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Ακόμα ένας αντιλαϊκός
κρατικός προϋπολογισμός

Πρέπει επιτέλους οι κυβερνώντες 
να αναλογιστούν τις ευθύνες 
τους και να αρχίσουν να 
ενδιαφέρονται για την 
πλειοψηφία της κοινωνίας που 
υποφέρει από αυτούς τους 
χειρισμούς και αυτές τις 
ποπολιτικές. Η ΕΔΟΝ θα παραμείνει 
μπροστάρης στον αγώνα της 
νέας γενιάς για αντίσταση, 
διεκδίκηση και αντεπίθεση.

Με τις ψήφους των βουλευτών του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και του Κινήματος 
Αλληλεγγύη εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, στην Ολομέλεια της Βουλής, 
ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020. Για ακόμη μια χρονιά η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη–ΔΗΣΥ συνεχίζει να χαράσσει τις αντιλαϊκές της πολιτικές με τη 
συνενοχή των υπόλοιπων κομμάτων της «αντιπολίτευσης». 

ΠρΠριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, 
ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη και ΕΛΑΜ, πέταξαν τις μάσκες και υπερψήφισαν την τροπολογία 
για αποκοπή των κονδυλίων που αφορούν το Έργο για τη Σύσταση  και Λειτουργία 
της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Έτσι, τα εν λόγω κόμματα τάχθηκαν 
ξεκάθαρα ενάντια στα δικαιώματα των εργαζόμενων για αντιμετώπιση του 
φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.

ΣυΣυνεπώς, η κυβέρνηση κατέθεσε και φέτος έναν ακόμα αντιαναπτυξιακό, 
αντικοινωνικό και αντιλαϊκό προϋπολογισμό, χωρίς κανένα ουσιαστικό όραμα. 
Έναν προϋπολογισμό με πολύ χαμηλές δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικές 
παροχές, με μόνη εξαίρεση τις δαπάνες του ΓεΣΥ λόγω της πλήρους εφαρμογής του 
τον Ιούνιο του 2020. Παρά τις εν λόγω δαπάνες, η Κύπρος παραμένει η χώρα με τις 
χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ στον τομέα της 
υγείας, σε ολόκληρη την Ε.Ε. 

ΤΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Κεντρικής Τράπεζας, 
διαφαίνεται πως η Κύπρος κατά την πρώτη πενταετία της διακυβέρνησης 
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη (2013 – 2018) καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στη 
διαφθορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα 
και να ενδιαφέρεται μόνο για τους λίγους και εκλεκτούς αντί για το σύνολο του 
κόσμου.

ΜΜάλιστα, όλα αυτά λαμβάνουν χώρα την ώρα που η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
συνεχίζει να καυχιέται για το «success story» της κυπριακής οικονομίας. Μια 
πολιτική που βάζει φραγμούς στα όνειρα της νέας γενιάς, ενισχύοντας την 
αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για ένα καλύτερο μέλλον. 
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Η κυβέρνηση ∆ΗΣΥ – Αναστασιάδη 
ακολουθεί πιστά την ατζέντα της 

ακροδεξιάς

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, με την απόφαση της να αρχίσει ένοπλες περιπολίες στρατού 
και αστυνομίας μέσα στην Παλιά Λευκωσία φέρνει στο μυαλό μας εικόνες άλλων χωρών. Ο 
καθένας μας μπορεί να την συγκρίνει με χώρες όπου δεξιές και ακροδεξιές κυβερνήσεις 
καλλιεργούν το φόβο και την ανασφάλεια. Ο στρατός στους δρόμους, μας παίρνει 45 χρόνια 
πίσω, όταν οι ΕΟΚΑβητατζήδες με τον στρατό κατέλυσαν τη δημοκρατία και μας κάνει όλο και πιο 
έντονες τις μνήμες για τα γεγονότα της περιόδου που προηγήθηκε και της περιόδου που 
ακολούθησε του φασιστικού πραξικοπήματος.

ΣΣτο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της εγκληματικότητας, στοχοποιούν τους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες και ενισχύουν την ξενοφοβική προπαγάνδα. Το ιδεολογικό τους μανιφέστο δεν 
τους επιτρέπει να ψάξουν τις αιτίες που προκαλούν την εγκληματικότητα, για να την 
καταπολεμήσουν. Από την άλλη, αυτοί που επισκέπτονται την περιοχή γνωρίζουν ότι η 
κινδυνολογία απέχει πολύ από την πραγματικότητα. 

ΑΑκόμα και συμβολικά να δει κάποιος το χώρο και το χρόνο που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση, 
υπάρχει αντίφαση με την πραγματικότητα. Στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας ανθίζει η 
πολυπολιτισμικότητα και υπάρχει έντονο το δικοινοτικό στοιχείο. Είναι μια περιοχή όπου 
συνδέεται με την ύπαρξη οδοφράγματος και υπενθύμισης της διαίρεσης της πρωτεύουσας. Την 
ίδια ώρα που το Κυπριακό βρίσκεται σε κρίσιμη φάση και που ο κίνδυνος της διχοτόμησης είναι 
πιο κοντά από ποτέ.

ΩςΩς ΕΔΟΝ, καταδικάζουμε την πιο πάνω απόφαση της κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, που 
ακολουθεί πιστά την ατζέντα της ακροδεξιάς. Με τέτοιες πολιτικές το μόνο που θα πετύχουν είναι 
να ενισχύσουν το μακρύ χέρι του συστήματος το όποιο υπηρετούν πιστά. Τονίζουμε ότι το 
προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι απαράδεκτο να εξυπηρετούν τις επικοινωνιακές τους 
τακτικές.
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Εγκαινιάστηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στην εντός των 
τειχών Λευκωσία. Αυτή τη στιγμή, φιλοξενείται η έκθεση: «Από τον Άλμπρεχτ Ντίρερ στον 
Τηλέμαχο Κάνθο», με χαρακτικά σπουδαίων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Η κανονική ροή του 
Μουσείου θα ξεκινήσει τον Μάιο με περιοδικές εκθέσεις. Επιπρόσθετα, κάθε χρόνο θα γίνεται 
τιμητική έκθεση ενός Κύπριου χαράκτη. Θα δημιουργηθεί επίσης εργαστήρι, όπου θα γίνονται 
μαθήματα για μικρούς και μεγάλους, ενώ θα υπάρξουν και ανταλλαγές με έργα χαρακτικής από 
άλλες χώρες. 

ΠρόΠρόκειται για το δεύτερο μουσείο χαρακτικής του Χαμπή Τσαγγάρη. Το πρώτο βρίσκεται στο 
χωριό Πλατανίστεια στην επαρχία Λεμεσού και εγκαινιάστηκε από τον τέως Πρόεδρο Δημήτρη 
Χριστόφια το 2008. Το μουσείο και η σχολή στην Πλατανίστεια πέρασε δύσκολες μέρες, κύρια την 
χρονιά 2018 όταν εξαναγκάστηκε να  αναστείλει τη λειτουργία της Σχολής και όλες τις 
δραστηριότητες της παγκύπρια, ύστερα από ενέργεια του οικείου κοινοτάρχη να κλείσει το δρόμο 
που οδηγεί στη σχολή με καταγγελτική αναφορά ότι «τις τελευταίες μέρες συνεργείο της 
Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού ασχολείται με την κατασκευή περιτοιχίσματος για να τοποθετήσει 
κάκάγκελο ο κοινοτάρχης, για ιδιωτική χρήση».

Μέσω των μουσείων, ο Χαμπής έχει σαν στόχο να περάσει το μήνυμα ότι η τέχνη και ο πολιτισμός 
είναι βίωμα και όχι θεωρία και να μπει στην κουλτούρα η επίσκεψη σε μουσεία, καθώς επίσης και 
η ανάδειξη της υποτιμημένης «δευτερεύουσας» τέχνης της χαρακτικής.

Ως ΕΔΟΝ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Χαμπής έδωσε την ψυχή του για να ανοίξει το Μουσείο στη 
Λευκωσία και θέλουμε να ευχηθούμε       από καρδιάς κάθε επιτυχία στο δύσκολο 
έργο που επιτελούν ο Χαμπής και          οι συνεργάτες του. Σταθήκαμε και θα 
συνεχίσουμε να στεκόμαστε             δίπλα στους ανθρώπους του 
πολιτισμού. Θέλουμε να               ευχαριστήσουμε τον Χαμπή, τόσο 
για την προσφορά του στην               ΕΔΟΝ, όσο και για την 
προσφορά του στην Κύπρο.

∆ημοτικό Μουσείο 
Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία



Ως ΕΔΟΝ, καταδικάζουμε την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και 
Λιβύης να υπογράψουν Μνημόνιο Συμφωνίας για οριοθέτηση των 
θαλάσσιων συνόρων μεταξύ τους στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενισχύοντας 
τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας και του 
στρατού.

ΔυΔυστυχώς η Τουρκία συνεχίζει να προβαίνει σε ενέργειες που 
παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας, το Διεθνές Δίκαιο και τα νόμιμα 
δικαιώματα τρίτων κρατών στην περιοχή, όπως πράττει και στην 
περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΤο πρόσφατο παράνομο Μνημόνιο Συναντίληψης με τη Λιβύη και η 
γνωστοποίηση της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ, καταδεικνύουν την 
αυταρχικότητα της και τις αυξανόμενες προκλητικές ενέργειες της στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Οι αυθαίρετες, παράνομες και απαράδεκτες 
ενέργειες της Τουρκίας είναι αντιπαραγωγικές στις προσπάθειες 
επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το κυπριακό 
πρόβλημα. Οι εξελισσόμενες παράνομες γεωτρήσεις στην Αποκλειστική 
ΟιΟικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να σταματήσουν 
αμέσως.

Από τη μια, είναι θετικό το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, ότι 
το μνημόνιο δεν έχει νομικές επιπτώσεις για τα τρίτα κράτη και ότι δεν 
συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας. Από την άλλη όμως, η Ε.Ε. 
και η διεθνής κοινότητα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα με μέτρα τα 
οποία να απευθύνονται προς την Τουρκία, ώστε να τερματίσει όλες τις 
παράνομες δραστηριότητες της και να πάψει να θέτει σε κίνδυνο την 
περιοχή δημιουπεριοχή δημιουργώντας περισσότερες εντάσεις.
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Απαράδεκτη και παράνομη η 
συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης


