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η Δευτέρα 15 Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκαν
σε
Παγκύπρια βάση, πορείες καταδίκης
του Ψευδοκράτους από την Παγκύπρια
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών - ΠΣΕΜ, με κεντρικό
σύνθημα «Κύπρος – Ελεύθερη – Επανενωμένη - Κοινή
Πατρίδα – ένας λαός».
Χιλιάδες ήταν οι μαθητές οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
και έδωσαν μαζικά το παρών τους, στέλνοντας
ξεκάθαρα μηνύματα για τερματισμό της κατοχής και
επανένωση του τόπου μας. Η αθρόα προσέλευση των
μαθητών καταδεικνύει για ακόμα μια φορά τη θέληση
για επίτευξη λύσης, στη συμφωνημένη βάση και
πλαίσιο, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,
μέσα από την επανέναρξη των συνομιλιών από το
σημείο που διακόπηκαν το 2017. Άλλωστε, μόνο κατ’
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε εκ
νέου τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν την ειρήνη
σε μια Κύπρο, μάνα όλων των παιδιών της.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της Προοδευτικής
Κίνησης Φοιτητών, έδωσαν επίσης, το παρών τους
στις πορείες καταδίκης του ψευδοκράτους της ΠΣΕΜ
μη συμμετέχοντας στην εκδήλωση της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων, η οποία αρνήθηκε
να συμπορευτεί με την ΠΣΕΜ αποφασίζοντας
ένα πολιτικό δικό της πλαίσιο εκδήλωσης, άκρως
επικίνδυνο με εθνικιστικές ¨πινελιές¨. Συγκεκριμένα,
η εκδήλωση της ΠΟΦΕΝ, η οποία ελέγχεται από
την κυβερνώσα παράταξη της Πρωτοπορίας, ήταν
απαράδεκτη ως προς το περιεχόμενο και δεν είχε
κανένα λογικό πλαίσιο, στέλνοντας από τη μια
μηνύματα ανεξαρτησίας της Κύπρου, και από την
άλλη κάνοντας μνεία στην «ελληνικότητα του νησιού».

Η
Προοδευτική
Κ.Φ.
πραγματοποίησε επίσης πορείες
και εκδηλώσεις σε όλους τους χώρους
σπουδών που δραστηριοποιείται, σε Κύπρο και
εξωτερικό.
Στην κρισιμότερη, πλέον, καμπή της πορείας του
Κυπριακού, είναι αδήριτη ανάγκη η δημοκρατική
νεολαία του τόπου μας ενωμένη, να διατρανώσει
τη θέληση της για επανένωση του τόπου μας και
να παλέψει για αυτήν, χωρίς υποχωρήσεις και
εκπτώσεις.
Συγχαίρουμε, λοιπόν, τους χιλιάδες νέους και
νέες που απέδειξαν ότι δεν συμβιβάζονται με
την κατοχή και τη διχοτόμηση. Συνάμα, καλούμε
τη νεολαία της Κύπρου να συστρατευθεί στον
αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή, για Κύπρο
ομοσπονδιακή, επανενωμένη, ανεξάρτητη και
αποστρατιωτικοποιημένη, για Κύπρο ειρηνική, κοινή
πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Ο

H

ακρίβεια αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα, μιας συνεχούς
και πολυετούς, κατασπάραξης του εισοδήματος της λαϊκής
οικογένειας. Η εκτόξευση τιμών, ακόμη και σε ποσοστά 20%
και 25% σε κάποιες κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης, αποτελεί ένα
ακόμα ασήκωτο βαρίδιο στην ζωή μιας εργατικής οικογένειας.
Η ακρίβεια ως φαινόμενο, αφορά στην ραγδαία αύξηση των
τιμών των εμπορευμάτων και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
της αγοραστικής δύναμης των μισθών. Δηλαδή, την μείωση των
εμπορευμάτων που μπορεί να αγοράσει ο εργαζόμενος. Αποτελεί
σε τελική ανάλυση, μια ακόμα επίθεση του ίδιου του συστήματος
έναντι των εργαζομένων, που τους υποχρεώνει να δουλεύουν για
λιγότερα.
Δεν έχουμε αυταπάτες ότι η ακρίβεια ως μια ακόμα συνέπεια του
καπιταλισμού, επιδρά μόνο στην Κυπριακή οικονομία και κοινωνία.
Από την άλλη πλευρά όμως, διαφαίνεται μια ανικανότητα ή και
απροθυμία από την Κυβέρνηση να λάβει μέτρα ανακούφισης των
εργαζομένων, των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Την ίδια ώρα που τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λαμβάνουν οδηγίες για το πως θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της
ακρίβειας, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, όχι απλά δεν είναι
εκεί, αλλά παίρνει και αποφάσεις που δυσχεραίνουν την κατάσταση.
Πρόσφατα η Κυβέρνηση προχώρησε στο κλείσιμο της Επιτροπής
Σιτηρών, αφού πρώτα την χρεωκόπησε και την δυσφήμησε.
Αποτέλεσμα της απόφασης, είναι σήμερα οι παραγωγοί και οι
καταναλωτές να είναι έρμαιο του ολιγοπωλίου που διαμορφώθηκε.
Ταυτόχρονα, μετά από 9 χρόνια δεσμεύσεων για έλευση φυσικού
αερίου, η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα συνεχίζει να αυξάνεται,
καθώς όχι μόνο η Κυβέρνηση δεν προχώρησε στην υλοποίηση των
δεσμεύσεων της, αλλά πληρώνει και 300 εκατομμύρια για ρύπους
αφού δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει έγκαιρα, ενώ παράλληλα δεν
έκανε τίποτα για την αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγ΄.ων Ενέργειας –
ΑΠΕ, στο ενεργειακό μείγμα.

Την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση αρνείται να λάβει μέτρα, το ΑΚΕΛ
και ευρύτερα το Λαϊκό Κίνημα στέκεται στο πλευρό του λαού με
συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις:
• μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% σε 9%.
• επαναφορά της ΑΤΑ ως μηχανισμού αποκατάστασης της
αγοραστικής αξίας των μισθών
• αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας για να αντισταθμιστεί το
αυξημένο κόστος διαβίωσης
• αξιοποίηση του μηχανισμού της επιβολής πλαφόν σε βασικά είδη
για προστασία από την αισχροκέρδεια
• επαναλειτουργία της Επιτροπής Σιτηρών από το κράτος για να
δημιουργηθούν τα αναγκαία στρατηγικά αποθέματα σε σιτηρά.
Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ δεν θα λύσουν προφανώς όλα τα
προβλήματα του λαού, όμως θα δώσουν ανάσα στον απλό άνθρωπο
και για αυτόν θα συνεχίσει να αγωνίζεται το Λαϊκό Κίνημα εντός και
εκτός Βουλής.
Με μπροστάρη την ΠΕΟ, το Λαϊκό Κίνημα διεξήγαγε κινητοποιήσεις το
περασμένο Σάββατο 13/11 σε όλες τις πόλεις με σύνθημα «Όχι στην
ακρίβεια και την αισχροκέρδεια». Στις σημερινές συνθήκες όπως
διαμορφώνοται, το εργατικό - λαϊκό κίνημα πρέπει να αγωνιστεί για
ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις και τα επιδόματα.
Την ίδια στιγμή οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε πως ακριβώς
επειδή η ακρίβεια αποτελεί κομμάτι της καπιταλιστικής ανάπτυξης και
είναι φαινόμενο σύμφυτο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, η
ριζική αντιμετώπιση της αφορά στην συνολική αλλαγή του τρόπου
οργάνωσης και παραγωγής της οικονομίας και της κοινωνίας.

Φυσικά, όταν επρόκειτο για τις Τράπεζες, τα νομοσχέδια οδηγούνται
προς ψήφιση αυθημερόν από την Κυβέρνηση. Σήμερα, που πρόκειται
για την ακρίβεια και τους εργαζόμενους, δεν υπάρχει καμιά διάθεση
από την Κυβέρνηση για να λάβει μέτρα.
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πό το κούρεμα και τα
λεφτά του συμπέθερου,
στους πύργους και τα
διαβατήρια, στον γαμπρό και
τις θυγατέρες, στο φιλέτο στα
Μεσοβούνια,
στο
αρκάτζι
στο Πέρα Πέδι και στο τζετ
για τις Σεϋχέλλες. Και σαν
δεν μας έφταναν όλα αυτά
προστέθηκαν οι σύμβουλοι
του Προέδρου και όλο του το
σόι, συμπεριλαμβανομένης και
της αδελφότεκνης της πρώτης
κυρίας.
Κανείς δεν λείπει από το μεγάλο
φαγοπότι εις βάρος του
κυπριακού λαού. Ετσιθελικά και
με απόφαση του Προεδρικού,
το 2018, τέσσερα πρόσωπα
(3 έμμισθοι του ΔΗΣΥ + 1
αδελφότεκνη),
μεταφέρθηκαν
από ειδικοί συνεργάτες του
Προέδρου, στο Δημόσιο όπου
και μονιμοποιήθηκαν παράνομα.
Δίχως φραγμούς και όρια.
Δίχως ντροπή. Την ίδια ώρα
που χιλιάδες εκπαιδευτικοί των
ολοήμερων και απογευματινών
προγραμμάτων παραμένουν σε
καθεστώς αγοράς υπηρεσιών,
χάνοντας έτσι το 1/3 των
εισοδημάτων τους. Την ίδια
ώρα που μας κράζουν ακόμα
και από «τον πλανήτη Άρη» για
τη «συμμετοχή» της Κύπρου
σε κάθε είδους σκάνδαλο,
με πρωταγωνιστή τον Νίκο
Αναστασιάδη, το γραφείο του και
πρόσωπα από το οικογενειακό
του περιβάλλον. Κι’ όλα αυτά
την ίδια ώρα που ο ΔΗΣΥ
κρατά τσίλιες για να συνεχίζεται
κανονικά το φαγοπότι.
Συνεχής εισροή υπαλλήλων στο
δημόσιο όχι από την κανονική
οδό, παράνομες προσλήψεις

χωρίς διαδικασίες, αποσπάσεις από ημικρατικούς οργανισμούς στο Προεδρικό με
παραφουσκωμένους μισθούς και επιδόματα και προσλήψεις ατόμων με συμβάσεις
αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών που μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, είναι μόνο
μερικά από τα κατορθώματα της κυβέρνησης ΔΗΣΥ. Και ενώ σε χώρες ανά το
παγκόσμιο παραιτούνται κυβερνήσεις για πολύ λιγότερα, στην Κύπρο έχουμε
φθινόπωρο και όλα βαίνουν καλώς. Το δε αξέχαστο προεκλογικό μήνυμα «οι
άριστοι των αρίστων», έχει καταντήσει από τα καλύτερα τρολ των τελευταίων
χρόνων.
Η σημερινή κυβέρνηση, καταργώντας κάθε έννοια της ισονομίας, ενισχύει την
απαξίωση των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα και μεταφέρει την αίσθηση πως
δεν μπορούν να έχουν όλοι την ίδια μεταχείριση. Η θητεία του Νίκου Αναστασιάδη,
τελειώνει σε μερικούς μήνες. Και δυστυχώς όταν αυτός φύγει, αυτό που θα μείνει
πίσω του μαζί με την επερχόμενη διχοτόμηση, είναι μια απαξιωμένη διεθνώς χώρα,
συνώνυμο της διαφθοράς. Αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του.
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αραμένοντας σταθερά αλληλέγγυα
με το δοκιμαζόμενο λαό της Δυτικής
Σαχάρας, η ΕΔΟΝ θα συμμετάσχει
στο 2ο Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας
που διοργανώνει η Οργάνωση Νεολαίας
UJSARIO (Δυτική Σαχάρα).
Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ, μαζί με
εκπροσώπους από άλλες κομμουνιστικές,
προοδευτικές
και
αντιιμπεριαλιστικές
οργανώσεις νεολαίας, θα λάβουν μέρος
στο Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στην
Ανδαλουσία (Ισπανία) από τις 26 μέχρι τις
28 Νοεμβρίου 2021, με τίτλο: «Παράνομη
μαροκινή κατοχή της Δ. Σαχάρας:
Παράγοντας αστάθειας, παραβίασης του
Διεθνούς και Αφρικανικού Δικαίου και απειλή
για την ειρήνη και ασφάλεια σε Αφρική και
Ευρώπη».
Το Φόρουμ έχει σκοπό την ανάδειξη του
καθημερινού αγώνα του λαού της Δυτικής
Σαχάρας για αυτοδιάθεση και απελευθέρωση
από την μαροκινή κατοχή. Όντας η τελευταία
αποικία στην Αφρική, η Δυτική Σαχάρα είδε
τους Ισπανους αποικιοκράτες της το 1975 να
προχωρούν σε προδοτικό διαμοιρασμό της
χώρας (στο Μαρόκο και την Μαυριτανία),
αγνοώντας την απαίτηση και το δικαίωμα του
λαού της Δ. Σαχάρας για αυτοδιάθεση. Μετά
από μια σειρά συγκρούσεων, η Μαυριτανία
αποσύρθηκε το 1978 από τη Δ. Σαχάρα
αναγνωρίζοντας παράλληλα την Αραβική

Λαοκρατική Δημοκρατία της
Σαχάρας. Παρόλα αυτά, το
Μαρόκο συνεχίζει να κατέχει
μέχρι και σήμερα μεγάλα τμήματα
της Δ. Σαχάρας, καταπατώντας ανθρώπινα
δικαιώματα
και
βασικές
ελευθερίες,
λεηλατώντας και βασανίζοντας τον λαό των
Σαχαράουι και αγωνιστές του.
Κατά την διάρκεια του Φόρουμ, η
αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ θα δώσει το
μήνυμα της αλληλεγγύης της, προς τον λαό
της Δυτικής Σαχάρας καλώντας άμεσα
τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις κατοχής να
αποχωρήσουν. Ακόμα, θα δοθεί το βήμα
στην ΕΔΟΝ να μεταφέρει τις εξελίξεις σε
σχέση με το Κυπριακό ζήτημα. Ακόμα μιας
ιστορίας δηλαδή, όπου ο ιμπεριαλισμός
συνεχίζει, μέχρι και σήμερα, να προσφέρει
απλόχερα τον πόνο στον βασανιζόμενο λαό
της Κύπρου.
Ως ΕΔΟΝ, θα παραστούμε στο 2ο Διεθνές
Φόρουμ Νεολαίας της UJSARIO δείχνοντας
πως οι νέοι και νέες τούτου του τόπου, θα
συνεχίσουν να υψώνουν ανάστημα στους
κάθε λογής ιμπεριαλιστές, που συνεχίζουν να
καταπατούν τα δικαιώματα των λαών.

Λευτεριά στην Δυτική Σαχάρα!
Λευτεριά στην Κύπρο!

