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ύπρος 2021. «Εν ούλλοι ίδιοι».
«Παραιτηθείτε τωρά». Μέσα σ ´αυτά όμως
εμείς πρέπει να βλέπουμε, να κρίνουμε, να
αποφασίζουμε, να συμμετέχουμε. Κάπως
έτσι θα αλλάξει η σημερινή πραγματικότητα.
Μια πραγματικότητα που φέρει τη σφραγίδα της
σημερινής Κυβέρνησης και του Δημοκρατικού
Συναγερμού, που μόνο Δημοκρατικός δεν είναι.
Βλέπουμε λοιπόν. Βλέπουμε με προσοχή όλα
όσα διαδραματίζονται. Εξελίξεις (ή και όχι) στο
κυπριακό. Συνομιλίες (ποιες;). Συρματοπλέγματα
και δηλώσεις τύπου «Εμπάτε σκύλοι αλέστε».
Βλέπουμε (και ζούμε) τη διαφθορά στο μεγαλείο
της. Πολιτογραφήσεις. Χρυσά διαβατήρια.
Σαουδάραβες. Ιδιωτικά τζετ και κάμποσοι
συγγενείς να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Βλέπουμε
(με κιάλια μάλλον) την Παιδεία. Βλέπουμε τις
(ανύπαρκτες) εξελίξεις στο φυσικό αέριο.
Βλέπουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια και τη
δημόσια υγεία στο έλεος του Αβέρωφ Νεοφύτου
και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών τους. Τέλος,
βλέπουμε (πολύ συχνά δυστυχώς) τον «δεύτερο τη
τάξει» αυτού του τόπου να κινεί τα νήματα πλέον
με αποδείξεις. Βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο να
«δικάζει» και να καταδικάζει.
Και αφού βλέπουμε όλα αυτά και άλλα τόσα,
κρίνουμε. Κρίνουμε αυστηρά. Και αυτό οφείλουμε
να πράττουμε ως πολίτες αυτού του τόπου. Ως το
αύριο που θα πάρει στα χέρια του ό,τι απομείνει,
από τη σημερινή Κυβέρνηση. Κρίνουμε ολόπλευρα.
Όχι μονοδιάστατα. Κρίνουμε και δείχνουμε
τον δρόμο της εξόδου σε όσους ντροπιάζουν
τις αξίες και τα πιστεύω μας. Κρίνουμε την
Κυβέρνηση. Κρίνουμε και τα πολιτικά κόμματα που
θεωρούμε πως φέρουν ευθύνη για τα όσα ζούμε
(είτε τα αφορά όλα, είτε όχι). Τα κρίνουμε για τη
διαφθορά. Για την κατάντια στην οποία έριξαν την
κοινωνία. Κρίνουμε γιατί οι μισθοί πείνας δεν μας
αρκούν για να ζούμε αξιοπρεπώς. Γιατί για να
έχουμε ένα κομμάτι στέγης πάνω από το κεφάλι

μας θα πρέπει να χρωστάμε στις τράπεζες
για μία ολόκληρη ζωή. Κρίνουμε όλους
όσους έβαλαν χέρι στις πολιτογραφήσεις.
Στις μίζες. Κρίνουμε. Κρίνουμε. Κρίνουμε.
Και
αφού
όλοι
κρίνουμε,
τώρα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αποφασίζουμε για το
μέλλον που θέλουμε να έχουμε εμείς και
τα παιδιά μας. Το μέλλον του τόπου μας.
Αποφασίζουμε πως το «εν ούλλοι ίδιοι»,
δεν στέκει στην πράξη, πως δεν μπορεί
να αλλάξει αυτά που ζούμε, ούτε να μας
βγάλει από τη μιζέρια. Αποφασίζουμε πως
το «εν ούλλοι ίδιοι» δεν είναι άποψη και δεν
διαμορφώνει το αύριο. Πως το «εν ούλλοι
ίδιοι» θα μας κρατήσει ξανά στην απραξία.
Αποφασίζουμε πως όλα τα πιο πάνω δεν
είναι πράξεις «ούλλων» αλλά συγκεκριμένων.
Των «άριστων των αρίστων». Αυτών που μας
κυβερνούν (ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν) εδώ
και 8 χρόνια. Αυτών που γελάνε πίσω από
τις πλάτες μας και επιδιώκουν τη δική μας
συνολική απαξίωση και απραξία.
Και εν τέλει συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε γιατί
μόνο έτσι θα σωθούμε. Συμμετέχουμε για
να μπορέσει η Παιδεία αυτού του τόπου να
πάρει μπρος και τα παιδιά μας να αντικρίσουν
ένα καλύτερο κόσμο. Συμμετέχουμε για να
σταματήσουμε κάθε είδους διαφθοράς και
κατρακύλας. Συμμετέχουμε για να επανενώσουμε
την πατρίδα μας. Για να στείλουμε το μήνυμα
«παραιτηθείτε τωρά!». Συμμετέχουμε γιατί ήρθε
η ώρα να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Για
καλύτερες μέρες που πρέπει να έρθουν. Για τις
επόμενες γενιές που θα έρθουν. Συμμετέχουμε
και στο τέλος επιλέγουμε. Επιλέγουμε ΑΚΕΛ
Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Επιλέγουμε να
φέρουμε την αλλαγή. Να φτιάξουμε ξανά τον
τόπο μας.

Α

κόμα ένα συρματόπλεγμα της ντροπής πήρε την
θέση του κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, με
στόχο δήθεν να ανακόψει τις μεταναστευτικές ροές
από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές,
από τον Αστρομερίτη μέχρι το αεροδρόμιο
Λευκωσίας. Η νέα αυτή συνθήκη δυστυχώς προέρχεται από
την ίδια την Κυβέρνηση, η οποία επιλέγει με ένα άγαρμπο
τρόπο να πυροδοτήσει το πολιτικό πεδίο λίγο διάστημα πριν
την πενταμερή αλλά και λίγους μήνες πριν τις εκλογές.
Σε κάθε περίπτωση, τα συρματοπλέγματα που έχει
εγκαταστήσει δεν έχουν καμιά πρακτική χρησιμότητα για τον
στόχο που διακηρύσσει η κυβέρνηση. Το μόνο που πετυχαίνουν
είναι να αποκόπτουν τους ελληνοκύπριους γεωργούς της
περιοχής από τις καλλιέργειές τους. Να υποδηλώνουν ότι
η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαταλείπει τη νεκρή ζώνη στον
κατοχικό στρατό. Να στέλνουν τον αδιανόητο συμβολισμό
ότι η κυπριακή κυβέρνηση προχωρεί σε ενέργειες που
παραπέμπουν σε οριοθέτηση συνόρων και εμβάθυνση της
διαίρεσης του νησιού. Να δίνουν επιχειρήματα στην κατοχική
δύναμη και στους κύκλους της διχοτόμησης, ενόψει μάλιστα

της κρίσιμης άτυπης συνάντησης του Απρίλη.
Ωστόσο η επιμονή της κυβέρνησης για ένα νέο
συρματόπλεγμα με την υπογραφή της Κυπριακής
Δημοκρατίας παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι πίσω από
αυτή την κίνηση υπάρχουν εκλογικές σκοπιμότητες που στόχο
έχουν να ενισχύσουν την ξενοφοβία έτσι ώστε ο άλλοτε
«Ευρωπαϊκός Δημοκρατικός Συναγερμός» να μην χάσει τις
πιο εθνικιστικές και ρατσιστικές ροές προς το ΕΛΑΜ.
Ως νέα γενιά ξεκαθαρίζουμε ότι τα συρματοπλέγματα
στην Κύπρο είναι μια τρομερά πονεμένη ιστορία που
μέχρι σήμερα πηγάζει από το άλυτο Κυπριακό Πρόβλημα
που συνεχίζει να ταλανίζει και να κρατά διαμοιρασμένο
τον τόπο μας. Αν λοιπόν, o οποιοδήποτε επιμένει να έχει
την ψευδαίσθηση ότι ένα συρματόπλεγμα θα λύσει τις
μεταναστευτικές ροές ή οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα,
στοχεύοντας σε ψήφους στις επερχόμενες εκλογές του
Μάη, τότε καλό είναι να γνωρίζει ότι οι νέοι φράκτες, τείχη
και γραμμές ζημιωμένους βγάζουν μόνο όσους πραγματικά
θέλουν να δουν μια Κύπρο πραγματικά απαλλαγμένη από
κατοχικούς στρατούς και μητέρες πατρίδες και κυρίως τον
ίδιο τον τόπο μας.
*Γιάννης Ρίτσος
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λέπουμε εδώ και εβδομάδες,
χιλιάδες
φοιτητές σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, να
διαδηλώνουν μαζικά κατά του νομοσχεδίου
Κεραμέως – Χρυσοχοϊδη και να απαιτούν εδώ
και τώρα λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που
βιώνουν, μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Τα πανεπιστήμια
είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση παραμένει προβληματική, ενώ διαιωνίζονται
προβλήματα όπως η αναβολή εργαστηριακών, κλινικών
και πρακτικών ασκήσεων. Ο κίνδυνος της μη έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σπουδών τους ή υποβάθμισης των
πτυχίων τους είναι προ των πυλών.
Ο δίκαιος αγώνας που διεξάγουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι,
δεν είναι στην ουσία άλλος από την σύγκρουση
με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη – Νέας Δημοκρατίας, που στοχοποιούν το
δικαίωμα των πολλών στην μόρφωση. Η κυβέρνηση
προχώρησε σε μειώσεις καθηγητών, κουτσούρεμα των
προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων και ψήφιση του
νομοσχεδίου Κεραμεώς-Χρυσοχοΐδη, που προνοεί την
δαπάνη 30 εκατ. εύρω για δημιουργία πανεπιστημιακής
αστυνομίας, νέων πειθαρχικών μέτρων εις βάρος των
φοιτητών και εξίσωσης των δημοσίων πανεπιστημίων
με ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, για εξυπηρέτηση της
κερδοφορίας των δεύτερων. Παράλληλα προωθεί
πολιτικές διαγραφής χιλιάδων φοιτητών, μέσα σε τόσο
δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τον ελληνικό λαό. Εν
ολίγης, στόχος είναι η αποδυνάμωση του οργανωμένου
φοιτητικού κινήματος και το ξεπούλημα της δημόσιας
παιδείας. Άξιο αναφοράς είναι ότι στα συλλαλητήρια

και τις διεκδικήσεις των φοιτητών, η κυβέρνηση απαντά
με αυταρχισμό, βία, καταστολή και συλλήψεις φοιτητών!
Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών βρίσκεται από την αρχή
στο πλευρό των Φοιτητικών Συλλόγων της Ελλάδας!
Δηλώνει αδιάκοπα παρών στα φοιτητικά συλλαλητήρια
και συνεχίζει την προσπάθεια συσπείρωσης των κύπριων
φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ γύρω από τον αγώνα αυτό.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι κύπριοι φοιτητές, ανεξάρτητα
αν σπουδάζουν σε Ελλάδα, Κύπρο ή αλλού, οφείλουν
να εφαρμόσουν στην πράξη την αλληλεγγύη τους
στον αγώνα των ελληνικών φοιτητικών συλλόγων, που
αντιδρούν στην φιλοσοφία της ελληνικής κυβέρνησης.
Μιας φιλοσοφίας που ταυτίζεται, με τη φιλοσοφία της
κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, καθιστώντας κοινό
τον αγώνα για μόρφωση, υγεία αλλά και την ίδια τη
ζωή! Εδώ και 8 χρόνια η Κυβέρνηση Αναστασιάδη –
ΔΗΣΥ ρίχνει την κυπριακή κοινωνία στη φτωχοποίηση,
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών χτυπώντας τα
κεκτημένα τους. Είναι επίσης εμφανής η έλλειψη ενός
μαζικού και διεκδικητικού φοιτητικού κινήματος στην
Κύπρο σήμερα, αφού στην ηγεσία της ΠΟΦΕΝ βρίσκεται
η κυβερνητική φοιτητική παράταξη της Πρωτοπορίας.
Αποτελεί μονόδρομο για τους κύπριους φοιτητές η
συστράτευση με την Αριστερά στο φοιτητικό κίνημα
αλλά και στην κοινωνία. Καλούμε τους φοιτητές, να μην
αγνοήσουν τη δύναμη της οργάνωσης των αγώνων τους
και της αλληλεγγύης μεταξύ τους, της υπομονής και της
επιμονής για καλύτερες συνθήκες σπουδών!
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0 Ιανουαρίου 2021 και ενώ η αστική τάξη
των ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της,
χειροκροτούσαν το ξεκίνημα της «εποχής
Μπάϊτεν», ο υπόλοιπος κόσμος παράμενε
επιφυλακτικός. Λίγες μέρες αργότερα και αυτή η
δυσπιστία δικαιώνεται. Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν την
Συρία. Η δικαιολογία και αυτή την φορά φαίνεται να
είναι η αποκλιμάκωση της κατάστασης στην ανατολική
Συρία και Ιράκ, αλλά τώρα και η προστασία του
προσωπικού των ΗΠΑ και του συνασπισμού.
Ως ΕΔΟΝ δεν θα μπορούσαμε να μην καταδικάσουμε
αυτό το νέο αιματοκύλισμα στην γειτονιά μας από τις
ΗΠΑ. Τουλάχιστον 17 νεκροί είναι το αποτέλεσμα
αυτής της ιμπεριαλιστικής επίθεσης. Φαίνεται είναι
ώρα να ξεκινούν να ξυπνούν όλοι όσοι περίμεναν
την αλλαγή από την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και από
την κάθε αστική κυβέρνηση, που με ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις καθορίζει την μοίρα ολόκληρων
περιοχών. Επεμβάσεις που μόνος τους στόχος
είναι η ενίσχυση του κεφαλαίου και η διατήρηση
της νέας τάξης πραγμάτων, αυτής που θέλει τα
συμφέροντα των πολυεθνικών να προστατεύονται
από υπερδυνάμεις, αδιαφορώντας για τις ζωές που
θα χαθούν.
Οι κορεσμένες δικαιολογίες για δήθεν αποκλιμάκωση
της κατάστασης στην περιοχή από μια χώρα που,
αντιθέτως, πυροδοτεί την ένταση, ελπίζουμε πως
προσγειώνει έστω και βίαια όσους διατηρούσαν
φρούδες ελπίδες. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
παραμένει εδώ και δεκαετίες η ίδια. Επεμβάσεις και
πόλεμοι για να πετύχει τον σκοπό της με στρατιωτική
βία εκεί όπου δεν πιάνουν οι απειλές της και τα
συμφέροντα της απειλούνται.
Μόνο όταν το θελήσει ο λαός της κάθε χώρας θα
μπορέσει να σπάσει το συνδικάτο φονιάδων που
ακούει στο όνομα ΝΑΤΟ και έχει στρατηγό τις ΗΠΑ.
Γιατί στον ιμπεριαλισμό δεν χωρεί ούτε ανοχή, ούτε
υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί.

