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προεκλογική περίοδο̋ πλησιάζει
στο τέλο̋ τη̋ και η μέρα των εκλογών του 1ου γύρου σχεδόν έφτασε.
Οι εκστρατείε̋ και τα επιτελεία των υποψηφίων δίνουν προσπάθειε̋ ούτω̋ ώστε
να «κερδίσουν» τον κόσμο με το μέρο̋
του̋. Σε αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋ δεν ήταν λίγε̋ οι φορέ̋, που συγκεκριμένοι υποψήφιοι προσπάθησαν όχι να πείσουν με το
πρόγραμμα, τι̋ θέσει̋ και τι̋ απόψει̋
του̋, του̋ πολίτε̋, αλλά να κερδίσουν
τι̋ εντυπώσει̋ και την ατάκα. Ω̋ Προοδευτική, ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη
στιγμή ποιόν υποψήφιο στηρίζουμε και
γιατί. Τοποθετηθήκαμε με συγκεκριμένα
πολιτικά επιχειρήματα τόσο για το που
μπορεί να μα̋ οδηγήσει η εκλογή του
Σταύρου Μαλά στην Προεδρία τη̋ Δημοκρατία̋, όσο και για τι̋ τραγικέ̋ συνέπειε̋ τυχόν εκλογή̋ του Νίκου Αναστασιάδη στι̋ επερχόμενε̋ προεδρικέ̋
εκλογέ̋.
Σε αυτέ̋ τι̋ προεδρικέ̋ εκλογέ̋, είδαμε
πάμπολλε̋ φορέ̋ υποψηφίου̋ να μεταλλάσουν τι̋ θέσει̋ του̋, να αυτοαναιρούνται πολιτικά και ηθικά, στην προσπάθεια
να αποπροσανατολίσουν την προεκλογική
συζήτηση από την ουσία τη̋. Είδαμε υποψηφίου̋ να κάνουν έκκληση για λιτέ̋ και
ολιγοέξοδε̋ καμπάνιε̋ την ίδια στιγμή
που κατακλύζουν την Κύπρο με SMS.
Είδαμε υποψηφίου̋ να προσπαθούν να
δικαιολογήσουν την θέση του̋ αλλάζοντα̋ τη̋ όνομα, με όσα συνώνυμα μπορούσαν να βρουν μέσα σε ένα Ελληνικό
λεξικό (βλέπε ημικρατικοί οργανισμοί:
ιδιωτικοποίηση-αποκρατικοποίηση-στρατηγικό̋ επενδυτή̋ κτλ).
Ω̋ Προοδευτική, παραμένοντα̋ συνεπεί̋
σε θέσει̋ και προτάσει̋, στηρίξαμε από
την πρώτη στιγμή, την ξεκάθαρη πολιτική
πρόταση τη̋ υποψηφιότητα̋ του
Σταύρου Μαλά. Κοιτάζοντα̋ στα μάτια
τον κάθε νέο συμφοιτητή μα̋, τον
καλέσαμε να κρίνει και να αποφασίσει το
τι θα πράξει βλέποντα̋ την ουσία των θέσεων με κριτήριο το αντικειμενικό συμφέρον του ιδίου και του συνόλου του Κυπριακού λαού. Οι προεδρικέ̋ εκλογέ̋
διεξάγονται μέσα στι̋ πιο δύσκολε̋
συνθήκε̋ των τελευταίων χρόνων και
έχουν να καθορίσουν πολλά, όχι μόνο για
τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά για πολύ
περισσότερα, αφού η κρισιμότητα των
καταστάσεων αυτό καθορίζει. Θεωρούμε
απαραίτητο όπω̋ ο κάθε νέο̋ προσέλθει
στι̋ κάλπε̋ και ασκήσει το εκλογικό του
δικαίωμα, δίνοντα̋ την δική του επιλογή
για το δικό του μέλλον.
Ο Σταύρο̋ Μαλά̋ είναι ένα̋ νέο̋ πολιτι-

κό̋, μόλι̋ 45 χρονών, χωρί̋ βεβαρημένο
πολιτικό παρελθόν, ο οποίο̋ παραμένει
σταθερό̋ σε θέσει̋ αρχών τόσο στο
Κυπριακό όσο και στην οικονομία, την ίδια
στιγμή που άλλοι καθημερινά απολογούνται για τα όσα έπραξαν στον πρότερο πολιτικό του̋ βίο. Ο Σταύρο̋ Μαλά̋ είναι ο
άνθρωπο̋ ο οποίο̋ εγγυάται την
συνέχιση των προσπαθειών για λύση
βασισμένη στη λύση Διζωνική̋
Δικοινοτική̋ Ομοσπονδία̋, μακριά από
επικίνδυνε̋ παλινδρομήσει̋ που μόνο
αποτέλεσμα θα έχουν να οδηγήσουν το
Κυπριακό με μαθηματική ακρίβεια στη
διχοτόμηση. Είναι ο άνθρωπο̋ ο οποίο̋
τάσσεται μαζί με όλε̋ τι̋ δημοκρατικέ̋
και προοδευτικέ̋ δυνάμει̋ στον αγώνα
ενάντια στον εθνικισμό-σοβινισμό και
του̋ εκφραστέ̋ του. Μόνο με την δική
του εκλογή στην Προεδρία τη̋ Δημοκρατία̋, μπορούμε να διασφαλίσουμε πω̋ η
Κύπρο̋ δεν πρόκειται να εμπλακεί στα
ιμπεριαλιστικά παζάρια του ΝΑΤΟ και του
ΣγΕ, αφού είναι ο μόνο̋ υποψήφιο̋ που
τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια του̋.
Καλούμε τον κάθε νέο να αναλογιστεί
πόσο θα τον επηρεάσει η οικονομική
πολιτική που θα ασκήσει ο όποιο̋ νέο̋
πρόεδρο̋ και που είναι ταγμένα τα δικά
του συμφέροντα. Η υποψηφιότητα του
Σταύρου Μαλά ήταν αυτή που από την
πρώτη στιγμή αναγνώρισε και καταλόγισε
στι̋ τράπεζε̋ και την εποπτική του̋ αρχή,
τα τόσα προβλήματα που
δημιούργησαν με τι̋ εγκληματικέ̋
του̋ ενέργειε̋ στην κυπριακή οικονομία.
Μέσα από συγκεκριμένε̋ προτάσει̋
ξεκαθάρισε πω̋ πρώτιστο̋ στόχο̋ τη̋
δική̋ του πολιτική̋, είναι να οδηγηθεί η
οικονομία μα̋ σε ρυθμού̋ ανάπτυξη̋ για
την καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου
του λαού μα̋. Απέρριψε επανειλημμένα
τι̋ πολιτικέ̋ λιτότητα̋ και τη φιλοσοφία
που εκφράζει το ΔΝΤ και η ΕΚΤ, ω̋
πολιτικέ̋ ανέξοδε̋ και καταστροφικέ̋ για
τα μεσαία και χαμηλά στρώματα του λαού
μα̋. Δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του τεράστιου έργου-παρακαταθήκη̋ τη̋ υφιστάμενη̋ κυβέρνηση̋, στο θέμα του φυσικού αερίου, αφού τα οφέλη αξιοποίηση̋
του μπορούν και πρέπει, να βοηθήσουν
την οικονομική κατάσταση του συνόλου
του λαού και όχι μια̋ χούφτα̋
επιχειρήσεων.

ύπαρξη δύο εκ διαμέτρου διαφορετικών
φιλοσοφιών. Οι πολιτικέ̋ τοποθετήσει̋
των υποψηφίων, αλλά και οι οποιεσδήποτε
προτάσει̋ διακυβέρνηση̋ του̋,
πηγάζουν από μια βαθύτερη πολιτική
πεποίθηση για το τι πρέπει να υπάρχει
μέσα σε μια κοινωνία. Από τη μια,
βλέπουμε του̋ θιασώτε̋ τη̋ Τρόικα, τη̋
Μέρκελ και των υπολοίπων προσωπικοτήτων μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να
στήνουν φιέστε̋ υποστήριξη̋ και πολιτική̋ σύμπλευση̋, την ώρα που οι λαοί τη̋
Ευρώπη̋ υποφέρουν από τι̋ νεοφιλελεύθερε̋ πολιτικέ̋ των συγκεκριμένων, που
επικράτησαν και εφαρμόστηκαν στα πλείστα κράτη. Από την άλλη, έχουμε την
συστράτευση των αριστερών, προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων γύρω
από μια προσπάθεια περιφρούρηση̋ των
εργασιακών δικαιωμάτων, τη̋ διατήρηση̋
και ενίσχυση̋ του κοινωνικού
κράτου̋, τη στήριξη τη̋ νέα̋ γενιά̋ με
ενίσχυση τη̋ δημόσια̋ και δωρεάν παιδεία̋ και των κοινωνικών παροχών, αλλά
και την κρατική αξιοποίηση των φυσικών
μα̋ πόρων.
Σε αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋, οι νέοι έχουν ξεκάθαρη πρόταση για την ελπίδα. Η συντήρηση και ο νεοφιλελευθερισμό̋ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελούν
το μέλλον για αυτό τον τόπο. Σε αυτέ̋ τι̋
εκλογέ̋ υπάρχει η Νέα Πρόταση! Στι̋ 17
και στι̋ 24 Φεβρουαρίου δηλώνουμε παρών! Η νέα γενιά δίνει την δική τη̋ απάντηση. Ψηφίζουμε το Σταύρο Μαλά!
Σεβήρο̋ Κούλα̋ 3ο ΠΑΝΤΕΙΟ

Και στι̋ συγκεκριμένε̋ προεδρικέ̋ εκλογέ̋ αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε
είναι την αντίθεση και την ξεκάθαρη
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νέα γενιά τη̋ Κύπρου δεν πρόκειται να λυγίσει, ούτε πρόκειται να
συμβιβαστεί με την κατοχή και την
διχοτόμηση. Αυτό ήταν το ηχηρό μήνυμα
που έστειλαν οι φοιτητέ̋ τη̋ Αθήνα̋
στην Γενική Συνέλευση τη̋ ΕΦΕΚ που
πραγματοποιήθηκε στι̋ 2 Δεκέμβρη στην
Ιατρική σχολή Αθηνών στο Γουδί. Οι φοιτητέ̋ για άλλη μια φορά έδειξαν ότι ο
δρόμο̋ που χαράζει η Προοδευτική είναι
ο δρόμο̋ που επιλέγει η πλειοψηφία τη̋
νεολαία̋. Για ακόμα μια φορά οι θέσει̋
τη̋ Προοδευτική̋ υπερψηφίστηκαν, τόσο
για το κυπριακό όσο και για τα φοιτητικά
ζητήματα.
Στην παρέμβαση τη̋ για το Κυπριακό, η
Προοδευτική υπογράμμισε για άλλη μια
φορά έντονα τη σημασία ενότητα̋ του
λαού μα̋, τη λύση του Κυπριακού προβλήματο̋ στη βάση τη̋ Διζωνική̋ Δικοινοτική̋ Ομοσπονδία̋, εν αντιθέσει με τι̋
παρατάξει̋ τη̋ δεξιά̋ και τη̋ ακροδεξιά̋
που συνεχίζουν να προτείνουν θέσει̋ που
μα̋ οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη
Διχοτόμηση. Επίση̋, υπογραμμίσαμε το
ρόλο του αμερικανοβρετανικού ιμπεριαλισμού στη δημιουργία του κυπριακού προβλήματο̋. Τονίζοντα̋, ταυτόχρονα, ότι η
παράταξη μα̋ είναι και θα είναι κάθετα
αντίθετη στο ενδεχόμενο τη̋ ένταξη̋
μα̋ στο ΝΑΤΟ και στο Συνεταιρισμό για
την Ειρήνη που κάποια κόμματα προσπαθούν επίμονα να μα̋ εντάξουν.
Δεν μα̋ προκάλεσε έκπληξη, το ότι η
παράταξη του «μεγάλου» Νίκου Αναστασιάδη, Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, δεν μα̋ είπε
για ακόμα μια φορά ποια μορφή λύση̋ για
το Κυπριακό επιδιώκει, εμπαίζοντα̋ του̋
ίδιου̋ του̋ φοιτητέ̋. Πώ̋ άλλωστε θα
μπορούσε η παράταξη τη̋ δεξιά̋ να μιλήσει ξεκάθαρα για τι̋ θέσει̋ τη̋, όταν η
ίδια ακροβατεί ακόμη μεταξύ ενδοτισμού
και ακροδεξιά̋ ρητορεία̋; Η παράταξη
του ΔΗΣΥ, εξαντλήθηκε στη γνωστή εθνικιστική, αντιΑΚΕΛική και αντικομμουνιστική τη̋ ρητορεία. Από την άλλη, οι
ακροδεξιοί του Δράσι̋ ΚΕΣ, τα δίδυμα
αδελφάκια τη̋, μα̋ θύμισαν για άλλη μια
φορα το βρώμικο ρόλο που έπαιξε ο σοβινισμό̋ στην κυπριακή τραγωδία. Πιστοί
στι̋ παρακαταθήκε̋ που του̋ άφησε η

προδοτική και καταστροφίκη δράση του
ιδρυτή του̋ Γρίβα, κατέθεσαν θέσει̋ και
φώναζαν συνθήματα που δεν θύμιζαν τίποτε άλλο παρά τι̋ πιο ΜΑΥΡΕΣ σελίδε̋
τη̋ κυπριακή̋ ιστορία̋.
Για άλλη μια φορά, γίναμε δέκτε̋ υβριστικών συνθημάτων από τι̋ παρατάξει̋ τη̋
ακροδεξιά̋. Όσο και αν προσπάθησαν να
μα̋ δείξουν οι παρατάξει̋ του Δράσι̋
ΚΕΣ και τη̋ Πρωτοπορία̋ ότι τι̋ χωρίζουν
χαώδει̋ διαφορέ̋, δεν τα κατάφεραν.
Αντιθέτω̋, απέδειξαν ότι είναι και θα
είναι δίδυμα αδελφάκια, αφού στο μέσο
τη̋ χρονιά̋ γίναμε δέκτε̋ φασιστικών
επιθέσεων στον σύλλογο τη̋ ΕΦΕΚ
Αθήνα̋ με την παράταξη του Δράσι̋ να
εισέρχεται παράνομα στο οίκημα για να
αναρτήσει φασιστικά και ενάντια στι̋ αποφάσει̋ τη̋ Γ.Σ. την εικόνα του Γρίβα και
με την Πρωτοπορία να παραμένει αμέτοχη
χωρί̋ να σέβεται το ψήφισμα τη̋ Γενική̋
Συνέλευση̋ του προηγούμενου Μάη.
Στέλλοντα̋ του̋ τρανταχτό μήνυμα, οι
φοιτητέ̋ υπερψήφισαν το ψήφισμα τη̋
Προοδευτική̋ Κ.Κ.Φ.Α. για απομάκρυνση
τη̋ εικόνα̋ του προδότη τη̋ Κύπρου από
το οίκημα τη̋ ΕΦΕΚ Αθήνα̋, σε άλλη μια
Γενική Συνέλευση.

Από τη Γενική Συνέλευση τη̋ ΕΦΕΚ
Αθήνα̋, το μήνυμα που βγαίνει είναι
ξεκάθαρο. Οι φοιτητέ̋ τάσσονται υπέρ
τη̋ λύση̋ Διζωνική̋ - Δικοινοτική̋
Ομοσπονδία̋ και παλεύουν για επανένωση του τόπου και του λαού μα̋. Βάζουν
στη γωνιά τι̋ δίδυμε̋ παρατάξει̋ του
σοβινισμού, που φασιστικά προσπαθούν
να επιβάλουν τι̋ θέσει̋ του̋, θυμίζοντα̋
άλλε̋ μαύρε̋ εποχέ̋ του φοιτητικού κινήματο̋, οι οποίε̋ έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η υπερψήφιση των θέσεων τη̋
Προοδευτική̋, 3 μήνε̋ πριν τι̋ προεδρικέ̋ εκλογέ̋, στέλλει σαφέ̋ μήνυμα, προ̋
πολλέ̋ κατευθύνσει̋. Οι φοιτητέ̋ δεν
έχουν τίποτε να περιμένουν παρά από ένα
μαύρο μέλλον, εάν στι̋ προεδρικέ̋ εκλογέ̋ επικρατήσουν οι δυνάμει̋ τη̋ συντήρηση̋, του εθνικισμού και του παρελθόντο̋. Η νέα γενιά, σε αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋
έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Η
νέα γενιά έχει τον δικό τη̋ υποψήφιο.
Η νέα γενιά, ψηφίζει Σταύρο Μαλά.
Χαράλαμπο̋ Σακκά̋
ΟΠΑ / 2ο έτο̋

Σε αγωνιστική τροχιά μπαίνει ο Σύλλογο̋
μα̋, αφού με την υπερψήφιση του
ψηφίσματο̋ τη̋ Προοδευτική̋ για τα
φοιτητικά, ξεκινά μια νέα περίοδο̋
διεκδικήσεων για το φοιτητικό κίνημα τη̋
Αθήνα̋. Η κατάκτηση τη̋ μείωση̋ των
αεροπορικών ναύλων από την ΠΟΦΕΝ, με
μπροστάρη την Προοδευτική, ήταν κάτι
που οι συνάδελφοι τη̋ Πρωτοπορία̋, ενώ
βρίσκονται στην προεδρία του συλλόγου,
δεν γνώριζαν. Φυσιολογικό επακόλουθο,
βέβαια, αφού όντα̋ απόντε̋ από του̋
καθημερινού̋ αγώνε̋ των φοιτητών δεν
μπορούσαν να γνωρίζουν το τί συμβαίνει
για τα ζητήματα και τα προβλήματα που
του̋ αφορούν. Νέοι δύσκολοι αγώνε̋
έρχονται μπροστά μα̋. Οι προτάσει̋ και
οι θέσει̋ τη̋ Προοδευτική̋ για τα
φοιτητικά προβλήματα, αγκαλιάζονται και
ενισχύονται από του̋ φοιτητέ̋ τη̋
Αθήνα̋. Μαζί, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να παλεύουμε, με του̋ φοιτητέ̋ για του̋ φοιτητέ̋.
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ατά την περίοδο που διανύσαμε,
ολοκληρώθηκε το 26ο συνέδριο τη̋
ΠΕΟ. Ο χαρακτήρα̋ των συνέδριων
των οργανώσεων του λαϊκού κινήματο̋
είναι τεράστια̋ σημασία̋ αφού αποτελεί
το ανώτερο σώμα. Οι θέσει̋ τη̋ ΠΕΟ,
αποφασίζονται από συζητήσει̋ και ανταλλαγέ̋ απόψεων, μέσα από δημοκρατικέ̋
διαδικασίε̋ οι οποίε̋ δεσμεύουν την
Ομοσπονδία μέχρι το επόμενο συνέδριο.
Είκοσι έξι συνέδρια, μια ολόκληρη ιστορία δράση̋, αγώνων, θυσιών πάντα στο
πλευρό του εργαζόμενου πάντα με το
βλέμμα στραμμένο στον απώτερο σκοπό
μα̋ που δεν είναι άλλο̋ από την πλήρη
απελευθέρωση τη̋ εργατική̋ τάξη̋ και
των συμμάχων τη̋. Σκοπό̋ μα̋, η οικοδόμηση μια̋ ανθρωποκεντρική̋ κοινωνία̋ απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο. Μέχρι τότε
όμω̋, μέσω τη̋ δράση̋ μα̋, καθημερινή
έγνοια μα̋ είναι η καλυτέρευση τη̋ διαβίωση̋ του εργαζομένου.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα
στι̋ δοσμένε̋ συνθήκε̋ που βιώνουμε
το τελευταίο διάστημα, έντονο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η καπιταλιστική
οικονομική κρίση. Δεδομένο, το οποίο το
κεφάλαιο αξιοποιεί πλήρω̋ για την
ένταση τη̋ εκμετάλλευση̋ τον εργαζομένων, έτσι ώστε να θησαυρίζουν οι λίγοι
σε βάρο̋ των πολλών. Σε αυτό το σκηνικό, μέσα στην αίθουσα του συνέδριου,
εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά τη̋ εργατική̋ τάξη̋, το καθήκον των εργατών να
θέσουν την στρατηγική του̋ και την τακτική του̋ είναι ακόμα ποιο αναβαθμισμένο.
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι
του κόμματο̋ τη̋ εργατική̋ τάξη̋, αφού
οι δεσμοί του ΑΚΕΛ και τη̋ ΠΕΟ είναι δεσμοί αίματο̋, σφυρηλατημένοι πάνω στο
αμόνι των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων του κυπριακού λαού, στου̋ οποίου̋
δεν χύθηκε μόνο ιδρώτα̋, αλλά και αίμα.
Επίση̋, το συνέδριο τίμησαν εκπρόσωποι
του Παγκόσμιου και του Ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματο̋.
Στο συνέδριο συζητήθηκε και ψηφίστηκε
μεγάλο̋ αριθμό̋ θέσεων, για όλα τα θέματα που απασχολούν του̋ εργαζόμενου̋ σήμερα και χαράχτηκαν γραμμέ̋
αγώνα για την υπεράσπιση και τη βελτίωση των εργατικών δικαιωμάτων. Αναλύθηκαν οι διεθνεί̋ πολιτικέ̋ εξελίξει̋
και δόθηκε η υπόσχεση ότι απέναντι στον
ανθρωποφάγο ιμπεριαλισμό, η ΠΕΟ θα
συνεχίσει την δράση τη̋ για ένα κόσμο
καλύτερο, δικαιότερο και ειρηνικό, μέσα
από τι̋ γραμμέ̋ τη̋ Παγκόσμια̋ Συνδικαλιστική̋ Ομοσπονδία̋. Η ΠΕΟ συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στο Παγκύπριο

6

Συμβούλιο Ειρήνη̋ και κινητοποιείται
μαζί με τι̋ υπόλοιπε̋ οργανώσει̋ και
φορεί̋ για ηθική, πολιτική και πρακτική
αλληλεγγύη σε αγωνιζόμενου̋ λαού̋ και
κινήματα.
Από τη συζητήσει̋ δεν έλειψαν και οι
προβληματισμοί για το Κυπριακό. Για την
ΠΕΟ, καμία κοινωνική κατάκτηση του
λαού και των εργαζομένων δεν μπορεί να
είναι μόνιμη και σταθερή όταν η πατρίδα
μα̋ παραμένει βίαια διχοτομημένη και
όταν η κατοχή συνεχίζεται. Η ΠΕΟ, αγωνίζεται για λύση διζωνική̋ δικοινοτική̋
ομοσπονδία̋ με πολιτική ισότητα των δυο
κοινοτήτων, όπω̋ αυτή ορίζεται από τι̋
αποφάσει̋ του Συμβουλίου Ασφαλεία̋
των Ηνωμένων Εθνών. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι η ΠΕΟ είναι κοινό δημιούργημα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων, καθώ̋ υπήρξε καθοδηγητή̋ κοινών αγώνων, όπου μέσα από
αυτού̋ σφυρηλατήθηκε η ενότητα και η
κοινή δράση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων.
Έντονο προβληματισμό είχε και το θέμα
τη̋ οικονομία̋. Καταδικαστέα είναι η
οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολή̋ νεοφιλελεύθερων μέτρων για το ξεπέρασμα
τη̋ κρίση̋. Η ΠΕΟ συμπέρανε ότι η Κυβέρνηση, παρά τι̋ έντονα αντίθετε̋ θέσει̋ τη̋ αντιπολίτευση̋, ακολούθησε την
φιλοσοφία ισοζυγισμένων μέτρων με λογικέ̋ μειώσει̋ στα έξοδα και τρόπου̋ αύξηση̋ των εσόδων. Αυτό που καθόρισε
τι̋ αρνητικέ̋ εξελίξει̋ στην οικονομία
τη̋ Κύπρου ήταν, όσο και αν προσπαθούν
κάποιοι να υποτιμήσουν την νοημοσύνη
μα̋, η αλόγιστη επέκταση και έκθεση των
κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
Το 26ο Συνέδριο τη̋ ΠΕΟ θεωρεί ότι η
κυβέρνηση, πάρα την έντονη προσπάθεια
από την Τρόικα, αλλά και από του̋ εδώ
εκπροσώπου̋ τη̋ να εκμεταλλευτούν
πλήρω̋ του̋ εργαζόμενου̋, έδωσε μάχη
και διαπραγματεύτηκε σκληρά, φέρνοντα̋ θετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά,
όμω̋, δεν παύουν να είναι οδυνηρά τα
μέτρα για του̋ εργαζόμενου̋. Η ΠΕΟ, σε
καμιά περίπτωση δεν αποδέχεται την
εφαρμογή πολιτική̋ σκληρή̋ λιτότητα̋
και με όλε̋ τι̋ δυνάμει̋ τη̋, σε συνεργασία και με το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό
Κίνημα, θα συνεχίσει τον αγώνα για υπεράσπιση των εργατικών κατακτήσεων και
τη̋ αξιοπρέπεια̋ του. Επίση̋, ξεκαθαρίζει ότι το Συνδικαλιστικό κίνημα, όταν
κρίνει ότι οι συνθήκε̋ το επιτρέπουν, θα
διεκδικήσει την αποκατάσταση του οποιουδήποτε δικαιώματο̋ που έχει διαβρωθεί, θεωρώντα̋ ω̋ πρώτιστη σημασία την
υπεράσπιση του θεσμού τη̋ ΑΤΑ. Το συνέδριο κρίνει, επίση̋, τη στάση τη̋

Τρόικα και των εργοδοτών απαράδεκτη.
Μέσα από το συνέδριο τη̋, η ΠΕΟ, έδωσε
την υπόσχεση τη̋ αγωνιστική̋ διεκδίκηση̋ και περιφρούρηση̋ του συνόλου των
εργαζομένων. Συζητήθηκαν και πολλά
άλλα θέματα που αφορούν τον εργαζόμενο λαό και τα λαϊκά στρώματα τη̋
κοινωνία̋, όπω̋ η ανεργία. Οι υποσχέσει̋ τη̋ ΠΕΟ δεν άργησαν να ξεκινήσουν
να υλοποιούνται. Στι̋ 7 Δεκεμβρίου 2012,
η ΠΕΟ πραγματοποίησε έξω από τα Γραφεία τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋ μαζική
κινητοποίηση εργαζομένων, που με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα εξέφρασαν την έντονη αντίθεση του̋ στην πολιτική τη̋ λιτότητα̋ που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει στην Κύπρο
μέσω του Μνημονίου τη̋ Τρόικα. Έκαναν
ξεκάθαρο με τον πιο εμφαντικό τρόπο,
ότι καταδικάζουν ω̋ άδικα και αντιλαϊκά
τα μέτρα που επιβάλει η ΤΡΟΪΚΑ, επειδή
φορτώνουν στου̋ ώμου̋ των εργαζομένων και των αδυνάτων το κόστο̋ αντιμετώπιση̋ τη̋ κρίση̋.
Επιπρόσθετα, οι εργάτε̋ τη̋ οικοδομική̋
Βιομηχανία̋ εξήγγειλαν 48ωρη Παγκύπρια Απεργία στι̋ 22 & 23 Νοεμβρίου 2012
στην Οικοδομική Βιομηχανία. Στην απεργία αυτή οδηγηθήκαν μετά τη λήξη τη̋
Συλλογική̋ Σύμβαση̋ που διέπει του̋
όρου̋ εργασία̋ στην Οικοδομική Βιομηχανία. Η εργοδοσία, λειτουργώντα̋ αυθαίρετα προσπάθησε επανειλημμένα να
εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο του̋
εργαζομένου̋. Μετά από επανειλημμένε̋
προσπάθειε̋ των εργατών για δίκαιη σύμβαση, δεν έμενε άλλη επιλογή από τον
απεργιακό αγώνα. Ω̋ Προοδευτική,
δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση
μα̋ στον απεργιακό αγώνα των οικοδόμων, οι οποίοι παλεύουν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του̋.
Εμεί̋, ω̋ Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α., παραμένουμε πάντα δίπλα στου̋ εργαζόμενου̋,
δίνουμε μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μα̋, για τη δημιουργία τη̋
δίκαιη̋ κοινωνία̋. Δηλώνοντα̋ παρών
στου̋ αγώνε̋ του σήμερα και του αύριο,
βροντοφωνάζουμε πω̋ «Φοιτητέ̋,
εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά».

Χριστόφοροσ̋ πΙτταρά̋
4ο Έτο̋ /Πάντειο

Το 2012 αφήνει για την Κύπρο μια
αρνητικότατη εξέλιξη, με την υποχρέωση
τη̋ κυβέρνηση̋ να προσφύγει στον
μηχανισμό στήριξη̋. Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αρκετά κράτη τα οποία δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στι̋ οικονομικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋ και ενώ δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν δάνεια από τι̋
αγορέ̋, κατέφευγαν στο μηχανισμό στήριξη̋ για να αποφύγουν την χρεοκοπία.
Τα παραδείγματα των κρατών που
κατέφυγαν στο μηχανισμό στήριξη̋
διακρίνονται σε δύο κύριε̋ κατηγορίε̋.
Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα
κράτη τα οποία προχώρησαν σε μνημονιακή σύμβαση λόγω των τεράστιων
δημοσιονομικών του̋ προβλημάτων, όπω̋
για παράδειγμα η περίπτωση τη̋ Ελλάδα̋.
Ενώ, στη δεύτερη κατηγορία είναι τα
κράτη τα οποία προχώρησαν σε μνημονιακή σύμβαση, λόγω των προβλημάτων
που δημιούργησαν οι τράπεζε̋ και οι ανάγκε̋ ανακεφαλαιοποίηση̋ του̋, όπω̋ για
παράδειγμα η περίπτωση τη̋ Ισλανδία̋.
Η περίπτωση τη̋ Κύπρου ανήκει στη
δεύτερη κατηγορία. Οι αριθμοί μιλούν από
μόνοι του̋: οι δημοσιονομικέ̋ απαιτήσει̋
ανέρχονται στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ,
ενώ οι τραπεζικέ̋ ανάγκε̋ πλησιάζουν,
όπω̋ όλα δείχνουν, τα 10 δισεκατομμύρια
ευρώ. Κατά συνέπεια είναι ξεκάθαρο, σε
όποιον δε θέλει να εθελοτυφλεί, ότι ο μοναδικό̋ λόγο̋ που η Κύπρο̋ έχει προσφύγει στο μηχανισμό στήριξη̋, είναι η τρύπα
που δημιούργησαν στην κυπριακή οικονομία οι τράπεζε̋.
Παρόλα αυτά, η αντιπολίτευση διαδίδει
ότι το θέμα με τι̋ τράπεζε̋ αποτελεί
δημιούργημα τη̋ κυβερνητική̋ προπαγάνδα̋ και προσπαθεί να πείσει τον
κυπριακό λαό ότι ο λόγο̋ άφιξη̋ τη̋
ΤΡΟΙΚΑ οφείλεται στα δημοσιονομικά
προβλήματα και στην κακή διαχείριση τη̋
οικονομία̋ από την κυβέρνηση. Το χρέο̋
τη̋ Κύπρου όμω̋ σε καμία περίπτωση δε
δικαιολογεί την ανάγκη στήριξη̋ από το
μηχανισμό στήριξη̋, καθώ̋ πρόκειται για
ένα χρέο̋ το οποίο ανέρχεται στο 74,5%
του ΑΕΠ, είναι δηλαδή πιο μικρό και από
αυτό τη̋ ίδια̋ τη̋ Γερμανία̋ (82,8%)!
Αν ευθυνόταν λοιπόν, η διαχείριση τη̋
οικονομία̋ από την κυβέρνηση, τότε η
τρόικα θα έπρεπε να είχε περάσει πρώτα
από την Γερμανία και μετά να κατέβει στο
νησί μα̋. Εξάλλου, ακόμα και στην
περίπτωση τη̋ Ισλανδία̋, όπου όχι μόνο
δεν υπήρχε έλλειμμα αλλά υπήρχε πλεόνασμα, χρειάστηκε στήριξη εξαιτία̋ του
τραπεζικού τη̋ τομέα.
Τίθεται επίμονα το ερώτημα, λοιπόν, ποιε̋
σκοπιμότητε̋ εξυπηρετούν τα ψέματα τη̋
αντιπολίτευση̋, από τη στιγμή που όλοι οι

οίκοι αξιολόγηση̋, αλλά ακόμα και η ίδια
η ΤΡΟΙΚΑ, αιτιολογούν την κάθοδό τη̋
στο νησί λόγω των τραπεζικών αναγκών.
Αφενό̋, συνεχίζεται η προσπάθεια σπίλωση̋ τη̋ πρώτη̋ αριστερή̋ διακυβέρνηση̋ του τόπου με κάθε τρόπο, εξυπηρετώντα̋ μικροπολιτικά συμφέροντα. Αφετέρου, επιχειρείται οργανωμένη συγκάλυψη
του εγκλήματο̋ που διαπράχθηκε ει̋ βάρο̋ του κυπριακού λαού. Η Γερμανική
αγορά επιδίωκε να ξεφορτωθεί τα υψηλού
κινδύνου ελληνικά ομόλογα που κατείχαν
οι τράπεζε̋ τη̋. Για να τα ξεφορτωθεί,
όμω̋, χρειαζόταν ένα̋ αγοραστή̋ τον
οποίο βρήκε στο πρόσωπο των κυπριακών
τραπεζών που τα αγόρασαν με τι̋ ευλογίε̋ τη̋ κεντρική̋ τράπεζα̋ Κύπρου. Ο
τότε διοικητή̋ τη̋ κεντρική̋ τράπεζα̋
Αθανάσιο̋ Ορφανίδη̋, γνωρίζοντα̋ την
οικονομική κατάσταση που βρισκόταν η
Ελλάδα, τζογάρισε τι̋ οικονομίε̋ του
κυπριακού λαού επενδύοντα̋ στα ελληνικά ομόλογα. Τραγική ειρωνεία τη̋ κατάσταση̋ αυτή̋ είναι πω̋ ενώ η κυβέρνηση
προειδοποιούσε μήνε̋ πριν για την επικινδυνότητα τη̋ έκθεση̋ των κυπριακών
τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα, η αντιπολίτευση κατηγορούσε την κυβέρνηση
για δήθεν προσπάθεια εμπλοκή̋ τη̋ στο
ανεξάρτητο τραπεζικό σύστημα. Ακόμα,
υπάρχουν στελέχη τη̋ αντιπολίτευση̋
που θεωρούν ότι έπρεπε να παραμείνει
στη θέση του διοικητή τη̋ κεντρική̋
τράπεζα̋ ο κύριο̋ Ορφανίδη̋. Είναι τα
ίδια άτομα και οι κομματικοί του̋ σχηματισμοί, που καλούσαν την κυβέρνηση να
υπογράψει το μνημόνιο άρον – άρον, χωρί̋ καμία διαπραγμάτευση και με οποιουσδήποτε όρου̋. Είναι τα ίδια κόμματα που
έλεγαν ότι θα έπρεπε να καλούσε η
κυβέρνηση την ΤΡΟΙΚΑ ένα ή και δύο
χρόνια νωρίτερα. Είναι οι ίδιοι πολιτικοί
ηγέτε̋ που και πριν αλλά και κατά την
διάρκεια τη̋ διαπραγμάτευση̋, οι προτάσει̋ του̋ για την οικονομία ήταν σκληρότερε̋ από αυτέ̋ που η κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει στι̋ διαπραγματεύσει̋.
Ενδεικτικά, όσο αφορά στο θέμα των περικοπών στι̋ κοινωνικέ̋ παροχέ̋, ο ΔΗΣΥ
και ΔΗΚΟ ζητούσαν αποκοπή του̋ κατά
200 εκ., η ΕΔΕΚ κατά 170 με επιπρόσθετε̋
αποκοπέ̋, ενώ η κυβέρνηση συμφώνησε
με την ΤΡΟΙΚΑ στα 117 εκ., μετά από
σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι οι πιο
πάνω κομματικοί σχηματισμοί και οι πολιτικοί του̋ ηγέτε̋, του̋ οποίου̋ καθημερινά ο κυπριακό̋ λαό̋ παρακολουθεί στα
ΜΜΕ να δίνουν παραστάσει̋ ρίχνοντα̋
κροκοδείλια δάκρυα για τα μέτρα που

έφερε η ΤΡΟΙΚΑ.Στην ουσία, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα και η ΤΡΟΙΚΑ έχουν
σαν κοινή συνισταμένη το πιο βασικό γνώρισμα που διακατέχει τι̋ νεοφιλελεύθερε̋ αντιλήψει̋ για την οικονομία. Αρνούνται μανιωδώ̋ την παραμικρή εμπλοκή
του πλούτου, των εχόντων και κατεχόντων στο ξεπέρασμα τη̋ κρίση̋. Έτσι
εξηγείται και η καταψήφιση στη βουλή,
από το σύνολο των αντιπολιτευόμενων
κομμάτων, σειρά νομοσχεδίων που κατέθεσε η κυβέρνηση για φορολόγηση του
πλούτου, τη̋ τεράστια̋ ακίνητη̋ ιδιοκτησία̋, τη̋ εκκλησία̋, των ειδών πολυτελεία̋ κ.ο.κ.
Όπω̋ δεν μπορεί ο εμπρηστή̋ να καμώνεται τον πυροσβέστη, με την ίδια φυσικότητα οι άνθρωποι που διαχρονικά εξυπηρετούν τι̋ νεοφιλελεύθερε̋ πολιτικέ̋,
που αναπαράγουν τι̋ κρίσει̋ του
συθέμελα δονούμενου καπιταλιστικού
συστήματο̋, δεν μπορούν να καμώνονται
του̋ σωτήρε̋. Στο αντιιμπεριαλιστικό
στάδιο που βρίσκεται ο κυπριακό̋ λαό̋
οφείλει να παλέψει για αποδόμηση των
λογικών τη̋ μονόπλευρη̋ λιτότητα̋ χωρί̋ να
τρέφει αυταπάτε̋ για τον απώτερο του
σκοπό που δεν είναι άλλο̋ από την ανατροπή του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματο̋ και την οικοδόμηση τη̋ ανώτερη̋ κοινωνία̋, τη̋ κοινωνική̋
δικαιοσύνη̋ και τη̋ ειρήνη̋ των λαών.
Είναι ξεκάθαρο, για άλλη μια φορά, πω̋ οι
εργαζόμενοι οφείλουν να βγουν στο προσκήνιο. Να αντιπαλέψουν τι̋ πολιτικέ̋
που εφαρμόζονται από την ΤΡΟΙΚΑ με μαζική λαϊκή συμμετοχή στι̋ κινητοποιήσει̋
τη̋ Αριστερά̋ και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματο̋. Ο κάθε νέο̋ τη̋
Κύπρου οφείλει να στρατευτεί, στην
προσπάθεια τη̋ οποία̋ ηγείται ο υποψήφιο̋ πρόεδρο̋ Σταύρο̋ Μαλά̋, για
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματο̋ απευθεία̋ από τον κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό, έτσι ώστε να μην
επωμιστούν οι λαοί τα εγκληματικά λάθη
των τραπεζών. Η πρώτη μάχη θα δοθεί
στι̋ προεδρικέ̋ εκλογέ̋ στι̋ οποίε̋ θα
ξεκαθαρίσει η κατεύθυνση τη̋ κυπριακή̋
κυβέρνηση̋ για τα ζητήματα τη̋ οικονομία̋ και το εθνικό μα̋ πρόβλημα. Από την
μια οι πολιτικέ̋ του Σταύρου Μαλά και
από την άλλη οι πολιτικέ̋ του Νίκου
Αναστασιάδη.
Στι̋ 17 και 24 του Φλεβάρη οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτε̋, στηρίζουν
τον ανεξάρτητο υποψήφιο Σταύρο Μαλά
για ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΛΠΙΔΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

•Στήριξη τη̋ επιχειρηματική̋ δράση̋ και τη̋ απασχό-

•Αύξηση τη̋ εξάμηνη̋ περιόδου παραχώρηση̋

ληση̋ των νέων, για στήριξη τη̋ νεανική̋

επιδόματο̋ ανεργία̋ σε 9 μήνε̋ και εισαγωγή

επιχειρηματικότητα̋ και ειδικότερα κάθε Κύπριου
πολίτη έω̋ 35 ετών που ξεκινά νέα επιχειρηματική
δραστηριότητα μέσω υιοθέτηση̋ του αφορολόγητου

κριτηρίων που να προσαρμόζουν το επίδομα στη
βάση των αναγκών.

για πέντε χρόνια για αστικέ̋ περιοχέ̋ και δέκα χρόνια
για αγροτικέ̋ περιοχέ̋, που απέχουν τουλάχιστον 20
χιλιόμετρα από αστικά κέντρα.

•Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
δωρεάν χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών για

•Η πολιτική των επιδομάτων, είναι δημιουργία κεντρι-

του̋ άνεργου̋ και ρυθμίσει̋ για μείωση του

κού αρχείου στο οποίο να καταγράφονται όλε̋ οι πα-

ηλεκτρικού ρεύματο̋ σε μακροχρόνια άνεργου̋

ροχέ̋ και τα επιδόματα που λαμβάνει ένα πρόσωπο, με
στόχο η κοινωνική πολιτική να επικεντρώνεται σε αυτού̋ που έχουν τι̋ πιο πολλέ̋ ανάγκε̋. Εισάγει το κριτήριο τη̋ εντοπιότητα̋, βάσει του οποίου για να μπο-

•Αναβάθμιση του συστήματο̋ εργατικών
επιθεωρήσεων. Αύξηση των ποινών για του̋

ρεί κάποιο̋ να λαμβάνει επιδόματα θα πρέπει να είναι

εργοδότε̋ που παρανομούν. Αυστηρή επίβλεψη

μόνιμο̋ κάτοικο̋ Κύπρου για τουλάχιστον δύο χρόνια.

για την εφαρμογή τη̋ υποχρεωτική̋ έκδοση̋

•Προσέλκυση ξένων επενδύσεων για τη δημιουργία

κάρτα̋ και τη̋ εγγραφή̋ στο ΤΚΑ όλων των
εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα και

νέων οικονομικών δυνατοτήτων και εσόδων
στον τουρισμό, από την πρώτη μέρα εργασία̋.
•Εξυγίανση του τραπεζικού συστήματο̋ για αποκατάσταση τη̋ χρηματοδότηση̋ στην οικονομία.

•Φραγμό στην υπερεκμετάλλευση τη̋ ξένη̋
φτηνή̋ εργασία̋ και στην εργοδοτική ασυδοσία.

•Δημοσιονομική προσαρμογή και σταθερότητα που

Αυστηρή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων

να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.

και τη̋εργατική̋ νομοθεσία̋.
•Ώθηση στην ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασία̋, εστιάζοντα̋ στην ενέργεια,
στι̋ πράσινε̋ και τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋.
Παράλληλη προώθηση τη̋ καινοτομία̋ και τη̋
έρευνα̋. Δέσμευση για αύξηση τη̋
χρηματοδότηση̋ στην έρευνα και την
καινοτομία κατά 40 εκατομμύρια ευρώ που θα
βοηθήσει μέχρι και 2000 νέου̋ επιστήμονε̋ να
εργοδοτηθούν.
•
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

•Στήριξη, διαφύλαξη και

•Σταθερότητα τη̋ Ελληνοκυπρια-

ενίσχυση τη̋ δημόσια̋ και

κή̋ πλευρά̋ σε θέσει̋ αρχών

δωρεάν παιδεία̋

μακριά από επικίνδυνε̋ διχοτομικέ̋ πολιτικέ̋, με λύση Διζωνική̋

•Ενίσχυση του ανοίγματο̋ τη̋

Δικοινοτική̋ Ομοσπονδία̋

Ιατρική̋ Σχολή̋ και τη̋ λειτουργία̋ τη̋
•Στήριξη του αιτήματο̋ του οργανωμένου φοιτητικού κινήματο̋ για άρση τη̋ υπερεκμετάλ-

•Συμπαράταξη με τι̋ Προοδευτικέ̋ Δημοκρατικέ̋ δυνάμει̋ στην
κοινωνία ενάντια στον εθνικισμό
σωβινισμό

λευση̋ των φοιτητών των ιδιωτι-

•Απόρριψη κάθε προσπάθεια̋

κών πανεπιστημίων με την παρά-

έντξη̋ τη̋ Κύπρου στο ΝΑΤΟ

νομη αύξηση των διδάκτρων

και στα προγράμματα του όπω̋

•Άρνηση τη̋ νομιμοποίηση̋ τη̋

τον Συνεταιρισμό Για την Ειρήνη

χρήση̋ των ναρκωτικών προστατεύοντα̋ την νεολαία από την
αποχαύνωση και την εξάρτηση
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υναμώνουμε του̋ αγώνε̋ μα̋ για
λευτεριά, μόρφωση, δουλειά. Κάτω
από το σύνθημα αυτό διεξήχθη στι̋
4, 5 και 6 Ιανουαρίου το 17ο Παγκύπριο
Συνέδριο τη̋ ΕΔΟΝ. Το 3ημερο συνέδριο
διεξήχθη όπω̋ προνοεί το καταστατικό
τη̋ ΕΔΟΝ τρία χρόνια μετά από το προηγούμενο Παγκύπριο Συνέδριο. Κλίμα
ενθουσιασμού έβγαινε από την αίθουσα
στη κρατική έκθεση όπου και φιλοξενήθηκε, αφού τα Εδονίτικα νιάτα έδωσαν
μαζικά το παρόν του̋ βροντοφωνάζοντα̋
πω̋ δεν γίνεται το νησί μα̋ να παραμείνει
διαιρεμένο, πω̋ ένα̋ είναι ο εχθρό̋ και
είναι ο Ιμπεριαλισμό̋, πω̋ δεν θέλουν να
πληρώσουν αυτοί τη̋ συνέπειε̋ τη̋ κρίση̋ και πω̋ θα αγωνιστούν για να τι̋
πληρώσει η πλουτοκρατία. Το Παγκύπριο
Συνέδριο αποτελεί κορυφαία στιγμή για
την Οργάνωση, αφού είναι το ανώτατο
σώμα τη̋. Είναι σταθμό̋ εκτίμηση̋ τη̋
δράση̋ τη̋ Οργάνωση̋ από το προηγούμενο συνέδριο, καθώ̋ και σταθμό̋ ανανέωση̋ των αγώνων και τη̋ παρέμβαση̋
τη̋ ΕΔΟΝ σε όλα τα θέματα που αφορούν
τη νεολαία.

Δ

Η συζήτηση γύρω από τι̋ θέσει̋ του Κ.Σ.
για το συνέδριο τη̋ Οργάνωση̋ ξεκίνησε
από τον Οκτώβριο μέσα από μαζικέ̋ Γενικέ̋ Συνελεύσει̋, όπου και εκλέχθηκαν οι
εκπρόσωποι των Τοπικών Οργανώσεων
τη̋ ΕΔΟΝ αλλά και μέσα από το πλούσιο
προσυνεδριακό διάλογο
-Την πρώτη μέρα του συνεδρίου τίμησαν
με τη παρουσία του̋ και με το δικό του̋
χαιρετισμό ο Πρόεδρο̋ τη̋ Δημοκρατία̋
Δημήτρη̋ Χριστόφια̋, αλλά και ο υποψήφιο̋ Πρόεδρο̋ Σταύρο̋ Μαλά̋. Μιλώντα̋ για την ΕΔΟΝ, ο κύριο̋ Μαλά̋ ανέφερε «Χαμένοι αγώνε̋ είναι μόνο αγώνε̋
που δεν δόθηκαν! Και τέτοιοι δεν υπάρχουν στη φαρέτρα τη̋ Οργάνωση̋ σα̋.
Με τη συμμετοχή σα̋ στου̋ αγώνε̋ του
λαού μα̋ πετύχατε πολλά. Μαζί μπορούμε
ακόμα περισσότερα.»
Στο τριήμερο Συνέδριο συμμετείχαν 813
αντιπρόσωποι από τι̋ Τ.Ο. όλη̋ τη̋ Κύπρου και του εξωτερικού. Συμμετείχαν
επίση̋ εκπρόσωποι των Τ/Κυπριακών Πολιτικών Οργανώσεων Νεολαία̋ και ξένοι
αντιπρόσωποι από 12 Οργανώσει̋ Νεολαία̋ – Μέλη τη̋ ΠΟΔΝ (Παγκόσμια̋ Ομοσπονδία̋ Δημοκρατικών Νεολαιών), όπω̋
και ο πρόεδρο̋ τη̋ ΠΟΔΝ, Δημήτρη̋ Παλμύρη̋, ο οποίο̋ είναι και ο ίδιο̋ ΕΔΟΝίτη̋. Όλε̋ οι Οργανώσει̋ υπογράμμισαν
πω̋ για να επικρατήσει η ειρήνη θα πρέπει
να ηττηθεί ο ιμπεριαλισμό̋ απʼ άκρη
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σʼ άκρη του πλανήτη.Αξίζει να σημειωθεί
πω̋ στο χαιρετισμό του̋, οι αδελφέ̋ οργανώσει̋ των Τουρκοκυπρίων, καταδίκασαν την στάση τη̋ Τουρκία̋ και εξέφρασαν την επιδίωξη του̋ για λύση Διζωνική̋
Δικοινοτική̋
Ομοσπονδία̋.
Συγκινητική ήταν η παρέμβαση του βετεράνου τη̋ ΕΔΟΝ, Δώνη Χριστοφίνη, που
απηύθυνε το δικό του χαιρετισμό, αλλά
και η παρουσία του κινήματο̋ των ΕΔΟΝοπούλων που έδωσαν μηνύματα ειρήνη̋,
αλληλεγγύη̋
και
αλληλοσεβασμού.
Στι̋ εργασίε̋ του συνεδρίου κατά τη
δεύτερη μέρα αναπτύχθηκε μια εποικοδομητική και πλούσια συζήτηση από του̋
αντιπροσώπου̋ γύρω από το Κυπριακό και
τι̋ εξελίξει̋ των τελευταίων 2 χρόνων. Το
συνέδριο προβλημάτισε και η έξαρση του
εθνικισμού-σοβινισμού στη Κύπρο και ιδιαίτερα από πλευρά̋ τη̋ νεολαία̋. Επίση̋,
συζήτηση έγινε και για τα θέματα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, τη̋ Νέα̋ Τάξη̋ Πραγμάτων και για τι̋ ιμπεριαλιστικέ̋ ΝΑΤΟϊκέ̋ επεμβάσει̋. Εκτενή̋ συζήτηση έγινε
και για τα θέματα τη̋ οικονομία̋.
Επιπλέον, συζητηθήκαν τα προβλήματα
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για του̋
αγώνε̋ που δόθηκαν και που πρέπει να δοθούν, για το μαθητικό συνδικαλισμό, για
την ανάγκη ποιοτική̋ και προοδευτική̋
δημόσια̋ δωρεάν παιδεία̋ κόντρα στην
εμπορευματοποίηση τη̋ γνώση̋, για το
περιβάλλον, τα ναρκωτικά και το
ρατσισμό, καθώ̋ και για τη ουσιαστική παρέμβασή μα̋ στο πολιτισμό κόντρα στην
υποκουλτούρα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στη περαιτέρω μορφωτική και ιδεολογική
ζύμωση των ΕΔΟΝιτών και στη σημασία
του συνδυασμού τη̋ θεωρία̋ με την
πράξη, αλλά και για την ανάγκη τη̋ συμμετοχή̋ και τη̋ οργανωμένη̋ πάλη̋ κόντρα
στο συμβιβασμό και το κατεστημένο. Το
συνέδριο κινήθηκε μέσα στα πλαίσια τη̋
κριτική̋ και τη̋ αυτοκριτική̋, σε πλαίσια
πλέρια̋ δημοκρατία̋, χαρακτηριστικά που
διακρίνουν την Οργάνωση και που είχαν
σαν αποτέλεσμα έναν εποικοδομητικό
.

ο Γ.Γ τη̋ Κ.Ε του ΑΚΕΛ Άντρο̋ Κυπριανού απηύθυνε κάλεσμα στη νεολαία να
παραμείνει μπροστάρη̋ και μαχητικό̋ συνοδοιπόρο̋ πλάι στο κόμμα του̋, το
ΑΚΕΛ, στον αντικατοχικό αγώνα και πω̋
είναι ανάγκη όσο ποτέ να σταθούν ανάχωμα σε όσου̋ σχεδιάζουν το ξεπούλημα
τη̋ πατρίδα̋ μα̋. Ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ κλείνοντα̋ την ομιλία του, παρότρυνε όπω̋
«Με την ορμή τη̋ τιμημένη̋ Ιστορία̋ μα̋
α̋ ριχτούμε στον αγώνα για να χαράξουμε νέου̋ δρόμου̋ για το μέλλον, για
την Κύπρο και το λαό μα̋»
-Κατά τη σύνοδο του νέου Κεντρικού Συμβουλίου τη̋ ΕΔΟΝ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου,
έγιναν αρχαιρεσίε̋ για την ανάδειξη τη̋
νέα̋ ηγεσία̋ τη̋ ΕΔΟΝ. Στη θέση του
Γενικού Γραμματέα τη̋ ΕΔΟΝ επανεκλέγηκε ο Χάρη̋ Καράμανο̋, ενώ στη θέση
του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα
τη̋ ΕΔΟΝ επανεκλέγηκε ο Κωνσταντίνο̋
Στυλιανού.
Το 17ο Συνέδριο τη̋ Οργάνωση̋ αποτελεί
πια σταθμό εκκίνηση̋ προ̋ τα εμπρό̋.
Μια αφετηρία για αναβάθμιση του αγώνα
τη̋ νεολαία̋ τη̋ Κύπρου με στόχο την
κατάκτηση και πραγμάτωση των οραμάτων τη̋. Πρώτο̋ σταθμό̋ για εμά̋ του̋
ΕΔΟΝίτε̋, είναι η νίκη των Δυνάμεων τη̋
προόδου και τη̋ δημοκρατία̋ στι̋ 17 και
στι̋ 24 Φεβρουαρίου, με την εκλογή του
Σταύρου Μαλά στην προεδρία τη̋
Δημοκρατία̋.

Μέλιο̋ Μιχαήλ ΤΕΙ 2ο

Κατά τη τρίτη μέρα κατατέθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Πολιτική̋ Απόφαση̋ που θα κατευθύνει το νέο Κεντρικό Συμβούλιο τη̋ ΕΔΟΝ μέχρι το επόμενο Συνέδριο, εγκρίθηκαν τα Ψηφίσματα
για τη Διεθνή Κατάσταση, την Τ/Κυπριακή
Νεολαία, του̋ αγωνιζόμενου̋ λαού̋ τη̋
Κούβα̋, τη̋ Συρία̋ και τη̋ Παλαιστίνη̋.
Στο τέλο̋ των εργασιών του συνεδρίου,
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Η

φοιτητική ταυτότητα αποτελεί μια
από τι̋ σπουδαιότερε̋ κατακτήσει̋
τη̋ ΠΟΦΕΝ, αλλά και ολόκληρού
του φοιτητικού κινήματο̋, αφού διαμέσου
αυτή̋ δίνονται οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου παροχέ̋ πρό̋ του̋ φοιτητέ̋. Διαμέσου τη̋ φοιτητικη̋ ταυτότητα̋, οι Κύπριοι φοιτητέ̋ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε χώρου̋ σπουδών του εξωτερικού, απολαμβάνουν μια σωρεία από
ωφελήματα που αποβλέπουν στην υλοποίηση τη̋ παραμέτρου για πραγματική δημόσια δωρεάν παιδεία. Μεγάλη κατάκτηση
του φοιτητικού κινήματο̋ αποτελεί και το
γεγονό̋ ότι ήδη 42 χώρε̋ τη̋ Ευρώπη̋
παρέχουν υπηρεσίε̋ για του̋ Κύπριου̋
φοιτητέ̋, αφήνοντα̋ βέβαια το ενδεχόμενο και για αύξηση του αριθμού αυτού.
Συγκεκριμένα, με την υπόδειξη τη̋ φοιτητική̋ ταυτότητα̋, εξασφαλίζονται εκπτώσει̋ σε εκατοντάδε̋ προϊόντα και υπηρεσιέ̋ τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, η φοιτητική ταυτότητα
είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νέων και εκδίδεται σε όλου̋ του̋
φοιτητέ̋ που φοιτούν σε αξιολογούμενα
και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αξιζεί
να σημειωθεί ότι η φοιτητιτκή ταυτότητα
υλοποιεί και κοινωνικού τύπου παροχέ̋,
που ειδικά στι̋ μέρε̋ μα̋ ανακουφίζουν
τον φοιτητή. Παρέχονται δωρεάν ιατρική
περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία τη̋
Κύπρου, έκπτωση 50% στα εισιτήρια εισόδου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,
έκπτωση 50% στα εισιτήρια των δημόσιων
αστικών μέσων μαζική̋ μεταφορά̋ κ.α
Δεν αποτελεί υπερβολή ότι, τόσο η εξασφάλιση όσο και η αναγνώριση τη̋ φοιτητική̋ ταυτότητα̋ είναι κατάκτηση τη̋
Προδευτική̋ και των πολύχρονων προσπαθειών τη̋, η οποία δεν επαναπαύεται
σήμερα, αλλά συνεχίζει να αγωνίζεται για
επέκταση των ωφελημάτων και των παροχών προ̋ του̋ φοιτητέ̋. Στον αντιπόδα
των προσπαθειών αυτών, βρίσκεται η Πρωτοπορία που αντί να συμπαραταχτεί με το
φοιτητικό κίνημα για το κοινό καλό,

σαμποτάρει επανειλημμένα την επίσημη
φοιτητική ταυτότητα δημιουργώντα̋ μια
άλλη ταυτότητα για τα μέλη τη̋ παράταξη̋ τη̋ και μόνο, εντείνοντα̋ έτσι τη
διάσπαση του φοιτητικού κινήματο̋.
Παρόλα αυτά, η Προδευτική συνεχίζει να
αγωνίζεται για περεταίρω αναγνώριση τη̋
φοιτητική̋ ταυτότητα̋ και καλεί κάθε Κύπριο φοιτητή να προβεί στην έκδοσή τη̋.
Σημαντική κατάκτηση τη̋ ΠΟΦΕΝ σχετικά
με την φοιτητική ταυτότητα αποτελεί η
μείωση των αεροπορικών ναύλων κατά
10%, η μεταφορά 30 κιλών και η απόκτηση
δώρων από την κάρτα Sunmiles 50% φθηνότερα, κάτι που ήταν απότοκο πολυετών
προσπαθειών του φοιτητικού κινήματο̋.
Αξίζει να σημειώθεί βέβαια ότι οι προσπάθειε̋ για τα αεροπορικά ναύλα εντάθηκαν
και στο τέλο̋ κερδήθηκαν επί προεδρία̋
τη̋ Προοδευτική̋ στην ΠΟΦΕΝ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για
ακομά μεγαλύτερε̋ κατακτήσει̋ που θα
αμβλύνουν σε ένα βαθμό το οικονομικό
πρόβλημα του κάθε φοιτητή, ενώ συνάμα
αποτελεί μια τρανταχτή επιβεβαίωση πω̋
οι διεκδικήσει̋ δεν έρχονται μέσα από
νεοφιλελεύθερε̋ πολιτικέ̋, αλλά μέσα
από σκληρέ̋ μάχε̋ του οργανωμένου φοιτητικού κινήματο̋. Η θέση τη̋ Πρωτοπορία̋ ότι η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων και ο ελέυθερο̋ ανταγωνισμό̋ θα
οδηγούσαν σε μείωση των ναύλων, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά λανθασμένη.
Ο αγώνα̋ μα̋, όμω̋, συνεχίζεται μέχρι να
ικανοποιηθούν όλα μα̋ τα αιτήματα.
Διεκδικούμε μείωση των νάυλων στο μισό
του κανονικού, παροχή ενό̋ δωρεάν εισητηρίου για κάθε τρία και αύξηση των πτήσεων σε περιόδου̋ αιχμή̋. Επιπλέον, διεκδικούμε κατάργηση των φόρων αεροδρομίου για του̋ κάτοχου̋ φοιτητική̋ ταυτότητα̋. Επίση̋, διεκδικούμε την επέκταση
των ωφελημάτων τη̋ φοιτητική̋ ταυτότητα̋ και σε άλλου̋ τομεί̋ που αφορούν το
φοιτητή, όπω̋ δωρεάν είσοδο σε καλλιτεχνικά και αθλητικά θεάματα, μειωμένε̋ τιμέ̋ σε βιβλιωπολεία, πρόσβαση στο διαδί-

κτυο κ.α., ενώ ταυτόχρονα θίγουμε το
ζήτημα για προώθηση τη̋ φοιτητική̋ ταυτότητα̋ και άλλων τρόπων έκδοση̋ αυτή̋
ειδικότερα για του̋ φοιτητέ̋ του εξωτερικού. Η Προοδευτική και πάλι μπαίνοντα̋
μπροστά στον αγώνα για μαζικοποίηση του
οργανωμένου φοιτητικού κινήματο̋, κα
τέθεσε σειρά εισηγήσεων πρό̋ την κατεύθυνση αυτή, ενώ εδώ και δύο χρόνια ξεκίνησε εκτρατεία για ενημέρωση και
συλλογή αιτήσεων, διευκολύνοντα̋ έτσι
τη διαδικασία.
Ω̋ Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α., δώσαμε και από
το δικό μα̋ μετερίζι πολλού̋ και πολύμορφου̋ αγώνε̋ τόσο για τη φοιτητική ταυτότητα, όσο και για την επίτευξη συμφωνία̋
με την Cyprus Airways. Καταθέσαμε προτάσει̋ και προωθήσαμε το συγκεκριμένο αίτημα σε πολλέ̋ συνεδρίε̋ τη̋ ΕΦΕΚ Αθήνα̋, αλλά και σε Γενικέ̋ Συνελεύσει̋,
ψηφίσματα τα οποία υιοθετήθηκαν από το
σύνολο των φοιτητών τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋. Τη χρονιά που μα̋ πέρασε, απέναντι στην στασιμότητα τη̋ Cyprus Airways
να προωθήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, με
δική
μα̋
πρόταση,
διοργανώσαμε
εκδήλωση διαμαρτυρία̋ έξω από τα γραφεία τη̋ στην Αθήνα, προσπαθώντα̋ να
πιέσουμε ακόμη περισσότερο και να ωθήσουμε τα πράγματα προ̋ την σωστή κατεύθυνση. Μετά την επίτευξη συμφωνία̋
από την ΠΟΦΕΝ, καταθέσαμε πρόταση
στην ΕΦΕΚ για προώθηση και μαζικοποίηση τη̋ Φοιτητική̋ Ταυτότητα̋ στο σύνολο των φοιτητών τη̋ Αθήνα̋, ούτω̋
ώστε όσο το δυνατό περισσότεροι φοιτητέ̋ να μάθουν και να αποκτήσουν την ταυτότητα του Οργανισμού Νεολαία̋.
Εμεί̋, συνεχίζουμε από εκεί που δεν σταματήσαμε ποτέ! Παλεύουμε για επέκταση
και αναβάθμιση τη̋ φοιτητική̋ ταυτότητα̋, για τι̋ ανάγκε̋ και τα δικαιώματα
μα̋! Α̋ συμπαραταχθούμε όλοι λοιπόν,
στο δρόμο τη̋ πάλη̋ και τη̋ διεκδίκηση̋.
Μια̋ πάλη̋ που κερδίζεται μόνο όταν είναι μαζική και οργανωμένη, με ξεκάθαρα
αιτήματα και θέσει̋ στηριγμένε̋ σε αρχέ̋
και ιδεέ̋! Με του̋ φοιτητέ̋, για του̋ φοιτητέ̋!

Άντρεα Τρύφωνο̋ ΤΕΦΑΑ 4ο
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ο δράμα που ζει εδώ και πολλά

μπεριλαμβανομένων

χρόνια ο πολύπαθο̋ παλαιστινια-

Προκλητική υπήρξε η αποσιώπηση τη̋

μικρών

παιδιών.
Ω̋ κίνημα, στηρίξαμε το δίκαιο αίτημα

κατάσταση̋ όμω̋ από τη διεθνή κοινό-

τη̋ Παλαιστίνη̋ προ̋ τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να αναβαθμιστεί η

σμού στη Λωρίδα τη̋ Γάζα̋, με εκατο-

τητα, ω̋ προ̋ τα πραγματικά δεδομένα.
Για την Προοδευτική, είναι ξεκάθαρο

ντάδε̋ νεκρού̋ και τραυματίε̋,

ότι ο υπαίτιο̋ για την τραγωδία του

αναδεικνύει για άλλη μια φορά το

λαού τη̋ Παλαιστίνη̋ είναι ο ίδιο̋ με

μη μέλο̋ του ΟΗΕ. Θυμίζουμε πω̋ την
περασμένη χρονιά ο διπλωματικό̋ αγώ-

δράμα τη̋ Παλαιστίνη̋.

τον υπαίτιο για την κυπριακή τραγωδία,

να̋ των Παλαιστινίων για διεθνή ανα-

κό̋ λαό̋ με τι̋ επιθέσει̋ του
Ισραήλ και του ανελέητου βομβαρδι-

Παλαιστίνη ω̋ κράτο̋ – παρατηρητή̋,

αλλά και ο ίδιο̋ υπεύθυνο̋ για τον πόνο

γνώριση, οδήγησε στην πρώτη

Το Ισραήλ, συνεχίζει τι̋ στρατιωτικέ̋

που σκορπά ο πόλεμο̋ σε ολόκληρο τον

σημαντική νίκη με την υπερψήφιση του

του

αδιάκοπου̋

πλανήτη. Αυτό̋ είναι ο κοινό̋ εχθρό̋

αιτήματό̋ του̋ για πλήρη ένταξη στην

βομβαρδισμού̋, ενώ ετοιμάζει χερσαία
εισβολή στη Γάζα, επαναβεβαιώνοντα̋

για το σύνολο τη̋ ανθρωπότητα̋ και
έχει όνομα. Δεν είναι άλλο̋ από τον

πολιτιστικό οργανισμό των Ηνωμένων

έτσι το ρόλο του ω̋ χωροφύλακα του

Ι

επιχειρήσει̋

ιμπεριαλισμού

με

στην

Μέση

μ

π

ε

ρ

ι

α

λ

ι

σ

μ

ό

UNESCO, τον επιστημονικό και

.

Εθνών. Η εξέλιξη αυτή θα αποτελεί
ακόμα ένα βήμα προ̋ τα μπρο̋ στον
ασταμάτητο αγώνα του Παλαιστινιακού

Ανατολή,

εξυπηρετώντα̋ τα δικά του συμφέρο-

Δεν μπορούμε βέβαια να αφήσουμε στο

ντα, αλλά και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια

περιθώριο το μεγάλο και συνάμα θετικό

Λαού για αναγνώριση του

του ΝΑΤΟ. Ω̋ Προοδευτική, μαζί με

Παλαιστινιακού κράτου̋ στα σύνορα

ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα, ζητήσαμε

βήμα που έχει γίνει στι̋ προσπάθειε̋
τη̋ Παλαιστίνη̋ για διεθνοποίηση του

από την πρώτη στιγμή, τον άμεσο

προβλήματο̋. Θετικότατο βήμα είναι το

τερματισμό τη̋ νέα̋ ισραηλινή̋ επιδρο-

γεγονό̋ ότι η Παλαιστίινη, αναβαθμί-

μή̋ και τη̋ θηριωδία̋ που διαπράττει

στηκε σε «μόνιμο̋ παρατηρητη̋ στον

το Ισραήλ σε βάρο̋ του Παλαιστινιακού

ΟΗΕ», σε μια ψηφοφορία η έκβαση τη̋

Λαού. Η ΕΔΟΝ, αποδεικνύοντα̋ για
άλλη μια φορά την έμπρακτη στήριξη

οποία̋ ήταν αναμενόμενη. Οι χώρε̋

Λαό,

που ψήφισαν υπέρ του παλαιστινιακού
αιτήματο̋ για αναβάθμιση σε «κράτο̋ -

συμμετείχε σε πορεία που κατευθύν-

παρατηρητή» τη̋ Παλαιστίνη̋ ήταν 138

θηκε προ̋ την Πρεσβεία του Ισραήλ

από σύνολο 193 (9 κατά, μεταξύ των

στι̋ 23-11-2012. Με αυτό τον τρόπο, ω̋

οποίων οι Ηνωμένε̋ Πολιτείε̋ και 41

τη̋

προ̋

τον

Παλαιστινιακό

η νεολαία τη̋ Αριστερά̋, δηλώσαμε την

απείχαν). Με αυτό τον τρόπο, συνεπάγε-

συμπαράστασή μα̋ στον αγώνα του
παλαιστινιακού λαού
καταδικάζοντα̋

ται η αναβάθμιση του διεθνού̋ τη̋ κύρου̋, με πρόσβαση στι̋ υπηρεσίε̋ του

έντονα

τα

νέα

κατοχικά

ΟΗΕ και τι̋ διεθνεί̋ συνθήκε̋. Αυτό,

Λω-

αποτελεί γεγονό̋-σταθμό στην ιστορία

ρίδα τη̋ Γάζα̋, με

τη̋ αραβοϊσραηλινή̋ διένεξη̋ και

εκατοντάδε̋

μια μεγάλη διπλωματική ήττα για τι̋

εγκλήματα στην

θύματα συ-

ΗΠΑ

και

το

Ισραήλ

του 1967.

Μαρία Λυμπουρή
ΠΑΠΕΙ 1ο

Α

υτή ήταν η
τελευταία
επιθυμία
του Δάσκαλου
Αρίφ Χασάν
Ταχσίν, που επανέλαβε στου̋
συναγωνιστέ̋ του
λίγε̋ μόνο μέρε̋
πριν αφήσει την
τελευταία του
πνοή. Έστω και αν
δεν κατάφεραν να
ρίξουν τελικά τη
τέφρα του στη Μεσόγειο, εντούτοι̋
οι Τουρκοκύπριοι
δάσκαλοι σε μια
σεμνή τελετή, χωρί̋ κανένα απολύτω̋ θρησκευτικό ή
εθνικιστικό σύμβολο, αποχαιρέτησαν ένα από του̋
ιστορικού̋ ηγέτε̋
του κυπριακού
προοδευτικού κινήματο̋.
Ο Αρίφ Χασάν Ταχσίν, απεβίωσε στι̋
13/12/2013 σε ηλικία 76 ετών, αφήνοντα̋ πολύτιμη
παρακαταθήκη
στι̋ νέε̋ γενεέ̋
τι̋ ιδέε̋ και του̋
αγώνε̋ του. Ο
«Δάσκαλο̋», πολέμησε με σθένο̋
τον
ελληνοκυπριακό
και τον τουρκοκυπριακό σοβινισμό.

Φυλακίστηκε για
την πολιτική
δράση και
διώχθηκε για τι̋
ιδέε̋ του,γιατι πίστευε ότι Τουρκοκύπριοι και
Ελληνοκύπριοι
μπορούν μαζί να
ελευθερώσουν την
κοινή του̋ πατρίδα,
υψώνοντα̋ τη
φωνή του ενάντια
στην κατοχή τη̋
πατρίδα̋ του.
Ήταν μια από τι̋
ηγετικέ̋ μορφέ̋
του προοδευτικού
κινήματο̋, πιστό̋
υποστηρικτή̋ και
φορέα̋ τη̋ ιδέα̋
τη̋ Ελληνοτουρκική̋ φιλία̋. Μα̋ δίδαξε τον
κυπριακό
πατριωτισμό, την
αφοσίωση στην
πρόοδο και την
κοινωνική δικαιοσύνη. Μα̋ έδειξε
τον στόχο τη̋ επανένωση̋
λέγοντα̋ πω̋
«Όσοι περπατούν
στον ίδιο δρόμο,
δεν μπορούν να
φτάσουν σε
διαφορετικό
τόπο».

Η Κύπρο̋ έχασε
ένα γνήσιο αγωνιστή, τον ιστορικό
ηγέτη τη̋
Συντεχνία̋ των
Τουρκοκύπριων
Δασκάλων.
Από του̋ συνεπέστερου̋
υπερασπιστέ̋ των
δικαωμάτων
ολόκληρου του
Κυπριακού λαού. Ο
Δάσκαλο̋ έφυγε,
μα οι αγώνε̋ και
ιδέε̋ του θα συνεχίσουν να εμπνέουν Ελληνοκύπριου̋ και Τουρκοκύπριου̋ που θέλουν
την προκοπή τη̋
κοινή̋ του̋
πατρίδα̋.

Ορθοδοξία
Γεωργίου
ΤΕΙ/2ο
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πω̋ κάθε χρόνο, έτσι και φέτο̋, πραγματοποιήθηκε το τακτικό συνέδριο τη̋ ΠΟΦΕΝ
στι̋ 28 Δεκεμβρίου 2012. Εκατοντάδε̋
σύνεδροι εκπροσωπώντα̋ του̋ φοιτητέ̋ από κάθε χώρο σπουδών όπου υπάρχει οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, με
βάση τα εκλογικά αποτελέσματα τη̋
περσινή̋ χρονιά̋, συμμετείχαν στι̋ εργασίε̋ του συνεδρίου που είχαν στόχο
την διαμόρφωση τη̋ πορεία̋ που θα
ακολουθήσει η Ομοσπονδία για την νέα
χρονιά, τόσο για το κυπριακό πρόβλημα
όσο και για τα φοιτητικά ζητήματα που
απασχολούν του̋ Κύπριου̋ φοιτητέ̋.
Η Προοδευτική, θεωρεί το συνέδριο - το
ανώτατο όργανο των φοιτητών - ω̋
χώρο ανταλλαγή̋ απόψεων και εκτιμήσεων, για το καλό του τόπου μα̋ και του
φοιτητικού κινήματο̋, ω̋ αφετηρία
νέων αγώνων και διεκδικήσεων και ω̋
χώρο από τον οποίο το φοιτητικό κίνημα
μπορεί να βγει πιο δυνατό, έτοιμο για
νέε̋ προκλήσει̋. Το συνέδριο και γενικότερα ο θεσμό̋ τη̋ ΠΟΦΕΝ, αποτελεί
καρπό των προσπαθειών του προοδευτικού φοιτητικού κινήματο̋ για αύξηση
τη̋ επιρροή̋ του στα όσα εξελίσσονται
στον τόπο μα̋ και στο κάθε χώρο σπουδών. Γιʼ αυτό, ω̋
Προοδευτική, επιδεικνύουμε απόλυτο
σεβασμό στι̋ διαδικασίε̋ του.
Δυστυχώ̋, οι αποφάσει̋ του 39ου συνεδρίου τη̋ ΠΟΦΕΝ αποτελούν πισωγύρισμα για το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Η ξεκάθαρη θέση τη̋ Ομοσπονδία̋ για το Κυπριακό έχει θολώσει, με
την απάλειψη τη̋ μορφή̋ λύση̋ για την
οποία παλεύει ο λαό̋ μα̋ διαχρονικά.
Δυστυχώ̋, το σοβαρότερο πρόβλημα
του τόπου και του λαού μα̋ έγινε
παιχνίδι μικροκομματικών και μικροπαραταξιακών συμφερόντων μεταξύ τη̋
παράταξη̋ του Νίκου Αναστασιάδη,
ΦΠΚ Πρωτοπορία και τη̋ παράταξη̋ του
ΔΗΚΟ, Αναγέννηση̋. Η απελευθέρωση
και επανένωση τη̋ πατρίδα̋ μα̋, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, αφού αυτή ήταν
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η κατεύθυνση από την Πινδάρου.
Πρωτοπορία και Αναγέννηση συμπεριφέρονταν σαν μια παράταξη. Φαίνεται
σύγχυσαν το «ενώνουμε δυνάμει̋» με
το «συγχωνεύουμε παρατάξει̋».
Στελέχη τη̋ Πρωτοπορία̋ γράφονταν
στη θέση αντιπροσώπων τη̋ Αναγέννηση̋ που δεν προσήλθαν στο Συνέδριο,
κατέθεσαν και στι̋ έξι θεματικέ̋ ενότητε̋ κοινό ψήφισμα, ενώ οι τοποθετήσει̋
του̋ κινούνταν προ̋ την ίδια κατεύθυνση.
Στελέχη τη̋ Πρωτοπορία̋, με τον
άκρατο φανατισμό, εθνικισμό και
αλαζονεία που του̋ διακατέχει, έδειξαν
για άλλη μια φορά το πραγματικό του̋
πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που μακιγιάρεται στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, μεταλλασσόμενο ανάλογα με
τι̋ περιστάσει̋. Μα̋ έδειξαν για άλλη
μια φορά τον αντιΑΚΕΛισμό του̋ και
την τεράστια του̋ επιθυμία να αναρριχηθούν πάση θυσία στην εξουσία.
Σταθερή διαχρονικά στι̋ θέσει̋ τη̋, η
Προοδευτική ήταν η μόνη παράταξη που
σεβάστηκε το Συνέδριο τη̋
Ομοσπονδία̋ και μέσω των
εκπροσώπων τη̋ κατέθεσε τι̋ δικέ̋ τι̋
θέσει̋ για το Κυπριακό, τα φοιτητικά ζητήματα, την οικονομική κρίση και την
Ε.Ε., για τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και το
χαιρετισμό προ̋ την Τ/κ νεολαία. Για
εμά̋, το Συνέδριο τη̋ ΠΟΦΕΝ είναι
χώρο̋ εποικοδομητικών συζητήσεων
και όχι αρένα μάχη̋, όπω̋ επιδίωξαν να
το μετατρέψουν οι υπόλοιπε̋ παρατάξει̋.
Δυστυχώ̋, μετά το 39ο Συνέδριο, η
ΠΟΦΕΝ περιέρχεται στα χέρια τη̋ δεξιά̋ και γίνεται υποχείριο του εκλογικού
επιτελείου του Αναστασιάδη για την
εκλογή του στην προεδρία. Φέτο̋, η παράταξη του Αγώνα δεν εκπροσωπείται
για πρώτη φορά μετά από χρόνια στη
νέα γραμματεία τη̋ ΠΟΦΕΝ κάτι που
μα̋ λυπεί, ανεξαρτήτω̋ αν σήμερα

βρισκόμαστε σε έντονη πολιτική
αντιπαράθεση.
Ω̋ Προοδευτική Κ.Φ., δηλώνουμε πω̋
δε θα αφήσουμε την Πρωτοπορία να
διαλύσει τι̋ κατακτήσει̋ του οργανωμένου φοιτητικού κινήματο̋ και να εκφυλίσει τα όργανα του. Θα συνεχίσουμε να
διεκδικούμε για του̋ φοιτητέ̋ και τα
προβλήματα του̋ και θα αντισταθούμε
στι̋ όποιε̋ πολιτικέ̋ στοχοποιούν τη
νέα γενιά. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασισμένοι να παλεύουμε για τι̋ ανάγκε̋ των φοιτητών, συνεχίζουμε να παλεύουμε για το μέλλον, συνεχίζουμε
από εκεί που δε σταματήσαμε ποτέ.

Χρύσανθο̋ Ιωάννου
ΙΑΤΡΙΚΗ 3ο

