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νας Μάιος αλλιώτικος ξεκινά, παίρνοντας τη θέση του, μετά τους πρωτόγνωρους προηγούμενους μήνες που μας πέρασαν. Η πανδημία του COVID19 συνεχίζει,
φυσιολογικά, να αποτελεί το κυριότερο ζήτημα σε όλη την ανθρωπότητα, αφού έχει αλλάξει τις ζωές μας καθοριστικά. Ο λαός μας μετά από συνεχείς εβδομάδες
απομόνωσης και περιοριστικών μέτρων έχει αρχίσει να ελπίζει πως, το τέλος της πανδημίας μπορεί να φτάσει στο επόμενο (απροσδιόριστο) χρονικό διάστημα.

Παρ’ όλα αυτά η πανδημία έχει δημιουργήσει ήδη πολλαπλά προβλήματα σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχολογικό επίπεδο και αρκετές από τις κυβερνητικές
αποφάσεις (ή η απουσία τους) διευρύνουν το πρόβλημα. Η κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση του «πλάνου επιστροφής στην κανονικότητα» το οποίο θα ισχύσει πάντα
σε συνάρτηση με την πορεία της πανδημίας στο νησί.

Δημιουργούνται Ερωτήματα
Το τελευταίο διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στο οποίο ανακοινώθηκαν οι
αποφάσεις της κυβέρνησης μάλλον δημιούργησε παραπάνω απορίες στον λαό παρά τις όσες
έλυσε. Πέραν των βασικών ημερομηνιών που ανακοινώθηκαν, ως «στάδια» επαναφοράς
στη προ κορωνοϊού εποχή, πολλά ερωτήματα δημιουργήθηκαν. Ενδεικτικά: Για ακόμα μια
φορά αλλοδαποί που κατοικούν στον τόπο μας αφήνονται χωρίς καμία ενημέρωση από το
κράτος για τις αποφάσεις που παίρνονται και δεν υπάρχουν ανακοινώσεις στα αγγλικά για
την ενημέρωση αυτών των ανθρώπων. Πρόκειται για μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων.
Θα ενδιαφερθεί ποτέ πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους κανείς; Επίσης, από τη στιγμή
που όλοι ανεξαιρέτως οι επιστήμονες δημόσια τόνιζαν πως, τα ζητήματα εκκλησιασμού θα
έπρεπε να αποτελούν κομμάτι, των μετέπειτα σταδίων, πως και γιατί, ξαφνικά ανακοινώθηκαν
μέσα στις άμεσες πρώτες κινήσεις; Μήπως για να εξυπηρετήσουν ένα δικό τους κομματικό
ακροατήριο όπως επίσης και τον αρχιεπίσκοπο; Την ίδια στιγμή για ακόμα ένα διάγγελμα και
πακέτο αποφάσεων, η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ δείχνει προσβλητική αδιαφορία για τους
ανθρώπους του πολιτισμού. Καμία αναφορά, κανένα ειδικό μέτρο (τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι λέξεις), κανένας προβληματισμός πως μπορούν και αυτοί λαμβάνοντας
τα απαραίτητα μέτρα και κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις να μπορέσουν να επαναρχίσουν
την καλλιτεχνική τους δημιουργία. Παράλληλα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δημιουργήθηκε
φυσιολογικά μια σύγκριση των όσων θα επιτρέπονται με τα όσα θα απαγορεύονται, στην
πλειοψηφία του κόσμου. Πως είναι δυνατόν να είναι πιο ασφαλές να επισκεφτώ τον οδοντίατρο
παρά τον κουρέα μου; Πως είναι δυνατόν να προτεραιοποιούνται τα πρακτορεία στοιχημάτων,
οι εκκλησιασμοί και οι λαϊκές αγορές και όχι η επίσκεψη σε συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα
και χώρους πολιτισμού; Ποια είναι επιτέλους η έγνοια για τις κοινωνικές και ψυχολογικές
επιπτώσεις του περιορισμού όταν, δικαιούμαι σαν άτομο να πάω τρεις φορές μέσα στην μέρα
σε καταστήματα ρούχων και παπουτσιών αλλά όχι στη μητέρα μου και τον πατέρα μου να τους
δω;(!)
Στην τελική, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Αν θα πάρεις το «ρίσκο» της χαλάρωσης, αν
θα βάλεις μπρος στην λειτουργία της κοινωνικής ζωής, να το κάνεις πρώτα σε αυτά που είναι
σημαντικά και με τη σωστή προτεραιοποίηση!

Παιδεία: Αγνοείται το πλάνο
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την επιστροφή της Γ’ Λυκείου στις τάξεις, έκπληκτοι, από
τις τηλεοράσεις τους. Σημάδι της γενικότερης έλλειψης πλάνου και οργάνωσης από το αρμόδιο
Υπουργείο. Τα απαραίτητα μέτρα και ο τρόπος επιστροφής δε, αγνοούνται ακόμα. Η διάσκεψη
του Υπουργού Παιδείας αποτέλεσε ένα μνημείο αοριστολογίας και γενικοτήτων που, κατά
γενική ομολογία, απέδειξε πως κανένας σχεδιασμός και κανένα πλάνο δεν υπάρχει για τους
μαθητές και την παιδεία. Εδώ και δύο μήνες η εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία είναι προβληματική,
δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι στόχοι της ούτε και το τι θα διδαχθεί ακριβώς. Ακόμη και τώρα είναι
πάρα πολλοί οι μαθητές που δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα για την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση,
ενώ έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως η πρώτη εγκύκλιος του
Υπουργείου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στάλθηκε ένα μήνα μετά την έναρξη της! Οι
τελειόφοιτοι μαθητές είναι απεγνωσμένοι, ζητώντας επιτακτικά τον καθορισμό της ύλης για τις
παγκύπριες εξετάσεις ενώ από την πλευρά της η ΠΣΕΜ βλέπει τις προτάσεις της να αγνοούνται
επιδεικτικά. Οι υπόλοιποι μαθητές μικρότερων τάξεων βρίσκονται στο σκοτάδι για το εάν θα
διεξαχθούν τελικές εξετάσεις και πως θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά. Δυστυχώς η παιδεία
ήταν ανέκαθεν στα πλαίσια αυτής της κυβέρνησης ο μεγάλος ασθενής και το πειραματόζωο των
πολιτικών της. Τι και αν ο κορωνοϊός άλλαξε τα πάντα, κάποια πράγματα έμειναν δυστυχώς
τα ίδια.

Η ιστορική μνήμη υπάρχει μέσα σε όλες τις συνθήκες
Όπως είπαμε και πιο πριν, κάποια πράγματα μένουν αναλλοίωτα, παρά την πανδημία. Ένα απ’
αυτά είναι και η ιστορική μνήμη των λαών και η πάλη τους. Ο Μάης είναι μήνας που έχει δύο
σημαντικότατες, παγκόσμιας κλίμακας, επετείους. Η πρώτη αφορά την πρωτομαγιά η οποία
τιμήθηκε, έστω και με τα μέτρα που υπήρχαν. Στην Κύπρο με την διαδικτυακή καμπάνια της
ΠΕΟ και την σεμνή τελετή στο οίκημα της το πρωί της πρωτομαγιάς αλλά και την κατάθεση
στεφάνων.
Η άλλη, αφορά την 9η Μαΐου, επέτειο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών. Εκεί που η
ανθρωπότητα είδε τον Ναζισμό να γονατίζει μέσα στο Στάλιγκραντ. Η 9η Μαΐου σηματοδοτεί
τη συνθηκολόγηση άνευ όρων της ναζιστικής Γερμανίας τερματίζοντας τον αποκρουστικότερο
πόλεμο που βίωσε ποτέ η ανθρωπότητα. Οι λαοί του κόσμου μνημονεύουν και τιμούν αυτούς
που πολέμησαν για να μην περάσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Ναζί και των Φασιστών
που αιματοκύλισαν την Ευρώπη και ολόκληρη την υφήλιο. Η επόμενη μέρα της μεγάλης
αντιφασιστικής νίκης γέννησε την ελπίδα για τους λαούς της Ευρώπης για ένα καλύτερο
μέλλον και τους έδωσε καινούργια ώθηση για την ανοικοδόμηση της ερειπωμένης ηπείρου. Οι
λαοί νίκησαν και θα νικήσουν ξανά, αν χρειαστεί, το ιδεολόγημα του Φασισμού-Ναζισμού που
στις μέρες μας σηκώνει κεφάλι πότε ανοικτά και πότε συγκεκαλυμένα σε όλη την Ευρώπη αλλά
και στον τόπο μας. Ως ΕΔΟΝ είμασταν, είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του
αγώνα.
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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παραπολιτικά

συνέντευξη

N: Με την εμφάνιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, κληθήκαμε όλοι
να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες για την εποχή μας συνθήκες.
Θεωρείτε πως η Κυβέρνηση αντέδρασε έγκαιρα; Και πως θα
αξιολογούσατε τα μέτρα που έχουν παρθεί;
Η πανδημία όπως και κάθε κρίση έφερε στο προσκήνιο αδυναμίες
και προβλήματα που προϋπάρχουν με πολύ πιο έντονο και άμεσο
τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση στο επίκεντρο βρέθηκε η δημόσια
υγεία και αναδείχθηκαν με το πιο τραγικό τρόπο οι ελλείψεις και τα
προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας. Ελλείψεις που δεν ήταν
αποτέλεσμα μόνο του μεγέθους της πανδημίας αλλά συνδέονται και με
τις τεράστιες περικοπές που έγιναν από την Κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη
τα τελευταία επτά χρόνια στο τομέα τη δημόσια υγείας. Την ώρα που
το σύστημα υγείας δεχόταν μεγάλες πιέσεις για να ανταπεξέλθει, η
Κυβέρνηση έδειξε ολιγωρία στην αποτελεσματική στελέχωση των
δημοσιών νοσηλευτηρίων και στην κάλυψη των αναγκών σε αναλώσιμα
και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Η επίκληση που έγινε από την
Κυβέρνηση στην “ατομική ευθύνη” δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως
πρόσχημα για να καλυφθεί η κρατική και κυβερνητική ευθύνη.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η πανδημία έφερε ξανά στο προσκήνιο την
αναγκαιότητα για καθολικό χαρακτήρα των συστημάτων υγείας, με
πρωταγωνιστή τα δημόσια νοσηλευτήρια και το προσωπικό τους.
Δυστυχώς και πάλι τα κέρδη μπήκαν πάνω από τους ανθρώπους στον
ιδιωτικό τομέα της υγείας, με αποτέλεσμα το βάρος της κρίσης να
το σηκώσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Για αυτό σήμερα ακόμα και
εκείνοι που στο παρελθόν υπήρξαν οι πιο πιστοί πολέμιοι του δημοσίου
συστήματος υγείας αναγκάζονται έστω και υποκριτικά ν’ αναγνωρίζουν
τον κυρίαρχο ρόλο της δημόσιας υγείας.
N: Αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι και η νεολαία έχουν επηρεαστεί
οικονομικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για προστασία από τον
ιό. Ως ΑΚΕΛ, ποιες θέσεις προτείνατε για την οικονομική στήριξη
των εργαζόμενων και της νεολαίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές;
Μετά από πολλές προσπάθειες έγινε κατορθωτό να εγκριθεί μια πρώτη
δέσμη μέτρων για τους εργαζόμενους, τους αυτοεργοδοτούμενους και
τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Τα μέτρα που ψηφίστηκαν
αν και αποτελούν μια πρώτη στήριξη δεν μπορεί να είναι τα μόνα.
Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια έτσι ώστε να στηριχθούν ακόμα
περισσότερο οι εργαζόμενοι, οι αυτοεργοδοτούμενοι και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και την επομένη μέρα της άρσης των περιορισμών.
Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι δεν πρέπει να θυματοποιηθούν
οι εργαζόμενοι σε αυτή την κρίση για αυτό και θα πρέπει να στηριχθεί
το εισόδημα τους. Παράλληλα να διασφαλιστεί ότι όσες επιχειρήσεις
επωφεληθούν από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας να μην απολύσουν
εργαζόμενους. Επίσης επιμείναμε στην ανάγκη να προστατευτούν τα
εισοδήματα των εργαζομένων που υποχρεώνονται να μείνουν στο
σπίτι, ανάμεσα τους και πολλά νεαρά ζευγάρια, εξαιτίας της αναστολής
λειτουργίας των σχολείων και των νηπιαγωγείων. Θεωρώ ότι σε ένα
πολύ μεγάλο βαθμό, μετά και από την πίεση που ασκήσαμε, καταφέραμε
να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους.
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Πέραν από τα εισοδήματα των
εργαζομένων επιμένουμε για την
ανάγκη προστασίας της κατοικίας
και της μικρής επαγγελματικής
στέγης από τις εκποιήσεις για
αυτό και έχουμε καταθέσει
σχετική πρόταση στη Βουλή για
αναστολή του σχετικού νόμου.
Επίσης επιμένουμε στη ρύθμιση
στο θέμα των ενοικίων έτσι ώστε
οι εργαζόμενοι αλλά και οι μικρές
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
από την κρίση να μπορέσουν
να πάρουν ανάσα για να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους. Παράλληλα εισηγηθήκαμε
τη μείωση του ηλεκτρικού
ρεύματος για την περίοδο της
κρίσης και την εισαγωγή πλαφόν
σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης
ανάγκης.
Τελευταίες άφησα τις τράπεζες.
Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να
ανασταλούν οι δόσεις και οι τόκοι
των δανείων τουλάχιστον μέχρι
το τέλος του χρόνου. Δυστυχώς
η Κυβέρνηση και πάλι έβαλε το
συμφέρον των τραπεζών πάνω
από το συμφέρον της κοινωνίας
με αποτέλεσμα να φέρει ένα νόμο
κομμένο ραμμένο στα «θέλω»
των τραπεζών που αφήνει εκτός
πολύ μεγάλο αριθμό δανειοληπτών
και αναγκάζει όσους θα μπουν στο
σχέδιο να πληρώσουν παραπάνω από
αυτά που θα πλήρωναν.
N: Η οικονομία αυτή την περίοδο
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί
κάνουν λόγο για μια μεγάλη
οικονομική κρίση που μας περιμένει.
Πως θεωρείτε πως πρέπει να
θωρακιστεί η οικονομία;

Η επίκληση που έγινε
από την Κυβέρνηση
στην “ατομική ευθύνη”
δεν μπορεί να χρησιμοποιείται
ως πρόσχημα για να
καλυφθεί η κρατική και
κυβερνητική ευθύνη

Νομίζω ότι τα διδάγματα της
πανδημίας έχουν απομυθοποιήσει
αρκετά δόγματα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες.
Το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού και
της λιτότητας που κυριάρχησε τις προηγούμενες δεκαετίες και κορυφώθηκε με την τραπεζική κρίση μοιάζει σήμερα
κακόγουστη φάρσα. Είναι φανερό ότι η φιλοσοφία που λέει ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες
δαπάνες και να υπάρξουν ιδιωτικοποιήσεις δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις και τις αλλαγές της
ανθρωπότητας. Το παράδειγμα της Ιταλίας και της Ισπανίας με το δημόσιο σύστημα υγείας υπό κατάρρευση έδειξαν
με το πιο τραγικό τρόπο τις συνέπειες που αφήνει στην ανθρωπότητα ο παραλογισμός του νεοφιλελευθερισμού,
απέναντι στο πως η Κίνα με ένα διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισε πολύ πιο άμεσα και αποτελεσματικά τη πανδημία.
Η ανάγκη για στήριξη της οικονομίας από το Κράτος σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αλλά και ο κεντρικός ρόλος
που διαδραματίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το ΑΚΕΛ έχει
ετοιμάσει πρόταση για τη στήριξη των εργαζομένων και της οικονομίας για την επόμενη μέρα έχοντας κατά βάση
αυτά τα διδάγματα.
Η πρόταση μας θέτει δυο βασικές προτεραιότητες: Πρώτο, την στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων και των
νοικοκυριών και δεύτερο, την προστασία των θέσεων εργασίας, μέσα από τη στήριξη των επιχειρήσεων και των
αυτοτελώς εργαζόμενων ώστε να διατηρήσουν την οικονομική δραστηριότητά τους και να μην προχωρήσουν σε
μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Προτεραιότητα είναι να μείνουν οι εργαζόμενοι στην οικονομία παρά να παρέχει
το Κράτος επιδόματα ανεργίας.
N: Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, το ποιος θα επωμιστεί το βάρος είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής μάχης
μεταξύ των εργαζομένων και του κεφαλαίου. Τι να περιμένουν οι εργαζόμενοι αυτή τη φορά; Τι μπορεί να γίνει
για να μην φορτωθεί το βάρος και αυτής της κρίσης στις πλάτες τους;
Σε περιόδους σαν και αυτή το πώς θα επιμεριστούν οι ευθύνες και τα βάρη της επόμενης μέρας ανάμεσα στους
εργαζόμενους και το κεφάλαιο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα μιας στείρας τεχνοκρατικής προσέγγισης αλλά μια
διαδικασία που αντανακλά τους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς της περιόδου. Για αυτό και το ΑΚΕΛ μαζί
με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχουν θέσει ως βασικούς στόχους της επομένης μέρας αφενός την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλείας αφετέρου την προστασία από τις απολύσεις και την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σε αυτή τη φάση πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και
η οικονομία.
Επιμέλεια:
•Σοφία Λαζαρή
•Ανδρέας Σιόκουρος
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Ν: Τι είναι η ΚΥΣΟΑ, πότε ιδρύθηκε και ποιες
οργανώσεις είναι μέλη;
Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων
(ΚΥΣΟΑ) ιδρύθηκε το 1984 και μέλη της είναι σήμερα
εννέα οργανώσεις των ίδιων των πολιτών με
αναπηρίες και των οικογενειών τους. Είναι ο δια νόμου
θεσμοθετημένος τριτοβάθμιος εταίρος του κράτους σε
θέματα αναπηρίας και εκπροσωπεί τους πολίτες με
αναπηρίες και τις οικογένειες τους σε εθνικό επίπεδο.

η Συνομοσπονδία
καταρτίζει σχέδια δράσης,
ασκεί συστηματικό έλεγχο
των νομοθετικών ρυθμίσεων
και διατάξεων με την κατάθεση
προτάσεων, υπομνημάτων,
σχολίων και εκθέσεων
για ένα ευρύτερο φάσμα
ζητημάτων

η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η
κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, η προσβασιμότητα
και ο καθολικός σχεδιασμός, καθώς και η παροχή των ευκαιριών,
μέσων και διευκολύνσεων στην καθημερινή ζωή των πολιτών
με αναπηρία.
Στις πλείστες των περιπτώσεων η κυβέρνηση της χώρας μας
προχωρεί στη λήψη αποφάσεων που αφορούν άμεσα ή/και
επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τους πολίτες με αναπηρίες,
ερήμην τους και χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ,
όπως ορίζει η νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μια από τις πάγιες
διεκδικήσεις του κινήματος μας είναι η ενεργός και πλήρη
εμπλοκή της ΚΥΣΟΑ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα
ζητήματα που τους αφορούν (τίποτε για μας χωρίς εμάς).

Η Συνομοσπονδία μας, σε συνεργασία με τις 30 οργανώσεις μέλη της
Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία υπέβαλε ήδη τρεις παράλληλες
εκθέσεις με τις οποίες σχολιάζει ή/και συμπληρώνει τις αντίστοιχες
εκθέσεις που υπέβαλε η χώρα μας στην αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,
Δικαιώματα του Παιδιού και Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Ούτε και τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα υιοθετούν τις πολιτικές
του παγκόσμιου κινήματος των ατόμων με αναπηρίες και κατ’
επέκταση και της Συνομοσπονδίας μας, που εδράζονται στην
προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδεικτικά αναφέρονται ως παραδείγματα η στήριξη που τυγχάνει
από σύσσωμη την κυπριακή πολιτεία ο περιβόητος «Ραδιομαραθώνιος» και οι πολιτικές της φιλανθρωπίας και ελεήμονος
συμπεριφοράς που βασίζονται σε αναχρονιστικές αντιλήψεις για την αναπηρία, καθώς και οι εξευτελιστικές διαδικασίες
αξιολόγησης της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες για σκοπούς παροχής ωφεληματικών επιδομάτων από
το κράτος που οδηγούν στον αποκλεισμό μεγάλης μερίδας ατόμων με αναπηρίες από τις προνοιακές πολιτικές και
κατ’ επέκταση στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Συνομοσπονδία είναι επίσης μέλος και συμμετέχει ενεργά στο
Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρίες, την αντιπροσωπευτική
Ευρωπαϊκή Οργάνωση που εκπροσωπεί τους πολίτες με αναπηρία στο
διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ν: Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες με αναπηρίες;
Μια από τις πιο σημαντικές και επείγουσες διεκδικήσεις της Συνομοσπονδίας είναι η διασφάλιση ενεργούς συμμετοχής
και πλήρους εμπλοκής της σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και η εκπροσώπηση των πολιτών με αναπηρία σε
ουσιαστικές διαβουλεύσεις με την Κυπριακή Πολιτεία, σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν.

Ν: Τι δράση έχει η ΚΥΣΟΑ; Πόσο ακούγεται η φωνή της/θέσεις της
στους θεσμούς;

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές μόνο από τις κατάφορες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρίες
για τον παραμερισμό/κατάργηση των οποίων αγωνίζεται το κίνημα μας:
• αύξηση κατεπειγόντως, αποτελεσματικά και ουσιαστικά, της οικονομικής υποστήριξης της ΚΥΣΟΑ, των
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των πολιτών με αναπηρίες και των οικογενειών τους,
• κατάργηση των μέσω της διοργάνωσης εράνων και άλλων δραστηριοτήτων συλλογής χρημάτων για τους πολίτες
με αναπηρία θεσμών εμπορευματοποίησης της αναπηρίας,
• διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα και διάθεση αυξημένων ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών
πόρων και εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας,
που να διασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής του καθολικού σχεδιασμού σε κτίρια, προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσιες
ιστοσελίδες/ιστοχώρους,
• συμπερίληψη της διάστασης του φύλου σε όλες τις νομοθεσίες, πολιτικές και προγράμματα για τους πολίτες με
αναπηρία,
• διασφάλιση του δικαιώματος φοίτησης των παιδιών με αναπηρίες σε ένα σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης,
• ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των
διαδικασιών μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας.

Η Συνομοσπονδία καταρτίζει σχέδια δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο
των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων με την κατάθεση προτάσεων,
υπομνημάτων, σχολίων και εκθέσεων για ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων
όπως:

Ν: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρίες σχετικά με τα μέτρα για κορωνοϊό;
Οι πολίτες με αναπηρίες ως ομάδα υψηλού κινδύνου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσληφθούν από τον
κορωνοϊό (COVID-19) από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός.
Ωστόσο, μόνο ύστερα από έντονες αντιδράσεις της Συνομοσπονδίας μας, έχουν αναληφθεί κάποιες δράσεις για
προστασία και παροχή στους πολίτες με αναπηρίες της καθοδήγησης και της υποστήριξης που απαιτείται για την
προστασία τους από την πανδημία του COVID-19.
Την κατάσταση που δημιουργείται με τη μη περίληψη της διάστασης της αναπηρίας στα μέτρα που εξαγγέλλονται
για την αντιμετώπιση της πανδημίας έρχεται να επιδεινώσει η από μέρους των διαφόρων Υπουργείων και αρμόδιων
Κρατικών Υπηρεσιών σπασμωδικά και χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με τη Συνομοσπονδία μας, θέσπιση αμφιβόλου
αποτελεσματικότητας μέτρων και κυκλοφορία αντιφατικών και αντικρουόμενων ανακοινώσεων για την αντιμετώπιση
της έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης που βιώνουμε, με τις οποίες, πέραν από τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων
των πολιτών με αναπηρίες, εισάγονται σοβαρές διακρίσεις σε βάρος τους και προκαλείται σύγχυση και αναστάτωση
ανάμεσα στους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Στις πλείστες των
περιπτώσεων η κυβέρνηση
της χώρας μας προχωρεί
στη λήψη αποφάσεων που
αφορούν άμεσα ή/και επηρεάζουν με
οποιοδήποτε τρόπο τους πολίτες με
αναπηρίες, ερήμην τους και χωρίς
οποιαδήποτε διαβούλευση
με την ΚΥΣΟΑ, όπως ορίζει η
νομοθεσία

Θεωρούμε, περαιτέρω, ιδιαίτερα προκλητική
τη στάση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών
να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα για
την ασφαλή μετάβαση προς και από την
εργασία των πολιτών με αναπηρίες και
για την απασχόληση τους υπό συνθήκες
ασφάλειας για να προστατευτούν από τον
κορωνοϊό.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η κυπριακή πολιτεία
δεν έχει εκπονήσει ούτε έθεσε σε εφαρμογή
οποιοδήποτε σχέδιο δράσης ή στρατηγική
προστασίας των ατόμων με αναπηρίες από
την πανδημία, όπως επιτάσσει το άρθρο
11 «Καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων
ανθρωπιστικών αναγκών» της Διεθνούς
Σύμβασης για τα θεμελιώδη, ανθρώπινα
μας δικαιώματα.
•Επιμέλεια
Παντελίνα Κούκου
Γραφείο Ισότητας & Ισοτιμίας
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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έρα από τις επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή μας,
ο κορωνοϊός έφερε στην επιφάνεια παθογένειες
της κοινωνικής ζωής, με σοβαρότερη, ίσως, την
ενδοοικογενειακή βία με θύματα πολλές φορές
και τα παιδιά, την οποία ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό ο
αναγκαστικός κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο εγκλεισμός ως κοινωνική κατάσταση, αυξάνει σημαντικά
τα περιστατικά ψυχολογικής πίεσης και αγχώδους
συμπεριφοράς ή εντείνει ήδη υπάρχουσες καταστάσεις
πίεσης και άγχους, με συνακόλουθες επιπτώσεις στις
διαπροσωπικές σχέσεις και στις σχέσεις μέσα στο σπίτι.
Ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη συνθήκη όπου διακυβεύεται και
η οικονομική επιβίωση της οικογένειας, η τάση προς την βίαιη
και γενικότερα την αντικοινωνική συμπεριφορά αυξάνεται
ραγδαία και οι αριθμοί γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι λόγω
της καθολικής ισχύος της συνθήκης.

Η κατάσταση στην Κύπρο

Η αύξηση των περιστατικών ωστόσο δεν προέρχεται μόνο
από πρωτοφανείς συμπεριφορές βίας, αλλά αφορούν και
οικογένειες ή σχέσεις που πριν από την κρίση της πανδημίας
βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο ή είχαν ήδη σημειώσει βίαιες
συμπεριφορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αύξηση της
αβεβαιότητας, άρα και του στρες, τελικά συμβάλλει στην
αύξηση της έντασης των περιστατικών βίας.

Στην Κύπρο, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
που αναφέρθηκαν τον Μάρτιο και τέθηκαν ενώπιον της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
‘Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών ανήλθαν στα 230.
Όπως αναφέρει η απολογιστική ανακοίνωση της κ. Σκεύης
Κουκουμά για τη σχετική τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συγκεκριμένα για τον
Μάρτιο έχουν καταγραφεί 2075 κλήσεις στη γραμμή στήριξης που
λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) από τις οποίες οι 1154 ήταν
αναπάντητες. Μέχρι τις 22 Απριλίου καταγράφηκαν 2936 κλήσεις
από τις οποίες απαντήθηκαν 1386 και παρέμειναν αναπάντητες
1550 κλήσεις. Από τις κλήσεις Μαρτίου οι 230 αφορούσαν
καθαρά περιστατικά βίας και στο 60% υπήρχαν και παιδιά
θύματα. Αύξηση υπήρξε και στα περιστατικά που στάλθηκαν
στην Αστυνομία που ανέρχονταν σε 36 περιπτώσεις μέχρι τις 22
του Απρίλη. Ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο περιστατικών
που δεν μπορούν να καταγγελθούν αφού η συνεχής παρουσία
ενός βίαιου συζύγου ή συντρόφου δεν επιτρέπει την πρόσβαση
σε υπηρεσίες στήριξης και καταγγελίας του δράστη.»

Ανεπηρέαστα δεν θα μπορούσαν να μείνουν τα παιδιά, αφού
στα περιστατικά βίας, ειδικότερα της ενδοοικογενειακής,
επηρεάζονται όλοι. Μια κακοποιητική σχέση είτε σωματική
ή λεκτική ή ψυχολογική, έχει αντίκτυπο σε όλα τα μέλη της
οικογένειας ή της σχέσης που «εισπράττουν» τις εκδηλώσεις
βίας και τα αποτελέσματα αυτής. Ακόμα και στις περιπτώσεις
που δεν ασκείται απευθείας κάποια μορφή βίας ενάντια
στα παιδιά, η ψυχολογική επιρροή που τους ασκείται και
ειδικότερα στις συνθήκες εγκλεισμού, πιθανόν να έχει τόσο
σοβαρές συνέπειες μακροχρόνια, ώστε η έμμεση βία να
καθίσταται σε αυτή τη περίπτωση πιο τραυματική από την
άμεση.

Οι αριθμοί
Βασιζόμενοι στα στατιστικά στοιχεία διαφόρων χωρών
φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση στους αριθμούς
των κλήσεων για καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.
Έτσι, έχουμε φαινομενικά αντίθετα τεκμήρια, που ωστόσο
οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Σε κάποιες χώρες έχουμε
αυξημένες καταγγελίες και αναφορές για ενδοοικογενειακή
βία σε γραμμές βοήθειας, καθώς και αύξηση των
γυναικοκτονιών, ενώ σε άλλες παρατηρούμε εμφανή μείωση
στον αριθμό καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας, γεγονός
που υποδηλώνει ότι τα θύματα αφού βρίσκονται συνεχώς
με τον δράστη, δεν έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν για
βοήθεια.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες αναφέρει: «Δυστυχώς πολλές γυναίκες και νεαρά
κορίτσια βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένα στη βία ακριβώς
εκεί όπου έπρεπε να προστατεύονται. Στα σπίτια τους. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο απευθύνω σήμερα νέα έκκληση
για ειρήνη στο σπίτι, στις οικογένειες, σε όλον τον κόσμο».
Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι «τις τελευταίες εβδομάδες
καθώς επιδεινώνονται οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις
και εγκαθίσταται ο φόβος, ο κόσμος γνωρίζει μια τρομερή
έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας».
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Ανησυχία προκαλεί το
ενδεχόμενο περιστατικών
που δεν μπορούν να
καταγγελθούν αφού η συνεχής
παρουσία ενός βίαιου συζύγου
ή συντρόφου δεν επιτρέπει την
πρόσβαση σε υπηρεσίες
στήριξης και καταγγελίας
του δράστη

Η ψυχολογική συνθήκη

Για παράδειγμα, στην Ιταλία τις πρώτες 22 ημέρες
καραντίνας τον Μάρτιο, η αστυνομία κατέγραψε μείωση των
καταγγελιών κατά περίπου 50% συγκριτικά με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα πέρυσι. Στην Ισπανία τα τηλεφωνήματα
για επίκληση βοήθειας τις δύο πρώτες εβδομάδες του
Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 12,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο
δεκαπενθήμερο πέρυσι. Έχουν σημειωθεί 11 γυναικοκτονίες,
ενώ οι συνομιλίες στη γραμμή βοήθειας αυξήθηκαν κατά
270%. Τριπλασιασμός των καταγγελιών ενδοοικογενειακής
βίας σημειώθηκε το Φεβρουάριο στη Χουμπέι της Κίνας.
Στην Αργεντινή μέσα στις 10 πρώτες ημέρες της καραντίνας
καταγράφηκαν 12 γυναικοκτονίες, 8 απόπειρες και 70%
μείωση των καταγγελιών για έμφυλη βία, ενώ στην Αγγλία οι
κλήσεις προς την Εθνική Γραμμή Βοήθειας αυξήθηκαν κατά
65% μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση της
Αυστραλίας ανακοίνωσε επίσης ότι διαπίστωσε αύξηση 75%
των αναζητήσεων στο Διαδίκτυο για στήριξη για επεισόδια
ενδοοικογενειακής βίας.

Μάης
2020

Το ΑΚΕΛ, έχει καταθέσει συγκεκριμένες
προτάσεις για πρόληψη και
αντιμετώπιση της κατάστασης:

Ιδιαίτερα στη
συγκεκριμένη
συνθήκη όπου
διακυβεύεται και η οικονομική
επιβίωση της οικογένειας,
η τάση προς την βίαιη και
γενικότερα την αντικοινωνική
συμπεριφορά αυξάνεται
ραγδαία και οι αριθμοί γίνονται
ακόμα μεγαλύτεροι
λόγω της καθολικής
ισχύος της συνθήκης

• Αξιοποίηση κάθε τεχνολογικού μέσου επικοινωνίας με το
ΣΠΑΒΟ, τις ΥΚΕ και την Αστυνομία. ( email, chat, application)
• Εκσυγχρονισμό και πλήρη στελέχωση του τηλεφωνικού
κέντρου του ΣΠΑΒΟ ώστε να μην υπάρχει ούτε και μια χαμένη
κλήση.
• Άμεση έγκριση και στήριξη των θυμάτων από την Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας αφού μεγάλη μερίδα των
θυμάτων βίας που φιλοξενούνται στις δομές του ΣΠΑΒΟ
επιστρέφουν πίσω στους θύτες γιατί δεν έχουν τα μέσα και
τους πόρους για να επιβιώσουν μαζί με τα παιδιά τους.
• Να εξευρεθούν χώροι στις Επαρχίες Λάρνακας και
Αμμοχώστου που να μπορούν να αξιοποιηθούν για την
προσωρινή φιλοξενία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και
άμεση έναρξη διαδικασιών λειτουργίας καταφυγίων.
o Να ενταθεί η καμπάνια ενημέρωσης στα ΜΜΕ έτσι που να
φτάσει σε κάθε εν δυνάμει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ζήτα βοήθεια!

•Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ)
22 450404
•Σύνδεσμος Για Την Πρόληψη Και Αντιμετώπιση Της Βίας
Στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 1440
•Χώροι φιλοξενίας https://domviolence.org.cy/
•Γραμμή ΣΠΑΒΟ για αποστολή SMS 99984042
•Χάρις Ζαντή
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Kοινωνικής & Aναπτυξιακής Ψυχολογίας
Μέλος Συντακτικής επιτροπής «Ν»

νέοι επιστήμονες
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να συστατικό στοιχείο όλων των πολιτικών κοινοτήτων
είναι ο μύθος που συνοδεύει και νομιμοποιεί την
ίδρυση και επιβίωση τους. Τέτοιος είναι και ο πολιτικός
μύθος που συνοδεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και
επαναλαμβάνεται διαρκώς από θεσμικούς εκπροσώπους
της ΕΕ και ιστορικούς/ θεωρητικούς της ευρωπαϊκής
ενοποίησης. Η ιστορία ξεκινά με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και μια καταστραμμένη γηραιά ήπειρο που αποφάσισε
να ενωθεί για την αποφυγή άλλου καταστροφικού πολέμου. Όπως
πολύ δραματικά αναφέρει το ενημερωτικό βιβλιαράκι της Επιτροπής
«Η ΕΕ και Εγώ», μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο «οι άνθρωποι
ήταν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο»
και έτσι ορισμένοι πολιτικοί (γνωστοί πλέον ως οι «Πατέρες της
ΕΕ») ξεκίνησαν τη διαδικασία δημιουργίας της ΕΕ.
Στη βάση αυτού του μύθου, η ενωμένη Ευρώπη παρουσιάζεται
πλέον υπεύθυνη για την ειρήνη, ευημερία και δημοκρατία τόσο στην
Ευρώπη (Della Sala 2010) όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο,
το γεγονός ότι η ενωμένη Ευρώπη προέκυψε μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο καθώς και η απουσία πολέμων μεταξύ των ηπειρωτικών
Ευρωπαϊκών χωρών, δεν σημαίνει ότι όλος ο πολιτικός μύθος είναι
αληθής. Κάτι που πολύ εύκολα ξεχνούν οι θεσμικοί εκπρόσωποι και
οι ιστορικοί της ΕΕ είναι το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε
η ίδια η ενοποιητική διαδικασία, και συγκεκριμένα ο ρόλος της
αποικιοκρατίας τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της Ευρωπαϊκής
ενοποίησης (Hansen 2002).
Η γηραιά ήπειρος ήταν το κέντρο της παγκόσμιας αποικιοκρατίας
και ιμπεριαλισμού από το πρώτο κύμα Ισπανών και Πορτογάλων
αποικιοκρατών που καθυπόταζαν την περιοχή που σήμερα γίνεται
αντιληπτή ως Λατινική Αμερική τον 15ο αιώνα, έως και τα μέσα του
20ου αιώνα, όταν το ευρωπαϊκό σχέδιο έμπαινε σε εφαρμογή. Οι
ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες κάλυπταν περισσότερο από το ένα τρίτο
της υφηλίου το 1920. Όταν ο Robert Schuman έκανε την περίφημη
διακήρυξή του στις 9 Μαΐου 1950 προτείνοντας την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (πρόδρομος της ΕΕ), η
χώρα του ακόμα διατηρούσε ισχυρή εξουσία επί των αποικιών της.
Την ίδια ακριβώς περίοδο, η Ολλανδία και το Βέλγιο διατηρούσαν
αποικίες στην Αφρική και αλλού.
Διάφορες προσεγγίσεις είχαν προταθεί ήδη πριν από τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο για την ενοποίηση της Ευρώπης (Stevenson
2012), ωστόσο το μοντέλο της «Ευραφρικής» (Eurafrica) κέρδισε
τελικά το ενδιαφέρον: η φαντασία μιας στρατηγικής συνεργασίας
και ενιαίας αγοράς που θα ένωνε την Ευρώπη με την Αφρική, στη
βάση του Πανευρωπαϊκού Οράματος του Richard Coudenhove-Kalergi (Hansen and Jonsson 2015). Το μοντέλο της «Ευραφρικής» είχε ως
στόχο την από κοινού εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών αποικιών για
να αναπτυχθεί η Ευρώπη ως ο τρίτος πυλώνας μεταξύ των ΗΠΑ και
ΕΣΣΔ και να ελεγχθούν αποικίες, αφού ήδη αναπτυσσόταν το αντίαποικιακό αίσθημα αυτοδιάθεσης των λαών. Στις 21 Φεβρουαρίου
1957, όταν τα έξι ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας ολοκλήρωναν τις συνομιλίες για τη Συνθήκη της Ρώμης,
η γαλλική εφημερίδα Le Monde έγραφε στο εξώφυλλό της ότι το
«Πρώτο βήμα προς την Ευραφρική» γινόταν πραγματικότητα (Hansen and Jonsson 2017).

Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, ωστόσο, ήταν μέχρι πρόσφατα μια ανακύκλωση εθνικών ιμπεριαλιστικών
επιδιώξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Dimier 2014).
Την ίδια στιγμή, η διαδικασία της αποαποικιοποίησης δεν ολοκληρώθηκε για όλες τις Ευρωπαϊκές υπερπόντιες
αποικίες με τον ίδιο τρόπο. Μικρά εδάφη – κυρίως νησιά – παραμένουν για διάφορους ιστορικούς, πολιτικούς ή
οικονομικούς λόγους προσκολλημένα στις Ευρωπαϊκές μητροπόλεις τους. Τέτοια είναι τα υπερπόντια εδάφη της
Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και μέχρι πρότινος του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκονται
διασκορπισμένα σαν κουκίδες στον Ατλαντικό, Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό, στην Καραϊβική και την Αφρική (δες
χάρτη). Πολιτικά, αυτά τα εδάφη απέκτησαν σταδιακά αυτονομία, ωστόσο συνεχίζουν να είναι συνδεδεμένα με
τις Ευρωπαϊκές μητροπόλεις τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις Άκρως Απόκεντρες
Περιφέρειες (Outermost Regions) και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (Overseas Countries and Territories).
Ενώ βρίσκονται στο κέντρο της ενοποιητικής διαδικασίας, αυτά τα εδάφη παραμένουν στο περιθώριο και η σχετική
βιβλιογραφία για αυτά είναι εξαιρετικά περιορισμένη (Kochenov 2011). Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είναι πως, νομικά, τα εδάφη αυτά χαρακτηρίζονται από καθεστώς εξαίρεσης (state of exception) αφού το δίκαιο
της ΕΕ δεν εφαρμόζεται αυτόματα εκεί αλλά με παρεκκλίσεις, δημιουργώντας Ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών
κατηγοριών και επιτρέποντας την ανάπτυξη εξωθεσμικών δραστηριοτήτων όπως ξέπλυμα χρήματος κλπ. Στις
αρχές τις δεκαετίας του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια νέα στρατηγική για την Υπερπόντια Ευρώπη,
αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να «χρησιμοποιήσει» τα εδάφη αυτά ως όργανα για να προωθήσει τον παγκόσμιο της
ρόλο σε ζητήματα πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης, ενέργειας, έρευνας και καινοτομίας, εξωτερικής πολιτικής
και διπλωματίας. Αυτό που παραμένει να ξεκαθαριστεί, ωστόσο, είναι κατά πόσον αυτή η νέα στρατηγική θα
ωφελήσει τόσο τις περιοχές αυτές και τους ιθαγενείς, όσο την ΕΕ, ή αν θα εγκαινιάσει μια νέα φάση Ευρωπαϊκής
(νέο)αποικιοκρατίας.

Β ιβλιο γ ρα φία
•Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017) Η ΕΕ και Εγώ, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (doi: 10.2775/384074).
•Carbone, Maurizio (2011) ‘The EU and the Developing World: Partnership, Poverty, Politicization’. In: C. Hill and M. Smith
(eds.) International Relations and the European Union. New York: Oxford University Press, pp. 324-348.
•Della Sala, Vincent (2010) ‘Political Myth, Mythology and the European Union’, Journal of Common Market Studies 48(1),
σ. 1-19.
•Dimier, Véronique (2014) The Invention of a European Development Aid Bureaucracy: Recycling Empire. New York: Palgrave
Macmillan.

Μετά από πίεση της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
για την ίδρυση της ΕΟΚ, οι Έξι συμφώνησαν πακέτα για τις αποικίες
στην Αφρική που περιλάμβαναν μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου και
μικρά προγράμματα στήριξης (Carbone 2011). Η πρώτη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή απέκτησε τη Γενική Διεύθυνση για την ανάπτυξη των
Υπερπόντιων Εδαφών (ευφημισμός για τις Ευρωπαϊκές αποικίες)
που επέβλεπε τη διαχείριση των σχέσεων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Euratom) που ιδρύθηκε το 1957
παράλληλα με την ΕΟΚ, κάλυπτε και τα εδάφη των αποικιών λόγω
του κοινού Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για τις πηγές ουρανίου που
βρίσκονταν στις Ευρωπαϊκές αποικίες (Kochenov 2012).

•Hansen, Peo (2002) ‘European Integration, European Identity and the Colonial Connection’, European Journal of Social
Theory 5(4), σ. 483-498.

Η σταδιακή ανεξαρτητοποίηση αρκετών από τις Ευρωπαϊκές
αποικίες στην Αφρική και αλλού κατά τις επόμενες δεκαετίες και η
διεθνής απόρριψη των αποικιοκρατικών πρακτικών απομάκρυνε την
ιδεολογική πρόταξη του μοντέλου της «Ευραφρικής» αλλά όχι και
τις (νέο-)αποικιοκρατικές επιδιώξεις των Ευρωπαίων. Η Σύμβαση
του Γιαουντέ που υπογράφτηκε το 1963 μεταξύ της ΕΟΚ και 18
πρώην Αφρικάνικων αποικιών και στη συνέχεια η Σύμβαση του
Λομέ το 1975 με 71 Κράτη της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού
(ΑΚΕ) δημιούργησαν νέες δομές εξάρτησης των πρώην αποικιών με
την ενωμένη Ευρώπη. Ο πολιτικός μύθος της ΕΕ αναβαθμίστηκε με
την εικόνα της ΕΕ ως το πρώτου παροχέα ανθρωπιστικής βοήθειας
παγκόσμια και του «φάρου ελπίδας και δημοκρατίας».

•Stevenson, David (2012). ‘The First World War and European Integration’, The International History Review 34(4), σ. 841-863.

•Hansen, Peo and Jonsson, Stefan (2015) Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism, London:
Bloomsbury.
•Hansen, Peo and Jonsson, Stefan (2017). ‘Eurafrica Incognita: The Colonial Origins of the European Union’, History of the
Present 7(1), σ. 1-32.
•Kochenov, Dimitry (ed.) (2011) EU Law of the Overseas: Outmermost Regions, Associated Overseas Countries and Territories, Territories Sui Generis. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
•Kochenov, Dimitry (2012) “The application of EU law in the EU’s Overseas Regions,
Countries, and Territories after the entry into force of the Treaty of Lisbon”. Michigan
State International Law Review 20(3), σ. 669-743.
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κυπριακή κοινωνία και ολόκληρη η υφήλιος, βιώνουν
μια από τις πιο σοβαρές πανδημίες. Αναπόφευκτα η
τήρηση των μέτρων και η αυτοπροστασία πρέπει να
είναι πρώτη προτεραιότητα από τον κάθε πολίτη, για
την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊου.

Ένα από τα μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση,
ήταν η απαγόρευση μετακίνησης πολιτών, με εξαίρεση μια φορά την
ημέρα, μέτρο το οποίο οδηγεί στην καταπάτηση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και στον περιορισμό των ανθρώπινων ελευθεριών. Τα
περιοριστικά μέτρα θυμίζουν παλαιότερες εποχές, που η δημοκρατία
ήταν φυλακισμένη, και η έννοια της ήταν σε περιορισμό.
Το μέτρο του περιορισμού της διακίνησης, η ανάθεση του ελέγχου από
τα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Πολιτική
Άμυνα, Αστυνομικός της Γειτονιάς και Παρατηρητές της
Γειτονιάς και η ανάθεση στους απλούς πολίτες ουσιαστικά να
παίζουν τον ρόλο του αστυνομικού της γειτονιάς, χωρίς να
τους δίνεται αυτό το δικαίωμα. Συγκεκριμένα το διάταγμα
δημιουργεί το αίσθημα στον κάθε πολίτη ότι μπορεί να
επεμβαίνει στο οικογενειακό άσυλο και να παίζει τον ρόλο
του χαφιέ των σωμάτων ασφαλείας του κράτους. Τέτοιες
συμπεριφορές, θυμίζουν άλλες εποχές που η ελευθερία
διακίνησης δεν ήταν αναφαίρετο δικαίωμα για τον κάθε
πολίτη. Όπως την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου
με την άνοδο του χιτλεροφασισμού όταν καταδιώκονταν
οι Εβραίοι και οι κομμουνιστές, την περίοδο της χούντας
των συνταγματαρχών στην οποία είναι χαρακτηριστική η
άνθηση του χαφιεδισμού και η κατάργηση της δημοκρατίας
στο σύνολο της. Εποχές που κάθε δημοκρατική άποψη
προπηλακιζόταν με αποτέλεσμα να φυλακιστούν και να
σταλούν στην εξορία χιλιάδες Έλληνες πατριώτες. Την περίοδο 55-59
με τις ψευδείς καταγγελίες ενάντια στους κομμουνιστές της Κύπρου
ότι ήταν προδότες, και την περίοδο 72-74 που η δράση της ΕΟΚΑ
Β΄ ήταν έντονη στον τόπο μας, στην Οκταήμερη επικράτηση του
πραξικοπήματος της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β. Ούτε τοτε ήταν λίγοι
οι ¨εθελοντές γείτονες¨ οι οποίοι κάρφωναν τους δημοκρατικούς,
τους αριστερούς γείτονες στην ΕΟΚΑ Β. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό,
φυλακίσεις, ανακρίσεις και βασανιστήρια.

Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται όχι μόνο σε
αυταρχικά καθεστώτα αλλά και σε, κατά τα άλλα
φιλελεύθερες, δεξιές κυβερνήσεις.
Τέτοιες συμπεριφορές διαθέτουν την ικανότητα της
διάσπασης της ενότητας που είναι απαραίτητο στοιχείο
για να μπορεί ένας λαός να διεκδικεί και να κερδίζει
αυτά που δικαιούται. Η ιδέα πως τριγυρνά συνέχεια
γύρω μας ένας «χαφιές», η ιδέα του ισχυρού κράτους
χωροφύλακα και ο φόβος που δημιουργούν μπορεί
να προκαλέσουν σύνθετα κοινωνικοψυχολογικά
προβλήματα στις μάζες και ορισμένες φορές μπορεί
να δώσουν και τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα.

Δυστυχώς τέτοιες
συμπεριφορές,
καλλιέργειας κλίματος
υποταγής και παρακολούθησης, είναι
στοιχεία που καλλιεργούνται από την
άρχουσα τάξη, για να
εξυπηρετείται το σύστημα

Φυσικά, η κατάσταση απαιτεί ακραία μέτρα και σαφώς δεν τασσόμαστε
ούτε ενάντια στα μέτρα, ούτε στους περιορισμούς, στις παρούσες
συνθήκες. Αυτό που για εμάς δεν έχει χώρο σε καμία κατάσταση
έκτακτης ανάγκης είναι η καλλιέργεια του «χαφιεδισμού» ανάμεσα
στους πολίτες. Η προσπάθεια δηλαδή να πάψουν οι έννοιες της
συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας και της ειλικρίνειας
να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων και να αντικατασταθούν
από την καχυποψία, την κακεντρέχεια, τον εγωισμό, τον άκρατο
ατομικισμό.

Σ

τη νέα πραγματικότητα στην οποία επιβάλλεται να
λειτουργήσουμε όλοι, αξιοποιούμε αυτό που μας
ενώνει. Τη δύναμη της επικοινωνίας.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πελάτες μας, τον
καθένα από εσάς ξεχωριστά, για να είμαστε συνδεδεμένοι, δραστήριοι
και κυρίως θετικοί.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
• Δωρεά ύψους €300.000 στο Υπουργείο Υγείας για αγορά
νοσοκομειακού εξοπλισμού υποστήριξης ασθενών με τον ιό COVID-19.
• Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας βρίσκονται στην υπηρεσία του
κράτους, στηρίζοντας τη λειτουργία Υπουργείων, της Υπηρεσίας
Ασθενοφόρων, της Υπηρεσίας 1420 και Εθελοντών Κρατικών Φορέων
και τις ενέργειές τους για ενημέρωση και προστασία της υγείας των
πολιτών.
• Συμβάλλουμε ουσιαστικά στην υλοποίηση της συνεργασίας ΚύπρουΙσραήλ ενάντια στον ιό COVID-19. Η Cyta θα προσφέρει την τεχνογνωσία
των ειδικών της, η οποία απαιτείται για το στήσιμο και τη λειτουργία
της πλατφόρμας τηλεϊατρικής από πλευράς της Κύπρου καθώς και την
ευθύνη για την εκπαίδευση των χρηστών της πλατφόρμας.
• Προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες στο Υπουργείο Παιδείας, για
μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση στο internet.

Δυστυχώς τέτοιες συμπεριφορές, καλλιέργειας κλίματος υποταγής και παρακολούθησης, είναι στοιχεία που
καλλιεργούνται από την άρχουσα τάξη, για να εξυπηρετείται το σύστημα. Η τάση αυτή, εμπεδώνεται από τη νεαρή
ηλικία, μέσα από το σχολείο και τον στρατό, όπου οι διευθύνοντες δημιουργούν τους «δικούς τους ανθρώπους».
Οι κοινωνίες με πρωτοστάτη τους κομμουνιστές και ευρύτερα την Αριστερά έδωσαν αγώνες, και χύθηκαν ποτάμια
αίμα ενάντια στον αυταρχισμό, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Βεβαίως και πρέπει να παρθούν
μέτρα για να προστατευτεί η κοινωνία από την πανδημία του κορονοϊου, χωρίς όμως να καταπατώνται τα ανθρώπινα
δικαιώματα και οι ανθρώπινες ελευθερίες. Η δημοκρατία δεν εμπεδώνεται με διατάγματα και απαγορεύσεις, αλλά
με υγιή δημοκρατική παιδεία, σύγχρονη και ολόπλευρη μόρφωση, ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση στην εργασία
και στην ελευθερία έκφρασης.
Η νεολαία του τόπου μας, έδειξε σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο στη συντριπτική της πλειοψηφία, ωριμότητα και τήρηση
των μέτρων προστασίας από την πανδημία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η νέα γενιά του τόπου μας, έχει την ωριμότητα
και τη θέληση και χρειάζεται οι κυβερνώντες να της δείξουν επιτέλους εμπιστοσύνη.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

• Προσφέρουμε διπλάσιο όγκο Μοbile Internet για περίοδο τριών
μηνών, σε όλους τους πελάτες προγραμμάτων Συμβολαίου (RED,
Classic, MakeYourOwn, Mobile Wi-Fi, VMB, Youth), Προπληρωμένης
(soeasy Plus/Youth) και με την αγορά πακέτων Μοbile Internet.
• Παρέχουμε διπλάσιες ταχύτητες στα προγράμματα FREEDOM (από
4Μbps/2Mbps σε 8Μbps/4Mbps) και FREEDOM Plus (από 12Μbps/6Mbps σε 24Μbps/6Mbps) για περίοδο τριών μηνών.
• Προσφέρουμε δωρεάν σύνδεση με Σταθερή Τηλεφωνία, Ιnternet
Home και Cytavision μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 καθώς και Internet Home με αυξημένες ταχύτητες uploading.
• Για περίοδο τριών μηνών, έχει εμπλουτιστεί χωρίς χρέωση το
περιεχόμενο ψυχαγωγίας για τους πελάτες της Cytavision και
προσφέρεται δωρεάν εγκατάσταση 2ου αποκωδικοποιητή, μέχρι τις
30 Ιουνίου.
• Δεν θα εφαρμοστεί καμία πρόσθετη χρέωση σε πελάτες που έχουν
εγκλωβιστεί σε χώρες της Ε.Ε. και υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο
όριο χρήσης υπηρεσιών Περιαγωγής (roaming) για περίοδο τριών
μηνών.

Μοιραζόμαστε τη δύναμη της
επικοινωνίας

•Χριστόφορος Χαραλάμπους
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

ευρωπαϊκά θέματα

Η

ΕΕ πρέπει να πιέσει το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς που παρεμποδίζουν
την αποτελεσματική αντίδραση στην πανδημία Covid-19 στα Κατεχόμενα
Παλαιστινιακά εδάφη, προειδοποίησε ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη, ο ευρωβουλευτής
Manu Pineda. Αρκετές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει για επικείμενη
ανθρωπιστική καταστροφή.

O Pineda κάλεσε την ΕΕ να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, η οποία
παρέχει στο Ισραήλ προνομιακή πρόσβαση σε προγράμματα της ΕΕ και πρωτοφανή
τομεακό συντονισμό και ολοκλήρωση, ως μοχλό πίεσης για να πιέσει το Ισραήλ να
σεβαστεί τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου: «Γνωρίζουμε ότι το να
ζητάμε απλώς από το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο θα είναι σαν να μιλάμε
σε κουφό. Η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει προϋποθέσεις για να εξαναγκάσει το
Ισραήλ σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του και αυτό σημαίνει αναστολή
της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Για γενιές, οι Παλαιστίνιοι ζούσαν
κάτω από μια μόνιμη ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε από το
Ισραήλ. Η πανδημία Covid-19 απειλεί να επιδεινώσει μια ήδη απελπιστική
κατάσταση», δήλωσε ο Pineda.
Το Ισραήλ συνέχισε τις στρατιωτικές επιδρομές σε παλαιστινιακές
πόλεις και τις νυχτερινές επιδρομές σε οικογενειακές κατοικίες,
πραγματοποιώντας εκστρατείες σύλληψης, συμπεριλαμβανομένων
ανηλίκων. Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε επίσης την κατεδάφιση
παλαιστινιακών σπιτιών και μέσων διαβίωσης, εκτοπίζοντας
δεκάδες οικογένειες σε μια εποχή που το βασικό καταφύγιο
είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
«Με τις υποθέσεις Covid-19 που αναφέρθηκαν σε στρατιωτικές
φυλακές όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι, καθίσταται επιτακτική
ανάγκη για το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς
κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων των περίπου 200 Παλαιστινίων
παιδιών που κρατούνται υπό εξευτελιστικές συνθήκες. Η τακτική
κατεδάφισης των παλαιστινιακών σπιτιών από το Ισραήλ είναι τρομερή.
Συνεχίζοντας να το κάνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 δείχνει
την έκταση της απανθρωποποίησης που το Ισραήλ είναι έτοιμο να επιβάλει στους
Παλαιστίνιους».
Στην αποκλεισμένη Γάζα, την οποία ο ΟΗΕ έχει κηρύξει «μη βιώσιμη», υπάρχουν
φόβοι ότι αυτή η τελευταία κρίση μπορεί να την οδηγήσει σε μια πλήρη οικονομική
κατάρρευση. Οι μαζικές μολύνσεις από κορωνοϊό μπορεί να σημαίνουν μια καταστροφή,
με τον ΠΟΥ να λέει ότι η Γάζα έχει μόλις 50-60 αναπνευστήρες για ενήλικες και δεν θα
είναι σε θέση να χειριστεί εκατοντάδες περιπτώσεις.
«Ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τα δεινά της Γάζας. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ
είναι παράνομος και μια μορφή συλλογικής τιμωρίας. Η απαγόρευση από το Ισραήλ
της εισόδου στη Γάζα για τα λεγόμενα είδη διπλής χρήσης στερεί από τα νοσοκομεία
ιατρικό εξοπλισμό που σώζει ζωές, αυτό είναι εγκληματικό! Το Ισραήλ πρέπει να
άρει τον αποκλεισμό τώρα.
Η ΕΕ δεν πρέπει να περιμένει μέχρι η πανδημία Covid-19 να φέρει τεράστιο αριθμό
θανάτων στη Γάζα. Η ΕΕ έχει νομική και ηθική ευθύνη να καταβάλει κάθε προσπάθεια
έτσι ώστε να αναγκάσει το Ισραήλ να άρει τον αποκλεισμό ή διαφορετικά να
μειώσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Δεδομένων των τεράστιων υλικών αναγκών
στην περιοχή, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την οικονομική της στήριξη για το UNRWA
και άλλες ανθρωπιστικές προσπάθειες», κατέληξε ο Pineda.
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Σ

υμπληρώνονται φέτος 75 χρόνια από την 9η Μάη του 1945, όταν το ναζιστικό Γερμανικό κράτος συνθηκολόγησε
άνευ όρων με τις συμμαχικές δυνάμεις. Έκτοτε, η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα της Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ημέρα τιμής των εκατομμυρίων ανθρώπων που πάλεψαν
ενάντια στο χιτλεροφασιστικό θεριό και έδωσαν την ζωή τους υπερασπιζόμενοι τις αρχές της δημοκρατίας
και της ελευθερίας. Ταυτόχρονα, είναι και μια υπενθύμιση του δικού μας χρέους, απέναντι σ’ αυτούς, να
συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό – σοβινισμό, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για απαλλαγή από
το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά.

Ποιος «όπλισε» τον Χίτλερ;
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν αποτέλεσμα της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης του 1929 -1933, που παρά την μικρή
αναζωογόνηση στη δεκαετία του ’30, δεν ξεπεράστηκε. Ο
πόλεμος αποτελούσε το μέσο για το εδαφικό ξαναμοίρασμα
του κόσμου ανάμεσα στις τότε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Την
ίδια περίοδο, το βασικό περιεχόμενο των διεθνών εξελίξεων
καθοριζόταν από την αντίθεση ανάμεσα στο σοσιαλισμό της
ΕΣΣΔ και τον καπιταλισμό της Δύσης. Οι αστικές κυβερνήσεις
επιδίωκαν τη συντριβή του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους
στον κόσμο και την ανατροπή του σοσιαλισμού.
Η επίθεση έναντι στην ΕΣΣΔ ήταν ο διακαής πόθος του Χίτλερ,
τον οποίο έσπευσαν να ικανοποιήσουν οι καπιταλιστικές
χώρες. Για αυτές, μια σκοτεινή εποχή στην Ευρώπη ήταν
μικρό τίμημα προκειμένου να ανατραπεί ο σοσιαλισμός,
ο οποίος λειτουργούσε σαν
φάρος ελπίδας για τους
εκμεταλλευόμενους λαούς. Η
Αγγλία και η Γαλλία γνώριζαν
ότι η Γερμανία, πάρα την ήττα
της στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
(1914-1918) και την επιβολή
σκληρών όρων με τη Συνθήκη
των Βερσαλλιών, μπορούσε πάλι
να προπορευτεί απ’ τις άλλες
καπιταλιστικές χώρες. Έτσι, τα
κράτη της Δυτικής Ευρώπης,
συνέβαλαν τα μέγιστα για την
αναγέννηση της οικονομικής
και πολεμικής ισχύος της με τα
σχέδια Ντόζ (1924) και Γιάνκ
(1929). Κορυφώθηκε με την
πολιτική κατευνασμού που είχαν
ακολουθήσει στον Μεσοπόλεμο,
με αποτέλεσμα οι Γερμανοί ανενόχλητοι να κατόρθωσαν ήδη
από το 1940 να διαθέτουν την καλύτερη πολεμική μηχανή.

μεταγενέστερες επιθέσεις της Γερμανίας. Η Αγγλία
απέρριψε την πρόταση, ενώ η πολωνική κυβέρνηση
αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή της δίπλα σε αυτήν της
Σοβιετικής Ένωσης. Τελικά, η ίδια η πίεση των εξελίξεων
ανάγκασε την Αγγλία και τη Γαλλία, πολύ αργότερα, να
μπουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, στη βάση
της πρότασης της Σοβιετικής Ένωσης για τη σύναψη
ενός τριμερούς συμφώνου αμοιβαίας στρατιωτικής
βοήθειας. Η τελική φάση των συνομιλιών στη Μόσχα
έδειξε ότι οι κυβερνήσεις των καπιταλιστικών κρατών
δεν ήθελαν στην πραγματικότητα να συνάψουν ένα
αποτελεσματικό σύμφωνο διότι αποσκοπούσαν
στο ξέσπασμα ενός πολέμου μεταξύ Γερμανίας και
Σοβιετικής Ένωσης. Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε και
η υπογραφή του Συμφώνου του Μονάχου στις 29
Σεπτεμβρίου του 1938 ανάμεσα στους ηγέτες της Μ.
Βρετανίας, Τσάμπερλεν, της Γαλλίας, Νταλαντιέ, της
Ιταλίας, Μουσολίνι
και της Γερμανίας,
Χίτλερ. Το σύμφωνο
αυτό προέβλεπε
τον διαμελισμό
των εδαφών της
Τσεχοσλοβακίας,
τη
δημιουργία
του ναζιστικού
προτεκτοράτου
της
ΒοημίαςΜοραβίας και της
Σλοβακίας. Υπήρξε η
κορυφαία εκδήλωση
ενθάρρυνσης
του φασιστικού
μορφώματος από
την πλευρά των
ιμπεριαλιστών με
μοναδικό σκοπό τη στροφή του απέναντι στην ΕΣΣΔ.

Στις 30 Απριλίου 1945,
η κόκκινη σημαία
με το σφυροδρέπανο
υψώνεται στο Ράιχσταγκ και
γίνεται σύμβολο του
τσακίσματος του
ναζισμού εκεί όπου
αυτός γεννήθηκε

Εξίσου σημαντικό είναι να αναφερθεί ο ρόλος των
καπιταλιστών στην ίδια τη Γερμανία. Η χώρα βρισκόταν
σε διαρκή αναβρασμό στη διάρκεια του μεσοπολέμου.
Υπήρχε ένα ισχυρό επαναστατικό κίνημα στη Γερμανία και
το ναζιστικό κόμμα και ο Χίτλερ αποτέλεσαν την τραγική
«διέξοδο» του συστήματος. Για αυτό υποστηρίχθηκε,
χρηματοδοτήθηκε και προωθήθηκε από σημαντική μερίδα
του κεφαλαίου της χώρας, ακόμη και από πολιτικούς και
επιχειρηματίες που αργότερα και οι ίδιοι αποτέλεσαν στόχο
της τρομακτικής ναζιστικής μηχανής.

Η Σοβιετική Ένωση πρωτοστάτησε στην
συγκρότηση αντιχιτλερικού μετώπου
Η Σοβιετική ένωση πάρα της συνθήκες που επικρατούσαν
έκανε συνεχείς προσπάθειες για την αποτροπή του πολέμου.
Πρότεινε τη διεξαγωγή συνδιάσκεψης Αγγλίας, Γαλλίας,
ΕΣΣΔ, Τουρκίας, Πολωνίας και Ρουμανίας, προκειμένου
να συζητηθούν συγκεκριμένες ενέργειες απέναντι σε

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και αφού οι φιλειρηνικές
προσπάθειες της Σοβιετικής Ένωσης για συγκρότηση
αντιχιτλερικού μετώπου είχαν βυθιστεί, η ΕΣΣΔ
υπέγραψε με την Γερμανία στις 23 Αυγούστου 1939
το «γερμανοσοβιετικό σύμφωνο μη επίθεσης», γνωστό
ως «Σύμφωνο Μόλοτοφ - Ρίμπεντροπ». Το σύμφωνο
αυτό, ήταν η μοναδική άμυνα που κατείχε η Σοβιετική
Ένωση αφού της εξασφάλιζε αρκετούς μήνες ειρήνης,
οι οποίοι αποδείχτηκαν καθοριστικοί για την πολεμική
της προετοιμασία ενόψει της αναπόφευκτης Γερμανικής
επίθεσης. Με αφορμή αυτό το Σύμφωνο, οι κάθε
λογής πολέμιοι της ΕΣΣΔ, προσπαθούν με ψεύδη να
διαστρεβλώσουν τα γεγονότα. Αποκρύπτουν ότι 3 μήνες
πριν η Πολωνία δεχτεί τη γερμανική επίθεση, η ΕΣΣΔ
τής είχε προτείνει τη σύναψη συμφώνου αμοιβαίας
βοήθειας την οποία απέρριψε. Κρύβουν, επίσης, το
γεγονός ότι οι περιοχές της Πολωνίας, που ο Κόκκινος
Στρατός απέσπασε από αυτήν το 1939, ήταν εδάφη της
ΕΣΣΔ, τα οποία είχαν καταληφθεί από την Πολωνία
το 1918 – 1921 όταν εκμεταλλεύτηκε την «ευνοϊκή»
για εκείνη συγκυρία της διεθνούς ιμπεριαλιστικής
επέμβασης κατά της Οκτωβριανής Επανάστασης.

αφιέρωμα

Το 1944 οι ισορροπίες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε ξεκινήσει
από το 1939, είχαν πλέον αλλάξει ανεπιστρεπτί. Οι δυνάμεις του Άξονα
έχαναν κατακτημένα εδάφη και πλέον το βάρος της νίκης έγερνε
σαφώς προς την πλευρά των Συμμάχων. Οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία,
βλέποντας τις ηρωικές σοβιετικές δυνάμεις που, σχεδόν χωρίς
βοήθεια σταμάτησαν την προέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων
προς την ανατολή απελευθερώνοντας τη μια μετά την άλλη τις
κατακτημένες από τους Ναζί ευρωπαϊκές χώρες, αποφασίζουν να
ανοίξουν δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη και να «καρπωθούν» την
τελική έκβαση του πολέμου. Στις 30 Απριλίου 1945, η κόκκινη σημαία
με το σφυροδρέπανο υψώνεται στο Ράιχσταγκ και γίνεται σύμβολο
του τσακίσματος του ναζισμού εκεί όπου αυτός γεννήθηκε. Στις 2
Μαΐου οι υπερασπιστές του Ράιχσταγκ παραδόθηκαν, μαζί με την
πλήρη παράδοση της Φρουράς του Βερολίνου.

Η καθοριστική συμβολή της ΕΣΣΔ και του
σοβιετικού λαού
Η Σοβιετική Ένωση και ο σοβιετικός λαός είχαν την μεγαλύτερη
συμβολή στον αγώνα ενάντια στον χιτλεροφασισμό. Έδωσαν σ’
αυτόν τον αγώνα πέραν των 20 εκατομμυρίων πολιτών, ενώ μαζί
με τους ανάπηρους και τους τραυματισμένους πολέμου άγγιζαν τα
30 εκατομμύρια. Από την άλλη, οι νεκροί της Βρετανίας έφτασαν
τις 375 χιλιάδες και των ΗΠΑ τις 405 χιλιάδες. Η Σοβιετική Ένωση
σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου αφού ο πόλεμος για
αυτήν κοστολογείται σχεδόν τρεις φορές περισσότερο απ’ αυτό όλων
των συμμάχων μαζί. Πιο συγκεκριμένα, από τα 260 δις. δολάρια
του συνολικού ύψους των ζημίων που υπέστη η Ευρώπη κατά την
διάρκεια του πολέμου τα 128 δις δολάρια αναλογούν στην ΕΣΣΔ, ενώ
σε σωρούς ερειπίων μετατράπηκαν 1.710 πόλεις, κάηκαν 70.000
χωριά και καταστράφηκαν 32.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Η τεράστια προσφορά της ΕΣΣΔ στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
οφείλεται κύρια στην αυτοθυσία που επέδειξε ο λαός με
πρωτεργάτες τους κομμουνιστές. Μόνο τον πρώτο χρόνο του
πολέμου εντάχθηκαν στον Κόκκινο Στρατό περίπου 1.000.000
μέλη του κόμματος, 2.000.000 μέλη της νεολαίας του, ενώ το
1/3 της Κ.Ε του κόμματος βρισκόταν στο μέτωπο. Καθοριστικό
ρόλο διαδραμάτισε, επίσης, ο σοσιαλιστικός χαρακτήρας
της οικονομίας αφού σ’ αυτόν και τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει (κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και
κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας), οφείλεται η επιτυχία
του Κοκκίνου Στρατού. Ο ισχυρισμός ότι η Σοβιετική Ένωση
μπόρεσε να νικήσει στηριγμένη στη βοήθεια από τις ΗΠΑ
και τη Μ. Βρετανία, αποτελεί ένα ακόμα προπαγανδιστικό
τέχνασμα αφού η ενίσχυση δόθηκε ως δάνειο επιβαρύνοντας
την οικονομία ενώ επ ‘ουδενί δεν υπήρξε καθοριστική.
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Η παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας
Η αστική τάξη επιχειρεί με κάθε τρόπο να σβήσει από τη μνήμη των λαών την τεράστια προσφορά της Σοβιετικής
Ένωσης. Αντιλαμβανόμενη ότι ο καπιταλισμός έχει φτάσει σε αδιέξοδο, μάχεται μέσω της χειραγώγησης της κοινωνίας
να αμαυρώσει την πρωτοπόρα ιδεολογία, τον κομμουνισμό. Για να το πετύχει αυτό επιστρατεύει τον αντικομουνισμό,
αποπροσανατολίζοντας με διαφορές πολίτικες την εργατική τάξη από τον πραγματικό της εχθρό. Μια από αυτές αποτελεί
η λεγόμενη «θεωρία των δύο άκρων» κατά την οποία γίνεται ταύτιση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού με το ναζισμό,
του Στάλιν με τον Χίτλερ (έναν Χίτλερ που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ως έναν άτομο με
ψυχολογικές διαταραχές, αθωώνοντας εν μέρει την εγκληματική ιδεολογική φύση του ναζισμού). Επιστρατεύει τους
διάφορους αναθεωρητές της Ιστορίας να μιλήσουν για «ολοκληρωτικά καθεστώτα» και να χαρίσουν στις συμμαχικές
δυνάμεις τα εύσημα της αντιφασιστικής νίκης σε μια προσπάθεια να κρύψουν τις μεγάλες ευθύνες των αστικών κομμάτων
και την βαθιά σχέση του φασισμού με τον καπιταλισμό. Όλα αυτά πηγάζουν από τον πραγματικό τους φόβο να εμπεδωθεί
στη μνήμη των λαών η νίκη ως αποτέλεσμα της τεράστιας συμβολής της Σοβιετικής Ένωσης και του σοβιετικού λαού στην
νίκη κατά του φασισμού – ναζισμού, ό,τι πιο σάπιου γέννησε η ανθρωπότητα. Την ίδια στιγμή η αστική τάξη προσπαθεί
να ανασκευάσει την Ιστορία, κατά το δοκούν, καθιερώνοντας προκλητικά την 9η Μάη ως «Ημέρα της Ευρώπης».
Όσο κι αν προωθείται η «θεωρία των δύο άκρων», η πραγματικότητα παραμένει πως τα μόνα δυο «άκρα» που πάντα θα
υπάρχουν στο καπιταλιστικό σύστημα, είναι από την μια οι λίγοι εκμεταλλευτές και από την άλλη οι πολλοί εκμεταλλευόμενοι.
Με την συμπλήρωση 75 χρόνων από την αντιφασιστική νίκη των λαών τιμάμε και διδασκόμαστε από την πίστη και τη
δύναμη τους. Με οδηγό αυτή τη δύναμη και τη σπουδαία παρακαταθήκη τους θα βαδίζουμε όλο και πιο μπροστά. Αυτό
ορίζει το καθήκον μας, έως την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Θέτοντας το φασισμό, μια για
πάντα, στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.

Η Προσφορά της Κύπρου στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Όσο και να θέλουν να αντιστρέψουν την ιστορική αλήθεια, οι λαοί του κόσμου ξέρουν ότι χρωστούν την ελευθερία τους
όχι μόνο στον Κόκκινο Στρατό και στη Σοβιετική Ένωση αλλά και στους κομμουνιστές, δημοκράτες και αντιφασίστες
όλου του κόσμου, που ύψωσαν το ανάστημά τους δίνοντας παραδείγματα θάρρους και ηρωισμού.
Μια από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του ΑΚΕΛ αλλά και της Κύπρου αποτελεί η απόφαση της 16ης Ιουνίου
του 1943, όταν η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ κάλεσε τα μέλη του κόμματος να καταταγούν εθελοντικά στο πλευρό των
δυνάμεων όπου πολεμούσαν να σταματήσουν την επέλαση
του χιτλεροφασισμού. Την απόφαση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ,
δέχτηκαν με ενθουσιασμό τα μέλη του κόμματος και περίπου
800 άτομα κατατάγηκαν εθελοντικά στο βρετανικό στρατό.
Ανάμεσα στους εθελοντές ήταν και 11 από τα 17 μέλη της
Κ.Ε. του κόμματος.

Μόνο τον πρώτο
χρόνο του πολέμου
εντάχθηκαν στον
Κόκκινο Στρατό περίπου
1.000.000 μέλη του κόμματος,
2.000.000 μέλη της νεολαίας
του, ενώ το 1/3 της
Κ.Ε του κόμματος
βρισκόταν στο
μέτωπο

•Ζήνα Παπαχριστοφόρου
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Αθήνας
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ΕΔΟΝόπουλα

T

ο καλοκαίρι
πλησιάζει
και οι παιδικές
κατασκηνώσεις
της ΕΔΟΝ
ετοιμάζονται να
υποδεχθούν και
φέτος όλα τα
παιδιά που θα
τις επιλέξουν!

T

Μετά από αυτή
τη δύσκολη
περίοδο που
βιώσαμε
όλοι με τις
πρωτόγνωρες
συνθήκες,
θα είμαστε
σε θέση να
ξεκουραστούμε
και να
περάσουμε
αξέχαστες
στιγμές με
παλιούς
και νέους
φίλους στην
κατασκήνωση
της ΕΔΟΝ!
Εδώ και πολλά
χρόνια η ΕΔΟΝ
προσφέρει
στα παιδιά τη
δυνατότητα να
συνδυάσουν
τη διασκέδαση
και τη
ξεγνοιασιά των
καλοκαιρινών
τους διακοπών
με τη μάθηση,
μέσα από τη
διοργάνωση
των
καλοκαιρινών της κατασκηνώσεων. Η μάθηση
αυτή βέβαια δεν αφορά τα όσα μαθαίνουν τα
παιδιά στις σχολικές αίθουσες, αλλά αφορά τις
αξίες που τα παιδιά μέσα από την επαφή τους
με διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια, μη
τυπικής μάθησης είναι σε θέση να αντιληφθούν.

ο περιοδικό του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων
επανακυκλοφορεί φέτος σε ένα επετειακό τεύχος των 60
χρόνων του Παιδικού Κινήματος!

Με την πρώτη του έκδοση το 1988, το «Ξυπνητήρι» γνώρισε μεγάλη
επιτυχία αφού αγκαλιάστηκε θερμά από όλα τα παιδιά, και έλαβε
τότε την απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για να
βρίσκεται σε όλες τις βιβλιοθήκες νέων.
Η επιλογή για το όνομα του περιοδικού καθόλου τυχαία, αφού με αυτό
τον τρόπο υπήρχε η πρόθεση από το πρώτο τεύχος να «αφυπνίσει»
τα παιδιά, κρατώντας τους συντροφιά. Μια πολύτιμη συντροφιά που
μαθαίνει στα παιδιά οτιδήποτε τους είναι χρήσιμο, για να τα κρατά
«ξύπνια», χαρούμενα και ζωντανά!
Έτσι και η προσπάθεια αυτή για
την επανέκδοση του, μετά από
11 περίπου χρόνια, ετοιμάστηκε
με πολλή αγάπη και μεράκι για
τους μικρούς μας φίλους, και
στόχος μας είναι στην πάροδο
του χρόνου να βελτιωθεί ακόμη
περισσότερο και με τη δική τους
συμβολή να συμπεριληφθούν
όλα τα θέματα που επιθυμούν να
μάθουν γι’ αυτά.

Η επιλογή για το
όνομα του περιοδικού
καθόλου τυχαία,
αφού με αυτό τον τρόπο
υπήρχε η πρόθεση από
το πρώτο τεύχος του
να «αφυπνίσει» τα
παιδιά, κρατώντας
τους συντροφιά.

Μέσα από τις σελίδες του «Ξυπνητηριού» οι μικροί μας φίλοι θα
ψυχαγωγηθούν, θα μορφωθούν και θα προβληματιστούν. Το
περιεχόμενο του περιοδικού συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια
της πρωτοβουλίας και της δραστηριοποίησης των παιδιών,
αναπτύσσοντας παράλληλα την οξυδέρκεια και την κριτική στάση
στα όσα θα διαβάσουν.
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το περιοδικό
«Ξυπνητήρι» ή να προμηθευτείτε ένα αντίτυπο, καλέστε μας στο
22 766 459.

Θα είμαστε και φέτος
συντροφιά στις πιο
όμορφες
και αστείες
στιγμές χαλάρωσης
μας.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα,
να αναδείξουν τις ικανότητες τους, να
δημιουργήσουν, να μάθουν και να περάσουν μια αλλιώτικη βδομάδα.

Απ’ αυτή την εμπειρία της κατασκήνωσης, οικοδομούνται φιλίες που αγκαλιάζουν το
παγκύπριο, δίνεται ώθηση για εξωτερίκευση της δημιουργικότητας και της ευρηματικότητας,
ενώ δίνονται στα παιδιά τα ερεθίσματα να μάθουν για διάφορα ζητήματα που τα αφορούν
και τα ενδιαφέρουν. Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα ο αθλητισμός, η ιστορία, οι τέχνες,
τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά και αξίες όπως η φιλία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη.
Εάν θέλετε κι εσείς να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο αφορά την
κατασκήνωση μας ή να δηλώσετε συμμετοχή, καλέστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στο
έντυπο κατασκήνωσης.

μαθητές

E

νώ ο παραδοσιακός
τρόπος εκπαίδευσης
πρόσωπο με πρόσωπο
είναι ο πιο αποδοτικός
τρόπος μάθησης, το να
χρησιμοποιείς τα «εργαλεία»
που υπάρχουν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα
ανοίγει νέους ορίζοντες στη μάθηση.
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση θα έπρεπε να ήταν χωρίς
συζήτηση αναπόσπαστο κομμάτι στο
«σύγχρονο» σχολείο. Φυσικά το
σημερινό σχολείο είναι οτιδήποτε άλλο
από σύγχρονο αφού δεν χρησιμοποιούμε
τα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν.
Αρχικά η εισαγωγή της τεχνολογίας στα
σχολεία θα είναι ένα σημάδι προόδου αφού
θα βοηθήσει τους μαθητές να εξελιχθούν.
Οι συζητήσεις σε ψηφιακό περιβάλλον θα
δίνουν σε πολλούς μαθητές την ευκαιρία
να εκφραστούν με τρόπους που δεν θα
μπορούσαν σε μια συνηθισμένη αίθουσα.
Για παράδειγμα πολλοί μαθητές που
αποφεύγουν να μιλήσουν στην τάξη επειδή
είναι ντροπαλοί ή δεν είναι σίγουροι
με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί πάρα πολύ
συχνά αναφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά
συμμετοχής σε «ψηφιακές» συζητήσεις
από ότι σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Αν
χρησιμοποιείται κατάλληλα, ένα ψηφιακό
σύστημα εκπαίδευσης μπορεί να κάνει την
εκπαιδευτική διαδικασία αποδοτικότερη.
«Ανεβάζοντας» κάποια μέρη του
μαθήματος στο διαδίκτυο, μπορείς να
αξιοποιήσεις με αποτελεσματικό τρόπο

Η Εισαγωγή Νέων
Τεχνολογιών στην
εκπαίδευση θα έπρεπε
να ήταν χωρίς συζήτηση
αναπόσπαστο κομμάτι στο
«σύγχρονο»
σχολείο.
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το χρόνο για τις πρόσωπο με πρόσωπο
συναντήσεις ώστε να ασχοληθείς με
ερωτήσεις, απορίες, δραστηριότητες και
ιδέες των μαθητών.
Ο νέος ιός που έδειξε απειλητικά τα
«δόντια» του στην ανθρωπότητα, ο
κορωνοϊός – COVID-19, λόγω του υψηλού
βαθμού κινδύνου του, ανάγκασε τις
κυβερνήσεις σε όλο το κόσμο να πάρουν
δραστικά μέτρα αντιμετώπισης σε όλους
τους τομείς. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν
ήμασταν έτοιμοι γιατί η κυβέρνηση
Αναστασιάδη όχι μόνο δεν προνόησε
να εισάγει τις νέες τεχνολογίες στην
εκπαίδευση αλλά έκοψε και το κονδύλι
που υπήρχε πριν το 2013, για αγορά
λάπτοπ στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου.
Στην εκπαίδευση συγκεκριμένα, φάνηκε
πως έπιασε την κυβέρνηση απροετοίμαστη
αφού υπήρχαν πολλά προβλήματα με το
κλείσιμο των σχολείων και συγκεκριμένα
με τα διαδικτυακά μαθήματα. Πολλοί
μαθητές δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα/
αγαθά για να παρακολουθήσουν τα
μαθήματα και έτσι απουσίαζαν από την
παράδοση των μαθημάτων για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ο λόγος ήταν, ότι
η κυβέρνηση καθυστέρησε να δώσει
τα computers, tablets με αποτέλεσμα
πολλοί μαθητές να παρακολουθήσουν
2-3 μαθήματα πριν από το κλείσιμο για
το Πάσχα. Εκτός ότι άργησε να δώσει
τα αγαθά άργησε να αποφασίσει τον
τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την μη κάλυψη της
συγκεκριμένης σχολικής ύλης και έτσι
η σχολική χρονιά να επεκταθεί για την
κάλυψη της ύλης.
Τέλος ενώ πέρασε ενάμιση μήνας
οι μαθητές γυμνασίων, λυκείων
και τεχνικών σχολών δεν ξέρουν τι
θα κάνουν με τις εξετάσεις αφού η
κυβέρνηση δεν έδωσε καμιά απάντηση
για το συγκεκριμένο θέμα. Όσο αφορά
τους τελειόφοιτους μαθητές επιστρέφουν
στα θρανία διακινδυνεύοντας την υγεία
τους αφού υπάρχουν ακόμη κρούσματα
του COVID-19.
				
•Λεύκος Χαραλάμπους
ΠΕΟΜ Λυκείου Παλιομετόχου

Ω

ς μαθητής της Β’ τάξης
Λυκείου, γράφω αυτό
το άρθρο με αφορμή
τις
πρωτόγνωρες
συνθήκες που βιώνουμε
λόγω του κορωνοϊού
και συγκεκριμένα όσο αφορά την
τηλεκπαίδευση. Ως γνωστόν σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες η τηλεκπαίδευση
εφαρμόζεται και εφαρμοζόταν από το
παρελθόν και έτσι η πανδημία τους βρήκε
πιο προετοιμασμένους. Εδώ, λοιπόν
καταλήγουμε στο εξής ερώτημα: Έπρεπε
να φτάσουμε στην άκρη του γκρεμού για
μια σπίθα σωτηρίας;
Αν ρίξουμε μια ματιά στον
παρελθόν θα δούμε ότι έγιναν
πολλές προσπάθειες και αλλαγές
για τον σωστό εφοδιασμό
του μαθητή και την παροχή
οικονομικής στήριξης για την
τεχνολογία. Παράδειγμα είναι
η καταβολή κονδυλίου για
αγορά υπολογιστή σε μαθητές
γυμνασίου που καταργήθηκε. Η
παρούσα κυβέρνηση φαίνεται
να άλλαξε εντελώς πολιτική όσο
αφορά στα ζητήματα παιδείας,
δίνοντας βάση στις εξετάσεις
τετραμήνων και αφήνοντας
έτσι όλα τα αλλά ζητήματα στην
άκρη.

πολλοί οι μαθητές που ακόμα δεν έχουν
υπολογιστή ή tablet για να μπορούν να
παρακολουθούν τα μαθήματα τους. Οι
επιπτώσεις είναι πολλές και φανερές.
Ποιος θα φανταζόταν σχολείο με μαθητές
ίδιας τάξης με διαφορετικές μαθησιακές
ταχύτητες;
Αρχικά, οι μαθητές πρώτης και δευτέρας
λυκείου παραμένουν σε απόλυτη
απόγνωση μιας και δεν ξέρουν τι θα γίνει
με την ύλη και τις εξετάσεις τους. Οι
συμμαθητές μας της τρίτης Λυκείου που
όλη τη χρόνια πάλευαν για τη στιγμή
αυτή παραμένουν προβληματισμένοι και
αγχωμένοι χωρίς καμία απάντηση για το

Από την άλλη όμως
δεν μπορούμε
να δεχτούμε μετά
από τόσο καιρό την
αναποφασιστικότητα, την
προχειρότητα και
την κωλυσιεργία
από το Υπουργείο
Παιδείας.

Χωρίς σαφείς οδηγίες από το “αρμόδιο”
Υπουργείο οι καθηγητές μας με
πρωτοβουλία δικιά τους για το καλό των
μαθητών κάνουν την προσπάθεια να μας
εντάξουν στον κόσμο της τηλεκπαίδευσης.
Το Υπουργείο δεν έχει ορίσει την ύλη ούτε
έχει δώσει ξεκάθαρες οδηγίες για την
διεξαγωγή των μαθημάτων διαδικτυακά.
Έτσι, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο
που θέλει κάποιους καθηγητές να κάνουν
επαναλήψεις και άλλους να προχωρούν
κανονικά με την ύλη.
Φυσικά, λόγω της λανθασμένης
ενημέρωσης του Υπουργείου, οι
μαθητές κατέληξαν στο σημείο να μην
έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό στο
σπίτι όπως και να μην ενημερώνονται
για τις ώρες των μαθημάτων. Αν και
έγινε η επαφή και η ενημέρωση για τις
ελλείψεις μαθητικού εξοπλισμού, είναι

τι θα γίνει με το ένα και σημαντικότερο
τους θέμα, τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Η σχολική μας κοινότητα έχει πληγωθεί και
πληγεί από το Υπουργείο Παιδείας πολλές
φορές. Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που
βιώνουμε σα μαθητές κατανοούμε τη
δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι
για την παιδεία. Από την άλλη όμως δεν
μπορούμε να δεχτούμε μετά από τόσο
καιρό την αναποφασιστικότητα, την
προχειρότητα και την κωλυσιεργία από
το Υπουργείο Παιδείας.
Περιμένουμε να τελειώσει γρήγορα
η δύσκολη αυτή περίοδος και να
επιστρέψουμε στα θρανία. Μέχρι τότε,
όμως, απαιτούμε να επιλυθούν όλα αυτά
τα προβλήματα.
•Αλέξανδρος Βιολάρης,
ΠΕΟΜ Λυκείου Λιβαδιών
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πανδημία του κορωνοϊού βρίσκει ολόκληρη
την κοινωνία μας σε πρωτοφανείς
καταστάσεις. Τόσο η υγεία όσο και η
παιδεία λόγω των πολιτικών τις οποίες
επέβαλε η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ
είναι σε κρίσιμο σημείο, που δεν χωράει
πλέον περαιτέρω λάθη και προχειρότητες. Γι’ αυτό το
Κράτος θα πρέπει επιτέλους να κάνει ό,τι είναι δυνατόν
για να ξεπερασθεί η κατάσταση αυτή όσο πιο ανώδυνα
για τον λαό και ειδικότερα για τους φοιτητές και τους
εργαζόμενους. Ήδη η πανδημία του κορωνοϊού έχει
αρχίσει να επηρεάζει δραματικά την οικονομία του
τόπου μας, ξεγυμνώνοντας την κυβέρνηση της δεξιάς,
με τις αρνητικότατες επιπτώσεις να αφορούν κυρίως
τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας μας.

Είναι δεδομένο πως
οι επιπτώσεις στην
οικονομία, οδήγησαν και
θα συνεχίσουν να οδηγούν σε
σοβαρές επιπτώσεις και σε
εργασιακά ζητήματα. Γι’ αυτό,
καλούμε έστω και στην υστάτη
το κράτος να σταθεί δίπλα
στους φοιτητές και στις
οικογένειες τους
παίρνοντας μέτρα
προς όφελος τους

Γι’ αυτό σαν Προοδευτική Κ.Φ. με το ξέσπασμα του
κορωνοϊού και την επιβολή των πρώτων μέτρων,
είχαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή καταθέσει
ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για όλα τα θέματα
που αφορούν του φοιτητές και την Πανεπιστημιακή
κοινότητα στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.
Προτάσεις οι οποίες αφορούν την οικονομική και
την ακαδημαϊκή στήριξη αλλά και τον σταδιακό
επαναπατρισμό των συμφοιτητών μας, οι οποίοι
δυστυχώς λόγω της κατάστασης εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό.

Καταρχάς το κράτος θα πρέπει επιτέλους να μεριμνήσει σε συνεννόηση με
τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά και με τα κράτη όπου φοιτούν χιλιάδες
φοιτητές, ούτως ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο δημιουργώντας αλυσιδωτά
προβλήματα στους ίδιους αλλά και στις οικογένειες τους. Πιο συγκεκριμένα
στην Κύπρο οι φοιτητές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να μην
στερηθούν ένεκα οφειλών τους το δικαίωμα στο να παρακαθήσουν κανονικά
στις τελικές τους εξετάσεις. Επιπλέον για όσους φοιτητές δεν κατέστη δυνατό
να παρακολουθήσουν όλα ή συγκεκριμένα μαθήματα, να τους δίνεται η ευκαιρία
να μην παρακαθίσουν σε τελική εξέταση για αυτά τα μαθήματα και να τους
αφαιρεθεί το κόστος αυτών από το συνολικό κόστος του εξαμήνου.

Παράλληλα λόγω των περιστάσεων, όταν
το επιτρέψουν και οι συνθήκες φυσικά, η
διεξαγωγή της Β εξεταστικής του Σεπτέμβριου
στα Ιδιωτικά να γίνει δωρεάν για όσους
φοιτητές θα παρακαθίσουν μαθήματα. Τέλος το
πιο σημαντικό απ’ όλα, λόγω και της μείωσης
των εισοδημάτων στην πλειοψηφία των
οικογενειών, θα πρέπει και τα Πανεπιστήμια
να εξετάσουν το ενδεχόμενο της μείωσης των
διδάκτρων τους κατά 30%.
Όσο αφορά το επίδομα των 750 ευρώ στο οποίο
προχώρησε η κυβέρνηση με την εξαγγελία
των πρώτων μέτρων, θεωρούμε πως αποτελεί
ύψιστη ανάγκη όπως δοθεί σε όλους τους
φοιτητές στο εξωτερικό άμεσα. Ακόμη, το
κράτος μέσα από τις πρεσβείες να είναι
δίπλα σε φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν
σοβαρή οικονομική δυσκολία για κάλυψη των
αναγκών τους. Να εξεταστεί και το ενδεχόμενο
για περαιτέρω στήριξη πέραν των 750 ευρώ,
κυρίως σε περιπτώσεις οπού κάποιος από
τους γονείς ή και οι δύο χάσουν τις εργασίες
τους λόγω της κατάστασης.

Σε σχέση με το ζήτημα της διαδικασίας
του σταδιακού επαναπατρισμού των
Κυπρίων φοιτητών, ως Προοδευτική Κ.Φ., αντιληφθήκαμε από την πρώτη
στιγμή πως ήταν άκρως προβληματική και καθυστερημένη, προκαλώντας
αρκετή ταλαιπωρία στους συμφοιτητές μας, οι οποίοι πέραν των αρχικών
προτεραιοτήτων οι οποίες είχαν δοθεί, ξεκίνησαν σιγά σιγά να επιστρέφουν.
Για φοιτητές που λήγουν τα συμβόλαια ενοικίασης τους το επόμενο διάστημα,
είναι αναγκαίος ο επαναπατρισμός τους ώστε να μην επωμισθούν σοβαρό
κόστος για την περαιτέρω διαμονή στην χώρα σπουδών τους και εάν δεν
είναι εφικτός να παραχωρηθεί με ευθύνη του κράτους χώρος διαμονής.
Επιπρόσθετα, ανησυχητικό είναι το κόστος επαναπατρισμού το οποίο είναι
σημαντικά ψηλό και για αρκετές οικογένειες είναι δύσκολο να καλυφθεί,
αφού σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχαν ήδη
καταβάλει οι φοιτητές για τη μετάβαση τους στην Κύπρο για τη διάρκεια των
διακοπών του Πάσχα. Το κράτος ακόμη θα πρέπει να καταρτίσει σχεδιασμό
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και για τους υπόλοιπους φοιτητές που
επιθυμούν να επιστρέψουν, πέραν των προτεραιοτήτων που θα τεθούν, για
επαναπατρισμό τους το συντομότερο δυνατόν.
Για τους φοιτητές των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων στη Κύπρο που ενοικιάζουν
διαμέρισμα για σκοπούς φοίτησης και ένας εκ των δύο γονέων τουλάχιστον,
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για Αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του κορωνοϊού και όσα άλλα τέτοια μέτρα εργασιακής
φύσεως παρθούν ή αν ο ίδιος ο φοιτητής συμμετέχει στο Πρόγραμμα (πλήρη
ή μερική απασχόληση), να δοθεί επίδομα στήριξης ύψους €200. Επίσης αν
υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που θα δεχτούν μειώσεις στα εισοδήματα
τους ένεκα της κατάστασης και ανήκουν σε επαγγελματικές ομάδες που δεν
καλύπτονται στα σχέδια του Προγράμματος, να λάβουν επίσης το επίδομα.
Είναι δεδομένο πως οι επιπτώσεις στην οικονομία, οδήγησαν και θα συνεχίζουν
να οδηγούν σε σοβαρές επιπτώσεις και σε εργασιακά ζητήματα. Γι’ αυτό,
καλούμε έστω και στην υστάτη το κράτος να σταθεί δίπλα στους φοιτητές
και στις οικογένειες τους, παίρνοντας μέτρα προς όφελος τους. Σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, πρέπει η πολιτεία να στηρίξει έμπρακτα
κάθε οικογένεια για να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτή η κατάσταση.
Παναγιώτης Κυριάκου
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Θεσσαλονίκης
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τηλεργασία, δηλαδή η απομακρυσμένη εργασία
(συνήθως η δουλειά από το σπίτι), κατά την
τελευταία δεκαετία αποτελεί μια ελκυστική
μορφή απασχόλησης για τους εργαζόμενους.
Οι λόγοι της ελκυστικότητας της τηλεργασίας,
είναι προφανείς:

Ως κομμουνιστές, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την
υπεράσπιση των εργαζομένων, δεν περιμέναμε την «έκτακτη
ανάγκη» λόγω πανδημίας για να αντιληφθούμε ότι με
κάθε ευκαιρία το κεφάλαιο κτυπά τα δικαιώματά τους. Η
τηλεργασία ανέκαθεν αποτελούσε μια χρυσή ευκαιρία για
την εργοδοσία να απαλλαγεί από υποχρεώσεις της απέναντι
στον εργαζόμενο, αυξάνοντας παράλληλα το κέρδος της.
Χάριν της «ευελιξίας» και της ελκυστικότητας της
τηλεργασίας, εδώ και χρόνια επιχειρήσεις λειτουργούν με
ελάχιστο μόνιμο μισθωτό προσωπικό, ενώ μεγάλο μέρος της
δουλειάς τους μετατοπίζεται σε «εξωτερικούς συνεργάτες»
(πχ. Νομικούς συμβούλους, διαφημιστές, λογιστές,
κ.α.), είτε σε «τηλεργαζόμενους». Οι εργαζόμενοι αυτοί,
απολαμβάνοντας τα θετικά της εξ αποστάσεως δουλειάς,
γίνονται έρμαιο στην εργοδοτική ασυδοσία.

Σε αυτό το σημείο βέβαια, καλό είναι να μην ξεχνούμε ότι ο
κάθε χώρος εργασίας θα έπρεπε κανονικά να διασφάλιζε την
προσβασιμότητά του από άτομα με δυσκολίες μετακίνησης.
Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία ώθησε
πολλές εταιρείες να προχωρήσουν στην εφαρμογή δουλειάς
από το σπίτι, ανέδειξε στους εργαζόμενους και άλλα δύο
πλεονεκτήματα της τηλεργασίας. Αφενός διασφάλισε το
εισόδημα των εργαζομένων, αφού τους έδωσε τη δυνατότητα
να συνεχίσουν να εργάζονται. Αφετέρου, διασφάλισε σε
μεγάλο βαθμό την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
αφού τους περιόρισε στο σπίτι.

Η τηλεργασία στην περίοδο του κορωνοϊού, αποδείχθηκε να θέτει
περισσότερες δυσκολίες παρά διευκολύνσεις στην καθημερινότητα
των εργαζομένων. Αρχικά να αναφέρουμε το γεγονός ότι οι διάφορες
επιχειρήσεις δεν ήταν προετοιμασμένες να περάσουν στο μοντέλο
της δουλειάς από σπίτι. Αυτό σήμανε τη «λογική» απαίτηση του
εργοδότη, ο κάθε εργαζόμενος να διαθέτει προσωπικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα ήσυχο μέρος για να
μπορεί να δουλέψει. Στην περίοδο «έκτακτης ανάγκης» εν καιρώ
κορωνοϊού, στην Κύπρο παρατηρήθηκαν και καταγγέλθηκαν τα
εξής χαρακτηριστικά περιστατικά:
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Το γεγονός αυτό, για τον εργαζόμενο σημαίνει αφενός πιθανή
μείωση μισθού και αφετέρου καταστρατήγηση του ωραρίου
εργασίας. Υπήρξε μάλιστα και καταγγελία συγκεκριμένης
εταιρίας, που ενώ έθεσε το προσωπικό της σε τηλεργασία
και ενώ το πελατολόγιό της δεν μειώθηκε, αρνήθηκε να
καταβάλει τους μισθούς Μαρτίου, με το πρόσχημα ότι «το
60% που καταβάλλει η κυβέρνηση ως επίδομα, είναι αρκετό
για αυτή την ευέλικτη μορφή εργασίας».

-Οι εργαζόμενοι, δουλεύοντας από το σπίτι, απαλλάσσονται
από το δυσβάστακτο κόστος των καυσίμων, γεγονός που
τους εξοικονομεί περίπου το 25% του μισθού.
-Συχνά δίνεται η επιλογή της ευελιξίας στο ωράριο, επομένως
η τηλεργασία μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ενασχολήσεις ή
υποχρεώσεις των εργαζομένων.
-Η τηλεργασία δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης σε άτομα
με δυσκολίες στη μετακίνηση (ανάπηρους, εγκυμονούσες,
κτλ).

Όσο ελκυστική είναι η τηλεργασία για τον εργαζόμενο, άλλο
τόσο ελκυστική φαίνεται να είναι και για τον εργοδότη, ειδικά
αν ο δεύτερος συνειδητοποιήσει την ευκαιρία που του δίνεται
να αυξήσει τα κέρδη του. Και η ελκυστικότητα της αύξησης
κερδών, στη δική μας αντίληψη (όπως και στην αντίληψη
του εργοδότη), σημαίνει μόνο ένα πράγμα: την ακόμα
μεγαλύτερη εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Επομένως,
παρά την ελκυστικότητα αυτής της σύγχρονης μορφής δουλειάς,
οφείλουμε να αναδείξουμε τους κινδύνους που ελλοχεύει.
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Ο τηλεργαζόμενος καλείται να διαθέτει με δικά του έξοδα
την υποδομή για να μπορεί να δουλέψει (ηλεκτρονικό
υπολογιστή, συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, ηλεκτρικό
ρεύμα, γραφείο, κτλ). Το γεγονός αυτό ασυζητητί μειώνει
το εργατικό κόστος του επιχειρηματία, αφού τον απαλλάσσει
από έξοδα. Επομένως, για το ίδιο παραγόμενο «κομμάτι»,
μέρος του κόστους παραγωγής μετατοπίζεται από τον
εργοδότη στον εργαζόμενο, έχοντας όμως τον ίδιο μισθό.

Η τηλεργασία
στην περίοδο
του κορωνοϊού,
αποδείχθηκε να θέτει
περισσότερες δυσκολίες παρά
διευκολύνσεις στην
καθημερινότητα των
εργαζομένων

- Συστάσεις από πλευράς εργοδοσίας προς τους τηλεργαζόμενους κατά την ώρα εργασίας να
μην ακούγονται στο τηλέφωνο οι φωνές παιδιών ή κατοικίδιων, για να μην επηρεαστεί η εικόνα της
εταιρίας απέναντι στον πελάτη.
- Επιλογή για το ποιοι εργαζόμενοι από το προσωπικό της εταιρίας θα δουλέψουν από το σπίτι
και ποιοι θα ενταχθούν στο σχέδιο μερικής αναστολής εργασιών (και άρα το εισόδημά τους να είναι
μόνο το 60% του μισθού τους), ανάλογα με το ποιοι διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν έχουν
παιδιά σε μικρή ηλικία!
Επιπρόσθετα, πολλές εταιρίες επέλεξαν αυθαίρετα να αλλάξουν τον τρόπο πληρωμής των
εργαζομένων τους στην περίοδο της τηλεργασίας. Δηλαδή ένας εργαζόμενος που δούλευε με σταθερό
ωράριο και πληρωνόταν με σταθερό μισθό, πλέον πληρώνεται «με το κομμάτι» που παράγει.

Επιπρόσθετα, τις πλείστες φορές (τόσο στην Κύπρο
όσο και σε διεθνές επίπεδο), το σύστημα τηλεργασίας
σημαίνει αυτοαπασχόληση ή υποαπασχόληση ή μερική εργασία.
Αυτό απαλλάσσει τον εργοδότη από υποχρεώσεις απέναντι
στον εργαζόμενο, υποχρεώσεις βασικές για τη ζωή και την
καθημερινότητα του κάθε ατόμου. Κοινωνική ασφάλιση, εργονομική
ασφάλιση, τήρηση ωραρίου και αργιών, άδειες ασθενείας και
διακοπών, είναι μόνο μερικά παραδείγματα υποχρεώσεων που
χάριν της τηλεργασίας ο εργοδότης δεν έχει πλέον.

Ίσως η πιο μεγάλη διευκόλυνση που η τηλεργασία προσφέρει
στην εργοδοσία, είναι η απομάκρυνση των εργαζομένων από τις
συλλογικές συμβάσεις, αλλά και από τις συλλογικές διεκδικήσεις.
Ο τηλεργαζόμενος, κλεισμένος στο σπίτι του, έχοντας την πίεση του
χρόνου για να παραδώσει το κομμάτι του, συνδυάζοντας τη δουλειά
με τις δουλειές του σπιτιού, χωρίς ωράριο και χωρίς εργασιακά
δικαιώματα, χωρίς καμιά ευκαιρία για συνδικαλιστική ένταξη και
οργάνωση, παραμένει απροστάτευτος στις ορέξεις του εργοδότη.
Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο στιχουργός Γιάννης Νεγρεπόντης, είναι «θολοί οι καιροί, γι’ αυτό
πρόσεξε εργάτη, άγρυπνο πάντα έχε το μάτι»! Τον καιρό θολώνουν η αβεβαιότητα που προκαλεί η
πανδημία, αλλά και η ελκυστικότητα της σύγχρονης μορφής δουλειάς. Μα απαιτείται επαγρύπνηση
από τους εργαζόμενους και από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Αφού επιστρέψουμε στην
«κανονικότητα» μετά την πανδημία, με τη σωστή ενημέρωση των εργαζομένων, με διεκδίκηση
και αγώνα, να μην επιτρέψουμε να μας γίνει συνήθεια η σύγχρονη μορφή δουλείας!
•Σταύρος Αγαθού
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Λάρνακας
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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περιβάλλον

ους τελευταίους μήνες, μας απασχόλησε και θα συνεχίσει να μας απασχολεί ενδελεχώς ο κορωνοϊός, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και οι
συνέπειες που επιφέρει στην κοινωνία και την οικονομία μια τέτοια πρωτόγνωρη συνθήκη.
Διαφαίνονται ξεκάθαρα οι ελλείψεις στους κρατικούς μηχανισμούς και εύκολα θα λέγαμε ότι αποτελεί τρανή απόδειξη των σαθρών θεμέλιων πάνω στα οποία επιβιώνει ο
καπιταλισμός και η νεοφιλελεύθερη εκδοχή του, κοινωνικοοικονομικά συστήματα, που μοναδικό στόχο έχουν την εξυπηρέτηση συμφερόντων του κεφαλαίου, με εργαλεία την
εκμετάλλευση ανθρώπινου δυναμικού και φυσικών πόρων.

Πως επηρεάζεται το φυσικό περιβάλλον;

τους. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα που τα συμφέροντα των χωρών που παράγουν
πετρέλαιο θίγονται, κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μείωση της παραγωγής για να
σώσουν τις τιμές. Παράλληλα, στάσιμη παραμένει η εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο
Σε πρώτη ανάγνωση πράγματι, παρατηρούμε τη φύση να παλεύει να βρει τις ισορροπίες που έχει χάσει
των πολιτικών που έχουν στόχο τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών
εδώ και δεκαετίες. Σε μια έξαρση του ιού και σε σχεδόν
πόρων, την πρόληψη και διαχείριση αποβλήτων, την αλλαγή πολιτικών
καθολική αναστολή ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, το
σε σχέση με την υπερεκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων, τη μόλυνση του
Η οικονομική επανεκκίνηση
φυσικό περιβάλλον προσπαθεί να ανασάνει. Οι τεράστιες
θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εκπομπή αέριων ρύπων.
εκπομπές καυσαερίων που εκλύονταν καθημερινά από τα
δυστυχώς
αναμένεται
να
μέσα μεταφορών, αυτοκίνητα, λεωφορεία, μετρό, τρένα,
Στην τροχιά του κέρδους σε βάρος του περιβάλλοντος βλέπουμε ήδη να
έχει γνώμονα την περαιτέρω
αεροπλάνα, μειώνονται στο ελάχιστο. Οι βιομηχανίες και
κινείται και η Κύπρος. Η επένδυση στον κατασκευαστικό τομέα συνεχίζει
όχι μόνο, αναστέλλουν εργασίες, και η χρήση φυσικών
να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στην οικονομική κυβερνητική
εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε
πόρων και πρώτων υλών, εκ των πραγμάτων, περιορίζεται
πολιτική της Κύπρου, με άξονα όμως και πάλι μόνο το κέρδος και όχι τη
ραγδαίο ρυθμό και σε πολύ
σημαντικά. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε άμεσα
δομημένη περιβαλλοντική στρατηγική ανάπτυξης. Αναβολή παίρνει και
θετικό αντίκτυπο σε θάλασσες, ωκεανούς και ακτές
μικρό χρονικό διαστήμα
η κατασκευή του τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκωμο που σκοπό είχε
καθώς και την άνθιση χλωρίδας και πανίδας, ακόμα και
τη προώθηση έρευνας τόσο σε θέματα ενέργειας όσο και καινοτόμων
επανεμφάνιση ειδών υπό εξαφάνιση. Ας μην ξεχνάμε όμως
τεχνολογιών.
να συνυπολογίσουμε στην εξίσωση, την εκθετική αύξηση
στη ζήτηση και παραγωγή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού που μαζί με γάντια και μάσκες καταλήγουν Δυστυχώς η κοινωνική, η οικονομική και η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι άρρηκτα
ιατρικά απόβλητα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη χημική επεξεργασία. Επιπλέον, εν μέσω συνθηκών κατ συνδεδεμένες και αποτελούν τις όψεις του ίδιου προβλήματος που ονομάζεται
οίκον περιορισμού και τηλεργασίας αυξημένη είναι και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση.
καπιταλισμός. Όπως εύστοχα υπογράμμισε κάποιος σε σύνθημα του δρόμου,
κορωνοϊός είναι μονάχα ο ιός, η αναγωγή του σε πανδημία οφείλεται τελικά στο
Δεν παύει όμως η αναστολή εργασιών, να αποτελεί ένα μικρό παράθυρο στις αδιάκοπες οικονομικές καπιταλιστικό σύστημα. Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε τις σε βάρος μας συνθήκες;
δραστηρίοτητες της ανθρωπότητας. Και αν εστιάσουμε στο δέντρο, εθελοτυφλούμε αγνοώντας το δάσος Μαζικός αγώνας και πάλη είναι η απάντηση. Η απάντηση επίσης δεν μπορεί να είναι
και την επόμενη μέρα. Πώς θα κινηθεί η επανέναρξη της οικονομίας; Η οικονομική επανεκκίνηση δυστυχώς
η άρνηση της τεχνολογίας
αναμένεται να έχει γνώμονα την περαιτέρω εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε ραγδαίο ρυθμό και σε πολύ
ή της παραγωγής, αλλά
μικρό χρονικό διαστήμα. Στο όνομα της «ανάγκης» για ανάκαμψη της οικονομίας, προβλέπεται άρση και
η υποταγή τους στο κοινό
αθέτηση συμφωνιών που πρωτύτερα στόχο είχαν την προστασία του περιβάλλοντος.
καλό,
την
παγκόσμια
ευημερία και την αειφόρο
Είμαστε μάρτυρες μιας παγκόσμιας πρωτοφανούς πτώσης της τιμής του αργού πετρελαίου λόγω μειωμένης
ανάπτυξη.
ζήτησης που όμως, ορισμένες υπερδυνάμεις επωφελούνται προκειμένου να αποθηκεύσουν για τη στρατηγική
πολιτική τους. Αυτό, καταδεικνύει ότι η επεκτατική πολιτική υπερδυνάμεων δυστυχώς δεν έχει εκλείψει παρά
Πρωταρχικός στόχος στον
την επιφανειακή και περιστασιακή συγκίνηση τους ως προς τη δημόσια υγεία και την προστασία των πολιτών
αγώνα μας θα πρέπει
να είναι η πάλη ενάντια
στον καπιταλισμό, που
μπροστά στο κέρδος δεν
μπορεί -ούτε θέλει-, να
βάλει σε προτεραιότητα
το περιβάλλον και την
ποιότητα
ζωής
του
ανθρώπου. Κρίνεται αναγκαία η διαφώτιση και η διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας
σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Χρειάζεται ενημέρωση και συζήτηση για τις
περιβαλλοντικές προεκτάσεις τόσο στην πολιτική, όσο και στην οικονομία και την
κοινωνία. Οφείλουμε να ενημερωνόμαστε, να έχουμε άποψη και να διεκδικούμε ως
κοινωνία, την εφαρμογή μέτρων για τη διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
στο οποίο ζούμε, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Πώς μπορούμε
να ανατρέψουμε
τις σε βάρος
μας συνθήκες; Μαζικός
αγώνας και πάλη
είναι η απάντηση

Μπορεί λοιπόν μια πανδημία να έβαλε για λίγο φρένο στην καταστροφή του
περιβάλλοντος, σε ορισμένους τομείς, αλλά αν δεν υπάρξουν ολοκληρωμένες
πολιτικές και παρεμβάσεις προς όφελος του περιβάλλοντος θα φτάσουμε ξανά, πολύ
γρήγορα, στο σημείο που μας βρήκε ο κορωνοϊός.
•Κούλλα Πάζουρου
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Γραφείο Περιβάλλοντος & Υγείας
ΚΣ ΕΔΟΝ

αθλητισμός

Ε

ίναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω του κορωνοϊού η
ανθρωπότητα ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Στιγμές που σε συνάρτηση με τα πολιτικά και
περιοριστικά μέρα που παίρνει η κάθε κυβέρνηση, επηρεάζει τόσο την προσωπική όσο και
την επαγγελματική καθημερινότητα των ανθρώπων.

Δυστυχώς o κορωνοϊός επηρεάζει και θα συνεχίσει για αρκετό χρονικό διάστημα να επηρεάζει τη διεθνή
οικονομία και τον επαγγελματικό τομέα, δημιουργώντας ακόμα μια διεθνή οικονομική κρίση που θα
αλλάξει ξανά τις ισορροπίες των ανθρώπων. Κρίση την οποία αν ξεψαχνίσει κάποιος, θα δει στη βάση
της τα προβλήματα που υπάρχουν και ανακυκλώνονται στο καπιταλιστικό σύστημα όσον αφορά τους
τομείς της υγείας και της οικονομίας. Η μέχρι στιγμής εμπειρία από τις οικονομικές κρίσεις, δείχνει
ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Το μείζον ζήτημα λοιπόν που πρέπει
να απασχολήσει τη Διεθνή κοινότητα όσον αφορά την κρίση που έχει ήδη ξεκινήσει, δεν είναι σε τόσο
μεγάλο βαθμό το πότε θα τελειώσει η κρίση αυτή, αλλά ποιος θα αναλάβει τα βαρίδια της; Οι εργάτες
ή οι επιχειρηματίες;

Το Ποδόσφαιρο ως κομμάτι του ίδιου του συστήματος
Παγκοσμίως στις μέρες μας είναι ευρέως διαδεδομένο δυστυχώς, ότι τα συμφέροντα του υψηλού
επιπέδου αθλητισμού και κυρίως του ποδοσφαίρου δεν διαφοροποιούνται από την οποιαδήποτε
ιδιωτική εταιρεία που ως στόχο έχει την αύξηση των κερδών της μέσω της μείωσης των εξόδων
που δεν επηρεάζουν την παραγωγή της. Με δεδομένο αυτό κατανοούμε ότι το ποδόσφαιρο και πιο
συγκεκριμένα οι ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας, έχουν πλέον ασπαστεί την καπιταλιστική
νοοτροπία και τους ‘’κανόνες’’ της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Αυτό
φαίνεται
και
από
το
γεγονός
ότι
ομάδες
παγκόσμιου
βεληνεκούς
και με πολλά εκατομμύρια
προϋπολογισμό, τη δεδομένη
στιγμή όπου ο covid-19 μαστίζει
την ανθρωπότητα τόσο σε
κοινωνικό επίπεδο (δεκάδες
χιλιάδες θάνατοι παγκοσμίως,
αύξηση του ποσοστού των
ανθρώπων
που
πάσχουν
από κατάθλιψη, αύξηση του
ποσοστού της οικογενειακής
βίας), όσο και οικονομικό
(μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
κλείνουν,
εκατομμύρια
άνθρωποι ήδη έχουν δει τον
μισθό τους να μειώνεται), αντί
να μειώνουν τους μισθούς
των ποδοσφαιριστών (πολλοί
εκ των οποίων το εισόδημα
ανέρχεται
σε
δεκάδες
εκατομμύρια), απολύουν τους
εργαζομένους τους (γραφειακό
ή τεχνικό προσωπικό), μόνο και
μόνο για να μην στρέψουν τους ποδοσφαιριστές εναντίον των ομάδων τους. Διεισδύει δηλαδή και
στο ποδόσφαιρο η πρακτική της απόλυσης του ευάλωτου εργαζόμενου ο οποίος δεν επηρεάζει άμεσα
έσοδα της ομάδας. Με την πολιτική αυτή οδηγούν στην ανεργία εκατοντάδες άτομα που στην τελική
αποτελούν τα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα των ομάδων, ασχέτως των μεγεθών τους.

Την ίδια ώρα όμως που
δεκάδες ομάδες έχουν
απολύσει τεχνικό και γραφειακό
προσωπικό, προχωρούν ακάθεκτες
προς την μεταγραφική περίοδο
δημοσιοποιώντας τους παίχτες που
έχουν στα πλάνα τους, ανακοινώνοντας
προϋπολογισμούς δεκάδων και
σε κάποιες περιπτώσεις
εκατοντάδων εκατομμυρίων
που θα έχουν την ερχόμενη
χρονιά.

Την ίδια ώρα όμως που δεκάδες ομάδες έχουν απολύσει τεχνικό και γραφειακό προσωπικό,
προχωρούν ακάθεκτες προς την μεταγραφική περίοδο δημοσιοποιώντας τους παίχτες που έχουν στα
πλάνα τους, ανακοινώνοντας προϋπολογισμούς δεκάδων και σε κάποιες περιπτώσεις εκατοντάδων
εκατομμυρίων που θα έχουν την ερχόμενη χρονιά. Πολλές ομάδες ήδη έχουν προγραμματίσει ότι με
την ερχόμενη χρονιά τα ταμεία τους θα είναι σε θέση να καλύψουν τα εκατομμύριά των μισθών, αλλά
προβαίνουν σε απολύσεις εργαζομένων για μερικές χιλιάδες θεωρώντας ότι θα διευκολυνθούν την
δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα καπιταλιστικά μέτρα δεν διαφοροποιούνται στον βασιλιά
των ομαδικών αγωνισμάτων.

Παιδιά ενός κατώτερου θεού τα υπόλοιπα αγωνίσματα και αθλητές
Την ίδια ώρα που εκατομμύρια πάνε και έρχονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, “παιδιά ενός
κατώτερου θεού” θεωρούνται αθλητές άλλων αγωνισμάτων και παιδιά ακαδημιών. Την ίδια ώρα
που οι σκάουτερ του ποδοσφαίρου ήδη ξεκίνησαν και κλείνουν ποδοσφαιριστές για την επόμενη
ποδοσφαιρική χρονιά και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα ξεκινήσουν σε λίγους μήνες, βλέπουμε
ομοσπονδίες στίβου να ανακοινώνουν μείωση των χορηγιών των πρωταθλητών τους για την
επόμενη χρονιά (συμπεριλαμβανομένης και μείωσης σε ολυμπιονίκες). Είδαμε λίγες μέρες πριν την
Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να σταματά την χρηματοδότηση για το πρόγραμμα υποδομής
ακαδημιών για παιδιά μέχρι 13 ετών το οποίο ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια για την στήριξη
των παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο κατά την παιδική τους ηλικία. Στην
Κύπρο, την ίδια ώρα που η πλειοψηφία των ομάδων της πρώτης κατηγορίας προετοιμάζονται για τις
μεταγραφές του Σεπτεμβρίου, βλέπουμε τις ομάδες της 2ης και 3ης κατηγορίας, λόγω της αναβολής
του πρωταθλήματος, να μην μπορούν να ισοζυγίσουν τους προϋπολογισμούς τους για την τρέχουσα
ποδοσφαιρική χρονιά. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι μοναδική προτεραιότητα κάποιων, αποτελεί το
υψηλού επιπέδου ποδόσφαιρο αγνοώντας οτιδήποτε άλλο αποτελεί είτε λαϊκό είτε επαγγελματικό
αθλητισμό που δεν μπορεί να αυγατίσει τα κέρδη τους.
Ως ΕΔΟΝ καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο το φαινόμενο αυτό που παρουσιάζεται σε διεθνές
επίπεδο. Σε καμία περίπτωση ακόμα και στον τομέα αυτό δεν πρέπει “τη νύφη” να την πληρώνουν
οι απλοί εργαζόμενοι, μόνο και μόνο για να μην επηρεάζεται έστω και στο ελάχιστο η οικονομική
κατάσταση των ομάδων. Δεν μπορούμε να αλληθωρίζουμε στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού
που κομμάτι της είναι οι πιο πάνω πρακτικές που δημιουργούν εργαζόμενους και αθλήματα δυο και
τριών ταχυτήτων με γνώμονα το κέρδος.
•Απόστολος Τσακκιστός
Υπεύθυνος Αθλητικού Γραφείου
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μάης
2020

19

20

η «Ν» προτείνει

Μάης
2020

Κινηματογραφικά φεστιβάλ
στο διαδίκτυο
Με τα κινηματογραφικά φεστιβάλ να ακυρώνονται εν καιρώ πανδημίας, οι διοργανωτές
τους αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για χάρη του online φεστιβάλ «We Are
One: A Global Film Festival». Πρόκειται για ένα δεκαήμερο δωρεάν ταινιών στο YouTube, στο οποίο συμμετέχουν 20 φεστιβάλ από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους αυτό
του Βερολίνου, των Καννών, της Βενετίας, του Σάντανς, του Τορόντο, του Τόκιο και της
Τραϊμπέκα. Το φεστιβάλ θα προβάλλει μέχρι τις 7 Ιουνίου, ταινίες μεγάλου και μικρού
μήκους, ντοκιμαντέρ, μουσικές κωμωδίες και συζητήσεις.

Στο διαδίκτυο
Κυκλαδική Κοινωνία. 5000 χρόνια
πριν

Ώρα για ταινία
Το αγόρι με την ριγέ
πιτζάμα
Β΄ παγκόσμιος πόλεμος. Ο Χίτλερ και ο γερμανικός
στρατός προσπαθούν να φτιάξουν το έθνος της
«Αρίας φυλής», ποδοπατώντας άλλους λαούς. Ένα
8χρονο αγόρι, ο Μπρούνο, ζει με τον πατέρα του,
υψηλόβαθμο αξιωματικό του γερμανικού στρατού, τη
μητέρα και την αδερφή του. Ο πατέρας ανακοινώνει
στην οικογένεια ότι μετακομίζουν. Στο καινούριο σπίτι
στην εξοχή, ο Μπρούνο, αποφασίζει να ανακαλύψει την
περιπέτεια στο γειτονικό δάσος, και συναντά πίσω από ένα
συρματόπλεγμα ένα αγόρι στην ηλικία του, τον Σμουλ και μια
φιλία γεννιέται.

Una Historia Necessaria
Η ταινία του σκηνοθέτη Χέρμαν Καφιέρο που
απέσπασε βραβείο Emmy , προβάλλεται με αγγλικούς
υπότιτλους στη σελίδα της Κομμουνιστικής Νεολαίας
της Χιλής (Juventudes Comunistas de Chile JJCC),
στο Facebook. Δεκαέξι αληθινές ιστορίες λαϊκών
αγωνιστών, ιστορίες ηρωισμού και πόνου, αγάπης
και ανθρωπισμού μπροστά στο κτήνος του φασισμού,
ιστορίες ανθρώπων που είχαν συλληφθεί και έπεσαν
θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη
διάρκεια της αμερικανοκίνητης φασιστικής δικτατορίας του
Πινοσέτ στη Χιλή.

Η Λευκή Κορδέλα
Το 1913 μια σειρά από παράξενα γεγονότα
αναστατώνει την τακτοποιημένη και φαινομενικά
ειρηνική καθημερινότητα ενός αγροτικού χωριού της
Βόρειας Γερμανίας.

Μάθε Παιδί Μου
Γράμματα
Σ’ ένα χωριό της Αρκαδίας λίγο μετά τη
Μεταπολίτευση, ένα μνημείο πεσόντων της Κατοχής
φέρνει σε σύγκρουση ένα συντηρητικό δάσκαλο με
τη γυναίκα και τους δυο του γιους.

Greenbook
960. O Tony Lip, πορτιέρης από μία Ιταλοαμερικανική γειτονιά του Bronx, προσλαμβάνεται
ως οδηγός του Dr. Don Shirley, ενός παγκοσμίου
φήμης αφροαμερικάνου πιανίστα, για να τον
συνοδεύσει σε μία περιοδεία από το Manhattan
στον βαθύ Αμερικάνικο Νότο. Θα πρέπει να κινηθούν
στηριζόμενοι στο «Πράσινο Βιβλίο», που θα τους
υποδείξει τα ελάχιστα καταλύματα, εστιατόρια κτλ που
ήταν τότε ασφαλή για τους Αφροαμερικανούς.

Μια διαδικτυακή περιήγηση στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία.
5000 χρόνια πριν» που διοργάνωσε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
το 2016, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι επισκέπττες
του cycladic.gr. Η έκθεση, παρουσιάζει με απλό και εύληπτο τρόπο
τη δομή της κοινωνίας των Κυκλάδων κατά την Πρώιμη Εποχή
του Χαλκού (3200 έως 2000 π.Χ.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο
ζούσαν, τις ασχολίες των κατοίκων, τις κοινωνικές ή θρησκευτικές
εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, μέσα από τα
δημιουργήματα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού.

Σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ
στο αρχείο της ΕΡΤ
Το κανάλι της ΕΡΤ προσφέρει εντελώς δωρεάν 24 ξένες ταινίες, 12 ξένα σήριαλ, 10 βραβευμένες σειρές
ντοκιμαντέρ, 13 γνωστές σειρές παιδικού προγράμματος και άλλα. Μαζί με αυτά, προσφέρει μια ξεχωριστή
κατηγορία αναδεικνύοντας το αρχείο της, ανεβάζοντας 20 ιστορικές εκπομπές - αφιερώματα σε 20
σπουδαίους Έλληνες, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος Σεφέρης, η Μαρία Κάλλας,
η Ελένη Βλάχου, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Μανόλης Αναγνωστάκης, ο Γιάννης Τσαρούχης και πολλοί
ακόμη.

3 βιβλία για την καραντίνα
Προεπαναστατικά ποιήματα Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι
Ο Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι έζησε, πέθανε και εξακολούθησε να
υπάρχει και μετά τον θάνατό του ως ένας πολυσυζητημένος
ποιητής, που τόσο η αποδοχή όσο και η απόρριψή του αγγίζει
συχνά τα πιο ακραία όρια αυτών των εννοιών. Ακόμη και στα
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης οι συζητήσεις για τον ποιητή, την
πρωτοποριακή ποιητική του, τη ζωή του και τη στάση του απέναντι
στη σοσιαλιστική επανάσταση, βρίσκονταν σε ένταση. Η στάση αυτή
ήταν αναμενόμενη απέναντι σ’ έναν ποιητή που σ’ όλη την πορεία του
απέρριπτε και αποδεχόταν πράγματα με πολύ πάθος, ορμητικό και
προκλητικό ως τα άκρα και ταυτόχρονα τρυφερό και ευαίσθητο.

Πικρία χώρα- Σωτηρίου
Κωνσταντία
Στην τελευταία της νύχτα στον κόσµο, καθώς παραδίδει το πνεύµα
και ψυχορραγεί, η Σπασούλα συνοδεύεται στην άλλη όχθη από
τις φίλες και γειτόνισσές της, που τη συντρόφευαν σε όλη της τη
ζωή. Μέσα από µύθους, παραµύθια και δοξασίες, µέσα από πικρές
ιστορίες και αληθινά φαντάσµατα που µόνο οι γυναίκες µπορούν
να δουν και να διηγηθούν, ξεδιπλώνεται η ιστορία των µανάδων των
αγνοουµένων της Κύπρου, η µαταίωση, η αναµονή, οι αλήθειες και τα
ψέµατα της ζωής.

Πρόσφυγες - Donkin Andrew /
Colfer Eoin
Η αδερφή του έφυγε πριν από καιρό. Τώρα εξαφανίστηκε κι ο
αδερφός του κι ο Ίμπο γνωρίζει πως το μόνο που του μένει είναι
να επιχειρήσει το επικίνδυνο ταξίδι για την Ευρώπη. Σε αυτό το
επικό ταξίδι, ο Ίμπο διασχίζει την έρημο Σαχάρα για να βρεθεί στους
επικίνδυνους δρόμους της Τρίπολης και, τελικά, έξω στην ανελέητη
θάλασσα. Αλλά σε κάθε βήμα του διατηρεί την ελπίδα του για μια
νέα ζωή. Μια δυνατή και επίκαιρη ιστορία, ειπωμένη με χιούμορ και
ευαισθησία.

Μην ξεχάσεις το κανάλι της ΕΔΟΝ στο YouTube!
Εκεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ανέβηκαν
ολόκληρες μεγάλες συναυλίες που μπορείς να
παρακολουθήσεις ανα πάσα στιγμή!
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πως διαπιστώνουμε μια πανδημία είναι ικανή δημιουργίας στην Κύπρο, το οποίο θα αφορά τους εργαζόμενους της στο σύνολο
να φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές και στις τους. Τα ποσά που θα διατεθούν, πρέπει να αποτελούν επιπλέον κονδύλια αυτών
καθημερινότητες εκατομμύριων ανθρώπων. που έχουν οριστεί στο οριζόντιο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.
Ταυτοχρόνως και αβίαστα είναι εξίσου ικανή
να ξεσκεπάσει το πραγματικό πρόσωπο του Είναι καιρός να ανοιχθεί ξανά το θέμα της επαγγελματικής κατοχύρωσης του
συστήματος, τις επιδράσεις των πολιτικών καλλιτέχνη μέσω νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
λιτότητας, τις ελλείψεις σε βασικά δικαιώματα όπως η υγεία εργασίας του. Πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αξιοπρεπούς επιβίωσης
όλων των δημιουργών και καλλιτεχνών, μέσω του
και η παιδεία αλλά και τις προτεραιότητες
που θέτει ένα κράτος. Το άρθρο μας αυτό
έργου που παράγουν. Οι τελευταίοι εντάσσονται
Δε ξέρω όμως το
αναφέρεται ασφαλώς στον πολιτισμό
στους εργαζόμενους που συχνά καλούνται
τι μπορεί να θλίβει
να διαχειριστούν την ανεργία, την εργασιακή
και στους ανθρώπους του που δεν
περισσότερο τους
ανασφάλεια και μια ανεπαρκή σύνταξη. Όπως και
συμπεριλήφθηκαν στην αρχική ανακοίνωση
εργάτες του πολιτισμού. Το ότι
των μέτρων στήριξης από το σχετικό
όλοι οι εργαζόμενοι, αξίζουν να έχουν συλλογικές
υπουργείο. Δε ξέρω όμως το τι μπορεί
συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις, αλλά και
δεν τους σκεφτήκαμε, εν μέσω
να θλίβει περισσότερο τους εργάτες του
αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων
μιας παγκόσμιας πανδημίας;
πολιτισμού. Το ότι δεν τους σκεφτήκαμε,
τους. Κάλλιστα αυτή την περίοδο θα μπορούσαν
Ή το ότι και εν καιρώ
εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας; Ή το
να τύχουν προβολής έργα κυπρίων δημιουργών
«ειρήνης» και πάλι δε
ότι και εν καιρώ «ειρήνης» και πάλι δε μας
από το ΡΙΚ, παρέχοντας σε αυτούς την κάλυψη
πολύνοιάζουνε;
των σχετικών δικαιωμάτων.
μας πολύνοιάζουνε;
Κάποιοι μπορούν κάλλιστα να τρέξουν να
απαντήσουν πως, στήριξη στον Πολιτισμό
θα υπάρξει και πως προβαίνουμε σε συμπεράσματα που
δεν αντιστοιχούν στη γενική εικόνα. Ποιά είναι όμως η
πραγματική γενική εικόνα; Και μέχρι πόσο μακρινό μπορεί να
είναι το πλάνο μιας κυβέρνησης για στήριξη στον Πολιτισμό;
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Με λύπη μας
διαπιστώσαμε πως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, σε ανακοίνωση του για τα μέτρα
στήριξης ένεκα του ιού, δεν πολύλογάριασε τον Πολιτισμό.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο κος. Προδρόμου υπογράμμισε πως,
ένεκα των έκτακτων συνθηκών έπρεπε να ασχοληθεί με
«περισσότερο επείγοντα» ζητήματα. Και κάπου εδώ έσφαλε.
Καταρχήν, ο Πολιτισμός δεν είναι μόνο «δημιουργία», είναι
και Παιδεία αλλά και ένα σύνολο αξιών προόδου. Επίσης,
οι εργάτες του πολιτισμού τυγχάνει να είναι και αυτοί
εργαζόμενοι. Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε ερειστικοί,
αρκετοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι με ψαλιδιασμένα
δικαιώματα και τεράστιες υποχρεώσεις.
Η κυβέρνηση έχει χρέος να στηρίξει τον πολιτισμό και
τους ανθρώπους του. Οι περισσότερες χώρες έχουν
ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης προς αυτούς. Ελέω
της κατάστασης του ξεσπάσματος του ιού και οι Κύπριοι
δημιουργοί και καλλιτέχνες αντικρίζουν την επόμενη ημέρα
θαμπά, με αισθήματα αγωνίας και ανασφάλειας για το
τι μέλλει γενέσθαι. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και τα
ερωτήματα είναι αντίστοιχα με των υπόλοιπων εργαζομένων ίσως και λίγο πιο αρνητικά. Ποιες συνθήκες θα επικρατήσουν
μετά τη λήξη αυτής της κατάστασης; Θα καταφέρουμε να
επανέλθουμε έστω στα επίπεδα που ήμασταν πριν από αυτή
την κρίση;
Όλες οι τέχνες βρίσκονται τώρα μετέωρες. Η πολιτεία
επιβάλλεται να στηρίξει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους
του άμεσα, αναθεωρώντας ευρύτερα τα κακώς κείμενα. Το
αρμόδιο υπουργείο οφείλει να προβεί στην παροχή πακέτου
μέτρων για ουσιαστική οικονομική στήριξη της πολιτιστικής

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ακολουθήσει το
παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χώρων και να
προβεί στην καταγραφή όλων των περιπτώσεων που επηρεάστηκαν από την
ακύρωση της παραγωγής και υλοποίησης δράσεων και να προβούν σε αντίστοιχες
αποζημιώσεις. Επιπρόσθετα, ο εγκεκριμένος κρατικός προϋπολογισμός που
αφορά τις πολιτιστικές δράσεις για το έτος 2020 πρέπει να υλοποιηθεί 100% μέχρι
το τέλος της χρονιάς. Σαφώς, οι εργασίες προετοιμασίας του προϋπολογισμού
για το επόμενο έτος πρέπει
Δεν είναι απλά μια θεατρική
να ξεκινήσουν από τώρα
και να συμπεριλαμβάνουν
παράσταση, μια μουσική
τις αυξημένες ανάγκες που
μελωδία, μερικές πινελιές
δημιουργήθηκαν φέτος, αλλά
σε ένα καμβά και γρατζουνιές σε ένα
και τυχόν ακυρώσεις.
μέταλλο. Δεν είναι ούτε ένα ακόμη

σενάριο, ούτε πέντε κινήσεις με
Είναι αρκετά αυτά που
μελωδία,
δεν είναι καν μερικές γραμμές
μπορούν και πρέπει να
με
παράξενες
λέξεις και αδεία. Είναι
γίνουν για να στηριχθούν με
Πολιτισμός. Είναι Παιδεία. Είναι
πραγματικά μέτρα οι εργάτες
του Πολιτισμού*. Σίγουρα
ανάπτυξη, καλλιέργεια και
πάντως, πριν τις μονομερείς,
μόρφωση της κοινωνίας.
βεβιασμένες εξαγγελίες
μέτρων, η κυβέρνηση θα έπρεπε πρώτα να συζητήσει με τους ανθρώπους του.
Είναι πια καιρός για τη θεσμική κατοχύρωση των φορέων του Πολιτισμού και
την ίση αντιμετώπιση αυτών.
Δεν είναι απλά μια θεατρική παράσταση, μια μουσική μελωδία, μερικές πινελιές
σε ένα καμβά και γρατζουνιές σε ένα μέταλλο. Δεν είναι ούτε ένα ακόμη σενάριο,
ούτε πέντε κινήσεις με μελωδία, δεν είναι καν μερικές γραμμές με παράξενες
λέξεις και αδεία. Είναι Πολιτισμός. Είναι Παιδεία. Είναι ανάπτυξη, καλλιέργεια
και μόρφωση της κοινωνίας.
*Μπορείς να ενημερωθείς για το σύνολο των Προτάσεων του ΑΚΕΛ για στήριξης
των εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού που επηρεάζονται από την πανδημία
του κορωνοϊού, από την ιστοσελίδα www.akel.org.cy (08/04/2020).
•Μαρία Δίπλαρου
Πολιτιστικό Γραφείο
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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πανδημία του κορονοϊού έχει αποκαλύψει ανάμεσα σε άλλα,
την απουσία αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών του κόσμου
ακόμα και ανάμεσα σε κράτη μέλη ενώσεων, όπως στην
περίπτωση της Ε.Ε. Έχει φανερώσει την αδυναμία και την
απαξίωση των συστημάτων υγείας αλλά και την έλλειψη
φροντίδας προς τους αδύναμους. Την ίδια όμως στιγμή, ολόκληρη η
ανθρωπότητα παρακολουθεί τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας
και την αλληλεγγύη που αναπτύσσει η σοσιαλιστική Κούβα μέσα από
τις ιατρικές της αποστολές σε πολλές χώρες του κόσμου (Λ. Αμερική,
Καραϊβική, Αφρική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή) ακόμα και σε κράτη τα
οποία για χρόνια υπονόμευαν την Κούβα και την Επανάσταση. Η Κούβα
και ο λαός της που για χρόνια δέχτηκαν την εξοντωτική πολεμική της
Δύσης, στέλνουν σε τόσες χώρες του κόσμου γιατρούς και νοσηλευτές.
Η Κούβα απαντά και σε τούτη την κρίση με αλληλεγγύη, εθελοντισμό
και διεθνή συνεργασία, την ίδια ώρα που τα βρώμικα αμερικανικά
μέτρα για αποκλεισμό της (εμπάργκο) γίνονται σκληρότερα. Οι
αμερικανικές ασφυκτικές κυρώσεις σε βάρος της Κούβας αφορούν
και σε εταιρείες ξένων κρατών (συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ε)
που συναλλάσσονται με την Κούβα. Ενώ η ίδια η Κούβα στηρίζει
άλλα κράτη και πολίτες, όπως στην περίπτωση με τους επιβάτες
του βρετανικού κρουαζιερόπλοιου του οποίου είχαν αρνηθεί τον
ελλιμενισμό οι ΗΠΑ και άλλα κράτη, η ίδια δεν έχει πρόσβαση σε
επιπρόσθετο προστατευτικό υλικό λόγω του εμπάργκο.
Ίσως ο ανθρωπιστικός διεθνισμός της Κούβας να έχει γίνει τώρα
γνωστός σε μια μεγάλη μερίδα της παγκόσμιας κοινής γνώμης,
παρόλα αυτά δεν είναι κάτι καινούργιο ούτε κάτι πρόσφατο. Στις
έξι δεκαετίες της Επανάστασης, εκατοντάδες χιλιάδες κουβανοί
γιατροί και άλλοι, έχουν βρεθεί σε εκατοντάδες χώρες του κόσμου
για να προσφέρουν βοήθεια απέναντι σε φυσικές καταστροφές ή
επιδημίες. Αμέτρητες οι περιπτώσεις. Ενδεικτικές όμως είναι αυτές με
την χολέρα στην Αιτή και τον ιό Έμπολα στην Δ. Αφρική την δεκαετία
του 2010, του σεισμόπληκτου Πακιστάν το 2005, της Βολιβίας μετά
από πλημμύρες και της Ινδονησίας μετά από ένα καταστροφικό σεισμό

Στις έξι δεκαετίες της
Επανάστασης, εκατοντάδες
χιλιάδες κουβανοί γιατροί
και άλλοι, έχουν βρεθεί σε
εκατοντάδες χώρες του κόσμου για
να προσφέρουν βοήθεια απέναντι
σε φυσικές καταστροφές
ή επιδημίες. Αμέτρητες οι
περιπτώσεις

τη δεκαετία του 2000. Οι περιπτώσεις της Αιτής, της Γουατεμάλας
και της Ονδούρας το 1998, χώρες που επλήγησαν από τυφώνες.
Χαρακτηριστικό και το παράδειγμα της προσφοράς βοήθειας της
Κουβανικής κυβέρνησης προς τα θύματα του τυφώνα Κατρίνα το
2005 στις ΗΠΑ (με την άρνηση όμως της αμερικανικής κυβέρνησης
να τη δεχτεί). Το παράδειγμα της τεράστιας κουβανικής στήριξης
στα παιδιά θύματα του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνομπίλ
όπου παρείχε μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη σε χιλιάδες παιδιά
κάτω από το πρόγραμμα «Παιδιά του Τσερνομπίλ». Όπως ο εθνικός
ήρωας της Κούβας Χοσέ Μαρτί είπε, «πατρίδα είναι η ανθρωπότητα».
Βαριά στους ώμους θα έλεγε κανείς, η επιλογή αυτής της στάσης
ζωής. Αυτή είναι όμως η στάση που κουβαλά η σοσιαλιστική Κούβα.
Της αλληλεγγύης των αδυνάμων η οποία αγκαλιάζει κάθε κουβανική
γειτονιά αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.
Οι προαναφερθείσες αλλά και οι τόσες άλλες περιπτώσεις αλληλεγγύης,
συνδέονται με μια ολόκληρη φιλοσοφία αλλά και τη δόμηση του ίδιου
του κουβανικού σοσιαλιστικού κράτους. Έτσι, δεν είναι καθόλου
τυχαία που η Κούβα βρέθηκε πιο προετοιμασμένη στην αντιμετώπιση
της νέας πανδημίας σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη της Δύσης
τα οποία εμφανίστηκαν αθωράκιστα μπροστά στην πανδημία, αφού
έχουν σχεδόν κατεδαφίσει τα δημόσια συστήματα υγείας τους ή
και έχουν βάλει χρόνια τώρα σε καραντίνα τη δημόσια υγεία και τη

διεθνή

χρηματοδότησή της με αποτέλεσμα η υγεία και η πρόσβαση
σε αυτή να φορά τους λίγους και προνομιούχους . Η έμφαση
που έχει δώσει και δίνει η σοσιαλιστική Κούβα στον τομέα της
υγείας, της επιτρέπει να έχει ίσως ένα από τους υψηλότερους
δείκτες παγκοσμίως σε ότι αφορά την αναλογία γιατρών
ανά κάτοικο (περίπου 9 γιατροί ανά 1000 κατοίκους) και να
διατηρεί πολύ υψηλό επίπεδο ιατρικής και επιστημονικής
τεχνογνωσίας. Το δικαίωμα και η πρόσβαση στην υγεία είναι
δωρεάν και καθολική. Έχουν γίνει ειδικά κέντρα φροντίδας
της μητρότητας και έχει αναπτύξει το περίφημο πρόγραμμα
του οικογενειακού γιατρού. Αξιοσημείωτη, η ίδρυση της
Λατινοαμερικάνικης Ιατρικής Σχολής (ELAM) η οποία από
το 1999 προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές από όλο τον
κόσμο. Έχει κατασκευάσει το διάσημο για τις επιτυχίες
του Κέντρο Γενετικής και Βιοτεχνολογίας της Κούβας (CIGB)
όπου συντέθηκαν αρκετά σπουδαία σκευάσματα για την
αντιμετώπιση ασθενειών όπως το AIDS, η ηπατίτιδα, διάφορες
μορφές καρκίνου και άλλα. Ανάμεσα σε αυτά και η αντιϊκή
ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη άλφα 2Β (Interferon 2B recombinante), ένα προϊόν το οποίο ρίχθηκε στην μάχη κατά του
κορονοϊού.

Όπως ο εθνικός ήρωας
της Κούβας Χοσέ Μαρτί
είπε, «πατρίδα είναι η
ανθρωπότητα». Βαριά
στους ώμους θα έλεγε κανείς, η
επιλογή αυτής της στάσης
ζωής. Αυτή είναι όμως
η στάση που κουβαλά η
σοσιαλιστική Κούβα

Με τα πιο πάνω δεδομένα, αλλά και με πολλά άλλα είναι
που σήμερα μπροστά σε μια κρίσιμη κατάσταση, την
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, η Κούβα βρέθηκε
θωρακισμένη για να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση και
την ίδια στιγμή να είναι στην πολύτιμη θέση να στέλνει
ιατρικές αποστολές σε άλλες χώρες. Τα μέτρα που έχουν
παρθεί αφορούν και πάλι το κοινωνικό σύνολο. Κάποια από
αυτά, είναι η καθημερινή ενημέρωση μέσω προγραμμάτων
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας από τα οποία
ενημερώνονται ο πολίτες για τα μέτρα προστασίας , τη
φύση του ιού και τα συμπτώματα κ.α. Στην περίπτωση που
κάποιο άτομο έχει συμπτώματα, ο γιατρός της περιοχής του
τον επισκέπτεται για να εξακριβώσει την κατάσταση και
αναλόγως πράττονται τα αναγκαία. Ακόμα και φοιτητές
της ιατρικής (αρκετές χιλιάδες) εντάχτηκαν στη μάχη κατά
του ιού πραγματοποιώντας επισκέψεις από πόρτα σε πόρτα
συμπολίτες τους για την υποστήριξη και τη δυνατότερη
πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση των θυμάτων του ιού.
Άλλωστε το σύστημα υγείας της Κούβας χαρακτηρίζεται
από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών.
Αυτά είναι που ξανά βλέπει κανείς σήμερα και αναλογίζεται
τις κατακτήσεις του κουβανικού κράτους. Αυτά είναι που
βλέπει και ανοίγει μπροστά του ο δρόμος των λαών. Ο
δρόμος που δείχνει η σοσιαλιστική Κούβα, η οποία παρ’ όλα
τα τεράστια εμπόδια που αντιμετωπίζει για την οικονομική
ανάπτυξη και ευημερία των κουβανών, πρωτίστως λόγω του
αμερικανικού εμπάργκο, καταφέρνει να βγαίνει μπροστά
σε μια δύσκολη κατάσταση για την ανθρωπότητα. Έτσι,
καταφέρνει να είναι κάθε φορά το μέλλον!
•Στυλιάνα Χριστοδούλου
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ΑΦΡΙΚΗ
Ζιμπάμπουε

Το ZANU PF Youth League ξεκίνησε εκστρατεία απολύμανσης για να
υποστηρίξει την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε στον αγώνα κατά του COVID19. Στα πλαίσια της εκστρατείας, παράγεται και διανέμεται δωρεάν το
ZANU PF Sanitizer.

Μαυρίκιος

Aλληλεγγύη στους ξένους φοιτητές από: Ινδία, Νιγηρία, Νεπάλ, Λιβερία,
Πακιστάν, Γκάνα. H UMYO μαζί με άλλες οργανώσεις της χώρας παρείχαν
ανθρωπιστική βοήθεια, “τρόφιμα και γυναικεία είδη υγιεινής” κατά
τη διάρκεια του περιορισμού και της απαγόρευσης μετακίνησης στον
Μαυρίκιο.

ΑΣΙΑ
Μπαγκλαντές

Η Ένωση Νεολαίας του Μπαγκλαντές (BYU) διένειμε βοήθεια στα άτομα με
χαμηλό εισόδημα σε διάφορες περιοχές της πόλης Rajshahi. Διανεμήθηκαν
διάφορα είδη λαχανικών και προμηθειών σε εκατοντάδες άτομα με χαμηλό
εισόδημα.

Σρι Λάνκα

Η Σοσιαλιστική Ένωση Φοιτητών στη Σρι Λάνκα (SSU) βγήκε στους
δρόμους για να απολυμάνει και να αποτρέψει την εξάπλωση του
κορωνοϊού.

Ινδία

Εθελοντές από Πανινδική Ομοσπονδία Φοιτητών, στην Κεράλα της Ινδίας,
δούλεψαν για την ανακούφιση ευπαθών ομάδων εν μέσω COVID-19. Η
βοήθεια που προσφέρθηκε βοήθησε στην αναχαίτηση της εξάπλωσης του
ιού.

Ευρώπη και Βόρειος Αμερική
Ιταλία

Το Μέτωπο της Κομμουνιστικής Νεολαίας (FGC) ξεκίνησε μια εκστρατεία
για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των φοιτητών σε περισσότερα από 40
πανεπιστήμια σε όλη την Ιταλία και να ζητήσει υποστήριξη τους κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.

Μεγάλη Βρετανία

Η Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας (YCL) Βρετανίας κινητοποιείται σε
διάφορες περιοχές για να να προσφέρει βοήθεια κατά τη διάρκεια αυτής
της παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης

Ισπανία

Η Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ισπανίας (UJCE) ευχαριστεί τους
ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εναντίον του COVID-19
και ξεκινά εκστρατείες για να ενημερώσει το κοινό για τον ιό και τρόπους
προφύλαξης από αυτόν.

Λατινική Αμερική
Κούβα

Στην Κούβα, σε πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα υγιεινής και κάτω
από την έντονη ζέστη αυτών των ημερών, περισσότεροι από 2.800 νέοι
εθελοντές από την Κομμουνιστική Νεολαία Κούβας (UJC) έχουν ενταχθεί
στην παραγωγή τροφίμων.

Βραζιλία

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βραζιλίας (PCB) και η Ένωση Κομμουνιστικής
Νεολάιας (UJC) πραγματοποίησαν συλλογή τροφίμων για την εκστρατεία
αλληλεγγύης “Η ζωή πάνω από τα κέρδη”

Μέση Ανατολή
Λίβανος

Αρκετοί εθελοντές από την Ενιαία Δημοκρατική Νεολαία Λιβάνου (ULDY)
ήταν σε ετοιμότητα για να βοηθησουν σε διάφορους τομείς. Στην
απολύμανση και την παράδοση των απαραίτητων τροφίμων και ιατρικών
προμηθειών σε ευπαθεις ομαδες του πληθυσμου και άλλων πληγέντων
όπως επίσης και στην ενημέρωση του κοινού για τον COVID-19.

Ιορδανία

Οι εθελοντές από την Ενιαία Δημοκρατική Νεολαία Ιορδανίας (UJDY)
εργάστηκαν μέρα και νύχτα βοηθώντας στην προστασία των πολιτων απο
τον COVID-19.

Παλαιστίνη

Η Παλαιστινιακή Οργάνωση Νεολαίας (PYO) απολυμαίνει και καθαρίζει
εισόδους, δρόμους και καταστήματα στον καταυλισμό Shatila στον Λίβανο.
•Επιμέλεια:
Παναγιώτης Ευσταθίου,
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

