Ω

ς ΕΔΟΝ συμπληρώνουμε φέτος 62
χρόνια ζωής από την ίδρυση μας και 77
χρόνια, δράσης και αγώνα, ως περήφανοι
συνεχιστές της ΑΟΝ. Γιορτάζουμε επτά και
πλέόν δεκαετίες πολυεπίπεδου και πολύμορφου
αγώνα, σε όλες τις εκφάνσεις των αναγκών της
κυπριακής νεολαίας και έχοντας τη σφραγίδα
μας σε όλες τις κατακτήσεις του κυπριακού
νεολαιίστικου κινήματος.
Με κινητήριο δύναμη τη μαζικότητα και την αρχή
του οργανωμένου αγώνα, χιλιάδες ΕΔΟΝίτες
και ΕΔΟΝίτισσες με αυταπάρνηση, αγωνίστηκαν
και αγωνίζονται για μια Κύπρο ελεύθερη
και επανενωμένη, ενάντια σε φασιστικές και
σοβινιστικές αντιλήψεις, οι οποίες οδήγησαν
τον τόπο μας στην καταστροφή. Αγωνιζόμαστε,
για ανθρώπινα και δημοκρατικά σχολεία, στα
οποία πραγματικά θα βρίσκεται στο επίκεντρο
η ουσιαστική γνώση και δεν θα έχουν τον
εξετασικοκεντρικό χαρακτήρα που σήμερα
έχουν. Αγωνιζόμαστε, για Παιδεία και μόρφωση
πραγματικά προσβάσιμη σε όλους, χωρίς
να εξαρτάται η επάρκεια της φοίτησης του
κάθε φοιτητή από την κοινωνικοοικονομική του
κατάσταση. Για ποιοτικές συνθήκες εργασίας
για όλους και εξασφάλιση βασικών εργασιακών
δικαιωμάτων. Για μια Κύπρο μάνα όλων των
παιδιών της, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, για την ποιοτικά ανώτερη
κοινωνία, την κοινωνία του σοσιαλισμού.

Η φετινή επέτειος της ίδρυσης μας,
βρίσκει το Κυπριακό πρόβλημα σε
μια από τις πιο κρίσιμες καμπές του,
αφού δυστυχώς ένεκα των χειρισμών
της κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη
και της αδιαλλαξίας της Τουρκίας, η
διχοτόμηση είναι ένα βήμα πριν την
οριστικοποίηση της. Καλούμε λοιπόν τον
ΠτΔ να μεταβεί στην άτυπη συνδιάσκεψη
της Γενεύης, με μοναδικό μέλημα την
έναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση
του ήδη συμφωνημένου πλαισίου της λύσης
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με
διαφύλαξη του κεκτημένου των συνομιλιών
και συνέχιση τους από εκεί που σταμάτησαν.
Σε μια εποχή που η Δημόσια Παιδεία, η
Δημόσια Υγεία και ο Πολιτισμός βάλλονται
καθημερινά, σε μια χώρα που κυβερνάται
από τα αντιλαϊκά μέτρα της νεοφιλελεύθερης
κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη. Σε μια
πραγματικότητα, που έχει μετατραπεί σε
κανονικότητα, η εμπορευματοποίηση των
πάντων, καλούμε τους νέους και τις νέες να
συστρατευτούν μαζί μας και να αντισταθούν.
Τους καλούμε να επιλέξουν τον δρόμο της
συλλογικής και οργανωμένης πάλης. Έχουμε,
άλλωστε, χρέος να μην τα παρατάμε, να
μην κάνουμε εκπτώσεις στους αγώνες μας,
να είμαστε παρόντες στα προστάγματα της
Ιστορίας. Να είμαστε πάντα στην πρώτη τη
γραμμή, όπως και αν είναι τούτη η γη, ακόμα
και αν είναι δίσεκτοι καιροί!

Π

ρωτοτυπεί η Κύπρος και πάλι. Δεν
υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην
οποία εργοστάσια βαριάς βιομηχανία να
γειτνιάζουν με οικιστικές περιοχές. Τα εργοστάσια
ασφαλτικού στις περιοχές Γερίου και Τσερίου,
που επηρεάζει τις γύρω κοινότητες και δήμους,
περιλαμβανομένων του δήμου Ιδαλίου και της
κοινότητας Πέρα Χωρίου Νήσου, προκαλούν
τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα και
κατ΄ επέκταση προβλήματα στην υγεία και
καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.
Είναι εξωφρενικό ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα να
μένει εδώ και χρόνια άλυτο. Ακόμα πιο εξωφρενική
είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος από
την Κυβέρνηση. Η πρόθεση την κυβέρνηση για
μετακίνηση των εργοστασίων στην περιοχή του
Μιτσερού δεν αποτελεί διέξοδο από το πρόβλημα.
Δεν είναι δυνατό να προσπαθείς να επιλύσεις
ένα πρόβλημα μεταφέροντας το απλώς σε άλλη
περιοχή.
Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει
μακροπρόθεσμα και οριστικά το πρόβλημα.
Να δώσει προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής
και την υγεία των πολιτών. Πρέπει επιτέλους η
κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα χώρο στη βάση
χωροταξικών μελετών για εργοστάσια βαριάς
οχληρίας, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Η
υγεία των ανθρώπων δεν μπορεί να… περιμένει
άλλο στα συρτάρια των Υπουργικών
Γραφείων.
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ρία χρόνια μετά το ξεπούλημα του
Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος
της Κύπρου και δύο χρόνια μετά
τη δημοσιοποίηση του σχετικού
πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής υπό την
Προεδρία Γιώργου Αρέστη, η Νομική Υπηρεσία
συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και να μην
καλεί για κατάθεση όσους δακτυλοδείχνονται ως
οι κύριοι υπεύθυνοι για την κατάρρευση του ΣΚΤ.

Όμως το ΑΚΕΛ για μια ακόμη φορά έσπασε τα
δέσμια της συγκάλυψης και με πρόταση νόμου,
που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος
Άντρος Κυπριανού, ενώπιον της Βουλής,
πέτυχε την τροποποίηση του περί Παραγραφής
Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου και την επέκταση
κατά ένα χρόνο, του δικαιώματος αστικών
αγωγών κατά των υπαίτιων για την κατάρρευση
του Συνεργατισμού.

Τι κι αν το πόρισμα καταδεικνύει ότι δεν μπορεί
να αποδίδονται ευθύνες σε όσα έγιναν πριν
από το 2013, αλλά θα πρέπει να αναζητούνται
ευθύνες από την ανακεφαλαιοποίηση και
εντεύθεν. Τι κι αν το πόρισμα απευθύνεται στον
Πρόεδρο Αναστασιάδη και στον πρώην Υπουργό
Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη. Η αρμόδια
Υπηρεσία και ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος
ηγείται αυτής, έμειναν με σταυρωμένα χέρια,
τηρώντας σιγή ιχθύος, την ώρα που ο χρόνος
παραγραφής, για ειδικά αγώγιμα αδικήματα που
αφορούν σε απαίτηση για αμέλεια ή παράβαση
θέσμιου καθήκοντος, κατά προσώπων που
είναι υπεύθυνα για την κατάρρευση του
συνεργατισμού, μετρούσε αντίστροφα.

Τώρα το «μπαλάκι» βρίσκεται εκ νέου στα χέρια
της Νομικής Υπηρεσίας και του Γενικού Εισαγγελέα
και κάπου εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: Είναι
διατεθειμένοι ο Γενικός Εισαγγελέας και η Νομική
Υπηρεσία να ανταποκριθούν στο κάλεσμα
των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας για
απόδοση ευθυνών ή θα συνεχίσουν να καλούν
ενώπιον τους για καταθέσεις, πρόσωπα τα οποία
εμπλέκονται σε πολύ μικρές υποθέσεις;
Η κοινωνία ζητά απαντήσεις! Η κοινωνία ζητά να
τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την κατάρρευση του
Συνεργατισμού. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για
κωλυσιεργία, ούτε για κρυφτό!
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ο 1974 στην Πορτογαλία, το δικτατορικό καθεστώς
συμπλήρωνε 42 χρόνια. Τη νύχτα της 24ης προς 25η
του Απρίλη, δημιουργείται ένα στρατιωτικό κίνημα
για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Κάπως έτσι
αρχίζει η «Επανάσταση των γαρυφάλλων» ή αλλιώς
η επανάσταση του Απρίλη.

Η κρίση, που μάστιζε την Πορτογαλία την εποχή εκείνη, οξύνεται
από τον υπερδεκαετή αποικιακό πόλεμο που διεξήγαγε το
φασιστικό καθεστώς της στην Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη και τη
Γουινέα. Ο μισός και πλέον κρατικός προϋπολογισμός είχε
διατεθεί γι’ αυτόν τον ληστρικό πόλεμο με άμεσο συνεπακόλουθο
την αύξηση της φτώχειας και την ένταση της δυσαρέσκειας στο
λαό και στο στρατό.
Παράλληλα, η διαρκής κοινωνική υποβάθμιση, η πολιτική και
ηθική ανυποληψία του καθεστώτος και η ισχυρή επιρροή του
παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν παράγοντες που
άνοιξαν τον δρόμο για την ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος.
Η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη αρχίσει. Τη νύχτα της 24ης
του Απρίλη κκαταλαμβάνονται όλα τα κρίσιμα σημεία. Τα
ξημερώματα της 25ης του Απρίλη το κίνημα έχει επικρατήσει
ολοκληρωτικά. Ο στρατηγός Σπίνολα αναλαμβάνει την εξουσία
εν ονόματι του Κινήματος που επικράτησε, με όνομα Κίνημα
Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΕΔ). Από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι
δεν είναι ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά μια πραγματική
λαϊκή επανάσταση με πυροκροτητή το στρατό.
Χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύνονται στους δρόμους και
ενώνονται με τους στρατιώτες, απειλώντας να λιντσάρουν
τους ανθρώπους του φασιστικού καθεστώτος. Οι πολιτικοί
κρατούμενοι απελευθερώνονται από τις φυλακές, οι εργάτες
καταλαμβάνουν τα εργοστάσια, ενώ ακτήμονες αγρότες
καταλαμβάνουν τις μεγάλες εκτάσεις γης των γαιοκτημόνων και
δημιουργούν αυτοδιοικούμενους συνεταιρισμούς.
Τα επιτεύγματα της Επανάστασης ήταν αποτέλεσμα της
λαϊκής πάλης και οργάνωσης, στην οποία πρωτοστάτησε το
Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι κατακτήσεις της επανάστασης θα
ήταν αδιανόητες χωρίς την πάλη των μαζών και το ρόλο του
Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ως πρωτοπόρου και
πρωτεργάτη της πάλης. Το ΠΚΚ, διαδραμάτισε καθοριστικό
ρόλο, κατά την διάρκεια της παρανομίας του, προετοιμάζοντας
την εργατική τάξη και θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις για την
κατοχύρωση της κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στο
Σύνταγμα του Απρίλη.
Η Επανάσταση του Απρίλη πέρασε στην ιστορία ως ένα από τα
πιο σπουδαία γεγονότα του 1974. Όχι μόνο για τις μεταρρυθμίσεις
που πέτυχε τότε, αλλά και για τις διεθνείς επιπτώσεις που είχε
τόσο στην πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα (πτώση χούντας),
όσο και σε ανάλογη αλλαγή στην Ισπανία (πτώση φασιστικού
καθεστώτος Φράνκο).

