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ο δεύτερο κύμα της πανδημίας φανέρωσε την αδράνεια που επέδειξε η
κυβέρνηση για να προστατεύσει την υγεία του λαού αλλά και να διασφαλίσει τα
δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας. Τα νέα μέτρα που εξαγγέλθηκαν
στις 27 Νοεμβρίου επιβεβαιώνουν την πρόθεση των κυβερνώντων, ακόμα και
μέσα σε αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα
του μεγάλου κεφαλαίου, αδιαφορώντας πλήρως για τις επιπτώσεις που
θα επιφέρουν τα μέτρα αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γυμναστήρια και χώροι
εστίασης κινδυνεύουν με κλείσιμο τη στιγμή που τα μεγάλα εμπορικά κέντρα συνεχίζουν
να λειτουργούν με μεγαλύτερο κίνδυνο για συνωστισμό κόσμου και εξάπλωση της
πανδημίας.
Αυθαιρεσία εργοδοτών με την ανοχή της κυβέρνησης
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αποτελούν πρόκληση για το λαό οι αποκαλύψεις σχετικά
με το σφαγείο της Cypra, του οποίου ο ιδιοκτήτης εργοδοτούσε παράνομα αλλοδαπούς
εργαζόμενους, με εξευτελιστικούς μισθούς και όρους εργασίας και τους στοίβαζε
σαν σαρδέλες σε container με
αποτέλεσμα την τεράστια εξάπλωση
του ιού σε αυτούς τους ανθρώπους.
Την ίδια στιγμή που το
Πέραν της σωρείας παρανομιών
κυβερνών κόμμα, δια
του
συγκεκριμένου
σφαγείου,
στόματος
του εκπρόσωπου
αγανάκτηση προκαλούν η ανοχή και
η απροθυμία της κυβέρνησης, να
τύπου του, κομπάζει ότι το
αντιμετωπίσει αυτές τις παρανομίες
καζίνο είναι η μεγαλύτερη επένδυση
αλλά κυρίως η ευνοϊκή μεταχείριση
στην Κύπρο, η παιδεία και η
της οποίας έτυχε η Cypra μετά
υγεία
παραμένουν οι φτωχοί
την απόφαση της κυβέρνησης
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ να κλείσει το
συγγενείς στις προτεραιότητες
ημικρατικό σφαγείο στην Κοφίνου.
της κυβέρνησης.
Την ίδια στιγμή, η αυθαιρεσία της
εργοδοσίας εν μέσω πανδημίας
εντείνεται, με πιέσεις εργοδοτών
προς εργαζομένους για να συναινέσουν στη μη καταβολή του 13ου μισθού.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποκύψουν στην αυθαιρεσία. Ο 13ος μισθός
είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων που διασφαλίζεται μέσα από
νομοθεσίες. Μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, κρίνεται ακόμα πιο επιτακτική η
ανάγκη συστράτευσης των νέων εργαζομένων με την ΕΔΟΝ και την ΠΕΟ, για να
υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους με οργανωμένο αγώνα.
Υγεία και Παιδεία οι φτωχοί συγγενείς
Την ίδια στιγμή που το κυβερνών κόμμα, δια στόματος του εκπρόσωπου τύπου
του, κομπάζει ότι το καζίνο είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην Κύπρο, η παιδεία
και η υγεία παραμένουν οι φτωχοί συγγενείς στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Πέραν από τις διακηρύξεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και της επίκλησης
στην ατομική ευθύνη των πολιτών, τίποτε δεν έγινε για να προετοιμαστούν τα
δημόσια νοσηλευτήρια. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του ΟΟΣΑ, η Κύπρος βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις πανευρωπαϊκά στις επιπρόσθετες δαπάνες στην υγεία για
αντιμετώπιση της πανδημίας. Οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση τι έγινε με τα
100 εκατομμύρια ευρώ για την υγεία που εξήγγειλε πριν μήνες. Να απαντήσει τι
έγινε με τα μέτρα προφύλαξης των επαγγελματιών υγείας και με τη δημιουργία
μονάδων εντατικής θεραπείας σε όλα τα νοσοκομεία. Δυστυχώς η κατάσταση των
τελευταίων εβδομάδων με τα εκατοντάδες κρούσματα κορωνοϊού αποδεικνύει
ότι οι κυβερνώντες δεν προετοιμάστηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του
λαού. Η ασύγγνωστη αδράνεια που επέδειξε η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ
έχει οδηγήσει τους πολίτες της επαρχίας Αμμοχώστου χωρίς νοσοκομείο, καθώς
το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης
των περιστατικών COVID-19. Οι πολίτες της επαρχίας με άλλα προβλήματα υγείας
αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην Λάρνακα για να εξυπηρετηθούν, τη στιγμή
που το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος δύο
επαρχιών.
Στην παιδεία η προχειρότητα και η έλλειψη πλάνου συνεχίζονται παρά τις φωνές
μαθητών, καθηγητών και γονιών για να βρεθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που
συνεχώς αυξάνονται. Η πολυδιαφημιζόμενη τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων
δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ μαθητές συνεχίζουν να μην έχουν τα απαραίτητα
τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης. Αντί
της επίλυσης των προβλημάτων το Υπουργείο Παιδείας επιμένει στην εφαρμογή
των εξετάσεων ανά τετράμηνο, η οποία όχι μόνο θα οδηγήσει στην αύξηση του
άγχους, της βαθμοθηρίας και της παραπαιδείας αλλά θα επιτείνει την ανισότητα
μεταξύ των μαθητών. Πως οι μαθητές Λεμεσού και Πάφου αλλά και οι μαθητές
που για εβδομάδες βρίσκονταν σε κατ’ οίκον περιορισμό θα μπορέσουν ισότιμα
να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις; Πως θα μπορέσουν με αυτά τα δεδομένα όλοι οι

μαθητές να καλύψουν στον ίδιο βαθμό τη διδακτέα ύλη; Τα προβλήματα που προκύπτουν
είναι πολλά αλλά το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να μην έχει καμία επαφή με την
πραγματικότητα.
Κοινό μέτωπο Ε/κ και Τ/κ ενάντια στη διχοτόμηση
Η προκλητικότητα της Τουρκίας συνεχίζεται με τον Ερντογάν να προσπαθεί με κάθε
ευκαιρία να τορπιλίσει την προσπάθεια επίτευξης λύσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις
εμπρηστικές δηλώσεις στα πλαίσια του «πικνίκ» στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.
Η παραβίαση και η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και η επιμονή
του Τατάρ, για να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συνομοσπονδιακές,
διχοτομικές λύσεις καταδεικνύουν την εντεινόμενη προσπάθεια της Άγκυρας για λύση δύο
κρατών. Θα πρέπει ο κ. Αναστασιάδης χωρίς αντιφάσεις και παλινδρομήσεις να προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέσω του ΟΗΕ για να αποσυρθούν οι απαράδεκτες
θέσεις της Τουρκίας και για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στη βάση του πλαισίου
Γκουτέρες με στόχο τη λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό.
Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η συνέχιση της στασιμότητας και του παρατεταμένου αδιεξόδου
ενισχύει και τις εθνικιστικές και μισαλλόδοξες φωνές. Οι απειλές, οι προπηλακισμοί και οι
εκφράσεις μίσους όπως αυτές εναντίον του Γ.Γ. της συντεχνίας Τουρκοκυπρίων δασκάλων,
Σ. Ελτσίλ, από εκπροσώπους του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος και εθνικιστών στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα αλλά και ο προπηλακισμός μαθητριών στο Λύκειο Δασούπολης,
που τόλμησαν να αναρτήσουν δίγλωσσα πλακάτ με μηνύματα ειρήνης καταδεικνύουν ότι η
διαιώνιση της παρούσας κατάστασης ενισχύει τη μισαλλοδοξία και τον εθνικισμό.
Η ελπίδα όμως δεν έχει πεθάνει, η ελπίδα ζει στους αγώνες του λαού μας. Η πρόσφατη
μεγαλειώδης κινητοποίηση των Τουρκοκύπριων ενάντια στην προσπάθεια προσάρτησης
από την Τουρκία αποδεικνύει περίτρανα πως τίποτα δεν τελείωσε. Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει τον
αγώνα ενάντια στον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία, ενάντια στη διχοτόμηση. Συνεχίζουμε
τον αγώνα για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και για επανέναρξη των
συνομιλίων από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα. Θα συνεχίσουμε να καλούμε σε κοινό
μέτωπο Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα από
οργανωμένο και μαζικό αγώνα ο λαός μας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να
ανατείλει η μέρα της επανένωσης και της ειρήνης στην Κύπρο. Ο κυπριακός λαός δεν είπε
ακόμα την τελευταία του λέξη.
Η ειρήνη στην Κύπρο δεν θα εμποδιστεί - Kıbrıs’ta barış engellenemez

• Άλκης Συλικιώτης
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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“Εκεί μας κατάντησαν, κουμπάροι να
βρίζουν κουμπάρους”

συνέντευξη

Από τον περασμένο Μάρτιο, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του κορωνοϊού. Ήταν έτοιμο το σύστημα
υγείας για να αντιμετωπίσει την πανδημία; Πως θα κρίνατε τους χειρισμούς της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Υγείας κατά το πρώτο κύμα κορωνοϊού στην Κύπρο;
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των νοσοκομείων, τη δημιουργία Εργαστηρίου Δημόσιας
Υγείας και Λοιμωδών Νοσημάτων, και την φρόνιμη διαχείριση
του προσωπικού.
Διεκδικήσαμε όπως το νοσοκομείο αναφοράς έχει όλα τα
διαθέσιμα μέσα, πόρους, στελέχωση τόσο για την αντιμετώπιση
της πανδημίας όσο και για την εξυπηρέτηση όλων των
θεμάτων υγείας των πολιτών της επαρχίας. Ζητήσαμε όπως
το Υπουργείο Υγείας διαχειριστεί την έννοια της επίταξης ως
εργαλείο συνεργασίας και σωστής οργάνωσης ενώ εισηγηθήκαμε
συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων.
Πως επηρεάζεται απ’ όλη αυτήν την κατάσταση η πορεία του ΓΕΣΥ;
Ποια η άποψη του ΑΚΕΛ;

Αντικρίζουμε το θέμα μέσα από το πρίσμα ότι η πανδημία αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Υπενθυμίζω τις δηλώσεις
ευρωπαίων ηγετών και Κυπριών πολιτικών κατά το πρώτο κύμα ότι μετά την πανδημία πρέπει να αναθεωρήσουν τις
Μας προβληματίζει αν η εφαρμοζόμενη πολιτική για το COVID και η πάρα
πολιτικές τους και να ενισχύσουν την δημόσια υγεία και τα δημόσια νοσηλευτήρια.
πολύ καθυστερημένη υλοποίηση της αυτονόμησης θα λειτουργήσει ως
Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη μέσα από την πολιτική της υποχρηματοδότησης και των παλινδρομήσεων οδήγησε τα
δούρειος ίππος για το ΓΕΣΥ, δεδομένου ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός
δημόσια νοσηλευτήρια σε μαρασμό, αποδυνάμωση, υποστελέχωση και αντί του εκσυγχρονισμού, αναδιοργάνωσης,
3 χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου είναι απών, δεν
της λύσης στα προβλήματα συσσώρευσε νέα. Οι συνέπειες των πράξεων ή μάλλον της απραξίας του Υπουργείου
υπάρχει οδικός χάρτης, δεν έχει στελεχωθεί πλήρως ο οργανισμός.
Υγείας και του ΟΚΥΠΥ (του οργανισμού που ανέλαβε την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων) τα προηγούμενα
χρόνια αλλά και κατά την διαχείριση της κρίσης οδήγησαν σε χαοτική κατάσταση και τεράστια προβλήματα.
Ως ΑΚΕΛ στηρίξαμε έμπρακτα τη μεταρρύθμιση του ΓΕΣΥ με την αξίωση
όμως ότι αυτή θα συνοδευόταν με κατάλληλες ενέργειες από μέρους του
Ο σχεδιασμός ήταν ανεπαρκής, ο προγραμματισμός ανύπαρκτος, η επικοινωνία ελλιπής, δεν υπήρχαν τα βασικά
Υπουργείου και της Κυβέρνησης για να στηριχτεί αποτελεσματικά η δημόσια
είδη ατομικής προστασίας, η εκπαίδευση υπήρξε αποσπασματική, το νοσοκομείο αναφοράς επιλέχθηκε με
υγεία και τα νοσηλευτήρια, για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ.
κριτήρια που μόνο ερωτήματα προκαλούν, ενώ κάποιες κλίνες για τις μονάδες εντατικής θεραπείας έγιναν
μετά την λήξη του lockdown. Το θέμα το εφοδιασμού των νοσοκομείων λύθηκε ένα μήνα μετά το πρώτο
Δυστυχώς ελάχιστα έγιναν για την ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου
κρούσμα, το Νοσοκομείο Πάφου έκλεισε, ενώ παροπλίστηκαν τα
τομέα υγείας παρόλο που ζητήσαμε να κατατεθεί από το Υπουργείο
υπόλοιπα νοσοκομεία και μεγάλος αριθμός λειτουργών υγείας
οδικός χάρτης, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, κοστολογημένες
Ως
ΑΚΕΛ
είχαμε
πει
ότι
«η
ασθένησαν.
πολιτικές και δράσεις για στήριξη τους .
πολιτεία θα πρέπει να είναι
Παρόλους τους πανηγυρισμούς για την πετυχημένη διαχείριση της
Επειδή το ΑΚΕΛ δεν χαρακτηρίζεται από άρνηση εισηγηθήκαμε
έτοιμη για ένα
κρίσης μια ψύχραιμη ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στο ασφαλές
μέτρα όπως: σύγκληση ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού των
συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση μεταξύ άλλων αντιλαμβανόμενη την
άλλο κύμα της πανδημίας ή μια νέα
δημόσιων νοσηλευτηρίων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,
οριακή κατάσταση του συστήματος υγείας και των νοσηλευτηρίων
Βελτίωση της λειτουργικότητας/ αποτελεσματικότητας του ΟΚΥΠΥ,
επιδημία»
και
εισηγηθήκαμε
προχώρησε στο LOCKDOWN το οποίο αποτελούσε από μόνο του
σωστή χρηματοδότηση και ετήσια κρατική ενίσχυση των δημόσιων
σειρά 18 μέτρων
έκφραση αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί σε πιθανά
νοσηλευτηρίων, για τη διατήρηση της ετοιμότητας για όσα θα
αυξημένα κρούσματα και παραδοχή ότι χρειαζόμασταν τον χρόνο
απαιτηθούν σε αντίστοιχη κατάσταση κρίσης, για υπηρεσίες που δεν
να προετοιμαστούμε.
θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ και παραμένουν στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.
Ενώ θα θέλαμε να δούμε με κατανόηση την προσέγγιση της
Τη σωστή στελέχωση, εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών για την
κυβέρνησης, αφού ο COVID ήταν κάτι τόσο νέο για όλο το κόσμο
λειτουργία τους, ελκυστικά πακέτα εργοδότησης, εκσυγχρονισμό και ενίσχυση
και πολλές χώρες προχώρησαν σε παρόμοιες πολιτικές αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο και
του εξοπλισμού. Εφαρμογή πλήρους εκπαιδευτικής πολιτικής, πλήρης μηχανογράφηση
κατανοητό ήταν η πλήρης επανάπαυση στις
των νοσοκομείων και των υπηρεσιών τους, δημιουργία νέων κλινικών - ΜΕΘ σε όλα τα
“δάφνες επιτυχίας’’ της διαχείρισης του πρώτου κύματος της πανδημίας.
νοσοκομεία, κέντρου τραύματος επιπέδου Ι, δημιουργία μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης
και εργαστηρίου δημόσιας υγείας και λοιμωδών.

Μετά την περίοδο καραντίνας, τα κρούσματα κορωνοϊού είχαν μειωθεί κατακόρυφα. Παρ’
όλα αυτά λίγους μήνες μετά βρισκόμαστε μπροστά στο δεύτερο κύμα κορωνοϊού στην
χώρα μας. Που θα αποδίδατε αυτή την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων;

Τα δημόσια νοσηλευτήρια υπάρχουν για να διασφαλίσουν ότι ο πολυτραυματίας θα τύχει σωστής
αντιμετώπισης, ο βαρέως πάσχων θα τύχει νοσηλείας σε οργανωμένη ΜΕΘ, τα δύσκολα και
σπάνια περιστατικά θα τύχουν της καλύτερη αντιμετώπισης σε οργανωμένες κλινικές. Παρέχουν
νοσηλεία σε όλους, τον ανασφάλιστο μετανάστη, τον κοινοτικό, τον πολίτη τρίτης χώρας, τον
Αποτελεί λογική εξέλιξη της αποκατάστασης της ομαλότητας η αύξηση των κρουσμάτων.
ανάπηρο, τον ψυχιατρικά ασθενή, υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν τις μαζικές καταστροφές
Ακυρώνοντας το lockdown της πρώτης φάσης, ακυρώσαμε τον αποκλεισμό της χώρας από
και επιδημίες που κατά καιρούς μας πλήττουν.
εξωγενείς παράγοντες όποτε αυξήθηκαν και τα κρούσματα. Θα έλεγα ότι ήταν σε μεγάλο
Τα δημόσια Νοσηλευτήρια υπάρχουν για να είναι ο αντίποδας ενός κερδοσκοπικού ιδιωτικού τομέα
βαθμό αναμενόμενο. Το μη αναμενόμενο ήταν ο πανικός και οι αντιφάσεις στα μέτρα
υγείας ώστε να συγκρατηθεί το κόστος της υγείας και να εξασφαλιστούν όλες εκείνες οι υπηρεσίες
που λήφθηκαν. Εδώ κρίνεται η επάρκεια των μέτρων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου
υγείας που δεν θα επιδιώξει να καλύψει ο ιδιωτικός τομέας και τέλος για να διασφαλίσουν την
κύματος. Οι σκοπιμότητες επηρέασαν αρνητικά την διαχείριση και δημιουργήθηκαν
βιωσιμότητα και ύπαρξη του ΓΕΣΥ.
χαοτικές καταστάσεις.
Μοναδική έγνοια του ΑΚΕΛ η υγεία των πολιτών. Η παρούσα κατάσταση υπενθυμίζει ότι η κοινωνία
μας πρέπει να είναι κοινωνία αλληλεγγύης και ενισχύει την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι η υγεία δεν
Θεωρείτε πως η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, είχαν θωρακίσει το σύστημα
μπορεί και δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα. Η υγεία και το δικαίωμα στην ζωή είναι αδιαπραγμάτευτα
υγείας κατάλληλα μέσα στο διάστημα από το πρώτο μέχρι και το δεύτερο κύμα
και για αυτά θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.
κορωνοϊού;
Εγώ λέω ότι κάτω από τις συνθήκες πανδημίας είναι φυσιολογικά κάποια λάθη
ή αντιφάσεις. Άλλωστε δεν αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα πανδημίες.
Αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι η προχειρότητα και μη αξιοποίηση του
μεσοδιαστήματος από το 1ο στο 2ο κύμα για να προετοιμαστούμε και να
θωρακιστεί η κοινωνία στο μέτρο του δυνατού. Ως ΑΚΕΛ στην προσπάθεια
μας να στηρίξουμε την κοινωνία κατά το πρώτο κύμα δεν προχωρήσαμε σε
κριτική αλλά σε εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος και
για την προετοιμασία για το δεύτερο κύμα. Δυστυχώς η Κυβέρνηση και
το Υπουργείο Υγείας επαναπαύθηκαν στην πολιτική των διαταγμάτων.
Ως ΑΚΕΛ είχαμε πει ότι «η πολιτεία θα πρέπει να είναι έτοιμη για ένα
άλλο κύμα της πανδημίας ή μια νέα επιδημία» και εισηγηθήκαμε σειρά
18 μέτρων όπως τη διοχέτευση επαρκών πόρων στον τομέα της υγείας,
τη τάχιστη ολοκλήρωση σφαιρικού σχεδίου δράσης, τη καταγραφή
αναγκών σε υποδομές, εξοπλισμό στελέχωση, εκπαίδευση για κάθε
πιθανό σενάριο, την ενίσχυση του ΤΑΕΠ, τη δημιουργία ΜΕΘ σε όλα
τα νοσοκομεία και τη διατήρηση χώρων/κλινών σε ετοιμότητα.
Εισηγηθήκαμε την διεκπεραίωση του στρατιωτικού νοσοκομείου στο
Γ.Ν Λευκωσίας. Ζητήσαμε την τάχιστη ολοκλήρωση των κτιρίων στο
νοσοκομείο ψυχικών νοσημάτων της Αθαλάσσας, την δημιουργία
πτέρυγας λοιμωδών νοσημάτων, την επέκταση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων, την αξιοποίηση ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και
δομών, την δημιουργία χειρουργείων και θαλάμων αρνητικής
πίεσης σε όλα τα νοσηλευτήρια, τη δημιουργία κέντρου
αποκατάστασης για να παραπέμπονται αυθημερόν τα εξιτήρια
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ανάδειξη του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της ΤΚ κοινότητας και οι παρεμβάσεις
της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, καθώς επίσης και
βαθύτεροι λόγοι που έχουν να κάνουν με τις διαχρονικές παρεμβάσεις της
Άγκυρας, τις συνεχείς προσπάθειες για αλλοίωση της τουρκοκυπριακής
ταυτότητας και της θέλησης της για λύση και η οικονομική εξάρτηση των
κατεχομένων από την
Τουρκία, ήταν οι αιτίες που οδήγησαν
Αυτή τη στιγμή, είναι
τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας μαζικά και κατά χιλιάδες στους
πιο αναγκαίο από ποτέ
δρόμους στις 10 Νοεμβρίου.

η κυπριακή νεολαία, Εκ και Τκ,

Στη μεγάλη πορεία και κινητοποίηση
να συμπορευθεί μαζί σε
για «Δημοκρατία και Βούληση»,
κάτω από την ομπρέλα της ομώνυμης
κοινούς αγώνες και
πλατφόρμας, η μαζική συμμετοχή
των Τουρκοκυπρίων και κυρίως της
δράσεις
νεολαίας στέλνει μηνύματα ελπίδας
και συνέχισης του κοινού μας αγώνα. Οι συμπατριώτες μας, βγήκαν στους
δρόμους βροντοφωνάζοντας για ενότητα, αγώνα, ελευθερία και δημοκρατία
για όλους.
«‘Άγκυρα κάτω τα χέρια σου από τον λαιμό μας», «Η τελευταία
λέξη στην Κύπρο, ανήκει στους Κύπριους», «Ενότητα, Αγώνας,
Αλληλεγγύη». «Βούληση, όχι παρέμβαση», «Δημοκρατία για όλους»,
«Ελευθερία όχι επιβολή», «Δεν θέλουμε διορισμένο διαχειριστή»,
«Με αντίσταση θα κερδίσουμε», «Η Κύπρος είναι κοσμική και κοσμική
θα παραμείνει», «Τί θέλουμε; Βούληση! Τί θέλουμε; Δημοκρατία!»,
«Τί θέλουμε; Ισότητα! Τί θέλουμε; Ελευθερία!», ήταν μερικά από
τα συνθήματα που ακούστηκαν από τους χιλιάδες συμμετέχοντες.
Λίγες μέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, (επέτειος ανακήρυξης του
ψευδοκράτους) και με αφορμή την παρουσία του Τούρκου προέδρου
στα κατεχόμενα Ταγίπ Ερντογάν για την πραγματοποίηση πικνίκ
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, τουρκοκυπριακά αριστερά
και προοδευτικά κόμματα, οργανώσεις νεολαίας και κινήσεις
πραγματοποίησαν εκ νέου εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Πορεύτηκαν
ξανά, με κύριο σύνθημα ”No picnic over pain”, αψηφώντας
μάλιστα τη ρητή απαγόρευση και τις έντονες προειδοποιήσεις
του καθεστώτος.
Η αμέριστη αλληλεγγύη της ΕΔΟΝ και του συνόλου της
προοδευτικής ε/κ νεολαίας μπροστά στις μαχητικές
κινητοποιήσεις των συμπατριωτών μας Τουρκοκυπρίων και
στις χιλιάδες κόσμου που βγήκαν στο δρόμο του αγώνα για να
εναντιωθούν στις παρεμβάσεις της Άγκυρας και να στείλουν
ηχηρά μηνύματα αντίστασης κατά των προσπαθειών
αλλοίωσης και εξαφάνισης της Τ/Κ κοινότητας, δεν μπορεί
παρά να είναι δεδομένη.
Ο αγώνας για μια Κύπρο όπου ο λαός της θα αποφασίζει
ελεύθερα, χωρίς την εμπλοκή τρίτων για τα εσωτερικά
του ζητήματα, είναι ένας αγώνας κοινός που μας αφορά
όλους. Και είναι ένας αγώνας άμεσα συνδεδεμένος και
συνυφασμένος με το στόχο για επανένωση του τόπου
μας, Αυτή τη στιγμή, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ
η κυπριακή νεολαία, Εκ και Τκ, να συμπορευθεί
μαζί σε κοινούς αγώνες και δράσεις, διεκδικώντας
οργανωμένα και μαζικά την επίτευξη ομοσπονδιακής
λύσης, στη βάση των συμφωνημένων πλαισίων
του ΟΗΕ. Μιας λύσης που θα καθιστά την Κύπρο
πατρίδα όλων των παιδιών της, Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων.
Οι αρνητικές εξελίξεις στην πορεία του Κυπριακού,
δεν μπορεί και δεν είναι το τέλος του δρόμου.
Είναι η αρχή για νέους αγώνες που θα κρατήσουν
την ελπίδα ζωντανή και θα διαδραματίσουν το
δικό τους, βαρυσήμαντο ρόλο στην οικοδόμηση
του κοινού μας μέλλοντος σε μια Κύπρο της
ειρήνης και της επανένωσης.

Η Αριστερά και οι δυνάμεις της προόδου
γνωρίζουν πολύ καλά πως παρά τα όποια
πισωγυρίσματα,
τίποτα
δεν
τελειώνει
όσο υπάρχει ζωή και αντίσταση. Και πόσο μάλλον όταν η αντίσταση κι αγώνας αυτός
οργανώνεται από τους εργαζόμενους αυτού του τόπου και τη νεολαία του.

Η ΕΔΟΝ συνυπογράφει με ακόμα 65 ελληνοκυπριακούς και τουρκοκυπριακούς φορείς
κοινή δήλωση για τα Βαρώσια
Η μονομερής πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το κλειστό μέρος των Βαρωσίων, ένα από τα σύμβολα
του διαιρεμένου νησιού μας, υπονομεύει όχι μόνο την ειρηνευτική διαδικασία και την
περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Τα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητούν την
επιστροφή της περιφραγμένης περιοχής στα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να επιτραπεί
η επιστροφή των νόμιμων ιδιοκτητών. Στις 9 Οκτωβρίου 2020, το Συμβούλιο Ασφαλείας
εξέδωσε άλλη δήλωση ζητώντας από τα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε μονομερή
ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στο νησί. Το πρόσφατο παρελθόν
μας έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι πρωτοβουλίες αντίθετες με το διεθνές δίκαιο
και τις αποφάσεις του ΟΗΕ επιφέρουν βαρύ πολιτικό κόστος, που τελικά δεν ωφελούν καμία
πλευρά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι προς το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι
πληρώνουν βαρύ τίμημα λόγω της μη-λύσης, ούτε της Τουρκίας, η οποία αντιμετωπίζει
πολλαπλά οικονομικά
και πολιτικά προβλήματα εν μέσω της
πανδημίας.
Δηλώσεις και ενέργειες για το θέμα, από
την έναρξη του ανοίγματος των Βαρωσίων,
μας κατέδειξαν ότι η πρωτοβουλία αυτή
καθοδηγείται άμεσα από την Τουρκία,
παρακάμπτοντας έτσι τους Τουρκοκύπριους.
Αυτό αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση στις
εσωτερικές υποθέσεις των Τουρκοκυπρίων.
Παρεμπιπτόντως,
υποστηρίζαμε
πάντα
το άνοιγμα των Βαρωσίων πριν από μια
συνολική διευθέτηση, νοουμένου ότι αυτό
θα γίνει σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα
του ΟΗΕ. Κάθε πρωτοβουλία ειρήνευσης
πρέπει να γίνεται σε πνεύμα συμφιλίωσης
και να προωθεί τη συνεργασία και την
επαναπροσέγγιση. Οι πρωτοβουλίες που
οδηγούν σε τετελεσμένα αναγκαστικού
και μονομερούς χαρακτήρα τροφοδοτούν
τα εθνικιστικά αφηγήματα ενώ ομάδες και
στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος,
αυξάνουν
τις
πιθανότητες
πολιτικών
αντιποίνων και δηλητηριάζουν περαιτέρω το
κλίμα, το οποίο έχει ήδη πληγωθεί, ειδικά
μετά τη διακοπή των διακινήσεων μέσω των
οδοφραγμάτων. Στο τέλος της ημέρας, είναι
οι Κύπριοι που υποφέρουν περισσότερο.
Τραυματίζοντας
περαιτέρω
αυτή
την
πληγή, ο εορταστικός χαρακτήρας αυτής
της πρωτοβουλίας, ο οποίος οικοδομήθηκε
πάνω στις οδυνηρές αναμνήσεις των νόμιμων
κατοίκων των Βαρωσίων, πληγώνει τη
συνείδησή μας.
Ζητούμε τον τερματισμό της μονομερούς
πρωτοβουλίας για το Βαρώσι και καλούμε
όπως οι όποιες πρωτοβουλίες να αναληφθούν
μόνο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών
και των νομικών ιδιοκτητών. Ο μόνος τρόπος
για να συμβάλει το Βαρώσι στην ειρήνη
και τη σταθερότητα είναι να μετατραπεί σε
ένα χώρο συνεργασίας και συμφιλίωσης.
Προτεραιότητά μας σε αυτήν την περιοχή είναι
να τερματίσουμε το πολιτικό αδιέξοδο που
κατέστρεψε τη ζωή μας και να συμβάλουμε
στη συνεργασία και την ειρήνη, όχι μόνο στο
νησί, αλλά και την περιοχή.
Αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος τρόπος για
να προστατευθούν τα συμφέροντα και η
ευημερία του λαού της Κύπρου και της
περιοχή
•Αφροδίτη Κατσή
Υπεύθυνη Κεντρικού Γραφείου
Επαναπροσέγγισης
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Την κοινή αίτηση συνυπογράφουν:
Mağusa İnsiyatifi (Famagusta Initiative), Unite Cyprus Now, Sol Hareket (Left Movement), Barış Derneği (Peace Association), AKEL (The Progressive Party of Working People), YKP (New Cyprus Party) ,TKP-YG
(Communal Liberation Party New Forces), ΠΕΟ (Pancyprian Federation of Labour), DEV-İŞ (Revolutionary Trade Unions Federation), KTOEÖS (Cyprus Turkish Secondary Education Teachers Union), KTÖS (Cyprus
Turkish Teacher’s Trade Union), ÇAĞ-SEN (Cyprus Turkish State Employees Union), KOOP-SEN (Cooperative Workers Union) ,BES (Municipal Workers Union), ΕΔΟΝ (The United Democratic Youth Organization),
Sol Hareket Gençlik Komitesi (Left Movement Youth Committee), Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών (Proodeftiki Students Union), United Cyprus Platform (Overseas Cypriots),Cypriot Refugees Union of Greece,
Αμμόχωστος η Πόλη Μας – Mağusa Kentimiz, ΠΟΓΟ (Pancyprian Federation of Women’s Organisations), Womens Initiative for Peace Cyprus (WINPEACE), ΟΠΕΚ – OPEK (Association for Social Reform), Antifa
λευkoşa, Αριστερή Κίνηση Θέλουμεν Ομοσπονδία (Leftist Movement – We want Federation), Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών (Socialists’ Inititiative), Συσπείρωση Ατάκτων (Sispirosi Atakton), Yeni Kıbrıs Derneği/
Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, Αριστερή Πτέρυγα (Left Wing), Εργατική Δημοκρατία (Workers’ Democracy), Cypriots’ Voice – Φωνή Κυπρίων – Kıbrıslıların Sesi, Σπιριθκιά (Spirithkia), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (Trade Union of Air Traffic Controllers), Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης / Kıbrıs Barış Konseyi, Ενόρασις (Enorasis), Ανατροπή (Anatropi), Gender Advisory Team, NEDA-New Internationalist Left, Cyprus
Writer’s Union, Cyprus Publisher’s Association – Kya B, Movement for a Federal Cyprus, United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, İskele Citizens Initiative, Socialist İnitiative Bi-communal
Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can, Epilogi Limassol cultural movement, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, Bi-communal Choir For Peace in Cyprus,
Turkish Cypriot Association for Democracy (London), Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification Movement, IKME Sociopolitical Studies Institute, Hands across the Divide, Association of Historical Dialogue and Research, Stop the War Coalition, Kontea Heritage Foundation, Cyprus Sustainability Institute, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, INVEST IN EDUCATION, Cyprus
Pir Sultan Abdal Cultural Association, Cyprus Association of Social Psychology, Αριστερά και το Κυπριακό Πρόβλημα (Left and the Cyprus Problem), HASDER, Proodeftiki Primary School Teachers movement,
Proodeftiki Secondary School Teachers movement, Larnaca for Solution - Reunification Movement, Citizens for ReunificationΠολίτες για την Επανένωση | Yeniden Birleşme için Vatandaşlar
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έτος συμπληρώνονται 70 χρόνια ζωής και δράσης
του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ. Της πιο
μαζικής, πιο ιστορικής και πιο μαχητικής οργάνωσης
γυναικών της Κύπρου. Της οργάνωσης που σφράγισε
τις μικρές και μεγάλες κατακτήσεις των γυναικών
της Κύπρου, που έγραψε τις δικές της σελίδες στην
ιστορία του τόπου και διένυσε μέσα στο κυπριακό και στο
διεθνές γυναικείο κίνημα μια διαδρομή αγώνων, προσφοράς
και κατακτήσεων.
Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ γεννήθηκε
μέσα σε καιρούς δύσκολους, όταν η
χώρα μας βρισκόταν υπό αποικιακό
ζυγό και ο λαός μας ζούσε στην
εξαθλίωση. Εκείνη την περίοδο η
γυναίκα ήταν υποταγμένη στον άντρα,
αποκλεισμένη από την εργασία και τη
μόρφωση. Τα μηνύματα της Μεγάλης
Οκτωβριανής Επανάσταση ωστόσο
δεν άργησαν να έρθουν και στο
νησί μας. Η απαίτηση για ένα κόσμο
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο προϋπόθετε την κατάργηση
της εκμετάλλευσης της γυναίκας.

της ΠΟΓΟ συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Αμέσως μετά
την εισβολή του Αττίλα η ΠΟΓΟ αφοσιώθηκε ολόψυχα στην
επούλωση των πληγών, οργανώνοντας δεκάδες εκστρατείες
για υλική και ηθική στήριξη προς τους πρόσφυγες, τα ορφανά
και τα προσφυγόπουλα ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στις αντικατοχικές κινητοποιήσεις του λαού, στη διοργάνωση
δράσεων επαναπροσέγγισης και στη διαφώτιση της διεθνούς
κοινής γνώμης.

Υψώνει τη φωνή
της ενάντια στις
αντεργατικές και
αντικοινωνικές πολιτικές της
κυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως τα
ανεξέλεγκτα ωράρια και το κλείσιμο
κοινωνικών υποδομών
φροντίδας παιδιών
και ηλικιωμένων που
πλήττουν ιδιαίτερα τις
γυναίκες

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου
ήταν η πρώτη φωνή που μίλησε για
την ισότητα ανδρών και γυναικών
και έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα για
τις γυναικείες διεκδικήσεις. Η Κλειώ Χριστοδουλίδου που
οργάνωσε τον πρώτο πυρήνα κομμουνιστριών γυναικών και
η Κατίνα Νικολάου συμμετείχε στην ίδρυση του ΚΚΚ έχουν
αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στην ιστορία του Γυναικείου
Κινήματος της Αριστεράς και της Κύπρου.
Τις επόμενες δεκαετίες η γυναίκα βγήκε στην εργασία και
έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι πυρήνες οργάνωσης των
εργαζόμενων γυναικών, Οι γυναίκες έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στις απεργίες του 1938 και 1939 στα τσιφλίκια του
Κύκκου, της Κολώνης και του Μενεού, στη μεγάλη απεργία του
νηματουργείου Αμμοχώστου. Στις απεργίες του 1948 μάλιστα,
οι Ελληνοκύπριες και οι Τουρκοκύπριες εργάτριες δεν δίστασαν
να συγκρουστούν με τα χέρια με τους απεργοσπάστες και την
αστυνομία.
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύθηκε η
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Γυναικών η οποία με
την ορμή της οδήγησε στην οργάνωση γυναικείων οργανώσεων
σε πολλές χώρες. Έτσι το Δεκέμβρη του 1950 ιδρύθηκε η
Παγκύπρια Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών η οποία ρίχθηκε
από την πρώτη στιγμή στη μαζικοπολιτική αντιαποικιακή πάλη
του λαού μας για ελευθερία και αυτοδιάθεση.
Τον Δεκέμβρη του 1955 το ΑΚΕΛ, η ΠΟΔΓ και όλες οι οργανώσεις
του λαϊκού κινήματος τίθενται εκτός νόμου. Ακόμα όμως και
τότε, μέσα στο πηχτό σκοτάδι της αποικιοκρατίας και της
γριβικής τρομοκρατίας η ΠΟΔΓ κινητοποιεί τις γυναίκες σε
διαδηλώσεις για απελευθέρωση της Κύπρου, νομιμοποίηση
του ΑΚΕΛ, κατάργηση των καταπιεστικών νόμων και απόλυση
των πολιτικών κρατουμένων.

Η ΠΟΔΓ συνέχισε να είναι παράνομη και μετά τις συμφωνίες
Ζυρίχης- Λονδίνου πράγμα που περιόριζε τη δράση της.
Έτσι με ένα μαζικό συνέδριο με 1500 αντιπροσώπους και
με τη συμμετοχή γυναικών ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων
ιδρύθηκε στις 9 του Ιούλη του 1959 η Παγκύπρια Ομοσπονδία
Γυναικείων Οργανώσεων. Στον Καταστατικό χάρτη της ΠΟΓΟ,
καθορίζονται ως γενικοί σκοποί η οργάνωση και η ενότητα των
γυναικών για την κατάκτηση ίσων πολιτικών δικαιωμάτων, για
προστασία της μητρότητας, ισοτιμία στην εργασία, προάσπιση
των δικαιωμάτων των παιδιών στη ζωή, στην ευημερία και
την εκπαίδευση, ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία, τη
δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, την περιφρούρηση της
παγκόσμιας ειρήνης και τη διεθνή αλληλεγγύη των γυναικών.
Αμέσως μετά την ίδρυση της η ΠΟΓΟ διατυπώνει προς τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, το αίτημα για παροχή δικαιώματος
ψήφου στις γυναίκες, το οποίο έγινε πραγματικότητα στις
πρώτες προεδρικές εκλογές του 1960.
Στα χρόνια που ακολούθησαν το ΑΚΕΛ μαζί και οι γυναίκες
της ΠΟΓΟ αγωνίστηκαν για την διατήρηση της ειρήνης στην
χώρα μας. Με την εκδήλωση του πραξικοπήματος, στελέχη

Οικογένειας.

Ταυτόχρονα, η ΠΟΓΟ βγήκε
στους δρόμους, διεκδίκησε
και διεκδικεί ισοτιμία και
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Πέτυχε τον εκσυγχρονισμό
του οικογενειακού δικαίου
και την κατάργηση του
αναχρονιστικού θεσμού της
προίκας και διεκδίκησε την
προστασία της μητρότητας.
Δημιούργησε μάλιστα
δικές της υποδομές που
στηρίζουν τη σύγχρονη
γυναίκα όπως είναι το
ο Βρεφικός Σταθμός
και Νηπιαγωγείο
«Παιδομάνα» και
πιο πρόσφατα το
Συμβουλευτικό
Κέντρο Στήριξης της

Σήμερα, η ΠΟΓΟ είναι η μεγαλύτερη γυναικεία
οργάνωση του νησιού, με δεκάδες δραστήρια
τοπικά κινήματα στην ελεύθερη Κύπρο και αποτελεί
τη γέφυρα μεταξύ των ελληνοκυπριακών και
των τουρκοκυπριακών γυναικείων οργανώσεων.
Ταυτόχρονα, η ΠΟΓΟ βρίσκεται εδώ και
χρόνια στην Αντιπροεδρία της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών.
Στις μέρες μας η ΠΟΓΟ υψώνει τη φωνή της
ενάντια στις αντεργατικές και αντικοινωνικές
πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως
τα ανεξέλεγκτα ωράρια και το κλείσιμο
κοινωνικών υποδομών φροντίδας παιδιών
και ηλικιωμένων που πλήττουν ιδιαίτερα
τις γυναίκες. Κατέθεσε προτάσεις που
εγκρίθηκαν από τη Βουλή για τα σεξουαλικά
και αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας,
για ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας
και τη προστασία του μητρικού θηλασμού, την
αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου και
τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών
ενώ διαμόρφωσε πλαίσιο αιτημάτων για
την μονογονεϊκή οικογένεια. Ανάμεσα σε
άλλα η ΠΟΓΟ αναπτύσσει εκστρατείες
για την υγεία των γυναικών, για την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της
σωματεμπορίας, και προωθεί ζητήματα
για την ισοτιμία των φύλων στην
εκπαίδευση και την καταπολέμηση του
σεξισμού σε όλες τις πτυχές της ζωής.
Η ΠΟΓΟ δεν είναι απλά μια οργάνωση
που διεκδικεί ορισμένα μέτρα
που θα βελτιώνουν τη θέση των
γυναικών. Είναι ο φορέας μέσα στις
γυναίκες, των μεγάλων οραμάτων
της Αριστεράς, των πιο ευγενικών
ιδανικών που γέννησε η ανθρώπινη
θεωρία και πράξη. Η 70χρονη ιστορία
της αποδεικνύει πως τα αιτήματα
της γυναίκας δεν μπορεί παρά
να συνδέονται με την πάλη της
Αριστεράς για τη νέα, την ποιοτικά
ανώτερη κοινωνία, που θα είναι
από τα θεμέλια της δίκαιη. Για το
νέο κόσμο, που δεν είναι απλά
εφικτός, αλλά είναι αναγκαίος
και επίκαιρος: ο κόσμος της
ειρήνης και του σοσιαλισμού!
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής
Επιτροπής «Ν»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2020

7

νέοι επιστήμονες

Ν

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2020

9

Νιώθω να υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο γύρω μου, το οποίο με ασφυκτιεί και με πνίγει.”
“Είναι σαν να ζω σε μια φούσκα χωρίς ήχους ή χρώματα, στην οποία τα πάντα μοιάζουν ξένα, ακόμα και το σπίτι μου και οι δικοί μου άνθρωποι.”

“Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κλείσω τις κουρτίνες και να προσποιηθώ ότι ο κόσμος δεν υπάρχει. Είναι σαν να ο κόσμος για μένα έχει τελειώσει
και δεν υπάρχει οδός διαφυγής.”

Με μια πρώτη ανάγνωση, οι πιο πάνω φρικτές εμπειρίες φαντάζουν
ξένες ή προϊόν φαντασίας, σαν να πηγάζουν από κάποια φυλακή, χώρο
βασανιστηρίων ή ταινία τρόμου. Κι όμως, για σχεδόν 300 εκατομμύρια
ανθρώπους στον κόσμο, οι πιο πάνω εμπειρίες αποτελούν πολύ συχνά, αν
όχι σε καθημερινή βάση, μέρος της ζωής τους. Αναφέρομαι, φυσικά, στην
εμπειρία της κατάθλιψης.
Με βάση το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών της
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-5), για να διαγνωστεί κάποιος
άνθρωπος με κατάθλιψη, χρειάζεται να εμφανίσει μια σειρά από συμπτώματα,
κάποια από τα οποία είναι η καταθλιπτική διάθεση, η σημαντική απώλεια/
αύξηση βάρους, η υπερυπνία ή αϋπνία, η απώλεια ή μείωση ενδιαφέροντος
για διάφορες δραστηριότητες, οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου κ.α.,
για διάστημα περισσότερο των δύο εβδομάδων.
Ωστόσο, το να διαγιγνώσκεται η κατάθλιψη από κάποιον ειδικό, ο οποίος δρα
σαν ‘τρίτος’, με βάση ένα ‘check list’ ορισμένων συμπτωμάτων ενώ την ίδια
στιγμή να αγνοείται η εμπειρία αυτού που βιώνει την κατάθλιψη κρίνεται εξ
αρχής προβληματικό ως προς την ψυχιατρική αντίληψη της κατάθλιψης.
Συγκεκριμένα, μια απόλυτα ψυχιατρική αντίληψη της κατάθλιψης αγνοεί το
γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος βιώνει την ασθένεια, στερείται
μιας κατάλληλης ψυχοπαθολογικής δομής η οποία να μπορεί να λάβει υπόψη
το εμπειρικό κομμάτι της κατάθλιψης, και αγνοεί την υποκειμενική πλευρά
της ενώ δίνει υπερβολική έμφαση σε νευροβιολογικές, συμπεριφορικές, και
γνωστικές αλλαγές στον ασθενή.
Λόγω, τότε, των συγκεκριμένων κενών ως προς την ολοκληρωτική αντίληψη
της κατάθλιψης, ανοίγεται, ο δρόμος για συμπληρωματικές αντιλήψεις της
ασθένειας, όπως είναι η φαινομενολογία της κατάθλιψης, της οποίας η
ερευνητική βάση χτίζεται πάνω στην εμπειρία της κατάθλιψης, όπως αυτή
περιγράφεται από τον άνθρωπο που την βιώνει.
Η φαινομενολογία, ως πεδίο της φιλοσοφίας, ασχολείται με το ‘είναι’
του κόσμου στην πιο θεμελιώδη του μορφή και ερευνά την συνείδηση,
το συναίσθημα και την εμπειρία, μέσω του πώς αυτά βιώνονται και
λαμβάνοντας υπόψη τον κόσμο στον οποίο αυτά (συν)υπάρχουν.
Αναλύοντας την κατάθλιψη φαινομενολογικά, καταλήγουμε
στο ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο φαινόμενο που ονομάζεται
κατάθλιψη το οποίο ο ασθενής απλώς κατέχει, σαν να κατέχει
κάποιο αντικείμενο. Αντίθετα, η κατάθλιψη περιγράφει μια
πλειάδα διαφορετικών εμπειριών και συναισθημάτων τα
οποία ποικίλουν και διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο,
κάτι που σημαίνει πως το πλαίσιο στο οποίο οι εμπειρίες
βιώνονται και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται
και εκφράζονται (π.χ. η κουλτούρα του ασθενή),
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Έτσι, είναι σημαντικό να εκλάβουμε την
κατάθλιψη ως εμπειρία, όχι μονάχα ως
ασθένεια. Αυτό γιατί ένας γιατρός δεν εξετάζει
μονάχα ένα σώμα, αλλά έναν άνθρωπο έναν άνθρωπο με συγκεκριμένες εμπειρίες,
βιώματα, αντιλήψεις, περιβάλλον και

κουλτούρα στην οποία μεγάλωσε και διαμορφώθηκε. Όλα
τα προαναφερθέντα γίνονται αντιληπτά μονάχα μέσω της
εμπειρίας. Μπορεί ένας γιατρός, εξετάζοντας τον ασθενή,
να διακρίνει διάφορα συμπτώματα τα οποία να ενδεικνύουν
μια συγκεκριμένη ασθένεια,
αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει
να διακρίνει την εμπειρία της
ασθένειας η οποία, ειδικότερα
στις
ψυχικές
ασθένειες,
παίζει πρωταρχικό ρόλο τόσο
στην διάγνωση όσο και στην
επιτυχή αντιμετώπισή τους.
Για
παράδειγμα,
βασικά
στοιχεία
της
εμπειρίας
της κατάθλιψης τα οποία
αγνοούνται ή παραλείπονται
από τη λίστα συμπτωμάτων του
DSM-5 αφορούν τα αισθήματα
άγχους που βιώνει ένας
καταθλιπτικός άνθρωπος, η
μερική ή παντελής έλλειψη
κινήτρων για τη διενέργεια
καθημερινών
πράξεων,
όπως επίσης και το αίσθημα της αποπροσωποποίησης και της διατάραξης των
διαπροσωπικών σχέσεων.
Ειδικότερα, η διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων αποτελεί θεμελιώδες
κομμάτι της εμπειρίας της κατάθλιψης, αφού απομονώνει και αποξενώνει τον
άνθρωπο από τον κόσμο και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει για τον
εξής λόγο: Το αίσθημα κάποιου ανθρώπου ότι είναι μέρος ενός κοινού περιβάλλοντος
και ενός κοινού κόσμου είναι απόλυτα συνυφασμένο με την αίσθηση του ότι έχει
τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους και να συνάψει
ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.
Το αίσθημα του ‘συνυπάρχω’ ταυτίζεται απόλυτα με το αίσθημα του ‘ανήκω στον κόσμο’
αφού ο κόσμος είναι στην ουσία ένας κοινός κόσμος και ορίζεται όχι μόνο μέσω της ύπαρξης
αλλά και μέσω της συνύπαρξης. Άρα, η οποιαδήποτε διατάραξη των διαπροσωπικών
σχέσεων σημαίνει ταυτόχρονα και διατάραξη του αισθήματος του ‘συνυπάρχω’, και ως εκ
τούτου προκαλείται η αποξένωση και απομόνωση του ατόμου από τον κοινό κόσμο. Όμως
όσο θεμελιώδης και να είναι η διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων στην κατάθλιψη,
ένα τέτοιο ‘σύμπτωμα’ είναι απών από
τα κριτήρια που το DSM-5 ορίζει για τη
Η φαινομενολογία, ως πεδίο
διάγνωση της κατάθλιψης.
της φιλοσοφίας, ασχολείται

με το ‘είναι’ του κόσμου στην
πιο θεμελιώδη του μορφή και ερευνά
την συνείδηση, το συναίσθημα και την
εμπειρία, μέσω του πώς αυτά βιώνονται
και λαμβάνοντας υπόψη τον
κόσμο στον οποίο αυτά (συν)
υπάρχουν.

Η αποξένωση και απομόνωση από τον
κοινό κόσμο συμβαίνουν ορισμένες φορές
σε τέτοιο βαθμό που ο ασθενής βιώνει το
αίσθημα του να είναι ένας απλός θεατής μέσα
στον κοινό κόσμο - σαν να παρακολουθεί μια
θεατρική παράσταση στην οποία αδυνατεί
να συμμετάσχει και στην οποία αδυνατεί να
συνάψει ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Συν τοις άλλοις, στον κόσμο του καταθλιπτικού ατόμου κυριαρχεί το αίσθημα πως η διενέργεια
καθημερινών πράξεων και ενεργειών (π.χ. να πάει για μια βόλτα ή να φτιάξει καφέ) είναι αδύνατη και
μη πραγματοποιήσιμη. Την ίδια στιγμή, ο καταθλιπτικός άνθρωπος βλέπει τους άλλους ανθρώπους να
πραγματώνουν διάφορες ευκαιρίες, κάτι που συντελεί στην περαιτέρω αποξένωσή του και απομόνωσή
του από τον κοινό κόσμο και στο αίσθημα του ότι είναι ένας απλός θεατής.
Υποστηρίζεται, έτσι, το επιχείρημα ότι η κατάθλιψη περιγράφει μια πλειάδα διαφορετικών συναισθημάτων
τα οποία σχετίζονται με τις εμπειρίες και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο κάποιος βιώνει την ασθένεια.
Πρωτίστως, η οντότητα που βιώνει την κατάθλιψη δεν είναι ένα σώμα, αλλά ένας άνθρωπος του οποίου
οι εμπειρίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διάγνωση και στην
αντιμετώπιση της ασθένειας.
Κρίνεται, τότε, αναγκαία η ενίσχυση της φαινομενολογικής σκοπιάς
της κατάθλιψης, η οποία θα δώσει πρωταρχική βάση στην βιωματική
εμπειρία της κατάθλιψης και θα συμπληρώσει την ψυχιατρική σκοπιά για
να δώσει μια πιο ακριβή, ολιστική, και ολοκληρωτική αντίληψη η οποία
θα συμβάλει στην επιτυχή αντιμετώπιση της ασθένειας.
•Άγγελος Σοφοκλέους
Διδακτορικός ερευνητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ
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αθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πανδημία Covid-19, οι αρχές έχουν επιφέρει σημαντικούς περιορισμούς και μέτρα γενικού απαγορευτικού. Ωστόσο, όλες οι εξουσίες
έκτακτης ανάγκης που ασκούν τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Ωστόσο,
ορισμένα κράτη εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την κρίση για να επιβάλουν περιορισμούς στα βασικά δικαιώματα.
Εδώ είναι πέντε τρόποι με τους οποίους τα μέτρα για το Covid-19 έχουν χτυπήσει τις πολιτικές ελευθερίες:

1. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα έχουν εγγυημένη ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση στα δικαιώματα
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ιδίως στην πρόσβαση στην αντισύλληψη και τη φροντίδα των αμβλώσεων.
Δυστυχώς, πολλοί αγωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση στην άμβλωση με ασφάλεια λόγω των εξαιρετικά περιοριστικών νόμων σε αρκετά κράτη μέλη και των διοικητικών απαιτήσεων
για την πρόσβαση αυτή. Όπως επισημαίνεται από τη Διεθνή Αμνηστία, οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν επειγόντως για να εγγυηθούν την έγκαιρη πρόσβαση στην περίθαλψη των
αμβλώσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των Εξαιρετικά αυστηρών νόμων για τις αμβλώσεις που πρότεινε πρόσφατα η πολωνική κυβέρνηση, οι οποίοι προκάλεσαν μαζικές διαδηλώσεις στους
δρόμους. Οι ισχύοντες νόμοι για την άμβλωση είναι εξαιρετικά περιοριστικοί και επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, αναπηρίας ή από άλλες
ευάλωτες ομάδες.
2. Δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+
Οι εξουσίες έκτακτης ανάγκης που υιοθετούνται από διάφορες κυβερνήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για την καταστολή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+.
Ωστόσο, η ουγγρική κυβέρνηση χρησιμοποίησε την πανδημία Covid-19 ως πρόσχημα για να αρπάξει απεριόριστη εξουσία και μάλιστα ψήφισε νόμο που θα καταστήσει αδύνατο για
τους διεμφυλικούς ή διασεξουαλικούς ανθρώπους να αλλάξουν νόμιμα το φύλο τους.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι παρά τα Περιοριστικά μέτρα, οι ευάλωτες ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+ λαμβάνουν κοινωνική και θεσμική στήριξη. Λόγω των μέτρων
γενικού απαγορευτικού, σημειώθηκε αύξηση των αναφορών βίας και κακοποίησης εναντίον ευάλωτων ομάδων, και η αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ και η τρανσφοβική ρητορική που προωθούνται
από δεξιές κυβερνήσεις, επιδείνωσαν αυτές τις βίαιες πράξεις.
3. Όροι για τους μετανάστες
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο αντιμετώπισαν κακές υγειονομικές συνθήκες, περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου και ευπάθειας σε στρατόπεδα. Η
πρόσφατη τραγωδία που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές στον καταυλισμό της Μόριας στην Ελλάδα, αποκάλυψε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης πολλών μεταναστών. Ενώ η Επιτροπή
έχει ξεκινήσει μέτρα για τους υγειονομικούς ελέγχους, αυτό δεν αποτρέπει τις κακές υγειονομικές συνθήκες και τις τεράστιες δυνατότητες εμφάνισης κρουσμάτων Covid-19.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα σοβαρό και αποτελεσματικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης στους καταυλισμούς,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλείς και δίκαιες διαδικασίες ασύλου. Η μετεγκατάσταση είναι ζωτικής
σημασίας.
4. Το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής πρέπει να γίνεται σεβαστή όταν οι αρχές αναπτύσσουν εφαρμογές εντοπισμού
επαφών και άλλα τεχνολογικά εργαλεία για την καταπολέμηση της πανδημίας.
Ο εθελοντικός χαρακτήρας και ο περιορισμός του σκοπού των εφαρμογών εντοπισμού επαφών πρέπει να είναι
εγγυημένα. Επιπλέον, οι διάφορες αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάπτυξη άλλων τεχνολογικών εργαλείων, όπως η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η επιτήρηση
της φυσικής αποστασιοποίησης, ο έλεγχος της θερμοκρασίας και τα έντυπα εντοπισμού επιβατών.
Χρειαζόμαστε την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να παρακολουθούν στενά τα
κράτη μέλη που αναπτύσσουν τεχνολογίες που ενδέχεται να παραβιάζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδομένων για τους πολίτες.
5. Το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία της έκφρασης
Η παραπληροφόρηση που σχετίζεται με την πανδημία έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για να τονίσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ελευθερία της
έκφρασης, καθώς και ένας πλουραλιστικός δημοκρατικός διάλογος κατά την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.
Ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης είναι η διασφάλιση του δικαιώματος στην ενημέρωση
και την ελευθερία της έκφρασης, παρέχοντας στήριξη για τη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της
ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, καθώς και προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει
να διασφαλίσουν ότι προωθούν την ενίσχυση της διαφάνειας, αντικρούουν την παραπληροφόρηση και προστατεύουν
ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες, που αποτελούν στόχο ψευδών ειδήσεων.
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ους τελευταίους αρκετούς μήνες έχει – δικαίως –
μονοπωλήσει το δημόσιο διάλογο το ζήτημα της
πανδημίας. Αν κάτι «έσπασε», έστω και προσωρινά,
το μονοπώλιο αυτό στη δημόσια συζήτηση στην
Κύπρο, ήταν το θέμα της διαφθοράς, στον απόηχο
και των αποκαλύψεων του δικτύου Al Jazeera.

Σίγουρα, το ζήτημα της διαφθοράς δεν είναι ένα σύγχρονο
φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, δεν είναι φαινόμενο κυπριακό
και φυσικά δεν είναι ούτε δημιούργημα, ούτε χαρακτηριστικό
αποκλειστικά της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Στο άρθρο
αυτό θα επιχειρήσουμε μέσα από μια διαλεκτική προσέγγιση να
εξετάσουμε το φαινόμενο, σκιαγραφώντας τόσο τα γενικά του
χαρακτηριστικά όσο και την κυπριακή του διάσταση.
Διαφθορά και καπιταλισμός
Αποτελεί συχνό πεδίο διαμάχης το ζήτημα εάν η διαφθορά
είναι εγγενές και δομικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού
συστήματος ή όχι. Εάν η βάση της διαφθοράς βρίσκεται στην
(άπληστη) ανθρώπινη φύση ή όχι. Στη δική μας αντίληψη ένα
πράγμα είναι ξεκάθαρο. Διαφθορά χωρίς καπιταλισμό μπορεί να
υπάρξει. Καπιταλισμός χωρίς διαφθορά δεν μπορεί.

ιδεολογία

Αυτό που
θέλουμε να
καταδείξουμε
είναι ότι η διαφθορά
ως φαινόμενο στον
καπιταλισμό δεν είναι
κάτι παροδικό ούτε μια
ανωμαλία. Είναι μια ακόμη
μέθοδος, συμπληρωματική
στις υπόλοιπες και εξίσου
λογική, του κεφαλαίου να
αναπαράγεται και
να διατηρεί την
εξουσία του.

Για να μπορεί κανείς να πάρει θέση σε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει, ασφαλώς, να εξηγήσει
και τι ορίζει ως διαφθορά. Αυτό που συνήθως εννοείται με τον όρο αυτό είναι η κατάχρηση
της εξουσίας για οικονομικό ή άλλο όφελος και συνδέεται με τη διαπλοκή των διαφόρων
οικονομικών, πολιτικών και άλλων συμφερόντων. Με πιο απλά λόγια έχει ταυτιστεί με την
απόκτηση –κυρίως- οικονομικού οφέλους με μη νόμιμο, με παράτυπο και/ή ανήθικο τρόπο.

Αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε είναι ότι η διαφθορά ως φαινόμενο στον καπιταλισμό
δεν είναι κάτι παροδικό ούτε μια ανωμαλία. Είναι μια ακόμη μέθοδος, συμπληρωματική στις
υπόλοιπες και εξίσου λογική, του κεφαλαίου να αναπαράγεται και να διατηρεί την εξουσία
του. Σε αυτό, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί η αντιπαραβολή επιχειρημάτων για φαινόμενα
διαφθοράς στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ούτε υποθετικοί ισχυρισμοί για τη φύση
του ανθρώπου. Αφενός γιατί οι σοσιαλιστικές κοινωνίες δεν κτίστηκαν από το μηδέν, αλλά
πάνω στην δοσμένη κοινωνική εξέλιξη και στη σύγκρουση του παλιού που φεύγει και του νέου
που έρχεται, ούτε λειτούργησαν σε ένα άλλο σύμπαν. Αφετέρου, ο άνθρωπος και η συνείδησή
του είναι αποτέλεσμα των υλικών συνθηκών που δημιουργεί και που τον περιβάλλουν.
Επομένως δεν είναι κάτι στατικό αλλά διαμορφώνεται στον
χώρο και στον χρόνο.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει κάτι λάθος σε αυτό τον ορισμό. Στη δική μας αντίληψη,
ωστόσο, αυτό που περιγράφουμε πιο πάνω είναι το αποτέλεσμα, μια αποτύπωση μιας
βαθύτερης διαδικασίας. Η βάση κάτω από αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να διερευνηθεί
στην ίδια τη λειτουργία του καπιταλισμού. Δεν το αραδιάζουμε εδώ ως συνθηματολογία
αλλά ως θέση ουσίας. Ο καπιταλισμός έχει οικοδομηθεί και στηρίζει τη λειτουργία του πάνω
στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο νόμος του κέρδους
είναι αυτός που κινεί την οικονομία και γενικότερα την κοινωνία.
Η αστική τάξη, διαχρονικά,
Ο ανταγωνισμός – σε όλα τα επίπεδα- είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
δημιουργεί
και τις άμυνές της,
της φιλοσοφίας του.
Τι είναι επομένως αυτό που εξοργίζει στο ζήτημα της διαφθοράς; Εάν
το ζήτημα είναι νομικό –νόμιμος ή παράνομος τρόπος εξασφάλισης
κέρδους- θα πρέπει να διερωτηθεί κανείς: Ποιος είναι αυτός που
ορίζει τους νόμους; Στην μαρξιστική αντίληψη, το κράτος και οι νόμοι
του είναι το οικοδόμημα της οικονομικής-παραγωγικής βάσης και
του συσχετισμού των ταξικών δυνάμεων και της μεταξύ τους πάλης.
Σε ένα σύστημα επιβολής της αστικής τάξης αυτή είναι που έχει και
τον κύριο λόγο στην θέσπιση του κράτους και των νόμων που το
διέπουν. Εξάλλου κάτι που σήμερα μπορεί να είναι παράνομο, δεν
ήταν πριν μερικά χρόνια. Ή κάτι που είναι παράνομο σε μια χώρα
δεν είναι σε μια άλλη.

αφενός για τη διατήρηση της
εξουσίας και του περιορισμού των
αδικημένων του καπιταλισμού, αλλά και
γιατί και η ίδια ως τάξη και οι κοινωνίες
γενικότερα, εξελίσσονται και δημιουργούν
νέες συνθήκες, νέους κανόνες,
νόμους, νοοτροπίες και
ηθικά όρια.

Εάν από την άλλη είναι ηθικό το ζήτημα θα πρέπει να προβληματιστεί
ο κάθε ένας που εξοργίζεται με τα φαινόμενα της διαφθοράς. Είναι ανήθικο να πλουτίζει
κανείς μέσω της κατάχρησης εξουσίας αλλά είναι ηθικό όταν το κάνει με την εκμετάλλευση
των εργαζομένων; Είναι ηθικά αποδεκτό ο πλούτος να συγκεντρώνεται σε ολοένα και
λιγότερα χέρια ενώ την ίδια ώρα το μενού για τους λαούς περιλαμβάνει φτώχεια, εξαθλίωση
και πολέμους; Είναι ηθικό –ακόμη και αν γίνεται με νόμιμο τρόπο- ορισμένοι να πλουτίζουν
κτίζοντας ακατοίκητους πύργους και πουλώντας διαβατήρια την ώρα που πρόσφυγες
στοιβάζονται σε άθλιες δομές, οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους και η ιθαγένεια δεν δίνεται
σε κατατρεγμένους που ποτίζουν με τον ιδρώτα τους την κυπριακή γη;

Διαφθορά-Κυβερνήσεις-Άτομα
Παρά τα όσα αναπτύσσονται πιο πάνω, δεν πρέπει να
συμπεραίνουμε ότι η διαφθορά έχει τις ίδιες εκφράσεις και
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα, ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο
μιας χώρας ή της κυβέρνησης που βρίσκεται στην εξουσία και
των ατόμων που την αποτελούν.

Η αστική τάξη, διαχρονικά, δημιουργεί και τις άμυνές της,
αφενός για τη διατήρηση της εξουσίας και του περιορισμού
των αδικημένων του καπιταλισμού, αλλά και γιατί και η ίδια ως
τάξη και οι κοινωνίες γενικότερα, εξελίσσονται και δημιουργούν
νέες συνθήκες, νέους κανόνες, νόμους, νοοτροπίες και ηθικά
όρια. Δεν είναι, επομένως, εντελώς άτοπο και άστοχο το να
υποδεικνύονται ορισμένες χώρες ή συγκεκριμένες κυβερνήσεις/
πολιτικοί/κόμματα ως καλύτερα ή χειρότερα παραδείγματα για την αντιμετώπιση
του φαινομένου της διαφθοράς.
Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο παράδειγμα για αυτό από την κυβέρνηση ΑναστασιάδηΔΗΣΥ. Χωρίς να ισχυρίζεται κανείς ότι είναι φαινόμενο που εμφανίστηκε κατά την παρούσα
διακυβέρνηση, οι κυβερνώντες έχουν πραγματικά αφήσει τη σφραγίδα τους σε αυτό το
ζήτημα. Από πού να το πιάσει κανείς; Από την εμπλοκή του ίδιου του Προέδρου και του
στενού του κύκλου σε σωρεία σκανδάλων ή ύποπτων δραστηριοτήτων; Από την απίστευτη
και απροκάλυπτη διαπλοκή μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας, ΜΜΕ, εκκλησίας και οικονομική
ελίτ; Στο ότι ορίζονται επιτροπές να ελέγξουν τους εαυτούς και τους συγγενείς τους; Ή στο ότι
όλα αυτά τα έχουν κάνει διαλαλώντας ότι είναι η κυβέρνηση με τους άριστους των αρίστων;
Πραγματικά, επιδιώκουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε.
Έχουμε πειστεί ότι η προσέγγιση της κυβέρνηση και του ΔΗΣΥ στο ζήτημα είναι η ακόλουθη.
Έχουν βγει στην επιφάνεια τόσα πολλά και με τέτοια συχνότητα, που αφενός το κάθε νέο
βοηθά να ξεχνιέται το προηγούμενο και αφετέρου έχει κανονικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό η
εμφάνιση τέτοιων ζητημάτων που και η αντίδραση πλέον είναι χλιαρή. Έχει μπει δηλαδή, τόσο
χαμηλά ο πήχης, που φαινόμενα όπου αλλού θα ήταν λόγοι παραίτησης, στην Κύπρο είναι
απλά καθημερινή, ο καιρός αίθριος και τα συστημικά ΜΜΕ χαϊδεύουν τον πάτο του βαρελιού.
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Συνοψίζοντας η όποια αντίδραση, εάν δεν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και
σε μια γενικότερη πολιτική στρατηγική είναι καταδικασμένη είτε να οδηγήσει σε αποτυχία
είτε να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για το σύστημα, την αστική τάξη και τους
πολιτικούς της εκπροσώπους.
Ο ρόλος του λαϊκού κινήματος και της Αριστεράς
Κοινωνική οργή: Αλλαγή ή ενσωμάτωση;
Δεν είναι καθόλου σπάνιο, φαινόμενα διαφθοράς να προκαλούν κοινωνική έκρηξη. Ουκ
ολίγες φορές, τέτοια φαινόμενα αποτέλεσαν την αφορμή
παραίτησης κυβερνήσεων, στελεχών, μετατόπισης του
πολιτικού-κομματικού συστήματος κοκ. Η ιστορία βέβαια
δείχνει ότι ούτε έχει απαλλαγεί η ανθρωπότητα από τέτοια
ζητήματα, ούτε ότι οι –έστω επιμέρους- θετικές καταλήξεις
είναι μονόδρομος μέσα από τέτοιες κοινωνικές εκρήξεις.
Σαφώς και δεν υπονοούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει
αντίδραση και μάλιστα δυναμική όταν βγαίνουν στην
επιφάνεια τέτοια ζητήματα. Αντιθέτως, η αντίδραση και η
οργή ως θέση αρχής σε τέτοια φαινόμενο αποτελούν θετικό
στοιχείο και φανερώνουν τα αντανακλαστικά εκείνου του
κομματιού της κοινωνίας, της πλειοψηφίας δηλαδή, που
ούτε σχέση έχει με αυτά ούτε τα αποδέχεται και σε αυτά
βλέπει μέρος της αδικίας που βιώνει.

Θα ήταν ιδιαίτερα αφελές να ισχυριστεί κανείς ότι η Αριστερά στην Κύπρο έχει παραμείνει
αλώβητη όλα αυτά τα χρόνια από τα φαινόμενα της διαφθοράς. Χωρίς να μπορούμε σε
αυτό το άρθρο να αναλύσουμε διεξοδικά τους λόγους θα επιχειρήσουμε να δώσουμε και μια
ερμηνεία σε αυτό.

Θα πρέπει διαλεκτικά
και με … επαναστατική
ψυχραιμία να βάζουμε τα
φαινόμενα αυτά στη σωστή τους
διάσταση και να επιλέγουμε
συνειδητά, οργανωμένα και
στοχευμένα τους τρόπους
αντίδρασής μας

Την ίδια ώρα θα πρέπει διαλεκτικά και με –ας μου επιτραπεί
ο όρος- επαναστατική ψυχραιμία να βάζουμε τα φαινόμενα
αυτά στη σωστή τους διάσταση και να επιλέγουμε
συνειδητά, οργανωμένα και στοχευμένα τους τρόπους αντίδρασής μας. Η αυθόρμητη και
χωρίς γενικότερο πλαίσιο αντίδραση, παρά τα όποια θετικά μπορεί να επιφέρει κρύβει και
αρκετούς κινδύνους στους οποίους θα αναφερθούμε πιο κάτω.
Πρώτα και κύρια, συνοδεύεται συνήθως, από μια απόλυτη και οριζόντια κατακραυγή και
ισοπέδωση. Δαιμονοποιεί τα κόμματα και τους πολιτικούς ωσάν να είναι όλα μια όμοια και
συμπαγής μάζα. Μια τέτοια προσέγγιση, βλέποντας πέραν από την «ελκυστική» της επιφάνεια,
στρέφεται εν τέλει κατά της συλλογικότητας γενικότερα, γιατί μια τέτοια συλλογικότητα
και μάλιστα στην ανώτερη της μορφή είναι το πολιτικό κόμμα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε
και πιο συγκεκριμένα για την εργατική τάξη, που είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη και η
πρωτοπόρα δύναμη για την κοινωνική αλλαγή, η δημιουργία επαναστατικών/κομμουνιστικών/
εργατικών κομμάτων αποτελεί τη μεγαλύτερή της κατάκτηση. Μια προσέγγιση, επομένως
οριζόντιας άρνησης της ύπαρξης και λειτουργίας κομμάτων ή μια λογική επίρριψης ίσων
ευθυνών, αποκρύβει και τον ταξικό χαρακτήρα των διαφόρων κομμάτων, των φαινομένων
της διαφθοράς αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.
Επιπρόσθετα, στις πλείστες περιπτώσεις οι αυθόρμητες αντιδράσεις, όταν δεν έχουν το σωστό
πλαίσιο και στόχευση είναι ξεκάθαρα μονοθεματικές. Η μονοθεματικότητα στην πολιτική είναι
άκρως επικίνδυνη. Μέσα από τέτοιες προσεγγίσεις, ακόμα και αν εκφράζονται σωστές θέσεις
στο προκείμενο, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος εμφάνισης και ενδυνάμωσης πολιτικών
και οργανώσεων είτε με πρόσκαιρο και ημιτελή χαρακτήρα, αδύναμων ή/και απρόθυμων
να αντιμετωπίσουν συνολικότερα ζητήματα που άπτονται της πολιτικής και της κοινωνίας,
είτε ακόμη χειρότερα με σαφή αντιδραστικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός,
το πόσο επικίνδυνο είναι να διεισδύσουν φασιστικές και άλλες αντιδραστικές δυνάμεις
μέσα σε κινήματα μονοθεματικά ή εξειδικευμένου περιεχομένου, φορώντας τον φιλολαϊκό,
αντισυστημικό μανδύα και αποκρύπτοντας το πραγματικό αποκρουστικό τους πρόσωπο.

Καταρχάς, το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα δεν είναι κάτι ξεκομμένο από
την υπόλοιπη κοινωνία ούτε είναι υπερφυσικές θεωρητικές έννοιες.
Αποτελούνται από ανθρώπους και δρουν μέσα στην κυπριακή κοινωνία.
Αναπόφευκτα επηρεάζονται και θα επηρεάζονται από τις δομές, τα
φαινόμενα και τα παράγωγα της καπιταλιστικής κοινωνίας και από το
επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης και πρακτικής. Επιπρόσθετα, ως
κόμμα που συμμετείχε σε αστικές κυβερνήσεις και διεκδικεί δυνητικά και
δυναμικά κάτι τέτοιο με τη συμμετοχή του στις εκλογικές αναμετρήσεις,
με την μαζικότητα και τη δυνατότητα παρέμβασής του σε όλα τα επίπεδα,
αποτελεί και πόλο έλξης και ενδεχόμενο μέσο για ορισμένους να
διεκδικήσουν πρόσβαση και παρέμβαση για προσωπικό ή άλλο όφελος.
Κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς ως ενδεχόμενο, όσο το
κόμμα διατηρεί τον μαζικοπολιτικό του χαρακτήρα και –σωστά- επιλέγει
να μην περιχαρακώνεται, αλλά να παλεύει ως πρωτοπορία του λαϊκού
κινήματος για τα μικρά και καθημερινά, για βελτίωση των συνθηκών
ζωής και του επιπέδου του λαού μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο
καπιταλισμός αλλά και για την μεγάλη κοινωνική αλλαγή.

Αυτό που μπορούν και οφείλουν να κάνουν οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος συλλογικά
αλλά και τα στελέχη που τις αποτελούν, είναι να περιφρουρούν συστηματικά και αποφασιστικά
τόσο το χαρακτήρα τους όσο και την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας τους. Δεν είναι
υπόθεση ούτε μόνο των ηγεσιών ούτε των όποιων «άλλων». Είναι υπόθεση του καθενός
που προσβλέπει στις δυνάμεις της Αριστεράς για την κοινωνική αλλαγή. Είναι υπόθεση του
καθενός που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως κομμάτι της συλλογικής σοφίας και δύναμης,
της μόνης που μπορεί να μπει εμπροσθοφυλακή στην μεγάλη υπόθεση των αδικημένων και
των καταπιεσμένων. Είναι υπόθεση του καθενός που επιλέγει «με τον καιρό να ‘ναι κόντρα»
να παραμένει συνεπής στα ολοζώντανα διδάγματα του μαρξισμού-λενινισμού, να επιμένει
ότι ο καπιταλισμός δεν είναι το τέλος του δρόμου, να ονειρεύεται και να παλεύει για έναν
άλλο κόσμο που είναι και εφικτός και αναγκαίος και επίκαιρος.
Σε αυτόν το μεγάλο αγώνα, τον πολύ μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο από τα όποια ζητήματα
διαφθοράς που βεβαίως και εξοργίζουν και φυσικά πρέπει να καταπολεμούνται από όποιον
και αν διαπράττονται, η Αριστερά είναι αυτή που μπορεί και πρέπει να ηγηθεί. Έχει ιστορικό
καθήκον να το κάνει και έχουμε, όσοι την αποτελούμε και την πιστεύουμε, ιστορική αποστολή
να φροντίσουμε να το κάνει. Καθαρά, σοβαρά, αληθινά, μέχρι τη νίκη.
•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ΕΔΟΝόπουλα

Τ

ο Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων στο πλαίσιο της δράσης του πραγματοποιεί και φέτος, όπως
κάθε χρόνο, την εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης».
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 που την έχουν ανάγκη,
τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.
Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στα ΕΔΟΝόπουλα να συμβάλουν έμπρακτα στο σκοπό της εκστρατείας,
μέσω της συμμετοχής τους στις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις, αναπτύσσοντας με αυτό τον
τρόπο το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προσφοράς, του εθελοντισμού και της
διεθνιστικής αλληλεγγύης.
Τα ΕΔΟΝόπουλα διαχρονικά μέσα από τις δραστηριότητες του Παιδικού Κινήματος
όπου συμμετέχουν, ενημερώνονται και παρακολουθούν την κατάσταση που βιώνουν
τα παιδιά τόσο στο εξωτερικό, όσο και στη χώρα μας. Μαθαίνουν να νοιάζονται
για όλα τα παιδιά, από όποια χώρα και κοινωνικό υπόβαθρο προέρχονται.
Τα φετινά «Κάλαντα Αλληλεγγύης 2021» είναι αφιερωμένα για τη στήριξη των
παιδιών του Λιβάνου, που υποφέρουν τις τραγικές συνέπειες μιας μακροχρόνιας
περιόδου αστάθειας, η οποία επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την
καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού. Μέσα από την εκστρατεία
των «Καλάντων Αλληλεγγύης», στέλνουμε το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή και να
αναπτυχθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον με πρόσβαση, μεταξύ άλλων,
στην υγεία, στη μόρφωση και στο παιχνίδι.
Τα ΕΔΟΝόπουλα δεν θα μπορούσαν να μείνουν απαθή μπροστά
στις συνέπειες που προήλθαν από τις επιπτώσεις της καταστροφικής
έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού, με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους
συνομήλικους τους.
Μέσα από την εκστρατεία των «Καλάντων Αλληλεγγύης», εκφράζουμε
την πεποίθηση πως είναι αδιανόητο να χάνονται ανθρώπινες ζωές με
αυτό τον τρόπο. Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο είναι
παράδειγμα του που μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα όταν κυβερνήσεις
αποφασίζουν χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την προστασία των πολιτών
τους, ενώ πρόθυμα υπηρετούν «επενδυτές» που κερδοσκοπούν εις βάρος
του λαού. Μετά την καταστροφική έκρηξη στη Βηρυτό πολλά παιδιά με
τις οικογένειες τους, έμειναν στο δρόμο, χωρίς καμία βοήθεια και χωρίς
πρόσβαση ούτε καν στα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση τους.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τα ΕΔΟΝόπουλα, θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο
πλαίσιο των «Καλάντων Αλληλεγγύης» σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου,
για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον Λαό και τα παιδιά του Λιβάνου.
Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο, όπου δίνεται η ευκαιρία
στα ΕΔΟΝόπουλα να προετοιμάσουν θεατρικά, χορευτικά και παραδοσιακά γιορτινά
τραγούδια. Θα μας βρείτε λοιπόν και πάλι σε δρόμους και πλατείες, σε εκδηλώσεις που
θα πραγματοποιήσουμε σε κεντρικά σημεία των πόλεων και εμπορικούς δρόμους, όπου θα
διατίθενται προς πώληση προϊόντα για αυτό το σκοπό.
Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στον αγώνα μας, για να στηρίξουμε τα παιδιά από τη γειτονική χώρα,
που ειδικά μετά την έκρηξη δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Λευκωσία:
• 5/12/20, Περίπτερο στον εμπορικό
δρόμο αρχή Λήδρας, 11:00
• 20/12/20, Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
στο χώρο της εκκλησίας Φανερωμένης,
11:00 – 15:00

Λεμεσός:
• 19/12/20, Παζαράκι στην πλατεία του
Κάστρου, 14:00 – 19:00
• 20/12/20, Παζαράκι στην οδό
Ανεξαρτησίας, 14:00 – 19:00
** Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κάτω από τα
απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα που
θα είναι σε ισχύ τη συγκεκριμένη περίοδο,
όπου θα αποφασιστούν από τα διατάγματα
του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με την
πανδημία COVID19.

Αν θέλετε και εσείς να ενισχύσετε την
εκστρατεία των «Καλάντων Αλληλεγγύης
2021», μπορείτε να κάνετε την εισφορά
σας στον ακόλουθο λογαριασμό της
Ελληνικής Τράπεζας:

Αριθμός λογαριασμού / Account number:
115-01-830084-04
IBAN: CY13 0050 0115 0001 1501 8300 8404
BIC: HEBACY2N
Διαδίκτυο:
FACEBOOK: Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
@PagkyprioKinimaEDONopoylon
Θα υπάρχει link με τα προϊόντα που θα
γίνονται παραγγελίες διαδικτυακά.
Κ.Σ ΕΔΟΝ 22766459 / 96126190
ΕΔΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 22877776 / 96126190
ΕΔΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 25363158 / 96436946
ΕΔΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 24652637 / 96585248
ΕΔΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 24657013 / 99866833
ΕΔΟΝ ΠΑΦΟΥ 26221392 / 99084004

μαθητές

O

ι εκλογές για την Παγκύπρια Συντονιστική
Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), με τον καταρτισμό
της Γραμματείας ολοκληρώθηκαν τον
Οκτώβριο, και μέσα από αυτές η ΠΕΟΜ
κατέχει την πλειοψηφία. Μέσα σε
πρωτόγνωρες συνθήκες, λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και συχνά αντιμέτωποι
με αντιδραστικούς καθηγητές και διευθύνσεις
σχολείων τα μέλη και οι φίλοι της ΠΕΟΜ, έδωσαν
τη μάχη των μαθητικών εκλογών με ανιδιοτέλεια.
Πολλές φορές δίνοντας τη μάχη να γίνουν οι
διαδικασίες στα πλαίσια της δημοκρατίας και των
κανονισμών λειτουργίας.
Η κατάκτηση της πλειοψηφίας στη Γραμματεία
της ΠΣΕΜ, για την ΠΕΟΜ αποτελεί μεγάλη ευθύνη
απέναντι στους συμμαθητές μας. Ο αγώνας μέχρι
τις εκλογές ήταν μόνο η αρχή για όσα πρόκειται
να κάνουμε μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά,
για να υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματα
μας. Πρώτιστος στόχος είναι η συνέχιση του
αντικατοχικού αγώνα μέσα από την ενημέρωση
των μαθητών για τη μορφή λύσης που επιδιώκουμε
για το Κυπριακό.
Η φετινή χρονιά είναι πολύ διαφορετική. Η πανδημία
του κορωνοϊού, έχει αλλάξει την καθημερινότητα
μας. Ενωμένοι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ίση
πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Την
ίδια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αντινεανικές
αποφάσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη που θέτουν τα
οικονομικά συμφέροντα πάνω από την δημόσια υγεία.
Με σθεναρή προσπάθεια θα κάνουμε ότι μπορούμε για να
συνδράμουμε στη δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού
σχολείου που δεν θα αποτελεί εμπόδιο για εμάς τους μαθητές αλλά
θα μας παρέχει τα σωστά εφόδια για το μέλλον. Δεν θα δεχτούμε κανέναν
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συμβιβασμός ο οποίος θα είναι εις βάρος μας και της εκπαίδευσης
μας. Θα αγωνιστούμε για την κατάργηση των εξετάσεων ανά
τετράμηνο και την προσπάθεια της κυβέρνησης να μετατρέψει τα
σχολεία σε εξεταστικά κέντρα που θα προκαλούν άγχος στους
μαθητές και δεν θα συμβάλουν στην ουσιώδη εκπαίδευση
τους, αναγκάζοντας τους να επιβαρύνουν τους γονείς τους
με περαιτέρω φροντιστήρια αφού το σχολείο δεν θα είναι
σε θέση να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για την πλήρη
κατανόηση της τεράστιας ύλης από όλους τους μαθητές.
Αυτό γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό φέτος λόγω του ότι
πολλοί συμμαθητές μας απουσιάζουν από το σχολείο
εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων. Επιπρόσθετα το
υπουργείο πρέπει να καταλάβει ότι η τηλεκπαίδευση
που γίνεται σε κάποιες επαρχίες και σχολεία δεν είναι
το ίδιο με την φυσική παρουσία του μαθητή στην τάξη.
Επιπλέον θα αγωνιστούμε για να μην επαναφερθεί η
στολή αλλά και για να μην δίνεται περισσότερη βάση
στην εμφάνιση των μαθητών από ότι στα μαθήματα,
παραβλέποντας πως δεν είναι η εμφάνιση που κάνει
τον καλό μαθητή. Πιστεύουμε επίσης πως ήρθε ο καιρός
να επαναφερθεί η δωρεάν μεταφορά των μαθητών στα
σχολεία αφού τα κόμιστρα των λεωφορείων αποτελούν
ένα ακόμα οικονομικό βάρος για τους μαθητές και τις
οικογένειες τους.
Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι για να διεκδικήσουμε τα
δικαιώματα μας. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας
απαγορεύσει να έχουμε τη δική μας σκέψη και άποψη.
Είναι δικαίωμα μας να έχουμε άποψη, να την εκφράζουμε
ελεύθερα και να τη διεκδικούμε. Τώρα είναι η στιγμή που
πρέπει να διεκδικήσουμε τα αιτήματα μας και να μην αφήσουμε
να αποφασίσουν άλλοι για το δικό μας μέλλον.
•Μαριάμ Κλεάνθους
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Αγίου Χαραλάμπους Έμπας

Σ

τα πλαίσια της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτική της η Cyta, έχει θέσει ως στόχο την ουσιαστική
και έμπρακτη συνεισφορά της στην Αειφόρο Ανάπτυξη και στο να αφήνει ελάχιστες
αρνητικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητά της στο περιβάλλον.

Η πιστή τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και η
συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, είναι βασικοί άξονες
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Cyta. Στο πλαίσιο του προγράμματος της και στην προσπάθειά
της να μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα από τη δράση της, σεβόμενη το περιβάλλον που τη φιλοξενεί, η
Cyta, σε συνεργασία με τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου και τη πρωτοβουλία ‘Πρασινίζουμε την Κύπρο’,
πραγματοποιεί δενδροφυτεύσεις, σε διάφορες κοινότητες, δασικές περιοχές και δήμους, αντίστοιχες
με το 10% των νέων συνδέσεων της Υπηρεσίας Cytavision. Δηλαδή για κάθε δέκα νέες συνδέσεις Cytavision φυτεύει ένα δέντρο.
Οι οργανωμένες δενδροφυτέυσεις που ξεκίνησαν από το 2016 με το Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά
και στο Δήμο Έγκωμης, συνεχίστηκαν το 2017 στις κοινότητες Ορμήδειας και στο Δήμο Πάφου, ενώ το
2018 έχουν δενδροφυτευθεί οι ημιορεινές κοινότητες Οράς και Αγίου Αμβροσίου Λεμεσού οι οποίες
έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Το 2019 δεντροδυτεύτηκε η κοινότητα
Χανδριών στην ορεινή επαρχία Λεμεσού ενώ δεντρύλλια φυτεύτηκαν και στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta
στη Λευκωσία μέσα σε παλιά, ανακυκλώσιμα ελαστικά αυτοκινήτων. Δενδροφύτευση προγραμματίζεται
να γίνει και μέσα στον Δεκέμβριο του 2020 εάν οι συνθήκες ελέω κορωνιού το επιτρέψουν.
Παράλληλα, με τις πρωτοβουλίες της αυτές, η Cyta συμβάλλει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης και συμβάλλει εποικοδομητικά, με κάθε δυνατό τρόπο, μέσα από τις καθημερινές της
λειτουργίες, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας.
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φοιτητές

H

δημόσια και δωρεάν παιδεία δεν μπορεί να είναι
ολοκληρωμένη εάν δεν στηριχθούν οι φοιτητές με κάθε
μέσο, ώστε να μπορούν να υπερβούν κάθε κοινωνικόοικονομικό εμπόδιο που μπαίνει ανάμεσα σε αυτούς και
τη γνώση. Γι’ αυτό, πάγιο αίτημα των φοιτητών είναι
η ολοκληρωμένη φοιτητική μέριμνα. Οι μεγαλύτερες
κινητοποιήσεις μέχρι σήμερα στην ιστορία του φοιτητικού
κινήματος στην Κύπρο έγιναν για την απόκτηση της φοιτητικής
χορηγίας. Η έλλειψη κρατικής φοιτητικής μέριμνας οδήγησε τους
φοιτητές το 1999 με μπροστάρη την Προοδευτική να βγουν στους
δρόμους και να ζητήσουν από την τότε κυβέρνηση Κληρίδη τη
θεσμοθέτηση ενός επιδόματος προς τη φοιτητιώσα νεολαία. Τότε
η κυβέρνηση Κληρίδη εξήγγειλε το μέτρο για αποκοπή 500 ΛΚ
από το φόρο εισοδήματος για τις οικογένειες που είχαν φοιτητές
ως απάντηση στις απαιτήσεις του οργανωμένου φοιτητικού
κινήματος. Η παράταξη του ΔΗΣΥ, ΦΠΚ Πρωτοπορία, έμεινε
ικανοποιημένη από την εξαγγελία αυτή κάνοντας πλάτες στην
αντιλαϊκή κυβέρνηση. Η Προοδευτική Κ.Φ. δεν σταμάτησε όμως
τις διεκδικήσεις. Αν και κατακρίθηκε για λαϊκισμό συνέχισε
να διεκδικεί για μια χορηγία που θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των φοιτητών, αλλά και την έλλειψη ολοκληρωμένης
κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Οι μαζικές κινητοποιήσεις που
πραγματοποίησε η παράταξή μας απέδωσαν καρπούς και
ανάγκασαν την κυβέρνηση να διπλασιάσει το αρχικό ποσό
και να θεσμοθετήσει τις 1000 ΛΚ, ενώ άλλες παρατάξεις
έλεγαν ότι με τις ενέργειες της η Προοδευτική έθετε σε
κίνδυνο την αρχική εξαγγελία.

Από τις πρώτες μέρες
εφαρμογής των μέτρων
για αντιμετώπιση της
πανδημίας ζητήσαμε παράταση
στην υποβολή των αιτήσεων
ένεκα των συνθηκών που
διαμορφώθηκαν, τονίζοντας
όμως πως θα έπρεπε να γίνουν
ενέργειες για να προληφθεί
η αναμενόμενη
καθυστέρηση

Σε αυτό το σημείο, να υπενθυμίσουμε ότι τη φοιτητική
χορηγία, τη χρειαζόμαστε ως βοήθημα και αντιστάθμισμα στην
έλλειψη ολοκληρωμένης κρατικής φοιτητικής μέριμνας, μέχρι
τη μέρα που θα δίνονται από το κράτος όλα όσα χρειάζεται
ο κάθε φοιτητής για να σπουδάσει στον τόπο του (σίτιση,
στέγαση, δωρεάν συγγράμματα κλπ.).
Δυστυχώς, για πολλοστή φορά, φέτος ως Προοδευτική
Κίνηση Φοιτητών αναγκαζόμαστε να σχολιάσουμε τους
χειρισμούς της Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και του
Υπουργείου Παιδείας σε πολύ κρίσιμα ζητήματα για τους

Η καθυστέρηση αυτή σύμφωνα με τους
λειτουργούς οφείλεται σε τρεις παραμέτρους:
τις δύο παρατάσεις που δόθηκαν στην υποβολή
των αιτήσεων, την παράλληλη εξέταση των
αιτήσεων του επιδόματος 750 ευρώ για φοιτητές
του εξωτερικού και στη σοβαρή υποστελέχωση
της Υπηρεσίας.

φοιτητές και τις οικογένειες τους. Για ακόμα μια χρονιά
γινόμαστε δέκτες παραπόνων για τη μη καταβολή του ποσού
της φοιτητικής χορηγίας, αιτήσεων που υποβλήθηκαν από
τον περασμένο Μάρτιο για την ακαδημαϊκή χρονιά 20192020.
Με αφορμή τα παράπονα που δεχτήκαμε, θέσαμε το
ζήτημα στην ΠΟΦΕΝ στις 10 Αυγούστου, με αποτέλεσμα
η Ομοσπονδία να απευθυνθεί με επιστολή στον Υπουργό
Παιδείας για διευκρινήσεις. Δυστυχώς - όπως ήταν
και αναμενόμενο βέβαια - δεν τύχαμε ακόμα κάποιας
ενημέρωσης, ενώ η ηγεσία της Ομοσπονδίας δεν ασχολήθηκε
από τότε με το θέμα, ούτε άσκησε τις απαραίτητες πιέσεις,
γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη πρωτοβουλίας
από μεριάς μας για επικοινωνία με λειτουργούς της
Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης. Από την επικοινωνία
επιβεβαιώθηκε η καθυστέρηση στη διαδικασία εξέτασης των
αιτήσεων και πως μάλιστα βρίσκονται ακόμη σε εξέταση οι
αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Μάρτη.

Ως Προοδευτική Κ.Φ., από τις πρώτες μέρες
εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση της
πανδημίας ζητήσαμε παράταση στην υποβολή
των αιτήσεων ένεκα των συνθηκών που
διαμορφώθηκαν, τονίζοντας όμως πως θα
έπρεπε να γίνουν ενέργειες για να προληφθεί
η αναμενόμενη καθυστέρηση στην εξέταση των
αιτήσεων και να γίνει ταυτόχρονη καταβολή
των ποσών. Ταυτόχρονα, για το επίδομα των
750 ευρώ στους φοιτητές του εξωτερικού,
ξεκαθαρίσαμε ότι δεν πρέπει η διαδικασία
της φοιτητικής χορηγίας να μπει σε δεύτερη
μοίρα, αφού αποτελεί τη βασικότερη στήριξη
τους κράτους προς όλους τους φοιτητές. Για
το ζήτημα της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας
Φοιτητικής Μέριμνας εδώ και χρόνια τονίζουμε
ότι η συγχώνευση της αίτησης της φοιτητικής
χορηγίας με τα φοιτητικά επιδόματα και η
εξέταση τους από μια Υπηρεσία, θα έπρεπε
πρωτίστως να συνδυαστεί με ενίσχυση της
Υπηρεσίας με καταρτισμένο προσωπικό. Ήδη
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς
καθυστέρηση στη διαδικασία.
Ενώ λοιπόν η παράταξη μας δημόσια, αλλά και
μέσω της ΠΟΦΕΝ, προειδοποιήσε έγκαιρα για
τους κινδύνους, δυστυχώς ο Υπουργός Παιδείας
και η Κυβέρνηση δεν έλαβαν μέτρα. Για ακόμα
μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι η Κυβέρνηση αγνοεί
τα συλλογικά όργανα των φοιτητών. Είναι
οφθαλμοφανές ότι δεν είναι θέμα ανικανότητας
και μόνο, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων
που θέτει η Κυβέρνηση. Προφανώς οι άμεσες
οικονομικές ανάγκες των φοιτητών δεν
βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική λίστα.
Η όποια καθυστέρηση αφήνει μετέωρους
χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειες τους,
καθώς την ίδια ώρα καλούνται να πληρώσουν
κανονικά ενοίκια, δίδακτρα και οποιεσδήποτε
άλλες ανάγκες πρέπει να καλυφθούν άμεσα.
Καλούμε την Κυβέρνηση να διασφαλίσει
άμεσα ότι θα προχωρήσει η διαδικασία
εξέτασης των αιτήσεων και κατάθεσης των
ποσών, με τρόπο που να καλύπτει το όποιο
χαμένο έδαφος και παράλληλα καλούμε
την ΠΟΦΕΝ όπως ασκήσει τις κατάλληλες
πιέσεις για το ζήτημα.
•Ευθύμιος Χριστοφή
Τοπικός Γραμματέας
Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

νέοι εργα ζόμενο ι

Η επιβολή καραντίνας για τον ιό, επιχειρήθηκε να
μετατραπεί σε καραντίνα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
και ελευθεριών των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση και τα αρμόδια της τμήματα πρέπει επιτέλους να εντείνουν τους ελέγχους ιδιαίτερα
στις επιχειρήσεις που οι εργαζόμενοι είναι συνδικαλιστικά απροστάτευτοι και επομένως πιο
ευάλωτοι στις πιέσεις των εργοδοτών.
Οργανώσου και εσύ – Σε αυτό τον αγώνα να μην μείνει κανένας μόνος
Σε αυτή τη μάχη όμως, ο κάθε εργαζόμενος μόνος του, είναι αποδυναμωμένος.
Στις συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία και τις εργασιακές
σχέσεις παραμένει και γίνεται ακόμα πιο επιτακτική ως προτεραιότητα, η
νομοθετική κατοχύρωση βασικών, ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους τους
εργαζόμενους. Μόνο με την οργάνωση στο χώρο εργασίας του ο καθένας,
μπορεί να πολλαπλασιάσει τη δύναμη του. Με την οργανωμένη πάλη οι
εργαζόμενοι μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους και γι` αυτό
πρέπει να συστρατευτούμε με την ΕΔΟΝ και την ΠΕΟ με στόχο την συσπείρωση
και οργάνωση των νέων εργαζομένων στη δράση για διεκδίκηση των
δικαιωμάτων μας.

Η έξαρση της πανδημίας προκάλεσε την έξαρση τόσο
της κυβερνητικής όσο και της εργοδοτικής επίθεσης στις
εργασιακές σχέσεις και στα εργασιακά δικαιώματα.
Κυβέρνηση και εργοδοσία θέλησαν να εκμεταλλευτούν την
πανδημία για να επιβάλλουν αντιδραστικά μέτρα, όπως ο
νόμος για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Επιχειρείται
ξεκάθαρα η μετατροπή των μασκών σε φίμωτρα ενάντια
σε κάθε φωνή διεκδίκησης και αντίστασης.
Προσπάθεια αποκοπής ή μη καταβολής του 13ου μισθού

Η πανδημία θα νικηθεί. Η ζωή θα ξαναβρεί τον δρόμο της

Με πρόσχημα την πανδημία και τις επιπτώσεις στην
οικονομία και τις επιχειρήσεις, ξεκίνησαν συζητήσεις από τις
εργοδοτικές οργανώσεις γύρω από την καταβολή ή μη, του
13ου μισθού. Αρκετοί εργαζόμενοι δέχονται ήδη απειλές από
την εργοδοσία για να συναινέσουν ώστε να μην καταβληθεί
ο 13ος μισθός ή να καταβληθεί μειωμένος. Την ίδια ώρα που
αρκετές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν των προγραμμάτων
κρατικής στήριξης.
Ο 13ος μισθός είναι δικαίωμα
Με βάση τον νόμο για προστασία των μισθών, ο 13ος μισθός
εκεί και όπου δίνεται είτε με βάση συλλογική σύμβαση, είτε με
βάση προφορική ή γραπτή συμφωνία, είτε ως πρακτική και έθιμο
σε μια επιχείρηση, αποτελεί μέρος του μισθού και καλύπτεται από
πρόνοιες
νομοθεσίας. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και υπό «κανονικές συνθήκες».

της

Το ταξικό κίνημα δεν θα μπει σε καραντίνα
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποκύπτουν σε τέτοιου είδους απειλές, εκβιασμούς και
πιέσεις από την πλευρά των εργοδοτών. Να καταγγέλλουν όσους εργοδότες παρανομούν
στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και στις συντεχνίες για να διεκδικούν το δικαίωμα τους για
13ο μισθό με συνδικαλιστικά και νομικά μέτρα.

Να μείνουμε δυνατοί και να δυναμώσουμε τον αγώνα για την ζωή και την
υγεία του λαού που οδηγείται στην φτώχεια και την εξαθλίωση για τα κέρδη
των εργοδοτών. Να ενώσουμε την φωνή μας με τους εργαζόμενους στην
Υγεία, στις υπηρεσίες, τις οικοδομές, τα εργοστάσια, στις υπεραγορές σε
όλους τους χώρους δουλειάς. Να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ειρήνη,
για τα δίκαια των εργαζομένων και όλων των καταπιεσμένων, ενάντια σε
κάθε μορφή διάκρισης, για καλύτερες μέρες, για την Κύπρο και το λαό
της σε μια ειρηνική και επανενωμένη κοινή πατρίδα. Θα νικήσουμε και
την πανδημία και θα ανατρέψουμε τα σχέδια εκείνων που ασελγούν και
κερδοσκοπούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο.
•Σάββας Χριστοφόρου
Επικεφαλής Κεντρικού Γραφείου Νέων Εργαζόμενων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Παραχώρηση 13ου μισθού εκεί που καταβάλλεται
«Σημειώνεται ότι ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης
ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του
εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων περί
Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας. Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον
εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως
συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε
περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι
€15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί. Επιπλέον, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους
εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό.»
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Τμήμα Εργασια-κών Σχέσεων

ΣΟ

ΚΟ

Τραγανή φρέσκια βάφλα βουτηγµένη σε απολαυστική σοκολάτα ΙΟΝ.
Αυτή είναι η Σοκοφρέτα. Μια και Μοναδική!
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Έλεγχοι από τα αρμόδια τμήματα

ΑΣ

Η

πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην ζωή
των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η πανδημία συνεχίζει να κοστίζει τη ζωή
συνανθρώπων μας, την ίδια ώρα που οι γιατροί και οι νοσηλευτές δίνουν άνιση
μάχη στα καθημαγμένα συστήματα Υγείας.
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υγεία

εμβολιασμός αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα στη δημόσια
υγεία αφού έχει σώσει εκατομμύρια ανθρώπινων ζωών. Τα εμβόλια παρέχουν
αποτελεσματικότερη
πρόληψη
και
προστασία από
πολλά μολυσματικά/λοιμώδη
νοσήματα. Λόγω των εμβολίων
έχει μειωθεί κατακόρυφα η
παιδική θνησιμότητα αφού
πολλά μεταδοτικά νοσήματα όχι
μόνο περιορίστηκαν αλλά έχουν
σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί.

Λόγω των εμβολίων
έχει μειωθεί
κατακόρυφα η
παιδική θνησιμότητα αφού
πολλά μεταδοτικά νοσήματα
όχι μόνο περιορίστηκαν αλλά
έχουν σε μεγάλο
βαθμό εξαλειφθεί

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ), αναγνωρίζοντας
τη σημασία της προστασίας
του δικαιώμ ατος των
πολιτών στον εμβολιασμό και
στοχεύοντας στην ενίσχυση των
Προγραμμάτων Εμβολιασμού
των κρατών, έχει καθιερώσει
την ετήσια διοργάνωση της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Εμβολιασμού, η οποία εορτάζεται κατά την τελευταία εβδομάδα του
Απρίλη.
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επικίνδυνη αύξηση του
αριθμού των ανεμβολίαστων παιδιών, γεγονός που έχει έντονα
θορυβήσει τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τον ΠΟΥ, σχετικά
με τις εξάρσεις νόσων που πολλές φορές έχουν μοιραία κατάληξη,
και οι οποίες θα μπορούσαν να προληφθούν με τη χρήση εμβολίων.
Ακόμη, μεγάλος αριθμός από ενήλικες δεν γνωρίζουν ότι ο
εμβολιασμός για την πρόληψη επικίνδυνων ασθενειών δεν σταματά
στην παιδική ηλικία, αλλά συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή.
Τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στους ενήλικες προκαλούν
ανησυχία, σε συνδυασμό με το φαινόμενο της αμφισβήτησης
χρησιμότητας των εμβολίων γνωστό και ως Αντιεμβολιαστικό
Κίνημα.

Ο ΠΟΥ έχει
χαρακτηρίσει την
παραπληροφόρηση
σχετικά με τα εμβόλια
«έναν από τους 10
σημαντικότερους κινδύνους
για τη δημόσια
υγεία»

Το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε εδώ και αρκετές
δεκαετίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
και εξελίχθηκε κατά διαστήματα σε δημόσια
αντιπαράθεση υπέρ και κατά των εμβολίων. Έλαβε
μεγάλες διαστάσεις το 1998, όταν δημοσιεύτηκε
σε επιστημονικό περιοδικό αποτέλεσμα έρευνας
που συσχέτιζε το εμβόλιο κατά της ιλαράς,
παρωτίτιδας και ερυθράς με αυξημένη επίπτωση
αυτισμού. Έρευνα η οποία τελικά αποσύρθηκε.
Το δημοσίευμα αυτό δεν παρέμεινε στα στενά
όρια ενός επιστημονικού περιοδικού αλλά
έλαβε μεγάλη προβολή από τον Τύπο ο
οποίος συνέβαλε στο να ακολουθήσει μαζικός
πανικός.
Το εν λόγω κίνημα βρίσκει έδαφος
και συναρπάζει τρομακτικά όλο και
περισσότερους γονείς μέχρι και σήμερα.
Γονείς αρνούνται να εμβολιάσουν τα
παιδιά τους, προτάσσοντας, εκτός
από το υποτιθέμενο δικαίωμα τους να
το κάνουν, κάθε λογής επιστημονικά
ατεκμηρίωτη πληροφορία που
προέρχεται κατά κύριο λόγο από το
διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, ο ΠΟΥ έχει
χαρακτηρίσει την παραπληροφόρηση
σχετικά με τα εμβόλια «έναν από τους
10 σημαντικότερους κινδύνους για τη

δημόσια υγεία».
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ένα στα πέντε παιδιά δεν κάνει εμβόλια, ενώ 1,5 εκ. παιδιά κάθε χρόνο
χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που θα είχαν προληφθεί αν είχαν εμβολιαστεί.
Η Κύπρος ανήκει στις χώρες με διαχρονικά υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Με βάση τα στοιχεία της
τελευταίας έρευνας του Υπουργείου Υγείας το 2015, το ποσοστό των παιδιών που εμβολιάζονται
ξεπερνά το 97%. Ελλοχεύουν όμως κίνδυνοι εμφάνισης παιδικών ασθενειών ακόμη και από
τον μικρό αριθμό ανεμβολίαστων παιδιών. Η ομοιοπαθητική και η θρησκεία είναι, σύμφωνα
με την έρευνα που διενήργησε το Υπουργείο Υγείας, δύο από τους λόγους για τους οποίους
μερίδα γονέων δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Ως λόγοι μη εμβολιασμού προτάσσονται επίσης
ο φόβος από τις πιθανές παρενέργειες των εμβολίων. Έχει παρατηρηθεί ότι ο φόβος για τα
εμβόλια μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια ειδικά στους ενήλικες. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει
να εξετάσουν το ζήτημα καθώς ελλοχεύουν κίνδυνοι αν αυτή η ομάδα μεταπηδήσει στην ομάδα
αρνητών τότε θα υπάρχει πρόβλημα για την δημόσια υγεία.
Ως ΕΔΟΝ αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι τα εμβόλια αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για την
καπιταλιστική φαρμακοβιομηχανία
που τα παράγει.
Η οικονομική αδυναμία μερίδας
του πληθυσμού να έχει πρόσβαση
σε αυτά μας προβληματίζει.
Παρόλα αυτά είμαστε υπέρ της
αξιοποίησης κάθε επιστημονικού
επιτεύγματος που βοηθά στην
πρόληψη προβλημάτων υγείας
όπως είναι και τα εμβόλια. Από
αυτή τη θέση αρχής, απορρίπτουμε
το λεγόμενο «αντιεμβολιαστικό
κίνημα», τους ισχυρισμούς και τις
διακηρύξεις του.
Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η
έλλειψη, πολλές φορές, εμβολίων
στα δημόσια νοσηλευτήρια της
Κύπρου και η μη χορήγηση
αριθμού εμβολίων από το κράτος.
Ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο
προσωπική ευθύνη, καθώς το
κράτος και οι αρμόδιες αρχές θα
πρέπει να διασφαλίσουν έγκαιρη
και υπεύθυνη δημόσια ενημέρωση
των πολιτών σχετικά με το ζήτημα
του εμβολιασμού. Επιπρόσθετα
μέσω εκπαίδευσης του ιατρικού
προσωπικού που σχετίζεται με τα
εμβόλια, μπορεί να βοηθήσει και
στον χειρισμό όσων αρνούνται τον
εμβολιασμό.
Mε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ η
πρόσβαση σε δωρεάν εμβόλια
είναι ευκολότερη και αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την
διασφάλιση της δημόσιας υγείας
και την αποτροπή έξαρσης
τυχόν επιδημιών. Το κράτος έχει
ευθύνη να εμπλουτίσει το Εθνικό
Εμβολιαστικό Σχήμα με όλα
ανεξαιρέτως τα εμβόλια, να παρέχει
όλα τα αναγκαία εμβόλια σε όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες εντελώς
δωρεάν και να διασφαλίζει έγκαιρα
επαρκείς αριθμούς εμβολίων με
αποκλειστική του ευθύνη. Ακόμη,
θα πρέπει να διασφαλιστεί η
συστηματική παρακολούθηση των
εμβολιαστικών αναγκών από τις
κρατικές υπηρεσίες και η δημιουργία
ή ανάπτυξη υφιστάμενων μονάδων
παροχής τέτοιων υπηρεσιών ώστε
να εξυπηρετούν μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού και ειδικά ευάλωτες
ομάδες καθώς και τους κατοίκους
απομακρυσμένων -από τα αστικά
κέντρα- περιοχών.
•Κατερίνα Φραγκουλλίδου
Επικεφαλής Κεντρικού
Γραφείου Περιβάλοντος και
Υγείας Κ.Σ. ΕΔΟΝ

ιστορία

Φ

έτος, συμπληρώνονται 65 ολόκληρα χρόνια ΑΟΝ συμμετέχει ενεργά στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για
από τότε που το ΑΚΕΛ αλλά και οι υπόλοιπες τη σύλληψη και εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στις
οργανώσεις
του
εκδηλώσεις του Ιουλίου και
Λαϊκού κινήματος,
του Νοεμβρίου ενάντια στους
πλην της ΠΕΟ,
νόμους προσωποκράτησης
Η Ανορθωτική Οργάνωση
τέθηκαν
εκτός
και έκτακτης ανάγκης.
Νεολαίας πρωτοστατεί
νόμου. Η αντί-ιμπεριαλιστική και
Δίνει μαζικό παρών στις
αντί-αποικιακή δράση του ΑΚΕΛ
διαμαρτυρίες κατά την
στον αντί – αποικιακό αγώνα
και της ΑΟΝ τα προηγούμενα
επίσκεψη
του
Λόρδου
χρόνια, αποτελούσαν «κίνδυνο»
Ράντκλιφ
και
αργότερα
οργανώνοντας και καθοδηγώντας τη
για τις Βρετανικές αρχές. Η 14η
του Υπουργού Αποικιών
Δεκεμβρίου 1955 παραμένει στην
Χέαρ.
Συμμετέχει
σε
νεολαία αφήνοντας τη δική της
ιστορία ως η μέρα που οι Βρετανοί
εκδηλώσεις για ενίσχυση
σφραγίδα στον αγώνα αυτό
Αποικιοκράτες και ο Κυβερνήτης
της προσφυγής στον
Χάρντινγκ διατάζουν τη σύλληψη
ΟΗΕ
τον
Δεκέμβρη
της ηγεσίας του ΑΚΕΛ και
του 1957 και στις
στελεχών του λαϊκού κινήματος.
ιστορικές διαδηλώσεις
Η αποικιακή αστυνομία εισβάλει στα σπίτια των στελεχών του του Βαρωσιού,
όταν αποικιακά στρατεύματα
Κομμουνιστικού Κόμματος, μεταξύ αυτών και του τότε Γενικού πυροβολούν και ρίχνουν νεκρό τον λαϊκό αγωνιστή
Γραμματέα, Εζεκία Παπαϊωάννου. Έτσι, ολόκληρο το Λαϊκό Αργυρό Νικόλα από την Αφάνεια.
Κίνημα, με διάταγμα του Κυβερνήτη Χάρντινγκ, τίθεται
πλέον παράνομο και τα στελέχη οδηγούνται στο στρατόπεδο Σε συνθήκες αυστηρής παρανομίας, η ΑΟΝ παραμένει
συγκέντρωσης της Πύλας και κάποιοι από αυτούς στις στην πρωτοπορία του αγώνα, πιστή στην εθνικόΚεντρικές Φυλακές. Εκτός νόμου επίσης τίθενται και η Ένωση απελευθερωτική, αντιιμπεριαλιστική πολιτική του
Αγροτών Κύπρου (ΕΑΚ), η Παγκύπρια Οργάνωση Δημοκρατικών λαού, ακολουθώντας πιστά τη ροή των μαζικών
Γυναικών (ΠΟΔΓ) και η Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας πολιτικών αγώνων. Εμψυχώνει και κινητοποιεί τη
(ΑΟΝ). Ως συνεπακόλουθο των εξελίξεων, απαγορεύεται νεολαία ενάντια στην αποικιοκρατία, τόσο στα χρόνια
και η κυκλοφορία των εφημερίδων «Νέος Δημοκράτης», πριν την παρανομία όσο και στα δίσεκτα χρόνια
«Ανεξάρτητος», «Εμπρός», της Τουρκοκυπριακής Προοδευτικής της παρανομίας, γράφοντας σελίδες ηρωισμού
εφημερίδας «Ινκιλαπψί» και «Θεωρητικού Δημοκράτη».
και αυτοθυσίας στην ιστορία του προοδευτικού
νεολαιίστικου κινήματος της Κύπρου.
Τα χρόνια που ακολουθούν κρίνονται ως δύσκολα καθώς
το Λαϊκό Κίνημα όφειλε απέναντι στην ιστορία του και
τον κυπριακό εργαζόμενο λαό να ανασυγκροτηθεί και να
Σε συνθήκες αυστηρής
συνεχίσει τον αντί–αποικιακό και αντί–ιμπεριαλιστικό αγώνα.
Έτσι, η δράση στην παρανομία αποτελούσε την μόνη επιλογή.
παρανομίας, η ΑΟΝ,
Όχι μόνο κατάφερε να ανασυγκροτηθεί χωρίς χρονοτριβές
κινητοποιεί τη νεολαία, γράφοντας
και ενδοιασμούς αλλά όρθωσε ψηλά τη σημαία του αγώνα
για αυτοδιάθεση του νησιού. Τα λιγοστά στελέχη που
σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας
κατάφεραν να διαφύγουν της σύλληψης μπήκαν μπροστά
και οργανώθηκε ο παράνομος μηχανισμός του Κόμματος με
στην ιστορία του προοδευτικού
στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση και την μαζικοποίηση
των γραμμών της αριστεράς. Κατά την πρώτη περίοδο της
νεολαιίστικου κινήματος της
παρανομίας οργανώθηκαν επίσης και οι αποδράσεις των
Κύπρου
ηγετικών στελεχών, αρχικά των Επαρχιακών Γρ., Κυριάκου
Χρίστου και Παυλάκη Γεωργίου, αλλά και του ίδιου του Γ.Γ.
Εζεκία Παπαϊωάννου. Οι αποδράσεις των ηγετικών στελεχών
αποτέλεσαν το σημείο εκείνο όπου κίνησε ακόμη πιο έντονα Ο αέναος δρόμος του αγώνα
τα νήματα της μαζικοποίησης των γραμμών του αγώνα και
της διεκδίκησης στις ρίζες της αριστεράς. Αυτό αποτυπώνεται Μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης–Λονδίνου
και στο ότι έπειτα από κάποιους μήνες απαγόρευσης της κυριαρχεί
η
ανάγκη
μιας
μαζικής
κυκλοφορίας του «Νέου Δημοκράτη», κυκλοφόρησε πλέον η προοδευτικής οργάνωσης νεολαίας. Η
«Χαραυγή» ως το νέο εκφραστικό όργανο του Κόμματος.
μαζικότητα που επικρατούσε στις γραμμές
του Νεολαιίστικου κινήματος έπρεπε να
Ο ρόλος της Νεολαίας στα χρόνια της παρανομίας
προσαρμοστεί σε νόμιμες συνθήκες ώστε
να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στον
Το 1955 αρχίζει ο ένοπλος αντιαποικιακός αγώνας, ο οποίος ιμπεριαλισμό, καθώς και να ενισχύσει
οδήγησε το Κυπριακό σε δύσβατους δρόμους και αδιέξοδο, την παρουσία της ως προς την επίλυση
όπως από την αρχή είχαν εκτιμήσει το ΑΚΕΛ και η ΑΟΝ. Η νέων κοινωνικών προβλημάτων που
πλατιά απήχηση του ΑΚΕΛ στα λαϊκά στρώματα του νησιού δεν προέκυψαν, αλλά και ευρύτερα αγώνες
μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνει και την αγωνιστικότητα της για την ειρήνη και το σοσιαλισμό. Φάρος
Κυπριακής Νεολαίας. Η ΑΟΝ πρωτοστατεί στον αντί–αποικιακό αυτών των αγώνων από τον Απρίλιο του
αγώνα οργανώνοντας και καθοδηγώντας τη νεολαία, αφήνοντας 1959, η Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση
τη δική της σφραγίδα στον αγώνα αυτό. Η δυναμικότητα του Νεολαίας (ΕΔΟΝ).
νεολαιίστικου κινήματος επιβεβαιώνεται από τις αποφάσεις
του 5ου Παγκύπριου Συνεδρίου κατά το οποίο εγκρίνονται οι Τόσο η ΑΟΝ-ΕΔΟΝ όσο και το ΚΚΚκατευθυντήριες αγωνιστικές αποφάσεις με μοναδικό στόχο ΑΚΕΛ, στάθηκαν άξιοι καθοδηγητές
την εντατικοποίηση του μαζικού αντί–ιμπεριαλιστικού αγώνα του κυπριακού λαού τα δίσεκτα
με ειρηνικά μέσα. Έτσι, η ΑΟΝ πορεύεται μαζί με το ευρύτερο χρόνια της παρανομίας. Θα μπορούσε
Λαϊκό Κίνημα σε διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια κανείς να πει πως το Λαϊκό Κίνημα
μεγάλης έντασης και διάρκειας. Οι ΑΟΝίτες και οι ΑΟΝίτισσες εκείνα τα χρόνια λειτούργησε με
αψηφούν κάθε καταστολή με τίμημα την ίδια τους τη ζωή. απίστευτα αντανακλαστικά καθώς
Την 27η Σεπτεμβρίου 1955, οι αποικιακές δυνάμεις ασφαλείας κατόρθωσε τόσο να ανασυγκροτηθεί
επιτίθενται κι έτσι ο ΑΟΝίτης Ανδρέας Γεωργίου θυσιάζεται για όσο και να πρωτοστατήσει ενάντια
μια λεύτερη πατρίδα.
στον αποικιακό ζυγό. Το Λαϊκό
Κίνημα, μέχρι σήμερα, αποτελεί
Η ΑΟΝ, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ΑΚΕΛ, τίθεται στην άξιο συνεχιστή, ενώ ιδιαίτερα
παρανομία, ενώ συλλαμβάνεται η ηγεσία της οργάνωσης, καθοριστικό ρόλο κατέχει η ίδια η
ανάμεσα τους και ο τότε Γ.Γ. Μιχάλης Ολύμπιος. Ωστόσο, με φάρο νεολαία ως άξιος κληρονόμος της
τα πανανθρώπινα ιδανικά της αριστεράς, οι ΑΟΝίτες συνεχίζουν αγωνιστικής ΑΟΝ.
να δραστηριοποιούνται σε συνθήκες παρανομίας, όπως και το
υπόλοιπο λαϊκό κίνημα. Με συνθήματα στους τοίχους, φυλλάδια
•Άντρεα Κώστα
σε γειτονιές, κινητοποιούν τη νεολαία σε παναπεργίες και
Υπεύθυνη Μορφωτικού
άλλες μαζικές παλλαϊκές εκδηλώσεις του κυπριακού λαού. Η
Γραφείου ΕΔΟΝ Λεμεσού
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Στο σανίδι
«Το Κτήνος στο Φεγγάρι»
Η Θεατρική Ομάδα Persona παρουσιάζει το πολυβραβευμένο έργο του
Ρίτσιαρντ Καλινόσκι «Το Κτήνος στο Φεγγάρι» σε σκηνοθεσία Λέας
Μαλένη. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, πραγματεύεται τη ζωή
ενός νεαρού ζευγαριού από την ιστορική Αρμενία που μετανάστευσε
στην Αμερική έπειτα από τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915. Η
ιστορία του Αράμ και της Σέτας, διαχρονική κι επαναλαμβανόμενη,
μιλά κατ’ ευθείαν στις καρδιές μας για την αγωνία αυτών των
ανθρώπων να συνεχίσουν την ιστορία των προγόνων τους,
διεκδικώντας να ζήσουν σ’ έναν ξένο τόπο.
Πότε: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου
και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στις 18:00
Πού: Wherehaus 612, Λευκωσία
Πληροφορίες: 70000138

«Το παράδειγμα του δόκτορα
Κόρτσακ»
Τελευταίες μέρες στο ορφανοτροφείο του γιατρού και παιδαγωγού
Γιάνους Κόρτσακ στο γκέτο της Βαρσοβίας, το 1942. Λίγο πριν την
αποστολή των παιδιών στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Τρεμπλίνκα,
ένα καινούργιο μέλος, ο Άτζιο, ένα αγόρι μεγαλωμένο στους δρόμους,
θα κάνει τον Κόρτσακ να αναρωτηθεί τι νόημα έχουν όσα δίδαξε στα
«παιδιά του».
Πότε: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 18:00
Που: Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ, Λευκωσία
Πληροφορίες: 77772717

«Ο Θάνατος του Μπάχ»
Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ελένης
Ξένου «Ο θάνατος του Μπαχ» σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου.
Λευκωσία, παλιά πόλη, ένα περίπου χρόνο μετά την κρίση. Ο Φίλιππος
Ιορδάνου, 45 ετών, γέννημα-θρέμμα Τακτακαλά, πρώην διαφημιστής
και νυν ιδιοκτήτης του γραφείου κηδειών “Happydeathday”
βρίσκεται ξαφνικά στο στόχαστρο της κοινωνίας. Σύσσωμο το
“ένορκο σώμα” των φεϊσμπουκάδων τον κατηγορεί ότι σκότωσε
τον Μπαχ. Αδυνατώντας να διαχειριστεί την οργή του πλήθους,
κλείνεται στο γραφείο του παρέα με το πτώμα της Φώφης. Την
ίδια ώρα ο Δήμαρχος και μαζί ολόκληρη η κοινωνία απαιτούν τη
παραδειγματική του τιμωρία. Ποιος είναι όμως ο Μπάχ; Πώς και
γιατί πέθανε; Και γιατί ο θάνατος του έγινε βάιραλ; Ποιος είναι ο
Φίλιππος Ιορδάνου; Πόσο πίσω πάει η σχέση του με τον Μπαχ; Και
γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο;
Πότε: Κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή στις 19:00 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου
Που: Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99251331

Στο διαδίκτυο
«Van Gogh Worldwide»: Ταξίδι
στο σύμπαν του Βαν Γκογκ
Πέντε ολλανδικά μουσεία φέρνουν στο «έγκλειστο» κοινό τα έργα
φημισμένων ζωγράφων. Η αρχή γίνεται με τον Βίνσεντ βαν Γκογκ,
μέσω του πρότζεκτ «Van Gogh Worldwide» που παρουσιάζει μια
ψηφιακή συλλογή περισσότερων από 1.000 αριστουργημάτων
του καλλιτέχνη. Στην ψηφιακή συλλογή είναι πλέον σε κοινή θέα
πολλές από τις 860 ελαιογραφίες του. Αλλά ο Βαν Γκογκ ήταν,
επιπλέον, και γόνιμος σκιτσογράφος και πολλά από τα σκίτσα
του είναι διαθέσιμα. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες στο «Van
Gogh Worldwide» επιτρέπουν μία σε βάθος ματιά στον δημιουργό
και τα έργα του. Δίνονται επίσης πληροφορίες για τα μουσεία στα
οποία στεγάζονται, όπως λεπτομέρειες αποκατάστασης των έργων,
φωτογραφίες του πίσω μέρους των έργων και άλλες λεπτομέρειες.

4 βιβλία
για τον Δεκέμβρη
Διαλεκτά κείμενα, Friedrich
Engels
Από το 1844, όταν ξεκίνησε η βαθιά φιλία τους,
ο Φρίντριχ Ένγκελς υπήρξε ο αχώριστος
σύντροφος, συνεργάτης και συναγωνιστής
του Καρλ Μαρξ. Στο πλάι τού Μαρξ είχε
καθοριστική συμβολή στην επεξεργασία του
επιστημονικού σοσιαλισμού, συνεισφέροντας
γόνιμα σε όλα τα πεδία του: πολιτική
οικονομία, ιστορία, φιλοσοφία. Στην παρούσα
συλλογή, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από
τη γέννησή του, ο αναγνώστης θα βρει αρκετά
αμετάφραστα στα ελληνικά και λιγότερο γνωστά
αλλά εξίσου σημαντικά κείμενα του Ένγκελς.
Εκτείνονται σε όλα τα στάδια της συγγραφικής του
δραστηριότητας, από τα νεανικά του χρόνια, όταν ήταν ένας
χεγκελιανός της Αριστεράς, ως την ώριμη περίοδό του, δίνοντας μια
εικόνα της ευρύτητας πνεύματος και της οξύνοιάς του.

Στο σπίτι των ηρώων - Ν.
Μπελογιάννης – Ν.
Πλουμπίδης, Κούλης
Ζαμπαθάς
Η συγκλονιστική μαρτυρία του ανθρώπου
το σπίτι του οποίου αποτέλεσε φιλόξενο
«καταφύγιο» για δύο ηρωικές μορφές της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τον Νίκο
Πλουμπίδη και τον Νίκο Μπελογιάννη.
Περιγράφει πώς τους γνώρισε και τους
φιλοξένησε, πώς έζησε μαζί τους, τις
κουβέντες τους «στα στερνά της ζωής τους
χρόνια». Ένα μοναδικό ντοκουμέντο του
Κούλη Ζαμπαθά που φωτίζει από πρώτο χέρι
πρόσωπα και γεγονότα μιας δραματικής περιόδου,
αποκαλύπτοντας το ηθικό μεγαλείο και την ανθρώπινη
πλευρά αυτών που «με την καρδιά τους και με το αίμα τους» αγάπησαν
την Ελλάδα και το λαό της. Το βιβλίο γράφτηκε το 1954, όταν τα
γεγονότα που αναφέρεται ήταν ακόμη πολύ πρόσφατα.

Μια λοξή ματιά στην ιστορία,
Διονύσης Ελευθεράτος
Αναρίθµητα γεγονότα, ιδεολογήµατα και
µοτίβα µας προκαλούν να προσχωρήσουµε
στην ευκολία του κλισέ «η Ιστορία
επαναλαµβάνεται». Ολόιδια, φυσικά, δεν
επανεµφανίζεται η Ιστορία, αλλά πλάθει
άκρως ενδιαφέροντα déjà vu. Πόσο µοιάζουν
οι υποθέσεις Siemens του Μεσοπολέµου και
του 1953-1957 µε όσα είδαµε από το 1990; Πώς
λειτούργησαν, τι προοιώνιζαν τα οικονοµικά
σκάνδαλα του 1928-1932 και του 1946-1951;
Τι δείχνει η καταπληκτική οµοιότητα ανάµεσα
στους σηµερινούς αφορισµούς εναντίον αλλοδαπών
προσφύγων κι εκείνους σε βάρος των «τουρκόσπορων»
του 1922; Άφθονα συµβάντα, γνωστά ή άγνωστα, φαντάζουν «πρόγονοι»
όσων έµελλε να ζήσουµε πολύ αργότερα.

Τα Ζάρια του Δαρβίνου,
Κώστας Λουλουδάκης
Στις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν οι
οπαδοί της ευγονικής και οι πρωτεργάτες
του κινήματος ανά τον κόσμο. Κήρυκες
της εθνικής-φυλετικής ανωτερότητας,
αλλά και του κοινωνικού ρατσισμού, του
αναγκαίου στα εγχώρια, «εσωτερικά»
συστήματα κυριαρχίας. Παρελαύνουν στη
φαιά αυτή πασαρέλα και αρκετά πρόσωπα των
γραμμάτων. Λογοτέχνες και συγγραφείς των
οποίων πολλά έργα εκτιμήσαμε ή και αγαπήσαμε.
Ο αναγνώστης θα εκπλαγεί συνειδητοποιώντας τη
γοητεία που άσκησαν οι φυλετικές και ρατσιστικές
αντιλήψεις στη σκέψη γνωστών ανθρώπων του πολιτισμού.

πολιτισμός

Σ

«

τηριχτείτε στον πολιτισμό», «Εκμεταλλευτείτε μας», «Ακούστε μας». Με λόγο αιχμηρό και ντόμπρο, οι βραβευθέντες
στα φετινά Βραβεία του ΘΟΚ, κάλεσαν για ακόμη μια φορά την πολιτική ηγεσία να στηρίξει τον πολιτισμό και να
μην τον αφήσει ξανά στο περιθώριο.

Τα φετινά Βραβεία του ΘΟΚ, δεν ήταν μόνο χειροκρότημα, ευχαριστίες και υποκλίσεις. Αυτή τη χρονιά, οι βραβευθέντες
δεν είπαν απλά ευχαριστώ. Απαίτησαν σεβασμό, στήριξη και αναγνώριση της δουλειάς τους, του επαγγέλματός
τους. Σε μια εποχή αλλιώτικη, δύσκολη, όπως αυτή που διανύουμε, ο πολιτισμός αποτελεί βάλσαμο. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο.
Ο πολιτισμός χρειάζεται τώρα, περισσότερο από ποτέ, τη στήριξη της πολιτείας και του κράτους.
«Τούτη την ώρα δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί σ’ αυτή την επέμβαση ούτε τυχαιότητες»
Την αρχή έκανε ο Προκόπης Αγαθοκλέους που απέσπασε το βραβείο νέου δημιουργού της χρονιάς, για την ερμηνεία του στον
ρόλο του Ριχάρδου Γ’ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στην ομώνυμη παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Μίλησε, μεταξύ
άλλων, για την κατάσταση στον πολιτισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη στρεβλή
σπονδυλική στήλη του Ριχάρδου Γ’. Είπε χαρακτηριστικά, «Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να παρομοιάσω τη σπονδυλική
στήλη του Ριχάρδου με την κατάσταση και το οικοδόμημα του πολιτισμού μας σήμερα. Πώς είδαμε τούτη τη σπονδυλική
στήλη τους τελευταίους μήνες; Απογυμνωμένη μπροστά στα μάτια μας. Τι μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε δύο επιλογές: Η
μία είναι να τη βλέπουμε και να λέμε: μια σπονδυλική στήλη
στραβή. Κάποιοι θα κλάψουν, κάποιοι θα λυπηθούν. Κάποιοι
άλλοι, όμως, θέλουμε να μπει αμέσως στο χειρουργείο, να
Σε μια εποχή αλλιώτικη,
γίνει αμέσως η επέμβαση και να επέλθει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα η αποκατάσταση. Κύριε πρόεδρε της
δύσκολη, όπως αυτή που
Δημοκρατίας, κύριε υπουργέ, τούτη την ώρα δεν χωρούν
ούτε ερασιτεχνισμοί σ’ αυτή την επέμβαση ούτε τυχαιότητες.
διανύουμε, ο πολιτισμός αποτελεί
Είμαι βέβαιος, πως θα σηκώσετε τούτο το βάρος στις πλάτες
βάλσαμο. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο.
σας, όπως οι άνθρωποι του πολιτισμού τους τελευταίους 7
με 8 μήνες το σηκώνουμε σχεδόν καθημερινά και το έχουμε
Ο πολιτισμός χρειάζεται τώρα,
αποδείξει ότι μπορούμε να γίνουμε και δίκαιοι και ίσοι
συνομιλητές, αλλά έχουμε και όρεξη και μεράκι να φτιάξουν
περισσότερο από ποτέ, την
τα πράγματα».

στήριξη της πολιτείας και του

«Ο καλλιτεχνικός κόσμος πλήττεται»
κράτους
Η Μαγδαλένα Ζήρα, η οποία παρέλαβε το Βραβείο Δημιουργού
της Χρονιάς μαζί με την Αθηνά Κάσιου, ανέδειξε στην ομιλία
της τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών
και της ανάδειξης του θεάτρου ως εργαλείου κοινωνικής
ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης. «Αυτή η βράβευση είναι σημαδιακή, όχι μόνο για εμάς προσωπικά, αλλά
γιατί αναγνωρίζεται ο συλλογικός ρόλος της τέχνης και η θετική επίδραση που μπορεί να έχει η καλλιτεχνική
δημιουργία στο κοινωνικό σύνολο. Αναγνωρίζεται με κρατικό βραβείο μια συλλογική δράση που βασίζεται
στη συνεργασία, στη διαθεματικότητα και πάνω από όλα στην ταύτιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας
με ανθρωπιστικούς στόχους. Είναι γλυκόπικρο ότι βραβεύεται μια καλλιτεχνική δράση με ανθρωπιστικό
χαρακτήρα σήμερα, τη στιγμή που ο καλλιτεχνικός κόσμος πλήττεται», ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Πραγματικά στηριχτείτε στον πολιτισμό, δεν θα χάσετε, αλλά ακούστε μας!»
Τέλος, στη σκηνή βρέθηκε η Πόπη Αβραάμ, για το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ για το 2019, για
την πολύχρονη και συνεχιζόμενη εμπλοκή και προσφορά της στο κυπριακό θέατρο. Αναφερόμενη
στα τεκταινόμενα στον πολιτισμό τις τελευταίες ημέρες, παρακάλεσε την Πολιτεία, μέσω του κ.
Αναστασιάδη, να αφουγκραστεί τους ανθρώπους του πολιτισμού. «Εκμεταλλευτείτε μας, θέλουμε
να είμαστε οι πρεσβευτές του τόπου μας». Ανέφερε, επίσης, ότι πολλοί ταλαντούχοι νέοι αλλάζουν
δρόμο, γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Τόνισε την αξία του πολιτισμού, αναφέροντας την επιτυχία
που είχε η παράσταση «Ικέτιδες» σε σκηνοθεσία Νίκου Χαραλάμπους, που ανέβασε ο ΘΟΚ το
1978, και πόσο επέδρασε στο εθνικό ζήτημα της Κύπρου, περισσότερο ίσως από τις δηλώσεις
των πολιτικών.
Η κα Αβραάμ έκλεισε τον χαιρετισμό της προτρέποντας την Πολιτεία να στηριχτεί στον πολιτισμό,
λέγοντας «δεν θα χάσετε, αλλά ακούστε μας!». Μεταξύ άλλων ανέφερε επίσης, ότι «βεβαίως
τα κτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά, η φύλαξη έργων είναι πάρα πολύ σπουδαία και χωρίς
αυτή δεν μπορούμε, αλλά το σπουδαιότερο πράγμα στον πολιτισμό είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι,
οι καλλιτέχνες, που γεννούν τον πολιτισμό και σε αυτούς πρέπει να επικεντρωθείτε. Αν
δεν υπάρχουν καλλιτέχνες, δεν υπάρχει πολιτισμός, τι να τα κάνουμε τα κτήρια, βεβαίως
χρειάζονται, αλλά αφουγκραστείτε μας, πάρτε μας στα σοβαρά γιατί μας κάνετε να
αισθανόμαστε ότι είμαστε απλώς ένα ενοχλητικό κουνουπάκι που με βεβιασμένες κινήσεις
θέλετε να μας διώξετε και κάποια στιγμή φοβόμαστε ότι με μια κίνηση μπορείτε να μας
διαλύσετε. Πραγματικά αφουγκραστείτε μας και αφού αναπτύξετε τον πολιτισμό όπως
πρέπει στο κράτος που έχουμε, γιατί έχουμε πολύ σπουδαίους νέους, μιλάω για τους νέους
γιατί –εντάξει εμείς συνεχίζουμε της δικής μου γενιάς, να δίνουμε, να προσφέρουμε όχι
μόνο οι ηθοποιοί, αλλά όλοι οι καλλιτέχνες, υπάρχουν τόσο σπουδαία νέα παιδιά που
χάνονται γιατί δεν έχουν ευκαιρίες, αναγκάζονται γιατί πεινάνε να διαλέξουν άλλους
δρόμους και είναι κρίμα. Εκμεταλλευτείτε μας, θέλουμε να είμαστε οι πρεσβευτές
του τόπου μας. Εκμεταλλευτείτε τους καλλιτέχνες για να βγάλουμε προς τα έξω τον
πολιτισμό μας και να δείξουμε ποια είναι η Κύπρος. Ο Μιχάλης Κακογιάννης είναι
γνωστός πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό που πέρασε από
αυτόν τον τόπο. Πραγματικά στηριχτείτε στον πολιτισμό, δεν θα χάσετε, αλλά
ακούστε μας!».
•Δήμητρα Γεωργίου
Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Οι βραβευθέντες
Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ: Πόπη Αβραάμ.
Βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς: Μαγδαλένα Ζήρα, Αθηνά Κάσιου
Βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς: Προκόπης Αγαθοκλέους
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από λίγες εβδομάδες, χιλιάδες υποστηρικτές του Trump πήγαν
στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθούν για τα αποτελέσματα
των εκλογών ως «ψεύτικες ειδήσεις» παρά την πλήρη έλλειψη
αποδεικτικών στοιχείων. Πάνω από 73 εκατομμύρια Αμερικανοί
ψήφισαν υπέρ του Trump και αυτό δημιουργεί πρόβλημα
στην
ενότητα της εργατικής τάξης ενάντια στον φασισμό. 78
Ολόκληρη η πολιτική σκηνή στην Ευρώπη είναι χτισμένη πάνω στο δίπολο των Αριστερών-Δεξιών κομμάτων.
εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν υπέρ του Biden, δηλαδή 5
Ο τρόπος που συμβαίνει η πολιτική στις ΗΠΑ, είναι μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων. Σχετίζεται
εκατομμύρια περισσότερα από τον Trump, αλλά πώς μπορούμε
καθόλου με την κλίμακα Αριστερά-Δεξιά; Πώς επιλέγει ο κόσμος τι θα ψηφίσει.
να οικοδομήσουμε ένα κίνημα για σοσιαλισμό εάν δεν μπορούμε
ακόμα να επιτύχουμε ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνημα σε αυτή τη
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε πολλά πολιτικά κόμματα παρά την κυριαρχία του Δημοκρατικού και του
χώρα;
Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας ενάντια στην λευκή υπεροχή
Ρεπουμπλικανικού κόμματος λόγω των μη δημοκρατικών πολιτειακών και ομοσπονδιακών νόμων που απαιτούν
θα
συνεχιστεί
καθώς αρχίζουμε να απαιτούμε ένα προοδευτικό
μη ρεαλιστικά ποσά υπογραφών για “τρίτα κόμματα” για να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Ακόμα και όταν
λαϊκό
πρόγραμμα
από την κυβέρνηση Biden τους επόμενους μήνες.
τρίτοι εμφανίζονται στην ψηφοφορία, οι εκστρατείες τους δεν καλύπτονται από τα μέσα, επομένως οι
Το
ΚΚ
ΗΠΑ και η ΚΝ ΗΠΑ θα απαιτήσουν καθολική
εργαζόμενοι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν ποιοι είναι όταν τους βλέπουν
υγειονομική περίθαλψη σε αυτήν την εποχή πανδημίας.
στα ψηφοδέλτια. Δεδομένου ότι το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό
Απαιτούμε οικονομική στήριξη για τους εργαζόμενους
Κόμμα εκπροσωπούν με ζήλο τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και
Θα
αγωνιστούμε
για
να
και τους μαθητές με τη μορφή επιταγών, κατάργησης
είναι τα μόνα δύο νομικά κόμματα σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, το
του ενοικίου και κατάργησης του φοιτητικού χρέους. Θα
τερματιστούν αμέσως
αριστερό-δεξιό φάσμα μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτά, αλλά μόνο εάν
πιέσουμε για να περάσει το Πράσινο «New Deal», για να
θεωρούνται συνασπισμοί και όχι ως κόμματα. Για παράδειγμα, ο Joe
οι
ιμπεριαλιστικές
εγγυηθεί ότι ο πλανήτης μας θα σωθεί και θα δημιουργήσει
Biden είναι μετριοπαθής / κεντρώος φιλελεύθερος. Η εκπρόσωπος
θέσεις εργασίας στη διαδικασία. Θα αγωνιστούμε για να
κυρώσεις στη Βενεζουέλα,
της Νέας Υόρκης Alexandria Ocasio-Cortez, μέλος του Δημοκρατικού
τερματιστούν αμέσως οι ιμπεριαλιστικές κυρώσεις στη
Κόμματος όπως και ο Biden , αυτοπροσδιορίζεται ως σοσιαλίστρια
την Κούβα, τη Συρία, το Ιράν και τη
Βενεζουέλα, την Κούβα, τη Συρία, το Ιράν και τη Βόρεια
στη ρεφορμιστική / σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Υπάρχουν
Κορέα και για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των
Βόρεια Κορέα και για να κλείσουν
αντιιμπεριαλιστές στο Δημοκρατικό Κόμμα παρά την πλειοψηφία των
ΗΠΑ, προκειμένου να φροντίσουν για τις οικογένειες που
μελών του να ακολουθούν την πιο μετριοπαθή, φίλο-εταιρική ιδεολογία.
όλες οι στρατιωτικές βάσεις των
υποφέρουν εντός των ΗΠΑ. Θα επηρεάσουμε την απαίτηση
Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Donald
για ένα τέτοιο λαϊκό πρόγραμμα, μέσα στις συνδικαλιστικές
ΗΠΑ,
προκειμένου
να
φροντίσουν
Trump εκπροσωπεί την ακροδεξιά, νεοφασιστική πτέρυγα του GOP
οργανώσεις, στις πανεπιστημιουπόλεις και στις κοινότητές
(Grand Old Party), ενώ η Susan Collins, γερουσιαστής του GOP από την
για τις οικογένειες που υποφέρουν
μας, ανεξάρτητα από το ποια είναι η έκβαση εκλογικής
πολιτεία του Maine, εκπροσωπεί την κεντροδεξιά πτέρυγα που θα ήταν
αναμέτρησης για την γερουσία στη Georgia τον Ιανουάριο.
εντός
των
ΗΠΑ
γνωστή ως «Χριστιανοδημοκράτες» στην Ευρώπη. Επομένως, όταν οι
Θα ξεκινήσουμε τον αγώνα για την οικοδόμηση ενός αντίΑμερικανοί πηγαίνουν να ψηφίσουν, επιλέγουν βάσει των προσεγγίσεων
μονοπωλιακού συνασπισμού με τους προοδευτικούς και
των υποψηφίων σε θέματα όπως Covid-19, η υγειονομική περίθαλψη,
αριστερούς συμμάχους μας ως εναλλακτική πρόταση για
η εκπαίδευση, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός και ούτω καθεξής. Δεν
το προβληματικό δικομματικό σύστημα.
είναι τόσο μεγάλη πίστη στο ένα κόμμα ή στο άλλο, αν και υπάρχουν
εκατομμύρια Αμερικανοί που ψηφίζουν μόνο με βάση την κομματική
πολιτική. Οι περισσότεροι Αμερικανοί αυτοπροσδιορίζονται είτε ως μετριοπαθείς συντηρητικοί
(κεντροδεξιά) είτε ως μετριοπαθείς φιλελεύθεροι ή προοδευτικοί (κεντροαριστερά).
Το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ είναι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε ξέρουμε
στην Κύπρο. Μπορείς να μας πεις μερικά λόγια σχετικά με το εκλογικό σας σύστημα;
Τι προτείνει το κόμμα σας ως εναλλακτική για την διαδικασία των εκλογών;
Το ΚΚ ΗΠΑ και η ΚΝ ΗΠΑ γιορτάζουν την ήττα του Trump στις τελευταίες εκλογές. Ωστόσο,
ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Οι Ρεπουμπλικάνοι εξακολουθούν να ελέγχουν τη Γερουσία
μέχρι την εκλογή της Γερουσίας στη Georgia στις
5 Ιανουαρίου, κάτι που θα μπορούσε να κάνει τη
Γερουσία μοιρασμένη στη μέση, και ακόμη, οι
Θα συνεχίσουμε να
Δημοκρατικοί υπό την ηγεσία του Biden μπορεί
ασκούμε
πίεση στον
να μην είναι τόσο προοδευτικοί όσο υπόσχονται.
Biden και στη Βουλή
Η εκστρατεία του Biden υποσχέθηκε ένα πακέτο
οικονομικής στήριξης, μια πιο μετριοπαθή
των Αντιπροσώπων που
έκδοση ενός Πράσινου «New Deal» για θέσεις
ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς,
εργασίας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
ενώ συνεχίζουμε να οικοδομούμε
μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής για
να διατηρήσουν τις οικογένειες μαζί σε αυτήν τη
το κόμμα και τη νεολαία μας,
χώρα. Ανεξάρτητα από το ποιο εταιρικό πολιτικό
καθώς
πολλοί εργαζόμενοι και
κόμμα κυβερνά αυτή τη χώρα, το κόμμα μας
φοιτητές αναζητούν επαναστατικές
και η οργάνωσή νεολαίας θα συνεχίσουν τον
αγώνα για την επέκταση της δημοκρατίας και
εναλλακτικές λύσεις
την οικοδόμηση ενός μαζικού κινήματος για
στο αποτυχημένο
σοσιαλισμό. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση
στον Biden και στη Βουλή των Αντιπροσώπων
καπιταλιστικό σύστημα.
που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενώ
συνεχίζουμε να οικοδομούμε το κόμμα και τη
νεολαία μας, καθώς πολλοί εργαζόμενοι και
φοιτητές αναζητούν επαναστατικές εναλλακτικές
λύσεις στο αποτυχημένο καπιταλιστικό σύστημα.
Ως αποτέλεσμα της αντιδραστικής πολιτική του Trump,
παρακολουθήσαμε την εξέλιξη μιας σειράς κοινωνικών
κινημάτων τα τελευταία χρόνια. Η ερώτηση είναι, τι συμβαίνει
μετά την απομάκρυνση του Trump; Αυτά τα κινήματα
διαλύονται ή θέτουν νέους στόχους; Ποια η επιρροή του
κόμματος εντός τους;
Η κυβέρνηση Trump επέτρεψε σε πολλές μικρές ρατσιστικές
οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα να κάνουν περισσότερη
φασαρία και να γίνουν πιο ορατές τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Τα εγκλήματα μίσους αυξάνονται και μόλις πριν

•Επιμέλεια: Παναγιώτης Ευσταθίου
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό καθιερώθηκε με απόφαση Ο Κυπριακός Λαός ως θύμα εισβολής και κατοχής που αγωνίζεται εδώ και 46 χρόνια για
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1977 με σκοπό το Παλαιστινιακό πρόβλημα να απαλλαγεί από την τουρκική κατοχή γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει ιμπεριαλισμός.
να αποκτήσει διεθνή ανταπόκριση. Η 29η
Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τα όποια σχέδια των ΗΠΑ,
Νοεμβρίου επιλέχθηκε ως ημερομηνία
του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους, που στόχο έχουν να ελέγξουν
επειδή το 1947 η Γ.Σ. του ΟΗΕ υιοθέτησε
την περιοχή, προς εξυπηρέτηση των δικών τους ιμπεριαλιστικών
Η πολιτική της
την απόφαση 181, η οποία προέβλεπε την
συμφερόντων και καλεί τους λαούς της περιοχής να σταθούν εμπόδιο
Ισραηλινής
δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών στην
στα παράνομα σχέδιά τους.
κυβέρνησης οδηγεί σε
περιοχή της Παλαιστίνης, ενός «Ιουδαϊκού» και ενός
«Αραβικού», με κοινή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ,
Ο μόνος δρόμος για να οικοδομηθεί ένα ειρηνικό μέλλον σε ολόκληρη τη
ένα φαύλο κύκλο αίματος,
που θα υπόκειτο σε ειδικό καθεστώς.
Μέση Ανατολή είναι ο ασταμάτητος αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό.
παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο
Ως ΕΔΟΝ δηλώνουμε γι’ ακόμα μια φορά ότι δε θα σταματήσουμε να
και κάθε έννοια ανθρωπίνων
Το αίτημα για δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους
αγωνιζόμαστε μέχρι να επικρατήσει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο!
απέκτησε τεράστια δυναμική μετά το τέλος του Δευτέρου
δικαιωμάτων και απομακρύνει την
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η δραματική εμπειρία του
•Μπησάν Ιμπραχήμ
πιθανότητα επίτευξης λύσης
Ολοκαυτώματος είχε πείσει πλέον τη διεθνή κοινότητα
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών
για την ανάγκη οριστικής διευθέτησης του «εβραϊκού
Θεμάτων
ζητήματος». Ούτως ή άλλως το προσφυγικό ρεύμα
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
προς την Παλαιστίνη είχε αυξηθεί σημαντικά κατά
τη διάρκεια του πολέμου: Πιο συγκεκριμένα το 1945
ο εβραϊκός πληθυσμός στην περιοχή έφτασε τις 550.000 για να ξεπεράσει, δύο χρόνια
αργότερα, τις 600.000.
Η κατάσταση στην Παλαιστίνη παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Στα υπό κατοχή Παλαιστινιακά
εδάφη, η συμπεριφορά του Ισραηλινού στρατού μέχρι και σήμερα, φανερώνει το επαίσχυντο
κατοχικό πρόσωπο του κράτους του Ισραήλ και οδηγεί στον θάνατο, στον εξευτελισμό και
στην εξαθλίωση τον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό. Η πολιτική της Ισραηλινής κυβέρνησης
οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο αίματος, παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και κάθε έννοια ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και απομακρύνει την πιθανότητα επίτευξης λύσης. Η πολιτική αυτή θυματοποιεί
ακόμα και τον Ισραηλινό λαό, αφού ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά των Παλαιστινίων
δημιουργεί ανασφάλεια, οικονομική ανέχεια αλλά και στέρηση δημοκρατικών δικαιωμάτων
του λαού.
Φέτος, μερικά από τα ιδρύματα που ασχολούνται με τις υποθέσεις και τα ανθρώπινα
δικαιώματα των Παλαιστινίων κρατουμένων, αποκάλυψαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις
κατοχής είχαν συλλάβει 2.330 παλαιστίνιους από τις αρχές του τρέχοντος έτους 2020. Αυτό
συμβαίνει παρά την εξάπλωση του ιού COVID-19, χωρίς να τηρούνται μέτρα προστασίας
μέσα στις φυλακές. Ανάμεσα τους είναι 304 παιδιά και 70 γυναίκες, ενώ ο αριθμός των
διοικητικών εντολών κράτησης έφτασε στους 565.

Διαδικτυακή συνάντηση Κομμουνιστικών Οργανώσεων Νεολαίας Ευρώπης
Μετά από πρωτοβουλία της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας, διεξήχθη το Σάββατο
7/11 διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Νεολαίας Ευρώπης.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κάτω από τον τίτλο « 2020 : Ο αγώνας της νεολαίας για
επιβίωση απέναντι στην πανδημία και τον καπιταλισμό – Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα». Στη
συζήτηση συμμετείχαν 20 Κομμουνιστικές Νεολαίες από όλη την Ευρώπη οι οποίες είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες από τη δράση που αναπτύχθηκε από την
περίοδο που η πανδημία έκανε την εμφάνιση της στην ήπειρο. Ως ΕΔΟΝ αναπτύξαμε τη δική
μας προσέγγιση όπως και τη δική μας δράση όλο το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα
ενημερωθήκαμε για την κατάσταση στις χώρες των αδελφών μας οργανώσεων και εκφράσαμε
την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους αγώνες που δίνουν οι λαοί τους

Διαδικτυακή συζήτηση με πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικής Νεολαίας Σρι-Λάνκας
Ως Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, ανήμερα της επετείου της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής
Επανάστασης συμμετείχαμε σε διαδικτυακή συζήτησε με θέμα “Victories granted towards youth
through the Great October Revolution” η οποία διεξήχθη στις 7 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία
της Σοσιαλιστικής Νεολαίας Σρι-Λάνκας. Την Οργάνωση εκπροσώπησε ο συναγωνιστής
Μάριος Λαγού, μέλος του Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Στην
συζήτηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΔΝ, Aritz Rodriguez, ο αντιπρόεδρος
της ΠΟΔΝ από την περιφέρεια της Ασίας Sundar Bhusal και άλλοι αντιπρόσωποι νεολαιών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπογραμμίστηκαν επιτεύγματα που επέφερε η Οκτωβριανή
Επανάσταση στην νεολαία όπως η δωρεάν παιδεία, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και η απασχόληση με όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Επαναβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά
πως είναι επιτακτική ανάγκη να ενδυναμωθεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαιών προκειμένου να επιτυγχάνονται περισσότερα αποτελέσματα από τη συντονισμένη
δράση της αντιιμπεριαλιστικής νεολαίας σε όλο τον κόσμο.

