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Κυπριακό –Η Δικαίωση των αγώνων μας
Η ενημέρωση της Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
επαναβεβαίωσε για ακόμη μια φορά το πλαίσιο λύσης του 
Κυπριακού. Λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, με μία και μόνη κυριαρχία, 
ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα. 

Λύση που στήριζαν όλοι ανεξαιρέτως οι Πρόεδροι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, λύση που αμφισβητήθηκε από 
όλους όσο ποτέ στο παρελθόν μόνο την περίοδο 2010-2013. 
Τρανταχτό παράδειγμα ο ΔΗΣΥ, που για τις δικές του εκλογικές 
σκοπιμότητες κατηγορούσε για προδοσία την Κυβέρνηση 
Χριστόφια, επιβεβαιώνοντας τώρα τις συγκλίσεις της τότε 
Κυβέρνησης. Επιτέλους ας βάλουμε την πατρίδα και το λαό μας 
πάνω από προσωπικές και κομματικές ατζέντες. Προφανώς γι 
αυτό το λόγο και άλλους τόσους, δεν είμαστε ούτε θα είμαστε 
το ίδιο όπως όψιμα μας κατηγορούν κάποιοι. 

Γιαυτό το λόγο, μόνο ύβρις μπορεί να χαρακτηριστεί ο 
χαρακτηρισμός από γνωστούς –άγνωστους απορριπτικούς, η 
κοινή συμπόρευση ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ. Το ΑΚΕΛ ουδέποτε ανήγαγε 
οτιδήποτε άλλο,πάνω από την πατρίδα και το λαό μας. Αντίθετα, 
εδώ και δεκαετίες ενημερώνουμε για το περιεχόμενοτης λύσης, 
αντιπαλεύουμε τον εθνικισμό – σοβινισμό, αγωνιζόμαστε με 
τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους για να μπορέσουμε να 
διαφεντεύουμε επιτέλους τον τόπο μας χωρίς ξένες επιβουλές 
και μητέρες πατρίδες. Ας επιλέξει ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
τι θέλει πέραν των εκλογικών επιτυχιών, Εθνικισμό, Σοβινισμό, 
Γριβισμό, μνημεία για τους Πραξικοπηματίες μαζί με το ΕΛΑΜ 
ή Λύση του Κυπριακού και επαναπροσέγγιση με τους Τ/κ; Ας 
ελπίσουμε ότι επιτέλους και για μια φορά θα «δεσμευτούν» 
με ειλικρίνεια. 

Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως πράτταμε εδώ 
και τόσα χρόνια.

Φοιτητικές Εκλογές– Απάντηση σ’ αυτούς που μας 
στερούν τα όνειρα μας
Σημαντικό σταθμός και φέτος είναι οι φετινές εκλογές. Η 
επανάκτηση από την Προοδευτική Κ.Φ. της 5ης έδρας στη 
Γραμματεία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων 
(Π.Ο.Φ.ΕΝ.),έδωσε τη δυνατότηταστο φοιτητικό κίνημα να 
διαδραματίσει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στις επιθέσεις που 
δέχτηκε τα τελευταία τρία χρόνια από τη νεοφιλελεύθερη 
πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. 

2014
•Μειώνεται κατά €7 εκ. η Κρατική Φοιτητική Χορηγία.
• Μειώνεται κατά €800,000  το Πακέτο Κρατικής
Φοιτητικής Μεριμνάς.
•Αυξάνονται τα κόμιστρα των λεωφορείων για τους φοιτητές 
μέχρι και 75%.
•Αποκόπτεται η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
τους φοιτητές.

2015
•Τον Ιανουάριο καταθέτει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη νομοσχέδιο, 
το οποίο με μαθηματική ακρίβεια θα ελαχιστοποιούσε τους 
δικαιούχους τόσο της Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας όσο και 
του Πακέτου Φοιτητικής Μέριμνας.
• Το Φεβρουάριο ΠΕΤΥΧΑΜΕ με τις αντιδράσεις και τις μαζικές 
κινητοποιήσεις της Προοδευτικής Κ.Φ. να αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο έκτρωμα.
•Το Νοέμβριο επανέρχεται με νέο νομοσχέδιο, βελτιωμένο από το 
προηγούμενο που είχε προτείνει τον Ιανουάριο του 2015. Παρόλα 
αυτά θα μείωνε εκ νέου τους δικαιούχους τόσο της Χορηγίας όσο 
και του Πακέτου. Παρά τις έντονες μας αντιδράσεις, πετυχαίνουμε 
δυστυχώς μερικές μόνο βελτιώσεις στο νομοσχέδιο.

Ως Προοδευτική Κ.Φ., οφείλουμε να χαράξουμε πορεία σε κάθε 
Φοιτητική Ένωση.  Να επανέλθουν όλες οι Φοιτητικές  Ενώσεις 
στο δρόμο της διεκδίκησης, διεκδικώντας όλα όσα μας ανήκουν.
- Το φοιτητικό πακέτο να δίδεται με κριτήριο το κατά κεφαλήν 
εισόδημα. 
- Η φοιτητική χορηγία να δίδεται με όριο το ετήσιο ακαθάριστο 
εισόδημα τις 59000 για ένα τέκνο και να προστίθενται 10000 για 
κάθε επιπλέον τέκνο. 
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν κόμιστρα 
στα λεωφορεία. 
- Να επαναφερθεί το συνολικό κονδύλι της χορηγίας και του 
πακέτου στα επίπεδα του 2012 και να μην μένει ούτε σεντ 
αδιανέμητο. 
- Απαιτούμετη μείωση του ορίου συνταξιοδότησης στο 60ο 
όριο ηλικίας για να μειωθεί άμεσα η ανεργία, για να μειωθεί η 
εκμετάλλευση στους εργαζομένους.

Βουλευτικές Εκλογές – Μην τους δώσεις πίσω,
αυτό που κέρδισες
Εδώ και λίγα χρόνια γίνεται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια 
από διάφορους κύκλους,ισοπεδώνοντας τα πάντα, ώστε να 
επικρατήσει η άποψη ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Ουσιαστικά αυτό 
που επιδιώκουν, δεν είναι άλλο από τα να μας πάρουν πίσω το 
δικαίωμα που κερδήθηκε με θυσίες. 

Το δικαίωμα της ψήφου είναι  ιερό μας δικαίωμα, για να 
αποφασίσει ο καθένας μας συνειδητά, πού θα δώσει τη 
στήριξη και τη δύναμη του σε κάθε εκλογική διαδικασία. 

Δεν μπορεί και δε γίνεται να είναι όλοι το ίδιο. Να 
σταματήσουμε όλοι μας να κρίνουμε επιφανειακά, να 
ψάξουμε, να ερευνήσουμε και θα αντιληφθούμε το αυτονόητο 
ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. 

Γιατί αύριο με την αποχή σου ή με τυχαία ψήφο επιλέγεις 
αν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με εξευτελιστικούς 
όρους, με μισθούς των 300 – 500 ευρώ, αν θα μεγαλώνει ο 
αριθμός ανέργων και το κύμα μετανάστευσης, αν θα μπορεί 
ο κάθε νέος και νέα να σπουδάζει ή ακόμη και να λαμβάνει 
τη βασική μόρφωση. Γιατί αύριο επιλέγεις για μένα, για 
σένα, για εμάς. Μην θυσιάσεις αυτό το ιερό δικαίωμα.

Μαθητές με σκέψη και όχι μαθητές ρομπότ 
Μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα με την 
πρόταση της Κυβέρνησης για εξετάσεις κάθε τετράμηνο 
σε Γυμνάσια και Λύκεια. Μια μεταρρύθμιση που έρχεται 
στοχευμένη μετατρέποντας τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα, 
με αγώνα ταχύτητας για την κάλυψη της ύλης. Την ίδια 
στιγμή θα αναγκάζονται όλο και περισσότεροι μαθητές 
να καταφεύγουν σε φροντιστήρια για να καλύψουν κενά 
και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις εξετάσεις που θα 
μετατρέψουν ακόμη πιο ανταγωνιστικό το σχολείο. Θα 
αυξηθούν οι ανισότητες αφού με μαθηματική ακρίβεια δε 
θα μπορούν όλοι να έχουν την ίδια οικονομική ευχέρεια να 
αναλωθούν στα φροντιστήρια. 

Δυστυχώς,με την έλλειψη υπευθυνότητας και οράματος,η 
Κυβέρνηση αναζητά «νέους»αποτυχημένους τρόπους 
αξιολόγησης βγαλμένους από το παρελθόν, αντί να ψάξει 
νέους επιστημονικούς και καινοτόμους τρόπους αξιολόγησης 
των μαθητών, που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα.
Εμπρός λοιπόν, για ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τον 
κάθε μαθητή και μαθήτρια για την κοινωνία, διαμορφώνοντας 
το χαρακτήρα του.

•Νάσος Κούκος
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου

Κλείνουμε 3 χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη –ΔΗΣΥ. Τρία χρόνια βαρυχειμωνιά και αναιρέσεων των δεσμεύσεων που σκορπούσαν στον κυπριακό λαό. Τρία ολόκληρα 
χρόνια δεκάδων αντιλαϊκών μέτρων, που είχαν ως αποτέλεσμα τον εξευτελισμό του κυπριακού λαού, την αρπαγή της αξιοπρέπειας μας. Συνέπειες που δεν είναι άλλες από 
τις 70 χιλιάδες και πλέον άνεργους, τους μισθούς πείνας των 300 με 500 ευρώ, τους 30 χιλιάδες Κύπριους που μετανάστευσαν τα τελευταία 2 χρόνια, τους 230 χιλιάδες 
συμπατριώτες μας στα όρια της φτώχειας.

Το ερώτημα που τίθεται στον καθένα μας δεν είναι άλλο, από το τι κάνουμε; Δυστυχώς παρατηρούμε ότι από αρκετούς έχουν κλέψει και την περηφάνια και την αγωνιστικότητα 
μας. Σκύβουν το κεφάλι και απαντούν πως δεν έχει ουσία, πως δε θα πετύχουμε τίποτα.  Χαμένοι αγώνες, ήταν και παραμένουν μόνο όσοι δεν έχουμε δώσει. Γιαυτό το οφείλουμε 
σε εμάς και σ’αυτούς που έρχονται, να σηκώσουμε κεφάλι και να ριχθούμε στη μάχη, στον αγώνα για όσα δικαιούμαστε. Άλλωστε αυτό έπραξαν οι προηγούμενοι από εμάς, 
το 1948 για εργασιακά δικαιώματα, το 1960-1974 για υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Τώρα είναι η σειρά μας. 
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«Ν»  Είναι μεγάλη ευκαιρία να ενημερωθούν 
οι φοιτητές για την θέση της παράταξη σας, 
καθώς πλησιάζουν οι εκλογές σε όλους τους 
χώρους σπουδών.  Πως σχολιάζετε το ότι 
χρειάστηκε να έρθετε 3 εκπρόσωποι απο ΠΑΝ.
ΚΥΠΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ και ΑΓΓΛΙΑ;
ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ: Δεν είναι ότι διαφωνούμε και δεν 
καταλήξαμε σε εκπρόσωπο απλά καθώς περίμενα 
ταξί για να έρθω εδώ με είδαν τα παιδιά και 
προσφέρθηκαν να με φέρουν.

«Ν»:Ποια είναι η θέση σας για τη λύση του  
κυπριακού και για τους Τ/Κ:
ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ: Δεν ονοματίζουμε τη Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία.
ΑΘΗΝΑ:  Τούρκος καλός μόνο νεκρός.
ΑΓΓΛΙΑ: Προτιμώ  Τ/κ Δεξιό παρά Ε/κ Αριστερό.

«Ν»:Βλέπω μια διάσταση απόψεων.  Πως 
λοιπόν πριν μερικές βδομάδες στην ΠΟΦΕΝ 
ψηφίσατε ομόφωνα το ψήφισμα για την Τ/κ 
νεολαία.
ΑΓΓΛΙΑ: Συνδεόμαστε με τους Τ/κ που πιστεύουν 
στην ελεύθερη αγορά 
ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ: Είμαστε δημοκρατική παράταξη ο 
καθένας κάνει ότι θέλει.
ΑΘΗΝΑ:  Δεν θυμάμαι, πάει πολύς καιρός.

«Ν»:Ωστόσο, στα κοινωνικά και οικονομικά 
ζητήματα δεν υπάρχει διχόνοια.  Ακολουθείτε 
την πολιτική κατεύθυνση του  ΔΗΣΥ. 
ΑΓΓΛΙΑ:  Ό,τι πει το κόμμα.
ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ: Έτυχε και έχουμε κοινό έμβλημα 
και κοινές θέσεις.
ΑΘΗΝΑ: Είμαστε Ανεξάρτητοι – Αυτόνομοι – 
Ενωτικοί εεεε… ενωμένοι

«Ν»: Ωστόσο, στο καταστατικό σας λέει ότι 
είστε η φοιτητική παράταξη του ΔΗΣΥ.  Ποιο το 
σχόλιο σας;
 ΑΓΓΛΙΑ: Πολύ απλά, είμαστε η φοιτητική 
παράταξη του ΔΗΣΥ.
ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ: Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο 
βαλέτο.
ΑΘΗΝΑ: Απολογούμαι, πρέπει να πάω επειγόντως 
στην τουαλέτα.

«Ν»: Υπάρχει κάτι που να είναι κοινή επιδίωξη;
ΑΓΓΛΙΑ, ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ: Ναι, οι ψήφοι στις 
εκλογές.

Επιμέλεια: Σικές Χαφιέδογλου

“Θέλω η κόρη μου όταν θα μεγαλώσει και θα αρχίσει να 
μαθαίνει, να ρωτά και να διαβάζει για την πολιτική διαδρομή 
και δράση του πατέρα της, θέλω να έχω τη βεβαιότητα - και 
την έχω - ότι για το μόνο πράγμα που θα βρει ότι ο πατέρας 
της ζήμιωσε αυτό τον τόπο είναι οι τροχαίες παραβάσεις του” 
Α. Θεμιστοκλέους – Πολιτικός πατέρας Χαμπουλά.

H μόνη λογική εξήγηση ο Θεμιστοκλέους ήταν μαζί με τον 
Χάμπουλα την νύχτα. Τι σου κάνει το whiskey μαζί με τα 
αμπελοπούλια εεε;

ΣΙΚΕ..ΝΤΕΥΞΗ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΤΗΣ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ,
ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ

Άρχισαν σιγά σιγά και οι πρώτες 

δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές 

εκλογές του Μαίου και πραγματικά δεν 

μας εξέπληξαν καθόλου. Όσο πιο χαμηλά 

γίνεται το ΑΚΕΛ από τους δημοσκόπους. 

Όπως και το 2008 που δεν θα πήγαινε 2ο 

γύρο ο Χριστόφιας, όπως και το 2014 στις 

ευρωεκλογές που το ΑΚΕΛ θα βυθιζόταν 

κάτω από 20%. Συγγνώμη που θα το πω αλλά 

μπουχτήσαμε!#dimoskopiseis_apo_ta_lidl.

Προς ολοταχώς για ιδιωτικοποίηση 
της CYTA η κυβέρνηση. Ακόμα μια 
αποδέσμευση από τον πρόεδρο 
Αναστασιάδη. Την ώρα όμως που τα καρτέλ 
και τα μονοπώλια καλούν, οι κυβερνώντες 
τους προσκυνούν. Άσχετο αν η CYTA έδωσε 
στο κράτος πέραν των 700εκ τα τελευταία 
δέκα χρόνια! Κι ένα quiz για δυνατούς 
λύτες: Πόσα θα ξεπουλούσε ο ΔΗΣΥ τη 
CYTA το 1999; Απάντηση: 74 εκ.λίρες! 
#times_xoma_mono_gia_ta_monopolia
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Ζητείται υποψήφιος βουλευτής όπου θα είναι δημοφιλή πρόσωπο, δεν θα είναι μέλος του 
κόμματος και θα αρέσκεται στις συνεχής αλλαγές. Επίσης θα ληφθεί υπόψη σε μεγάλο 
βαθμό αν είναι πρώην μέλος άλλου πολιτικού κόμματος. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσουν στο DhkoΤransfersΤoPrincess@papadopoulos.com

Πωλούνται ημικρατικοί και μη οργανισμοί στην δημοκρατία της Μπανανίας  σε άριστες τιμές από 
την μπλε κυβέρνηση, με απώτερο σκοπό το οποιοδήποτε προσωρινό κέρδος. Οι προσφορές 
παρακαλώ όπως σταλούν στο Dhsybestbazar@Pindarou.com.cy

Χάθηκε χθες τα ξημερώματα στέλεχος της ΝΕΔΗΣΥ, στην Λευκωσία. Φίλοι και γνωστοί μετά από 
έρευνες έχουν αναφέρει, ότι τον είδαν για τελευταία φορά σε δικοινοτική εκδήλωση. Ο νεαρός 
ακούει στο όνομα Αβέρωφ, είναι λίγο εθνικιστής και λίγο επαναπροσεγγιστής. Στον λογαριασμό 
του στο facebook και twitter, του άρεσε να ποστάρει φωτογραφίες του Γρίβα Διγενή και να 
γράφει από πάνω #cywecan. Όσοι έχετε πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα 
γραφεία μας στο τηλ.  77777785

Καταζητείται Τ/Κ ο οποίος έχει καλημερίσει στελέχη της ΝΕΔΗΣΥ στα Ελληνικά μετά από 
μαρτυρία 3 προσώπων  που βρίσκονταν εκεί. Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος εξωγήινου που 
έχει έρθει στην χώρα μας για να εξερεύνησει την περιοχή. Η ΝΕΔΗΣΥ παρακαλεί όποιον έχει 
νέα να επικοινωνήσει μαζί τους στο NedhsyOmgMilaei@DigenisAkritas.com ή να βάλει hashtag 
στο twitter #CyHeSpokeGreek.
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«Ν»: Να ξεκινήσω με την πρόσφατη απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για προκήρυξη τρίτου 
γύρου αδειοδότησης ερευνών για υδρογονάνθρακες 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο 
πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ είχε δηλώσει πως ένας τρίτος 
γύρος δεν θα ωφελούσε σε τίποτα. Ποια η θέση του 
ΑΚΕΛ για αυτή την εξέλιξη; 

Ν.Σ: Δυστυχώς έχει αποδειχτεί επανειλημμένα πως 
οι ενέργειες της Κυβέρνησης είναι αποσπασματικές 
και δεν στηρίζονται σε μια ολοκληρωμένη 
ενεργειακή στρατηγική. 

Ελπίζουμε ότι έχουν λάβει υπόψη όλες τις 
παραμέτρους και έχουν διασφαλίσει πλήρως 
τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν 
τούτοις είναι απορίας άξιον το πώς αποφάσισαν 
να προχωρήσουν στην προκήρυξη τρίτου γύρου 
αδειοδότησης τώρα.

Η Κυβέρνηση προβάλλει το επιχείρημα πως με 
την προκήρυξη του τρίτου γύρου αδειοδότησης 
θα προσκληθούν μεγάλες εταιρείες στην 
Κύπρο, την στιγμή που στην κυπριακή ΑΟΖ 
δραστηριοποιούνται  ήδη εταιρείες κολοσσοί όπως 
η ENI, η TOTAL και η British Gas, τα συμβόλαια 
των οποίων μάλιστα η ίδια η κυβέρνηση έχει επί 
της ουσίας παγιοποιήσει αναστέλλοντας βασικές 
τους πρόνοιες. Οι καθυστερήσεις και ανατροπές 
που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική οδήγησαν 
στην απώλεια του στόχου που είχε τεθεί να βγει 
η Κύπρος στις διεθνείς αγορές για πώληση ΦΑ το 
2020. Ο στόχος δε για ενεργειακή τροφοδοσία της 
εσωτερικής αγοράς της Κύπρου από τα δικά μας 
κοιτάσματα απομακρύνεται. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να πάψει τις 
αποσπασματικές κινήσεις εντυπωσιοθηρικού 
χαρακτήρα που προβάλλει ως προεκλογικές 
διακηρύξεις. Πρέπει με αποφασιστικότητα να 
επικεντρωθεί στην ετοιμασία και υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την εμπορική 
εκμετάλλευση του Φ.Α.,προς όφελος του 
κυπριακού λαού.

«Ν»: Πριν από περίπου δύο μήνες ασκήσατε κριτική 
στην Κυβέρνηση για την ανανέωση του συμβολαίου 
της ιταλικής ΕΝΙ. Που εστιάζεται αυτή η κριτική;

Ν.Σ.: Το ότι στην κυπριακή ΑΟΖ δραστηριοποιούνται 
εταιρείες κολοσσοί όπως η ΕΝΙ και η TOTAL με πολύ 
ισχυρά συμβόλαια, όπως αυτά συνομολογήθηκαν 
στις αρχές του 2013, είναι ιδιαίτερα θετικό. 
Εντούτοις μας ξενίζει ο τρόπος και η ευκολία με 
την οποία η Κυβέρνηση επεκτείνει τα συμβόλαια, 
παρουσιάζοντας τα ως κάτι το καινούργιο και ως 
τεράστια επιτυχία.

Η ανανέωση των συμβολαίων προβλεπόταν στα 
αρχικά συμβόλαια, με την προϋπόθεση ότι οι 
εταιρείες θα  υλοποιούσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. Δυστυχώς, η ανανέωση έγινε χωρίς 
οι εταιρείες να έχουν υλοποιήσει τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις, κυρίως σε ότι αφορά το τεχνικό μέρος. 
  
Εξίσου σοβαρό είναι το ότι η Κυβέρνηση δεν 
ενημέρωσε τις πολιτικές δυνάμεις ούτε το 
Κοινοβούλιο, αλλά αντιθέτως προώθησε την 
ανανέωση των συμβολαίων χωρίς επαρκή 
τεκμηρίωση και διαφάνεια και αυτή η στάση μας 
προβληματίζει.

«Ν»:Ποιες οι εξελίξεις στο θέμα των 
διαπραγματεύσεων για την Διατλαντική Συμφωνία 
Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙP) μεταξύ ΕΕ και 
ΗΠΑ;

 Ν.Σ.: Στις 22 Φεβρουαρίου, άρχισε ο 12ος γύρος 
διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Οι 
διαπραγματεύσεις συνεχίζονται κεκλεισμένων των 
θυρών και η συμφωνία εξακολουθεί να προωθείται 
με πρωτοφανείς αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές 
διαδικασίες. Πολύ λίγες πληροφορίες δίνονται στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα περιβαλλοντικά 
κινήματα και τους φορείς για την προστασία των 
καταναλωτών. 

Ο λόγος είναι γιατί δεν πρόκειται για μια 
συνήθη εμπορική συμφωνία. Το TTIP έχει 
σκοπό την κατάργηση των κανονιστικών 
εμποδίων και την εξαφάνιση κάθε φραγμού στη 
δράση και την κερδοφορία των πολυεθνικών 
μεγαλοεπιχειρήσεων και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού. Θα ενοποιήσει τις αγορές ΕΕ και ΗΠΑ, 
δημιουργώντας το λεγόμενο «οικονομικό ΝΑΤΟ».

Κατά συνέπεια με την εφαρμογή της συμφωνίας 
TTIP η εργατική νομοθεσία, οι προδιαγραφές 
περιβαλλοντικής προστασίας και τα πρότυπα για 
την ασφάλεια των καταναλωτών και της δημόσιας 
υγείας θα συμπιεστούν δραστικά προς τα κάτω. 
Επίσης, η συμφωνία TTIP θα δίνει την δυνατότητα 
στις πολυεθνικές να αμφισβητούν αποφάσεις των 
Κρατών διεκδικώντας αποζημιώσεις, όταν κρίνουν 
πως οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται θα 
επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη τους. Κατά την 
ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ το 34% των 
Ευρωβουλευτών καταψήφισε την συμφωνία TTIP 
και το 4% τήρησε αποχή.Υπέρ ψήφισε η ομάδα 
του ΕΛΚ, οι Φιλελεύθεροι, οι Συντηρητικοί και η 
πλειοψηφία των Σοσιαλδημοκρατών.

Για το ΑΚΕΛ αλλά και για την GUE, η απόρριψη 
της συμφωνίας TTIP αποτελεί μονόδρομο. Είναι 
θετικό το ότι οι αντιδράσεις άρχισαν να αυξάνονται 
συνεχώς και από άλλα κόμματα, οργανωμένα 
σύνολα πολιτών και κινήματα, τελευταία ακόμα 
και από Κυβερνήσεις.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να 
αποτρέψουμε τη νέα αυτή συμφωνία που απειλεί 
να ακυρώσει δικαιώματα που αποκτήσαμε με 
σκληρούς αγώνες.

«Ν»: Σε σχέση με το Κυπριακό, θεωρείς ότι η πολιτική 
θέση κάποιων πολιτικών κομμάτων για διαφοροποίηση 
της στρατηγικής μας και αλλαγή της βάσης λύσης 
είναι εφικτή; Πως θα γινόταν αντιληπτή μια τέτοια 
απόφαση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο; 

Ν.Σ.: Οι θέσεις που εκφράζονται για 
διαφοροποίηση της βάσης λύσης εμπερικλείουν 
πολύ σοβαρούς κινδύνους. Η αντίθεση ορισμένων 
κομμάτων φτάνει μέχρι και τη διαφωνία τους 
με το στρατηγικό στόχο, τη λύση ΔΔΟ. Τέτοιες 
προσεγγίσεις οδηγούν μοιραία στη διχοτόμηση.

Η λύση ΔΔΟ υπάρχει στο τραπέζι από τις 
συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Μακαρίου-
Ντενκτάς από το 1977. 

Αυτή η λύση περιγράφεται στα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ, αυτήν την λύση υποστηρίζει το Εθνικό 
Συμβούλιο εδώ και τόσα χρόνια και όλοι οι 
πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτήν την 
λύση υποστήριζαν. 

Το σημαντικότερο όμως είναι πως εδώ και 
χρόνια επικρίνουμε την Τουρκία στην διεθνή 
κοινότητα για απόκλιση από αυτήν ακριβώς την 
συμφωνία επικαλούμενοι την ανάγκη υλοποίησης 
των συμφωνηθέντων. Δεν είναι πατριωτισμός 
να προχωράμε με μαξιμαλιστικές θέσεις και 
να λέμε πως πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική 
για να επιτύχουμε περισσότερα. Έχει άλλωστε 
αποδειχτεί πως κάθε προσπάθεια να διαγραφούν 
τα συμφωνηθέντα και να αρχίσουμε από μηδενική 
βάση λειτούργησε εναντίον μας.  

Εάν εγκαταλείψουμε τον συμφωνημένο στόχο, 
θα καταλήξουμε στην εδραίωση του σημερινού 
διχοτομικού στάτους κβο με μια μορφή 
αναβάθμισης του ψευδοκράτους και σε βάθος 
χρόνου ίσως και σε πιο σοβαρές παρενέργειες. 
Θα δώσουμε στην Τουρκία το άλλοθι για 
οριστικοποίηση της διχοτόμησης και αναγνώρισης 
δύο ξεχωριστών κρατών.  

Το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να λυθεί το Κυπριακό 
είναι δεδομένο. Γι’ αυτό απαιτούμε από τον 
Πρόεδρο της Κ.Δ. να διασφαλίσει πως το 
περιεχόμενο της λύσης θα είναι προς όφελος 
όλων των Κυπρίων. Για να επιτύχει πρέπει να 
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στη βάση 
των συγκλήσεων Χριστόφια-Ταλάτ,γιατί 
αυτές οι συγκλίσεις στην πραγματικότητα 
διασφαλίζουν την ΔΔΟ με μια ιθαγένεια, μια 
κυριαρχία και μια διεθνή προσωπικότητα 
και κατοχυρώνουν τις τέσσερεις ελευθερίες, 
καθώς και μια ισχυρή κεντρική εξουσία. 

«Ν»: Τέλος, θα θέλαμε το δικό σου μήνυμα στη 
νεολαία, ενόψει της δύσκολης πολιτικής μάχης 
που έχει να δώσει το ΑΚΕΛ στις επερχόμενες 
Βουλευτικές Εκλογές.

 Ν.Σ.: Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά 
και θα δώσουμε μια μεγάλη πολιτική μάχη, 
το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών θα 
είναι καθοριστικό για το μέλλον της Κύπρου. 

Ως ΑΚΕΛ, η μόνη υπόσχεση που δίνουμε είναι 
ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τον 
λαό, αντιστεκόμενοι στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές της σκληρής λιτότητας που προωθεί 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ, και θα 
διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για 
ολόκληρο τον κυπριακό λαό σε μια ειρηνική 
και επανενωμένη Κύπρο.

Στη μάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς πόσο 
μάλλον η νεολαία μας, στην οποία ανήκει το 
παρόν αλλά και το μέλλον. Η απογοήτευση, 
η μοιρολατρία, η αγανάκτηση, η αποστροφή 
από την πολιτική και η αποχή δεν πρόκειται να 
αλλάξουν ποτέ τίποτα. Αντιθέτως, συντηρούν 
την παρούσα κατάσταση. Γι’ αυτό καλούμε τον 
κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό άνθρωπο 
να συνταχθεί στον αγώνα μας. 

Γιατί μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα 
πράγματα.

Πρώτος και αμετάθετος στόχος μας είναι η άρση 
της κατοχής και η επανένωση της πατρίδας 
και του λαού μας. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να 
είμαστε δύναμη αντίστασης με βασικό στόχο να 
υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού μας στην 
οικονομία.

Δώσαμε πολλές μάχες για να προστατεύσουμε τα 
εργασιακά δικαιώματα, για να σταματήσουμε τις 
ιδιωτικοποιήσεις και τις εκποιήσεις. Καταθέσαμε 
συγκεκριμένες προτάσεις για να καταπολεμήσουμε 
την φτώχεια και την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων 
και να βελτιώσουμε το χάος που δημιούργησε 
το ξήλωμα του κοινωνικού κράτους και οι 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας.

Δεν θα σταματήσουμε εδώ! Θα συνεχίσουμε να 
παλεύουμε. Όμως μόνο αν δουλέψουμε ως ένας 
άνθρωπος θα τα καταφέρουμε. 

Ο καθένας έχει να επιλέξει. Είτε θα επιβραβεύσει 
τις αντιλαϊκές πολιτικές που οδήγησαν στην 
φτωχοποίηση του λαού, είτε θα στηρίξει τη 
μοναδική σοβαρή και ισχυρή δύναμη αντίστασης. 

Το ΑΚΕΛ απέδειξε μέσα από την ιστορία του πως 
πάντα υπερασπίζεται και εκφράζει τα συμφέροντα 
των πολλών, τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. 
Όπως απέδειξε και το ΔΗΣΥ πως πάντα προωθεί τα 
συμφέροντα των λίγων προνομιούχων βοηθώντας 
τους ακόμη και σε περίοδο κρίσης να αυξήσουν 
περισσότερο τα κέρδη και την εξουσία τους.

Πολλά αντιλαϊκά νομοσχέδια πέρασαν με μια 
μόνο ψήφο. Άρα η δύναμη του καθενός στον 
κοινό μας αγώνα έχει μεγάλη σημασία. Μαζί 
πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα υπάρχει ένα 
πιο ισχυρό ΑΚΕΛ στην Βουλή, για να μπορούμε 
να υπερασπιζόμαστε πιο αποτελεσματικά τα 
συμφέροντα της Κύπρου και του λαού μας.

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ν έτει 2016, σε μια πατρίδα ημικατεχόμενη, 
προδομένη και λαβωμένη εδώ και 40 χρόνια 
από το χέρι του εθνικισμού-σοβινισμού και 
έρμαιο των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων,οι 
πολιτικές που φέρονται από τα αστικά 

κόμματα του τόπου παραμένουν πιστές, όχι στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού και της 
υπόθεσης της Κύπρου, αλλά προς ικανοποίηση των 
μικροπολιτικών, κομματικών σκοπιμοτήτων. 

Κάποιοι για να διατηρήσουν την ίδια την ανάγκη 
ύπαρξης των κομμάτων ή και των ιδίων στην πολιτική 
ζωή, άλλοι για να συσπειρώσουν γύρω τους το ακραίο 
εθνικιστικό στοιχείο και να αυξήσουν τα ποσοστά τους 
και άλλοι γιατί είναι ακόμη οπαδοί της «Μεγάλης ιδέας».

Δυστυχώς ορισμένοι χωρίς ίχνος ντροπής πολιτεύονται 
εις βάρος της Κύπρου και του λαού μας. Η διαστρέβλωση 
έχει αναχθεί σε επιστήμη, ο λαϊκισμός είναι βασικό 
στοιχείο της ημερήσιας διάταξης και η υπερβολή είναι 
πλέον η νόρμα της καθημερινότητας.

Ο ένας μετά τον άλλον, τα κόμματα του ούτω καλούμενου 
ενδιάμεσου χώρου, απορρίπτουν τις διαχρονικές 
επιδιώξεις τις πλευράς μας για μια λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μιας λύσης, η οποία τέθηκε 
διαχρονικά από όλους τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής 
πλευράς, προεξάρχοντος του Προέδρου Μακαρίου με 
τις συμφωνίες του 1977. Μια λύση γύρω από την οποία, 
επί δεκαετίες διαπραγματευόταν η πλευρά μας την 
επανένωση του τόπου. 

Εργολαβικά, έχουν απομακρυνθεί με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο προσωπικότητες από τα κόμματα του 
ενδιάμεσου χώρου (κυρίως του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ), 
οι οποίες διαχρονικά τηρούσαν συνεπή στάση στο 
Κυπριακό και οι οποίες στήριζαν τη λύση στη βάση 
των διακηρυγμένων θέσεων της δικής μας πλευράς. 
Το «φάγωμα των ομοσπονδιακών» σε αυτά τα κόμματα 
οδηγεί με φρενήρεις ρυθμούς τις ηγεσίες τους σε ένα 
ακατάπαυστο λαϊκισμό, εκφοβισμό του λαού και 
μιας εθνικιστικής ρητορείας που προσβάλει την ίδια 
την ιστορία των κομμάτων αυτών που στο παρελθόν 
στάθηκαν σύμμαχοι της αριστεράς, εναντία στον 
εθνικισμό-σοβινισμό.

Τα συνθήματα και οι κενού περιεχομένου διακηρύξεις 
έχουν γίνει το πολιτικό μανιφέστο αυτών που 
δικαίως κατά την άποψη μας χαρακτηρίζονται ως 
«απορριπτικοί». Οι επικίνδυνες και απαράδεκτες 
θέσεις για επανατοποθέτηση του Κυπριακού και των 
συνομιλιών σε μηδενική βάση, θέσεις για ενταφιασμό 
της ΔΔΟ και επιστροφή στην αξίωση για ενιαίο κράτος 
καθώς και δηλώσεις για Ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα, είναι προφανώς θέσεις αβάσιμες, που δεν 
έχουν τίποτα να προσφέρουν στην υπόθεση του λαού 
μας και υποδαυλίζουν ξεκάθαρα τον στρατηγικό μας 
στόχο, τη λύση Ομοσπονδίας. 

Τι είναι όμως αυτό που πραγματικά προτείνουν; 
Ποιος θα δεχτεί να συζητήσει την πρόταση τους για 
«ενιαίο κράτος» και ποιος θα μας στηρίξει για να την 
πετύχουμε; Οι προσεγγίσεις τους οδηγούν μοιραία 
στη μη λύση, ως λύση. Πράγμα που θα μας φέρει στο 
κατώφλι της διχοτόμησης. Ορισμένοι προτείνουν να 
ακολουθήσουμε πιο επιθετική πολιτική, να θέσουμε 
προϋποθέσεις για συνέχιση τον διαπραγματεύσεων 
κτλ. Όσο και αν ορισμένοι κρύβονται, τα γεγονότα 
είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Από το Σεπτέμβρη του 
2006 μέχρι το Δεκέμβρη του 2007 θέσαμε πολλές 
προϋποθέσεις για να πάμε σε διάλογο. Αποτέλεσμα 
ήταν να γίνουν 60 συναντήσεις Τζιωνή-Περτέβ, δίχως να 
συμφωνήσουμε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. 
Αποτέλεσμα αυτού, ήταν όπως η Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα να κερδίσει ετήσια οικονομική βοήθεια ύψους 
259 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η πλευρά μας να δεχθεί αφόρητες πιέσεις για το 
απευθείας εμπόριο των Τουρκοκυπρίων με την Ε.Ε.

Δυστυχώς, ορισμένοι επιλέγουν συνειδητά να κάνουν 
το άσπρο μαύρο προκειμένου να σκοτώσουν κάθε 
προοπτική προόδου στις διαπραγματεύσεις. Είτε 
φανερά, είτε συγκαλυμμένα. Επιτίθενται στο ΑΚΕΛ για 
τις θέσεις του στο Κυπριακό μιλώντας για «υποχωρητική 
πολιτική» και για ταύτιση του ΑΚΕΛ με τον ΔΗΣΥ. 

ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις

Η μόνη συνεπής πατριωτική δύναμη του τόπου στην 
πάλη για λύση και επανένωση της Κύπρου.

Το ΑΚΕΛ σε καμιά στιγμή στην 90χρονη ιστορία του 
δεν έθεσε το κομματικό συμφέρον πάνω από τα 
συμφέροντα του τόπου και του λαού μας. Κατά την 
πενταετή διακυβέρνηση Χριστόφια όλες οι υπόλοιπες 
πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του 
ΔΗΣΥ, συμπορεύονταν ενάντια στις θέσεις του ΑΚΕΛ 
παραπέμποντας στο πυρ το εξώτερον τις συγκλίσεις 
Χριστόφια – Ταλάτ. Με την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη 
τον Φεβρουάριο του 2013, το ΑΚΕΛ έκανε ξεκάθαρο πως 
θα στηρίξει την διαδικασία των διαπραγματεύσεων 
χωρίς να δίνει λευκή επιταγή. Επί ένα και πλέον 
χρόνο το ΑΚΕΛ καλούσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
να αξιοποιήσει τις συγκλήσεις Χριστόφια – Ταλάτ. 
Δέσμιος όμως των προεκλογικών του υποσχέσεων (με 
τις οποίες και αναρριχήθηκε στην εξουσία), οδήγησε για 
ένα μεγάλο διάστημα την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης 
σε στασιμότητα, χωρίς να παραγνωρίζεται φυσικά 
η αρνητική στάση του τότε τουρκοκύπριου ηγέτη Ν. 
Έρογλου. 

Και όταν εκείνη η πολιτική αποδείχθηκε ατελέσφορη και 
ζημιογόνα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εγκατέλειψε την 
λογική της εξυπαρχής διαπραγμάτευσης και συνέχισε 
τις συνομιλίες στη βάση των συγκλήσεων Χριστόφια 
– Ταλάτ. Είναι αυτός ο κύριος λόγος για τον οποίο 
παρατηρείται σήμερα πρόοδος στην τράπεζα των 
διαπραγματεύσεων.

Όμως, υπάρχει αρκετός δρόμος να διανυθεί αφού, 
μεταξύ άλλων, στο περιουσιακό δεν είμαστε ακόμα σε 
ακτίνα συμφωνίας ενώ εκκρεμούν τα κρίσιμα κεφάλαια 
του εδαφικού και της ασφάλειας. Είναι ηλίου φαεινότερο 
επομένως πως το ΑΚΕΛ ουδέποτε ταυτίστηκε με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ΔΗΣΥ, αλλά είναι 
αυτοί που συνάντησαν τις πάγιες θέσεις του ΑΚΕΛ, 
θέσεις τις οποίες δαιμονοποιούσαν την περίοδο 2008-
2013 με στόχο την αναρρίχηση τους στην εξουσία.

Είναι σχήμα οξύμωρο να επικαλείται κανείς συμπόρευση 
του ΑΚΕΛ με τον Συναγερμό την ώρα που το ΑΚΕΛ 
είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν έπαψε ποτέ να 
καταδικάζει και να καταδείχνει τις ευθύνες της δεξιάς 
για την καταστροφή της Κύπρου. 

Προβληματικό είναι επισης και το γεγονός πως την ίδια 
στιγμή που η Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ διαπραγματεύεται 
στη βάση λύσης ΔΔΟ, προσπαθεί με κάθε ευκαιρία 
να παραχαράξει την ιστορική πραγματικότητα με την 
ηρωοποίηση της δράσης του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β’. Να 
εξισώνει τους θύτες με τα θύματα του πραξικοπήματος, 
να εξισώνει όσους έστρεψαν τα όπλα τους κατά της 
δημοκρατικής νομιμότητας με αυτούς που έδωσαν τη 
ζωή τους για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Αυτά 
είναι τα  μυαλά που μας οδήγησαν στον τραγικό Ιούλη 
του ΄74, με αυτή την ανεύθυνη καιροσκοπική πολιτική 
των «ευρωπαίων φουστανελάδων», δεν μπορούν να 
μπουν στέρεες βάσεις για λύση του Κυπριακού.

Για την ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ ενδεχόμενη διχοτόμηση είναι 
καταστροφική. Το όραμα μας αφορά Κύπρο ολόκληρη, 
που να ανήκει στο λαό της και όχι Κύπρο μισή για να είναι 
αμιγώς ελληνική. Το όραμα μας αφορά δύο κοινότητες 
πολιτικά και όχι αριθμητικά ίσες. Αυτές θα χτίζουν το 
κοινό τους μέλλον στο κοινό τους κράτος. Αυτό το όραμα 
διεκδικεί η Αριστερά με τη διαχρονική πολιτική της. 
Αυτό προσπάθησε να κάνει η διακυβέρνηση Χριστόφια 
με τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων. Προτάσεις που καταργούσαν την 
εθνοτική αντιπαράθεση. Προτάσεις που κατέλυαν 
τους φραγμούς που μας ήθελαν να ζούμε πλάι-πλάι. 
Προτάσεις που μιλούσαν για την Κύπρο του αύριο, 
όπου ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι θα ζουν μαζί.

Είναι χρέος του κάθε δημοκρατικού προοδευτικού 
Κύπριου, να συσπειρωθεί γύρω από το ΑΚΕΛ και 
τις οργανώσεις του λαϊκού κινήματος και να σταθεί 
τροχοπέδη στις τυχοδιωκτικές πολιτικές που θέτουν σε 
κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη μας ως τόπος και ως λαός. 
Οι εκλογές του Μαΐου πρέπει να στείλουν ξεκάθαρο 
μήνυμα απόρριψης του απορριπτισμού και θέλησης 
για επανένωση του τόπου μας.

•Χρυσόστομος Πασιαρδής
Μέλος Επαρ.Συμβουλίου
ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Τσερίου
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“Οι άνθρωποι παραείναι ανθεκτικοί, αυτό είναι το πρόβλημα. 
Είναι σε θέση να κάνουν υπερβολικά πολλά σε βάρος του 
εαυτού τους. Αντέχουν υπερβολικά πολύ.” Μπ. Μπρέχτ

Η αποχή από τις εκλογικές αναμετρήσεις αποτέλεσε ανέκαθεν, 
όχημα για επιβολή σκληρών πολιτικών λιτότητας, αντιλαϊκών 
μέτρων, προς όφελος του μεγάλου Κεφαλαίου. Η “Ν” αναλύει 
την αποχή και τις αιτίες της, στην Κύπρο και διεθνώς, μέσα 
από διάφορες έρευνες. Παρατηρούμε πως αποτελεί ένα 
φαινόμενο που επηρεάζει πρώτιστα την νέα γενιά καθώς 
επηρεάζεται πρώτη από την φτωχοποίηση της κοινωνίας 
και την ανεργία. Βλέπουμε πως το παραμύθι “όλοι είναι το 
ίδιο” αποδομείται μέσα από τις αποφάσεις του ιδίου του 
Κυπριακού κοινοβουλίου και την ίδια ώρα προτείνουμε την 
δική μας πρόταση για την συμμετοχή στην πολιτική, ακριβώς 
για την αλλαγή όσων πρέπει να αλλάξουν, για να βαδίσει η 
κοινωνία και ο τόπος μας, ένα βήμα μπροστά. 

Αποχή, ένα ευρύτερο φαινόμενο

Το φαινόμενο της αποχής, έχει βαθύτερες αιτίες και έχει ως 
στόχο την αποστασιοποίηση των μαζών απο την πολιτική. 
Τελική επιδίωξη είναι η άγνοια, να υπάρχουν πολίτες άβουλοι, 
που να θεωρούν πως τίποτα δεν αλλάζει. Ακόμα και στις ΗΠΑ, 
την μητρόπολη του Καπιταλισμού,οι Προέδροι εκλέγονται με 
τις μισές ψήφους του εκλογικού σώματος. Την ίδια ώρα η κοινή 
γνώμη δεν γνωρίζει τις βαθύτερες αιτίες των επεμβάσεων της 
χώρας τους, στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η έρευνα, «Η Αμερική πηγαίνει στην ψηφοφορία» που 
πραγματοποίησε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός VOTE’s,  
ρίχνει φως σε αθέατες πλευρές του φαινομένου. Άτομα με 
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, απέχουν περισσότερο από τις 
εκλογές. Μόνο 40% από εκείνους των οποίων το οικογενειακό 
εισόδημα ήταν λιγότερο από 50.000 δολάρια, συμμετείχαν 
στις εκλογές σε σύγκριση με το 60% εκείνων που οικογενειακά 
κερδίζουν πάνω από 75.000 δολάρια. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η εκπαίδευση, 
αφού μόνο το 30% εκείνων που είχαν δίπλωμα Πανεπιστημίου 
απείχαν από τις εκλογές σε σύγκριση με το 61% εκείνων που 
είχαν χαρτί κολεγίου. 

Απο την Αμερική στην Ευρώπη

Η τεράστια αντίθεση φτωχών και πλουσίων σε διάφορες χώρες 
τις Ευρώπης, καθώς και τα μέτρα λιτότητας, γιγαντοποίησαν 
την αποχή. Στις Ευρωεκλογές του 2014, η αποχή στο σύνολο 
της ΕΕ, ήταν επίσης στα επίπεδα του 50%. Ωστόσο, δεν 
αποτράπηκαν οι πολιτικές των μνημονίων και η φτώχεια. 

Στις πρόσφατες εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου που έγιναν 
στην Ελλάδα, ένα ποσοστό που έφτασε στο 43.41% απείχε 
από τις εκλογές.  Ενώ στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, η 
αποχή  είχε φτάσει στο 36,13%. Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 
του 2012 , στο 34,9% . Όπως φαίνεται το ποσοστό αυτό 
είναι σχεδόν σταθερό, μια μεγάλη μερίδα πολιτών δηλαδή, 
απαξιώνει εντελώς την εκλογική διαδικασία.Στην Ισπανία 
στις πρόσφατες εκλογές του Δεκεμβρίου 2015, η αποχή  ήταν 
επίσης ιδιαίτερα αυξημένη, ιδίως στις φτωχογειτονιές των 
μεγαλουπόλεων, όπου οι άνθρωποι δεν διαβλέπουν κάποια 
προοπτική. Συγκεκριμένα η αποχή ξεπέρασε το 35% των 
ψηφοφόρων (από 25% το 2004).  

Απο την Ευρώπη στην Κύπρο και τα σπίτια μας

Η απαξίωση της πολιτικής ζωής, των κομμάτων και του 
πολιτικού συστήματος οδήγησε περισσότερους από τους 
μισούς εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να μην ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα στις τελευταίες Ευρωεκλογές 
στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό του 56,2% ( σε 
πραγματικούς αριθμούς 340.025 άτομα)  των εγγεγραμμένων 
ψηφοφόρων, προτίμησαν να απέχουν από τις εκλογές.

Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν (RAIConsulyants) η αποχή στις 
ευρωεκλογές καταδυκνύει πως η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών, εξέφρασε διά της αποχής τη διαμαρτυρία και την 
αγανάκτησή της. Θεώρησε πως με αυτό τον τρόπο, στέλνει 
ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για αλλαγές στην πολιτική ζωή 
και στο σύστημα γενικότερα. Ένας άλλος λόγος είναι η 
ανάγκη της κοινωνίας για τιμωρία όσων ευθύνονται για την 
οικονομική κατάρρευση,  αλλά και στην αξιακή ισοπέδωση 
που παρατηρείται στην κοινωνία. Με βάση την έρευνα ένα 
ποσοστό, που αγγίζει το 84% απαντά, με διαφορετικούς τόνους 
(απαξίωση, αγανάκτηση, απόρριψη, έλλειψη εμπιστοσύνης), 
«αναμετράται» με το πολιτικό σύστημα, έχοντας έντονη την 
άποψη ότι αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά.

Ηλικιακά οι λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες, εκφράζονται 
συνήθως σε πιο έντονο συναισθηματικό επίπεδο. Εκφράζουν 
απογοήτευση και αγανάκτηση. Πιο έντονη είναι απαξίωση 
και η απόρριψη στις νεαρές ηλικίες. Οι κύριοι λόγοι για τους 
οποίους, απέχει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
έχει να κάνει με τα ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, 
την απογοήτευση που φυσιολογικά αισθάνονται από τις 
δυσκολίες της πραγματικής ζωής, καθώς και στην διαχείριση 
του πολιτικού συστήματος, κυβέρνησης, κομμάτων και του 
πολιτικού προσωπικού.

Πάνω απο 100 χιλιάδες δεν ψήφησαν στις Προεδρικές

Στις τελευταίες Προεδρικές εκλογές, του 2013, κατά τον 
δεύτερο γύρο των εκλογών ο Νίκος Αναστασιάδης εξελέγη 
νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μια διαφορά 
61 χιλιάδων ψήφων απο τον Σταύρο Μαλά.

Την ίδια ώρα 100 χιλιάδες πολίτες δεν άσκησαν το εκλογικό 
τους δικαίωμα, ενώ άλλοι 18 χιλιάδες ψηφοφόροι έριξαν 
λευκό και άλλοι 14 χιλιάδες άκυρο. Τα ποσοστά της αποχής 
κρίθηκαν τεράστια, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι αναφερόμαστε 
στις σημαντικότερες εκλογές, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
το μέλλον. 

Όλοι είναι το ίδιο;

Στην Κύπρο, όπως φαίνεται παρά τις διακυρήξεις γαι 
οικονομική ανάπτυξη, δεν αλλάζουν τα αισθήματα του 
κόσμου ή η πραγματικότητα την οποία βιώνει. Δυστυχώς, 
στον εκλογικό κατάλογο μέχρι στιγμής, έχουν εγγραφεί 
μόνο 1328 νέοι ψηφοφόροι από τις 37000. Ενώ, πενιχρό 
είναι και το ενδιαφέρον εγγραφής στους εκλογικούς 
καταλόγους του εξωτερικού εγράφησαν μόνο 38 εκλογείς. 
Το Κυπριακό κοινοβούλιο έχει 56 βουλευτικές έδρες, από 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται διακρίνονται οι πολιτικές, 
ταξικές διαφορές των κομμάτων. Η ρητορική που λέει 
πως όλοι είναι το ίδιο, αποδομείται από τις αποφάσεις 
του ιδίου του κοινοβουλίου:

1. Προστασία των Ταμείων πρόνοιας των εργαζομένων 
μετά το Κούρεμα των καταθέσεων που επιβλήθηκε από 
την κυβέρνηση:
ΥΠΕΡ:ΑΚΕΛ, Οικολόγοι
ΚΑΤΑ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ/ΕΔΕΚ 

2. Ψήφιση Προϋπολογισμών Λιτότητας:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ
ΚΑΤΑ:ΑΚΕΛ/ΕΔΕΚ/Οικολόγοι 

3. Φορολογία της Ακίνητης Ιδιοκτησίας:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ/ΕΔΕΚ
ΚΑΤΑ:ΑΚΕΛ/Οικολόγοι 

4. Προστασία Οικογενειακής Πρώτης Κατοικίας και 
μικρής επαγγελματικής στέγης:
ΥΠΕΡ:ΑΚΕΛ/ΕΔΕΚ/Οικολόγοι
ΚΑΤΑ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ 

5. Τέλη στην Δημόσια Υγεία:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ
ΚΑΤΑ:ΑΚΕΛ /ΕΔΕΚ/ Οικολόγοι 

6. Κουτσoύρεμα φοιτητικής χορηγίας:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ/Συμμαχία Πολιτών. 
KATA:ΑΚΕΛ/ ΕΔΕΚ/ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  

7. Προώθηση Πλαισίου Αφερεγγυότητας και 
Εκποιήσεις:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ/Συμμαχία Πολιτών/ΕΔΕΚ
KATA:ΑΚΕΛ

8. Ιδιωτικοποιήσεις:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ/Συμμαχία Πολιτών
KATA:ΑΚΕΛ

9. Ένταξη της Κύπρου στο Συνεταιρισμό
για την Ειρήνη:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ/Συμμαχία Πολιτών/ΕΔΕΚ
KATA:ΑΚΕΛ

10. Αύξηση του Ορίου Συνταξιοδότησης:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ/ΔΗΚΟ/Συμμαχία Πολιτών
KATA:ΑΚΕΛ/ΕΔΕΚ 

11. Ωράρια Καταστημάτων:
ΥΠΕΡ:ΔΗΣΥ
KATA:ΑΚΕΛ/ΔΗΚΟ/ΕΔΕΚ/Συμμαχία Πολιτών/Οικολόγοι 

Η Αποχή να γίνει συμμετοχή

Η πραγματικότητα την οποία, πολλοί δεν θέλουν να 
δούμε είναι το γεγονός, ότι η ταξική προέλευση του κάθε 
κόμματος, είναι αυτή που καθορίζει της αποφάσεις που 
λαμβάνει. Τα ποιό πάνω είναι μερικά από τα νομοσχέδια 
που καθορίζουν το μέλλον. Οι αποφάσεις εντός του 
κοινοβουλίου, έχουν να κάνουν με την σύνθεση δυνάμεων, 
εντός του. 

Η αποχή, είτε έχει την μορφή της διαμαρτυρίας είτε απλά 
της αδιαφορίας, δεν ενοχλεί όσους κατέχουν τον πλούτο. 
Δεν διορθώνει τα κακώς έχοντα, αντίθετα τα επιτείνει. Η 
προλεταριοποίηση της κοινωνίας, η φτώχεια, η ανέχεια, τα 

λεγόμενα mini-jobs των 500 ευρώ, η διάλυση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, γίνονται με την αποχή και την ανοχή μια μεγάλης 
μερίδας της Κυπριακής κοινωνίας.  

Μόνο μέσα απο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα 
των νέων μπορεί να αλλάξει η κοινωνία. Οι νέοι είναι αυτόι 
που θα φέρουν το νέο. Αναφερόμαστε σε μια στάση ζωής, 
του ενεργού άνθρωπου, που δεν περιμένει τις εκάστοτε 
εκλογές για να εκφράσει άποψη. Αλλά, ενημερώνεται και έχει 
ευαισθησίες. Μια ζωή αγωνιστική, διεκδικητική, ενάντια σε 
κάθε εκμετάλλευση, στο σχολείο, το γραφείο, το πανεπιστήμιο, 
στην καθημερινή βιοπάλη. Οι εκάστοτε εκλογές είναι ο σταθμός 
στον οποίο όλοι καλούμστε να καταθέσουμε άποψη και κρίση. 
Ας μην τον χάσουμε...

•Δημήτρης Στρατής
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»



8 επετειακά

μ ε γ ά λ η  δ ι α δ ή λ ω σ η 
των εργατριών στην 
κλωστοϋφαντουργία και στα 
ραφτάδικα της Νέας Υόρκης 
στις 8 Μαρτίου 1857 έμελλε 
να γραφτεί στην ιστορία και 

λίγα χρόνια αργότερα η επέτειος της να 
καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας. 
Με αιτήματα «δεκάωρη δουλειά, φωτεινές 
και υγιεινές αίθουσες εργασίας, μεροκάματα 
ίσα με των κλωστοϋφαντουργών και των 
ραφτών», χτυπήθηκε από την αστυνομία και 
βάφτηκε στο αίμα των εργατριών. Ωστόσο, 
η ηρωική θυσία τους παραμένει φωτεινός 
φάρος στην ιστορία του εργατικού και του 
γυναικείου κινήματος.

Η 8η του Μάρτη πρέπει να τιμάται ως  μέρα 
αγώνα για την ισοτιμία των δύο φύλων και 
την εξάλειψη κάθε μορφής καταπίεσης και 
διάκρισης σε βάρος της γυναίκας στην 
εργασία, τη μόρφωση, την οικογένεια, τη 
συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή 
και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Για εμάς, 
η ισοτιμία των δύο φύλων δε σημαίνει 
ισοπέδωση και εξάλειψη των βιολογικών 
διαφορών τους (γι’ αυτο θεωρούμε ότι ο 
όρος «ισοτιμία των δύο φύλων» αποδίδει 
πιο εμφαντικά αυτό το νόημα απ’ ότι ο 
όρος «ισότητα»). 
Αντίθετα, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη 
ότι η γυναίκα έχει μια 
ιδιαίτερη θέση στη 
φυσική λειτουργία 
της αναπαραγωγής 
και θα πρέπει να 
έχει την πλήρη και 
ολόπλευρη στήριξη 
της κοινωνίας και 
της πολιτείας σε 
αυτό (με νομοθεσίες 
που να δίνουν 
επαρκείς άδειες στην 
εργαζόμενη γυναίκα 
για να γεννήσει 
και να φροντίσει 
τ ο  β ρ έ φ ο ς , 
μ ε  δ η μ ό σ ι ο υ ς 
κ α ι  δ ω ρ ε ά ν 
β ρ ε φ ο κ ο μ ι κ ο ύ ς 
και παιδοκομικούς 
σ τ α θ μ ο ύ ς ,  μ ε 
διευκολύνσεις στο 
ωράριο εργασίας 
κλπ).

Κατά τον 20ο αιώνα η θέση της γυναίκας 
βελτιώθηκε σημαντικά, αφού κατοχυρώθηκε 
συνταγματικά η ισότητα των δύο φύλων 
και στις πλείστες χώρες του πλανήτη 
καταργήθηκαν οι νομικές διακρίσεις 
σε βάρος των γυναικών. Παρόλα αυτά, 
απέχουμε πολύ από την πραγματική 
ισοτιμία των δύο φύλων. Στις μέρες μας 
παρατηρούνται πισωγυρίσματα στον αγώνα 
των γυναικών καθώς η θύελλα που έχει 
προκαλέσει η κρίση του καπιταλιστικού 
συστήματος έχει καταρρακώσει το κοινωνικό 
κράτος πλήττοντας δραματικά τις γυναίκες. 
Αφενός, το κλείσιμο των παιδικών σταθμών 
και των στεγών φροντίδας των ηλικιωμένων 
αυξάνουν το ήδη φορτισμένο πρόγραμμα 
των γυναικών. Αφετέρου, οι χαμηλοί 
μισθοί, η καταπάτηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, η φιλελευθεροποίηση των 
ωραρίων και μια σειρά από αντιλαϊκά  μέτρα 
κάνουν τις συνθήκες ζωής των γυναικών 
ακόμη πιο δύσκολες.

Σύμφωνα με όλες τις στατιστικές σε όλες τις 
χώρες του κόσμου, η ανεργία, η φτώχεια, η 
μερική απασχόληση, οι μειωμένες απολαβές, 
«προτιμούν» σταθερά τις γυναίκες. Η 
μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην ΕΕ είναι 16% (στην Κύπρο 

18%% ) . Επ ίσης , 
τ ο  7 5 %  τ ω ν 
εργαζομένων με 
μειωμένο ωράριο 
είναι γυναίκες, 
π α ρ ό λ ο  π ο υ 
αποτελούν το 60% 
των πτυχιούχων 
πανεπ ιστημ ίου 
στην ΕΕ.

Φαινόμενα όπως η 
ενδοοικογενειακή 
β ί α  κ α ι  η 
σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή 
π α ρ ε ν ό χ λ η σ η 
κτυπούν σχεδόν 
αποκλειστικά τη 
γυναίκα. Σύμφωνα 
με τον ΟΗΕ, πάνω 
από το 70% των 
γυναικών του 
πλανήτη έχουν 
βιώσει τη βία –
σε οποιαδήποτε 
μορφή της- κατά 
τη διάρκεια της 
ζωής τους.

 

Αποτελεί, ακόμα, ντροπή για την 
ανθρωπότητα το γεγονός ότι στον 21ο 
αιώνα εκατομμύρια γυναίκες αποτελούν 
αντικείμενα δουλεμπορίου, φυλακίζονται 
και εξαναγκάζονται να εκπορνευτούν.

Επιπρόσθετα, περισσότερα από 140 
εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν 
υποστεί το μαρτύριο του ακρωτηριασμού 
των γεννητικών τους οργάνων, γιατί 
έτσι –σύμφωνα με το «έθιμο» θεωρούνται 
καθαρές. Εκατομμύρια γυναίκες ζουν 
σε χώρες όπου δια νόμου απαγορεύεται 
να μορφωθούν, να εργαστούν, να 
κυκλοφορήσουν ασυνόδευτες, να μην 
καλύπτουν το πρόσωπο και το σώμα τους. 
Χιλιάδες άλλες γυναίκες λιθοβολούνται 
μέχρι θανάτου για εγκλήματα «τιμής».

Για την Αριστερά, το γυναικείο ζήτημα 
δεν αποτελεί θέμα ανταγωνισμού των δύο 
φύλων ούτε ξεπερασμένων νοοτροπιών μιας 
πατριαρχικής ανδροκρατικής κοινωνίας, 
όπως υποστηρίζουν τα αστικά κόμματα και 
οι κύκλοι της ΕΕ. Το γυναικείο ζήτημα έχει 
καθαρά ταξικό χαρακτήρα καθώς η γυναίκα, 
η οποία θεωρείται κατώτερη από τον άνδρα, 
τυγχάνει ακόμη μεγαλύτερης εκμετάλλευσης 
από τους εργοδότες και το κεφάλαιο. 
Επιπρόσθετα, οι γυναίκες της εργατικής 
τάξης είναι εκείνες που αναγκάζονται να 
ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες σε σύγκριση 
με τις γυναίκες της αστικής τάξης.

Η γυναίκα της εργατικής τάξης, αφού 
τελειώσει από το μεροκάματο θα επιστρέψει 
στο σπίτι όπου πρέπει να συνεχίσει με την 
φροντίδα του νοικοκυριού, των παιδιών, 
του συντρόφου της, των ηλικιωμένων. Από 
την άλλη, οι γυναίκες της αστικής τάξης σε 
πολλές περιπτώσεις δεν δουλεύουν ενώ 
ταυτόχρονα έχουν την οικονομική ευχέρεια 
μέσω της οποίας μπορούν να ανταποκριθούν 
στους πολλαπλούς ρόλους που έχει να 
επιτελέσει μια γυναίκα.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως η πραγματική 
γυναικεία χειραφέτηση δεν μπορεί να 
επέλθει μέσα στα πλαίσια του καπιταλιστικού 
συστήματος, στη ρίζα του οποίου βρίσκεται 
στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από 
άνθρωπο.  Η ισοτιμία ανδρών και γυναικών 
μπορεί να επέλθει μόνο στην ποιοτικά 
ανώτερη κοινωνία, η οποία θέτει στο 
επίκεντρο της τον άνθρωπο και τις ανάγκες 
του, καταργεί κάθε μορφή εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο και εγγυάται την 
κοινωνική ισότητα και την ισοτιμία των 
φύλων: στο σοσιαλισμό!

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας 
Κ.Σ ΕΔΟΝ
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«Δεν μπορούμε όμως
να τραβήξουμε τις
μάζες στην πολιτική, 
χωρίς να τραβήξουμε
σ’ αυτήν και τις γυναίκες. 
Γιατί οι γυναίκες
που εκπροσωπούν
το μισό ανθρώπινο
γένος, καταπιέζονται 
στον καπιταλισμό δυο
φορές περισσότερο...»

Β. Ι. Λένιν

«Όποιος σκαμπάζει
λίγο από ιστορία,
ξέρει καλά πως
οι μεγάλες κοινωνικές
μεταβολές είναι 
αδύνατες
χωρίς το γυναικείο 
προζύμι”.

Καρλ Μαρξ
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 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων ενέκρινε 
έκθεση πρωτοβουλίας από τον MarkDEMES-
MAEKER (ECR, BE) σχετικά με την ενδιάμεση 
αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο κατακερματισμός των 
βιοτόπων, η υποβάθμιση και η καταστροφή του ως 
αποτέλεσμα της αλλαγής της χρήσης γης, την αλλαγή 
του κλίματος, μη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης 
και της χρήσης των θαλασσών είναι μερικές από 
τις κύριες πιέσεις που προκαλούν την απώλεια της 
βιοποικιλότητας στην ΕΕ και πέρα από τα σύνορά της.

Κατά συνέπεια, οι βουλευτές τόνισαν τη ζωτική 
σημασία της αυξημένης πολιτικής βούλησης 
σε ανώτατο επίπεδο για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και την ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας, ιδίως μέσω της εφαρμογής 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, την επιβολή και 
την περαιτέρω ενσωμάτωση της προστασίας της 
βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς πολιτικής και 
δράσεις από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
έτσι ώστε να παρέχουν σχετικές πληροφορίες και 
την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα.

Η Επιτροπή κλήθηκε να ενισχύσει το ρόλο της ως 
προς την προστασία  της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων  και να αναδείξει τη σχέση της με 
οικονομικά θέματα, με σκοπό τη μετάβαση σε μια 
πράσινη οικονομία,όπως επίσης και να  εντείνουν 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη της και 
το «πρασίνισμα» του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

• Εκφράζοντας τη λύπη τους για την αργή πρόοδο 
των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, οι βουλευτές 
τόνισαν ότι η πλήρης εφαρμογή και επιβολή, 
καθώς και επαρκής χρηματοδότηση, αποτελούν  
απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της 
επιτυχίας της στρατηγικής στο σύνολό της και την 
ικανοποίηση του πρωταρχικού στόχου. Κάλεσαν 
την Επιτροπή να βελτιώσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές, οι οποίες θα πρέπει να διευκολύνουν την 
πλήρη εφαρμογή και επιβολή των οδηγιών. Επίσης, 
κάλεσαν τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν την 
ονομασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών 
Natura 2000 και να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης, 
σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Επανέλαβαν τις προηγούμενες εκκλήσεις τους για 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ για τη διαχείριση 
των περιοχών Natura 2000. 

•Η έκθεση κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένη πρόταση για την ανάπτυξη ενός 
διευρωπαϊκού δικτύου για πράσινες υποδομές από 
το 2017. Ενθαρρύνει την από κοινού ανάπτυξη, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, μιας στρατηγικής 
για ευρωπαϊκούς διαδρόμους άγριας ζωής για τα 
απειλούμενα είδη.

Τα κράτη μέλη καλούνται να δώσουν προτεραιότητα 
στους στόχους αποκατάστασης του 15% των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, μέχρι το 2020 και 
να χρησιμοποιήσουν τις πιστώσεις που διατίθενται 
στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
για το σκοπό αυτό.

• Η ενσωμάτωση της διατήρησης της φύσης σε 
άλλους τομείς πολιτικής εξακολουθεί να έχει 
εξέχουσα σημασία και τονίστηκε ο κρίσιμος ρόλος 
της γεωργίας και της δασοκομίας στο πλαίσιο 
αυτό. Τόνισαν ότι η αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν στη 
γεωργία και στη δασοκομία, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000, αναδεικνύεται ως μία 
από τις έξι βασικές προτεραιότητες για την αγροτική 
ανάπτυξη στην ΕΕ.
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Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να κάνουν καλύτερη 
χρήση των υφιστάμενων μέσων της ΚΓΠ και της 
πολιτικής συνοχής για να βοηθήσουν τους αγρότες 
και τους φορείς της δασοκομίας στην επίτευξη των 
στόχων για τη βιοποικιλότητα.

Η Επιτροπή καλείται να: (i)  προωθήσει την 
αειφόρο διαχείριση των δασών του κόσμου, 
διασφαλίζοντας τις οικολογικές διαδικασίες, 
με σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών για τη διατήρηση των δασικών πόρων, 
(ii) να απαγορεύσει την καταστροφή των φυσικών 
δασών (iii) να διασφαλίσει την προστασία των 
απειλούμενων ειδών και (iv) να απαγορεύσει τα  
τοξικά φυτοφάρμακα και τη φύτευση των γενετικά 
τροποποιημένων δέντρων.

• Η έκθεση καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής σωστά και έγκαιρα, εφαρμόζοντας τη 
διαχείριση με βάση το οικοσύστημα της αλιείας, 
και μεταξύ άλλων, την προώθηση της βιώσιμης 
μεθόδων αλίευσης. 

Τόνισε τη σημασία της μείωσης της ρύπανσης, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί η θαλάσσια 
βιοποικιλότητα και τα αποθέματα.

• Η Επιτροπή καλείται να καταρτίσει, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1143/2014, 
ακριβή και πλήρη κατάλογο των χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών που απασχολούν την Ένωση. 

• Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να 
υιοθετήσουν πλήρως και να διευκολύνουν τη 
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, και τη σταδιακή 
κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων έως το 2020, εξασφαλίζοντας ότι 
οι αξιολογήσεις των επιδοτήσεων αυτών έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το 2016 και ότι οι απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων έχουν ενσωματωθεί στη 
σχετική κοινοτική τομεακά πεδία πολιτικής.

Η έκθεση ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συγκεντρώσουν στοιχεία και να 
αναπτύξουν κατάλληλο πλαίσιο για την πρόληψη 
του κατακερματισμού των οικοτόπων και την 
καθαρή απώλεια της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος σε συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών. 

Η έκθεση τόνισε επίσης τη σημασία των πιο κάτω:

•Της καινοτομίας, έρευνας και της ανάπτυξης, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των οδηγιών 
για τη φύση.

•Την επέκταση της προσέγγισης πολλαπλών 
ταμείων για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας.

•Βελτίωση της συνοχής σε σχετικές τομεακές 
πολιτικές με σκοπό την ενσωμάτωση των στόχων 
της βιοποικιλότητας.

•Τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τις 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

•Εφαρμόζοντας πλήρως την αρχή της 
προφύλαξης κατά την έγκριση της χρήσης και 
της απελευθέρωσης στο περιβάλλον των ζώντων 
τροποποιημένων οργανισμών.

Εν όψει της μη τήρησης των στόχων για τη 
βιοποικιλότητα για το 2020, ζητήθηκε από την 
Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο ανά διετία 
εκθέσεις στις οποίες το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
επεξεργαστεί την πορεία των εργασιών, τους 
λόγους για τη μη επίτευξη και τη στρατηγική για 
τη διασφάλιση της μελλοντικής συμμόρφωσης.

Το ΑΚΕΛ δίνει ιδιαίτερη σημασία και 
προσοχή, στην προστασία και διαφύλαξη της 
βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί τον πλούτο 
πάνω στον οποίο στηρίζονται όλες οι μορφές 
ζωής στο πλανήτη. Η βιοποικιλότητα και η 
διατήρηση της αποτελεί προϋπόθεση για την 
επιβίωση των οικοσυστημάτων, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί την βάση πάνω στην οποία θα 
βασιστούν οι επόμενες γενιές για να επιβιώσουν 
και να αναπτυχθούν, για αυτό και υπερψήσισε 
το ψήφισμα που κατατέθηκε, όπως και η ομάδα 
μας στο ΕΚ, ΕΕΑ/ΒΠΑ το οποίο εγκρίθηκε από 
την Ολομέλεια του ΕΚ  με 592 ψήφους υπέρ, 52 
κατά, και 45 αποχές.

ρμόδιες Επιτροπές:ITRE-IMCO, Εισηγήτριες: K.Kallas (ALDE)-E.Geb-
hardt (S&D).

Στις 6 Μαΐου 2015, η Κομισιόν δημοσίευσε ανακοίνωσή σχετικά με 
την Στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά (COM (2015)192), η 
οποία περιλαμβάνει 16 πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν εντός του 2016. 
Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα 
συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, θα βοηθήσει τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο και θα επιτύχει να επικρατήσει η ΕΕ ως ηγέτης στην ψηφιακή οικονομία. 

• Τονίζεται πως η ολοκλήρωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ, θα 
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, θα δώσει νέα ώθηση στην ενιαία 
αγορά και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

• Υπογραμμίζεται η ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση του νομικού πλαισίου που 
διέπει τις διαδικτυακές πωλήσεις ψηφιακού περιεχομένου και υλικών αγαθών 
από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, είτε πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό 
πλαίσιο είτε σε εγχώριο.

• Προκειμένου να προληφθεί η στρέβλωση της αγοράς ζητείται να ενισχυθεί 
ο συντονισμός στον τομέα της φορολογίας, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση 
μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ.

• Υπογραμμίζεται ως προτεραιότητα η ανάπτυξη ενός απλουστευμένου, ενιαίου 
και συνεκτικού ηλεκτρονικού συστήματος ΦΠΑ.

• Τονίζεται η σημασία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, 
Galileo και Egnos, για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

• Καλεί την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής.

• Καλείται η Κομισιόν να συμβάλει στο να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως ανοικτή, 
ουδέτερη, ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς πλατφόρμα προς το συμφέρον 
των πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως.

• Τονίζεται ότι η δημόσια πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης, με την προστασία των δεδομένων, την καθιέρωση προτύπων 
ασφαλείας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και ενίσχυσης 
της θέσης του καταναλωτή.
• Τονίζεται ότι η Κομισιόν και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν μια πιο 
δυναμική οικονομία η οποία θα οδηγεί σε άρση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις, 
ιδίως τις καινοτόμες, τις μικρές και μεσαίες, τις νεοφυείς, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στις αγορές και στην χρηματοδότηση.  

• Επισημαίνεται πως είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της 
ψηφιοποίησης στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και να 
επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους 
εργαζόμενους.
 
• Υποστηρίζεται πως πρέπει να προωθηθούν μέτρα για τη βελτίωση της 
διαφάνειας των τιμών καθώς και για την ενημέρωση όσον αφορά την ευθύνη 
σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας.

• Τονίζεται ότι η περαιτέρω 
εναρμόνιση της παράδοσης 
δεμάτων από την Επιτροπή 
δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
σε χαμηλότερη κοινωνική 
προστασία και χειρότερες 
εργασιακές συνθήκες για τους 
διανομείς δεμάτων,καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα αυτό.

• Προτρέπει την Κομισιόν και το Συμβούλιο να αυξήσουν το μερίδιο του δωρεάν 
λογισμικού ανοιχτού κώδικα και την εκ νέου χρήση του στις δημόσιες διοικήσεις.

Η ψηφιακή ατζέντα αποτελεί απάντηση στους στόχους των μεγάλων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μονοπωλίων για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, για μαζικές εξοικονομήσεις στην 
κλίμακα της παραγωγής, και εν τέλει για αύξηση των επιχειρηματικών τους 
κερδών. Οι στόχοι αυτοί, όπως επεξηγείται τόσο στην έκθεση της Κομισιόν όσο 
και στην έκθεση του ΕΚ, θα επιτευχθούν μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
και την άρση των ρυθμιστικών διοικητικών εμποδίων καθώς και των κρατικών 
ρυθμίσεων. 

Επί της ουσίας με την δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η ΕΕ αξιοποιεί 
πλήρως τις νέες τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και της Ευρώπης 2020 προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίων και 
των πολυεθνικών,ενώ πρωταρχικός στόχος της ψηφιακής αγοράς θα έπρεπε 
να ήταν η χρήση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αντ’ αυτού η πρόταση της Κομισιόν, την οποία 
χαιρετίζει και η έκθεση του ΕΚ, στόχο έχει την χρήση των νέων τεχνολογιών για 
περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, για εξυπηρέτηση των αναγκών 
της αγοράς, προώθηση των συμφερόντων  των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς 
και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.

 Για την Κύπρο πολύ αρνητική είναι και η αναφορά στην ανάγκη να υπάρξει 
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ καθώς και 
ένα ενιαίο σύστημα ΦΠΑ. Επίσης ιδιαίτερα αρνητική είναι η προσέγγιση που 
αναπτύσσεται στην έκθεση πως η απάντηση στα διάφορα προβλήματα των 
καταναλωτών είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς.

 Εν τούτοις στην έκθεση υπάρχουν και επιμέρους θετικές αναφορές όσον αφορά 
την ανάγκη για προστασία των ΜΜΕ και των εργασιακών δικαιωμάτων, για 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας 
και υγείας για τους εργαζόμενους, καθώς και για διατήρηση του Διαδικτύου 
ως ανοικτή, ουδέτερη, ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς πλατφόρμα προς το 
συμφέρον των πολιτών.

Αποτελέσματα τελικής ψηφοφορίας στην 
Ολομέλεια: 

Η έκθεση εν τέλει υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς υπερψηφίστηκε από 551 Ευρωβουλευτές. 88 Ευρωβουλευτές καταψήφισαν 
την έκθεση ,ενώ 39 Ευρωβουλευτές τήρησαν αποχή. 

11ευρωπαϊκά θέματαΜάρτης 2016

A



βουλευτικές εκλογές12

Να επιστραφούν οι παραχωρήσεις
των εργαζομένων
Η αρχή έγινε με τους εργαζόμενους στην εταιρεία λεωφορείων «Ζήνων», οι οποίοι κατήλθαν σε απεργία διεκδικώντας 
την υλοποίηση γραπτής συμφωνίας που προτάθηκε το 2014 από το ίδιο το Υπ. Εργασίας και η οποία τελικά θα σημαίνει 
την ανάκτηση μόλις του 15% απ’ αυτά που οι εργαζόμενοι παραχώρησαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης. Άξιο 
αναφοράς είναι το γεγονός πως ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Α. Νεοφύτου τοποθετήθηκε κατά των απεργιακών κινητοποιήσεων 
των εργαζομένων στην εταιρεία «Ζήνων»,αποδίδοντας σ’ αυτούς συγκρουσιακή διάθεση και απουσία σοβαρότητας και 
υπευθυνότητας. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση με πρωτοφανή αυταρχισμό και καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων 
δήλωνε ότι θα διασφαλίσει την απεργοσπασία.

Οι εγαζόμενοι στη ξενοδοχειακή βιομηχανία αποφάσισαν, και αυτοί, να λάβουν δυναμικά μέτρα για να διεκδικήσουν 
επιστροφή των αποκοπών τους των προηγούμενων ετών που υπολογίζονται από 10% μέχρι 15%. Ανάμεσα στα αιτήματά 
τους είναι επίσης η κατοχύρωση του ταμείου προνοίας και της πενθήμερης εργασίας, καθώς επίσης και η παραχώρηση 
υποχρεωτικής άδειας 15 ημερών.

Στον αναπνευστήρα η δημόσια υγεία εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας 
Η συνέχεια σ’ αυτή την κοινωνική έκρηξη κατά των πολιτικών της κυβέρνησης δόθηκε από τους κυβερνητικούς ιατρούς, 
οι οποίοι αντέδρασαν στην πρόθεση του κυβερνώντος κόμματος και του ΔΗΚΟ να επαναφέρουν στην Βουλή το θέμα 
της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης των γιατρών στο 67ο έτος. Την ίδια στιγμή που τα δημόσια νοσηλευτήρια 
υπολειτουργούν με πολλές ελλείψεις, με γιατρούς και νοσηλευτές πουείναι σε αναμονή κλήσης κάθε βράδυ και βγάζουν 
εφημερίες στα νοσοκομεία πάνω από δέκα φορές το μήνα, με ασθενείς που περιμένουν χρόνια στις λίστες αναμονής, η 
κυβέρνηση προτιμά να εξυπηρετήσει τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και μια χούφτα υψηλόβαθμωνκαρεκλοκενταύρων. 
Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο προωθεί το «μίνι ΓΕΣΥ», το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επιπρόσθετη φορολογία για 
τα νοσοκομεία και το οποίο ουσιαστικά ενταφιάζει το ΓΕΣΥ.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις, κατήλθαν επίσης και οι νοσηλευτές, μέλη της ΠΑΣΥΝΟ, ζητώντας λύσεις στα ζητήματα 
των νοσηλευτών και των κρατικών νοσηλευτηρίων. Οι νοσηλευτές έθεσαν με δυναμικό τρόπο στον Υπουργό Υγείας τα 
αιτήματα τους, όπως το διαχρονικό αίτημα για τοποθέτηση στην πανεπιστημιακή δομή της Δημόσιας Υπηρεσίας και την 
αναγνώριση της προσφοράς των νοσηλευτών, καθώς και η αναβάθμιση της κλίμακας μισθοδοσίας τους, η αποπαγοποίηση 
των θέσεων προαγωγής, η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων κ.ά.

Ο δημόσιος τομέας της Υγείας βρίσκεται υπό κατάρρευση εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας της κυβέρνησης Αναστασιάδη- 
Συναγερμού και του κουρέματος €185 τόσων εκ. από τους προϋπολογισμούς για την υγεία, την ώρα που λόγω της κρίσης 
αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των συμπολιτών μας που προσφεύγουν στο δημόσιο τομέα υγείας για ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.

Οι συνταξιούχοι ξανά στο δρόμο
Δυναμικά αντέδρασαν και οι συνταξιούχοι στην καθυστέρηση που επιδεικνύει η κυβέρνηση Αναστασιάδη στην εφαρμογή 
του ΓΕΣΥ.Τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της κοινωνικής αναλγησίας και της αναποφασιστικότητας της κυβέρνησης είναι 
ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί και γενικά οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.Το σημερινό 
σύστημα υγείας, νοσεί, βρίσκεται ήδη στον αναπνευστήρα και δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχουν οι πολίτες και ιδιαίτερα 
οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται, να μην εξυπηρετούνται και να περιμένουν στη σειρά μήνες ή χρόνια για μια εξέταση 
ή για χειρουργική επέμβαση.

Τα ραντεβού για εγχειρήσεις καθορίζονται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το 
τραγικό γεγονός άνθρωποι να φεύγουν από τη ζωή πριν φτάσει η ημερομηνία που προγραμματίστηκε η εξέταση ή η 
εγχείρηση. Γι’ αυτό το λόγο οι συνταξιούχοι προχώρησαν με μπροστάρη την Ε.ΚΥ.ΣΥ. σε κινητοποιήσεις σε επαρχιακό 
επίπεδο καθώς και με μεγαλειώδη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας απαιτώντας την άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Μαζί με το ΑΚΕΛ να διεκδικήσουμε πίσω την αξιοπρέπεια!
Είναι πλέον ξεκάθαρο πως οι αντοχές του κυπριακού λαού έχουν φτάσει στο απροχώρητο και η κοινωνία μας είναι 
ένα καζάνι που βράζει. Είναι πασιφανές πως τους επερχόμενους μήνες θα έχουμε όλο και μεγαλύτερες αντιδράσεις 
καικινητοποιήσεις ενάντια στις πολιτικές της κυβέρνησης. Η ουσία όμως είναι αυτή η οργή και αγανάκτηση του κόσμου 
να φανεί και τον ερχόμενο Μάη στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό θα γίνει με την στήριξη της μόνης πολιτικής δύναμης 
που αντιστέκεται και αντιπαλεύει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κυβέρνησης – Τρόικας, της μόνης δύναμης που εντός 
και εκτός βουλής δίνει τη μάχη στο πλευρό των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των φοιτητών και των 
μαθητών. Αυτή η πολιτική δύναμη δεν είναι άλλη από το ΑΚΕΛ!

Στις 22 Μαΐου ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ!!
Ψήφο στο ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις!! 

•Μιχαλάκης Σόλωνος
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Νέων Εργαζομένων Σολιάς

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης Αναστασιάδη ,το 2016 θα ήταν η χρονιά που η οικονομία μας θα ανέκαμπτε και θα βλέπαμε τα πρώτα σημάδια βελτίωσης. 
Έχοντας ήδη συμπληρώσει τους 2 πρώτους μήνες του 2016 και παρά τις συνεχείς δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, επί της 
ουσίας η κατάσταση παραμένει εξίσου άσχημη με το 2015. Η φτωχοποίηση της κοινωνίας από τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης συνεχίζεται, η ανεργία παραμένει στα ίδια 
υψηλά επίπεδα, οι νέοι μεταναστεύουν με αυξανόμενους ρυθμούς και κάθε ίχνος κοινωνικής πρόνοιας έχει ισοπεδωθεί προ πολλού.

Παρόλα αυτά κάτι έχει αλλάξει μέσα στο 2016. Κάτι που δίνει ξανά ελπίδα στο λαό μας για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό το κάτι δεν είναι τίποτα άλλο από την οργανωμένη 
αντίδραση διαφόρων κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων στα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα και πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Η κυβέρνηση έχει ανοίξει 
μέτωπα σχεδόν παντού, σε όλους τους τομείς. Έχει ανοίξει μέτωπα με εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, με συνταξιούχους. Και 
έπεται συνέχεια.

Μάρτης 2016
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απογοήτευση των νέων και όχι μόνο τα 
τελευταία χρόνια οδήγησε στην ένταση 
της απαξίωσης, της απάθειας και κατ’ 
επέκταση της αποστροφής των νέων 
από την πολιτική. Οι νέοι του τόπου 
δεν γύρισαν τυχαία την πλάτη στην 
πολιτική, καθώς αποτέλεσαν τα πρώτα 
θύματα των πολιτικών αποφάσεων της 

Κυβέρνησης Αναστασιάδη και Τρόικας για την επιβολή 
των νεοφιλελεύθερων μέτρων λιτότητας. Για τους νέους 
προδιαγράφεται ένα ζοφερό μέλλον, καθώςβίωσαν 
και βιώνουν την ανεργία, τη μετανάστευση, την 
απορρύθμιση των 
εργασ ιακών τους 
δικαιωμάτων καιτους 
χειρότερους όρους 
ε ρ γ α σ ί α ς .  Σ τ η ν 
πραγματικότητα όμως 
η στάση των νέων που 
επιλέγουν να γυρίσουν 
την πλάτη στην πολιτική 
διαδικασία οδηγεί σε 
περαιτέρω όξυνση 
τ η ς  υ π ά ρ χ ο υ σ α ς 
κατάστασης. 

Με την αποχή βολεύονται 
μόνο όσοι επέβαλαν 
αυτή τις πολιτικές! Αν 
ήταν μια φορά θρασείς 
οι πολιτικές δυνάμεις 
που προώθησαν τα 
τελευταία τρία χρόνια 
τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές λιτότητας, με 
μια ενδεχόμενη ενίσχυσή 
τους θα αποθρασυνθούν 
ακόμη περισσότερο. 
Θα επικαλούνται την 
εξουσιοδότηση από τη 
λαϊκή ετυμηγορία για να 
προχωρήσουν ακάθεκτοι 
σε ιδιωτικοποιήσεις 
και ξεπούλημα του 
δημοσίου πλούτου, 
κατάργηση εργασιακών 
δ ικα ιωμάτων,  να 
προωθήσουν τα συμφέροντα αυτών που εκπροσωπούν, 
τους λίγους και εκλεκτούς, την πλουτοκρατία.

Αξίζει τον κόπο, ως η νέα γενιά του τόπου, να είμαστε 
πιο κριτικοί στο ζοφερό μέλλον που μας μαγειρεύουν. 
Να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Να αναζητήσουμε με 
ποιον τρόπο επιβλήθηκαν αυτές οι πολιτικές. Να 
αναζητήσουμε ποια ήταν η στάση των κομμάτων στη 
Βουλή. Είναι πράγματι όλες οι θέσεις και η στάση των 
κομμάτων ίδια; 

Το ΑΚΕΛ, ως κόμμα που υπηρετεί τον κόσμο της 
εργασίας, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των 
πολλών και όχι των λίγων και εκλεκτών. Επιδιώκει 
την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους, τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων 
και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.Το ΑΚΕΛ 
τα τελευταία χρόνια υπερασπίζοντας τα συμφέροντα 
των πολλών από τη συνεχή επίθεση στα δικαιώματα 
και τις κατακτήσεις του λαού, κινήθηκε σε δύο άξονες. 
Πρώτον, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, μέσα από την 
προώθηση προτάσεων και τροποποιήσεων νόμων 
και δεύτερον, σε πολιτικό επίπεδο, στηρίζοντας 
κινητοποιήσεις κατά του μνημονίου και των μέτρων 
λιτότητας.

Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του παρουσίας το 
προηγούμενο διάστημα το ΑΚΕΛ, υπερασπίστηκε τα 
συμφέροντα των εργαζομένων και του κυπριακού λαού: 

• Δώσαμε αγώνα για να προστατεύσουμε την κύρια 
κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη με δάνειο 
μέχρι 350000, ώστε να προστατευτεί από εκποίηση.

• Κ α τ α θ έ σ α μ ε 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς 
προτάσεις για να 
βελτιώσουμε το χάος 
που δημιούργησε η 
μεταρρύθμιση της 
κοινωνικής πολιτικής 
και η εφαρμογή του 
Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος.

•Προτε ί ναμε  τη 
ριζική αναθεώρηση 
των συντελεστών 
φορολογ ίας  της 

ακίνητης ιδιοκτησίας κατά τρόπο ώστε να επανέλθει 
πιο δίκαιος και ισορροπημένος τρόπος κατανομής των 
βαρών.

• Καταθέσαμε Πρόταση Νόμου με την οποία καταργείται 
το δικαίωμα της Υπουργού Εργασίας να εκδίδει 
διατάγματα και να υποχρεωθεί να φέρει Κανονισμούς, 
με τους οποίους θα ρυθμίζεται το θέμα των ωραρίων.

• Καταθέσαμε Πρόταση Νόμου για επέκταση των 
Συλλογικών Συμβάσεων. 

• Δίνουμε μάχη για να διασώσουμε τη δημόσια περιουσία 
για αυτό και καταθέσαμε πρόταση νόμου για αναστολή 
της εφαρμογής του νόμου περί Αποκρατικοποιήσεων 
μέχρι το 2017.

• Καταθέσαμε τροπολογία για διασφάλιση των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, 
περιλαμβανομένων των Ταμείων Προνοίας και Ταμείων 
Συντάξεων, να καταστούν πλήρως διασφαλισμένα και 
κατοχυρωμένα.

• Σε σχέση με τα ιατρικά τέλη που επέβαλε η Κυβέρνηση 
στα δημόσια νοσηλευτήρια προτείναμε να αυξηθεί 
το ποσό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος της 
οικογένειας που λαμβάνεται υπόψη, ώστε αυτή να 
καθίσταται δικαιούχος Κάρτας Νοσηλείας. Επίσης θέσαμε 
τροπολογία ώστε να συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι 
Κάρτας Νοσηλείας οι συνταξιούχοι, οι μακροχρόνια 
άνεργοι, όσοι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας 
όπως αυτό τροποποιείται κατά διαστήματα.

• Καταθέσαμε πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην 
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ατόμων 
που απουσιάζουν με άδεια ασθενείας τόσο κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω άδειας όσο και τρεις μήνες μετά 
την επιστροφή του εργοδοτούμενου στην εργασία του, 
όπως δηλαδή εφαρμόζεται ήδη παρόμοια ρύθμιση και 
σε σχέση με την άδεια μητρότητας.

• Υπερασπιστήκαμε και στηρίξαμε εκείνους που 
συνήψαν δάνεια σε ξένο νόμισμα.

• Δώσαμε μάχη για τη μείωση των δανειστικών 
επιτοκίων και απαγόρευση των παράνομων χρεώσεων 
από τις τράπεζες. 

Στα πλαίσια του πολιτικού αγώνα το ΑΚΕΛ, έδωσε 
και δίνει όλες του τις δυνάμεις για να στηρίξει τις 
κινητοποιήσεις που κατευθύνονται ενάντια στις 
αντιλαϊκές νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας 
που προωθεί η κυβέρνηση. Στηρίζουμε τον αγώνα 
οργανώσεων και φορέων εκείνων που εκπροσωπούν 
τις ομάδες πληθυσμού που πλήγηκαν από τα μέτρα 
λιτότητας. Θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα των 
δυνάμεων εκείνων με στόχο την απαλλαγή από τη 
μέγγενη των πολιτικών λιτότητας, την υπεράσπιση του 
δημόσιου πλούτου, την αποκατάσταση του κοινωνικού 
κράτους και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Οι Βουλευτικές Εκλογές αποτελούν ένα βήμα σημαντικό 
για να αντισταθούμε στην επερχόμενη επίθεση στα 
δικαιώματα μας,για να διεκδικήσουμε  μέσω του 
ΑΚΕΛ την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους, τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας. 

Στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 
Μάη μπορείς να κάνεις τη διαφορά!
Ψήφισε ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις.

•Χάρης Πασιάς
Μέλος Γραφείου Κοινωνικών Θεμάτων Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Μάρτης 2016
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14 ΕΔΟΝόπουλα

T λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 

η αποστολή αλληλεγγύης που 

πραγματοποίησε η ΕΔΟΝ προς τους Σύριους 

πρόσφυγες στο Λίβανο. Αντιπροσωπεία της 

ΕΔΟΝ με επικεφαλής τον Κεντρικό Οργανωτικό 

Γραμματέα της Οργάνωσης, Βάκη Χαραλάμπους 

επισκέφθηκε την πόλη Μπάαλμπεκ, ανατολικά 

του Λιβάνου κοντά στα σύνορα με τη Συρία, από 

τις 18/2 μέχρι και τις 22/2. Στην αντιπροσωπεία 

της ΕΔΟΝ, συμμετείχαν επίσης τα μέλη του 

Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Ρεβέκκα 

Σιααμπάν και Σωτήρα Σωτηρίου, καθώς και το 

μέλος του Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων 

Αντώνης Κοκωνάς.

Η αποστολή αυτή, αποτέλεσε την κορύφωση 

της εκστρατείας του  Παιδικού Κινήματος των 

ΕΔΟΝόπουλων «Κάλαντα Αλληλεγγύης», η όποια 

φέτος ήταν αφιερωμένη στα προσφυγόπουλα της 

Συρίας. Με το ποσό που συγκεντρώθηκε από την 

εκστρατεία αυτή (€4219,06) αγοράστηκαν και 

ετοιμάστηκαν πακέτα τροφίμων πρώτης ανάγκης 

τα οποία παραδόθηκαν σε 150 οικογένειες 

προσφύγων που στερούνται τα στοιχειώδη προς 

το ζην.

Η επιλογή της περιοχής δεν ήταν καθόλου 

τυχαία, καθώς σε αυτή την περιοχή έχουν 

προσφυγοποιηθεί χιλιάδες Σύριοι τα τελευταία 

χρόνια ως αποτέλεσμα του αιματηρού συριακού 

εμφυλίου ο οποίος υποδαυλίστηκε από το ΝΑΤΟ, 

την ΕΕ και τους συμμάχους τους στην περιοχή. 

Πρόκειται για μια περιοχή, η οποία δυστυχώς δεν 

απολαμβάνει στον απαιτούμενο βαθμό τη στήριξη 

και τη βοήθεια από την Ύπατη Aρμoστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και από 

άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι εικόνες από την αποστολή αποτυπώνουν 

με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις τραγικές 

συνέπειες των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού 

στη Συρία τα τελευταία χρόνια. Το μέγεθος της 

ανθρωπιστικής καταστροφής δεν αποτυπώνεται 

μόνο στις χιλιάδες των προσφύγων που χάθηκαν 

τα τελευταία χρόνια στην Μεσόγειο αλλά και 

σε αυτούς που μένουν πίσω. Στις οικογένειες 

που προσπαθούν να επιβιώσουν, αναζητώντας 

τα στοιχειώδη όπως είναι τα τρόφιμα πρώτης 

ανάγκης και τα φάρμακα. Την όλη εικόνα 

συνθέτουν οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης με τρείς 

και τέσσερις οικογένειες να διαμένουν μέσα σε 

μικρά και κρύα δωμάτια, άθλια καταλύματα ή 

ακόμα και γκαράζ, χωρίς κρεβάτια ή ακόμα και 

χωρίς στρώματα. Η δουλειά και η εκπαίδευση για 

τις οικογένειες αυτές, είναι είδος πολυτελείας.

Στα πλαίσια της αποστολής, πραγματοποιήθηκαν 

επίσημες συναντήσεις με αντιπροσωπεία του 

Κομμουνιστικού Κόμματος του Λιβάνου και με την 

Παλαιστινιακή Δημοκρατική Ένωση της Νεολαίας 

του Λιβάνου, ενώ επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 

και σε οικογένειες Λιβανέζων στρατιωτών των 

οποίων τα παιδιά αγνοούνται από το «Ισλαμικό 

Κράτος».

Με την αποστολή αυτή, η ΕΔΟΝ επέδειξε, 

για άλλη μια φορά, με τον πιο έμπρακτο 

τρόπο την αλληλεγγύη της προς τα θύματα 

της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας και ιδιαίτερα 

προς τους πρόσφυγες, οι οποίοι δέχονται με 

τον πιο βάναυσο τρόπο τις συνέπειες των 

ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή.

Μάρτης 2016
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τις 7 Φεβρουαρίου 2016, η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών 
πραγματοποίησε το 15ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο της. Το 
θέμα που απασχόλησε το φετινό Συνέδριο ήταν «Μαζική ΠΕΟΜ 

κόντρα στη Συντήρηση και τον Εθνικισμό». Στο Συνέδριο συμμετείχαν 
δεκάδες αντιπρόσωποι της ΠΕΟΜ από όλες τις τοπικές οργανώσεις μας 
παγκύπρια, όπου είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις και 
τις εισηγήσεις τους γύρω από το θέμα του Συνέδριου.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ-μέλος 
της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Γιώργος Λουκαϊδης, ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Γιώργος Γεωργίου, εκπρόσωπος 
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Παιδείας, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 
Γονέων και Κηδεμόνων, κύριος Πέτρος Κουλέρμου, ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορίας Λευκωσίας, κύριος Οικονομίδης, εκπρόσωπος του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και της Παγκύπρια Οργάνωσης 
Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), καθώς και εκπροσώποι Κομμάτων και 
Οργανώσεων Νεολαίας.

Ως η μοναδική Μαθητική Οργάνωση του τόπου, που νοιαζόμαστε 
πραγματικά για τα προβλήματα των συμμαθητών μας, της Παιδείας μας 
και της κοινωνίας ευρύτερα, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με 

το ζήτημα της έξαρσης του εθνικισμού, του ρατσισμού και των πολιτικών 
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ που βοηθούν σε αυτό, όπως για παράδειγμα η 
συμπερίληψη του μνημείου του Γρίβα στους προτεινόμενους χώρους 
για εκδρομή των σχολείων. 

Όπως ήταν αναμενώμενο, αναπτύχθηκε έντονη συζήτηση γύρω από τις 
διάφορες πολιτικές της παρούσας κυβέρνησης, που μόνο πρόοδο δεν 
φέρνουν. Μερικές από αυτές τις πολιτικές είναι η πρόχειρη εφαρμογή 
των Νέων Ωρολόγιων Προγραμμάτων, καθώς και η  πρόταση για την 
αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και την εφαρμογή των 
εξετάσεων ανά τετράμηνα. 

Ως ΠΕΟΜίτες, τονίσαμε έντονα ότι για να μπορέσουμε να σταθούμε 
ανάχωμα σε όλες αυτές τις πολιτικές, που οδηγούν την παιδεία μας 
σε σκοτεινά μονοπάτια και θα μετρατέψουν σταδιακά τους μαθητές 
σε ρομπότ, χρειάζεται να οργανώσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο 
στις τάξεις μας, γιατί μόνο με οργανωμένη πάλη και αγώνα θα τους 
σταματήσουμε.      

•Ολίβια Μιχαήλ
Τ.Ο. ΠΕΟΜ Λυκείου Αγ.Φυλάξεως

Μάρτης 2016
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Σ τις 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες των ΕΣΕΜ  
Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου αλλά και μερίδας Κεντρικών 
Μαθητικών Συμβουλίων της Επαρχίας Λάρνακας. Οι μαθητές έστειλαν 
ξεκάθαρο μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας με αίτημα την απόσυρση 

της πρότασης για διεξαγωγή εξετάσεων ανά τετράμηνο.  Ο Υπουργός 
ουσιαστικά με τη στάση του το τελευταίο διάστημα δε μας άφησε άλλη 
επιλογή από το να βγούμε έξω από τα σχολεία και να διαμαρτυρηθούμε, 
αφού μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα αποσύρουν τη πρόταση και θα την 
εφαρμόσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Το Υπουργείο και οι διευθύνσεις των σχολείων μέσω των απειλών 
προσπάθησαν να αποτρέψουν  την έξοδο των μαθητών από τις τάξεις.  
Αποφάσισαν να βάλουν αδικαιολόγητες απουσίες σε όσους μαθητές 
φύγουν από το σχολείο για τη διαμαρτυρία, που αποτελούν και την 
πλειονότητα των μαθητών και με επιχειρήματα υποστηρίζουν την αντίθετη 
άποψη από το Υπουργείο.  Διαγράφει δηλαδή το δικαίωμα του αντιλόγου 
και του διαλόγου.  

Από την άλλη η διορισμένη «ηγεσία» της ΠΣΕΜ στέλνει ανακοίνωση με 
την οποία καλεί τους μαθητές να μην αντιδράσουν και να συμβιβαστούν 
με τις όποιες απόφάσεις του Υπουργείου, λέγοντας μεταξύ άλλων πως 
η ΠΣΕΜ έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με το Υπουργό, στην οποία 
πληροφορήθηκαν και συμφώνησαν με τις προτάσεις του Υπουργείου. 
Δεν περιμέναμε κάτι άλλο αφού η συγκεκριμένη  «ηγεσία» των μαθητών 
διορίστηκε ετσιθελικά από το Υπουργείο με σκοπό να κάνει πλάτες στο 
Υπουργείο.

Οι ΕΣΕΜ των τριών επαρχιών εκπροσωπούν τις 20 από τις 25 χιλιάδες 
των μαθητών και έχουν εκλεγεί δημοκρατικά από τους συμμαθητές μας.  
Πώς μπορεί, λοιπόν, ο Υπουργός  να μας αποκαλεί «υποομάδες μαθητών» 
και «καθοδηγούμενες επαρχίες»;  Γιατί δεν δέχεται ο Υπουργός  να έρθει 
σε ανοικτό διάλογο με τους μαθητές για να δει τελικά αν πράγματι έχουν 
λογικά επιχειρήματα και δρούν για το καλώς νοούμενο συμφέρον των 
μαθητών; Η μόνη μας «σκοπιμότητα» είναι ένα πραγματικά δωρεάν 
σχολείο με δημοκρατικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

•Άρτεμις Στυλιανού
Τ.Ο. ΠΕΟΜ Λυκείου Αποστόλου Μάρκου-Αρχάγγελος
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ραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού 
συμβουλίου της Φ.Ε. του Α.Ξ.Ι.Κ.. Μέσα και από το 
αποτέλεσμα των εκλογών, οι φοιτητές του ΑΞΙΚ, έδωσαν 

μια ξεκάθαρη νίκη στην Προοδευτική Κ.Φ.,όπου έλαβε 139 
ψήφους και ποσοστό 83.73%, σημειώνοντας άνοδο 4,66%.

Η μεγάλη αυτή νίκη της Προοδευτικής στο ΑΞΙΚ δεν είναι τυχαία. 
Το αποτέλεσμα των εκλογών καταδεικνύει την εκτίμηση των 
φοιτητών του ΑΞΙΚ στον πολύχρονο και καθημερινό αγώνα 
των στελεχών και φίλων της Προοδευτικής Κ.Φ. στο ΑΞΙΚ, για 
όλα τα προβλήματα που τους αφορούν. Είναι η Προοδευτική, η 
οποία βρισκόταν καθημερινά δίπλα στους φοιτητές του ΑΞΙΚ, 
στα μικρά και μεγάλα προβλήματα τους. Είναι η Προοδευτική, 
που μέσα από τη δράση της, κατάφερε να αναβαθμίσει τη ζωή 
των φοιτητών στο ΑΞΙΚ και να το καταστήσει ένα πιο ευχάριστο 
και λειτουργικό εκπαιδευτικό.

Είναι η Προοδευτική, που έχει γίνει συνώνυμο με τους 
αγώνες και τη διεκδίκηση για τα δικαιώματα των φοιτητών. 
Η Προοδευτική ήταν δίπλα τους σε κάθε βήμα και κάθε τους 
ανησυχία, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το μήνυμα των φοιτητών του ΑΞΙΚ μέσα 
από την κάλπη, ήταν ξεκάθαρο: ΙΣΧΥΡΗ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ για ΙΣΧΥΡΗ ΦΕΝΑΞΙΚ!

Η νίκη αυτή στέλνει ποικίλα μηνύματα τόσο 
στην κοινωνία, όσο και στους κυβερνώντες. 
Οι φοιτητές διαφωνούν με τη μείωση στο 
κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας και του 
φοιτητικού πακέτου και με το κουτσούρεμα 
της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και 
μαζί με την Προοδευτική, είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τα 
δικαιώματα τους. Ο φοιτητές δήλωσαν την κάθετη αντίθεση 
τους με τις πολιτικές λιτότητας και με τα μνημονιακά μέτρα 
που εξαθλιώνουν το λαό μας.

Είναι, δε, πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσα σε συνθήκες 
έντονης αποπολιτικοποίησης και εξίσωσης όλων των φοιτητικών 
παρατάξεων και ενώ και φέτος κατήλθε στις εκλογές 
συνδυασμός ανεξάρτητων φοιτητών, εντούτοις οι φοιτητές 
εμπιστεύθηκαν και πάλι την Προοδευτική Κ.Φ. για να τους 
εκπροσωπεί στη ΦΕΝΑΞΙΚ.

Από την δική μας μεριά, ως Προοδευτική Κ.Φ., δίνουμε 
υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε πλάι στον 
κάθε φοιτητή σε όλους ανεξαρτήτως τους χώρους σπουδών. 
Καλούμε όλους τους φοιτητές να συστρατευτούν ΜΑΖΙ με την 
Προοδευτική για να καθορίσουμε το μέλλον μας.

•Χάρης Χαραλάμπους
Οργανωτικός Γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης ΕΔΟΝ Α.Ξ.Ι.Κ.
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τις 17 Μαρτίου οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου καλούνται να 
αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν για ακόμα μια χρονιά να απέχουν από τους 
μαζικούς αγώνες και αποφάσεις του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος ή 
εάν θα  βρεθούν ξανά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για υπεράσπιση των 

κεκτημένων και των δικαιωμάτων των φοιτητών. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου μετά από 7 χρόνια ακατάρτιστης και αδρανούς  Φοιτητικής Ένωσης, έχουν 
ανάγκη μια ισχυρή Προοδευτική Κ.Φ η οποία να διεκδικά « Με τους φοιτητές, για 
τους φοιτητές».

Οι φετινές εκλογές είναι σημαντικές όσο ποτέ άλλοτε. Οι φοιτητές και γενικότερα 
οι νέοι του τόπου είναι οι πρώτοι, οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα των μέτρων 
λιτότητας που προωθεί η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, την αύξηση της ανεργίας 
που βρίσκεται σε πρωτόγνωρα υψηλά ποσοστά , την αύξηση  της μετανάστευσης 
και οτιδήποτε άλλο αποφασίζει η Κυβέρνηση και επηρεάζει την ίδια μας τη ζωή. 
Οφείλουμε μέσα από την διαδικασία των εκλογών να απαντήσουμε μαζικά και 
διεκδικητικά σε όσους αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. 

Μαζικοί αγώνες κατά του κουτσουρέματος του Πακέτου
και της Χορηγίας

Η χρονιά που πέρασε στιγματίστηκε έντονα μετά το κουτσούρεμα που δέχτηκε 
το Πακέτο Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας και η Φοιτητική Χορηγίαεις βάρος των 
φοιτητών. Οι αγώνες της παράταξης μας είχαν απήχηση και στήριξη από δεκάδες 
φοιτητές, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό μας για να υπερασπιστούμε μαζί τα 
κεκτημένα όλων των φοιτητών. Οι αγώνες μας την περσινή χρονιά απέτρεψαν την 
αλλαγή του νομοσχεδίου λόγο της μεγάλης κινητοποίησης έξω από το Υπουργείο 
Παιδείας. Κατά την φετινή χρονιά μέσα από τις  δικές μας πιέσεις στις Φοιτητικές 
Ενώσεις, τη Π.Ο.Φ.Ε.Ν και εντός την Επιτροπής Παιδείας της Βουλής καταφέραμε 
σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουμε το αρχικό νομοσχέδιο έκτρωμα του Υπουργείου 
Παιδείας και της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ. Με την στήριξη των φοιτητών στις 17 Μαρτίου, 
ισχυρή Προοδευτική θα είναι η σημαντικότερη απάντηση σε όσους θέλουν να μας 
πάρουν το σημαντικότερο μας δικαίωμα, αυτό της μόρφωσης. 

Άμεση μείωση του Ορίου Αφυπηρέτησης

Πάγια θέση της παράταξης μας είναι και η άμεση μείωση του ορίου αφυπηρέτησης 
στο 60ο έτος. Η αύξηση του ορίου τα προηγούμενα χρόνια στο 63ο και μετέπειτα 
στο 65ο έτος, αποτελεί ένα από τους πιο κύριους λόγους αύξησης της ανεργίας 
στους νέους όπου έχει ξεπεράσει το 40% και το γεγονός ότι πλέον 1 στου 3 που 
μεταναστεύουν είναι νέοι οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στο εκτός 
Κύπρου. Εμείς, ως η νεολαία της Αριστεράς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα της διεκδίκησης και της αντίστασης, ούτως ώστε το όριο αφυπηρέτησης 
να μειωθεί άμεσα από την Βουλή. 

Γι’ αυτό οι φοιτητές στις 17 Μαρτίου έχουν επιλογή.

Στις 17 Μαρτίου στηρίζουμε αυτούς που μας στηρίζουν.
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου στηρίζουν Προοδευτική Κ.Φ.

•Απόστολος Τσακκιστός
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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ξιότιμη κα Υπουργέ,

Επανερχόμαστε για άλλη μια φορά με την πρόταση μας για δημιουργία 

Κάρτας Νέων για άνεργους, την οποία σας είχαμε υποβάλει προφορικά 

σε συνάντηση στις 21/11/2013 και ακολούθως γραπτώς με επιστολή μας 

στις 19/12/2013. Δυστυχώς, ενώ έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια, 

η πρόταση μας αυτή έχει μείνει αναξιοποίητη .

Η ανεργία αποτελεί πλέον μόνιμη και σκληρή επωδό για εκατομμύρια 

εργαζόμενους, οι οποίοι βυθίζονται σε διαρκή αβεβαιότητα, 

περιθωριοποιούνται και σταδιακά οδηγούνται σε βιολογικό θάνατο. 

Ιδιαίτερα για τους νέους, η ανεργία αποτελεί την πιο σκληρή έκφραση 

της σημερινής κρίσης.

Μέσα στη σημερινή πραγματικότητα, η προστασία των ανέργων και 

των οικογενειών τους, είναι σήμερα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας. 

Η πολιτεία οφείλει όπως στηρίξει τους ανέργους προσεγγίζοντας την 

κοινωνική διάσταση του προβλήματος της ανεργίας.

Ως προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλει η δημιουργία 

Κάρτας Νέων, που να απευθύνεται στους άνεργους νέους, οι οποίοι 

θα είναι και οι δικαιούχοι της κάρτας αυτής. Τα ωφελήματα που θα 

απολαμβάνουν οι νέοι με την κάρτα αυτή θα μπορούσαν να καλύψουν 

στοιχειώδης ανάγκες, ελεύθερα και δωρεάν, όπως:

 
- Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

- Διακίνηση με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες

- Είσοδος σε πολιτιστικές δραστηριότητες του ΘΟΚ

- Είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

- Είσοδος σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των Δήμων, 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα, αλλά και άλλων κυβερνητικών 

ή μη φορέων
- Είσοδος σε αθλητικές δραστηριότητες του ΚΟΑ (π.χ. ποδοσφαιρικοί 

και άλλοι αγώνες)

Παράλληλα, με την Κάρτα Νέων θα μπορούσαν να παραχωρηθούν 

κι άλλες διευκολύνσεις, όπως:

 
- Ρυθμίσεις για μειώσεις στις  δανειστικές υποχρεώσεις των ανέργων

- Διευκολύνσεις πληρωμών και εξέταση δυνατότητας ειδικής 

τιμολόγησης για τηλεπικοινωνίες, ρεύμα, νερό και δημοτικά τέλη, 

για όση περίοδο είναι κάποιος άνεργος

Αυτά βέβαια, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην 

οποία να διεξαχθεί ένας κοινωνικός διάλογος με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και υπουργεία, έτσι ώστε η κάρτα να είναι 

όσο το δυνατόν πιο αναβαθμισμένη.

Ελπίζουμε να μελετήσετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη την εισήγηση 

μας αυτή τη φορά. Αναμένουμε πρόσκληση για νέα συνάντηση, 

για να συζητήσουμε την πρόταση μας αυτή.

Λευκωσία 15 Φεβρουαρίου 2016

ρος: Υπουργό Εσωτερικών, κ. Σωκράτη Χάσικο

Θέμα: Στελέχωση εκλογικών κέντρων 

Βουλευτικών Εκλογών

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να απευθυνθούμε 

σε εσάς, αναφορικά με τη στελέχωση των εκλογικών 

κέντρων των Βουλευτικών Εκλογών της 22ας Μαΐου 

2016.

Θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες 

συνθήκες, με την ανεργία στους νέους να βρίσκεται σε 

τρομακτικά ποσοστά, ακόμα και η πιο μικρή κίνηση, 

αποτελεί σημαντική βοήθεια για μεγάλο αριθμό νέων.

Στα πλαίσια αυτά, σας ζητούμε όπως για τη 

στελέχωση των εκλογικών κέντρων αξιοποιήσετε, 

όπως και στις τελευταίες Ευρωεκλογές του 2014, 

άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Την 

ίδια ώρα, θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή θα πρέπει 

να θεσμοθετηθεί.

Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2016

Π
A
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ον τελευταίο καιρό γινόμαστε δυστυχώς σχεδόν 
καθημερινά μάρτυρες  θανάτου αδικοχαμένων 
νέων στην άσφαλτο.Είναι πολύ λυπηρό να 
βλέπουμε συνανθρώπους μας και κυρίως νεαρά 
άτομα, να πεθαίνουν στην άσφαλτο,αφήνοντάς 
πίσω όνειρα στόχους αλλά και πόνο στις 
οικογένειες τους. 

Ως ΕΔΟΝ  με εργαλείο μας την κινητοποίηση 
ολόκληρης της Οργάνωσης μας,και με 
διακηρυγμένη την βούληση μας για επικοινωνία  με 
όσο το δυνατόν περισσότερους νέους μεταφέρουμε 
το μήνυμα ότι η ζωή τους είναι πολύτιμη, τόσο για 
τους ίδιους όσο και για ολόκληρη κοινωνία. Στόχος 
μας,όπως και ολόκληρης της κοινωνίας οφείλει 
να είναι η μείωση θανάτων και τραυματισμών από 
οδικά δυστυχήματα στην Κύπρο.

Διαβεβαιώνουμε τόσο την κοινωνία ευρύτερα  
όσο και την νεολαία του τόπου πως  είμαστε 
αποφασισμένοι να δράσουμε στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό ,έτσι ώστε να συμβάλουμε στη 
δραστική μείωση των οδικών δυστυχημάτων 
γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά 
στους νέους. Η επικίνδυνη οδήγησή, η ανάπτυξη 
μεγάλων ταχυτήτων  ,η οδήγηση μετά από 
κατανάλωση αλκοόλ κτλ. μετατρέπουν την μηχανή 
ή το αυτοκίνητο  ουσιαστικά σε  «ωρολογιακή 
βόμβα» στα χέρια του οδηγού που ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να παρασύρει στον θάνατο όχι μόνο 
τον ίδιο τον οδηγό αλλά και οποιονδήποτε άλλο 
βρεθεί στο δρόμο του.

Βέβαια όπως και στα περισσότερα κοινωνικά 
προβλήματα , βαρύνουσα σημασία πρέπει να 
έχουν τα μέτρα πρόληψης και όχι καταστολής.
Για την σωστή πρόληψη οφείλουμε καταρχάς 
να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε τις αιτίες 
που οδηγούν τους συμπολίτες μας σε οδικές 
παραβάσεις.Η παράβαση των κανόνων οδικής 
κυκλοφορίας από μερίδα των νέων έχει τις 
ίδιες ρίζες όπως και η νεανική παραβατικότητα. 

Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι, το πρόβλημα 
της οδικής ασφάλειας μπορεί να αντιμετωπιστεί 
συνολικά μόνο με σωστή πρόληψη, αλλά και με 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των γενεσιουργών 
αιτιών του φαινομένου.

Η διάσταση ανάμεσα στις αξίες και τα ιδανικά των 
νέων και στη σκληρή κοινωνική πραγματικότητα 
με το χρήμα και τον πλουτισμό να αποτελούν 
τις υπέρτατες «αξίες», η αδυναμία των νέων να 
πραγματώσουν τα όνειρα και τις προσδοκίες 
τους, η καταπίεση και η ανελευθερία που 
δημιουργεί ο εξοντωτικός ρυθμός ζωής που 
επιβάλλει το σύστημα στους νέους από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να πάρουν 
μία θέση «κάτω από τον ήλιο»,δημιουργούν μια 
σειρά από κοινωνικά αδιέξοδα στους νέους που 
με την σειρά τους λειτουργούν ως αιτία για τη 
νεανική αντίδραση και την παραβατικότητα.

Παράλληλα, η έλλειψη μέσων και ευκαιριών για 
υγιή ενασχόληση και ψυχαγωγία, η στέρηση 
ευκαιριών για συμμετοχή των νέων στα κοινά, 
ο περιορισμός των δυνατοτήτων που τους 
παρέχονται για ανάπτυξη των κοινωνικών και 
δημιουργικών ικανοτήτων τους, το κοινωνικό 
κατεστημένο που θέτει σε αμφισβήτηση το λόγο 
ύπαρξης της άποψης τους και τις ικανότητες 
τους, είναι αρκετές από τις αιτίες που οδηγούν 
τους νέους στην περιθωριοποίηση.
Χρειάζεται λοιπόν η διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
πολιτικής στην οποία η έμφαση να αποδίδεται 
στην πρόληψη. Είναι γενικώς αποδεκτό πλέον ότι, 
τα κοινωνικά φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται 
στη ρίζα τους, με κατασταλτικά μέτρα. Έτσι και 
η αντιμετώπιση των «οδικών παραβάσεων», 
χρειάζεται να σχεδιαστεί και να οργανωθεί 
μέσα από τη λογική και την προσέγγιση της 
πρόληψης και της διαμόρφωσης κοινωνικών 
προϋποθέσεων για να έχει προοπτική επιτυχίας. 

Η επεξεργασία μιας τέτοιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
με συγκεκριμένους στόχους και συγκροτημένο 
σχεδιασμό αναδεικνύεται ως αδήριτη ανάγκη. Αυτή 
η πολιτική πρέπει να απαντά στις βραχυπρόθεσμες 
ανάγκες, αλλά και να διανοίγει προοπτικές για την 
ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ως ΕΔΟΝ στο παρελθόν προτείναμε ως μετρά 
στα σχολεία για δημιουργία κουλτούρας οδικής 
συνείδησης: 

•Πραγματοποίηση επιμορφωτικών διαλέξεων εντός 
των σχολείων και κέντρων νεότητας, για τους κανόνες 
οδικής συνείδησης και τους κινδύνους που μπορεί 
να προκαλέσει η μη χρήση κράνους, το οδήγημα 
μηχανών χωρίς άδεια ή ασφάλιση, η υπερβολική 
ταχύτητα κ.α.

•Επαφή των νέων με άτομα που έχασαν δικά τους 
πρόσωπα λόγω ατυχημάτων ή από άτομα που βιώνουν 
τις συνέπειες ενός ατυχήματος όπως τραυματισμός, 
ακρωτηριασμός κ.α.

•Επισκέψεις σε ειδικούς χώρους της Αστυνομίας όπου 
βρίσκονται κτυπημένα αυτοκίνητα ή μηχανές μετά 
από ατυχήματα.

•Κινητοποίηση ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού, 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, 
τις Οργανώσεις νεολαίας, τα πανεπιστήμια, τα 
σχολεία, τους νέους της Κύπρου γενικά, αλλά και 
με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια 
αυτή, με εκδηλώσεις, συζητήσεις, ημερίδες κ.α.

•Καλλιέργεια κουλτούρας χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία.

«Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο!»

•Αντρέας Χατζηκαλλής
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Τ
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19ιστορία

1η Μαρτίου 
• 1944:Αρχίζει ο αγώνας των εργατών της Κύπρου στα 
δημόσια έργα για το τιμαριθμικό επίδομα που κράτησε 23 
μέρες.
• 1952:Το Στρατοδικείο καταδικάζει σε θάνατο τους 
8 από τους 29 συνολικά κατηγορούμενους για τάχα 
“κατασκοπεία” κομμουνιστές στη δίκη Μπελογιάννη.

2 Μαρτίου
• 1919: Ιδρύεται από τον Λένιν η Γ’ Κομμουνιστική Διεθνής, 
γνωστή και ως Κομιντέρν, η οποία συσπειρώνει όλα τα 
κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούν το σοβιετικό 
μοντέλο.
• 1972: Εκδηλώνεται το εκκλησιαστικό πραξικόπημα 
εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τους  
Μητροπολίτες  Πάφου Γεννάδιο, Κιτίου Άνθιμο και 
Κυρηνείας Κυπριανό καθοδηγούμενοι από τη Χούντα 
και την ΕΟΚΑ Β΄, με δηλώσεις στήριξης από τον Γενικό 
Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

3 Μαρτίου
• 1957: Ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου γίνεται 
ολοκαύτωμα στα βουνά του Μαχαιρά από τους Άγγλους.
• 1993: Η κυβέρνηση Κληρίδη απονέμει χάρη στον 
πραξικοπηματία Νίκο Σαμψών.

5 Μαρτίου
• 1953: Πεθαίνει ο Ιωσήφ Στάλιν, ΓΓ της ΚΕ του 
Κομμουνιστικού Κόμματος (Μπολσεβίκων) και ηγέτης της 
Σοβιετικής Ενωσης.

8 Μαρτίου
• 1857: Οι εργάτριες στα υφαντουργεία και τα ραφτάδικα 
της Νέας Υόρκης κατεβαίνουν σε απεργία για ανθρώπινες 
συνθήκες δουλειάς και μείωση των ωρών εργασίας. 
Καθιερώνεται η 8η Μάρτη ως Διεθνή Μέρα της Γυναίκας.
• 2007: Η κυπριακή κυβέρνηση αποφασίζει να κατεδαφίσει 
τον τοίχο που χωρίζει την οδό Λήδρας στη Λευκωσία.

10 Μαρτίου
• 1944: Ιδρύεται με πρωτοβουλία του ΕΑΜ, η Πολιτική 
Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (Κυβέρνηση του 
Βουνού).

13 Μαρτίου
• 1957: Ο 18χρονος Ευαγόρας Παλληκαρίδης οδηγείται 
μεσάνυχτα από τους Βρετανούς ιμπεριαλιστές στην 
αγχόνη. Τις πρώτες πρωινέςώρεςτης επόμενηςμέρας 
απαγχονίζεται.

14 Μαρτίου
• 1879: Γεννιέται ο κορυφαίος Γερμανός φυσικός Αλμπερτ 
Αϊνστάιν, θεμελιωτής, της Θεωρίας της Σχετικότητας. 
Το 1933, με την άνοδο των ναζί στην εξουσία, έφυγε 
από τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ. Υπήρξε 
πολέμιος του ρατσισμού και υπέρμαχος της ειρήνης. 
Εγραψε το δοκίμιο «Whysocialism» (γιατί σοσιαλισμός), 
που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1949 στο περιοδικό 
«MonthlyRevue».

15 Μαρτίου
• 1884: Γεννιέται ο ποιητής Αγγελος Σικελιανός που έδρασε 
μέσα από το ΕΑΜ Διανοουμένων-Καλλιτεχνών.

18 Μαρτίου
• 1871: Για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, η κρατική 
εξουσία πέρασε στα χέρια των εργατών (Κομμούνα του 
Παρισιού), αν και έζησε μόνο 72 μέρες.
• 1992: Γίνεται Δημοψήφισμα στη Νοτιοαφρικανική 
Ενωση για κατάργηση του καθεστώτος των φυλετικών 
διακρίσεων-απαρτχάιντ.
• 2003: Το ΝΑΤΟ εισβάλλει στο Ιράκ.

21 Μαρτίου
• 1953: Αρχίζει στην Αμμόχωστο το 5ο και τελευταίο 
Παγκύπριο Συνέδριο της ΑΟΝ. Το 1955 τίθεται εκτός νόμου 
και θα τη διαδεχθεί το 1959 η ΕΔΟΝ.

24 Μαρτίου
• 1999: Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον της 
Γιουγκοσλαβίας, για το θέμα του Κοσσυφοπεδίου, που θα 
διαρκέσουν 78 μέρες.

25 Μαρτίου
• 1821: Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 κατά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

30 Μαρτίου
• 1952: Εκτελείται τα χαράματα το ηγετικό στέλεχος του 
ΚΚΕ και της Εθνικής Αντίστασης Νίκος Μπελογιάννης μαζί 
με 4 συντρόφους του.

«Οι φιλόσοφοι έχουν απλά ερμηνεύσει τον 
κόσμο με διάφορους τρόπους. Το θέμα είναι 
να τον αλλάξουμε...»
Ήταν Τετάρτη 14 Μαρτίου 1883, όταν ο 
Κάρλ Μάρξ,ο φιλόσοφος που άλλαξε με την 
πένα του την πορεία της διανόησης,ανέλυσε 
την ιστορία υπό το πρίσμα της πάλης των 
τάξεων, καταλήγοντας ότι κεφαλαιοκράτες 
και εργαζόμενοι θα διακατέχονται πάντα από 
διαμετρικά αντίθετα συμφέροντα και σύγγραψε 
το 1848 -από κοινού με τον Φρίντριχ Ένγκελς- 
το περίφημο «Κομμουνιστικό Μανιφέστο», που 
θα κατέληγε στην Οκτωβριανή Επανάσταση 
στη Ρωσία και τη γέννηση ενός καινούριου 
κόσμου, αποκοιμήθηκε εκείνο το πρωινό πάνω 
στη μεγάλη του πολυθρόνα χωρίς να ξυπνήσει 
ποτέ πια!

Τα πρώτα χρόνια
Ο Κάρλ Χάινριχ Μάρξ γεννιέται στις 5 Μαΐου 
1818 στο Τρίερ της Πρωσίας, μέσα στην 
πολυπληθή (9 παιδιά) οικογένεια του Χάινριχ 
και της Ενριέτα Μαρξ. 

Ο Καρλ ως μαθητής είχε μέτριες επιδόσεις και 
μέχρι την ηλικία των 12 ετών έλαβε τη βασική 
εκπαίδευση στο σπίτι. Τον Οκτώβριο του 1835, 
ο Μαρξ γίνεται δεκτός στο Πανεπιστήμιο 
της Βόνης με κατεύθυνση φιλοσοφία και 
λογοτεχνία. Στο φιλελεύθερο κλίμα της 
σχολής, ο 17χρονος Μαρξ ζει στα άκρα τη 
φοιτητική ζωή με αποτέλεσμα ο συντηρητικός 
πατέρας του να τον γράψει στο πιο σοβαρό και 
«ακαδημαϊκό» Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Στο Βερολίνο λοιπόν, 
ο Μαρξ θα σπουδάσει 
νομικά και φιλοσοφία και 
θα έρθει σε επαφή με τις 
ιδέες του Χέγκελ, ο οποίος 
δίδασκε στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.Ο 
νεαρός Κάρλ,επηρεασμένος 
σαφώς από τη διαλεκτική 
του Χέγκελ,συμμετέχει 
στη φοιτητική ομάδα Νέοι 
Εγελιανοί, μια επαναστατική 
κολεκτίβα που έθεσε στο 
θεωρητικό της στόχαστρο 
τους πολιτικούς και 
θρησκευτικούς θεσμούς της 
πρωσικής κοινωνίας.

Από το 1836, ο Μαρξ θα 
γίνει πολιτικά πιο ενεργός, 
με τη ριζοσπαστικότητα των 
ιδεών του να εξαγριώνουν 
τον πατέρα του,όπως φυσικά 
και ο μυστικός αρραβώνας 
του με την Τζένη Βεστφάλεν, 
την κόρη μιας αξιοσέβαστης 
οικογένειας που ήταν κατά 4 
χρόνια μεγαλύτερή του.

Το 1842,στρέφεται στη 
δημοσιογραφία και αρχίζει να 
γράφει για λογαριασμό της 
«Rheinische Zeitung», μιας 
φιλελεύθερης εφημερίδας 
της Κολονίας, τη λειτουργία 
της οποίας θα αναστείλει 
η πρωσική κυβέρνηση τον 
Απρίλιο του 1843. Δύο μήνες 
αργότερα, τον Ιούνιο, θα 
επισημοποιήσει τη σχέση του 
με την αριστοκράτισσα Τζένη 
Βεστφάλεν και το νιόπαντρο 
ζευγάρι θα εγκατασταθεί στο 
Παρίσι, το πολιτικό κέντρο 
της Ευρώπης εκείνα τα 
χρόνια. 

Η εποχή του Παρισιού
Στο Παρίσι του 1843, 
ο  Μαρξ  ι δρύε ι τ ην 
πολιτική επιθεώρηση 
«Deutsch-Französische 
Jahrbücher» (Γερμανο-
Γαλλικά Χρονικά). Μόλις το 
πρώτο τεύχος ωστόσο θα 
κυκλοφορήσει στην αγορά, 
αλλά παρά το σύντομο 
της έκδοσης,ο Μαρξ θα 
προλάβει στα άρθρα του να 
πάρει επαναστατική θέση, 
κηρύσσοντας «αμείλικτη 
κριτική σε καθετί που 
υπάρχει» και ιδιαίτερα 

«κριτική των όπλων», την ίδια ώρα που κάνει 
έκκληση στις μάζες και το προλεταριάτο. 
Από το 1843 θα αρχίσει να εκδίδει σταθερά 
δοκίμια και κριτικές, γεγονός που θα τον κάνει 
γνωστό και διαβόητο επαναστάτη σε κάποιους 
κύκλους!

Τον Αύγουστο του 1844, θα έρθει στο Παρίσι για 
λίγες μέρες ο μελλοντικός στενός συνεργάτης και 
καρδιακός φίλος του Μαρξ, Φρίντριχ Ένγκελς! 
Η συνάντηση των δύο αντρών θα καταλήξει σε 
μια αρμονική και πολύχρονη συνεργασία και θα 
στραφεί σε δριμεία φιλοσοφική και πολιτική 
κριτική τόσο στη σκέψη των Νεο-Εγελιανών,όσο 
και στις αντιδραστικές δυνάμεις της εποχής.

Οι δύο άντρες θα πάρουν ενεργότατο μέρος 
στην κοχλάζουσα ζωή των επαναστατικών 
ομάδων του Παρισιού, με τα κοινά τους πια 
γραπτά να επιφέρουν σφοδρές αντιδράσεις. 
Κι έτσι το 1845, υστέρα από σφοδρή επιμονή 
της πρωσικής κυβέρνησης, ο Μαρξ απελάθηκε 
από το Παρίσι ως επικίνδυνος επαναστάτης, 
βρίσκοντας καταφύγιο στις Βρυξέλλες.

Στο Βέλγιο είναι που η σκέψη του Μαρξ θα κόψει 
κάθε δεσμό με τις φιλοσοφικές ακροβασίες των 
Νεο-Εγελιανών και θα συγγράψει τη μνημειώδη 
«Γερμανική Ιδεολογία», από κοινού με τον 
μόνιμο συνεργάτη του πια Ένγκελς, το δοκίμιο 
όπου αναπτύσσεται για πρώτη φορά ο ιστορικός 
υλισμός- η κατεξοχήν μαρξιστική συνεισφορά 
στη φιλοσοφία!

Το έργο παρέμεινε μεν ανέκδοτο μέχρι τον 
θάνατο του Μαρξ, καθώς κανένας εκδότης δεν 
δεχόταν να το ρίξει στην αγορά, κυκλοφόρησε 
όμως στους αριστερούς κύκλους Γαλλίας και 
Γερμανίας.

 Την άνοιξη του 1847, οι Μαρξ και Ένγκελς 
προσχώρησαν σε μια μυστική προπαγανδιστική 
εταιρία, την «Ένωση των Κομμουνιστών», που 
είχε σκοπό να φέρει τους σοσιαλιστές της 
Ευρώπης σε επαφή, και πήραν μέρος στο 
δεύτερο συνέδριό της (Νοέμβρης 1847) στο 
Λονδίνο. Με εντολή του συνεδρίου λοιπόν, 
συνέταξαν το περίφημο «Μανιφέστο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος» (Manifest der 
Kommunistischen Partei) που κυκλοφόρησε 
τον Φλεβάρη του 1848.

Η επίδραση του «Μανιφέστου» υπήρξε 
καταλυτική για τις λαϊκές επαναστάσεις που 
ξέσπασαν την ίδια χρονιά στην Ευρώπη. 
Λόγω της εξέγερσης του Βελγίου, ο Μαρξ 
εκδιώκεται από τη χώρα και επιστρέφει στη 
Γερμανία,όμως τα επαναστατικά γεγονότα 
του 1848-1849 σε Γερμανία και Γαλλία θα 
οδηγήσουν για άλλη μια φορά στην απέλαση 
του Μάρξ,τόσο από την Κολονία όσο και το 
Παρίσι!

Τα χρόνια στο Λονδίνο 

Οι περιπέτειες της ζωής και οι συνεχείς διωγμοί 
του, τον άφησαν ωστόσο στην ψάθα και ήταν 
ακριβώς η αδιάκοπη οικονομική ενίσχυση 
του καρδιακού φίλου και συνοδοιπόρου 
Ένγκελς που του επέτρεψαν να παλέψει τη 
φτώχεια, αλλά και να ολοκληρώσει το πλέον 
μνημειώδες σύγγραμμα του, το έργο που θα 
τον κατέτασσε αυτομάτως στους «πατέρες» 
της κοινωνιολογίας, το ορόσημο της πολιτικής 
σκέψης «Κεφάλαιο». Στο Λονδίνο λοιπόν, ο 
Μαρξ εμπλέκεται ενεργά με το νεοσύστατο 
Κομμουνιστικό Κόμμα και αναλαμβάνει 
και πάλι καθήκοντα δημοσιογράφου για 
τα προς το ζην, εγκαινιάζοντας έτσι τη 
10χρονη συνεργασία του με την εφημερίδα 
«New York Tribune» (1852-1862). Είναι όμως 
υποχρεωμένος να αποκρούει λυσσαλέες 
προσωπικές επιθέσεις και να εντατικοποιεί τον 
θεωρητικό του αγώνα κατά των αντιδραστικών 
κινημάτων, με τη θεωρητική του σκέψη να 
οξύνεται ως επακόλουθο: η υλιστική του 
θεωρία ραφινάρεται και η πολιτική οικονομία 
γίνεται πλέον το νέο πεδίο αντιπαράθεσης.

Τόσο η «Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας» 
(1859), όσο κυρίως το «Κεφάλαιο» (πρώτος 
τόμος: 1867), ριζοσπαστικοποιούν την πολιτική 
οικονομία, καθώς ο Μαρξ επικεντρώνει 
την κριτική του στον καπιταλισμό και τις 
επικρατούσες οικονομικές θεωρίες. Ο ίδιος, 
δεν θα μείνει ωστόσο μόνο στο θεωρητικό 
έργο, αλλά θα μετρήσει και πρακτική δράση: 
το 1864 (28 Σεπτεμβρίου) θα αποτελέσει 
πρωταρχικό παράγοντα για τη σύγκληση της 
«Πρώτης Σοσιαλιστικής Διεθνούς» (Διεθνής 
Εργατική Ένωση, αρχικά), της πρώτης 
δηλαδή ιστορικής απόπειρας οργάνωσης 
του εργατικού κινήματος που θα κατέληγε 
στην ίδρυση λαϊκών κομμάτων στις χώρες 
της Ευρώπης. Ο Μαρξ συγγράφει την 
Πρώτη Διακήρυξη της ένωσης και συμβάλλει 
ενεργά στη μαζικοποίηση των εργατικών 
σοσιαλιστικών κινημάτων σε Γηραιά Ήπειρο 
και Νέο Κόσμο.

Η εμφάνιση του μαρξισμού ήταν ιστορική 
αναγκαιότητα, ιστορικά ώριμο καθήκον της 
εποχής. Δεν εμφανίστηκε από το τίποτα, στο 
κενό, ούτε και ήταν προϊόν της δημιουργικής 
φαντασίας του Μαρξ. «Ολη η μεγαλοφυϊα 
του Μαρξ - έλεγε ο Λένιν - βρίσκεται στο 
ότι έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα 
που είχε ήδη θέσει η πρωτοπόρα σκέψη 
της ανθρωπότητας. Η διδασκαλία του 
γεννήθηκε σαν κατευθείαν κι άμεση 
συνέχιση της διδασκαλίας των πιο μεγάλων 
εκπροσώπων της φιλοσοφίας, της πολιτικής 
οικονομίας και του σοσιαλισμού»... Ο 
μαρξισμός αποτελείται από την ενιαία 
αδιάρρηκτη ενότητα τριών συστατικών 
μερών: του Διαλεχτικού και Ιστορικού 
Υλισμού, της Πολιτικής Οικονομίας και του 
Επιστημονικού Σοσιαλισμού. Η εμφάνισή 
του αποτέλεσε ριζική στροφή, ανατροπή, 
επανάσταση, στην πνευματική ιστορία της 
ανθρωπότητας.Ο Μαρξ άλλωστε δεν ήταν 
μόνο θεωρητικός και ερευνητής, ήταν ένας 
πολιτικά ενεργός διανοητής, που προσπάθησε 
να θέσει τα εξαγόμενα της ανάλυσής του στην 
υπηρεσία του εργατικού κινήματος και των 
επαναστάσεων,γι’ αυτό και στην επιτύμβια 
πέτρα του τάφου του χαράχτηκε η τελευταία 
φράση από το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο»: 
«Εργάτες όλου του κόσμου, ενωθείτε»...

•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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έραν της πολύτιμης πολιτισμικής παρακαραθήκης για το μέλλον 
αλλά και ως πολύτιμο αντικείμενο στις βιβλιοθήκες μας, αυτό 
το λεξικό δείχνει με τον πιο περίτρανο τρόπο, ότι παρά τον 
βίαιο διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων, το κοινό μας σπίτι που 
ονομάζεται Κύπρος, έχει αφήσει τα χνάρια του και στον κοινό 

κώδικα επικοινωνίας. Παράλληλα, προβάλλεται η δυνατότητα της γλώσσας 
να υπερβεί τις διαφορές των δύο κοινοτήτων και να αποτελέσει ένα από τα 
ισχυρότερα θεμέλια για την επίτευξη της ειρήνης στην Κύπρο.

Το ιδιαίτερο αυτού του λεξικού είναι ότι μπορεί να το αντιληφθεί με 
τον ίδιο τρόπο ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος. Τόσο οι 
ελληνικές, αλλά και οι τουρκικές, κοινές λέξεις είναι ταξινομημένες σε 
αλφαβητική σειρά και στις δύο γλώσσες, με το ίδιο περιεχόμενο. Μπορεί να δει κανείς, δηλαδή, τις λέξεις που δόθηκαν από τη μία κοινότητα 
στην άλλη, είτε μιλά ελληνικά είτε τούρκικα. Μέσα από ολόκληρη τη δουλειά έχουν καταγραφεί συνολικά 3.425 λέξεις που χρησιμοποίησαν ή 
χρησιμοποιούν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
 
Το βιβλίο έχει εκδοθεί με τίτλο “Κοινό λεξικό της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου. Ιστορικό – ετυμολογικό” και έχει το 
χρώμα του χαλκού.  Άλλωστε το όνομα της Κύπρου συνδέθηκε με αυτό το μέταλλο και είναι επίσης το χρώμα της σημαίας της Κύπρου.
Ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος λοιπόν, έγραψαν μαζί, μέσα από ένα κοινό λεξικό, σελίδες ιστορίας ειρηνικής συμβίωσης των 
δύο κοινοτήτων. Απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι το δέντρο της φιλίας μας δεν ξεριζώνεται. 
Οι κοινοί αγώνες που σημάδεψαν και άλλαξαν την ιστορία αυτού του τόπου, οι νεκροί μας που θυσιάστηκαν για να μείνει ενωμένος τούτος 
ο λαός, οι μνήμες από τις ίδιες γειτονιές και η φιλία των ανθρώπων που ζούσαν μαζί δεν σβήνονται και δεν ξεγράφονται, όπως πολλοί θα 
ήθελαν.

Για την ΕΔΟΝ, η Επαναπροσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο στη διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων, αλλά αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της 
επιμονής μας για λύση του Κυπριακού, μακριά από ξένες επεμβάσεις και κατοχικά στρατεύματα.Για εμάς, η μη λύση του κυπριακού 
προβλήματος δεν είναι λύση. Μια τέτοια εξέλιξη σημαίνει αυτόματα τη διχοτόμηση της πατρίδας μας με όλες τις αρνητικές συνέπειες για 
το σύνολο του κυπριακού λαού, αφού το μέλλον μας θα υποθηκευτεί στα πρόσκαιρα και αλλότρια συμφέροντα των ξένων και της κατοχικής 
Τουρκίας.
Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η θετική ανταπόκριση στις νέες συνθήκες και επιμονή στον αγώνα μας με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και 
λειτουργικής λύσης που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, για μια Κύπρο ελεύθερη, 
επανενωμένη, αποστρατιωτικοποιημένη, ομοσπονδιακή.

Τον Ιούνιο του 1964, στο Δάλι, ο ηρωομάρτυρας της Ελληνοτουρκικής φιλίας, μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ,  Ντερβίς Αλί Καβάζογλου απηύθυνε 
ομιλία προς τους Ε/κ και Τ/κ. Είμαστε στο 2016, και τα λόγια του εξακολουθούν να εμπνέουν τους αγώνες μας:
«Συμπατριώτη, Σήκω όρθιος… Γύρνα στο σπίτι, στη δουλειά, στο χωριό, στο χωράφι σου, στον τόπο που γεννήθηκες… Δώσε τέλος στη 
συμφορά. Σε περιμένει το ιστορικό σου καθήκον!.. Κινήσου… Αλλά σήμερα. Γιατί ίσως αύριο θα είναι αργά. Να σταματήσει πια αυτή η 
συμφορά! Να ζήσετε, να συνεχίσετε! Ζήτω η Ειρήνη! Ζήτω η Φιλία!»
Αυτό εξακολουθεί να είναι και σήμερα το χρέος μας. Να σφυρηλατήσουμε την ενότητα του κυπριακού λαού γύρω από τη λύση και την 
επανένωση. Να ενώσουμε και να δυναμώσουμε τη φωνή μας για να σκεπαστεί η εθνικιστική δημαγωγία που μόνο δεινά και πόνο έφερε στο 
λαό μας.

Συνεχίζουμε από εκεί που δεν σταματήσαμε ποτέ: πρωτοπόροι στην αντικατοχική – αντιμπεριαλιστική πάλη για απελευθέρωση και 
επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Πρωτοπόροι στον αγώνα για την επανένωση και την ειρήνη. Για μια Κύπρο χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς 
επεμβάσεις και χωρίς κηδεμόνες. Για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη, ειρηνική, αποστρατικοποιημένη, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Για μια Κύπρο της προόδου, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

•Αθηνά Ζάουρα
Μέλος Γραφείου Επαναπροσέγγισης Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Οι κοινοί 
αγώνες που 

σημάδεψαν και 
άλλαξαν την 

ιστορία αυτού 
του τόπου, οι 

νεκροί μας που 
θυσιάστηκαν 
για να μείνει 

ενωμένος 
τούτος ο λαός, 

οι μνήμες 
από τις ίδιες 
γειτονιές και 
η φιλία των 

ανθρώπων που 
ζούσαν μαζί 

δεν σβήνονται 
και δεν 

ξεγράφονται, 
όπως πολλοί θα 

ήθελαν.

Οι κοινοί αγώνες που σημάδεψαν και 
άλλαξαν την ιστορία αυτού του τόπου, οι 

νεκροί μας που θυσιάστηκαν για να μείνει 
ενωμένος τούτος ο λαός, οι μνήμες από τις 
ίδιες γειτονιές και η φιλία των ανθρώπων 
που ζούσαν μαζί δεν σβήνονται και δεν 
ξεγράφονται, όπως πολλοί θα ήθελαν.
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21Η «Ν» προτείνει

Μερικές φορές, οι άνθρωποι αντιδρούμε ανεξέλεγκτα. Μερικές φορές 
και οι καλοί κάνουν κακό. Πολύ κακό. Όλοι ξέρουμε πως στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης εξοντώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θα λέγατε εάν 
μαθαίνατε πως στη διπλανή σας πόλη, οι μισοί κάτοικοι σκότωσαν ξαφνικά 
τους άλλους μισούς; «Η τάξη μας», είναι ένα έργο για τα γεγονότα της 
πόλης Jedwabne στην Πολωνία, όταν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου και υπό γερμανική κατοχή, οι Καθολικοί Πολωνοί 
κάτοικοι σκότωσαν τους Εβραίους Πολωνούς συντοπίτες τους. Ήρωές του, 
10 συμμαθητές, των οποίων τις ζωές παρακολουθούμε πριν και κυρίως μετά 
τα τρομερά εκείνα γεγονότα που άλλαξαν για πάντα τις ζωές τους. Ένα έργο 
για τις παράδοξες ανθρώπινες αντιδράσεις υπό καθεστώς πίεσης. Για τις 
απότομες εκείνες κινήσεις μας, που τρομάζουν κι εμάς τους ίδιους.

Πότε; Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 23 Απριλίου στις 20:30

Που; Νέο Κτήριο Θεάτρου ΘΟΚΜετά την πτώση του Σοσιαλισμού στην εμβληματική πόλη 
Κούρσκ, δυο Ιάπωνες ανακοινώνουν ένα κάστινγκ για νεαρές 
ρωσίδες για τα νυκτερινά τους κέντρα στη Σιγκαπούρη. Ένα 
λάθος στην μικρή αγγελία που δεν προσδιορίζει ότι οι νεαρές 
κοπέλες πρέπει να είναι ανύπαντρες δημιουργεί συρροή 
εκατοντάδων ανέργων γυναικών.

Το κάστινγκ θα λάβει χώρα στο κινηματογράφο, που έχουν 
μπει έξι γυναίκες: τρεις παντρεμένες, δυο ανύπαντρες 
νεαρές, που δουλεύουν σαν πόρνες σε άλλη πόλη και η 
μητέρα των δύο νεαρών η οποία είναι πλανόδια πωλήτρια 
αρωματισμένης βότκας. Οι Ιάπωνες, για να κάνουν δεκτές 
τις παντρεμένες κυρίες πρέπει να έχουν γραπτή έγκριση 
από τους συζύγους τους. Στο κάστινγκ εμφανίζονται και οι 
σύζυγοι που δημιουργούν και το πρόβλημα.

Πότε; Μέχρι τις 21 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 
στις 20:30 

Που; Αποθήκες ΘΟΚ

Οι “Αντι-δρώντες” παρουσιάζουν την 
ξεκαρδιστική κωμωδία
των Μιχάλη Ρέππα
και Θανάση Παπαθανασίου
“2.5 φόνοι κι ένα bulldog”.
Πρόκειται για μια διασκευή του 
γνωστού θεατρικού διδύμου, 
βασισμένη στο έργο
του Ευγένιου Λαμπίζ
“Η υπόθεση της Οδού Λουρσίν”.
Σκηνοθεσία: Βασίλης Χατζηστυλλής
Τηλέφωνο Κρατήσεων: 96462213

Πότε;
Πρεμιέρα: 1η Απριλίου 2016,
Παραστάσεις: 2-3-4-5 Απριλίου, 
ώρα 20:30.

Που; Πολιτιστικό Κέντρο
Μελίνα Μερκούρη

Είσοδος: 10 ευρώ

Ο Πολυχώρος ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ παρουσιάζει την κωμωδία με τίτλο: «Της οικίας ημών 
εμπιπραμένης» του Βραβευμένου θεατρικού συγγραφέα Κώστα Μαννούρη σε πανελλήνια 
πρώτη. Ο συγγραφέας τιμήθηκε το 2015 με το βραβείο θεατρικής συγγραφής στο πλαίσιο 
των θεατρικών βραβείων Κύπρου. Τρεις αδελφές παραβιάζουν την πατρική τους οικία, που 
πλέον έχει περιέλθει στην κυριότητα του γεροντοέρωτα του αειμνήστου πατρός τους, με 
σκοπό να την κάψουν. Για να εμψυχωθούν, προτού προβούν σε αυτό που θεωρούν ως ηθικά 
επιβεβλημένο, ανακαλούν ιστορίες και συμβάντα που τις συνδέουν με αυτό που πρέπει να 
παραδοθεί στην πυρά. Ερμηνεύουν οι Ιωάννα Σιαφκάλλη, Αντρούλα Ηρακλέους και Άννα 
Γιαγκιώζη.

Πότε; Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Μαρτίου, ώρα 20:30

Παραστάσεις: 7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24 Μαρτίου 

Που; , Πολυχώρος Κατ’ οίκον

Είσοδος: 10 ευρώ, μειωμένο: 8 ευρώ.

Μάρτης 2016

Το αναψυκτικό “OmonoiaCola” παρουσιάζει τον Φίλιππο 
Πλιάτσικα και τον Γιάννη Μηλιώκα, σε δύο ξεχωριστές 
μουσικές βραδιές, στη “Διαχρονική” Μουσική Σκηνή, 

Πότε; 18 και 19 Μαρτίου 2016.

Τιμή εισόδου: 12 ευρώ.

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα διαμέρισμα στη Λευκωσία τη δεκαετία του 90 και επικεντρώνεται σε 
δύο φίλους, τον εικοσιδυάχρονο Χριστόδουλο ή άλλως «Κάττο», ο πατέρας του οποίου πληρώνει το 
ενοίκιο του διαμερίσματός του, και του δεκαεννιάχρονου Οδυσσέα, ο οποίος μόλις έχει κλέψει δεκαπέντε 
χιλιάδες λίρες από τον επιχειρηματία πατέρα του, για να κερδίσει την φιλία του Κάττου. Και οι δύο έχουν 
εγκαταλείψει το Πανεπιστήμιο και έχουν παγιδευτεί στις υπερβολές της δεκαετίας του ‘90. Με τους, 
Νεκτάριο Θεοδώρου, Άντρια Ζένιου και Ανδρέα Παπαμιχαλόπουλο

Πότε; Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 μ.μ. και Κυριακή στις 6.30 μ.μ. στην

Που; Πάνω Σκηνή, Σατιρικό Θέατρο 
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ραγματοποιήθηκε το Γενικό 
Συμβούλιο (Γ.Σ.) της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών 
(ΠΟΔΝ), από τις 5 μέχρι 

τις 7 Φεβρουαρίου 2016, στη 
Μόσχα, Ρωσία. Στην αποστολή 
της ΕΔΟΝ συμμετείχαν η συν. 
Μαριάννα Δημοσθένους, μέλος 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου και 
επικεφαλής του Γραφείου Διεθνών 
σχέσεων της ΕΔΟΝ και ο συν. 
Νικόλας Παπαδημητρίου, μέλος 
του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΕΔΟΝ και πρόεδρος της ΠΟΔΝ. Το 
εν λόγω Γ.Σ. είναι το 2ο Γ.Σ. που 
πραγματοποιείται μετά την 19η 
Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα της 
Κούβας τον Νοέμβριο του 2015.

Στην ατζέντα του Γενικού 
Συμβουλίου,υπήρχαν διάφορα 
πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα 
που απασχόλησαν τις οργανώσεις-
μέλη σε σχέση με την ενδυνάμωση 
και επέκταση της δράσης της ΠΟΔΝ. 
Συγκεκριμένα το Γενικό Συμβούλιο 
εξέτασε και ενέκρινε το πλάνο 
δράσης της Ομοσπονδίας, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται διάφορες 
εκστρατείες, όπως εκστρατείες 
αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες 
και για τον αγωνιζόμενο λαό της 
Δυτικής Σαχάρας, αλλά και της 
Παλαιστίνης, καθώς επίσης και 
αποστολές αλληλεγγύης, διεθνή 
σεμινάρια, έκδοση του περιοδικού 
«WorldYouth” της ομοσπονδίας και 
άλλων ενημερωτικών εντύπων. 
Στόχος του πλάνου δράσης είναι 
πάντα να αναδείξει τον αγώνα και 
τη στήριξης της ΠΟΔΝ προς τους 
αγωνιζόμενους λαούς για ειρήνη.

Παράλληλα, σε σχέση με τα 
οργανωτικά ζητήματα της ΠΟΔΝ οι 
οργανώσεις-μέλη συζήτησαν την 
ανάγκη για συμβολή όλων των 
μελών στην ενδυνάμωση της ΠΟΔΝ 
ως πολιτικά ενεργό κίνημα νεολαίας, 
ως σημαντικό διεθνή παράγοντα 
στην αντί-ιμπεριαλιστική δράση 
οργανώσεων νεολαίας παγκοσμίως, 
καθώς επίσης και τη μαζικοποίηση 
των τάξεων της ομοσπονδίας με 
την εμπλοκή ακόμη περισσότερων 
οργανώσεων σε όλες τις περιφέρειες 
που να συμμερίζονται τους στόχους, 
τους αγώνες και τον χαρακτήρα 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Νεολαιών. 

Πέραν από τα πιο πάνω ζητήματα, στο 
επίκεντρο της ζήτησης των μελών του 
Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΔΝ ήταν η 
συζήτηση πρότασης, η οποία τέθηκε 
ενώπιον της Ομοσπονδίαςλίγους μήνες 
πριν, για πραγματοποίηση του 19ου 
Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και 
Φοιτητών (ΠΦΝΦ) στην Ρωσία το 
2017. 

Το ΠΦΝΦ αποτελεί κορυφαίο γεγονός 
για το παγκόσμιο αντι-ιμπεριαλιστικό 
κίνημα, αλλά και το μεγαλύτερο και 
μαζικότερο συναπάντημα νέων από 
ολόκληρο τον κόσμο και εκφράζει 
την ενότητα της παγκόσμιας νεολαίας 
και του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα. 
Τα ΠΦΝΦ δεν είναι δραστηριότητα 
της ΠΟΔΝ, αλλά η Ομοσπονδία 
αποτελεί ένα από τους κύριους 
πυλώνες διοργάνωσής τους. Η ΠΟΔΝ 
συμμετέχει μαζί με οργανώσεις 
νεολαίας στη διοργάνωση των 
ΠΦΝΦ, ενώ έχει ουσιαστικό ρόλο να 
επιτελέσει, τόσο στην οργάνωση, όσο 
και στο χαρακτήρα και στα μηνύματα 
του Φεστιβάλ. 

Για το λόγο αυτό και όπως ορίζουν 
οι διαδικασίες των ΠΦΝΦ, τα 
μέλη του αρχηγείου της ΠΟΔΝ, 
με επικεφαλής τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας, σύν. Νικόλα 
Παπαδημητρίου, πραγματοποίησαν 
επίσκεψη αξιολόγησης στη 
Ρωσία, λίγες ημέρες πρίν από 
την πραγματοποίηση του Γενικού 
Συμβουλίου. Τα μέλη του αρχηγείου 
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν 
διάφορα σημεία στη χώρα που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για τους 
σκοπούς του Φεστιβάλ, να έχουν 
συνάντηση και συζήτηση με φοιτητές 
της περιοχής, καθώς επίσης και 
συναντήσεις με τα 4 μεγάλα κόμματα 
της Ρωσίας, κατά της οποίες τα 
μέλη του αρχηγείου τόνισαν ότι η 
Ομοσπονδία θα λειτουργήσει ως 
θεματοφύλακας της διαδικασίας και 
του χαρακτήρα του Φεστιβάλ.

Μετά την επίσκεψη αυτή, τα μέλη 
του αρχηγείου παρουσίασαν ενώπιον 
του Γενικού Συμβουλίου την θετική 
αξιολόγηση της πρότασης για το 19ο 
ΠΦΝΦ, στην οποία μεταξύ άλλων 
αναφέρεται ότι ΠΟΔΝ θα εργαστεί 
καθόλη τη διαδικασία προετοιμασίας 
του Φεστιβάλ, για τη συνέχεια και 
την ενδυνάμωση του χαρακτήρα 
του κινήματος των ΠΦΝΦ, ως ένα 
από τους κυριότερους εκφραστές 
του αντι-ιμπεριαλιστικού, αντι-
φασιστικού και αντι-αποικιακού 
αγώνα που διεξάγουν οι νέοι 
παγκοσμίως. Παράλληλα, τονίζεται 
ότι η δυναμική του κινηματικού 
χαρακτήρα των ΠΦΝΦ βασίζεται 
στην εντατική προφεστιβαλική 
δραστηριότητα από όλα τα μέλη της 
Ομοσπονδίας σε χώρες σε όλο τον 
κόσμο. 

Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο 
προβάλλεται στην αξιολόγηση 
και το οποίο ήταν ευχή της ΠΟΔΝ 
από την τελική διακήρυξη του 
18ου ΠΦΝΦ είναι η εκτίμηση ότι 
υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές 
και οργανωτικές συνθήκες που 
επιτρέπουν ώστε η πραγματοποίηση 
του 19ου ΠΦΝΦ το 2017 να συμπίπτει 
και να είναι αφιερωμένη στους 
εορτασμούς των 100 χρόνων από τον 
θρίαμβο της μεγάλης Οκτωβριανής 
Επανάστασης, κάτι το οποίο αποτελεί 
σημαντικόιστορικό γεγονός για το 
αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα. 

Με την έγκριση της πρότασης για 
πραγματοποίηση του 19ου ΠΦΝΦ 
στη Ρωσία το 2017, από τα μέλη του 
Γενικού Συμβουλίουτης ΠΟΔΝ και την 
επικύρωση της απόφασης από την 
Διεθνή Συμβουλευτική Συνάντηση 
(InternationalConsultativeMeeting), 
η οποία ακολούθησε τις εργασίες 
του Γ.Σ., η Ομοσπονδία προχώρησε 
και επίσημα στην προκήρυξη 
της έναρξης των καθορισμένων 
διαδικασιών για την πραγματοποίηση 
του επόμενου ΠΦΝΦ. 

Μέσα από τη επερχόμενη σύγκλιση 
των Εθνικών Προπαρασκευαστικών 
Επιτροπών και στη συνέχεια 
της 1ης από τέσσερεις συνολικά 
Διεθνείς Προπαρασκευαστικές 
Συναντήσεις, τα μέλη της ΠΟΔΝ μαζί 
με οργανώσεις νεολαίας σε όλο τον 
κόσμο, οι οποίες συμμερίζονται τις 
διαδικασίες και τον χαρακτήρα του 
Φεστιβάλ,  προχωρούν πλέον και 
επίσημα στην υλοποίηση ακόμη ενός 
μεγαλειώδους ιστορικού γεγονότος 
για την παγκόσμια νεολαία. Το 19ο 
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και 
Φοιτητών πρέπει και θα αποτελέσει 
απάντηση και αντίβαρο στην αύξηση 
της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, 
τις συνέπειες της οποίας βιώνει 
η ανθρωπότητα σήμερα. Το 19ο 
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και 
Φοιτητών το 2017 θα σηκώσει για 
ακόμα μια φορά τις σημαίες του 
αγώνα του παγκόσμιου κινήματος 
νεολαίας για αλληλεγγύη, ειρήνη και 
κοινωνική πρόοδο, αλλά κυρίως για 
ενότητα στον αγώνα ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό. 

•Μαριάννα Δημοσθένους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ
Υπεύθυνη Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων ΕΔΟΝ
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πρόσφατη συμφωνία Μεργκελ – Νταβούτογλου και οι 
επιδιώξεις Γερμανίας και Τουρκίας, οι οποίες τελικά 
πήραν μορφή, για να εμπλακεί το ΝΑΤΟ στη φρούρηση 
των ελληνοτουρικών συνόρων στο Αιγαίο και των 
τουρκο-συριακών συνόρων, με πρόσχημα τον έλεγχο 

των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών συνιστά μια πολύ 
επικίνδυνη εξέλιξη. 

Η νέα κατεύθυνση των πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ 
αυτή τη φορά στην περιοχή του Αιγαίου και τα νέα μέτρα που 
προωθεί η ευρωαντλαντική συμμαχία, σηματοδοτούν νέα ένταση 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά και κίνδυνο για 
την κρατική κυριαρχία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. 
Ταυτόχρονα όμως ενθαρρύνουν τις ανησυχίες για την κατάληξη 
των προσφύγων αλλά και προκαλούν ερωτηματικά για τη τροπή 
που μπορεί να πάρει το εσωτερικό της Συρίας. 

Οι νέες προθέσεις του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. για ενίσχυση των 
συνόρων μεταξύ  της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Αιγαίο 
εγείρουν πολλά ερωτηματικά. Απλοϊκά μπορεί να αναρωτηθεί 
κανείς.. 

Αφού ο λόγος εμπλοκής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο είναι 
ο έλεγχος του προσφυγικού κύματος, η δήθεν προστασία των 
προσφύγων και η δήθεν καταπολέμηση των κυκλωμάτων 
που εκμεταλλευόμενοι την μετακίνηση των προσφύγων 
αισχροκερδούν, τότε γιατί δεν λύνετε το πρόβλημα από εκεί 
που αρχίζει;  Ποιος γέννησε τους πρόσφυγες; Τους πρόσφυγες 
δεν τους γέννησε ο πόλεμος;  Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία 
με ποια οπλικά συστήματα έχει πυροδοτηθεί;  Το ΝΑΤΟ και οι 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις δεν είναι αυτές που ενισχύουν και 
τροφοδοτούν με πολεμικό υλικό τις δυνάμεις του Ισλαμιστών 
στη Συρία οδηγώντας αμάχους στη προσφυγοποίηση; Δεν είναι 
η Τουρκία που τις τελευταίες μέρες βομβαρδίζει Συριακά εδάφη 
και  που ετοιμάζεται για χερσαία επέμβαση στη Συρία;  Η Τουρκία  
δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ; 

Τους πρόσφυγες τους γέννησε ο πόλεμος και ο πόλεμος έχει 
πυροδοτηθεί με όπλα του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του. Η 
Τουρκία, ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ,  παραβιάζει κατάφορα το 
διεθνές δίκαιο βομβαρδίζοντας τη Συρία και πυροδοτόντας νέους 
κινδύνους για την περιοχή της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένου 
και της Κύπρου. 

Άρα για ποιους πρόσφυγες είναι πρόθυμο το ΝΑΤΟ και οι 
σύμμαχοι του να παράσχουν ναυτικές δυνάμεις  στην περιοχή 
του Αιγαίου για την προστασία των προσφύγων; Ακόμα και 
με αφελή σκέψη μπορεί να αντιληφθεί κανείς τις επικίνδυνες 
προθέσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε ότι αφορά την προθυμία τους 
για ανάληψη μέτρων στο προσφυγικό ζήτημα.

Το ζήτημα αυτό συνιστά επικίνδυνη εξέλιξη που τοποθετεί σε 
νέες περιπέτειες και ενισχύει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο 
για τον λαό της Ελλάδας. Πρόκειται για εξέλιξη που δημιουργεί 
προφανείς κινδύνους για την κρατική κυριαρχία της Ελλάδας, 
καθώς το ΝΑΤΟ ενισχύει περαιτέρω την παρέμβασή του στα 
εσωτερικά των χωρών-μελών του. Όλα αυτά σε συνέχεια βέβαια 
της ανοχής του ΝΑΤΟ στην Τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. 

Εν τέλει, η όλη κατάσταση παρουσιάζει μεγάλες αντιθέσεις 
και αμφισβήτηση των προθέσεων που παρουσιάζονται από τις 
ιμπεριαλιστικές μηχανές και οι οποίες οδηγούν σε επικίνδυνες 
υπόνοιες για τη τύχη των προσφύγων. Κάθε τι άλλο παρά 
θετική μπορεί να είναι η παρέμβαση του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε 
στο προσφυγικό πρόβλημα. Άλλωστε,  η οριστική λύση του 
προσφυγικού ζητήματος δεν θα φτάσει ούτε με την επιτήρηση 
συνόρων ούτε με την καταστολή κυκλωμάτων διακινητών. Για να 
πάψει να υφίσταται το προσφυγικό πρόβλημα πρέπει να πάψουν 
οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του θα-ΝΑΤΟΥ να προκαλούν με τις 
επεμβάσεις τους τον πόνο, την πείνα και την εξαθλίωση στους 
Λαούς της Μέσης Ανατολής, στο λαό της Συρίας, σε κάθε λαό 
που έχει πέσει θύμα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς 
και συμφέροντα. 

•Στυλιάνα Χριστοδούλου
Μέλος Γραφείου Διεθνών ΣχέσεωνΚ.Σ. ΕΔΟΝ
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