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Συνέντευξη | 5-6

• Γιώργος Μαυρίκος, ΓΓ της ΠΣΟ
• Ντογούς Ντεριά, Τ/κ πολιτικός

Επαναπροσέγγιση | 8

• 10ήμερα Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ
• Καβάζογλου - Μισιαούλης

Αφιέρωμα (Β’ Mέρος) |12 – 13

•Δύο χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη
– ΔΗΣΥ

Διεθνή | 22 – 23

• Διαρκείς πολεμικές επιχειρήσεις
• Παράθυρο στον κόσμο
• Διεθνής Δραστηριότητα

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

Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος:
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

Σελίδωση:
Άντρη Νικολαΐδου

Επικοινωνία:
Διεύθυνση:
Αντρέα Παπακώστα 1
Τ.Κ. 1037
Καϊμακλί - Λευκωσία

27 Μαρτίου:

Η ΕΔΟΝ εκφράζοντας ξανά την
αλληλεγγύη της στο δοκιμαζόμενο
λαό της Παλαιστίνης βρέθηκε
στην εκδήλωση που διοργάνωσαν
οι Παλαιστίνιοι στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Ημέρα
της Γης (30 Μαρτίου), κατά την
οποία τιμήθηκαν όλοι εκείνοι που
έχασαν τη ζωή τους και τη γη των
προγόνων τους από τις πολιτικές
του εποικισμού του Ισραήλ. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν Παλαιστίνιοι
φοιτητές και πρόσφυγες.

Παραπολιτικά 4
Ευρωπαϊκά θέματα 10
ΕΔΟΝόπουλα 14

• Σχολικός Εκφοβισμός
• Παγκύπρια εκδρομή ΕΔΟΝόπουλων

Πορεία με αδιέξοδα χαράζει
η Κυβέρνηση

Φοιτητές 15

• Ανοδική πορεία της Προοδευτικής Κ.Φ. παντού
• Φοιτητική χορηγία - Οι αγώνες της Προοδευτικής
έφεραν αποτελέσματα

Μαθητές 16-17
26 + 28 Μαρτίου:

Στα πλαίσια του Δεκαημέρου
Επαναπροσέγγισης
πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις
επαρχίες συζητήσεις για το θέμα των
αγνοουμένων και τη δικοινοτική του
διάσταση με κύρια ομιλήτρια την Τ/Κ
ερευνητική δημοσιογράφο Sevgul
Uludag, η οποία έχει βραβευτεί
φέτος με το βραβείο του «Ευρωπαίου
Πολίτη» από το Ευρωκοινοβούλιο.

• Συνδιασκέψεις ΕΣΕΜ
• Στιγμές από τη δράση των μαθητών

Νέοι Εργαζόμενοι 18
Η «Ν» προτείνει 19
Πολιτισμός 20

• Αποτελέσματα διαγωνισμού ποίησης προς τιμήν των
70χρόνων της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ

Τ.Θ. 21986
Τ.Κ. 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22766459
Fax: 22757161

Τηλέφωνο Τμήματος
Διαφημίσεων:
22766535

Εκτύπωση:
PRINTCO LTD

Η

μαζικότητα της πορείας
Καβάζογλου-Μισιαούλη κάθε
χρόνο, αποδεικνύει ότι ο λαός της
Κύπρου θυμάται και τιμά ήρωες
που έπεσαν για την πατρίδα, όχι σε
μάχη με στρατούς, αλλά σε μια μάχη ιδεολογική,
για την υπεράσπιση της ελληνοτουρκικής φιλίας
και την εξάλειψη του φασισμού. Παράλληλα, η
πορεία αυτή μας θυμίζει ότι πρέπει να αντισταθούμε
σ’ αυτούς που προσπαθούν, όχι πλέον με όπλα,
αλλά με πολιτικά μέσα να σιγάσουν τις φωνές
που ζητούν επανένωση, που ζητούν λύση βιώσιμη
και λειτουργική, χωρίς ξένες επεμβάσεις. Μια
λύση που να προέρχεται από τον λαό της Κύπρου,
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, για το λαό
της Κύπρου.

Μορφωτικό 21

• Αφιέρωμα 70χρόνων ΕΔΟΝ (Μέρος 11ο και τελευταίο)

Αναλύοντας την κατάσταση στην οποία περιήλθε
το κυπριακό πρόβλημα και τη στασιμότητα
στις διαπραγματεύσεις, δεν μπορούμε παρά να
εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τον
τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα.
Έχοντας κατά νου τις προεκλογικές διακηρύξεις
για ισχυρά ερείσματα που είχε η κυβέρνηση
στη διεθνή κοινότητα και που με επιδέξιους
χειρισμούς θα έβαζαν την Τουρκία στο σκαμνί
του κατηγορουμένου, απορούμε πως φτάσαμε να
κατηγορείται η δική μας πλευρά για απροθυμία να
επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Όλα αυτά, όταν οι Τουρκικές απροκάλυπτες
προκλήσεις στην περιοχή χτυπούν κόκκινο, με
δύο συνεχόμενες NAVTEX να θίγουν για ακόμη
μια φορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.
Κι εκεί που κάποιος αφελής θα περίμενε τη
διεθνή κοινότητα να αντιδράσει μπροστά στην
οφθαλμοφανή αυτή παραβίαση, βλέπουμε τους
περιβόητους φίλους του πρόεδρου Αναστασιάδη,
όχι απλά να τηρούν σιγή ιχθύος, αλλά και να
στρέφουν το δάκτυλο προς τη δική μας πλευρά,
αναμένοντας υποχωρήσεις. Και πάλι, εκεί που
κάποιος αφελής θα περίμενε τουλάχιστον να δει
επιδέξιους διπλωματικούς χειρισμούς, βλέπει μια
γενικότερη σύγχυση στο προεδρικό. Ανησυχητικές
είναι και οι δηλώσεις του Ειδικού Συμβούλου του

Γ.Γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Έστεν Μπάρθ Εϊντε,
ο οποίος συνέδεσε (και αυτός) την επανέναρξη
των συνομιλιών με τη λήξη της τουρκικής NAVTEX
και τις διαδικασίες που γίνονται για εκμετάλλευση
του φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό φαίνεται να
εξυπηρετεί για ακόμα μια φορά τα συμφέροντα
τις Τουρκίας.
Επιβάλλεται, λοιπόν, ο πρόεδρος να οδηγήσει
τη διαδικασία μακριά από αδιέξοδα και να
λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε, από τη μια
να διαφανεί η αποκλειστική ευθύνη που φέρει η
Τουρκία για την αναστολή της διαπραγματευτικής
διαδικασίας, εξαιτίας των προκλητικών της
κινήσεων εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και
από την άλλη να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα τη
θέληση της δικής μας πλευράς για επανέναρξη των
συνομιλιών πάντα στη βάση αρχών, αξιοποιώντας
τις συγκλήσεις Χριστόφια - Ταλάτ και μακριά από
πολιτικές προκαταλήψεις και σκοπιμότητες.

Σε αδιέξοδα και στο
εσωτερικό

Αδιέξοδα για τους πολίτες φυσικά, αφού για την
κυβέρνηση η εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας
του μνημονίου θα μπορούσαν να αποτελούν το
πολιτικό τους μανιφέστο. Σοβαρά τραυματισμένη η
κυπριακή κοινωνία και οικονομία από το κούρεμα
των καταθέσεων, δέχεται εδώ και δυο χρόνια
διακυβέρνησης Αναστασιάδη, αλλεπάλληλα
πυρά. Οι ιδιωτικοποιήσεις, με το ξεπούλημα
των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών,
η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με
μειώσεις μισθών, ευέλικτα ωράρια, απολύσεις,
ανεργία (η οποία στους νέους βρίσκεται στο 40%),
καταστρατήγηση
των συλλογικών
συμβάσεων και
άλλα τόσα. Και
πριν προλάβει ο
κυπριακός λαός
να
θρηνήσει
τις
χαμένες
κατακτήσεις του
παρελθόντος,
β ρ ί σ κ ε τ α ι
αφοπλισμένος και
ανυπεράσπιστος
μπροστά
σε
νέα μέτρα που
προωθούνται από
την κυβέρνηση με
κίνδυνο να χάσει
το σπίτι του ή την
εργασιακή του

στέγη με τις εκποιήσεις, να χάσει το δικαίωμα
στην παροχή δημόσιας δωρεάν υγείας με την
προσπάθεια εφαρμογής του πολυασφαλιστικού
συστήματος στην υγεία, να βλέπει ακόμη και την
παιδεία να θυματοποιείται, την ίδια στιγμή που
παρακολουθούμε εναγωνίως να δούμε που θα
καταλήξει το φιάσκο με το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα. Η μαζικότατη εκδήλωση στις 4 Μαρτίου
έδωσε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η κοινωνία αντιδρά
και δε δέχεται τα αδιέξοδα που δημιουργούν αυτές
οι πολιτικές λιτότητας. Πολιτικές που εξυπηρετούν
τα συμφέροντα των τραπεζών και του μεγάλου
κεφαλαίου. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι σύμφωνα
με έρευνα του Υπουργείου Οικονομικών, 19% του
εθνικού εισοδήματος έχει περάσει από το 10% των
πιο χαμηλά αμειβομένων, στο 10% των πιο υψηλά
αμειβομένων.

Η κατάσταση όμως δεν είναι ανεπανόρθωτη,
όσο υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις που
διεκδικούν. Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι
αγώνες που δίνει η Προοδευτική Κ.Φ. για να
μην κουτσουρευτεί η φοιτητική χορηγία, όπως
επιχειρείται από την Κυβέρνηση. Η εμπιστοσύνη
των νέων αντικατοπτρίζεται μέσα από τη
μεγάλη μερίδα φοιτητών που εξακολουθεί
να αντιλαμβάνεται την ευθύνη και δύναμη
που έχει με τη ψήφο του, ενδυναμώνοντας τις
φωνές της διεκδίκησης. Αντιλαμβάνεται οτι
συμμαχώντας με τις προοδευτικές δυνάμεις
στο φοιτητικό κίνημα, η νεολαία μπορεί
να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό
εκφράστηκε και μέσα από τη συνεχή άνοδο
της Προοδευτικής Κ.Φ. στις μέχρι στιγμής
εκλογικές αναμετρήσεις.

Δάσκαλε που δίδασκες και
λόγο δεν εκράτες...

Για ακόμα μια φορά
στεκόμαστε συνεπείς
απέναντι στη νεολαία και τον
τόπο μας

Κι εκεί που βλέπουμε να σείεται συθέμελα το
κοινωνικό κράτος, έρχονται να μας ταράξουν και
σει(θε)σμικές δονήσεις που ισοπεδώνουν και το
κράτος δικαίου. Η σύγκρουση συμφερόντων της
Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, η αποκάλυψη
των μεθοδεύσεων στη διερεύνηση των εγκλημάτων
που έγιναν στη Λαϊκή, η υπόνοιες για εμπλοκή
πολιτικών και άλλων σημαινόντων προσώπων
στην υπόθεση, συνθέτουν το σκηνικό ή μάλλον
το παρασκήνιο της επικαιρότητας. Κι εκεί που
η αντιπολίτευση επί διακυβέρνησης Χριστόφια,
απαιτούσε με τον πλέον έντονο τρόπο ο πρόεδρος
να είναι παντογνώστης, σήμερα ομολογεί ότι ο
πρόεδρος δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα.
Ούτε καν να έχει υπόψη του δημοσιεύματα (βλ.
Χαραυγή) που προειδοποιούσαν από το Μάρτιο
του 2014 για τη σύγκρουση συμφερόντων που
θα προκύπταν με το διορισμό της Χρυστάλλας
Γιωρκάτζη στην Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετα
και παρόλες τις προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ,
ο πρόεδρος επέλεξε να επαναβεβαιώσει τον
διορισμό τον Νοέμβριο του 2014 με νέο συμβόλαιο,
οδηγώντας την κατάσταση σε ακόμα ένα αδιέξοδο
και αφήνοντας την Κυβέρνηση για ακόμα μια φορά
εκτεθειμένη.

Η διαπλοκή που τους έγινε
συνήθεια...

Ως νεολαία, και κυρίως ως η νεολαία που
μάχεται εδώ και δεκαετίες για τα συμφέροντα
του λαού και την ευαισθητοποίηση και
συμμετοχή των νέων στα κοινά, απαιτούμε
την αποκατάσταση του κύρους των θεσμών,
ώστε να εξυπηρετούν την κοινωνία και όχι
τα συμφέροντα αυτών που προσπαθούν με
μεθοδεύσεις να ενισχύσουν την πολιτική
τους δύναμη και να αποκτήσουν έλεγχο του
τραπεζικού συστήματος για εξυπηρέτηση
ιδίων συμφερόντων. Θα συνεχίσουμε
συνεπείς στον αγώνα μας για δίκαιη και
βιώσιμη λύση του Κυπριακού, για επαναφορά
του κοινωνικού κράτους, υπερασπιζόμενοι
τα δικαιώματα των εργαζομένων, των
φοιτητών, των μαθητών και των παιδιών.
Απόδειξη αυτών, η συνεχής μας δράση. Με
τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα
πλαίσια του Δεκαημέρου Επαναπροσέγγισης
της Οργάνωσης, με τις προ-φεστιβαλικές
εκδηλώσεις, όπου θα προβληθούν οι θέσεις
μας στα προβλήματα που ταλανίζουν τη
νεολαία, με τα φεστιβάλ παιδιού για την
προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού,
με άλλες τόσες παγκύπριες, επαρχιακές και
τοπικές εκδηλώσεις, κορυφώνοντας τη δράση
μας με τον Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών. Τέλος, δεσμευόμαστε ότι ως ΕΔΟΝ,
θα προτάξουμε τις θέσεις μας για τη Νεολαία
στο επερχόμενο τακτικό συνέδριο του ΑΚΕΛ,
συμβάλλοντας έτσι στη χάραξη πολιτικής. Για
να χαράξουμε όλοι μαζί μια πορεία, που δε θα
οδηγεί σε αδιέξοδα, αλλά σε ένα ελπιδοφόρο
μέλλον για τον τόπο και τη νεολαία μας.
•Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Τα σκάνδαλα και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, παρόλες τις
προσπάθειες συγκάλυψής τους, έχουν δυστυχώς
πλήξει σε μεγάλο βαθμό τους θεσμούς και το
πολιτικό σύστημα, παρασύροντας την κυπριακή
κοινωνία, κυρίως τη νεολαία, στην απαξίωση.
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«Ν»: Η πολιτική σου δράση από τη στιγμή
που εκλέχθηκες ως «βουλευτής» του ΡΤΚ,
είχε αντίκτυπο τόσο στην τουρκοκυπριακή
όσο και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Το
ότι τόλμησες να συγκρουστείς με συμπαγή
στερεότυπα και μίλησες για διάφορα θέματα
ταμπού αφύπνισε πολλές συνειδήσεις. Τί έχεις
να πεις γι’ αυτό;
Καταρχάς, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας
είναι το ζήτημα της παρασιώπησης της κοινής μας
ιστορίας. Γνωρίζουμε μόνο την επίσημη ιστορία, η
οποία βασίζεται σε ιστορίες θυματοποίησης της μιας
κοινότητας μονομερώς, χωρίς να αφήνουμε χώρο για
τον πόνο της άλλης κοινότητας. Εμείς (ως Τ/κ και Ε/κ),
τείνουμε να αρνιόμαστε τα δικά μας λάθη και συνήθως
προτιμούμε να κατηγορούμε την άλλη κοινότητα για
τις οδυνηρές εμπειρίες του παρελθόντος. Και οι δύο
κοινότητες βλέπουν τους εαυτούς τους ως τα θύματα
αυτής της ιστορίας και όχι ως τους αυτουργούς των
προβλημάτων που συνέβησαν στο παρελθόν. Ωστόσο,
εάν δεν κάνουμε αυτοκριτική, και δεν αντιμετωπίσουμε
τα ιστορικά γεγονότα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε
ο ένας τον πόνο του άλλου.
Πιστεύω ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εθνικισμού
και φασισμού. Για να παραμερίσουμε και να σιγήσουμε
αυτές τις εθνικιστικές και φασιστικές δυνάμεις, θα
πρέπει να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο από μια άλλη
οπτική. Αποτελεί χρέος μας να βρούμε μια νέα πορεία
και να ανοίξουμε ένα νέο κανάλι επικοινωνίας μιλώντας
για τα κοινά που μοιραζόμαστε.
Από τον καιρό της διαίρεσης, οι διαπραγματεύσεις για
την ειρήνη βασίζονται στους εθνικούς διαχωρισμούς
των δύο κοινοτήτων. Αυτές είναι διαφορές που
μας χωρίζουν στη βάση της θρησκείας, γλώσσας
εθνικής καταγωγής και σε αυτή τη βάση γίνεται η
συζήτηση στο τραπέζι των συνομιλιών. Έχουμε κοινούς
παρανομαστές οι οποίοι μπορούν να μας ενώσουν
όπως το να είσαι νέος, γυναίκα ή εργαζόμενος. Αυτοί
οι κοινοί παρανομαστές μπορούν να αποτελέσουν την
καλύτερη βάση για να προχωρήσουμε μπροστά και
να υλοποιήσουμε κοινούς αγώνες ενάντια τα κοινά
μας προβλήματα. Για παράδειγμα, μια Ελληνοκύπρια
και μια Τουρκοκύπρια μπορούν να υποφέρουν
από ενδοοικογενειακή βία. Ή Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι νέοι βιώνουν κοινά προβλήματα όπως
η ανεργία ή τον ίδιο τον καπιταλισμό. Αυτά είναι κοινά
προβλήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε παρά
να μιλάμε μόνο για τις θρησκευτικές και εθνικές
διαφορές. Υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα που
μπορούν να μας ενώνουν, αυτό πιστεύω…

«Ν»: Αποτελεί μια σκιώδη αλήθεια ότι ο
ρόλος της γυναίκας στα πολιτικά ζητήματα της
Κύπρου δεν ήταν απλά περιθωριοποιημένος,
αλλά οι γυναίκες υπήρξαν τα κύρια θύματα
του πολιτικού προβλήματος. Γιατί αυτό είναι
σημαντικό να το αντιληφθούν οι γυναίκες και
πώς αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με την
πορεία του Κυπριακού;
Πρώτα απ’ όλα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε όλο
τον κόσμο, οι γυναίκες υπήρξαν τα πρώτα θύματα
του πολέμου επειδή δεν είχαν μόνο σκοτωθεί, αλλά
είχαν επίσης βιαστεί και κακοποιηθεί, ενώ την ίδια

συνέντευξη

στιγμή είχαν το ρόλο της μητέρας στο σπίτι που
έπρεπε να αφήσουν. Σύμφωνα με το ψήφισμα 3025
του Σ.Α. του ΟΗΕ, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, οι
γυναίκες θα πρέπει να πάρουν μέρος στη διαδικασία
των διαπραγματεύσεων. Για να δώσουν λύσεις στα
ιδιαίτερα τους προβλήματα, οι γυναίκες πρέπει να
καθίσουν γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων
και θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παραγάγουν
εισηγήσεις για μια ειρηνική διευθέτηση.
Οι γυναίκες, επίσης, έχουν τη δική τους ατζέντα. Ως
φεμινίστρια, πιστεύω ότι το καπιταλιστικό σύστημα
εκμεταλλεύεται όλους μας, αλλά οι γυναίκες τυγχάνουν
διπλής εκμετάλλευσης, ακριβώς λόγω του φύλου τους.
Μερικές φορές, για παράδειγμα, μια γυναίκα της
αστικής τάξης που δουλεύει ως Διευθύνων Σύμβουλος
σε μια εταιρεία, μπορεί να κακοποιείται από τον άντρα
της, λόγω του φύλου της. Επίσης, ένας εργάτης μπορεί
να κτυπήσει τη γυναίκα του, ακριβώς λόγω του φύλου
του. Έτσι, πιστεύω πως κάποιες κοινωνικές ομάδες
χρειάζονται ειδική προσοχή, κάτω από την ομπρέλα
ενός κοινού αγώνα βέβαια.
Ενώ προσπαθούμε να λύσουμε το Κυπριακό οι γυναίκες
πρέπει να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, στα σπίτια
τους. Έτσι, πιστεύω, ως γυναίκες της Κύπρου, πρέπει
να λαμβάνουμε μέρος σε ολόκληρο το κοινωνικό
φάσμα. Στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, στις
οικονομικές διεργασίες, στον πολιτισμό, παντού.

«Ν»: Πιστεύεις ότι οι δύο κοινότητες διαχρονικά
έτειναν να περιθωριοποιούν διάφορες
κοινωνικές ομάδες (π.χ. ΛΟΑΤ, άτομα με
αναπηρίες, άτομα με παθήσεις);
Πριν δέκα χρόνια ήταν αρκετά έντονο αυτό το
φαινόμενο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο κόσμος
δεν αναγνώριζε τα ΛΟΑΤ άτομα, δεν ενδιαφέρονταν για
τα άτομα με αναπηρίες και μερικές φορές εξέφραζαν
έντονα συμπεριφορές διακρίσεων. Αλλά όταν εμείς
(ως ακτιβίστριες του φεμινιστικού κινήματος και
άλλων κινημάτων για τα θέματα των αναπήρων)
ξεκινήσαμε να μιλούμε δημόσια διαφωτίζοντας
τον κόσμο για το θέμα των διακρίσεων, ο κόσμος
ξεκίνησε να ευαισθητοποιείται και να αποδέχεται τη
διαφορετικότητα και τα δικαιώματα των καταπιεσμένων
κοινωνικών ομάδων. Συγκρίνοντας τη σημερινή
κατάσταση με το παρελθόν, θα μπορούσα να πω
ότι το επίπεδο ευαισθητοποίησης για τα κοινωνικά
ζητήματα αυξάνεται. Ωστόσο, έχουμε μεγάλο δρόμο
να διανύσουμε.

«Ν»: Σε ποιό βαθμό η συνεχιζόμενη
παρεμβατικότητα της Τουρκίας στα εσωτερικά
ζητήματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας
απειλεί την πορεία για λύση και ακόμη την ίδια
την ύπαρξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας;
Οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται από την
Τουρκία στενεύουν την οικονομική ζωή, οι μισθοί
μειώνονται, η κοινωνική ασφάλιση εξαφανίζεται, έτσι
ο κόσμος δεν είναι χαρούμενος γι’ αυτό. Και λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών, αφού η «ΤΔΒΚ» δεν είναι
αναγνωρισμένο κράτος, ο κόσμος δεν μπορεί να προβεί
κανονικά σε οικονομικές δραστηριότητες.
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Επιπρόσθετα, το ζήτημα του νερού είναι στην ατζέντα.
Αυτή η εξέλιξη διασύνδεει το βορρά με την Τουρκία
ακόμη πιο βαθιά και λόγω αυτής της οικονομικής
εξάρτησης, μπορούν να διεισδύουν στην πολιτική
ζωή των Τουρκοκυπρίων ακόμη πιο αποτελεσματικά.
Από την άλλη, η τουρκική κυβέρνηση του Προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, έχει ένα απολυταρχικό
χαρακτήρα. Σε αυτή την κατεύθυνση, προωθείται
η αλλαγή του συστήματος της Τουρκίας από
κοινοβουλευτικό σε προεδρικό. Όταν κοιτάζεις τις
πρακτικές τους, αντιλαμβάνεσαι ότι οδηγούν σε ένα
είδος παλινόρθωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι τάσεις και συμπεριφορές τους έχουν συντηρητικά
στοιχεία. Το ΑΚΡ (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης)
αποτελεί μια ηγεμονική δύναμη, η οποία δεν
κυριαρχεί απλά, αλλά μερικές φορές λαμβάνει και τη
συγκατάθεση του κόσμου, ο οποίος πιστεύει τα ψέματα
που λέγονται και από Τουρκοκύπριους πολιτικούς
χωρίς καμιά ντροπή, για το ότι πρόκειται να γίνουν
δήθεν οι Τουρκοκύπριοι μια υπερδύναμη στη διεθνή
σκηνή.

«Ν»: Τι χρειάζεται περισσότερο από μέρους
των προοδευτικών δυνάμεων των δύο
κοινοτήτων για να επαναφέρουν το ζήτημα
μιας ομοσπονδιακής λύσης στην ατζέντα των
απλών ανθρώπων πιέζοντας έτσι σε κοινωνικό
επίπεδο τις επίσημες διαπραγματεύσεις να
προχωρήσουν;
Θα πρέπει να διαβάσουμε οι μεν τις ιστορίες των δε
πιο βαθιά και δε θα πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον
άλλο ως το «κάτι άλλο από τον εαυτό μας», επειδή
έχουμε αρκετά κοινά. Δεν πρέπει να βλέπουμε τη
διαδικασία των διαπραγματεύσεων μόνο ως ένα πάρεδώσε. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, αλλά πρόκειται
για την οικοδόμηση ενός πολιτισμικού φεντεραλισμού,
ο οποίος δε θα οικοδομήσει απλά ένα ομοσπονδιακό
κράτος. Η φεντεραλιστική κουλτούρα θα διαμορφώσει
μια ειρηνική κουλτούρα η οποία θα ανθίσει στη βάση
μιας κοινής αλληλοκατανόησης, πολυπολιτισμικότητας
και εμπιστοσύνης. Αυτή θα πρέπει να είναι πέραν
των εθνικών διαφορών. Θα πρέπει να βασίζεται
στην συνείδηση για μια κοινή πατρίδα, την Κύπρο.
Εάν δεν μπορέσουμε να μοιραζόμαστε τις κοινές μας
ανησυχίες, θα είναι αδύνατο να δράσουμε από κοινού.
Οι εθνικιστές και από τις δύο πλευρές έχουν πετύχει
στο να τοποθετήσουν σύνορα στην καρδιά αυτής της
χώρας, αλλά με τον καιρό τα σύνορα ξεκίνησαν να
οικοδομούνται και στα μυαλά μας. Οπόταν πρέπει να
προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά και να απαλλαγούμε
από αυτά τα φανταστικά εμπόδια μιλώντας σε μια
βάση πέραν των εθνικών διαφορών.
Επιμέλεια:
Αργύρης Ματσεντίδης
Μέλος Γραφείου Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ
Λευκωσίας-Κερύνειας
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«Ν»: Καταρχήν, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το ποια είναι η
ΠΣΟ και ποιο είναι το έργο της.
Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία εχει σήμερα 90 εκατομμύρια μελη,
μέσω των συνδικάτων τα οποία είναι μέλη της σε 126 χώρες. Είναι η παλαιότερη
ενεργή διεθνής συνδικαλιστική Οργάνωση, αφού ιδρύθηκε στις 3 Οκτωβρη 1945
στο Παρισι, μετά την αντιφασιστική νίκη, για να ενώσει τους εργαζόμενους όλου
του κόσμου χωρίς διακρίσεις σε διεθνιστικό και ταξικό αγώνα για τα δικαιώματα
τους. Από το 2005 και το Συνέδριο που έγινε στην Αβάνα της Κούβας, η έδρα της ΠΣΟ
μεταφέρθηκε στην Αθήνα και πραγματοποιήθηκε έκτοτε μια συλλογική προσπάθεια για
το ολοκληρωτικό ξεπέρασμα των δυσκολιών που έφερε στο διεθνές συνδικαλιστικό
κίνημα, και ως εκ τούτου και στην ΠΣΟ, η ανατροπή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης
και η επικράτηση του ρεφορμισμού σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Φέτος, η ΠΣΟ συμπληρώνει 70 χρόνια διεθνιστικού αγώνα και εορτασμοί θα
πραγματοποιηθούν σε δεκάδες χώρες του κόσμου, θα κυκλοφορήσουν πολλές
εκδόσεις με θέμα την ιστορία και τα διδάγματα των αγώνων του συνδικαλιστικού
κινήματος και θα αποδοθεί φόρος τιμής στους συνδικαλιστές που έδωσαν την ζωή
τους στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Στα 70 χρόνια της πλούσιας δράσης της, ήταν
πάντα στο πλευρό των λαών που αγωνίζονταν για τα δικαιώματα τους, ενάντια στην
αποικιοκρατία, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, ενάντια στις δικτατορίες. Στο
πλευρό του κυπριακού λαού και όλων των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων
σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

«Ν»: Ποιες δράσεις αναπτύσσει η ΠΣΟ μέσα σε αυτές τις συνθήκες;
Σε συνθήκες όπου η αντεργατική και κατασταλτική πολιτική των κυβερνήσεων
και των μονοπωλίων οξύνεται, οι ενδοιμπεριαλιστικές αντιθέσεις ανάβουν
συνεχώς νέες φωτιές πολέμου και η βαρβαρότητα του καπιταλισμού γίνεται
εμφανής σε κάθε έκφανση της ζωής, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία
πρώτα και κύρια αποκαλύπτει τα προβλήματα και τις αιτίες τους, εξοπλίζει με
επιχειρήματα κάθε συνδικαλιστή σε κάθε απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη,
ενισχύει τον ταξικό προσανατολισμό, ενώ δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να
ευνοείται η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ο συντονισμός της δράσης,
η αλληλεγγύη και η κοινή πάλη των εργαζομένων σε κλαδικό, περιφερειακό
και διεθνές επίπεδο.
Αξιοποιεί τη μόνιμη εκπροσώπηση της σε διεθνείς οργανισμούς όπως πχ. στον
ΟΗΕ ,στην Ν.Υόρκη, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας στη Γενεύη, στο ΦΑΟ στη
Ρώμη, στην ΟΥΝΕΣΚΟ, στο Παρίσι κλπ, προκειμένου να αναδεικνύει τα επίκαιρα
προβλήματα των εργαζομένων και παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς μέσα σε
αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς, να υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμού
και κοινής δράσης όλων των ταξικών δυνάμεων του διεθνούς συνδικαλιστικού
κινήματος.
Σημαντική στιγμή του ετήσιου πλούσιου προγράμματος δράσης είναι, για
παράδειγμα, η Διεθνής Ημέρα Δράσης, με κοινά αιτήματα που οργανώνεται
τα τελευταία χρόνια με διαδηλώσεις, απεργίες και εκδηλώσεις σε δεκάδες
χώρες. Σταθερές δράσεις οργανώνει η ΠΣΟ για την αλληλεγγύη στους λαούς
της Παλαιστίνης, της Κολομβίας, του Λιβάνου, της Κούβας,της Κυπρου, της
Ουκρανιας, της Βενεζουελας, της Ελλαδας, της Πορτογαλιας κ.α. Ταυτόχρονα,
σε καθημερινό επίπεδο η ΠΣΟ στηρίζει τα μέλη της και όλους τους αγώνες των
εργαζόμενων.

«Ν»: Υπάρχει απήχηση των θέσεων και δράσεων της ΠΣΟ ανά το
παγκόσμιο;
Την τελευταία δεκαετία η ΠΣΟ βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Δεκάδες νέες
οργανώσεις κάθε χρόνο συστοιχίζονται στις γραμμές της, διοργανώνονται
δράσεις για όλα τα μεγάλα και μικρότερα προβλήματα των εργαζομένων,
ενώ η διεθνιστική αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων ανά κλάδο,
περιφέρεια και χώρα, έχει δυναμώσει αισθητά. Στο τελευταίο Συνέδριο της
ΠΣΟ, το 2011 στην Αθήνα, πήραν μέρος 828 συνδικαλιστές από 110 χώρες του
κόσμου, ενώ οι θέσεις του Συνεδρίου έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα. Ωστόσο, με
βάση την τεράστια επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη διεθνώς, η απάντηση
του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος βρίσκεται ακόμα σε αναντιστοιχία. Η
πιο βασική αδυναμία των συνδικάτων μας σε όλο τον κόσμο είναι κύρια η μικρή
συμμετοχή νέων εργατών αγοριών και κοριτσιών, τη στιγμή μάλιστα κατά την
οποία η νεολαία είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην ανεργία σε όλες τις
καπιταλιστικές χώρες.

«Ν»: Πρόσφατα παρευρεθήκατε στην Κύπρο και χαιρετίσατε τη μεγάλη
κινητοποίηση ενάντια στη λιτότητα και τα μνημόνια. Που οδηγούν οι
πολιτικές αυτές;
Να πω ένα μπράβο στην ΠΕΟ που ήταν η καρδιά και ο νους αυτής της πρωτοβουλίας.
Ηταν μια μεγάλη, πετυχημένη κινητοποίηση λαϊκών κινημάτων που έδωσε έμπρακτη
απάντηση στις αντεργατικές πολιτικές της Κυπριακής Κυβέρνησης, στις πολιτικές της
ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών οι εργαζόμενοι και οι
λαοί τα βιώνουν καθημερινά. Αυτά τα προβλήματα μεγάλωσαν, αλλά δεν εμφανίστηκαν
ξαφνικά την εποχή της τελευταίας διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης ή μόνο λόγω των
μνημονίων και των πολιτικών που οι κυβερνήσεις αποφασίζουν από κοινού εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να υπογραμμίζουμε την τεράστια αντίφαση που
παρατηρείται σήμερα σε μεγαλύτερό ή μικρότερο βαθμό σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη.
Μεγάλες δυνατότητες, τεράστιος πλούτος, πρώτες ύλες, αγροτική παράγωγή, σημαντική
τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, υπερπαραγωγή σε όλους τους τομείς και σκληρή
εργασία να συναντώνται παντού, ωστόσο λόγω της λογικής του κέρδους και της ιδιοποίησης
αυτού του πλούτου από τα μονοπώλια και τους λίγους, τεράστια και βασικά προβλήματα
των εργαζομένων να παραμένουν άλυτα.
Η φτώχια, η μη επαρκής πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, σε
σύγχρονες και δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, η στέγαση, οι μεταφορές, οι ενεργειακές
ανάγκες της οικογένειας, αλλά και άλλα εργατικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα
αντί να καλύπτονται συνεχίζουν να υπάρχουν και σε άλλες χώρες να επανέρχονται. Το
ωράριο ελαστικοποιείται, η κοινωνική ασφάλιση υποβαθμίζεται, η ασφάλεια και η υγιεινή
στους χώρες εργασίας παραμένει σημαντικό θέμα. Ταυτόχρονα, ενώ οι παραγωγικές
δυνατότητες είναι τεράστιες, οι ανάγκες των λαών είναι τεράστιες, η ανεργία σε πολλές
χώρες μεγαλώνει. Αυτό δεν έχει άλλη λογική εξήγηση πέρα από το ότι η στρατηγική των
μονοπωλίων είναι σε πλήρη αντίφαση με τις ανάγκες της πλειοψηφίας, του λαού. Σήμερα,
λοιπόν, είναι απαραίτητο ένα εργατικό κίνημα σε συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα που
πλήττονται, που θα διεκδικεί όλα τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού
και που θα ανοίγει δρόμο για την συνολική ρήξη μέχρι την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο και το τέλος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

«Ν»: Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους Κύπριους
εργαζόμενους και την κυπριακή νεολαία;
Να συνεχίσουν τον αγώνα τους κάτω από τα λάβαρα της ΠΕΟ που η ιστορία της, η δράση
της, η ενωτική της τακτική και το διεθνές της κύρος, αποτελούν εγγύηση για ολόκληρη
συνολικά την εργατική τάξη του νησιού, για τους τουρκοκύπριους και τους ελληνοκύπριους
και την ελπίδα για την εργατική νεολαία και το μέλλον της. Τίποτα δεν χαρίστηκε ποτέ
στους λαούς μας. Ότι κατακτήσαμε ήταν αποτέλεσμα αγώνων και ταξικών συγκρούσεων.
Ας μην το ξεχνούμε αυτό! Για το λόγο αυτό, η νεολαία της Κύπρου, η εργατική νεολαία,
οι σπουδαστές, όλη η νέα γενιά, είναι χρήσιμο να αξιοποιεί καθημερινά την πλούσια
αγωνιστική ιστορία της ΠΕΟ στις σημερινές συνθήκες, σαν εργαλείο για το παρόν και το
μέλλον. Ζούμε σε συνθήκες με μεγάλες, σύνθετες δυσκολίες για τη νέα γενιά, αλλά και
με μεγάλες καινούργιες δυνατότητες. Στις συνθήκες αυτές, η ΕΔΟΝ έχει να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο και στα μέλη της ΠΣΟ σε όλο τον κόσμο. Η συνεισφορά σας στο διεθνές
νεολαιίστικο κινημα δεν περνά απαρατήρητη. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία
και η ΠΕΟ είχαν πάντα πολύ δεμένες σχέσεις αλληλοστήριξης και αλληλοσεβασμού.
Έχουμε σταθεί στο πλευρό του κυπριακού λαού για τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα
του, αλλά και για την επίλυση του Κυπριακού και για την επανενωση του νησιου. Θα
συνεχίσουμε μαζί σε αυτήν την κατεύθυνση.

Eπιμέλεια:
Αντρέας Παναγιώτου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ - Συντακτική Επιτροπή “Ν”

σ

τις 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το
Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, με
αφορμή τη συνεδρία της ΕΚΤ. Χιλιάδες
δήλωσαν παρών, μετά το κάλεσμα
20 και πλέον συνδικαλιστικών και κοινωνικών
οργανώσεων, που αποτελούν την πλατφόρμα
«Η Κοινωνία Αντιδρά και Διεκδικεί». Άτομα κάθε
ηλικίας απαίτησαν καλύτερες συνθήκες ζωής,
περισσότερες θέσεις εργασίας, τερματισμό της
λιτότητας και των πολιτικών ξεπουλήματος των
ημικρατικών οργανισμών.
Μεταξύ των συνθημάτων που φώναξαν οι
διαδηλωτές, ήταν «Λεφτά για την Παιδεία, όχι για
τις τράπεζες και την πλουτοκρατία» και «Φοιτητές
εργατιά μια φωνή και μια γροθιά».
«Χορτάσαμε λιτότητα, διεκδικούμε αξιοπρέπεια»,
«Όχι στην εμπορευματοποίηση της Υγείας» ήταν
μερικά από τα συνθήματα που ήταν γραμμένα
σε πανό.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιδόθηκε υπόμνημα
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στο οποίο οι
διαδηλωτές υποδεικνύουν ότι τα μέτρα λιτότητας
και οι πολιτικές που σχεδίασαν και σχεδιάζουν η
ΕΕ, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ κάθε άλλο παρά οδηγούν
στο ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης.
Παρών στην εκδήλωση διαμαρτυρίας ήταν και
ο FabiodeMasi, Γερμανός Ευρωβουλευτής της
Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς,
ο οποίος έστειλε αγωνιστικούς χαιρετισμούς
σε όλους τους λαούς που υποφέρουν από τις
πολιτικές της λιτότητας.
«Είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε τις πολιτικές
της Τρόικας, τις πολιτικές της ΕΚΤ, οι οποίες
γεννούν βάσανα, ανεργία και εξαθλίωση», είπε
στο δικό του χαιρετισμό, ο ΓΓ της ΠΣΟ, Γιώργος
Μαυρίκος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο τέως Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, οι
ηγέτες των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και Οικολόγων,
καθώς και αντιπροσωπείες των κομμάτων
ΔΗΚΟ και Συμμαχίας Πολιτών. Συμμετείχαν
επίσης εκπρόσωποι συνδικάτων, κινημάτων και
οργανώσεων από την Ελλάδα, την Πορτογαλία,
την Ιταλία, τη Γαλλία και άλλες χώρες.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από τους Παντελή Θαλασσινό και
Κούλλη Θεοδώρου.
Επιμέλεια:
Χάρης Καρμέλλος
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Η

ΕΔΟΝ ιστορικά υπήρξε πάντα πιστή στην πολιτική
της ειρηνικής συμβίωσης των δύο κοινοτήτων,
ενάντια στις επιβουλές όσων επέβαλλαν τον
αναγκαστικό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων
σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής, ως πρωτοπόρα
οργάνωση νεολαίας, η ΕΔΟΝ, διοργανώνει εδώ και 23 χρόνια
δεκαήμερο επαναπροσέγγισης, διοργανώνοντας δικοινοτικές και
όχι μόνο εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο, το Δεκαήμερο είναι αφιερωμένο
στους ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας, Ντερβίς Αλί
Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη, που το παράδειγμα τους φωτίζει
τις νέες γενιές του τόπου, στο πώς να επανενώσουν τις γέφυρες
επικοινωνίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα
κοινό αγώνα για την επανένωση του τόπου μας.
Ειδικότερα, μετά το 1974, υπήρξε επιτακτική ανάγκη προώθησης
πολιτικής που θα έφερνε τις δύο κοινότητες πάλι μαζί και που θα
έδινε την ευκαιρία στις δύο κοινότητες να συνεχίσουν να παλέυουν
μαζί για την επανένωση της Κύπρου. Τέτοια ήταν η πολιτική της
επαναπροσέγγισης, η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί συστατικό
στοιχείο του δικού μας αντικατοχικού - αντιιμπεριαλιστικού αγώνα.

Π

ενήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος
στις 11 Απριλίου, από την ημέρα που
έπεσαν από τα δολοφονικά βόλια της
τρομοκρατικής οργάνωσης ΤΜΤ, οι ήρωες
της φιλίας και συνεργασίας Ε/κυπρίων
και Τ/κυπρίων, Ντερβίς Αλί Καβάζογλου
και Κώστας Μισιαούλης. Η θυσία τους, λάβαρο στους
καθημερινούς αγώνες για επανένωση της πατρίδας και
του λαού μας, στους κοινούς αγώνες του κυπριακού λαού
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό δάκτυλο και στον ακροδεξιό
εθνικισμό-σoβινισμό. Αγκαλιασμένοι, βρήκαν μαζί το
θάνατο στον παλιό δρόμο Λευκωσίας- Λάρνακας, κοντά
στην Κόσιη, προασπιζόμενοι τους κοινούς αγώνες των δύο
κοινοτήτων, ενάντια στην πολιτική των αποικιοκρατών
«διαίρει και βασίλευε», αλλά και στα ιμπεριαλιστικά και
εθνικιστικά στοιχεία των ηγεσιών των δυο κοινοτήτων,
που εξέθεταν τον κυπριακό λαό σε καταστάσεις ακραίου
εξτρεμισμού και από τις δύο πλευρές και σε συνεχείς
εντάσεις και συγκρούσεις, γνωστές ως δικοινοτικές
ταραχές. Την ίδια στιγμή, η θυσία τους καταφέρνει
μέχρι και σήμερα να ριζώνει για τα καλά το δέντρο της
φιλίας των δύο κοινοτήτων και να αποφέρει ώριμους και
σημαντικούς καρπούς.
Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και ο Κώστας Μισιαούλης,
άξια τέκνα του Λαϊκού Κινήματος και της Κυπριακής
Αριστεράς, θυσίαζαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για τη
συνύπαρξη και τη φιλία των δύο κοινοτήτων. Πολέμιοι
του σοβινισμού και οι δύο, έθεσαν τους ίδιους τους
εαυτούς τους στο στόχαστρο των εθνικιστών και των
ιμπεριαλιστών όσο αφορά στη δράση τους. Ο Ντερβίς Αλί
Καβάζογλου δρούσε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, από
τη στιγμή που είχε να αντιμετωπίσει την εθνικιστική Τ/κ
δεξιά που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να προκαλέσει
το διαχωρισμό σε κάθε επίπεδο των Τ/κ από τους Ε/κ.
Ως οραματιστής μιας κοινωνίας δικαίου, ειρήνης και
σοσιαλισμού, μιας κοινωνίας με κοινή δράση των δύο
κοινοτήτων πέρα από την δράση του ως μέλος της ΚΕ του
ΑΚΕΛ, ο Καβάζογλου αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο μεταξύ
των δύο κοινοτήτων καθώς με τη δράση του στόχευε στο
η Τ/κ κοινότητα να συνεχίσει να έχει ισχυρούς δεσμούς
και κοινή δράση με τους Ε/κ.

Η ιδέα του βίαιου θανάτου δεν φόβιζε τον Καβάζογλου,
ο οποίος δεχόταν αλλεπάλληλες απειλές για τη ζωή
του. Ποτέ του δε συμβιβάστηκε με τον σοβινισμό και
τον μασκαρεμένο με την πατριδοκαπηλία φασισμό και
τη διχοτόμηση. Ενώ η τουρκοκυπριακή κοινότητα και η
ελληνοκυπριακή βούλιαζαν στο χάος μιας σοβινιστικής
λαίλαπας που απειλούσε να συνθλίψει την Κύπρο, ο
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, πιστός στο Κόμμα του, το ΑΚΕΛ,
κατάγγελλε μέρα και νύχτα από το ραδιόφωνο και την
τηλεόραση την αδελφοκτόνο διαμάχη, τις δικοινοτικές
συγκρούσεις και τον ξένο δάκτυλο που τις υπέθαλπε.
«Σαν δεν καώ εγώ, σαν δεν καείς εσύ, σαν δεν καούμε
εμείς, πως θες να βγούνε τα σκοτάδια στο φώς;» Τα
πιο πάνω λόγια του Ναζίμ Χιχμέτ αποτέλεσαν στάση
ζωής και για τους δυο ηρωομάρτυρες μας, που για τον
αγώνα τους για κοινή συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων δεν
δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους, ποτίζοντας με το
αίμα τους τον κοινό αγώνα για μια κοινή πατρίδα, αυτήν
της ειρήνης, της δημοκρατίας και της προόδου. Ο Ντερβίς
Αλί Καβάζογλου και ο Κώστας Μισιαούλης αποτελούν το
σύμβολο για τη προοπτική και την επανένωση. Κάποιοι
πίστεψαν ότι αφαιρώντας τους τη ζωή θα σιγήσουν και
τις συνειδήσεις όλων των προοδευτικών Κυπρίων που
αγωνίζονται για την κοινή συμβίωση των δύο κοινοτήτων
και την επανένωση της Κύπρου μας. Εμείς θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε για την επανένωση της πατρίδας μας. Αυτό
επιτάσσει η θυσία των δύο μας ηρωομαρτύρων. Και όπως
είπε και ο Ρίτσος «Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό
μας, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει».
•Αγγέλικα Θεοφάνους
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Επαναπροσέγγισης
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

Έτσι, με πλειάδα δραστηριοτήτων, το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, οι επαρχιακές
οργανώσεις, οι τοπικές οργανώσεις των ΕΔΟΝοπούλων, των
μαθητών, των Νέων Εργαζομένων και του Φοιτητικού Τμήματος,
στηρίζουν το θεσμό του Δεκαημέρου Επαναπροσέγγισης διαχρονικά.
Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν διοργανωθεί
συζητήσεις, διαλέξεις και σεμινάρια με θέμα την επαναπροσέγγιση,
μαζικές κινητοποιήσεις, λαμπαδηφορίες, αιμοδοσίες, τουρνουά
ποδοσφαίρου, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις
κλπ.
Επίσης, σε συνεργασία με Τ/κ οργανώσεις νεολαίας διοργανώθηκαν
μέσα από τα χρόνια διάφορες δραστηριότητες όπως περιηγήσεις
Ε/κ και Τ/κ σε κατεχόμενα και ελεύθερες περιοχές, διοργάνωση
της ετήσιας εκδήλωσης στο Οίκημα του Καβάζογλου- Μισιαούλη
στη Λευκωσία, δημιουργία δικοινοτικού θεάτρου (2010), ποιητικής
συλλογής «Κάτω από τον ίδιο ουρανό» (2006), διεξαγωγή έρευνας
και έκδοσης της «Οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
μέσα από την ιστορία της Κύπρου» (2013), παραγωγή δικοινοτικής
ταινίας μικρού μήκους «Βήματα στη νεκρή ζώνη» (2010).
Φυσικά, κορύφωση του δεκαημέρου αποτελεί η μεγαλειώδης πορεία
Νεολαίας από το Πέρα Χωριό στο Δάλι, προς τιμήν της θυσίας των
ηρωομαρτύρων Ντερβίς Αλί Καβάζογλου - Κώστα Μισιαούλη, η οποία
καταλήγει σε παλλαϊκό συλλαλητήριο του Λαϊκού Κινήματος της
Κύπρου. Στην πορεία και στην εκδήλωση συμμετέχουν κάθε χρόνο
και Τουρκοκύπριοι νέοι και άλλα οργανωμένα σύνολα.
Στο φετινό Δεκαήμερο Επαναπροσέγγισης θα δόδηκε ιδιαίτερη
έμφαση στο ζήτημα των αγνοουμένων υπό την δικοινοτική του
διάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκαν συζητήσεις για το
θέμα, με κύρια εισηγήτρια τη γνωστή τ/κ ερευνητική δημοσιογράφο
και ακτιβίστρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ, που βραβεύτηκε φέτος για
τη συμβολή στο θέμα των αγνοουμένων με το βραβείο «Ευρωπαίου
Πολίτη» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις συζητήσεις μίλησαν
Ε/κ και Τ/κ συγγενείς αγνοουμένων και οι οποίες έγιναν στις 26
και 28 Μαρτίου σε Λάρνακα και Λευκωσία, αντίστοιχα. Επίσης,
πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΟΝ Λεμεσού εκδρομή στην κατεχόμενη
Αμμόχωστο στις 29 Μαρτίου και έκθεση με θέμα τους αγνοούμενους
που ξεκινά στις 20 Απριλίου. Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκαν οι
καθιερωμένες εκδηλώσεις στο Οίκημα «Καβάζογλου-Μισιαούλη» στη
Λευκωσία στις 3 Απριλίου. Στις 10 Απριλίου, έχει προγραμματιστεί το
τουρνουά φούτσαλ στο Δάλι. Διάφορες άλλες τοπικές και επαρχιακές
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες.
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Σταματήστε τους
χρηματοδοτικούς
εκβιασμούς της
Ελλάδας
«Το
Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, η Κομισιόν, το
Γιούρογκουπ και η ΕΚΤ
πρέπει να σταματήσουν
τους χρηματοδοτικούς
εκβιασμούς. Η Ελληνική
Κυβέρνηση διεκδικεί
για την χώρα και το
λαό της τον τερματισμό
των καταστροφικών
πολιτικών που έχουν
επιβάλλει η ΤΡΟΙΚΑ και
τα μνημόνια. Αφήστε την
Ελληνική Κυβέρνηση να
υλοποιήσει το πρόγραμμα
της για αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης και
ουσιαστική στήριξη του
Ελληνικού λαού». Αυτά
τόνισε ο Ευρωβουλευτής
του ΑΚΕΛ, Ν. Συλικιώτης,
ενώπιον της Ολομέλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Θέμα της συζήτησης
ήταν τα Συμπεράσματα
της συνεδρίασης του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις 19-20 Μαρτίου.

H στρατηγική για κυκλική οικονομία να
λαμβάνει υπόψη τους εργαζόμενους
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς
(GUE/NGL), Νεοκλής Συλικιώτης, σε τοποθέτηση του κατά την συνεδρίαση της
Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τη θέση της
ομάδας μας για την κυκλική οικονομία.
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Ως Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Βόρεια Πράσινη
Αριστερά, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας για το
περιβάλλον, αλλά και την προοπτική της να δημιουργήσει θέσεις εργασίας,
οι οποίες όμως είναι σημαντικό να είναι ασφαλείς, αξιοπρεπείς και βιώσιμες.
Για εμάς, η μείωση του κόστους παραγωγής για τις εταιρίες που τυχόν να
συνεπάγει η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση
να μεταφραστεί σε επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων, τους
μισθούς τους, και τις συνθήκες εργασίας γενικότερα». Αυτά δήλωσε σε τοποθέτηση
του στην επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 24/03/2015 ο
ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και αντιπρόεδρος της ΕΕΑ/ΒΠΑ Νεοκλής Συλικιώτης.
Η συζήτηση γινόταν αναφορικά με γνωμοδότηση της επιτροπής Απασχόλησης
για την κυκλική οικονομία.
Αναφερόμενος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας και μνημονίων,
οι οποίες λειτουργούν ως καταλύτες αποβιομηχανοποίησης των κρατών-μελών
της ΕΕ και διάλυσης του κοινωνικού κράτους, ο Νεοκλής Συλικιώτης τόνισε:
«μια στρατηγική για προώθηση της κυκλικής οικονομίας πρέπει να θέσει ως
κέντρο βάρους τα Κράτη Μέλη που πλήγηκαν από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
σκληρής λιτότητας και μνημονίων προωθώντας δημόσιες επενδύσεις για τις
σχετικές βιομηχανίες.
Η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μέσα από τις πιο
πάνω επενδύσεις πρέπει να προάγει παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων,
προωθώντας αξιοπρεπείς και ασφαλείς θέσεις εργασίας». Τέλος, ο κύπριος
ευρωβουλευτής ένταξε στη συζήτηση την πτυχή της βιώσιμης κατανάλωσης ως
προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη.

Μιλώντας ως Αντιπρόεδρος
εκ μέρους της ομάδας της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς,
ο
κος
Συλικιώτης επισήμανε πως οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσαν την
συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
λιτότητας που οδήγησαν στην σημερινή
κρίση. Απαντώντας, δε, στον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Τουσκ, τόνισε
πως δεν αρκεί να βελτιώνονται οι δείκτες
της οικονομίας όταν οι λαοί βυθίζονται στην
φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση.
Ο κος Συλικιώτης τόνισε πως, όπως έχει
επιβεβαιωθεί στην πράξη, έξοδος από το
μνημόνιο δεν σημαίνει απαλλαγή από τις
πολιτικές της σκληρής λιτότητας. Εξήγησε
δε πως, πέρα από την Ελλάδα και την Κύπρο
που βρίσκονται σε καθεστώς μνημονίου,
σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και
η Πορτογαλία, που υποτίθεται ότι έχουν
εξέλθει από τα μνημόνια, συνεχίζονται οι ίδιες
πολιτικές λιτότητας, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι
εκποιήσεις των κατοικιών, το ξήλωμα του
κοινωνικού κράτους, η αύξηση της ανεργίας
και η φτωχοποίηση των λαών. Τόνισε,
επίσης, πως με αυτές τις πολιτικές οι λαοί
της Ευρώπης δεν πρόκειται να εξέλθουν
ποτέ από την κρίση.

M

ε το συμβολικό κλείσιμο των φώτων στα σπίτια όλων
μας για μια ώρα, κάθε χρόνο στις 28 Μαρτίου, έτσι
και φέτος οι πολίτες έδωσαν το μήνυμα ότι η διάσωση
του πλανήτη είναι δουλεία όλων μας, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι υπαίτιοι για την περιβαλλοντική κρίση
είναι οι απλοί πολίτες. H δημιουργία περιβαλλοντικής
συνείδησης αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΔΟΝ αλλά
και προϋπόθεση για την ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης
που δημιουργεί το κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστημα.
Τα θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος αφορούν όλους
μας, και δεν εναπόκειται στον καθένα ξεχωριστά να αναλάβει δράση,
απαιτεί συλλογικότητα και οργανωμένη δράση για να διαφυλάξουμε
το μέλλον των παιδιών μας. Για την ΕΔΟΝ, βασική προτεραιότητα
είναι η ευημερία των ανθρώπων, σε μια περιβαλλοντικά ισότιμη
κοινωνία, η προστασία των φυσικών πόρων και η απόδοση του
αναγκαίου σεβασμού προς όλες τις μορφές ζωής του πλανήτη
και για αυτούς τους λόγους καλούμε τους πολίτες της Κύπρου να
συμμετέχουν έμπρακτα στην ώρα της Γης.

Μικρές πρακτικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
Ρύθμισε τον θερμοστάτη ... γιατί συμφέρει

Ρύθμιση θερμοστάτη: Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας από 5 –
10%, Μείωση 300kg εκπομπής CO2.
Αντικατάσταση μονών τζαμιών με διπλά θερμομονωτικά: Μείωση
θερμικών απωλειών μέχρι 25%.
Περιορισμός αερισμού οικίας: Μείωση 1000kg εκπομπής CO2.
Εγκατάσταση θερμομόνωσης: Μείωση θερμικών απωλειών μέχρι
70%.
Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού θερμοσίφωνα: Μείωση κατανάλωσης
ενέργειας κατά 10%.

Κλείσε το διακόπτη ...γιατί συμφέρει!

Σβήσε τα φώτα: Για κάθε 5 φώτα - Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
κατά €60, Μείωση κατά 400kg εκπομπής CO2.
Χρήση οικονομικών λαμπτήρων: Για κάθε 1 λαμπτήρα - Μείωση
κατανάλωσης ενέργειας κατά €60, Μείωση κατά 400kg εκπομπής
CO2.

Ανακύκλωσε ... γιατί συμφέρει!

Διαχώρισε τα απορρίμματα: Για 1kg αλουμινίου - Εξοικονόμηση
μέχρι 90% ενέργειας, Μείωση κατά 9kg CO2.
Μείωσε τα απορρίμματα: Στην Κύπρο απορρίπτουμε κατά 13%
περισσότερα σκουπίδια από τον μέσo πολίτη της ΕΕ.
Έξυπνες αγορές: Ένα μπουκάλι 1,5λτ απαιτεί λιγότερη ενέργεια
από τρία των 0,5λτ.
Ανακύκλωσε τα οργανικά απόβλητα: Οι χωματερές ευθύνονται
για το 3% των εκπομπών CO2.
Φύτεψε ένα δέντρο: Ένα δέντρο απορροφά 6kg CO2 ετησίως.
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-Στη συνεδρία της Επιτροπής, ο Διευθυντής του Γραφείου του
Προέδρου συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει για το που
βρίσκονται τα σημειώματα και για το αν τέθηκαν ενώπιον
του Προέδρου, ούτε και για τη διαδικασία υπογραφής του
συμβολαίου, για την οποία παραπέμπει στον -εν ΒρυξέλλεςΜακάριο Δρουσιώτη.

αφιέρωμα
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
-Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσθέτει στα επιτεύγματά του το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών. Μια
απόφαση καθαρά πολιτική, αφού η Κυβέρνηση και ο ΔΗ.ΣΥ ουδέποτε προσπάθησαν να διασώσουν τον κρατικό
μας αερομεταφορέα. Τα πιο πάνω επιβεβαίωσε και κατήγγειλε ο ίδιος ο Σύμβουλος του Προέδρου Αναστασιάδη
για τις Αερομεταφορές.

-Η συζήτηση, όμως, έφερε στην επιφάνεια ακόμα ένα
θέμα. Πότε τελικά υπογράφηκε το συμβόλαιο μεταξύ της
κ. Γιωρκάτζη και του Προέδρου της Δημοκρατίας;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπέμπει ή/και προχωρεί σε
αναφορά στο Ανώτατο τις προτάσεις που υπερψήφισαν τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρωταγωνιστή το ΑΚΕΛ. Ο
Υπουργός Οικονομικών χαρακτηρίζει αχρείαστη την ενέργεια
των αντιπολιτευόμενων κομμάτων να δημιουργήσουν ένα
δίκτυ προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Τι ήταν εν τέλει το αχρείαστο;

-Στο ίδιο μοτίβο και οι… ανεξάρτητοι Σύμβουλοι του
Προέδρου. Ο νομπελίστας οικονομολόγος κ. Χριστόφορος
Πισσαρίδης, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας
(της ποιας;;;), ως εντεταλμένος και άτυπος εκπρόσωπος/
φερέφωνο του Προέδρου Αναστασιάδη, απείλησε (γιατί
περί απειλής πρόκειται) πως ο κυπριακός λαός θα υποστεί
δεύτερο κούρεμα των καταθέσεών του, σε περίπτωση που
τα κοινοβουλευτικά κόμματα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο
που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις εκποιήσεις! Αποτέλεσμα;
Καταθέτες έσπευσαν να αποσύρουν 60 εκατομμύρια σε
μια μέρα!

Οι αναφορές Γιωρκάτζη προκαλούν την έντονη αντίδραση
του Προέδρου, ο οποίος με γραπτή δήλωσή του το απόγευμα
της ίδιας μέρας διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα ανέφερε
η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.
-Η Κυβέρνηση έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία τις διευθετήσεις των πτήσεων των Κυπριακών αερογραμμών
και, ω τι έκπληξη, στο Διοικητικό της Συμβούλιο υπάρχουν άτομα που ήταν στις εισηγήσεις του
ΔΗΣΥ για τον ΚΟΤ!
-Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι υπογραμμένο με ημερομηνία
10 Απριλίου 2014, η καθυστέρηση στη δημοσίευση της
Πράξης Διορισμού (που έγινε στις 16 Μαΐου 2014), καθώς
και οι αναφορές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ότι η
κ. Γιωρκάτζη έλαβε αναδρομικά τους μισθούς Απρίλη-Μάη
2014, δείχνουν ότι το συμβόλαιο είναι προχρονολογημένο
και άρα προκύπτει σοβαρότατο θεσμικό ζήτημα για τον
ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τι ήταν όμως αυτό που η Κυβέρνηση χαρακτήρισε ως
αχρείαστο; Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στήριξε την
πρόταση νόμου ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ για την προστασία της
κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης
για δανεισμό μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ. Υπερψήφισε τις
προτάσεις για απαλλαγή των εγγυητών από τις όποιες
υποχρεώσεις σε περίπτωση εκποίησης ενυπόθηκης
περιουσίας, την απαλλαγή των μικρο-οφειλετών και των
εγγυητών από το υπόλοιπο των οφειλών σε περίπτωση
εκποίησης της ενυπόθηκης περιουσίας. Πρόσθετα, έτυχε
έγκρισης η πρόταση για την απαγόρευση εκποίησης ακινήτου
ιδιοκτητών που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας και είναι
συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και η διασύνδεση
της έναρξης ισχύος του νόμου για τις εκποιήσεις, με την
έναρξη ισχύος του πλαισίου αφερεγγυότητας.
-Οι απειλές από επίσημα χείλη της Κυβέρνησης έδιναν και
έπαιρναν. Πρώτος ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι
σε περίπτωση καταψήφισης του νομοσχεδίου το κράτος
θα έχει χρήματα μέχρι τον Νοέμβριο. «Δεν σηκώνει
άλλες περιπέτειες η οικονομία», τόνισε, σημειώνοντας
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια παλινδρόμησης στην πορεία
ανάκαμψης που έχει ξεκινήσει. Η ζημιά στην οικονομία
λόγω της κινδυνολογίας, τεράστια.

-Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, ο Διευθυντής του
Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Παναγιώτης
Αντωνίου, διαψεύδει την κ. Γιωρκάτζη ότι εστάλησαν από
την ίδια δύο συμβόλαια στο Προεδρικό, ενώ δηλώνει άγνοια
για την διαχείριση του συμβολαίου και της διαδικασίας
υπογραφής του, επικαλούμενος απουσία του στο εξωτερικό.
Κατόπιν πιέσεων των μελών της Επιτροπής, ο κ . Αντωνίου
αποκαλύπτει ότι το χειρισμό του συμβολαίου ανέλαβε ο
τέως ειδικός συνεργάτης του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Μακάριος Δρουσιώτης.

-Ο δε ανεκδιήγητος Δημήτρης Γεωργιάδης, Πρόεδρος
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, εξέφρασε η θέση ότι
αναπόφευκτα κάποιοι θα χάσουν τα σπίτια και τις δουλειές
τους, καθώς και το ότι είναι λάθος να ρυθμιστεί νομοθετικά
ο νόμος των εκποιήσεων, άρα λάθος και να τύχουν της
οποιασδήποτε προστασίας τα θύματα της τραπεζικής κρίσης!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
-Νέο σκάνδαλο, αυτή τη φορά με την υπόθεση του
συμβολαίου της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας,
κ. Γιωρκάτζη και την εργοδότηση της κόρης της
σε γραφείο που εκπροσωπεί τον κ. Βγενόπουλο σε
υποθέσεις εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η κ. Γιωρκάτζη αποκαλύπτει ότι τέθηκαν ενώπιον της
ιδίας και του Προέδρου της Δημοκρατίας δύο εκδοχές
συμβολαίων και ότι ο Πρόεδρος ήταν πλήρως ενήμερος
για την τροποποίηση του όρου 7 στο συμβόλαιο,
που αφορούσε στο ασυμβίβαστο και τη σύγκρουση
συμφερόντων. Συγχρόνως, η κ. Γιωρκάτζη άφησε να
νοηθεί ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο για την εργοδότηση
της κόρης της στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί
τον κ. Βγενόπουλο και ότι για να βρίσκεται στη θέση
της προφανώς ο Πρόεδρος δεν έκρινε ότι συντρέχουν
λόγοι για την απομάκρυνση της(!).

-Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ξανά στο προσκήνιο, μετά τις
αποκαλύψεις ότι το δικηγορικό του γραφείο εκπροσωπούσε
την εταιρεία Ryanair στο διαγωνισμό για εξαγορά των
Κυπριακών Αερογραμμών. Οι υπουργοί Οικονομικών και
Συγκοινωνιών, τα τρία μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας
και άλλοι αρμόδιοι, τήρησαν σιγήν ιχθύος και δεν είπαν
την αλήθεια, όταν ρωτήθηκαν επανειλημμένα και με έντονο
τρόπο στην κοινή συνεδρία των Επιτροπών Οικονομικών
και Ελέγχου της Βουλής από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ,
για το ποιο δικηγορικό γραφείο εκπροσωπεί τη Ryanair.
-Αποδεικνύεται ότι οι δυο δικηγόροι του γραφείου του
κυρίου Αναστασιάδη, παρουσιάστηκαν με αλλοιωμένα
ονόματα και ως δικηγόροι άλλου δικηγορικού γραφείου.
Οι ευθύνες του Προέδρου, ασήκωτες.

Αντιθέτως, η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δηλώνει
ότι απέστειλε δια χειρός δύο ενημερωτικά σημειώματα στο
Προεδρικό με τις τροποποιήσεις του συμβολαίου της, άρα
ο Πρόεδρος ήταν ενήμερος.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
-Ο άσπιλος και αμόλυντος Αβέρωφ Νεοφύτου δημοσιοποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία. Δηλώνει…
άνεργος, χωρίς εισοδήματα πέραν της βουλευτικής αποζημίωσης, καμία συμμετοχή σε Δ.Σ εταιρείας ή
άλλου οργανισμού με νομική προσωπικότητα, που καταφέρνει -όμως- ως δια μαγείας να εξυπηρετεί
δάνεια ύψους 1.7 εκ. ευρώ. Νέο σκάνδαλο…

-Με επιστολή του δύο μέρες μετά τις αναφορές Γιωρκάτζη
για την αποστολή σημειωμάτων στο Προεδρικό, ο Διευθυντής
του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενημερώνει
τη Βουλή ότι μετά από έλεγχο κανένα τέτοιο σημείωμα
δεν έχει βρεθεί καταχωρημένο στο Αρχείο της Προεδρίας.

-Προ του κινδύνου γελοιοποίησής της και μετά την άρνηση
του Προεδρικού για την ύπαρξη των σημειωμάτων, η
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη καταθέτει επίσημα στην Επιτροπή
Θεσμών τα δύο ανεπίσημα σημειώματα, ημερομηνίας 08
Απριλίου, τα οποία απέστειλε στο Προεδρικό και με τα
οποία ενημέρωνε τον Πρόεδρο για τις τροποποιήσεις του
συμβολαίου της. Πρόκειται για τα σημειώματα, την ύπαρξη
των οποίων «αγνοεί» το Προεδρικό.

-Η στημένη δίκη της Δρομολαξιάς φτάνει στο τέλος
της, με την άδικη φυλάκιση του στελέχους του ΑΚΕΛ
Βενιζέλου Ζανέττου. Μια απόφαση που δρομολογήθηκε
και εκπορεύθηκε πίσω από κλειστές πόρτες, με συναλλαγές
και ανταλλάγματα.

-Ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει άγνοια για τα αιτήματα της Ελλάδας στο Eurogroup, ταυτιζόμενος
ουσιαστικά με τις πιο ακραίες και νεοφιλελεύθερες φωνές της Ευρώπης. Όχι μόνο αποδέχτηκε ότι καμία
στήριξη δεν πρόσφερε στην προσπάθεια της Ελλάδας, αλλά αντίθετα για μια ακόμη φορά απαξίωσε τις
διεκδικήσεις της. Ενεργώντας με ακριβώς αντίθετο τρόπο από αυτόν που δημόσια η Κυβέρνηση και ο
Π?ρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκαν.

Επιμέλεια: Γιάγκος Σωκράτους
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή “Ν”

ΕΔΟΝόπουλα
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α τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μια
κατακόρυφη αύξηση των φαινομένων
σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία μας,
καθώς καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός
των μαθητών που έχουν πέσει θύματα
σχολικού εκφοβισμού.

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αναφέρεται
μόνο στη χρήση σωματικής βίας,
αλλά και ψυχολογικής. Η έξαρση των
φαινομένων σχολικού εκφοβισμού
οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων,
όπως η όξυνση της οικονομικής κρίσης, το αναποτελεσματικό
εκπαιδευτικό σύστημα, στην αδυναμία κατανόησης και
σεβασμού της διαφορετικότητας, στην έλλειψη προτάσεων
υγιούς απασχόλησης των παιδιών, ακόμη και στην αδυναμία
έκφρασης των συναισθημάτων τους. Είναι, πλέον, ξεκάθαρο
ότι τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί η
οικονομική κρίση δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο.
Ως Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων καταδικάζουμε τα οποιαδήποτε
φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, ενώ εκφράζουμε την έντονη
ανησυχία μας για την έξαρση του φαινομένου. Δεν είναι τυχαίο,
άλλωστε, ότι εδώ και χρόνια έχουμε αναπτύξει μια σειρά
δραστηριοτήτων ενάντια στο φαινόμενο αυτό. Επιδιώκουμε
μέσα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις των Παιδικών μας
Κινημάτων τα παιδιά να γίνονται κοινωνοί εννοιών όπως ο
αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη, η αλληλοκατανόηση, έννοιες
που θεωρούνται βασικές στην προσπάθεια που όλη η κοινωνία
πρέπει να αναλάβει για τερματισμό αυτού του απαράδεκτου
φαινομένου. Επιπλέον, στις παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ
πραγματοποιήσαμε εργαστήρια πάνω στο θέμα, με τη βοήθεια
των κέντρων πρόληψης «Μικρή Άρκτος», του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου. Παράλληλα, μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα
της ΕΔΟΝ, υποστηρίξαμε σθεναρά την υλοποίηση της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αφού θεωρούμε ότι η μεγάλη
αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2005, ικανοποιεί το
όραμα μας για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, που
στο επίκεντρο του θα έχει το μαθητή και τις πραγματικές του
ανάγκες. Ένα ασφαλές και δημοκρατικό σχολείο είναι εφικτό!
Ανησυχητικά είναι τα αίτια που οδηγούν τους μαθητές στην
έκφραση βίας προς άλλους συμμαθητές τους. Πρώτον και κύριο
αποτελεί ο ρατσισμός από μερικά άτομα εντός σχολείου, που
απομονώνουν άλλους μαθητές, αφού διαφέρουν σε χρώμα,
φύλλο, εθνικότητα κ.α. Δεύτερος παράγοντας είναι ο μη
σεβασμός της διαφορετικότητας. Το κίνημα μας δε δέχεται
τέτοιες συμπεριφορές, που μόνο φανατισμό προκαλούν.
Αναμφίβολα, ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι και
απότοκο της ανεπαρκούς γονικής προσοχής και υποστήριξης,
αφού ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η οικονομική κρίση και τα

T

ο Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στις 24/03 το απόγευμα σε ανακοίνωσή
που γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις για τη φοιτητική χορηγία θα εκκινήσουν τη
Δευτέρα 30/03.
Η έναρξη των αιτήσεων αποτελεί προϊόν των ακατάπαυστων πιέσεων της
Προοδευτικής Κ.Φ. που εδώ και δύο μήνες ζητά επίμονα να αρχίσει επιτέλους
η διαδικασία παραχώρησης της φοιτηιτκής χορηγίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι προηγήθηκε η επιστολή μας προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας
ήδη από τις 13 Φεβρουαρίου 2015, με την οποία ζητούσαμε άμεση ενημέρωση για την ημερομηνία
που προγραμματίζεται η έναρξη των αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία.
Παρά την ανακοίνωση για έκδοση των αιτήσεων της χορηγίας, η κοροϊδία και η ασυνέπεια των
κυβερνώντων προς τους φοιτητές δεν αναιρείται, καθότι οι αιτήσεις έπρεπε να έχουν ανακοινωθεί
προ πολλού. Αναμένουμε από τον Υπουργό Παιδείας να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να καλέσει
άμεσα το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα σε διαβούλευση σχετικά με τη φοιτητική χορηγία και
το φοιτητικό πακέτο.

ευέλικτα ωράρια εργασίας οδήγησαν στον κατακερματισμό
της κυπριακής κοινωνίας.
Επιπρόσθετα, ο σχολικός εκφοβισμός δημιουργεί ένα κλίμα
εγκλεισμού και παγίδευσης στα σχολεία. Συγκεκριμένα
άτομα απομονώνονται, αποξενώνονται και οι περισσότεροι
οδηγούνται σε κατάθλιψη και σε αυτοκτονικές τάσεις. Αυτό
έχει ως επακόλουθο οι μαθητές να ζούνε μέσα σε δύσκολες
συνθήκες. Η άμυνα μετασχηματίζεται σε επιθετικότητα.
Ταυτόχρονα, αυτοί οι μαθητές έχουν αυξημένες πιθανότητες να
εμπλακούν σε εγκληματικές ενέργειες εναντίον της κοινωνίας.
Για αυτό το λόγο, επιτακτική ανάγκη είναι ο επαναπροσδιορισμός
της ανθρωπιστικής παιδείας που θα συμβάλει στην
καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. Πρέπει όλοι μαζί
να συμβάλουμε σε μια συνεργασία μεταξύ μαθητών-καθηγητών
και γονέων για την επίτευξη ενός καλύτερου περιβάλλοντος

για όλους τους μαθητές. Ακόμη, καλό θα ήταν η διοργάνωση
εκδηλώσεων ενάντια στο bullying και η σωστή ενημέρωση
των παιδιών για την πρόληψη του. Παράλληλα, προτείνουμε
την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους, όπου
θα ακούγεται η άποψη όλων των παιδιών για μια κοινωνία
μακριά από προκαταλήψεις και στερεότυπα.
Η σημερινή πραγματικότητα είναι γεμάτη αδιέξοδα και
προκλήσεις για τους μαθητές. Καλούμαστε, συνεπώς, όλοι
να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της σωστής λειτουργίας
των σχολείων, όπου όλοι οι μαθητές θα ζούνε χωρίς φόβο ή
θυμό. Πρέπει να μάθουμε όλοι το «Πόσο ωραίο πράγμα είναι
ο άνθρωπος, όταν είναι πραγματικά άνθρωπος».

Σημειώνουμε πως μόνο το γεγονός ότι φοιτητικό πακέτο και φοιτητική χορηγία δίδονται και φέτος
κανονικά, όπως τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί κατάκτηση για τους φοιτητές. Κατάκτηση που
φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της Προοδευτικής Κ.Φ., η οποία πρωτοστάτησε στην κινητοποίηση
εκατοντάδων φοιτητών τον περασμένο Ιανουάριο και δεν έκανε βήμα πίσω μπροστά στην
προσπάθεια κουρέματος και της χορηγίας από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση.
Δηλώνουμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, για το δικαίωμα μας στη μόρφωση-για σπουδές με
αξιοπρέπεια.
Αιτήσεις για τη φοιτητική χορηγία υπάρχουν στα τραπεζάκια μας σε όλα τα πανεπιστήμια από
τη Δευτέρα 30/03.
Για περισσότερες πληροφορίες: 22377315.

•Άντρια Βασιλείου
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων Λεμεσού

ΚΥΠΡΟΣ
Στις 5 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στο
ΤΕΠΑΚ για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Φοιτητικής Ένωσης ΤΕΠΑΚ. Οι φοιτητές έστειλαν ισχυρό μήνυμα
αναδεικνύοντας για 3η συνεχόμενη χρονιά την Προοδευτική
Κίνηση Φοιτητών πρώτη και αυτοδύναμη με ποσοστό 57,36%.
Μέσα από αυτήν την εκλογική διαδικασία οι φοιτητές έστειλαν
ισχυρό μήνυμα ενάντια σε όλες τις πολιτικές που θέλουν ένα
αποδυναμωμένο φοιτητικό κίνημα.
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν
στις 19 Μαρτίου. Η Προοδευτική Κ.Φ. στις Φοιτητικές Εκλογές
κατέγραψε σημαντική άνοδο ύψους 2,6%, εξασφάλισε ακόμα
1 έδρα στη Φ.Ε.ΠΑΝ και ακόμη μία έδρα στη σύγκλητο.
Συγκεκριμένα, η Προοδευτική Κ.Φ. εξασφάλισε 1167 ψήφους και
ποσοστό 36,16% (+2,6%). Η άνοδος στις φοιτητικές εκλογές, για
εμάς σημαίνει, περισσότερες ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ για τους φοιτητές,
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ σε όλες τις προσπάθειες για επιβολή διδάκτρων
και κουτσουρέματος της παιδείας και ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ για ένα
πανεπιστήμιο που θέλουμε και μας αξίζει.
Στο Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποιήθηκαν την
Τετάρτη 18 Μαρτίου οι φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη
του νέου διοικητικού συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης.
Τα αποτελέσματα των εκλογών αύξησαν την παρέμβαση
της Προοδευτικής Κ.Φ. στη Φοιτητική Ένωση καθώς είχαμε
άνοδο +4,14% εξασφαλίζοντας 9 έδρες (2 περισσότερες από
την περσινή χρονιά), λαμβάνοντας 447 ψήφους.

Ευρώπη
Στη Βουλγαρία η Προοδευτική Κ.Φ. είναι η μόνη παράταξη
που διεκδικεί θέση και διατηρεί ενεργή την Φ.Ο.Κ.Β. (Φοιτητική
Οργάνωση Κυπρίων Βουλγαρίας). Οι φοιτητές της Βουλγαρίας
εκτιμώντας τη διαχρονική παρουσία και στήριξη της Προοδευτικής
Κ.Φ., κατήλθαν στην κάλπη δίνοντας για ακόμα μια φορά την
στήριξη τους. Συγκεκριμένα η Προοδευτική Κ.Φ. έλαβε 112
ψήφους, 100% και 13 EΔΡΕΣ στο Δ.Σ.
Στις εκλογές της Φ.Ε. της Τσεχίας, η Προοδευτική Κ.Φ. κατέγραψε
σοβαρή άνοδο αφού έλαβε ποσοστό 76,19% (+61,38% άνοδο) και
6 από τις 7 έδρες στο Δ.Σ.

Ελλάδα
Στο Βόλο η Προοδευτική παρουσίασε σημαντική άνοδο της τάξεως
του 5,29%, φτάνοντας σε ποσοστό πέραν του 40%, εν αντιθέσει με
την παράταξη του ΔΗΣΥ Πρωτοπορία που σημείωσε σοβαρή πτώση.
Συγκεκριμένα έλαβαν: Προοδευτική 46 ψήφους και Πρωτοπορία
66 ψήφους.
Στην Κομοτηνή η Προοδευτική έλαβε 32 ψήφους και ποσοστό
22,38% παρουσιάζοντας πτώση στα ποσοστά της, ενώ στο Ρέθυμνο
παρουσιάσαμε άνοδο 3,00% συγκεντρώνοντας ποσοστό 43,93% και
47 ψήφους.
Στα Ιωάννινα η Προοδευτική παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά ποσοστιαία άνοδο (+2,72%) φτάνοντας σε ποσοστό πέραν
του 37% και έλαβε 104 ψήφους, έναντι 125 της Πρωτοπορίας και
50 της ακροδεξιάς Τόλμης.

Στην Πάτρα η Προοδευτική έλαβε 176 ψήφους σημειώνοντας άνοδο
3,36% και έφτασε μια ανάσα από το να σπάσει την αυτοδυναμία της
Πρωτοπορίας. Δυστυχώς, όμως, η παράταξη του Συναγερμού με
ετσιθελικό τρόπο ακύρωσε 3 ολοφάνερα έγκυρα ψηφοδέλτια της
Προοδευτικής με αποτέλεσμα οι δύο παρατάξεις να ισοψηφίσουν
στα υπόλοιπα για την 7η έδρα. Η Πρωτοπορία έλαβε 245 ψήφους
και η Αναγέννηση 51.
Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, η Προοδευτική σημείωσε πτώση 2,45%
λαμβάνοντας 176 ψήφους. Δυστυχώς, οι παρατάξεις της ακροδεξιάς
Πρωτοπορία και ΠΕΟΦ στέρησαν σε 20 φοιτητές το δικαίωμα της
ψήφου, απλούστατα γιατί θα στήριζαν Προοδευτική. Η Προοδευτική
έλαβε ποσοστό 30,88% και 4 έδρες στο Δ.Σ. της ΕΦΕΚΘ, η Πρωτοπορία
38,95%, 222 ψήφους και 4 έδρες στο Δ.Σ., η ΠΕΟΦ 158 ψήφους
27,72% και 3 έδρες στο Δ.Σ. της ΕΦΕΚΘ και η Αναγέννηση 14 ψήφους,
2.46% και καμία έδρα. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι στη
Θεσσαλονίκη οι παρατάξεις της ακροδεξιάς ΠΕΟΦ και Πρωτοπορία
συγκεντρώνουν πλέον 7 από τις 11 έδρες της ΕΦΕΚΘ και ποσοστά
πέραν του 65%. Απαιτείται άμεσα συσπείρωση δημοκρατικών και
προοδευτικών δυνάμεων για να μην επιστρέψει η ΕΦΕΚΘ σε σκοτεινές
εποχές.
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Οι μαθητές αντιδρούν και
διεκδικούν

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΣΕΜ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Η συνδιάσκεψη της ΕΣΕΜ Λευκωσίας
πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου
στην Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ’. Τις
προηγούμενες μέρες είχαν διεξαχθεί
Συνελεύσεις των Συμβουλίων Τμημάτων για
συλλογή προβλημάτων. Στη Συνδιάσκεψη
αντιπροσωπεύτηκαν τα σχολεία της
επαρχίας και συζητήθηκαν αρκετά θέματα
όπως μαθητικά και σχολικά προβλήματα,
η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η μαθητική
στολή, ο ελεύθερος μαθητικός συνδικαλισμός
κ.α.. Η συζήτηση και ο προβληματισμός που
αναπτύχθηκε δείχνει πως οι μαθητές μπορούν
να έχουν λόγο και άποψη για ζητήματα που
αφορούν τους ίδιους και την κοινωνία μας.
Η Γραμματεία της ΕΣΕΜ, κατέθεσε ψήφισμα
για τη κατάσταση σχετικά με τη οικονομία
και την δυσχερή κατάσταση που βρίσκονται
οι οικογένειες των μαθητών. Μέσα από τη
συνδιάσκεψη, οι μαθητές της Λέυκωσίας
διατράνωσαν ότι δε θα δεχτούν περεταίρω
κουτσούρεμα της δημόσιας εκπαίδευσης,
μέσω των αντινεανικών πολιτικών της
Τρόικας. Δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον
αγώνα τους –μέσω της ΠΣΕΜ- για δημόσια
και δωρεάν παιδεία.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης
αναπτύχθηκε συζήτηση για τα διάφορα
ζητήματα που αφορούν τα σχολεία, την
κοινωνία και την παιδεία. Οι μαθητές, μέσα
από δημιουργικό διάλογο, προσπάθησαν να
καταλήξουν σε όλα εκείνα τα συμπεράσματα
και τις προτάσεις έτσι ώστε να ξεπεραστούν
τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τόσο οι ίδιοι, όσο και το εκπαιδευτικό μας
σύστημα.
Tα πιο σημαντικά προβλήματα που
αναδείχθηκαν μέσα από τη συνδιάσκεψη είναι
σχετικά με την οικονομική κατάσταση στον
τόπο μας, η οποία αναμφίβολα επηρεάζει την
καθημερινότητα των μαθητών στα σχολεία.
Προβλήματα σχετικά με τα κόμιστρα στα
λεωφορεία, τη σίτιση, με τα προβλήματα
στις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων
και τον εξοπλισμό τους, με τις τιμές στα
κυλικεία. Επίσης, αναδείχθηκαν θέματα όπως
ο ρατσισμός, ο σχολικός εκφοβισμός και η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Τέλος, διαβάστηκαν και εγκρίθηκαν δύο
ψηφίσματα τα οποία αφορούσαν: α) Το
Κυπριακό και τη λύση που επιδιώκουμε, β) Τις
πολιτικές λιτότητας στα θέματα της παιδείας.

Την ίδια στιγμή, αίθουσες διδασκαλίας με
τις πρώτες βροχές μπάζουν νερά και όλο το
χειμώνα παραμένουν υγρές. Αυτό δυσκολεύει
οπωσδήποτε την διεξαγωγή των μαθημάτων
στο σχολείο και την ίδια στιγμή υπάρχουν
κίνδυνοι για την υγεία τόσο των μαθητών όσο
και των εκπαιδευτικών. Σε πολλά μέρη του
κτιρίου, η φθορά που έχει φέρει ο χρόνος είναι
πολύ έντονη αφού τα σίδερα φαίνονται στους
τοίχους και σοβάδες πέφτουν από παντού.

ΠΕΟΜ Αμμοχώστου
Το θέμα συζητήθηκε ξανά τις αμέσως
επόμενες μέρες, όταν η Επαρχιακή
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών αλλά και η
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών
παρευρέθηκαν σε συνεδρία της Επιτροπής
Παιδείας της βουλής και ζήτησαν την άμεση
παρέμβαση του κράτους για να λυθεί το
πρόβλημα.
Τέλος οι συνδιάσκεψη επαναβεβαίωσε τη
θέληση των μαθητών να συνεχίσουν τον
αγώνα μέχρι και το τέλος της ακαδημαϊκής
χρονιάς για να λυθούν όσα περισσότερα
προβλήματα γίνεται.
ΠΕΟΜ Λάρνακας

ΠΕΟΜ Λεμεσού

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΣΕΜ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, η ΕΣΕΜ Λεμεσού
πραγματοποίησε την 18η συνδιάσκεψη της
στην κλειστή αίθουσα της Τεχνικής Σχολής
Β’. Στη συνδιάσκεψη συμμετείχαν μέλη των
Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων σχεδόν
από όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές
της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

19ο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΕΜ

ΜΑΚΙ- ΕΛΑΜ, οδήγησαν
την ΕΣΕΜ Πάφου στον
γύψο…
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Επαρχιακές
Συντονιστικές Επιτροπές Μαθητών, η ΕΣΕΜ
Πάφου δεν προχώρησε στη διεξαγωγή
της συνδιάσκεψης της. Η εξέλιξη αυτή
είναι αποτέλεσμα της απροθυμίας και της
αδιαφορίας, της γραμματείας της ΕΣΕΜ
Πάφου, η οποία ελέγχεται από τη Μαθητική
Κίνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΜΑΚΙ)
και το ΕΛΑΜ.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
της χρονιάς η ΕΣΕΜ Πάφου, ήταν ουσιαστικά
απών από τις διεκδικήσεις του οργανωμένου
μαθητικού κινήματος, αφού ΜΑΚΙ και ΕΛΑΜ,
σφύριζαν αδιάφορα μπροστά στα σοβαρά
προβλήματα των μαθητών αλλά και στις
κινητοποιήσεις που έγιναν από την ΠΣΕΜ.
Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις στελέχη των
δυο αυτών οργανώσεων με τις ενέργειες ή
την «σκόπιμη» αδιαφορία τους, εμπόδιζαν
ακόμη και τη συμμετοχή συμμαθητών μας σε
διάφορες δραστηριότητες, με αποκορύφωμα
την πρόσφατη μεγάλη κινητοποίηση που
διοργανώθηκε από την ΠΣΕΜ έξω από το
Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι σε αρκετά σχολεία, σε αντίθεση με περσινή
χρονιά, δεν έγιναν ούτε Γενικές Συνελεύσεις,
εξέλιξη που δείχνει την τραγική κατάσταση
στην οποία οδήγησαν την ΕΣΕΜ Πάφου, η
δεξιά και η ακροδεξιά.

ΠΕΟΜ Λευκωσίας

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΣΕΜ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Οι μαθητές δεν είναι άβουλα όντα. Μπορούν
και πρέπει να διεκδικούν και να αγωνίζονται
για τα δικαιώματά τους. Μέσα από το διάλογο
των μαθητών, βγήκε το μήνυμα ότι μόνο με
ένα αγωνιστικό, διεκδικητικό, μαθητικό
κίνημα μπορεί ολόκληρος ο μαθητόκοσμος να
προοδεύσει. Τέτοιες συνδιασκέψεις βοηθούν
στο κτίσιμο του σχολείου που οι μαθητές
θέλουν, ενός δημοκρατικού, δημιουργικού
σχολείου.

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου η Γενική
Συνέλευση της ΕΣΕΜ Λάρνακας. Μεταξύ
άλλων, συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν σχολεία της Λάρνακας
κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τις κτιριακές
εγκαταστάσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τεχνική Αγίου
Λαζάρου, η οποία είναι ένα από τα πιο παλιά
σχολεία της πόλης. Το σχολείο δε διαθέτει
χώρους στεγασμένους που να μπορεί να
συγκεντρώνεται το σχολείο το χειμώνα, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνονται
πολλές συγκεντρώσεις και γιορτές, οι οποίες
είναι μέρος του προγράμματος μιας σχολικής
χρονιάς.

Μαζική και αγωνιστική εκδήλωση
διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο
Παιδείας, παρά την έντονη βροχόπτωση,
πραγματοποίησε στις 11 Μαρτίου η ΠΣΕΜ,
με συμμετοχή 2,500 μαθητών από όλα
τα σχολεία της Λευκωσίας μαζί με τα
5μελή Συμβούλια Τμημάτων της ΛεμεσούΛάρνακας-Πάφου και Αμμοχώστου. Το
αίτημα των μαθητών ξεκάθαρο: ΔΩΣΤΕ
ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΣΕΜ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων η συνδιάσκεψη
της ΕΣΕΜ Αμμοχώστου. Στη συνδιάσκεψη
καλέστηκαν τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια
όλων των σχολείων της ελεύθερης περιοχής
Αμμοχώστου, με σκοπό να συζητήσουν τα
διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι μαθητές μέσα και έξω από το σχολείο.
Πολλοί μαθητές τοποθετήθηκαν σε διάφορα
θέματα που τους απασχολούν όσο αφορά
στην εκπαίδευση και εισηγήθηκαν τρόπους
αναβάθμισής της. Ζητήματα που απασχόλησαν
κυρίως την συνδιάσκεψη ήταν οι τιμές και
η ποιότητα των προιόντων στις καντίνες, η
καθαριότητα, η ύλη των μαθημάτων αλλά
και η στολή.

Στην τραγική εικόνα της ΕΣΕΜ Πάφου κατά τη
φετινή χρονιά προστίθεται και η ανοργανωσιά
που υπήρξε στην καθιερωμένη Αντικατοχική
εκδήλωση- εκδήλωση Μνήμης και Τιμής
Πολυτεχνείου, όπου για μια ακόμη φορά ΜΑΚΙ
και ΕΛΑΜ το μόνο που κατάφεραν ήταν να
την μετατρέψουν σε εθνικιστικό πανηγύρι .
Παρόλα αυτά, άξιοι συγχαρητηρίων είναι οι
δημοκρατικοί – προοδευτικοί συμμαθητές μας
στα ΚΜΣ όλων των σχολείων της επαρχίας
μας, που αψηφώντας τις προκλήσεις των
στελεχών της ΜΑΚΙ και του ΕΛΑΜ, στέλλοντας
μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες ανάλαβαν
ολόχρονα την πρωτοβουλία, αναδεικνύοντας
τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα σχολεία
τους, καθοδηγώντας τους συμμαθητές τους
στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης.
ΠΕΟΜ Πάφου

Αποκορύφωμα των διεργασιών των οργάνων
του οργανωμένου μαθητικού κινήματος υπήρξε
η διεξαγωγή του 19ου Παγκύπριου Συνεδρίου
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής
Μαθητών (ΠΣΕΜ) στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών
το. Το συνέδριο αποτελεί το επιστέγασμα μιας
μεγάλης διαδικασίας που ξεκίνησε από τις
Γενικές Συνελεύσεις των Κεντρικών Μαθητικών
Συμβουλίων, συνεχίστηκε με τις Συνδιασκέψεις
των Επαρχιακών Συντονιστικών (ΕΣΕΜ) και
ολοκληρώθηκε με το Παγκύπριο Συνέδριο. Στη
διαδικασία αυτή συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες
από όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου,
γεγονός που αποτελεί την καλύτερη απόδειξη
της ωριμότητας και της δημιουργικότητας του
οργανωμένου μαθητικού κινήματος.

Παγκύπριο Μορφωτικό Διήμερο
Στελεχών της ΠΕΟΜ
Στις 21-22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το
Παγκύπριο Μορφωτικό Διήμερο στελεχών
της ΠΕΟΜ. Στο διήμερο οι μαθητές και
μαθήτριες στελέχη της ΠΕΟΜ από όλη την
Κύπρο, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και
να συζητήσουν για την επαναπροσέγγιση
και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά
και να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και
ψυχαγωγίας. Στα πλαίσια του μορφωτικού
και εκπαιδευτικού χαρακτήρα του διημέρου,
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, για
να έρθουν τα στελέχη της ΠΕΟΜ σε επαφή
με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου
μας.

Απολογισμός Δράσης ΠΣΕΜ
2014-2015
Σε απολογισμό της δράσης της προέβη η ΠΣΕΜ
στις 24 Μαρτίου, η οποία παρουσίασε την πλούσια
δράση και τους αγώνες της μέσα στη χρονιά, για
την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών.
Αντικατοχικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις μνήμης
και τιμής Πολυτεχνείου, αποχές, κινητοποιήσεις,
διαμαρτυρίες, συναντήσεις, αρθρογραφία, ήταν
μόνο μερικές στιγμές από τη δράση της ΠΣΕΜ μέσα
στη χρονιά. Μπορείς να δεις τη δημοσιογραφική
διάσκεψη μέσα από το page της ΠΣΕΜ στο facebook
[ΠΣΕΜ-PSEM].

νέοι εργαζόμενοι
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Απρίλιος 2015

Aπρίλιος 2015

Νέα από το
συνδικαλιστικό κίνημα

Η «Ν» προτείνει

Για πρώτη φορά τα σκίτσα της
αγαπημένης σειράς «Ζωή Μετά»,
του διάσημου Έλληνα σκιτσογράφου
ΑΡΚΑ, παίρνουν σάρκα και οστά στην
συμπαραγωγή του θεάτρου «Έρως
Αμμόχωστος» και της «Παραπλεύρως
Παραγωγές». Μια παράσταση που
υπόσχεται καυστική σάτιρα μέσα από το
ιδιαίτερο χιούμορ του Αρκά.

Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Τελικά ούτε οι αριθμοί ευημερούν…

Πού; Wherhaus 612, Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία
Πότε; Πρεμιέρα 18 Απριλίου και κάθε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα μέχρι 1 Ιουνίου στις 20:30
Είσοδος; 10 ευρώ

Η απασχόληση στην Κύπρο εξακολουθεί να σημειώνει την μεγαλύτερη μείωση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς κατέβηκε κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. Μόνο το 2014 η απασχόληση στην Κύπρο μειώθηκε κατά 2% ως αποτέλεσμα των
σκληρών πολιτικών λιτότητας που επιβάλει η Τρόικα με την κυβέρνηση Αναστασιάδη.
Οι εργαζόμενοι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αντέδρασαν με απεργία
στις 24 Μαρτίου, λόγω των συνεχών παραβιάσων της Συλλογικής
Σύμβασης από τους ξενοδόχους και της μη νομικής ρύθμισης βασικών
όρων εργασίας, όπως ο 13ος μισθός, η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας,
οι αργίες και το Ταμείο Προνοίας.
Οι εργοδότες προβαίνουν σε αυθαίρετες τροποποιήσεις επί των όρων
απασχόλησης επιβάλλοντας μισθούς €500-€700, ενώ οι απολύσεις και
η εκμετάλλευση μαθητών/σπουδαστών με εξευτελιστικές απολάβες
είναι συχνό φαινόμενο.

Λεωφορεία «Ζήνων»
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Μια σαρανταενάχρονη εργαζόμενη γυναίκα
αφήνει πίσω σύζυγο και κόρη χωρίς να πει σε
κανέναν ούτε πού πάει, ούτε εάν θα επιστρέψει
ποτέ. H Harper Regan φεύγει από το Uxbridge
για να βρεθεί στο πλευρό του ετοιμοθάνατου
πατέρα της στο Stockport. Μόνο που το ταξίδι
της στην καρδιά της Αγγλίας θα τη φέρει
πρόσωπο με πρόσωπο με παράξενους άντρες,
μια μικροαστή μητέρα και μια σειρά από
δυσάρεστες αλήθειες.

Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, η μετανάστευση των κυπρίων προς το εξωτερικό έχει
αυξηθεί κατακόρυφα και ιδιαίτερα από τους νέους που δεν έχουν άλλη επιλογή από το
να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.
Την ίδια στιγμή οι μισθοί έχουν υποχωρήσει κατά 18χρόνια (Έκθεση ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 2014),
ενώ επιβάλλεται με γοργούς ρυθμούς ο εργασιακός μεσαίωνας με το κουτσούρεμα των
εργασιακών δικαιωμάτων και την εφαρμογή προσωπικών συμβολαίων που εκθειάζουν
τις ευέλικτες μορφές εργασίας και την υποαπασχόληση. Πέραν του 50% υπολογίζεται
το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας ανάμεσα στους κοινοτικούς στην ξενοδοχειακή,
επισιτιστική και οικοδομική βιομηχανία με το αντίστοιχο στους Ε/κ να ξεπερνά το 30%.

Η μακρινή χώρα «Φρουτοπία» ζωντανεύει για πρώτη φορά στην
Κύπρο παρέα με τον δημοσιογράφο Πίκο Απίκο, τη Μαρουλίτα,
τον Βρασίδα το κρεμμύδι, το Θάνο το κολοκυθάκι και άλλους
πολλούς χαρακτήρες που έπλασε η φαντασία του συγγραφέα
Ευγένιου Τριβιζά. Στόχος τους να εξιχνιάσουν το έγκλημα που
έγινε στην Φρουτοπία. Ποιός εξαφάνισε τον Μανόλη το μανάβη;

Που; Δημοτική Αγορά του Παλαιού Δημαρχείου Λευκωσίας
Πότε; 19, 22, 25, 26, 27, 29 Απριλίου, στις 18:00

Που; Νέο Κτήριο Θεάτρου ΘΟΚ, Γρηγόρη

Ως ΕΔΟΝ, συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε πως οι πολιτικές λιτότητας όχι μόνο δεν
παρέχουν λύσεις στην οικονομική κρίση, αλλά αντίθετα προκαλούν τεράστιο κοινωνικό
κόστος.

Αυξεντίου 9 , Λευκωσία

Πότε; Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι
9 Μαΐου

Έληξε στις 3/3/15 η 24ωρη
απεργία των εργαζομένων στη εταιρεία λεωφορείων «Ζήνων» στη
Λάρνακα, αφού ικανοποιήθηκαν από την εταιρεία τα αιτήματα των
εργαζομένων για καταβολή των εισφορών τους στα διάφορα ταμεία
(Ταμείο Προνοίας, δάνεια του Ταμείου Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις,
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ταμείο Ευημερίας και
Συνδρομές), για μονιμοποίηση προσωπικού και τις κάρτες εργασίας.

Εργαζόμενοι «MEGA»

Από τον περαασμένο Δεκέμβρη, παρατηρείτο κωλυσιεργία του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έκδοση
διατάγματος για την αναγνώριση της συνδικαλιστικής οργάνωσης και
του δικαιώματος παροχής συνδικαλιστικών διευκολύνσεων για σκοπούς
αναγνώρισης για συλλογική διαπραγμάτευση των εργαζομένων στον
τηλεοπτικό σταθμό “MEGA”. Μόλις στις 10/3/2015 συμφωνήθηκε η
εφαρμογή του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και το δικαιώμα των
εργαζομένων να οργανώνονται σε συντεχνίες, μετά από κινητοποίηση
των εργαζομένων.

Αρχή Λιμένων Κύπρου

Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ-ΚΥΠΡΟΣ 2015,
η μεγαλύτερη διεθνής διοργάνωση στην Κύπρο
αφιερωμένη στον παγκόσμιο κινηματογράφο του
σήμερα, προσκαλεί παλιούς και νέους σινεφίλ
να συμμετάσχουν σε μια πλούσια σε εικόνες και
αφηγήσεις δεκαήμερη κινηματογραφική εμπειρία.
Η διοργάνωση έχει στόχο την επαφή του κοινού
με την πρόσφατη παγκόσμια κινηματογραφική
παραγωγή και την ανάδειξη του εγχώριου ταλέντου,
σε ένα σταυροδρόμι όπου οι ιδέες, οι φόρμες, ο
πλουραλισμός και οι σύγχρονοι προβληματισμοί
σμίγουν με το ταλέντο και τη δημιουργικότητα.

Μεταλυκεικά Ινσττιούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρισης ΜΙΕΕΚ

ολοκληρωμένη εκπαίδευση
…κόντρα στην ληξιπρόθεσμη κατάρτιση

* Είσοδος: €6 Εισιτήριο Ημέρας/ €25 Κάρτα
Φεστιβάλ (για όλες τις προβολές του Φεστιβάλ).
Δωρεάν για φοιτητές με την παρουσίαση της
φοιτητικής κάρτας. Δωρεάν για μαθητές και για
κατόχους κάρτας ΑμεΑ

Που; Κινηματογράφος Ζήνα Πάλας, Θεοφάνη
Θεοδότου 18 ,Λευκωσία

Πότε; Από Παρασκευή, 17 Απριλίου μέχρι
Κυριακή, 26 Απριλίου, 2015, ώρα 20:30

Μετά από πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δρομολογείται η μετεξέλιξη
των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.),
που λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2012 επί διακυβέρνησης Χριστόφια, σε Δημόσια Σχολή
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με καθαρά Τεχνικό και Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Η θεσμοθέτηση των ΜΙΕΕΚ υπήρξε πολύ σημαντική, αφού προσέφεραν διέξοδο σε πολλούς
σπουδαστές να παρακολουθούν δωρεάν προγράμματα σπουδών για την απόκτηση θεωρητικών
και επαγγελματικών γνώσεων με τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης.

Ο Πολιτιστικός χώρος
«Τεχνόπολις 20» στην Πάφο
διοργανώνει την έκθεση
«Γυναίκα και Τέχνη» σε 2 μέρη. Η έκθεση γίνεται
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, στα
πλαίσια μιας σειράς εκδηλώσεων στο Τεχνόπολις 20,
αφιερωμένα στη Γυναίκα. Το Μέρος Β’ θα διαρκέσει
μέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015.

Από την ημέρα ίδρυσης τονίζουμε την ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση των ΜΙΕΕΚ με στόχο την
επίτευξη ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε αντίθεση με την λογική ληξιπρόθεσμη κατάρτισης και
των σκόρπιων δεξιοτήτων. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετεξέλιξη των ΜΙΕΕΚ σε
Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με καθαρά Τεχνικό και Επαγγελματικό προσανατολισμό,
κρίνεται ως θετική εξέλιξη αφού οι σπουδαστές δεν θα έχουν μόνο επαγγελματική αναγνώριση
αλλά και ακαδημαϊκή.
Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση οφείλει όπως επιλύσει τα διάφορα προβλήματα που εντοπίστηκαν
στα 3 τελευταία χρόνια λειτουργίας και να εισακούσει τα αιτήματα των σπουδαστών. Κάποια
από τα βασικά αιτήματα είναι.
•Οι σπουδαστές των ΜΙΕΕΚ να μην εξαιρούνται από τη φοιτητική χορηγία και την κρατική
φοιτητική μέριμνα.
•Η βελτίωση των υποδομών, του οδηγού σπουδών και των αναλυτικών προγραμμάτων.
•Η δωρεάν παροχή βιβλίων και εργαστηριακών υλικών.

Σε απεργίες κατέρχονται οι εργαζόμενοι της Αρχής Λιμένων Κύπρου
στα λιμάνια Λάρνακας και Λεμεσού, εν όψει της συζήτησης στη Βουλή
της συμφωνίας που υπογράφηκε με την Κοινοπραξία «Ζήνων».

Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
θα προβάλει ταινίες που έχουν διακριθεί σε
σημαντικά φεστιβάλ και αγαπηθεί ανά το
παγκόσμιο (πρόγραμμα Viewfinder), ενώ για
πρώτη φορά εντάσσει στον κορμό του Κυπριακό
Διαγωνιστικό Τμήμα με τέσσερεις νέες Κυπριακές
ταινίες μεγάλου μήκους. Όπως και κάθε χρόνο,
το φεστιβάλ περιλαμβάνει ειδικά αφιερώματα,
εργαστήρια και μουσικές εκδηλώσεις. Όλες
οι ταινίες θα προβάλλονται στους αυθεντικούς
τους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς
υπότιτλους.

Τα ΜΙΕΕΚ χρειάζεται να προβληθούν περισσότερο στην κυπριακή κοινωνία, ως ένας εξαιρετικός
και πολύ χρήσιμος θεσμός. Ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, τα
ΜΙΕΕΚ αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Θεόφιλος Μιχαήλ
Τοπική Οργάνωση ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Κέντρου Λευκωσίας
Απόφοιτος ΜΙΕΕΚ 2014

Οι καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος στην έκθεση
είναι: Ανδρούλα Νεοφύτου, Αντρέας Συμεού, Αρσέντη
Λισενκόβ, Bridget Fahy, Δήμητρα Σωκράτους, Έλενα
Δανιήλ, Εύα Κοραή, Julie Menelaou, Κατερίνα
Φουκαρά, Katie Sabry, Kelly Norman, Κωνσταντία
Χατζησάββα, Λάζαρος Μενελάου, Lorraine Cooke,
Μαρινα Ζαχ, Miriam McConnon, Nina Sumarac, Ξένια
Παραδείσου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Peter Moore,
Rodica Lomnasan, Στέλλα Καραγιώργη, Φωτεινή
Χριστοδούλου, Valerie Brennan, Χαρά Παπαδοπούλου,
Χέλεν Σάββα, Χρίστος Γεωργιάδης, Χρίστος Φουκαράς.

Που; Τεχνόπολις 20, Λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη 18 ,Πάφος
Πότε; Μέχρι 17 Απριλίου Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 13:00 & 16:00 - 20:00 Σάββατο: 09:00 13:00

Στις αρχές του 20ού αιώνα, το μεταναστευτικό
ρεύμα από διάφορες χώρες του κόσμου προς τις
ΗΠΑ είχε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Κάθε χρόνο
έφταναν εκεί ένα περίπου εκατομμύριο ξένοι για να
εγκατασταθούν και να δουλέψουν στις βιομηχανίες
των πόλεων ή στην ύπαιθρο.
Το κύμα των μεταναστών άρχισε να δημιουργεί
αρνητικά συναισθήματα στους ντόπιους για τους
νεοφερμένους και στη συνέχεια να δημιουργεί
ρατσιστικές συμπεριφορές. Έτσι, «Οι μετανάστες»
γράφτηκαν με αφορμή αυτά τα φαινόμενα.
Ο Γιάννης Βεργόπουλος, Έλληνας μετανάστης από
την Πάτρα, μαζί με άλλους Έλληνες εγκαθίσταται
στο Στόουν Σίτι προκειμένου να ξεχειμωνιάσει και
να επιστρέψει την άνοιξη στην κύρια εργασία του
που είναι η εγκατάσταση σιδηροδρομικών γραμμών.
Στην πόλη αυτή, όμως, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν την ξενοφοβία και το ρατσισμό
αρκετών ντόπιων με επικεφαλής τον Κεν Χάντερ.
Το μυθιστόρημα μας δείχνει τη σύγκρουση ντόπιων και μεταναστών, όπως αυτή εξειδικεύεται ανάμεσα στον
Βεργόπουλο και τον Χάντερ. Η τραγική κατάληξή της αναδεικνύει έντονα τα αδιέξοδα στα οποία ωθεί η
καπιταλιστική κοινωνία τους εργαζόμενους, είτε αυτοί είναι ντόπιοι είτε μετανάστες.
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T

ο Ινστιτούτο Ερευνών
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και το Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου
συνδιοργάνωσαν στις 20 και 21
Φεβρουαρίου συνέδριο υπό τον τίτλο
“Ισπανικός Εμφύλιος: Κύπρος, Ελλάδα,
Ευρώπη”.
Ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος είναι
αναντίλεκτα ένα από τα σημαντικότερα
γεγονότα του 20ου αιώνα. Αποτέλεσε
πεδίο σύγκρουσης των αντικρουσμένων
ιδεολογικών παρατάξεων στο εσωτερικό
της Ισπανίας, αλλά παράλληλα,
ξέφυγε από τα στενά εθνικά όρια,
διεθνοποιώντας τον αγώνα κατά του
φασισμού και δικαίως χαρακτηρίζεται
ως το προοίμιο του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Στην Ισπανία, όπως και κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο,
αντιπαρατάχθηκε ολόκληρος ο φασιστικός κόσμος της
εποχής με όλες εκείνες τις δυνάμεις που αντιπροσώπευαν
την δημοκρατία και την πρόοδο παγκοσμίως.

Aπρίλιος 2015

70 χρόνια ΑΟΝ - ΕΔΟΝ

Η συμμετοχή Κύπριων εθελοντών στον
Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο και ο αγώνας
τους κατά του φασισμού αποτελεί μια
λαμπρή πτυχή της ιστορίας μας. Η
Κύπρος μάλιστα, είχε, αναλογικά προς
τον πληθυσμό της, τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία συνεισφορά στις Διεθνείς
Ταξιαρχίες. Γύρω στους 60 κύπριους
κατατάχτηκαν εθελοντικά στο πλευρό
των Διεθνών Ταξιαρχιών. Τουλάχιστον 15
από αυτούς έπεσαν πολεμώντας ηρωικά
για τη δημοκρατία και την ελευθερία του
ισπανικού λαού.

Οι Διεθνείς Ταξιαρχίες υπήρξαν η πιο ρωμαλέα έκφραση
διεθνιστικής αλληλεγγύης που γνώρισε η σύγχρονη
ανθρωπότητα. Υπολογίζεται ότι γύρω στις 35 χιλιάδες είναι
οι διεθνιστές αντιφασίστες που πήγαν στην Ισπανία για να
πολεμήσουν τον Φασισμό.

Δεύτερο Βραβείο
Εφτά τζαι άλλα σίλια,
Χρυσόστομου Μωυσέως
Σπίτι μας που σε χτίσασιν πριν εβδομήντα γρόνια
μέ δίχα πολυτέλειες, μέ κήπους, μέ σαλόνια.
Δοκάρκα που τα μπήξασιν σε χώμαν οργωμένον
Πρώτο Βραβείο: (το μοιράζονται τρία ποιήματα που
γεμάτο δρώμα, κόκκαλα, με γαίμαν ποτισμένον
έτυχε να είναι του ίδιου ποιητή)
των πρώτων των συντρόφων μας, το φως μες στον
κατρά μας
Άνθρωποι Χαμένοι,
Ο ποιητής,
ΜΑΖΊ,
Τάσου Αριστοτέλους
Τάσου
Τάσου Αριστοτέλους που το λαμπρόν του ‘κόμα ζει πάνω στα λάβαρά μας.
Εφτά δοκάρκα μες στην γην, στους δέκα γρόνους
Αριστοτέλους
Πόσοι άνθρωποι χαμένοι
Λευκό λουλούδι ανθισμένο τζ’ έναν
που τους χάσαν οι πολέμοι
Πάρε τη στράτα το στρατί χιόνισε απόψε η βραδιά
τζι ας είσεν που λαώνουνταν να μεν μείνει κανέναν.
πόσοι άνθρωποι στη γη
και τη σκλαβιά σου μέτρα και το φιλί το παγωμένο
Να βάλουμε το όγδοον, να μπούσιν τζι άλλα σίλια
δεν αντίκρισαν αυγή.
γράψε δυο στίχους ποιητή θα μας ζεστάνει την
το μαύρο τζαι η καταχνιά να μεν ι-βρίσκουν γρίλια.
Πόσοι άνθρωποι χαμένοι
καν’ την καρδιά σου πέτρα. καρδιά.
Να γίνει μιάλο σαν δεντρόν, ν’ αθθίσουν τα κλωνιά του
παραμύθια φορτωμένοι
Γέλα
μου
γέλα
μου
Αλίμονο
στον
άνθρωπο
πάντα έχουν μια πληγή
ούλος ο κόσμος να χωρεί κάτω που τη νοσσιά του.
πιάσε
το
χέρι
μου
να
μα
πιο
πολύ
στον
κόσμο
ανοιχτή μες στη ψυχή.
Τούτη για μας έν’ η ΕΔΟΝ, έν’ της ανάγκης γέννα
Επειδή πάντα επιπλέουν οι φελλοί άλλοι μπαρούτι σπέρνουνε τρέξουμε
του αρκάτη τζαι της αγροθκιάς, της τέγνης τζαι
και τον κόσμο κυβερνάνε οι τρελλοί. άλλοι φυτεύουν δυόσμο.
αλήθεια μου και ψέμα μου
της πέννας.
Πόσοι άνθρωποι τι κρίμα;
μαζί όλα θα τ’ αντέξουμε.
Τραβά με δύναμη κουπί
Για τζείνον πο’ ‘ν το χώνεψε τζαι ‘κόμα σύρνει πέτρες
πουληθήκανε στο χρήμα
Πάντα τα χέρια τα
ο ανεμοδαρμένος
προσκυνήσανε Θεούς
ας βάλει μες στο νουν καλά πως άλλες θα ‘ρτουν μέρες
ενωμένα
μα να ξεφύγεις δεν
μες στου μίσους τους ναούς.
θεός, αφέντης, βασιλιάς που θα ‘ναι ο λαός μας,
κρύβουνε σπίθες της
μπορείς
Πόσοι άνθρωποι το ψέμα
πλούσιοι να μεν γίνουνται στον κόπο το δικό μας.
παντού φυλακισμένος.
φωτιάς
πλήρωσαν μ’ αθώο αίμα
Να λείψει η εκμετάλλευση, η φτώσεια, η μιζέρκα
Τη λευτεριά δεν θα την
έλα κι εσύ μαζί μ’ εμένα
κάθε λόξα στρατηγών
τόσων άρρωστων μυαλών.
βρεις
στο δρόμο της ανηφοριάς. ούλλ’ οι αδρώποι πα’ στην γην να δώκουμε τα σέρκα.
Επειδή πάντα επιπλέουν οι φελλοί σε μακρινά ταξίδια
Βάλε κρασί σ’ ένα ποτήρι Να αλλάξουμε τον άδρωπον, άδικον να μεν μείνει.
και τον κόσμο κυβερνάνε οι τρελλοί. ψάξε μονάχα μέσα σου
Σοσιαλισμός το μέλλον μας, το δίτζιο τζι η ειρήνη.
γουλιά εγώ γουλιά εσύ
μες στη ψυχή την ίδια.
είν’ η ζωή ένα πανηγύρι

και μια κανάτα με κρασί.

1 Απριλίου

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις από Ακαδημαϊκούς και
Ερευνητές και καταγράφηκαν σημαντικά
συμπεράσματα. Το Συνέδριο αυτό
επιχείρησε να αναδείξει άγνωστες πτυχές
του ισπανικού εμφυλίου, καθώς και τη συμμετοχή των
Ελλήνων και Κυπρίων εθελοντών στον αγώνα για δημοκρατία
στην Ευρώπη.
Σύντομα προγραμματίζεται η έκδοση των υλικών του
συνεδρίου από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας.

Τρίτο Βραβείο
Φάρος φωτεινός - 70 χρόνια
AON – ΕΔΟΝ,
Μανώλη Βασιλείου
Ήσουν ο φάρος τζαί το φως για εβτομήντα γρόνια
τζαί φώτισες τζαί μόρφωσες γονιούς, παιδκιά
τζι αγγόνια.
Ούλοι που μες στες τάξεις σου σωστά
γαλουχηθήκαν,
στην κοινωνίαν άξιοι τζαι ικανοί ξεβήκαν.
Μέσα σε δύσκολους τζαιρούς στα πέτρινα
τα γρόνια,
τους δίδαξες την αδρωπιάν να την κρατούν αιώνια.
Ήμουν τζι εγιών ο τυχερός κοντά σου να φοιτήσω
τζαί τες δικές σου τες αρχές να τες κληρονομήσω.
Τα όσα έν’ που μου ‘δωσες ΕΔΟΝ εις την ζωήν
μου,
ήταν θεμέλιον γερόν τζι έν’πάντα στην ψυσιήν μου.
Τζείνα που εδιδάκτηκα ‘πο σέν εκράτησά τα,
με την δικήν μου την σειράν άλλου εχάρισά τα,
εις τα δικά μου τα παιδκιά κληρονομιά τζαί μάλιν,
στο πέρασμαν που την ζωήν, μα τζαί στην βίοπάλην.
Να εκτιμούν τζαί ν’αγαπούν το δίτζιον του
αδρώπου,
την πρόοδον τζαί την χαράν να θέλουν τούντου
τόπου.
ΕΔΟΝ σκολείον της ζωής τζαί πρώτη στους
αγώνες,
στον τόπον όσα έκαμες θα μείνουν στους αιώνες.
Πάντα στην πρώτην την γραμμήν τζαί στην
πρωτοπορίαν,
να φέρεις μιαν καλλύττερην για ούλους κοινωνίαν.
Εκατοντάες ήρωες μέσα που τες γραμμές σου
το γαίμαν τους εδώσαν το , πιστέψαν στες αρχές
σου.
Αντρόσιην εις τον φασισμόν έβαλαν τα κορμιά τους,
να σώσουν την πατρίδαν τους τζαί τα ιδανικά τους.
Τιμή τζαί δόξα στην ΑΟΝ τζαί στην ΕΔΟΝ ακόμα,
που στην ζωήν μας έδωκαν τζαί νόημα τζαί χρώμα.
Η στράτα που μας χάραξες εγίνην λεωφόρος,
ήσουν τζι εννά ‘σαι οδηγός ,φάρος τζαί
πρωτοπόρος.
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•1955 - Αρχίζει ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ

3 Απριλίου

•1903 - Γεννιέται ο κομμουνιστής ποιητής
Τεύκρος Ανθίας
•1912 - Γεννιέται ο Γρηγόρης Λαμπράκης
•2008 - Πέφτει το οδόφραγμα της οδού Λήδρας,
που για μισό αιώνα αποτελούσε το σύμβολο
διαίρεσης της Λευκωσίας.

4 Απριλίου
«Γεννημένοι με τις μαύρες αλυσίδες μιας σκλαβιάς και μιας ζωής τυραννισμένης, αγκαλιάσαμε το φως της οικουμένης
που στους σκλάβους προμηνά χαρές και ελπίδες…»
(Τεύκρος Ανθίας)

Οι πρωτοπόροι αγωνιστές μας, μέσα από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις
τους, μας αφήνουν μια ένδοξη κληρονομιά. Μια κληρονομιά που πρέπει να
αποτελέσει φάρο καθοδηγητικό στους αγώνες του σήμερα και του αύριο.
Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, όπου ο κυπριακός λαός βίωνε συνθήκες
αποικιοκρατίας, φόβου και εξαθλίωσης, εμφανίζονται οι πρώτοι πυρήνες της
εργατικής νεολαίας. Το 1926 ιδρύεται η Κουμμουνιστική Νεολαία Κύπρου,
ως τέκνο της ανάγκης της εποχής. Τα θέματα της νεολαίας θέτονται πλέον
ως ξεχωριστά και ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα. Η διαμόρφωση της ταξικής
συνείδησης και η εκπαίδευση της νεολαίας αποτέλεσαν κύριους στόχους της
Οργάνωσης. Ζώντας στην παρανομία το μεγαλύτερο μέρος της ζωή της, η
οργανωμένη νεολαία, δίνει αδιάκοπους αγώνες αψηφώντας τους κινδύνους
και τις δυσκολίες της εποχής. Στα ίδια χνάρια ακολουθεί τη δεκαετία του
‘40, μετά από την ίδρυση του ΑΚΕΛ, η ίδρυση μιας μαζικής οργάνωσης, της
προοδευτικής νεολαίας της ΑΟΝ. Η Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας γεννιέται
μέσα από την ανάγκη για συμμετοχή της νεολαίας στον απελευθερωτικό αγώνα
του λαού μας ενάντια στον αποικιοκρατικό ζυγό και για την κινητοποίηση για
διεκδίκηση και κατάκτηση των δικαιωμάτων της. Δίπλα στο ΑΚΕΛ, δίνει το
δικό της αγώνα ενάντια στο καθεστώς, καλώντας τους νέους σε συμμετοχή
στις διαδηλώσεις και στα συλλαλητήρια αναπτύσσοντας παράλληλα δράση
σε όλα τα επίπεδα. Ιδρύονται οι αθλητικές ενώσεις των Λαϊκών Οργανώσεων,
χορευτικά και θεατρικά συγκροτήματα, που αναλαμβάνουν το καθήκον της
δουλειάς του Λαϊκού Κινήματος μέσα στη νέα γενιά με τη διαπαιδαγώγηση
και τη μορφωτική δουλειά.
Η πλούσια αυτή δράση των προοδευτικών δυνάμεων και ο συνεχής αγώνας
τους για κοινωνική δικαιοσύνη τρομάζει τις αποικιοκρατικές αρχές η οποίες
«αναγκάζονται» στις 13 Δεκεμβρίου του 1955, να θέσουν σε παρανομία το
ΑΚΕΛ και την ΑΟΝ. Το Λαϊκό Κίνημα βιώνει μεγάλο πλήγμα με τη σύλληψη
και φυλάκιση ηγετικών στελεχών τους. Παρόλα αυτά, δεν πτοείται. Η ΑΟΝ
συνεχίζει την πολύπλευρη δράση της, αποδεικνύοντας στον κατακτητή την
αποφασιστικότητα και τη βαθιά πολιτική συνείδηση της δημοκρατικής και
προοδευτικής νεολαίας του τόπου. Ο ιμπεριαλιστικός εκφοβισμός δε στάθηκε
εμπόδιο στη συνέχιση της πάλης των ΑΟΝιτών, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη
και την ίδια τους τη ζωή. Παρά τις διώξεις του αποικιοκρατικού καθεστώτος
παραμένει ενεργή και όρθια. Η ανάγκη όμως για δημιουργία νόμιμης έκφρασης
οδήγησε στην ίδρυση της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας, στις
12 Απριλίου του 1959.
Με βασικούς στόχους της Οργάνωσης τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας με τα
ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής προόδου και του
σοσιαλισμού και την καθοδήγησή της στον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία
και στον ιμπεριαλισμό, η ΕΔΟΝ εργάζεται ακατάπαυστα. Δίνει συνεχή πάλη
ενάντια στα ιμπεριαλιστικά διχοτομικά σχέδια, αντιστέκεται στο προδοτικό
πραξικόπημα και στη βάρβαρη Τουρκική εισβολή με τη συμμετοχή μελών
και στελεχών της, που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και
την ελευθερία του τόπου μας. Μετά τη μεγάλη τραγωδία του ‘74, για το
νεολαιίστικο κίνημα της Αριστεράς δε θα μπορούσε παρά να ήταν πρώτη
προτεραιότητα το κυπριακό πρόβλημα και η επίλυση του.
Αγωνίζεται για την απαλλαγή της Κύπρου από την τουρκική κατοχή και για την
επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Στοχεύει στην απόκρουση του εθνικισμού – σοβινισμού και στη διατήρηση της
προοπτικής για ειρήνη και δημοκρατία. Συμμετέχει σε μαζικά συλλαλητήρια
και πορείες και μέσα από εκστρατείες εξασφαλίζει υλική βοήθεια στους
πληγέντες και παρέχει εθελοντική δουλειά όπου την χρειάζονταν. Οι στόχοι
της Οργάνωσης για ελευθερία, πρόοδο, δικαιοσύνη, βρίσκουν θέση μέσα
από μια σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Διεξάγει ένα
πολυσήμαντο αντικατοχικό αγώνα, διαδραματίζοντας ένα πρωταγωνιστικό
ρόλο στις εκδηλώσεις του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος , στέλλοντας
τα κατάλληλα μηνύματα για επαναπροσέγγιση. Μέσα από τη λειτουργία
θεατρικών ομάδων, μουσικών και χορευτικών σχημάτων εργάζεται για την
προώθηση των πολιτιστικών αξιών, διαμορφώνοντας νέους που αρνούνται
να βιώσουν την υποκουλτούρα και που επιθυμούν να δημιουργήσουν και
να διεκδικήσουν ένα ποιοτικότερο αύριο.

Η ΕΔΟΝ καταφέρνει σε όλες αυτές τις δύσκολες περιόδους να επιδείξει
μια σημαντική και αξιόλογη πολιτική και πολιτιστική δράση. Κατάφερε να
αγκαλιάσει και να αγκαλιαστεί από χιλιάδες νέους, καθιστώντας την ως τη
σημαντικότερη και ισχυρότερη οργάνωση νεολαίας του τόπου μας, αλλά
και σε παγκόσμια κλίμακα ως μια οργάνωση πρότυπο. Φτάνοντας μέχρι
σήμερα, μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που περνά ο τόπος μας,
επιβάλλεται η ολοένα και μεγαλύτερη ενίσχυση της ΕΔΟΝ. Γιατί μόνο με
ΕΔΟΝ δυνατή μπορεί να υπάρχει ισχυρή αντίσταση στον τόπο μας. Μόνο
μια ισχυρή μαζική Οργάνωση με τόσο βαθιές ρίζες μπορεί να συνεχίσει τους
αγώνες για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν ευρύτερα την
κοινωνία μας και ιδιαίτερα τους νέους. Αδήριτη η ανάγκη να ενεργοποιηθούν
όλες οι δυνάμεις της Οργάνωσης, να ενδυναμωθεί και να γίνει ακόμα πιο
αποτελεσματική, φωνάζοντας στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους και
τις νέες του τόπου, ότι δε συμβιβάζεται με ό,τι εκτρέφει η καπιταλιστική
κοινωνία. Ότι η «επιστημονικά μεθοδευμένη καθυπόταξη του ανθρώπου»,
μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν οι λαοί αντιστέκονται, όταν οι νέοι έχουν λόγο
και άποψη, όταν διεκδικούν, όταν δεν υποτάσσονται. Επιτακτικά προβάλλει
η ανάγκη της πιο αποτελεσματικής παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα.
Ακόμα πιο μαχητικά στην προώθηση προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα
η κοινωνία μας και στην καταστολή μορφών κοινωνικής παθογένειας, όπως
ο ρατσισμός, ο φανατισμός και η βία.
Στην ταραγμένη εποχή που ζούμε, γεμάτη με εμπόδια και δυσκολίες, ο
λαός μας και ιδιαίτερα οι νέοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας,
της περιθωριοποίησης, της ανέχειας και της εξαθλίωσης. Τα όνειρά τους
κουτσουρεύονται, γίνονται συντρίμμια. Πολλοί νέοι έχουν χάσει την πίστη
και κάθε τους ελπίδα, με αποτέλεσμα την αποστασιοποίησή τους από τους
κοινωνικούς αγώνες. Η ΕΔΟΝ, η πρωτοπόρα προοδευτική δύναμη του
τόπου, είναι αυτή που μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει τη χαμένη ελπίδα,
συνεχίζοντας τους αγώνες που έδωσε για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια για
έναν καλύτερο κόσμο, για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.
Σ΄ ένα σύστημα της εμπορευματοποίησης των πάντων και ιδιαίτερα των
πιο βασικών αναγκών του ανθρώπου, καλείται η ΕΔΟΝ να αναπτύξει ακόμα
πιο έντονη πολιτική, μορφωτική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση,
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νεολαίας. Παρόλο που μεγάλη
μερίδα της νεολαίας απαξιεί την πολιτική και τα κόμματα, η ΕΔΟΝ συνεχίζει
να διατηρεί έντονα την παρουσία και την παρέμβασή της στους νέους και
να είναι πάντα μπροστάρης στην πάλη για εξυπηρέτηση των συμφερόντων
της νεολαίας, που είναι το «χρυσό» απόθεμα και το ελπιδοφόρο μέλλον
για τον τόπο μας.
Η ΑΟΝ – ΕΔΟΝ, μέσα από την 70χρονη διαδρομή της, αποδεικνύει ότι υπήρξε
πάντα παρούσα στην πάλη για κοινωνική δικαιοσύνη, για υπεράσπιση
και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των νέων, των φοιτητών και των
εργαζομένων. Κουβαλώντας την κληρονομιά των αγώνων και των θυσιών
των συναγωνιστών μας, επιβάλλεται να συνεχίσουμε ισχυρότερα τον
αγώνα μέσα από την καθημερινή πολιτική δράση. Δεν έχουμε δικαίωμα να
οπισθοδρομούμε!
Η ΕΔΟΝ έρχεται από μακριά και θα βαδίσει ακόμα πιο πέρα. Πάντα πρωτοπόρα
στην οργανωμένη πάλη για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η νεολαία και γενικά για τους σκληρούς αγώνες του λαού μας. Θα συνεχίσει
να οικοδομεί, με τους καθημερινούς αγώνες, ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Θα
συνεχίσει να διεκδικεί και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια δικαιότερη
κοινωνία. Θα συνεχίσει να είναι η δύναμη που θα ξεσηκώνει τη νεολαία.
Δε θα επιτρέψει να επικρατήσει η βαρβαρότητα. Δε θα δεχτεί τον πλήρη
εξευτελισμό του ανθρώπου και την ατίμωσή του. Θα είναι πάντα εκεί, στις
διεκδικήσεις. Αυτό της επιβάλλει η 7Οχρονή πορεία της, να δίνει προοπτική
και ελπίδα στους νέους μας και στο λαό μας, να δείχνει το δρόμο για το
φωτεινό αύριο.
Χρύσω Σωτηρίου
Τ. Ο Νέων Εργαζομένων Ορμήδειας

•1949 - Ιδρύεται ο ιμπεριαλιστικός συνασπισμός
ΝΑΤΟ (Βορειοατλαντικό Σύμφωνο).
•1968 - Δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

8 Απριλίου

•1973 - Πεθαίνει ο Ισπανός κομμουνιστής
ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο

9 Απριλίου

•2003 - Ανατρέπεται ο Σαντάμ Χουσεΐν. Οι
Νατοϊκές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Βαγδάτη.

10 Απριλίου

•1988 - Πεθαίνει ο Εζεκίας Παπαϊωάννου Γ. Γ.
ΑΚΕΛ.

11 Απριλίου

•1965 - Δολοφονούνται από την ΤΜΤ οι
αγωνιστές Ντερβίς Αλή Καβάζογλου και Κώστας
Μισιαούλης.

12 Απριλίου

•1959 – Ιδρύεται η ΕΔΟΝ ως φυσική συνέχεια
της ΑΟΝ.

14 Απριλίου

•1930 - Πεθαίνει ο Ρώσος ποιητής Βλαντιμίρ
Μαγιακόφσκι
•1941 - Στη Σκαρίνου ιδρύεται το Ανορθωτικό
Κόμμα Εργαζόμενου Λαού.

16 Απριλίου

•1889 - Γεννιέται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Τσάρλι Τσάπλιν.

17 Απριλίου

•1961 - Αρχίζει η «Επιχείρηση του Κόλπου των
Χοίρων», με σκοπό την ανατροπή του Φιντέλ
Κάστρο.

18 Απριλίου

•1955 - Πεθαίνει ο κορυφαίος Γερμανός φυσικός
Άλμπερτ Αϊνστάιν

20 Απριλίου

•1922 - Γεννιέται ο Έλληνας ποιητής Τάσος
Λειβαδίτης.

21 Απριλίου

•1967 - Εκδηλώνεται στρατιωτικό πραξικόπημα
στην Ελλάδα, υπό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.

22 Απριλίου

•1870 - Γεννιέται ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν.

23 Απριλίου

•2003 - Μετά από 29 χρόνια ανοίγουν τα
οδοφράγματα στην Κύπρο.

24 Απριλίου

•2004- Το Σχέδιο του ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν για
το κυπριακό τίθεται σε χωριστά δημοψηφίσματα
και απορρίπτεται από τους Ελληνοκύπριους με
76%.

25 Απριλίου

•1974 - Ξεκινά η «Επανάσταση των Γαρυφάλλων»
στην Πορτογαλία.

26 Απριλίου

•1986 - Γίνεται η έκρηξη στο εργοστάσιο
πυρηνικής ενέργειας του Τσερνομπίλ

27 Απριλίου

•2008 - Πεθαίνει Ο Μάριος Τόκας.

29 Απρίλη

•1933 – Πεθαίνει ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης.

30 Απριλίου

•1945 – Η κόκκινη σημαία υψώνεται στο
Ράιχσταγκ. Την ίδια μέρα αυτοκτονεί ο Αδόλφος
Χίτλερ.

διεθνή

22

Απρίλιος 2015

διεθνή
διεθνή

Aπρίλιος 2015

23

Ινδία

»Διαμαρτυρία γυναικών για διεκδίκηση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων
Καθιστική διαμαρτυρία εργαζομένων γυναικών στην πόλη Chandigarh της Ινδίας για διεκδίκηση των
εργασιακών δικαιωμάτων. Στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης βρίσκονταν οι κομμουνίστριες
της Ινδίας, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας (Μαρξιστικό). Ακολούθησε σφοδρή επίθεση
από την αστυνομία με ρόπαλα, δακρυγόνα και αντλίες νερού.

Ιράν

»συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια καθηγητών
Μαζικές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στη Τεχεράνη έξω από το Ιρανικό Κοινοβούλιο από 100
χιλιάδες καθηγητές που διεκδικούν καλύτερούς μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Βενεζουέλα

»Αποκάλυψη σχεδιασμένου πραξικοπήματος ενάντια στην κυβέρνηση της
Βενεζουέλας
Πρόκειται για μία από τις πολλές απόπειρες πραξικοπήματος σε βάρος της Μπολιβαριανής
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας που μεθοδεύετε από τις ΗΠΑ και υποκινείται από φασιστικούς κύκλους
της αντιπολίτευσης. Η επιβολή της βίας και της αποσταθεροποίησης στην χώρα εντάσσεται στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ.

Ισπανία

»Διαμαρτυρία χιλιάδων γυναικών για τη δολοφονία
της Οζτεκάν Ασλάν
Πραγματοποιήθηκαν στις 21 Μαρτίου 215 οι Πορείες Αξιοπρεπείας που
ξεκίνησαν εδώ και καιρό από όλα κυριολεκτικά τα σημεία και τις περιοχές
της Ισπανίας όπου κατέληξαν στην Μαδρίτη για μια μεγάλη κινητοποίηση.
Κύρια συνθήματα των Πορειών είναι «Ψωμί-Δουλειά-Στέγη», «Έξω οι
κυβερνήσεις της Τρόικας», «Όχι άλλες περικοπές» και «Όχι πληρωμή
του χρέος».

Συρία – Ιράκ
Ο έλεγχος της περιοχής της Λεβαντίνης, λόγω των
σημαντικών αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ήταν
και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στη σκακιέρα
της παγκόσμιας ελίτ. Οι διαδοχικές πολεμικές
επεμβάσεις στο Ιράκ, η αποτυχία της κυβέρνησης
στη μετά Σαντάμ εποχή και η «άρνηση» Άσαντ να
συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο της περιοχής,
οδήγησαν σε εμφυλιακή σύγκρουση στη Συρία, στην
οποία σαφώς και πέρα από οποιαδήποτε εσωτερική
σύγκρουση, δεσπόζει η διπλωματική και γεωπολιτική
αντιπαράθεση των ΗΠΑ και της Ρωσίας.
Η εμφύλια σύγκρουση που ξεκίνησε το Μάρτιο
του 2011, εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της
«Αραβικής Άνοιξης» και των εξεγέρσεων στην
Ανατολική Μεσόγειο. Εκφράστηκε αρχικά από
τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, με σύνθημα την
εκδημοκρατικοποίηση και την απελευθέρωση από
το «τυραννικό» καθεστώς Άσαντ.
Εκτός από τις φιλελεύθερες ομάδες της συριακής
αντιπολίτευσης, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν με κάθε τρόπο
και τις ισλαμικές. Ήδη από το 2007, οι Ηνωμένες
Πολιτείες ήταν αυτές που σκόπιμα δημιούργησαν
και χρηματοδότησαν το «Ισλαμικό Κράτος» για
την ανατροπή της κυβέρνησης της Συρίας και την
αντιμετώπιση των Ιρανικών δυνάμεων σε όλη τη Μέση
Ανατολή. Η στήριξη αυτή εντάθηκε με την έναρξη
του Συριακού εμφυλίου το 2011. Οι Τζιχατιστές
επικράτησαν στο στρατόπεδο των αντιπάλων του
Άσαντ στηριζόμενοι στα όπλα της δυτικής «βοήθειας»,
της οικονομικής βοήθειας των απανταχού σουνιτών,
καθώς και στη βοήθεια των στρατευμένων στη δύση
διεθνών ισλαμιστών.
Ο εμφύλιος πόλεμος και η Αμερικανική παρέμβαση
κατά του Άσαντ οδηγήθηκαν πολύ σύντομα σε
ένα τεράστιο φιάσκο το οποίο πήρε ανεξέλεγκτες
διαστάσεις με τη δημιουργία του «Ισλαμικού Κράτους».
Το «Ισλαμικό Κράτος» νιώθοντας ότι έχει τη
δυνατότητα να εξελιχθεί σε δεσπόζουσα δύναμη σε
όλη την περιοχή και όχι μόνο στη Συρία, προήλασε και
στο Ιράκ - έχοντας συμμάχους τις αντιπολιτευόμενες
στην κυβέρνηση Μαλίκι ομάδες, κύρια σουνιτικές
- και ανακήρυξε μονομερώς το «Ισλαμικό Κράτος»
του Λεβάντε, τον Ιούνιο του 2014 και την ίδρυση
χαλιφάτου, σε μια περιοχή που καλύπτει εδάφη της
βορειοανατολικής Συρίας και του Ιράκ, εφαρμόζοντας
τον «ισλαμικό νόμο», και διακηρύσσοντας σαν βασικό
εχθρό του Ισλάμ τους Αμερικανούς και γενικά τους
δυτικούς.
Έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια εμφυλίου
πολέμου στη Συρία ο απολογισμός των νεκρών
έχει φθάσει τις 210.000, σχεδόν οι μισοί από τους
οποίους είναι άμαχοι, όμως ο πραγματικός αριθμός
είναι πιθανόν πολύ υψηλότερος, σύμφωνα με το
Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εκτός από τους νεκρούς και τους τραυματίες, τα
Η.Ε αναφέρουν ότι περίπου 3,73 εκατομμύρια Σύροι
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και έχουν καταγραφεί
επίσημα στο εξωτερικό ως πρόσφυγες.

Υεμένη
Σε εμφύλια σύγκρουση βυθίζεται η Υεμένη με τις
κυβερνητικές δυνάμεις να μάχονται κατά των Σιιτών
Χούτι. Η κρίση στην Υεμένη ξεκίνησε με την εξέγερση
κατά του πρόεδρου Σαλεχ το 2011. Έκτοτε και με την
απομάκρυνση του Σαλεχ από την εξουσία, η χώρα
βρίσκεται σε μια έκρυθμη κατάσταση. Η παραδοσιακή
υποστήριξη των ΗΠΑ στο δικτατορικό καθεστώς του
Αλι Αμπντουλάχ Σαλέχ, σε συνδυασμό με την διαρκώς
μειωμένη παραγωγή πετρελαίου και την πτώση των
τιμών, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
οδήγησαν την χώρα σε μια χαώδη κατάσταση, έρμαιο
των διαφόρων φατριών και εξτρεμιστικών ομάδων.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία έπειτα από την
κατάληψη της εξουσίας από πολιτοφυλακές Σιιτών
Χούτι στο βόρειο τμήμα και την πρωτεύουσα της
χώρας, Σαναά. Ο πρόεδρος Αμπντ Ράμπο Μανσούρ
Χάντι κατέφυγε αρχικά στο λιμάνι του Άντεν και
αργότερα, με την προώθηση των Χουτι, διέφυγε
από την Υεμένη προς την Αίγυπτο.
Η κρίση στην Υεμένη εξελίσσεται πλέον ως μια
περιφερική σύγκρουση, με την στρατιωτική εμπλοκή
του «αραβικού ΝΑΤΟ» κατά των Σιιτων Χουτι και την
αντίθεση, μέχρι στιγμής σε πολιτικό επίπεδο, των
σημαντικών σιιτικων δυνάμεων του αραβικού κόσμου.
Στο «στόχαστρο» της στρατιωτικής επέμβασης
βρίσκονται άμεσα οι σιίτες αντάρτες Χούθι και έμμεσα
η περιφερειακή επιρροή του σιιτικού Ιράν, που
αποτελεί «αντίπαλο δέος» για το ουαχαμπίτικο Ριάντ.
Η Σαουδική Αραβία, σε συμμαχία με άλλες οκτώ
σουνιτικές ισλαμικές χώρες της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής, με τη στήριξη του Πακιστάν και
της Τουρκίας, άρχισε στρατιωτικές επιχειρήσεις από
αέρος κατά των ανταρτών, τους οποίους στηρίζουν
άμεσα ή έμμεσα το Ιράν, το Ιράκ, η Συρία και η
λιβανική Χεζμπολάχ.
Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί διχασμένη τις
εξελίξεις στο Νότο της Αραβικής Χερσονήσου. Υπέρ
της επέμβασης τάχθηκαν ΗΠΑ Γαλλία και Βρετανία,
παρά τη διαφοροποίηση της επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι, με
την επισήμανση ότι «η ανάληψη στρατιωτικής δράσης
δεν συνιστά λύση». Αντίθετα, κατά της στρατιωτικής
επέμβασης τάχθηκε ο Ρώσος πρόεδρος που ζήτησε
«τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής δράσης»,
ενω την έντονη ανησυχία της εξέφρασε η Κίνα.

Ουκρανία

Από τον Μάρτιο του 2014 διεξάγεται ένας αιματηρός
εμφύλιος πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης, ο
οποίος πέραν από τις οικονομικές και πολιτικές του
προεκτάσεις, έφερε στο προσκήνιο το φασιστικό

– ναζιστικό παρελθόν της γηραιάς ηπείρου. Η
πραξικοπηματική ανατροπή της κυβέρνησης του
φιλορώσου προέδρου Β. Γιανουκόβιτς από της
ακροδεξιές φιλοδυτικές δυνάμεις είχε ως αποτέλεσμα
τον διαχωρισμό της Ουκρανίας και την αναβίωση
ενός ψυχροπολεμικού κλίματος ανάμεσα σε Ρωσία
και Δύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ
στήριξαν ανοιχτά τις διαδηλώσεις και την ανατροπή
της κυβέρνησης, από νεοναζιστικές και ακροδεξιές
παραστρατιωτικές ομάδες, με απώτερο στόχο τον
έλεγχο των εξελίξεων σε μια χώρα, η οποία έχει
τεράστια γεωπολιτική σημασία στη διαπάλη μεταξύ
ΝΑΤΟ – ΕΕ και Ρωσίας.
Ο απολογισμός μέχρι στιγμής: πέντε χιλιάδες νεκροί
στην ανατολική Ουκρανία και μια ανεξέλεγκτη
ανθρωπιστική κρίση, με την έλλειψη βασικών αγαθών
και φαρμάκων σε περιοχές όπως το Ντονέτσκ και
το Λούγκανσκ. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας
εκεχειρίας στο Μινσκ (2) τον Φεβρουάριο του 2015,
επικρατεί μια ανήσυχη ηρεμία καθώς ο ανταγωνισμός
για τον φυσικό πλούτο και τη γεωστρατηγική θέση
της χώρας, ως ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο,
παραμένουν στο πλαίσιο μιας ενδοιμπεριαλιστικής
και ενδοαστικής αντιπαράθεσης.

Βενεζουέλα
Σε σύγκριση με άλλες πολεμικές συρράξεις, εδώ δεν
μιλάμε για καθαρά εμπόλεμη ζώνη, αλλά περισσότερο
για μια συνεχιζόμενη προσπάθεια ανατροπής της
Μπολιβαριανής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, η οποία
εντάθηκε από τις αρχές του 2014. Η αντιπολίτευση
στη χώρα, υποκινούμενη από τις ΗΠΑ, επιχείρησε και
εξακολουθεί να το πράττει, μια προσπάθεια ανατροπής
της κυβέρνησης Μαδούρο, είτε μέσω υποκινούμενων
εξεγέρσεων, όπως αυτές στις αρχές του 2014, είτε
με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων από τις
ΗΠΑ, την αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια
αγορά πετρελαίου με αποτέλεσμα την κατακόρυφη
μείωση της τιμής (η οικονομία της Βενεζουέλας
βασίζεται αποκλειστικά στην εξαγωγή πετρελαίου),
τη δημιουργία τεχνητής έλλειψης βασικών αγαθών
από την αγορά της Βενεζουέλας με την συνεργασία
ντόπιων καπιταλιστών και ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία υποκινούμενων ταραχών, καθώς ακόμη
και με την υποκίνηση στρατιωτικού πραξικοπήματος
με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ιεριχώ» και την
απόπειρα δολοφονίας του Ν. Μαδούρο.
Η κατάσταση οδεύει προς περεταίρω κλιμάκωση
μετά την αποκάλυψη του σχεδίου στρατιωτικής
ανατροπής της νόμιμης κυβέρνησης, με τις ΗΠΑ να
επιβάλουν νέες σκληρότερες οικονομικές κυρώσεις
και την αντιπολίτευση και τις ακροδεξιές ομάδες να
υποδαυλίζει συνεχώς την σταθερότητα ανάμεσα στο
λαό της Βενεζουέλας.
Χρυσόστομος Πασιαρδής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

Τουρκία

»Διαμαρτυρία χιλιάδων γυναικών για
τη δολοφονία της Οζτεκάν Ασλάν
Χιλιάδες γυναίκες στην Τουρκία κατέβηκαν στους
δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία
της 20χρονης φοιτήτριας Οτζεκάν Ασλάν, από έναν
οδηγό λεωφορείου, ο οποίος τη σκότωσε όταν αυτή
αντιστάθηκε στο βιασμό της.

ΕΕ

» Αντιμεταναστευτικές πολιτικές και απάνθρωπες πρακτικές
Η φωτογραφία απεικονίζει τη δραματική πτυχή της ζωής των προσφύγων και των μεταναστών που φεύγουν από τα σπίτια τους αφήνοντας τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, τους εμφύλιους και τις διώξεις. Χιλιάδες άνθρωποι θαλασσοπνίγονται καθημερινά στη Μεσόγειο αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Η
κυρίαρχοι κύκλοι της ΕΕ από τη μια στηρίζουν την πολιτική που γεννά τους πολέμους και την προσφυγιά και από την άλλη χτίζουν την «Ευρώπη-φρούριο» μέσα
από τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές και τις απάνθρωπες πρακτικές της FRONTEX που καταλήγουν σε θαλάσσιες τραγωδίες.
Η πιο πάνω φωτογραφία του Massimo Sentini κέρδισε το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό του World Press Award.

«Οι φοιτητές είναι
η πυξίδα της Αλλαγής»
ΕΔΟΝ συμμετείχε
στην 11η Συνάντηση
Ευρωπαϊκών
Κομμουνιστικών
Νεολαίων που
πραγματοποιήθηκε στη
Φραγκφούρτη στις 7 και 8
Μαρτίου 2015 και η οποία
φιλοξενήθηκε από την
Σοσιαλιστική Γερμανική
Εργατική Νεολαία (SDAJ). Εκ
μέρους της ΕΔΟΝ συμμετείχε
το μέλος τους Εκτελεστικού
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Χαρης
Πασιάς, ενώ συμμετείχε
επίσης και ο Πρόεδρος της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών
Νικόλας Παπαδημητρίου.
Η
Συνάντηση
πραγματοποιήθηκε κάτω
από τον τίτλο «70 χρόνια
μετά την Αντιφασιστική Νίκη
των Λαών: Ο καπιταλισμός
εξακολουθεί να προκαλεί
κρίσεις, πολέμους, το
φασισμό. Η ελπίδα για
τη νεολαία βρίσκεται στο
σοσιαλιστικό αύριο». Κατά την
διάρκεια της συνάντησης, οι οργανώσεις που συμμετείχαν
μοιράστηκαν τις εμπειρίες του αγώνα του σε εθνικό επίπεδο
ενώ καταγράφοντας την έξαρση του φασισμού και την
ανασύνταξη των νεοναζιστικών οργανώσεων σε συνθήκες
καπιταλιστικής κρίσης.
Όπως σημειώνει το κοινό ψήφισμα που εγκρίθηκε στη
συνάντηση για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης των
λαών «Στις 8-9 Μάη 1945 ο φασισμός ηττήθηκε και μπήκε
τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας.

Η ήττα του φασισμού επιτεύχθηκε μετά από πάλη διαρκείας
των αντιφασιστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα της Σοβιετικής
Ένωσης, των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, με
βασικό το ρόλο των Κομμουνιστικών Κομμάτων και την
αποφασιστική συμμετοχή της νεολαίας»
Κοινή διαπίστωση των οργανώσεων αφορά την πολιτική
που ακολουθεί η ΕΕ στην προσπάθεια της ξαναγράψει την
ιστορία εξισώνοντας την Ναζιστική Γερμανία με την Σοβιετική
Ένωση ενώ την ίδια στιγμή οι φασίστες στην Ουκρανία
δρουν με την ανοχή και τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν στην ΣΕΚΟΝ απηύθυναν
κάλεσμα προς την νεολαία της Ευρώπης για συνέχεια του
«αγώνα όσων πολέμησαν τον Ναζιστο-φασισμό και το
σύστημα του τον δημιουργεί.
Κάλεσαν επίσης την να αγκαλιάσει την αγκαλιάσει την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών η οποία
ήταν γέννημα της ανάγκης του αγώνα της νεολαίας
ενάντια στον φασισμό και τον πόλεμο 70 χρόνια πριν.
Όπως σημειώνει το κοινό ψήφισμα «Η ενίσχυση της ΠΟΔΝ
αποτελούσε αναγκαίο σκοπό τον τότε καιρό και συνεχίζει
να αποτελεί κύριο σκοπό του σήμερα, όπου οι φασιστικές
επιθέσεις όλο και αυξάνονται».
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν ήταν:
Κομμουνιστική Νεολαία Αυστρίας (KJO), Νεολαία
COMAC – Βέλγιο, Κίνημα Νέων Κομμουνιστών Γαλλία
(MJCF), Σοσιαλιστική Γερμανική Εργατική Νεολαία
(SDAJ), Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ), Ενιαία
Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας (EDON), Κολλεκτίβες
Νέων Κομμουνιστών - Ισπανία (CJC), Ένωση Κομμουνιστικής
Νεολαίας Ισπανίας (UJCE), Μέτωπο Κομμουνιστικής Νεολαίας
- Ιταλία (FGC), Κομμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας (JCP),
Επαναστατική Κομμουνιστική Νεολαία Ρωσίας - Μπολσεβίκοι
(RKSMb), Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας - Τσεχία (ΚSM),
Κομμουνιστική Νεολαία, Τουρκία (KG) και Παγκόσμια
Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (WFDY), Χαιρετισμό
απέστειλαν η Ένωση Νέων Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας Σερβία (SKOJ) και η Κομμουνιστική Νεολαία Σουηδίας (SKU).

ΕΔΟΝ συμμετείχε στο Διεθνές Σεμινάριο που
πραγματοποιεί η Προοδευτική Ένωση Νεολαίας
Αιγύπτου (UPY) με τίτλο «Οι φοιτητές είναι η
πυξίδα της Αλλαγής». Εκ μέρους της ΕΔΟΝ θα
συμμετέχει το μέλος της Κεντρικής Γραμματείας
της ΕΔΟΝ και υπεύθυνος τους Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
Βάκης Χαραλάμπους.
Βασικό περιεχόμενο του Σεμιναρίου αφορούσε την
αλληλεπίδραση της θρησκείας στο εκπαιδευτικό
σύστημα της Αιγύπτου και την ανάγκη για λήψη
προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που να απαλλάσσουν
την εκπαίδευση από τον θρησκοκεντρικό χαρακτήρα.
Στόχος η εκπαίδευση να υπηρετεί την κοινωνία και τις
πραγματικές ανάγκες του λαού.
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν μοιράστηκαν τις
εμπειρίες από τον αγώνα του φοιτητικού κινήματος στις
δικές τους χώρες και την προσπάθεια που καταβάλλεται
για την ισχυροποίηση των αγώνων του οργανωμένου
φοιτητικού κινήματος.
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν ήταν η ΕΔΟΝ, η
Προοδευτική Ένωση Νεολαίας Αιγύπτου (UPY), η
Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας Αιγύπτου (ULDY), η
Εθνική Ένωση Φοιτητών Συρίας (NUSS) και η Ομοσπονδία
Νεολαίας του Νεπάλ (YF Nepal) και η Εθνική Ένωση
Φοιτητών Μοζαμβίκης (UNE).
Στα πλαίσια του Διεθνούς Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε
συζήτηση με θέμα τα 70χρόνια της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών.

παραπολιτικά

