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3πολιτική

Yankee go home! 

Ο μήνας που πέρασε έχει αποδείξει για ακόμα μια φορά πόσο απροκάλυπτη μπορεί 
να καταστεί η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντα της κεφαλαιοκρατίας. Χωρίς δισταγμό οι Η.Π.Α., οι σύμμαχοί τους, 
καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του Χουάν 
Γκουαϊδό σαν πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ενός ανθρώπου που από μόνος του χωρίς 
καμία νομιμοποίηση αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της χώρας. Αυτή η κίνηση, 
αναγνώρισης μια πραξικοπηματικής στην ουσία ενέργειας, αποτελεί επιστέγασμα 
των ιμπεριαλιστικών πολιτικών που εδώ και χρόνια ακολουθούνται, κυρίως από τις 
Η.Π.Α., απέναντι στο λαό της Βενεζουέλας. Μετά τον οικονομικό στραγγαλισμό της 
χώρας τα τελευταία χρόνια επιχειρούν τώρα με ένα εξόφθαλμα παράνομο τρόπο να 
ανατρέψουν την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Κι όλα 
αυτά γιατί ο λαός της Βενεζουέλας έχει ακολουθήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης, αντιτασσόμενη στις ορέξεις πολλών πολυεθνικών 
εταιρειών που εποφθαλμιούν τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου που υπάρχουν 
στη χώρα. Για ακόμα μια φορά οι ιμπεριαλιστές σπεύδουν να ικανοποιήσουν τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα τους περάσει. Ο λαός της 
Βενεζουέλας ας αποδείξει ότι κανένας δεν μπορεί να επέμβει στα κυριαρχικά του 
δικαιώματα και στο αναφαίρετο δικαίωμά του να αποφασίζει για το παρών και το 
μέλλον του.

Πλήρης στασιμότητα και κατά φαντασία 
έγγραφα

Μήνας βγαίνει, μήνας μπαίνει και στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται 
καμία πρόοδος για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος. Και όχι μόνο δεν διαφαίνεται πρόοδος 
αλλά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποδεικνύει καθημερινά 
ότι μάλλον προσπαθεί να εξανεμίσει κάθε πιθανότητα 
απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας. Δεν 
εξηγούνται διαφορετικά η παλινδρόμηση που έχει παρουσιάσει 
το τελευταίο διάστημα. Από τις ελπίδες που δημιουργήθηκαν τον 
Ιούνιο του 2017 στο Κρανς Μοντάνα, έχουμε οδηγηθεί σταδιακά 
στην πλήρη στασιμότητα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όχι μόνο 
αποφεύγει επιμελώς τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων στην 
βάση του πλαισίου Γκουτέρες αλλά βρίσκει και τρόπους να μας οδηγεί βήματα πίσω 
στην όλη διαδικασία. Τελευταίως αποφάσισε να κατηγορήσει ευθέως τη Γενική 
Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών ότι έχασε ένα εμπλουτισμένο δήθεν έγγραφο 
πρακτικών της 4ης Ιουλίου του 2017, στο Κρανς Μοντάνα. Μόνο που το μόνο έγγραφο 
που υπήρξε όλο αυτό το διάστημα ήταν αυτό της 30ης Ιουνίου. Τέτοιες κινήσεις 
από τη δική μας πλευρά παγιώνουν τα τετελεσμένα της κατοχής και ρίχνουν ακόμα 
περισσότερο νερό στο μύλο της διχοτόμησης. Για αυτό και αν οι κυβερνώντες δεν 
επιθυμούν την καταστροφή της πατρίδας μας είναι καιρός να αφήσουν στην πάντα 
τους επικίνδυνους ακροβατισμούς και δουλέψουν με συνέπεια για την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων.

Η «ανάπτυξη» των διαβατηρίων

Η κυβέρνηση στο μέτωπο της οικονομίας συνεχίζει να υπερασπίζεται και να εφαρμόζει 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές με ένα και μόνο σκοπό: να πλουτίζουν οι λίγοι εις βάρος των πολλών. 
Αυτό προκύπτει και από την πώληση διαβατήριων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, διαδικασία από 
την οποία πλουτίζουν μια χούφτα developers και μια χούφτα δικηγορικά γραφεία, μεταξύ 
των οποίων και άνθρωποι που ανήκουν στον οικογενειακό κύκλο του ίδιου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή στην Λεμεσό η ανάπτυξη πολυώροφων κτιρίων για την πώληση 
διαβατηρίων έχει αποδεδειγμένα συμβάλει στη γενικότερη εκτόξευση των ενοικίων στην πόλη. 
Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι στο βωμό μιας το δίχως άλλο επίπλαστης 
ανάπτυξης.

Ηλιαχτίδα ελπίδας οι κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών

Μέσα σε αυτή τη λαίλαπα των αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης η πρόσφατη κινητοποίηση 
της ΠΣΕΜ και της ΠΟΦΕΝ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Η νεολαία του τόπου απέδειξε 
ότι δεν συμβιβάζεται με τις αντινεανικές πολιτικές που ακολουθούνται. Η παρουσία χιλιάδων 
μαθητών και φοιτητών στην κινητοποίηση  έξω από το Υπουργείο Παιδείας αποτέλεσε ένα ηχηρό 
ράπισμα απέναντι τόσο στην εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο, όσο και στο κουτσούρεμα 
της φοιτητικής μέριμνας και το υψηλό κόστος σπουδών. Σίγουρα η τελευταία κινητοποίηση δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση το τέλος του δρόμου αλλά μόνο με 
αγωνιστικό πνεύμα μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες 
για τη νεολαία και το λαό μας ευρύτερα.

Ισχυροποίηση της Προοδευτικής Κ.Φ. στις 
φοιτητικές εκλογές

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα διεξαχθούν οι εκλογές για την 
ανάδειξη των Δ.Σ. σε όλες τις φοιτητικές ενώσεις μέλη της ΠΟΦΕΝ 
στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Προοδευτική 
Κ.Φ. κατέρχεται για ακόμα μια φορά στις εκλογές με θέσεις 
υπεράσπισης των φοιτητικών κεκτημένων αλλά και διεκδίκησης 
των σπουδών και της ζωής που μας αξίζει. Η Προοδευτική Κ.Φ. 
αποτελεί τη μόνη παράταξη που με συνέπεια και σθένος έχει 
τα τελευταία χρόνια αντιπαλέψει τις αντιφοιτητικές πολιτικές 
που προωθούνται από την κυβέρνηση.  Έχει αποδείξει ότι 
αποτελεί τη μόνη επιλογή του φοιτητή στην προσπάθεια του να 

ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τις σπουδές του με αξιοπρέπεια. Αποτελεί επίσης τον κατεξοχήν 
πόλο δημοκρατίας απέναντι στο νεοφασισμό και τη μισαλλοδοξία που καλλιεργούν μέσα στις 
φοιτητικές ενώσεις η φοιτητική παράταξη του ΕΛΑΜ και ο ΕΦΑΕΦΠ. Είναι για αυτούς τους 
λόγους που είναι σημαντικό στις φοιτητικές εκλογές να μη δώσουμε συγχωροχάρτι σε όσους 
υποθηκεύουν το δικαίωμα μας στη μόρφωση, να μη συμβιβαστούμε όπως μας θέλει η φοιτητική 
παράταξη του ΔΗΣΥ, Πρωτοπορία. Στις φοιτητικές εκλογές στέλνουμε μήνυμα διεκδίκησης και 
αντίστασης, κάνουμε τη διαφορά με την ισχυροποίηση της Προοδευτικής Κ.Φ.

•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ 

Στις φοιτητικές 
εκλογές στέλνουμε 

μήνυμα διεκδίκησης 
και αντίστασης, κάνουμε 

τη διαφορά με την 
ισχυροποίηση της 

Προοδευτικής Κ.Φ.
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5συνέντευξη

ΕΚΑ πραγματοποίησε 
στις 16 Φεβρουαρίου 
το 15ο Παγκύπριο 
Σ υ ν έ δ ρ ι ο  τ η ς . 
Σ τ ο  σ υ ν έ δ ρ ι ο 
σ υ ζ η τ ή θ η κ α ν 
ζ η τ ή μ α τ α  π ο υ 

αφορούν τον αγροτικό κόσμο, τέθηκε 
το πλάνο και η στόχοι της οργάνωσης 
και εκλέγηκε η νέα ηγεσία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η «Ν» συνάντησε τον Γ.Γ Πανίκο 
Χάμπα και συζήτησε μαζί του τα μηνύματα 
του συνεδρίου.  

 «Ν»: Στις 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το 
Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών. 
Ποια ήταν τα βασικά μηνύματα του συνεδρίου αυτού, 
τα συμπεράσματα που καταγράψατε και οι στόχοι που 
τίθενται για τα επόμενα 
χρόνια;

Η ΕΚΑ δημιουργήθηκε 
μέσα σε αντίξοες 
συνθήκες το 1946 και 
αποτελεί από τότε μέχρι 
σήμερα το στήριγμα 
των αγροτών.  Από 
τις πρώτες ημέρες 
που δημιουργήθηκε 
η οργάνωση μας 
είχε δώσει σκληρές 
μάχες εναντίον των 
μεγαλογαιοκτημόνων 
που κατείχαν μεγάλες 
εκτάσεις γης και 
εκμεταλλεύονταν τους 
φτωχούς αγρότες. 

Πρέπει να σας πω ότι 
την περίοδο πριν από 
το συνέδριο επισκεφτήκαμε 350 κοινότητες γεωργικές, 
κτηνοτροφικές, μεταποιητικές μονάδες αλλά και 
εργοστάσια που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα 
για να αφουγκραστούμε ενόψει των συζητήσεων και 
των αποφάσεων που θα λαμβάναμε τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς των αγροτών.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, μέσα στις σημερινές συνθήκες 
ο οργανωμένος αγώνας χρειάζεται πρώτα και κύρια γνώση 
αλλά κυρίως επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, η επαφή με 
τους ανθρώπους που είναι στην παραγωγή είναι το κλειδί 
για να ενεργοποιηθούν και οι ίδιοι. Το πιο σημαντικό σε 
αυτό το συνέδριο, ήταν ότι υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τα ζητήματα που συζητήσαμε, γεγονός που καταγράφηκε 
στην πληθώρα τοποθετήσεων που έγιναν, που ήταν πολύ 
περισσότερες από προηγούμενα συνέδρια. 

«Ν»: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
αγροτικός κόσμος στις μέρες μας και ποια είναι η δράση 
της ΕΚΑ σε σχέση με αυτά;

Ένα σημαντικό ζήτημα αυτή την στιγμή είναι η διάσωση 
του Συνεργατικού Οργανισμού Παραγωγής Ζωοτροφών 
(ΣΟΠΑΖ). Ο ΣΟΠΑΖ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με τα 
λιπάσματα, φυτοφάρμακα και κυρίως τις ζωοτροφές. 
Απαιτούμε η κυβέρνηση να στηρίξει τις προσπάθειες μας 
για να διατηρήσουμε τον ΣΟΠΑΖ. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα έχουμε τεράστια προβλήματα στον κτηνοτροφικό τομέα.  
Ένα άλλο μέτωπο είναι η επιτροπή σιτηρών, η οποία 
αντιμετωπίζει προβλήματα στην λειτουργία της, τα οποία 
χρήζουν άμεσης επίλυσης.  Όσον αφορά την διαχείριση των 
υδάτων, το κίνημα το δικό μας έχει μια θέση διαχρονική, η 
οποία υιοθετήθηκε και από άλλες αγροτικές οργανώσεις. 

Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη 
αρχή υδάτων, η οποία να 
μπορεί να συγκεντρώσει 
τις διάσπαρτες εξουσίες 
που υπάρχουν έτσι ώστε να 
επιλύσουμε το πρόβλημα της 
ανομβρίας. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
του Κύπριου αγρότη είναι 
το εμπόριο. Βλέπουμε πολύ 
συχνά ο αγρότης να αμείβεται 
πολύ φτηνά και ο καταναλωτής 
να αγοράζει ακριβά. Με αυτό 
τον τρόπο και ο αγρότης αλλά 
και ο καταναλωτής τυχαίνουν 
εκμετάλλευσης. Επομένως 
εμείς λέμε πως πρέπει να 
γίνει ένα δημοπρατήριο στο 
οποίο θα συγκεντρώνεται η 

παραγωγή και εκεί όταν ο έμπορος θα αγοράζει προϊόντα 
και θα πρέπει την ίδια ώρα να πληρώνει τον αγρότη 
χωρίς διαμεσολαβητές. 

Ταυτόχρονα πλήττεται η αλιεία καθώς η κυβέρνηση 
δίνει συγκεκριμένες άδειες σε μεγάλες εταιρείες για 
μαζικοποίηση της αλιείας, παραγκωνίζοντας τους απλούς 
ψαράδες που χάνουν το βιός τους. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. 

Τέλος, πρέπει να σας πω ότι ασχολούμαστε τον τελευταίο 
καιρό με τον σπόρο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο οι 
σπόροι. Τα μεγάλα μονοπώλια, τα οποία ελέγχουν την 
διατροφή του κόσμου προσπαθούν να μας ελέγξουν 
ως εξής: εκτοπίζουν τους παραδοσιακούς σπόρους και 
παρουσιάζουν τα μεταλλαγμένα αλλά και τα υβρίδια. 
Επομένως εμείς μαζεύουμε αυτούς τους σπόρους και θα 
προχωρήσουμε  στη δημιουργία τράπεζας σπόρων στον 
Καλοπαναγιώτη για να προστατεύσουμε την διατροφική 
αλυσίδα.  

«Ν»: Όσον αφορά τους νέους, επιλέγουν σήμερα να 
ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα; Ποια είναι η σχέση 
της ΕΚΑ με αυτούς και ποιες δράσεις αναπτύσσετε σε 
αυτό το επίπεδο;

Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, μετά την κρίση του 
καπιταλιστικού συστήματος στην Κύπρο, που έριξε 
την νέα γενιά σε μισθούς των 500- 600 ευρώ και στην 
ανεργία, ότι αρκετοί νέοι, και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν 
μια κουλτούρα γεωργίας στο σπίτι ή αυτοί που οι γονείς 
τους είναι στο επάγγελμα ή έχουν κτηνοτροφικές μονάδες 
να επιστρέφουν και να ασχολούνται επαγγελματικά με 
τη γεωργία και τη κτηνοτροφία.  

Ζούμε στην οικονομία των διαβατηρίων και η κοινωνία 
μας κτίζεται στην άμμο, με ένα φύσημα θα πέσουν όλα 
σαν χάρτινος πύργος. Για να έχουμε μια καλή οικονομία, 
πρέπει να υπάρχει ένα γερός πρωτογενής τομέας. Στις 
κτηνοτροφικές και αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει 
κουλτούρα, πρέπει να δοθεί στήριξη και ώθηση στους 
νέους να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό.  

Παράλληλα πρέπει και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα 
να προστεθούν τα μαθήματα της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας. Παράλληλα πρέπει να δοθεί προσοχή στο 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Εκπαιδεύοντας τον νέο, 
πιο εύκολα θα μπει στην αγροτική ζωή. Όλα αυτά είναι 
πάγια αιτήματα μας. Όπως και η δημιουργία τυροκομικής 
σχολής αλλά και γεωργικής σχολής κοντά στη Λευκωσία.
 
«Ν»: Όπως όλοι γνωρίζουμε, τον τελευταίο καιρό η 
ΕΚΑ έχει ξεκινήσει τις προσπάθειες για την δημιουργία 
Συνεργατικών Ιδρυμάτων σε διάφορες περιοχές της 
Κύπρου. Ποια ήταν η αφορμή για την ιδέα αυτή; Σε ποιο 
σημείο βρίσκονται οι διεργασίες και σε τι θα ωφελήσει 
η δημιουργία τους;

Την περίοδο της τοκογλυφίας και του ξεκληρίσματος 
των αγροτών είχε δημιουργηθεί ο συνεργατισμός για να 
στηρίξει τους αγρότες. Ξεκίνησε πρώτα από τον εμπορικό 
τομέα, στην συνέχεια  στον καταναλωτικό και τέλος 
αναπτύχθηκε στον πιστωτικό. Αυτή την στιγμή μπορεί 
να νομίζει ο κυπριακός λαός πως αυτή η κυβέρνηση έχει 
διαλύσει τον συνεργατισμό ενώ στην πραγματικότητα ο 
συνεργατισμός στην Κύπρο δεν πέθανε. Έχει χαθεί μόνο 
στον πιστωτικό τομέα. Ο εμπορικός τομέας υπάρχει αυτή 
την στιγμή ενώ υπάρχει και καταναλωτικά αλλά σε πιο 
μικρό αριθμό. Έγιναν λάθη όσον αφορά τον Συνεργατισμό 
για να φτάσουμε μέχρι εδώ, όμως η ΕΚΑ από το 2014 
σήκωσε την σημαία της αντίστασης πρώτη και κάναμε 
την πρώτη κινητοποίηση στα Λύμπια. Μετά από αρκετές 
μάχες είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είχαμε 
συμβάλει σημαντικά σε αυτό τον αγώνα και με την βοήθεια 
του ΑΚΕΛ καταφέραμε να κρατήσουμε για παράδειγμα 
την εμπορική ΣΕΔΙΓΕΠ στον Αστρομερίτη, μια τράπεζα 
που εργοδοτεί αυτή την στιγμή 130 εργαζόμενους και 
είναι ο βασικός πυλώνας μεταποίησης των εσπεριδοειδών 
και συμβάλει στην οικονομία του τόπου κερδίζοντας 
1.5- 2 εκατομμύρια τον χρόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε γιατί είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε 
ζωντανό τον εμπορικό τομέα του Συνεργατισμού.

•Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, 

μέσα στις σημερινές συνθήκες 

ο οργανωμένος αγώνας 

χρειάζεται πρώτα και κύρια 

γνώση αλλά κυρίως επαφή ανθρώπου 

με άνθρωπο, η επαφή με τους 

ανθρώπους που είναι στην 

παραγωγή είναι το κλειδί 

για να ενεργοποιηθούν 

και οι ίδιοι.



Η Ευρώπη που θέλουμε
Στις 26 Μαΐου, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους  στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης μέσα σε μια περίοδο κρίσιμη 
για τους περισσότερους πολίτες. Οι ως τώρα αποφάσεις δημιούργησαν την Ευρώπη της ελίτ, την Ευρώπη που δεν 
θέλουμε. 

Για εμάς η ελπίδα και η προοπτική για την Κύπρο και την Ευρώπη δεν είναι η λιτότητα για τους πολλούς, δεν είναι η 
ανάπτυξη για τους λίγους, δεν είναι οι κοντόφθαλμες προσεγγίσεις που εγκλωβίζουν την πατρίδα μας σε αδιέξοδους 
δρόμους.

Θέλουμε μια Ευρώπη που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, μια Ευρώπη που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
του κόσμου της εργασίας και των νέων ανθρώπων,  μια Ευρώπη που να κρατά ψηλά τη σημαία της ειρήνης και την 
ιδέα της δημοκρατίας. Θέλουμε μια Ευρώπη που να προστατεύει το περιβάλλον, να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. 

Ο νεοναζισμός στο Ευρωκοινοβούλιο
Η έξαρση του νεοφιλελευθερισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οδηγεί μέρα με τη μέρα τους πολίτες στην ανέχεια. Και 
σαν να μην έφτανε αυτό, ένα φάντασμα του παρελθόντος επιστρέφει δυναμικά ως απόρροια της οργής των πολιτών 
από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που όσο κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι όπλο απέναντι 
στον νεοφιλελευθερισμό, δυστυχώς η ιστορία δείχνει ότι είναι μάλλον όπλο του ίδιου του νεοφιλελευθερισμού. Η 
Κυπριακή κοινωνία, έχοντας τα τελευταία 6 χρόνια στο τιμόνι της μια καταρχήν νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, δεν θα 
μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη.

Όταν πρωτοεμφανίστηκε το ΕΛΑΜ παρουσιάστηκε ως δύναμη ενάντια στο κατεστημένο. Σε κάθε κρίσιμη στιγμή 
όμως αποδείχτηκε να είναι το πολυτιμότερο δεκανίκι για τον κ. Αναστασιάδη και τον Συναγερμό. Τον ίδιο ρόλο που 
έχουν οι ομοϊδεάτες τους σε όλη την Ευρώπη, έχουν και αυτοί στην Κύπρο. Τραμπουκισμός, ξενοφοβία, ρατσισμός, 
λαϊκισμός, μίσος και βία σε βάρος των αδυνάτων. Αυτό είναι το πραγματικό τους πρόσωπο. Στο χέρι μας είναι να μην 
τους αφήσουμε να αποτελειώσουν ό,τι απέμεινε από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το κοινωνικό Κράτος και να μην 
τους επιτρέψουμε να στρέψουν το δικαιολογημένο θυμό του λαού ενάντια στη δημοκρατία και την ανοιχτή κοινωνία 
πολιτών. 

Η κάθε ψήφος μετρά. Οι νεοναζί θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα. Θα λαϊκίσουν όπως ξέρουν πολύ καλά να κάνουν, 
θα απειλήσουν, θα το παίξουν ξανά αντισυστημικοί, κι ας είναι γέννημα-θρέμμα του ίδιου του συστήματος. Τροχοπέδη 
στα σχέδια τους δεν θα σταθεί κανένας νεοφιλελεύθερος, το αντίθετο μάλλον. Οι νεοφιλελεύθεροι αγανακτισμένοι 
είναι τα πιο εύκολα τους θύματα. Εμπόδιο στο φασισμό μπορεί να σταθεί μόνο η μαζική συμμετοχή των δημοκρατικά 
σκεπτόμενων πολιτών στις Ευρωεκλογές. Αυτών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύουν στην Ευρώπη 
των Λαών.

Μαζί με το GUE/NGL για την Ευρώπη των Λαών
Οι ευρωεκλογές λοιπόν, είτε θα ενισχύσουν, είτε θα αποδυναμώσουν τη φωνή του καθενός μας στην Ευρώπη. Είτε θα 
δώσουν ώθηση σε μια άλλη πορεία στο εσωτερικό της χώρας, είτε θα αφήσουν τα πράγματα στάσιμα.

Το ΑΚΕΛ στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, 
διεκδικεί για τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τους αγρότες, για τους νέους ανθρώπους που νιώθουν ότι η σημερινή 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση σκοτώνει τα όνειρα τους.

Εργάζεται με συνέπεια για την προώθηση και την εφαρμογή ορθής και ολοκληρωμένης πολιτικής για τα μεγάλα 
ζητήματα της εποχής μας: το προσφυγικό, το περιβαλλοντικό, το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Βόρεια Πράσινη Αριστερά είναι εκείνη η δύναμη που στέκεται στο πλευρό του 
Κυπριακού λαού με συνέπεια, στηρίζοντας την υπόθεση της Κύπρου στη βάση αρχών.

Η ψήφος σου λοιπόν, μετρά
Η κάθε ψήφος, λοιπόν, μετρά πολύ περισσότερο απ’ όσο 
νομίζεις. Η αξία της δεν είναι +1 στα αποτελέσματα των 
εκλογών. Είναι μια γροθιά στον καπιταλισμό και τις κρίσεις 

που δημιουργεί εκ φύσεως, κάνοντας τους 
φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους 
πλουσιότερους. Είναι η απάντηση στην 
αναρρίχηση του φασισμού σε θέσεις εξουσίας. 
Είναι η φωνή του Ανθρώπου. 

Η νεολαία, λοιπόν έχει χρέος απέναντι στο 
μέλλον μας, να εγγραφεί στους εκλογικούς 
καταλόγους της Κύπρου ή του εξωτερικού, 
αφού κάλπες για τους Κύπριους πολίτες 
θα υπάρχουν στην Ελλάδα, την Αγγλία και 
το Βέλγιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι 
νέοι του εξωτερικού καθόρισαν εκλογικά 
αποτελέσματα και δεν είναι τυχαίο, αφού 
οι φοιτητές και οι Κύπριοι μετανάστες είναι 
αυτοί που νιώθουν πιο έντονα στο πετσί τους 
τις συνέπειες της λιτότητας. Αιτήσεις για 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα 
γίνονται μέχρι και τις 2 Απριλίου.

Ως ΕΔΟΝ, καλούμε όλους τους νέους της 
Κύπρου, όπου κι αν βρίσκονται, να στείλουν 
τη δική τους φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο, 
μέσα από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 
την ομάδα που αποδεικνύει καθημερινά ότι 
μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες με όλους εμάς. 

•Χάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής «Ν»

6 ευρωεκλογές

ι ρυθμοί ανάπτυξης επιβραδύνονται, οι κοινωνικές αντιδράσεις οξύνονται, οι ανισότητες είναι πιο εμφανείς από ποτέ. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών 
μειώνεται μέρα με τη μέρα, η φτώχεια πλήττει συνεχώς όλο και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, τοποθετώντας τους στο περιθώριο, με ανασφάλεια για το μέλλον 
αυτών και των παιδιών τους, τα κοινωνικά δικαιώματα αμφισβητούνται και προσβάλλονται σχεδόν ολοκληρωτικά, η έννοια των ατομικών ελευθεριών τείνει να 
εξαφανιστεί, στην Ευρώπη έχει διεισδύσει για τα καλά το καρκίνωμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μέσω του λαϊκισμού. Και όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την 
Κύπρο; Η ιδέα της Δημοκρατίας βυθίζεται όλο και περισσότερο σε μια άνευ προηγουμένου κρίση και το χάσμα Βορρά – Νότου διευρύνεται.

Η πιο πάνω περιγραφή δεν αφορά κανένα παρελθόν και καμιά τριτοκοσμική κοινωνία. Αφορά την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα. Την πάλαι ποτέ πιο ισχυρή 
οικονομική ένωση.
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Κάποια στοιχεία για την ομάδα των κανταδόρων
της ΕΔΟΝ Λεμεσού

Οι κανταδόροι της ΕΔΟΝ συστάθηκαν ως ομάδα το 1982 και από τότε μέχρι σήμερα αποτελούν 
μία από τις σημαντικότερες ομάδες κανταδόρων και δίνουν σε κάθε καρναβάλι το δικό τους 
στίγμα στην διασκέδαση των Λεμεσιανών αλλά και όλων των Κυπρίων που επισκέπτονται την 
πόλη τις ημέρες του καρναβαλιού. 

H ομάδα συστάθηκε το 1982 με γραμματέα τον Μιχαλάκη Μιχαηλίδη και πρόεδρο τον Αντρέα 
Χρίστου, ως απόγονος της ομάδας κανταδόρων «Ορφέας» η οποία συμμετείχε στο καρναβάλι σε 
μη τακτική βάση. Από το 1982 με την ανασύσταση, την ομάδα διευθύναν αφιλοκερδώς διάφοροι 
μαέστροι. Σήμερα ο μαέστρος είναι ο μουσικός Μιχάλης Γρηγορίου. Η ομάδα των κανταδόρων 
της ΕΔΟΝ είναι η μοναδική ομάδα στον χώρο των κανταδόρων που προέρχεται από τον πολιτικό 
χώρο της νεολαίας. Στην ομάδα συμμετέχουν κανταδόροι διάφορων ηλικιών. Η ομάδα των 
κανταδόρων μας συμμετέχει μόνο στο καρναβάλι. Οι πρόβες αρχίζουν λίγους μήνες πριν το 
καρναβάλι για νέα τραγούδια ή για να ξαναφρεσκαριστούν τα παλιά. Η ομάδα των κανταδόρων 
από το 1982, μέχρι και σήμερα συμμετέχει ανελλιπώς στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού και 
αποτελεί την δεύτερη αρχαιότερη ομάδα.

Συμμετοχή των κανταδόρων της ΕΔΟΝ Λεμεσού στο φετινό καρναβάλι

Οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ συνόδευσαν το άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου, κατά την είσοδο 
του στην πόλη την Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου. Την Παρασκευή 1 Μαρτίου σκόρπισαν τις 
μελωδίες τους στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου και στις 2 Μαρτίου έξω από την Δημοτική 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Στις 5 Μαρτίου θα βρίσκονται στη συνοικία του Αγίου Νικολάου, 
στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Όλυμπο. Στις 9 Μαρτίου στην παρέλαση των κανταδόρων 
που ξεκινά από το Δημοτικό Μέγαρο και καταλήγει στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου. Τέλος θα 
συμμετέχει στην Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση στις 10 Μαρτίου. 

Η ΕΔΟΝ Λεμεσού, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με 
τον σύντροφο Αντρέα Χρίστου, έναν από τους ιδρυτές 
της ομάδας των κανταδόρων. Μέσα από μια ουσιαστική 
συνέντευξη καταφέραμε να καταγράψουμε διάφορα 
στοιχεία για την ομάδα των κανταδόρων και την 
δράση της. Πιο κάτω καταγράφονται κάποια από τα 
σημαντικότερα καθώς ολόκληρη η συνέντευξη πρόκειται 
να δημοσιευθεί στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας 
για τους κανταδόρους.   

«Το 1993 όταν, κάναμε μεγάλο γιορτασμό στο συνεδριακό 
κέντρο για τα 50 χρόνια από το σύνθημα της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ για εθελοντική κατάταξη στις 
συμμαχικές δυνάμεις εκτελέστηκε για πρώτη και τελευταία 
φορά με ένα κλιμάκιο των κανταδόρων το Εμβατήριο των 
Εθελοντών του Β Παγκοσμίου Πολέμου, όπου πρωτοστάτησε 
ο Κωστάκης Κωνσταντίνου. Το εμβατήριο γράφτηκε την τότε 
εποχή στην μουσική του Εώθινου (Ξυπνάτε με τ’ αγέρι της 
αυγής). Είναι τέσσερις στίχοι και το τραγούδησαν τότε τα 
παιδιά της χορωδίας, καμιά δεκαριά και έκαμε αίσθηση διότι 
είχε να ακουστεί παρά πολλά χρόνια. Έκτοτε δεν νομίζω να 
ξανατραγουδήθηκε το εμβατήριο των εθελοντών και αξίζει 
τον κόπο να το επαναφέρουμε γιατί είναι συγκινητικό. 
Τώρα σε 4 χρόνια θα έχουμε τα 80χρονα. Δεν ξέρω πόσους 
ζωντανούς θα έχουμε ως τότε αλλά πρέπει να τα τιμήσουμε 
επάξια και να το τραγουδήσουμε διότι είναι εύκολο.»

«Μία χρονιά, πρέπει να ήταν το 1985-86 ήρθαν στην Λεμεσό ο 
Μιχάλης Παπαπέτρου (πρόεδρος της ΕΔΟΝ τότε) και ο Λούης 
Ηγουμενίδης που ήταν τότε στην Κεντρική Επιτροπή στο 
Μορφωτικό Γραφείο, σπίτι μας. Φάγαμε και τους βγάλαμε 
τους και εκείνους πάνω στο άρμα των κανταδόρων την 
Κυριακή. Ήταν για εκείνους μια πρωτόγνωρη εμπειρία.»

«Ακόμα κάτι που αξίζει τον κόπο να πούμε, είμαστε οι 
πρώτοι που χρησιμοποιήσαμε την Κυριακή κασετόφωνο. 
Γιατί το χρησιμοποιήσαμε; Διότι το Σάββατο εν μέρα 
κουραστική και για τους κανταδόρους και για τον κάθε 
νέο που θα βγει έξω. Την Κυριακή δεν κάνεις συναυλία. Την 
Κυριακή πρέπει να έχεις βάθος, όγκο φωνής να ακούγεσαι 
να δώσει του κόσμου μια χαρά. Για αυτό είπαμε ότι εν 
κρίμα να ξελαρυγγιαζόμαστε. Οι φωνές και τα όργανα 
δεν είναι σιδερένια και βάλαμε playback, το οποίο καλώς 
έμπαινε και καλώς μπαίνει. Επίσης είμαστε οι πρώτοι 
που χρησιμοποιήσαμε γεννήτρια πάνω στο άρμα μας. 
Αγοράσαμε γεννήτρια, μας την έκλεψε κάποιος μασκαράς 
από τα γραφεία της ΕΔΟΝ και βάλαμε πλέον κανονική 
μικροφωνική των 240V, όχι το σύστημα που χρησιμοποιούσε 
το Δημαρχείο με τις μπαταρίες και τα μικρόφωνα των 12 ή 
των 24V. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε την εγκατάσταση 
αυτή επάνω στο άρμα. Είχαμε μεράκια τότε ήμασταν νέοι.»

•Επιμέλεια
Σάββας Χριστοφόρου 

Μέλος Επαρχιακής
Γραμματείας ΕΔΟΝ

Λεμεσού

*Το εμβατήριο των εθελοντών 
του δευτέρου παγκοσμίου το 
οποίο αναφέρει στην συνέντευξη 
ο Αντρέας Χρίστου.    

Εμβατήριο των εθελοντών του 
ΑΚΕΛ
Εμείς όλοι της Κύπρου μας παιδιά,
του ΑΚΕΛ πάντα πιστοί 
σημαιοφόροι
για της Ελλάδας μας τη λευτεριά
ριχτήκαμε στη μάχη πρωτοπόροι.
Και πάλι αποκριθήκαμε παρών
στο σάλπισμα του κόσμου που 
χαλκεύει
το πνεύμα των αγώνων των ιερών
και μέσα μας η δύναμη θεριεύει.
Μαζί μας όλοι οι ελεύθεροι λαοί
κι οι σκλάβοι που κτυπούνε τα 
δεσμά τους,
με μας όσοι ποθούν νέα ζωή
κι ολόρθοι καρτερούν τη λευτεριά 
τους,
Εμπρός, για μια Ελλάδα πιο τρανή,
που τα παιδιά της όλα θ’ 
αγκαλιάσει
εμπρός, εμπρός κι η μέρα η 
φωτεινή
για τους μαρτυρικούς λαούς θα 
φτάσει.
Εμπρός, κι η γαλανόλευκη θα ‘ρθει
στ’ ωραίο μας νησί να κυματίσει
κι εμπρός, σε μια πασίχαρη αυγή
η λευτεριά το κάστρο της θα 
κτίσει.
Εμείς όλοι της Κύπρου μας παιδιά,
του ΑΚΕΛ πάντα πιστοί 
σημαιοφόροι,
για τη χαρά και για τη λευτεριά
τραβάμε στον αγώνα πρωτοπόροι.
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Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε χωρίς 
καν να το αντιληφθούμε. Για παράδειγμα, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και χωρίς 
να το σκεφτούμε,  κατευθυνόμαστε στο σχολείο ή στη δουλειά, μέσα από τις 
ίδιες οδούς, όπως κάναμε χθες, προχθές και κάθε άλλη μέρα. Τι συμβαίνει όμως 
όταν η μια λωρίδα του δρόμου είναι κλειστή για συντήρηση; Παίρνουμε το ίδιο 
δρόμο με μεγάλες καθυστερήσεις ή αναζητούμε ένα άλλο δρομολόγιο με λιγότερες 
καθυστερήσεις;  

Τον τρόπο που λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις και το πώς μπορούμε να τον 
βελτιώσουμε, για το άτομο, τη κοινωνία και το περιβάλλον, είναι μέρος του 
επιστημονικού κλάδου που ασχολείται με τον «ανθρώπινο παράγοντα».  

Ο τρόπος που λαμβάνονται αποφάσεις έχει ελκύσει το ενδιαφέρον σε πολλούς 
τομείς, από τις οικονομικές επιστήμες μέχρι τη μηχανική και την φιλοσοφία. Για 
παράδειγμα στις αερομεταφορές, για δεκαετίες ολόκληρες, οι ερευνητές μελετάνε 
το πώς οι πιλότοι αεροσκαφών λαμβάνουν αποφάσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι ανά πάσα στιγμή λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. 
Εφαρμογές αυτών των ερευνών έχουν συμβάλει στην βελτίωση του σχεδιασμού του 
πιλοτηρίου, στην ασφαλή χρήση νέων τεχνολογιών και στα ωράρια εργασίας. 

Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων δύναται να χωριστεί σε τρία κύρια στάδια: 
α. Εντοπισμός των δεδομένων 
β. Εξακρίβωση πιθανών δράσεων/επιλογών με βάση τα δεδομένα 
γ. Επιλογή καταλληλότερης δράσης υπό τις περιστάσεις. 

Οι κύριες προκλήσεις σε αυτή τη 
διαδικασία είναι τα ελλιπή δεδομένα και 
η πίεση του χρόνου ώστε να παρθεί μια 
απόφαση. Σε αυτές τις δύο πτυχές είναι 
που επικεντρώνονται οι περισσότερες 
έρευνες στο τομέα. 

Οι αερομεταφορές και η εκκένωση κτιρίων 
σε έκτακτες ανάγκες, είναι κάποια από τα 
τρανταχτά παραδείγματα, όπου αυτές οι 
έρευνες είναι πολύ σημαντικές, λόγω των 
πολλαπλών προκλήσεων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι. Οι 
αποφάσεις του διευθυντή, του πιλότου, 
του εργαζόμενου, μπορούν να αποβούν 
μοιραίες ή σωτήριες, αν οι μηχανισμοί 
λήψεως αποφάσεων  λειτουργήσουν 
σωστά ή όχι.

Σύμφωνα με τον Gary Klein, ο οποίος 
είναι ο εισηγητής της «βιωματικής λήψης 
αποφάσεων», οι άνθρωποι ανατρέχουν 
στις αποφάσεις που έλαβαν στο παρελθόν για να βρουν μια ικανοποιητική δράση, 
κάτω από πίεση χρόνου ή έλλειψης δεδομένων. Βασικό στοιχείο της επιτυχίας 
είναι οι πρωταγωνιστές να αντιληφθούν ορθά το πρόβλημα που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν, να επεξεργαστούν όσο καλύτερα μπορούν τα κύρια δεδομένα 
συσχετίζοντάς τα με παρόμοιες καταστάσεις που βίωσαν στο παρελθόν. Αυτή η 
διαδικασία εξοικονομεί χρόνο, που είναι πολύτιμος σε πολλούς τομείς, όπως για 
παράδειγμα στις αερομεταφορές.

Η συνεχής ένταξη νέων τεχνολογιών στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, 
θα ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα των 
αποφάσεων που λαμβάνονται. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τους πιλότους 
μικρών αεροσκαφών, με την εξέλιξη αυτών των συστημάτων και την καλύτερη 
κατανόησή τους, οι πιλότοι έχουν πλέον αντικαταστήσει τη χρήση των χάρτινων 
χαρτών κατά τη πλοήγησή τους, μειώνοντας σημαντικά την προεργασία του 
ταξιδιού, αφού πλέον οι κρίσιμοι υπολογισμοί όπως απόστασης και ποσότητας 
καυσίμων γίνονται από την εφαρμογή μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, έναντι μερικών 
ωρών που χρειάζονταν προηγουμένως. 

Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε ότι αυτοί οι πιλότοι εξαρτιούνταν μόνο στις μετρήσεις 
των δορυφόρων, γνωστό ως GPS, για την πλοήγησή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να χάνουν εύκολα τον προσανατολισμό τους κατά την διάρκεια της πτήσης τους, 
θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών σε μια ολόκληρη 
περιοχή. 
Πολυετής έρευνα που έγινε με πιλότους μικρών αεροσκαφών μιας μηχανής σε 
Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Φιλανδία και Καναδά στο πανεπιστήμιο του Impe-
rial College London, έχει καταλήξει ότι η χρήση  των συσκευών τάμπλετ από τους 
πιλότους έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο λήψεως αποφάσεων πριν και κατά τη 
διάρκεια της πτήσης. 

καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε 
χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Για παράδειγμα, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο 
και χωρίς να το σκεφτούμε,  κατευθυνόμαστε στο σχολείο ή στη δουλειά, 
μέσα από τις ίδιες οδούς, όπως κάναμε χθες, προχθές και κάθε άλλη 
μέρα. Τι συμβαίνει όμως όταν η μια λωρίδα του δρόμου είναι κλειστή 
για συντήρηση; Παίρνουμε το ίδιο δρόμο με μεγάλες καθυστερήσεις ή 
αναζητούμε ένα άλλο δρομολόγιο με λιγότερες καθυστερήσεις;  

H

Η εν λόγω έρευνα έχει επίσης ανακαλύψει νέες προκλήσεις που 
καλούνται πλέον οι πιλότοι να αντιμετωπίσουν λόγω της χρήσης 
αυτών των νέων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα η 
έλλειψη προσοχής του περιβάλλοντος εκτός του αεροπλάνου και η 
συνεχής παρακολούθηση της οθόνης του τάμπλετ. Αυτό εμπερικλείει 
σημαντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα για τα μικρά αεροπλάνα που δεν 
έχουν μοντέρνα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, αφού μπορεί να 
μην γίνει έγκαιρα αντιληπτό ένα άλλο αεροπλάνο και να επέλθει 
σύγκρουση. 

Είναι εύλογο κάποιος να συσχετίσει την πιο πάνω έρευνα με τους 
οδηγούς αυτοκινήτων, αφού και οι δύο βασίζονται στην όρασή τους 
για αποφυγή πρόσκρουσης με άλλα οχήματα. Σε περίπτωση που ο 
οδηγός βασίζεται σε εφαρμογή, όπως για παράδειγμα το Google 
Maps, καθώς οδηγεί, πιθανόν να βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση 
όπως τους πιλότους με τα τάμπλετ. Ο οδηγός παρακολουθεί συνεχώς 
την οθόνη του κινητού του για να αλλάξει κατεύθυνση, έχοντας 
περιορισμένη αντίληψη της απόστασης του με τα γύρω οχήματα, 
πεζούς και ποδηλάτες, αυξάνοντας έτσι το κίνδυνο να προκαλέσει 
σοβαρό ατύχημα.    

Πέραν αυτών, ομοιότητες υπάρχουν και στο προγραμματισμό του 
ταξιδιού. Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις που οδηγοί εναπόκεινται 

στην εφαρμογή για τον υπολογισμό της πιο σύντομης διαδρομής που μπορεί 
να περνά μέσα από γειτονίες με παιδιά και επικίνδυνες διασταυρώσεις, 
αντί να επιλέξουν μια κύρια οδική αρτηρία. Με έγκαιρη ανασκόπηση του 
προτεινόμενου δρομολογίου μπορούν να αποφευχθούν πιθανά σημεία 
πρόσκρουσης και το ταξίδι να γίνει πολύ πιο ασφαλές. Γιατί στο τέλος της 
ημέρας, ο οδηγός είναι αυτός που καλείται να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί 
το προτεινόμενο δρομολόγιο ή αν θα κάνει τροποποιήσεις.

Εκμεταλλεύσου τις νέες τεχνολογίες με κριτικό τρόπο.

Άσκηση: Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσεις κάποια εφαρμογή όπως 
το Google Maps, σκέψου πως η χρήση αυτής 
της εφαρμογής άλλαξε τη συμπεριφορά σου και 
συγκεκριμένα πως άλλαξε την ανοχή σου στο 
κίνδυνο και αν η τελική σου απόφαση βασίστηκε 
σε προηγούμενη εμπειρία. 

•Έλενα Ψύλλου 
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Συγκοινωνιών του Imperial Col-
lege London με ειδίκευση στην Ασφάλεια των 
Αερομεταφορών 

Η συνεχής 
ένταξη νέων 

τεχνολογιών στις 
διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες, θα ήταν 
αδύνατο να μην επηρεάσει 

τον τρόπο και την 
αποτελεσματικότητα 

των αποφάσεων 
που λαμβάνονται. 
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ατά τη  δ ιάρκε ια  της 
συζήτησης «Το μέλλον της 
Ευρώπης», οι Ευρωβουλευτές 
της ΕΕΑ/ ΒΠΑείχαν την 
ευκαιρία να τοποθετηθούν 
και να αναπτύξουν τις 

απόψεις τους, στην παρουσία του 
προέδρου της Φινλανδίας, του Πρόεδρου 
της Κομισιόν και εκπροσώπων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη συζήτηση 
έλαβε μερος και ο Ευρωβουλευτής του 
ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποίος για 
ακόμα μια φορά τονισε οτι το μέλλον της 
Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών 
σχηματίζεται απο τις αντιλαϊκές πολιτικές 
που τους επιβάλλονται.  Πολιτικές οι 
οποίες εχουν σκοπό να διαλύσουν κάθε 
ίχνος κοινωνικού κράτους, κάνοντας 
του φτωχούς φτωχότερους και τους 
πλούσιους πλουσιότερους, ενώ εντείνουν 
την καταστροφή του περιβάλλοντος, 
προωθούν την στρατικοποίηση, τον 
ρατσισμό και την ξενοφοβία.  

Ο κύριος Συλικιώτης αναφέρθηκε και 
στα γεγονότα της περασμένης βδομάδας, 
όπου χιλιάδες Βέλγοι  μαθητές και 
εργαζόμενοι ξεχύθηκαν στους δρόμους 
για τις αλλαγές των πολιτικών για το 
κλίμα, στη Γαλλία εργαζόμενοι φώναξαν 
για τις πολιτικές φτωχοποίησης που τους 
επιβάλλονται.  Ο ευρωβουλευτής δε 
δίστασε να αναφερθεί και στη Φινλανδία, 
η οποία αποτελεί παράδειγμα κράτους 
κοινωνικής αλληλεγγύης.  Ακόμα και εκεί, 
τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων 
στον τομέα της υγείας είναι εμφανή: 
«Υποστελέχωση στις στέγες ηλικιωμένων 
λόγω ιδιοτικοποιήσεων και ακατάλληλα 
φάρμακα στους ηλικιωμένους για 
αύξηση του κέρδους των εταιρειών 
στον τομέα της φροντίδας», πρόσθεσε 
ο Ευρωβουλευτής.  Συνεχίζοντας ο 
Ευρωβουλευτής Ν. Συλικιώτης τόνισε 
για ακόμη μια φορά την ανάγκη μια 
Ευρώπης κοινωνικά δικαιότερης και 
κοινωνικά αλληλέγγυης, «Την Ευρώπη 
των Λαών». Τόνισε ξανά  την ανάγκη για 
εφαρμογή μιας τολμηρής πολιτικής για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
καθώς οι βιομηχανίες έχουν το ελέυθερο 
να καθορίζουν τις πολικές σύμφωνα με τις 
δικές τους ανάγκες. Στις διαδηλώσεις και 
τις κινητοποιήσεις τους οι λαοί απαιτούν 
την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αντιμετώπιση των αλλαγών. 

Στη συζήτηση ήταν παρούσα και η 
Ευρωβουλευτής Eleonora Forenza, η 
οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο δέχθηκε 
επίθεση από την ακροδεξιά ομάδα Casa-
Bound. Αναφορικά με την Ιταλία η 
Ευρωβουλετής τόνισε οτι αν δεν υπάρξει 
η όποιαδήποτε αλλαγή στη χώρα, οι 

εξελίξεις θα είναι καταστροφικές για 
όλη την Ευρώπη. Συνέχισε λέγοντας 
οτι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο 
επιλογές για την Ευρώπη και οι 
δύο είναι εξίσου καταστροφικές: 
Η μια είναι η συνέχιση των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
και η άλλη είναι η άνοδος 
της  ακροδεξ ιάς .  Η 
Ευρωβουλευτης όμως 
ανέφερε ότι τόσο η ίδια 
όσο και η GUE/NGL 
μάχονται για μια άλλη 
Ευρώπη και μια άλλη 
Ιταλία, αυτή που 
θα στηρίζεται 
στο σεβασμό 
κ α ι  τ η ν 
αυτοδ ιάθεσης 
των γυναικών, των 
αντρών και των λαών.
 
Κατηγόρησε την Ιταλική 
κυβέρνηση οτι με τις πολιτικές 
της πυροδοτεί τη βία απο τις 
ακροδεξιες ομάδες της χώρας.  
Κλείνοντας την τοποθέτησή της η 
Ιταλίδα Ευρωβουλευτής μίλησε για το 
μεταναστευτικό πρόβλημα και τη θέση της 
κυβέρνησης της Ιταλίας.  Συγκεκριμένα τόνισε: 
«Η ιταλική κυβέρνηση έχει κυρήξει πόλεμο εναντίον 
των μεταναστών, δεν τους λογαριάζει καν σαν 
ανθρώπινα όντα πλεον».  

H Γερμανίδα Ευρωβουλευτής εξέφρασε την αγωνία της για 
το μέλλον της Ευρώπης και τόνισε την σημασία της συνεργασίας 
όλων των λαών για μια κοινή πολιτική για το μεταναστευτικό.  
Σχετικά με την Ιταλική κυβέρνηση πρόσθεσε, οτι με το κλείσιμο 
όλων των εισόδων για τους πρόσφυγες και κάνοντας τις ήδη αυστηρές 
πολιτικές ακόμη πιο αυστηρές,  το μόνο που θα καταφέρουν είναι τη 
σύγκρουση της άκρας δεξιάς με τις Βρυξέλλες.  Συνεχίζοντας πρόσθεσε 
οτι η Ιταλία συνεχίζει να κατακρίνει τα 
άλλα κράτη- μέλη που δέχονται 
πρόσφυγες.  «Η ποινικοποίηση 
για τις διασωσεις στη 
θάλασσα από ΜΚΟ πρέπει 
να τερματιστούν, και την 
ίδια ώρα να επιτραπούν 
κανάλια για τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες που 
εισέρχονται στην Ευρωπαική 
Ένωση.  Πρέπει να σταματήσουμε 
τους θανάτους στη Μεσόγειο», 
πρόσθεσε μεταξύ άλλων η 
Γερμανίδα Ευρβουλευτής.  Η ομάδα 
ΕΕΑ/ ΒΠΑ επισκέφθηκε τη Νάπολη το 
φθινόπωρο, όπου συνεναντήθηκε με 
τον δήμαρχό της, Mayor Luigi de Mag-
istris.  Στη Νάπολη αποδέχονται 
τους πρόσφυγες και δεν ενδίδουν 
στις απάνθρωπες πολιτικές της 
Ιταλικής κυβέρνησης.  

11ευρωπαϊκά θέματα
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12 πολιτική

Σ την Κύπρο ζούμε τις συνέπειες των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που 
ακολουθούνται ευλαβικά από την 
κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη. Με 

πρόσχημα την οικονομική κρίση έθεσε σε εφαρμογή 
μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα κεκτημένα 
πολλών κοινωνικών ομάδων. Μέρα με την μέρα 
η στάση των κυβερνώντων γίνεται όλο και πιο 
αυταρχική. Αδιαφορώντας για την ευημερία του 
λαού προχωρούν σε ενέργειες προώθησης των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που στόχο έχουν την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της τάξης τους. 

Από αυτή την διαδικασία δεν μπορούσαν να λείπουν 
και οι υπουργοί της κυβέρνησης οι οποίοι κάποιες 
φορές δίνουν την εντύπωση πως διαγωνίζονται για 
το ποιος θα καταστρέψει περισσότερο την εικόνα 
της αξιοπιστίας που προεκλογικά ο ΔΗΣΥ και ο 
Αναστασιάδης υπόσχονταν στο λαό.

Δεν περιμέναμε από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ να 
ακολουθήσει φιλολαϊκή πολιτική με στόχο την 
ποιότητα ζωής του απλού λαού και για αυτό 
και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αντίθετα 
προειδοποιήσαμε τον λαό για τις συνέπειες της 
επανεκλογής Αναστασιάδη.  

Αυτό όμως που καταντά εκνευριστικό και σε βγάζει 
εκτός εαυτού είναι η αλαζονεία που επιδεικνύει 
η κυβέρνηση σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις 
που χειρίζεται, σε συνδυασμό με τον τρόπο που 
στρουθοκαμηλίζουν του χειραγωγημένα ΜΜΕ. Τα ίδια ΜΜΕ 
που πριν 6 χρόνια, κυκλοφορούσαν με μεγεθυντικό φακό πλέον 
αλληθωρίζουν μπροστά σε εξόφθαλμα σκάνδαλα.

Συμπληρώνοντας 6 χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη μπορεί 
κανείς να βγάλει συμπεράσματα για τις πολιτικές που ακολουθεί ο 
ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση του. Ένα χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές 
και την επανεκλογή του προέδρου, κάνοντας ένα απολογισμό 
τον πεπραγμένων της κυβέρνησης μπορεί να απαντηθούν τα 
ερωτήματα «ο Αναστασιάδης ξεγέλασε τον λαό;», «ο λαός είχε 
άλλη επιλογή;», «είναι όλοι το ίδιο;»

Τι υπόσχονταν  ΔΗΣΥ και  Αναστασιάδης στον λαό πριν 
ένα χρόνο;
Κυπριακό: αναξιοπιστία, μια λέξη, πολλά πρόσωπα. 
Στο ζήτημα χειρισμού του κυπριακού  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κρίνεται τουλάχιστον αναξιόπιστος. Μας έδωσε αμέτρητους λόγους 
για να το πιστεύουμε αυτό. Τι να πρώτο θυμηθούμε;  Το γεγονός 
ότι  χρησιμοποίησε το ΑΚΕΛ  για να αποχωρήσει από την Ελβετία; 
Την απόφαση να προβάλει νέες θέσεις για αποκεντρωμένη εξουσία; 
Το χαστούκι που δέχτηκε η πλευρά μας όσον αφορά στην έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την έκβαση 
της συζήτησης και τους λόγους που οδήγησαν στο αδιέξοδο στο Κράνς Μοντανά; Το έγγραφο της 
4ης Ιουλίου που απειλούσε ότι θα δώσει στην δημοσιότητα για να έρθει λίγο καιρό μετά να μας 
ανακοινώσει ότι κανείς δεν το έχει. Ούτε καν ο ίδιος που το επικαλείτο. 

Δυστυχώς και στο εσωτερικό η στάση του ιδίου και του ΔΗΣΥ, εντός και εκτός βουλής δεν απείχε και 
πολύ από την εικόνα που παρουσιάζει στο διεθνή παράγοντα.  Ενώ καμωνόταν ότι επιδιώκει λύση 
του κυπριακού και καλούσε την Τ/Κ πλευρά σε έντιμο συμβιβασμό, το κόμμα του έθετε θέμα στην 
βουλή για εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος στα σχολεία. Μόλις που πρόλαβε να κοπάσει 
ο σεισμός που προκλήθηκε στο συναγερμικό οικοδόμημα στο άκουσμα της διοργάνωσης από τον 
ΔΗΣΥ δικοινοτικού Φεστιβάλ ήρθε να επαναφέρει την τάξη η κατάθεση στεφάνων στο μνημόσυνο 
του Γρίβα.

Όλα αυτά όμως δεν είναι τυχαία αφού μετεκλογικά έπρεπε να εξαργυρώσει τις εθνικιστικές ψήφους 
που βοήθησαν στην επανεκλογή του. 

Είναι όλοι το ίδιο τελικά; 
Το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα το οποίο όσο και να προσπαθήσει κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την συνέπεια του στις θέσεις 
αρχών που προβάλλει στο κυπριακό. Είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν μεταλλάχτηκε για να ικανοποιήσει την οποιαδήποτε 
μερίδα ψηφοφόρων. Αντίθετα όταν προσπάθησαν κάποιοι να περάσουν στην συνείδηση του λαού ότι υπάρχει σύμπλευση ΑΚΕΛ-
ΔΗΣΥ, όταν ο ΔΗΣΥ μετακινήθηκε προς τις πάγιες θέσεις του ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ παρέμεινε σταθερό στηρίζοντας την διαδικασία των 
συνομιλίων. Ακόμη και τώρα που η σύγκρουση ΑΚΕΛ και Αναστασιάδη για ζητήματα κυπριακού είναι σχεδόν καθημερινή αυτός που 
μετατοπίστηκε από τις θέσεις του είναι ο ΠτΔ. 

Το «success story» στην οικονομία…αλλά για ποιους;
Στα ζητήματα οικονομίας παρόλη την προσπάθεια των κυβερνώντων να παρουσιάσουν ένα success story η πραγματικότητα είναι 
άλλη και είναι σκληρή. Ποιος μπορεί να πιστέψει σε ένα success story όταν αντικρίζει άστεγους; Ποιος μπορεί να πανηγυρίζει όταν 
οι εκποιήσεις είναι σε διαδικασία εφαρμογής; Κανένας δεν μπορεί να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία όταν η ανάπτυξη των αριθμών 
βασίζεται σε μέτρα όπως η πώληση διαβατηρίων. Κανείς δεν πιστεύει στους αριθμούς που αφορούν την ανεργία γιατί γνωρίζουν ότι 
βασίζονται  στην μετανάστευση ή  στην μη εγγραφή των νέων ανέργων στα μητρώα ανεργίας. Ποιος μπορεί να δηλώσει χαρούμενος 
για το επίπεδο απασχόλησης όταν εργάζεται με ευέλικτα ωράρια, με μισθούς πείνας περιβαλλόμενος από αβεβαιότητα;
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Ίσως να είναι στο μόνο ζήτημα 
που η κυβέρνηση παρέμεινε 
σταθερή στις πράξεις της. 
Από την αρχή που δήλωνε ότι 
το μνημόνιο θα μπορούσε να 
είναι το δικό τους πολιτικό 
μανιφέστο μέχρι σήμερα που 
οι πολιτικές που εφαρμόζει 
η κυβέρνηση οδήγησαν την 
Κύπρο να κατακτήσει την 
πρωτιά ως η χώρα με την 
μεγαλύτερη κοινωνική 
ανισότητα στην Ε.Ε. 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat. Η ίδια πηγή 
αναφέρει πως το 27.7% 
του πληθυσμού ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας 
και έρχονται αντιμέτωποι 
με τον κοινωνικό 
αποκλεισμό.  Αυτοί οι 

αριθμοί καταρρίπτουν 
το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η 

θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
αποτελεί «επαναστατικό μέτρο κοινωνικής πολιτικής» όπως 
το παρουσίαζε η υπουργός εργασίας.

Μεγάλη επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
του μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης αύξησε τα κέρδη του κατά 8%.  Η  
λυσσαλέα επίθεση στα εργασιακά κεκτημένα με αφορμή την 
κρίση σκοπό έχει να καταστούν οι εργαζόμενοι έρμαιο στις 
απαιτήσεις των εργοδοτών αφού θα μείνουν απροστάτευτοι 
από συλλογικές συμβάσεις και νομοθετικά πλαίσια που θα 
διασφαλίζουν την αξιοπρεπή εργασία τους.

 Στα μεγάλα επιτεύγματα της κυβέρνησης έρχεται να 
προστεθεί και  το ξεπούλημα του συνεργατισμού για διάσωση 
της ελληνικής τράπεζας. Ένα επίτευγμα που λαμβάνει θέση 
στην τροπαιοθήκη  της κυβέρνησης δίπλα στο κλείσιμο της 
λαϊκής τράπεζας, στο κούρεμα καταθέσεων. Η κυβέρνηση 
προσπαθεί να αποκρύψει από το λαό ότι οι όποιοι αριθμοί 
στον τραπεζικό τομέα είναι εφήμεροι και ότι η βιωσιμότητα 
του είναι ρευστή όσο ποτέ άλλοτε λόγω της ωρολογιακής 
βόμβας που ονομάζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας: το θέλει η κυβέρνηση 
τελικά;
Η φιλοσοφία της κυβέρνησης και σε αυτή την περίπτωση ήταν 
η εξυπηρέτηση του κεφαλαίου γι’ αυτό και η επιδίωξη της σε 
σχέση με το ΓΕ.Σ.Υ ήταν η εφαρμογή ενός πολυασφαλιστικού 
συστήματος υγείας. Ενός συστήματος δηλαδή που η πρόσβαση 
στην υγεία θα εξαρτάται από τα εισοδήματα και όχι από τις 
ανάγκες. Ένα σύστημα που δημιουργεί ασθενείς πολλών 
ταχυτήτων που σε κάποιες περιπτώσεις στερεί την πρόσβαση 
σε ασθενείς που μένουν ανασφάλιστοι. 

Μετά από πολλές πιέσεις η κυβέρνηση αναγκάστηκε 
να εγκαταλείψει το πολυασφαλιστικό υιοθετώντας το 
μονοασφαλιστικό σύστημα υγείας. Ένα σύστημα που φαίνεται 
ότι υιοθετήθηκε από το κυβερνητικό στρατόπεδο λόγω 
πιέσεων και όχι γιατί πίστεψε στην λειτουργία του.  Αυτό 
φαίνεται και από τις ενέργειες της κυβέρνησης που (δεν) 
έκανε για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα που εγείρονται 
από τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και από το γεγονός 
πως μέρα με την μέρα αφήνουν τα δημόσια νοσηλευτήρια 
να καταρρεύσουν.

 Αξιοπιστία θεσμών- χρηστή διοίκηση
Ακόμη μια προεκλογική δέσμευση του Αναστασιάδη που 
κατέρρευσε από τις πρώτες μέρες της επανεκλογής του είναι 
αυτή της πάταξης της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας. 
Τα σκάνδαλα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο που ακόμα 
και η επικαιρότητα αδυνατεί να τα προλάβει. Η καταδίκη 
του άριστου των αρίστων που επέλεξε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας για βοηθό εισαγγελέα, ο εμπρησμός τμήματος 
του δικαστηρίου με τα έγγραφα να καταστρέφονται και 
υποθέσεις να πέφτουν, οι πρόσφατες κατηγορίες που 

εκτοξεύονται από επιφανή πρόσωπα του δικαστικού τομέα, έχει καταρρακώσει την αξιοπιστία της δικαιοσύνης στα 
μάτια των πολιτών, πάρα τις προσπάθειες υποβάθμισης της σοβαρότητας τέτοιας φύσης θεμάτων από τα χειραγωγημένα 
ΜΜΕ. Ακόμη πιο καταθλιπτικό είναι το τοπίο στα ζητήματα αξιοκρατίας αφού η κυβέρνηση πρωτοστατεί στο βόλεμα 
ημετέρων εξυπηρετώντας προσωπικά και πολιτικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις και την απαξίωση 
της πολιτικής στην αντίληψη κυρίως της νέας γενιάς.

Παιδεία: συνεπής πορεία προς την διάλυση του δημόσιου σχολείου
Στον χώρο της παιδείας η κυβέρνηση κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να οδηγήσει σε μαζικές κινητοποιήσεις 
μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.  Η εξετασιοκεντρικη αντίληψη που προσπαθεί ο Αναστασιάδης να επιβάλλει 
μέσο της θέσπισης των εξετάσεων ανά τετράμηνο, το συνεχιζόμενο κουτσούρεμα της φοιτητικής χορηγίας, η 
πρωτοφανής επίθεση στα συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά κεκτημένα των καθηγητών ήταν μερικοί από τους λόγους 
που οδήγησαν τα οργανωμένα σύνολα των εμπλεκομένων με την παιδεία φορέων να αντιδράσουν βγαίνοντας στον 
δρόμο. Αυτό σε συνάρτηση με τον αυταρχισμό που επιδεικνύει ο υπουργός παιδείας με την ανοχή του ΠτΔ δημιουργεί 
μια εκρηκτική κατάσταση στον χώρο της παιδείας. Αυτό έρχεται να προστεθεί στα υφιστάμενα προβλήματα της 
παιδείας όπως είναι η παραπαιδεία, η στείρα γνώση και ο εξετασιοκεντρικός του χαρακτήρας.

Μια λαϊκή ρήση αναφέρει: «Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης». Γι’ αυτό λοιπόν ας σταματήσουμε κάθε μέρα να 
πέφτουμε από τα σύννεφα. Ας δούμε την αλήθεια στα μάτια. Ο λαός εξαπατήθηκε. Ο λαός ξεγελάστηκε. Ο λαός 
έκανε λάθος επιλογή. Λάθος που μόνο αυτός μπορεί να διορθώσει. Φτάνει να το θελήσει ο ίδιος, και δεν εννοούμε να 
περιμένει καρτερικά μέχρι τις επόμενες εκλογές αλλά να ξεκινήσει από αύριο διεκδικώντας αυτά που του ανήκουν. 
Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η αντίληψη ότι ο κάθε λαός έχει τον ηγέτη που του αξίζει; Το δίλημμα είναι 
ένα: Είτε θα μείνουμε κομπάρσοι στα παρασκήνια μίας φαρσοκωμωδίας είτε θα γίνουμε πρωταγωνιστές σε ένα αύριο 
όπως εμείς το οραματιζόμαστε. Το χρωστάμε στον εαυτό μας αλλά κυρίως το χρωστάμε στα παιδιά μας.

•Πέτρος Κούκος
Μέλος Συντακτικής «Ν»
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μάρτης
2019



14 EΔΟΝόπουλα

Π ραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου η συνάντηση μεταξύ ΕΔΟΝ και Επιτροπής πυρόπληκτων 
Μαραθώνα-Ραφήνας, στην οποία έγινε παράδοση του χρηματικού ποσού (4,743,04 ευρώ) που μαζεύτηκε 
από την εκστρατεία του Παιδικού Κινήματος της Οργάνωσης, «Κάλαντα Αλληλεγγύης», αφιερωμένη 

φέτος στα πυρόπληκτα παιδιά της Αττικής. Ο θεσμός των «Καλάντων Αλληλεγγύης» έχει καθιερωθεί εδώ και 
χρόνια, ως μία από τις σημαντικότερες δράσεις έκφρασης αλληλεγγύης του κινήματος μας γιατί προσφέρουμε, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε παιδιά όλου του κόσμου που την έχουν 
ανάγκη. Παράλληλα, και φέτος δόθηκε η ευκαιρία στα ΕΔΟΝόπουλα να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες 
μας εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο το αίσθημα της κοινωνικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης, της 
προσφοράς, και του εθελοντισμού.

Η εκστρατεία του παιδικού κινήματος αφιερώθηκε φέτος στα πυρόπληκτα παιδιά της Αττικής, συμβάλλοντας στην 
αποκατάσταση των υλικών ζημιών που προκάλεσαν οι φονικές πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι, των οποίων 
οι συνέπειες επηρεάζουν μέχρι σήμερα το λαό της περιοχής, με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους πυρόπληκτους 
συνομήλικους τους. Μέσα από την εκστρατεία των «Καλάντων Αλληλεγγύης», έγινε προσπάθεια ενημέρωσης 
για τη σημασία προσήλωσης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους στους πολίτες. Μια προσπάθεια ώστε να 
στείλουμε το μήνυμα ότι στις μέρες μας, είναι αδιανόητο να χάνονται ανθρώπινες ζωές λόγω της ανεπάρκειας 
του κράτους για δημιουργία ενός σχεδίου που να διαμορφώνει οικισμούς και υποδομές με τρόπο ώστε να 
προστατεύεται ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τέτοιες καταστροφές.

Συνεχίζονται οι συναντήσεις των 
Τοπικών Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων σε 
όλες τις επαρχίες κάτω από τον τίτλο 
“Προσωπικότητες που μας εμπνέουν”. 
Αν είστε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 13 
χρονών, ελάτε και εσείς στην παρέα 
μας για να παίξετε, να μάθετε για τις 
προσωπικότητες που άφησαν το σημάδι 
τους στην ιστορία και να ψυχαγωγειθείτε!

Παράλληλα, υπογραμμίζουμε την επιτακτική  ανάγκη για 
παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για τα σωστικά μέσα, ώστε 
να μπορούν να διεξάγουν με περισσότερη ασφάλεια το 
έργο τους, καθώς και πρόσληψη επαρκούς προσωπικού. 

Η δημόσια ασφάλεια και οι υποδομές σε έργα που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών έχουν βρεθεί 
στο στόχαστρο των αντιλαϊκών πολιτικών της Ε. Ε. και 
κυβερνήσεων, που ενώ προχωρούν σε περικοπές για τέτοια 
έργα, την ίδια ώρα δίνονται τεράστια ποσά για αγορά 
πολεμικού εξοπλισμού. Η πρόοδος της τεχνολογίας πρέπει 
να αξιοποιείται από τους κρατικούς πόρους για προστασία 
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, και όχι για αγορά 
πολεμικού εξοπλισμού, θυσιάζοντας τις ζωές αθώων 
ανθρώπων για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Συναντήσεις 
Τοπικών 

Κινημάτων 
ΕΔΟΝόπουλων

Εκστρατεία 
ενημέρωσης για τον 
σχολικό εκφοβισμό

Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων 
διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης για 
τον σχολικό εκφοβισμό που θα διεξαχθεί 
τον Μάρτιο σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, 
Αμμόχωστο και Πάφο. Μέσα από τη μορφή 
διαδραστικών ημερίδων ενημέρωσης και 
εργαστηρίων, θα μιλήσουμε ανοιχτά για το 
φαινόμενο που επηρεάζει εμάς, τα παιδιά 
μας, τους συμμαθητές μας και την κοινωνία 
συνολικά. Θα μάθουμε από τους ειδικούς επί 
του θέματος, τις μορφές και τις διαστάσεις που 
μπορεί να πάρει, αλλά και τρόπους εντοπισμού 
τέτοιων συμπεριφορών ώστε να μπορούμε να 
τις αντιμετωπίσουμε. 

Σας περιμένουμε, για να μπορέσουμε πιο 
μαζικά να ενημερωθούμε σωστά και να 
μπορέσουμε να σπάσουμε τον κύκλο της 
βίας που προκαλείται από αυτό το κοινωνικό 
φαινόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας 
στα ακόλουθα τηλέφωνα: 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα 
τηλέφωνα
Κεντρικό Συμβούλιο ΕΔΟΝ: 22766459 / 99006688
Λευκωσία: 22877776 / 96126190
Λεμεσός: 25363158 / 96436946
Λάρνακα: 24652637 / 96585248
Αμμόχωστος: 24657013 / 99963299
Πάφος: 26221392 / 99084004
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Ω

Τ

ς ΠΣΕΜ συνεχίζουμε να πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εξετάσεις ανά 
τετράμηνο θα ενισχύσουν τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου 
μετατρέποντας τους μαθητές σε κυνηγούς βαθμών.

Πρέπει να πούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα πρέπει να δεχθεί κάποιες σημαντικές 
αλλαγές οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργεία του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχαμε με το Υπουργείο Παιδείας για το 
σχέδιο αξιολόγησης του μαθητή σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι φορείς εξέφρασαν 
την αντίθεση τους για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο. Το Υπουργείο αν και 
επιμένει ότι είναι ανοιχτό στο διάλογο για την αξιολόγηση του μαθητή μιλά 
για εφαρμογή της νομοθεσίας ενώ παράλληλα δεν έχασε χρόνο να ενημερώσει 
τους μαθητές της Λάρνακας για το σχέδιο αξιολόγησης όπως καταρτίστηκε από 
την Επιτροπή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι διεξάγεται διάλογος. Με αυτό τον 
τρόπο, το Υπουργείο μας έδειξε ότι διεξάγει διάλογο απλά για τα μάτια του 
κόσμου, αγνοώντας τους υπόλοιπους φορείς της εκπαίδευσης.

Ως μαθητές αλλά και ως αυριανοί πολίτες νιώσαμε την ανάγκη να εισακουστούμε, 
καθώς είμαστε αγανακτισμένοι με τον ετσιθελισμό του Υπουργείου και τον δήθεν 
διάλογο. Ως ΠΣΕΜ είμαστε υπόλογοι απέναντι στους χιλιάδες συμμαθητές μας, 
που εξέφρασαν πολλές φορές την αντίθεση τους με τις εξετάσεις τετραμήνων. 
Έτσι δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε δυναμικά καλώντας 
όλους τους μαθητές στην μαζική κινητοποίηση στις 7 Φεβρουαρίου με σκοπό 

ο 18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟΜ το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου στην Επισκοπή 
Λεμεσού στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Μαζική ήταν η συμμετοχή δεκάδων μαθητών από όλες τις 
επαρχίες της Κύπρου καθώς και η παρουσία εκπροσώπων οργανώσεων και φορέων. Στο συνέδριο 
παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος προστασίας των 

δικαιωμάτων του παιδιού κυρία Λήδα Κουρσουμπά, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Χρίστος Χριστόφιας, ο 
συναγωνιστής βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς, εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ, οργανώσεων νεολαίας και 
μαθητικών οργανώσεων. Το συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία για να ακουστούν θέσεις και προβληματισμοί 
από τους μαθητές, που αφορούν τα σχολεία του σήμερα. Με τις τοποθετήσεις των μαθητών θίχτηκαν ζητήματα 
που ταλανίζουν την εκπαίδευση και που την οδηγούν σε κατρακύλα.

Μερικά από αυτά είναι η έλλειψη βασικών υποδομών και βιβλίων στα Λύκεια και ειδικότερα στις Τεχνικές 
Σχολές, γεγονός το οποίο δεν βοηθά τους μαθητές να προχωρήσουν με τη μόρφωση τους και δημιουργεί 
μαθητές πολλών ταχυτήτων. Η κατάσταση στα σχολεία όπως και το ανησυχητικό φαινόμενο της ανόδου του 
φασισμού είναι θέματα τα οποία προβληματίζουν καθημερινά τους ΠΕΟΜίτες και τις ΠΕΟΜίτισσες. 

Ένα άλλο σοβαρό θέμα στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί σύνεδροι με τις τοποθετήσεις τους είναι το θέμα των 
εξετάσεων ανά τετράμηνο. Πολλοί και λογικοί είναι οι προβληματισμοί των μαθητών αφού τα ερωτήματα τους 
δεν μπορούν να απαντηθούν στο έπακρο λόγω της σύγχυσης που επικρατεί στο Υ.Π.Π. Αυτές οι εξετάσεις 
που θέλουν να εφαρμόσουν, το μόνο που μπορούν να καταφέρουν είναι η δημιουργία ενός εξετασιοκεντρικού 
σχολείου που ενισχύει την παραπαιδεία, αυξάνει το άγχος και μειώνει τον ελεύθερο χρόνο του μαθητή. Έμεις οι 
ΠΕΟΜίτες και οι ΠΕΟΜίτισσες αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε απόφαση 
του Υπουργείου πλήττει την εκπαίδευση και τους μαθητές.

Σημαντική ήταν και η τοποθέτηση του συναγωνιστή και μέλους της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Άντρου 
Καυκαλιά. Μέσα από την τοποθέτηση του παρουσίασε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία του 
τόπου μας καθώς και τους προβληματισμούς του για διάφορα θέματα που αφορούν τους μαθητές. Υπόσχεση 
του ήταν ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των μαθητών και για ένα ανθρώπινο και 
δημοκρατικό σχολείο.

Κοινή απόφαση και κοινός στόχος είναι ότι μόνο με μαζική και οργανωμένη ΠΕΟΜ θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε 
τα δικαιώματα μας μέσα στα σχολεία αλλά και στους νέους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. 

•Χαρά Μαυρόγιαννου
Μέλος ΠΕΟΜ Λυκείου Παραλιμνίου

να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα.  
Στο άκουσμα της δράσης μας 
αυτής το Υπουργείο προσπάθησε 
να αποτρέψει την κινητοποίηση 
μας με απειλές και εκφοβισμούς 
στέλνοντας ταχύτατα εγκύκλιο 
στα σχολεία λέγοντας τους 
να βάλουν απουσίες σε όσους 
μαθητές συμμετείχαν. Οι απειλές 
δεν έπιασαν τόπο καθώς χιλιάδες 
μαθητές διαδήλωσαν ειρηνικά 
έξω από το Υπουργείο Παιδείας απαιτώντας να τροποποιηθεί η νομοθεσία και να μην εφαρμοστούν οι 
εξετάσεις τετραμήνων.

Είναι καθήκον μας να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας βάζοντας στο περιθώριο κάθε εκφοβισμό και απειλή.  
Αν μείνουμε «επαναστάτες του καναπέ» δεν πρόκειται ποτέ να κατορθώσουμε να αναβαθμίσουμε την 
παιδεία. Οφείλουμε να κάνουμε πράξεις και να δηλώνουμε τις ανησυχίες μας.

Το μέλλον μας δεν χαρίζεται σε κανέναν, ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει. Κυριότερος μας στόχος δεν 
παύει να είναι η ολόπλευρη μόρφωση.

•Άντρεα Ασσιώτου
ΠΕΟΜ Εξατάξιου Γυμνασίου Ομόδους
Μέλος Γραμματείας ΠΣΕΜ

Μάρτης
2019
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ε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές ανισότητες 
και οι αντιλαϊκές νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
που επιβάλλονται από τη κυβέρνηση ΔΗΣΥ- 
Αναστασιάδη κάνουν τον κοινωνικό ιστό να 

υποφέρει, η αντίδραση εκ μέρους των φοιτητών αποτελεί 
μονόδρομο. 

Εδώ και χρόνια η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, η 
πλατιά έκφραση της Αριστεράς στις τάξεις του φοιτητικού 
κινήματος, διαμαρτύρεται και αντιδρά στις πολιτικές που 
ακολουθούν οι κυβερνώντες εις βάρος των φοιτητών. 
Η δημόσια και δωρεάν παιδεία, οι κοινωνικές παροχές 
και η φοιτητική μέριμνα βρίσκονται, εδώ και έξι χρόνια 
στο στόχαστρο.  Ως αποτέλεσμα αυτού, αρκετοί φοιτητές 
έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα σε σχέση με την πρόσβαση 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δήθεν Success story 
συνεχίζει να επιβάλει στους φοιτητές, την ραγδαία αύξηση 
του κόστους των σπουδών, ενώ παράλληλα η φοιτητική 
μέριμνα και η στήριξη του κράτους συρρικνώνεται συνεχώς. 
Άλλωστε πολλοί είναι οι νέοι και οι νέες που εξαιτίας αυτής 
της κατάστασης, επιλέγουν να μην σπουδάσουν, ενώ μια 
άλλη μεγάλη μερίδα σπουδάζει δουλεύοντας παράλληλα, 
προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στα δυσβάστακτα έξοδα.

Σήμερα, στην Κύπρο του 2019, ένας νέος για να καταφέρει να 
σπουδάσει έχει να πληρώσει παράλογα ποσά για τα ενοίκια, 
παραφουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, την 
αγορά βιβλίων και άλλων απαραίτητων υλικών αλλά και τα υπέρογκα 
δίδακτρα αν πρόκειται για φοιτητές ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όλα 
τα πιο πάνω συνεχίζουν να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη από 
τη κυβέρνηση, αφού επιλέγει να στρουθοκαμηλίζει αδιαφορώντας 
παντελώς για τους φοιτητές. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός 
πως για άλλη μια χρονιά το κονδύλι της κρατικής φοιτητικής μέριμνας 
παρουσιάστηκε και πάλι αισθητά μειωμένο. Συγκεκριμένα η φοιτητική 
μέριμνα για το νέο ακαδημαϊκό έτος είναι εκ νέου μειωμένη κατά 
5 εκατομμύρια σε σχέση με τη περσινή χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί 
πως τα τελευταία 5.5 χρόνια η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει μειώσει 
το κονδύλι της Φοιτητικής Μέριμνας κατά 23 εκατομμύρια ευρώ. 
Όλα τα πιο πάνω γίνονται παράλληλα με τη μείωση των μισθών  την 
αύξηση του χάσματος και των οικονομικών ανισοτήτων ανάμεσα στους 
φτωχούς και στους πλούσιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει 
να αντιμετωπίσει η πλειοψηφία σήμερα και ιδιαίτερα οι φοιτητές και 
οι ευπαθείς ομάδες στην Κύπρο.

Σ Κ α ι  ε ν ώ  ο ι 
Κυβερνώντες σήμερα συνεχίζουν εσκεμμένα να εθελοτυφλούν, χιλιάδες 
φοιτητές και φοιτήτριες συνεχίζουν να αντιστέκονται. Με μπροστάρη 
την Προοδευτική Κ.Φ. και το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, οι φοιτητές 
πλάι στους μαθητές, πραγματοποιήσαν  στις 7 Φεβρουαρίου μεγάλη 
κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Αψηφώντας 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι φοιτητές απέδειξαν για ακόμη μια φορά 
πως δεν συμβιβάζονται, προτάσσοντας ξανά τα καίρια και δίκαια αιτήματα 
τους. Πρόβαλαν αιτήματα όπως η μείωση των ψηλών ενοικίων καλώντας 
την κυβέρνηση επιτέλους να λάβει ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης 
του ζητήματος, την μείωση των υπέρογκων διδάκτρων που καλείται ο 
φοιτητής σήμερα να πληρώσει στο Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου 
και τέλος την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ως πρώτο 
βήμα, για να επιστρέψει το κονδύλι της φοιτητικής μέριμνας τουλάχιστον 
στα επίπεδα του 2016, με τελικό στάδιο την επιστροφή του συνολικού 
κονδυλίου στα επίπεδα του 2012.

Η κυβέρνηση μετά και την τελευταία κινητοποίηση του φοιτητικού 
κινήματος, οφείλει έστω και τώρα να ακούσει τα αιτήματα των 
φοιτητών. Να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τους αριθμούς οι οποίοι 
παραπληροφορούν και ωραιοποιούν την πραγματικότητα που βιώνουν 
οι φοιτητές.  Οφείλει να στηρίξει το δικαίωμα των νέων σε σπουδές 
με αξιοπρέπεια με επαρκή κρατική φοιτητική μέριμνα που θα καλύπτει 
πραγματικά τους φοιτητές και τις ανάγκες τους σε όλους τους χώρους 
σπουδών στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Η κινητοποίηση άλλωστε 
ήταν μόνο η αρχή, δείχνοντας ξανά πως ο κόμπος έφτασε στο κτένι και 
πως το δικαίωμα στη μόρφωση δεν αποτελεί προνόμιο αλλά δικαίωμα. 

Εμείς ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, δηλώνουμε ξανά πως θα 
συνεχίσουμε με σθένος να αγωνιζόμαστε μέχρι την υλοποίηση 
των αιτημάτων του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Μέχρι να 
σταματήσουν οι περικοπές στη φοιτητική μέριμνα, μέχρι να σταματήσει 
η καταπάτηση των δικαιωμάτων και των κεκτημένων μας, μέχρι να 
σταματήσει η εκμετάλλευση και η σημερινή αισχροκέρδεια εις βάρος 
των φοιτητών. Μαζί να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, για τις σπουδές 
και τη ζωή που μας αξίζει, μαζί να κάνουμε τη διαφορά.

•Μάριος Αποστόλου
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο. Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Mέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ

Μάρτης
2019
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Αν αυτό το άρθρο γραφόταν κάπου στο 2013-2014 δεν θα 
χρειαζόταν κάποιος ιδιαίτερος πρόλογος, αλλά θα ξεκινούσε 
με τον όρο «δεν πάει πάρα κάτω». Εργατική αβεβαιότητα, 
τρομοκρατία, ανεργία, μετανάστευση. Λεηλασία κεκτημένων, 
κλοπή περιουσιών, ξεπούλημα των πάντων. Στη πορεία όλων 
αυτών των χρόνων και αφού τα πιο πάνω έγιναν η πικρή 
πραγματικότητα σε κάθε σπίτι εργαζόμενου που υπαναχώρησε 
στο όνομα της κρίσης και στο φόβο μη χάσει τη δουλειά του, 
σήμερα λέμε «δεν μπορεί να γίνει χειρότερα». 

Έλεγες εργάτη «η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά θα φτιάξουν 
τα πράγματα». Τα χρόνια πέρασαν και ενώ σου υποσχέθηκαν 
να σου φέρουν την «Άνοιξη», σου υποσχέθηκαν «Ανάπτυξη», 
σου είπαν θα σου δώσουν πίσω όλα όσα έχασες, σου είπαν και 
εσένα οικονομικέ μετανάστη πως θα επιστρέψεις στη πατρίδα, 
εσύ όμως ακόμα περιμένεις.

Αλήθεια εργάτη, το πίστευες πως θα συμβούν όλα αυτά μέσα 
σε τόσο γρήγορο διάστημα; Το πίστευες πως φεύγοντας στο 
εξωτερικό για τις σπουδές σου με όνειρα και φιλοδοξίες θα 
έλεγες στη μάνα σου αργότερα «Πώς να γυρίσω; Να κάνω τι; 
Να είμαι άνεργος; να παίρνω 850 ευρώ;»  

Θα σου πω όμως τι πιστεύω εγώ για όλα αυτά. Πιστεύω πως 
αρκετή υπομονή έκανες. Πιστεύω πως οι θυσίες σου ήταν ήδη 
πάρα πολλές. Πιστεύω επίσης σε εσένα που θέλεις να ζήσεις 
μια ποιοτικότερη ζωή, που θέλεις μετά τη δουλεία να παίξεις 
μουσική, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να δεις θέατρο, να παίξεις 
ποδόσφαιρο, να δεις φίλους και να χαμογελάσεις ξανά. 

Να σου πω επίσης τι δεν αντέχω να βλέπω. Δεν αντέχω να σε 
βλέπω να μοιρολατρείς, να στέκεσαι αμέτοχος, να κάθεσαι στο 
καναπέ αδιαμαρτύρητος μπροστά στη τηλεόραση που σε κρατά 
σε νάρκωση. Μπούχτισα να ακούω πως όλοι είναι οι ίδιοι και 
πως όλοι φταίνε εκτός από εσένα. 

Αφορμή γι’ αυτό το άρθρο δεν είναι τα προβλήματα αλλά η 
περηφάνια που νιώθω κάθε φορά που βλέπω ανθρώπους να 
παλεύουν για τα δικαιώματα τους, που καταλαμβάνουν πως 
κανείς δεν θα τους δώσει όσα πραγματικά είναι δικά τους και 
παλεύουν γι’ αυτά. Περηφάνια γι’ αυτούς που καταλαβαίνουν 
πως το όπλο του εργαζομένου είναι η απεργία και επιτέλους 
μετά από τόσες θυσίες το χρησιμοποιούν.

Τρανό παράδειγμα η απόφαση των εργαζομένων της οικοδομικής 
βιομηχανίας στις 13 Φεβρουαρίου να κατέλθουν σε 24ωρη απεργία 
προειδοποιώντας παράλληλα πως αυτό το μέτρο είναι η αρχή 
ενός αγώνα που θα κλιμακωθεί μέχρι τη δικαίωση των αιτημάτων 
τους. Η απόφασή τους αυτή δεν ήταν μια αυθαίρετη απόφαση 
αλλά το τελευταίο κομμάτι του παζλ αφού προηγήθηκαν χρόνια 
θυσιών και πολύμηνων διαπραγματεύσεων και συνομιλιών με 
την εργοδοτική πλευρά.

Όταν λοιπόν τα λόγια περισσεύουν, όταν το δίκαιο σου δεν 
βρίσκει ανταπόκριση, το όπλο σου εργάτη είναι να οργανωθείς, 
να διαμαρτυρηθείς, να απεργήσεις. Εξάλλου το λέει εξ ορισμού 
και η λέξη απεργία. Πρόκειται για τη μαζική άρνηση εργατικών 

ομάδων να εκτελέσουν την εργασία τους αφού η απεργία είναι το μέσο άσκησης πίεσης των 
εργαζομένων απέναντι στους εργοδότες τους. 

Πολλοί είναι οι διανοούμενοι που μίλησαν για την απεργία, οι ποιητές που έγραψαν γι’ αυτή 
και οι μουσικοί που τραγούδησαν εξυμνώντας την. Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ έγραψε πολύ εύστοχα 
στα δύο πιο κάτω αποσπάσματα από τα ποιήματα «Βγες έξω, σύντροφε» και «Όποιος σπίτι 
μένει σαν αρχίζει ο αγώνας»

Άρα, τα πράγματα δεν είναι όσο 
περίπλοκα φαίνονταν να είναι στη 
πρώτη παράγραφο και σίγουρα η 
ανάγκη για αγώνα είναι και προσωπική 
σου υπόθεση. Όλα αυτά τα προβλήματα 
που ζεις, τα ζει και ο διπλανός σου και ο 
παραδίπλα. Τα ζεις εσύ και παράλληλα 
ο εργάτης στη μακρινή Αμερική, στη 
Ρωσία, στην Αυστραλία. Τα ζει ο 
εργάτης στην κοντινή Ισπανία, στην 
Ιταλία και στην Ελλάδα. Τα ζει ο εργάτης 
σε κάθε γωνιά της γης σε κάθε γωνιά 
της αγαπημένης σου πατρίδας. Γιατί το 
πρόβλημα δεν είναι μόνο ο «άχρηστος» 
πολιτικός ή ο «κακός» εργοδότης αλλά 
το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, που 
μεταφέρει τα προβλήματα στις πλάτες 
των πολλών, των εργαζομένων και 
την ίδια στιγμή στρώνει δρόμους με 
ροδοπέταλα σε αυτούς που είχαν την 

«τύχη», να γεννηθούν με περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές από κάποιους άλλους.  

Μέχρι να έρθει όμως η μέρα που όλα αυτά θα είναι μάθημα στην Ιστορία προς αποφυγή των 
λαθών της ανθρωπότητας, έχουμε χρέος να υποστηρίξουμε τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε 
καταπιεσμένο. Να δρούμε χωρίς φόβο, να οργανωνόμαστε, να διεκδικούμε και ναι, εκεί που 
πρέπει να στρέφουμε το όπλο μας προς την εργοδοσία, να απεργούμε. 

•Μέλιος Μιχαήλ – Ιδιωτικός Υπάλληλος 
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας 
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ

«Βγες έξω, σύντροφε»
…Μπρος, στο δρόμο έξω! Αγωνίσου!
Να περιμένεις πια δε γίνεται, είναι αργά πολύ!
Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας:
Κάνε πράξη
Την αλληλεγγύη!...

«Όποιος σπίτι μένει σαν αρχίζει ο αγώνας»
«Όποιος σπίτι μένει σαν αρχίζει ο αγώνας
κι αφήνει άλλους ν’ αγωνιστούν για τη υπόθεσή 
του
πρέπει προετοιμασμένος να ‘ναι : γιατί
όποιος δεν έχει τον αγώνα μοιραστεί
Θα μοιραστεί την ήττα…»
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Η ιστορία της 8ης του Μάρτη

Η 8η του Μάρτη καθιερώθηκε ως 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
στη μνήμη των εργατριών στα 
κλωστοϋφαντουργεία και ραφτάδικα της 
Νέας Υόρκης, που ξεσηκώθηκαν στις 8 
του Μάρτη του 1857 για να διεκδικήσουν 
«δεκάωρη δουλεία, φωτεινές και 
υγιεινές αίθουσες εργασίας, ισομισθία 
με τους κλωστοϋφαντουργούς και τους 
ράφτες». Εκείνη την εποχή οι γυναίκες 
εργάζονταν 16 ώρες την μέρα και 
με μισθούς πολύ χαμηλότερους από 
αυτούς των κλωστοϋφαντουργών. 
Οι διαδηλώσεις και οι απεργίες 
αυτές πνίγηκαν στο αίμα από τις 
αστυνομικές δυνάμεις. Το 1910 η 
Κλάρα Τσέτκιν, διεθνής προσωπικότητα 

του Κομμουνιστικού Κινήματος, προτείνει στη Β΄ Διεθνή 
Συνδιάσκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών την 8η του Μάρτη ως 
Διεθνή μέρα γυναίκας για να αποδοθεί έτσι φόρος τιμής στις 
πρωτοπόρες εκείνες γυναίκες. Έτσι αυτή η μέρα παραμένει 
για το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα μέρα έπαλξης 
αγώνα για την ισοτιμία των γυναικών.

Γυναίκα του «American Dream» VS Καθημερινή 
Γυναίκα 

Το star system, το lifestyle, η μόδα ή αλλιώς οι μηχανισμοί του 
συστήματος, στην προσπάθεια τους να αποπροσανατολίσουν 
τον κόσμο από τα πραγματικά διδάγματα και παραδείγματα 
της 8ης του Μάρτη, προσπαθούν να δημιουργήσουν δικά τους 
«φωτεινά παραδείγματα».  Γυναίκες μεγαλοεπιχειρηματίες, 
γυναίκες των λαμπερών εξωφύλλων ή των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, σιδηρές κυρίες της πολιτικής κ.α. 
είναι τα παραδείγματα που προτάσσονται σε μια προσπάθεια 
να αποπροσανατολιστούν οι σύγχρονες γυναίκες, τόσο για 
το ποια είναι η ουσία της Μέρας της Γυναίκας, όσο και ως 
προς το ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μιας σύγχρονης 
γυναίκας. 

Το πραγματικό μήνυμα της 8ης του Μάρτη ήταν και 
παραμένει, ο οργανωμένος-συλλογικός αγώνας των 
γυναικών για ισοτιμία, ενάντια στη διπλή εκμετάλλευση 
του συστήματος που υφίσταται – αφενός λόγω του φύλου 
και αφετέρου λόγω της ταξικής της θέσης. Η Μέρα της 
Γυναίκας είναι πάνω από όλα αφιερωμένη στις γυναίκες 
του καθημερινού αγώνα.  Στις καθημερινές γυναίκες της 
δουλειάς. Η Μέρα της Γυναίκας είναι αφιερωμένη στις 
γυναίκες που αγωνίζονται. Στις γυναίκες που αντέχουν και 
νικούν στους αγώνες τους. Στους αγώνες τους προσωπικούς 
μα και τους συλλογικούς. 

Το Γυναικείο Κίνημα σήμερα

Η σπουδαιότερη κατάκτηση του οργανωμένου γυναικείου κινήματος 
της Αριστεράς, της ΠΟΓΟ, είναι ότι κατόρθωσε να βγάλει αυτόνομα 
την Κύπρια γυναίκα στο προσκήνιο των πολιτικών και κοινωνικο-
οικονομικών αγώνων, συνδυάζοντας τους αγώνες για ισότητα και 
ισοτιμία με τη γενικότερη πάλη των εργαζομένων για κοινωνική 
δικαιοσύνη. Καταπολέμησε στην πράξη παρωχημένες νοοτροπίες 
σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και άνοιξε δρόμους 
διεκδίκησης και χειραφέτησης. Έθεσε τη σφραγίδα του σ’  όλες τις 
μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας και ειδικότερα των γυναικών. 
Συνέβαλε μαζί με το ΑΚΕΛ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα στην 
επίτευξη παλλαϊκών κατακτήσεων. Η κατάργηση του θεσμού της 
προίκας, η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, η ψήφιση του 
νόμου για ισότητα και ισομισθία, η ίση πρόσβαση στην εργασία, 
η βελτίωση της νομοθεσίας για την προστασία της μητρότητας, η 
αύξηση της άδειας μητρότητας και γονικής άδειας και η πρόληψη 
της αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια, φέρουν ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα της ΠΟΓΟ.

Ο αγώνας για ισότητα όμως δεν έχει τελειώσει, πολύ απλά γιατί 
κανείς, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει επιτευχθεί η πραγματική 
ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών σήμερα. Γιατί μπορεί, 
πράγματι, στους νόμους και στη θεωρία, η γυναίκα να είναι ίση 
με τον άνδρα αλλά πόσο ίση είναι στη ζωή και στην πράξη όταν 
μια γυναίκα βρίσκει πολύ πιο δύσκολα δουλειά και αμείβεται 
κατά κανόνα λιγότερα; Πόσο αληθινή είναι ισότητα όταν σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις οι εργοδότες απολύουν ή δεν προσλαμβάνουν 
γυναίκες που είναι έγκυες ή γυναίκες που είναι σε ηλικία για να 
κάνουν παιδιά, επειδή θέλουν να αποφύγουν να καταβάλουν την 
άδεια μητρότητας; Για ποια ισότητα μιλά η Ευρωπαϊκή Ένωση 
όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι θα επιτρέπεται η 
απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων; 
Τι συνεχίζει να πηγαίνει λάθος όταν τη στιγμή που οι γυναίκες 
έχουν ξεπεράσει τους άντρες στην ανώτατη μόρφωση, η ανεργία, 
ανισομισθία, η φτώχεια τις κτυπούν πιο έντονα στην βάση των 
στατιστικών σχεδόν όλων των χωρών;

Μαζί με το οργανωμένο κίνημα γυναικών της ΠΟΓΟ ως αναπόσπαστο 
κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος της Κύπρου συνεχίζουμε να παλεύουμε 
για την πραγματική ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών, μακριά 
από λογικές φεμινιστικού καριερισμού από τη μια και από τις 
αυταπάτες του φιλελευθερισμού από την άλλη. Παλεύουμε στις 
δοσμένες συνθήκες, ακόμα και μέσα από αυτό το σύστημα, για  
τη χειραφέτηση της γυναίκας για την πολιτική, κοινωνική και 
οικονομική ισότητα με φάρο την ιστορία και τα μηνύματα της 8ης 
του Μάρτη.

•Γραφείο Ισότητας & Ισοτιμίας
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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χουμε κουραστεί να ακούμε, κάθε χρόνο για τη «Γιορτή» της γυναίκας. 
Για το χαρούμενο, καταναλωτικό και δήθεν αγαπησιάρικο κλίμα της 
ημέρας. Για τις ειδικές τιμές σε ρούχα και παπούτσια, για δωρεάν είσοδο 
σε εκδηλώσεις και άλλα πολλά. Η 8η του Μάρτη δεν θα μπορούσε να 
μην πέσει και αυτή θύμα, του καπιταλισμού και των μηχανισμών του, 
που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει (κυριολεκτικά). Όπως τα 

πάντα σε αυτό το σύστημα, πωλούνται και αγοράζονται, και έχουν αξία μόνο 
όταν αποφέρουν κέρδος. 

Η εμπορευματοποίηση αυτής της επετείου δεν μπορεί βέβαια να ξεγράψει ούτε 
την σπουδαιότητα  των γεγονότων που την καθόρισαν, ούτε και την ουσία της, 
και αυτό γιατί, ο αγώνας που ξεκίνησε τότε παραμένει μέχρι σήμερα επίκαιρος.

Έ



19ιστορία

Κομμούνα, η κοινωνία που παρήγαγαν τα ιστορικά 
γεγονότα στο Παρίσι το 1871, δεν ήταν ένα θεόσταλτο 
φαινόμενο χωρίς κάποια προεργασία, χωρίς ρίζες και 
χωρίς εξέλιξη μέσα στη γαλλική κοινωνία. Η γαλλική, 
και δη η παρισινή, κοινωνία αποτελούσε για πάνω 
από ένα αιώνα την επαναστατική πρωτοπορία της 

Ευρώπης, πριν καταφέρει η εργατική τάξη να νικήσει για πρώτη 
φορά, έστω για μόνο 72 μέρες. Από τη μεγάλη αστική Γαλλική 
Επανάσταση (1789),τη δεύτερη Γαλλική  Επανάσταση (1830), την 
Άνοιξη των Λαών (1848) και τη διάδοση των επαναστατικών ιδεών 
της τριετίας 1786-1789 μέχρι τις μέρες της Κομμούνας, η Γαλλία 
βρισκόταν μονίμως στην πάλη με τον παλιό κόσμο, το καπιταλισμό 
και την εξουσία της αστικής τάξης.

Στις 28-09-1864 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Ά Διεθνής που αποτέλεσε 
σημαντική εξέλιξη στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Χωρίς την 
ύπαρξη της, η Κομμούνα δεν θα είχε γίνει αυτό στο οποίο εξελίχθηκε. 
Το 1866, ξεσπά καπιταλιστική κρίση που εξαθλιώνει περαιτέρω την 
εργατική τάξη στην Ευρώπη, επηρεάζοντας περισσότερο τις πιο 
ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες (Γαλλία - Γερμανία).

Τα γεγονότα της Κομμούνας του 
Παρισιού και ο γαλλο-πρωσικός πόλεμος 
του 1870-71

Στις 19 Ιουλίου 1870 ο Αυτοκράτορας Ναπολέων ο ΙΙΙ, ανακοινώνει 
τον πόλεμο με την Πρωσία. Ακολούθησαν βαριές ήττες για τη Γαλλία, 
που συνθηκολόγησε με διαταγή του Αυτοκράτορα με αποτέλεσμα 
στο Παρίσι να δημιουργηθεί επαναστατικός αναβρασμός. Oι 
βουλευτές αναγκάζονται από τον εξεγερμένο λαό να διακηρύξουν 
την εκθρόνιση του Αυτοκράτορα και να ανακηρύξουν τη δημοκρατία, 
με επικεφαλής της προσωρινής «κυβέρνηση εθνικής άμυνας», τον 
Θιέρσο. Είναι εμφανείς οι πατριωτικές αυταπάτες της εργατικής 
τάξης, αφού δέχεται λανθασμένα να ηγηθεί της κατάστασης η 
αστική κυβέρνηση. Ο Μαρξ προειδοποιούσε από πολύ πριν «μην 
αφήσετε να σας συνεπαίρνουν οι εθνικές παραδόσεις του 1792...
αναπτύσσεται την οργάνωση της τάξης σας…οι Γάλλοι εργάτες 
δεν πρέπει να επαναλάβουν  το παρελθόν, μα να οικοδομήσουν 
το μέλλον.» 

Οι Γερμανοί φτάνουν έξω από το Παρίσι και το πολιορκούν. Η αστική 
τάξη ζητά άμεσα ειρήνη άνευ όρων ενώ οι εργάτες ζητούν συνέχιση 

της αντίστασης. H κυβέρνηση πάει σε πλήρη συνθηκολόγηση με 
τους Γερμανούς. Μαζί με τις εδαφικές παραχωρήσεις ακολουθούν 
και οι  δυσβάστακτοι οικονομικοί όροι της συνθηκολόγησης, που 
θα φόρτωναν στους ώμους του λαού. Για τούτο και όταν έκλεισε 
η συνθήκη ειρήνης, η αστική τάξη προσπάθησε να πάρει τα όπλα 
από τους εργάτες, που τους προκαλούσαν τρόμο.

Κάτω από τις εξελίξεις, καθήκον των εργατών στο Παρίσι ήταν η 
απελευθέρωση της Γαλλίας από τους Γερμανούς και η σοσιαλιστική 
απελευθέρωση των εργατών από τον καπιταλισμό, κάτι που 
η κυβέρνηση φοβάται περισσότερο σε σχέση με τη Γερμανική 
απειλή, αφού απειλεί τα ταξικά της συμφέροντα.

Στις 15-2-1871 η εθνοφυλακή των εργατών εκλέγει την Κεντρική 
Επιτροπή που οργανώνει την εξοπλισμένη εργατική τάξη. Στις 
18/3 ο Θιέρσος επιτίθεται αποτυχημένα στις εργατικές κατοικίες 
του Παρισιού. Ο λαός ξεσηκώνεται και ο ταξικός πόλεμος ανάμεσα 
στην εργατική τάξη και την αστική ξεκινά. Στις 26/03 εκλέγεται 
η Παρισινή Κομμούνα ενώ στις 28/03 η Κεντρική Επιτροπή της 
εθνοφρουράς παραδίδει την εξουσία στην Κομμούνα. Οι εξεγερμένοι 
καταλαμβάνουν το Δημαρχείο και  υψώνουν την κόκκινη σημαία. 
Στις  ημέρες ύπαρξης της, η Κομμούνα πραγματοποιεί πρωτόγνωρες 
μεταρρυθμίσεις που ως τότε έμεναν στη σφαίρα της θεωρίας. Το 
περιεχόμενο της  εξουσίας της, είναι τελείως διαφορετικό απ΄ ό,τι 
είχε γνωρίσει ως τότε η ανθρωπότητα. Καταργείται η υποχρεωτική 
στρατιωτική θητεία και δημιουργείται Εθνοφρουρά. Καθιερώνεται 
η δημόσια και δωρεάν παιδεία, διαχωρίζεται η Εκκλησία από 
το κράτος με κατάργηση του εκκλησιαστικού προϋπολογισμού 
και εθνικοποίηση εκκλησιαστικών ακινήτων. Καθιερώνεται 
η δημοσιότητα των συνεδριάσεων της Κομμούνας ενώ όλα τα 
εγκαταλελειμμένα εργαστήρια παραδίδονται στους εργάτες και 
λειτουργούν σε συνεταιριστική βάση. Διορίζεται επιτροπή για 
αναδιοργάνωση των πολιτικών δικαστηρίων με βάση το καθολικό 
εκλογικό δικαίωμα και καταργείται η ποινική και αστική δικαιοδοσία 
των επιχειρηματιών στους τόπους δουλειάς. 

Στις 28 του Μάη 1871, η Παρισινή Κομμούνα πνίγεται στο αίμα, 
με την αγριότητα των νικητών να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. 
Σχεδόν 100.000 Παριζιάνοι καταλήγουν στη φυλακή ή εξορίζονται ή 
εκτελούνται. 72 μέρες ήταν αρκετές για να σφραγίσει η Κομμούνα 
την ανθρωπότητα και το ματωμένο τέλος της να δώσει σοβαρή 
εμπειρία για τη διεξαγωγή της πάλης των εργατών με τους ταξικούς 
εχθρούς.

Τα δύο λάθη της Κομμούνας σύμφωνα με 
τον Β.Ι Λένιν

Το πρώτο λάθος ήταν η μη «απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών», 
καθώς παρασύρθηκε από το όνειρο της ανώτερης Δικαιοσύνης, σε 
μια χώρα που θα την ενώνει το πανεθνικό καθήκον. Το δεύτερο 
λάθος είναι η υπερβολική μεγαλοψυχία του. Έπρεπε να εξοντώσει 
τους εχθρούς του και όχι να προσπαθήσει να επιδράσει ηθικά επάνω 
τους. Αντί να ολοκληρώσει τη νίκη του στο Παρίσι με αποφασιστική 
επίθεση ενάντια στις Βερσαλλίες, αργοπόρησε κι έδωσε στην αστική 
κυβέρνηση των Βερσαλλιών τον καιρό να συγκεντρώσει τις σκοτεινές 
δυνάμεις και να προετοιμαστεί για τη ματωμένη εβδομάδα του Μάη.

Συμπεράσματα 

Παρόλα όμως τα λάθη της, η Κομμούνα αποτελεί το πιο υψηλό 
παράδειγμα του προλεταριακού κινήματος του 19ου αιώνα. 
Έδειξε τη πραγματική δύναμη της εργατικής τάξης απέναντι στους 
εκμεταλλευτές της, διέλυσε τις πατριωτικές αυταπάτες κι έκανε 
θρύψαλα την απλοϊκή πίστη ότι οι επιδιώξεις της αστικής τάξης είναι 
πανεθνικές. Η Κομμούνα έμαθε στην ευρωπαϊκή εργατική τάξη, να 
βάζει συγκεκριμένα τα καθήκοντα της σοσιαλιστικής επανάστασης. 
Το ιστορικό έργο της Κομμούνας είναι έργο ζωτικής σημασίας για 
τη ταξική πάλη των εργαζομένων, για τη θεωρητική μόρφωση 
και διαπαιδαγώγηση της εργατικής τάξης ως προς το καθήκον 
εκπλήρωσης της ιστορικής της αποστολής: το νομοτελειακό πέρασμα 
στην ανώτερη κοινωνική βαθμίδα της ιστορίας, τον σοσιαλισμό – 
κομμουνισμό.

•Τόμης Χρυσοστόμου
Μέλος Επαρχιακού Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λεμεσού

«Το Παρίσι των εργατών με την Κομμούνα του, θα γιορτάζεται σαν δοξασμένος προάγγελος μιας νέας κοινωνίας. Τους μάρτυρές της τους έχει κλείσει μέσα στη μεγάλη της καρδιά 
η εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές της τους κάρφωσε κιόλας η ιστορία στον πάσσαλο της ατίμωσης απ’ όπου δεν μπορούν να τους λυτρώσουν μήτε όλες οι προσευχές των 
παπάδων τους.» Καρλ Μαρξ

Βιβλιοπρόταση: 
Διάβασε περισσότερα στο βιβλίο:  
Καρλ Μαρξ, Ο Εμφύλιος Πόλεμος 
στη Γαλλία 

Μάρτης
2019
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τέχνη έχει το χαρακτηριστικό να αντανακλά και να αναπαράγει την πραγματικότητα μέσα από καλλιτεχνικές εικόνες. Είναι ένα μέσο γνώσης, το οποίο σε μια κοινωνία 
γεμάτη αντιθέσεις μπορεί να γίνει ιδεολογικό όπλο προς το συμφέρον της εργατικής τάξης. 

Μέσα από την τέχνη πολλές ήταν οι γυναίκες που παρόλη την καταπίεση που δέχονταν από την κοινωνία και την ανισότητα εις βάρος τους, κατάφεραν να εδραιωθούν 
τόσο σαν γνήσιες αγωνίστριες όσο και μεγάλες μορφές στο χώρο της τέχνης. Αρχικά μέσα από αγώνες κατάφεραν να λάβουν μέρος στα κοινά με κάποιους περιορισμούς, 
ενώ σταδιακά οι γυναίκες καταφέρνουν να ξεφύγουν από την  περιθωριοποίηση και να κατακτήσουν μετέπειτα τα δικαιώματα τους και να συμπεριληφθούν σε αρκετούς 
τομείς, όπως και αυτόν της τέχνης.

Τρανά παραδείγματα γυναικών οι οποίες έδωσαν τον δικό τους αγώνα, ουτώς ώστε να μπορέσουν να λάβουν την αναγνώριση που τους αξίζει και οι οποίες ασπάζονταν τις 
ιδέες του σοσιαλισμού και μιας καλύτερης κοινωνίας ήταν η Καίτε Κόλλβιτς (Käthe Kollwitz) και η Βάσω Κατράκη. Οι δύο αυτές γυναίκες κατάφεραν μέσα από την τέχνη 
τους να αποτυπώσουν τις συνθήκες ζωής και τους αγώνες της εργατικής τάξης καθώς και τις φρικαλεότητες και πληγές του πολέμου.

Η

Καίτε Κόλλβιτς (Käthe Kollwitz)
Α ν α μ φ ί β ο λ α  η 
Καίτε Κόλβιτς ήταν 
η  σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ η 
Γερμανίδα χαράκτρια, 
γλύπτρια, σχεδιάστρια 
και λιθογράφος του 
20ου  αιώνα. Μέσα από 
τα έργα της διαφαίνεται 
τόσο ο ρεαλισμός όσο και 
ο εξπρεσιονισμός, μέσω 
των οποίων αποτυπώνει 
με ένα μοναδικό τρόπο τις 
αδικίες της κοινωνίας της 
εποχής της, τη ζωή των 
κατατρεγμένων και  τη 
φρίκη του πολέμου. 
Γεννημένη στις 8 Ιουλίου 
1867 στο Καίνιξμπεργκ 
της τότε Πρωσίας από 
οικογένεια της μεσαίας 
τάξης, ξεκινά τα πρώτα 
της μαθήματα σχεδίου 
κοντά σε χαράκτη της 
πόλης της, ενώ συνεχίζει το 1885 ως το 1889 με σπουδές ζωγραφικής σε Βερολίνο και Μόναχο. Με 
το σύζυγο της διέμενε σε εργατικό προάστειο του Βερολίνου, εκεί όπου η καλλιτέχνης έρχεται για 
πρώτη φορά σε άμεση επαφή με τη φριχτή ζωή των προλετάριων και των περιθωριοποιημένων 
ανθρώπων της συνοικίας. 

Το πρώτο σημαντικό έργο της Καίτε  ήταν «Η εξέγερση των Υφαντουργών», το οποίο εμπνεύστηκε 
από το ομώνυμο έργο του μεγάλου συγγραφέα Γκέρχαρντ Χάουπτμαν. Τον πόνο του πολέμου το 
βιώνει από πρώτο χέρι, αφού τον Οκτώβρη του 1914  χάνει 
στη Φλάνδρα το γιο της Πέτρο. Τότε ξεκινάει να εργάζεται 
πάνω στη μνημειακή γλυπτική σύνθεση «Ζευγάρι γονιών 
που πενθεί», που ολοκληρώνει το 1932 και αφιερώνει στο 
νεκρό της γιό. 

Λόγω της τραγικής της εμπειρίας, η Καίτε έρχεται 
κοντά στο φιλειρηνικό κίνημα και τις σοσιαλιστικές 
ιδέες της Οκτωβριανής Επανάστασης και προσεγγίζει 
το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας, χωρίς όμως ποτέ 
να γίνει μέλος του. Χαρακτήριζε πάντα τον εαυτό 
της ως σοσιαλίστρια και υποστήριζε, μαζί με άλλους 
διανοούμενους όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, τη συνεργασία 
μεταξύ της «Διεθνούς Σοσιαλιστικής Ένωσης Πάλης» και 
του  Σοσιαλδημοκρατικού και Κομμουνιστικού Κόμματος 
το 1932, ενόψει του ναζιστικού κινδύνου. 

Η επιρροή των σοσιαλιστικών και πανανθρώπινων ιδεών στο έργο της, στο οποίο κυριαρχεί η 
αντιπολεμική και προλεταριακή θεματολογία, είναι εμφανής. Το 1919 μετά τη δολοφονία του 
κομμουνιστή ηγέτη Καρλ Λίμπκνεχτ, δημιουργεί ξυλόγλυπτο με τη μορφή του, ενώ συμμετέχει με αφίσα 
στην εκστρατεία του ΚΚΓ για νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Την ίδια χρονιά γίνεται η πρώτη γυναίκα 
που εξελέγη σε θέση καθηγητή στην Πρωσική Ακαδημία των Τεχνών, θέση από την οποία θα εκδιωχθεί 
το 1933 με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και τα έργα της (χαρακτηρισμένα ως «εκφυλισμένα») 
θα αφαιρεθούν από τις γκαλερί, ενώ η ίδια συλλαμβάνεται από την Γκεστάπο, που απαιτεί να 
κατονομάσει και άλλους αντιναζιστές καλλιτέχνες, κάτι που δεν κάνει. Παρά τις απειλές ότι θα σταλεί σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης 
παραμένει σιωπηλή και λόγω 
της ηλικίας της αφήνεται 
ελεύθερη. 

Φεύγει από τη ζωή το 1945. 
Οι στάχτες της τάφηκαν 
στο Βερολίνο το Σεπτέμβρη 
της ίδιας χρονιάς. Στο 
Μόριτσμπουργκ και το 
Βερολίνο αφιερώνονται 
δύο μουσεία με έργα της σε 
εκείνη, ενώ μετονομάζονται 
οδοί, πλατείες και σχολεία 
σε διάφορα μέρη της χώρας 
προς τιμή της.  

Βάσω Κατράκη
Η Βάσω Κατράκη, γεννημένη το 1914 
σχεδόν την ίδια στιγμή που ξεσπούσε 
ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, έζησε τα 
σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης 
ιστορίας και σφράγισε με το έργο της 
μια ολόκληρη εποχή  απεικονίζοντας 
με συνέπεια τα μεγάλα και θεμελιώδη 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην 
μεταπολεμική Ελλάδα.

Η Βάσω Κατράκη υπήρξε μια  ξεχωριστή 
δημιουργός με νεανική πνοή, η οποία 
πρόσφερε στην Ελληνική Τέχνη μέσα 
από τις γραμμές του λαϊκού κινήματος. 
Τα «αντρίκεια χέρια της», όπως τα 
αποκαλούσαν, χάραξαν επί δεκαετίες 
μορφές και δρόμους στην ομορφιά του 
αύριο, με τις σταθερές τις απόψεις να 
αποτελούν, αναμφίβολα, το πλέγμα της 
σκέψης της. Υπήρξε μαχήτρια στους 
κοινωνικούς αγώνες, ενώ παράλληλα με 
τόλμη και αποφασιστικότητα, έβρισκε τρόπο να μεταφέρει και στην πέτρα τα ιδεώδη 
της ελευθερίας και της αξιοπρέπειάς, παραθέτοντας μνήμη και θρήνο σ’ αυτούς που 
θυσιάστηκαν.

Υ π η ρ έ τ η σ ε  τ η ν 
Ελληνική Χαρακτική 
με αφοσίωση, γνώση, 
ήθος και αξιοπρέπεια. 
Στη θεματολογία της 
συμπεριλαμβάνεται ο 
πόλεμος, η κατοχή, 
η αντίσταση και ο 
εμφύλιος. Μέσα από τα 
έργα της καταγγέλλει 
τ α  σ τ ρ α τ ό π ε δ α 
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς 
της πολιτικής και 
ιδεολογικής βίας, 
ενώ το έργο της  
«Μάνες Πλατυτέρες» 
σηματοδοτεί το ιστορικό 
και κοινωνικό γίγνεσθαι των αγώνων για ατομική και συλλογική ελευθερία. 
Παράλληλα, σε κάθε της χάραξη βρίσκεται ένα πνευματικό πάθος, απ’ όπου πηγάζει 

και κάθε ανθρώπινο μήνυμά της. 

Στις  27 Δεκεμβρίου 1988 
φεύγει από την ζωή. Προς 
τιμή της  δημιουργείται το 
2006 το «Κέντρο Χαρακτικών 
Τεχνών και Μουσείο Βάσως 
Κατράκη» στο Αιτωλικό, 
που έχει χαρακτηριστεί ως 
το μοναδικό μουσείο αμιγώς 
Χαρακτικής Τέχνης στην 
Ευρώπη. Φιλοξενεί τη 15χρονη 
δουλειά της Β. Κατράκη στο 
παραδοσιακό ξύλο και την 
35χρονη χαρακτική της στην 
πέτρα και περιλαμβάνει μια 
συλλογή από 400 περίπου 
έργα, πολλά χαρακτικά 
ανάτυπα και μεγάλο μέρος 
από ξύλα και πέτρες πάνω στα 
οποία χάραξε τα έργα της. Στο 
μουσείο φιλοξενούνται επίσης 
το εργαστήριο, η βιβλιοθήκη, 
τα αρχεία της καθώς και πολλές 
φωτογραφίες της.

•Ελένη Καραμανώλη
Παναγιώτης Χριστοδούλου

Μέλη Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ
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21η «Ν» προτείνει

7 ρίχτερ

Μπορεί τελικά ένας Σεισμός, ανεξαρτήτως Ρίχτερ, να αποβεί 
λυτρωτικός; Γιατί όχι! Ειδικά όταν αυτός γίνεται η αφορμή να 
γκρεμιστούν τα τείχη της ανασφάλειάς, της αποξένωσης και 
της αδιαφορίας μας για τον πλησίον. Τείχη τα οποία κτίζουμε 
μόνοι μας από την ασύδοτη εξάρτηση των λαϊφστάιλ 
προτύπων, την ψευτογκλαμουριά και τις ποικιλόμορφες 
εμμονές μας. Ένας μεγάλος Σεισμός μας χρειάζεται, ίσως, για 
να ξαναβρούμε την πεμπτουσία της ύπαρξής μας και να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας σε ένα διαβρωμένο 
κοινωνικό-πολιτικό σύστημα το οποίο κλονίζεται καθημερινά.

Πού; Flea Theatre, Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί

Πότε; Πρεμιέρα Τετάρτη 6 Μαρτίου, στις 8:30  
Παραστάσεις¨ 09, 16, 17, 23, 25, 30 Μαρτίου  |   01, 06, 07, 13, 14 Απριλίου

«Οι ποιητές μας τραγουδούν»
Ο Μανώλης Μητσιάς και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μετά την περσινή  μεγάλη τους επιτυχία 
«Ο Γκάτσος που αγάπησα »  ανοίγονται τολμηρά στο αρχιπέλαγος της ελληνικής ποίησης 
παρουσιάζοντας τα διαμαντικά της.
Η Σαπφώ,  ο Σολωμός, ο Κωστής Παλαμάς, ο Άγγελος Σικελιανός , ο Καβάφης, ο Βάρναλης, 
ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, ο Καρυωτάκης, ο Σαραντάρης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Ρίτσος, 
η Μυρτιώτισσα, ο Λειβαδίτης, ο Αναγνωστάκης, ο Κατσαρός, ο Καββαδίας, ο Γκάτσος, 
ο Καμπανέλης, ο Γεωργουσόπουλος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Χρονάς ,ο Μάνος 
Ελευθερίου, ο Σκούρτης, ο Άλκης Αλκαίος και ο Διονύσης Σαββόπουλος  σε μελοποίηση 
Μίκη Θεοδωράκη,  Μάνου Χατζιδάκι, Γιάννη Μαρκόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου , Δήμου 
Μούτση, Ηλίας Ανδριόπουλου, Διονύση Σαββόπουλου , Θάνου Μικρούτσικου , Χρήστου 
Λεοντή, Γιάννη Σπανού, Νίκου Ξυδάκη και η  Λένα Πλάτωνος ανεβαίνουν στη σκηνή και 
επιχειρούν μια περιδιάβαση στο μαγικό κόσμο της ελληνικής ποίησης από τον 6ο π.Χ. αιώνα 
έως τις μέρες μας.

Πού; Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57, Λατσιά

Πότε; Πέμπτη, 28 Μαρτίου στις 20:30

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Νίκος 
Πορτοκάλογλου, Μιρέλα Πάχου
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας άφησαν το στίγμα τους στην δεκαετία του ‘80 με τα δυο 
ιστορικά τους συγκροτήματα, τους «Φατμέ» και τους «Τερμίτες», που είχαν τεράστια επίδραση στις επόμενες 
γενιές. Οι δύο καλλιτέχνες αποφάσισαν επιτέλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και οι παράλληλοι δρόμοι τους να 
συναντηθούν, δημιουργώντας μια μουσική 
παράσταση με τίτλο «Τι έχει μείνει απ’ τη 
φωτιά».  Μαζί τους μια ξεχωριστή παρουσία 
που εκπροσωπεί την νεότερη γενιά. Η 
τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Μιρέλα 
Πάχου, στην πιο δημιουργική της φάση, η οποία 
θα δώσει το δικό της στίγμα στην παράσταση με 
τη φρεσκάδα της και με το κόκκινο ακορντεόν 
της.

Πού; Downtown Live, Λευκωσία

Πότε; Τετάρτη, 6 Μαρτίου στις 22:30

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου: Από 
τον Γούναρη στον 
Σινάτρα
Ένα ζωντανό μουσικό ντοκιμαντέρ για το 
παγκόσμιο ποιοτικό τραγούδι, με αφήγηση, 
προβολές διαφανειών και αποσπάσματα τα οποία 
μας ταξιδεύουν από την Ελλάδα μέχρι την Αμερική.

Πού; Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού

Πότε; Τρίτη, 12 Μαρτίου στις 20:30

Λα Πουπέ
Η Still Theatre Group επιστρέφει δυναμικά με τον 
εμβληματικό μονόλογο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, 
με την Άντρη Χατζηχριστοδούλου στον ρόλο της 
Ρίκας και τον Γιάννη Μίνω στα ηνία της σκηνοθεσίας 
. Η Ρίκα, μία αστή γυναίκα στη μέση ηλικία, η οποία 
ράβει φορέματα για κούκλες για να ζει, μπουκάρει 
στο θέατρο χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του 
κοινού. Καθώς κάνει δοκιμή ένα ύφασμα στο φως 
της σκηνής του θεάτρου, αντιλαμβάνεται το κοινό 
που την παρακολουθεί βουβό τα τελευταία λεπτά. Η 
Ρίκα, στιγμιαία, παγώνει. Παίρνει θάρρος και μιλά 

στο κοινό. Του αναφέρει για την καθυστέρηση της παράστασης. Όσο περνάει η ώρα, η ηρωίδα 
ξεθαρρεύει περισσότερο και στο τέλος την βρίσκουμε να «διαλογεί» μονολογώντας στο κοινό. 
Περιγράφοντας ένα περιστατικό τσακωμού με μία πελάτισσά της, επιδιώκει την δικαίωση από το 
κοινό και εν τέλει την αποδοχή και την αγάπη του. Μία γυναίκα που παλεύει με την μοναξιά και 
την αποξένωση της γκρίζας Αθήνας, ψάχνει αγωνιωδώς να αρπαχτεί από κάπου για να επιβιώσει 
από τις ερινύες του παρελθόντος. 

Πού; Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, Έγκωμη, Λευκωσία

Πότε; Κυριακή 3 Μαρτίου στις 18:30, Δευτέρα 4 Μαρτίου και Παρασκευή
8 Μαρτίου στις 20:30

Λεμεσός:
•5/3, Εμφάνιση Κανταδόρων ΕΔΟΝ – Σουβλάκια, στον Όλυμπο Αγίου 
Νικολάου, στις 19:30
•9/3, Παρέλαση Κανταδόρων ΕΔΟΝ στις 18:30 στο Δημοτικό Μέγαρο 
•10/3, Συμμετοχή στην Καρναβαλίστικη Παρέλαση, ομάδα CUBA LIBRE
•16/3 Συζήτηση για σχολικό εκφοβισμό στις 16:00, στο Στέκι 
•17/3 Τουρνουά Mini Football ΠΕΟΜ Αγίας Φύλας, στις 10:00, Γήπεδα 
ΜΕΑΖΖΑ
•23/3 Ενημερωτική ημερίδα για εξετάσεις ανά τετράμηνο, στις 16:00 στο 
Στέκι, 
•28/3 Προβολή Ντοκυμαντέρ “Make the economy scream”, του Άρη 
Χατζηστεφάνου, στις 19:30, στο Στέκι.
•30/3 Τουρνουά Mini Football ΠΕΟΜ Αγίου Νικολάου – Αγίου Αθανασίου, 
στις 10:00,  γήπεδα  Tavella Mini Football στη Γερμασόγεια

Πάφος:
•27/3, Συζήτηση για τον Σχολικό εκφοβισμό, στις 18:00, Πολύκεντρο 
Οργανισμού Νεολαίας 
•30/3, Η ΕΔΟΝ και η ΠΟΓΟ Πάφου συνδιοργανώνουν την θεατρική 
παράσταση «7 ρίχτερ», στις 19:30, Πολιτιστικό Κέντρο Πόλης Χρυσοχούς  
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Αμμόχωστος:
•08/03, Μπουάτ με τους Δημήτρη Μεσημέρη και Ανδρέα Μωυσέωςστις 21:00 στο Avalon  Live
•17/03, Τουρνουά Φούτσαλ,  στις  09:00, στα Γήπεδα LFC, στα Λειβάδια
•19/03, Συζήτηση για τον Σχολικό Εκφοβισμό , στις 19:00, Μουσείο Caffe Lounge στη Δερύνεια
•24/03, Περιδιάβαση στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

Λάρνακα:
•22/3, Μπουάτ ΕΔΟΝ Ορμήδειας, στις 21:00
•29/3, Μπουάτ ΕΔΟΝ Αθηένου, στις 21:00, στo Ambient CAFÉ
•30/3, Συζήτηση για σχολικό εκφοβισμό, στις 19:00, στα Επαρχιακά Γραφεία ΕΔΟΝ Λάρνακας
•31/3, Συναυλία Μαθητικών Συγκροτημάτων, στις 21:00, στο Avalon Rock Bar

Λευκωσία: 
•14/3 , Μουσική Βραδιά, στην ΑΕΛ Λακατάμειας
•20/3, Συζήτηση για Σχολικό Εκφοβισμό, στον Παρνασσό Στροβόλου
•24/3, Μπουάτ Μαθητών, στην Πρόοδο Καϊμακλίου
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Απόπειρες ανατροπής της Μπολιβαριανής 
Διαδικασίας
Πέραν από την ιμπεριαλιστική απόπειρα ανατροπής του 2002, οι ΗΠΑ με σταθερό 
σύμμαχο φίλια καθεστώτα στη Λατινική Αμερική και την ΕΕ ακολούθησαν τις 
γνωστές πρακτικές σε βάρος του λαού της Βενεζουέλας αποσκοπώντας στη 
δημιουργία κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας. Υπέθαλψαν, οργάνωσαν και 
ενίσχυσαν με εξοπλισμό την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα την ακροδεξιά. Οι βίαιες 
διαδηλώσεις στις οποίες πρωτοστάτησε η ακροδεξιά έφεραν τη σφραγίδα των 
ιμπεριαλιστών καθώς και το θάνατο πολλών υποστηρικτών της κυβέρνησης. 

Μάλιστα, σημειώνουμε ότι τον Αύγουστο του 2018, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο 
έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας με ιπτάμενα drones τα οποία κουβαλούσαν 
εκρηκτικά.  Πίσω από την επίθεση φαίνεται να βρίσκεται η κυβέρνηση της Κολομβίας 
– πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή.

Δόρυ της ιμπεριαλιστικής συνομωσίας κατά του λαού της Βενεζουέλας υπήρξε 
η επιβολή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων και η επιβολή οικονομικού και 
χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού της χώρας με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ και την 
ΕΕ. Οι ενίοτε παραφουσκωμένες εικόνες με τα άδεια ράφια στις υπεραγορές, 
τις ελλείψεις σε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης είναι και πάλι δημιούργημα 
των ιμπεριαλιστών για να γονατίσουν το λαό της Βενεζουέλας. Παρόλα αυτά, 
σημειώνουμε πως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ καθώς και 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δηλώνουν πως δεν υφίσταται ανθρωπιστική 
κρίση στη Βενεζουέλα.

Η συνδρομή της δικαστικής εξουσίας, των ΜΜΕ και της εργοδοσίας στην πρόκληση 
λαϊκής αναταραχής υπήρξε επίσης πολύ σημαντική.

«Ανελεύθερο» καθεστώς
Στο επίκεντρο της προπαγάνδας των ιμπεριαλιστών και των αστικών ΜΜΕ ανά 
το παγκόσμιο, βρισκόταν πάντοτε το επιχείρημα ότι στη χώρα επικρατεί ένα 
ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό καθεστώς χωρίς διαφανή εκλογικά αποτελέσματα. 
Το επιχείρημα τους αυτό καταρρίπτεται μόνο και μόνο από το γεγονός ότι στη χώρα 
από το 1998 η συχνότητα των εκλογικών διαδικασιών είναι ίσως η μεγαλύτερη 
στον κόσμο. Κορωνίδα του επιχειρήματος αυτού είναι ο τελευταίες προεδρικές 
εκλογές (Μάης 2018) το αποτέλεσμα των οποίων δεν αναγνωρίζει η αντιπολίτευση 
και οι ιμπεριαλιστικοί τους εταίροι διεθνώς επικαλούμενοι τα χαμηλά ποσοστά 
συμμετοχής. Ποσοστά βέβαια τα οποία διαμορφώθηκαν από το μποϊκοτάζ των 
εκλογών από την αντιπολίτευση (νεοφιλελεύθερους και σοσιαλδημοκράτες) η 
οποία απείχε από τις εκλογές. 

Στις εκλογές αυτές ο Μαδούρο επανακλέγηκε με το συντριπτικό ποσοστό του 67,7% 
κάτω από την στήριξη της εκλογικής συμμαχίας «Ευρύ Μέτωπο για την πατρίδα» 
στην οποία συμμετείχαν το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Βενεζουέλας και άλλες δυνάμεις. Ένα χρόνο πριν, οι δυνάμεις που στηρίζουν τον 
Νικολάς Μαδούρο κυριάρχησαν τόσο στις περιφερειακές εκλογές όσο και στις 
εκλογές για την εκλογή αντιπροσώπων για τη Συντακτική Συνέλευση.
Η λειτουργία των ΜΜΕ στη χώρα είναι απρόσκοπτη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
πως το μεγαλύτερο ρόλο στη χειραγώγηση του λαού της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα 
της νεολαίας διαδραμάτισαν τα - καθοδηγούμενα από την αντιπολίτευση και τις 
ΗΠΑ - ΜΜΕ.

Το πραξικόπημα
Οι τελευταίες ενέργειες των ΗΠΑ στην περιοχή αποτελούν το αποκορύφωμα των 
προσπαθειών των ΗΠΑ για αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη Βενεζουέλα.  
Οι ΗΠΑ ποτέ δεν δέχτηκαν το γεγονός ότι η χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα 
αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο δεν είναι υπό τον έλεγχο της, αλλά αντιθέτως 
έχει φιλολαϊκό προσανατολισμό.  

ια την ιμπεριαλιστική διείσδυση των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, σημείο αναφοράς 
αποτελεί το «Δόγμα Μονρόε» (από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζέιμς Μονρόε). Με τη 
θέσπιση του το 1823, οι ΗΠΑ θεωρούν τη Λατινική Αμερική ως χώρο ζωτικής σημασίας 
για τα συμφέροντα τους, αξιώνοντας τον τερματισμό του πολύχρονου αποικισμού της 
ηπείρου από ευρωπαϊκές χώρες. 

Από τότε, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής θεωρούνταν ως η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ. 
Αμέτρητες είναι οι επεμβάσεις, τα πραξικοπήματα και οι παρεμβάσεις στα εσωτερικά 
των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα οι ΗΠΑ διατηρούν 74 στρατιωτικές βάσεις 
σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική, εκ των οποίων 13 από αυτές περικυκλώνουν την 
Βενεζουέλα.

Στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστών βρισκόταν πάντα και η Βενεζουέλα. Ο έλεγχος των 
πετρελαίων της χώρας κρίνεται ζωτικής σημασίας για τους ιμπεριαλιστές. Σήμερα, η 
Βενεζουέλα έχει τεράστιο ορυκτό πλούτο, διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου 
στον κόσμο (καλύπτοντας το 1/9 των αναγκών παγκοσμίως) και τα όγδοα μεγαλύτερα 
φυσικού αερίου, ενώ παράγει σημαντικές ποσότητες κακάο και καφέ. Σήμερα, το 95% 
του ΑΕΠ της χώρας εξαρτάται από την πώληση πετρελαίου.

Κρατάει χρόνια…
Από την ανεξαρτησία της μέχρι και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η Βενεζουέλα 
κυριαρχείται από πληθώρα στρατιωτικών δικτατοριών, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Η 
ανακάλυψη αποθεμάτων πετρελαίου μετέτρεψε τη χώρα σε πεδίο ιμπεριαλιστικής 
διαπάλης, ιδιαίτερα μετά την εκλογή στην προεδρία του Ούγκο Τσάβες. Η εκλογή 
Τσάβες ήταν αναμφίβολα αποτέλεσμα της όξυνσης της φτώχειας, των κοινωνικών 
ανισοτήτων και της βαθιάς κοινωνικής δυσαρέσκειας που επικρατούσε στη Βενεζουέλα 
από τη δεκαετία του 1980, λόγω των προγραμμάτων εξοντωτικής λιτότητας που είχαν 
επιβάλλει οι σοσιαλδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερές κυβερνήσεις καθώς και το ΔΝΤ, 
πάντοτε κάτω από τις έντονες πιέσεις των ΗΠΑ. Οι απόπειρες του ιμπεριαλισμού και 
της ντόπιας αντίδρασης για ανατροπή της κυβέρνησης , δεν σταμάτησαν ποτέ. 

Παρόλα αυτά ο Τσάβες απαντάει σε όλες τις προκλήσεις: Μεταξύ άλλων, το 1999 
κερδίζει το συνταγματικό δημοψήφισμα με 71% και τις προεδρικές εκλογές του 2000 
και με 59%. Η απόπειρα πραξικοπήματος σε βάρος του, το 2002 αποτυγχάνει και ο 
Τσάβες σημειώνει εκ νέου αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες. Μια ισχυρή γροθιά στους 
ιμπεριαλιστικούς κύκλους δόθηκε όταν το 2004 ο Τσάβες κερδίζει δημοψήφισμα που 
ζήτησε η Δεξιά για αναπομπή του με 59%. 

Σε όλες τις εκλογικές επιτυχίες, λαός και στρατός στήριξαν την κυβέρνηση ενάντια 
στις μεθοδεύσεις και στις προσπάθειες υπονόμευσης του Τσάβες τόσο από τις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όσο και από την ντόπια αντίδραση στην οποία συνέβαλε 
και η καθολική εκκλησία. Μάλιστα, το πραξικόπημα του 2002 όταν ο πρόεδρος 
των βιομηχάνων της Βενεζουέλας αυτοανακηρύχθηκε ως «πρόεδρος» της χώρας, 
ανατράπηκε από το λαό μέσα σε 36 ώρες.

Στα δεκατέσσερα χρόνια που βρισκόταν στην εξουσία, ο Τσάβες κέρδισε σχεδόν όλες 
τις εκλογικές αναμετρήσεις (13 εκλογικές διαδικασίες). Η μοναδική ήττα καταγράφηκε 
το 2007 στο συνταγματικό δημοψήφισμα που θα οδηγούσε σε εμβάθυνση των 
φιλολαϊκών αλλαγών.

Ο Ούγκο Τσάβες, έφυγε από τη ζωή στα 58 του χρόνια το 2013 χάνοντας τη μάχη με 
τον καρκίνο. Τα ηνία της χώρας αναλαμβάνει ο Νικολάς Μαδούρο, μέχρι πρωτινός 
Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος κερδίζει τις εκλογές του 2013 με 50,74%. Η νίκη 
Μαδούρο δεν αναγνωρίζεται από την αντιπολίτευση.
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εταξύ 1-3 του Μάρτη πραγματοποιήθηκε επίσης τον 10ο συνέδριο των 
Κολεκτίβων Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας  (CJC) κάτω από το σύνθημα 
«Μια οργάνωση που θα κάνει τη λέξη επανάσταση να ακουστεί στο παρόν». 
Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησε η συντρόφισσα Γαβριέλα Δαυίδ. Πέραν από 
τις συνόδους του συνεδρίου, οι ξένοι αντιπρόσωποι είχαν την ευκαιρία 

να ανταλλάξουν τις εμπειρίες που ο καθένας φέρει από την χώρα του στο πλαίσιο 
συζητήσεων που διοργανώθηκαν. 

ραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 17 Φεβρουαρίου το 12ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Νεολαίας 
Ελλάδας (ΚΝΕ). Σύνθημα του συνεδρίου ήταν «Πιο πολλοί και πιο ικανοί ανοίγουμε το δρόμο για 
το πραγματικά σύγχρονο και νέο, για έναν κόσμο «στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων», 
τον Σοσιαλισμό!». Η ΕΔΟΝ, στο συνέδριο εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό της Γραμματέα, 

Χρίστο Χριστόφια και το μέλος του Κ.Σ. Λευτέρη Δημοσθένους. Η ΕΔΟΝ χαιρετίζοντας το συνέδριο 
επαναβεβαίωσε τους αδελφικούς δεσμούς των οργανώσεων μας και ευχήθηκε στην ΚΝΕ κάθε καλό 
στους αγώνες του μέλλοντος.  Παρόν στο συνέδριο ήταν και ο πρόεδρος της ΠΟΔΝ και  μέλος του ΚΣ 
της ΕΔΟΝ Ιάκωβος Τοφαρή. 

ετά τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, η ΕΔΟΝ έδωσε το 
παρών της και εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον αγωνιζόμενο 
λαό της Βενεζουέλας συμμετέχοντας στην εκδήλωση καταδίκης 
του ιμπεριαλιστικού πραξικοπήματος που διοργάνωσε το 

Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Στις 11 Φεβρουαρίου, μαζευτήκαμε 
έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία και βροντοφωνάξαμε «Κάτω τα 
χέρια από τη Βενεζουέλα».

Από τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Τραμπ κάλεσε το στρατό της χώρας να προβεί σε πραξικόπημα 
αφήνοντας ανοιχτή την επιλογή για να κτυπήσουν οι ΗΠΑ τη Βενεζουέλα. Τον Νοέμβρη ο Τζον 
Μπόλτον (Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ) δήλωνε ανοιχτά πως «οι ΗΠΑ προβαίνουν 
σε άμεσες ενέργειες εναντίον και των τριών καθεστώτων» μιλώντας για τη Βενεζουέλα, την 
Κούβα και τη Νικαράγουα. 

Μέσα από τροχοδρομημένες ενέργειες οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τον Χουάν Γκουαϊδό  - ο οποίος 
αυτοανακηρύχθηκε σαν «μεταβατικός πρόεδρος», ενώ παράλληλα άσκησαν τη διπλωματική 
τους επιρροή ως μοχλό πίεσης σε άλλες αντιδραστικές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής (βλ. 
Οργανισμός Αμερικάνικων Κρατών) για να δεχτούν την απόφαση αυτή. Το ευρωκοινοβούλιο 
στήριξε επίσης την αναγνώριση του Γκουαϊδό (μόνο η Ομάδα της Αριστεράς καταψήφισε το 
ψήφισμα αναγνώρισης). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διαχώρισε 
τη θέση του και δήλωσε πως η αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είναι αυτή του 
δημοκρατικά εκλεγμένου Νικολάς Μαδούρο. Σημειώνουμε πως ο ακροδεξιός Χουάν Γκουαϊδό 
ο οποίος στα φοιτητικά χρόνια πρωτοστατούσε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά του 
Τσάβες, αποτέλεσε τον εκλεκτό των ΗΠΑ για να αποτελέσει τον πόλο της αντιπολίτευσης 
ενάντια της κυβέρνησης.

Συνέχεια της εξέλιξης αυτής ήταν τα τελεσίγραφα από την ΕΕ για προκήρυξη προεδρικών 
εκλογών (κανονικά διεξάγονται το 2024) και οι απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική επέμβαση στη 
χώρα. Ο Νικολάς Μαδούρο εξήγγειλε την πρόθεση του για διενέργεια πρόωρων βουλευτικών 
εκλογών, κάτι που δεν ικανοποίησε προφανώς τους ιμπεριαλιστές.

Η «ανθρωπιστική βοήθεια» των ΗΠΑ
Σε όργιο παραπληροφόρησης επιδίδονται το τελευταίο διάστημα τα αστικά ΜΜΕ σε σχέση 
με την άρνηση του Μαδούρο να δεχθεί την λεγόμενη ανθρωπιστική βοήθεια των ΗΠΑ. Τους 
βολεύει η δαιμονοποίηση του. Παρασιωπούν βέβαια το γεγονός ότι τα «ανθρωπιστικά» 
προγράμματα τους δεν είναι παρά εξοπλιστικά με πολλά ιστορικά παραδείγματα να το 
επιβεβαιώνουν. Προς απόδειξη αυτού και η πρόσφατη κατάσχεσή στο διεθνές αεροδρόμιο 
της επαρχίας Καραμπόμπο φορτίου με όπλα από το Μαϊάμι των ΗΠΑ!

Η θέση του ΚΚ Βενεζουέλας στο «Μεγάλο Πατριωτικό 
Μέτωπο»
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες του «Μεγάλου 
Πατριωτικού Μετώπου Σιμόν Μπολίβαρ», του συνασπισμού ο οποίος στήριζε διαχρονικά 
τους ηγέτες Ούγκο Τσάβες και Νικολάς Μαδούρο στην προσπάθεια τους για απελευθέρωση 
της χώρας από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και την ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα υπερασπίζεται μεν, αλλά κριτικά 
τη διακυβέρνηση Μαδούρο και του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας (PSUV).  
Αυτό συμβαίνει καθώς το ΚΚ πιστεύει πως παρόλο που οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν 

επί Τσάβες και Μαδούρο κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, έφτασαν μονάχα 
μέχρι ενός σημείου αλλά και επειδή το ΚΚ θεωρεί πως παραγκωνίζεται από τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Παρόλα αυτά το ΚΚ αντιλαμβάνεται πως οι όποιες διαφωνίες μπορεί να προκύπτουν 
τίθενται σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ιμπεριαλιστική παρέμβαση των ΗΠΑ, οι 
οποίες ξεκάθαρα προσπαθούν να ανατρέψουν τον νόμιμα εκλεγμένο ηγέτη της χώρας 
και που ενδεχομένως να προκαλέσουν εμφύλιο πόλεμο, πρόσχημα το οποίο δύναται 
να αξιοποιηθεί ακόμα και για στρατιωτική επέμβαση.  Πρόσφατα με ανακοίνωση 
του, το Πολιτικό Γραφείο ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση όλων των 
δυνάμεων του -ΚΚ Βενεζουέλας και Κομμουνιστικής Νεολαίας (JCV)- για ένα ευρύ 
μέτωπο ενάντια στο ιμπεριαλιστικό πραξικόπημα και την αξιοποίηση των διεθνών 
σχέσεων του έτσι ώστε να αποτρέψει την διεθνή αναγνώριση του Γκουαϊδό ως 
πρόεδρου της Βενεζουέλας.  Η γενικότερη κατεύθυνση του ΚΚ είναι η στήριξη του 
Νικολάς Μαδούρο απέναντι στο πραξικόπημα καλώντας τον όμως παράλληλα να 
πάρει αποφάσεις για δραστικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε η Βενεζουέλα να εξέλθει 
από την καπιταλιστική κρίση που βρίσκεται. 
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