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Η σημερινή πραγματικότητα στην Κύπρο
Η σημερινή πραγματικότητα στην Κύπρο, ως 
αποτέλεσμα των εγκληματικών λαθών των διοικήσεων 
των τραπεζών υπό τις ευλογίες του τότε κεντρικού 
τραπεζίτη και όχι μόνο και των πολιτικών λιτότητας 
που ακολουθήσε η κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, 
χωρίς υπερβολή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για 
τη συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού, 
χαοτική.

Η ανεργία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά καλπάζει, 
δεκάδες χιλιάδες (νέοι στην πλειοψηφία τους) 
έχουν μεταναστεύσει, οι μισθοί έχουν συρρικνωθεί 
σε βαθμό που αρκετοί θεωρούν καλά τα 500 ευρώ 
παρά την ανεργία, κοινωνικά επιδόματα και παροχές 
όπως π.χ. το φοιτητικό πακέτο έχουν αποκοπεί ή 
κουτσουρευτεί, ο τομέας της υγείας βρίσκεται στον 
αναπνευστήρα, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
έκλεισαν, με τη ροή να συνεχίζει ακατάπαυστα, 
οι μαζικές εκποιήσεις κύριας κατοικίας και μικρής 
επαγγελματικής στέγης με τα νομοθετήματα που 
πέρασε ο ΔΗΣΥ με τη στήριξη δυστυχώς του ΔΗΚΟ 
και της ΕΔΕΚ, βρίσκονται έξω από την πόρτα μας 
και πολλά άλλα τα οποία βιώνουμε καθημερινώς. 

To χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
μεγαλώνει
Την ίδια ώρα που συμβαίνουν τα πιο πάνω, κάποιοι 
εντός της νήσου Κύπρου (μια μικρή μειοψηφία 
μεγαλοεπιχειρηματιών) βλέπουν τα κέρδη τους να 
αυξάνονται. Και όσο και αν οι κυβερνώντες μαζί με 
το ΔΗΣΥ προσπαθούν καθημερινώς να ωραιοποιήσουν 
την κατάσταση στην Κύπρο, παρουσιάζοντας το 
success story τους, τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί 
που οι ίδιοι επικαλούνται, σημειώνουν αυτό που 
ως Αριστερά εδώ και πολύ καιρό φωνάζουμε. Ότι η 
φτωχοποίηση του κυπριακού λαού οξύνεται, το χάσμα 
μεταξύ πλουσίων και φτωχών μεγαλώνει, απόρροια 
του βασικού στόχου του Συναγερμού και της τάξης 
που υπηρετεί. Οι πλούσιοι, πλουσιότεροι και οι 
φτωχοί, φτωχότεροι. Το κερασάκι στην τούρτα που 
επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό το στόχο είναι η επιμονή 
που εξακολουθούν να επιδεικνύουν στο ξεπούλημα 
των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, προς 
όφελος του ντόπιου ή και ξένου κεφαλαίου.

Θα μπορούσαμε να γράψουμε τόμους ολόκληρους με 
τα «κατορθώματα» των πολιτικών της διακυβέρνησης 
ΔΗΣΥ αυτά τα τρία χρόνια. Τα πιο πάνω, όμως, 
είναι αρκετά για να καταδείξουν το προφανές, που 
όμως στις μέρες μας δεν είναι και τόσο. Ότι δηλαδή 
στην πολιτική, τα κόμματα δεν είναι όλα τα ίδια. 
Κάποιοι υπηρετούν τους λίγους και τους εκλεκτούς, 
κάποιοι τους ανέχονται, και κάποιοι βρίσκονται 
στην υπηρεσία της νεολαίας, της εργατιάς και των 
ευάλωτων ομάδων του λαού. Και κάτω από αυτό το 
πρίσμα θα πρέπει ένας πολίτης, ιδιαίτερα ο νέος, να 
αντιμετωπίζει την πολιτική και τους πολιτικούς. Τα 
κόμματα και τις κυβερνήσεις.

Η αποχή και η επόμενη μέρα των εκλογών
«Όποιος είναι εναντίον της πολιτικής, είναι υπέρ της 
πολιτικής που του επιβάλλεται» έγραψε  ο Μπέρτολτ 
Μπρεχτ. Και έχει απόλυτο δίκαιο. Την επαύριο των 
βουλευτικών εκλογών πάλι θα έχει 56 βουλευτές. Με 
όποιο ποσοστό προσέλευσης του κόσμου στις κάλπες. 
Το ερώτημα  –  διακύβευμα για τις επερχόμενες 
βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να είναι για τον 
καθένα μας άλλο. Θα υπάρχουν την επομένη των 
εκλογών τέτοια κοινοβουλευτικά ισοζύγια που να 
μπορούν να αναχαιτίσουν τις πολιτικές λιτότητας και 
φτωχοποίησης που συντελούνται από την παρούσα 
κυβέρνηση; Το μόνο σίγουρο είναι πως η αποχή από 
τις κάλπες δεν μπορεί να διασφαλίσει κάτι τέτοιο. 
Αποχή που καταγράφεται σε υψηλά επίπεδα ως 
πρόθεση κύρια στη νέα γενιά του τόπου. 

Με το ΑΚΕΛ μπορείς να κάνεις τη διαφορά!
Είναι για αυτό που εκτιμούμε πως η νέα γενιά τελικά 
δε θα τιμωρήσει τον εαυτό της, θα προσέλθει μαζικά 
στις κάλπες και στο τέλος της ημέρας για τουλάχιστον 
10+1 λόγους θα κάνει τη διαφορά, στηρίζοντας το 
δικό της κόμμα. Το ΑΚΕΛ.

1. Θα  στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί αποτελεί τη μόνη 
διαχρονικά σταθερή πολιτική δύναμη που πολιτεύεται 
με συνέπεια και σοβαρότητα στο Κυπριακό.
2. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί είναι η πιο ισχυρή εγγύηση 
για άσκηση πίεσης, ούτως ώστε να επανακτηθούν 
όλα όσα κουτσουρεύτηκαν ή αποκόπηκαν σε σχέση 
με την κοινωνική πολιτική που ασκεί το κράτος.
3. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί αποτελεί την πιο ισχυρή 
φωνή ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα που επέβαλε 
με τις πολιτικές της η κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη.

4. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί είναι το μόνο κόμμα που με 
ειλικρίνεια παλεύει για ένα σύστημα υγείας που θα 
έχουν πρόσβαση ΟΛΟΙ, ανεξαρτήτως της οικονομικής 
τους επιφάνειας.
5. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί με δυνατό ΑΚΕΛ θα 
ενταφιαστούν οι όποιες επιβουλές των κυβερνώντων 
για ξεπούλημα της CYTA, της ΑΗΚ και της Αρχής 
Λιμένων, που υπό προϋποθέσεις μπορούν σε αυτές 
τις δύσκολες συνθήκες να καταστούν πυλώνες 
ανάπτυξης.
6. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί είναι το μόνο κόμμα που 
μπορεί να αναχαιτίσει τις εκποιήσεις σε επενδυτικά 
ταμεία γύπες, της κύριας κατοικίας και της μικρής 
επαγγελματικής στέγης
7. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί είναι το μόνο κόμμα που 
προωθεί με συνέπεια νομοσχέδια όπου τα βάρη που 
καλείται να σηκώνει ο κάθε φορολογούμενος να 
είναι σε συνάρτηση με το εκτόπισμα του και όχι το 
αντίθετο. 
8. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί αντιλαμβάνεται πως με 
δυνατή Αριστερά θα διατηρηθεί και η ελπίδα για 
αλλαγή κατεύθυνσης και λύσης των τεράστιων 
προβλημάτων που δημιουργεί επί του εδάφους η 
δεξιά διακυβέρνηση.
9. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί αποτελεί εκείνη την 
πολιτική δύναμη που αντιμετωπίζει κριτικά τις 
πολιτικές που εκπορεύονται από την Ε.Ε και δεν τις 
θεωρεί δοσμένες και αναλλοίωτες.
10. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί αποτελεί τη μόνη 
δύναμη που θα σταθεί εμπόδιο στις όποιες πιθανές 
προσπάθειες να καταστεί η Κύπρος αβύθιστο 
αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
11. Θα στηρίξει ΑΚΕΛ γιατί εννιά δεκαετίες τώρα 
το κόμμα τις Αριστεράς στην Κύπρο μόνο έκτισε και 
ποτέ δεν χάλασε, πάντοτε στην υπηρεσία του νέου, 
του εργαζόμενου, του συνταξιούχου.

Στις 22 του Μάη, λοιπόν, ως νεολαία θα κάνουμε 
την διαφορά. Με ψήφο στο ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ, θα στείλουμε ατόφιο μήνυμα σε εκείνους 
που κουρελιάζουν καθημερινά την αξιοπρέπεια μας. 
Για την Κύπρο μας, εμάς τους νέους και το λαό μας.

•Μάριος Παναγή
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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 «Ν»: Κ. Αβέρωφ 
ας ξεκινήσουμε από 
το κυπριακό.  Ο 
ΔΗΣΥ προεκλογικά 
δαιμονοποιούσε τις 
συγκλίσεις Χριστόφια - 
Ταλάτ. Σήμερα έχει κάνει 
στροφή 180 μοιρών και 

αποδέχεται σχεδόν αυτούσιες τις συγκλίσεις. 
Θεωρείτε ότι κάνατε λάθος προεκλογικά, 
εφόσον δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα ορθές 
δύο αντίθετες καταστάσεις;

«Αυτό που λέτε είμαι  βλασφημία.  Όπως ο Χριστός 
ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος θεός, έτσι και 
εμείς συνδυάζουμε τέλεια και τις δύο οπτικές.  Που 
να τα ξέρετε, όμως, εσείς αυτά;»

«Ν»: Σχετικά με την οικονομία, δέχεστε κριτική 
ότι ξεγελάτε τους ψηφοφόρους ωραιοποιώντας 
τις θέσεις σας προεκλογικά. Θεωρείτε ότι 
μπορούν να σας ξαναεμπιστευτούν οι πολίτες;

«Φυσικά! Ουδέποτε προσπαθήσαμε να 
ωραιοποιήσουμε τις θέσεις μας.  Όλοι οι σημαντικοί 
δείκτες, όπως παράδειγμα τα κέρδη των μεγάλων 
επιχειρήσεων βελτιώνονται. Ωστόσο, πρέπει να 
αντιληφθείτε ότι προεκλογικά λέμε και κανένα 
ψεματάκι… για εκλογές πάμε όχι για καλλιστεία.»

«Ν»: Για τους απλούς ανθρώπους που 
βλέπουν τις απολαβές τους να μειώνονται, το 
ποσοστό φτώχιας, την κοινωνική ανισότητα 
και την οικονομική μετανάστευση να είναι σε 
πρωτόγνωρα αρνητικά μεγέθη, τι έχετε να 
πείτε;

«Κοιτάξετε, είναι γεγονός ότι κάποιοι δείκτες, 
δευτερευούσης σημασίας, έχουν χειροτερεύσει. 
Ωστόσο, εμείς στην ευρωπαϊκή οικογένεια που 
ανήκουμε θεωρούμε ότι η κρίση φέρνει ευκαιρίες 
και τα βλέπουμε όλα με θετικό φακό.  Καταρχάς, το 
είπατε και μόνοι σας, δώσαμε την ευκαιρία στους 
νέους μας να ταξιδέψουν και να ανοίξουν τους 
ορίζοντες τους. Μάθαμε τους ανθρώπους να μην 
είναι φιλάργυροι και να μπορούν να ζουν και με 
λιγότερα. Επίσης, φτωχοποιόντας του ανθρώπους 
προετοιμάζουμε περισσότερους ανθρώπους για τη 
βασιλεία των ουρανών, καθώς είναι πιο εύκολο 
να περάσει καμήλα από τρύπα βελονιού, παρά 
πλούσιος στον παράδεισο. Όσο για την ανισότητα, 
είναι ντροπή να μας επικρίνετε. Εμείς για εσάς το 
κάνουμε, για να λέτε ότι δικαιώνονται οι αναλύσεις 
σας για τον καπιταλισμό. Αχάριστοι!!!»

«Ν»: Κύριε Αβέρωφ δίνετε την εντύπωση 
ότι το κόμμα σας δεν ενδιαφέρεται για 
τους ανθρώπους. Μιλήσατε με εμπάθεια 
για τους απεργούς, για  ‘’βολεμένους’’ 
των ημικρατικών οργανισμών, για τους 
νοσηλευτές που δεν βρίσκουν αλλού 
καλύτερα και πρόσφατα ταχθήκατε ενάντια 
του κοινωνικού προσώπου της ΑΗΚ, 
δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να βοηθούνται οι 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Θεωρείτε 
ότι το να μένουν πολίτες χωρίς ρεύμα 
έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία που 
επικαλείστε μέχρι και στην επονομασία του 
κόμματος σας;

«Μα τι μου λέτε τώρα; Όταν ανακαλύφθηκε η 
δημοκρατία από τους ‘Έλληνες , οι πολίτες δεν 
είχαν ρεύμα!»

Επιμέλεια: Σικές Χαφιέδογλου

«Είμαστε το μόνο κόμμα που τα μέλη του κόμματος έχουν 
το δικαίωμα να επιλέξουν τους υποψηφίους του ΔΗΣΥ για 
τις βουλευτικές εκλογές.»
Αβέρωφ Νεοφύτου

Επίσης, είναι το μόνο κόμμα που κάνει εκλογές και είναι 
σαν να μην έγιναν! Τα 20€ ότι και να είναι. 

ΣΙΚΕΝΤΕΥΞΗ με 
τον Πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Ο χειρότερος προπονητής κατάντησε 

ο Αβέρωφ. Αλλαγή πάνω στην αλλαγή 

για την ομάδα των υποψήφιων 

βουλευτών του. Έξω η Αννίτα στη 

Λάρνακα, μέσα ο Γιαννάκη, έξω ο 

Γιαννάκη, μέσα η Αννίτα. Κατά τα 

άλλα ξεχειλίζει από δημοκρατία ο 

Συναγερμός γιατί θα αποφασίσουν τα 

μέλη. #oti_pei_o_foulis

Οι πρόσφυγες συνεχίζουν να 

φθάνουν κατά χιλιάδες στην 

Ελλάδα, μέχρι εκεί όμως. 

Μετά εγκλωβίζονται γιατί 

έτσι θέλει η Ε.Ε.! Ανθρώπινες 

ψυχές, κατεστραμμένες από τις 

ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, να 

στοιβάζονται σε προσφυγικούς 

καταυλισμούς στην Ειδομένη και 

αλλού. #no_to_nato_yes_to_peace

Μα τωρά σοβαρομιλούμε; Να στερούνται 
φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα οι καημένοι 
οι μεγαλοβιομήχανοι μας, για να το 
παίρνουν δωρεάν οι άνεργοι και οι 
πολύτεκνοι; ΟΧΙ! Τάδε έφη ο αθεόφοβος 
Αβέρωφ! Τι περιμέναμε όμως; Το ΔΗΣΥ να 
υπερασπίζεται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες; 
Μπα! Ο καθένας με την τάξη του! Αν θέλεις 
κοινωνική πολιτική και όχι λιτότητα έρχονται 
βουλευτικες, ψήφισε ΑΚΕΛ! 
#lae_polema_sou_pinoune_to_aima

Ψηφίστε και εσείς αν θέλετε να δείτε τον πρόεδρο της δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, μάρτυρα 
υπεράσπισης του Ρίκκου Ερωτοκρίτου στο www.nedhsypolls.org.cy και κερδίστε πλούσια δώρα.

Αναζητείται υποψήφιος βουλευτής που ενώ δεν πέρασε από τις εσωκομματικές εκλογές του 
κόμματος του, μπήκε τελικά στο ψηφοδέλτιο, ενώ μετά αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. 
Όσοι έχουν πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσουν στον DemocracyAndDisy@NOT.com

Σε άκουσα Πρωτοπόρε να προσπαθείς να πείσεις τους φοιτητές ότι ο Αβέρωφ δεν κατέκρινε τις 
εκπτώσεις της ΑΗΚ και ακόμη μία φορά καταλάβαμε τι κάνεις για τις ψήφους. #Psifothiria_FPK

Διοργανώνεται από τον ΔΗΣΥ Πάφου και Λεμεσού εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις πολύ 
δημοκρατικές εκλογές που έγιναν σε Λευκωσία και Λάρνακα. Διχάζεται η ΝΕΔΗΣΥ Λάρνακας-
Λευκωσίας ως προς ποιου το μέρος θα πάρουν. Σε δήλωση του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου απόρησε 
πως το πανηγύρι της δημοκρατίας δε βρίσκει υποστηρικτές.

Μάης 2016
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Πριν από 130  χρόνια, το 1886, η εργατική τάξη 
στις ΗΠΑ έδωσε μια από τις πιο σκληρές μάχες 
για την καθιέρωση του 8ωρου. Η Πρωτομαγιά, ως 
εργατική γιορτή, καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, 

κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Δεύτερης 
Διεθνούς (Σοσιαλιστικής Διεθνούς) στο Παρίσι, προς τιμή 
του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαϊου 
1886, που διεκδίκησαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες 
εργασίας και με μια  απόφαση που σφράγισε την ιστορία 
του εργατικού κινήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι 
πρωτοπόροι εργάτες του Σικάγο έγραψαν μια από τις πιο 
ένδοξες σελίδες της ιστορίας των αγώνων της Παγκόσμιας 
Εργατικής Τάξης και σύνδεσαν τον αγώνα τους με τους 
μετέπειτα αγώνες των εργαζομένων όλου του κόσμου. 

Μετά από εκείνη την πρώτη Πρωτομαγιά, πολλές άλλες 
Πρωτομαγιές σε διάφορες χώρες μετατρέπονται σε 
μαχητικές εκδηλώσεις και αιματηρές εξεγέρσεις, σε ένα 
ανθρώπινο χείμαρρο της εργατιάς ενάντια στην καταπίεση, 
την σκλαβιά, την υποδούλωση και την εκμετάλλευση.

Με το σύνθημα «ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ», το ταξικό μας συνδικαλιστικό 
κίνημα πιστό στις αρχές του και στην ιστορία των αγώνων 
και κατακτήσεων που μας έχει διδάξει πως τίποτα δε 
χαρίζεται, αλλά όλα με αγώνες και θυσίες κατακτώνται, 
τίμησε και φέτος την Πρωτομαγιά στις 23 Απριλίου 2016, 
ενώνοντας και εμπνέοντας τους εργαζόμενους στον αγώνα 
για εργασία με δικαιώματα, για ειρήνη και κοινωνική 
πρόοδο. 

Για μια ακόμη φορά, η Πρωτομαγιά του 2016 μας βρήκε 
αντιμέτωπους με τον ίδιο αντίπαλο, το ίδιο σύστημα 
που γεννά και αναγεννά την αδικία. Οι πολιτικές που 
εφαρμόζονται, στοχεύουν στην αύξηση της κερδοφορίας 
του ήδη μεγάλου κεφαλαίου, με θυσία φυσικά τα κεκτημένα 
των εργαζομένων. 

Στην Κύπρο, η ανεργία παραμένει σταθερά ψηλά με 65 
χιλιάδες άνεργους περίπου, ένας στους τρείς είναι νέος 
και ας μας λένε πως έχει μειωθεί, ενώ παράλληλα η 
ανασφάλιστη και ελαστική εργασία αποτελούν καθημερινό 
φαινόμενο και οι ευέλικτες μορφές εργασίας είναι πλέον 
γεγονός. Η «άνοιξη» της κυβέρνησης Αναστασιάδη οδηγεί σε 
μια άνευ προηγουμένου κατρακύλα του βιοτικού επιπέδου 
του κυπριακού λαού-230,000 άτομα ζούν σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα σε δύο χρόνια 
30,000 άτομα έχουν μεταναστεύσει και οι συνταξιούχοι 
έχασαν το 30% περίπου των εισοδημάτων τους. 

Η Πρωτομαγιά στην Κύπρο
Η Πρωτομαγιά στην Κύπρο γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 
1925 από το Εργατικό Κέντρο Λεμεσού, από Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους. Ακολούθως, το 1932, μετά και από 
την ίδρυση των πρώτων Συντεχνιών, η Πρωτομαγιά τιμάται 
και πάλι σε μικρές παράνομες συγκεντρώσεις λόγω της 
Παλμεροκρατίας. Από τη χρονιά του 1941 και μετά, όπου 
ιδρύεται η ΠΣΕ (Παγκύπρια Συνδικαλιστική Επιτροπή) και 
καθοδηγεί τους πιο σκληρούς και μαζικούς εργατικούς 
αγώνες, η Πρωτομαγιά γιορτάζεται κάθε χρόνο και λαμβάνει 
αντιαποικιακό χαρακτήρα. 

Το 1947, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μεταλλωρύχοι 
αποφασίζουν να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά με κάθε 
λαμπρότητα. Στη Λεύκα, Μαυροβούνι και Ξερό αποφασίστηκε 
από τις κοινές συνεδριάσεις των μεταλλωρύχων πως 
θα υπήρχε αποχή από τη δουλειά. Η εργοδοσία μόλις 
πληροφορήθηκε την απόφαση αυτή, ξεκίνησε τις απειλές 
πως θα έκλεινε τις δουλειές για τρεις ημέρες. Οι απειλές όχι 
μόνο δεν πτόησαν τους μεταλλωρύχους, αλλά περισσότερο 
τους πείσμωσαν και η απόφαση για τον εορτασμό της  
Πρωτομαγιάς παρέμεινε αμετάκλητη. Την 1η Μαΐου 1947, 
κανένας μεταλλωρύχος δεν παρουσιάστηκε στη δουλειά 
και οι μαζικές παρελάσεις που ακολούθησαν ήταν κάτι το 
πρωτόγνωρο. 

Το 1958 τα κόκκινα λάβαρα ανέμισαν ψηλά και περήφανα 
στους δρόμους της Κύπρου και πάλι από αδελφωμένους 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, παρά την εσωτερική 
διχόνοια που προσπάθησαν οι ιμπεριαλιστικές και 
εθνικιστικές δυνάμεις του τόπου να καλλιεργήσουν ανάμεσα 
τους. 

Το 1964 η Πρωτομαγιά γιορτάζεται στις 10 Μαϊου μέσα σε 
συνθήκες τρομερά δύσκολες, καθώς προηγήθηκαν στις 22 
Δεκεμβρίου 1963 οι δικοινοτικές ταραχές, παρακινούμενες 
από τις ξένες νατοϊκές δυνάμεις που προσπαθούσαν να 
διχάσουν τον κυπριακό λαό. Όλο το Συντεχνιακό Εργατικό 
Κίνημα για πρώτη φορά στην ιστορία γιορτάζει ενιαία και 
περίλαμπρα με τα συνθήματα όπως «Προσοχή, να μην 
διχαστεί ο λαός μας» και «Κάτω οι εξωτερικές επεμβάσεις», 
να ακούγονται σε όλη την Κύπρο.

Η Πρωτομαγιά είναι μια μεγάλη και ιστορικής σημασίας 
επέτειος για τους εργάτες όλου του κόσμου. Συμβολίζει 
τους μακρόχρονους αγώνες, τις θυσίες και ταυτόχρονα 
τις μεγάλες επιτυχίες του Διεθνούς Εργατικού Κινήματος, 
εμπνέοντας και καθοδηγώντας τους αγώνες των εργατών 
για ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική πρόοδο 
και ευημερία. Η σημασία αυτής της ημέρας, όμως, δεν 
αποδίδεται μόνο στα εργατικά αιτήματα του σήμερα, είναι 
και αγώνας για το αύριο, για την ανατροπή του καπιταλισμού 
και των αντεργατικών πολιτικών του. Η Πρωτομαγιά του 
Σικάγο, δεν διατύπωσε απλά εργατικά αιτήματα αλλά έδωσε 
και στους εργάτες του κόσμου, το δικαίωμα να ονειρεύονται 
για ένα καλύτερο αύριο, καταργώντας την εκμετάλλευση.

•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Π
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Λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, ο ΓΓ 
της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, μιλά στη 
«Ν» και εξηγεί γιατί δεν είναι όλα τα κόμματα το 
ίδιο, όπως και γιατί δεν αποτελεί ούτε επιλογή, 
ούτε λύση η αποχή από τις εκλογές. Καταθέτει τις 
θέσεις του ΑΚΕΛ για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, 
αλλά και για το «success story» που πλασάρει η 
κυβέρνηση και τονίζει ποιο είναι το διακύβευμα 
των βουλευτικών εκλογών. 

Μάης 2016

«Νεολαία»: Οι τελευταίες εξελίξεις στο 
Κυπριακό δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές, 
όσον αφορά στις συνομιλίες. Πως εκτιμά τις 
εξελίξεις αυτές το ΑΚΕΛ και που θεωρείτε ότι 
βρίσκεται το πρόβλημα;

«Αντρος Κυπριανού»: Πρώτα να μου 
επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω που μου 
δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με 
μια μεγάλη μερίδα της νεολαίας, το πιο 
προοδευτικό και μαχητικό κομμάτι της 
νεολαίας. Μια νεολαία που θα διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις επικείμενες 
βουλευτικές εκλογές. Έχουμε ξεφύγει από 
τις εποχές εκείνες όπου η νεολαία ήταν μόνο 
για να κολλά αφίσες. Σήμερα διαδραμματίζει 
πρωταγωνιστικό πολιτικό ρόλο και θεωρώ 
ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί μια νεολαία. 
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στα ψηφοδέλτια του 
ΑΚΕΛ υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι ανθρώποι 
και στελέχη από την ΕΔΟΝ. 

Δυστυχώς, όσο αφορά το Κυπριακό, 
έχει αποδειχθεί πόσο σημαντικό είναι να 
αξιοποιούνται τα δεδομένα τη στιγμή που 
είναι ευνοϊκά.  Είχαμε μια ευνοϊκή συγκυρία. 
Η Τουρκία βρισκόταν στριμωγμένη και 
απομονωμένη σε κάποιο βαθμό. Έδειχνε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπάρξει μια ευρύτερη 
συνεργασία στο χώρο της ανατολικής 
Μεσογείου που θα της έδινε τη δυνατότητα 
να ξεφύγει από αυτή την απομόνωση στην 
οποία είχε περιέλθει. Την ίδια ώρα, ο κ. 
Ακκιντζί είναι προφανές ότι ενδιαφερόταν 
για να υπάρξει λύση στο Κυπριακό και δεν 
καταφέραμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα 
δεδομένα.  Δεν λέω ότι ευθυνόμαστε, αλλά θα 
έπρεπε να ήμασταν πιο αποφασιστικοί σε ότι 
αφορά τις συζητήσεις οι οποίες διεξάγοντο 
για το Κυπριακό. Είναι διαχρονική θέση του 
ΑΚΕΛ ότι την κύρια ευθύνη για το αδιέξοδο 
στο Κυπριακό την έχει η τουρική αδιαλλαξία. 
Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, 
τους τελευταίους 3-4 μήνες; Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πολύ 
σοβαρό ζήτημα, το προσφυγικό, το οποίο 
δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Χρειαζόταν 
και τη συνεργασία της Τουρκίας, η οποία 
σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε το πρόβλημα 
αυτό, όχι μόνο λόγο της στρατιωτικής της 
ανάμειξης στην Συρία, αλλά και λόγω του ότι 
δεν λειτούργησε με τρόπο που θα τερμάτιζε 
την όποια προσπάθεια των μεταναστών να 
φτάσουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος.

 Η Τουρκία έχει αναβαθμίσει τον ρόλο 
της σε ότι αφορά την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Οι 
ΗΠΑ, μετά από τη σύγκρουση Τουρκίας - 
Ρωσίας θέλουν να ενεργήσουν με τρόπο 
που θα ξαναφέρει την Τουρκία στην 
αγκαλιά τους, ενώ η ΕΕ την χρειάζεται 
για να αντιμετωπίσει το προσφυγικό, με 
αποτέλεσμα δυστυχώς και πάλι  να την 
θοπεύουν. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτόν 
τον αναβαθμισμένο ρόλο τον οποίο έχει 
αποκτήσει με αποτέλεσμα να κλιμακώνει τις 
απαιτήσεις τις, όσο αφορά και το Κυπριακό. 
Είδαμε λοιπόν να σκληραίνει η θέση της. 
Την ίδια στιγμή, είδαμε να προβαίνει σε 
ενέργειες επί του εδάφους στα κατεχόμενα, 
οι οποίες στοχεύουν στην δημιουργία 
τετελεσμένων, που θα περιπλέξουν ακόμα 
την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. 
Στην Τ/Κ Κοινότητα είχαμε επίσης αρνητικές 
εξελίξεις, με μια «Κυβέρνηση» συνεργασίας 
μεταξύ δύο δεξιών κομμάτων, τα οποία 
παραδοσιακά τηρούσαν πολύ σκληρή 
στάση όσο αφορά στην επίλυση στο 
Κυπριακό. Αυτά τα δεδομένα αναμένεται 
ότι θα επιδράσουν αρνητικά στις εξελίξεις 
στο Κυπριακό. 

Βέβαια, υπάρχει ακόμα μια αρνητική πτυχή 
κατά την άποψη μας. Ο κ. Αναστασιάδης, 
στην προσπάθεια του να βοηθήσει 
προεκλογικά τον ΔΗΣΥ, προβαίνει σε 
ενέργειες οι οποίες δίνουν δικαιολογία στην 
Τουρκία να συμπεριφέρεται με τον τρόπο 
που  συμπεριφέρεται και να κλιμακώνει 
περαιτέρω την αδιαλλαξία της. Ο τρίτος 
γύρος αδειοδότησης για το φυσικό αέριο 
είναι εντελώς αχρείαστος, γιατί αυτή τη 
στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου και 
του πετρελαίου είναι σε χαμηλά επίπεδα. 
Επίσης, όλες οι εταιρείες μειώνουν τους 
προϋπολογισμούς τους και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει ενδιαφέρον για να προχωρήσουν 
σε νέες γεωτρήσεις. Είχαμε ήδη δύο γύρους 
οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή 
συμβολαίων με αριθμό εταιρειών, οι 
οποίες ούτε εκείνες προχωρούν με βάση 
τα συμβόλαια που υπέγραψαν και αντί η 
Κυβέρνηση να απαιτεί συμμόρφωση με 
τις πρόνειες των συμβολαίων, τους δίνει 
συνεχής παρατάσεις. Την ίδια στιγμή, έχει 
ξηλώσει όλο τον σχεδιασμό που έγινε για 
το φυσικό αέριο, από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση. 

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό που 
λέει πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο  αυτή 
την στιγμή να υπάρξουν εξελίξεις στον 
συγκεκριμένο τομέα και προκαλούνται πολλά 
ερωτηματικά. Γιατί η Κυβέρνηση προχωρά 
στον τρίτο γύρο αδειοδότησης την στιγμή που 
δεν υπάρχει ουσιαστικό περιεχώμενο και την 
στιγμή που γνωρίζει ότι αυτό θα προκαλέσει 
αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας; 
Την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση δηλώνει 
ότι θα λύσει το Κυπριακό μέχρι το τέλος 
του χρόνου. Η δεύτερη της ενέργεια, που 
κατά την άποψη μας είναι απαράδεκτη είναι 
η εξαγγελία για μείωση της στρατιωτικής 
θητείας με ταυτόχρονη πρόσληψη τριών 
χιλιάδων επαγγελματιών στρατιωτών.
 

Είμαστε υπέρ της μείωσης της στρατιωτικής 
θητείας, η οποία θα πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα από τη μια ενός στρατηγικού 
σχεδιασμού και ταυτόχρονης τεχνολογικής 
αναβάθμισης του εξοπλισμού της ΕΦ. Κάτι 
τέτοιο έγινε επί διακυβέρνησης Χριστόφια. 

Είχε κατατεθεί η μελετή και τότε με διάφορα 
προσκόμματα τα άλλα πολιτικά κόμματα 
σταμάτησαν την προσπάθεια. Τώρα, δίχως 
να έχει προηγηθεί μια στρατηγική μελέτη, 
δίχως να ξέρουμε αν υπάρχουν τα λεφτά που 
απαιτούνται, καθώς απαιτούνται συνολικά 
γύρω στα 125 εκατομμύρια ευρώ, 33 για 
την εργοδότηση των στρατιωτών και 92 για 
τον τεχνολογικό εξοπλισμό, κάνει αυτήν 
την εξαγγελία λέγοντας ότι θα προσλάβει 
τους επαγγελματίες οπλίτες τον Νιόβρη. 
Αν θα λυθεί το Κυπριακό τον Δεκέβρη, 
γιατί να προσλάβει τους επαγγελματίες 
στρατιώτες; Όλες αυτές οι ενέργειες 
περιπλέκουν περισσότερο το Κυπριακό και 
δυστυχώς κατάσταση η οποία κάθε άλλο 
παρά θα βοηθήσει τη προσπάθεια για λύση 

στο Κυπριακό μετά 
τις Βουλευτικές 
εκλογές. 

«Ν»: Το μνημόνιο 
φεύγει. Τα μέτρα 
ό μ ω ς  μ έ ν ο υ ν. 
Ποια  ε ίναι  η 
αλήθεια πίσω από 
την πολυδιαφη-
μιζόμενη έξοδο από 
το μνημόνιο;»

«Α.Κ.»: Όλα τα 
μνημόνια έχουν 
τριετή διάρκεια. 
Μιλά για suc-
cess story η 
Κ υ β έ ρ ν η σ η . 
Όντως, είμαστε 
ο ι  καλύτεροι 
μαθητές, είμαστε 
πρωταθλητές. Όχι 
μόνο δεχόμασταν 
αδιαμαρτύρητα 
ότι προωθούσε 
η ΕΕ , αλλά 
προσθέταμε κι 
άλλες αντιλαϊκές 
πολιτικές στις 

πρόνοιες του μνημονίου, που είχαν 
συνέπειες εις βάρος του κόσμου, απλά 
και μόνο για να φτιάξει μαξιλαράκια η 
Κυβέρνηση, τα οποία θα χρησιμοποιήσει 
βέβαια την κατάλληλη για εκείνη στιγμή, 
σε προεκλογικές περιόδους. Το μνημόνιο 
έφυγε.

Εμάς ο στόχος μας 
είναι να στηρίξουμε 

τον άνθρωπο της 
εργασίας, τον άνθρωπο ο 

οποίος έχει ανάγκη από την 
προστασία από της πολιτείας, 

ενώ ο ΔΗΣΥ θέλει να 
προστατεύσει τις τράπεζες και 

τους μεγαλοεπιχειρηματίες, 
με ένα επιχείρημα, ότι 

τάχα αυτοί θα φέρουν την 
επανεκκίνηση της 

οικονομίας. 
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 Θα αλλάξουν οι πολιτικές; Σε καμιά 
περίπτωση. Κατ’ επανάληψη και ο 
Υπουργός Οικονομικών και ο κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου, αλλά και ο κ. Αναστασιάδης 
είπαν ότι το μνημόνιο είναι το ιδεολογικό 
τους μανιφέστο. Μας είπαν ότι και η ΤΡΟΙΚΑ 
να μην ερχόταν στην Κύπρο, όλα τα μέτρα 
που συμπεριλαμβάνονταν στο μνημόνιο 
έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Γιατί αυτή 
είναι η πολιτική τους φιλοσοφία, αυτές 
είναι οι πολιτικές τους θέσεις. Εκείνο που 
είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να δούμε 
αν το μνημόνιο έχει οδηγήσει σε έξοδο από 
αυτή την κατάσταση. Θα ξεκινήσω από τον 
πιο σημαντικό κατά την άποψη μου δείκτη. 
Η Κύπρος είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο 
ρυθμό αύξησης του χάσματος μεταξύ των 
λίγων πλουσίων και των πολλών φτωχών. Το 
πλουσιότερο 10% έχει αυξήσει τα εισοδήματα 
του κατά 3,4% τα τελευταία τρια χρόνια, ενώ 
το υπόλοιπο 90% έχει δει να μειώνονται τα 
εισοδήματα του κατά μέσο όρο 8%. Οι μισθοί, 
για δωδέκατο συνεχές τρίμηνο μειώνονται 
και η αγοραστική αξια τους επέστρεψε στο 
1996.  Ο κόσμος της εργασίας έχει απωλέσει  
για το 2015  1,2 δισεκατομμύρια, την ώρα 
που τα κέρδη θα αυξηθούν το 2016 κατά 
200 εκατομμύρια ευρώ.  Το 28% περίπου 
του κυπριακού πληθυσμού, δηλαδή 234 
χιλιάδες συνάνθρωποι μας ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας. Πάρα πολλοί 
υποχρεώνονται να μεταναστεύσουν στο 
εξωτερικό, ενώ η ανεργία εξακολουθεί να 
είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι παραμύθι ότι 
μειώθηκε η ανεργία στο 12,6%. Αν δούμε την 
απασχόληση, το 2014 ήταν ψηλότερη από 
το 2015, και αυτό λέει ότι η όποια εικονική 
μείωση στην ανεργία οφείλεται στο ότι 
αρκετοί έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. 
Οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται, 
επιστρέφουμε σε εργασιακή εκμετάλλευση 
πριν από πέντε και έξι δεκαετίες. Την 
ίδια στιγμή προωθούνται εκποιήσεις 
περιουσιών, συμπεριλαμβανομένης 
και της πρώτης κατοικίας. Επιχειρείται 
ξεπούλημα του δημόσιου και εθνικού 
πλούτου σε εξευτελιστικές τιμές. Όλα αυτά 
διαμορφώνουν ένα πολύ αρνητικό πλαίσιο. 
Δεν δεχόμαστε την δικαιολογία που προβάλλει 
η Κυβέρνηση ότι παρέλαβαν καμένη γη και 
είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν με 
αυτό τον τρόπο. 

Θέλω να υπενθυμίσω ότι, όταν ο κ. 
Αναστασιάδης διεκδικούσε την Προδρεία 
της Δημοκρατίας, έδωσε πολλές υποσχέσεις 
στον Κυπριακό λαό. Πρώτα και κύρια 
είπε ότι έχει φίλους στην ΕΕ οι οποίοι θα 
τον βοηθήσουν να ξεπεράσει η Κυπριακή 
οικονομία τα προβλήματα όσο το δυνατό 
πιο ανόδυνα. Τους έφερε και παρέλασαν 
εδώ παραμονές των Προεδρικών εκλογών 
του 2013. Μας είπε ότι έχει γνώσεις και 
ικανότητες, ότι η κρίση ήθελε ηγέτη και 
αυτός ήταν ο ηγέτης που θα μας έβγαζε 
από τα αδιέξοδα. Μας είπε ότι μπορούσε 
να βελτιώσει το μνημόνιο γιατί είχε φίλους, 
ικανότητες και δύο διακρατικά δάνεια που 
θα του έδιναν το περιθώριο που απαιτήτο 
για να διαπραγματευτεί σκληρά. Όχι μόνο 
δεν βελτίωσε το μνημόνιο, αλλά δέκτητε 
το κούρεμα καταθέσεων για το οποίο 
δεσμεύτηκε πολύ έντονα προεκλογικά 
ότι δεν θα το δεχόταν. Δέκτηκε τις 
ιδιωτικοποιήσεις, για τις οποίες και πάλι 
προεκλογικά, με την υπογραφή του, 
διαβεβαίωνε του υπαλλήλους και τον 
κυπριακό λαό στο σύνολο του, ότι δεν θα 
τις αποδεχόταν. Δέκτηκε μόνιμη αύξηση του 
εταιρικού φόρου, την ώρα που αναθεμάτιζε 
την πρόταση του Δημήτρη Χριστόφια να 
υπάρχει μια μικρότερη αύξηση, για μια 
μεταβατική περίοδο δύο ετών. Δέκτηκε και 
πολλά άλλα οδυνηρότητα μέτρα σε βάρος 
του Κυπριακού λαού.  

«Ν»: Όλοι είναι το ίδιο, όλοι τρώνε είναι μερικά 
από αυτά που ακούμε να λέγονται καθημερινά, 
ειδικότερα από τους νέους. Είναι όντως έτσι; 
Όλα τα κόμματα είναι το ίδιο;

«Α.Κ.»: Σε καμία περίπτωση. Το ΑΚΕΛ, στα 
90 χρόνια ζώης του δεν έδωσε δικαίωμα σε 
κανένα να το κατηγορήσει για διαπλοκή και 
διαφθορά. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο 
διάστημα βγήκαν στην επιφάνεια διάφορα 
σκάνδαλα, τα οποία εμπλέκουν με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο και κάποια στελέχη 
του ΑΚΕΛ. Σε ότι αφορά τη Δρομολαξιά, 
η υπόθεση θα κριθεί από το Ανώτατο 
Δικαστήριο. Εμείς είμαστε απολύτως 
πεπεισμένοι ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως 
εμπλοκή του Βενιζέλου Ζανέττου σε αυτό 
το σκάνδαλο, όπως κατηγορείται.  

Από εκεί και πέρα, η δική 
μας προσπάθεια θα είναι 
να περάσουμε ένα μήνυμα 
ότι τα στελέχη του ΑΚΕΛ θα 
πρέπει να αποδεικνύουν 
και να επιβεβαιώνουν στην 
πράξη καθημερινά ότι δεν 
συμμετέχουμε σε τέτοια 
φαινόμενα. Δεν θέλουμε απλά 
και μόνο να είμαστε καθαροί 
από όλες τις απόψεις, αλλά 
αυτό να φαίνεται με πολύ 
έντονο τρόπο. 

Άλλοι είναι που έχουν επιδόσεις σε 
διαφθορά και τη διαπλοκή στην Κύπρο 
και νομίζω ξέρουμε όλοι πάρα πολύ 
καλά. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες σε 
ότι αφορά σε αυτά τα ζητήματα, έχουμε 
επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις 
για την καταπολέμηση φαινομένων 
διαπλοκής και διαφθοράς, τις οποίες θα 
επαναφέρουμε, σε μια προσπάθεια αυτά 
τα πράγματα να καταπολεμηθούν.  Έχουμε 
πρωτοστατήσει στην έγκριση του πόθεν 
έσχες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το 
θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πλέον θα 
υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις οικονομικές 
καταστάσεις όλων των ανθρώπων που 
έχουν δημόσιο αξίωμα ή δημόσιο πόστο 
και έχουν σχέση με προσφορές. Θεωρώ ότι 
αυτή η πτυχή θα αντιμετωπιστεί. Υπάρχει 
όμως μια άλλη πτυχή που είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Ποιες είναι οι πολιτικές θέσεις 
που υποστηρίζει το κάθε πολιτικό κόμμα; 
Δεν τοποθετηθήκαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο 
στην Βουλή όταν συζητιούνταν σημαντικά 
ζητήματα τα οποία θα επηρεάσουν τη ζωή 
των ανθρώπων τα επόμενα χρόνια. Για 
παράδειγμα, όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο 
για την αφερεγγυότητα, άλλη ήταν η 
θέση που τήρησε το ΑΚΕΛ και άλλη των 
υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων. Το ΑΚΕΛ 
ήθελε να προστατευθεί ο φτωχόκοσμος, 
όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφέρονταν για 
τις τράπεζες, με εξαίρεση τα μικρότερα 
πολιτικά κόμματα, που είχαν ταυτιστεί με 
τις θέσεις του ΑΚΕΛ. 

Στα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων, 
το ΑΚΕΛ με άλλα 

πολιτικά κόμματα πρωτοστάτησε στο να 
τερματιστεί αυτή η διαδικασία, μέχρι τη λήξη 
της θητείας αυτής της Κυβέρνησης, και θα 
δούμε πως θα προχωρήσουμε. Το ΑΚΕΛ 
πρωτοστάτησε  μαζί με άλλα πολιτικά κόμματα 
για να καταργηθούν οι καταχρηστικές 
ρήτρες οι οποίες επιβάλλονταν σε βάρος  
των δανειζόμενων από τις τράπεζες, οποίες 
εκμεταλλεύονταν την άγνοια του κόσμου και 
πλούτιζαν σε βάρος του. Πρωτοστατήσαμε 
για τη μείωση των ενοικίων, κάτι το οποίο 

δυστυχώς ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ανέπεμψε, 
καθώς επίσης και για σωρεία 
άλλων νομοθετημάτων. 
Δεν μπορούν λοιπόν να 
παρουσιάζουν  κάποιοι το 
ΑΚΕΛ να είναι το ίδιο με το 
ΔΗΣΥ. Έχουμε εκ διαμέτρου 
αντίθετες θέσεις  σε όλα 
αυτά τα κοινωνικοοικονομικά 
ζητήματα. Εμάς ο στόχος 
μας είναι να στηρίξουμε τον 
άνθρωπο της εργασίας, τον 
άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη 
από την προστασία από της 
πολιτείας, ενώ ο ΔΗΣΥ θέλει να 
προστατεύσει τις τράπεζες και 
τους μεγαλοεπιχειρηματίες, με 
ένα επιχείρημα, ότι τάχα αυτοί 
θα φέρουν την επανεκκίνηση 
της οικονομίας. Πέρασαν τρία 
χρόνια. Είδαμε να υπάρχει 
επανεκκίνηση; 

«Ν»: Η πρόθεση για αποχή στις 
Βουλευτικές εκλογές είναι ένα 

υπαρκτό φαινόμενο, ειδικά σε ότι αφορά στους 
νέους. Τι θα θέλατε να πείτε σε όσους σκέφτονται 
ακόμα αν θα πάνε να ψηφίσουν; Γιατί ένας νέος 
να ψηφίσει ΑΚΕΛ;

«Α.Κ.»: Η αποχή, τους μόνους που θα στηρίξει 
θα είναι εκείνους που κυβερνούν, αυτούς 
που έχουν σήμερα την πλειοψηφία. Θα 
στηρίξει εκείνους που συμπεριφέρονται 
με τρόπο αλαζονικό και αυταρχικό. Η 
αποχή απλώς σημαίνει συνέχιση των ίδιων 
πολιτικών, οι οποίες έχουν οδηγήσει τους 
νέους στην οργή, την αγανάκτιση, στο 
θυμό για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα 
μας. Η επιλογή λοιπόν δεν είναι η αποχή. 
Η επιλογή είναι η συμμετοχή και η στήριξη 
εκείνων των δυνάμεων που αντιστέκονται 
στις αντιλαϊκές πολιτικές. Η στήριξη των 
δυνάμεων που θέλουν να δώσουν προοπτική 
και μέλλον στον τόπο και το λαό μας. Αυτή 
η πολιτική δύναμη εμείς λέμε ότι είναι το 
ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Η έκκληση 
μας προς τους νέους είναι να αναλύσουν 
αντικειμενικά ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι 
τους στήριξαν διαχρονικά, ποιοι είναι εκείνοι 
που ακολουθούν πολιτικές φιλικές προς τη 
νεολαία και ποιοι είναι εκείνοι που τους 
έδωσαν σωρεία υποσχέσεων, οι οποίες 
ξεχάστηκαν την επομένη των Προεδρικών 
εκλογών. Με το χέρι στην καρδιά, να 
ψηφίσουν τους συνδυασμούς του ΑΚΕΛ – 
Αριστερά Νέες Δυνάμεις.

•Επιμέλεια:
Αντρέας Παναγιώτου
Χάρης Καρμέλλος 
Συντακτική Επιτροπή «Ν» 

Η επιλογή λοιπόν 
δεν είναι η αποχή. 
Η επιλογή είναι η 
συμμετοχή και η 

στήριξη εκείνων των 
δυνάμεων που αντιστέκονται 
στις αντιλαϊκές πολιτικές. Η 
στήριξη των δυνάμεων που 

θέλουν να δώσουν προοπτική 
και μέλλον στον τόπο και το 

λαό μας. Αυτή η πολιτική 
δύναμη εμείς λέμε ότι 

είναι το ΑΚΕΛ – Αριστερά 
Νέες Δυνάμεις.
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Δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί πιο εύστοχα από τον στίχο του 
Π. Τζαβέλα η προσπάθεια, εν μέσω κοινωνικού αναβρασμού και 

απεργιακών κινητοποιήσεων, που κάνει ο πρόεδρος του κυβερνώντος 
κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, για ποινικοποίηση του δικαιώματος των 

απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

Είναι φανερό ότι ο κ. Νεοφύτου και οι ομοϊδεάτες του δεν έζησαν ούτε 
φτώχεια, ούτε πείνα, ούτε καταπίεση στον εργασιακό τους χώρο, για να 
ζητούν φραγμούς στο δικαίωμα της απεργίας. Είναι ξεκάθαρο, ότι όπως 

και σε όλα τα ζητήματα, ο ΔΗΣΥ προσπαθεί να προστατέψει την τάξη 
που εκπροσωπεί, του έχοντες και κατέχοντες, τους εκμεταλλευτές, τους 

εργοδότες.

Αν δεν το γνωρίζουν να το μάθουν οι του Συναγερμού και της 
κυβέρνησης πως ό,τι απολαμβάνουμε ως εργαζόμενοι, είναι 

αποτέλεσμα αγώνων και θυσιών της εργατικής τάξης. Οι απεργιακοί 
αγώνες των μεταλλωρύχων, των οικοδόμων αλλά και άλλων εργατών, 

έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συνδικαλιστικού 
κινήματος της Κύπρου. Και δεν μπορεί κανένας αστός και κανένας 

Αβέρωφ να αλλάξει την ιστορική πραγματικότητα. 
Τότε, οι απεργοί είχαν να αντιμετωπίσουν τις σφαίρες των 

αποικιοκρατών και τη διασπαστική  στάση των απεργοσπαστών που 
υποκινούνταν (όπως και τώρα σε μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους) 

από τη δεξιά και το κεφάλαιο. Σήμερα, οι εργαζόμενοι έχουν να 
αντιμετωπίσουν, και θα την αντιμετωπίσουν και αυτή νικηφόρα, 

την αλαζονική στάση των κυβερνώντων και την ποινικοποίηση του 
δημοκρατικού δικαιώματος της απεργίας.

Οφείλουν να «θυμηθούν» ότι το θέμα της απεργίας όπως ξεκαθάρισε 
και ο ΓΓ της ΠΕΟ «είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και με βάση το 
σύνταγμα η δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης πάνω σε αυτό το 
δικαίωμα είναι πολύ αυστηρά περιοριστική και αφορά μόνο θέματα 

εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης.» 

«Θα δουν τη νεολαία με κόκκινα λάβαρα να γεμίζει τους δρόμους»

Αν η εργοδοτική πλευρά και o πολιτικός εκφραστής τους, ο ΔΗΣΥ, δεν σταματήσουν την «Οποιαδήποτε 
προσπάθεια ακύρωσης του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων αυθαίρετα και μονομερώς, με μέτρα 
ποινικοποίησης  της απεργίας… θα τύχουν και της ανάλογης απάντησης.», όπως ξεκαθάρισε και το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα δια μέσου της ΠΕΟ.

Από την άλλη, η εργατική τάξη οφείλει να επαγρυπνεί, αφού το θέμα της ποινικοποίησης της απεργίας 
στις ουσιώδεις υπηρεσίες από τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ στοχεύει στην ενοχοποίηση των συνδικαλιστικών 
και κοινωνικών αγώνων και στον εκφοβισμό των εργαζομένων και της κοινής γνώμης. Οφείλουμε να 
έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι  δεν αποτελεί  μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά ευθυγραμμίζεται με 
μια σειρά άλλες ενέργειες και δηλώσεις από τον ίδιο, όσο και από την κυβέρνηση και τους εργοδοτικούς 
συνδέσμους, οι οποίες παραπέμπουν σε αυταρχικού χαρακτήρα νοοτροπίες και συμπεριφορές.

Το οφείλουμε στην τάξη μας, στα δικαιώματά μας, στους αδερφούς μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια 
μας, να οδηγήσουμε τη μνήμη μας πίσω στους πρωτοπόρους  Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
επαναστάτες  εργάτες, τα μέλη  του ΚΚΚ και του Εργατικού Κέντρου Λεμεσού, οι οποίοι μέσα σε 
συνθήκες αποικιοκρατικής σκλαβιάς και εργοδοτικής τρομοκρατίας, σήκωσαν από κοινού το κόκκινο 
λάβαρο της Πρωτομαγιάς και πορεύτηκαν θαρραλέα στο πνεύμα του διεθνισμού και της ταξικής 
συναδέλφωσης. Έχουμε ταξικό χρέος να σηκώνουμε ξανά τη γροθιά μας. Να φέρουμε στη  μνήμη μας 
τη μαύρη Πρωτομαγιά του 1958, τις δολοφονίες και  τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τους εκβιασμούς.
Αν οι παππούδες και οι γονείς μας αγωνίζονταν για το οκτάωρο και για την αργία της Κυριακής, για 
καλύτερα μεροκάματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας, σήμερα εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια 
τους, αγωνιζόμαστε ακριβώς για τα ίδια βασικά δικαιώματα.

«Το Μάη μπορείς να κάνεις τη διαφορά» 

Είναι και για αυτό το λόγο που, ιδιαίτερα εμείς η νέα γενιά, πρέπει να ταχθούμε στο πλευρό των 
μαθητών, των φοιτητών των εργαζομένων σε κάθε τους αγώνα-διεκδίκηση. Η απάντηση μας στο 
ΔΗΣΥ και τους εργοδότες πρέπει να είναι βροντερή, να τους «ταρακουνήσει», να τους ξεκαθαρίσει 
ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ και την ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  δε θα μας τα πάρουν. Ας κάνουμε 
το πρώτο βήμα για την ολική τους «αποκαθήλωση» από το αλαζονικό τους βάθρο στις 22 ΤΟΥ ΜΑΗ, 
ψηφίζοντας το μοναδικό κόμμα που μας υπερασπίζεται σταθερά και αμετάκλητα: το ΑΚΕΛ!

•Αντρέας Χατζηκαλλής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Το Μάιο του 2009, οι Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ο Καναδάς άρχισαν διαπραγματεύσεις για 
μια συμφωνία Οικονομίας και Εμπορίου 
(Comprehensive Economic and Trade 
Agreement- CETA). Στόχος είναι η 
κατάργηση όλων των φραγμών 
στο εμπόριο μεταξύ τους. Η CETA,  
αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

συμφωνία που περιλαμβάνει όλους τους 
τομείς της οικονομίας και έχει ως στόχο την 
απελευθέρωση του εμπορίου σε τομείς όπως 
οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιες συμβάσεις, 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
τρόφιμα και τη γεωργία. Μόλις αυτοί οι τομείς 
ολοκληρωθούν, η CETA θα καταστήσει αδύνατες 
τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Καναδά, να ρυθμίζουν και να επαναρυθμίζουν . 
Τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου 
ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την 
CETA και από τον Οκτώβριο του 2015, το κείμενο 
μελετάται από νομικούς των εμπλεκόμενων χωρών. 
Ήδη, οι πολυεθνικές εταιρίες άρχισαν να λειτουργούν 
βάσει αυτής της συμφωνίας. Η βάση και η λειτουργία 
αυτής της συμφωνίας δεν πρόκειται να λαμβάνει υπόψη 
τα δικαιώματα των κυβερνήσεων και της κοινωνίας. Οι 
πολυεθνικές εταιρίες θα ζητάνε ανταλλάγματα, όπως 
πρόσβαση σε περισσότερες αγορές, κάτι που αναμένεται 
να επιφέρει πολυεπίπεδες επιπτώσεις στα πρότυπα 
υγείας, εργασίας και περιβάλλοντος.

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε 
την CETA;
Οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται κάτω από απειλή. Αν 
και υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, μέσα από τη συμφωνία 
οι πολυεθνικές εξασφάλισαν πως η συμφωνία θα ισχύει 
για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως νερό, υγεία, 
κοινωνική φροντίδα, ενέργεια κ.ο.κ.

Οι πολυεθνικές εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να 
μηνύσουν κυβερνήσεις στην περίπτωση που δεν είναι 
κερδοφόρες, αναγκάζοντας να πληρώσουν μέχρι και 
δισεκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις. 

Αυτό σηματοδοτεί πως οι νόμοι των κυβερνήσεων θα 
μπορούν να αμφισβητηθούν από τους επενδυτές σε 
ιδιωτικά δικαστήρια.

Οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις θα παραλύσουν. 
Οι πολυεθνικές εταιρίες εξασφάλισαν, τόσο για το 
παρόν, όσο και για το μέλλον, την απελευθέρωση 
και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. 
Οι κυβερνήσεις θα εμποδίζονται στο να θέσουν 
νέους νόμους, να αντικαταστήσουν παλαιούς, να 
υποστηρίξουν τη δημόσια παροχή υπηρεσιών ή ακόμη 
και να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον.

Οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα 
υπονομευθούν σε μεγάλο βαθμό. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα έρθει σε δεύτερη μοίρα, καθώς τον 
κύριο και καθοριστικό λόγο θα έχουν τα εθνικά 
κοινοβούλια.

Ακόμη, απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι θα είναι 
οι ασθενείς, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι. Όλα 
θα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους των 
πολυεθνικών εταιρειών και των επενδυτών. Η 
CETA έχει θέσει κάτω από αυτή την συμφωνία, 
την υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Τα κράτη θα είναι αναγκασμένα να ευνοούν 
τις πολυεθνικές. Θα είναι περιορισμένες οι 

δυνατότητες που θα έχουν οι  κυβερνήσεις, 
ώστε να μπορούν να στηρίξουν τοπικές, όχι και 

τόσο κερδοφόρες εταιρίες. 

Η CETA επίσης είναι βάρος για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η Ε.Ε και ο Καναδάς 

θα περιορίσουν την πρόσβαση στα φάρμακα προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Χτύπημα θα δεχθούν και τα 
κοινωνικά πρότυπα αγορών. Οι κατασκευαστές θα 
επιζητούν τη χώρα που θα έχει τα φθηνότερα πρότυπα 
υγείας, εργασίας και περιβάλλοντος, για να παράγουν τα 
προϊόντα τους. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της τάσης θα 
είναι ο εξαναγκασμός χωρών που έχουν υψηλά πρότυπα, 
να κατεβάσουν τα όρια τους, ώστε να παραμείνουν 
ελκυστικές. 

Πρέπει να τεθεί τέρμα στην CETA. Πρέπει να ενημερωθούν 
όλοι για το πώς η CETA επηρεάζει το βιοτικό μας επίπεδο. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε πως δε θα μπουν τα εταιρικά 
συμφέροντα πάνω από τα δικαιώματα μας.

Μάθε περισσότερα:  www.guengl.eu

Μάης 2016



Πρόταση Νόμου για την κύρια κατοικία και μικρή
επαγγελματική στέγη 

Το ΑΚΕΛ, από το 2012, κατέθεσε πρόταση νόμου για προστασία της 
Κύριας Κατοικίας από τις εκποιήσεις. Το 2013 ενόψει της συζήτησης 
των νομοσχεδίων που αφορούσαν στις εκποιήσεις, τροποποίησε την 

πρόταση για προστασία κύριας κατοικίας ώστε αυτή να περιλαμβάνει 
και την μικρή επαγγελματική στέγη. Υπερψηφίστηκε από όλους εκτός 

από το ΔΗΣΥ. Ο πρόεδρος ανέπεμψε το νόμο στο Ανώτατο Δικαστήριο 
και κρίθηκε ως αντισυνταγματικός χωρίς να μπει σε συζήτηση με τη Βουλή. Οι 

προτάσεις νόμου κατατέθηκαν εκ νέου το 2015. 

Υπερψήφισαν όλοι εκτός ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ.

Πρόταση Νόμου για τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας

Το ΑΚΕΛ, ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, είχε προτείνει τη ριζική 
αναθεώρηση των συντελεστών φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας 
κατά τρόπο ώστε να επανέλθει πιο δίκαιος και ισορροπημένος τρόπος 

κατανομής των βαρών. Στην πρόταση υπήρχε πρόνοια για απαλλαγή 
από τη φορολογία ακινήτων αξίας μέχρι €30,000 σε τιμές 1980. Οι 

προτάσεις του ΑΚΕΛ απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία των κομμάτων 
της Βουλής. 

Υπερ: ΑΚΕΛ, Κατά: ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, Αποχές: ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ, 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Πρόταση Νόμου για αναστολή εφαρμογής  του νόμου 
ιδιωτικοποιήσεων μέχρι 2017 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η άμεση αναστολή των διαδικασιών 
ιδιωτικοποίησης σε νευραλγικής σημασίας τομείς της οικονομίας 
που κρίνεται αναγκαίο να παραμείνουν κάτω από κρατική ιδιοκτησία 
και έλεγχο. Οι ημικρατικοί οργανισμοί, οι οποίοι συνεισφέρουν 
διαχρονικά στο κράτος και έχουν συμβάλει με έργα ανάπτυξης 

και στήριξης της κυπριακής οικονομίας. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι 
Οργανισμοί έχουν νευραλγικής σημασίας ρόλο για την προστασία των 

εθνικών συμφερόντων και ασφάλειας της Κύπρου.  Υπογραμμίζεται ότι η 
ιδιωτικοποίηση οποιουδήποτε από τους εν λόγω Οργανισμούς ενδέχεται να έχει 

σοβαρές αρνητικές συνέπειες στα δημόσια οικονομικά ένεκα της απώλειας εσόδων 
από τα κέρδη των ΝΠΔΔ και την πώληση τους σε τιμή που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματική τους αξία. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία να ισχύσει μέχρι 
το 2017, ώστε με τη ώστε να γίνουν κινήσεις και να αναληφθούν πρωτοβουλίες 
ουσιαστικού εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας και του θεσμικού τους πλαισίου.

ΔΗΣΥ: εναντίον, Λοιποί: Υπέρ, Αθηνά Κυριακίδου: Αποχή

Πρόταση Νόμου που τροποποιεί τον «Περί της 
Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και 
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων 
τους»

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να αφαιρεθεί από τον 
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση 
της τουριστικής περιόδου, καθώς και των τουριστικών 

περιοχών/ζωνών, σε σχέση με τις αργίες και το ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων που εμπίπτουν σ’ αυτές. Συγκεκριμένα, με την υπό 
αναφορά πρόταση νόμου, προτείνεται όπως η τουριστική περιοχή/
ζώνη, η τουριστική περίοδος, το τουριστικό και το ειδικό κατάστημα, τα 
ωράρια λειτουργίας και οι αργίες καθορίζονται με βάση κανονισμούς 
που θα εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα εγκρίνονται 
από τη Βουλή. 

ΔΗΣΥ: εναντίον, Λοιποί: υπέρ και αποχή η Α. 

Κυριακίδου

Τροποποίηση στον Περί Ιατρικών Τελών 
Νόμο (τέλη που επέβαλε Κυβέρνηση στα 
δημόσια νοσηλευτήρια)

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση ως εξής:

Αύξηση του ποσού που λαμβάνεται υπόψη ως το ετήσιο 
συνολικό εισόδημα οικογένειας, ώστε αυτή να καθίσταται 

δικαιούχος Κάρτας Νοσηλείας και ως εκ τούτου αποκλείστηκαν 
πολλοί πολίτες από την δημόσια υγεία. Στο ετήσιο εισόδημα της 
οικογένειας να προστεθεί ένα υπολογιζόμενο ποσό για τις ανάγκες 
κάθε παιδιού. (2.000 για το 1ο τέκνο, 2.500 για το 2ο, κ.ο.κ.).

Απορρίφθηκε από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΥΡΩΚΟ. 

Επίσης, θέσαμε τροπολογία ώστε οι συνταξιούχοι, οι μακροχρόνια 
άνεργοι, όσοι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας όπως αυτό 
τροποποιείται κατά διαστήματα, καθώς και άτομα που βρίσκονται 
στη διαδικασία θεραπείας, να συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι. 

Απορρίφθηκε από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΥΡΩΚΟ.

Επιμέλεια:
Ελένη Ευαγόρου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Μέσα και σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία, το ΑΚΕΛ προώθησε και στήριξε εκατοντάδες προτάσεις νόμου, οι οποίες στρέφονταν στην 
ανακούφιση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που πλήγηκαν από την κρίση. Εναντιώθηκε, επίσης, στα αντιλαϊκά νομοσχέδια της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και στους προϋπολογισμούς λιτότητας. Το ΑΚΕΛ παρέμεινε η μοναδική συνεπής δύναμη στη Βουλή, που εξέφραζε 
τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στις 22 του Μάη, είναι στο χέρι μας εάν θα εξακολουθήσει να είναι 
ισχυρό το ΑΚΕΛ στη Βουλή, για να μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Ακολουθούν κάποια από τα βασικά μέτρα που 
προώθησε το ΑΚΕΛ:
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«Η αποχή δεν είναι λύση! Εσύ έχεις τη δύναμη να καθορίσεις ποιος αύριο, μεθαύριο θα αποφασίζει για το 
δικό σου μέλλον, της οικογένειας σου, της κοινωνίας ολόκληρης! Αν νιώθεις όμως παρόλα τούτα πως και 
πάλι δεν σε αφορά, ε τότε κάνεις λάθος και ξέρεις γιατί...; Γιατί απλούστατα με την αποχή σου θα είχες 
συντελέσει και εσύ στη ψήφιση νέων αντιλαϊκών ή αντινεανικών μέτρων όταν θα έχουν ψηφιστεί. Γιατί δε 
θα είχες δώσει περισσότερη δύναμη με τη ψήφο σου όταν έπρεπε στις εκάστοτε εκλογές, στις δυνάμεις 
εκείνες που ψηφίζουν υπέρ των δικών σου συμφερόντων στη βουλή! Το ΑΚΕΛ ως κόμμα υπηρετεί τον 
κόσμο της εργασίας, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων και εκλεκτών. Επιδιώκει 
την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους, τη βελτίωση επιπέδου των εργαζομένων και των ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού. 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. Ο στόχος ξεκάθαρος: απαλλαγή από την μέγγενη των πολιτικών 
λιτότητας, η υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου, η αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους και η βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου.»

Επιμέλεια: Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

«Μέσα από τη βουλή ψηφίζονται συχνά νόμοι και νομοσχέδια που αφορούν εμάς τους ανέργους. Είτε μέτρα για προστασία και ανακούφιση των ανέργων, είτε μέτρα που μπορεί να συμβάλουν στη περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικοποιήσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν ένας άνεργος να μην συμμετέχει στις εκλογές; Άλλωστε, η αποχή δεν συμφέρει κανένα άνεργο, αντίθετα, επικροτεί την παρούσα κατάσταση. Για τον οποιονδήποτε και ειδικά για τους ανέργους, η επιλογή στις βουλευτικές εκλογές πρέπει να είναι ταξική. Η επιλογή αυτή είναι μόνο το ΑΚΕΛ – Αριστερά - Νέες δυνάμεις. Ας μην ξεχνούμε ποιος τάχθηκε ξεκάθαρα κατά των ιδιωτικοποιήσεων, ποιος ήταν ενάντια στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και ποιος καταψήφισε τους προϋπολογισμούς λιτότητας. Αν δε δώσουμε δύναμη σ’ αυτούς που μας υπερασπίζονται στη βουλή, τότε συστρατευόμαστε μ’ αυτούς που επιτίθενται στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια μας.»

«Είναι στο χρέος μας να δώσουμε το παρών μας και να ψηφίσουμε στις βουλευτικές 

εκλογές. Στις εκλογές που θα καθορίσουν το μέλλον μας. Η αποχή δεν είναι λύση στα 

προβλήματα των φοιτητών. Η λύση είναι να πάρουμε το μέλλον μας στα δικά μας χεριά, 

ψηφίζοντας έτσι στις 22 του Μάη. Ήταν ξεκάθαρο ποιοι ήταν διπλά στους φοιτητές όταν 

ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για την μείωση των δικαιούχων φοιτητών στην κρατική χορηγία 

και στο φοιτητικό πακέτο. Όπως ξέρουμε και πόσοι φοιτητές σταμάτησαν τις σπουδές 

τους και εγκατέλειψαν τα όνειρα τους εξαιτίας του νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Το 

ΑΚΕΛ είναι το μοναδικό κόμμα που στηρίζει την νεολαία και τους φοιτητές σε αυτούς 

τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.»

«Το δικαίωμα της ψήφου είναι το πρώτο δημοκρατικό δικαίωμα που το εξασκεί 
ο πολίτης και μόνο με αυτό μπορεί να αλλάξει το ρου της πολιτικής. Είναι λάθος 
να αποφεύγουμε να πάρουμε θέση και μετά απλά να κατακρίνουμε τα λάθη των 
πολιτικών. Ως αθλητής πιστεύω ότι μόνο η Αριστερά και το ΑΚΕΛ μπορεί με τις 
πολιτικές του να δώσει την πρωτιά στους άριστους αθλητές. Και αυτά είναι κάτι 
που το έζησα και εγώ ο ίδιος προσωπικά και μπορώ με πάσα βεβαιότητα να το 
επιβεβαιώσω, διότι το έζησα πρόσφατα.»

«Πρέπει αρχικά να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όποιος νέος επιστήμονας - και ειδικά μετανάστης - απέχει από τις 
εκλογές είναι, όπως είπε ο Μπρεχτ, υπέρ της πολιτικής που του επιβάλλεται. Μιας πολιτικής, που έδιωξε νέους 
με όρεξη για προσφορά στον τόπο τους και τους παρουσιάζει ως ένα μύθο! Μιας πολιτικής, που αρνείται να 
επενδύσει στην έρευνα, στη γνώση και να δώσει ίσες ευκαιρίες για μόρφωση. ΑΚΕΛ ισχυρό, λοιπόν, όχι μόνο 
γιατί στέκεται απέναντι κι έχει δράση με συγκεκριμένες προτάσεις. ΑΚΕΛ ισχυρό, γιατί μας αντιμετωπίζει και 
γι’ αυτό που είμαστε – νέοι άνθρωποι με όνειρα και ανάγκες και όχι αριθμοί. Για να μην «πεθάνει» η ελπίδα!»

Αγγελική Βαφέα, νέα Εργαζόμενη

Χριστιάνα Αδάμου, άνεργη

Τάσος Χαπέσιης, αθλητής,
μέλος Εθνικής Ομάδας Σκοποβολής

Άγγελος Κασιανός, ακαδημαϊκός - νέος μετανάστης

Έλενα Λαμπιρίτη, πρωτοετής φοιτήτρια
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1. Θα 
αποφασίζουν 
άλλοι για σένα 
χωρίς εσένα

2. 
Μετανάστευση 
των νέων για
μια καλύτερη
ζωή

3. Εξαθλίωση 
των ευάλωτων 
ομάδων του 
πληθυσμού

4. Άνοδος
της ακροδεξιάς - 
νεοναζισμού

5. Ανοχή 
στα αντιλαϊκά-
αντινεανικά 
μέτρα της 
κυβέρνησης 
Αναστασιάδη-
ΔΗΣΥ

6. Κάποιοι
θα κερδοσκοπούν 
εις βάρος σου

7. Λουκέτα
σε επιχειρήσεις - 
Αύξηση ανεργίας

Επιμέλεια:
Χάρης Καρμέλλος

Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Μάης 2016



14 ΕΔΟΝόπουλα

Πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια φορά μια πετυχημένη 
παγκύπρ ια  εκδρομή  ΕΔΟΝόπουλων.  Η  εκδρομή 

πραγματοποιήθηκε στο κηποθέατρο Πάνω Πολεμιδιών, την Κυριακή 
24 Απριλίου 2016, κάτω από τον τίτλο, «ταξίδι ν’ αρχινίσει, με 
γνώση και παιχνίδι» και συμμετείχαν 200 παιδιά και μέλη της 
ΕΔΟΝ από όλη την Κύπρο. 

Τέτοιου είδους εκδηλώσεις συνιστούν την πρόταση των 
ΕΔΟΝόπουλων για υγιή και ποιοτική ενασχόληση των παιδιών 
στον ελεύθερο τους  χρόνο. Για το σκοπό αυτό ετοιμάσαμε 
πολλές και διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά, μέσα από 
τις γωνιές ζωγραφικής, κατασκευών με πηλό και χειροτεχνιών 
για το περιβάλλον, καθώς επίσης και μέσα από τα παιχνίδια, 
όπου τα παιδιά ανέπτυξαν συνεργασία και ομαδικότητα. Μαζί μας 
στο χώρο είχαμε, επίσης, και το κινητό πλανητάριο, όπου όλα 
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τους αστερισμούς 
και το διάστημα.

Στην εκδρομή τα παιδιά είχαν ακόμη την ευκαιρία να ακούσουν 
ποίημα για την Παλαιστίνη, το οποίο απήγγειλε η μικρή Νάγια 
Μάσρι, από την Παλαιστίνη. Με αυτή την ευκαιρία το Παγκύπριο 
Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων εξέφρασε για ακόμα μια φορά αλληλεγγύη 
προς τα παιδιά της Παλαιστίνης, αλλά και προς όλα τα παιδιά που 
βιώνουν τον πόλεμο και τον ξεριζωμό και ενωμένες οι παιδικές 
φωνές βροντοφώναξαν «το πόλεμο δεν θέλουμε, τον φασισμό 
μισούμε, είμαστε ΕΔΟΝόπουλα γι’ αυτό πρωτοπορούμε, πρώτοι 
στο παιχνίδι, πρώτοι στη δουλειά, πρώτοι στον αγώνα για τη 
λευτεριά», για ισότητα και ειρήνη, για ένα κόσμο που να αξίζει 
στο παιδί.

Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων
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T
ην περασμένη περίοδο το Υπουργείο 
Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο προς στα 
σχολεία, με την οποία παρακινούσε 
έμμεσα την συμμετοχή των μαθητών στο 
«Πρόγραμμα φιλίας στην Κύπρο». Αξίζει 

να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
διοργανώνεται εδώ και μερικά χρόνια, αλλά φέτος 
για πρώτη φορά διοργανώνεται με την ενημέρωση 
του Υπουργείου Παιδείας μέσω των σχολείων.

Στα  πλα ίσ ια  των δραστηρ ιοτήτων του 
προγράμματος προβλέπεται ταξίδι ομάδας 
μαθητών Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στην 
Αμερική, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν για ένα μήνα 
από οικογένειες που επιλέγονται προηγουμένως 
και κάθε οικογένεια αναλαμβάνει να φιλοξενήσει 
ένα ζευγάρι Ε/κ και Τ/κ μαθητών. Οι κανόνες που 
υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό δεν επιτρέπουν 
τη χρήση οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας από 
τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να «αναπτύξουν 
την επικοινωνία μεταξύ τους».

Ουσιαστικά, η συμβίωση των δύο νέων γίνεται 
κάτω από συνθήκες ενός τηλεοπτικού «ριάλιτι», 
αφού οι μαθητές που συμμετέχουν προσπαθούν 
«απομονωμένοι» να δημιουργήσουν κοινωνικές 
σχέσεις. 

Ως ΕΔΟΝ  θεωρούμε ότι η επαναπροσέγγιση 
και η ειρηνική συμβίωση δεν μπορεί να είναι 
στα πλαίσια ενός πειραματικού παιχνιδιού σε 
μορφή reality show, αλλά πρώτα και κύρια μέσα 
από τους κοινούς αγώνες Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, όπως αυτοί εκφράζονται από 
την πάλη για μια ενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο, 
κοινή πατρίδα για όλα τα παιδιά της, μακριά από 
τον εθνικισμό και τις ξένες επεμβάσεις.
Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε ότι με την αμοιβαία κατανόηση 
θα πετύχουμε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
να φτάσουμε σε αποδεκτή λύση, βελτιώνοντας 
τις σχέσεις μας. Συνεπώς, ιδιαίτερα τώρα που ο 
εθνικισμός-σοβινισμός βρίσκονται σε έξαρση και 
οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων κλονίζονται από 
την στάση της Τουρκίας, πρέπει να εντείνουμε 
αυτόν τον αγώνα, για να καταφέρουμε τελικά να 
πείσουμε και για την πολιτική βάση πάνω στην 
οποία προσπαθούμε εδώ και χρόνια να λύσουμε 
το Κυπριακό, που δεν είναι άλλη από τη Λύση 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Ως ΕΔΟΝ, ξεκαθαρίζουμε ότι η επαναπροσέγγιση 
από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το κυπριακό 
πρόβλημα, μπορεί όμως να συμβάλει στη 
βιωσιμότητα της λύσης που θα συμφωνηθεί. 

Για εμάς, το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα 
εισβολής, κατοχής, ξένων επεμβάσεων. Είναι διεθνές 
πρόβλημα και όχι πρόβλημα ψυχολογικό ή πολιτισμικό. 
Συνεπώς για την Αριστερά η επαναπροσέγγιση έχει 
πολιτικό χαρακτήρα. Η ΕΔΟΝ είναι αντίθετη σε όποιες 
προσπάθειες γίνονται από ξένους (Αμερικάνικη 
Πρεσβεία και άλλους κερδοσκοπικούς οργανισμούς) 
για έλεγχο της επαναπροσέγγισης.

Η ΕΔΟΝ μέσα από τις πλούσιες δραστηριότητες 
αποδεικνύει έμπρακτα τη θέληση της για λύση του 
κυπριακού και επανένωση. Μέσα από επαφές που 
συστηματικά έχει με τουρκοκυπριακές οργανώσεις 
νεολαίας, μέσω της λειτουργίας των βοηθητικών της 
γραφείων που καταπιάνονται με την επαναπροσέγγιση, 
τις μουσικές βραδιές, τη διοργάνωση κοινών πολιτικών 
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με τουρκοκύπριους 
συναγωνιστές μας, με τη συμμετοχή μας σε κοινούς 
ταξικούς-εργατικούς  αγώνες με τους συμπατριώτες 
μας Τουρκοκύπριους, αποδεικνύουμε ότι συνεχίζουμε 
να αποτελούμε την πρωτοπορία στον αγώνα για 
επαναπροσέγγιση και λύση.

•Γιώργος Φαουζί 
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου
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ι  φοιτητική κοινότητα ενημερωθήκαμε από 
δημοσιεύματα για την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου για διασύνδεση της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσω της 

επέκτασης του θεσμού πρακτικής άσκησης φοιτητών σε 
επιχειρήσεις. Τόσο ο τρόπος που ενημερωθήκαμε σαν 
φοιτητές, όσο και η ίδια η απόφαση μας προκαλεί έντονα 
το αίσθημα της αγανάκτησης.

Καταρχήν, από την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου το μόνο που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι 
ότι μοναδικός γνώμονας για τη λήψη αυτής της απόφασης, 
δηλαδή για τη διασύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης, 
δεν είναι άλλος παρά η εύνοια των μεγάλων επιχειρήσεων 
καθώς και η εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων. 
Η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας 
αποτελεί κομμάτι της συνθήκης της Μπολόνια, την οποία 
εκπροσωπεί και προωθεί πιστά η σημερινή κυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ και η ΦΠΚ Πρωτοπορία και για αυτό το λόγο προσπαθεί 
με τόσο μένος και επιμονή να μας πείσει ότι είναι προς το 
συμφέρον της φοιτητικής κοινότητας. 

Επομένως, εμείς εύλογα διερωτόμαστε το εξής: αφού η 
απόφαση επηρεάζει άμεσα τους φοιτητές, γιατί για ακόμα 
μια φορά δεν ερωτήθηκαν κατά πόσον η διασύνδεση των 
Πανεπιστημίων με τον Επιχειρηματικό χώρο θα επηρεάσει 
αρνητικά ή όχι τις σπουδές τους, ή αν θα πλήξει ακόμα 
και την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα; Η εμπλοκή της 
οποιασδήποτε επιχείρησης δεν ανοίγει δρόμους για την 
πλήρη εμπλοκή των επιχειρήσεων στη δημόσια εκπαίδευση; 
Δε θα οδηγηθούμε στην πλήρη εξάρτηση του δημόσιου 
πανεπιστημίου από τις επιχειρήσεις; Δε θα επηρεάσουν ακόμα 
και τα προγράμματα σπουδών οι «ανάγκες της αγοράς»; 

Υπάρχει ξεκάθαρος φόβος για εμάς όσον 
αφορά στη μετατροπή των πανεπιστημίων από 
πεδία παραγωγής ολοκληρωμένης γνώσης και 
μόρφωσης και την εξαγωγή νέων επιστημόνων - 
σε πεδία κατάρτισης συγκεκριμένων δεξιοτήτων 
για την ικανοποίηση των αναγκών αγοράς. Τα 
προγράμματα σπουδών είναι πολύ πιθανόν να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και 
όχι στην παραγωγή ολοκληρωμένης γνώσης. 
Είναι ξεκάθαρο, όμως, ότι η εξειδίκευση σε 
συγκεκριμένες δεξιότητες και όχι η διαμόρφωση 
ολοκληρωμένων επιστημόνων μέσα από επιστημονικά 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, οδηγούν σε 
υποβάθμιση των πτυχίων με περιορισμένες δυνατότητες. 
Αφού, λοιπόν, το πτυχίο θα είναι υποβαθμισμένο, ο 
φοιτητής θα εργοδοτείται πλέον με χαμηλότερους όρους 
και δικαιώματα, πράγμα το οποίο θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις για τον ίδιο, αφού θα αποτελεί εύκολη λεία 
για το κεφάλαιο και έρμαιο στις ορέξεις των μεγάλων 
επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το όσα ήρθαν στα υπόψιν μας 
ως φοιτητική κοινότητα, ο φοιτητής στα πλαίσια δήθεν 
της πρακτικής άσκησης, θα εργάζεται και θα παράγει 
έργο προς όφελος της εταιρίας, ενώ θα αμείβεται με ένα 
ποσό γύρω στα €150 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Η 
μόνη διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε είναι πως ο 
φοιτητής μετατρέπεται σε δούλο για χάρη της πρακτικής 
άσκησης και της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με την 
αμοιβή ενός «γελοίου» μισθού, ο οποίος ίσως να μην είναι 
αρκετός ούτε για την κάλυψη των μεταφορικών εξόδων. 
Θεωρούμε αδιανόητο οι φοιτητές να γίνονται θύματα 
εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας, προσφέροντας 
ουσιαστικά απλήρωτη εργασία.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως προγραμματίζεται, το 
μόνο που επιτυγχάνεται είναι η πλήρης εκμετάλλευση και 
υποταγή των φοιτητών στις ορέξεις και τις απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων. Οι φοιτητές δεν μπορούμε να αποδεχτούμε 
ούτε τη λογική του να παίρνονται αποφάσεις για μας χωρίς 
εμάς, ούτε για χάρη απόκτησης εμπειρίας να γινόμαστε 
δούλοι στον 21ου αιώνα.

• Αντρέας Γαβριήλ
Τοπικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πραγματοποιήθηκαν την 
ίδια μέρα εκλογές “express” στις 7 του Απρίλη. Οι εκλογές και στα δύο πανεπιστήμια 
πραγματοποιήθηκαν 3 μέρες, μόνο, μετά την προκήρυξη τους από την γενική συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε στις 4 του Απρίλη και στα δύο πανεπιστήμια. Η παράταξη του ΔΗΣΥ 
φρόντισε έχοντας την πλειοψηφία στις Γ.Σ., να προκηρύξει εκλογές “express”. Ο ελάχιστος 
χρόνος που υπήρχε για εμάς για να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, είχε ως αποτέλεσμα 
μεγάλος αριθμός φοιτητών να μην γνωρίζει καν την ύπαρξη των εκλογών. Σε συνδυασμό 
με τις αδυναμίες που υπήρχαν σε οργανωτικό επίπεδο, οι εκλογές έφεραν αρνητικά 
αποτελέσματα στις δύο φοιτητικές ενώσεις. Παρόλα αυτά, η υπόσχεση αγώνα, είναι πιο 
δυνατή. Δε σκύβουμε κεφάλι, πεισμώνουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα για υπεράσπιση 
των φοιτητών.

Αθήνα
Στις 10 του Απρίλη πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στην ΕΦΕΚ Αθήνας. Η Προοδευτική 
Κ.Φ. έλαβε 393 ψήφους και ποσοστό 37,22%. Η Προοδευτική είχε τόσο αριθμητική όσο 
και ποσοστιαία άνοδο ύψους +2,79%, μειώνοντας την διαφορά από την παράταξη του 
Συναγερμού μόλις στους 10 ψήφους καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
στην ιστορία της, στις εκλογές της ΕΦΕΚ Αθήνας.

Ηράκλειο
Στην ΦΕΚ Ηρακλείου οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 10 Απριλίου. Τα αποτελέσματα 
είχαν ως εξής:
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: 77 ΨΗΦΟΥΣ, 44,77% (+8,72%) 4 ΕΔΡΕΣ
Πρωτοπορία: 95 ΨΗΦΟΥΣ, 55,23% (-8,72%) 5 ΕΔΡΕΣ
Οι φοιτητές με την ψήφο τους ενδυνάμωσαν τη φωνή της Προοδευτικής Κ.Φ. και στο Ηράκλειο. 
Με τη ψήφο τους έδειξαν την αντίδρασή τους στα βάρβαρα αντιλαϊκά αντινεανικά μέτρα 
της κυβέρνησης. 

Θεσσαλονίκη
Στην ΕΦΕΚΘ οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 9 του Απρίλη, όπου η Προοδευτική Κ.Φ. 
έλαβε 187 ΨHΦOYΣ και ποσοστό 32.30% με άνοδο +1.42%. Για ακόμα μια χρονιά στην 
Φ.Ε. της Θεσσαλονίκης η σύμπραξη του μαύρου φασισμού Πρωτοπορίας-ΠΕΟΦ ανέλαβε 
δράση, απαγορεύοντας σε προοδευτικούς φοιτητές να ψηφίσουν. Συνολικά 21 άτομα της 
Προοδευτικής δεν ψήφισαν λόγω της πλειοψηφίας στην εφορευτική επιτροπή των αδερφών 
παρατάξεων του φασισμού Πρωτοπορίας και ΠΕΟΦ, αριθμός μάλιστα που θα μπορούσε 
να καθορίσει και την πρωτιά στο σύλλογο!
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Απεργία Νοσηλευτών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Ο Μάρτης σημαδεύτηκε από τη “μεγάλης διάρκειας” απεργία των Νοσοκόμων της συντεχνίας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Η 
απεργία διήρκησε 18 μέρες, και τα αιτήματά τους ήταν η  αναγνώριση του πανεπιστημιακού τους πτυχίου, χωρίς 
να επιμένουν στην άμεση μισθολογική αύξηση, μονιμοποίηση των εκτάκτων και από-παγοποίηση των θέσεων 
εργασίας. 

Ο αγώνας, δε, των Νοσηλευτών, με τη μαχητικότητά του και τα δίκαια αιτήματά του, σε συνδυασμό με τη πρωτοφανή 
και απροκάλυπτη επίθεση που δέχθηκαν από Κυβέρνηση-ΔΗΣΥ έγινε αγώνας όλης της κοινωνίας. Τα όσα αρνητικά 
αντιμετωπίζουν οι Νοσηλευτές, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς τους, είναι συνυφασμένα με τη κατάσταση 
που οδήγησε η κυβέρνηση συναγερμού τα δημόσια νοσηλευτήρια. Οι περικοπές στην υγεία να ξεπερνούν τα 150 
εκατομμύρια και ο ενταφιασμός του ΓΕ.Σ.Υ που θα επέκτεινε και αναβάθμιζε την ποιότητα της δημόσια υγείας. 

Η κυβέρνηση, είτε δια του προέδρου του κυβερνών κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου, είτε δια του κυβερνητικού 
εκπροσώπου και αξιωματούχων της, προσπάθησαν με απειλές, ετσιθελισμούς και εκβιασμούς να γονατίσουν τους 
απεργούς, αλλά δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίστασή τους. Αναγκάστηκαν έτσι να προσέλθουν σε διάλογο, 
με την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ να αναστέλλει τα απεργιακά της μέτρα, αναμένοντας να ολοκληρωθεί ο διάλογος.

Παγοποίηση των 
ιδιωτικοποιήσεων στους 

Ημικρατικούς Οργανισμούς
Στη τελευταία συνεδρία της βουλής ανακόπηκαν η σχεδιασμοί 
κυβέρνησης-ΔΗΣΥ για ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών  
οργανισμών και πέρασε η πρόταση νόμου που πρότεινε το 
ΑΚΕΛ για παγοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων μέχρι το 2017. Η 
πιο πάνω εξέλιξη είναι αποτέλεσμα του αγώνα που έδωσαν και 
δίνουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμούς, μαζί με την 
κοινωνία, με αποκορύφωνα την εξαγγελία επ’ αόριστων απεργίας 
σε ΑΗΚ και ΑΤΗΚ και την απεργία στην Αρχή Λιμένων, όπου οι 
εργαζόμενοι διασφάλισαν το δημόσιο χαρακτήρα των λιμανιών. Οι 
εργαζόμενοι, μαζί με το λαό, θα είναι σε εγρήγορση και μετά τις 
εκλογές, όπου σίγουρα θα επαναφέρουν το θέμα, ελπίζοντας οι 
συσχετισμοί δυνάμεων να είναι ευνοϊκότεροι μετά τις 22 Μαΐου.

• Ρένος Γεωργίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

Μέλος Γραφείου Ν.Ε. και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΣ ΕΔΟΝ

Απεργία στην τράπεζα Federal Bank
of the Middle East (FBME)

Από την 11η Απριλίου κατήλθαν σε επ’ αόριστο απεργία οι εργαζόμενοι της τράπεζας FBME, η οποία τελεί υπό 
την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας, μετά που 136 εργαζόμενοι από τους 170 έλαβαν επιστολή που τους 
κοινοποιούσε ότι τερματίζονταν οι υπηρεσίες τους χωρίς καμιά περαιτέρω επεξήγηση. Να σημειώσουμε ότι είχε 
προηγηθεί ο τερματισμός της απασχόλησης δύο άλλων εργαζομένων στην FBME, την οποία οι υπάλληλοι σε 
ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν παράνομη και εκδικητική, σε μια προσπάθεια εκφοβισμού γιατί εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους και υπέδειξαν λάθη στα οποία υπέπεσαν ο Ειδικός Διαχειριστής του Κυπριακού Υποκαταστήματος 
της FBME Bank, και η Κεντρική Τράπεζα. Μεταξύ των υπαλλήλων των οποίων τερματίστηκε η απασχόληση είναι 
και 8 έγκυες γυναίκες και μητέρες σε άδεια μητρότητας. Στους απολυμένους υπάλληλους δεν έχει καταβληθεί η 
προβλεπόμενη από το νόμο προειδοποίηση πριν τον τερματισμό της απασχόλησης, η αναλογία ετήσιας άδειας, 
η αναλογία 13ου μισθού και τα άλλα δεδουλευμένα ωφελήματα, τα οποία προστατεύονται από το νόμο. Οι 
εργαζόμενοι που δεν απολύθηκαν συνεχίζουν να απεργούν επειδή η απειλή της απόλυσης χωρίς την εξασφάλισή 
των δικαιωμάτων τους θα κρέμεται συνεχώς σαν δαμόκλειος σπάθη.

Οι εργαζόμενοι επισύρουν τεράστιες ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας για τον όλο χειρισμό του θέματος εδώ 
και χρόνια. Αναφορικά με τα πιο πάνω εξέδωσε ανακοίνωση και το ΑΚΕΛ όπου αναφέρει ότι εξέφρασε εδώ και 
δύο χρόνια της ανησυχίες του για το χειρισμό του θέματος από την κεντρική τράπεζα και έχει εγγράψει θέμα 
στην επιτροπή θεσμών της βουλής. Οι υπάλληλοι ζητούν την άμεση ανάκληση των απολύσεων, την πληρωμή 
των δικαιωμάτων τους άμεσα και στο ακέραιο, μια πιο δίκαιη μεταχείριση, την τήρηση του νόμου προστασίας 
της μητρότητας και των υποχρεώσεων προς τις μητέρες.
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Ποινικοποίηση Απεργίας
Ο ΔΗΣΥ, χέρι – χέρι με την ΟΕΒ, επιχείρησαν με τη μορφή του κατ’ 
επείγοντος να φέρουν στη βουλή, λίγο πριν τη προσωρινή της 
διάλυση ενόψει εκλογών, νομοσχέδιο για ποινικοποίηση του ιερού 
δικαιώματος της απεργίας. Η πιο πάνω εξέλιξη είναι το επιστέγασμα 
της επίθεσης και της τρομοκρατίας που δέχθηκαν οι εργαζόμενοι 
το τελευταίο καιρό από τη συναγερμική κυβέρνηση. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα με αρχή την ανανέωση των συλλογικών 
συμβάσεων του 2016, έκρινε ότι είναι καιρός οι εργαζόμενοι να 
διεκδικήσουν να πάρουν πίσω σταδιακά, δικαιώματα και ωφελήματα 
που υποχώρησαν και έχασαν για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Εξάλλου, οι εργαζόμενοι είδαν τα τελευταία χρόνια τους μισθούς και 
τα ωφελήματα τους να συρρικνώνονται με δραματικούς ρυθμούς, 
ενώ, παράλληλα, είδαν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών να 
αυξάνονται. Επίσης, ακούν καθημερινά τους κυβερνώντες με κάθε 
ευκαιρία να διατυμπανίζουν ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και να 
κοκορεύονται για το success story της κυβέρνησης Αναστασιάδη. 

Το 2016 μπήκε με σειρά από εργατικούς αγώνες, διεκδικήσεις και 
κινητοποιήσεις σε σειρά από κλάδους και επιχειρήσεις. Σε όλες 
ανεξαιρέτως τις μάχες των εργαζομένων, παρακολουθήσαμε την 
κυβέρνηση και όλο το οικοδόμημα του ΔΗΣΥ -σε πλήρη σύμπνοια 
με το κεφάλαιο- να εξαπολύουν μια άνευ προηγουμένου επίθεση, 
λειτουργώντας η ίδια η κυβέρνηση ως απεργοσπάστης, εκβιάζοντας 
και εκφοβίζοντας τους εργαζόμενους για να υποχωρήσουν από 
τα δίκαια (και όχι παράλογα και μαξιμαλιστικά) αιτήματά τους. 
Συνεχίζοντας να δίνουν τα διαπιστευτήρια τους στο κεφάλαιο και 
πείθοντας μας ξανά πως ενεργούν ως πολιτικοί εκπρόσωποι του 
Κεφαλαίου (ΟΕΒ – ΚΕΒΕ), ο ΔΗΣΥ επιχείρησε να ποινικοποιήσει το 
ιερό δικαίωμα της απεργίας, αφαιρώντας ένα ισχυρό όπλο των 
εργαζομένων. Μπροστά στην άμεση και έντονη αντίδραση όλου 
του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος, εξαγγέλλοντας 
μεγάλη κινητοποίηση έξω από τη βουλή την ώρα που θα συζητείτο 
το νομοσχέδιο, αναγκάστηκαν να αποσύρουν την εν λόγω πρόταση 
τους.    



18 περιβάλλον

να σημαντικό ζήτημα που 
ταλανίζει σήμερα την κοινωνία, 
είναι το περιβαλλοντικό ζήτημα. 
Δυστυχώς, είναι ένα θέμα που δεν 
καταπιάνεται μαζί του ολόκληρη 
η κοινωνία, παρά μόνο μια μερίδα 
του γενικού πληθυσμού, ευτυχώς 

όμως υπάρχουν άτομα, οργανώσεις και κάποιες 
πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες στηρίζουν και σέβονται 
το περιβάλλον! Μέσα από τις διαχρονικές θέσεις της 
Αριστεράς, επιβεβαιώνεται του λόγου το αληθές. 

Γιατί ένας πολίτης σήμερα, που έχει φιλο-περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες και έχει οικολογική συνείδηση, να στηρίξει το 
ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις; Διότι πολύ απλά -και η 
περιβαλλοντική- πολιτική μας έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο 
και το συμφέρον του. Το συμφέρον της υγείας του, το συμφέρον 
των παιδιών του, το συμφέρον της Μάνας Γης. Δεν σκεφτήκαμε 
ποτέ ούτε και λειτουργήσαμε ποτέ υπέρ των ολίγων, υπέρ των 
πλουσίων υπέρ των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων! Κλασσικό το 
παράδειγμα του Ακάμα, όπου φάνηκε ποιοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
3-4 μεγαλοεπιχειρηματιών και ποιοι τα συμφέροντα της φύσης, του 
περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων. 

Ως ΑΚΕΛ και ΕΔΟΝ αγωνιζόμαστε και προβάλλουμε θέσεις για ένα μοντέλο 
αειφόρου ανάπτυξης, με βασικές αρχές τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την 
κοινωνία και φυσικά το περιβάλλον. Το συγκεκριμένο μοντέλο υπερασπίζεται 
τις μελλοντικές γενιές από πιθανές άλλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και 
περιβαλλοντικές ζημιές, τόσο προς τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα, αλλά και τα 
οικοσυστήματα χλωρίδας και πανίδας. Η σωστή διαχείριση, με γνώμονα τον άνθρωπο 
και όχι τα συμφέροντα, του φυσικού μας πλούτου π. χ νερό, υδρογονάνθρακες, 
πετρέλαιο, ορυκτά κ. α.,  διασφαλίζουν ένα υγειές μέλλον για μας και τους απογόνους 
μας.

Έ
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Προς αυτή την κατεύθυνση υπερασπιζόμαστε,
αγωνιζόμαστε και προτείνουμε: 

• Σύσταση Φορέα Περιβάλλοντος
• Σεβασμό και εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Νομοθεσιών

• Ενιαία Διαχείριση Υδάτων
• Αναγνώριση της απαίτησης του Λαού για «Κύπρο ελεύθερη από Γενετικά 

Τροποποιημένους Οργανισμούς» 
• Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, 
με θέσπιση αυστηρών κανόνων στα θέματα μόλυνσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος
• Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, ενθαρρύνοντας 

-μεταξύ άλλων- τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και 
τη χρησιμοποίηση μέσων μαζικής μεταφοράς

• Μαζί Ε/Κύπριοι και Τ/Κύπριοι ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με άλλους 
Λαούς της περιοχής ενάντια στην δημιουργία πυρηνικού σταθμού 

στο Άκιουγιου  60 χιλιόμετρα μακριά από τα παράλια της Κύπρου
• Ιδεολογικά και πολιτικά τασσόμαστε δυναμικά υπέρ της 

Διεθνούς Ειρήνης, του αφοπλισμού και του τερματισμού όλων 
• των πολέμων και συγκρούσεων που καταστρέφουν το φυσικό 

περιβάλλον.
• Το σημαντικότερο, όμως, όλων, είναι συνέχιση της 

προσπάθειας καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης 
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, διότι τα παιδιά 

μας είναι το μέλλον και πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν 
από μικρή ηλικία να αγαπούν και να σέβονται το 

περιβάλλον.

Οι πιο πάνω συνιστώσες, όπως και πάρα πολλές 
άλλες, αφορούν στο θέμα της οικολογικής 

καταστροφής ή της οικολογικής σωτηρίας. 
Το ζήτημα του περιβάλλοντος είναι καθαρά 

ταξικό και εννοείται βαθύτατα πολιτικό. Οι 
δυνάμεις που προασπίζονται το περιβάλλον 

και την οικολογία έχουν μαζί τους τον πιο 
ισχυρό σύμμαχο, το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό 
Κίνημα, για το θέμα της προάσπισης 

και σωτηρίας του Περιβάλλοντος. Ας σώσουμε 
λοιπόν τις επόμενες γενιές!

Είσαι οικολόγος; ΨΗΦΙΣΕ ΑΚΕΛ!  

•Χρίστος Χριστοδούλου
Υπεύθυνος Γραφείου Περιβάλλοντος ΚΣ ΕΔΟΝ



19ιστορία

1 Μαΐου 
•  1886:   Ξεσπά γενική απεργία των 
εργατών του Σικάγο με αίτημα το οκτάωρο, 
καταστέλλεται βίαια από τις αρχές. Το 1889 
η Πρωτομαγιά καθιερώνεται ως η Ημέρα 
της Εργατικής Τάξης.
•1909: Γεννιέται ο Έλληνας κομμουνιστής 
ποιητής Γιάννης Ρίτσος.
•1944: Οι Ναζί εκτελούν 200 Έλληνες 
κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της 
Καισαριανής.
•2004: Η Κύπρος  εντάσσεται στην Ε.Ε μαζί 
με άλλες 9 χώρες.

3 Μαΐου
•1977: Ομόφωνα, η κυπριακή Βουλή ζητάει 
το άνοιγμα του φακέλου της προδοσίας της 
Κύπρου, με την στήριξη της αντιπολίτευσης 
στην Ελλάδα, προσκρούει όμως στην 
άρνηση της κυβέρνησης της ΝΔ.
•2011: Πεθαίνει ο Θανάσης Βέγγος, 
ηθοποιός. 

5 Μαΐου
•1818: Γεννιέται ο Καρλ Μαρξ, εισηγητής 
του επιστημονικού σοσιαλισμού και του 
κομμουνισμού.

6 Μαΐου
•1958: Δολοφονείται από μασκοφόρους της 
ΕΟΚΑ στην Πηγή Αμμοχώστου το στέλεχος 
της Αριστεράς Κυριάκος Πατατάς.

7 Μαΐου
•1975: Τελειώνει επισήμα ο πόλεμος 
στο Βιετνάμ με ήττα του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού από τους Βιετναμέζους 
κομμουνιστές.

10 Μαΐου
•1933: Φοιτητές μέλη του Ναζιστικού 
Κόμματος καίνε βιβλία των Μαρξ, Φρόιντ, 
Μπρεχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία 
του Βερολίνου ως «αντιγερμανικά».
•1956: Οι Άγγλοι απαγχονίζουν τους 
αγωνιστές Καραολή και Δημητρίου.

12 Μαΐου
•1947: Εγκαινιάζεται το στρατόπεδο 
της Μακρονήσου, στο οποίο μέχρι και 
το 1974 θα βρεθούν χιλιάδες Έλληνες 
κομμουνιστές και λαϊκοί αγωνιστές.

15 Μαΐου
•1953: Γεννιέται ο Μάνος Ξυδούς, 
τραγουδοποιός, μέλος των Πυξ Λαξ.

16 Μαΐου
•1976: Ο Γλαύκος Κληρίδης ιδρύει τον 
Δημοκρατικό Συναγερμό προσφέροντας 
πολιτική στέγη σε πραξικοπηματίες, 
ενωτικούς και γριβικούς.

17 Μαΐου
•1959: Ο Φιντέλ Κάστρο εθνικοποιεί τις 
μεγάλες γεωργικές εκτάσεις στην Κούβα.

22 Μαΐου
•Κράτος και παρακράτος προχωρούν σε 
δολοφονική επίθεση κατά του βουλευτή 
της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη που θα  
απεβιώσει στις 27/5.
•2005: Πεθαίνει  ο Επίτιμος Πρόεδρος του 
ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης.

24 Μαΐου
•1958: Μέλη της ΕΟΚΑ στο Λευκόνοικο, 
προκαλούν τη δολοφονία του συνδικαλιστή 
της Αριστεράς Σάββα Μένοικο από τις 
Γούφες, με λιθοβολισμό. Την ίδια μέρα 
δολοφονούν τον επίσης αριστερό Γεώργιo 
Γιασoυμή Μάτσoυκoυ στη Γύψoυ.

25 Μαΐου
•1958: Δολοφονείται από μασκοφόρους 
της ΕΟΚΑ στα Πέρα Ορεινής το μέλος του 
ΑΚΕΛ Αvτρέας Σακκάς, πατέρας 8 παιδιών.

Εβδομήντα ένα χρόνια πέρασαν από την 9η Μάη του 1945, 
όταν  το ναζιστικό Γερμανικό κράτος θα υπέγραφε τη 
συνθηκολόγηση άνευ όρων. Κάπου εκεί θα τελείωνε ο Β 
Παγκόσμιος Πόλεμος και η  Κόκκινη Σημαία θα καρφωνόταν 

στην καρδιά των φασιστών στο Ράιχσταγκ, κυματίζοντας περήφανα, 
συμβολίζοντας τη νίκη του Ανθρώπου εναντίον του φασισμού. 

Η Αντιφασιστική Νίκη, έχοντας κυρίως τη σφραγίδα της προσφοράς 
της ΕΣΣΔ και του Κόκκινου Στρατού, θα σήμανε και το τέλος της 
φασιστικής Γερμανίας. 1418 μερόνυχτα διήρκησαν οι μάχες του 
Κόκκινου στρατού με τους ναζί. Η Σοβιετική Ένωση θρηνούσε κατά 
μέσο όρο 9 νεκρούς το λεπτό και στο τέλος πάνω από 20 εκατομμύρια 
παιδιά του σοσιαλισμού θα πέθαιναν για τη Νίκη! Πάνω από 10 
εκατομμύρια οι ανάπηροι και οι τραυματίες. Αυτή είναι η αμείλικτη 
ιστορική αλήθεια. Ότι το κράτος των εργατών, αυτοί που είχαν 
κινήσει, εκεί που είχε η πλάση κοκκινίσει, έδωσε τα παραπάνω και 
νίκησε το τέρας του φασισμού.

Πόσο γελοίοι είναι οι σύγχρονοι μυθοπλάστες αν θεωρούν ότι το 
ηρωικό αυτό έπος μπορεί να βρωμίσει ή να λησμονηθεί. Κι όλοι αυτοί 
που έσπευδαν να εξισώσουν τον κομμουνισμό με το φίδι που ξεπέταξε 
η μήτρα του καπιταλισμού, είναι οι ίδιοι που τότε επιχορηγούσαν 
με πετρέλαια τις μηχανές τις απανθρωποσίνης και είχαν Εβραίους 
αιχμάλωτους να τους δουλεύουν καταναγκαστικά στα εργοτάξια 
και τα εργοστάσια. Αυτοί που μετά έδωσαν καταφύγιο στους ναζί 
και πήραν αποζημιώσεις για τα βομβαρδισμένα εργοστάσια που 
είχαν στη Γερμανία! 

Οι μεγάλοι Αμερικανοί ιδιοκτήτες 
μονοπωλίων, όπως ο Μόργκαν, 
ο Ντιπόν, ο Ροκφέλερ και άλλοι, 
αρκετά χρόνια ενίσχυαν το χιτλερικό 
κόμμα. Επίσης, τα αμερικανικά 
μονοπώλια, όπως η Ford, η Gen-
eral Motors (μέσω της θυγατρικής 
της Opel και όχι μόνο), η General 
Electric, η Standard Oil, η IBM, η 
ΙΤΤ, η Τράπεζα Chase Manhattan 
και πολλοί άλλοι αποκομίζοντας 
τεράστια κέρδη.

Για κακή τους τύχη, είχαν απέναντι 
τους τη Σοβιετική Ένωση και 
τους λαούς της, που μαζί με τους 
απανταχού κομμουνιστές ανάμεσα 
τους και Κύπριοι, υπερασπίστηκαν 
ό,τι πιο προοδευτικό πέρασε από 
την ανθρωπότητα. Συγκλονιστική 
ήταν η ανταπόκριση που έδειξαν 
και οι Κύπριοι, αφού γύρω στις 
20 χιλιάδες Κύπριοι (Ε/κ και Τ/κ) 
στρατεύθηκαν εθελοντικά για να 
πολεμήσουν τις δυνάμεις του Άξονα. 
Κορυφαία στιγμή της αντιφασιστικής 
προσπάθειας των Κυπρίων υπήρξε η 
πολιτική απόφαση της 16ης Ιουνίου 
1943 του ΑΚΕΛ, με την οποία το Κόμμα 
κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη του 
να καταταχθούν οργανωμένα και 
να πολεμήσουν το χιτλεροφασισμό. 
Εκατοντάδες στελέχη και μέλη 
του ΑΚΕΛ με επικεφαλής 11 
από τα 17 μέλη της Κεντρικής 
του Επιτροπής ανταποκρίθηκαν 
πρόθυμα σε εκείνο το κάλεσμα. Η 
κατάταξη των ΑΚΕΛιστών, υπήρξε 
η πλέον οργανωμένη και μαζική. 
Οι ΑΚΕΛιστές εθελοντές υπήρξαν 
οι πλέον συνειδητοί αντιφασίστες 
μαχητές.

Η τυφλή μισαλλοδοξία των ναζί 
δεν μπορούσε να κάμψει την 
επαναστατική πειθαρχία μιας πάστας 
ανθρώπων που γαλουχήθηκαν με 
τα πανανθρώπινα ιδανικά. Για αυτό 
και έχασαν. Γιατί οι κομμουνιστές 
έμαθαν να παλεύουν για ένα 
καλύτερο κόσμο και δεν φοβήθηκαν 
να πεθάνουν για αυτόν.

Είναι οδυνηρό το γεγονός οτι τόσα χρόνια μετά την συντριβή του 
χιτλεροφασισμού, δεν εξαλείφτηκαν τα αρρωστημένα μυαλά που 
επιδιώκουν αναβίωση και διάδοση της απάνθρωπης «ιδεολογίας» 
του φασισμού-ναζισμού, κάτι που στην Κύπρο μεταφράστηκε στο 
πέρασμα του χρόνου του περασμένου αιώνα, το καλύτερο όπλο στα 
χέρια των ΝΑΤΟϊκών για τη διάπραξη του δίδυμου εγκλήματος του 
Ιούλη του 1974 για τα δικά τους σχέδια εις βάρος του κυπριακού 
λαού.

Η 9η Μάη του 1945, είναι το λαμπρό άστρο μιας ιστορίας που 
γράφεται συνεχώς για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο κόσμο που 
δε συμβιβάζεται με την ιμπεριαλιστική νέα τάξη πραγμάτων και με 
κανένα φασιστικό ιδεολόγημα. Για να στείλει ότι πιο σκοταδιστικό 
γέννησε η σύγχρονη ιστορία του ανθρώπου στα χρονοντούλαπα 
της ιστορίας μια και καλή, σε κάθε γωνιά της γης, αλλά και στην 
πατρίδα μας για μια Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική, ανεξάρτητη και 
αποστρατικοποιημένη!

Οι λαοί νίκησαν και θα νικήσουν ξανά!

Πασχάλης Μπέης
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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«N»: «Αυτόν τον κόσμο θέλω» ακούμε στη νέα σας δουλειά. 
Ποιο κόσμο θέλουν τα Κίτρινα ποδήλατα;  

K.Π.: Ονειρευόμαστε έναν κόσμο, στον οποίο ο ρόλος του 
ανθρώπου να έχει επανακτήσει το πραγματική, αληθινή του 
αποστολή. Να βρεί ξανά το νόημα που ο ίδιος έχασε και 
αλλοίωσε στην πορεία του προς τον υλισμό, τη ματαιοδοξία 
και την παρερμηνευμένη έννοια της..προόδου. Και με βάση 
μια πιο αγνή, αθρωποκεντρική λογική, με σεβασμό στη 
φύση και τους σοφούς νόμους της, να πάει τον κόσμο αυτόν 
μπροστά καλύτερα από ποτέ. Το θαυμαστό αυτό ον που λέγεται 
άνθρωπος, με τα πλούσια συναισθήματα, τη σπουδαία ψυχή 
και τις απεριόριστες δυνατότητες, απολαμβάνει τη συγκυρία 
του σύμπαντος να κατοικεί σε έναν θαυμάσιο πλανήτη και 
οφείλει σε εποχές πλήρους διάλυσης να ξαναβρεί το δρόμο 
του. Θα μας πείτε ρομαντικούς, ονειροπόλους, ίσως και 
αφελείς. Προφανώς θα μας μιλήσετε,  πολύ σωστά, για 
συστήματα, για κέντρα εξουσίας και όλα αυτά, τα οποία 
ούτως ή άλλως τα επισημαίνουμε στα τραγούδια μας χωρίς να 
κρυβόμαστε. Θα σας απαντήσουμε λοιπόν, πως πιστεύουμε 
στη δύναμη και στην αξία του ενός… Του καθενός από 
όλους εμάς, που αν ισορροπήσει τη συνείδησή του, αν 
βελτιώσει τον αυτοσεβασμό του και πιστέψει στις δυνάμεις 
του, τότε θα μπορέσει να ενταχθεί σε μια κοινωνική ομάδα 
από «μονάδες» ανάλογης φιλοσοφίας.

Κι έτσι θα δομηθεί μια κοινωνία, με υγιή ένστικτα αντίδρασης 
και κυρίως σωστότερα κριτήρια αποφάσεων.  Μια κοινωνική 
ομάδα που θα αναπτυχθεί με γεωμετρική πρόοδο θα είναι 
έτοιμη και ώριμη όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν. Ο 
καθένας από εμάς λοιπόν, κάθε πρωί που ξυπνάει,  μπορεί 
στον όποιο μικρόκοσμό του, να βελτιώσει αυτόν τον κόσμο. 
Αυτόν τον κόσμο θέλουμε λοιπόν… με πρωταγωνιστή τον 
άνθρωπο στον πιο αγνό του ρόλο, με εμπιστοσύνη στον 
εαυτό του και τους υπόλοιπους ανθρώπους.

«N»: Η μουσική και οι στίχοι σας ανέκαθεν έφεραν μηνύματα 
των καιρών. Πόσο εύκολο είναι σε μια εποχή ολοκληρωτικής 
κρίσης (οικονομίας και αξιών), οι άνθρωποι του πολιτισμού 
να αντισταθούν και να ολοκληρώσουν δουλειές που δεν 
ανήκουν ενδεχομένως σε αυτές που αποκαλούμε «μαζικής 
κατανάλωσης».  

K.Π.: Ο κάθε καλλιτέχνης που έχει ως βασική σκέψη, πρώτα 
και πάνω απ όλα, την αγωνία να υπηρετήσει με συνέπεια και 
υψηλό αίσθημα προσφοράς την ίδια του την τέχνη, πιστέψτε 
μας, ούτε καν σκέφτεται το «πώς» ή το «πόσο δύσκολο» είναι. 
Βρίσκει τους τρόπους, βρίσκει τις εσωτερικές δυνάμεις 
και τα καταφέρνει, γιατί πολύ απλά, δεν μπορεί να κάνει 
αλλιώς. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει τίποτα το υλικό που 
να τον «οδηγεί», αυτομάτως δεν υπάρχει και τίποτα υλικό 
να του «απαγορεύσει» ο,τιδήποτε. Η ψυχή, η έμπνευση 
και η φαντασία δεν περιορίζονται, δε φυλακίζονται και δε 
χαλιναγωγούνται. Αντιθέτως, οι δυσκολίες, οι κακοτοπιές 
και οι μίζερες λογικές, μόνο δύναμη, φλόγα και πείσμα 
μπορούν να του προκαλέσουν, ώστε να «φωνάξει», να 
δημιουργήσει, να αποτυπώσει και κυρίως…να προτείνει. 

Ο αληθινός καλλιτέχνης είναι πραγματικά ελέυθερος 
άνθρωπος και όχι έρμαιο των καταστάσεων, της μόδας 
και των σημείων των καιρών. Δε κυνηγά το εφήμερο, δεν 
αναζητά ποτέ το ασφαλέστερο περιβάλλον, ούτε ρυθμίζει τα 
στάνταρς της δημιουργίας του, προκειμένου να είναι ο ίδιος 
ήρεμος και εξασφαλισμένος.  Δεν τον αφορά, δε δημιουργεί 
για εκείνον εφήμερα και ματαιόδοξα, αλλά υπηρετεί έναν 
σκοπό. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία κι εμείς αρνούμαστε 
να κάνουμε πίσω, προσπαθώντας κυρίως να προτείνουμε, 
να εξελισσόμαστε, να μην καθοδηγούμαστε απο κανέναν 
και τίποτα πέρα απ την ανάγκη μας να μεγαλώνουμε μαζί 
με τη μουσική μας. 

«N»: Παρατηρούμε την εκτίμηση και την αγάπη άλλων 
καλλιτεχνών μέσα  από τη διαχρονική τους παρουσία  στις 
δουλειές σας. Από το «Ετών 16» μέχρι και το «Acoustic 
Project Volume 1». 

Απ το δεύτερό μας κι όλας album κι ενώ ακόμη ψάχναμε 
την μουσική ταυτότητά μας και τον πιο ταιριαστό τρόπο 
έκφρασής μας, αναζητήσαμε τη σύμπραξη καλλιτεχνών 
που εκτιμούσαμε όχι μόνο για το έργο τους αλλά κυρίως 
για το ήθος τους. Ποτέ οι συνεργασίες που τολμήσαμε, δεν 
ήταν αποτέλεσμα «μαγειρέματος» δισκογραφικών εταιριών 
ή μανατζαρέων, κάτι που μπάντα μας δεν είχε ποτέ στα 
δύσκολα βήματά της ή μάλλον… στο δύσκολο πετάλι της, 
Πάντοτε, το καλλιτεχνικό στοίχημα και η πρόκληση που 
περιείχε η κάθε συμμετοχή, ήταν ο πρωταρχικός σκοπός.  
Αυτό βέβαια συνεχίστηκε και στα 2 τελευταία album μας 
που κρίναμε πως αν οι φωνές μας ενωθούν εκ νέου με 
σημαντικούς ερμηνευτές και καλλιτέχνες, θα δυναμώσουν 
το «σήμα» των μηνυμάτων των νέων τραγουδιών μας. Επί τη 
ευκαιρία να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά από καρδιάς, 
τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Πάνο Κατσιμίχα, το Μίλτο 
Πασχαλίδη και την παιδική χορωδία μουσικού γυμνασίου-
λυκείου Παλλήνης, που τραγούδησαν μαζί μας σε αυτό το 
1ο  μέρος τη τριλογίας μας «the acoustic project”. Ομοίως 
και το Θάνο Μικρούτσικο που έδωσε τις ευλογίες του για 
τη διασκευή της αγαπημένης μας «Θεσσαλονίκης».

«N»: Πότε πρέπει να αναμένουμε την κυκλοφορία των άλλων 
δύο δίσκων; 

Επιθυμία μας είναι η τριλογία αυτή να έχει ολοκληρωθεί 
στα μέσα του 2018. Πρόκειται για δύσκολα εγχειρήματα 
που άρχισαν να δουλεύονται αμέσως μετά την κυκλοφορία 
του «acoustic project». Ποτέ, όμως, τα χρονικά περιθώρια 
ή οι χρονικές στιγμές που κυκλοφορούσαμε μια δουλειά 
μας, δεν ήταν πάγια και προκαθορισμένα.. όταν νιώσουμε 
ότι η προσπάθεια μας αποδίδει όπως την είχαμε φανταστεί 
και έχουμε το υψηλότερο δυνατό αποτέλεσμα σε επίπεδο 
παραγωγής, τότε και μόνον τότε θα την επικοινωνήσουμε 
στο κονό.

 Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, επειδή πολύς κόσμος 
ρωτάει, πως το vol1. «Κίτρινα Ποδήλατα – the acoustic 
project» προς το παρόν κυκλοφορεί μόνο ψηφιακά και 
μπορεί να το παρακολουθήσει μπαίνοντας στο official site 
μας www.kitrinapodilata.gr. 

«N»: Σε κάθε σας εμφάνιση στη Κύπρο ο κόσμος ακολουθεί 
και ακούει Κίτρινα Ποδήλατα. Το είδαμε άλλωστε και στο 
«Στέκι». Από πού ξεκινά  και ποια είναι η σχέση σας με 
το νησί μας; 

Επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι που πάντα θέλουμε να λέμε 
την αλήθεια και δε κυνηγήσαμε ποτέ εντυπώσεις θα πούμε 
ακριβώς αυτό που ισχύει…γιατί είναι και το φυσιολογικό. 
Ανεξάρτητα από τις επιτυχημένες τελευταίες εμφανίσεις 
μας «με 2 κιθάρες» για την προώθηση του ακουστικού μας 
project, η εν γένει αποδοχή του κόσμου στο νησί, όχι τόσο η 
«εμπορική» αλλά κυρίως αυτή που αφορά στην κατανόηση 
του νέου τρόπου και φιλοσοφίας με την οποία κινούμαστε, 
θέλει ακόμη πολλή δουλειά. Όπως ήθελε για πολλά χρόνια 
και στην Ελλάδα. Και από εμάς τους ίδιους  και από το ίδιο 
το κοινό. Ξεκινήσαμε τις εμφανίσεις μας στην Κύπρο κοντά 
στο 2004-05 φανταστείτε, αρχικά δίπλα σε μεγάλους φίλους 
καλλιτέχνες, κι ενώ ήδη είχαμε έργο γνωστό πίσω μας, 
αυτό «συντονίστηκε» με το κυπριακό κοινό, μόλις κοντά 
στο 2010. Και δεν εννοούμε το 5% όσων ψάχνονται λίγο 
πέρα απ τα αυτονόητα και μας ανακάλυψαν στα πλαίσια 
της αναζήτησής τους, αλλά το ευρύτερο κυπριακό κοινό. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν ήρθαμε πάρα πολλές 
φορές κι εμφανιστήκαμε μόνοι μας. Ήρθαμε κάθε φορά 
να προτείνουμε κάτι νέο, κάτι όχι-αυτονόητο αν θέλετε.  
Οι αληθινές σχέσεις γενικά χτίζονται με τον καιρό και 
πρέπει να βασίζονται στην απόλυτη αλήθεια. Δεν είμαστε 
οι καλλιτέχνες που δρουν 30 και 40 χρόνια και που 
φυσιολογικά έπρεπε να μας ξέρουν όλοι, δεν είμαστε οι 
νέοι με τα αγαπησιάρικα ρυθμικά χιτάκια, δε θα μας δείτε 
ποτέ στις τηλεοράσεις σε shows ώστε να τρέξετε μαζικά 
σε εμάς. Η μουσική μας έχει ως πρώτο σκοπό να προτείνει 
και η νοοτροπία μας, ως όφειλε, διαφέρει πολύ με εκείνη 
καλλιτεχνών προηγούμενων δεκαετιών.  Άρα.. η σχέση 
μας με το κοινό της Κύπρου είναι αληθινή, ζυμώνεται με 
το χρόνο. Χρειάζεται λίγο χρόνο και κόπο ακόμη και απ τα 
δύο μέρη, για να αντέξει για πάντα. Ευχαριστούμε όσους μας 
εμπιστεύτηκαν, φιλοξένησαν τη μπάντα μας, κατάλαβαν την 
αλήθεια μας. Ειδικά χώροι όπως το «Στέκι» στη Λεμεσό, με 
το υπέροχο κοινό και την αλήθεια του, αξίζουν τα καλύτερα 
της ψυχής μας.

• Μαρίνα Νικολάου
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ
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Συμμετέχουν: Γεράσιμος Ανδρεάτος Ρίτα Αντωνοπούλου, Γλυκερία, Κούλης Θεοδώρου, 
Δημήτρης Μπάσης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώργος Νταλάρας, ΜίλτοςΠασχαλίδης, Umut 
Albayrak
Ενορχήστρωση διεύθυνση ορχήστρας: Θύμιος Παπαδόπουλος

Πότε; Δευτέρα 16 Μαΐου, ώρα 20:00

Που; Στάδιο “Τάσσος Παπαδόπουλος” – Ελευθέρια

Ο Λάκης Παπαδόπουλος, κουβαλώντας μαζί του τραγούδια που έγραψαν ιστορία, 
στιγμάτισαν τους ερμηνευτές τους, έκαναν χιλιάδες πωλήσεις δίσκων και έμειναν 
διαχρονικά, ταξιδεύει στο νησί μας για μια μοναδική συναυλία. Συμπληρώνει 
φέτος τα 35 χρόνια καριέρας στο ελληνικό τραγούδι με χιλιάδες συναυλίες στο 
ενεργητικό του, ο παντός καιρού Λάκης, με μια πορεία δεκαετιών και αμέτρητες 
επιτυχίες που θεωρούνται πια κλασσικές, συνεχίζει με τη διάθεση εφήβου να μας 
εκπλήσσει ευχάριστα. 

Πότε: Παρασκευή, 13 Μαΐου,  22:30

Που: Μουσική Σκηνή Ρωγμές, τηλ.  25341010

H ιστορία μιας εκατοντάχρονης βουλιμικής 
γιαγιάς στη σκηνή του Θεάτρου ΣΚΑΛΑ. 

«La nonna» του Roberto Cossa.  Το δημοφιλέστερο έργο της σύγχρονης Αργεντινής, 
μια μαύρη κωμωδία για την αδηφάγο γιαγιά που με δολοφονική αθωότητα 
καταβροχθίζει τα πάντα, οδηγώντας την οικογένειά της στην εξόντωση και την 
καταστροφή. Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Αργεντινή, όπου μια οικογένεια Ιταλών 
μεταναστών υποφέρει από την ακατάσχετη λαιμαργία της εκατόχρονης γιαγιάς, η 
οποία καταναλώνει απίστευτες ποσότητες φαγητού, σε σημείο που να οδηγήσει 
την οικογένεια σε οικονομικό αδιέξοδο. Όλα τα μέλη της οικογένειας θρέφουν 
με τον έναν ή άλλον τρόπο το «τέρας» Nonna, θέλοντας να υποθάλψουν τις δικές 
τους αδυναμίες, να κρύψουν τους δαίμονες που κατοικούν στην ψυχή τους. Όταν η 
οικογένεια επιχειρεί να ξεφορτωθεί τη Nonna με διάφορους τρόπους, αποτυγχάνει. 
Τα μέλη της οικογένειας καταρρακώνονται και αγγίζουν τα όρια του εξευτελισμού 
και της ηθικής κατάπτωσης και όταν δεν καταφέρνουν να βρουν λύτρωση οδηγούνται 
στην ολοκληρωτική εξόντωση. Αντίθετα, η Nonna συνεχίζει ακάθεκτη να επιβιώνει 
αλώβητη και να καταβροχθίζει τα πάντα.

Πότε:  Σάββατο και Κυριακή ,  20:30, €12 / €7

Πού: Παττίχειο Θέατρο ΣΚΑΛΑ

Στα πλαίασια του μικρού 
Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, 
συναντάμε την παράσταση 
Ορέστης του Ευριπίδη. Μετά 
τη μητροκτονία, τα τραγικά 
αδέρφια προσπαθούν 
να ξεφύγουν, ενώ η βία 
κυριαρχεί παντού. Η 
παράσταση του σκηνοθέτη 
Σίμου Κακάλα, σε μετάφραση 
Γιάννη Τσαρούχη, δίνει 
έμφαση στο σκηνικό παιχνίδι 
και τη θεατρική σύμβαση. 
Το σπίτι των Ατρειδων που 
πολιορκείται και μια χούφτα 
ανθρώπων λίγο πριν την 
απελπισία. Μόνο ένας θεός 
μπορεί να τους σώσει...
κάπου λεει η Ηλεκτρα : «η σημερινή μερα ειναι πολυ κρίσιμη για μας γιατί σημερα θα αποφασίσουν αν θα μας 
λιθοβολησουν και τον ενα και τον αλλο ή αν θα μας κόψουν το κεφάλι». Αλήθεια, τι νόημα υπάρχει στο να παίζονται 
τα αρχαία κείμενα; Η τριτη και τελευταία εκδοχή της παράστασης συγκεντρώνει στοιχεια απο τις προηγούμενες δυο, 
δίνοντας έμφαση στο σκηνικό παιχνίδι και τη θεατρική σύμβαση.

Πότε: 8 Μαΐου, 20:30

Που: Θέατρο Ριάλτο

Η γνωστή από τη δεκαετία του ’80 μπάντα, έρχεται στην Κύπρο για μια μοναδική εμφάνιση η οποία υπόσχεται να καταπλήξει το Heavy Metal κοινό.

Πότε; Κυριακή 8 Μαϊου, 19:00

Που; Μουσική Σκηνή Εξάντας

Μάης 2016



διεθνή22

ι διαρροές μεγέθους 2,6 terabytes έφεραν στο φως 11,5 εκ. εμπιστευτικά 
χρηματοοικονομικά έγγραφα του δικηγορικού γραφείου Μοσάκ Φονσέκα - με έδρα 
τον Παναμά - εκθέτοντας ανεπανόρθωτα σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας 
πολιτικής και οικονομικής ελίτ. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η 

Κύπρος φιγουράρει ανάμεσα στις δέκα πιο ενεργές χώρες που διαμεσολαβούν στην παγκόσμια 
φοροδιαφυγή.

Η διαρροή ξεκίνησε μέσω μιας ανώνυμης πηγής με το ψευδώνυμο “John Doe” η οποία παρέδωσε 
τα έγγραφα στη Γερμανική εφημερίδα “Suddeutche Zeitung” το 2015. Η εφημερίδα στη 
συνέχεια, μέσω συνεργασίας με άλλους ερευνητικούς δημοσιογράφους απ’ όλο τον κόσμο, 
κατάφερε να αποκωδικοποιήσει διάφορες περιπτώσεις που εμπλέκονται στον τεράστιο όγκο 
δεδομένων που έτυχαν διαρροής. Η πρώτη δημοσίευση 149 εκ των εν λόγω εγγράφων έγινε 
στις 3 Απριλίου. 
 
Ανάμεσα στα ονόματα που εμπλέκονται στις αποκαλύψεις υπάρχουν 140 πολιτικοί από 50 χώρες 
και στους οποίους περιλαμβάνονται ο  πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ποροσένκο, ο πρόεδρος 
της Αργεντινής Μάκρι, ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Κάμερον, ο πρωθυπουργός 
της Ισλανδίας Γκιούνλαουγκσον, ο εμίρης του Κατάρ κ.α. Επίσης, στη λίστα βρίσκονται και 
οι πρώην πρόεδροι του Ιράκ, Ιορδανίας, Σουδάν και Γεωργίας. Οι αποκαλύψεις έφεραν 
τριγμούς για τις θέσεις και την αξιοπιστία αρκετών από αυτών. Στην Ισλανδία ο πρωθυπουργός 
παραιτείται και το Κόμμα των Πειρατών φτάνει στο 43% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. 
Στη Βρετανία, η δημοτικότητα του Ντέιβιντ Κάμερον πέφτει κατακόρυφα. Στην Αργεντινή ο 
μεγιστάνας πρόεδρος Μάκρι, ο οποίος εκλέγηκε το 2015 για να καταπολεμήσει τη διαφθορά 
(!), προσπαθεί απεγνωσμένα με δημόσιες δηλώσεις να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Την ίδια στιγμή η εμπλοκή της Κύπρου φαίνεται να είναι έντονη τόσο γιατί η συγκεκριμένη 
εταιρεία διατηρεί γραφείο στη Λεμεσό, όσο και γιατί Κύπριοι επαγγελματίες φέρονται να 
υπήρξαν ή και να είναι ακόμα μεσολαβητές (introducers) στις διάφορες διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν.

Σύμφωνα με το σκάνδαλο, στην Κύπρο εμπλέκονται 3,636 εταιρείες, 109 πελάτες, 142 τελικοί 
δικαιούχοι και 2011 μέτοχοι. Αυτοί δεν είναι μόνο Κύπριοι, αλλά και ξένοι που έβρισκαν στην 
Κύπρο εύφορο φορολογικό έδαφος για να συγκαλύπτουν τις «δουλειές» τους. Βέβαια, ως 
γνωστό  το ντόπιο οικονομικό-τραπεζικό κατεστημένο διαφωνεί διαχρονικά με την όποια 
προσπάθεια αύξησης των φορολογικών συντελεστών στην Κύπρο, διότι η Κύπρος πρέπει να 
παραμείνει ένα «αξιόπιστο διεθνές κέντρο υπηρεσιών». Καθένας μπορεί να θυμηθεί και τις 
τεράστιες αντιδράσεις όταν η διακυβέρνηση Χριστόφια επιδίωξε να αυξήσει τη φορολογία 
στα κέρδη των επιχειρήσεων. 

Την ίδια στιγμή, οι φορολογικές αρχές των πιο πλούσιων χωρών του κόσμου έχουν ξεκινήσει 
να διερευνούν τον όγκο των σκιωδών υπεράκτιων συναλλαγών ώρες μετά που η Αστυνομία του 
Παναμά διενήργησε επιχείρηση στα γραφεία της Μοσάκ Φονσέκα. Η παγκόσμια διάσταση των 
κυκλωμάτων και των υποθέσεων απαιτούν μια διεθνή έρευνα γι’ αυτό κι έχει ενεργοποιηθεί 
το Κοινό Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας και Πληροφοριών που αποτελεί πρωτοβουλία το ΟΟΣΑ 
με έδρα το Παρίσι και με μέλη 38 αναπτυγμένες οικονομίες.    
    
Η αποκάλυψη των εγγράφων του Παναμά αναδεικνύει τις μεθόδους που ο παγκόσμιος πλούτος 
καταφέρνει να κρύβεται, ώστε σε όποια χώρα ενδεχομένως να υπάρξουν πολιτικές που 
στοχεύουν στην αναδιανομή του χρήματος μέσω φορολογίας, αυτός να προστατεύεται. Μια 
τακτική που αναδεικνύει περαιτέρω τις τεράστιες ανισότητες που κυριαρχούν παγκοσμίως, 
αλλά και το δίκτυο αλληλοσυγκάλυψης της παγκόσμιας οικονομικο-πολιτικής αφρόκρεμας. Άρα, 
τελικά λεφτά υπάρχουν...σε μεγάλες λερωμένες τσέπες, όμως, σε κάθε άκρη της οικουμένης.
 

•Ηλίας Δημητρίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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19η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής ημέρα αλληλεγγύης στη Βενεζουέλα. 
Η ΕΔΟΝ, με την ευκαιρία της ημέρα αυτής, εξέφρασε για ακόμα μια φορά 
την αλληλεγγύη και συμπαράστασή της προς τους αγώνες και τις ιστορικές 

κατακτήσεις του λαού της Βενεζουέλας. 

Οι κατακτήσεις του λαού της Βενεζουέλας, με την επιλογή του δρόμου της Μπολιβαριανής 
Επανάστασης από το 2002, είχαν οδηγήσει στην κοινωνικοποίηση σημαντικού μέρους 
του φυσικού πλούτου της χώρας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους προς όφελος 
των λαϊκών στρωμάτων και στην εμβάθυνση της συνεργασίας και υπεράσπισης της 
κυριαρχίας των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

 Οι επαναστατικές επιτυχίες, η συνεργασία και η ενότητα ανάμεσα στους λαούς της Λατινικής 
Αμερικής αποτελούν λαμπρό παράδειγμα προς τους αγωνιζόμενους λαούς του κόσμου, οι 
οποίοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με τη σφοδρή επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στα 
δικαιώματά τους, αλλά και μπροστά στην αυξανόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. Ο λαός 
της Βενεζουέλας βρίσκεται σήμερα μπροστά σε δυνάμεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό, που προσπαθούν να υποσκάψουν τον δρόμο της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης 
που έχει επέλθει.

Ως ΕΔΟΝ διαχρονικά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους τους λαούς που έχουν 
επιλέξει, μέσα από ιστορικούς και μαζικούς αγώνες, να ξεφύγουν από την καταπίεση και 
την κοινωνική εξαθλίωση και να ορίσουν οι ίδιοι τον δικό τους δρόμο.

23διεθνή
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Περιήγηση στη σοσιαλιστική 
κληρονομιά στα Βαλκάνια, στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία, Σερβία και Βελιγράδι

Το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Κομμουνιστική 
Νεολαία Γιουγκοσλαβίας στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν τουριστικές 
εκδρομές στα Βαλκάνια. Στόχος είναι να 
παρουσιάσουν στους επισκέπτες το μεγαλείο 
των χαρακτηριστικών και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που εμπνεύστηκε από την 
επαναστατική επιτυχία και του αγώνα ενάντια 
στο φασισμό, σε τόπους όπου γράφτηκαν 
λαμπρές σελίδες του επαναστατικού και 
αντιφασιστικού αγώνα. 

Οργανώνονται 3 είδη ταξιδιών:

1. Μεγάλη περιήγηση στα Βαλκάνια/
Γιουγκοσλαβία-Διάρκεια: 7,10 και 14 ημέρες

2. Περιήγηση στη Σερβία-Διάρκεια: 7 και 10 
ημέρες

3. Περιήγηση στο Βελιγράδι, πρωτεύουσα της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας-Διάρκεια: 2 και 4 ημέρες.

Κόστος κατά προσέγγιση:

1. Μεγάλη περιήγηση στα Βαλκάνια/
Γιουγκοσλαβία- από 380 ευρώ το άτομο

2. Περιήγηση στη Σερβία-από 350 ευρώ το 
άτομο

3. Περιήγηση στο Βελιγράδι, πρωτεύουσα της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας-από 30 ευρώ το άτομο

Οργανώνονται ατομικές περιηγήσεις 1-3 ατόμων, 
περιηγήσεις για 4-8 άτομα, 9-14 άτομα και 15 και 
άνω ατόμων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τα Γραφεία του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΕΔΟΝ στο 22766459



παραπολιτικά


