Τ

ο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ
έχει προκηρύξει την διεξαγωγή
του 20ου Παγκύπριου Συνεδρίου.
Θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9
Ιανουαρίου 2022, στο Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας κάτω από το σύνθημα:
«πιο μαζικά – πιο μαχητικά
με πίστη στη νεολαία και τους αγώνες της».
Στην προκήρυξη αναφέρονται όλα τα ζητήματα
που αναμένεται να απασχολήσουν το Συνέδριο,
καθώς και η διαδικασία αντιπροσώπευσης που
θα είναι 1 Αντιπρόσωπος για κάθε 10 μέλη.
Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ έχει εγκρίνει
ένα εκτενές έγγραφο με τίτλο, «Θέσεις προς το
20ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ», το οποίο
αποτελεί την ανάλυση και τις προτάσεις του
Κεντρικού Συμβουλίου για όλα τα ζητήματα.
Το έγγραφο έχει ως στόχο να βοηθήσει και
να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και την
συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Το έγγραφο
είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς
των καθοδηγητικών οργάνων της ΕΔΟΝ και
προήλθε κατόπιν έντονου προβληματισμού
και ανοικτού ελεύθερου διαλόγου για όλα τα
ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, αλλά
και την Οργάνωση.
Με την προκήρυξη του Συνεδρίου, ανοίγει και
επίσημα ο διάλογος με όλα τα μέλη και στελέχη
της Οργάνωσης. Θα πραγματοποιηθούν
Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων
και θα συνεχίσει ο διάλογος μέχρι και την λήξη
του Συνεδρίου.

Επίσης έχει αποφασιστεί η διεξαγωγή
δημόσιου διαλόγου, που σκοπό έχει
να αγκαλιαστεί και να προβληματίσει
ευρύτερα στρώματα της νεολαίας, πέρα
και έξω από τις γραμμές της ΕΔΟΝ. Μέσα
από το Συνέδριο η ΕΔΟΝ προσδοκάει μια
ζωντανή, ειλικρινή και εις βάθος συζήτηση
τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του,
για να μετατραπεί το Συνεδρίου σε ακόμα
ένα ορόσημο ενδυνάμωσης της ΕΔΟΝ.
Επιδίωξη της ΕΔΟΝ μέσα από το Συνέδριο,
είναι να το μετατρέψει σε ένα πραγματικό
βήμα διαλόγου με την νεολαία, για να
διευρυνθούν τα κανάλια επαφής της ΕΔΟΝ
με την νεολαία του τόπου μας. Η ΕΔΟΝ
αποφασιστικά και ειλικρινά, προτάσσει τις
θέσεις της, αλλά την ίδια ώρα έχει ανοικτές
τις πόρτες της για κάθε νέο και νέα που θέλει
να μπει στον αγώνα. Με πίστη και πεποίθηση
ότι ως ΕΔΟΝ έχει ταχθεί με τη σωστή πλευρά
της ιστορίας, υπηρετώντας τον άνθρωπο και
τις ανάγκες του.
Τέλος, η ΕΔΟΝ αξιοποιώντας τον διάλογο
που ανοίγει ενόψει του 20ου Παγκύπριου
Συνεδρίου, προσδοκά να βγει πιο δυνατή
και πιο ικανή, να συνεχίσει τον αγώνα για
απελευθέρωση και επανένωση, για τα
δικαιώματα της νεολαίας αλλά και για
την οικοδόμηση μιας ποιοτικά ανώτερης
κοινωνίας. Μια κοινωνία της δημοκρατίας, της
ελευθερίας της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
ισότητας, της αλληλεγγύης, του σοσιαλισμού.

Ο

ι εργαζόμενοι στην Αγγλική Σχολή αγωνίστηκαν και
τα κατάφεραν. Η αυταρχική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολής, για απόλυση της Προέδρου της
Συντεχνίας των καθηγητών της Αγγλικής Σχολής, επειδή ασκούσε τα
συνδικαλιστικά της καθήκοντά, αποτελεί ενέργεια στοχοποίησης του
ίδιου του δικαιώματος στο συνδικαλίζεσθε, αποτελεί προσπάθεια
εκφοβισμού των εργαζομένων.

Η απαράδεχτη αυτή ενέργεια, ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων
από τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Σχολής, οι οποίοι
κατήλθαν, αρχικά, σε ολιγόωρη απεργία για την υπεράσπιση
της συναδέλφου τους. Ο ετσιθελισμός και η εμμονή του Δ.Σ. για
δίωξη της Προέδρου της Συντεχνίας, δεν άφησε άλλη επιλογή
από την συνέχιση της απεργίας. Στο πλευρό των εργαζομένων της
Σχολής, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή η ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, το ΑΚΕΛ
και η ΕΔΟΝ, στηρίζοντας τον αγώνα τους και υπερασπιζόμενοι το
αναφαίρετο δικαίωμα στο συνδικαλισμό, όλων των εργαζομένων.
Την στήριξη και αλληλεγγύη τους εξέφρασαν πολλοί φορείς,
οργανώσεις και εκπαιδευτικοί άλλων ιδρυμάτων. Ο συνεχιζόμενος
αγώνας, η αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι εργαζόμενοι στην
Αγγλική Σχολή και η συμπόρευση μεγάλους μέρους της κοινωνίας
με αυτόν, δεν άφησαν άλλα περιθώρια στο Δ.Σ. από το να άρει τις
πρότερες αποφάσεις του.
Η νικηφόρα έκβαση της απεργίας, καταδεικνύει για ακόμα μια
φορά, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει, οργανωμένα και
αποφασίστηκα να διεκδικούν τα δίκαια τους, να υπερασπίζονται
τα δικαιώματα τους. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η παραβίαση
βασικών εργασιακών δικαιωμάτων από την εργοδοσία, είναι
κατάφωρη και η σιωπηλή υποστήριξη από την Κυβέρνηση
εξόφθαλμη. Σε δύσκολες εποχές για διεκδίκηση για σύναψη
συλλογικών συμβάσεων, για κατάργηση των «ευέλικτων» ωραρίων,
για κατοχύρωση δικαιωμάτων και για υπεράσπιση κεκτημένων, η
εργατική αλληλεγγύη και ενότητα, είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
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M

ε το ξέσπασα της πανδημίας
covid-19
ήταν
φυσικό
επακόλουθο να επηρεαστούν και
τα πανεπιστήμια προχωρώντας
σε διαδικτυακή μορφή διδασκαλίας, που
απ’ ότι αποδείχθηκε δεν ήταν ικανή να
αντικαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση.
Έτσι μετά από 1,5 χρόνο κλειστά
πανεπιστήμια πάρθηκε η απόφαση να
ανοίξουν και να πραγματοποιούνται
μαθήματα με φυσική παρουσία φοιτητών.
Αυτό που ακολούθησε όμως σε σχέση με
τους χειρισμούς, σε Κύπρο και Ελλάδα,
ήταν απαράδεκτο.
Ως Προοδευτική από την περασμένη
χρονιά, βλέπαμε τις εξελίξεις και όποτε
κρίναμε αναγκαίο τοποθετούμασταν
και κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες
ούτως ώστε η επιστροφή των φοιτητών
στα Πανεπιστήμια να γίνει με Ασφάλεια
χωρίς τον αποκλεισμό του οποιουδήποτε.
Δυστυχώς, η έλλειψη οργάνωσης από
την κυπριακή και ελληνική κυβέρνηση
δημιούργησαν τεράστια προβλήματα.
Από την μία οι φοιτητές στην Κύπρο
είχαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, με
την αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την
λήψη τελικών αποφάσεων, ενώ την ίδια
ώρα πανεπιστήμια και οργανωμένα
σύνολα φοιτητών είχαν δώσει από
πολύ πιο πριν εισηγήσεις. Εν τέλη

ακόμα και με την πρόταση την οποία
προωθούσε η Κυπριακή κυβέρνηση
έθετε σε κίνδυνο την επιστροφή όλων
των φοιτητών στα Πανεπιστήμια. Από την
άλλη το πρόβλημα που προέκυψε στα
ελληνικά Πανεπιστήμια, ειδικότερα για
τους Κύπριους φοιτητές, ήταν η ειδική
πλατφόρμα εισόδου στο πανεπιστήμιο
με την δήλωση του ΑΜΚΑ (Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ,
όπου τα τελευταία δύο χρόνια εκδίδει
μόνο όποιος/α εργάζεται ή κάνει πρακτική
άσκηση. Έτσι υπήρχε το θέμα εισόδου των
αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών που
ήταν αδύνατο να εκδώσουν ΑΜΚΑ.
Εμείς εδώ και καιρό προειδοποιούσαμε
τους αρμόδιους να προγραμματιστούν
για το άνοιγμα των πανεπιστημίων.
Θέταμε πιο νωρίς από οποιονδήποτε
συγκεκριμένες εισηγήσεις για το τι πρέπει
να γίνει και πως. Οι χειρισμοί όμως και
των δύο κυβερνήσεων μας απέδειξαν
ακόμη μια φορά την ανικανότητα τους για
να κυβερνήσουν, αλλά και την αδιαφορία
τους για τους φοιτητές, αφού είχαν όλο
τον χώρο και χρόνο να προγραμματίσουν
την ομαλή επιστροφή ΌΛΩΝ των
φοιτητών στα πανεπιστήμια τους, αλλά
αυτοί το μόνο που έκαναν είναι να
προκαλέσουν σύγχυση στους φοιτητές
και στις οικογένειες τους.
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«Δ

εν τελειώσαμε με τον φασισμό επειδή
μπήκε φυλακή η Χρυσή Αυγή. Μην
ξεχνάμε τους 500.000 που τους
ψηφίσανε. Εκεί έξω είναι και είναι
διάφορες οι μορφές φασισμού» ήταν τα λόγια της
Μητέρας του Παύλου Φύσσα, στις 24 Σεπτεμβρίου
2021, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση 8 χρόνων
από τη δολοφονία του γιού της.
Λόγια που αποτυπώνουν την ωμή πραγματικότητα,
αφού λίγες ημέρες αργότερα και με τη
συμπλήρωση ενός έτους από την καταδίκη του
φασιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, ο
φασισμός έκανε την επανεμφάνιση του όπως τον
γνωρίζαμε, επιτιθέμενος σε άοπλους και έχοντας
κρυμμένο το πρόσωπο του.
Συγκεκριμένα, με αφορμή την επίθεση που
δέχθηκαν 3 φοιτητές και τον τραυματισμό
του ενός εξ αυτών από ακροδεξιούς, καθώς
μοίραζαν φυλλάδια για την επέτειο δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα, φοιτητικές οργανώσεις
πραγματοποίησαν αντιφασιστική συγκέντρωση
έξω από το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης στη
Θεσσαλονίκη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Ωστόσο,
τα… απομεινάρια της εγκληματικής οργάνωσης,
φορώντας κουκούλες, επιτέθηκαν βίαια με πέτρες
και καδρόνια στους συγκεντρωμένους φοιτητές,
προκαλώντας τραυματισμούς.
O «μαύρος» φασισμός όμως δεν έμεινε ως εκεί.
Στις 2 Οκτωβρίου, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης,
15 ακροδεξιοί επιτέθηκαν με χοντρές αλυσίδες
και taser, σε μέλη της νεολαίας της ΚΝΕ καθώς

μοίραζαν φυλλάδια για τη νέα αντιφασιστική
συγκέντρωση που θα πραγματοποιείτο στην
Σταυρούπολη, τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο
άτομα. Ενώ λίγες ώρες μετά, δέχθηκαν επίθεση από
φασίστες και μέλη της ΚΕΕΡΦΑ στο Νέο Ηράκλειο,
στην Αθήνα. To μόνο θετικό είναι πως λίγες ημέρες
μετά τα επεισόδια, παρενέβη ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας, ζητώντας σε
βάθος έρευνα για τη δράση ακροδεξιών θυλάκων
που επαναφέρουν μνήμες από τη δράση της
Χρυσής Αυγής.
Τα πιο πάνω γεγονότα μας υπενθυμίζουν
πως ο φασισμός δεν εξαλείφεται μόνο με τις
δικαστικές αποφάσεις. Η μάχη κόντρα σε αυτόν
είναι καθημερινή. Οι… σπόροι του φασισμού
παραμένουν ζωντανοί και βρίσκονται εκεί έξω,
προκαλώντας κακό σε κάθε Δημοκρατική κοινωνία.
Ας μην ξεχνάμε πως τα πλοκάμια του φασισμού
άγγιξαν και την πονεμένη μας πατρίδα. Ένα χρόνο
μετά τη καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική
οργάνωση, το παράρτημα της στην Κύπρο, ΕΛΑΜ,
βρίσκεται ακόμη εντός της Βουλής και κανείς δεν το
οδηγεί στη δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι τα ίδια
τα στελέχη του δήλωναν πως είναι αδερφό κόμμα
με τη Χ.Α.
Επίκαιροι όσο ποτέ λοιπόν οι στοίχοι της Μαρίας
Δημητριάδη: «Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του
με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του
για μένα. Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δε θα
πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον.»

