
ποικιλίες των ΓΤΟ και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον.
ΟΙ ευρωβουλευτές της ομάδας μας καθώς και οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ καταψήφισαν την έκθεση, που όμως
τελικά εγκρίθηκε με 480 ψήφους υπέρ, 159 κατά και 58 αποχές.
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αφιέρωμα

Μάρτιος 2015

Μάρτιος 2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
-Το έγγραφο συγκλίσεων Downer εξαφανίζεται ως δια
μαγείας από το Προεδρικό, με τους κυβερνώντες να
ισχυρίζονται ότι δεν το έλαβαν ποτέ. Τα γεγονότα τους
διαψεύδουν…

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

-Τουλάχιστον εγκληματική αμέλεια από τον πρώην Διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας προκύπτει από την έρευνα της
Alvarez & Marsal για το επίμαχο θέμα της συγχώνευσης της
Λαϊκής (τότε Marfin Popular Bank) με την Marfin Egnatia Bank
S.A, ενέργεια η οποία φόρτωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία
αρκετά δις ευρώ. Ποιους εξυπηρετούσαν τα κόμματα όταν
ασύστολα κατηγορούσαν τον Πρόεδρο Χριστόφια για τον
μη επαναδιορισμό του κ. Ορφανίδη;

-Διορισμός Μιχαλάκη Σαρρή ως Υπουργού Οικονομικών.
Ο κ. Σαρρής ήταν μέχρι πρότινος Πρόεδρος του
Δ.Σ της Λαϊκής Τράπεζας, την οποία απέτυχε να
ανακεφαλαιοποιήσει με ιδιωτικά κεφάλαια και
αναγκάζοντας το κράτος να τη στηρίξει προς αποφυγή
της χρεοκοπίας της.
-Διορισμός Χάρη Γεωργιάδη ως Υπουργού Εργασίας,
παρά τις αποκαλύψεις ότι ο ίδιος σε ξενοδοχείο
που διατηρεί δεν σέβεται τις συλλογικές συμβάσεις,
απαγορεύει τον συνδικαλισμό και εργοδοτεί αλλοδαπούς
με μισθούς πείνας.
-Διορισμός Σωκράτη Χάσικου Ως Υπουργού Εσωτερικών
(και άρα ως πολιτικού προϊσταμένου του ΡΙΚ), τη στιγμή
που ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης έντυπου ΜΜΕ.
-Παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και την
επιστολή προς τους εργαζομένους των ημικρατικών
Οργανισμών ότι τάσσεται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις,
ο Αναστασιάδης προχωρεί σε συμπερίληψη σαφούς
πρόνοιας για ιδιωτικοποιήσεις στο Μνημόνιο με την
Τρόικα.

-Παρά τις αιτιάσεις περί του «πιστολιού στον
κρόταφο», ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ κ. Σόιμπλε και
ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων Όλι Ρεν, επιβεβαιώνουν ότι η πρόταση
για κούρεμα κατατέθηκε από την κυπριακή πλευρά.
-Αξίζει δε να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
πριν από το Eurogroup της 15ης Μαρτίου ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης δεσμευόταν δημόσια ότι κάτι τέτοιο δεν
θα γινόταν αποδεκτό, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών
απαντώντας στις φήμες περί κουρέματος καταθέσεων,
τις χαρακτήριζε ως ανοησίες.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
-Μια είδηση που θάφτηκε... Τα “τσεκκούθκια του
Χριστόφια” που δήθεν τα έδινε σε “δικους” του ήταν
κάποτε πρώτη είδηση στα ΜΜΕ και επιχείρημα των
κυβερνητικών και συναγερμικών στελεχών. Η αλήθεια
αποκαλύπτεται, αλλά μένει ορφανή.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
-Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε μια σπασμωδική προσπάθεια
να αλλάξει επικοινωνιακά το κλίμα, απέστειλε επιστολή προς
τους Ευρωπαίους εταίρους ζητώντας αναδιοργάνωση του
σχεδίου διάσωσης της Κύπρου, καθώς «το πρόγραμμα πλήττει
την οικονομία περισσότερο από όσο είχε υπολογιστεί».
Οι Ευρωπαίοι εταίροι, απορρίπτουν κατηγορηματικά
το περιεχόμενο της επιστολής Αναστασιάδη. Απορούν,
μάλιστα, για την κίνηση αυτή του Προέδρου, καθ’ ότι ο
ίδιος είχε συναποφασίσει το πρόγραμμα διάσωσης…

-Νέες αποκαλύψεις για τους κουμπάρους του Προέδρου
του ΔΗ.ΣΥ αυτή τη φορά. Μούγκα στην Πινδάρου…

-Ο Αναστασιάδης καταλήγει σε συμφωνία με την
Τρόικα που προβλέπει το καταστροφικό κούρεμα
των καταθέσεων. Η πρώτη συμφωνία που προέβλεπε
κούρεμα και των ασφαλισμένων καταθέσεων (μέχρι
100.000 ευρώ), απορρίπτεται από τη Βουλή. Ο ΔΗ.ΣΥ
ψηφίζει ενάντια στη βούληση και τα συμφέροντα του
κυπριακού λαού…

-Η κοινωνία συγκλονίζεται από το θάνατο από ασιτία αλλοδαπής μητέρας, μπροστά στα μάτια του 5χρονου
γιου της, μέσα σε ένα σπίτι-χωματερή. Οι στρουθοκαμηλίζοντες κυβερνητικοί αξιωματούχοι και άλλα
στελέχη των κομμάτων χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, εγκαλώντας τους δημοσίους λειτουργούς. Λίγα
χρόνια πριν, όμως, αυτά έλεγαν…
-Νέο σκάνδαλο στο χώρο
της Παιδείας, με την
αποκάλυψη από το ΑΚΕΛ
της διαπλοκής του τότε
Υπουργού Παιδείας κ.
Κυριάκου Κενεβέζου για
το φάκελο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.
Το μεσημέρι διαβεβαίωνε
λειτουργό της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας ότι είχε
παραδώσει όλα τα έγγραφα
για το φάκελο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
και μετά από λίγες ώρες αυτός... εξαφανίζεται ‘’τυχαία’’
προ της εξέτασης του θέματος από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Αποκαλύπτεται η ‘’τυχαία’’ 20χρονη
φιλία του Υπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ιδιωτικής εταιρείας που ανέλαβε τη ψηφιοποίηση,
ενώ τυχαία αποκρύβεται η μη τήρηση των όρων της προσφοράς.
Ο κ. Κενεβέζος, παρά τις δηλώσεις της Γενικής Ελέκτριας περί ποινικών αδικημάτων, διορίζεται πρέσβης
της Κύπρου στην Ελλάδα…

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
-Ωμή ομολογία του Υπουργού
Οικονομικών που σαφώς και δεν
εκπλήττει το ΑΚΕΛ, παρά μόνο
αποκαλύπτει τα προεκλογικά ψεύδη
και τις κούφιες δεσμεύσεις του
Αναστασιάδη και του ΔΗ.ΣΥ.
«Έχουμε πλήρως ευθυγραμμιστεί
με την τρόικα, το μνημόνιο θα
μπορούσε να ήταν το μανιφέστο της
κυβέρνησης. Είναι μια ευκαιρία να
διορθώσουμε τις δικές μας αδυναμίες
και να κάνουμε ό, τι έπρεπε να είχε
γίνει στην Κύπρο εδώ και πολύ καιρό» (Δηλώσεις στη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph)

-Ιερό… σκάνδαλο αυτή τη φορά, μετά τις
πληροφορίες που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας και αποκαλύπτουν το Υπόγειο
deal Νίκου και Άντρης Αναστασιάδη με τον
Αρχιεπίσκοπο για την αγορά ακινήτου. Κάτι
που εξηγεί τη σιωπή του Αρχιεπίσκόπου για
όσα συμβαίνουν…
-Πολλαπλές αυτοκτονίες στις Κεντρικές
φυλακές, αιματηρά επεισόδια σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες, καταζητούμενος
οπλισμένος και επικίνδυνος κυκλοφορεί
ελεύθερος, άγνοια για την ύπαρξη φασιστικών
οργανώσεων στην Κύπρο, αποτελεί το θαυμαστό έργο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ιωνά Νικολάου.
Βέβαια, επί διακυβέρνησης Χριστόφια, ο Ιωνάς ήταν λαλίστατος.

-Ενορχηστρωμένη επιχείρηση του ΔΗ.ΣΥ για να σταματήσει
το ΡΙΚ να αναμεταδίδει την ΕΡΤ, μετά την πρωτοφανή
απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά να την κλείσει σε μια
νύχτα. Από την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, ο
πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου αφήνει υπονοούμενα
για τη στηριξη στον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ.
Στη συνέχεια ο Βουλευτής Πρόδρομος Προδρόμου εξέδωσε
προειδοποιητική και προσβλητική ανακοίνωση για τους
εργαζόμενους στο ΡΙΚ, στην οποία αφήνεται έμμεση απειλή
ότι το ΡΙΚ θα έχει την ίδια τύχη με την ΕΡΤ!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
-Η μνημονιακή Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗ.ΣΥ συνεχίζει
την… κοινωνική της πολιτική, βάζοντας στο στόχαστρο
αυτή τη φορά τους μαθητές, αποφασίζοντας την επιβολή
κομίστρων. Ενώ όμως οι κυβερνώντες κατηγορούν
την προηγούμενη Κυβέρνηση για την απόφαση αυτή,
αποδεικνύεται ότι εκείνοι που υποσχέθηκαν στην Τρόικα με
δική τους πρόταση την επιβολή κομίστρου στους μαθητές
-εκτός Μνημονίου- ήταν το υπουργείο Οικονομικών σε
συνεργασία με το υπουργείο Συγκοινωνιών.

-Σκανδάλων συνέχεια, καθ’ ότι αποκαλύπτεται ότι
κατά την περίοδο που οι Τράπεζες ήταν κλειστές, οι
συμπέθεροι του Προέδρου Αναστασιάδη, Άντης και Κάτια
Λούτσιου, φέρονται να απέσυραν από τη Λαϊκή, εκτός
από τα €21 εκατ. που είχαν παραδεχτεί, άλλα €5 εκατ.
στις 4/3/ και 6/3/2013.

-Σύμφωνα με στοιχεία που
κατατίθενται στη Βουλή κατόπιν αιτήματος του ΑΚΕΛ,
αποκαλύπτεται ότι είχαν προσληφθεί οκτώ άτομα σε μη
θεσμικές θέσεις στο Προεδρικό, που πληρώνονταν από το
ειδικό κονδύλι της Προεδρίας. Το βόλεμα των γαλάζιων
παιδιών συνεχίζεται…
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

-Στο Μνημόνιο Τρόικα-Αναστασιάδη
συμφωνείται και το ξεπούλημα των
υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών
στην Ελλάδα, με τις ζημιές να ανέρχονται στα
3.5 δις ευρώ!

αφιέρωμα

ΜΑΪΟΣ 2014
-Ο δημοσιογράφος του
ΠΟΛΙΤΗ Δημήτρης Γεωργιάδης
διορίζεται από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη ως Επικεφαλής
του
Δημοσιονομικού
Συμβουλίου. Ο κ. Γεωργιάδης,
φίλος του κ. Καρυδά, ο οποιος
εμπλέκεται στα σκάνδαλα της
Τράπεζας Κύπρου, ήταν ένας
υπάκουος «δημοσιογράφος»
που συγκάλυπτε τις τράπεζες
και υποστήριζε ότι για την
κρίση φταίνε… τα αριστερά
ποδοσφαιρικά σωματεία.

ΕΔΟΝόπουλα
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μαθητές
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διάκριση βάσει της διαφοράς
χρώματος, θρησκείας , φυλής,
εθνικής ή κοινωνικής ομάδας,
είναι τα στοιχεία τα οποία
χαρακτηρίζουν τον ρατσισμό.
Μια τόσο μικρή λέξη αλλά με
τόση σημασία που αφορά όλο
τον κόσμο. Στις 21 Μαρτίου,
είναι η Παγκόσμια μέρα κατά
της αντίληψης αυτής (του
ρατσισμού) και ενάντια στις
κοινωνικές διακρίσεις, που μας
αφορά όλους.

…μάστιγα σε όλο
τον κόσμο
Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο
ρατσισμός χωρίζεται σε δυο μορφές.
Στον «φυλετικό ρατσισμό» και
«κοινωνικό ρατσισμό». «Φυλετικός
ρατσισμός» χρησιμοποιείται για
να περιγράψει τις πράξεις μιας
ομάδας ανθρώπων εναντίον μιας
άλλης ομάδας. Έτσι οι ρατσιστές
υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα
των φυλών και μια ομοιογενή ομάδα ανθρώπων
ως ανώτερη. Ο φυλετικός ρατσισμός, θεωρείται
παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου
στην ισότητα, στους τομείς της εργασίας, της πολιτικής, της
οικονομίας και άλλων καθημερινών παραγόντων. «Κοινωνικός
ρατσισμός» είναι η περιθωριοποίηση κάποιων ομάδων ατόμων,
στις οποίες υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, για
παράδειγμα οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα, στον εργασιακό
τομέα, στην οικονομική κατάσταση, στον τόπο καταγωγής και
διαμονής (αστοί – χωριάτες), στις θρησκευτικές και πολιτικές
πεποιθήσεις, ακόμα και χαρακτηριστικά εξωτερικής εμφάνισης.

«Εμείς τα Εδονόπουλα
δείχνουμε την αλληλεγγύη μας
μέσα από διάφορες εκδηλώσεις,
όπως τα κάλαντα αλληλεγγύης,
τις εκστρατείες στα τοπικά μας
κινήματα»

Με λίγα λόγια ο ρατσισμός αποτελεί μάστιγα
σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι λαοί του κόσμου
γίνονται θύματα του. Επίσης, σημαντικό είναι να
αναφέρουμε ότι ο ρατσισμός γεννήθηκε κατά την
περίοδο του καπιταλισμού, με μοναδικό στόχο τον
φανατισμό που οδηγεί στην σύγκρουση των λαών για την
εξυπηρέτηση συμφερόντων κυρίως των ισχυρών δυνάμεων.

Τα Εδονόπουλα παλεύουν ενάντια
στο ρατσισμό

Έτσι
εμείς
τα
Εδονόπουλα,
αφού
πήραμε αυτές τις αρχές,
αρχικά από την οικογένεια
μ α ς
βλέποντας τις προσπάθειες και τους αγώνες που έκαναν
για τους συνανθρώπους μας, αλλά και από την μεγαλύτερη
οικογένεια μας την ΕΔΟΝ. Μας δίδαξε να αντιμετωπίζουμε τα
προβλήματα των συνανθρώπων μας, σαν δικά μας προβλήματα
και να εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας προς
όλους τους λαούς που έχουν ανάγκη από στήριξη στους
δίκαιους αγώνες τους.

Εμείς όμως, ως ΕΔΟΝ, αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε για
ένα κόσμο καλύτερο, μακριά από κάθε είδους διακρίσεις.
Παλεύουμε για ένα κόσμο που όλοι είναι ίσοι μεταξύ τους.
Στόχος μας είναι να μάθουμε σε μεγάλους και μικρούς ότι
όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως χρώματος,
θρησκείας, γλώσσας, τόπου καταγωγής, έχουν τις ίδιες
ανάγκες για τροφή, στέγαση, υγεία, μόρφωση και ψυχαγωγία.

Απαιτούμε στη χώρα μας όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν
τα ίδια δικαιώματα είτε είναι αλλοδαποί είτε όχι. Εμείς τα
Εδονόπουλα δείχνουμε την αλληλεγγύη μας μέσα από διάφορες
εκδηλώσεις, όπως τα κάλαντα αλληλεγγύης, τις εκστρατείες
στα τοπικά μας κινήματα αλλά και μέσα από τους καθημερινούς
μας αγώνες για ένα κόσμο ίσο, χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση,
φτώχεια.

Το μόνο επίτευγμα του ρατσισμού είναι να καλλιεργεί έχθρα
και αντιπαράθεση μεταξύ των ανθρώπων και τον λαών. Το
να είμαι αντιμέτωπος με το συνάνθρωπο μου μόνο πλήγμα θα
μπορούσε να δημιουργήσει στον κοινό αγώνα όλων των λαών,
για ένα κόσμο χωρίς αδικία και εκμετάλλευση ανθρώπου,
από άνθρωπο.

Έτσι όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για να φτιάξουμε
ένα κόσμο με αληθινές αξίες, αληθινή αγάπη, συμπόνια,
αξιοπρέπεια, σεβασμό και αδελφικότητα, ένα κόσμο που να
ανταποκρίνεται στις αληθινές ανάγκες των ανθρώπων και
των παιδιών.
•Άντρια Πεττεμερίδου
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου Εδονόπουλων Λευκωσίας

συμφωνεί με το κλείσιμο κανενός σχολείου
και με αυθαίρετες αποφάσεις του Υπουργείου
Παιδείας, που μόνο προβλήματα προκαλούν
στους μαθητές και στους γονείς τους.

Αυθαίρετη απόφαση για σταδιακό
κλείσιμο του σχολείου

Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρώντας για
μια ακόμη φορά να αποπροσανατολίσει τη
συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα των
μαθητών και για να διασκεδάσει τις αντιδράσεις
από την απόφαση του για σταδιακό κλείσιμο
του σχολείου φαίνεται να πρότεινε πρόσφατα
την μετατροπή του Λυκείου Κύκκου σε εξατάξιο
γυμνάσιο, με στόχο να συστεγάζεται στον ίδιο
χώρο και το Νικολαϊδιο Γυμνάσιο, το οποίο από
την έναρξη της σχολική χρονιάς έχει μεταφερθεί
στους χώρους του Λυκείου Κύκκου, αφού το
προηγούμενο κτήριο στο οποίο στεγαζόταν
θεωρήθηκε ακατάλληλο.

Στα πλαίσια των αποφάσεων αυτών προχωρεί
και στο σταδιακό κλείσιμο του Λυκείου Κύκκου
στην Πάφο. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι της
συγκεκριμένης απόφασης για κλείσιμο του
σχολείου δεν προηγήθηκε ουσιαστικά
οποιαδήποτε διαβούλευση και συζήτηση με τα
οργανωμένα σύνολα της πόλης μας, αλλά ούτε
και ενημέρωση των άμεσα επηρεαζόμενων,
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.
Το Υπουργείο Παιδείας, λειτουργώντας εντελώς
αυθαίρετα επιχείρησε να φέρει τους άμεσα
εμπλεκόμενους προ τετελεσμένων γεγονότων,
υλοποιώντας με τον τρόπο αυτό αθόρυβα την
απόφαση του. Το μαθητικό κίνημα της επαρχίας
μας με πρωτοστάτη την ΠΕΟΜ, από την πρώτη
στιγμή ξεκαθάρισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν
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πως είναι γνωστό το
Υπουργείο Παιδείας,
αποφάσισε πρόσφατα
μετά από οδηγίες της
Παγκόσμιας Τράπεζας
να προχωρήσει σε μια σειρά καταστροφικών
αποφάσεων και περικοπών από την παιδεία.

Μετατροπή σε εξατάξιο γυμνάσιο…
πισωγύρισμα στην παιδεία

Ως ΠΕΟΜ διευκρινίζουμε ότι ταυτιζόμαστε με
τις απόψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από
οργανωμένα σύνολα της επαρχίας μας που
επιθυμούν τη διατήρηση του Νικολαϊδειου
Γυμνασίου στο κέντρο της πόλης. Πιστεύουμε
ότι κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί αλλά και

ιστορικοί λόγοι επιβάλουν τη διατήρηση
του Γυμνασίου, εντός του κεντρικού πυρήνα
της Πάφου. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους
δηλώνουμε την κάθετη διαφωνία μας με τη
βαθμιαία κατάργηση του Λυκείου Κύκκου.

Η ΠΕΟΜ ενάντια στις αποφάσεις
που προκαλούν προβλήματα στην
παιδεία του τόπου και στη νέα
γενιά

Επιπρόσθετα σε σχέση με το Νικολαϊδειο
Γυμνάσιο, ως ΠΕΟΜ προτείνουμε την άμεση
εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης για την
ανέγερση νέου σύγχρονου σχολείου στο ίδιο
χώρο, με βάση τις ανάγκες της περιοχής. Στόχος
μας πρέπει να είναι η ανέγερση ενός σχολείου
σύγχρονου, εξοπλισμένου και λειτουργικού
που να ικανοποιεί πρώτιστα τις ανάγκες των
μαθητών. Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε
ένα χρόνο χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τον
κρατικό προϋπολογισμό.

Με την ευκαιρία αυτή για μια ακόμη φορά η
ΠΕΟΜ δηλώνει τη θέληση της να αντισταθεί σε
οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από την
Κυβέρνηση μετά από παραινέσεις της Τρόικας,
που μόνο προβλήματα προκαλούν στην παιδεία
του τόπου και στη νέα γενιά. Η οικονομική
κρίση και η ατασθαλίες των Τραπεζών δεν
αντιμετωπίζονται με το κλείσιμο σχολείων, την
αύξηση των μαθητών ανά τάξη, την επιβολή
κομίστρων στα σχολικά λεωφορεία και με την
οικονομική εξόντωση των μαθητών. Αντίθετα οι
αποφάσεις αυτές μόνο προβλήματα προκαλούν
στους μαθητές και τις οικογένειες τους.

Ας μη λησμονούμε άλλωστε ότι εδώ και μερικές
δεκαετίες η λειτουργία εξαταξίων σχολείων
γίνεται μόνο σε περιπτώσεις περιοχών που
υπάρχουν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, που
καθιστούν αδύνατη σε πρακτικό επίπεδο την
λειτουργία δύο σχολείων στον ίδιο χώρο. Μια
τέτοια απόφαση για το Λύκειο Κύκκου, μόνο
ως πισωγύρισμα στην παιδεία του τόπου μας
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Τ

Συνεπώς για μια ακόμη φορά καλούμε το
Υπουργείο Παιδείας να κάνει δεύτερες σκέψεις
και να σταματήσει να λαμβάνει αυθαίρετες
αποφάσεις αδιαφορώντας για το μέλλον των
μαθητών και της Παιδείας.
•Άντρη Αναστασίου (Γ’ τάξη)
•Άνδρια Γρηγορίου (Γ’ τάξη)
•Λύκειο Κύκκου Πάφου

ην Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου οι μαθητές των Κεντρικών Μαθητικών
Συμβουλίων κάθε επαρχίας βρέθηκαν έξω από τα Επαρχιακά Γραφεία
Παιδείας της επαρχίας τους και στην Λευκωσία έξω από το Υπουργείο
Παιδείας με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τα έξοδα που πληρώνουμε
εμείς ως μαθητές κάθε χρόνο για την «δημόσια και δωρεάν παιδεία».

Οι καιροί που ζούμε σήμερα είναι δύσκολοι για όλους μας λόγω της
οικονομικής κρίσης που υπάρχει στην χώρα μας. Γι’ αυτό η ΠΣΕΜ έχει υπεύθυνα θέσει
τις προτάσεις της στο αρμόδιο υπουργείο, έτσι ώστε οι μαθητές να ανακουφιστούν
οικονομικά. Δυστυχώς όμως, το Υπουργείο από την πλευρά του, δεν φαίνεται να μας
λαμβάνει σοβαρά υπόψη γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η κινητοποίηση των Κεντρικών
Μαθητικών Συμβουλίων. Οι εκδηλώσεις των μαθητών δε γίνονται για να χαθούν
περίοδοι από τις ώρες διδασκαλίας τους αλλά για να στείλουν μηνύματα. Μηνύματα
ότι οι μαθητές πρέπει να ελαφρυνθούν από αυτά τα έξοδα και να παρθούν μέτρα
που να ανακουφίζουν εμάς και τις οικογένειές μας.
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Επιτέλους ο Υπουργός πρέπει να πάρει τα μηνύματα των μαθητών και να μας δώσει
την απαραίτητη σημασία, επειδή δεν θέλουμε να στερηθούμε τη μάθηση λόγω των
οικονομικών δυσκολιών. Εμείς ως μαθητές δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια
απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας και με διάφορους τρόπους θα συνεχίσουμε τον
αγώνα ενωμένοι μέχρι να εκπληρώσουμε τον στόχο μας, που είναι να ελαφρύνουμε
όσο το δυνατόν περισσότερο τα οικονομικά βάρη των συμμαθητών μας που μας
χρειάζονται.
•Παναγιώτης Φαντούσης
Τ.Ο. Λυκείου Μακαρίου Γ΄ Λάρνακα

φοιτητές
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>> Πανεπιστήμιο Κύπρου

Φοιτητές σε επιχειρήσεις αμισθί, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, με τις πλάτες μάλιστα των πανεπιστημίων;
Ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε! Αυτά αποτελεί εν ολίγοις η πρόταση της ΦΠΚ για αντιμετώπιση του προβλήματος της άρνησης από τους εργοδότες όταν κλείνουν τις πόρτες στους
φοιτητές, επειδή δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που οι πλείστοι φοιτητές βιώνουν κατά την προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας.
Ως Προοδευτική Κ.Φ. αντιμετωπίζουμε την εν λόγω πρόταση με προβληματισμό. Αντιπροτείνουμε όπως οι φοιτητές να εργάζονται κατά τα καλοκαιρινά εξάμηνα με κάποιο αντάλλαγμα,
αν όχι μισθό, έστω την πίστωση των ECTS. Θεωρούμε κατάφορη εκμετάλλευση των φοιτητών το να εργάζονται χωρίς μισθό. Η δική μας αντίληψη είναι κάθετα αντίθετη με ό,τι
παρουσιάζει η ΦΠΚ Πρωτοπορία.

>> Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

>> Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας

Ντροπή να «παίζουν» με
τις ανάγκες των φοιτητών

Στις 5 Μαρτίου ψηφίζουμε
Προοδευτική Κ.Φ. και στο
ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Τον τελευταίο καιρό η ΦΠΚ
Πρωτοπορία, λέει ασταμάτητα
ψέματα για το ότι κατάκτησε μέσω
της συγκλήτου δημιουργία 24ωρου
αναγνωστηρίου. Το θέμα δεν το
κατέθεσε η Πρωτοπορία αλλά η
Φ.Ε. του Πανεπιστημίου μας αφού
είναι ομόφωνη απόφαση σε πέραν
από μια συνεδρίες. Πήρε μάλιστα
και αποστομωτική απάντηση από
τον Δρ. Σολωμού, αντιπρύτανη
του Πανεπιστημίου, ότι έχει ήδη
ενημερωθεί και δρομολογηθεί το
ζήτημα μέσω του Student Union, της
Φ.Ε.ΠΑ.Λ. δηλαδή, με πρωτοβουλία
της Προοδευτικής. Κάποιοι λένε
ψέματα για να δημιουργήσουν
εντυπώσεις και να συνεχίσουν το
κυνήγι των ψήφων. Η Προοδευτική
Κ.Φ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην
πραγματικότητα για το συμφέρον
των φοιτητών διατηρώντας την Φ.Ε.
δραστήρια και διεκδικητική!!

Στις 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν
οι φοιτητικές εκλογές του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
για την ανάδειξη των εκπροσώπων
των φοιτητών στο Δ.Σ της Φοιτητικής
Ένωσης. Με την στήριξη των
συμφοιτητών μας τα τελευταία
δύο χρόνια ως Προοδευτική Κ.Φ
ηγούμαστε στην Φοιτητική Ένωση
του Πανεπιστημίου. Στην δική μας
αντίληψη, η κάθε εκλογική διαδικασία,
είναι η ανανέωση συμβολαίου με τους
συμφοιτητές μας για να παραμείνουμε
οι μπροστάρηδες στους αγώνες του
φοιτητικού κινήματος.
Με αυτοδύναμη Προοδευτική Κ.Φ τα
τελευταία 2 χρόνια, αντισταθήκαμε
στην συγχώνευση των πολυτεχνικών
σχολών, στείλαμε ξεκάθαρα μηνύματα
στην μνημονιακή Κυβέρνηση του
τόπου μας ότι δεν θα ανεχτούμε την
οποιαδήποτε επιβολή διδάκτρων
στα δημόσια πανεπιστήμια, καθώς
και την κατάργηση του πακέτου
κρατικής φοιτητικής μέριμνας και την
αποκοπή της χορηγίας. Με ισχυρή
Προοδευτική Κ.Φ στηρίξαμε τους
άπορους συμφοιτητές μας, σταθήκαμε
δίπλα σε όλους τους συμφοιτητές
μας στα μικρά και τα μεγάλα τους
προβλήματα . Με μπροστάρη
την Προοδευτική στην ΦΕΤΕΠΑΚ
διεκδικήσαμε και κερδίσαμε πολλά
και ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ
θα συνεχίσουν οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ
να έχουν ισχυρό λόγο σε ότι τους
αφορά.

>> Πανεπιστήμιο
Frederick

Αναζητείται Φοιτητική Ένωση
Η Φοιτητική Ένωση (Φ.Ε.F) του πανεπιστημίου Frederick ήταν ανέκαθεν μια
από τις πιο αγωνιστικές και διεκδικητικές στην Κύπρο. Με την Προοδευτική
Κ.Φ. στην ηγεσία της, η Φ.Ε.F. πρωτοστάτησε στον αγώνα των φοιτητών
των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μαζί με τις υπόλοιπες φοιτητικές ενώσεις,
για την μείωση των διδάκτρων και την εφαρμογή του πλαφόν από τον
Υπουργό Παιδείας. Εντός του πανεπιστημίου Frederick, με την δράση της η
Φ.Ε.F. κατάφερε να κερδίσει την Β΄ εξεταστική για τους φοιτητές καθώς και
αρκετά άλλα, όπως το κτήριο της αρχιτεκτονικής, τα κλιματιστικά εντός των
αιθουσών κ.α. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια που η Φ.Ε.F. είναι υπό τον
έλεγχο της ΦΠΚ Πρωτοπορία, η φοιτητική ένωση παραμένει στην αδράνεια.
Πριν δύο χρόνια παρέμεινε ακατάρτιστη λόγω της παράλογης στάσης της
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία να ερμηνεύσει κατά το δοκούν το καταστατικό, ενώ
από τον Μάρτη που η Πρωτοπορία έχει υπό τον έλεγχο της την Φ.Ε.F.
έχουν πραγματοποιηθεί μόλις τρείς(!!) συνεδρίες και χωρίς ουσιαστικά η
φοιτητική ένωση να παράγει κάποιο έργο.

>> Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Αγώνας ενάντια στην αισχροκέρδεια

Σαν Προοδευτική Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου μαζί με την Φοιτητική Ένωση του πανεπιστημίου μας
καταθέσαμε εισήγηση στη διοίκηση του πανεπιστημίου για μείωση των διδάκτρων κατά 30%. Παρά
τις συνεχείς προσπάθειές μας για συνάντηση με τη Διοίκηση μας αγνοούν. Δυστυχώς παρά το γεγονός
ότι μέρα με την μέρα φοιτητές σταματούν τις σπουδές τους αυτοί αρνούνται να συζητήσουν με το
οργανωμένο τους σύνολο.
Η θέση της Προοδευτικής είναι ότι η μείωση των διδάκτρων δεν πρέπει να είναι επιλεκτική και με
βάση τη ζήτηση αλλά πρέπει να είναι καθολική και να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις
οικογένειες τους να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Καλούμε όλους τους φοιτητές να αγωνιστούμε μαζί
για να τερματίσουμε την αισχροκέρδεια. Να δώσουμε μαζί τον αγώνα για τη μείωση των διδάκτρων
για να μπορούν όλοι να αρχίσουν αλλά και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Πραγματοποιήθηκαν στις 20/2/15 οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της
Φ.Ε. του Α.Ξ.Ι.Κ.. Μέσα και από το αποτέλεσμα των εκλογών, οι φοιτητές του ΑΞΙΚ, έδωσαν μια
ξεκάθαρη νίκη στην Προοδευτική Κ.Φ. όπου έλαβε 136 ψήφους και ποσοστό 79.07 %, σημειώνοντας
άνοδο 8,21%.
Το αποτέλεσμα των εκλογών καταδεικνύει την εκτίμηση της φοιτητικής κοινότητας του ΑΞΙΚ στον
πολύχρονο και καθημερινό αγώνα των στελεχών και φίλων της Προοδευτικής Κ.Φ. στο ΑΞΙΚ, για
όλα τα προβλήματα που αφορούν τους φοιτητές. Την ίδια στιγμή στέλνει ξεκάθαρο το μήνυμα πως
δε θα ανεχτούμε την επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματα μας. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας
για να έχει ο κάθε νέος και νέα το δικαίωμα στη μόρφωση και στη δουλειά.
Από την δική μας μεριά, ως Προοδευτική Κ.Φ., δίνουμε υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε
πλάι στον κάθε φοιτητή σε όλους ανεξαρτήτως τους χώρους σπουδών, για να κατακτήσουμε για
τους φοιτητές με τους φοιτητές.

E

νέοι εργαζόμενοι
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νώ η ανεργία καλπάζει και η Κύπρος καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ανάμεσα στην νέα γενιά, η Κυβέρνηση
δείχνει ανήμπορη και κυρίως απρόθυμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), η ανεργία υπολογίζεται στις
73 χιλιάδες, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,8%, ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ελλάδα
και την Ισπανία. (25,7% και 23,9% αντίστοιχα).

Παρόλα αυτά, οι κυβερνώντες προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα πράγματα οδηγούνται προς το καλύτερο και ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Ενώ ο λαός μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά
οδηγείται στην φτωχοποίηση, η κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη από την κατάσταση και αναμένει καλύτερες μέρες, αγνοώντας όλες τις ενδείξεις που προδιαγράφουν επιδείνωση της
κατάστασης.

Το ψέμα βέβαια έχει κοντά ποδάρια και αυτά αποδεικνύεται τόσο από την κοινωνική πραγματικότητα όσο και από την Έκθεση Οικονομίας 2014
του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου. Η Έκθεση αυτή απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τους πανηγυρισμούς των κυβερνώντων.

!

«Ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός δεν μπορεί
να αποτελέσει το κλειδί για την ανάπτυξη και ότι
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ανατρέπει
τις μεγάλες μακροοικονομικές ισορροπίες…» (
Σελ. 5 – Έκθεση Οικονομίας ΙΝΕΚ)

«Η Κυπριακή οικονομία και ο τραπεζικός τομέας έχουν πλέον
σταθεροποιηθεί και έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου
ενός νέου οικονομικού μοντέλου για την χώρα»… Δήλωση
Νίκου Αναστασιάδη στο 10ο συνέδριο του Economist – Νοέμβριος
2014

;

«Το διευρυμένο ποσοστό ανεργίας που
αντανακλά ακριβέστερα την πραγματική
κατάσταση της αγοράς εργασίας, έχει
προσεγγίσει στη Κύπρο το 22,5%, έναντι
του επίσημου ποσοστού ανεργίας που δεν
υπερβαίνει το 16%...» ( Σελ. 87- Έκθεση
Οικονομίας ΙΝΕΚ )

«Παρόλο που η ανεργία βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, υπάρχει
μια τάση σταθεροποίησης, κι ενώ πολλοί πίστευαν ότι θα
φτάναμε το 20%, βρισκόμαστε περίπου στο 16%»... Δήλωση
Ζέτας Αιμιλιανίδου- Πηγή: www.kathimerini.com.cy 20.01.2015

!

«… όλες οι άλλες πιθανές κινητήριες δυνάμεις
της οικονομίας (επενδύσεις, κατανάλωση,
δημόσιες δαπάνες) δεν θα έχουν θετική συμβολή
στο ΑΕΠ. Μόνον η άνοδος της τουριστικής
κίνησης … θα μπορούσε να επαληθεύσει την
πρόβλεψη. Ωστόσο, οι άλλες προβλέψεις για τον
τουρισμό κατά το 2015 είναι αρνητικές…» (Σελ.6Έκθεση Οικονομίας ΙΝΕΚ)

«Έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι ευρισκόμαστε σε ένα στάδιο
που η επανεκκίνηση της οικονομίας θα αποτελέσει γεγονός για
τη χρονιά που διανύουμε»… Νίκος Αναστασιάδης- Συνέντευξη
στο ΚΥΠΕ (Από ant1iwo.com 18.02.2015)

;

«Ήδη οι προσπάθειες της κυβέρνησης, σε συνεργασία με την βουλή
των αντιπροσώπων, τους κοινωνικούς εταίρους και πάνω απ’
όλα έχοντας ως συμπαραστάτη τον Κυπριακό λαό, έχουν αρχίσει
να φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα: η ύφεση έχει διανύσει
τον κύκλο της, η ανεργία παρουσιάζει πτωτική πορεία μετά από
χρόνια, τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται κάτω από έλεγχο και
μπορούμε πλέον να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία»… Δήλωση
Κυβερνητικού εκπροσώπου Νίκου Χριστοδουλίδη www.tanea.gr

«Η μόνη βελτίωση που παρατηρείται στους
δείκτες που εξετάσαμε παραπάνω, είναι
η μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2014 που σχετίζεται
σχεδόν αποκλειστικά με την ευνοϊκή τουριστική
συγκυρία, και ως εκ τούτου ανάγεται σε
εξωγενείς παράγοντες και δεν αποτελεί στοιχείο
κάποιας επιτυχημένης πολιτικής»…( Σελ. 88
-Έκθεση Οικονομίας ΙΝΕΚ )

!

«Η ασκούμενη πολιτική, όπως δείχνουμε και στα
υπόλοιπα κεφάλαια της έκθεσής μας, δεν απαντά
στα κρίσιμα ζητήματα της Κυπριακής οικονομίας
και δεν ανοίγει προοπτικές για ουσιαστική
ανάκαμψη, ούτε για επιμερισμό της ευημερίας
σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αντιθέτως, είναι
μια πολιτική που προωθεί τις εισοδηματικές και
κοινωνικές ανισότητες σε ακραίες μορφές…» (
Σελ. 38- Έκθεση Οικονομίας ΙΝΕΚ)

«Νομίζω είναι πασίδηλο πως η Κύπρος βρίσκεται σε πορεία
ανάκαμψης. Σε δεκαπέντε μήνες είχαμε κατορθώσει να βγούμε
στις αγορές που είναι ίσως ο μεγαλύτερος κριτής εμπιστοσύνης
σε μία οικονομία που βρέθηκε προ των πυλών της κατάρρευσης
και της άτακτης χρεοκοπίας»… Συνέντευξη Νίκου Αναστασιάδη
στην Huffington Post- 20.11.2014 www.alfanews.com.cy

α στοιχεία στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για το Φθινόπωρο του
2014 καταδεικνύουν πως οι πολιτικές της σκληρής λιτότητας
που επιβάλλουν Τρόικα και Κυβέρνηση, καταδικάζουν τους
εργαζόμενους στη φτώχεια και την ανεργία:
•Το 93% των Κυπρίων θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι
κακή, που είναι η τέταρτη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. μετά την Ελλάδα,
Ισπανία και Πορτογαλία.
•Το 55% πιστεύουν ότι τα πράγματα στη Κύπρο οδεύουν προς τη λάθος
κατεύθυνση, ποσοστό κατά 8% αυξημένο σε σύγκριση με την άνοιξη του 2014.
Μάλιστα, το 65% πιστεύει ότι η κατάσταση πρόκειται να χειροτερέψει, που
αποτελεί την χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.

•Η ανεργία με 79% και η οικονομική
κατάσταση με 68% κρίνονται από
τους πολίτες ως τα σημαντικότερα
προβλήματα στη Κύπρο.
•Το 93% κρίνει ως κακή την κατάσταση
εργοδότησης στη Κύπρο.
•Το 59% δεν προσδοκά αλλαγή στις
συνθήκες εργοδότησης του και το 36%
εκτιμά ότι αυτές θα επιδεινωθούν.

γυναίκες
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ο ζήτημα της ανισοτιμίας των δύο φύλων
δεν προέκυψε σήμερα. Έχει τη ρίζα του στα
βάθη της ιστορίας, όταν πρωτοεμφανίστηκε
στις πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες η
ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής,
με συνεπακόλουθη τη διάσπαση τους σε
κοινωνικές τάξεις εκμεταλλευτών και
εκμεταλλευομένων. Τότε ήταν που η γυναίκα
βρέθηκε σε υποδεέστερη θέση από τον άντρα. Κρατήθηκε για
αιώνες μακριά από την κοινωνική και πολιτική ζωή, αφού η
συλλογική συνείδηση, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της
άρχουσας τάξης, την όρισε ως το «αδύναμο φύλο».

Εκμετάλλευση ταξική και φυλετική
Η φύση του γυναικείου ζητήματος είναι διπλή: ταξική και
φυλετική ταυτόχρονα. Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων,
της εργατιάς και της αγροτιάς, οι μετανάστριες, οι άνεργες
βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, τόσο από τους άνδρες
της τάξης τους, όσο και από τις γυναίκες της αστικής
τάξης. Κατά κανόνα αμείβονται λιγότερα από τους
άνδρες, βρίσκουν δυσκολότερα δουλειά, έχουν λιγότερες
προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ τα λεγόμενα
«γυναικεία» επαγγέλματα είναι συνήθως τα πιο ανασφαλή
και υποαμειβόμενα. Παράλληλα, τα καπιταλιστικά κράτη
δεν έχουν καταφέρει να καταστήσουν τη μητρότητα
πραγματικά κοινωνική ευθύνη, με κοινωνικά μέτρα στήριξης
της εργαζόμενης μητέρας. Έτσι, ενώ υπάρχουν μορφές
ανισοτιμίας που πλήττουν όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες

(π.χ. σεξιστικά στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών στη
δημόσια και στην ιδιωτική ζωή, βία κατά των γυναικών), οι
γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων είναι αυτές που σηκώνουν
το πραγματικό φορτίο της ανισοτιμίας των δύο φύλων, γιατί
ακριβώς υφίστανται εκμετάλλευση και ως γυναίκες και ως
εργαζόμενες.

Απαιτείται οι νέες γυναίκες να μπουν
στις γραμμές της οργανωμένης πάλης
Η αστική τάξη προσπαθεί να μας πείσει ότι οι γυναίκες
έχουν χειραφετηθεί πλήρως, απλώς και μόνο επειδή
περισσότερες από παλαιότερα γυναίκες, έχουν καταλάβει
πολιτειακά αξιώματα (αλλά ακόμα πολύ λιγότερες από
τους άνδρες), βρίσκονται στα υψηλές διευθυντικές θέσεις
μεγαλοεπιχειρήσεων ή επειδή είναι στο επίκεντρο της
βιομηχανίας του θεάματος. Ωστόσο, τίποτε από αυτά δεν
σημαίνει ισοτιμία και χειραφέτηση για τις γυναίκες της
εργατικής τάξης. Απαιτείται ακόμα πιο επιτακτικά οι νέες
γυναίκες, εργαζόμενες, άνεργες, φοιτήτριες, μαθήτριες,
να μπουν στις γραμμές της οργανωμένης πάλης και να
φωνάξουν συλλογικά και αγωνιστικά ότι, οι γυναίκες έχουν
πληγεί διπλά από την καπιταλιστική κρίση, αφού καθημερινά
αντιμετωπίζουν την ανισομισθία, την ανεργία που είναι
σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με τους άντρες, την εργασιακή
ανασφάλεια και την απειλή της απόλυσης αν μείνουν έγκυες,
την πλήρη φιλελευθεροποίηση των ωραρίων που στερούν
από τις γυναίκες ακόμη και τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο.

Μάρτιος 2015

Το Θέατρο Βεστιάριο παρουσιάζει το παιδικό
έργο «Ο βασιλιάς και το αλάτι», το γνωστό λαϊκό
παραμύθι, σε διασκευή και στίχους του Γιάννη
Σπανού.

Είναι επιτακτικό
να ουρλιάξουν για
το γεγονός ότι, οι
γυναίκες είναι και
σήμερα θύματα
βίας και υπόκεινται
την αθλιότητα της
σωματεμπορίας
και της πορνείας.
Είναι επιτακτικό
να διεκδικήσουν
τα εργασιακά τους
δικαιώματα, δημόσιες
και δωρεάν υπηρεσίες
φροντίδας και μέριμνας,
πολιτικές που να ξεριζώνουν
τα φαινόμενα της βίας κατά των
γυναικών και σωματεμπορίας.
Να απαιτήσουν απελευθέρωση της
τάξης τους και του φύλου τους. Μέχρι
τη μέρα που λέξεις όπως καταπίεση,
ανισότητες, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός
θα εξαλειφθούν οριστικά από το
ανθρώπινο λεξιλόγιο.

Ένας βασιλιάς, τρείς πριγκίπισσες και το
αλάτι... Τι θα συμβεί όταν ο βασιλιάς ρισκάρει
ζυγίζοντας την αγάπη που του έχουν οι τρείς
του κόρες? Τα χάνει όλα στη στιγμή από μια
επιπόλαια του πράξη... Μια παιδική παράσταση
με γέλιο, μουσική, τραγούδια, παραμυθένια
σκηνικά και κοστούμια. Μια παράσταση που η
συγκίνηση θα σου χτυπήσει την πόρτα!!!

Πού; Aίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Πύλη

Αμμοχώστου, Λεωφόρος Αθηνάς, Λευκωσία.

Πότε; Όλες τις Κυριακές του Μάρτη
στις 11:00 π.μ
*Είσοδος: €6

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο
οικογενειακός προγραμματισμός και η
αντισύλληψη –όχι η άμβλωση- είναι το
ιδανικό μέσο άσκησης του δικαιώματος
της γυναίκας στην επιλογή του αν και
πότε θα γίνουν μητέρα . Εντούτοις, όπως
έχει φανεί μέχρι σήμερα η νομοθετική
απαγόρευση των αμβλώσεων δεν οδηγεί
σε εξάλειψη τους. Οδηγεί σε αμβλώσεις
που διενεργούνται χωρίς τις απαραίτητες
υγειονομικές εγγυήσεις και προδιαγραφές
ασφάλειας με αποτέλεσμα να τίθεται σε
κίνδυνο η ζωή των γυναικών. Επιπρόσθετα,
η απαγόρευση της άμβλωσης δημιουργεί
και συνθήκες ανισότητας, αφού όσες
έχουν την οικονομική δυνατότητα μπορούν
να ταξιδέψουν σε μια άλλη χώρα όπου
επιτρέπονται οι αμβλώσεις.
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Το Φανταστικό Θέατρο παρουσιάζει
την πρεμιέρα ενός καινούργιου έργου,
της Κύπριας συγγραφέα Μελίνας
Παπαγεωργίου: το έργο Μεσοπάτωμα
διακρίθηκε στη διοργάνωση Play του
ΘΟΚ και του Κυπριακού Κέντρου του
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, για τη σύγχρονη γραφή
του και το καίριο κοινωνικό του σχόλιο. Τέσσερις διαφορετικές ιστορίες
ανάγκης και εξάρτησης. Έξι χαρακτήρες, που συναντιούνται ή χάνονται. Κάποιος ψάχνει
απελπισμένα συντροφιά, άλλος μια δεύτερη ευκαιρία. Κάποιος εμπιστεύεται τη ζωή του σ’ έναν
άγνωστο. Δυο άλλοι συναντιούνται μια κρύα νύχτα σ’ ένα παγκάκι και παλεύουν μεταξύ τους για ένα
στρώμα. Ένα κολλάζ από ανθρώπινες σχέσεις, εκ πρώτης όψεως καθημερινές και αθώες, που ίσως
όμως κρύβουν κίνδυνο, βία, ή εκμετάλλευση. Οι θεατές σαν voyeurs καλούνται να αποφασίσουν
ποια πλευρά της ανθρώπινης φύσης θα “δουν” στους χαρακτήρες, μέσα από τη δική τους ερμηνεία
της κάθε ιστορίας. Στο φόντο η σταδιακή κατάρρευση ενός κοινωνικού συστήματος που χτίστηκε
στην άμμο.

Πότε; Κάθε Σάββατο και Κυριακή (Από: Κυριακή, 1 Μαρτίου μέχρι Κυριακή, 22 Μαρτίου)στις
20:30

Πού; Space, Κωστή Παλαμά 12,Λευκωσία

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
Η ΕΔΟΝ Λεμεσού και ο Πολιτιστικός Όμιλος το
Στέκι παρουσιάζει την Ρίτα Αντωνοπούλου σε
δύο μοναδικές παραστάσεις , σε ένα μοναδικό
αφιέρωμα στα τραγούδια της αντίστασης και της
τιμής των εργαζομένων και όχι μόνο.

Πρόταση νόμου για
τον εκσυγχρονισμό
της νομοθεσίας που
διέπει τις αμβλώσεις
Μετά από πρωτοβουλία του
ΑΚΕΛ και της ΠΟΓΟ έχει
κατατεθεί πρόταση νόμου για τον
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που
διέπει τις αμβλώσεις. Η πρόταση
εισηγείται όπως η νομοθεσία
επιτρέπει την άμβλωση με
ελεύθερη επιλογή της γυναίκας
εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος
μήνας κύησης. Επιπλέον εισηγείται όπως
ρυθμιστούν οι νέες περιπτώσεις (πολλαπλή
κύηση που απειλεί τη βιωσιμότητα όλων
εμβρύων), τεθούν χρονικοί περιορισμοί για
τις υφιστάμενες περιπτώσεις στις οποίες
επιτρέπεται η άμβλωση (βιασμός, σοβαρή
αναπηρία του εμβρύου) και απαγορευθεί
η διαφήμιση φαρμάκων για έκτρωση
(με σαφή διάκριση από τη διαφώτιση
που γίνεται από κέντρα οικογενειακού
προγραμματισμού και η ενημέρωση από
γιατρούς) .

Η «Ν» προτείνει
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Πότε; Κυριακή 8 και Δευτέρα 9 Μαρτίου

η ώρα 20:15 το βράδυ
Το Στέκι, Μεγάλου Αλεξάνδρου 7,
ός
Λεμεσ
*Είσοδος 15 ευρώ με ποτό
Κρατήσεις 99804057 - Περιορισμένος Αριθμός
θέσεων

Πού;

Ο Θάνος Ανεστόπουλος (πρώην τραγουδιστής του
συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα) και ο Κώστας Παρίσης
(πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος Υπόγεια
Ρεύματα) έρχονται στην Κύπρο για παραστάσεις
αφιερώματα στα ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑ και στα ΥΠΟΓΕΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΑ συνοδευόμενοι από το κυπριακό συγκρότημα
Λωποδύτες.

Που; Aloft Bar, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 6, Αγία Νάπα
Πότε; Σάββατο 28 Μαρτίου στις 20:30

“Μηδενική ανοχή στην
Έμφυλη Βία”
Το Γυναικείου Κίνημα ΠΟΓΟ διοργάνωσε εκδήλωση
με ομιλήτρια την ακαδημαϊκό Δήμητρα Κογκίδου
με θέμα την έμφυλη βία. Η εκδήλωση ξεκίνησε
με σύντομο χαιρετισμό της Γ.Γ της ΠΟΓΟ, Σκεύης
Κουκουμά ή οποία επαναδιατύπωσε την πάγια
θέση της ΠΟΓΟ ενάντια σε κάθε μορφή βίας και
ειδικότερα στη βία κατά των γυναικών, λεκτική,
σωματική, σεξουαλική.
Η κυρία Δήμητρα Κογκίδου, αναφέρθηκε στην
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων (FRA) σχετικά με την βία κατά
των γυναικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το
έτος 2014. Τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν πως η βία κατά
των γυναικών υπονομεύει
θεμελιώδη δικαιώματα τους,
όπως η αξιοπρέπεια, η πρόσβαση
στη δικαιοσύνη η ισότητα των
φύλων. Σύμφωνα με την εν
λόγω έρευνα η οποία διεξήχθη
σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ, μία
στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί
σωματική ή/και σεξουαλική βία
από την ηλικία των 15, μία στις
πέντε γυναίκες έχει υποστεί
καταδίωξη και μία στις δύο
γυναίκες βρέθηκε αντιμέτωπη με
μία ή περισσότερες μορφές της
σεξουαλικής παρενόχλησης.

Είδος ταινίας: Κινούμενα
Σχέδια, Κωμωδία, Δράμα
Σε μια χρονική περίοδο
20 ετών και σε 2
διαφορετικές ηπείρους,
η ταινία περιγράφει την
ιστορία της σχέσης δύο
φίλων που αλληλογραφούν
μεταξύ τους: της Μαίρης,
μιας 8χρονης κοπέλας
που μένει στα προάστια
της Μελβούρνης, στην
Αυστραλία, και του Μαξ,
ενός 44χρονου που ζει στη
χαοτική Νέα Υόρκη.
Παρακολουθώντας το ταξίδι
της Μαίρη από την εφηβεία στην ενηλικίωση και του Μαξ από την μέση ηλικία
στα γηρατειά, βλέπουμε παράλληλα τον δεσμό ανάμεσα στους δύο αυτούς
ανθρώπους, που ξεπερνά τα όρια κάθε συνηθισμένης φιλίας.

Που; Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, Εζεκία Παπαιωάννου 27, Λευκωσία
Πότε; Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, στις 9 μμ
* Είσοδος Ελεύθερη

Στο μυθιστόρημα “Η μάνα”, ο Μαξίμ
Γκόρκι απεικονίζει για πρώτη φορά στη
λογοτεχνία την πάλη του επαναστατικού
προλεταριάτου για το σοσιαλισμό, κάτω
από την καθοδήγηση του κόμματος
της εργατικής τάξης, και τη γέννηση
του νέου ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον
αγώνα. Εγκλωβισμένη σε μια μαρτυρική
οικογενειακή ζωή, έρμαιο της συστηματικής
σωματικής και ψυχικής κακοποίησης, η
Πελαγία Νίλοβνα ζει αποκομμένη από
την κοινωνία. Ο θάνατος του συζύγου της
και η ωρίμανση του μονάκριβου γιου της,
Παύλου, συνιστούν τις αναγκαίες συνθήκες
για την κοινωνικοποίησή της. Η πολιτική
δράση του Παύλου και των συντρόφων του
ενάντια στην αυταρχική κρατική εξουσία την
συγκινεί. Ο αγώνας τους γίνεται και δικός
της: αναζητά την αλήθεια, αμφισβητεί την
κρατούσα τάξη, στρατεύεται στον αγώνα
για τη μεγάλη επανάσταση. Στα μάτια των
συναγωνιστών της είναι η δική τους μάνα,
έτοιμη να θυσιαστεί για τον κοινό σκοπό.
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70 χρόνια ΑΟΝ - ΕΔΟΝ
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μορφωτικό
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30/3/1952 - Εκτέλεση Νίκου
Μπελογιάννη

Ξημερώματα Κυριακής, ώρα 04:12π.μ στο Γουδί
ακούγεται δυνατά «ζήτω το ΚΚΕ» και ο Μπελογιάννης
μαζί με τους συντρόφους του Καλούμενο, Αργυριάδη
και Μπάτση πέφτουν δολοφονημένοι από τις σφαίρες
στρατιωτών της μετεμφυλιακής δικτατορίας, βαπτιζόμενη
ως ελληνική δημοκρατία. Κανένας δημοκρατικός και
προοδευτικός άνθρωπος δεν περίμενε να ξημερώσει μια
τέτοια ‘’συννεφιασμένη Κυριακή’’, ούτε καν οι Γερμανοί ναζί
κατακτητές δεν είχαν το θράσος να εκτελέσουν ημέρα Κυριακή. Λίγο
αργότερα ξεσπούν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις με τη στήριξη
επιφανών προσωπικοτήτων του διεθνούς κομουνιστικού και αριστερού κινήματος, όπως ο
Πάμπλο Πικάσο, Τσάρλι Τσάπλιν, Ναζιμ Χικμέτ και πολλοί άλλοι.
Ο Νίκος Μπελογιάννης ο ‘’άνθρωπος με το γαρύφαλλο’’ όπως έμεινε στη ιστορία υπήρξε
ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ και παράδειγμα ηρωισμού και αγωνιστικότητα σε όλη τη πολυτάραχη
περίοδο της γενιάς του, κατά της μεταξικής δικτατορίας όπου φυλακίζεται, αργότερα στην
ένδοξη εθνική αντίσταση κατά του χιτλεροφασισμού και μετέπειτα στον εμφύλιο πόλεμο ως
ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς του ΔΣΕ. Με το τέλος του εμφυλίου συλλαμβάνεται και
εξορίζεται, επιστρέφει κρυφά στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1950 για να ανασυγκροτήσει τις
οργανώσεις του παράνομου τότε ΚΚΕ στην Αθήνα.

H

ΑΟΝ – ΕΔΟΝ ανέκαθεν πρωτοστατούσε στην
ανακίνηση και διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα
των εξειδικευμένων ομάδων της νεολαίας, όπως
η μαθητική, η φοιτητική, η στρατευμένη, η
εργαζόμενη, η αγροτική νεολαία, αλλά και για
την απάμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων
που προκύπτουν ως απόρροια του καπιταλιστικού συστήματος
και τα οποία επιδρούν αρνητικά, πρωτίστως στη νέα γενιά,
όπως τα ναρκωτικά, η παραβατικότητα, η καταστροφή του
περιβάλλοντος, η αναξιοκρατία, το στεγαστικό πρόβλημα, η
ανεργία, η υποκουλτούρα και άλλα πολλά που απασχολούσαν
διαχρονικά την κυπριακή νεολαία.
Η ΑΟΝ – ΕΔΟΝ, σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ και το υπόλοιπο Λαϊκό
Κίνημα, κατόρθωσε να αναβαθμίσει σημαντικά τη θέση των νέων
στην κοινωνία και τον ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν. Mετά
από πολύχρονους αγώνες έγινε κατορθωτή ουσιαστική θεσμική
συμμετοχή των οργανωμένων συνόλων των νέων στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων που τους αφορούν.
Η ΕΔΟΝ, ως πρωτοπόρα οργάνωση νεολαίας από τα πρώτα χρόνια
της δράσης της, επιχείρησε με επιτυχία να κατανοήσει εις βάθος
τους προβληματισμούς που απασχολούν την κάθε ηλικιακή ομάδα
της νεολαίας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που
προέκυπταν και προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις.

Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
Η φροντίδα για το παιδί αποτέλεσε και αποτελεί προτεραιότητα
της ΑΟΝ- ΕΔΟΝ. Η προσπάθεια αποφασιστικής παρέμβασης του
κράτους για λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά, η συνεχής δραστηριότητα για ανάπτυξη του πολιτιστικού,
μορφωτικού, κοινωνικού επίπεδου του παιδιού. Η διοργάνωση
εκδηλώσεων, με απώτερο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των
ικανοτήτων και των πρωτοβουλιών των παιδιών και κυρίως οι
ενέργειες για νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού,
αποτελούν μέρος της πολυσχιδούς δράσης της Οργάνωσης μας.
Η ίδρυση της ΑΟΝ σηματοδοτείται και από την δημιουργία του
σώματος των Αετόπουλων, ενώ αργότερα, μετά την ίδρυση
της ΕΔΟΝ, ξεκινά το 1960 η δράση του Παιδικού Κινήματος
ΕΔΟΝόπουλων.
Η ιστορική πορεία του Παιδικού Κινήματος έχει να επιδείξει πολλές
επιτυχίες. Ορόσημο στη δράση του Παιδικού Κινήματος αποτελεί το
1970, οπότε και θεσμοθετείται η διοργάνωση των κατασκηνώσεων,
με κατάληξη την απόκτηση ιδιόκτητης κατασκήνωσης στα
Περβόλια Λάρνακας. Η διοργάνωση των Παγκυπρίων Μορφωτικών
Διαγωνισμών «Παίζουμε και Μαθαίνουμε», οι Παγκύπριες
Συνδιασκέψεις, η θεσμοθέτηση Παγκύπριων εκδρομών για τα
παιδιά, η εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης», η συμμετοχή σε
Διεθνείς Κατασκηνώσεις, η διοργάνωση σε συστηματική βάση
παιδικών φεστιβάλ και κυρίως η λειτουργία δεκάδων τοπικών
κινημάτων σε όλη την Κύπρο με πλούσια ολόχρονη και σημαντική
πολιτιστική, αθλητική και μορφωτική δραστηριότητα, αποτελούν
μόνο μερικά από τα επιτεύγματα του Παιδικού Κινήματος της ΕΔΟΝ.
Το παιδικό κίνημα, μέσα από την δράση του, δίνει την ευκαιρία
στα παιδία να αποδείξουν ότι είναι και αυτά αναπόσπαστο μέρος
την κοινωνίας και ότι μπορούν να προσφέρουν στο έπακρο
των δυνατοτήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
η εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης», μέσα από την οποία
αποδεικνύεται έμπρακτα το διεθνιστικό πνεύμα και η αλληλεγγύη
του συνόλου της Οργάνωσης μας προς τους Δοκιμαζόμενους
Λαούς και τα παιδία όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως χρώματος,
θρησκείας ή φυλής.

Μέσα από την επική του απολογία κατά τη διάρκεια της δίκης του εξηγεί γιατί δικάζεται και
εν τέλει εκτελέστηκε « “Ο λόγος που δικάζομαι είναι η ιδιότητα μου ως μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ” και ότι “οι κομμουνιστές που τους καταδικάζουν ως προδότες δώσανε
το αίμα τους για το ψωμί και τις ελευθερίες του λαού. “Αγωνιστήκαμε δίχως να γνωρίσουμε
ύπνο για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και
εποχές στο μπόι των ονείρων μας στο μπόι των ανθρώπων”.

Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών
Το 1924 έχουμε την πρώτη οργανωμένη μορφή μαθητικής
οργάνωσης της Μαθητικής Κουμουνιστικής Νεολαίας και το 1955
ιδρύεται η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών (ΠΕΟΜ), η
οποία παίρνει μαζικό χαρακτήρα, τον οποίο διατηρεί μέχρι τις
μέρες μας. Το 1991, με στόχο την περεταίρω μαζικοποίηση και
ενίσχυση των διεκδικήσεων των μαθητών αποφασίζεται η ίδρυση
Μαθητικού Τμήματος από την ΕΔΟΝ.
Η ΠΕΟΜ, ως ο πρωτοστάτης του Μαθητικού Κινήματος στη Κύπρο,
οδήγησε τους μαθητές τα τελευταία χρόνια στο να επιδείξουν μια
πλούσια δράση, αφού σειρά κατακτήσεων των Κύπριων μαθητών
φέρουν την σφραγίδα της ΠΕΟΜ. Η θεσμική κατοχύρωση του
δικαιώματος εκπροσώπησης των μαθητών μέσω των ΕΣΕΜ και της
ΠΣΕΜ, η έναρξη της μεγαλόπνοης προσπάθειας για εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, η αλλαγή και βελτίωση του τρόπου θέσπισης
των εσωτερικών κανονισμών των σχολείων, η βελτίωση του
αναχρονιστικού κανονισμού της στολής, η αναμόρφωση και η
εισαγωγή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, αποτελούν
μόνο μερικές από τις κατακτήσεις της ΠΕΟΜ. Η ΠΕΟΜ παραμένει
ακλόνητα προσηλωμένη στο στόχο της για μια ποιοτικά ανώτερη
εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν για όλους τους μαθητές, που
στο επίκεντρο της θα έχει το μαθητή και τις πραγματικές του
ανάγκες. Η οικονομική κρίση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
να αποτελεί δικαιολογία για εκπτώσεις στα θέματα παιδείας. Η
ΠΕΟΜ για μια ακόμη φορά, επαναβεβαιώνει τη αντίθεση της σε
οποιαδήποτε προσπάθεια που εκπορεύεται από την Κυβέρνηση Ν.
Αναστασιάδη και την Τρόικα που στόχο έχει να πλήξει το δημόσιο
και δωρεάν χαρακτήρα της Μέσης Εκπαίδευσης.

Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών
Η προσοχή της ΑΟΝ- ΕΔΟΝ στο φοιτητικό κίνημα υπήρξε ανέκαθεν
πολύ μεγάλη αφού από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και πριν
από τη μαζικοποίηση του, το φοιτητικό κίνημα εκπροσωπείτο στη
Διεθνή Ένωση Φοιτητών από την ΑΟΝ.
Με τη μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος, η ΕΔΟΝ στηρίζει
τους μαζικούς φορείς του κινήματος και την ενότητα δράσης
στους κόλπους του, με στόχο και γνώμονα ένα φοιτητικό κίνημα
διεκδικητικό, μαζικό και αποτελεσματικό που να παλεύει για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κυπριακού λαού και των
φοιτητών.
Σ’ αυτά πλαίσια, η ΕΔΟΝ στηρίζει και συνεργάζεται στενά με την
Ομοσπονδία Εθνικών Φοιτητικών Ενώσεων Κυπρίων (ΟΕΦΕΚ), η
οποία ιδρύθηκε το 1962. Μετά την επιβολή της Δικτατορίας στην
Ελλάδα και τον έλεγχο της Ομοσπονδίας από την Χούντα και την
ΕΟΚΑ Β’ , η ΕΔΟΝ αποσύρει την στήριξη της. Η περίοδος αυτή
ήταν μια από της πλέον σκοτεινές περιόδους στην ιστορία του
φοιτητικού κινήματος αφού ο χαφιεδισμός, οι προπηλακισμοί
Δημοκρατικών φοιτητών και η φιλοχουντική ρητορεία βρισκόταν
στην ημερήσια διάταξη.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, τον Ιούλιο του 1973, οι προοδευτικές
δημοκρατικές δυνάμεις ιδρύουν την ΠΟΦΝΕ (Παγκύπρια
Ομοσπονδία Φοιτητών και Νέων Επιστημών και μετέπειτα
Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων-ΠΟΦΕΝ), γεγονός
που αποτελεί ορόσημο στην εκδημοκρατικοποίηση του Κυπριακού
Φοιτητικού Κινήματος και στην εναρμόνιση του με τις επιδιώξεις και
τους αγώνες της συντριπτικής πλειοψηφίας του κυπριακού Λαού.

Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, η ΕΔΟΝ στηρίζει την ΠΟΦΝΕΠΟΦΕΝ, σφυρηλατώντας ισχυρούς συναγωνιστικούς δεσμούς με την
Ομοσπονδία, στη βάση των κοινών στόχων και της κοινής πάλης.
Αρχικά για αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές ραδιουργίες σε βάρος
της Κύπρου, ενάντια στη φασιστική δράση της ΕΟΚΑ Β’ και της
Χούντας, που μοναδικό στόχο είχαν την κατάλυση της Δημοκρατίας
στο τόπο μας. Η κοινή πάλη και η συνεργασία συνεχίζεται και μετά
την Τουρκική εισβολή, με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή, την
επανένωση της πατρίδας και του Λαού μας, την επαναπροσέγγιση με
τους Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας, την έκφραση διεθνιστικής
αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους λαούς ανά την υφήλιο και
ασφαλώς στην κατάκτηση των δικαιωμάτων των φοιτητών.
Ως η πλέον αξιόπιστη, συνεπής και μαχητική δύναμη στο Φοιτητικό
Κίνημα, η Προοδευτική Κ.Φ., η πλατιά έκφραση της ΕΔΟΝ στο
φοιτητικό κίνημα, καταξιώθηκε εδώ και χρόνια στις συνειδήσεις
των Κυπρίων Φοιτητών. Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα η
Προοδευτική Κ.Φ να καταγράφει κάθε χρόνο μεγάλες εκλογικές
επιτυχίες στις φοιτητικές εκλογές, ενώ για σειρά ετών αναδεικνύεται
πρώτη στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ΠΟΦΕΝ.
Οι κατακτήσεις που πέτυχε διαχρονικά η Προοδευτική Κ.Φ αποδεικνύουν
περίτρανα ότι συνεχίζει να αποτελεί την πραγματική πρωτοπορία του
Φοιτητικού Κινήματος: (α) η παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας σε
όλους τους φοιτητές το 1999, (β) η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου
το 1989 και του ΤεχνολογικούΠανεπιστημίουΚύπρου (ΤΕ.ΠΑΚ) το
2004, (γ) η παραχώρηση πακέτου κρατικής φοιτητικής μέριμνας από
την κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, (δ) σειρά κινητοποιήσεων του
οργανωμένου φοιτητικού κινήματος στην Κύπρο και το εξωτερικό
με γνώμονα την ανάδειξη και επίλυση των Κύπριων Φοιτητών. Η
καρδιά της Προοδευτικής χτυπά όπου σπουδάζουν Κύπριοι φοιτητές.

Τμήμα Νέων Εργαζομένων
Φυσικά η ΑΟΝ –ΕΔΟΝ δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, μπροστά
στα αιτήματα και τα δικαιώματα της εργαζόμενης νεολαίας. Η ΕΔΟΝ
προτάσσει δυναμικά το δικαίωμα στην δουλεία, επεξεργάζεται και
προτείνει θέσεις για αντιμετώπιση την ανεργίας και ανακούφισης των
ανέργων. Η ΕΔΟΝ, με άξιο συμπαραστάτη το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα, επιδιώκει τη σταθερή και ρυθμισμένη εργασία, παλεύει
ενάντια στην αυθαιρεσία των εργοδοτών, την ανασφάλιστη δουλειά
και τις αντεργατικές- εξοντωτικές ευέλικτες μορφές εργασίας. Δεν
είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η ΕΔΟΝ στα πλαίσια της δράσης της,
διαμόρφωσε σειρά προτάσεων για το στεγαστικό πρόβλημα, την
ανεργία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την πάταξη του ρουσφετιού και
της αναξιοκρατίας.
Σταθμός στην ιστορία της ΕΔΟΝ αποτελεί η απόφαση για δημιουργία
Τμήματος Νέων Εργαζομένων το 2010, μετά από απόφαση του
16ουΠαγκύπριου Συνεδρίου, κάτι που οδήγησε στη μαζικοποίηση,
ξανά, της παρουσίας νέων εργαζομένων στις γραμμές της ΕΔΟΝ.
Στρέφοντας τη μνήμη μας 70 χρόνια πίσω, μπορούμε να ισχυριστούμε,
όχι τυχαία, ότι η κυπριακή νεολαία πάντα προσέβλεπε και προσβλέπει
στην ΕΔΟΝ, ως εκείνη τη συνεπή, μάχιμη, διεκδικητική έπαλξη, μέσα
από την οποία θα διασφαλίσει και θα επεκτείνει τα δικαιώματα και τις
κατακτήσεις της στη ζωή, τη μόρφωση, τη δουλεία και την ψυχαγωγία.
Το γεγονός ότι η ΕΔΟΝ παραμένει πρωταγωνιστική και διεκδικητική

δύναμη στα νεολαιίστικα δρώμενα, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι
το όραμα της Αριστεράς είναι το ουσιαστικό αντίβαρο απέναντι
στην απαξίωση, την απάθεια και την αποπολιτικοποίηση και τον
ατομικισμό.
•Μαρία Νικολάου
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου

14/3/1883 - Φεύγει από τη ζωή
ο Καρλ Μαρξ αφήνοντας σε ολόκληρη

την
ανθρωπότητα μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη που δεν
μπορεί σε λίγες γραμμές να περιγραφεί. Για την προσφορά
του και το έργο του έγινε και γίνεται προσπάθεια
ανάλυσης από ιστορικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους,
καλλιτέχνες, ιστορικούς και άλλους μα κυριότερα οι πιο
πάνω στήριξαν και στηρίζουν την ανάλυσή τους στο έργο
του Μαρξ ή οφείλουν τη μορφή των ιδεών τους σ’ αυτό.
Ο Μαρξ ήταν γέννημα της εποχής του, εντούτοις θα παραμείνει
στους αιώνες διότι ήταν η προσωπικότητα που ανακάλυψε και ερμήνευσε τους νόμους της
κίνησης του καπιταλισμού και παράλληλα μας έδωσε το θεωρητικό εργαλείο ερμηνείας της
Ιστορίας αποκαλύπτοντας τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης. Το θεωρητικό εργαλείο αυτό,
ο μαρξισμός, είναι η ιστορική αναγκαιότητα σε μια εποχή που το σύστημα έχει σαπίσει και
γεράσει. Για τον μαρξισμό επιγραμματικά μπορεί να αναφέρει κανείς μια φράση του Β. Ι. Λένιν:
«Όλη η μεγαλοφυία του Μαρξ βρίσκεται στο ότι έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που είχε
ήδη η πρωτοπόρα σκέψη της ανθρωπότητας. Η διδιασκαλία του γεννήθηκε σαν κατευθείαν και
άμεση συνέχιση της διδασκαλίας των πιο μεγάλων εκπροσώπων της φιλοσοφίας, της πολιτικής
οικονομίας και του σοσιαλισμού».

Εκθέσεις Δράσης και Θέσεις του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ
«…Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση, συγκίνηση και υπερηφάνεια που με τη συμπλήρωση των
70 χρόνων αγώνων και θυσιών της Οργάνωσης μας προχωρήσαμε στην έκδοση του Τόμου
«Εκθέσεις Δράσης και θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης
Νεολαίας (ΕΔΟΝ)» από το 1959 μέχρι και το τελευταίο 17ο Συνέδριο, το 2013.
Εμείς σήμερα, η νέα γενιά των ΕΔΟΝιτών, έχουμε την τιμή και τη χαρά να γιορτάζουμε τα
70χρονα μιας υπέροχης οργάνωσης, καταξιωμένης στη συνείδηση της νεολαίας και του λαού
μας. Διακατεχόμαστε από αισθήματα χαράς και ικανοποίησης γιατί το ΕΔΟΝίτικο οικοδόμημα
μεγαλώνει, ωριμάζει και ατσαλώνεται μέσα στο καμίνι της καθημερινής πάλης. Κουβαλάμε
στην πλάτη μας περήφανα 70χρόνια ένδοξων αγώνων και θυσιών της νεολαίας μας. 70χρόνια
προσφοράς, οραμάτων και ιδανικών, ζωντάνιας και ρομαντισμού.
Είναι χρέος μας, ως η πρωτοπόρα νεολαία αυτού του τόπου, να τιμούμε τη μακρόχρονη ιστορία
του προοδευτικού – νεολαιίστικου κινήματος.
Από αυτή την έκδοση προκύπτει όγκος πληροφοριών και αναλύσεων που εμπερικλείουν τους
πολιτικούς, ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες του παιδιού, των μαθητών, των φοιτητών, των
στρατιωτών, των νέων εργαζομένων, την παρέμβαση μας στα
πολιτιστικά δρώμενα, τον αγώνα μας για άρση της κατοχής
και επανένωση του τόπου μας, για επαναπροσέγγιση με
τους συμπατριώτες μας τουρκοκύπριους, τον αγώνα
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον εθνικισμό – σοβινισμό,
ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα που στηρίζεται στην
αδικία και την εκμετάλλευση, τον αγώνα για ανάπτυξη
της διεθνιστικής αλληλεγγύης, προασπίζοντας τα υψηλά
ιδανικά της ειρήνης, της φιλίας, της αλληλεγγύης και
του σοσιαλισμού με τους νέους των λαών όλου του
κόσμου που οικοδομούν το ελπιδοφόρο αύριο…»
Από τον πρόλογο Χάρη Καράμανου, Γ.Γ ΕΔΟΝ
στο βιβλίο.
Η πολυτελής έκδοση, 580 σελίδων, τυπώθηκε
σε 500 αντίτυπα και διατίθεται προς πώληση
στην τιμή των ?20.
Πληροφορίες: τηλ. 22766459 / 99511646,
ccedon@cytanet.com.cy.

1η Μαρτίου

• 1941 - Η Βουλγαρία εντάσσεται στις
δυνάμεις του Αξονα
• 1952 - Το Στρατοδικείο καταδικάζει
σε θάνατο τους 8 από τους 29 συνολικά
κατηγορούμενους με το νόμο 375/1936
(«για κατασκοπεία») κομμουνιστές στη
δίκη Μπελογιάννη.
• 1958 - Αρχίζει να εκπέμπει η «Φωνή της
Αλήθειας», ο ραδιοσταθμός, που την εποχή
της πολιτικής προσφυγιάς μετέδιδε από το
εξωτερικό με ευθύνη του ΚΚΕ.
• 1959 - Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
επιστρέφει στην Κύπρο, έπειτα από τρία
χρόνια εξορίας στις Σεϋχέλλες.
• 2004 - Πεθαίνει ο Κώστας Μόντης

2 Μαρτίου

• 1919 - Ιδρύεται η Γ’ Κομμουνιστική
Διεθνής
• 1972 - Εκδηλώνεται το εκκλησιαστικό
πραξικόπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου.

3 Μαρτίου

• 1972 - Πραγματοποιούνται μαζικά
συλλαλητήρια καταδίκης του εκκλησιαστικού
πραξικοπήματος των τριών Μητροπολιτών
εναντίον του Μακαρίου.
• 1993 - Η κυπριακή κυβέρνηση Κληρίδη
απονέμει χάρη στον πραξικοπηματία Νίκο
Σαμψών.

5 Μαρτίου

• 1871 - Γεννιέται η κομμουνίστρια Ρόζα
Λούξεμπουργκ.
• 1918 - Ο Λένιν μετακινεί την πρωτεύουσα
της Ρωσίας από την Πετρούπολη στη Μόσχα,
φοβούμενος επίθεση των Δυτικών δυνάμεων
για να καταπνίξουν την Επανάσταση μέσω της
Βαλτικής Θάλασσας.
• 1953 - Πεθαίνει ο Ιωσήφ Στάλιν.

8 Μαρτίου

• 1857 - Οι εργάτριες στα υφαντουργεία και τα
ραφτάδικα της Νέας Υόρκης διαδηλώνουν. Οι
αστυνομικές δυνάμεις ρίχνονται με μανία πάνω
στις εργάτριες και η πόλη βάφτηκε με αίμα. Η
Β’ Διεθνής Συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών
γυναικών καθιέρωσε τη μέρα της 8ης Μάρτη
ως Διεθνή Μέρα της Γυναίκας
• 1970 - Αποτυγχάνει απόπειρα της ΕΟΚΑ Β΄ να
δολοφονήσει τον Μακάριο.

9 Μαρτίου

• 1925 - Γεννιέται ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
• 1934 - Γεννιέται ο Σοβιετικός κοσμοναύτης
Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν, ο πρώτος
άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα.
• 1956 - Ο Μακάριος εξορίζεται στις Σεϋχέλλες.

15 Μαρτίου

• 1884 - Γεννιέται ο Άγγελος Σικελιανός.
• 1939 - Γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην
Τσεχοσλοβακία.
• 1943 - Αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος
συρμός με Έλληνες Εβραίους με προορισμό το
Άουσβιτς.

16 Μαρτίου

• 1868 - Γεννιέται ο Ρώσος συγγραφέας Μαξίμ
Γκόργκι.
• 1888 - Γεννιέται ο λογοτέχνης Κοσμάς Πολίτης.
• 1935 - Ο Χίτλερ καταργεί μονομερώς τη Συνθήκη
των Βερσαλλιών.
• 1968 - Μονάδα Αμερικανών στρατιωτών
εισβάλλει χωρίς αντίσταση στο χωριό Μάι Λάι στο
Βιετνάμ. Οι Αμερικανοί ακολουθούν την τακτική
της «καμένης γης», ώστε να μην παρέχεται καμιά
βοήθεια στους κομμουνιστές αντάρτες Βιετκόνγκ.
Γαζώνουν με αυτόματα και χειροβομβίδες τον
κόσμο. Εξοντώνονται 507 άνθρωποι, ανάμεσά τους
173 παιδιά, 76 μωρά και 60 γέροι.

17 Μαρτίου

• 1988 - Αυτοκτονεί ο Νικόλας Άσιμος.
• 1991 - Σε δημοψήφισμα που διεξάγεται στην
ΕΣΣΔ το 76% των ψηφισάντων τάσσεται υπέρ της
συνέχισης της ύπαρξης της ΕΣΣΔ.

18 Μαρτίου

• 1965 - Ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Αλεξέι
Λεόνοφ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που
«περπάτησε» στο Διάστημα.
• 1996 - Πεθαίνει ο Οδυσσέας Ελύτης
• 2003 - Το ΝΑΤΟ εισβάλλει στο Ιράκ.

19 Μαρτίου

• 1944 - Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την
Ουγγαρία.

21 Μαρτίου

• 1920 - Γεννιέται ο λαϊκός συνθέτης Μανώλης
Χιώτης.
• 1953 - Αρχίζει στην Αμμόχωστο το 5ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΑΟΝ που ήταν και το
τελευταίο της αφού το 1955 τίθεται εκτός νόμου
από τους αποικιοκράτες και θα τη διαδεχθεί το
1959 η ΕΔΟΝ.

23 Μαρτίου

• 1919 - Συγκροτείται το φασιστικό κόμμα του
Μουσολίνι.

24 Μαρτίου

• 1989 - 10ο Συνέδριο ΕΔΟΝ.
• 1999 - Το ΝΑΤΟ επιτίθεται στην Γιουγκοσλαβία.

25 Μαρτίου

10 Μαρτίου

• 1821 - Επέτειος της Επανάστασης του 1821.
• 1945 – Δολοφονούνται στο Λευκόνοικο από
την αποικιακή αστυνομία τα μέλη του ΑΚΕΛ
Ανδρόνικος Μιχαήλ και Ανδρέας Εξηντάρης και
ο μόλις 8 ετών Μιχαλάκης Κουρτέλλας.
• 2004 - Αρχίζουν οι συνομιλίες για το
Κυπριακό, στην Λουκέρνη της Ελβετίας, που
καταλήγουν στο σχέδιο Ανάν 5.

12 Μαρτίου

27 Μαρτίου

• 1944 - Ιδρύεται με πρωτοβουλία του ΕΑΜ η
Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης
γνωστή και ως Κυβέρνηση του Βουνού.
• 1992 - Πεθαίνει ο Γιώργος Ζαμπέτας.
• 1917 - Ξεσπά η αστικοδημοκρατική επανάσταση
στη Ρωσία, που τσακίζει τον τσαρισμό.
• 1921 - Ο ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης,
Βλαντιμίρ Λένιν, ανακοινώνει τη νέα
οικονομική πολιτική (ΝΕΠ), που επιτρέπει τη
δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων.
• 1938 - Γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην
Αυστρία.
• 2005 - Πεθαίνει ο λαϊκός συνθέτης Σταύρος
Κουγιουμτζής.

13 Μαρτίου

• 1872 - Γεννιέται ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης.
• 1900 - Γεννιέται ο Γιώργος Σεφέρης.
14 Μαρτίου
• 1879 - Γεννιέται ο Άλμπερτ Αϊνστάιν.
• 1883 – Πεθαίνει ο Καρλ Μαρξ.
• 1938 - Γεννιέται ο Σταύρος Ξαρχάκος.
• 1992 - Η εφημερίδα «Πράβντα», το εκφραστικό
όργανο του Κομουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής
Ένωσης, αναστέλλει την κυκλοφορία της.

• 1968 - Πεθαίνει ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος
άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα.

28 Μαρτίου

• 1868 - Γεννιέται ο Μαξίμ Γκόρκι
• 1871 - Οι εξεγερμένοι εργάτες ανακηρύσσουν
επίσημα την Κομμούνα του Παρισιού.
• 1964 - Πεθαίνει ο κομμουνιστής ποιητής
Φώτης Αγγουλές.

29 Μαρτίου

• 2011 - Πεθαίνει ο θεατρικός συγγραφέας
Ιάκωβος Καμπανέλλης.

30 Μαρτίου

• 1952 – Εκτελείται ο Νίκος Μπελογιάννης και
οι σύντροφοι του.
31 Μαρτίου
• 1991 - Διαλύεται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας,
το αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ στα χρόνια του
Ψυχρού Πολέμου.
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Διεθνής Αποστολή
Αλληλεγγύης ΠΟΔΝ με την
Μπολιβαριανή Επανάσταση

Οι νέοι του
κόσμου στέκονται
αλληλέγγυοι με
την Βενεζουέλα…
ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις

O

λοκληρώθηκε με
μεγάλη επιτυχία
η αποστολή
αλληλεγγύης
που
πραγματοποίησε
η ΕΔΟΝ προς
το λαό της
Παλαιστίνης.
Ολιγομελής
αντιπροσωπεία της
ΕΔΟΝ με επικεφαλής
τον Γενικό Γραμματέα
της Οργάνωσης Χάρη
Καράμανο, βρέθηκε
στη Δυτική Όχθη
από τις 15/2 μέχρι
και τις 18/2. Στην
αντιπροσωπεία της
ΕΔΟΝ, συμμετείχαν
επίσης το Μέλος
του Εκτελεστικού
Συμβουλίου Κώστας
Δίπλαρος, τα μέλη του
Κεντρικού Συμβουλίου
Παναγιώτης
Παττίχης και Νατάσια
Αναστασίου, καθώς
επίσης και το μέλος
του Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων της ΕΔΟΝ
Αγγέλικα Θεοφάνους.

Συναντήσεις με κόμματα
και οργανώσεις…
Στα πλαίσια της αποστολής, πραγματοποιήθηκαν
επίσημες συναντήσεις με τη Φατάχ, την Οργάνωση
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και
την Παλαιστινιακή Αγροτική Επιτροπή Αρωγής
(PARC). Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με
αρκετές αντιπροσωπείες κομμάτων και οργανώσεων
νεολαίας όπως το Κόμμα του Παλαιστινιακού Λαού
(PPP) και τη Νεολαία του (YPPP), το Λαϊκό Μέτωπο
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP),
την Παλαιστινιακή Οργάνωση Νεολαίας (PYO),
το Δημοκρατικό Κόμμα για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης (DFPL), την Παλαιστινιακή
Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας (PDYU) και τη Γενική
Ένωση Παλαιστινίων Φοιτητών (GUPS). Συνάντηση
πραγματοποιήθηκε και με αντιπροσωπεία της
Κομμουνιστικής Νεολαίας του Ισραήλ (YCL).

Οι συνθήκες που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στις φυλακές
μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονται ως απάνθρωπες αν
λάβουμε υπόψη ότι σήμερα 300 παιδιά κάτω των
15 ετών και 20 έγκυες γυναίκες είναι φυλακισμένοι
από τις Ισραηλινές αρχές. Η ελπίδα όμως σε αυτά
τα άτομα δεν χάνεται.Παρά το γεγονός ότι ζουν υπό
τον κίνδυνο της φυλάκισης τους λόγω των πολιτικών
τους πεποιθήσεων, συνεχίζουν τον αγώνα τους
για την δημιουργία τους δικού τους ανεξάρτητου
κράτους. Οι κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις για
τον λαό της Παλαιστίνης αποτελούν κομμάτι της
καθημερινότητας τους. Είναι ένας τρόπος για να
εκφράσουν την αγανάκτηση τουςγια την αυθαιρεσία
και την προκλητικότητα των Ισραηλινών αρχών
αλλά και για να εκφράσουν την αλληλεγγύη και
την ενότητα του λαού τους. Για αυτούς οι πολιτικοί
κρατούμενοι είναι κάτι που αφορά όλο τον λαό της
Παλαιστίνης, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα, σε
κάθε οικογένεια.

Αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους Το Ισραήλ ακολουθεί πολιτική
εξόντωσης σε βάρος των
κρατούμενους
Παλαιστινίων
Παράλληλα, η αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ επισκέφτηκε
παλαιστινιακούς καταυλισμούς και ιστορικά μνημεία,
ενώ συμμετείχε στη μαζική εκδήλωση συμπαράστασης
προς τους παλαιστίνιους κρατούμενους από τις
αρχές του Ισραήλ. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τις
συναντήσεις η αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ ήρθε σε
άμεση επαφή με άτομα τα οποία κάποια στιγμή στη
ζωή τους, αποτέλεσαν θύματα αυτής της κατάστασης
καταλήγοντας στην φυλακή από τις Ισραηλινές αρχές
βάσει αβάσιμων κατηγοριών. Οι ίδιοι τόνισαν ότι οι
κατηγορίες που τους καταλογίζονται είναι συνήθως
για να δικαιολογήσουν τη σύλληψη και τις ανακριτικές
διαδικασίες ενώ κύριος λόγος της σύλληψης τους
αποτελεί η πολιτική τους δράση. Οι Ισραηλινές αρχές
από το 1965 μέχρι σήμερα έχουν βαφτίσει 800 χιλιάδες
Παλαιστίνιους ως «τρομοκράτες», στέλνοντας τους
στην φυλακή από λίγες μέρες μέχρι και ισόβια.

Σκοπός της αποστολής,
ήταν η παράδοση
του χρηματικού
ποσού, της τάξης
των 4278,39 ευρώ,
προς τα παιδιά της
Παλαιστίνης, ποσό το
οποίο συγκεντρώθηκε
από την πρόσφατη
εκστρατεία των
«Καλάντων
Αλληλεγγύης» που
πραγματοποίησε το
Παιδικό Κίνημα των
ΕΔΟΝόπουλων.
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Η αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ, ενημερώθηκε για τις
πολιτικές εξελίξεις, τις διαπραγματεύσεις και την
κατάσταση στη χώρα, όπως αυτή διαμορφώθηκε
ιδιαίτερα τη θηριωδία του Ισραήλ σε βάρος των
Παλαιστινίων το περασμένο καλοκαίρι. Κατέγραψε τη
συνεχιζόμενη προκλητικότητα του Ισραήλ, το οποίο
ακολουθεί πολιτική εξόντωσης των Παλαιστινίων μέσα
από την κατοχή, τον εποικισμό, την απομόνωση, την
ανέγερση του ντροπιαστικού τείχους και τις συνεχείς
φυλακίσεις χιλιάδων παλαιστινίων.
Η βαρβαρότητα που δείχνει σε βάρος του λάου της
Παλαιστίνης μέσω των αποκλεισμών δρόμων και
περιοχών, ξαφνικών εφόδων στα σπίτια Παλαιστινίων
για εξονυχιστικούς ελέγχουςαπό τον Ισραηλινό
στρατό και κατεδαφίσεων σπιτιών σε ολόκληρων
Παλαιστινιακών περιοχών μέσω διαταγμάτων.
Σημαντικό να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι στην

3
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Έμπρακτη η αλληλεγγύη
της ΕΔΟΝ
Με την αποστολή αυτή, η ΕΔΟΝ επέδειξε με τον
πιο έμπρακτο τρόπο την αλληλεγγύη της προς
τον παλαιστινιακό λαό και μετέφερε την απόλυτη
στήριξη της στον αγώνα των παλαιστινίων για την
αναγνώριση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου, βιώσιμου
παλαιστινιακού κράτους πλήρους μέλους του ΟΗΕ,
στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική
Ιερουσαλήμ.
Η θερμή υποδοχή που έτυχε η ΕΔΟΝ από όλες τις
παλαιστινιακές οργανώσεις, αποδεικνύει για άλλη
μια φορά τους δυνατούς δεσμούς που έκτισε εδώ
και πολλά χρόνια το Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου με το
λαό της Παλαιστίνης μέσα από τους κοινούς αγώνες
για απαλλαγή από την κατοχή και τον ιμπεριαλισμό.
•Αγγέλικα Θεοφάνους
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ

Η αποστολή αυτή, που συνέπεσε
χρονικά με την εντατικοποίηση των
επιθέσεων του ιμπεριαλισμού και της
ντόπιας φασιστικής αντίδρασης σε
βάρος του λαού της Βενεζουέλας,
έστειλε με τον πιο περίτρανο τρόπο
μηνύματα αλληλεγγύης. Η ΠΟΔΝ
για άλλη μια φορά στάθηκε στο
πλευρό του αγωνιζόμενου λαού της
Βενεζουέλας που αγωνίζεται ενάντια
στις ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις.
Η αποστολή αυτή, εντάχθηκε στις
δραστηριότητες προς τιμήν των
70χρόνων της ΠΟΔΝ που τον ερχόμενο
Νοέμβριο συμπληρώνει 70 χρόνια
ζωής. 70 χρόνια αγώνα ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και τον φασισμό. 70
χρόνια αγώνα για τον παγκόσμιο
αφοπλισμό και την επικράτηση της
ειρήνης.

«Οι Βενεζουελάνοι δεν ψήφισαν εμένα,
ψήφισαν για ένα σοσιαλιστικό σχέδιο» ενώ την
νύχτα της εκλογής απήυθυνε προς τον λαό το
σύνθημα «Ζήτω η σοσιαλιστική επανάσταση!
Το πεπρωμένο έχει γραφτεί». «Μια νέα
εποχή ξεκίνησε», συνέχιζε, «Δείξαμε ότι η
Βενεζουέλα είναι κόκκινη! ...Κανείς δεν πρέπει
να φοβάται το σοσιαλισμό ...Ο σοσιαλισμός
είναι ανθρώπινος. Ο σοσιαλισμός είναι αγάπη.
...Κάτω ο ιμπεριαλισμός! Χρειαζόμαστε ένα
καινούργιο κόσμο!»
Ούγκο Τσάβες, Δηλώσεις μετά την επανεκλογή
του, 2006
Στις 5 Μαρτίου συμπληρώνονται 2 χρόνια από
τον θάνατο Ούγκο Τσάβες, ο οποίος σε ηλικία
58 έχασε την πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Ο θάνατος του Τσάβες, δεν αποτέλεσε
απώλεια μόνο για τον λαό της Βενεζουέλας
αλλά και για το παγκόσμιο προοδευτικό και
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. Ο Τσάβες υπήρξε
σύμβολο της εθνικής κυριαρχίας και των
προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Στο όνομα
του τέως ηγέτη της Βενεζουέλας, συμβολίζεται
ο αγώνας του κάθε λαού για εθνική κυριαρχία,
απαλλαγή από τον ιμπεριαλισμό και λαϊκή
ευημερία.
Ο Ούγκο Ραφαέλ Τσάβες Φρίας, εξελέγη για
πρώτη φορά πρόεδρος της Βενεζουέλας το
Δεκέμβρη του 1998, ενώ επανεξελέγη το 2006
και το 2012. Αμέσως μετά την ορκωμοσία
του ο Τσάβες προχώρησε σε συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις στη χωρά, που με βάση το νέο
σύνταγμα μετονομάστηκε σε «Μπολιβαριανή
Δημοκρατία της Βενεζουέλας» προς τιμήν του
ήρωα της ανεξαρτησίας Σιμόν Μπολίβαρ. Κατά
τη διάρκεια των χρόνων που βρισκόταν στην
εξουσία με τη στήριξη των προοδευτικών
δυνάμε¬ων, συμπεριλαμβανομένου του
Κομμουνιστικού Κόμματος Βενεζουέλας,
προώθησε προοδευτικές τομές στα πλαίσια της
«Μπολιβαριανής Διαδικασίας».
Επί της διακυβέρνησης του Ούγκο Τσάβες
προωθήθηκαν ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις
που μείωσαν δραστικά την ανεργία, τη
φτώχεια και τον αναλφαβητισμό, εμπέδωσαν
την υγεία και την παιδεία ως κοινωνικό αγαθό:

Σεμινάριο «Οι φοιτητές
3 Διεθνές
είναι η πυξίδα της Αλλαγής»

Συνάντηση Ευρωπαϊκών
2 11η
Κομμουνιστικών Νεολαίων

Γενικό Συμβούλιο Παγκόσμιας
4 Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαίων ΠΟΔΝ

Η ΕΔΟΝ θα συμμετέχει στην 11η Συνάντηση Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών
Νεολαίων που θα πραγματοποιηθεί στην Φραγκφούρτη στις 7 και 8 Μαρτίου
2015. Ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν την συνάντηση θα είναι τα
70 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και ο αγώνας της νεολαίας
για ενάντια στην ανεργία, την υποαπασχόληση και την επίθεση στα εργατικά
δικαιώματα. Εκ μέρους της ΕΔΟΝ θα συμμετέχει το μέλος τους Εκτελεστικού
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Χαρης Πασιάς ενώ θα συμμετέχει επίσης και ο Πρόεδρος
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών Νικόλας Παπαδημητρίου.

Η αποστολή κατέγραψε σημαντική
επιτυχία καθώς σε αυτήν συμμετείχαν
50 αντιπρόσωποι από 25 οργανώσεις
νεολαίας από όλο τον κόσμο.
Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο
Πρόεδρος της ΠΟΔΝ και μέλος του
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ
Νικόλας Παπαδημητρίου. Το παρών
του στην αποστολή έδωσε και το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν σεμινάρια
και πολιτιστικές παραστάσεις,
να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις
αλληλεγγύης και να συναντηθούν με
αξιωματούχους της κυβέρνησης καθώς
και διάφορα οργανωμένα σύνολα.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της
1 Οργάνωσης Απελευθέρωσης της
Παλαιστίνης PLO

Αντιπροσωπεία του Τμήματος Αποδήμων της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης (ΟΑΠ-PLO), συναντήθηκε την Τετάρτη 19/2 στα Γραφεία
του ΚΣ της ΕΔΟΝ με τον ΓΓ της ΕΔΟΝ Χάρη Καράμανο και τον υπεύθυνο του
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ Βάκη Χαραλάμπους. Η Αντιπροσωπεία του
Τμήματος Αποδήμων της ΟΑΠ ενημέρωσε την ΕΔΟΝ για τις πρωτοβουλίες που
αναπτύσσουν για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος, την καταδίκη του
Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καθώς επίσης και την ανασυγκρότηση
της Γάζας μετά την ισοπέδωση από το ιμπεριαλιστικό κτύπημα του Ισραήλ το
περασμένο καλοκαίρι.
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περιοχή της Ιερουσαλήμ όπου κατοικούν Παλαιστίνιοι
και Ισραηλινοί, οι Παλαιστίνιοι ζουν ως κάτοικοι τρίτης
κατηγορίας συγκριτικά με τα δικαιώματα που έχουν
οι Ισραηλινοί έποικοι. Οι Παλαιστίνοι στηνΙερουσαλήμ
δεν έχουν ιθαγένεια, αλλά αντίθετα έχουν μια
τυπική ταυτότητα για σκοπούς μετακίνησης τους.
Το Ισραήλ έχει θέσει ως στόχο την εξόντωση των
Παλαιστινίων με κάθε τρόπο, έχει αφαιρέσει κάθε
δικαίωμα στον Παλαιστινιακό λαό δίνοντας αυθαίρετα
δικαιώματα στους Ισραηλινούς εποίκους σε βάρος των
Παλαιστινίων. Κατεδαφίζουν σπίτια των Παλαιστινίων,
τους προσφυγοποιούν ενώ την ίδια στιγμή χτίζουν
μεγαλεπήβολα σπίτια για τους Ισραηλινούς έποικους.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικών Νεολαίων,
πραγματοποίησε Διεθνή Αποστολή
Αλληλεγγύης προς τον λαό της
Βενεζουέλας από τις 20 μέχρι τις
28 Φεβρουαρίου στο Καράκας
κάτω από τον τίτλο «Οι νέοι του
κόσμου στέκονται αλληλέγγυοι
με την Βενεζουέλα… ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.”

Η ΕΔΟΝ θα συμμετέχει στο Διεθνές Σεμινάριο που πραγματοποιεί
η Προοδευτική Ένωση Νεολαίας Αιγύπτου (PYU) με τίτλο
«Οι φοιτητές είναι η πυξίδα της Αλλαγής». Στα πλαίσια της
δραστηριότητας αυτής, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις
προς τιμήν των 70χρόνων της ΠΟΔΝ. Εκ μέρους της ΕΔΟΝ
θα συμμετέχει το μέλος της Κεντρικής Γραμματείας της
ΕΔΟΝ και υπεύθυνος τους Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Βάκης
Χαραλάμπους.

Από τις 2 μέχρι τις 5 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί στη Βυρηττό
του Λιβάνου το ετήσιο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΔΝ. Το Γενικό
Συμβούλιο, κρίνεται ως μια από τις κορυφαίες δραστηριότητες
της ΠΟΔΝ καθώς γίνεται ανασκόπηση της δράσης της
Ομοσπονδίας για το χρόνο που πέρασε και αποφασίζεται το
πλάνο για την επόμενη χρονιά. Ως ειδική θεματική θα συζητηθεί
η επερχόμενη Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο
Νοέμβριο στην Αβάνα της Κούβας.

Η νίκη των προοδευτικών δυνάμεων και τα
αποτελέσματα της Μπολιβαριανής Διαδικασίας,
είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο,
αφού επέφεραν ριζικές αλλαγές όχι μόνο στη
Βενεζουέλα, αλλά και σε ολόκληρη τη Λατινική
Αμερική. Η Βενεζουέλα της Μπολιβαριανής
Διαδικασίας στήριξε τη σοσιαλιστική Κούβα,
ενώ συνέβαλε τα μέγιστα στη σύσταση
περιφερειακών οργανισμών στη Λα¬τινική
Αμερική, για πραγματική ανεξαρτησία,
δημιουργώντας πολιτικές οργανώσεις
οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως η Τράπεζα
του Νότου, καθώς και οι CELAC, ALBA, Petrosur, Petrocaribe, UNASUR, MERCOSUR, και
Telesur.
Η Βενεζουέλα και οι χώρες της Λατινικής
Αμερικής έκαναν σαφές στον υπόλοιπο
κόσμο πως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον
21ο αιώνα, που μπορούν να θέσουν στο
επίκεντρο τον λαό και τις πραγματικές του
ανάγκες.

παραπολιτικά

