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ΨΗΛΑ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΨΗΛΑ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ
«Όλοι μαζί για επανένωση..»
«Ψωμί, παιδεία, ελευθερία..»

Με ψηλά τη σημαία της Κύπρου καλούμαστε και φέτος να στείλουμε
μήνυμα επανένωσης κατά την 32η επέτειο από την ανακήρυξη
του ψευδοκράτους. Το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα θα μπούμε
βράχος μπροστά σε όλους όσοι, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό, θέλουν την οριστικοποίηση διχοτόμηση της πατρίδας μας.
Μετά την ανάδειξη Aκκιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής
κοινότητας και με την επαναβεβαίωση των συγκλίσεων Χριστόφια
– Ταλάτ, δημιουργούνται καλές προοπτικές για σωστή λύση. Λύση
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όπως
περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για ένα κράτος με μια και
μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα.
Από μέρους μας, καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση, καθώς
υπάρχουν δυνάμεις και στις δύο κοινότητες που αντιπαλεύουν
κάθε προσπάθεια για επανένωση του τόπου μας.
Στις 17 Νοεμβρίου, με σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία..»,
για ακόμα μια φορά θα τιμήσουμε τους ήρωες του Πολυτεχνείου
που πάλεψαν ακριβώς για αυτά τα ιδανικά. Έχουμε χρέος να
δημιουργήσουμε τα δικά μας Πολυτεχνεία. Το ‘73 η χούντα
επιστράτευσε άρματα και όπλα για να καταστείλει την αντίσταση
της νεολαίας και του λαού. Τώρα, οι σύγχρονοι δικτάτορες ΔΝΤ,
Παγκόσμια Τράπεζα και Ε.Ε., με τους εδώ εντολοδόχους τους,
χρησιμοποιούν μνημονιακά μέτρα, περικοπές και εκποιήσεις για
να καταδυναστεύουν τον κυπριακό λαό. Οι ηρωικοί φοιτητές
του Πολυτεχνείου είναι για εμάς πρότυπα που μας υπενθυμίζουν
καθημερινά τον αγώνα που πρέπει να δίνουμε για ελευθερία,
ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα μνημόνια φεύγουν.. οι αριθμοί μένουν..

Τα μνημόνια φεύγουν, λένε, με την κυβέρνηση να ασχολείται
μόνο με αριθμούς και δείκτες. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη
ευαισθησίας, για το τι γίνεται στη κοινωνία και τι βιώνουν οι
εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Πως μπορούν οι κυβερνώντες να
θεωρούν ότι «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο», όταν 230 χιλιάδες
συνάνθρωποι μας, σχεδόν το ένα τρίτο των συμπατριωτών μας,
ζει σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού; Ποια είναι
η απάντηση των κυβερνώντων στους 70 χιλιάδες άνεργους και
στους 30 χιλιάδες μετανάστες που πάνε σε μια άλλη χώρα για να
φτιάξουν τη ζωή τους; Όταν η δημόσια υγεία άρχισε να καταρρέει
και οι εκποιήσεις με το ξεσπίτωμα του κόσμου είναι προ το πυλών,
πώς μπορείς να βγάζεις διθυραμβικούς λόγους;
Όσες δηλώσεις κι αν κάνουν οι κυβερνώντες, για έξοδο στις
αγορές και για το «success story» της κυπριακής οικονομίας, οι
αριθμοί δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις συμπατριώτες μας είναι
αντιμέτωποι με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αν οι
κυβερνώντες κόπτονται πραγματικά για το λαό, αυτό θα πρέπει
να το αποδείξουν με έργα και όχι με υποσχέσεις και ανούσια
«δεσμεύομαι». Η μέχρι τώρα πορεία τους όμως, δείχνει ακριβώς
το αντίθετο. Μάχονται καθημερινά για την υπεράσπιση του μεγάλου
κεφαλαίου, εξωθώντας τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους,
τους νέους, στην ανέχεια και τη φτώχεια.

Ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών..

Ενώ η κατάσταση στην οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο,
οι κυβερνώντες στα πλαίσια ενός νεοφιλελεύθερου παραλογισμού
και των ιδεολογικών εμμονών τους, προχωρούν ακάθεκτοι στο
ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών στα μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα. Οι προθέσεις των κυβερνώντων είναι ξεκάθαρες: να
παραπλανήσουμε την κοινωνία, τις πολιτικές δυνάμεις και τους
εμπλεκόμενους φορείς για να περάσουν τα αντιλαϊκά τους μέτρα.
Το καταστροφικό τρίπτυχο λιτότητα-ιδιωτικοποιήσεις-περικοπές,
αποκλείει την ανάπτυξη και βουλιάζει ακόμη περισσότερο την
κοινωνία στην εξαθλίωση.

... με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν

Το σχέδιο για «Νέα Μέση Ανατολή» και η επέκταση του ΝΑΤΟ στην
περιοχή, μερικά χιλιόμετρα μακριά από την Κύπρο, έχει τραγικά
αποτελέσματα, σπέρνοντας θάνατο και προσφυγιά. Οι ορέξεις του
ιμπεριαλισμού, οι πόλεμοι και οι αναταραχές ρίχνουν στη θάλασσα
χιλιάδες άμαχους, γυναικόπαιδα, για αναζήτηση μιας καλύτερης
μοίρας στην Ευρώπη. Χιλιάδες μετανάστες, ανάμεσα τους και παιδιά,
τους ξεβράζει το κύμα σε κάποια ακτή της Μεσογείου.
Λίγο πιο κάτω, στην Παλαιστίνη, σε μια περίοδο κλιμακούμενης
έντασης, με επιθέσεις βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων και των
περιουσιών τους, τόσο στα κατεχόμενα εδάφη, όσο και στο ίδιο το
Ισραήλ, η κατάσταση παραμένει τραγική, με τη διεθνή κοινότητα να
παραμένει αμέτοχη στα ατέλειωτα δεινά που περνά ο παλαιστινιακός
λαός. Όπλο των λαών είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη και με αυτό
θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.

«Οργάνωση – Αντεπίθεση παντού, με την ΕΔΟΝ για το
δίκιο του λαού»

Στις 2,3 και 4 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, θα
διεξαχθεί το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης με συνθημα
«Οργάνωση – Αντεπίθεση παντού, με την ΕΔΟΝ για το δίκιο του
λαού». Με φάρο τη ιδεολογία μας, εκατοντάδες ΕΔΟΝίτες και
ΕΔΟΝιτισσες θα συνδιαμορφώσουν τους στόχους της Οργάνωσης
για την επόμενη τριετία.
Η συζήτηση ξεκίνησε με τον προσυνεδριακό διάλογο με όλα τα
μέλη και στελέχη της Οργάνωσης μας. Από κάθε γειτονιά, σε κάθε
συνοικία με τις Γενικές Συνελεύσεις για συζήτηση των θέσεων
του Κεντρικού Συμβουλίου της Οργάνωσης προς το Συνέδριο.
Με αρθρογραφία και δημόσιες παρεμβάσεις, θα διευρύνουμε τα
κανάλια επαφής και διαλόγου μας με τη νέα γενιά.
Μέσω του προβληματισμού, των απόψεων και τοποθετήσεων,
θα συζητηθούν δεκάδες ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά,
στέλλοντας ισχυρό μήνυμα από άκρη σε άκρη, ανεβάζοντας την
ΕΔΟΝ πιο ψηλά, με οργάνωση, αντεπίθεση για το δίκιο του λαού.
•Νικόλας Καλογήρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Το Κεντρικό Συμβούλιο της
ΕΔΟΝ αποφάσισε όπως το
18ο Παγκύπριο Συνέδριο
διεξαχθεί στις 2, 3 και
4 Ιανουαρίου του 2016,
στο Συνεδριακό Κέντρο, στη
Λευκωσία. Το Συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί κάτω από
το σύνθημα: «Οργάνωση –

Αντεπίθεση παντού, με
την ΕΔΟΝ για το δίκιο του
λαού».
Η αντιπροσώπευση στο
Συνέδριο θα στηριχθεί στην
αναλογία 1 Αντιπρόσωπος για
κάθε 10 μέλη. Οργανώσεις, οι
οποίες ανεξαρτήτως δεκάδων
συμπληρώνουν στις μονάδες 5
με 9 μέλη, δικαιούνται ακόμη
1 Αντιπρόσωπο. Δικαίωμα
αντιπροσώπευσης έχουν
όλες ανεξαίρετα οι Τοπικές
Οργανώσεις της ΕΔΟΝ. Το
Κεντρικό Συμβούλιο έχει επίσης
αποφασίσει το έμβλημα του
Συνεδρίου (επισυνάπτεται).
Στη βάση του άρθρου 19
του καταστατικού της ΕΔΟΝ,
το οποίο προνοεί ότι το
Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ
πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια
και ότι το Παγκύπριο Συνέδριο
συγκαλείται από το Κεντρικό
Συμβούλιο της Οργάνωσης και
επειδή τον Ιανουάριο του 2016
συμπληρώνονται 3 χρόνια από
το 17οΠαγκύπριο Συνέδριο της
ΕΔΟΝ, το Κεντρικό Συμβούλιο
της ΕΔΟΝ αποφάσισε να
προχωρήσει στην προκήρυξη
του 18ου Παγκυπρίου Συνεδρίου
της ΕΔΟΝ.
Διάβασε την προκήρυξη,
τις θέσεις του Κεντρικού
Συμβουλίου προς το Συνέδριο
και τον προσυνεδριακό
διάλογο στο
http://www.edon.org.cy / 18ο
Παγκύπριο Συνέδριο
Δες την προκήρυξη στο: http://
www.youtube.com / Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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»Συνέντευξη με το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ και
αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο,
Σταύρο Ευαγόρου

«Η κυβέρνηση προχωρεί ακάθεκτα
προς το ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου»
«Ν»: Πόσο θα επηρεάσει θεωρείτε τα νοικοκυριά
ο νόμος για την πακετοποιήση και πώληση
δανείων από τις τράπεζες σε επενδυτικά ταμεία;
Ποιες ενέργειες κάνει το ΑΚΕΛ για αυτό το θέμα;

«Ν»: Σύντροφε, βιώνει ο Κυπριακός λαός και η νεολαία
συγκεκριμένα, ένα «success story», όπως διακηρύσσει η
κυβέρνηση;
«Σ.Ε.»: Ας ρωτήσει ο Υπουργός Οικονομικών τη νεολαία
αν το βιώνει. Είναι «success story» ότι το 35% και πλέον
των νέων μας είναι άνεργοι και ότι είμαστε πρωταθλητές
σε αυτή την κατηγορία απασχόλησης; Δεν νομίζω να είναι
«success story» το ότι έξι χιλιάδες Κύπριοι δεν επέστρεψαν
στην Κύπρο μετά τις σπουδές τους ή έχουν φύγει. Αν
στα στοιχεία προσθέσουμε την καθαρή μετανάστευση,
η οποία υπάρχει, τότε θα διαπιστώσουμε ότι τα επίπεδα
της ανεργίας, τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν μειώσει,
είναι πολύ ψηλά. Αλλά, δεν τους συμφέρει να υπολογίζουν
στατιστικά και τη μετανάστευση. Άρα, κάθε άλλο παρά
«success story» είναι το σύνολο της κοινωνικοοικονομικής
πολιτικής της κυβέρνησης. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις με
μια συσσωρευμένη πτώση της οικονομίας, της τάξης περίπου
του 10% μείωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Τα
πράγματα δεν είναι ρόδινα. Οι άνεργοι είναι περίπου 63
χιλιάδες, χωρίς να υπολογίζουμε τους συμπατριώτες μας
που έχουν μεταναστεύσει για εύρεση εργασίας, 240 χιλιάδες
συμπατριώτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας,
εκ των οποίων 90 χιλιάδες είναι συνταξιούχοι που ζούσαν πριν
μερικά χρόνια με αξιοπρέπεια, 50 χιλιάδες σιτίζονται στα κοινωνικά
παντοπωλεία, και μερικές χιλιάδες παιδιά σιτίζονται στα σχολεία,
ενώ σε εκατοντάδες οικογένειες αποκόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα.
Αν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, αυτό το κοινωνικό δράμα,
επιτρέπει στον οποιοδήποτε να μιλά για «success story», ας μας
απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
«Ν»: Τον προηγούμενο μήνα, οι αριθμοί που παρουσίασε η
κυβέρνηση, έδειξαν την ανεργία να μειώνεται. Δημιουργήθηκαν
νέες θέσεις εργασίας και δεν το καταλάβαμε;
«Σ.Ε.»: Δεν πιστεύω ότι ο άνεργος δεν το κατάλαβε. Έχουν ως
προς το στατιστικό κομμάτι παρουσιάσει κάποια στοιχεία, χωρίς
να συμπεριλαμβάνουν όσους μεταναστεύουν. Παραβλέπουν
το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες μη εγγεγραμμένοι άνεργοι,
διότι μετά το πέρας των έξι μηνών οι μακροχρόνια άνεργοι δεν
εγγράφονται στους καταλόγους, αφού έχουν χάσει κάθε ελπίδα για
εξεύρεση εργασίας. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν και όσους
συμμετέχουν στα προγράμματα των 500 ευρώ μηνιαίως, οι οποίοι δε
θεωρούνται άνεργοι. Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή. Θέσεις
εργασίας ούτε κατά υποφερτό τρόπο δε δημιουργούνται. Αυτό το
βιώνει ο μέσος Κύπριος πολίτης. Για να υπάρξουν θέσεις εργασίας
πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Έπρεπε το κράτος να αποτελέσει το
βασικό άξονα, επενδύοντας στην οικονομία με αναπτυξιακά έργα
εκατοντάδων εκατομμυρίων. Από τη στιγμή που το κράτος έχει
περικόψει εκατομμύρια από τον τομέα της ανάπτυξης, αλλά και τον
κοινωνικό τομέα, η ζήτηση μειώθηκε. Αυτό έχει ως επακόλουθο την
αύξηση της ανεργίας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση συνεχίζει με την ίδια
φιλοσοφία που ακολουθείται στην Ευρώπη και η οποία κρίνεται,
καθώς έχει αποτύχει. Η φιλοσοφία της λιτότητας οδηγεί στον φαύλο
κύκλο της ύφεσης. Αυτό δε θέλουν να το κατανοήσουν. Επίσης,
ο τραπεζικός τομέας είναι προβληματικός και κουτσουρεμένος,
αδυνατώντας να χρηματοδοτήσει την οικονομία.

«Σ.Ε»: Θα επηρεάσει αρνητικά. Οι τράπεζες
πιθανόν να αποκτήσουν ρευστότητα ή να
απαλλαγούν από κάποια προβληματικά ή
«κόκκινα» δάνεια, άρα θα επωφεληθούν. Οι
άνεργοι, που αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη
τους, επωφελούνται; Τα παλαιότερα χρόνια
οι Κύπριοι πλήρωναν κανονικά τις δόσεις.
Σήμερα άλλαξαν προσέγγιση και δε θέλουν
να πληρώνουν, ή δεν έχουν χρήματα για να
πληρώνουν; Η απάντηση είναι το δεύτερο,
αφού οι περισσότεροι είναι άνεργοι ή ζουν με
επιδόματα και δεν μπορούν να είναι συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Η
λύση είναι να τους αφήσουμε χωρίς σπίτι; Εκείνοι
που ψήφισαν τον νόμο των εκποιήσεων, χωρίς
δίκτυ προστασία, στην ουσία θα δώσουν τον
πλούτο από τους πολλούς στους λίγους. Τα
επενδυτικά ταμεία δεν είναι φιλανθρωπικά
ιδρύματα τα οποία θα έρθουν στην Κύπρο για
να μας βοηθήσουν. Αντιθέτως, «όπου μυριστούν
ψόφιο, έρχονται όπως τα
κοράκια και επιτίθενται.» Θα
εγγραφούν στην Κύπρο και
θα αγοράζουν με έκπτωση,
Τα επενδυτικά
προκειμένου να έχουν
ταμεία δεν είναι
κέρδη, τα δάνεια χιλιάδων
συμπολιτών μας. Δε μας
φιλανθρωπικά
ενδιαφέρει αν κάποιοι, κυρίως
οι μεγαλοεπιχειρηματίες,
ιδρύματα τα οποία
υπερδανειζόταν και σήμερα
θα έρθουν στην
είναι αφερέγγυοι. Μας
ενδιαφέρει ο συνεπής Κύπριος
Κύπρο για να
πολίτης που διαχρονικά
μας βοηθήσουν.
πλήρωνε τις δόσεις του
και τώρα αδυνατεί να το
Αντιθέτως, «όπου
πράξει. Αυτά τα χιλιάδες
στεγαστικά δάνεια, καθώς
μυριστούν ψόφιο,
και οι υποθήκες, δηλαδή
έρχονται όπως
τα σπίτια, θα βρεθούν στα
χέρια των ταμείων. Τα
τα κοράκια και
ταμεία αυτά μπορούν να
επιτίθενται.»
περιμένουν δύο τρία χρόνια
και με τη διαφοροποίηση της
κατάστασης στην οικονομία,
να αρχίσουν να πωλούν. Το διαμέρισμα ή το σπίτι όμως, αν αξίζει
εκατό χιλιάδες και δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να το αποπληρώσει
και χρωστεί πενήντα χιλιάδες, η τράπεζα θα το πωλήσει έναντι
πενήντα χιλιάδων. Το ταμείο όμως θα το πωλήσει σε ψηλότερη
τιμή και έτσι θα αποκτήσει κέρδος. Για αυτούς, το να εξευτελίσεις
κάποιο ή να τον αφήσεις στο δρόμο δεν είναι θέμα ανθρωπιστικής
προσέγγισης, αλλά κερδοσκοπία.
Θα καταψηφίσουμε το κυβερνητικό νομοσχέδιο γιατί είναι αντιλαϊκό
και ενισχύει τις δομές του επιθετικού κεφαλαίου στη χώρα. Θα
καταθέσουμε τροπολογία η οποία να απαγορεύει την πώληση
δανείων και την εξασφάλιση τους, μέχρι 350 χιλιάδες για κύρια
κατοικία ή μικρομεσαία επιχείρηση.
«Ν»: Για δέκατο συνεχές τρίμηνο
οι μισθοί των εργαζομένων
σημειώνουν πτώση, ενώ συνεχίζεται
το ξήλωμα του κοινωνικού κράτους
από τους κυβερνώντες. Τελικά
όλα θυσιάζονται στο βωμό της
λιτότητας εκτός από τα κέρδη των
μεγάλων επιχειρήσεων;
«Σ.Ε.»: Το αστικό κράτος έχει
αποστολή να προστατεύει τα
κέρδη και όχι τον άνθρωπο.
Με λύπη παρατηρούμε ότι οι
μισθοί, ειδικότερα στον ιδιωτικό
τομέα, έχουν συρρικνωθεί σε
ανεπανάληπτο βαθμό, ενώ
εργαζόμενοι έχουν οδηγηθεί σε
εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας,
παρά τις μάχες που δίνουμε για την
υπεράσπιση τους.

Πολλοί έχουν εκδιωχθεί
από την εργασία τους
Εμείς ως ΑΚΕΛ,
και είναι στο μακρύ
κατάλογο των ανέργων,
είμαστε κάθετα
ενώ χιλιάδες εργάζονται
ενάντια στις
περισσότερες ώρες με
εξευτελιστικό μισθό και με
ιδιωτικοποιήσεις.
το φόβο της απόλυσης. Η
Θεωρούμε ότι
κυβέρνηση δεν έχει κάνει
τίποτα. Από τη στιγμή
διαπράττεται
που δεν επένδυσε στην
ανάπτυξη ενώ αντιθέτως
έγκλημα εις βάρος
μειώσε κατακόρυφα τις
της πατρίδας μας
δαπάνες, τα επιδόματα
αποκόπηκαν και το
και των κατοίκων
κοινωνικό κράτος έχει
της και θα το
συρρικνωθεί, το βιωτικό
επίπεδο του κόσμου
πολεμήσουμε μέχρι
μειώθηκε. Η απάντηση
σε αυτά είναι η ανάπτυξη.
τέλους.
Μπορεί να υπάρξει
ανάπτυξη αν το κράτος
επενδύσει σε δημόσια και
οδικά έργα, σε συντηρήσεις κτιρίων, σε νέα κτίρια για τον αθλητισμό
και τον πολιτισμό. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας,
ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν τα έσοδα του κράτους και έτσι
το κράτος θα μπόρει να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος και την
κοινωνική συνοχή.
«Ν»: Η ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών
είναι φανερό ότι αποτελεί αμετάκλητο στόχο της πολιτικής της
κυβέρνησης του ΔΗΣΥ. Ποιές είναι οι τελευταίες εξελίξεις;
«Σ.Ε.»: Η κυβέρνηση προχωρεί ακάθεκτα προς το ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου. Είναι η φιλοσοφία και η ιδεολογία τους. Μια
ιδεολογική αγκύλωση της δεξιάς, η οποία θέλει να εκχωρήσει, να
ξεπουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές τον πλούτο που δημιούργησε
ο ίδιος ο λαός διαχρονικά. Μεχρί αυτή τη στιγμή δεν πήραμε
πειστική απάντηση γιατί θέλουν να ξεπουλήσουν τους ημικρατικούς
οργανισμούς. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το μνημόνιο είναι
το μανιφέστο τους, άρα η φιλοσοφία τους είναι αυτή. Είπαν ότι δεν
χρειάζονται αυτά τα χρήματα και ότι δεν θα γίνουν για εισπρακτικούς
λόγους, αλλά για καθαρά ιδεολογικούς. Αυτό είναι δογματισμός.
Την τελευταία οκταετία το κράτος εισέπραξε ένα δισεκατομμύριο
ευρώ, με την μορφή κερδών από τους ημικρατικούς οργανισμούς.
Αυτά τα χρήματα είναι η απόδοση του πλούτου που ανήκει στον
κόσμο και έπρεπε να διοχετεύεται πίσω σε αυτόν. Δυστυχώς, αυτά
τα κέρδη θέλουν να τα πραγματοποιεί κάποιος άλλος, είτε ντόπιος
επιχειρηματίας της δικής τους επιλογής και αρεσκείας, είτε κάποιος
συνδεδεμένος με κύπριο του εξωτερικού. Επίσης, προχωρούν στην
αντικατάσταση του κρατικού μονοπωλίου, το οποίο μπορεί να
είναι ελεγχόμενο, με ένα ανεξέλεγκτο ιδιωτικό μονοπώλιο. Έτσι,
θα βρεθούν έρμαιο στις ορέξεις του κεφαλαίου οι καταναλωτές
του ηλεκτρισμού ή των τηλεπικοινωνιών. Εμείς ως ΑΚΕΛ, είμαστε
κάθετα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Θεωρούμε ότι διαπράττεται
έγκλημα εις βάρος της πατρίδας μας και των κατοίκων της και θα το
πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Έχουμε ετοιμάσει και θα καταθέσουμε
πρόταση νόμου για αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων. Ελπίζουμε
τουλάχιστον τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που λεκτικά
τάσσονται έναντια στις ιδιωτικοποιήσεις, να σταθούν στο πλευρό μας.
Επιμέλεια:
•Αντρέας Παναγιώτου
•Κώστας Χαραλάμπους
•Χάρης Καρμέλλος
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

ρεπορτάζ

6

Νοέμβρης 2015

Πέρασαν κιόλας σχεδόν τρία χρόνια από την ημέρα που ο Νίκος και ο Σεισμός (sorry, o Συναγερμός), μαζί με το επίσημο/ανεπίσημο ΔΗ.ΚΟ (ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν)
ανέλαβαν την διακυβέρνηση της χώρας. Και με τον Κουγιάλη (ΕΥΡΩ.ΚΟ), βέβαια, μην το ξεχνάμε. Ο βίος και η πολιτεία της Κυβέρνησης γνωστά, μην το κουράζουμε.
Κυριότερος κυβερνητικός εταίρος, όμως, αναδεικνύονται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ήτοι το Κυβερνητικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ → ΚΙΚ), ο Grand Παπάς (MEGA mou), ο Λουκής
(ΑΝΤ 1), ο Χατζηκωστής (ΣΙΓΜΑ), ο Δίας, ο Κρόνος, ο Πλούτωνας και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος.
Γιατί, πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η συντεταγμένη γραμμή υπεράσπισης της Κυβέρνησης επί παντός θέματος; Μπροστά στην -εξόφθαλμα- προπαγανδιστική συμπεριφορά
των ΜΜΕ, ακόμα και ο Λίο θα σήκωνε τα χέρια (ή μάλλον τα πόδια) ψηλά. Πόσο μάλλον, εάν είναι να αρχίσουμε τις συγκρίσεις με τη στάση των ΜΜΕ κατά την προηγούμενη
διακυβέρνηση.

Έχουμε και λέμε:

1

Ορφανίδης,
ο καλύτερος τραπεζίτης
Παίρνει τους σκληρούς δίσκους από τον υπολογιστή του ο πρώην Διοικητής Αθανάσιος
Ορφανίδης από την Κεντρική Τράπεζα, αυτοεξορίζεται στο ΜΙΤ της America, παίζει
πελλόν και δεν τους επιστρέφει. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Αποδεικνύεται σήμερα
περίτρανα ότι οι εγκληματικές αποφάσεις του Ορφανίδη οδήγησαν την κυπριακή
οικονομία στην καταστροφή, τα αποτελέσματα της οποίας βιώνουμε σήμερα. Πριν
κάποια χρόνια, όμως, με πηχαίους τίτλους ήταν ο καλύτερος τραπεζίτης, τον οποίο
περίμεναν ακόμα και στην Ασία να μιλήσει. Ο μη διορισμός του ήταν για κάποιος το
τελευταίο καρφί στο φέρετρο της οικονομίας…

Ελληνικά ομόλογα

Ζημιές 4δις υπέστη η κυπριακή οικονομία από τις επενδύσεις της Τράπεζας
Κύπρου στα ελληνικά ομόλογα, πράγμα που αποτέλεσε μία από τις
σημαντικότερες αιτίες που οδήγησαν την οικονομία στην καταστροφή και
την Κύπρο στη μέγγενη της Τρόικα. Ο κατευθυνόμενος παροξυσμός των ΜΜΕ
στόχευσε την προηγούμενη κυβέρνηση για το ότι συναίνεσε στο κούρεμα
των ελληνικών ομολόγων. Πέρασαν μόλις λίγα χρόνια, για να δουν την
πραγματικότητα.

3

Χάνουμε τη δόση μας!

2

Το ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε με συνέπεια και κατήγγειλε ευθύς εξ’ αρχής τη φιλοσοφία των κυβερνώντων και της
Τρόικα για μαζικές εκποιήσεις περιουσιών με ισοπεδωτικό και χωρίς καμία διάκριση ανάμεσα στους οφειλέτες
τρόπο. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα τη βίαιη μεταφορά εθνικού πλούτου και ακίνητης ιδιοκτησίας, από
το μέσο πολίτη, από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, ντόπιο και ξένο.

Η Κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με
τις πολιτικές δυνάμεις και να διαπραγματευτεί σκληρά με
τους ξένους δανειστές, προτίμησε την οδό των πολιτικών
εκβιασμών και της καλλιέργειας κλίματος πανικού ανάμεσα
στον κόσμο, συνεπικουρούμενη για άλλη μια φορά από τα
ΜΜΕ.

Νοέμβρης 2015
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Ο Ρίκκος και οι
μοχθηρίες του

4

Από πού να αρχίσουμε με τον Ρίκκo; Από τις... μοχθηρίες εναντίον
του Γενικού Εισαγγελέα, την Providencia, τη Δρομολαξιά; Για την
πρώτη περίπτωση έχει ήδη παυθεί από τη θέση του Βοηθού Γενικού
Εισαγγελέα. Για την υπόθεση Providencia βρίσκεται ενώπιον του
δικαστηρίου και κατηγορείται για ποινικά κολάσιμες πράξεις. Για την
υπόθεση της Δρομολαξιάς καταδικάζεται σε φυλάκιση ο Ζανέττος,
παρόλο που αποκαλύπτονται ηχητικά ντοκουμέντα για το πώς στήθηκε
η δίκη. Προσφάτως δε, για το ίδιο θέμα, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας
δήλωσε ότι ο Ρίκκος έκανε κρυφές συναντήσεις για τις οποίες δεν τον
ενημέρωνε. Τα ΜΜΕ προσποιούνται πως ούτε άκουσαν, ούτε είδαν.
Παρά μόνο αναμετέδιδαν πως ο ΠτΔ έχει εμπιστοσύνη στην ευθικρισία
και την ακεραιότητα του Ρίκκου.

5

7

Έξοδος από το
Μνημόνιο!
Wow!!!!
Διθυραμβικά πρωτοσέλιδα και παρουσιαστές
ειδήσεων,
όλο νάζι μας ενημερώνουν ότι η Κύπρος εξέρ
χεται του
Μνημονίου, με αχρείαστα τα 2,3 από τα 10 δις,
ενώ πετά
ελεύθερη στις αγορές.
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Μεταναστεύστε!
Για να μειωθεί η ανεργία…
Πανηγύρια για τη μείωση της ανεργίας από την Κυβέρνηση
για το τρίτο τρίμηνο του 2015. Περιχαρής η Υπουργός
Ανεργίας κ. Ζέτα περιοδεύει στα πάνελ των μεσημβρινών
εκπομπών για να αναγγείλει το μέγα γεγονός.

6
τρίμηνο
εποχική διόρθωση της ανεργίας το β και γ
Βέβαια, τα ΜΜΕ ξέχασαν να μας πουν ότι η
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του 2015 οφείλεται -κατά κύριο- λόγο στην δρασ
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η Κύπρος παρουσιάζει καθαρή
βιομηχανίας, ενώ για πρώτη φορά από το 1974
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2013
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ιοι που μετανάστευσα
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι Κύπρ
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σε αριθμό σε σχέση

Γιάγκος Σωκράτους
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Τ

ο ότι σπουδάζουμε σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο που
πολλοί κάνουν βλέψεις να το καταστήσουν μια κερδοφόρα
επιχείρηση και που αρκετοί θα προτιμούσαν να φοιτούν
«λίγοι και καλοί», το ξέρουμε. Το ότι σπουδάζουμε σε
ένα Πανεπιστήμιο που ο Πρύτανης του αποφασίζει
ετσιθελικά για το οποιοδήποτε ζήτημα και πάλι το
ξέρουμε. Αυτό που αδυνατούμε να κατανοήσουμε
είναι ο τρόπος σκέψης με τον οποίο παίρνονται οι
αποφάσεις στα αρμόδια «σώματα».

Εν έτει 2015 και ενώ η ακαδημαϊκή χρονιά ήταν στα πρόθυρα
έναρξής της, από το πουθενά εμφανίζεται η πρόταση για νέο τρόπο
εισδοχής νεοεισερχόμενων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
από τις Πρυτανικές αρχές. Η εν λόγω πρόταση πρότεινε, όπως
το Πανεπιστήμιο να έχει το δικαίωμα να αποδέχεται φοιτητές,
οι οποίοι δε θα παρακάθονται σε Παγκύπριες Εξετάσεις, αλλά
θα εξασφαλίζουν τη θέση τους μέσα από τη διαδικασία διεθνών
εξετάσεων, όπως τα International Baccalaureate και τα GCE.
Ως Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράσαμε έντονα
και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την κάθετη εναντίωση μας
με τη συγκεκριμένη θέση. Δυστυχώς, όμως, για ακόμα μια
φορά οι αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου μας έκλεισαν
την πόρτα, χωρίς να θέλουν να συζητηθεί το θέμα αυτό.
Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η συγκεκριμένη
θέση αποφασίστηκε από τα μέλη της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κύπρου δια περιφοράς (ηλεκτρονικά), χωρίς
καν να έρθει προς συζήτηση κατά την τακτική συνεδρία.
Δυστυχώς, η απόφαση αυτή πάρθηκε με την εναντίωση
μόνο των τριών εκπροσώπων της Προοδευτικής Κ.Φ.
Πανεπιστημίου Κύπρου στη Σύγκλητο.
H νέα πρόταση των Πρυτανικών αρχών προτείνει
όπως οι φοιτητές οι οποίοι έχουν παρακαθίσει τις
συγκεκριμένες διεθνείς εξετάσεις και επιθυμούν να
φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να κάνουν
αίτηση, η οποία θα γίνεται δεκτή στα τέλη Αυγούστου
με αρχές Σεπτεμβρίου και θα ξεκινούν μαθήματα
από την πρώτη μέρα έναρξης του Πανεπιστημίου.
Όλα αυτά, όμως, θα γίνονται τις ίδιες μέρες που θα
εξετάζονται τα αποτελέσματα της Γ’ Κατανομής,
κάτι που υποδηλώνει την πρόθεση για μείωση
των φοιτητών οι οποίοι εισέρχονται με τη Γ’
Κατανομή και τη διαδικασία των παγκύπριων
εξετάσεων.
Από τη στιγμή, όμως, που οι συγκεκριμένοι
μελλοντικοί φοιτητές μπορούν να
παρακαθίσουν κανονικά στις παγκύπριες
εξετάσεις, όπως όλοι οι υπόλοιποι, τότε
δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας νέου
τρόπου εισδοχής τους. Εδώ φαίνεται
ξεκάθαρα για ακόμα μια φορά ότι εντός
του Πανεπιστημίου Κύπρου προωθείται
η Ιδιωτική Εκπαίδευση.
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Για ακόμα μια χρονιά μειωμένες οι θέσεις
των νεοεισερχόμενων φοιτητών

Όλα αυτά γίνονται την ίδια ώρα που το Πανεπιστήμιο Κύπρου έρχεται και μειώνει για ακόμα μια
χρονιά τον αριθμό των νεοεισερχόμενων φοιτητών που δέχτηκε. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο
δέχεται 500 περίπου πρωτοετείς φοιτητές λιγότερους απ’ ότι πριν από 3 χρόνια. Η Πρυτανεία
δηλώνει ξεκάθαρα πως ο αριθμός των νεοεισερχόμενων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει
χρόνο με το χρόνο να μειώνεται. Ο λόγος κατά την ίδια την Πρυτανεία είναι ότι έτσι δε «φθείρεται»
το επίπεδο σπουδών του Πανεπιστημίου και το κύρος των πτυχίων του. Δεν τους νοιάζει ότι στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν φοιτητές που λόγω οικονομικών δυσκολιών
δε θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να σπουδάσουν είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποιο ιδιωτικό
πανεπιστήμιο. Τα δημόσια πανεπιστήμια υπάρχουν για να προσφέρουν τη δυνατότητα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε όλους τους Κύπριους και δεν μπορεί να τίθεται η αριστεία πάνω από τη δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτά.

Πλανητάριο vs Δικαιώματα των φοιτητών
Και δυστυχώς η κοροϊδία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έχει τελειωμό. Μετά από όλα τα πιο πάνω, το
κερασάκι στη τούρτα είναι τα σχέδια που κάνει ο ίδιος ο Πρύτανης για δημιουργία πλανητάριου εντός του
Πανεπιστημίου, το οποίο θα κοστίσει περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τους
φοιτητές, το Πανεπιστήμιο διατείνεται πως δεν έχει τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται.

Τα ερωτήματα μας πολλά και εύλογα. Πως γίνεται το μεγαλύτερο κρατικό Πανεπιστήμιο του τόπου, την ώρα
που θα έπρεπε να αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των φοιτητών του, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του τόπου,
να προσπαθεί να μειώσει τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συμμετέχουν στη
διαδικασία των παγκύπριων εξετάσεων; Πώς γίνεται την ίδια ώρα που ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την οικονομική ανάσα να κτίσει νέο Πολιτιστικό Κέντρο, να κτίσει
βιβλιοθήκη -η οποία θα στοιχίσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ περισσότερα απ’ ότι ήταν η αρχική πρόβλεψή τουςνα κτίσει 2 νέα κτήρια με αίθουσες διδασκαλίας, να έχει βρει χορηγό για δημιουργία νοσοκομείου στο χώρο της
Πανεπιστημιούπολης, να μην μπορεί να καλύψει τις ακαδημαϊκές ανάγκες των υφιστάμενων φοιτητών και να μη
στοχεύει στην αύξηση των φοιτητών του;

Πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα
Η Προοδευτική Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου δε θα
σταματήσει να παλεύει και να αγωνίζεται κατά των
«ελιτίστικων» πολιτικών που εφαρμόζει η Πρυτανεία
μας με τη συγκατάθεση μάλιστα και της παράταξης
του ΔΗΣΥ, Φ.Π.Κ Πρωτοπορίας. Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας για δημιουργία ενός πιο ανθρωποκεντρικού
Πανεπιστημίου. Ενός πανεπιστημίου που θα
ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της νέας γενιάς του
τόπου και την κοινωνίας μας ευρύτερα. Πάντα μπροστά
για τα δικαιώματα των νέων στη μόρφωση και τη
δουλειά.
•Απόστολος Τσακκιστός
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου
Κύπρου
•Μαρία Δίπλαρου
Συνδικαλιστική Υπεύθυνη Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου
Κύπρου
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Η τοποθέτηση της GUE/NGL σχετικά με την έκθεση Ζαμπόρσκα
Η Πορτογαλίδα Ευρωβουλευτής της GUE/NGL, Ινές Κριστίνα Ζούμπερ σχολίασε: «Η έκθεση
στηρίζει θεμελιώδη αρχές και μέτρα για την επίτευξη ισότητας στο χώρο εργασίας. Τώρα
αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτές οι ιδέες να μεταφερθούν από τα λόγια στην πράξη. Σε
πάρα πολλές χώρες οι διακρίσεις έναντι των γυναικών συνεχίζουν να υφίστανται. Πρέπει
να βεβαιωθούμε ότι και άλλα κείμενα τα οποία ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν
εμπεριέχουν σημεία τα οποία έρχονται σε αντίθεση με όσα υπογραμμίζει η έκθεση.»
Η Ισπανίδα Ευρωβουλευτής Τάνια Γκονζάλες Πένιας πρόσθεσε: «Η έκθεση δείχνει ότι η
εν λόγω οδηγία δεν έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά στα κράτη μέλη και το μισθολογικό
χάσμα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες φθάνει στο 16.4%. Αυτός είναι ο λόγος που οι
εταιρείες πρέπει να υποχρεωθούν σε μέτρα διασφάλισης της ισότητας των δύο φύλων
στον χώρο εργασίας. Η ίση αντιμετώπιση ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες δεν είναι μόνο
θέμα δικαιοσύνης. Κατοχυρώνεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζονται και
άλλα μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια των οικιακών εργαζόμενων και των
εργαζόμενων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, Χρειάζεται να διασφαλίσουμε επίσης
ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.»

Εντούτοις, τίθενται κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία η ίδια η έκθεση παραγνωρίζει. Πώς μπορεί να επέλθει η
ισοτιμία των δύο φύλων στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας που προωθούνται καθημερινά από την ΕΕ; Είναι
πρόθυμη η ΕΕ αλλά και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να συγκρουστούν προς όφελος των γυναικών με τις
επιχειρήσεις και το κεφάλαιο; Τι θα έλεγαν αν οι γυναίκες ζητούσαν άμεση αύξηση των μισθών τους και αύξηση
της πληρωμένης άδειας μητρότητας; Θα στέκονταν στο πλευρό των γυναικών ή θα έπαιρναν για άλλη μια φορά
το μέρος της εργοδοσίας στο όνομα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας;

H

Επιτροπή Δικαιωμάτων των
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,
κατέθεσε προ λίγων ημερών, μετά από
πρωτοβουλία της βουλευτού του ΕΛΚ,
Άννα Ζαμπόρσκα, έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή της οδηγίας που αφορά στις
ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και
απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση
αυτή κατατέθηκε μετά από τη διαπίστωση ότι το
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παρέμεινε
σχεδόν στάσιμο τα τελευταία χρόνια: από 17,5% που
ήταν το 2008, σε 16,4% το 2012.
Η έκθεση υποβάλλει μια σειρά από εισηγήσεις προς το
Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη- μέλη. Ανάμεσα σε άλλα
είναι ο σκληρός έλεγχος σε άνισες μισθολογικές πρακτικές, η
διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής και η
επιβολή όλων των διαθέσιμων μέσων κατά των μισθολογικών
διακρίσεων. Επιπλέον, καλούνται τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργό
ρόλο στον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά με το ζήτημα και να
παρέχουν βοήθεια στα θύματα διακρίσεων Η έκθεση επαναλαμβάνει
ότι η καθιέρωση οικονομικών κυρώσεων για τους εργοδότες που δεν
τηρούν την ισότητα των αμοιβών ενδέχεται να αποτελέσει μέσο για τη
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Η ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να επέλθει στα πλαίσια ενός
συστήματος το οποίο καταπατά καθημερινά τα δικαιώματα των εργαζομένων και θέτει
την εργατική τάξη σε μια άνευ προηγουμένου εκμετάλλευση. Οι πολιτικές λιτότητας που
επιβάλλονται καθημερινά από την ΕΕ έχουν θύματα εκατομμύρια εργαζόμενους. Εκείνες,
όμως, που πλήττονται διπλά είναι οι γυναίκες εργαζόμενες και ακόμη περισσότερο
εκείνες που ανήκουν στην εργατική τάξη. Αυτές που δουλεύουν δέκα και δώδεκα ώρες
και με την επιστροφή τους από το μεροκάματο έχουν να φροντίσουν το νοικοκυριό,
τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μέσω της
οποίας θα μπορέσουν να απαλλαγούν από όλα αυτά τα καθήκοντα, σε αντίθεση
με τις γυναίκες της άρχουσας τάξης.
Για τις επιχειρήσεις, οι γυναίκες αποτελούν κατηγορία φθηνού
εργατικού δυναμικού και εις βάρος τους αυξάνουν τα κέρδη.
Πέραν του καταγεγραμμένου μισθολογικού χάσματος
ανάμεσα στα δύο φύλα, οι εργαζόμενες έχουν να
αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Οι γυναίκες
είναι αυτές που έχουν περισσότερες πιθανότητες να
βρεθούν στην ανεργία σε αντίθεση με τους άντρες
συνάδελφους τους. Αυτό παρατηρείται κυρίως στις
περιπτώσεις που κυοφορούν, καθώς η γυναίκα
που πρόκειται να φέρει στη ζωή ένα άνθρωπο
είναι οικονομικά ασύμφορη για τους εργοδότες
οι οποίοι βρίσκουν εύκολη λύση την απόλυση. Η
φιλελευθεροποίηση των ωραρίων και ως επακόλουθο
τους η αύξηση των ωρών εργασίας περιορίζουν
στο ελάχιστο τον ελεύθερο χρόνο των εργαζόμενων
γυναικών μέσα στον οποίο πρέπει να πληρώσουν πολλές
άλλες υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή το κλείσιμο υποδομών
κοινωνικής φροντίδας όπως οι παιδοκομικοί σταθμοί και οι στέγες
ηλικιωμένων, που είναι απαραίτητες για μια εργαζόμενη γυναίκα, καθιστούν
την καθημερινότητα της ακόμη δυσκολότερη.
Η πολιτική κατεύθυνση που επιλέγει να ακολουθήσει η ΕΕ είναι κάθε άλλο παρά φιλική προς τις γυναίκες
εργαζόμενες. Μέσα σε ένα σύστημα στο οποίο ανώτερη αξία είναι το κέρδος δεν μπορούμε να μιλούμε για ισοτιμία
ανδρών και γυναικών στην εργασία. Η ισοτιμία των δύο φύλων στην εργασία (και αλλού) αποκτά νόημα μόνο στα
πλαίσια της πάλης για τα δικαιώματα ολόκληρης της εργατικής τάξης, τα οποία σήμερα έχουν ριχτεί στα τάρταρα.
•Ελένη Ευαγόρου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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«Τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και οι μεθοδεύσεις των
Νατοϊκών εναντίον του λαού της Κύπρου δε σταμάτησαν
στο 1974»

«Η Κύπρος ανήκει στο λαό της» ή «Η Κύπρος είναι ελληνική»;

Στα πλαίσια του ενδο-ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού για την γεωπολιτική
επικράτηση στην περιοχή μας, οι Νατοϊκοί αποφάσισαν και ανάθεσαν στην
Τουρκία το ρόλο του χωροφύλακα στην περιοχή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
εντάσσεται και το στρατιωτικό πραξικόπημα του στρατηγού Εβρέν στην Τουρκία
(12 Σεπτεμβρίου 1980) και η επιβολή δικτατορίας στην Τουρκία.

Η νεολαία του κυβερνώντος ΔΗΣΥ, η ΝΕΔΗΣΥ (με το μαθητικό της τμήμα την ΜΑ.ΚΙ και την φοιτητική της παράταξη
Φ.Π.Κ Πρωτοπορία) οφείλουν, αφού τουλάχιστον έτσι θέλουν να δείχνουν, να αποδείξουν στην πράξη ότι
επιτέλους έχουν κάνει την αυτοκριτική τους για όλα αυτά με τα οποία γαλούχησαν γενιές και γενιές. Ο γριβισμός
και ο εθνικισμός που μπόλιαζαν και δηλητηρίαζαν για τόσα χρόνια τη νεολαία μας, πρέπει να απομονωθούν,
να εξαφανιστούν. Τόσα χρόνια η συναγερμική νεολαία, αγκαλιάζοντας όλους τους αμετανόητους εθνικιστέςφασίστες, υμνούσε τον ολετήρα της Κύπρου Γρίβα και την εγκληματική, για τον τόπο και το λαό μας ΕΟΚΑ Β’.

Δεν ήταν τυχαίο, λοιπόν, ότι από το 1980, εντάθηκαν οι παρεμβάσεις της Άγκυρας
στα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη. Οι παρεμβάσεις αυτές φτάνουν μάλιστα
σε τέτοιο σημείο που έχουν ως στόχο να μετατρέψουν τα κατεχόμενα σε ένα
πλήρως ελεγχόμενο «τουρκικό έδαφος», διασφαλίζοντας έτσι την υποτέλειά
του στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.
Έτσι, στις 15 Νοεμβρίου του 1983, εννέα χρόνια μετά το πραξικόπημα της
Χούντας και τον εδώ εγκάθετών τους, της ΕΟΚΑ Β και τη βάρβαρη τουρκική
εισβολή, η Άγκυρα και ο Ντενκτάς προχώρησαν στην παράνομη ανακήρυξη
του ψευδοκράτους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχεται από
τα τουρκικά στρατεύματα.
Η παράνομη ανακήρυξη της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας
Κύπρου» ήταν το αποκορύφωμα των διχοτομικών ενεργειών που μεθόδευσε η
Άγκυρα και που στόχο είχαν την εδραίωση της διαίρεσης και της κατοχής. Το ΣΑ
του ΟΗΕ με ψήφισμα του κήρυξε παράνομη αυτή την ενέργεια και κάλεσε όλα
τα κράτη μέλη του να μην αναγνωρίσουν το κατοχικό μόρφωμα. Τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ασπίδα για την Κυπριακή Δημοκρατία και την
νομιμότητά της. Η συμβολή των σοσιαλιστικών κρατών και του κινήματος των
Αδεσμεύτων ήταν καθοριστική για τη διπλωματική επιτυχία αυτή της Κύπρου.
Το κατοχικό καθεστώς βασίστηκε στη δύναμη του τούρκικου στρατού και
διαποτίστηκε με εθνικισμό, σοβινισμό, φασιστικές νοοτροπίες, νοθείες στις
«εκλογές», τρομοκρατία, φυλακίσεις και δολοφονίες δημοσιογράφων και
προοδευτικών Τ/κ και κατάπνιξη κάθε φωνής που μιλούσε για συμβίωση με
τους Ε/κ.

«Η ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί»
Φέτος κλείνουμε 32 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
Ο λαός μας οφείλει και καταδικάσει το κατοχικό μόρφωμα, το οποίο συνιστά ένα
σοβαρότατο εμπόδιο στις προσπάθειες για λύση. Τυχόν σκέψεις που δημιουργούνται
μέσα στους Ε/κ για αποδοχή της σημερινής κατάστασης και νομιμοποίηση της
διχοτόμησης, ισοδυναμούν με δικαίωση του εγκλήματος και ξεπούλημα της μισής
Κύπρου. Σημαίνει ακόμα ότι η μισή Κύπρος θα γίνει επαρχία της Τουρκίας και η
υπόλοιπη θα γίνει δικοινοτική, αφού σ’ αυτήν έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένα
δικαιώματα και οι Ε/κ και οι Τ/κ. Άρα οι σκέψεις για διχοτόμηση κι ένα «καθαρά
ελληνικό κράτος στο νότο», αν όχι προδοτικές, είναι σίγουρα ανεδαφικές.
Για αυτό δεν πρέπει να σταματούμε ούτε στιγμή να εργαζόμαστε για την επανένωση,
την επαναπροσέγγιση Ε/κ και Τ/κ και να αντιπαλεύουμε τον εθνικισμό. Διότι
η αδελφοσύνη Ε/κ και Τ/κ για την Αριστερά έχει βαθιές ιδεολογικές ρίζες
που ανανεώνονται από την παράδοση κοινών ταξικών αγώνων που έγιναν
πραγματικότητα από το Λαϊκό Κίνημα. Η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
σε ένα διζωνικό-δικοινοτικό ομοσπονδιακό κράτος, η αποχώρηση των ξένων
στρατευμάτων, ο τερματισμός του εποικισμού και η αποκατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, είναι ο δρόμος για να γίνει ο λαός μας αφέντης
στον τόπο του.

Τόσα χρόνια φώναζε στις εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους συνθήματα που κάθε άλλο παρά υπέρ της
ανεξαρτησίας της Κύπρου ήταν. Έβριζε και προπηλάκιζε όποιον τολμούσε να μιλήσει για επαναπροσέγγιση.
Πρέπει, λοιπόν, αν πραγματικά νοιάζεται για τη λύση του Κυπριακού να είναι έτοιμη, εκτός από φωτογραφίες
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τ/κ οργανώσεις, να βροντοφωνάξει μαζί με όλους τους δημοκρατικά
σκεπτόμενους νέους για λύση και επανένωση. Πρέπει το «Τούρκος καλός μόνο νεκρός», με το οποίο
«δονούσαν» τα αμφιθέατρα και τους δρόμους, να μετατραπεί σε «ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΙ
ΜΑΣ». Πρέπει το «Τούρκοι θα πεθάνετε σε χώμα ελληνικό» να μετατραπεί σε «KIBRIS’ TA BARIS ENGELLENEMEZ -Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ». Το «Η Κύπρος είναι Ελληνική» να μετατραπεί
σε «Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ» κλπ. Οι ενωτικές και ελληνικές σημαίες την ήμερα της εκδήλωσης για
καταδίκη του ψευδοκράτους, να μετατραπούν σε σημαίες της Κύπρου μας. Μόνο τότε θα γίνουν πιστευτοί.
Μόνο τότε, θα κάνουν ένα βήμα μπροστά.
41 χρόνια κατοχής είναι πολλά. Είναι για αυτό που έχουμε χρέος ως νέα γενιά να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το φασισμό μέσα από τις αντικατοχικές εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις μνήμης
και τιμής του Πολυτεχνείου.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΚΑΤΟΧΗ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
•Αντρέας Χατζηκαλλής
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Παράλληλα, η κρίση του χουντικού κατεστημένου άρχισε να
αναδύεται λόγω της γνωστοποίησης διαφόρων σκανδάλων
και παρεμβάσεων απο τους ξένους υποστηρικτές του
ιμπεριαλισμού. Το 1973 σήμανε την ανευ προηγουμένου άνοδο
του αντιδικτατορικού και αντιφασιστικού λαϊκού κινήματος.
Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, βιοτέχνες, άνθρωποι
των γραμμάτων και των τεχνών, φοιτητές και μαθητές
ξέσπασαν σε μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στην καταπίεση,
την εκμετάλλευση και την απαγόρευση του οργανωμένου αγώνα
και διεκδίκησης.
Η 17η του Νοέμβρη χαρακτηρίστηκε ως η μέρα εξέγερσης του
Πολυτεχνείου και της κορύφωσης της αντιδικτατορικής πάλης.
Οι φοιτητές και κατ’ επέκταση ολόκληρος ο ελληνικός λαός
αποτίναξε το φαινόμενο του παρακράτους και επανέφερε το
όραμα για μια Δημοκρατία ανεξάρτητη και με κατοχυρωμένη
την λαϊκή κυριαρχία.
Μέσα στα σημερινά πολιτικοοικονομικά και κοινωνικά δεδομένα,
κάποιοι επιλέγουν συνειδητά να καθορίζουν τις μοίρες μας και
να καταπατούν βασικά κεκτημένα που κερδήθηκαν με αγώνα,
θυσία, αίμα και αυταπάρνηση και που δικαιωματικά μας ανήκουν.
Συνεπώς, η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί κινητήρια
δύναμη για κάλεσμα στον αγώνα. Για αγώνα για έναν κόσμο
καλύτερο που να συμβαδίζει με τις ανάγκες επιβίωσης κάθε λαού
για Ελευθερία, Ισότητα, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

έτος συμπληρώνονται 42 χρόνια από την λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα μηνύματα για
αγωνιστικότητα και διεκδικητικότητα παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ στις δυσμενείς κοινωνικές
συνθήκες που βιώνουμε σήμερα. Ζούμε σε μια περίοδο φτωχοποίησης του λαού και εξαθλίωσης
των μαζών, όπου οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές παίρνουν πίσω οτιδήποτε κερδήθηκε με αίμα
και ιδρώτα. Η επίθεση ενάντια στα δικαιώματα του λαού -φοιτητών, συνταξιούχων, μαθητών,
εργαζομένων, ανέργων- σε διεθνές επίπεδο, αυξάνεται συνεχώς.
Στις 21 Απριλίου του 1967 γράφτηκε μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού λαού. Το
πραξικόπημα της Χούντας των συνταγματαρχών και των ξένων καθοδηγητών της, κατάλυσαν την δημοκρατία,
καταπάτησαν όλες τις ελευθερίες του ελληνικού λαού και εγκαθίδρυσαν ένα φασιστικό καθεστώς με απότερω
σκοπό τη χρησιμοποίηση του ως μέσο για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.
Κατά την διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας, ο ελληνικός λαός έδωσε πολλούς μικρούς και μέγαλους αγώνες
για ανατροπή του καθεστώτος. Το σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» κατέστησε την ανάγκη του λαού για την
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Δημοκρατίας. Η ίδρυση της κομμουνιστικής νεολαίας ΚΝΕ το 1968 και η ενδυνάμωση
του κομμουνιστικού κόμματος ΚΚΕ αποτέλεσε εφαλτήριο μιας σωρείας αντιδικτατορικών διαδηλώσεων, καταλήψεων
και πορειών που κορυφώθηκαν και τελικώς οδήγησαν στο Πολυτεχνείο.

Ρεπορτάζ κάτω απ’ τις
ερπύστριες,
του Γιώργη Μωραΐτη
Το «Ρεπορτάζ» του Γιώργη
Μωραΐτη, ακριβώς επειδή
κουβαλάει την εμπειρία
μιας εποχής ενός που την
έζησε (Χούντα) και ντύθηκε
κατάσαρκα με τις οδύνες της,
είναι ένα βιβλίο χρήσιμο όσο
και κρίσιμο προς αυτή τη
διέξοδο.
Εκδόσεις: «Εντός»

Το τελευταίο διάστημα φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχοι είναι
στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι ενάντια στα μέτρα λιτότητας
και ανησυχώντας για όλα όσα διαδραματίζονται στο τόπο μας,
στέλνουν το μήνυμα πως έχουν κρίση και φωνή κι αγωνίζονται
για τα δικαιώματα τους. Ιδιαίτερα η νεολαία, είναι το πρώτο
θύμα των μέτρων λιτότητας, αφού τα διάφορα μέτρα που
αποφασίζονται σκοτώνουν το μέλλον και τα όνειρα χιλιάδων
νέων.
H νεολαία πρέπει να σταθεί μπροστά στις δύσκολες μέρες
που έρχονται για να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο, πρέπει
να αναβιώσουμε το Πολυτεχνείο στους αγώνες του σήμερα
και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους απειλούν το
παρόν και το μέλλον της νέας γενιάς τιμώντας την μνήμη
εκείνων των φοιτητών του 1973 που περήφανα όρθωσαν
το ανάστημα τους ενάντια στο φασισμό. Ο μόνος δρόμος
είναι αυτός του αγώνα, της οργανωμένης συλλογικής
πάλης της νεολαίας- των φοιτητών στα πανεπιστήμια,
των μαθητών στα σχολεία, των νέων εργαζομένων
στη δουλειά.
•Άντρεα Τσιηφτέ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Λαμόγια στο χακί, του Διονύση
Ελευθεράτου
Την οικονομική, εισοδηματική και κοινωνική πολιτική
της χούντας, από την «επίπλαστη ευημερία» του 19671971 έως την πλήρη απομυθοποίηση του 1973-1974,
εξετάζει ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο.
Σε αυτό παρελαύνουν όχι μόνο εύγλωττα στατιστικά
στοιχεία, αλλά και σκάνδαλα όλων των ειδών. Μια
έρευνα με έντονο άρωμα εποχής και συγκρίσεις των
«αμέσως πριν» με τα «αμέσως μετά». Μια διεισδυτική
ματιά στα οικονομικά της δικτατορίας, με τρόπο που
λαμβάνει υπόψη τις «συντεταγμένες» της σύγχρονης
εποχής, αλλά και πολλούς από τους πάγιους
ακροδεξιούς μύθους για την περίοδο εκείνη.
Εκδόσεις: «Τόπος (Μοτίβο Εκδοτική)»

ΕΔΟΝόπουλα
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Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού γιορτάζεται
στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία υιοθετήθηκε
η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1989.
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο
πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας
για τα δικαιώματα, τα οποία όλα τα παιδιά πρέπει
να απολαμβάνουν και θέτει στοιχειώδεις αρχές για
την ευημερία των παιδιών. Είκοσι πέντε χρόνια μετά
την υιοθέτηση της Σύμβασης, είναι ευκαιρία για μια
ανασκόπηση στο κατά πόσο τα δικαιώματα του παιδιού
γίνονται σεβαστά και προστατεύονται σε όλο τον κόσμο.

Με μια ματιά στην παγκόσμια επικαιρότητα, μπορεί ο καθένας να οδηγηθεί στο
συμπέρασμα ότι τα δικαιώματα του παιδιού, όχι απλά δε γίνονται σεβαστά,
αλλά καταπατούνται με τον πλέον βάρβαρο τρόπο. Επίκαιρο όσο ποτέ, είναι
το θέμα της μετανάστευσης και της προσφυγοποίησης παιδιών. Παιδιά τα
οποία κινδυνεύουν καθημερινά στην προσπάθεια της οικογένειας τους να
βρει ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής σε κάποια άλλη χώρα. Δεν
είναι λίγα τα παραδείγματα παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την
προσπάθεια και όσες οικογένειες κατάφεραν να επιβιώσουν, βιώνουν ακόμη
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις χώρες υποδοχής, όπου στερούνται ακόμη
και τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους και μεταξύ άλλων βιώνουν και τον
ρατσισμό από ομάδες του πληθυσμού. Εμείς οφείλουμε να υπενθυμίζουμε
ότι όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποια είναι,
που ζουν, τι κάνουν οι γονείς τους, τι γλώσσα μιλάνε, ποια είναι η θρησκεία
τους, αν είναι αγόρια ή κορίτσια, ποιες είναι οι παραδόσεις τους, αν είναι
πλούσιοι ή φτωχοί. Όλα τα παιδία έχουν το δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες
ασφάλειας και ειρήνης.
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα παιδιά που βιώνουν σωματική και ψυχολογική
βία. Ένα φαινόμενο που πολλαπλασιάζεται μέρα με τη μέρα. Τρανταχτά
είναι τα αποτελέσματα από έρευνες, όπου καταδεικνύεται ότι πολλά είναι
τα παιδία που κακοποιούνται ή γίνονται θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης,
με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ανεπανόρθωτα η παιδικότητά τους.
Πέρα από τα δικαιώματα του παιδιού που καταπατούνται με τρόπο
οφθαλμοφανή, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον τρόπο με τον οποίο το
καπιταλιστικό σύστημα μέσα από τον σύγχρονο τρόπο ζωής που πλασάρει,
καταπατεί δικαιώματα των παιδιών, ακόμα και σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο
δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Ακολουθώντας το σύγχρονο «lifestyle», πολλοί
γονείς εκθέτουν τα παιδιά τους τόσο σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, όσο
και στα κοινωνικά δίκτυα. Το γεγονός αυτό ελλοχεύει πολλούς κινδύνους
όσον αφορά στην ψυχική υγεία των παιδιών, καθώς βρίσκονται σε συνθήκες
έντονους στρες. Πέραν αυτού, χάνεται κάθε μορφή ιδιωτικότητας θέτοντας
σε κίνδυνο και τη σωματική υγεία του παιδιού. Πολλά είναι τα παραδείγματα
παιδιών που έπεσαν θύματα παιδικής πορνογραφίας εξαιτίας της υπερβολικής
έκθεσης τους στο διαδίκτυο.
Ως ΕΔΟΝ, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τα Δικαιώματα του Παιδιού,
μέσα από την ολόχρονη δράση του Παιδικού μας Κινήματος. Παράλληλα θα
στρέφουμε το δάκτυλο προς καθετί το οποίο συμβάλλει στην καταπάτηση
των δικαιωμάτων αυτών. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον της κάθε κοινωνίας
να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για
μόρφωση, στέγαση, υγεία, διασκέδαση. Η κληρονομιά που θα μεταφέρουμε
στις γενιές του μέλλοντος, δεν είναι χρηματική και δε θα γίνει μέσα από τις
τράπεζες, αλλά μέσα από την ποιότητα ζωής-πνευματικής και σωματικήςπου θα προσφέρουμε στα παιδιά μας.
•Άντρη Πεττεμερίδου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
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Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με την πρόχειρη και βεβιασμένη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή του νέου τύπου Λυκείου, με διαδικασίες εξπρές και χωρίς προηγουμένως
να γίνει ουσιαστικός διάλογος με τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αποτέλεσα της εξέλιξης αυτής είναι η απουσία αναλυτικών προγραμμάτων για τα μαθήματα κατεύθυνσης στην Α’ Λυκείου,
στοιχείο που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τι θα διδάξουν ενώ οι μαθητές βρίσκονται σε άγνοια.

Χωρίς καθηγητές
Επίσης, ελλείψεις σε καθηγητές και
διευθυντές παρατηρούνται σε αρκετά σχολεία
σε όλη την Κύπρο. Δεκάδες Γυμνάσια και
Λύκεια για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής
χρονιάς, δεν θα έχουν ουσιαστικά διευθυντές
και τα καθήκοντα τους θα ασκούνται από Βοηθούς Διευθυντές,
οι οποίοι επιφορτίστηκαν και με αυτή την ευθύνη.

Χωρίς βιβλία
Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται
και στο επίπεδο των σχολικών βιβλίων.
Εκατοντάδες συμμαθητές μας ανά την
Κύπρο διδάσκονται με τη χρήση φυλλαδίωνφύλλων εργασίας, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη διδασκαλία. Η
αρνητική αυτή εξέλιξη αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
τον αυθαίρετο και βιαστικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το
Υπουργείο Παιδείας, αφού οι αποφάσεις του δεν λαμβάνουν
καθόλου υπόψη τους ίδιους τους μαθητές.

Τμήματα συνδιδασκαλίας
Είναι επίσης γεγονός ότι αρκετοί συμμαθητές
μας της Α’ Λυκείου έχουν θυματοποιηθεί,
αφού τοποθετήθηκαν, λόγω ελλείψεων σε
εκπαιδευτικούς και υλικοτεχνικής υποδομής, σε
τμήματα «συνδιδασκαλίας» τα οποία αποτελούνται από μαθητές
διαφορετικών κατευθύνσεων, γεγονός που προκαλεί σοβαρά
προβλήματα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεπώς
επηρεάζει και την επίδοση τους.

Στέρηση εγγραφής στις
Τεχνικές Σχολές
Σημαντικός αριθμός συμμαθητών μας,
που ήθελαν να συνεχίσουν την φοίτηση
τους σε κάποια Τεχνική Σχολή δεν
κατάφεραν να υλοποιήσουν την πρόθεση
τους, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων σε
αντικείμενα όπως η Μηχανολογία, τα Ξενοδοχειακά
και η Κομμωτική. Το αρνητικό αυτό γεγονός είναι
αποτέλεσμα του κακού και μη έγκαιρου προγραμματισμού
του Υπουργείου Παιδείας, που για μια ακόμη χρονιά
αδιαφόρησε για τις προειδοποιήσεις των οργανωμένων
μαθητών.

Σχολεία εργοτάξια
Τέλος, σε όλα αυτά τα προβλήματα
προστίθεται η ακατάλληλη κτηριακή
υποδομή και τα σχολεία εργοτάξια
τα οποία, λόγω των περικοπών στην
παιδεία, δεν κατάφεραν ακόμη να
ολοκληρωθούν.
απάντηση στο σύνολο των προβλημάτων που
Η
αντιμετωπίζουμε σαν μαθητές έρχεται μέσα από τον
Οργανωμένο Αγώνα, μέσα από την πλατιά έκφραση της
ΕΔΟΝ στα σχολεία, την ΠΕΟΜ. Μόνο με οργάνωση και
αντίσταση κόντρα στον συμβιβασμό και τις αποφάσεις
της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούν την εκπαίδευση,
θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το όραμα μας για ένα
πραγματικά δημοκρατικό, δημόσιο και δωρεάν σχολείο
Για ένα σχολείο που μας αξίζει.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι «Τίποτα δε χαρίζεται, τα
πάντα κατακτιούνται».

φοιτητές
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Επιπλέον, σε κανένα σχεδόν από τα καταρτισμένα προγράμματα σπουδών, δεν παρέχονται τα απαραίτητα

υλικά για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Για παράδειγμα, στον κλάδο των Νοσηλευτών, οι οποίοι
χρειάζονται ιατρικές ποδιές, ιατρικά όργανα κ.α., δεν παρέχονται τα συγκεκριμένα υλικά, με
αποτέλεσμα να τα πληρώνουν οι φοιτητές από την τσέπη τους, την ίδια ώρα που δαπανούν ένα
τεράστιο κονδύλι για την πληρωμή των διδάκτρων.

Πρέπει άμεσα τα συμβούλια των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, να λάβουν σοβαρά υπόψη τη δυσχερή
οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τόπος και οι οικογένειες των φοιτητών και
να προβούν άμεσα σε σοβαρές μειώσεις στα δίδακτρα. Τούτες τις κρίσιμες ώρες, όλοι
πρέπει να διακατέχονται από την απαραίτητη κοινωνική αλληλεγγύη. Τα πανεπιστήμια
ας δείξουν την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία και ας γίνουν πομπός κοινωνικής
αλληλεγγύης αν πραγματικά ασπάζονται τη φιλοσοφία ότι υπέρτατη αξία είναι ο
άνθρωπος και η αξιοπρέπεια του.
Είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρξει μια παμφοιτητική συστράτευση όλων των φοιτητών
και παρατάξεων, στα πλαίσια των οργάνων του φοιτητικού κινήματος, για τερματισμό
της παρανομίας και της αισχροκέρδειας στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Οι φοιτητές
είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας για διασφάλιση
του δικαιώματος των νέων στη μόρφωση, στα πλαίσια των αποφάσεων των οργάνων
του φοιτητικού κινήματος. Για ακόμη μία φορά επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι τα
δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων πρέπει να μειωθούν κατά 30%, σε όλα
τα προγράμματα σπουδών, με βάση τα εγκεκριμένα δίδακτρα του 2010-2011.

Η

κατάσταση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πέρα για πέρα τραγική. Φοιτητές
τερματίζουν τις σπουδές τους, νέοι αδυνατούν να εγγραφούν σε αυτά λόγω των
υπέρογκων διδάκτρων. Παρατηρείται μειωμένο ενδιαφέρον εγγραφής σχεδόν σε όλα
τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, που κατά την άποψη μας οφείλεται στο υπερβολικό ύψος
των διδάκτρων, που οφείλεται στο γεγονός ότι αλόγιστα τα συμβούλια των πανεπιστημίων δε
λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η κυπριακή κοινωνία ζει τις συνέπειες μιας βαθιάς καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης.

Π

ραγματοποιήθηκαν στις 22/10 οι
τμηματικές εκλογές του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου για την
ανάδειξη των εκπροσωπών των
φοιτητών στις σχολές και στα τμήματα.
Για ακόμη μια χρονιά οι φοιτητές ανάδειξαν την
Προοδευτική Κ.Φ. πρώτη και αυτοδύναμη τόσο
στα τμήματα όσο και στις σχολές. Συγκεκριμένα
η Προοδευτική εξασφάλισε στα τμήματα 698
ψήφους, ποσοστό 58,66% και στις σχολές 481
ψήφους, ποσοστό 72,88%. Για την Προοδευτική
Κ.Φ. και όλους εμάς που καθημερινά δίνουμε την
μάχη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, η πρωτιά
αποτελεί μεγάλη ευθύνη για περισσότερες κατακτήσεις.
Με τη δύναμη που μας έδωσαν οι φοιτητές θα συνεχίσουμε
για νέους αγώνες μέσα από τα συμβούλια των τμημάτων
και των σχολών. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα
στο πανεπιστήμιο, στο πλευρό των συμφοιτητών μας,
στήριγμά τους στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματά που
μας ταλανίζουν. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα εναντίωσης
στις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζει καθημερινά η
Κυβέρνηση, εξαλείφοντας κάθε ίχνος αξιοπρέπειας στη
ζωή του καθενός μας.
Τονίζουμε για πολλοστή φορά πως δεν πρόκειται να
αποδεχτούμε περεταίρω κουτσούρεμα στα δικαιώματα
μας. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Υπουργό
Παιδείας και την Κυβέρνηση να αποσύρουν το νομοσχέδιοέκτρωμα το οποίο με μαθηματική ακρίβεια ελαχιστοποιεί
τους δικαιούχους τόσο της Κρατικής Χορηγίας όσο και
του Φοιτητικού Πακέτου. Με το «έγκλημα» δε χωράνε
συμβιβασμοί.
Συνεχίζουμε μπροστάρηδες στους αγώνες που έχει να δώσει
ο κυπριακός λαός και η νεολαία του τόπου. Εμείς από τη
μεριά μας υποσχόμαστε ότι θα ανταποδώσουμε την στήριξη
με ακόμη περισσότερους αγώνες και διεκδικήσεις για ένα
Πανεπιστήμιο πραγματικά ανθρώπινο και δημοκρατικό.
• Ιάκωβος Τσολιάς
Τοπικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Τ.Ο. ΤΕΠΑΚ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Την ίδια στιγμή, τα πανεπιστήμια πρέπει να παρέχουν δωρεάν στους φοιτητές
τους, τα υλικά που χρειάζονται για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
Οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστήμιων καλούνται να συνεχίσουν τον αγώνα
τους και να τον γιγαντώσουν. Οι πράξεις αποδεικνύουν ότι η παράταξη της
Αριστεράς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των διεκδικήσεων σε όλα τα πανεπιστήμια.
Αποδεικνύουν ότι η Προοδευτική Κ.Φ. ήταν και θα παραμείνει πιστός συνοδοιπόρος
στους αγώνες και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των φοιτητών
ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου.
•Μάριος Αντωνίου
Τοπικός Γραμματείας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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νέοι εργαζόμενοι

τ
του πιο παραγωγικού
πληθυσμού, δηλαδή άτομα
ηλικίας 18-28 ετών της
χώρας, εκφράζει πρόθεση
για μετανάστευση με κύριο
σκοπό την επαγγελματική
αποκατάσταση.

27%
28%
29%
31%
33%

είναι το ποσοστό
πρόθεσης
μετανάστευσης στις
ηλικίες 22-25

62%
των νέων που εκφράζουν
πρόθεση να μεταναστεύσουν
είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή
μεταπτυχιακού διπλώματος

* Μελέτη του Κυπριακού
Ινστιτούτου Στατιστικολόγων, με
νέους 18-28 ετών από όλη την
Κύπρο.

ο τελευταίο διάστημα, η
κυβέρνηση έχει πεισμώσει να μας
πείσει πως οι αριθμοί ευημερούν.
Θέλουν να μας πείσουν πως η δέσμευση τους
για την περιβόητη άνοιξη, που εδώ και τρία
χρόνια περιμένουμε, δεν έχει καταλήξει να
κάνει παρέα με τις υπόλοιπες δεσμεύσεις
Αναστασιάδη στα σκουπίδια. Και αν επί
της ουσίας ορισμένοι οικονομικοί δείκτες
σταθεροποιήθηκαν (στον πάτο), ή δείχνουν
ελάχιστη ανάκαμψη, στο κοινωνικό επίπεδο
οι επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών
της κυβέρνησης συνεχίζουν να παρασέρνουν
τη νεολαία στον κατήφορο της αβεβαιότητας.
Έτσι, κάπως ξεδιάντροπα, ήρθαν λοιπόν
να μας πουν πως μειώθηκε και η ανεργία.
Το γεγονός πως τέτοια περίοδο (λόγω του
καλοκαιρινού τουριστικού ρεύματος) πάντοτε
η ανεργία μειωνόταν, δε θα μας απασχολήσει.
Ούτε και το γεγονός πως πάρα πολλοί
νέοι δε βρίσκουν λόγο να συνεχίζουν να
εγγράφονται ως άνεργοι, αφού οι υπηρεσίες
του κράτους δεν μπαίνουν καν στον κόπο να
τους ενημερώσουν για ενδεχόμενες δουλειές.
Ακόμη, δε θα μας απασχολήσει το γεγονός
πως στις δεκάδες χιλιάδες ανύπαρκτες πλέον
θέσεις εργασίας, περιλαμβάνονται χιλιάδες
ξένων εργαζομένων που εγκατέλειψαν την
Κύπρο με την κρίση.
Θα ασχοληθούμε όμως με το γεγονός πως
όταν περιχαρίζουν οι κυβερνώντες για την
ελάχιστη μείωση της ανεργίας, με στόχο την
θετική τους εικόνα εν όψει των επερχόμενων
βουλευτικών εκλογών, θα μπορούσαν
κάλλιστα να πανηγυρίζουν που 30,000
Κύπριοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό!
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο δείκτης της
ανεργίας ελαφρύνεται από το βάρος όλων
αυτών των ανέργων των οποίων οι πολιτικές
ΔΗΣΥ σκότωσαν τα όνειρα και τις ελπίδες και
αναγκάστηκαν (στα βήματα των παππούδων
μας) να ξενιτευτούν. Η πλειοψηφία των
30,000 αυτών συμπατριωτών μας είναι νέοι
άνθρωποι.
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Από αυτούς τους νέους, επίσης η πλειοψηφία
είναι πτυχιούχοι, καταρτισμένοι εργαζόμενοι
που η κυπριακή οικονομία δεν μπορούσε να
ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, να ξεκινήσουν
τη δική τους ζωή.
Νέοι άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους
ξόδεψαν χρόνια και χρήμα σε σπουδές
και πτυχία, εκβιάζονταν στον τόπο τους
με μισθούς 500 ευρώ. Προτίμησαν να
εγκαταλείψουν την Κύπρο για να ζήσουν
με αξιοπρέπεια και να αξιοποιήσουν
δημιουργικά αυτά τα πιο παραγωγικά χρόνια
της ζωής τους. Ελάχιστοι όμως από αυτούς
θα έφευγαν εάν η πατρίδα τους προσέφερε
την ευκαιρία να εργαστούν, να ζήσουν, να
ριζώσουν.
Το πιο ανησυχητικό είναι βέβαια το γεγονός
πως μια πρόσφατη έρευνα του Κυπριακού
Ινστιτούτου Στατιστικολόγων, δείχνει πως
28% των Κύπριων νέων είναι έτοιμοι να
μεταναστεύσουν για να βρουν εργασία.
Ίσως, βέβαια, αυτό να ικανοποιεί την
κυβέρνηση, δεδομένου πως με την αύξηση
του μεταναστευτικού ρεύματος θα μπορούν
να κοκορεύονται για τη μείωση της ανεργίας.
Όσο για αυτούς που θα μείνουν πίσω
στην Κύπρο, θα μπορούν να βλέπουν τους
αριθμούς να ευημερούν καθώς η (αριθμητική)
ανάπτυξη θα έρθει (αργά η γρήγορα).
Μαζί της όμως θα μείνουν οι πολιτικές της
κυβέρνησης, οι αντιλαϊκοί νόμοι και οι θεσμοί
που δημιουργούν οι κυβερνώντες. Πολιτικές,
νόμοι και θεσμοί που οδηγούν τα οφέλη από
την ευημερία των αριθμών στις τσέπες του
κεφαλαίου. Όσο για εμάς, οι αριθμοί που θα
πρέπει να θυμόμαστε θα είναι τα τριψήφια
νούμερα του μισθού μας.
•Δημήτρης Παλμύρης
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων
ΕΔΟΝ Λεμεσού

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΔΟΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2015, προσυνεδριακή
ημερίδα του Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, με θέμα
«Εργασιακή νομοθεσία και εργασιακά δικαιώματα». Στην ημερίδα
εισηγήτρια ήταν η Αναπληρωτής ΓΓ της ΠΕΟ και πρώην Υπουργός
Εργασίας, Σωτηρούλλα Χαραλάμπους. Χαιρετισμό απηύθυνε ο
ΓΓ της ΕΔΟΝ, Χρίστος Χριστόφιας. Ακολούθησε συζήτηση για τα
δικαιώματα των εργαζομένων, των ανέργων αλλά και βασικές
πρόνοιες της εργασιακής νομοθεσίας.

ιδεολογία
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ε την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία το 1917, άνοιξε η εποχή των σοσιαλιστικών
επαναστάσεων και ταυτόχρονα εγκαινιάστηκε μια εποχή σκληρού αγώνα ανάμεσα στα δύο
αντίπαλα κοινωνικά συστήματα, τον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό. Αυτή η διαπάλη σφράγισε
την ιστορία της ανθρωπότητας ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Η αποκάλυψη της διαστρέβλωσης και
η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας για τη Σοβιετική Ένωση, αποτελεί πηγή έμπνευσης για
τους νέους αγωνιστές του σήμερα, ενώ παράλληλα, είναι πηγή διδαγμάτων και συμπερασμάτων.

Το δικαίωμα της μόρφωσης
«Τόσο άγρια χώρα, που να λεηλατούνται η εκπαίδευση, η
μόρφωση και οι γνώσεις από τις λαϊκές μάζες, δεν έμεινε
πια καμία στην Ευρώπη, εκτός από τη Ρωσία». Έτσι
περιγράφει ο Λένιν το 1913 την κατάσταση της Παιδείας,
αφού ο μαζικός αναλφαβητισμός ήταν η «κληρονομιά» που
άφησε η προεπαναστατική Ρωσία στη Σοβιετική Ένωση.
Τρεις στους τέσσερις δεν ήξεραν γραφή και ανάγνωση,
πολλές εθνότητες δεν είχαν δική τους γραφή, ενώ περίπου τα
4/5 των παιδιών και των εφήβων δεν μπορούσαν να φοιτήσουν
ούτε στα δημοτικά σχολεία. Όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης ήταν
σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο των πλουσίων.
•
Μετά την επανάσταση εφαρμόστηκε πολιτική γενικής, δωρεάν, υποχρεωτικής Παιδείας για όλους.
Στα τέλη του 1917 με αρχές του 1918, ανοίγουν παντού σχολεία για ενήλικες και κέντρα εξάλειψη
της αγραμματοσύνης.
• Εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες κάθονταν στα θρανία τα βράδια μετά τη δουλειά. Ήδη, το 1928,
είχαν μάθει γράμματα 7 εκατομμύρια περίπου ενήλικες. Από το 1920 έως το 1940, έμαθαν γράμματα
60 εκατομμύρια ενήλικες. Το 1959, η αγραμματοσύνη είχε νικηθεί ολοκληρωτικά.
• Καθιερώθηκε η δωρεάν Παιδεία και η κοινή φοίτηση των δύο φύλων στα σχολεία, χωρίστηκε
το σχολείο από την εκκλησία και η εκκλησία με τη σειρά της από το κράτος, και καταργήθηκαν οι
σωματικές τιμωρίες.
• Κατακτήθηκε το δικαίωμα των εθνοτήτων να σπουδάζουν στη μητρική τους γλώσσα.
• Το 1984, στη Σοβιετική Ρωσία, υπήρχαν 81,8 χιλιάδες δημόσια ιδρύματα προσχολικής αγωγής, 67,6
χιλιάδες δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάλυψη 100% των παιδιών σε 100% δημόσια
σχολεία. Υπήρχαν επίσης 514 ΑΕΙ, στα οποία υπήρχε κάλυψη των φοιτητών 100%.
• Αύξηση του αριθμού των ινστιτούτων για επιστημονικές έρευνες από 400 το 1929, σε 840 το 1933.

Η οικονομία στα χέρια της κοινωνίας
Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην καπιταλιστική οικονομία, στο σοσιαλισμό τα βασικά μέσα
παραγωγής, είναι στην ιδιοκτησία του λαού και όχι μαζεμένα στα χέρια κάποιον
μεγαλοκαρχαριών της οικονομίας.
Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής σημαίνει ότι τα μέσα
παραγωγής γίνονται ιδιοκτησία της κοινωνίας η οποία τα θέτει
σε κίνηση βάσει ενός κεντρικού σχεδιασμού με τη δραστήρια
και καταλυτική συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων. Οι
εργαζόμενοι, δηλαδή, σε κάθε μονάδα παίρνουν πλέον τον
ρόλο του συλλογικού ιδιοκτήτη, αντί του εκμεταλλευόμενου
εργαζόμενου.
Βασική αντίθεση, επίσης, της σοσιαλιστικής οικονομίας, αποτελεί το
ζήτημα του Κεντρικού Σχεδιασμού. Ο κεντρικός σχεδιασμός -σε αντίθεση με
την άναρχη παραγωγή προϊόντων στο καπιταλισμό με βασικό και μόνο κριτήριο την αύξηση του
κέρδους- επιδιώκει και πετυχαίνει να προσανατολίσει την παραγωγή με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται
οι βασικές ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας. Σχεδιάζεται η παραγωγή σε όλη τη χώρα, δηλαδή με βάση
τι ανάγκες υπάρχουν, ποιες είναι οι παραγωγικές δυνατότητες του τόπου, τι, πόσο και που πρέπει να
παραχθεί, τι εργατικό δυναμικό χρειάζεται και πως μπορούν να αξιοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι κτλ..

Η πραγματική δημοκρατία και
ελευθερία στον σοσιαλισμό
Μέσα στα πλαίσια της σοσιαλιστικής
κοινωνίας, η θέση του εργαζόμενου, του
κάθε απλού ανθρώπου, ποιοτικά αναβαθμίζεται
μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας του νέου
εργατικού κράτους. Ο κάθε εργαζόμενος έχει ρόλο
συνδιαμόρφωσης, ελέγχου και επιτήρησης της ίδιας της
λειτουργίας του κράτους, και αυτό σε επίπεδο καθημερινό μέσα από τους χώρους
δουλειάς.
Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην αστική δημοκρατία οι εργαζόμενοι στον σοσιαλισμό
έχουν δραστήρια συμμετοχή στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων, έχουν το
δικαίωμα της αιρετότητας και της ανακλητικότητας των αντιπροσώπων τους, εκεί και
όπου κρίνουν ότι ένας αντιπρόσωπος τους δεν ανταποκρίνεται και ασκούν συνολικό
και καθημερινό έλεγχο στο κράτος. Οι αντιπρόσωποι του λαού δεν έχουν προνόμια και
υπερεξουσίες και λογοδοτούν τακτικά προς τη βάση που τους εξέλεξε.

Αυτά που η επίσημη ιστοριογραφία αποκρύβει:
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Ο αριθμός ιατρών, μέχρι το 1987, αυξάνεται ραγδαία, από 20000 σε 11000000.
• Ο μέσος όρος ζωής ανέβηκε από τα 32 στα 69 έτη.
• Οι γυναίκες έβγαιναν σε σύνταξη στα 55 και οι άντρες στα 60.
• Ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μειώθηκε από 58.5 ώρες προεπαναστατικά, σε 40 (36
για σκληρές δουλειές).
• Λέξεις όπως άνεργοι, ζητιάνοι, αγράμματοι, ήταν άγνωστες.
Σήμερα, κατά την διάρκεια της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού που
έχει ζήσει η ανθρωπότητα, η αντικομμουνιστική υστερία εντείνεται και αυτό για να μπορεί
ο καπιταλισμός ανενόχλητος να ληστεύει τους λαούς εις το όνομα του δημοσιονομικου
χρέους και της αποφυγής της χρεοκοπίας. Σ’ αυτό τον κόσμο που μας πλασάρουν ως
ιδανικό, είναι σε αυτόν που εκατομμύρια άνθρωποι ανα το παγκόσμιο, χάνουν τη ζωή
τους απο την πείνα και την εξαθλίωση. Σε αυτό το σάπιο και απάνθρωπο σύστημα που
μας πλασάρουν ως το μόνο που ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος, είναι σε αυτό
που οι άνθρωποι έχουν χάσει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες.
Στη σημερινή καπιταλιστική κοινωνία, η ανάγκη για οικοδόμηση της ποιοτικά ανώτερης
κοινωνίας, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το μέλλον της ανθρωπότητας δεν είναι ο
καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος ο σοσιαλισμός.
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

ΕΣΣΔ: Με το χέρι στην καρδιά - 1968-1993,
του Μπάμπη Ιωάννου

Δυστύχησες, σε παρακολουθούσε η αστυνομία ή όλα αυτά είναι
υπερβολές;

Εκδόσεις: «Σύγχρονη Εποχή»
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από την ανάγκη που διαπίστωνε ο
συγγραφέας ότι οι απλοί άνθρωποι παραπληροφορημένοι από
την αντισοβιετική προπαγάνδα είχαν ανάγκη να πληροφορηθούν
από πρώτο χέρι ποια ήταν η πραγματικότητα στην ΕΣΣΔ.
Διάφορα ερωτήματα είχαν τεθεί και στον ίδιο το συγγραφέα από
το φιλικό του περιβάλλον. Πώς έζησες εκεί; Πείνασες;

Δυο δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση και σε συμβολικό επίπεδο
της διαδικασίας αντεπαναστατικών ανατροπών και καπιταλιστικής
παλινόρθωσης το 1991 και με την αστική προπαγάνδα να οργιάζει
πως είναι έγκλημα να ζουν οι εργάτες χωρίς καπιταλιστές, είναι
εύλογο στους εργαζόμενους και στη νεολαία να γεννιούνται
ερωτήματα με τα οποία ασχολείται ο συγγραφέας.
«Με το χέρι στην καρδιά» ο συγγραφέας δίνει ολοζώντανες πολλές
πλευρές και απαντήσεις για την καθημερινότητα στη Σοβιετική
Ένωση.
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1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1864 – Κυρώνονται η
ιδρυτική Διακήρυξη και το
Καταστατικό της Διεθνούς
Ενωσης Εργατών (Α’ Διεθνής).
•1947 - Αρχίζουν οι εργασίες
της Διασκεπτικής με
τηναποχή της Εθvαρχίας.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1921 – Μια ομάδα κρούσης
επιτίθεται σε αντιφρονούντες
στη διάρκεια ομιλίας του Α.
Χίτλερ στο Μόναχο. Έκτοτε, οι
ομάδες αυτές λαμβάνουν και
επίσημα το όνομα Τάγματα
Εφόδου» (SA).
•1970 - Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε
ορκίζεται Πρόεδρος της Χιλής

«Εμείς αρχίσαμε αυτό το έργο. Πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό
διάστημα, οι προλετάριοι ποιανού έθνους θα αποτελειώσουν το
έργο αυτό δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Το ουσιαστικό είναι ότι ο
πάγος έσπασε, ο δρόμος άνοιξε, ότι ο δρόμος χαράχτηκε» Β. Ι. Λένιν
Από τότε έχει περάσει σχεδόν ένας αιώνας. Τίποτα όμως δεν
άλλαξε. Όσο ακόμα ο κόσμος θα χωρίζεται σε εκμεταλλευτές και
εκμεταλλευόμενους, τόσο η Οκτωβριανή Επανάσταση, η εμπειρία
και τα διδάγματα που προσέφερε, θα παραμένουν επίκαιρα.

Το ιστορικό υπόβαθρο της επανάστασης που άλλαξ
τον κόσμο
Η Ρωσία του 19ου αιώνα, με 170 εκατομμύρια πληθυσμό, ήταν
βυθισμένη στη φτώχεια, την εξαθλίωση και τον αυταρχισμό του
τσαρικού καθεστώτος. Το 1903 δημιουργείται το Κόμμα των
Μπολσεβίκων που έχει ως ηγέτη τον Βλαδιμίρ Ίλιτς Ολιάνοφ Λένιν.
Οι άθλιες συνθήκες ζωής του ρωσικού λαού, εργατών και αγροτών,
οδήγησαν στην επανάσταση του 1905, η οποία καταπνίγηκε στο αίμα.
Την Κυριακή, 9 Γενάρη του 1905, με το παλιό ημερολόγιο (22 Γενάρη
με το νέο), πάνω από 140.000 εργάτες της Πετρούπολης πορεύονταν
με ειρηνική διαδήλωση προς τα Χειμερινά Ανάκτορα. Η διαδήλωση
βάφτηκε στο αίμα από το στρατό και την αστυνομία. Το χτύπημα
του στρατού έγινε αφορμή να αρχίσει η πρώτη επανάσταση στην
τσαρική Ρωσία, στην εποχή του ιμπεριαλισμού με τα γεγονότα να
εξελίσσονται σε όλη τη διάρκεια του 1905.
Ήταν η πρώτη επανάσταση στην ιστορία της Ρωσίας, που ηγήθηκε
η εργατική τάξη, επικεφαλής όλων των καταπιεσμένων μαζών. Το
βασικό σύνθημα ήταν «κάτω ο τσάρος» και στην πρώτη γραμμή ήταν
το ΣΔΕΚΡ (Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας).
Στις αρχές του 1917, ο Τσάρος εντάσσει τη Ρωσία στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, γεγονός που όξυνε τις άθλιες συνθήκες επιβίωσης του ρωσικού
λαού. Η ρωσική εργατική τάξη, αλλά και η αστική, αντέδρασαν βίαια
στον αυταρχισμό του Τσαρικού καθεστώτος. Το τσαρικό καθεστώς
δεν αντέχει τη πίεση, και μετά την εξέγερση του Φλεβάρη του 1917,
καταρρέει. Στη θέση του μπαίνει μια αστική κυβέρνηση, η οποία
από τη φύση της δε μπορεί να συνδυάσει τα συμφέροντά της με τα
συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών μαζών. Δεν μπορεί
να ικανοποιήσει το παλλαϊκό αίτημα για ειρήνη και απόδοση της γης
στο λαό.
Έτσι, παράλληλα με την αστική κυβέρνηση, στη ρωσική κοινωνία
δημιουργούνται ως μια παράλληλη κυβέρνηση τα συμβούλια εργατών,
τα Σοβιέτ, τα οποία εκφράζουν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.
Η χώρα βρίσκεται πλέον σε σύστημα δυαδικής εξουσίας. Από τη
μια μεριά η εξουσία των Σοβιέτ και από την άλλη, της προσωρινής
αστικής κυβέρνησης. Μετά από έντονες διεργασίες και εξελίξεις
στην κοινωνία, στην πολιτική σκηνή και μέσα στα ίδια τα σοβιέτ, οι
Μπολσεβίκοι παίρνουν τις τελικές τους αποφάσεις: η επανάσταση
πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος, ο λαός πρέπει να πάρει την εξουσία.

Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε…
Το παλιό ημερολόγιο έδειχνε 25 Οκτωβρίου 1917. Η Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση, άλλαξε το ρουν της παγκόσμιας ιστορίας,
ανοίγοντας τις πόρτες για το πέρασμα της ανθρωπότητας από τον
καπιταλισμό στο σοσιαλισμό.
Τη νύχτα της 25ης Οκτωβρίου οι στρατιώτες που είχαν συνταχτεί
με τους Μπολσεβίκους γίνονται κυρίαρχοι όλων των στρατηγικών
σημείων της Πετρούπολης, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση και την
επομένη καταλαμβάνουν τα χειμερινά ανάκτορα. Η συνέλευση των
Σοβιέτ ανακηρύσσεται σε νόμιμη εξουσία και ορίζεται συμβούλιο
αντιπροσώπων του λαού με ηγέτη το Λένιν.

Η επικράτηση της μεγάλης σοσιαλιστικής επανάστασης ήταν πια
γεγονός.
Με την άνοδο τους στην εξουσία, οι Μπολσεβίκοι αποδεικνύονται
πιστοί στο σύνθημα τους «Ειρήνη, γη στο λαό, εξουσία στα Σοβιέτ».
Απαλλάσσουν την χώρα από τον ιμπεριαλιστικό Ά Παγκόσμιο Πόλεμο,
η γη μετατρέπεται σε παλλαϊκή ιδιοκτησία και εξασφαλίζεται το αίτημα
των αγροτών για ελεύθερη καλλιέργεια. Τα εργοστάσια, οι τράπεζες,
οι επιχειρήσεις εθνικοποιούνται και εφαρμόζεται ο εργατικός έλεγχος
στην παραγωγή και στη διανομή των προϊόντων. Εξαλείφθηκε ο
αναλφαβητισμός και εξασφαλίστηκαν ωράρια για τους εργάτες, οι
οποίοι εργάζονταν πλέον σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση δεν ήταν ένα
τυχαίο γεγονός σε κάποια τυχαία χρονική στιγμή. Ήταν καρπός
των ώριμων, αντικειμενικών, κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που
απαιτούσαν ξεπέρασμα των πολλών προβλημάτων που συσσώρευσε ο
καπιταλισμός και ταυτόχρονα την οικοδόμηση της νέας, σοσιαλιστικής
κοινωνίας. Ήταν γέννημα της ανάγκης για την επικράτηση του νέου,
έναντι του παλιού. Ήταν η απάντηση στο δίλημμα που χρόνια πριν
είχε θέσει ο Ένγκελς: «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα.»

Επίκαιρα τα μηνύματα
Σήμερα που ο πλανήτης ταλανίζεται από την κρίση του καπιταλισμού,
έχουμε καθήκον να θυμόμαστε την παρακαταθήκη που μας άφησε
ο κόκκινος Οκτώβρης.
Σήμερα που ο ένας στους δύο νέους είναι άνεργος, που το κοινωνικό
κράτος διαλύεται, που παιδεία και υγεία θυσιάζονται στο βρώμικο
βωμό του κέρδους, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι οι λέξεις «ανεργία»,
«άστεγος» και «κέρδος» ήταν άγνωστες στο σοσιαλισμό.
Σήμερα, λοιπόν, είναι η δική μας σειρά να ετοιμάσουμε τις συνθήκες
που θα απαντήσουν στο δίλημμα του Ένγκελς. Είναι της γενιάς μας η
σειρά να κάνει το άλμα «από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο
της ελευθερίας».
Σταύρος Αγαθού
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λάρνακας

Διάβασε περισσότερα
Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο, του Τζον Pιντ
Το βιβλίο «Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο» είναι το ζωντανό
χρονικό της πιο μεγάλης, της πιο κοσμογονικής κοινωνικής επανάστασης
όλων των εποχών: της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης του
ρώσικου προλεταριάτου.
Ο Τζον Pιντ δεν είναι απλά ο αυτόπτης μάρτυρας και ο χρονικογράφος
της κοσμοϊστορικής προλεταριακής εποποιίας. Είναι, πάνω απ’ όλα
αυτά, ο φωτισμένος πνευματικός άνθρωπος, ο
ιδεολόγος, ο αγωνιστής που, μέσα στην πύρινη
ροή των ημερών εκείνων που συγκλόνισαν
κυριολεκτικά τη μεγάλη χώρα κι ολόκληρο τον
κόσμο, αυτός είχε τόση δύναμη διορατικότητας
και προοπτικής, ώστε να διακρίνει καθαρά
τη νέα χαραυγή που ανέτειλε στην ιστορία
της ανθρωπότητας. Τη χαραυγή των
προλεταριακών και εθνικοαπελευθερωτικών
επαναστάσεων, τη χαραυγή του σοσιαλισμού.
Με το βιβλίο του Τζον Ριντ γαλουχήθηκαν
πολλές γενιές επαναστατών σ’ όλες τις γωνιές
της γης.
Εκδόσεις: «Σύγχρονη Εποχή»

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•2001 – Αμερικανικές
δυνάμεις – ΝΑΤΟ εισβάλλουν
στο Αφγανιστάν.

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1967 - Ο Γρίβας διατάζει την
επιχείρηση εναντίον των Τ/
κυπρίων στην Κοφίνου.

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1920 – Ο Κόκκινος
Στρατός συντρίβει τις
αντεπαναστατικές δυνάμεις
στην Κριμαία.
•1944 – Ειρηνικοί
διαδηλωτές στην οδό
Πανεπιστημίου δέχονται
δολοφονικά πυρά από τα
ξενοδοχεία που κρατούν μέλη
της δοσιλογικής φασιστικής
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
οργάνωσης «Χ» (του Γ. Γρίβα).
•1914 - Η Βρετανίαπροσαρτά
•1983 – Ο Ραούφ Ντενκτάς
τηv Κύπρο στo Στέμμα.
ανακηρύσσει την κατεχόμενη
από τα τουρκικά στρατεύματα
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
περιοχή της Κύπρου σε
•1917 –Η Μεγάλη Οκτωβριανή
«Τουρκική Δημοκρατία της
Σοσιαλιστική Επανάσταση
Βόρειας Κύπρου».
άρχιζε τη νικηφόρα πορεία
της.
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
•1921 – Ιδρύεται το Ιταλικό
•1941 - Iδρύεται η Παγκύπρια
Φασιστικό Κόμμα του
Συντεχνιακή Επιτροπή- ΠΣΕ,
Μουσολίνι.
πρόδρομος της ΠΕΟ.

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1917 – Το Δεύτερο
Πανρωσικό Συνέδριο των
Σοβιέτ κηρύσσει το πέρασμα
όλης της εξουσίας στα Σοβιέτ.
•1968 – Πεθαίνει ο Κύπριος
κομμουνιστής ποιητής
Τεύκρος Ανθίας, μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος
Κύπρου από το •1930 και
μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ από
το 1941.

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1977 – Συναντιούνται στη
Μόσχα αντιπροσωπεία του
ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον ΓΓ
της ΚΕ Εζεκία Παπαϊωάννου
με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΣΕ
και ηγέτη της ΕΣΣΔ Λεονίντ
Μπρέζνιεφ. Εκδίδεται
κοινό ανακοινωθέν που
διατρανώνει την αλληλεγγύη
του ΚΚΣΕ προς τον αγώνα
του κυπριακού λαού για
ανεξαρτησία, κυριαρχία και
εδαφική ακεραιότητα.
•1989 – Πέφτει το Τείχος του
Βερολίνου.

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1945 – Ιδρύεται η
Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικής Νεολαίας
(ΠΟΔΝ) με έδρα τη
Βουδαπέστη. Στα ιδρυτικά
μέλη ήταν και η ΕΔΟΝ.

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1944 – 5ο Συνέδριο του
Κομμουνιστικού Κόμματος
Κύπρου. Αποφασίζεται η
συγχώνευση με το ΑΚΕΛ.
•1956 – Άνδρες του Γρίβα
δολοφονούν στο καφενείο
της Ξυλοτύμπου τον Κώστα
Σφίγγο, μέλος των Λαϊκών
Οργανώσεων.
•1990 – Πεθαίνει ο
κομμουνιστής ποιητής
Γιάννης Ρίτσος.
•2004 – Πεθαίνει ο
Γιάσερ Αραφάτ, ηγέτης
της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης (PLO) και πρώτος
Πρόεδρος της Παλαιστινιακής
Αρχής.

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1973 – Λίγο μετά τα
μεσάνυχτα εμφανίζονται τα
πρώτα τανκς και ζώνουν το
Πολυτεχνείο. Ωρα 2.50. Το
τανκ μπαίνει στο Πολυτεχνείο.
•1903 – Το Ρωσικό
Σοσιαλδημοκρατικό και
Εργατικό Κόμμα διασπάται
σε μπολσεβίκους και
μενσεβίκους

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1966 – Ο Ντιν Άτσεσον
επαναφέρει ανοικτά την
εισήγηση του για διπλή ένωση
της Κύπρου.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1988 – Η Κεντρική
Επιτροπή του ΑΚΕΛ θεσπίζει
το βραβείο πολιτιστικής
προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας
– Θοδόσης Πιερίδης»

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1820 – Γεννιέται ο Φρίντριχ
Ενγκελς, κορυφαία
θεωρητικοπολιτική μορφή του
παγκόσμιου κομμουνιστικού
κινήματος.
•1957 – Στην Κύπρο
κυκλοφορούν φυλλάδια που
αναγγέλλουν την ίδρυση της
τουρκοκυπριακής οργάνωσης
ΤΜΤ, διαδόχου της «Βολκάν».

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1847 – Συνέρχεται στο
Λονδίνο το Δεύτερο Συνέδριο
της Ενωσης Κομμουνιστών.
Το Συνέδριο εγκρίνει το
Καταστατικό και παίρνει
απόφαση να επεξεργαστεί
το Πρόγραμμα, το οποίο
δούλεψαν ο Μαρξ και ο
Ενγκελς και ονομάστηκε
«Κομμουνιστικό Μανιφέστο».

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•1963 – Ο Μακάριος
υποβάλλει επίσημα
τις προτάσεις του για
τροποποίηση του Συντάγματος
που έμειναν γνωστές ως τα
«13 σημεία».
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ια εμάς, οι τέχνες, τα γράμματα και η δημιουργία, δεν είναι χόμπι. Είναι ισχυρό όπλο αντίστασης, είναι σύμμαχος και σύντροφος στους
αγώνες μας. Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, πρόκειται να αναφερθούμε στην τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία της
περιόδου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είχε σημαντική συμβολή στους αγώνες των φοιτητών και του εξεγερμένου ελληνικού λαού. Παρά
τις διώξεις της χούντας, τις εξορίες ανθρώπων του πολιτισμού που αντιστέκονταν με τα έργα τους στην δικτατορία και παρά το γεγονός
ότι οι τέχνες χρησιμοποιήθηκαν ως «Άρτος και Θεάματα» για να αποπροσανατολίσουν το λαό, πολλές ήταν οι περιπτώσεις που οι τέχνες
αποτέλεσαν χώρο αντίστασης και εμψύχωσης των αγωνιζόμενων Ελλήνων.

Σήμερα, στην εποχή της επέλασης των αξιών και των μέτρων του καπιταλισμού, που απειλούν κάθε ωραίο, όμορφο, ανθρώπινο στοιχείο της κοινωνίας,
εμείς δίνουμε τη δική μας απάντηση. Και τώρα, όπως και τότε, ο πολιτισμός μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε ζωτικό μοχλό πολιτικής και κοινωνικής
ανάτασης, διαμορφώνοντας μια κοινωνία που να αρνείται τα σάπια προϊόντα της υποκουλτούρας και να προβάλλει ένα αυθεντικό τρόπο ζωής κι ένα
πρότυπο ανθρώπου που θα δημιουργεί τη ζωή, θα διεκδικεί το αύριο και θα υπερασπίζεται πανανθρώπινες αξίες.

«Το μεγάλο μας Τσίρκο»
Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί η παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη
«Το μεγάλο μας Τσίρκο». Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά στη
σκηνή το 1973, σε σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου και μουσική του
Σταύρου Ξαρχάκου. Οι ηθοποιοί, στην πρώτη εκτέλεση του έργου,
ήταν από τους πιο σπουδαίους και καταξιωμένους ηθοποιούς εκείνης
της γενιάς. Ανάμεσα τους η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, Χρήστος
Καλαφούζος, Νίκος Κούρος. Τα τραγούδια της παράστασης ερμήνευσε
ο αξέχαστος Νίκος Ξυλούρης. Το έργο διηγείται τις ταλαιπωρίες του
ελληνικού λαού από την εποχή του Όθωνα (1833) μέχρι και την Κατοχή
(1940). Σκοπός ήταν μέσω μιας αλληγορικής αφήγησης, έτσι ώστε
να αποφύγουν τη λογοκρισία της Χούντας, να δοθούν μηνύματα
αφύπνισης στον ήδη αγανακτισμένο λαό. Στη δεύτερη παράσταση
η ιστορία εξελίχθηκε και η αφήγηση έφτασε μέχρι και την ημέρα του
Πολυτεχνείου. Η παράσταση μετατράπηκε σε εξέγερση, αφού ήταν
γεμάτη με συνθήματα όπως «ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΦΩΝΗ
ΛΑΟΥ- ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ». Αξίζει να σημειωθεί ότι συνθήματα που ακούστηκαν
στο Πολυτεχνείο πρωτοεμφανίστηκαν στην παράσταση. Η παράσταση
είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό και λόγω της μεγάλης προσέλευσης
των θεατών οι παραστάσεις χαρακτηρίστηκαν εκ των υστέρων ως
οι μαζικότερες πολιτικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μέχρι και το
Πολυτεχνείο.

Μάνος Λοΐζος - Χαρούλα Αλεξίου
Η μουσική έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο. Ο Μάνος Λοΐζος και η Χαρούλα
Αλεξίου υπήρξαν δύο από τους καλλιτέχνες που είχαν καθοριστική
συμβολή στη δημιουργία πολιτικού κλίματος ενάντια στη δικτατορία.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄70, εμφανίζονται σε μπουάτ
στην Πλάκα ανοίγοντας το δρόμο σε ένα νέο τρόπο παρουσίασης των
τραγουδιών, διαφορετικό από την μέχρι τότε νοοτροπία των νυχτερινών
μαγαζιών. Στις μπουάτ ακούγονται πολιτικά και ρεμπέτικα τραγούδια
τα οποία δίνουν μηνύματα αντίστασης. Πολλά από τα τραγούδια αυτά
περιλαμβάνονται αργότερα, το 1979, στο δίσκο «Τα τραγούδια της
Χαρούλας» σε μουσική Μάνου Λοΐζου. Ο Μάνος Λοϊζος γράφει την
ίδια περίοδο «Το ακορντεόν» σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη και
το «Ο Δρόμος» σε στίχους Κωστούλας Μητροπούλου. Τραγούδια που
τραγουδιούνται μέχρι σήμερα, υπενθυμίζοντας σε όλους μας την πάλη
του ελληνικού λαού έναντι της δικτατορίας.

Μίκης Θεοδωράκης Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Ο Μίκης Θεοδωράκης συναντά το Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Παρίσι
το 1974. Σε μια μεγάλη συναυλία που έδωσαν οι δύο τους υπέρ των
Μαροκινών φοιτητών, δίνεται το έναυσμα για να μετατραπεί η συναυλία
σε μια μεγάλη γιορτή «Έπεσε η Χούντα»! Τον Δεκέμβρη του ΄74, στην
ελεύθερη πλέον Ελλάδα, ο Βασίλης τραγουδά Θεοδωράκη σε στίχους
του Βαγγέλη Γκούφα και κυκλοφορεί ο δίσκος «Προδομένος Λαός».
Ο Βασίλης τραγουδά με μοναδικό τρόπο, συμπληρώνοντας με την
αγωνιστική του διάθεση τη μουσική και το στίχο. To 1976 ηχογραφήθηκε
για την 3η επέτειο του Πολυτεχνείου ο «Ύμνος του φοιτητή – διαδηλωτή»
ή αλλιώς «Ο ύμνος των φοιτητών του Πολυτεχνείου», σε στίχους Γιάννη
Γρεβενιώτη, τους οποίους μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, αμέσως
μετά την εξέγερση των φοιτητών. Ο δίσκος εκδόθηκε σε περιορισμένα
αντίτυπα με τίτλο «Εδώ Πολυτεχνείο». Πέραν από τον Ύμνο των
φοιτητών, στο δίσκο συμπεριλήφθηκε ηχητικό υλικό από τις εξεγέρσεις
των φοιτητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
•Μαρία Φιλιππίδου
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

«Πάμε κι
εμείς στην
αυλή του
φθινοπώρου
πίσω απ’ τα
πετρωμένα
στάχυα του
καλοκαιριού
πάμε κι
εμείς στα
παιδιά που
κοιμήθηκαν
κάτω απ’ τα
ματωμένα
νύχια του
περιστεριού
πάμε να
δεις στην
αυλή που
μεγάλωσαν.»
Ιάκωβος
Καμπανέλης
(Το “Προσκύνημα”
είναι ποίημα
αφιερωμένο στους
νεκρούς του
Πολυτεχνείου.
Μελοποιήθηκε από τον
Σταύρο Ξαρχάκο.)

Η «Ν» προτείνει

Νοέμβρης 2015

Μια σπαρταριστή κυπριακή κωμωδία, η οποία υπόσχεται πολύ γέλιο. Οι
όρνιθες και τα αυγά τους από την μια βοηθούν τον Αριστοφάνη και από
την άλλη του δημιουργούν προβλήματα. Ο ίδιος ο χαρακτήρας, άνθρωπος
πονηρός και πεισματάρης, κάνει τα πάντα για να μην αποχωριστεί τις
αγαπημένες του όρνιθες παρά την γκρίνια της οικογένειας και των
γειτόνων του. Ωστόσο, η ίδια η ζωή πρόκειται και πάλι να δώσει τη λύση.
*Η παράσταση ανεβαίνει στα πλαίσια του 28ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου του ΘΟΚ.

Το θεατρικό έργο «Pests» της Vivienne Franzmann παρουσιάζεται από
την ομάδα Παράσιτα. Δύο αδελφές που μοιράζονται το ίδιο τραυματικό
παρελθόν και το ίδιο ζοφερό μέλλον: κακοποίηση, φτώχεια, φυλακή,
πορνεία, ναρκωτικά. Η μια θέλει να ξεφύγει. Η άλλη δεν την αφήνει, τη
χρειάζεται κοντά της. Δυο κορίτσια βαλτωμένα στις πληγές του παρελθόντος
απαξιωμένα, απελπισμένα, ντροπιασμένα για γεγονότα που δεν επέλεξαν.
Άνθρωποι που θεωρούνται παράσιτα από/σε μια κοινωνία που ολοένα
ναρκώνει, με προϊόντα, brands, θεάματα και ουσίες ό,τι φοβάται να
καταλάβει, να αγκαλιάσει με στοργή και να θεραπεύσει.

Πότε; Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
Που; Αίθουσα Εκδηλώσεων ΠΕΟ, Λευκωσία

Πότε; 6, 7, 8, 9, 13 Νοεμβρίου
Πού; Σπούτνικ, Αντωνάκη Ζαχαρίου 4Α, Βιοτεχνική Δήμου
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Το έργο, γραμμένο το 1919, από τον τότε νεαρό
φοιτητή Μπέρτολτ Μπρέχτ, αποτελεί ένα από τα πρώτα
δείγματα θεατρικής γραφής του Γερμανού θεατρικού
συγγραφέα με εμφανή τα δείγματα της μετέπειτα
δουλειάς του που θα τον καθιέρωναν ως ένα από τους
μεγαλύτερους σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς
παγκοσμίως. Πρόκειται για μια καυστική σάτιρα των
θεσμών και των αξιών της μικροαστικής κοινωνίας,
με φόντο ένα γαμήλιο τραπέζι στο σπίτι του νεαρού
γαμπρού. Μέσα από μια κωμική αλλά και γκροτέσκ
ιστορία παρακολουθούμε τη σταδιακή μεταμόρφωση
των - πολύ αναγνωρίσιμων - ηρώων καθώς
εγκαταλείπουν σταδιακά τις κοινωνικές συμβάσεις και
την πολιτική ορθότητα και αφήνουν να αναδειχθεί η
επικίνδυνη πλευρά του χαρακτήρα τους, επιτρέποντας
ταυτόχρονα την αποκάλυψη
«ένοχων» μυστικών, σκοτεινών
επιθυμιών αλλά και την ανταλλαγή
χονδροειδών προσβολών και
αθυρόστομων προκλήσεων.

Πότε και που;

•31 Οκτωβρίου, 1, 7, 8, 14, 15,16, 21, 22, 23,
28, 29 και 30 Νοεμβρίου στο Θέατρο
Δέντρο Λευκωσία
•Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου
Πολυχώρος και Έργειο στη
Λεμεσό

Λευκωσίας

Σε ένα θεατρικό εργαστήρι για κλόουν, σκηνοθέτης και κλόουν
προσπαθούν να συνυπάρξουν μέσα από καθημερινές συγκρούσεις,
με κοινό παρονομαστή την αγάπη και των δυο για τον κόσμο του
θεάτρου των κλόουν. Η αυταρχικότητα και η πειθαρχία του σκηνοθέτη
κλόουν έρχονται αντιμέτωπες με τον αυθορμητισμό και τη φαντασία
των εκκολαπτόμενων κλόουν. Οι μαθητές-κλόουν με γνώμονα τη
παιδική αθωότητα τους και τον κόσμο του ονείρου αντιδρούν στην
παλιομοδίτικη σκηνοθεσία… Στο τέλος οι ήρωες πάντα νικάνε και το
παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ. Μια φαντασμαγορία χρωμάτων σκηνικού
και κοστουμιών, με μια θαυμάσια μουσική τσίρκου, με ένα σκηνοθετικό
συνεχές παιγνίδι επί σκηνής, ενώ οι χορογραφίες με πατίνια, κορδέλες,
μπάλες, ταχυδακτυλουργίες, ζογκλερικά νούμερα μεταφέρουν τους
θεατές σε ονειρικούς κόσμους. Το αριστουργηματικό έργο του Βέχτερ
είναι ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα και φαντασία

Η έκθεση IDIOSYNCRASIES.CY, που το Θέατρο Ριάλτο
διοργανώνει με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Neme, ερευνά
μία σειρά σκέψεων, παράδοξων χαρακτηριστικών και
τρόπων συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στο κοινωνικό
περιβάλλον της Κύπρου. Συχνά, αυτές οι τοπικές
κοινοτυπίες φέρνουν στην επιφάνεια χαρακτηριστικά όπως
η απάθεια, η προκατάληψη, ο στερεοτυπικός ρατσισμός, η
αυτολογοκρισία, η μισαλλοδοξία απέναντι στο διαφορετικό
και οι διακρίσεις αλλά και η παθητική αποδοχή πολλών
μορφών αδικίας όπως της διαφθοράς, της καταπίεσης και
της σκληρότητας.

Πότε; Κάθε μέρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, από τις
18:00 - 22:00

Που; Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία
Ηρώων, Λεμεσός

Πότε; Κάθε Κυριακή στις 10:30

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης

Τα «Υπόγεια Ρεύματα»
συνεχίζουν να κυλούν ακάθεκτα
και να γράφουν την πορεία τους
στη μουσική –και όχι μόνοσκηνή. Στην πορεία τους θα
βρεθούν ανάμεσα μας για μια
μοναδική συναυλία. Για να μας
μαγέψουν με την εναλλακτική
μουσική και τον ταξιδιάρικο
στίχο τους. Επίσης, συμμετέχει
η μπάντα του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Λεμεσού «The
Coop Band».

Πότε; Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Που; Kingston Town,
Θέμιδος 7, Λεμεσός

Η Τζεμιλέ, σε πρώτο
πλάνο, είναι η
ερωτική ιστορία της
όμορφης Βόσνιας
εργάτριας με τον
χαμηλόμισθο γραφιά
Νετζατί, και σε
δεύτερο πλάνο είναι η
ιστορία μιας εργατικής
συνοικίας των Αδάνων του
1934 και της σκληρότητας του μεροκάματου στην
υφαντουργία.
Και σ’ αυτό το μυθιστόρημα, ο Ορχάν Κεμάλ
καθώς περιγράφει την καθημερινή, ταπεινή ζωή
των ηρώων του με τον δικό του χαρακτηριστικό
ρεαλιστικό τρόπο γραφής, δεν παραλείπει να
υπογραμμίσει τη δύναμη της φιλίας και της
αλληλεγγύης ως αντίδοτων στη φτώχια, την
εχθρότητα, τη μνησικακία, αλλά και στα ηθικά και
κοινωνικά αδιέξοδα των ανθρώπων.

ΕΝΑΣ
ΖΕΣΤΟΣ
ΝΟΕΒΡΗΣ
Τάκης Σινόπουλος
Από τη Συλλογή Δοκίμιο ΄73 - ΄74

«Υπάρχει ένα παράθυρο καμωμένο
κόσκινο στη φωτογραφία του δρόμου.
Τώρα η σκάλα σε διασχίζει καθέτως
απ’ το υπόγειο ως τον αυχένα.
Κάποιος ανεβαίνει μ΄ ένα τρανζίστορ
ρυθμικός πολλαπλασιασμός των
ειδήσεων. Στη μικρή οθόνη τα
πρόσωπα εναλλάσονται σταθερά
δίχως
πολλούς θορύβους. Η εξουσία
όπως πάντοτε φωτίζεται με
τετραγωνισμένο
φως. Ιαχές. Το πλήθος.
Στο μεταξύ το πλήθος. Αόρατα μάτια
με τρείς διαστάσεις ακτινογραφούν
εισερχομένους εξερχομένους
διερχομένους. Τα περίστροφα ακίνητα
βαθειά
μέσα τους σαφώς οπλισμένα.
Το πλήθος φεύγει έφυγε.
Κι εκεί σε βρήκαν αργότερα με μια
ριπή (τρύπες 7-8) στη πλάτη σου
ετών
ας πούμε 24 καμμιά ταυτότητα.»

διεθνή
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>> Kαταλονία

Νοέμβρης 2015

>> Ελλάδα

Παρά τις απώλειες σε σύγκριση με τις προηγούμενες
εκλογές, καθαρή ήταν η επικράτηση του Σύριζα από τη Νέα
Δημοκρατία στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, αφού κατάφερε
να συγκεντρώσει το 35,45% των ψήφων και 145 έδρες και να
σχηματίσει κυβέρνηση με το δεξιό κόμμα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων (ΑΝΕΛ) το οποίο συγκέντρωσε 3,69% και 10 έδρες.
Μετά τις εκλογές Σεπτεμβρίου για το τοπικό κοινοβούλιο της
Καταλονίας στην Ισπανία, υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού
ισχυρής αυτοδύναμης κυβέρνησης με τη συνεργασία του βασικού
αποσχιστικού συνασπισμού κομμάτων της Καταλονίας, «Μαζί
για το ΝΑΙ» και του μικρότερου αριστερού κόμματος CUP, το
οποίο τάσσεται επίσης υπέρ της ανεξαρτησίας.
Δεύτερο κόμμα καταγράφεται το φιλελεύθερο «Πολίτες» με
17,92% που τάσσεται κατά της ανεξαρτησίας, όπως επίσης και οι
Σοσιαλιστές 12,73%, ενώ ακολουθεί ο συνδυασμός «Η Καταλονία
ναι μπορεί» που αποτελείται από την «Ενωμένη Αριστερά» (στην
οποία συμμετέχει το Κ.Κ. Ισπανίας) και το «Podemos» με 8,95%
και το Λαϊκό Κόμμα (κόμμα του σημερινού πρωθυπουργού Μ.
Ραχόι) με 8,5%.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επικράτησε το
ζήτημα της απόσχισης της Καταλονίας από την Ισπανία, το
οποίο ανακινείται από αστικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν ότι
θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος σε μια ανεξάρτητη χώρα. Στην
πραγματικότητα, η συζήτηση περί απόσχισης έχει ως αποτέλεσμα
να παρουσιάζεται ως ένοχος η συγκεντρωτική κυβέρνηση της
Μαδρίτης και να αποπροσανατολίζονται οι λαϊκές δυνάμεις από
τα πραγματικά τους προβλήματα.

Η ΝΔ διατήρησε σχετικά τα ποσοστά της, ενώ η άνοδος της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) (6,28%) σε
σχέση με την υποχώρηση στο ΠΟΤΑΜΙ (4,09%) αποτυπώνει
μια σχετική αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος
από την οποία όμως δεν μπορεί να προέλθει κανένα όφελος
για το λαό. Η κοινοβουλευτική παρουσία της Ένωσης
Κεντρώων, με τις αντιδραστικές στην πραγματικότητα
θέσεις της, χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέσο
εγκλωβισμού ενός μέρους της αγανάκτησης του λαού. Το
ΚΚΕ συγκέντρωσε 5,55% και 15 έδρες στη Βουλή.
Η μεγάλη απογοήτευση αυτής της εκλογική αναμέτρησης
πέραν της αποχής, ήταν βέβαια τα υψηλά ποσοστά
του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής η οποία
συγκέντρωσε 6,99% και 18 έδρες στη Βουλή.

>>Τουρκία

>> Πορτογαλία

Εν μέσω σφοδρότατων ενδοαστικών και ενδοϊμπεριαλιστικών
αντιθέσεων θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές βουλευτικές
εκλογές στην Τουρκία την 1η Νοεμβρίου 2015.

Αδιέξοδο ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης στη βουλή των
230 μελών έφεραν οι πρόσφατες εκλογές στην Πορτογαλία,
καθώς ο συνασπισμός «Πορτογαλία Μπροστά» του δεξιού
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD), του νυν Πρωθυπουργού
Πάσους Κοέλιο και του συγκυβερνώντος εθνικιστικού CDS-PP
έχασε την αυτοδυναμία συγκεντρώνοντας 38,34% και 104 έδρες.
Ακολουθεί το «Σοσιαλιστικό Κόμμα» (PS) με 32,38% και 85 έδρες,
το «Αριστερό Μπλόκο» με 10,22% και 19 έδρες. Τέταρτο κόμμα
ήρθε ο συνασπισμός CDU του Πορτογαλικού ΚΚ με 8,27% και
17 έδρες.
Ο Πρόεδρος Σίλβα κάλεσε το PS (που μαζί με το κόμμα του Κοέλιου
πέρασαν το μνημόνιο) είτε να συμμετάσχει σε λεγόμενο «μεγάλο
συνασπισμό», είτε να δώσει ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση
μειοψηφίας της δεξιάς. Ενώ αρχικά το PS απέκλειε το ενδεχόμενο
πλειοψηφικής συνεργασίας με το «Αριστερό Μπλόκο» και το
CDU με επικεφαλής το Πορτογαλικό ΚΚ, στην πορεία ξεκίνησε
διαπραγματεύσεις για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τα δύο
κόμματα της Αριστεράς φαίνεται να συζητούν το ενδεχόμενο
κυβέρνησης συνεργασίας. Ο Γ.Γ. του ΠΚΚ, Τζερόνιμο Ντε
Σόουζα, έθεσε μάλιστα τους μίνιμουμ στόχους του ΠΚΚ, κυρίως
για εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα, σε ένα κυβερνητικό
πρόγραμμα αλλά απέφυγε να αναφερθεί σε ζητήματα ΝΑΤΟ και
ΕΕ, όπου υπάρχει πλήρης διαφωνία με το PS. Μέχρι στιγμής το
Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν συμφωνεί με τις βασικές παραμέτρους
του ΠΚΚ.

Στις προηγούμενες εκλογές του Ιουνίου, το μέχρι πρότινος
κυβερνών συντηρητικό-ισλαμικό κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν, έχασε τη δυνατότητα
σχηματισμού μονοκομματικής κυβέρνησης λόγω του ότι
μεγάλο μέρος των Κούρδων αποστασιοποιήθηκε από το
πολιτικό Ισλάμ και στήριξε το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό
Κόμμα των Λαών (HDP), ένα πολυτασικό κόμμα στο οποίο
περιλαμβάνονται και αρκετά προοδευτικά και αριστερά
στοιχεία. Την ίδια στιγμή, το βασικό κόμμα της κεμαλικής
αντιπολίτευσης, παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατικό,
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), φαίνεται ότι δεν
καταφέρνει να καρπωθεί τις απώλειες του AKP.
Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι οι εκλογές θα οδηγήσουν
σε διεργασίες για τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας,
όπου δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο μεγάλου
συνασπισμού μεταξύ AKP – MHP (εθνικιστικό κόμμα). Αυτό
το ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε όξυνση της
Τουρκικής στάσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής (πχ
Κουρδικό, Κυπριακό).
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας σημειώνει ότι παρά
την αλλαγή στη διάταξη των δυνάμεων, το συνολικό
αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα προσφέρει ουσιαστική
ελπίδα για το λαό. Γι’ αυτό χρειάζεται η οργάνωση του
λαού, η ισχυροποίηση του ΚΚ και του ταξικού εργατικού
κινήματος. Το Κ.Κ. μαζί με άλλες δυνάμεις πρωτοστάτησε
τα τελευταία χρόνια σε κοινωνικά και πολιτικά κινήματα,
τα οποία αντιτάσσονταν σθεναρά στην εξωτερική πολιτική
και την ισλαμική ατζέντα του Ταγίπ Ερντογάν.
•Χρυσάνθη Επιφανίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ

Η

ΕΔΟΝ συμμετείχε στο 41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ«Οδηγητή», το οποίο πραγματοποιήθηκε
από τις 8-10 Οκτωβρίου 2015, στην Αθήνα.
Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας της
Οργάνωσης, Χρίστος Χριστόφιας. Επίσης, στο φεστιβάλ
συμμετείχε και ο Νικόλας Παπαδημητρίου, Πρόεδρος
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών
και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.
Το 41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», πραγματοποιήθηκε
κάτω από το σύνθημα «Την ορμή μας την έχουμε
απ’ τους αιώνες... Θα βγούμε νικητές κι ας είναι οι
θυσίες μας βαριές» (στίχοι του Τούρκου κομμουνιστή
ποιητή Ναζίμ Χικμέτ). Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε
σε μία ιδιαίτερη χρονική περίοδο για την Ελλάδα.
Περίοδος κατά την οποία ο Ελληνικός λαός δέχεται
συνεχείς επιθέσεις από το Κεφάλαιο, μέσα από τις
αντιλαϊκές πολιτικές και τα μνημόνια που επιβάλλονται.
Παράλληλα, το φετινό φεστιβάλ αποτέλεσε μέρος των
εορτασμών ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων ΚΚΕ
και 50 χρόνων ΚΝΕ, το 2018. Στόχος του Φεστιβάλ
ήταν να κάνει αγωνιστικό κάλεσμα στη νεολαία για
να αντισταθεί ενάντια στους εκμεταλλευτές του
λαού για μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία, για μια
σοσιαλιστική κοινωνία.
Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν αντιπροσωπίες από
διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, μεταξύ των οποίων
και η ΕΔΟΝ. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ η ΕΔΟΝ
πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με διάφορες
Οργανώσεις Νεολαίας όπως η ΚΝΕ, η JCP Πορτογαλίας,
η UJCE Ισπανίας και η COMAC Βελγίου. Οι συναντήσεις
επικεντρώθηκαν πάνω σε θέματα ενημέρωσης από
τις οργανώσεις για την κατάσταση στη χώρα τους,
στις σχέσεις μεταξύ των οργανώσεων, αλλά και σε
θέματα που αφορούν την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικών Νεολαιών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε διεθνές σεμινάριο
με αντι-ιμπεριαλιστικο περιεχόμενο, στο οποίο με την
παρέμβασή της η ΕΔΟΝ τόνισε για ακόμα μια φορά τον
ρόλο που έχει να διαδραματίσει το παγκόσμιο κίνημα
νεολαίας στον αγώνα ενάντια στην επιθετικότητα του
ιμπεριαλισμού, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
Με τη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ, ως ΕΔΟΝ
επαναβεβαιώσαμε τη στήριξή μας στους αγώνες του
Ελληνικού λαού και συγκεκριμένα της νεολαίας της
ΚΝΕ. Μέσα από τους αγώνες και τη συνεργασία μεταξύ
οργανώσεων νεολαίας που μοιράζονται κοινά οράματα,
θα πετύχουμε το μέλλον που αξίζει στους νέους.

Νοέμβρης 2015

διεθνή
διεθνή

23
Ανακοίνωση
Γραφείου Διεθνών
Κ.Σ. ΕΔΟΝ για
τη συνάντηση
με τον Πρέσβη
του Κράτους της
Παλαιστίνης στην
Κύπρο

H

Παγκόσμια Ομοσπονδία
Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ)
αποτελεί από την
ίδρυσή της το 1945
μέχρι και σήμερα, τον κύριο
εκφραστή του παγκόσμιου
νεολαιίστικου αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος. Η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ,
εκπροσωπώντας την Κύπρο,
συμμετείχε στο ιδρυτικό συνέδριο
της ΠΟΔΝ το 1945 και έκτοτε
συμμετέχει ενεργά στη δράση της
Ομοσπονδίας.
Η
Συνέλευση
της
ΠΟΔΝ
πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια,
όπου γίνεται απολογισμός της
δράσης κάθε οργάνωσης σχετικά
με την ΠΟΔΝ, των οργάνων και των
σωμάτων της, όπως και εκτίμηση της
διεθνούς κατάστασης. Στα πλαίσια
αυτού του Συνεδρίου, εκλέγεται το
35μελές Γενικό Συμβούλιο το οποίο
πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Στο
Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΔΝ, μετά
από εισήγηση του Εκτελεστικού
Συμβουλίου, γίνεται συζήτηση για
την πολιτική έκθεση δράσης της
Ομοσπονδίας. Η αλληλεγγύη της
ΠΟΔΝ για το κυπριακό πρόβλημα,
εκφράστηκε διαχρονικά μέσα από
αυτή την πολιτική έκθεση, καθώς
και μέσω πολυδιάστατων τρόπων,
όπως οι διοργανώσεις σεμιναρίων
με θέμα τους το κυπριακό
πρόβλημα, υλική ενίσχυση των
προσφύγων μετά την εισβολή το
1974 και εκδηλώσεις έμπρακτης
αλληλεγγύης και συμπαράστασης
προς τον Κυπριακό λαό.
Από τις πρώτες στιγμές μετά
τα γεγονότα του 1974, η ΠΟΔΝ
αναγνώρισε το κυπριακό
πρόβλημα ως πρόβλημα ξένης
εισβολής και κατοχής ενός
ανεξάρτητου κράτους – μέλους
του ΟΗΕ με παραβίαση της εθνικής
κυριαρχίας του και της εδαφικής
του ακεραιότητας. Παράλληλα,
εξέφρασε τη στήριξή της για
πλήρη αποστρατιωτικοποίηση
του νησιού, για ανεξαρτησία,
εθνική κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα, καθώς και
για την πολιτική της επαναπροσέγγισης με την τουρκοκυπριακή
κοινότητα.
Κατά τη 15η Συνέλευση της στην Κύπρο το 1999, η ΠΟΔΝ
είχε εκφράσει την απογοήτευσή της για την πολιτική
στασιμότητας που διακατείχε τους τότε διαπραγματευτές
του κυπριακού προβλήματος, όπως και είχε καταδικάσει την

πολιτική ανάθεσης διακανονισμού του
προβλήματος σε ξένους αντιπροσώπους,
που, όπως υπολογιζόταν, θα οδηγούσε
στη διχοτόμηση του νησιού. Η ΠΟΔΝ
απηύθυνε έκκληση στη διεθνή
κοινότητα, και ειδικά στις δυνάμεις που
επηρέαζαν την Άγκυρα, να στηρίξουν
τις προσπάθειες του ΟΗΕ στην
εξεύρεση λύσης στα πλαίσια Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα, με μια ιθαγένεια, μια διεθνή
προσωπικότητα και μια κυριαρχία,
όπως προνοείται στα ψηφίσματα του
ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας τη ΔΔΟ ως τη
μόνη βιώσιμη λύση.
Η ΠΟΔΝ έχει διαχρονικά δυναμώσει
τη φωνή του κυπριακού λαού
για την άρση των τούρκικων
δυνάμεων κατοχής, όπως και
την επανόρθωση των βασικών
ελευθεριών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων
συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος επιστροφής των
προσφύγων στα σπίτια τους
και στις κατεχόμενες περιουσίες
τους.
Η πλούσια δράση της ΕΔΟΝ έτυχε
ιδιαίτερης αναγνώρισης από την
ΠΟΔΝ, αφού ομόφωνα κατά το Γενικό
Συμβούλιο της 18ης Γενικής Συνέλευσης,
το 2011, στη Λισαβόνα είχε αναδειχθεί
στην προεδρία της Ομοσπονδίας. Μια
τέτοια εκλογή αποτελεί τιμή όχι μόνο
για την ΕΔΟΝ και την Αριστερά, αλλά
και για την Κύπρο στο σύνολο της,
αφού η ΠΟΔΝ ήταν πάντα στο πλευρό
των αγώνων του κυπριακού λαού για
απελευθέρωση και επανένωση.
Η ΕΔΟΝ, έχοντας υπόψη το σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζει η ΠΟΔΝ σε
παγκόσμιο επίπεδο, αφού στεγάζει
πολιτικά πέραν των 185 Οργανώσεων
νεολαίας και εκατομμύρια νέους ανά
τον κόσμο, συνεχίζει τις προσπάθειες
για τη διεθνοποίηση του κυπριακού
προβλήματος. Από τη θέση του προέδρου
μιας ιστορικής Ομοσπονδίας, η ΕΔΟΝ
συνεχίζει τον αγώνα για ενημέρωση
της κοινής γνώμης για τις τρέχουσες
πολιτικές εξελίξεις που αφορούν στην
Κύπρο, εξυπηρετώντας την ίδια ώρα τον
αντιιμπεριαλιστικό αγώνα της ΠΟΔΝ για
ειρήνη, ελευθερία, κοινωνική πρόοδο και δημοκρατία σε όλο
τον κόσμο.
•Δέσποινα Παναγιώτου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ

Αντιπροσωπεία του Κ.Σ. της
ΕΔΟΝ με επικεφαλής τον Γ.Γ. της
Οργάνωσης Χρίστο Χριστόφια,
επισκέφτηκε στις 15 Οκτωβρίου
2015, τον Πρέσβη του Κράτους της
Παλαιστίνης στην Κύπρο Δρ. Walid
HASAN. Στη συνάντηση συμμετείχε
επίσης η Μαριάννα Δημοσθένους,
μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΕΔΟΝ και επικεφαλής του
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων.
Η συζήτηση μεταξύ του Πρέσβη
και της αντιπροσωπείας της ΕΔΟΝ
επικεντρώθηκε στις πρόσφατες
εξελίξεις στην Παλαιστίνη, με την
αναζωπύρωση της έντασης στην
περιοχή και το νέο κύμα βίας του
Ισραήλ, εναντίον Παλαιστινίων.
Μεταξύ άλλων, σημειώθηκε ότι
οι πρόσφατες εξελίξεις οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι γίνεται
συστηματική προσπάθεια εκ
μέρους του Ισραήλ να μετατρέψει
την αντιπαράθεση, από πολιτική,
σε θρησκευτική. Οι παραβιάσεις
του Ισραήλ στο ιστορικό τέμενος
Άλ Ακσά πυροδότησαν το νέο κύμα
βίας, με αποτέλεσμα για ακόμα μια
φορά να θυματοποιηθεί άμαχος
παλαιστινιακός πληθυσμός,
με τουλάχιστον 32 νεκρούς,
ανάμεσα στους οποίους και
γυναικόπαιδα. Παράλληλα, έγινε
αναφορά στην προσπάθεια του
Ισραήλ να εδραιώσει μια de facto
κατάσταση, παραμερίζοντας τις
προσπάθειες για διαπραγμάτευση
και επίλυση του προβλήματος, για
τερματισμό της κατοχής και την
πλήρη αναγνώριση του Κράτους
της Παλαιστίνης.
Ως ΕΔΟΝ επαναβεβαιώσαμε για
ακόμα μια φορά την αλληλεγγύη
μας προς τον αγωνιζόμενο
Παλαιστινιακό λαό. Θεωρούμε
ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει
να αντιδράσει για τερματισμό
της επιθετικότητας του Ισραήλ.
Παράλληλα θεωρούμε ότι ο
Κυπριακός λαός θα πρέπει να
παραμείνει στο πλευρό του
Παλαιστινιακού λαού, ο οποίος
υποφέρει, όπως και ο δικός μας
λαός με παρόμοιο τρόπο, από
την κατοχή και τον συνεχιζόμενο
εποικισμό. Η ενότητα των λαών και
η αλληλεγγύη μπορεί να αποτελέσει
το μοναδικό μας όπλο ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
15/10/2015
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