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ανασκόπηση της προηγούμενης
χρονιάς για την ΕΔΟΝ, σήμανε
την ανανέωση στις τάξεις μας και
ανασυγκρότηση της δράσης μας. Η
νέα χρονιά φέρνει μαζί της τη συντεταγμένη
και οργανωμένη αντεπίθεση, ώστε να
εξασφαλίσουμε για τη νέα γενιά του τόπου
μας το δικαίωμα στη μάθηση, στις σπουδές
και στην εργασία.

Το 2015 συνεχίστηκε η αντιλαϊκή επίθεση
στα δικαιώματα και στα οράματα των
νέων:

-Η κυβέρνηση, μαζί με μια χούφτα
μεγαλοκαταστηματάρχες, συνέχισε να προσπαθεί
να επιβάλει τη φιλελευθεροποίηση των ωραρίων,
κόντρα στη θέληση της πλειοψηφίας της βουλής
και της κοινωνίας.
- Για ακόμη μια φορά το ΔΗΚΟ, έχει αποδείξει
ότι είναι ο πρώτος και καλύτερος σύμμαχος της
κυβέρνησης για να περάσουν μια σειρά από
νομοσχέδια, τα οποία τσακίζουν κάθε κατάκτηση
των οργανωμένων συνόλων. Σειρά πήρε η
φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο,
τα οποία αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό μορφή,
αποκλείοντας ουσιαστικά σημαντική μερίδα των
φοιτητών από δικαιούχους.
- Η παιδεία συνεχίζει να υποβαθμίζεται από
την κυβέρνηση, τόσο μέσα από τις απανωτές
μειώσεις των κονδυλιών, όσο και μέσα από την
προσπάθεια να προαχθούν διχαστικά και ακραία
πρότυπα μέσα από τις εκπαιδευτικές σχολικές
εκδρομές.
Στην αντίπερα όχθη, η ΕΔΟΝ, αγωνίζεται να
οργανώσει την αντεπίθεση της νεολαίας ώστε
από την μια να προασπίσει τα κεκτημένα της και
από την άλλη, να εξασφαλίσει την κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών της νέας γενιάς.

Λύση - επανένωση

Η ευημερία του λαού μας είναι απόλυτα
ταυτισμένη με την επανένωση της Κύπρου και
του λαού μας. Μόνο η επικράτηση της ειρήνης
στο νησί μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ο τόπος
θα προκόψει. Το Κυπριακό βρίσκεται σε κομβικό
σημείο. Η δική μας στήριξη αφορά στη διαδικασία
των συνομιλιών και στις θέσεις που καταθέτει η
δική μας πλευρά. Σε καμιά περίπτωση αυτό δεν
μπορεί να μεταφραστεί ως λευκή επιταγή στην
κυβέρνηση. Εκεί και όπου βλέπουμε ότι ελλοχεύει
κίνδυνος να δημιουργηθούν προϋποθέσεις οι
οποίες να ναρκοθετούν το μέλλον του λαού
μας, όπως οι ΝΑΤΟικές εγγυήσεις, κάνουμε
ξεκάθαρο ότι από δικής μας πλευράς κάτι
τέτοιο δε θα γίνει ανεκτό και αποδεκτό. Για την
ΕΔΟΝ, η επαναπροσέγγιση αποτελεί συστατικό
στοιχείο του αντικατοχικού μας αγώνα. Κρατούμε
αναμμένη την φλόγα της επανένωσης. Με δεκάδες
δραστηριότητες η ΕΔΟΝ συνεχίζει να αναπτύσσει
σχέσεις με την προοδευτική Τουρκοκυπριακή
νεολαία τόσο σε Επαρχιακό όσο και σε Κεντρικό
Επίπεδο.

Δούλοι του 21ου αιώνα ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει καταθέσει στη Βουλή
και έχει υπερψηφιστεί από ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ –
ΕΥΡΩΚΟ, ο πιο αντιδραστικός προϋπολογισμός
που έχει περάσει ποτέ. Χαρακτηρίζεται από το
τρίπτυχο Λιτότητα – Ιδιωτικοποιήσεις – Περικοπές.
Αποκοπές στην παιδεία, στην υγεία, στην
κοινωνική πρόνοια. Στους προϋπολογισμούς που
θα καθοδηγούν την πολιτική της κυβέρνησης
για τον επόμενο χρόνο, συμπυκνώνεται το
δράμα και η αγωνία χιλιάδων νέων που βιώνουν
την ανεργία, χιλιάδων νέων που βιώνουν την
εκμετάλλευση των 500 ευρώ, χιλιάδων νέων που
βιώνουν την μετανάστευση ως την μόνη επιλογή
για μια αξιοπρεπή ζωή.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση πανηγυρίζει
ότι η περίοδος των μνημονίων έχει
παρέλθει για τα καλά. Αυτή είναι η μισή
αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι
είτε με μνημονιακές δεσμεύσεις είτε
χωρίς η χώρα, με τον ΔΗΣΥ στο τιμόνι
θα συνεχίσει στο δρόμο της λιτότητας.
Το «success story» αφορά μια χούφτα
πλουσίων, γιατί ο υπόλοιπος λαός βιώνει
την αδικία και την εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις της
Eurostat, η Κύπρος είναι η χώρα με την
πιο άνιση κοινωνία σε όλη την Ε.Ε και με
διαφορά η χώρα με τον ταχύτερο ρυθμό
διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ των
κοινωνικών ομάδων. Παρουσιάζουμε τη
μεγαλύτερη μείωση στους μισθούς από
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ το 2016 η αγοραστική αξία του μέσου
μισθού θα έχει πάει πίσω κατά 20 χρόνια.

Με την ΕΔΟΝ, οργάνωση και αντεπίθεση παντου

Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να βρίσκεται μπροστάρης στον
αγώνα για αποτροπή της εφαρμογής αντιλαϊκών και
αντεργατικών μέτρων που ισοπεδώνουν το λαό μας.
Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να παλεύουμε για
τα συμφέροντα της κυπριακής νεολαίας.
Η χρονιά που μπήκε είναι χρονιά βουλευτικών και
δημοτικών εκλογών. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα
στο πλευρό του ΑΚΕΛ, στο πλευρό της δύναμης που
εκπροσωπούσε την φωνή των μαθητών, όταν η
κυβέρνηση αφαιρούσε την δωρεάν μεταφορά με τα ΜΜΕ.
Τη φωνή των νέων εργαζομένων, όταν η Κυβέρνηση
φιλελευθεροποιούσε τα ωράρια εργασίας. Τη φωνή των
φοιτητών, όταν η Κυβέρνηση πετσόκοβε τη φοιτητική
χορηγία.

Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, με την
Αριστερά, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΠΑΛΗ!
•Χρίστος Νικολάου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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«Ν»: Παρατηρείται μια απαξίωση προς το συνδικαλισμό,
και κυρίως από την πλευρά των νέων εργαζόμενων,
με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν βασικά εργασιακά
δικαιώματα και να αποδέχονται ευέλικτες μορφές
απασχόλησης που παραπέμπουν σε άλλα χρόνια.
Γιατί θεωρείτε πως συμβαίνει αυτό και πως μπορεί να
αποφευχθεί;
Είναι γεγονός ότι οι νέοι μας δυστυχώς δεν γνωρίζουν
πολύ καλά το εργασιακό δίκαιο στην Κύπρο, τις
συλλογικές συμβάσεις και το περιεχόμενο
τους. Είναι φυσικά μια ευάλωτη ομάδα
οι νέοι, διότι η ανεργία είναι πολύ
μεγάλη και στην προσπάθεια τους να
βρουν δουλεία γίνονται πολύ εύκολα
εργαλείο εκμετάλλευσης από πλευράς
του εργοδοτικού κόσμου. Αυτό που
χρειάζεται είναι
οι νέοι μας να
ενημερώνονται
για
τις
νομοθεσίες και
τις συλλογικές
συμβάσεις.
Θα πρέπει να
οργανωθούν, να
συνδικαλιστούν
και σίγουρα να
διεκδικήσουν.
Χωρίς αγώνα και
διεκδίκηση δεν
μπορεί τίποτα
να κερδίσουμε.
Τίποτα δε μας
έχει χαριστεί,
ότι έχουμε και
απολαμβάνουμε
σήμερα είναι
αποτέλεσμα
αγώνων των
παππούδων και
των πατεράδων
μας, άρα και οι νέοι μας χρειάζεται και πρέπει να
αγωνιστούν για μπορέσουν να πετύχουν τουλάχιστον
να διασφαλίσουν τα βασικά τους δικαιώματα και στη
συνέχεια να κτίσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

»

Θα επιχειρήσουμε
ως ΑΚΕΛ να
καταθέσουμε
νομοσχέδιο με στόχο
να καλύψουμε τους
βασικούς όρους
απασχόλησης
και σε αυτή την
κατηγορία είναι και
η κατηγορία του
λιανικού εμπορίου

«Ν»: Ακούγονται πολλά για το ωράριο των καταστημάτων.
Τελικά τι είναι αλήθεια και τι ψέματα;
To ωράριο εργασίας, όπως η κυβέρνηση το έχει
καταθέσει μέσα από κανονισμούς, είναι ένα ωράριο
το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ίδια την
οικογένεια, δημιουργεί πρόβλημα στον κοινωνικό ιστό
και συγκρούεται η εργασιακή με την κοινωνική ζωή. Δεν
μπορεί κάποιος να εργάζεται 7 μέρες την εβδομάδα, όλο
το χρόνο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς επιδιώξαμε
μέσα από τη συζήτηση του θέματος να επιφέρουμε
ουσιαστικές αλλαγές, με στόχο να περιοριστεί τόσο η
έκταση του χρόνου, δηλαδή να μην είναι όλο το χρόνο
εργάσιμες οι Κυριακές, αλλά αυτές να περιοριστούν
κατά την καλοκαιρινή περίοδο και την περίοδο των
γιορτών, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα ύπαρξης
ελεύθερου χρόνου για τους εργαζόμενους. Από την
άλλη, όμως, να δοθεί και η δυνατότητα της εργασίας
την Κυριακή για την περίοδο του καλοκαιριού, ώστε
να εξυπηρετηθεί καλύτερα το τουριστικό προϊόν, την
ίδια στιγμή που θα υπάρχει η δυνατότητα
συνέχισης της απασχόλησης του αριθμού
που απασχολούνται σήμερα.
Δυστυχώς, όμως, από την άλλη,
εντοπίζονται σοβαρές παραβάσεις των
όρων εργασίας, των νομοθεσιών και
των ωραρίων εργασίας από πλευράς
των επιχειρηματιών. Η κυβέρνηση, είτε
αδυνατεί, είτε δε θέλει να ασκήσει το
σωστό έλεγχο με βάση το νόμο. Πολύ
συχνά παρουσιάζονται περιπτώσεις
που οι εργαζόμενοι, μη έχοντας άλλη
επιλογή, εργάζονται απεριόριστες ώρες,
δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία σχετικά με
τον ελάχιστο κατώτατο μισθό και υπάρχει
πολλή ένταση στην εργασία. Και όταν
στην ανεργία βρίσκονται σήμερα 70,000
άτομα και ιδιαίτερα νέοι, με αριθμούς
που αγγίζουν το 35%, είναι πολύ δύσκολο
κάποιος να αρνηθεί την εργασία, ακόμα
και με αυτά τα ωράρια, διότι θα βρεθούν
ξανά στην ανεργία.

»

«Ν»: Οι εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο είναι από τις πιο ευάλωτες
ομάδες εργαζομένων. Πώς θεωρείτε ότι μπορούν να προστατευθούν αυτοί
οι εργαζόμενοι;
Σίγουρα αυτή η ομάδα είναι πολύ ευάλωτη. Επιχειρήσαμε μέσα από
πρόταση νόμου να καλύψουμε όλους τους εργαζόμενους, δηλαδή εκεί
και όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις αυτές να γίνουν νομοθεσία για
να μπορούν να εφαρμόζονται σε όλους και εκεί και όπου δεν υπάρχουν
συλλογικές συμβάσεις, θα επιχειρήσουμε ως ΑΚΕΛ να καταθέσουμε
νομοσχέδιο με στόχο να καλύψουμε τους βασικούς όρους απασχόλησης.
Στο λιανικό εμπόριο υπάρχει ουσιαστικά η νομοθεσία η οποία καλύπτει
τον κατώτατο μισθό και κάποιες άλλες βασικές πρόνοιες, όπως είναι το
ωράριο εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν παραβιάσεις, διότι η συντριπτική
πλειοψηφία δεν είναι συνδικαλισμένη και δεν υπάρχουν συλλογικές
συμβάσεις. Άρα, η οργάνωση αυτών των εργαζομένων στο συνδικαλιστικό
κίνημα, θα είναι ένα όπλο, μια ασπίδα προστασίας τους και αυτό θα τους
βοηθήσει στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και στην αντιμετώπιση
των παραβιάσεων που παρουσιάζονται μέχρι και σήμερα και στο ωράριο
και στον μισθό, αλλά και στην ένταση της εργασίας.

Δεν
μπορεί κάποιος
να εργάζεται
7 μέρες την
εβδομάδα, όλο
το χρόνο, από
το πρωί μέχρι
το βράδυ

«Ν»: Ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποτροπή διακρίσεων σο χώρο
της εργασίας σχετικά με το θέμα της ηλικίας;
Δυστυχώς η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στη μετανάστευση
κατά αναλογία πληθυσμού. Είναι ένα φαινόμενο το όποιο έχει
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης ανεργίας, της
μη δημιουργίας θέσεων εργασίας και του αντιαναπτυξιακού
προϋπολογισμού της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Σίγουρα, είναι
επίσης γεγονός ότι ένας εργοδότης στοχεύει στην απασχόληση
εξειδικευμένου προσωπικού, προσωπικού με εμπειρία. Και εδώ
δημιουργείται σίγουρα πρόβλημα με τη νέα γενιά. Μέσα από τα
σχέδια τα οποία έχουν εξαγγελθεί και έχουν λειτουργήσει για
έστω εξάμηνη εμπειρία, ενώ από τη μια δίνεται η δυνατότητα για
μια έστω μικρή εμπειρία, από την άλλη, το πόσο των 500 ευρώ
που δίνεται για αυτό τον σκοπό δυστυχώς έχει συμπιέσει τους
μισθούς προς τα κάτω. Πρέπει να δοθεί στους νέους η ευκαιρία
στην απασχόληση. Εμείς δεν έχουμε ρατσιστικές διαθέσεις
σε καμιά περίπτωση, όμως, από την άλλη, πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στους Κύπριους και ιδιαίτερα στους νέους, γιατί
είναι κρίμα να χάνονται μυαλά τα οποία μπορούν να προσφέρουν
στον τόπο και να μεταναστεύον και να αξιοποιούνται από άλλες
χώρες.

«Ν»: Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την εργασία στην
Κύπρο αυτή τη περίοδο;
Η κατάσταση που βιώνουμε στην Κύπρο είναι τραγική.
Τα ποσοστά της ανεργίας έχουν εκτιναχτεί στο 16%,
η ανεργία στους νέους στο 35% ενώ το 70% των
ανέργων μας είναι μακροχρόνια άνεργοι, μεγάλος
αριθμός Κύπριων μεταναστεύει στο εξωτερικό,
234,000 συμπολίτες μας ζουν στο όριο ή κάτω από
το όριο της φτώχειας, ενώ γύρω στις 50,000-60,000
σιτίζονται από τα κοινωνικά παντοπωλεία. Παρά το
γεγονός ότι η κυβέρνηση θέλει να ωραιοποιεί την
κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος πάει καλά,
ότι οι αριθμοί ευημερούν και ότι έρχεται επανεκκίνηση
της οικονομίας, όσα βιώνει ο καθένας επιβεβαιώνουν
ότι οι διαπιστώσεις και οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης
απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα.
Αν δεν επενδύσουμε στην ανάπτυξη δεν μπορούν να
επιλυθούν τα προβλήματα, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
η ανεργία, δεν μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας. Από την άλλη, η κυβέρνηση οφείλει να
στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που
περνούμε, τις νομοθεσίες που έχουν να κάνουν με την
προστασία των εργαζομένων, αλλά και τις ίδιες τις
συλλογικές συμβάσεις, διότι το ισοζύγιο δυνάμεων έχει
γύρει προς την πλευρά του εργοδότη με αποτέλεσμα
να έχει το πάνω χέρι, να καταστρατηγεί νομοθεσίες
και συλλογικές συμβάσεις και να εκμεταλλεύεται την
αγωνία του εργαζόμενου, του νέου για απασχόληση.
Χωρίς την προστασία και τη νομοθετική ρύθμιση
πολλών ζητημάτων, είναι πολύ δύσκολό να αλλάξει η
κατάσταση και σίγουρα χωρίς ανάπτυξη και δημιουργία
νέων θέσεων, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τα
πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στην
Κύπρο.
•Επιμέλεια:
Αντρέας Χατζηκαλλής
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Γιατί ΝΑΙ στην Ομοσπονδία:
• Ομοσπονδία είναι «η πολιτική οργάνωση ενός κράτους που αποτελείται
από δύο τουλάχιστον περιφερείες, η καθεμιά από τις οποίες έχει δικό της
σύστημα εξουσίας εκτελεστικών νομοθετικών και δικαστικών οργάνων
που δρουν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους παραχωρεί
το κεντρικό σύνταγμα».
• Οι βασικές αρμοδιότητες (οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα κλπ),
που διασφαλίζουν την ενότητα του κράτους, ανήκουν στην κεντρική
ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
• Όλες οι ομοσπονδίες έχουν μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα
και μία ιθαγένεια και διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
βασικές ελευθερίες.
• ΟΧΙ πριν το 1974 γιατί είμαστε μικρό νησί, είναι μεγάλο το κόστος και
ο πληθυσμός (Ε/κ και Τ/κ) ζούσαν ανάμεικτα.
• ΝΑΙ μετά το 1974 λόγω του πραξικοπήματος και της εισβολής, που
οδήγησε στη βίαιη μετακίνηση πληθυσμών στη de facto διχοτόμηση.
• Η διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία, έχει γίνει αποδεκτή από την
πλευρά μας με τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου μεταξύ ΜακαρίουΝτενκτάς το 1977 και Κυπριανού-Ντενκτάς το 1979.

πολιτική
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ο κυπριακό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα
που αποτελεί μέρος της ζωής όλων μας.
Ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από
το ΝΑΤΟ, αξιοποιώντας τις εθνικιστικές
ομάδες και στις δύο κοινότητες του νησιού.
Σαν ΕΔΟΝ, μετά το προδοτικό φασιστικό
πραξικόπημα και τη βάρβαρη τούρκικη εισβολή,
ξεκαθαρίσαμε πως το Κυπριακό αποτελεί διεθνές
πρόβλημα εισβολής, κατοχής, εποικισμού,
ξένων επεμβάσεων και κατάφορης παραβίασης
της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταπάτηση ανθρώπινων
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών στο
συνόλο του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων,
Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμένιων και
Λατίνων. Την ίδια στιγμή, αποτελεί και πρόβλημα
εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο
κοινότητες, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Η λύση Διζωνικής – Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,
αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα συμβιβασμό. Ένα
συμβιβασμό όμως που είναι αναγκαίος αν θέλουμε
να ανατρέψουμε το διχοτομικό στάτους κβο, αφού
το δίλημμα δεν είναι μεταξύ ομοσπονδίας και μιας
καλύτερης λύσης, αλλά μεταξύ ομοσπονδίας και
διχοτόμησης.

• Είναι η λύση που υιοθετούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, πάνω στα οποία
θέλουμε να βασίζεται η λύση του Κυπριακού.
• Είναι η λύση την οποία επιδιώκουν όλες οι κυπριακές κυβερνήσεις από το 1974.
• Η δικοινοτικότητα, όπως καθορίζεται από τον ΟΗΕ, σημαίνει ότι και οι δύο κοινότητες θα
συμμετέχουν στα όργανα και τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας.
• Η διζωνικότητα σημαίνει την ύπαρξη δύο ζωνών -ή περιφερειών, ή πολιτειών (ΗΠΑ), η επαρχιών
(Καναδάς), ή καντονίων (Ελβετία), ή όπως άλλως ονομαστούν- καθεμία από τις οποίες θα διοικείται
από την αντίστοιχη κοινότητα.
• Η πολιτική ισότητα δε σημαίνει αριθμητική ισότητα, αλλά αποτελεσματική συμμετοχή στα
όργανα και στη λήψη αποφάσεων.

Γιατί ΟΧΙ στη διχοτόμηση
και στο «να μείνουμε
όπως είμαστε»
• Διχοτόμηση σημαίνει νομιμοποίηση των τετελεσμένων της
εισβολής και της κατοχής.
• Σημαίνει αναγνώριση ενός δεύτερου κράτους στα βόρεια
του νησιού.
• Σημαίνει ξεπούλημα των κατεχόμενων εδαφών μας στην
Τουρκία.
• Σημαίνει 190km σύνορα με την Τουρκία, η οποία θα
μπορεί πλέον να εμπορεύεται νόμιμα και να μεταφέρει όσα
στρατεύματα και έποικους θέλει, εγκυμονώντας τεράστιους
κινδύνους για την ασφάλεια ολόκληρου του νησιού.

Σαν ΕΔΟΝίτες, καθήκον μας είναι να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις της νεολαίας,
για να αποτραπεί η διχοτόμηση. Πρέπει να εργαστούμε, Ε/κ και Τ/κ, για
να ανακόψουμε τις εθνικιστικές εξάρσεις και στις δύο κοινότητες και τις
ορέξεις του ιμπεριαλισμού για το νησί μας. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες
για μια ειρηνική συμβίωση όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού, σε μια
επανενωμένη, Ομόσποδη και κυρίαρχη Κύπρο!
•Αλέξανδρος Γερολατσίτης
Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ Τ.Ο. Θεσσαλονίκης
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κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη
κατάφερε να περάσει από την
ολομέλεια της Βουλής των
αντιπροσώπων τον προϋπολογισμό
για το 2016. Έναν ακόμη αντιλαϊκό,
αντιαναπτυξιακό και σκληρό προϋπολογισμό
σε συνέχεια του προηγούμενου, στη γραμμή
των περικοπών, αλλά και της λιτότητας,
θάβοντας ακόμη μια φορά τη δέσμευσή του
για ανάπτυξη. Έναν ακόμα προϋπολογισμό
με τη σφραγίδα της νεοφιλελεύθερης
πολιτικής που ακολουθούν και εφαρμόζουν
κυβέρνηση και συναγερμός τα τελευταία
τρία σχεδόν χρόνια.
Προεκλογικά, ο πρόεδρος επικαλείτο
σε όλους τους τόνους ότι με την εκλογή
του θα έφερνε την άνοιξη μαζί και την
ανάπτυξη. Όμως οι μήνες περνάνε και
ούτε η πολυδιαφημισμένη άνοιξη έρχεται,
αλλά ούτε και η ανάπτυξη. Από τον
προϋπολογισμό, οι αναπτυξιακές δαπάνες
περικόπτονται και υποβαθμίζονται. Οι
επενδύσεις σε έργα υποδομής μένουν
αμετάβλητες, όπως και πέρσι, με τη
συνολική τους δαπάνη να φτάνει τα 350 εκ,
κάτι που μας αποδεικνύει ποιούς στόχους
και ποιο όραμα έχουν στην κυβέρνηση.
Για άλλη μια χρονιά, τις βάρβαρες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους θα τις
πληρώσουν εκείνες οι ομάδες της κοινωνίας
που την πληρώνουν ως συνήθως και όχι
το μεγάλο Κεφάλαιο, μιας και διαχρονικά
ο Συναγερμός και κατ’ επέκταση η ίδια η
κυβέρνηση, τους έκαναν και συνεχίζουν να
τους κάνουν πλάτες.

πολιτική

Οι κοινωνικές παροχές στον προϋπολογισμό
καταγράφουν μείωση €42 εκ. με την παιδεία
να δέχεται ψαλίδισμα με μείωση κατά €16
εκ. και κατά €30 εκ. τα ειδικά ταμεία. Οι
κοινωνικές παροχές φθάνουν στα €848
εκ. σε σχέση με τα €890 εκ. από το 2015.
Ενώ, οι παροχές όπως η υγεία, η στέγαση,
οι πολιτιστικές και η κοινωνική πρόνοια
μένουν σχεδόν αμετάβλητες, το δημόσιο
χρέος συνεχίζει την ανοδική του πορεία και
σήμερα έχει ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ,
φθάνοντας το 109,7%.
Η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ που συνήλθε
στις 14 του Δεκέμβρη 2015, με θέμα τον
Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2016 και
αφού συζήτησε το ολοκληρωμένο έγγραφο
που ετοίμασε το Γραφείο Οικονομικών
Μελετών της Κ.Ε. και στο οποίο αναλυόταν
η διεθνής οικονομική κατάσταση, η πορεία
της κυπριακής οικονομίας με παράλληλη
ανάλυση των τομέων και κλάδων της
οικονομίας και μια λεπτομερής παρουσίαση
του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά
Υπουργείο και Τμήμα, αποφάσισε την
καταψήφιση του προϋπολογισμού.
Με βάση τις εκτιμήσεις, τις παρατηρήσεις
και τα συμπεράσματα, οι κοινωνικές
ανισότητες μεγαλώνουν σε παγκόσμιο
επίπεδο, πράγμα που οδηγεί εκατομμύρια
ανθρώπους στη φτώχεια, στερώντας τους
ακόμα και τα βασικά αγαθά που θέλει ένας
άνθρωπος για μια αξιοπρεπή ζωή.
Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη εφαρμόζει
κατά γράμμα τις αντιλαϊκές πολιτικές τις
ΕΕ και επιτίθενται στα χαμηλά στρώματα
τις κοινωνίας, τους ανθρώπους του μόχθου
ευνοώντας το μεγάλο κεφάλαιο.

Τα μέτρα που λαμβάνουν έχουν σαν
αποτέλεσμα:
• Την αύξηση της ανεργίας.
•Την επιδείνωση των συνθηκών
απασχόλησης με ευέλικτες μορφές
απασχόλησης.
• Τη μείωση των μισθών.
• Τη μείωση του εργατικού κόστους.
• Την κατάρρευση του συστήματος
υγείας.
Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη συνεχίζει
για άλλη μια χρόνια την πολιτική των
μνημονίων, η οποία είναι και ο βασικό
κορμός της φιλοσοφίας τους.
Υποσχέθηκαν πολλά προεκλογικά, όμως
σαν καλοί μαθητές, εφάρμοσαν ένα «success
story» βασισμένο στις πολιτικές λιτότητας.
Τις πολιτικές εκείνες που έστειλαν τον
αριθμό των ανέργων στους 67,000, με τα
2/3 να είναι μακροχρόνια άνεργοι. Ακόμα,
στο «success story» αυτής της κυβέρνησης
είναι και οι 234,000 συνάνθρωποι μας
που είναι αναγκασμένοι να ζήσουν κάτω
από το όριο της φτώχειας. Βαφτίζουν το
ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών
σαν μεταρρύθμιση και με τους μισθούς των
500 ευρώ, οδηγούν μεγάλη μερίδα κυρίως
της νεολαίας στη φτώχεια και την ανέχεια.
Το ΑΚΕΛ, συνεπής στον αγώνα του για το
καλό του λαού, βάζει σαν προτεραιότητα με
τις προτάσεις του, τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων και ευρύτερα
του λαού μας, ζητώντας ανακατανομή του
πλούτου, έτσι ώστε να στηριχθούν όλες
εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που η
κρίση τους έχει κτυπήσει.
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Έδωσε μάχες έτσι ώστε να διασώσει τη
δημόσια περιούσια που ανήκει στο λαό.
Κατέθεσε προτάσεις για να βελτιώσει την
κοινωνική πολιτική και την εφαρμογή
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Επίσης πρότεινε την ελάφρυνση των
μικροϊδιοκτητών από τη φορολογία
της ακίνητης περιουσίας, κάτι το οποίο
απορρίφθηκε από την κυβέρνηση.
Για άλλη μια χρονιά, ο κυπριακός λαός
θα κληθεί να σφίξει και άλλο το ζωνάρι
του. Απέναντι του ο λαός μας έχει την
Τρόικα και τους εδώ εκπροσώπους
τους, την κυβέρνηση και το κυβερνών
κόμμα. Όμως, ο λαός πρέπει να ξέρει ότι
πάντα θα έχει δίπλα του το ΑΚΕΛ και την
ΕΔΟΝ, που διαχρονικά ήταν σύμμαχοι
και συμπαραστάτες στους αγώνες του
για τα δίκαια αιτήματα του, εντός και
εκτός κοινοβουλίου, υπερασπίζοντας
τους ανθρώπους του μόχθου, τους
εργαζόμενους, τη νεολαία, τους φοιτητές,
του μαθητές, τους συνταξιούχους, τους
άνεργους και όποιες ομάδες της κοινωνίας
χρειάζονται βοήθεια.
Το ΑΚΕΛ, απέδειξε όλο αυτό το διάστημα
ότι παλεύει για να επιστρέψει ξανά στο λαό
της Κύπρου η ελπίδα και το χαμόγελο που
το έχει ανάγκη.
•Ιάκωβος Χαραλάμπους
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων
Αγλαντζιάς

κοινωνία
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Ανακοίνωση
ΚΣ ΕΔΟΝ:
Όχι στην αύξηση
του ορίου
αφυπηρέτησης
στους
κυβερνητικούς
ιατρούς
Ως ΕΔΟΝ, εκφράζουμε την κάθετη
αντίθεσή μας στην προσπάθεια
των ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ και
Οικολόγων για επέκταση
του ορίου αφυπηρέτησης
στους
κυβερνητικούς
ιατρούς. Είναι αδιανόητο να
αδιαφορούν κάποιοι για την
ποιότητα της παρεχόμενης
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, προωθώντας
ένα μέτρο που θα στοιχίσει
ανεπανόρθωτα στον τομέα αυτό,
παίζοντας με τις ζωές χιλιάδων
ανθρώπων.
Την ίδια ώρα, είναι για εμάς
τεράστια πρόκληση, από τη
μια κάποιοι να κόπτονται
υποτίθεται για την ανεργία –
ειδικά στους νέους- και από
την άλλη να προωθούν μέτρα
που αυξάνουν την ανεργία και
διατηρούν κάποιους στις υψηλά
αμειβόμενες θέσεις τους.

T

ι και αν η υγεία είναι δικαίωμα του κάθε
ανθρώπου; Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, οι
κυβερνώντες προσπαθούν να μας πείσουν ότι η
υγεία είναι για λίγους και όχι αγαθό που δικαιούται
ο κάθε άνθρωπος.

να καθίσταται πολλές φορές επικίνδυνη για την ασφάλεια
των ασθενών. Την ίδια στιγμή, επιχειρεί την ανατροπή
του σχεδιασμού για το ΓεΣΥ και προωθεί αλλαγές που
θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την προοπτική των
κρατικών νοσηλευτηρίων.

Τα δημόσια νοσοκομεία έφτασαν σε σημείο
κατάρρευσης, με σοβαρές ελλείψεις από εξοπλισμό, αλλά
κυρίως από επαγγελματίες υγείας. Τεράστιες ουρές και
λίστες αναμονής, που αντί να λυθούν με εξασφάλιση
πόρων στο δημόσιο τομέα, προωθούνται σε ιδιώτες που
κερδοσκοπούν από το δημόσιο πλούτο.

Οι επαγγελματίες υγείας σε όλους τους κλάδους φεύγουν
από τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω των μεγάλων περικοπών
και βρίσκουν στέγη στον ιδιωτικό τομέα. Πρόσφατα, ΔΗΣΥΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ και Οικολόγοι πρότειναν επέκταση του ορίου
αφυπηρέτησης των γιατρών στο 68ο έτος. Η προσπάθεια
αυτή, είναι στα πλαίσια της πολιτικής που θέλει τους
εργαζόμενους να δουλεύουν μέχρι να πεθάνουν, χωρίς
να υπολογίζουν τις τεράστιες κοινωνικές συνέπειες του
μέτρου αυτού. Αδιαφορούν κάποιοι για την ποιότητα της
παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης, προωθώντας ένα
μέτρο που θα στοιχίσει ανεπανόρθωτα στον τομέα αυτό,
παίζοντας με τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση προχώρησε σε τεράστιες
αποκοπές και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως
οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία υστερούν κατά 30% του
ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αντί η κυβέρνηση να
λάβει μέτρα στήριξης του τομέα της
Υγείας, την αφήνει να
κατρακυλά και

Επιπρόσθετα, καλούμε την κυβέρνηση να στελεχώσει σωστά
τα νοσηλευτήρια με Νοσηλευτές και Μαίες, αφού πρόσφατα
αναφέρθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό στη
Μονάδα Εντατική Νοσηλείας Νεογνών
(ΜΕΝΝ) του Μακάριου
Νοσοκομείου, αλλά και
στο Γενικό Νοσοκομείο
Πάφου. Οι μισθολογικές
απολαβές
των
Νοσηλευτών και Μαιών θα
έπρεπε να συνάδουν με την
επιστημονικότητα τους και
να είναι συνυφασμένες με τα
ακαδημαϊκά τους προσόντα,
καθώς και το είδος και το
επίπεδο της προσφοράς τους
προς τους πολίτες και όχι να
γίνονται αποκοπές συνεχώς.
Η ΕΔΟΝ επιδιώκει μια δημόσια
δωρεάν υγεία για το λαό της
Κύπρου, όπου οι πολίτες θα νιώθουν
ασφάλεια από τη φροντίδα που θα
τους παρέχεται. Μια δημόσια υγεία
που θα προχωρήσει βήματα μπροστά,
με στόχο την ισότητα στην πρόσβαση
στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, την
αξιοπρεπή αντιμετώπιση των ασθενών και
την κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.
•Εμμανουέλλα Μανώλη
Νοσηλεύτρια
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λεμεσού

Η προσπάθεια αυτή, είναι στα
πλαίσια της πολιτικής που
θέλει τους εργαζόμενους να
δουλεύουν μέχρι να πεθάνουν,
χωρίς να υπολογίζουν τις
τεράστιες κοινωνικές συνέπειες
του μέτρου αυτού. Το ίδιο
έπραξαν και με την αύξηση του
ορίου στην εκπαίδευση, στους
αστυνομικούς και αλλού.
Για εμάς η αύξηση των ορίων
αφυπηρέτησης είναι θέμα αρχής
και δεν μπορεί να λαμβάνονται
μονομερείς αποφάσεις, με
σκοπό την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων συμφερόντων
και
οικονομίστικων
υπολογισμών. Πάνω απ’ όλα
είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες
του και όχι το χρήμα και οι
υποκλίσεις στην Τρόικα.
Καλούμε τα κόμματα που
προωθούν αυτό το μέτρο να
κάνουν δεύτερες σκέψεις και
να αναλογιστούν τις τεράστιες
κοινωνικές και άλλες συνέπειες
που θα φέρει η ψήφιση ενός
τέτοιου μέτρου. Προτείνουμε,
αντίθετα, τη μείωση του ορίου
αφυπηρέτησης σε όλους
τους κλάδους, κάτι που θα
δώσει ευκαιρίες εργοδότησης
σε χιλιάδες νέους και νέες
άνεργους επιστήμονες.
Ο τομέας της υγείας
χρειάζεται αναβάθμιση και
όχι πισωγύρισμα. Χρειάζεται
να δώσουμε πεδίο δράσης
σε νέους, προσοντούχους,
καταρτισμένους επιστήμονες,
οι οποίοι με τη νέα
γνώση που κατέχουν θα
αναβαθμίσουν την ποιότητα
της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Ως ΕΔΟΝ, θα δώσουμε όλες μας
τις δυνάμεις για την απόρριψη
του μέτρου αυτού.
Γραφείο Τύπου
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
07/12/2015
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Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Γενάρης 2016

ΕΔΟΝόπουλα

11

Σ

τα πλαίσια της εκστρατείας του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων «Κάλαντα
Αλληλεγγύης 2016», η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στα προσφυγόπουλα
της Συρίας, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις-παζαράκια αλληλεγγύης σε
όλη την Κύπρο. Στις εκδηλώσεις μας συμμετείχαν νέοι μέλη της ΕΔΟΝ και
σε αρκετές από αυτές περιλαμβάνονταν καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
παιδιά για παιδιά. Στόχος των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια της εκστρατείας, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
για την κατάσταση στην οποία εξαναγκάζονται να βρίσκονται τα παιδιά της
Συρίας. Παράλληλα, στόχος μας είναι να ενημερώσουμε την κυπριακή κοινωνία
γενικότερα για το προσφυγικό ζήτημα, καθώς παρά το γεγονός ότι αποτελεί
θέμα της επικαιρότητας, το ζήτημα αυτό δεν είναι φαινόμενο των ημερών μας.
Πρόσφυγες υπάρχουν από διάφορες χώρες, κυρίως της Μέσης Ανατολής και
της Αφρικής (Παλαιστίνη, Ιράκ, Αφγανιστάν, Υεμένη κ.α.), οι οποίοι οδηγούνται
στην προσφυγιά εξαιτίας των συγκρούσεων στη χώρα τους.
Για ακόμα μια φορά, λοιπόν, το κίνημα
ΕΔΟΝόπουλων δείχνει έμπρακτα την
αλληλεγγύη του στα παιδιά του κόσμου
που την έχουν ανάγκη. Η εκστρατεία
θα ολοκληρωθεί τη δεύτερη
εβδομάδα του Γενάρη και το
ποσό που θα μαζευτεί μέσα από
εισφορές και την πώληση των
πακέτων που ετοιμάστηκαν
για την εκστρατεία, θα
διατεθεί για το σκοπό της,
σε μορφή ειδών πρώτης
ανάγκης, τα οποία θα δοθούν
σε προσφυγικούς καταυλισμούς,
όπου διαμένουν πρόσφυγες
από τη Συρία. Παράλληλα, θα
πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους
όσοι συνέβαλαν στην εκστρατεία,
στηρίζοντας μέσα από ηθική ή υλική
αλληλεγγύη τα προσφυγόπουλα
της Συρίας.

ραγματοποιήθηκε
στις 6 Δεκεμβρίου
2015, ο παγκύπριος
διαγωνισμός
« Π α ί ζ ο υ μ ε
και Μαθαίνουμε 2015», στο
σύλλογο Λυμπιών «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», στη
Λευκωσία. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν
πέραν των 100 παιδιών και νέων που
συμμετέχουν στην ολόχρονη δράση του
Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από
τις εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων
των ΕΔΟΝόπουλων.
Ο διαγωνισμός αποτελεί το επιστέγασμα της ετήσιας εκστρατείας
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε», η οποία πλαισίωσε τις εβδομαδιαίες
συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων κατά τους μήνες ΟκτώβριοΝοέμβριο.

Ο τίτλος κάτω από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκστρατεία ήταν «Το όνειρο
του παιδιού είναι η ειρήνη» και επικεντρώθηκε πάνω σε θέματα όπως οι αιτίες
των πολέμων, τα παιδιά των πολέμων, πως βίωσαν τον πόλεμο στην Κύπρο παιδιά
του 1974 και τέλος το όραμά μας για ένα κόσμο της ειρήνης και της αλληλεγγύης.
Ο διαγωνισμός αξιοποιώντας τις πιο πάνω θεματικές, έδωσε την ευκαιρία στα
παιδιά που συμμετείχαν, μέσα από ψυχαγωγικά στάδια και ευγενή άμιλλα να
έρθουν ξανά σε επαφή με το θέμα της εκστρατείας και να συνεργαστούν με άλλα
παιδιά από όλη την Κύπρο.
Τέτοιου είδους δραστηριότητες, αποτελούν για το παιδικό κίνημα σταθμοί
στη ολόχρονη του δράση, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά παραδείγματα
της γενικότερης φιλοσοφίας του Κινήματος. Στόχος μας είναι να δίνουμε την
ευκαιρία στα παιδιά να περνούν διασκεδαστικά τον ελεύθερο τους χρόνο, θίγοντας
παράλληλα ζητήματα που απασχολούν ή επηρεάζουν τα παιδιά με τρόπο που
να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους. Καλούμε, λοιπόν, τον καθένα που θέλει
να γνωρίσει από κοντά τη δράση του Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων να συμμετέχει
στις εβδομαδιαίες μας συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο.
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ε αφορμή την κατάσταση στην περιοχή μας, διοργανώθηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015
μεγάλη αντιπολεμική πορεία, κάτω από το σύνθημα «Λαοί της Μεσογείου αντισταθείτε στον
ιμπεριαλισμό και τους πολέμους του, για ειρήνη», από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, τις
Επιτροπές Ειρήνης Τουρκίας και Ελλάδας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης.

Αντιπρόσωποι από τα Κινήματα Ειρήνης της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας, Τουρκοκύπριοι,
Ελληνοκύπριοι και Παλαιστίνιοι στην Κύπρο, διατράνωσαν την απαίτησή τους για άμεσο τερματισμό
της παρουσίας των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και τον τερματισμό των πολεμικών
επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.
Με ψήφισμα που επέδωσαν μετά από πορεία προς τον αστυνομικό σταθμό των Βρετανικών
Βάσεων Δεκέλειας, τα Κινήματα Ειρήνης τονίζουν ότι οι «κατά συρροήν παραβιάσεις από τη
Βρετανία της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατάφωρη παραβίαση
θεμελιωδών δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών, όπως και ο ακρωτηριασμός της εδαφικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας του κυπριακού κράτους, επιβάλλουν την άμεση αποχώρηση
των Βάσεων».
Η πορεία κάτω από το σύνθημα «Λαοί της Μεσογείου αντισταθείτε στον ιμπεριαλισμό
και τους πολέμους του, για Ειρήνη» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 6ης Τριμερούς
Συνάντησης Ειρήνης του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), της Ελληνικής Επιτροπής
για Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας (BD), υπό την
αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (WPC).
Χαιρετισμούς στην αντιπολεμική πορεία απηύθυναν o ΓΓ του ΠΣΕ Χρίστος Κουρτελλάρης, ο
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ Νίκος Ζώκας, η πρόεδρος της BD Ζουχάλ Οκουγιάν, ο Εκτελεστικός
Γραμματέας του WPC Ηρακλής Τσαβδαρίδης, το μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και πρώην
ΓΓ του ΠΣΕ Στέφανος Στεφάνου και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ), Νικόλας Παπαδημητρίου.

Νικόλας Παπαδημητρίου
Πρόεδρος ΠΟΔΝ
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Zuhal Okuyan, Πρόεδρος Συμβουλίου Ειρήνης Τουρκίας

«Πρώτα θα ήθελα να πω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των
γειτονικών χωρών και των λαών μας για την ειρήνη, τονίζοντας το πόσο
καλό παράδειγμα αποτελεί αυτή η κοινή διοργάνωση, ειδικά αυτή τη
περίοδο που η ειρήνη είναι τόσο εύθραστη στη Μέση Ανατολή και κάθε
μέρα το σκηνικό αλλάζει λόγω των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στη
περιοχή μας και την επιθυμία τους να αλλάξουν τα σύνορα στον νέο
κόσμο που θέλουν να επιβάλουν. Ειδικά αυτή την περίοδο, χρειάζεται
περισσότερη αλληλεγγύη και αγωνιστικότητα, κυρίως για θέματα
που αφορούν τις περιοχές μας, όπως η προσέλευση προσφύγων
που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην Κύπρο,
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι πρέπει να δουλέψουν μαζί για το θέμα
της ειρήνης και την αλληλεγγύη, όπως είπα και πριν είναι ένα πολύ καλό
παράδειγμα για το μήνυμα της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, αλλά αυτή η
συνεργασία πρέπει να επεκταθεί κυρίως μεταξύ των νέων, επειδή πιστεύουμε σε
μια άλλη ειρήνη, όχι αυτή του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού και ο δρόμος
μας είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ένα άλλο
πολύ καλό παράδειγμα αλληλεγγύης μεταξύ των λαών ήταν τον Αύγουστο του
2013, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αντιπροσώποι επισκέφθηκαν
μαζί την Παλαιστίνη και συναντήθηκαν με πάνω από 20 οργανώσεις ειρήνης,
στέλνοντας το μήνυμα της κοινής συνεργασίας. Τα συμβούλια ειρήνης στις
διάφορες χώρες μπορούν να προωθήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών,
φτάνει να είναι εμβολισμένα με την κουλτούρα της αντιιμπεριαλιστικής ειρήνης
και κυρίως να τη μεταφέρουν στη νέα γενιά.»

Σύλβα Τιγγιρίδου, Πρόεδρος Συμβουλίου Ειρήνης Κύπρου

«Ο πιο σημαντικός ρόλος που έχουμε να παίξουμε, είναι να προσπαθούμε
να προβάλλουμε τις αιτίες που συμβαίνουν αυτά σήμερα, δηλαδή στο
να εστιάζουμε γιατί γίνονται αυτοί οι πολέμοι και γιατί πρέπει να
αγωνιζόμαστε εμείς, ώστε να αλλάξουμε αυτή τη κατάσταση. Με την
αλληλεγγύη μεταξύ μας, κατανοούμε ως λαοί, πως δε μας χωρίζει
τίποτα και έχουμε έναν κοινό στόχο: την ειρηνική επίλυση όλων
αυτών των προβλημάτων που έχουμε ως γειτονικοί λαοί. Πρέπει
να παραδεχτούμε πως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή η
Συρία βομβαρδίζεται από τόσες χώρες και καταλαβαίνουμε πως η
κάθε μία από αυτές έχει το δικό της πολιτικό κίνητρο γιατί το κάνει
και σίγουρα δεν είναι η απελευθέρωση της Συρίας αυτό. Φαίνεται πως
είναι μια προσπάθεια από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για παραχάραξη
των συνόρων, για το ποιος ελέγχει και τι από το φυσικό πλούτο. Ελπίζουμε
πως σύντομα θα τερματισθεί αυτή η κατάσταση για το συριακό λαό. Βέβαια
ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να δυναμώσει τη φωνή του ενάντια σε αυτό που
συμβαίνει. Ότι κάνουμε είναι ένα μικρό βήμα προς την ειρήνη.»

Νίκος Ζώκας, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη

«Ο ρόλος μας είναι να καλέσουμε τον λαό να είναι σε επαγρύπνηση για
τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Να μην κρύψουμε τίποτα στο
λαό για να είναι έτοιμος, μαζί και η νεολαία, να «μην μπει κάτω από
ξένες σημαίες» και να καταλάβει τις επιδιώξεις της αστικής τάξης.
Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι σε ένα ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
και στις ενδοιμπεριαλιστικές συρράξεις που γίνονται τώρα, ο λαός
πρέπει να σηκώσει τη δική του σημαία, για τα δικά του συμφέροντα.
Πρέπει να κατανοήσει ότι εάν θέλει να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση,
πρέπει να αλλάξει το σύστημα που την εκτρέφει. Το σχέδιο για τη
νέα μέση ανατολή που από το 2003 ο τότε πρόεδρος της Αμερικής Τζ.
Μπους εξέφρασε, και υιοθέτησε το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, έχει ως απόρροια
τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε, αφού οι επιθέσεις των δυτικών
είναι στην πράξη η εφαρμογή του. Οι ιμπεριαλιστές διεκδικούν τον πλούτο
της περιοχής και το να κερδίσουν όσο περισσότερο γίνεται τον έλεγχο αυτής
της κατάστασης. Ο λαός πρέπει να παίξει το ρόλο του σε ότι διαμορφώνεται.»

Επιμέλεια- Ρεπορτάζ:
•Σεβήρος Κούλας
•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Συνδιάσκεψη ΕΣΕΜ Λευκωσίας:
«Οι μαθητές έχουν λόγο και άποψη»
«Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να κατατεθούν τα προβλήματα και οι ανησυχίες
όλων των μαθητών της Λευκωσίας, αφού προηγήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις από τα Κ.Μ.Σ.
όλων των σχολείων με σκοπό να τα μεταφερθούν στην γραμματεία της ΕΣΕΜ. Η συζήτηση και ο
προβληματισμός που αναπτύχθηκε δείχνει πως οι μαθητές μπορούν να έχουν λόγοσ και άποψη
για τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους ίδιους και την κοινωνία μας. Μέσα από τη
συζήτηση, φάνηκαν ξεκάθαρα τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των πολιτικών
λιτότητας και στην παιδεία. Διατρανώνουμε ότι δε θα δεχτούμε περεταίρω κουτσούρεμα της
δημόσιας εκπαίδευση μέσω των αντινεανικών πολιτικών της Τρόικας.»

Συνδιάσκεψη ΕΣΕΜ Λεμεσού:
«Διεκδικούμε ώριμα, υπεύθυνα και οργανωμένα»
«Μέσω της Συνδιάσκεψης αναπτύχθηκε πολύ παραγωγική συζήτηση για τα διάφορα ζητήματα που
αφορούν τα σχολεία, την κοινωνία και την παιδεία της πόλης μας. Οι συνδιασκέψεις αποτελούν
ολοκλήρωση των δημοκρατικών διαδικασιών του μαθητικού κινήματος της Λεμεσού, όπου θα
ακουστεί η φωνή και του τελευταίου μαθητή μέσω του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του
Σχολείου του. Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι τα προβλήματα, οι προβληματισμοί, αλλά και οι
εισηγήσεις που ακούστηκαν στη συνδιάσκεψη θα κωδικοποιηθούν και θα προωθηθούν στους
αρμόδιους φορείς μέσα από υπομνήματα και συναντήσεις. Επίσης, το γεγονός ότι εμείς, οι
μαθητές, μπορούμε μέσα από τις δημοκρατικές μας διαδικασίες να διεκδικούμε ώριμα, υπεύθυνα
και οργανωμένα παρέμβαση στα ζητήματα που μας αφορούν, στέλνει μηνύματα σε όλους αυτούς
που μας θέλουν άβουλους και απαθείς μπροστά στις καθημερινές εξελίξεις.»

Συνδιάσκεψη ΕΣΕΜ Πάφου:

«Οι μαθητές της Πάφου στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης»
«Η συνδιάσκεψη της ΕΣΕΜ Πάφου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου. Τις
προηγούμενες μέρες, με πρωτοβουλία της ΕΣΕΜ, πραγματοποιήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις των
Μαθητικών Συμβουλίων της επαρχίας Πάφου. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή
του αγώνα για μείωση των εξόδων εμάς των μαθητών και για αύξηση των θέσεων στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στα Δημόσια Πανεπιστήμια. Δε θα συμβιβαστούμε με την παρούσα
κατάσταση και θα αντιπαλευτούμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία
μας. Οι συμμαθητές μας και οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν αρκετά σοβαρά προβλήματα που
μαζί θα παλέψουμε για την επίλυση τους.»
*Αποσπάσματα από τις ανακοινώσεις των Γραμματειών των ΕΣΕΜ Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου.

O

ι παγκύπριες εξετάσεις αποτελούν από τις σημαντικότερες στιγμές μέσα
στο σχολείο. Εκτός του βαθμού του απολυτηρίου, καθορίζουν την είσοδό
μας σε κάποιο πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Συμπερασματικά,
αυτές οι εξετάσεις, είναι που θα κρίνουν, σε μεγάλο βαθμό, το μέλλον
του κάθε τελειόφοιτου μαθητή.

Στο σχολείο αρκετοί καθηγητές διεξάγουν το μάθημα με μεγάλες ταχύτητες, με
στόχο απλά να καλύψουν την ατέλειωτη ύλη που έχει καθοριστεί. Γι ‘ αυτό το
λόγο, αφήνουν αρκετά σημεία του μαθήματος αδιευκρίνιστα και πολλά κενά
στις γνώσεις μας, ενώ πολλές φορές αδυνατούν να μας λύσουν και τις βασικές
μας απορίες.
Στις πιο πάνω ανησυχίες, έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη συζήτηση του ΥΠΠΟ
για αλλαγή του θεσμού των εξετάσεων, που ανάμεσα στα άλλα θέτει θέμα για
εξετάσεις στα τετράμηνα, ξεκινώντας από
την… έκτη τάξη του Δημοτικού. Το εγχείρημα
αυτό θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, αφού θα
μετατρέψει το σχολείο σε ένα μεγάλο εξεταστικό
κέντρο, με τους μαθητές να είναι ολόκληρη τη
χρονιά μέσα στο άγχος και την αβεβαιότητα.
Θα βρίσκονται συνεχώς σ’ ένα αγώνα δρόμου
για να εξασφαλίσουν μια από τις λιγοστές
θέσεις στα πανεπιστήμια. Οι εξεταζόμενοι δε θα
μπορούν όλοι να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, με
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός
μεταξύ των μαθητών.
Το μέτρο των κυβερνώντων δίνει ξεκάθαρα ώθηση στην παραπαιδεία, αφού
ακόμα περισσότεροι μαθητές θα καταφεύγουν στα φροντιστήρια. Κι ενώ ένα
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, στο όνομα
της δωρεάν παιδείας δαπανούνται κάθε χρόνο όλο και περισσότερα χρήματα
στην παραπαιδεία, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έξοδα της κάθε οικογένειας.
Αντί το ΥΠΠΟ να συνεχίζει τα πειράματα, καλύτερα να αυξήσει τις θέσεις στα
δημόσια πανεπιστήμια, ώστε οι μαθητές να έχουν πιο λίγη πίεση και άγχος την
περίοδο των εξετάσεων και παράλληλα περισσότερες πιθανότητες να κάνουν τα
όνειρά τους πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, οι θέσεις θα πρέπει να αυξηθούν και
στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), για να έχουν ακόμα περισσότεροι
συμμαθητές μας ευκαιρία για ενισχυτικά μαθήματα. Τέλος, ζητούμε τη μείωση
του ποσού που καταβάλλεται για τις Παγκύπριες εξετάσεις, αφού πολλοί μαθητές
δυσκολεύονται να το καταβάλουν.
Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι το μέτρο των κυβερνώντων για αλλαγή του θεσμού
των εξετάσεων, θα φέρει την οπισθοδρόμηση στο εκπαιδευτικό σύστημα, με
αρνητικές επιπτώσεις στο περιεχόμενο της μόρφωσης και κατ’ επέκταση στους
μαθητές.
•Δημήτρης Παναγιώτου
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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πόφαση ντροπή αποτελεί αναμφίβολα η
ψήφιση του νόμου για τη χορηγία και το
φοιτητικό πακέτο, από την ολομέλεια της
Βουλής με τις ψήφους των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και
Συμμαχίας Πολιτών. Εδώ και περίπου 10
μήνες, το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται σε μια
διαρκή μάχη με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας,
σε μια προσπάθεια να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματα
μας.
Μέσα από την κατάργηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος
για το φοιτητικό πακέτο, την αλλαγή των περιουσιακών
κριτηρίων για τη χορηγία, χωρίς καμία τεκμηρίωση και
την απαγόρευση διεκδίκησης πακέτου σε Ελλαδίτες και
Ευρωπαίους φοιτητές, η κυβέρνηση ολοκληρώνει τους
σχεδιασμούς της για μείωση των δικαιούχων στα φοιτητικά
επιδόματα.
Οι αγώνες που μέχρι τώρα έδωσε το φοιτητικό κίνημα
δεν πήγαν χαμένοι. Καταφέραμε σαν φοιτητές, πρώτα
και κύρια, να αποκόψουμε το περσινό -ακόμη χειρότερονομοσχέδιο του Υπουργείου.

φοιτητές

Καταφέραμε να συμπεριληφθεί η αύξηση κατά 3000, ανά
τέκνο στα οικογενειακά εισοδηματικά όρια, έστω και αν
το δικό μας αίτημα ήταν κατά 10,000. Καταφέραμε οι
αιτήσεις να ολοκληρώνονται στις 31 Μαρτίου και όχι 31
Αυγούστου για να μπορεί να έχει ουσία το βοήθημα που
λαμβάνουν οι φοιτητές μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, η ψήφιση του νόμου αποτελεί σοβαρό
πισωγύρισμα για τους φοιτητές. Για τον απλούστατο λόγο
ότι ο στόχος μας παραμένει ξεκάθαρος: να μην αποκοπεί
ούτε ένας φοιτητής που μέχρι σήμερα λάμβανε χορηγία
και πακέτο, σαν δικαιούχος. Με αυτό το νόμο, δυστυχώς,
αυτό θα γίνει.
Θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να
αποδεχτούμε σιωπηλά αυτή την εξέλιξη. Ούτε πρόκειται
ποτέ να δεχτούμε να μας στερούνται δικαιώματα και
κεκτημένα μας, σαν φοιτητές.

Γενάρης 2016

Σε μια περίοδο που χρόνο με τον χρόνο οι φοιτητές
μειώνονται, σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι
φοιτητές δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους
για να καταφέρουν να σπουδάσουν, σε μια περίοδο που
παρουσιάζεται το φαινόμενο φοιτητές να σταματούν τις
σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών, κάποιοι
έρχονται να κάνουν χειρότερη την κατάσταση.
Επειδή έχουμε ακούσει τους κυβερνώντες να «δεσμεύονται»
πάρα πολλές φορές ακόμη και για τα θέματα παιδείας,
μία αληθινή δέσμευση από εμάς: Ο πόλεμος δεν χάθηκε,
θα μας βρουν μπροστά τους! Οι μέχρι τώρα αγώνες ήταν
μόνο η αρχή!
•Χρίστος Μακρής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Η

Προοδευτική Κ.Φ., ανέκαθεν είχε
ως βασικό της μέλημα την ανάπτυξη
και προώθηση της πολιτιστικής
δραστηριότητας εντός της νεολαίας.
Μέσα από τους μουσικούς,
χορευτικούς και θεατρικούς ομίλους
της, διαχρονικά η Προοδευτική Κ.Φ. έδινε τη
δυνατότητα σε φοιτητές να εκφράσουν, αλλά
και να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα πολιτιστικά τους
ενδιαφέροντα. Για τους φοιτητές που βρίσκονται
στο εξωτερικό, η πολιτιστική δραστηριότητα
αποκτά ακόμα ένα πεδίο, αυτό της προώθησης
της κυπριακής κληρονομιάς και της κυπριακής
παράδοσης. Σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού, η
Προοδευτική Κ.Φ., είτε μέσα από τους Συλλόγους
των Κυπρίων φοιτητών, είτε με δική της
πρωτοβουλία, πραγματοποιεί κυπριακά φεστιβάλ
ή κυπριακά γλέντια. Ο ρόλος τους διπλός, αφού
από τη μια διδάσκει στη νέα γενιά κομμάτια της
κυπριακής παράδοσης και από την άλλη, προωθεί
την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου στις
πόλεις του εξωτερικού που δραστηριοποιείται η
Προοδευτική Κ.Φ.
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T

ο Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚΠΕΟ) και το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ,
σε εκδήλωση που πραγματοποίησαν
την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015
στην Αίθουσα ΕΤΚΑ-ΠΕΟ στη Λευκωσία,
παρουσίασαν την «Έκθεση για την Οικονομία και την
Απασχόληση 2015».
Το άνοιγμα της εκδήλωσης παρουσίασης της Έκθεσης
2015 έκανε ο Πάμπης Κυρίτσης, Πρόεδρος του ΔΣ του
ΙΝΕΚ και ΓΓ της ΠΕΟ, ενώ τα αποτελέσματα της Έκθεσης
παρουσίασε ο Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός
Συνεργάτης του ΙΝΕΚ.
Σε χαιρετισμό του κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο
ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης είπε ότι «η ανάλυση των
στοιχείων και των αριθμών της έκθεσης καταδεικνύει
ξεκάθαρα ότι η συνταγή η οποία εφαρμόζεται
αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα ότι είναι μια
συνταγή σκληρά αντιλαϊκή».
Αναφερόμενος σε κάποια συμπεράσματα που
εξάγονται από την έκθεση, ο κ. Κυρίτσης είπε ότι
αυτά είναι «η πορεία συνεχούς υποβάθμισης του
παραγωγικού δυναμικού της χώρας με αποτέλεσμα
για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια, το 2014-15
οι καθαρές επενδύσεις στην κυπριακή οικονομία να
είναι αρνητικές, κάτι που με βάση τα δεδομένα, όπως
είπε, αναμένεται να συνεχιστεί και το 2016».
Αυτή η διαπίστωση, συνέχισε, καταδεικνύει ότι η
Κυβέρνηση στηρίζει την προοπτική της ανάπτυξης όχι
πάνω στην ανοικοδόμηση και τον επαναπροσανατολισμό
της οικονομίας σε πιο ορθολογιστική κατεύθυνση αλλά
πάνω στην καταστροφή παραγωγικού δυναμικού και
ιδιαίτερα πάνω στην μονόπλευρη υποβάθμιση των
συνθηκών ζωής της μάζας των εργαζομένων.
Ανέφερε ότι η απαξίωση της μισθωτής εργασίας έχει
οδηγήσει την αγοραστική δύναμη των μέσων μισθών
στα επίπεδα του 1996 και ότι έχει οδηγηθεί η Κύπρος
να είναι με βάση τα στοιχεία η χώρα με την μεγαλύτερη
κοινωνική ανισότητα στην Ευρώπη.
Αναφέροντας ότι τα ευρήματα της έκθεσης τεκμηριώνουν
τις εκτιμήσεις της ΠΕΟ για την πραγματική κατάσταση
της οικονομίας και κοινωνίας, ο κ. Κυρίτσης είπε
ότι προτεραιότητες της ΠΕΟ είναι η ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων που έχουν λήξει ή λήγουν το
τέλος του 2015, όπου έχουμε αποφασίσει, όπως είπε,
να διεκδικήσουμε επαναφορά των όρων απασχόλησης.
Στο δικό του χαιρετισμό, ο Γενικός Διευθυντής του
ΙΝΕΚ – ΠΕΟ Παύλος Καλοσυνάτος είπε ότι «η πολιτική
δημοσιονομικής προσαρμογής που ασκήθηκε, και
η οποία πυροδότησε μια διαδικασία εσωτερικής
υποτίμησης οδήγησε σε μεγάλες απώλειες στο ύψος
του εγχώριου προϊόντος, στην απασχόληση, και
στο εισόδημα ορισμένων κοινωνικών κατηγοριών»
και πρόσθεσε ότι το βάρος της προσαρμογής της
κυπριακής οικονομίας μεταφέρθηκε στην απασχόληση
και τα εισοδήματα της εργασίας.

νέοι εργαζόμενοι

Ο κ. Καλοσυνάτος είπε ακόμη ότι ο βασικός μοχλός για
την αναδιανομή του εισοδήματος ήταν η άνοδος της
ανεργίας και η δημιουργία ενός εφεδρικού εργατικού
δυναμικού που τείνει να μειώνει τους μισθούς.

Αποτελέσματα έκθεσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, την οποία
παρουσίασε ο Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός
Συνεργάτης του ΙΝΕΚ, η ανάκαμψη ανάγεται κυρίως
στην μεγέθυνση της εξωτερικής ζήτησης (ιδιαίτερα
για το τουριστικό προϊόν) λόγω ευνοϊκής διεθνούς
συγκυρίας και ευνοϊκότερων συναλλαγματικών
ισοτιμιών του ευρώ με τα άλλα νομίσματα, ενώ η
δημοσιονομική πολιτική είχε υποβοηθητικό ρόλο
στην ανάκαμψη του 2015 απλώς χαλαρώνοντας την
δημοσιονομική προσπάθεια και μειώνοντας έτσι την
υφεσιακή της επίπτωση στην οικονομία.
Αναφέρεται επίσης ότι η ασκούμενη πολιτική δεν
επέτυχε να μειώσει τις τιμές, κατόρθωσε όμως να
υποτιμήσει σοβαρά την εργασία και προστίθεται ότι
επειδή οι τιμές δεν μειώθηκαν, διαψεύδοντας τους
διεθνείς οργανισμούς και την κυβέρνηση, η μείωση
των μισθών αντί να μετατραπεί σε βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας μετατράπηκε σε θεαματική
αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους, το οποίο
αναρριχήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με την έκθεση, δεν είναι οι υποτιθέμενες
υπερβολικές απαιτήσεις των εργαζομένων που
επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα, αλλά οι
υπερβολικές απαιτήσεις κέρδους των επιχειρήσεων.
«Ενώ το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος
μειώθηκε κατά 13% στη διάρκεια της προσαρμογής της
οικονομίας, οι αντίστοιχες τιμές εξαγωγών μειώθηκαν
κατά 0,8% σε ευρώ (και μόνον υποβοηθούμενες από την
ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ μειώθηκαν
κατά 2,9% σε δολάρια το 2015)», προστίθεται.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας,
η κοινωνική ομάδα των μισθωτών συντηρείται πλέον
με τα ⅔ των αγαθών και υπηρεσιών που χρειαζόταν
το 2011, ενώ η μείωση της απασχόλησης κατά 11% θα
αντιμετωπιστεί μόνο κατά το ¼ στη τριετία 2015-2017.
Αναφέρεται, επίσης, ότι το ποσοστό απασχόλησης
παραμένει δραματικά χαμηλό για τους εργάτες, τους
τεχνίτες και τους ανειδίκευτους.
•Αντρέας Παναγιώτου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ
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Μ

ετά από ένα μαραθώνιο συνομιλιών, οι διαπραγματευτές
του κλίματος κατέληξαν σε «συμφωνία», αποφεύγοντας
έτσι την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι.
Στόχος της φετινής συνόδου ήταν η επίτευξη μιας νομικά
δεσμευτικής συμφωνίας, έτσι ώστε με τη συμβολή όλων
των χωρών -195 φέτος στο σύνολο- να διατηρηθεί η μέση
θερμοκρασία του πλανήτη με μείωση 2ο Κελσίου από τα
προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι το οποίο απορρίφθηκε πριν την έναρξη
των διαπραγματεύσεων και κατέληξε στις εθελοντικές εθνικές δεσμεύσεις.
Ναι, η συμφωνία είναι σε μεγάλο βαθμό εθελοντική, αφού καμιά από τις
195 χώρες που έχει συμφωνήσει δεν υποχρεούται πράγματι να προβεί σε
αποκοπές εκπομπών αέριων ρύπων.
Σίγουρα, κάθε χώρα οφείλει να υποβάλει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Αλλά το περιεχόμενο εναπόκειται εξ ολοκλήρου
στη χώρα. Τα σχέδια μπορούν να είναι φιλόδοξα (όπως της Κόστα Ρίκα)
ή ασθενής (όπως της Ρωσίας), είτε κάπου στο ενδιάμεσο (της Κίνας ή
της Αμερικής). Επιπρόσθετα, καμία χώρα δε θα αναγκαστεί να προβεί σε
περαιτέρω ενέργειες, και δεν υπάρχουν επιπτώσεις αν οι χώρες αποτύχουν
να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουν
οι χώρες πραγματικά, είναι μια έκθεση για την πρόοδο τους με διαφανή
τρόπο και να υποβάλουν νέα σχέδια δράσης κάθε πέντε χρόνια.
Για τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες απαιτείται να περιορίσουν
τις εκπομπές τους σε σχετικά ασφαλή επίπεδα, με τακτικές αξιολογήσεις
για την εξασφάλιση αυτών των δεσμεύσεων. Όσον αφορά στα οικονομικά,
επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά η δέσμευση της δημιουργίας του «πράσινου
ταμείου», μέσω του οποίου θα παρασχεθεί βοήθεια στις φτωχότερες χώρες
του νότου να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να
αναπτύξουν νέες καθαρές τεχνολογίες. Ένα ταμείο για το οποίο πολλά
λέγονται τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει άδειο.
Για να διασφαλιστεί η πρόοδος και να εφαρμοστούν οι επιμέρους στόχοι
που έχουν τεθεί για κάθε χώρα, οι αντιπρόσωποι απαιτείται από το νόμο
να συναντηθούν και πάλι το 2023, και στη συνέχεια κάθε πέντε χρόνια
μετά, με νέους στόχους μείωσης των εκπομπών για να αξιολογηθούν από
την επιτροπή, το μόνο κομμάτι που αποτελεί νομικά δεσμευτικό στοιχείο.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την τύχη του πλανήτη. Οι αρχιτέκτονες αυτής
της συμφωνίας ευελπιστούν ότι η συνεργασία και η αμοιβαία πίεση θα
ενθαρρύνουν τα έθνη να αυξήσουν τόσο τα σχέδια, όσο και τις φιλοδοξίες
τους σε βάθος χρόνου. Χωρίς εγγυήσεις.

Γενάρης 2016

Για σχεδόν 20 χρόνια, οι διαπραγματευτές του ΟΗΕ έχουν προσπαθήσει
αποτυχημένα μεν, να δημιουργήσουν μια νομικά δεσμευτική παγκόσμια
συνθήκη που θα απαιτεί από τις χώρες περικοπές εκπομπών και δυστυχώς
αυτό θα συνεχιστεί.
Όταν οι συνομιλίες του ΟΗΕ κατέρρευσαν στην Κοπεγχάγη το 2009, οι ηγέτες
του κόσμου ισχυρίστηκαν ότι μπορούσαν να ετοιμάσουν μια νέα δεσμευτική
συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών εντός έξι μηνών.
Αυτό έγινε ένας χρόνος, στη συνέχεια δύο χρόνια, και σήμερα, εν έτει 2015,
έχουμε καταλήξει σε μια πολυδιαφημιζόμενη συμφωνία με εθελοντικούς
όρους.
Οι αποδείξεις για την υπερθέρμανση του πλανήτη πληθαίνουν καθημερινά,
τη ζούμε: τυφώνες, καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασίες. Γεωργικές εκτάσεις
και καλλιέργειες καταστράφηκαν στις ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία είχε το
υγρότερο καλοκαίρι και την ξηρότερη άνοιξη μέχρι σήμερα. Στη Νιγηρία, την
Κίνα, την Ινδία και στην Αυστραλία σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες
των τελευταίων δεκαετιών. Μια εθελοντική συμφωνία δεν μπορεί να είναι
η λύση για το περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής
αντικατοπτρίζει το παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα. Πολιτικές που
αποσκοπούν στη ρύθμιση του προβλήματος με μηχανισμούς της αγοράς,
δεν μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα τις κλιματικής αλλαγής, όπως
δεν μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα της φτώχειας, της ανεργίας
και τόσων άλλων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί
του κόσμου, πόσον μάλλον σήμερα με μια εθελοντική συμφωνία.
Όσο δε γίνεται αντιληπτό ότι η λύση του οικονομικού, κοινωνικού πολιτικού
και περιβαλλοντικού προβλήματος αποτελούν ενιαίο θέμα και απαιτείται
συλλογική προσπάθεια για την επίλυση τους, δεν πρόκειται να βρεθεί
μαγική συνταγή, ούτε για την ανθρωπότητα, ούτε και για το περιβάλλον. Οι
ζητωκραυγές από την επίτευξη της συμφωνία για το κλίμα, χωρίς να θέλουμε
να είμαστε απαισιόδοξοι, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα κρατήσουν πολύ!
•Χριστίνα Νικολάου
Υπεύθυνη Γραφείου Περιβάλλοντος ΚΣ ΕΔΟΝ
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15 ΓΕΝΑΡΗ

•1929 – Γεννιέται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
•1950 – Διενεργείται στην Κύπρο το ενωτικό
δημοψήφισμα. Το 97% των Ελλήνων της Κύπρου
υπογράφουν υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την
Ελλάδα.
•1964 – Συνέρχεται στο Λονδίνο η Πενταμερής διάσκεψη
γιά το Κυπριακό η οποία θα καταλήξει σε αδιέξοδο.

16 ΓΕΝΑΡΗ

•1991 – Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοινώνει την
επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» κατά του Ιράκ

17 ΓΕΝΑΡΗ

•1945 – Ο Σοβιετικός Στρατός απελευθερώνει την
Βαρσοβία.

1 ΓΕΝΑΡΗ

18 ΓΕΝΑΡΗ

•1916 – Πραγματοποιείται η πρώτη παγγερμανική
συνδιάσκεψη του «Σπάρτακου», πρόδρομος του
Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας
1925 – Εκδίδεται o “ΝέοςΆνθρωπος”, το νέο επίσημo
εκφραστικό όργαvo τoυ ΚΚΚ
•1959 – Ο επαναστατικός κουβανικός στρατός μπαίνει
στην Αβάνα

3 ΓΕΝΑΡΗ

•1925 – Ο Μπενίτο Μουσολίνι καταλαμβάνει δικτατορικά
την εξουσία στην Ιταλία.
•1961 – Σε διακοπή των διπλωματικών σχέσεων
ΗΠΑ - Κούβας προβαίνει ο απερχόμενος Αμερικανός
Πρόεδρος Ντ. Αϊζενχάουερ.

5 ΓΕΝΑΡΗ

•1918 – Δημιουργείται το κόμμα των Ναζί
•1919 – Ξεσπά στο Βερολίνο η εξέγερση των
«Σπαρτακιστών» αλλά παρά τις ηρωικές μάχες των
εργατών η επανάσταση βάφτηκε στο αίμα από το στρατό.
•1943 – Πραγματοποιείται η μεγάλη αντεπίθεση των
Σοβιετικών στη Μάχη του Στάλινγκραντ.
•1968 – Ο Μακάριος εξαγγέλλει μέτρα για ειρήνευση με
την Τ/κυπριακή κοινότητα στο πλαίσιο της πολιτικής του
εφικτού.

1/1/1959 - Νίκη της Επανάστασης
στην Κούβα

•2010 – Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημήτρης Χριστόφιας εγκαινιάζει το χωριό Αρτέμιδα,
που ανοικοδομήθηκε πλήρως μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία

Ο Φιντέλ Κάστρο ηγήθηκε της επανάστασης για την αποτίναξη
της υποστηριζόμενης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δικτατορίας
του Μπατίστα στην Κούβα. Ο στόχος του ένοπλου αγώνα για τον
έλεγχο της χώρας πραγματοποιήθηκε την πρωτοχρονιά του 1959,
μετά τη νίκη των επαναστατών στη μάχη της Σάντα Κλάρα και
τη διαφυγή του Μπατίστα στο εξωτερικό. Το νέο καθεστώς που
εγκαθιδρύθηκε στην Κούβα με την επιτυχία της Επανάστασης το
1959, έχει ως προσανατολισμό του την ειρήνη και το σοσιαλισμό.
Η Κούβα, σήμερα, έχει ένα από τους υψηλότερους μέσους όρους
ζωής στη Λατινική Αμερική και από τα πιο χαμηλά ποσοστά
παιδικής θνησιμότητας στον κόσμο, διαθέτει ένα από τα πιο
πλήρη συστήματα δωρεάν υγείας στον κόσμο, ενώ έχει ένα από
τα χαμηλότερα ποσοστά αναλφαβητισμού παγκόσμια.

20 ΓΕΝΑΡΗ

•1972 – Συλλαμβάνονται 3 μέλη της Εθνικής Φρουράς
και 2 πολίτες για κλοπή 100 όπλων από στρατόπεδο και
διοχέτευση των όπλων στην ΕΟΚΑ Β’.

21 ΓΕΝΑΡΗ

•1924 – Η καρδιά του Βλαντιμίρ Ιλιτς Ουλιάνοφ
Λένινπαύει να χτυπά.
•1945 – Ολοκληρώνεται η στημένη από τους
αποικιοκράτες δίκη των στελεχών της ΠΣΕ
•1958 – Δολοφονούνται από άνδρες της ΕΟΚΑ ο Ηλίας
Ττοφαρής από την Κώμα του Γιαλού και ο Μιχάλης
Πέτρου από τη Λύση, και οι δύο στελέχη της αριστεράς.

22 ΓΕΝΑΡΗ

Διάβασε περισσότερα:
Εφημερίδα «Νεολαία», Ιανουάριος 2012, σελ 40.

•1891 – Γεννιέται ο Αντόνιο Γκράμσι, ιταλός μαρξιστής
φιλόσοφος, από τους ιδρυτές του Κομουνιστικού
Κόμματος Ιταλίας.

23 ΓΕΝΑΡΗ

•1919 – Ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά στρατεύματα
αποβιβάζονται στην Οδησσό, με σκοπό να καταπνίξουν
την Οκτωβριανή Επανάσταση.

•1946 – 208 Κύπριοι στρατιώτες που αγωνίζονταν για
την αποστράτευση τους μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου
πολέμου, καταδικάζονται από τους αποικιοκράτες για
«στάση».
•1968 – Πεθαίνει στο Βουκουρέστι Θοδόσης Πιερίδης,

8 ΓΕΝΑΡΗ

26 ΓΕΝΑΡΗ

7 ΓΕΝΑΡΗ

•1997 – Η κυβέρνηση Κληρίδη εξαγγέλλει την αγορά
των S-300.

9 ΓΕΝΑΡΗ

•1905 – Η Ματωμένη Κυριακή της Αγίας Πετρούπολης.
Η τσαρική αστυνομία βάλει εναντίον διαδηλωτών που
διαμαρτύρονται για την πολιτική του τσάρου, με συνέπεια
να υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί.

10 ΓΕΝΑΡΗ

•1920 – Επικυρώνεται η συνθήκη των Βερσαλλιών, με
την οποία λήγει και τυπικά ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

11 ΓΕΝΑΡΗ

•1910 – Γεννιέται ο ποιητής και συγγραφέας Νίκος
Καββαδίας.
•1929 – Η ΕΣΣΔ καθιερώνει το εφτάωρο.

12 ΓΕΝΑΡΗ

•1876 – Γεννιέται ο σοσιαλιστής Αμερικανός συγγραφέας
Τζακ Λόντον.

13 ΓΕΝΑΡΗ

•1859 – Γεννιέται ο ποιητής Κωστής Παλαμάς.
•1946 – Αρχίζει τις εργασίες του το Α’ Συνέδριο της
ΕΠΟΝ
•1948 – Υπό την καθοδήγηση της ΠΕΟ και τη στήριξη του
ΑΚΕΛ ξεκινά η μεγάλη απεργία των μεταλλωρύχων
•2012 – Πεθαίνει ο Ραούφ Ντενκτάς, τ/κύπριος
εθνικιστής πολιτικός

Η σιδερένια φτέρνα
Τζακ Λοντον

Αν και το έργο γράφτηκε πριν από τη διατύπωση
της θεωρίας του Λένιν για τον ιμπεριαλισμό, επί της
ουσίας προβλέπει μια κοινωνία όπου επιβεβαιώνει
τη φράση του Λένιν «ιμπεριαλισμός σημαίνει
αντίδραση σε όλη τη γραμμή του μετώπου».
Είναι μια αφήγηση ενός αφηγητή του μακρινού
μέλλοντος, για την επανάσταση που είχε στο
παρελθόν ξεσπάσει στις ΗΠΑ, η επανάσταση όμως
αυτή καταπνίγηκε από την αντεπαναστατική δύναμη
των μονοπωλίων που επέβαλαν την πιο ανοιχτή,
απροκάλυπτη και τρομοκρατική εξουσία τους.

•1974 – Ο τότε πρόεδρος της Βουλής Γλ. Κληρίδης
καταδικάζει τις δολοφονικές ενέργειες της ΕΟΚΑ Β’
επιρρίπτοντας την ευθύνη στον ίδιο τον αρχηγό της
οργάνωσης, Γεώργιο Γρίβα.
•1990 – Συνέρχεται η Ολομέλεια της ΚΕ του ΑΚΕΛ
με θέμα την αντιμετώπιση της φραξιονιστικής
δραστηριότητας μερίδας ηγετικών στελεχών του.

30/1/1972 «Ματωμένη Κυριακή»

27 ΓΕΝΑΡΗ

•1974 – Πεθαίνει στο κρησφύγετο του στη Λεμεσό ο
αρχηγός της ΕΟΚΑ Β’ Γεώργιος Γρίβας.

28 ΓΕΝΑΡΗ

•1853 – Γεννιέται ο Κουβανός επαναστάτης ποιητής Χοσέ
Μαρτί

30 ΓΕΝΑΡΗ
•1933 – Ο Πρόεδρος της Γερμανίας ορίζει τον Α. Χίτλερ
καγκελάριο της Γερμανίας.
•1943 – Πραγματοποιείται το 2ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ στο
Βαρώσι (30-31 Ιανουαρίου). Μεταξύ άλλων, το συνέδριο
αποφασίζει τον ύμνο και το λάβαρο του κόμματος.
•1974 – Στην κηδεία του αρχηγού της ΕΟΚΑ και
της ΕΟΚΑ Β’ Γεώργιου Γρίβα δίνουν το παρόν τους
αξιωματούχοι της χούντας.

31 ΓΕΝΑΡΗ

•1980 – Το Υπουργικό Συμβούλιο του Σπ. Κυπριανού
αποφασίζει την απόλυση 61 δημοσίων υπαλλήλων, με
την κατηγορία ότι είχαν αναμειχθεί στο πραξικόπημα της
15ης Ιουλίου 1974.

Συμπληρώνονται φέτος 44 χρόνια
από την «Ματωμένη Κυριακή» του
1972 στο Ντέρυ της Β. Ιρλανδίας.
Στις 16 του Γενάρη ανακοινώνεται
από
την
προτεσταντική
κυβέρνηση, η δημιουργία νέου
στρατοπέδου συγκέντρωσης όπου
θα κρατούνταν οι συλληφθέντες.
Επίσης, ανακοινώνεται ότι
παρατείνεται για άλλους 6
μήνες η απαγόρευση ανοιχτών
εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, η οποία
εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του
προηγούμενου χρόνου. Η απόφαση αυτή, αποτέλεσε τη σπίθα
για να ξεσπάσει η αντίδραση του λαού.
Καθώς η πορεία κατευθυνόταν προς το ιστορικό κέντρο του
Λοντοντέρι, οι δυνάμεις καταστολής σταμάτησαν τον κόσμο στα
οδοφράγματα που είχαν στήσει. Και ενώ οι διαδηλωτές έφευγαν,
οι Αλεξιπτωτιστές της «Para-1» άρχισαν να καταδιώκουν, χωρίς
λόγο και αιτία, τον κόσμο. Εξαπέλυσαν πυρ εναντίον των
εναπομεινάντων διαδηλωτών. Τραγικός απολογισμός της 30ης
Ιανουαρίου, 16 βαριά τραυματίες και 13 νεκροί, 7 από τους
οποίους ήταν ανήλικοι.

Διάβασε περισσότερα:
Εφημερίδα «Νεολαία», Ιανουάριος 2013, σελ 44.

Μέρες και νύχτες
στις φλόγες
του Στάλινγκραντ

Σιμόνοφ Μιχαϊλοβιτς Κονσταντιν
Στη μάχη του Στάλινγκραντ ξεκίνησε η
συντριπτική ήττα του φασισμού από το πρώτο
εργατικό κράτος στον κόσμο. Αυτό το μεγαλείο
των μαχητών του Κόκκινου Στρατού αποτυπώνει
το έργο του Μ. Σιμόνοφ. Μας μιλάει για τα
όνειρα των νέων ανθρώπων, υπερασπιστών
της μαρτυρικής πόλης, που πολλοί από αυτούς
χάθηκαν στην παγωμένη γη της, το χειμώνα
του 1942-1943. Αυτά τα νιάτα που με πείσμα
αντιστάθηκαν και τσάκισαν τους φασίστες.

αθλητισμός
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ανάπτυξη αθλητικής δραστηριότητας στους
νέους συμβάλει σημαντικά στην ολοκληρωμένη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη σωματική
και πνευματική τους υγεία, την καλλιέργεια των
δεξιοτήτων και του χαρακτήρα τους μέσα από
την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας. Για μας ο
αθλητισμός είναι λαϊκό δικαίωμα, στο οποίο όλοι
ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
εύκολης πρόσβασης και αυτό το δικαίωμα ξεκινάει
από τη σχολική ηλικία.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε από την πολιτεία διεύρυνση
των προϋποθέσεων μαζικής άθλησης των νέων. Παράλληλα,
πιστεύουμε στην ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης του
αγωνιστικού αθλητισμού, ο οποίος συμβάλλει στην προβολή
της πατρίδας μας με τις διεθνείς αθλητικές επιτυχίες και
συμμετοχές, κάτι που προϋποθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις,
επιστημονική προετοιμασία και κίνητρα για τους αθλητές
που δε θα περιορίζονται μόνο σε οικονομικά. Και όλα αυτά
θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα σχολεία και την τριβή των
παιδιών μας από τη σχολική ηλικία και την ενσωμάτωσή
τους στην σωστή επιστημονική ανάπτυξη του μαθήματος
της φυσικής αγωγής.
Εδώ και μερικά χρόνια παρατηρείται στις νέες γενιές η τάση
αποφυγής στην ενασχόληση των παιδιών στο μάθημα της
γυμναστικής στα σχολεία. Η μη επιστημονική προσέγγιση του
μαθήματος από καθηγητές Φυσικής Αγωγής, αλλά αντιθέτως
από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων και η έλλειψη κατάλληλου
αθλητικού υλικού, είναι οι κύριες πηγές του προβλήματος,
συνδυαζόμενες και με το μη σωστά καταρτισμένο πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο καθορίζει
το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, σε 2 περιόδους
την εβδομάδα και σε κάποιες τάξεις στην 1η περίοδο.
Το ερώτημα είναι πώς γίνεται ενώ είναι επιστημονικά
αποδεδειγμένο (βλέπε «Προπονητική», Κούγιας, 2014) πώς
το σώμα μας για να έχει την οποιαδήποτε βελτίωση στον
αθλητισμό από πλευράς προπονητικής χρειάζεται το ελάχιστο
3 προπονητικές μονάδες την εβδομάδα, οι αρμόδιοι να
εντάσσουν το συγκεκριμένο μάθημα στα σχολεία και να
γίνεται από 1 ως 2 φορές την εβδομάδα, με το χειρότερο
της υπόθεσης , το μάθημα αυτό να «γίνεται» από τον
οποιοδήποτε εμπειρικό, ο οποίος δεν έχει την επιστημονική
κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
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Εάν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, με την επιλογή του μαθήματος γυμναστικής
στο Πανεπιστήμιό τους, σαν επιλεγόμενο μάθημα, διάρκειας 6 ως 12 μηνών,
κρίνονται κατάλληλοι να διδάσκουν Φυσική Αγωγή στα σχολεία, τότε και οι
καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με 14 παιδαγωγικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται
στο Πανεπιστήμιο, είναι ικανοί και αυτοί με την σειρά τους να διδάξουν άλλες
επιστήμες.
Τα αποτελέσματα των πιο πάνω είναι πως τα παιδιά μας, όλο και απομακρύνονται
από την άθληση, μειώνεται σε εξωπραγματικό βαθμό η νευρομυική συναρμογή
των νέων, πράγμα το οποίο τους καθιστά ανίκανους να περπατήσουν, να τρέξουν
και να αθληθούν σε πιο εξειδικευμένα αθλήματα. Δεν γίνεται όλες οι περίοδοι
γυμναστικές να έχουν ως βάση τους το ποδόσφαιρο, με 20 παιδιά με μια μπάλα
και το δάσκαλο να απολαμβάνει τον πρωινό του καφέ.
Παράλληλα, η παχυσαρκία στους νέους έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μαζί με
την Ελλάδα, η Κύπρος βρίσκεται στην 1η θέση σε θέματα παχυσαρκίας στου νέους
και στα σχολεία. Οι έρευνες αυτές αποδεικνύουν ότι όχι μόνο η κακή διατροφή,
αλλά και η μη άθληση των παιδιών και συγκεκριμένα η σωστή επιστημονική
άθληση των παιδιών και των νέων οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα.
Η ένταξη των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα Σχολεία είναι επιτακτική ανάγκη.
Ας διευρυνθούν επιτέλους οι περίοδοι φυσικής αγωγής στα σχολεία. Υπάρχουν
3000 και πλέον άνεργοι καθηγητές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Μην αφήσετε
κι άλλο τα παιδιά μας σε μη κατάλληλα χέρια. Δώστε το δικαίωμα των παιδιών
να τρέξουν, να αθληθούν να γελάσουν, μα πάνω από όλα να ΖΗΣΟΥΝ.
Ως ΕΔΟΝ, προτείνουμε την αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού και του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, με την συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και
ΚΟΑ για μελέτη και προώθηση μέτρων με στόχο την υγεία των μαθητών. Θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε, μέχρι ο Αθλητισμός να γίνει από την σχολική ηλικία
μέρος της ζωής μας.
•Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης
Γυμναστής στο Γραφείο Αθλητισμού του ΤΕΠΑΚ
Υπεύθυνος Αθλητικού Γραφείου ΕΔΟΝ Πάφου

Διάβασε περισσότερα για τις θέσεις της ΕΔΟΝ για τον αθλητισμό,
στο έντυπο των θέσεων προς το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο,
σελ. 44.

Η «Ν» προτείνει
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Τα Γυμνά Καλώδια επιστρέφουν μετά από δύο χρόνια ξανά στην
Κύπρο με πολλές μελωδίες που αγαπήσαμε, αλλά και νέα τραγούδια
που δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Για δύο βραδιές γεμάτες μελωδίες
ηλεκτρισμένες, που θα μας ταξιδέψουν σε μέρη της καρδιάς που αγαπάμε.
Σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί «Μην μου χτυπάτε την
πουτάνα την καμπάνα» από το αγαπημένο «ΘΕΛΩ», «Εδώ Πολυτεχνείο»,
«Θα κατέβω στους δρόμους με εσένα αγκαλιά» από το «Άγιες Μέρες»,
τους «Μικρούς μας ήρωες» και πολλά άλλα τραγούδια που αγαπήσαμε
από την δισκογραφία τους.
Το σετ θα περιλαμβάνει και νέα τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στο
2014-15.

Ο βιολοντσελίστας Κωνσταντίνος
Μπουντούνης και η βιολονίστα Λυδία
Μπουντούνη, ή αλλιώς “String Demons”
(Δαίμονες των Εγχόρδων),
ξεκίνησαν να συνεργάζονται μόνιμα τον
Μάρτη 2014!

Που και πότε; Λεμεσός- Ravens- 4 Ιανουαρίου

Λευκωσία - Εξάντας – 5 Ιανουαρίου

Στις live εμφανίσεις τους, τα
‘’Συμφωνικά πανηγύρια’’ όπως έχει
πει κάποιος,εναλλάσσονται με μεγάλη
ταχύτητα τα διάφορα στυλ μουσικής και
παιξίματος, με ποικιλία ηχοχρωμάτων
και δυνατά στιγμιότυπα με τύμπανακρούστα, δημιουργώντας μια διονυσιακή
ατμόσφαιρα με βάση τα έγχορδα.

Ο Μανώλης Νεοφύτου στο πιάνο, ο
Αντρέας Χριστοδούλου στο μαντολίνο
και το σύνολο κιθάρων Acordes υπό
τη διεύθυνση της Ζωής Παϊσάνου,
παρουσιάζουν ένα πρωτότυπο
πρόγραμμα με χορούς και
τραγούδια από την Ισπανία,
έργα του Μάνου Χατζιδάκι,
μουσική από τον Ελληνικό
κινηματογράφο και Αργεντίνικα
τανγκό του Πιατσόλα κ.α.

Που; Gallery “Σπηλιές”, Λευκωσία
Πότε; Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016
Είσοδος: 10 ευρώ

Που; Θέατρο Ριάλτο
Πότε; Κυριακή 17 Ιανουαρίου

στις 20:30

Το θέατρο «Ένα» παρουσιάζει για πρώτη
φορά στη Κύπρο ένα μουσικόθεατρικό ταξίδι
αφιερωμένο στη ζωή της παγκοσμίου φήμης
Εντίθ Πιάφ.
Μια πορεία από τους δρόμους τους Παρισιού
και τα καμπαρέ μέχρι τα διάσημα μουσικά
σαλόνια της Παγκόσμιας μουσικής σκηνής.
Επί σκηνής ξεδιπλώνεται η ιστορία της ζωής
της, μέσα από τα διάσημα τραγούδια της, που
άφησαν τη δική τους ιστορία, με τις δυνατές και
αδύνατες στιγμές της, τις φιλίες, τους εραστές,
τα πάθη της. Ένα ταξίδι με ζωντανή μουσική
που θα μαγέψει.

«Πρωτοχρωνιάτικο»

Που; Θέατρο Ένα, Λεωφόρος Αθήνας 4,

μπούκλες,

Λευκωσία

Πότε; Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και

Κυριακή μέχρι τις 17 Ιανουαρίου στις 20:30

Κ. Βάρναλης
Σαράντα σβέρκοι βοδινοί με λαδωμένες
σκεμπέδες σταβροθόλωτοι και βρώμιες
ποδαρούκλες
ξετσίπωτοι, ακαμάτηδες, τσιμπούρια και κορέοι
ντυμένοι στα μαλάματα κ’ επίσημοι κι ωραίοι.

Στο «Παραμύθι για Δύο» παρακολουθούμε τη συνάντηση
δύο νέων παιδιών, του Γκίντεον και της Κίρστη, στην
μεταθατσερική Μεγάλη Βρετανία. Το κοινωνικό
κράτος έχει καταρρεύσει και μαζί με τη δυσκολία
επιβίωσης οι ήρωες του έργου αντιμετωπίζουν τις
δικές τους προσωπικές και οικογενειακές δυσκολίες.
Αντιμετωπίζουν παρόμοιες αδιέξοδες καταστάσεις –
παρ’ ότι είναι δύο εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες. Αυτοί
οι δύο φαινομενικά αντίθετοι κόσμοι λοιπόν, θα έρθουν
σε επαφή και θα συγκρουστούν, μέσα στα αλληγορικά
ερείπια μιας κοινωνίας που φθίνει. Θα μπορούσαν να
είναι και δύο παιδιά του ελληνικού σήμερα, τα οποία
αναγκάστηκαν να δουν το άσχημο πρόσωπο της ζωής
από πολύ νωρίς, αλλά αρνούνται όμως να παραδώσουν
τα όπλα και να απαρνηθούν την παιδικότητά τους.

Πότε και Που;

Λευκωσία | Θέατρο Δέντρο
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Ιανουαρίου & 1, 2 Φεβρουαρίου
Λεμεσός | Θέατρο Ένα
15,16, 22, 23 Δεκεμβρίου

Σαράντα λύκοι με προβιά (γι’ αυτούς βαρά η
καμπάνα)
καθένας γουρουνόπουλο, καθένας νταμιτζάνα!
Κι απέ ρεβάμενοι βαθιά ξαπλώσανε στο τζάκι,
κι αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στο μπατζάκι.
Όξω ο κόσμος φώναζε: «Πεινάμε τέτοιες
μέρες»
γερόντοι και γερόντισσες, παιδάκια και μητέρες
κ’ οι των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυραίοι
άνοιξαν τα παράθυρα και κράξαν: «Είστε
αθέοι»
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λέξη «τζιχάντ», από μόνη της είναι ένας
ισλαμικός όρος ο οποίος αναφέρεται στο
θρησκευτικό καθήκον κάθε Μουσουλμάνου να
διατηρήσει τη θρησκεία του. Δυστυχώς, όμως,
η έννοια αυτής της λέξης έχει παρεξηγηθεί,
αφού πλέον στο άκουσμα αυτής της λέξης σε όλους μας
έρχονται στο μυαλό άλλες λέξεις όπως τρομοκρατία,
βομβιστικές επιθέσεις, ΙSIS, τζιχαντιστές…
Μετά τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι, τον περασμένο
μήνα, και τις πολύνεκρες επιθέσεις, έρχεται στο
προσκήνιο της δυτικής προσοχής το τέρας του «Ισλαμικού
κράτους» και συνεπώς και το τέρας των τζιχαντιστών
που δημιούργησαν και χρηματοδότησαν οι ιμπεριαλιστές
προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.
Ποιος χρηματοδοτεί και εξοπλίζει, λοιπόν, το Ισλαμικό
Κράτος (ΙΚ); Πέραν από το στρατιωτικό εξοπλισμό της
Δύσης, μέσω των συμμάχων, οι πήγες χρηματοδότησης
του ΙΚ είναι: 1) Τα κονδύλια «εκδημοκρατικοποίησης»
που ΗΠΑ και ΕΕ διοχετεύουν στη δήθεν «μετριοπαθή
συριακή αντιπολίτευση» που οι ίδιοι κατασκεύασαν, 2)
Τα μυστικά προγράμματα των δυτικών υπηρεσιών και
πρακτόρων και 3) φυσικά τα μεγάλα ποσά χρημάτων
από τα μοναρχικά καθεστώτα του Κόλπου και την
Τουρκία. Δεν είναι όμως μόνο από αυτά που έχει τα
διάφορα έσοδα του. Χρηματική ενίσχυση λαμβάνει και
κυρίως από τη δουλεμπόρια γυναικόπαιδων, από δωρεές
ισλαμιστών από χώρες του Κόλπου, που έτσι κι αλλιώς
οι κυβερνήσεις τους εξοπλίζουν και χρηματοδοτούν
τους τζιχαντιστές υπέρ της «δημοκρατίας» στη Συρία.
Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό έπνιξαν στο αίμα και το
θάνατο κάθε διαδήλωση εκδημοκρατικοποίησης, στο
όνομα της λεγόμενης «αραβικής άνοιξης» χωρίς ίχνος
αντίδρασης από ΗΠΑ και Ε.Ε. Η Δύση, μέσω της Τουρκίας
και των μοναρχικών καθεστώτων του Κόλπου, εξόπλιζε
τρομοκράτες, περιλαμβανομένου και του ΙΚ και του
Μετώπου Αλ Νόσρα, για την ανατροπή του Άσαντ.
Η πραγματικότητα, όμως, είναι μία και δεν είναι
άλλη από το ότι και το ΙΚ είναι δημιούργημα του
ιμπεριαλισμού. Στόχος είναι η ανατροπή ενός μη
επιθυμητού φιλορωσικού καθεστώτος στη Συρία, για
να ολοκληρωθεί η ιδέα της «ευρείας Μέσης Ανατολής»,
για να αναχαραχτούν τα σύνορα με το αίμα το λαών,
με στόχο να γίνουν νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
στη Μέση Ανατολή. Στόχος, επίσης, είναι να περάσει
η τρομοϋστερία και το κλίμα τρόμου σε ολόκληρο το
δυτικό κόσμο. Απώτερος στόχος και σκοπός όμως
των ιμπεριαλιστών είναι να χτυπηθούν οι λαοί και τα
κινήματα που αντιστέκονται. Την ίδια ώρα, αθώοι στη
Δύση πληρώνουν με τίμημα τις ζωές τους από τη δράση
των δημιουργημάτων του ιμπεριαλισμού.

διεθνή
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Το ISIS, όπως και η Αλ Κάϊντα, είναι ένα όργανο τρόμου για
επιβολή της πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε» στην πλούσια
σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή. Το ISIS, όμως, δεν είναι ένα όργανο
τρόμου που αξιοποιείται από τις ΗΠΑ μόνο για ανατροπή της
συριακής κυβέρνησης. Οι ΗΠΑ αξιοποιούν το ISIS με τρεις τρόπους:
1) Για να επιτεθούν στους εχθρούς τους στη Μέση Ανατολή, 2) Για
να γίνουν πρόφαση για στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο
εξωτερικό και 3) Για να γίνουν η βάση για την κατασκευή μιας
εσωτερικής απειλής που θα χρησιμοποιηθεί για δικαιολόγηση
της πρωτόγνωρης επέκτασης της εσωτερικής παρακολούθησης.
Ο λεγόμενος «Πόλεμος της τρομοκρατίας», είναι στην πράξη μια
πρόφαση για τη διατήρηση ενός υπέρογκου στρατού των ΗΠΑ
στην περιοχή.
Η μεγάλης κλίμακας βοήθεια από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Άραβες συμμάχους
στους τρομοκράτες στη Συρία, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για
το μέγεθος της συνομωσίας που εκτελείται. Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν,
χρηματοδοτούν, και βοηθούν το ISIS και τους τρομοκράτες εταίρους
τους, μέσω των δορυφόρων τους, τουλάχιστον από το 2011.
Από τότε οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, τόσο στην ΕΕ, όσο και
περιφερειακά, βοηθούν τρομοκράτες που πολεμούν τη συριακή
κυβέρνηση με δισεκατομμύρια σε χρήματα, όπλα, εξοπλισμό και
οχήματα.
Το άλλο μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα που ταλανίζει τον
τελευταίο καιρό όλες τις περιοχές και κυρίως τις χώρες της Δύσης
είναι το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. Υπάρχει ένα
κλίμα δαιμονοποίησης των προσφύγων τον τελευταίο καιρό. Το να
κτίζουμε νέα τείχη για να τους κρατήσουμε εκτός, με το παράλογο
επιχείρημα ότι οι μουσουλμάνοι είναι εν δυνάμει επικίνδυνοι,
μπορεί να δώσει προπαγανδιστικά πλεονεκτήματα στο Ισλαμικό
Κράτος.
Βρισκόμαστε στον 21ον αιώνα και γύρω μας σε όλο τον
κόσμο γίνονται πόλεμοι. Πόλεμοι ανάμεσα σε κράτη, πόλεμοι
συμφερόντων και ιμπεριαλιστικής επιβολής, πόλεμοι θρησκειών.
Οι πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο ή συναντούν το θάνατο λίγο
πριν αντικρύσουν την ακτή της Ευρώπης, είναι όμηροι. Όλοι οι
πολίτες των αραβικών χωρών είναι όμηροι παγιδευμένοι ανάμεσα
στα σιδερένια δόντια της κρατικής τρομοκρατίας, των φανατικών
τζιχαντιστών και των ξένων βομβαρδισμών.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, είναι καταρχήν η
ειρήνη να επανέλθει στην ατζέντα, όσο δύσκολο και αν φαίνεται
να είναι η επίτευξή της. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και
για ειρήνη, όχι για «νίκη». Μια διαρκής και ισότιμη ειρήνη, όχι
δειλίας και συμβιβασμού ή αντιτρομοκρατικής, αλλά θαρραλέας
και αδιάλλακτης. Και αυτό θα επέλθει μόνο με την πάλη των λαών,
για το οριστικό ξήλωμα του ΝΑΤΟ και άλλων ιμπεριαλιστικών
οργανισμών και το ξημέρωμα του νέου κόσμου.
•Μάριαμ Σιααπάν
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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διεθνή

Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας
της νεολαίας του κόμματος
“Ενωμένη Κύπρος”

Συνάντηση με το μέλος της ΚΕ του ΚΚ Ισπανίας,
Mireia Rovira

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Κατά τις 8-10 Δεκεμβρίου 2015,
η ΕΔΟΝ συμμετείχε σε αποστολή
του ΑΚΕΛ στις Βρυξέλλες,
της οποίας επικεφαλής ήταν
το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του
ΑΚΕΛ, Τουμάζος Τσελεπής.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας
της ΕΔΟΝ ήταν το μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της
Οργάνωσης, συναγωνιστής
Αντρέας Παναγιώτου. Στην
αποστολή συμμετείχε επίσης
και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ) και μέλος του
ΚΣ της ΕΔΟΝ, συναγωνιστής
Νικόλας Παπαδημητρίου.
Η αποστολή επισκέφθηκε το
κτήριο του Ευρωκοινοβουλίου
που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και
είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί
από τους ευρωβουλευτές του
ΑΚΕΛ για τη δράση και τον τρόπο
λειτουργίας της ομάδας της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/
Βόρειας Πράσινης Αριστεράς
(GUE/NGL). Συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν, επίσης,
με τον ευρωβουλευτή του ΚΚ
Πορτογαλίας, Miguel Vieja και με
το μέλος της ΚΕ του ΚΚ Ισπανίας,
Mireia Rovira.

Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Επίσης, πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στα γραφεία του
κόμματος των Εργατών Βελγίου
(PTB), όπου ο αντιπρόεδρος
του κόμματος ενημέρωσε
την αποστολή για τον τρόπο
λειτουργίας και τη δράση του
κόμματος. Ακολούθησε μια
σύντομη αναδρομή στην ιστορία
του Κυπριακού και ενημέρωση
για τις τελευταίες εξελίξεις στις
διαπραγματεύσεις.

Συνάντηση με τον ευρωβουλευτή του ΚΚ Πορτογαλίας,
Miguel Vieja

Συζήτηση με τους Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ

Ανταλλαγή δώρων μεταξύ των αντιπροσωπειών

Ξεχωριστή συνάντηση, με ιδιαίτερη
σημασία, πραγματοποιήθηκε με
την COMAC (νεολαία του ΡΤΒ).
ΕΔΟΝ και COMAC επαναβεβαίωσαν
τις προσπάθειες τους για
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ
των 2 οργανώσεων καθώς και
για την κοινή τους θέση σχετικά
με τον αντί-ιμπεριαλιστικό
αγώνα μέσα από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαιών, όπου οι 2 οργανώσεις
είναι μέλη. Αξιοσημείωτο και με
βαρύνουσα σημασία είναι το
γεγονός πως στην αποστολή
συμμετείχαν και συμπατριώτες
μας Τουρκοκύπριοι, μέλη της
νεολαίας του κόμματος «Ενωμένη
Κύπρος» (ΒΚΡ).
Ιστορική αναδρομή στο Κυπριακό

Συνάντηση με τη νεολαία της COMAC

παραπολιτικά

