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ο φετινό καλοκαίρι που μόλις έχει αρχίσει, σηματοδοτείται από την περιβόητη «επιστροφή στην κανονικότητα». Η κυπριακή νεολαία και η κοινωνία ευρύτερα, μετά
από σχεδόν τρεις μήνες εγκλεισμού, απομόνωσης και περιοριστικών μέτρων, έχει ξεκινήσει να ελπίζει πως η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού οδηγείται προς
το τέλος της. Ήδη οι κυβερνήσεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς, έχουν ξεκινήσει να εξαγγέλλουν προγράμματα για «επιστροφή στην κανονικότητα». Ποια είναι
όμως η κανονικότητα που μας καλούν να επιστρέψουμε;

Η κανονικότητα (τους) στο Κυπριακό:
Μετά από μήνες στασιμότητας και καμιάς θετικής εξέλιξης στο Κυπριακό, η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ακόμα και εν καιρώ πανδημίας έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις της
να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάσταση. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε αφενός το
μονομερές κλείσιμο των οδοφραγμάτων με την αφορμή περιορισμού εξάπλωσης του
κορωνοϊού και αφετέρου την άρνηση της κυβέρνησης για διευκόλυνση συμπατριωτών
μας τουρκοκυπρίων που φοιτούν ή εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές. Στη νέα
«κανονικότητα» που επιστρέφουμε, η Κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιήσει τον ελάχιστο
χρόνο που έχουμε μπροστά μας (μέχρι τις εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα) για
προετοιμασία έτσι που να επαναρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία με ρεαλιστική
προοπτική αίσιας κατάληξης. Να αλλάξει δηλαδή την μέχρι τώρα «κανονικότητα» της
στασιμότητας και να επιδείξει ουσιαστική θέληση για λύση.

Η κανονικότητα (τους) για τα εργασιακά και την οικονομία:

εργαζόμενους. Εκφράζεται
με κάθε τρόπο, έχοντας ως
στόχο να τονώσει το εθνικό
φρόνημα των «ντόπιων»
εργαζομένων, στρέφοντάς
τους
απέναντι
στους
«ξένους» και «λαθραίους»
εργαζόμενους που «ήρθαν
να μας αφελληνίσουν και
να πάρουν τις δουλειές
μας». Τόσο εμπεδωμένος
είναι ο ρατσισμός στην
κανονικότητα
(τους),
που δεν ντρέπεται ο
Υπουργός Εσωτερικών να
επιδίδεται σε δηλώσεις
τρομολαγνείας
και
ξενοφοβίας
απέναντι
στους
πρόσφυγες.
Τόσο
εσωτερικευμένος
είναι ο ρατσισμός στην
κανονικότητα και στους
θεσμούς που τη διέπουν, που εύκολα ο Υπουργός Παιδείας «ξεχνάει» να μεριμνήσει για την
επιστροφή ατόμων με αναπηρία και μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία. Η κανονικότητά
τους λοιπόν, είναι μια κανονικότητα γεμάτη ρατσισμό και μισαλλοδοξία.

Να φέρουμε μαζί κάθε
μαθητή και φοιτητή που
συνειδητοποιεί ότι ένα άλλο
σχολείο, ένα άλλο πανεπιστήμιο, είναι
εφικτό, μόνο αν παλέψουμε για αυτό. Να
μιλήσουμε με κάθε νέο εργαζόμενο και
άνεργο.
Να τους εξηγήσουμε τους
λόγους που ενώ αυτοί
βλέπουν τα δικαιώματά τους
να κουτσουρεύονται, άλλοι

Το πρόγραμμα επιστροφής στην κανονικότητα με τα μέτρα που εξήγγειλε η
Κυβέρνηση για στήριξη των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των
αυτοεργοδοτούμενων, δεν διαφέρει ουσιαστικά σε επίπεδο «κανονικότητας» από
όσα μας έχει συνηθίσει η Δεξιά τα τελευταία 7 χρόνια της διακυβέρνησής της. Μια
κανονικότητα με μέτρα και πολιτικές που ευνοούν την εργοδοσία, εις βάρος των
εργαζομένων. Μια κανονικότητα με μέτρα που προτείνουν και προσυπογράφουν
οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι επιχειρηματικοί κύκλοι. Η κανονικότητα (τους)
λοιπόν, στην οποία καλούμαστε να επιστρέψουμε, είναι η κανονικότητα που θέλει τον πλούσιο
πλουσιότερο και το φτωχό φτωχότερο.

Η κανονικότητα (τους) στην παιδεία:
Η «κανονικότητα» που μας έχουν επιβάλει τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Δεξιάς,
φέρει την εκπαίδευση να είναι ο «φτωχός συγγενής» της κυβερνητικής πολιτικής. Μια
κανονικότητα γεμάτη προχειρότητα και αυταρχισμό. Φοιτητές να σταματούν τις σπουδές
τους λόγω ψηλών ενοικίων και διδάκτρων, χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξή. Μαθητές –
θύματα ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος εκπαίδευσης σε μια κανονικότητα από την οποία
απουσιάζει ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πριν από κάθε απόφαση που αυθαίρετα λαμβάνεται
από την Κυβέρνηση. Ακόμα και εν καιρώ κορωνοϊού, διαφάνηκε η προχειρότητα και η μη
ετοιμότητα του κράτους στο να στηρίξει εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές.

Η κανονικότητα (τους) και ο ρατσισμός:
Χιλιοειπωμένο και αυταπόδεικτο, αλλά οφείλουμε να το τονίσουμε για
ακόμα μια φορά: Ο ρατσισμός διέπει την κανονικότητα της εποχής
μας. Αξιοποιείται από την άρχουσα τάξη (και προφανώς
και από την κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα
συμφέροντά της) για να διασπάσει και
να διαχωρίσει την εργατική
τάξη σε «ντόπιους»
και
«ξένους»

αυξάνουν τον πλούτο τους

Την κανονικότητα εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας!
Το καλοκαίρι που μόλις έχει αρχίσει, πέραν από την επιστροφή στην «κανονικότητα»,
σηματοδοτείται και από ένα σημαντικό γεγονός για την Οργάνωση μας: Την έναρξη
της περιόδου Οργανωτικής Εξόρμησης. Η διαδικασία ανανέωσης και εγγραφής μελών
στην ΕΔΟΝ, αποτελεί εφαλτήριο για τον αγώνα ενάντια στην κανονικότητα τους. Να
απευθύνουμε κάλεσμα σε όσους τους νέους και νέες που αντιλαμβάνονται την ανάγκη για
αντικατοχικό αγώνα, για λύση και επανένωση του λαού μας, σε όσους δε συμβιβάζονται
με τη διχοτόμηση, να συστρατευθούν με την ΕΔΟΝ. Να φέρουμε μαζί κάθε μαθητή και
φοιτητή που συνειδητοποιεί ότι ένα άλλο σχολείο, ένα άλλο πανεπιστήμιο, είναι εφικτό,
μόνο αν παλέψουμε για αυτό. Να μιλήσουμε με κάθε νέο εργαζόμενο και άνεργο. Να τους
εξηγήσουμε τους λόγους που ενώ αυτοί βλέπουν τα δικαιώματά τους να κουτσουρεύονται,
άλλοι αυξάνουν τον πλούτο τους. Να τους φέρουμε μαζί μας στον αγώνα για μια άλλη
κοινωνία. Να εντάξουμε στις γραμμές της οργανωμένης πάλης και του συνεπούς
αντιρατσιστικού αγώνα κάθε νέο που δεν ανέχεται να δολοφονούνται ανυπεράσπιστοι
μαύροι στη μέση του δρόμου, που δεν ανέχεται να ξεβράζει το κύμα πτώματα προσφύγων.
Να δυναμώσουμε την ΕΔΟΝ σε κάθε χώρο σπουδών, σε κάθε σχολείο, σε κάθε χώρο
εργασίας, σε κάθε χωριό και κοινότητα της Κύπρου. Γιατί μόνο με ισχυρή και μαζική ΕΔΟΝ
μπορούμε να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα που μας επιβάλλουν ως κανονικότητα!
•Σταύρος Αγαθού
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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N: Πριν μιλήσουμε για την κατάσταση στον τουρισμό όπως διαμορφώθηκε με την
εμφάνιση του COVID-19, θα θέλαμε να μάθουμε μερικά στοιχεία για τους εργαζόμενους
σε αυτό τον κλάδο. Τι ποσοστό των Κύπριων εργαζόμενων απασχολούνται στην
τουριστική βιομηχανία. Είναι γενικά ένας κλάδος με καλούς όρους εργασίας;
Αν θα μιλήσουμε με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι όντως, η ξενοδοχειακή βιομηχανία
(ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής), απασχολεί περίπου 25-40 000 κόσμου. Περίπου 17000
εξ αυτών εργοδοτούνται στα ξενοδοχεία. Οι όροι απασχόλησης των εργαζομένων είναι
ρυθμισμένοι μέσα από τη συλλογική σύμβαση, η οποία για πρώτη φορά συνομολογήθηκε
το 1969 και εκ τότε ανανεωνόταν για να έρθουμε στο σήμερα που θα έλεγα ότι είναι μια
αρκετά καλή συλλογική σύμβαση που παρέχει αρκετά δικαιώματα στους εργαζόμενους,
λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και την ιδιομορφία του τομέα, όπως τα ωράρια και τις ημέρες
εργασίας και το ότι στερεί από τους εργαζομένους μεγάλο μέρος της κοινωνικής τους ζωής.
Ωστόσο, θα έλεγα ότι ιδιαίτερα μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χαλάσει
αυτό το στοιχείο της καλής οργάνωσης και αυξήθηκαν τα φαινόμενα παραβίασης της
συλλογικής σύμβασης, αφού το άνοιγμα της αγοράς εργασίας οδήγησε στη μαζική
εισδοχή κοινοτικών εργαζομένων οι οποίοι ήταν και διατεθειμένοι να εργαστούν με πολύ
χαμηλότερους όρους και αμοιβές απ’ ό,τι προνοούν οι συλλογικές συμβάσεις και επειδή
υπήρχε μεγάλη ευχέρεια από πλευράς εργοδοτών, όντως ασκήθηκε μια μεγάλη πίεση
στους όρους απασχόληση από τότε. Αυτό το στοιχείο οδήγησε το συνδικαλιστικό κίνημα,
και ιδιαίτερα κάτω και από τις επιπτώσεις της κρίσης αργότερα του 2013, στο να βάλει σε
προτεραιότητα τη νομική ρύθμιση των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, πράγμα
που πετύχαμε με την τελευταία ανανέωση και θα έλεγα ότι η
πλειοψηφία των όρων απασχόλησης στα ξενοδοχεία, πλέον
ρυθμίζεται νομικά.
Αυτές γενικά είναι οι συνθήκες που έχουμε σήμερα. Είναι ένας
μεγάλος τομέας, έχουμε καλή οργάνωση παρά τα προβλήματα,
δηλαδή ακόμα και εργαζόμενοι που δεν απολαμβάνουν τη
σύμβαση, εγγράφονται στη συντεχνία για πολλούς λόγους
όπως π.χ. να έχουν μια δεύτερη γνώμη στις αποφάσεις που
λαμβάνουν, να έχουν κάποιον να μιλήσει εκ μέρους τους κ.α.
N: Η «σεζόν» προμηνύεται δύσκολη για τον τουρισμό. Τι
αντίκτυπο εκτιμάτε πως θα έχει αυτό στον κλάδο και τι
αντίκτυπο στους εργαζόμενους του κλάδου;

Είναι ένας μεγάλος τομέας,
έχουμε καλή οργάνωση
παρά τα προβλήματα, δηλαδή
ακόμα και εργαζόμενοι
που δεν απολαμβάνουν τη σύμβαση,
εγγράφονται στη συντεχνία για πολλούς
λόγους όπως π.χ. να έχουν
μια δεύτερη γνώμη στις
αποφάσεις που λαμβάνουν,
να έχουν κάποιον να μιλήσει
εκ μέρους τους κ.α.

Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι πάρθηκαν κάποιες
αποφάσεις από την πολιτεία σε σχέση με την πανδημία, μετά
από τη σύσταση και των ειδικών επιστημονικών ομάδων και
οφείλουμε να τις ακολουθήσουμε γιατί το πρώτιστο μέλημα
μας πρέπει να είναι η υγεία του κόσμου. Από την ώρα που
πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις δεν υπήρχε κάποιος που να
πίστευε ότι δεν θα υπήρχαν επιπτώσεις στην οικονομία και
πρώτιστα στους ίδιους τους εργαζόμενους στον τομέα. Από το γεγονός ότι και σήμερα
αυτός ο κόσμος καλείται να επιβιώσει με το 60% και πιο κάτω του μισθού τους, κάτι στο
οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε μετά αφού έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα
αυτό, κατανοούμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά.

Το πρώτο που βάλαμε σαν στόχο σαν συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η υγεία του κόσμου
και σε δεύτερο στάδιο, κάναμε ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση ότι αυτή τη φορά θα
περισώσουμε τις θέσεις εργασίας από τις μαζικές απολύσεις και ότι δεν θα δεχτούμε
αυτή την κρίση να τη φορτωθεί ξανά η εργατική τάξη, όπως έγινε το 2013. Επομένως
ιεραρχώντας αυτά τα ζητήματα, μέσα από τον διάλογο που έγινε, πιστεύουμε ότι το
συνδικαλιστικό κίνημα, τεκμηριωμένα έπεισε την πολιτεία, ώστε τα πρώτα μέτρα που
πάρθηκαν οφείλουμε να πούμε ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι παρά τις
πιέσεις των εργοδοτών, όλοι οι φορείς κατανοούν τη θέση μας ότι πρέπει να στηριχθούν
οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις απευθείας ώστε να μην απολεσθούν θέσεις εργασίας.
Μέχρι τώρα νομίζω ότι τα πήγαμε καλά, προσπαθήσαμε να κατοχυρώσουμε ότι όλος ο
κόσμος θα έχει έστω ένα εισόδημα, ενώ δεν υπήρχε κάποιο ελάχιστο ποσό για κάποιους
που εξαιρούνταν με βάση το νόμο που ψηφίστηκε για τα έκτακτα μέτρα, ζητήσαμε ένα
ποσό που αντιπροσώπευε το Ε.Ε.Ε., δεν το πετύχαμε έτσι, αλλά εξασφαλίσαμε τουλάχιστον
ένα ελάχιστο ποσό των 360ευρώ.
N: Έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν από την κυβέρνηση; Τι θα μπορούσε να γίνει
καλύτερα και τι διαφορετικά;
Σε αυτό το σημείο είναι που θέλω να μου επιτρέψετε να πω γιατί έχουμε μεγάλη ανησυχία
σε σχέση με τον τρόπο που θέλουν να χειριστούν τους ξενοδοχοϋπάλληλους, όσον αφορά
τα επιδόματα. Είναι γνωστό ότι περίπου το 90% της ξενοδοχειακής βιομηχανίας εργάζεται
εποχικά. Για την περίοδο αναστολής, υπάρχει μια συμφωνία στη συλλογική σύμβαση, ούτως
ώστε αντί οι υπάλληλοι να εγγράφονται σαν άνεργοι, να λαμβάνουν από τον εργοδότη ένα
τυπικό ποσό 2,8% του μισθού για να διατηρείται η σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου και να
εξασφαλίζεται η συνέχιση της εργοδοσίας και την επόμενη σεζόν. Δυστυχώς ωστόσο, από τη
μεγάλη πλειοψηφία δεν εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία και το προσωπικό προσλαμβάνεται

με σύμβαση περιορισμένης χρονικής
ισχύος. Με την παρούσα απόφαση της
κυβέρνησης, όσοι είχαν συμπληρώσει τον
Φεβρουάριο ή Μάρτιο 6 μήνες ως άνεργοί
λόγω αναστολής των λειτουργιών των
εργοδοτών τους, δεν δικαιούνται το
επίδομα στήριξης του 60%, αλλά το ελάχιστο
ποσό των 360ευρώ. Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένοι είναι
εργαζόμενοι που ανέμεναν τον Μάρτιο ή
Απρίλιο να επιστρέψουν στις δουλειές τους
με κανονικό μισθό και τώρα καλούνται να
επιβιώσουν με 360ευρώ.

Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι έχει
παρατηρηθεί μια μεγάλη καθυστέρηση
στην πληρωμή των ειδικών επιδομάτων,
αλλά και των κανονικών ανεργιακών
επιδομάτων, σε σημείο που μέχρι σήμερα
υπάρχουν αρκετές χιλιάδες κόσμου
που εκκρεμεί να λάβουν τα ποσά που
δικαιούνται. Όσο κι αν κατανοούμε τη
δυσκολία και τον τεράστιο όγκο εργασίας, η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητα μεγάλη και ως
εκ τούτου γινόμαστε μάρτυρες για πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι σε απελπιστική
κατάσταση, αφού δεν έχουν κανένα εισόδημα από τον Φεβρουάριο.
Για όλα τα πιο πάνω έχει γίνει συνάντηση στις 25/5 με την Υπουργό Εργασίας, η οποία έγινε σε
καλό κλίμα και κατά την οποία ζητήσαμε εκτός των πιο πάνω, να γίνει σχεδιασμός μέχρι τέλος
Οκτωβρίου για να μπορεί να γίνει ο απαιτούμενος προγραμματισμός και να ληφθούν αποφάσεις.
Επίσης, μετά τη συνάντηση θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα γίνουν απολύσεις προσωπικού,
ενώ φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί και η συμφωνία για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την
οποία οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό μέχρι τον Μάρτιο, ενώ θέσαμε την πρόταση να
συνεχίσει κανονικά η παροχή μισθού και επιδομάτων και το ποσό που θα επιδοτεί η κυβέρνηση
να λαμβάνεται από τον εργοδότη.
N: Ποια είναι η παρέμβαση της ΠΕΟ ανάμεσα στους εργαζόμενους του τουρισμού; Γιατί
ένας νέος εργαζόμενος να οργανωθεί στη Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων
Αναψυχής της ΠΕΟ;
Σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται αυτό που εμείς σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα λέμε
πάντοτε, ότι τίποτε δεν μπορεί να διασφαλίσει καλύτερα τον εργαζόμενο, εάν οι εργαζόμενοι
δεν είναι οργανωμένοι, συνασπισμένοι μέσα στο συνδικάτο, ενωμένοι και να διεξάγουν από
κοινού αγώνες για να εφαρμόζονται, τόσο οι συλλογικές συμβάσεις, αλλά και οι νομοθεσίες. Η
μόνη πραγματική κατοχύρωση για τον εργαζόμενο είναι η οργάνωση του και οι συνεχείς αγώνες
για διατήρηση των δικαιωμάτων τους και ,όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, για βελτίωση και
επέκταση τους. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη μέσα από την ίδια τη ζωή, αφού ενώ πετύχαμε
να κατοχυρώσουμε νομικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, εκεί και όπου ο εργοδότης νιώθει
ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι οργανωμένοι, δεν είναι αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον και δεν
δίνουν μάχες για να πάρουν τα δικαιώματα τους, τότε επιβάλλουν ό,τι θέλουν οι εργοδότες.
•Επιμέλεια
Χάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

6

Π

Ιούνης
2020

έρασε κιόλας ένας ολόκληρος χρόνος από τη μαύρη
εκείνη μέρα του Ιούνη που ο ακριβός μας σύντροφος,
ο αγωνιστής, ο ιστορικός μας Ηγέτης, ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Δημήτρης Χριστόφιας, μας άφησε.

Ο Δημήτρης της καρδιάς και της ταξικής μας
συνείδησης, αυτός ο «χειρώνακτας ανθρωπιάς και αχθοφόρος
του χρέους» που έβγαλε πραγματικά από τα στήθη του και έδωσε
την καρδιά του στην Αθάνατη Εργατιά, έμελλε να καταγραφεί
στην ιστορία ως ο Άνθρωπος που στάθηκε στην πρώτη γραμμή
του αγώνα της κυπριακής αριστεράς, πρώτος μεταξύ ίσων και
ίσος μεταξύ πρώτων.
Ο σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας, υπήρξε πρωτοπόρο στέλεχος
του κόμματός μας, του ΑΚΕΛ, που με τη ζωή και τη στάση του
τίμησε τα κόκκινα λάβαρα του Λαϊκού Κινήματος, ανύψωσε τη
σημαία της Κύπρου μας ψηλά και άφησε έντονη και άσβεστη τη
σφραγίδα του στη σύγχρονη ιστορία του νησιού μας. Υπηρετώντας
την αγαπημένη του πατρίδα από τα πιο ψηλά αξιώματα, αυτά
του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου της Δημοκρατίας,
παρέμενε πάντα και πάνω από όλα Άνθρωπος, ο δικός μας
προσφιλής σύντροφος, ο Δημήτρης μας!
Ο Δημήτρης Χριστόφιας αγωνίστηκε, πάλεψε, μόχθησε και
αφιέρωσε όλη του την ψυχή και ύπαρξη στην υπεράσπιση του
εργάτη, του απλού καθημερινού ανθρώπου του μόχθου και
της βιοπάλης και των αδικημένων γενικότερα. Πάλεψε για να
πραγματώσει το όνειρό του να δει μια κοινωνία πιο ανθρώπινη
και δίκαιη, χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
οραματιζόμενος ‘μια Κύπρο επανενωμένη, πατρίδα όλων των
παιδιών της’, όπως συνήθιζε να λέει.
Με καταγωγή από μια φτωχή εργατική οικογένεια, ρίχτηκε
από νωρίς στη σκληρή βιοπάλη αλλά και στον ταξικό αγώνα,
αντιλαμβανόμενος πως μονάχα μέσα από την οργανωμένη
πάλη θα μπορούσαν να κατακτηθούν τα δίκαια της εργατικής
τάξης. Στα δεκατέσσερα του χρόνια έγινε μέλος της ΠΕΟΜ ενώ
ταυτόχρονα ξεχώρισε μέσω της δράσης του στο τοπικό Λαϊκό
Κίνημα, του χωριού του, Δικώμου.
Το κόμμα, διακρίνοντας το πάθος του αλλά και τη χαρισματική
του φυσιογνωμία, τον επέλεξε για να σπουδάσει στη Σοβιετική
Ένωση, με παραίνεση μάλιστα του τότε Γενικού Γραμματέα,
Εζεκία Παπαϊωάννου, που τον ξεχώρισε από την πρώτη τους
γνωριμία. Με την επιστροφή του από τις σπουδές, το 1974 μπαίνει
στον επαγγελματικό μηχανισμό της οργάνωσης και αναλαμβάνει
πρώτα τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα και έπειτα αυτή
του Γενικού Γραμματέα.
Το πραξικόπημα και η εισβολή δημιούργησαν νέες, ακόμα
πιο δύσκολες συνθήκες για την ΕΔΟΝ την οποία ο Δημήτρης
Χριστόφιας υπηρέτησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και
που μαζί με τους συναγωνιστές του την κατέστησαν ισχυρή και
πρωτοπόρα στην πάλη ενάντια στον φασισμό, με σκοπό την

αφιέρωμα

επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας.

Η ισότητα και η ισοτιμία των φύλων, η απαλλαγή της κοινωνίας
μας από κάθε είδους διάκριση και εκμετάλλευση, αλλά και
η ιδιαίτερη αγάπη του για τις τέχνες και τον πολιτισμό ήταν
επίσης έντονα χαρακτηριστικά του, τα οποία μέσα από τη δική
του στάση μεταφέρθηκαν και στις επόμενες γενιές στελεχών.

Η ΕΔΟΝ υπό την αστείρευτη αγάπη του Δημήτρη Χριστόφια
για την πολυαγαπημένη του πατρίδα αλλά και υπό τη σοφή
του καθοδήγηση, έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την
επαναπροσέγγιση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας.
Τρανή απόδειξη της αγάπης του ιστορικού μας ηγέτη για την Ο Δημήτρης Χριστόφιας ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος μας
πατρίδα μας, η εφεύρεση και διάδοση του συνθήματος: «Οι την στιγμή των ανατροπών και της διάλυσης της Σοβιετικής
Τούρκοι της Κύπρου δεν είναι εχθροί μας, οι Τούρκοι της Κύπρου Ένωσης, καλούμενος να διαχειριστεί κρίσιμες στιγμές για το
είναι αδερφοί μας», τρία μόλις χρόνια
ΑΚΕΛ. Κατορθώνοντας να
μετά την εισβολή. Ένα σύνθημα στο
οδηγήσει το κόμμα μας με
οποίο ο ίδιος πίστευε βαθιά και το
ασφαλή ρότα μακριά από
Ο Δημήτρης της καρδιάς και της
οποίο οι ΕΔΟΝίτισσες και οι ΕΔΟΝίτες
την κρίση, διαφύλαξε την
ταξικής μας συνείδησης, αυτός
βροντοφωνάζουν μέχρι και σήμερα,
κομμουνιστική ιδεολογία
ο «χειρώνακτας ανθρωπιάς και
συνεχίζοντας να αγωνίζονται για
του και τον ταξικόαχθοφόρος του χρέους» που
τον ίδιο σκοπό και τα ίδια ιδανικά
αντιιμπεριαλιστικό του
έβγαλε πραγματικά από τα στήθη του
με τα οποία μας γαλούχησε ο δικός
χαρακτήρα, όχι μόνο
και έδωσε την καρδιά του στην Αθάνατη Εργατιά,
μας Δημήτρης και οι ακριβοί μας
αφήνοντας αλώβητα
έμελλε να καταγραφεί στην ιστορία
σύντροφοι.
αυτά του τα θεμελιώδη
συστατικά στοιχεία, αλλά
ως ο Άνθρωπος που στάθηκε στην
Το 1982, ο σύντροφος Δημήτρης
κατορθώνοντας μέσα σε
πρώτη γραμμή του αγώνα της
Χριστόφιας έγινε μέλος της Κ.Ε
αυτές τις απαιτητικές και
κυπριακής αριστεράς, πρώτος
του ΑΚΕΛ και το 1986 μέλος του
δύσκολες συνθήκες να
μεταξύ ίσων και ίσος μεταξύ
πολιτικού γραφείου του κόμματος,
ενισχύσει περαιτέρω το
πρώτων
ενώ το 1988 εξελέγη στη θέση του Γ.Γ
κόμμα μας.
του κόμματος. Όλα αυτά τα χρόνια
συνέχιζε να αναφέρεται στην ΕΔΟΝ
Στα κατοπινά χρόνια
ως το «χρυσό απόθεμα» και φρόντιζε
το ΑΚΕΛ ευτύχησε να
το κόμμα να δίνει πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αφορούσαν ενδυναμωθεί, έχοντας στο πηδάλιό του έναν άξιο ηγέτη που
τη νεολαία, τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους συνέχιζε στα βήματα και τις παρακαταθήκες των προκατόχων
φυσικά, αποδεικνύοντάς το έμπρακτα και από την θέση του του, κατακτώντας τα μεγαλύτερα ποσοστά σε βουλευτικές
Προέδρου της Δημοκρατίας.
εκλογές. Ενώ ποτέ δεν σταμάτησε να αγωνίζεται με πείσμα,
αφοσίωση και πίστη για τα δίκαια της εργατικής τάξης και όλων
Ο Δημήτρης Χριστόφιας αποτελούσε υπόδειγμα στελέχους και των εργαζομένων.
κομμουνιστή, ενώ όλη του η ιδεολογία περιστρεφόταν γύρω
από τον στόχο τόσο του ιδίου όσο και του κόμματός μας, του Ο μονάκριβός μας σύντροφος έφυγε, αλλά μας αφήνει
ΑΚΕΛ, αλλά και της ΕΔΟΝ, να απαλλάξουμε την κοινωνία από πλούσια παρακαταθήκη τον πατριωτισμό, τη γνησιότητα, την
την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για έναν πιο δίκαιο αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια, τους αμέτρητους αγώνες του για
κόσμο και για μια πατρίδα που να μην ξεχωρίζει τα ίδια της τα τη δικαιοσύνη και το δίκιο της Αθάνατης Εργατιάς, την ανιδιοτελή
παιδιά.
προσφορά του στον απλό εργάτη, τον μεροκαματιάρη άνθρωπο.
Γιατί, αυτός ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ο
Εφαρμόζοντας στην πράξη τον Μαρξισμό – Λενινισμό, ο Δημήτρης οραματιστής, ο επαναπροσεγγιστής, ο γνήσιος ΗΓΕΤΗΣ.
Χριστόφιας έθετε πάντοτε στις προτεραιότητες του κόμματος
την διεθνιστική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η εργατική τάξη Ο ακριβός μας σύντροφός έφυγε, έφυγε όμως όπως ακριβώς
είναι ενιαία και ως τέτοια πρέπει να αγωνίζεται.
ήρθε, ΕΝΤΙΜΟΣ και ειλικρινής. Και έτσι θα τον θυμόμαστε με
περηφάνια, ως τον δικό μας ΑΝΘΡΩΠΟ, ως τον δικό μας Δημήτρη,
Δε θα μπορούσε ποτέ να λείπει από τους αγώνες του, ο απλός μέλος της δικιάς μας μεγάλης οικογένειας, αυτής του ΑΚΕΛ και
καθημερινός άνθρωπος, ο απλός εργάτης, τον οποίο έθετε της ΕΔΟΝ!
πάντοτε στο επίκεντρο της δράσης του, με έναν τρόπο ευαίσθητο
και ουσιαστικό. Άλλωστε, γι’ αυτόν αφιέρωσε όλο του το είναι. Σε ευχαριστούμε για όλα δικέ μας Comandante!
Για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο γενναιόδωρη για την ‘Αθάνατη
Εργατιά’, άξιο τέκνο της οποίας αποτελούσε κι ο ίδιος φυσικά.
•Δημήτρης Χαραλάμπους
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ολύ συγκινητική ήταν η πρώτη φορά που δώσαμε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας... Πάντα αφήναμε δύο άτομα να μοιράζουν τα έντυπα μας και εκεί δόθηκε
το πρώτο φύλλο της εφημερίδας[...]Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι οι φασίστες δεν το πίστευαν ότι εκδόθηκε και μοιράστηκε φύλλο εφημερίδας από την τότε
νεοσύστατη ακόμα Προοδευτική. Το γεγονός αυτό έγινε το 1975[...] Φωνάζαμε η εφημερίδα της Προοδευτικής των δημοκρατικών φοιτητών!»
Τα λόγια, ενός δημοκρατικού φοιτητή, μέλους της συντακτικής της εφημερίδας “Προοδευτική’’, εκφραστικό όργανο του φοιτητικού τμήματος της ΕΔΟΝ.

‘’Μας λένε οι εχτροί μας και γνωστή ακόμα να γίνει η αλήθεια,
δεν μπορεί άλλο πιά να διαδοθεί, μα είμαστε εμείς αυτοί που
την διαδίδουν’’ έγραφε ο Μπρεχτ στο τι ‘’μας λένε οι εχτροί
μας’’. Το απόσπασμα αυτό από ποίημα του Μπρεχτ το επιφέρει η
προμετωπίδα του εκφραστικού οργάνου της ΕΔΟΝ, η εφημερίδα
‘’Νεολαία’’. Το εκφραστικό όργανο της ΕΔΟΝ, όπως και κάθε
κομματικό επαναστατικό έντυπο, αποτελεί τομή στην ισχυροποίηση
της οργάνωσης και του κόμματος μας, αφού είναι αναπόσπαστο
στοιχείο των κομμάτων και των νεολαιών που μάχονται για μια
άλλη κοινωνία, ποιοτικά ανώτερη, τη σοσιαλιστική.
Η ιδέα, για την εφημερίδα του κόμματος, το χαρακτήρα και την
αποστολή της ανήκει στους Μαρξ και Ένγκελς. Την 1η Ιουνίου του
1848 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της πολιτικής εφημερίδας «Νέα
Εφημερίδα του Ρήνου». Αρχισυντάκτης της ήταν ο Καρλ Μαρξ και
η προμετωπίδα της έφερε την φράση: «Όργανο της δημοκρατίας».
Στην ουσία, η εφημερίδα αυτή ήταν το βήμα της διάδοσης της
επιστημονικής κοσμοθεωρίας, μέχρι το επίπεδο που είχαν ως τότε
ερμηνεύσει και επεξεργαστεί οι Μαρξ - Ένγκελς, αλλά και πολιτικό
όργανο προώθησης των συμφερόντων του προλεταριάτου.
«...Μας χρειάζεται κατά πρώτο λόγο μια εφημερίδα. Χωρίς
αυτή είναι αδύνατο να διεξάγεται συστηματική, βασισμένη σε
αρχές και ολόπλευρη προπαγάνδα και ζύμωση... Ο ρόλος όμως
της εφημερίδας δεν περιορίζεται μόνο στη διάδοση ιδεών, μόνο
στην πολιτική διαπαιδαγώγηση και την προσέλκυση πολιτικών
συμμάχων. Η εφημερίδα δεν είναι μόνο συλλογικός προπαγανδιστής
και συλλογικός διαφωτιστής, μα και συλλογικός οργανωτής...».
(Β. Ι. Λένιν, «Από πού να αρχίσουμε», Άπαντα, Τόμος 5 σελ.... )
Η αναγκαιότητα της ύπαρξης Κομματικού Επαναστατικού Τύπου,
αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο άρθρο του Λένιν. Από τότε, ο Λένιν,
έδωσε περιεχόμενο και χαρακτήρα στο ρόλο που πρέπει να έχει ο
κομματικός τύπος. Να προετοιμάζει τον υποκειμενικό παράγοντα,
τον λαό δηλαδή, αφού μέσω του οργάνου αυτού, μπορούν να
διαδοθούν οι θέσεις και η στρατηγική μας για τα ζητήματα που
βρίσκονται ενώπιον μας. Τα κομματικά έντυπα, αναδεικνύουν τα
προβλήματα των νέων, των εργαζομένων, αποκαλύπτουν τις αιτίες
και πηγές των προβλημάτων, ενημερώνουν, δίνουν επιχειρήματα,
εμπνέουν και καθοδηγούν. Επομένως η μεγαλύτερη και καλύτερη
επαφή με τον Κομματικό Τύπο, η αξιοποίηση του, η προώθηση του
αποτελεί μέσο και όργανο σύνδεσης της βάσης με το κόμμα. Είναι
λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη τους.
Στην Κύπρο, η ιστορία του κομματικού τύπου ακολούθησε την
δύσκολή ανηφορική πορεία που ακολούθησε η ιστορία ολόκληρου
του κινήματος . Το ρόλο του εκφραστικού οργάνου, για το κόμμα
μας, είχαν πρώτα η εφημερίδα, «Πυρσός» και έπειτα ο «Νέος
Άνθρωπος», ο «Εργάτης», ο «Νέος Εργάτης», ο «Ανεξάρτητος»,
ο «Δημοκράτης», ο «Νέος Δημοκράτης», τα «Εργατικά Νέα». Την
σκυτάλη πήρε το 1956, η Χαραυγή. Η πρώτη έκδοση της ήταν
τετρασέλιδη, και έστειλε το μήνυμα σε κάθε γωνιά της Κύπρου,
πώς το ΑΚΕΛ, παρά τις διώξεις και τις δολοφονίες που υπέστη, είναι
εδώ. Οι σύντροφοι, που είχαν χρέωση το μοίρασμα της εφημερίδας,
έπαιζαν κορόνα γράμματα τη ζωή τους για να φτάσει η εφημερίδα
παντού. Έκτοτε, ήταν όπλο αντίστασης, αφού η παρακαταθήκη
της ήταν στιγματισμένη από τις ανελέητες επιθέσεις που δέχτηκαν
τα προηγούμενα εκφραστικά όργανα του κόμματος, όπως εκείνη
η επίθεση που δέχτηκε ‘’ο Νέος Δημοκράτης’’ το 1955, από τους
αποικιοκράτες που κατέστρεψαν έγγραφα και περιουσιακά του
στοιχεία.
Σε μια περίοδο όπως η σημερινή, όπου η ανελέητη επίθεση των
νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων εις βάρος των εργαζομένων
οξύνεται και η αξιοποίηση των αστικών Μ.Μ.Ε για την προώθηση
και την επιβολή των αντιλαϊκών πολιτικών είναι βασικό εργαλείο
στα χέρια τους, είναι επιβεβλημένη η μελέτη και η προώθηση
όποιας μορφής κομματικού τύπου.
Για αυτό, η κάθε ΕΔΟΝίτισσα και ΕΔΟΝίτης, έχουν χρέος, την
διάδοση της ‘’Νεολαίας’’ η οποία φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια
από το πρώτο φύλλο έκδοσης της. Η Νεολαία, πέραν από ένα μέσο
ενημέρωσης και προβολής των θέσεων της οργάνωσης μας, αποτελεί
ιδεολογικό και πολιτικό όργανο το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα στην
κάθε μορφή παραπληροφόρησης, που προσπαθεί να εγκατασταθεί
στη συνείδηση μας, είτε μέσω των έντυπών είτε μέσω των
διαδικτυακών σελίδων πληροφόρησης. Ταυτόχρονα, η «Νεολαία»,
είναι αναγκαία για κάθε νέο που αρνείται να συμβιβαστεί, αρνείται
να «χωνέψει» ότι το μέλλον του έχει καθοριστεί ήδη από όλους

Τα κομματικά έντυπα,
αναδεικνύουν τα
προβλήματα των νέων, των
εργαζομένων, αποκαλύπτουν
τις αιτίες και πηγές των
προβλημάτων, ενημερώνουν,
δίνουν επιχειρήματα,
εμπνέουν και
καθοδηγούν.
αυτούς που μας θέλουν γονατισμένους.
Πρώτα απ’ όλα όμως, η ανάγνωση της θα
πρέπει να γίνεται από εμάς, τα μέλη και
τα στελέχη της παράταξης. Ο κομματικός
τύπος, έχει ως σημείο αφετηρίας του
την προώθηση των θέσεων και της
στρατηγικής μας. Χρησιμοποιήθηκε και θα
χρησιμοποιείται ως όργανο αντίστασης και
πάλης ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων,
τον ιμπεριαλισμό, στον φασισμό και στο
σύστημα που τον γεννά.
Ας δοθεί λοιπόν το σάλπισμα, στα 60
χρόνια της εφημερίδας μας, να βγούμε με
ακόμα περισσότερη ορμή, μαχητικοί και
ασταμάτητοι, να διακινήσουμε τη νεολαία
απ΄ άκρη σ’ ακρη της Κύπρου!
Για τον ΕΔΟΝίτη που μελετά τις
προτεραιότητες της οργάνωσης.
Τον Νέο Εργαζόμενο που παλεύει να τα
βγάλει πέρα.
Τον Φοιτητή που του κλέβουν το βιβλίο από
το χέρι.
Τον
μαθητή
που
προσπαθούν
να
καλουπώσουν στο σχολείο.
Για όλη τη νεολαία - Εφημερίδα «Νεολαία»
Από την 7η Ιουνίου και κάθε πρώτη Κυριακή
του μήνα να φροντίσουμε να φτάσει η
εφημερίδα μας παντού!
•Λένος Χριστοφόρου
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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λέξη «μελάνωμα», σύμφωνα με τον Ιπποκράτη κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., προέρχεται από το αρχαίο
ελληνικό επίθετο «μέλᾱς» (μαύρο) και το επίθημα «ώμᾱ» (όγκος) αν και η πρώτη φορά που το μελάνωμα
γνωστοποιήθηκε ως ασθένεια ήταν το 1812 από τον René Laënnec.

Το δερματικό μελάνωμα αναπτύσσεται από κακοήθη πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων (Διάγραμμα
1). Τα μελανοκύτταρα κατοικούν στο δέρμα και παράγουν την χρωστική ουσία μελανίνη η οποία καθορίζει το χρώμα
που θα έχει το δέρμα μας. Εάν δηλαδή το χρώμα του δέρματος μας είναι ανοιχτό ή σκούρο αυτό εξαρτάται από
την ποσότητα μελανίνης που παράγεται στο δέρμα. Το μελάνωμα είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους τύπους
καρκίνου του δέρματος λόγω της υψηλής μεταστατικής του τάσης, δηλαδή της τάσης για διασπορά σε διάφορα
άλλα σημεία του σώματος. Αν και έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την αποτελεσματική εξάλειψη
της νόσου, τα ποσοστά εμφάνισης αυξάνονται εκθετικά παγκοσμίως. Τα υψηλότερα ποσοστά αναφέρονται σε
Καυκάσιους πληθυσμούς (π.χ Αυστραλία, Σουηδία) λόγω του ανοιχτού χρώματος στο δέρμα.

Ένας σημαντικός
παράγοντας
περιβαλλοντικού
κινδύνου
για
την
ανάπτυξη
μελανώματος
είναι η ισχυρή
έκθεση
στον
ήλιο
(UV)
και
το ιστορικό από
ηλιακά εγκαύματα
σε νεαρή ηλικία.
Παράλληλα,
το
οικογενειακό
ι σ τ ο ρ ι κ ό
μελανώματος
έχει
σημαντικό
Διάγραμμα 1 Δερματικό μελάνωμα
ρόλο ως προς
σχηματισμός (η εικόνα επεξεργάστηκε
τον
κίνδυνο
από την ιστοσελίδα ROSWELL PARK)
ενός ατόμου να
αναπτύξει
την
ασθένεια. Τα περισσότερα περιστατικά μελανώματος, μέχρι και
το 90%, βρίσκονται στον γενικό πληθυσμό. Περίπου το 10% των
περιστατικών όμως φανερώνονται σε οικογένειες, επομένως,
το οικογενειακό (ή κληρονομικό) μελάνωμα ορίζεται από τη
συγκέντρωση τουλάχιστον δύο ή περισσότερων περιστατικών
μελανώματος σε συγγενείς πρώτου βαθμού (αδελφός/αδελφή ή
πατέρας/μητέρα).
Το DNA περιέχει γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη
βιολογική ανάπτυξη των ανθρωπίνων κυττάρων και ιστών,
δηλαδή μέσω των γονιδίων ή αλλιώς της γενετικής κληρονομιάς.
Οι διάφορες κακοήθεις μεταλλάξεις στο DNA που εμφανίζονται
σε αναπαραγωγικούς ιστούς, δηλαδή στα κύτταρα βλαστικής
σειράς (germline) θα κληρονομηθούν από τους απογόνους.
Αυτές οι μεταλλάξεις έχουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση
και προδιάθεση για καρκίνο σε μία οικογένεια με πολλαπλά
περιστατικά.
Τη δεκαετία του ‘90, επιστημονικοί ερευνητές ανακάλυψαν το
γονίδιο CDKN2A ως τον πρώτο γενετικό παράγοντα κινδύνου
για την οικογενειακή συσσώρευση μελανώματος. Όταν ένας
άνθρωπος έχει κληρονομήσει ένα κακοήθες μεταλλαγμένο
γονίδιο CDKN2A παρουσιάζει ρίσκο μέχρι και 70% για διαμόρφωση
δερματικού μελανώματος όπως και ένα δεύτερο ρίσκο 15% για
παρουσίαση καρκίνου στο πάγκρεας. Παρομοίως, κακοήθεις
μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και 2 φαίνεται να παρουσιάζονται
συχνά σε οικογένειες με πολλαπλά περιστατικά καρκίνου του
μαστού, με το ρίσκο ανάπτυξης να φτάνει στο 80%. Ενδεχομένως,
η ανακάλυψη γονιδίων υψηλού κινδύνου όπως το CDKN2A
και BRCA1 και 2 να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης ατόμων ή
οικογενειών με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Ως εκ
τούτου, ο απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης επιστημονικής
έρευνας διδακτορικού τίτλου είναι η ανακάλυψη νέων γενετικών
παραγόντων κινδύνου που αντιστοιχεί στην καλύτερη διάγνωση
και πρόληψη του καρκίνου και συγκεκριμένα του μελανώματος
σε αρχικό ή ήπιο και επομένως θεραπεύσιμο στάδιο.
Μετά την ανακάλυψη του γονιδίου CDKN2A, άλλα γονίδια έχουν
αναφερθεί ως υψηλού κινδύνου για την προδιάθεση οικογενειακού
μελανώματος. Αυτά τα γονίδια μπορούν να εξηγήσουν περίπου
το 10% των οικογενειακών περιστατικών μελανώματος, ωστόσο,
περίπου το 50% των περιστατικών παραμένει άγνωστο και απαιτεί
έρευνα.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν εξειδικευμένες
μεθόδους
της
μοριακής
ιατρικής,
ακολουθήσαμε
μια
κακοήθη
γενετική
μετάλλαξη η οποία δεν είχε προηγηθεί σε
κανένα άλλο οικογενειακό περιστατικό
μελανώματος ή άλλο είδος καρκίνου.
Συγκεκριμένα σε μία οικογένεια με πολλαπλά
περιστατικά
μελανώματος
φάνηκε
να
υπάρχει μία κοινή κακοήθης μετάλλαξη στο
γονίδιο NEK11 (Διάγραμμα 2). Επομένως,
τα ευρήματά μας υποστηρίζουν το ΝΕΚ11
ως υποψήφιο γενετικό παράγοντα κινδύνου
για ύπαρξη οικογενειακού μελανώματος. Η
ένδειξη αυτή είναι αρκετά σημαντική στον
τομέα της γενετικής και μοριακής ιατρικής
αφού ίσως το γονίδιο ΝΕΚ11 να μπορέσει να
συμπεριληφθεί σε γενετικούς ελέγχους στο
μέλλον.
Αξίζει να σημειωθεί πως χρειάζονται
ακόμη
περισσότερες
ερευνητικές
προσπάθειες στο μέλλον για εντοπισμό
κακοηθών μεταλλάξεων στο γονίδιο
ΝΕΚ11 σε οικογένειες με πολλαπλά
περιστατικά μελανώματος παγκοσμίως
για να μπορέσει να συμπεριληφθεί σε
γενετικούς ελέγχους και να αποκτήσει
κλινική σημασία. Ο απώτερος σκοπός
είναι η ανίχνευση ατόμων με υψηλό
κίνδυνο για εμφάνιση μελανώματος
και η διάγνωση σε θεραπεύσιμο
στάδιο του καρκίνου. Τα εντατικά
Διάγραμμα 2 Ανίχνευση της μετάλλαξης βλαστικής
κλινικά δεδομένα παρακολούθησης
σειράς (germline) στο γονίδιο NEK11. Το διάγραμμα
σε οικογένειες με αποδεδειγμένες
παρουσιάζει μια οικογένεια με 5 περιστατικά
κακοήθης μεταλλάξεις βλαστικής σειράς
καρκίνου (μελανώματος)- κύβος- γυναίκες, κύκλοςέχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον
άντρες, ρόμβος-άγνωστο φύλο
αριθμό των περιστατικών μελανώματος.
Ωστόσο, οι κοινές περιβαλλοντικές
εκθέσεις των προσβεβλημένων μελών
της οικογένειας όπως και η ύπαρξη
πολλαπλών γενετικών παραγόντων κινδύνου θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μελανώματος.
Η έρευνα αυτή έχει δεχθεί κριτική από ομότιμους επιστήμονες και έχει δημοσιευθεί σε γνωστό επιστημονικό
περιοδικό (www.jmg.bmj.com/content/57/3/203).
Εν κατακλείδι, μέσω της εφαρμογής νέων μοριακών τεχνικών και δεδομένων, ελπίζουμε να έχουμε κάνει
ένα βήμα μπροστά στην κατανόηση των γενετικών εξαρτήσεων στο οικογενειακό μελάνωμα. Η ανίχνευση
νέων γενετικών παραγόντων σε οικογένειες με πολλαπλές περιπτώσεις καρκίνου μπορεί να συμβάλει
στην έγκαιρη διάγνωση αλλά και θεραπεία ενός εξαιρετικά θανατηφόρου
τύπου καρκίνου όπως είναι το μελάνωμα.
*Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Έρευνας και
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 [Grant Agreement
No 641458]
•Ειρήνη Χριστοδούλου,
Διδακτορική Φοιτήτρια,
Marie Skłodowska-Curie fellow
Leiden University Medical Center (LUMC), The Netherlands
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πανδημία από τον ιό COVID19 έφερε στις ζωές όλων μας
δραματικές αλλαγές. Αλλαγές σε
προσωπικό, επαγγελματικό αλλά
και κοινωνικό επίπεδο βγαίνουν
στο φως μέρα με τη μέρα. Άλλαξε
η καθημερινότητα μας, αυξήθηκε
η ανασφάλεια στο σύνολο των Κύπριων ενώ
παράλληλα βγήκαν στην επιφάνεια μισαλλόδοξα
μηνύματα και φανερώθηκαν σκοπιμότητες
που ίσως των περισσότερων από εμάς να μην
περνούσαν καν από το μυαλό μας μέσα σε όλο
αυτό τον χαμό που γινόταν γύρω μας.

πολιτική

επιστρέψουν πίσω στα σχολεία τους μαζί με τους
υπόλοιπους συμμαθητές τους χωρίς να έχουν
δικαίωμα ίσης μεταχείρισης.
Η απόφαση των κατοχικών αρχών που προβλέπει ότι
όσοι εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές, κατά την
επιστροφή τους στα κατεχόμενα θα αναγκάζονται να
μπαίνουν σε καθεστώς καραντίνας δυσχεραίνει ακόμα
περισσότερο την κατάσταση. Η δική μας στάση όμως
σαν Κυπριακή Δημοκρατία, ως η αρχή που επιζητά
επανένωση του νησιού πρέπει να είναι ακλόνητη,
αφού για εμάς τα οδοφράγματα δεν αποτελούν τα
σύνορα για την είσοδό μας σε άλλη χώρα, αλλά μια
οδυνηρή και προσωρινή κατάσταση που σε πείσμα
των καιρών, των κάθε λογής εθνικιστών και των
ιμπεριαλιστικών
κύκλων,
θα
επιλύσουμε.

Σε μία πανδημία σαν αυτή που ζούμε σήμερα
ή σε άλλου
είδους κρίσεις,
ο άνθρωπος
Η δική μας στάση όμως σαν
γίνεταιπιο
Κυπριακή Δημοκρατία, ως η
αλληλέγγυος και
Απαράδεκτο
ευαίσθητος με τα
είναι επίσης το
αρχή που επιζητά επανένωση
θέματα υγείας
γεγονός
ότι,
του νησιού πρέπει να είναι
και επιβίωσης,
ελληνοκυπριακό
ακλόνητη, αφού για εμάς τα οδοφράγματα
προσπαθεί με το
τηλεοπτικό
δεν αποτελούν τα σύνορα για την είσοδό μας
παράδειγμά του
κανάλι προέβη
να εμπνεύσει
σε δημοσκόπηση
σε άλλη χώρα, αλλά μια οδυνηρή και
και τους άλλους
για το αν θα
προσωρινή κατάσταση που σε
γύρω του και
ανοίξουν ή όχι
πείσμα των καιρών, των κάθε
προσπαθεί να
τα οδοφράγματα
λογής εθνικιστών και των
βοηθήσει με
στο μέλλον λες
κάθε τρόπο τον
και από πλευράς
ιμπεριαλιστικών κύκλων,
συνάνθρωπό του
Κ υ π ρ ι α κ ή ς
θα επιλύσουμε
ή τουλάχιστον
Δημοκρατίας
αυτό θα ήταν το
υπάρχει αυτό το
ιδανικό.
δίλημμα, δίνοντας
από τη μία λάθος εντυπώσεις στο εσωτερικό αλλά
Η άλλη όχθη περιλαμβάνει τους ανθρώπους και διεθνώς.Το πιο τραγικό είναι ότι δίνεται βήμα
που σκέφτονται πώς θα σώσουν μόνο τον εαυτό έκφρασης σε κάθε λογής εθνικιστή που ονειρεύεται
τους, πώς θα διασφαλίσουν τη δική τους δουλειά, τη μονιποποίηση της κατάστασης αυτής. Το θέμα των
πώς θα καταφέρουν τα δικά του παιδιά να πάνε οδοφραγμάτων θα έπρεπε εφόσον είναι στρατηγικής
στο σχολείο χωρίς να βλέπουν καθαρά πως σαν σημασίας για την επίλυση του Κυπριακού να χαίρει
ντόμινο θα έρθει και θα επηρεάσει και τη δική τους μεγαλύτερης προσοχής και ευαισθησίας.
ζωή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό η απορρύθμιση
της ζωής του συνανθρώπου τους. Συνάνθρωπος Η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει την υπεύθυνη και πατριωτική
επίσης δεν είναι μόνο ο συγγενής και ο γείτονας, στάση που έχει όλα αυτά τα χρόνια με ενέργειες και
είναι και ο κάτοικος των απομακρυσμένων χωριών πρωτοβουλίες που θα φέρνουν τις δύο κοινότητες πιο
και πόλεων από τη δική μας, ο συνάδελφος κοντά, που θα φέρνουν την επίλυση του Κυπριακού
στο χώρο εργασίας μας αλλά και ο ξεχασμένος προβλήματος ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξή του.
μεροκαματιάρης και μαθητής που ζει στις Παράλληλα θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε
κατεχόμενες περιοχές.
όσους προσπαθούν να λοιδορήσουν την υπόθεση του
Κυπριακού με κάθε τρόπο για να εξυπηρετήσουν τα
Στους τελευταίους δυστυχώς, η αλληλεγγύη της δικά τους συμφέροντα.
κοινωνίας μας αποδείχτηκε λειψή. Τουρκοκύπριοι
εργαζόμενοι συμπατριώτες μας έχουν αποκλειστεί Αλληλεγγύη λοιπόν το όπλο του λαού μας και σε αυτή
στις κατεχόμενες περιοχές οδηγώντας από τη τη περίπτωση, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
μια σε εργασιακή ανασφάλεια και από την άλλη μαζί να βρούμε λύσεις που θα εγγυούνται την
προκαλώντας προβλήματα ομαλής λειτουργίας ασφάλεια για την ελεύθερη διέλευση από και προς
στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται
τα οδοφράγματα ώστε να μην αφήνει επιλογή σε
όσους τα θέλουν κλειστά.
Παρόμοιο πρόβλημα προκύπτει και με τους
Τουρκοκύπριους μαθητές σε αγγλόφωνα σχολεία •Μέλιος Μιχαήλ
στις ελεύθερες περιοχές που θα καλεστούν να Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

ευρωπαϊκά θέματα

O

καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της στην κοινωνία
είναι η ενίσχυση της οργανωμένης αλληλεγγύης και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παντού στην Ευρώπη οι άνθρωποι δείχνουν τεράστια αλληλεγγύη μεταξύ τους. Στην
Ευρώπη μετά την πανδημία, η αλληλεγγύη στις τοπικές κοινότητες, θα πρέπει να
μετατραπεί σε αλλαγή σε μεγάλη κλίμακα, ώστε η ανάκαμψη από αυτήν την κρίση να βασίζεται
στην ισότητα, τα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα.
Η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε
ανθρώπου, σύμφωνα με το καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο οποίο
έχουν προσχωρήσει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, η σημερινή πανδημία COVID19 δείχνει σαφώς ότι οι πολιτικές που βασίζονται στη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις
και την απορρύθμιση είχαν εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας
στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει σοβαρά προβλήματα στη διασφάλιση αυτού
του θεμελιώδους δικαιώματος. Για να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, τώρα και στο μέλλον, η
δημόσια υγεία πρέπει να τεθεί σε δημόσιο ή μη κερδοσκοπικό έλεγχο. Κάτι
τέτοιο θα ήταν ευθυγραμμισμένο με τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος παρέχει σε οποιονδήποτε χωρίς
επαρκείς πόρους το δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική βοήθεια (άρθρο 13). Η
ένταξη της ΕΕ στην αναθεωρημένη ΟΚΕ θα αποτελούσε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη
αναγνωρίζει πραγματικά το θεμελιώδες δικαίωμα της καθολικής πρόσβασης στην
υγειονομική περίθαλψη και την υποχρέωση των κρατών να παρέχουν αυτήν τη περίθαλψη
σε όλους τους πολίτες.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας περιορίζουν σοβαρά τις
θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (ΕΣΔΑ), τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα και όσο το δυνατόν
πιο περιορισμένα. Ωστόσο, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η πανδημία χρησιμοποιείται από τις
αρχές ως πρόσχημα για τη υιοθέτηση κατασταλτικών μέτρων για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την
πανδημία. Σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, υπάρχει κίνδυνος ανισορροπίας μεταξύ των μέτρων για την
καταπολέμησης της πανδημίας και των υποχρεώσεων σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ΕΣΔΑ
παρέχει πρόσβαση σε κάθε πολίτη για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε
περίπτωση τέτοιας ανισορροπίας. Ειδικά σε περιόδους κρίσης, αυτή η Σύμβαση θα πρέπει να τηρείται σε όλη
την Ευρώπη, από όλες τις χώρες καθώς και από την ΕΕ. Η επιτάχυνση της διαδικασίας προσχώρησης της ΕΕ
στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα έδειχνε ότι η Ευρώπη θέλει
πραγματικά να καταπολεμήσει αυτήν την πανδημία διατηρώντας παράλληλα θεμελιώδεις αξίες και πρότυπα.
Για αυτούς τους λόγους, καλούμαστε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων
όλων των κρατών μελών της ΕΕ, να αυξήσουν την οργανωμένη αλληλεγγύη και να προστατεύσουν τα
θεμελιώδη δικαιώματα σε αυτές τις περιόδους κρίσης. Προτρέπουμε την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης
να ολοκληρώσουν την ένταξη της ΕΕ στην ΕΣΔΑ και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην
ΕΕ στην αναθεωρημένη ΟΚΕ.

Α

πό το 2019, η Cyta έγινε ο πρώτος οργανισμός
στη χώρα μας που υπέγραψε τον Εθνικό
Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας στο
Χώρο Εργασίας (Diversity Charter). Ο Χάρτης
εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ “DIMAIN”, με Εθνικό Εταίρο το
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation). Στόχος του είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων,
η προώθηση της ισότητας στην εργασία, η προώθηση της
διαχείρισης της διαφορετικότητας και της ένταξης, καθώς
και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο.
Η Cyta, ηγέτης στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των
Κυπριακών επιχειρήσεων, διαχρονικά ακολουθεί τις
υπάρχουσες νομοθεσίες και αποτελεί παράδειγμα για
τις εργασιακές του συνθήκες. Με την υπογραφή του
Χάρτη, η Cyta καθίσταται πρωτοπόρα, όχι μόνο στον τομέα
των Τηλεπικοινωνιών, αλλά και στο πεδίο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, αποδεικνύοντας και τη βαρύτητα που
της προσδίδει.

Υπογράφοντας τον Εθνικό Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας
στο Χώρο Εργασίας, η Cyta αναγνωρίζει ότι μπορεί να γίνει ακόμα
καλύτερη. Ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική αριστεία
αποτελεί διαχρονική της επιδίωξη. Μέσω αυτής της ενέργειας, η Cyta
έχει αποδείξει ότι μπορεί και οφείλει να βελτιώνει τις διαδικασίες της,
τον τρόπο που επικοινωνεί και συμπεριφέρεται, την ίδια την κουλτούρα
της. Έτσι, με οδηγό τον Χάρτη, διασφαλίζει ότι μπορεί να προσφέρει ένα
εργασιακό περιβάλλον αποδοχής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ελεύθερο
από προκαταλήψεις.
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έσα από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα, συμπεριλαμβανομένης
και της ΕΔΟΝ, αναπροσάρμοσαν την δράση τους ούτως ώστε να προσαρμόζεται στα μέτρα που ήταν σε ισχύ. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
συνεχίσαμε να έχουμε άποψη και προσφέραμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας στον κυπριακό λαό.

Έμπρακτη προσφορά στην μάχη κατά της πανδημίας
Το ΑΚΕΛ καθώς και οι υπόλοιπες οργανώσεις του Κινήματος εξακολουθούν να ασκούν
κριτική στους χειρισμούς της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη για την διαχείριση
της πανδημίας. Την ίδια ώρα που ασκούν κριτική καταθέτουν σωρεία εισηγήσεων
για την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας.
Μετά από εισήγηση του κόμματος μας, η κυβέρνηση προέβη σε δημιουργία κινητών
μονάδων στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού για προμήθεια αγαθών.
Ως Λαϊκό Κίνημα καταθέσαμε κατάλογο για να στελεχώσουμε τις κινητές μονάδες
θέτοντας στη διάθεση των κρατικών υπηρεσιών, πέραν των 350 μελών και στελεχών.
Παρά την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην σύσταση και ενεργοποίηση των
ομάδων οι εθελοντές ρίχτηκαν με αυταπάρνηση σε αυτό το καθήκον.
Έγινε εισφορά €20.000 από βουλευτές – μέλη Π.Γ ΑΚΕΛ και εμμίσθους Λαϊκού
Κινήματος για ενίσχυση του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου στα
πλαίσια στήριξης των προσπαθειών έρευνας γύρω από τον κορωνοϊό αλλά και
παρόμοιου τύπου ασθένειες.
Διοργανώθηκε από το ΑΚΕΛ παγκύπρια αιμοδοσία ενώ παράλληλά έγινε έκκληση σε
όλους να συνεχίσουν να δίνουν αίμα καθώς τα αποθέματα αίματος εξαντλούνταν.
Αθρόα ήταν η προσέλευση μελών των Οργανώσεων του Κινήματος.
Κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν χειρουργικές μάσκες, προσωπίδες και ποδονάρια
για τις ανάγκες των λειτουργών υγείας αλλά και του πληθυσμού γενικότερα.

Τηρώντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα
συνεχίσαμε να έχουμε
άποψη και προσφέραμε με
τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις υπηρεσίες
μας στον κυπριακό
λαό
Πολύμορφη Διαδικτυακή Καμπάνια
Δεσπόζουσα θέση, αυτή την περίοδο κατείχε η πολύμορφη διαδικτυακή καμπάνια
που πραγματοποιήσαμε και είχε ως στόχο να ενημερώσουμε για την κατάσταση
στα δημόσια νοσηλευτήρια, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στον πολιτισμό,
να δώσουμε βήμα σε όσους αντιμετωπίζουν από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της
πανδημίας και να προσφέρουμε εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας.
Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας μας, δημοσιεύτηκαν πέραν των 150 αναρτήσεων.
Πιο συγκεκριμένα:
Live προβολές ταινιών / Διαδικτυακές βίντεο – συνεντεύξεις / Γραπτές συνεντεύξεις
/ Αφηγήσεις παραμυθιών από παιδιά και ηθοποιούς / Άρθρα για την επικαιρότητα
/ Προβολή των θέσεων μας για τη Δημόσια Υγεία / Συναυλίες από τα Φεστιβάλ
μας και όχι μόνο / Βιβλιοπροτάσεις / Ταινιοπροτάσεις / Φιλμάκι για την Υγεία /
Εκπαιδευτικό φιλμάκι ΡΙΚ για τον κορωνοϊό / Εγχειρίδια και εκδόσεις.

Αλλιώτικη Πρωτομαγιά
Με σύνθημα «Μένουμε δυνατοί! Προστατεύουμε την Υγεία και τα Εργασιακά μας
δικαιώματα», η ΠΕΟ τίμησε με ένα αλλιώτικο τρόπο την μέρα των εργαζομένων.
Πραγματοποιήθηκε συμβολική εκδήλωση έξω από τα γραφείο της ΠΕΟ και έγινε
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των αφανών ηρώων της εργατικής τάξης από
τους επικεφαλής των οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος, της ΠΕΟ, του ΑΚΕΛ, της
ΕΔΟΝ, της ΠΟΓΟ και της ΕΚΑ. Ακολούθησε ένα μαραθώνιο επετειακό αφιέρωμα με
συμμετοχή τριάντα και πλέον μουσικών και ηθοποιών που συμμετείχαν αφιλοκερδώς.
Εκτός από το πολιτιστικό πρόγραμμα προβλήθηκαν βιντεογραφημένα μηνύματα
από βετεράνους αγωνιστές του ταξικού συνδικαλιστικού Κινήματος καθώς και
Τουρκοκύπριους συνδικαλιστές.
Η εκδήλωση, η κατάθεση καθώς και το αφιέρωμα μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του
διαδικτύου. Συγκινητική ήταν και η ανταπόκριση από εκατοντάδες εργαζόμενους που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΠΕΟ για να αναρτήσουν έξω από τα σπίτια τους,
το σύμβολο των αγώνων που τιμούμε αλλά και των αγώνων που μας περιμένουν,
την κόκκινη σημαία.

αφιέρωμα

Τιμή στους Καβάζογλου και Μισιαούλη
Για πρώτη φορά δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πορεία προς τιμή των ηρωωμαρτύρων της
ελληνοτουρκικής φίλιας, των Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και του Κώστα Μισιαούλη που δολοφονήθηκαν
άνανδρα από την φασιστική
τρομοκρατική οργάνωση ΤΜΤ.
Αφού η επέτειος συνέπεσε με
την πανδημία, η Οργάνωση
μας
πραγματοποίησε
αφιέρωμα στην μνήμη των δυο
ηρωομαρτύρων

75η επέτειος της
Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών
Δεκάδες μέλη της ΕΔΟΝ,
σε όλες τις επαρχίες και σε
χώρους σπουδών της Ελλάδας
κατέθεσαν γαρύφαλλα
τιμώντας με αυτό τον συμβολικό
τρόπο την 9η Μαΐου 1945
που σηματοδότησε το τέλος
το Β’ Παγκοσμίου πολέμου
στέλνοντας έτσι το μήνυμα:
«Ποτέ πια φασισμός»

Εντείνουμε τον
αγώνα μας για να
μην πληρώσουν οι
εργαζόμενοι και η
νεολαία την κρίση που
δημιουργήθηκε λόγω της
εξάπλωσης της
πανδημίας

Πρωτοβουλίες Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων
Με την επιβολή των μέτρων αναβλήθηκαν οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων των
ΕΔΟΝόπουλων, και αναπροσαρμόστηκε η δράση του κινήματος. Πραγματοποίησε εκστρατεία στήριξης
του αγώνα των επαγγελματιών υγείας (γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού, κ.α.)
και άλλων εθελοντών που καταβάλλουν προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας.
Τα παιδιά αποστείλαν δεκάδες δημιουργίες (ζωγραφιές, ποιήματα, τσιαττιστά, και άλλες μορφές
τέχνης) δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Πρωτοβουλίες Μαθητικού Τμήματος
Το μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ πραγματοποίησε την δική του εκστρατεία καταγραφής και ανάδειξης
προβλημάτων που προέκυψαν στην εκπαίδευση, μέσω αρθρογραφίας και προώθησης τους στο
ανώτερο όργανο εκπροσώπησης των μαθητών, την ΠΣΕΜ. Κρατούσε καθημερινή επαφή με τους
μαθητές και διοργάνωσε διαδικτυακό διαγωνισμό ανάρτησης φωτογραφιών από αγώνες που
συμμετείχαν οι μαθητές πριν την πανδημία.

Πρωτοβουλίες Φοιτητικού Τμήματος
Μεγάλο βάρος έπεσε στις πλάτες των στελεχών του φοιτητικού τμήματος της ΕΔΟΝ αφού από την
πρώτη στιγμή κρατούσαν επαφή και στάθηκαν δίπλα από τους χιλιάδες φοιτητές που βρίσκονταν στην
Κύπρο και το εξωτερικό. Συνέβαλε επίσης με την παραγωγή πολιτικής εντός και εκτός των χώρων
σπουδών αλλά και μέσα από το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης τους την ΠΟΦΝΕ - ΠΟΦΕΝ.

Διάφορες άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις
Κοινή δράση ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών οργανώσεων νεολαίας με σύνθημα DIVIDED
WE FIGHT - UNITED WE STAND.
Απολύμανση των γραφείων και τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής στα γραφεία των
Οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος
Δωρεάν δημοσίευση του εκφραστικού οργάνου του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, της εφημερίδας Νεολαία, στο
διαδίκτυο για την περίοδο της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων.
Συνυπογραφή κοινής ανακοίνωσης με άλλες 57 Κομμουνιστικές Νεολαίες από όλο τον κόσμο σχετικά
με την πανδημία.
Πραγματοποίηση ζωντανών διαδικτυακών συζητήσεων από το ΑΚΕΛ για σειρά θεμάτων που
σχετίζονταν με την πανδημία (υγεία, παιδεία κ.α.)
Πραγματοποίηση διαδικτυακών συνεδριών των εκλεγμένων σωμάτων της Οργάνωσης με κορύφωση
την σύνοδο του Κεντρικού Συμβουλίου η οποία έθεσε τις γενικές κατευθύνσεις και τις νέες ημερομηνίες
για την πραγματοποίηση του 33ου ΠΦΝΦ προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες.
Πραγματοποιήθηκε στις 2 και 9 Μαΐου διαδικτυακή μορφωτική σχολή του Κεντρικού Συμβουλίου
της ΕΔΟΝ με θέμα “Ιστορία του Κυπριακού και επιδιωκόμενη μορφή λύσης”.

Μένουμε Δυνατοί για τους αγώνες που έρχονται!
Η πανδημία φανέρωσε με τον πιο έντονο τρόπο την βαρβαρότητα του συστήματος που ζούμε. Ο
δικός μας αγώνας δεν θα σταματήσει ούτε με την χαλάρωση των μέτρων, ούτε με την οριστική
αντιμετώπιση του υιού. Εντείνουμε τον αγώνα μας για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και η
νεολαία την κρίση που δημιουργήθηκε λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας.
•Επιμέλεια
Σάββας Χριστοφόρου
Μέλος Γραφείου Τύπου & Προβολής
ΚΣ ΕΔΟΝ
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Η

1η Ιουνίου από το 1925 έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Συνέλευση για την Ευημερία
του παιδιού της Γένοβας, ως η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού. Η Παγκόσμια Ημέρα του Γονέα
γιορτάζεται επίσης κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ το 2012, ως φόρος τιμής στους γονείς όλου του κόσμου. Το σχετικό ψήφισμα του
ΟΗΕ αναγνωρίζει το ρόλο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών και καλεί τα κράτη – μέλη να
γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων σε πλήρη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και
με τη συμμετοχή των νέων και των παιδιών.

Κάθε χρόνο αυτή η μέρα γιορτάζεται μέσα από την διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων με
δραστηριότητες και φεστιβάλ αφιερωμένα στο παιδί. Η μέρα αυτή εκτός από τον ψυχαγωγικό
χαρακτήρα που έχει, υπενθυμίζει σε όλους μας τη θέση και τα δικαιώματα που έχει κάθε παιδί σε
όλες τις χώρες του κόσμου όπως και την υποχρέωση που έχουμε εμείς ως ενήλικες, ως κοινωνία
αλλά και ως κράτος απέναντι τους.
Το παιδί ανήκει σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Κάθε παιδί,
σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, έχει δικαίωμα να ζει σε ασφαλές
και προστατευτικό περιβάλλον που να επιτρέπει την ανάπτυξη, την ελευθερία, τη βασική
εκπαίδευση, την υγεία, τη φροντίδα, τη ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο. Δυστυχώς
όμως ακόμη και σήμερα σε πολλές χώρες τα βασικά δικαιώματα του παιδιού όπως τα
πιο πάνω καταπατούνται. Τα παιδιά αποτελούν ένα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό και
γίνονται εύκολα θύματα χειραγώγησης και εκμετάλλευσης. Για να μπορούν να επιβιώνουν
τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειες τους, αναγκάζονται να ζουν και να δουλεύουν
παράνομα κάτω από άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες με αποτέλεσμα να βλάπτεται η
υγεία, η σωματική, πνευματική, ψυχική και ηθική τους ανάπτυξη.
Ενώ σήμερα η μόρφωση και η βασική εκπαίδευση των παιδιών έχει αναγνωριστεί και
θεσπιστεί ως ένα βασικό δικαίωμα του παιδιού, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να ισχύει σε
απόλυτο βαθμό αφού πολλά κράτη δεν παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στα παιδιά
και έτσι παρατηρείται μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού στις αποκαλούμενες «χώρες του
τρίτου κόσμου». Αυτό οδηγεί στην εύκολη μετατροπή του παιδιού σε χειραγωγημένο όν,
που δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του.
Οι φιλοδοξίες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων οδηγούν καθημερινά ολοένα και περισσότερο
κόσμο στην προσφυγιά. Ανάμεσα τους και παιδιά που αναγκάζονται πολλές φορές να
αποχωριστούν με την βία από τις οικογένειες τους και να μεταβούν σε άλλο τόπο μπαίνοντας σε
βάρκες ή περπατώντας για πολλές ώρες σε δύσκολες συνθήκες. Ο νόμος για τα δικαιώματα του
παιδιού προνοεί πως κανένα παιδί δεν πρέπει να χωρίζεται από την οικογένεια του με την βία και χωρίς
να κρίνεται αυτό απαραίτητο. Επίσης όπως αναφέρει η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά
πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα από τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή
εκεί κινδύνευαν, έχουν δικαίωμα ειδικής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και
τα άλλα παιδιά. Δυστυχώς η ξενοφοβία
και ο ρατσισμός
εξακολουθούν να
αποτελούν μάστιγα με θύματα και
Η μέρα αυτή εκτός από τον
τα παιδιά αφού δέχονται εχθρική
ψυχαγωγικό χαρακτήρα που
αντιμετώπιση από πολλές κοινωνίες και
ζουν σε άθλιες συνθήκες.
έχει, υπενθυμίζει σε όλους

μας τη θέση και τα δικαιώματα
που έχει κάθε παιδί σε όλες τις χώρες
του κόσμου όπως και την
υποχρέωση που έχουμε
εμείς ως ενήλικες, ως
κοινωνία αλλά και ως
κράτος απέναντι τους

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε αδιανόητο να
υπάρχουν ακόμη αυτές οι συνθήκες,
σε
ένα
κόσμο
που
θεωρείται
ανεπτυγμένος. Διαχρονική θέση μας
ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων
του παιδιού, και η απαλλαγή τους από
κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Στηρίζουμε
το αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών
να ζουν ελεύθερα στη χώρα τους,
να μορφώνονται, να είναι ελεύθεροι
άνθρωποι με ίσα δικαιώματα χωρίς
εκμετάλλευση. Με τη λειτουργία του
Παιδικού Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων
διαχρονικά αγωνιζόμαστε για ένα
καλύτερο κόσμο, ο οποίος θα έχει στο επίκεντρο της προσοχής και φροντίδας του το παιδί. Εντείνουμε
ακόμη περισσότερο τη δράση μας και αγγίζουμε καθημερινά θέματα που αφορούν το παιδί, τις συνθήκες
διαβίωσης του, την ποιότητα ζωής του και συνεχίζουμε με κάθε τρόπο την προσφορά μας στο παιδί.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούν να ζούνε ειρηνικά, χαρούμενα
με ίσες ευκαιρίες στην ζωή απολαμβάνοντας όλα τους τα δικαιώματα. Αγκαλιάζουμε όλα τα παιδιά του
κόσμου και είμαστε στο πλευρό τους για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα τους.
Για φέτος, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης από την πανδημία
του COVID-19, το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δεν θα πραγματοποιήσει οποιαδήποτε μαζική
εκδήλωση όπως γίνεται διαχρονικά, αλλά θα πραγματοποιήσουμε συμβολικές εκδηλώσεις, τηρώντας όλα
τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο να δείξουμε έμπρακτα τη σημασία που δίνει η Οργάνωση και το Παιδικό
Κίνημα στα παιδιά.
•Σοφία Έκτορος
Μέλος Επαρχιακού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
Λευκωσίας-Κερύνειας
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εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει επιφέρει πολλές αλλαγές σε όλους τους τομείς
της κοινωνίας. Αναπόφευκτα αυτές οι αλλαγές επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση
και τους μαθητές, δημιουργώντας προβλήματα, τα οποία ενισχύθηκαν, από την απουσία
ολοκληρωμένου σχεδιασμού από την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Οι μαθητές, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, έμειναν σπίτι
μακριά από τη δια ζώσης διδασκαλία που αποτελεί αναμφισβήτητα την πεμπτουσία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας καθώς αξιοποιούνται καλύτερα τα βασικά της συστατικά (μαθητής, εκπαιδευτικός,
αντικείμενο διδασκαλίας). Μπροστά στην ανάγκη που δημιουργήθηκε για εξ αποστάσεως διδασκαλία
η κυβέρνηση βρέθηκε απροετοίμαστη ένεκα της αποτυχημένης εξετασιοκεντρικής φιλοσοφίας της
εκπαίδευσης, η οποία θέτει στο περιθώριο εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του μαθητή,
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κλπ.

Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία
και η «απόσταση» του
Υπουργείο Παιδείας από τα
προβλήματα των μαθητών
Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και
η κατάργηση του μέτρου για επιδότηση
υπολογιστή σε μαθητές Β’ Γυμνασίου,
που ίσχυε επί κυβέρνησης Χριστόφια,
είχε ως αποτέλεσμα, με την έναρξη της
εξ αποστάσεως διδασκαλίας, χιλιάδες
μαθητές όλων των βαθμίδων να μην έχουν
τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι μαθητές που
δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό ή δεν
είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο προέρχονταν
στη συντριπτική πλειοψηφία από τα φτωχά
στρώματα του λαού και μετανάστες γεγονός
που αποδεικνύει τους ταξικούς φραγμούς
στην εκπαίδευση. Δυστυχώς για εβδομάδες
αρκετοί από αυτούς τους μαθητές δεν
συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία
μέχρι να προμηθευτούν από την πολιτεία
τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ εκατοντάδες
μαθητές μένουν μέχρι και σήμερα εκτός
εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς δεν έχουν
ακόμα προμηθευτεί tablets ή laptops.
Πέραν της ανισοτιμίας στο ζήτημα πρόσβασης
σε ψηφιακό εξοπλισμό, προκύπτει και
μεγάλο παιδαγωγικό κενό με τον τρόπο
που το Υπουργείο Παιδείας χειρίστηκε την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι αντιφάσεις
στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας
και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού
οδήγησαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όχι
μόνο να διεξάγεται με όρους εκπαίδευσης στην
τάξη αλλά πολλές φορές και της χειρότερης
μορφής της, την από καθ’ έδρας διδασκαλία.
Με λίγα λόγια, διδασκαλία χωρίς διάδραση
και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τον μαθητή.
Οι αντιφάσεις των εγκυκλίων του Υπουργείου
οδήγησαν σε μαθητές δύο ταχυτήτων και στην
εξ αποστάσεως διδασκαλία καθώς κάποιοι
καθηγητές προχωρούσαν την ύλη και άλλοι
έκαναν επαναλήψεις. Σε αυτό το σημείο
να αναφέρουμε ότι ήταν οι καθηγητές που
διέσωσαν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, που
αυτόβουλα προχώρησαν στην επιμόρφωση
τους σε προγράμματα τηλεκπαίδευσης και

με επιμονή
και υπομονή
διεξήγαγαν την
εκπαιδευτική
διαδικασία με
όσα μέσα είχαν
στη διάθεση
τους.

επιδράσει στη
ψυχική υγεία
των μαθητών.
Η
απουσία
ολοκληρωμένου
σχεδιασμού
και η απουσία
οράματος για
προώθηση
εναλλακτικών
δραστηριοτήτων
για τους μαθητές
(διάβασμα
β ι β λ ί ω ν ,
πειράματα
στο
σπίτι,
δραστηριότητες
μουσικής κ.α.)
οδήγησε το
Υπουργείο
Παιδείας, με καθυστερημένη εγκύκλιο, να
ανακοινώσει ωρολόγιο πρόγραμμα για την
τηλεκπαίδευση κατά το οποίο οι μαθητές
καθημερινά και για 4 συνεχόμενες ώρες
ήταν πάνω από τις οθόνες ηλεκτρονικών
συσκευών, πέραν από την οποιαδήποτε άλλη
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών έκαναν.
Έχοντας υπόψη έρευνες και μελέτες(1) που
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η
υπερβολική καθημερινή έκθεση των παιδιών
στις οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί
να επιφέρει πολλά προβλήματα (παχυσαρκία,
αντικοινωνική συμπεριφορά, χαμηλές
σχολικές επιδόσεις, αρνητική επίδραση στις
οικογενειακές σχέσεις), έπρεπε η πολιτεία να
έχει άλλες προτεραιότητες. Το Υπουργείο
Παιδείας όφειλε να προωθήσει εναλλακτικές
μορφές επιμόρφωσης των μαθητών
αξιοποιώντας και την τηλεκπαίδευση.
Δυστυχώς δεν το έπραξαν.

σχολική χρονιά. Η αναπροσαρμογή των
αναλυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με
τις νέες συνθήκες είναι εκ των ων ουκ
άνευ για την ανάπτυξη του μορφωτικού
επιπέδου των μαθητών χωρίς την πίεση του
εξετασιοκεντρικού σχολείου. Η περίοδος της
πανδημίας που οδήγησε στην βαθμολόγηση
των μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείων/Τεχνικών
Σχολών μέσω της γραπτής και προφορικής
επίδοσης στην τάξη απέδειξε πως δεν
χρειαζόμαστε τις εξετάσεις τετραμήνων για
να αξιολογήσουμε την μορφωτική ανάπτυξη
των μαθητών.

Πλέον η πλειοψηφία των μαθητών όλων
των βαθμίδων επέστρεψε στα σχολεία και οι
τελειόφοιτοι μπαίνουν σε τροχιά εξετάσεων.
Παρά το προβλήματα που προέκυψαν οφείλει
η κυβέρνηση έστω και τώρα να καταρτίσει
ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη νέα

•Άλκης Συλικιώτης
Υπεύθυνος Μαθητικού Γραφείου
ΚΣ ΕΔΟΝ

Το εκπαιδευτικό
σύστημα αλλά και η
πολιτεία στο σύνολο της
έχουν την υποχρέωση να
προσφέρουν σε όλα τα
παιδιά ισότιμη,
δωρεάν και
πολύπλευρη
μόρφωση.

Πέραν από
τις διακρίσεις
σε ψηφιακό
εξοπλισμό,
διακρίσεις
έγιναν και σε
βάρος των
μαθητών με
αναπηρία
αλλά
και
των μαθητών
που φοιτούν
στα Κρατικά
Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης. Η κυβέρνηση ΑναστασιάδηΔΗΣΥ δεν είχε κανένα πλάνο για συνέχιση
της διδασκαλίας στα Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) μέσω τηλεκπαίδευσης.
Την ίδια ώρα δηλαδή που τα ιδιωτικά
φροντιστήρια προσαρμόστηκαν άμεσα και
έκαναν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης,
τα
παιδιά
των
χαμηλότερων
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων που
φοιτούν στα ΚΙΕ έμειναν «ξεκρέμαστα». Με
την απόφαση για άνοιγμα των σχολείων
και των ιδιωτικών φροντιστηρίων, τα ΚΙΕ
αλλά και τα Ειδικά σχολεία, με οδηγίες της
κυβέρνησης έμειναν κλειστά. Έμειναν δηλαδή
εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας τα παιδιά
που την είχαν περισσότερη ανάγκη, τα παιδιά
από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα
και τα παιδιά με αναπηρίες.

Ψυχολογία και στήριξη
των μαθητών
Ο εγκλεισμός στο σπίτι και η συνεπακόλουθη
πολύωρη ενασχόληση των μαθητών με
τις ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και η μη
κοινωνικοποίηση τους για δύο μήνες έχει

Πέραν των πιο πάνω, η σημαντική αύξηση
στους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και στους
συμβούλους και η αναβάθμιση αυτού του
θεσμού θα βοηθήσει τους μαθητές, τόσο σε
ψυχολογικό όσο και σε μορφωτικό επίπεδο.
Πρέπει επιτέλους να δοθεί προτεραιότητα
και στην ενίσχυση της χρήσης των νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συνοδευόμενη
από την απαραίτητη επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Τέλος, η προτεραιότητα του εκπαιδευτικού
συστήματος οφείλει να είναι η ολόπλευρη
μορφωτική ανάπτυξη των μαθητών, με
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης αλλά και
προώθησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων
για τον ελεύθερο χρόνο. Το πιο σημαντικό
είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων με την
ενίσχυση και στήριξη των μαθητών που
την έχουν περισσότερη ανάγκη, όπως των
φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των παιδιών
με μεταναστευτική βιογραφία και των
μαθητών ΑμεΑ. Το εκπαιδευτικό σύστημα
αλλά και η πολιτεία στο σύνολο της έχουν την
υποχρέωση να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά
ισότιμη, δωρεάν και πολύπλευρη μόρφωση.

(1)http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/
agogi_ygeias/othones.pdf
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κόμα μια ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκεται στο τέλος
της. Μια χρονιά όπου η πρωτοφανής πανδημία
του κορωνοϊού έμελλε να κτυπήσει την κοινωνία
αλλά και ολόκληρη την Πανεπιστημιακή
κοινότητα. Μετά τους απαράδεκτους χειρισμούς
της Κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ σε όλα τα ζητήματα
των φοιτητών τα οποία προέκυψαν από το ξέσπασμα της
πανδημίας, η κατάσταση συνεχίζει μέχρι σήμερα για τους
συμφοιτητές μας στο εξωτερικό, να είναι κρίσιμη. Με το
ενδεχόμενο χιλιάδες συμφοιτητές μας να χάσουν ακόμη και
το εξάμηνο, οι κυβερνώντες αρνούνται καθημερινά να βρουν
επιτέλους λύσεις στα προβλήματα των φοιτητών ώστε να
συνεχίσουν τις σπουδές τους και να παρακαθήσουν κανονικά
την εξεταστική τους, είτε δια ζώσης είτε εξ΄ αποστάσεως.

φοιτητές

Όλα αυτά έχουν
επιβεβαιώσει πως οι
αντιφοιτητικές πολιτικές
που επέβαλε η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ εδώ
και επτά χρόνια, οδήγησαν
αναπόφευκτα
στη δημιουργία
αδιεξόδων

Όλα αυτά έχουν επιβεβαιώσει πως οι αντιφοιτητικές πολιτικές που επέβαλε η
Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ εδώ και επτά χρόνια, οδήγησαν αναπόφευκτα
στη δημιουργία αδιεξόδων. Οι κάκιστοι και απερίσκεπτοι χειρισμοί όλων των
συμβαλλόμενων πλευρών και ιδιαιτέρως του ΥΠΠΑΝ, το οποίο δεν βρισκόταν
σε καμιά περίπτωση σε θέση να ξεκαθαρίσει δημόσια το τι εν τέλει θα γινόταν
με το μέλλον των συμφοιτητών μας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό,
δημιούργησε δικαιολογημένα ανησυχία και αβεβαιότητα στην πλειοψηφία των
φοιτητών. Το αποκορύφωμα για την κυβέρνησης αποτέλεσε το πως ο ίδιος ο
Υπουργός Παιδείας, χαρακτήρισε ως απερισκεψία το γεγονός πως οι φοιτητές
επέλεξαν να επαναπατρισθούν στην Κύπρο αφού δεν γνώριζαν το τι επίσημες
αποφάσεις θα έπαιρναν τα πανεπιστημιακά κέντρα όπου φοιτούν. Είναι ακόμα μια
φορά εμφανές πως η κρατική ευθύνη που φέρει η σημερινή κυβέρνηση, προσπαθεί
να κρυφτεί πίσω από την ατομική ευθύνη του καθενός, ρίχνοντας το φταίξιμο
απρόσκοπτα δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει ξανά η πανεπιστημιακή
κοινότητα ένεκα της πανδημίας, ήταν τα ψηλά ενοίκια τα οποία αποτέλεσαν το κύριο
πρόβλημα των φοιτητών και των οικογενειών τους αυτές τις μέρες. Θέτοντας εξαρχής
ως προτεραιότητα τις κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, λόγω
των επιπτώσεων του κορωνοϊού, προτείναμε όπως δινόταν επίδομα στήριξης ύψους
€200. Το στεγαστικό συνεχίζει να αποτελεί για όλους τόσο στην Κύπρο όσο και στο

εξωτερικό το κύριο πρόβλημα. Στην Κύπρο η έλλειψη ή
ακόμη και η μη ύπαρξη φοιτητικών εστιών στα δημόσια
και στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, αναγκάζει τους φοιτητές
είτε να ενοικιάσουν διαμέρισμα με υπεραυξημένα
ενοίκια είτε να πηγαινοέρχονται στις πόλεις τους. Για
ακόμα μια φορά όμως η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, έμεινε και πάλι στις διαβεβαιώσεις
και δεν έκανε καμία παρέμβαση παρά τις πιέσεις μας
μέσω και της ΠΟΦΕΝ.

Επιπλέον, πολλοί φοιτητές λόγω του ότι επιβαρύνθηκαν
οικονομικά οι ίδιοι και οι οικογένειες τους, αναπόφευκτα
θα θελήσουν να επιστρέψουν στην Κύπρο για να
συνεχίσουν τις σπουδές τους. Οι Πρυτάνεις των
Δημόσιων Πανεπιστημίων, μας διαβεβαίωσαν πως
παρόλο που η προθεσμία για εξωτερικές μετεγγραφές
προς τα Πανεπιστήμια της Κύπρου έχει τελειώσει, θα ξεκινήσουν ένα νέο γύρο
αιτήσεων μετεγγραφών μέσα στον Ιούνιο έτσι ώστε όσοι φοιτητές που θέλουν
και πληρούν τα κριτήρια, θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην
Κύπρο. Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνονται τα όσα λέμε εδώ και χρόνια, πως
τα Δημόσια Πανεπιστήμια του τόπου μας χρειάζονται περαιτέρω στήριξη από
την πολιτεία και το κράτος. Τόσο εμείς όσο και οι Πρυτάνεις των Δημόσιων
Πανεπιστημίων διαπιστώνουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει επενδύσει
περισσότερο στον τουριστικό τομέα και στην πώληση διαβατηρίων, πάρα
στην καινοτομία και την έρευνα. Τα ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων,
πρέπει να στηριχτούν με τους απαραίτητους πόρους για να προσφέρουν στον
τόπο, ιδιαίτερα σε θέματα υγείας.

Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θέτουμε ως κύριο μας
αίτημα την περεταίρω ανάπτυξη, επέκταση και αναβάθμιση των Δημόσιων
και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου. Για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια
συγκεκριμένα ο αγώνας θα πρέπει να συνεχιστεί για την άμεση μείωση των
διδάκτρων, με την επαναφορά τους στα αρχικά τους επίπεδα, ενώ παράλληλα
τα υλικά των μαθημάτων και τα βιβλία των φοιτητών να παραχωρούνται δωρεάν
σε όλους, αφού ήδη οι φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν δυσβάσταχτα
δίδακτρα. Η δωρεάν προσφορά βιβλίων και υλικών μαθημάτων να εφαρμόζεται
και στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου ώστε να είναι επιτέλους δωρεάν
και προσβάσιμα για όλους. Επιπλέον θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός πως
σήμερα παραμένουν αδιάθετα ποσά από το κονδύλι της Φοιτητικής Μέριμνας,
ενώ μπορούσε να δίνεται ολόκληρο για να ενισχύονται περισσότεροι φοιτητές.
Γι’ αυτό ως Προοδευτική Κ.Φ., καλούμε την κυβέρνηση να τερματίσει επιτέλους
την επίθεση της προς τους φοιτητές και τα δικαιώματα τους, τα οποία δεν
παζαρεύονται. Τυχών νέες αποκοπές από τα κεκτημένα των φοιτητών θα
αποτελέσουν σοβαρό
δίλημμα ενώπιον τους για
τη συνέχιση των σπουδών
τους. Ως Προοδευτική Κίνηση
Φοιτητών θα συνεχίσουμε
να απορρίπτουμε και
να καταδικάζουμε τη
νεοφιλελεύθερη προσέγγιση
που προωθεί εδώ και
επτά χρόνια η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, αφού η
μόρφωση για εμάς αποτελεί
δικαίωμα καθολικό, το
οποίο η πολιτεία θα έπρεπε
να προσφέρει δωρεάν σε
όλους!

Γι’ αυτό ως
Προοδευτική Κ.Φ.,
καλούμε την κυβέρνηση να
τερματίσει επιτέλους την
επίθεση της προς τους φοιτητές
και τα δικαιώματα
τους, τα οποία δεν
παζαρεύονται

•Ιωάννα Παντζή
Μέλος Τ.Ο.
ΕΔΟΝ Ιωαννίνων

νέοι εργα ζόμενο ι

O

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ ετοιμάζει την
ετήσια του εκστρατεία. Μια εκστρατεία που ασχολείται με θέματα που ταλανίζουν
τους νέους και ευρύτερα την κοινωνία. Τις προηγούμενες χρονιές αγγίξαμε
θέματα όπως τα Εργασιακά δικαιώματα και το Στεγαστικό, θέματα που ακόμα
βασανίζουν την νεολαία μέχρι
και σήμερα. Αυτή η χρονιά που διανύουμε
Έχουμε όντως μια
είναι μια διαφορετική χρονιά, μια χρονιά
οικονομία που ανθίζει,
που η παγκόσμια πανδημία δεν ταλανίζει
μόνο τα συστήματα υγείας ολόκληρου του
που αναγεννάται, που όλα
πλανήτη αλλά και το παγκόσμιο εμπόριο, με
οδεύουν προς το καλύτερο; Και
τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια και
εγχώρια αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια
αν ναι, τότε για ποιον; Ποιος είναι
οικονομική κρίση να έπεται στο μέλλον, και
με τις μνήμες ακόμα φρέσκες από την κρίση
ο ωφελούμενος; Είναι οι νέοι
της προηγούμενης δεκαετίας ξέρουμε βέβαια
στο επίκεντρο αυτής
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμαστούν
για μια ολομέτωπη επίθεση στα κεκτημένα
της οικονομικής
τους. Έτσι, φέτος, επί της ευκαιρίας που μας
δίνεται μέσω της εκστρατείας, έχουμε στόχο
«αναγέννησης»;
να ενημερώσουμε τους νέους για το τι έρχεται
αλλά και για τις αλήθειες και τα ψέματα που
ακούγονται συχνά εν καιρώ οικονομικής
ύφεσης. Έτσι, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τους ‘Μισθούς’, τις ‘Τιμές’ και τα ‘Κέρδη’,
παραφράζοντας την μπροσούρα του Μαρξ «Μισθοί, Τιμή και Κέρδος» και παρουσιάζοντας
σημερινά δεδομένα και καταστάσεις του 21ου αιώνα στην οικονομία της Κύπρου.
Στο έντυπο που κυκλοφορεί για τους σκοπούς της εκστρατείας αναφέρουμε «Τι είναι ο
Μισθός;». Είναι όντως μια αντικαταβολή αντιπροσωπευτική της εργασίας (ή του κόπου) και
της προσφοράς του εργαζόμενου; Είναι απαραίτητα αυτό που καθορίζει το βιοτικό επίπεδο
της ζωής μας; Θα αναφερθούμε επίσης και στην τιμή, στο τι είναι τιμή και τι αξία. Τέλος θα
αναφερθούμε και στα κέρδη, και στο κεφάλαιο το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε,
να συνοψίσουμε και να ανακαλύψουμε το πόσο απλές είναι αυτές τις βασικές αρχές πολιτικής
οικονομίας που όλο ακούμε και κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε.
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Στην εκστρατεία έχουμε σκοπό να αναλύσουμε και να παρουσιάσουμε αυτά τα
θέματα συνδέοντας τα με την οικονομία μας και την καθημερινότητα των νέων
στην Κύπρο του 2020. Με την βοήθεια στατιστικών και δεδομένων που συνέλεξε
το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου, μπορέσαμε να σκιαγραφήσουμε την εικόνα του
σήμερα στους τρεις πυλώνες που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Μισθός.
Σε ποια επίπεδα βρίσκονται οι μισθοί σήμερα, πόσο διαφέρουν από το 2012,
σε τί διαφέρουμε με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Την τιμή, ποιες οι αλλαγές στην
αγοραστική δύναμη του μέσου κύπριου πολίτη, πού βρίσκεται σήμερα και πού
βρισκόταν πιο πριν. Και τέλος θα δούμε τις στατιστικές που αφορούν στα κέρδη
του κεφαλαίου, πώς επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση. Ακολουθούν το
ίδιο μοτίβο μεταλλαγών όπως οι μισθοί και η αγοραστική δύναμη;
Αποτέλεσμα της έρευνάς μας η αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου των νέων
στην «μετα-κρίση» εποχή, ή καλύτερα στην εποχή του «Success Story» της
Κυβέρνησης ΔΥΣΗ-Αναστασιάδη. Έχουμε όντως μια οικονομία που ανθίζει, που
αναγεννάται, όπου όλα οδεύουν προς το καλύτερο; Και αν ναι, τότε για ποιον;
Ποιος είναι ο ωφελούμενος; Είναι οι νέοι στο επίκεντρο αυτής της οικονομικής
«αναγέννησης»; Ποιες είναι οι αλήθειες και ποια τα ψέματα που μας πλασάρουν
σε τόσο κρίσιμες στιγμές και ποιος πληρώνει στο τέλος τη νύμφη.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες αυτής της χρονιάς και τηρώντας
όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής θα προσπαθήσουμε η εκστρατεία μας να μην
περιοριστεί σε διαδικτυακή διακίνηση των εντύπων αλλά να αναπτύξουμε
πολυεπίπεδη δράση. Έτσι, διακίνηση των εντύπων μας θα γίνει και σε χώρους
συνάθροισης των νέων σε όλες τις επαρχίες. Σε δεύτερη φάση θα γίνει μια
προσπάθεια για διεξαγωγή μιας κεντρικής εκδήλωσης με την συζήτηση αυτών
των θεμάτων, εάν και εφόσον επιτραπεί και τηρεί όλα τα μέτρα υγιεινής και
προστασίας. Και σε τρίτη φάση συνάντηση και συζήτηση με συνδικαλιστικούς
φορείς για τη μεταφορά των ανησυχιών μας.
Η φετινή εκστρατεία, μπορεί να περιέχει πληθώρα στοιχείων τα οποία έχουν
ενδιαφέρον για τον κάθε νέο, όμως οι σκοποί διεξαγωγής της πάνε πολύ πέρα
από αυτό. Η εκστρατεία μας όπως και κάθε χρόνο είναι ένα αγωνιστικό κάλεσμα,
στον κάθε νέο και νέα που παλεύει να τα βγάλει πέρα στην εργασιακή ζούγκλα
που επικρατεί σήμερα. Είναι κάλεσμα για συστράτευση, οργάνωση και διεκδίκηση
από το μετερίζι το καθενός. Εργαζόμενοι, άνεργοι και ημιαπασχολούμενοι, μόνο
οργανωμένα και συλλογικά μπορούμε να πετύχουμε βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης μας. Στην επερχόμενη λοιπον επίθεση στα κεκτημένα μας, ας
απαντήσουμε με οργάνωση, αντίσταση και διεκδίκηση παντού!
•Ζαχαρίας Κάβελης
Επαρχιακός Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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Η Helin και ο Ibrahim
Η νεαρή τραγουδίστρια από την Τουρκία Helin Bolek και ο κιθαρίστας Ibrahim Gokcek ήταν μέλη του
τουρκικού μουσικού συγκροτήματος Grup Yorum. Πραγματοποίησαν απεργία πείνας ενάντια στις διώξεις
της κυβέρνησης Ερντογάν η οποία από το 2016 και επικαλούμενη «σχέσεις του συγκροτήματος με την
τρομοκρατία», έχει απαγορεύσει να πραγματοποιεί συναυλίες, φυλακίζοντας και βασανίζοντας αρκετά από
τα μέλη του.
Η Helin βρίσκονταν σε απεργία πείνας για 288 ημέρες, ενώ κατά τη διάρκεια της απεργίας, δυνάμεις της
τουρκικής αστυνομίας είχαν εισβάλει στο σπίτι της και τη συνέλαβαν, με σκοπό να την οδηγήσουν σε
αναγκαστική σίτιση. Το σώμα της δεν άντεξε, αφήνοντάς την στις 3 Απριλίου 2020 στα 28 της χρόνια. «Το
μόνο που ήθελε η Helin ήταν να τραγουδά ελεύθερα τα τραγούδια της. Ο φασισμός του AKP (κυβερνών
κόμμα Ερντογάν) είναι υπεύθυνος για το θάνατο της» έγραψε η Επιτροπή Αλληλεγγύης στο Grup Yorum.
Μετά από λίγες μέρες στις 5 Μαίου, ο 40χρονος συναγωνιστης της Ibrahim Gokcek, λήγει την μαραθώνια (323
μέρες) απεργία πείνας του, αφού οι Τούρκοι αξιωματούχοι συμφώνησαν με εκπροσώπους του Grup Yorum
να συζητήσουν την χορήγηση άδειας στο συγκρότημα για να κάνει ελεύθερα συναυλίες. Όμως δεν άντεξε.
Εμφανώς καταπονημένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και 2 μέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή. Δεν
έζησε για να χαρεί την μεγάλη του νίκη, ούτε για να ξανατραγουδήσει ελεύθερος.

Πώς και γιατί επιλέγει κάποιος το θάνατο; «Αγαπάμε
τόσο πολύ την ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή, ώστε
να πεθάνουμε για αυτήν», απάντησαν.
Η απεργία πείνας, ως ένα ακραίο μέσο, που υπερβαίνει τα ανθρώπινα ένστικτα και την ανθρώπινη φύση,
είναι μία μη-βίαιη πράξη αντίστασης, ένα μέσο διαμαρτυρίας και πάλης για όσους τους στερούν την «φωνή».
Το βάσανο και ο πόνος που υφίσταται ο απεργός πείνας αποδικνύει την αφοσίωση και τη θέληση του ως
προς το σκοπό της απεργίας κάνοντας το σώμα του όπλο και ταυτόχρονα στόχο. Απο τις μαζικές νηστείες
των Αμερικανών απεργών για ανεξαρτησία, στις απεργίες πείνας των Ρώσσων πολιτικών κρατουμένων στις
τσαρικές φυλακες του 19ου αιώνα, στους πολιτικούς κρατούμενους του Εμφυλίου στην Ελλάδα, το μέσο αυτό
χρησιμοποιήθηκε στις νεώτερες κοινωνίες για τη διεκδίκιση και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και την αντίσταση ενάντια σε αυταρχικά καθεστώτα.
Γιατί στην Τουρκία; Αναφερόμαστε σε μία χώρα με έναν ισχυρό κρατικό και εξουσιαστικό μηχανισμό, ενώ
ενεργό και ιδιαίτερα ισχυρό είναι το εθνικιστικό ακροδεξιό στοιχείο. Αναφερόμαστε λοιπόν σε μια χώρα
στην οποία η ιστορία της αριστεράς είναι συνδεδεμένη με την καταστολή από το κράτος. Το αστικό κράτος
της Τουρκίας, το οποίο ουδέποτε μπόρεσε να ανεχτεί φωνές όπως αυτή των Grup Yorum. Γι’ αυτό φρόντισε
να τους φιμώσει, εντάσσοντας τους σε λίστες «τρομοκρατών», διώκοντας και φυλακίζοντας μουσικούς και
απαγορεύοντας τις συναυλίες τους.

Πέθαναν για να τραγουδάμε ελεύθεροι
Τα αιτήματα της Helin και του Ibrahim, για τα οποία έδωσαν τη ζωή τους, φαντάζουν αυτονόητα. Οι δύο
μουσικοί ζητούσαν άρση της απαγόρευσης συναυλιών του Grup Yorum, τερματισμό των επιδρομών της
αστυνομίας στο Πολιτιστικό τους Κέντρο, απελευθέρωση και τερματισμό των δικαστικών διώξεων εναντίον
όλων των φυλακισμένων μελών της μπάντας, τερματισμό του χαρακτηρισμού «τρομοκράτες» για τα μέλη
του Grup Yorum και ακύρωση των ενταλμάτων σύλληψής τους. Με αφορμή τον συσχετισμό των μελών του
συγκροτηματος με την οργάνωση DHKP-C (το οποίο οι ίδιοι αρνούνται πεισματικά), εντάχθηκαν στην «λίστα
υποστηρικτών τρομοκρατίας» του Ερντογάν και τα τελευταία χρόνια, περισσότερα από 30 μέλη του Grup
Yorum έχουν υποστεί συλλήψεις, πολλές συναυλίες τους έχουν απαγορευτεί, ενώ το πολιτιστικό τους κέντρο
έχει δεχτεί δεκάδες επιθέσεις.
Γιατί όμως το Grup Yorum; Το συγκρότημα, που έβγαλε τον πρώτο του δίσκο το 1985, εξέφραζε τα προβλήματα
του τουρκικού λαού μέσα από τους στίχους του, ενώ ήταν οι πρώτοι που ηχογράφησαν τραγούδια στην
κούρδικη γλώσσα. «Δεν είμαστε μόνο ένα μουσικό συγκρότημα, είμαστε ένα μέτωπο στο χώρο της τέχνης,
που οργανώνει τους καλλιτέχνες. Αγωνιζόμαστε στον χώρο της μουσικής και της τέχνης, και οι αγώνες
αυτοί είναι που διαμορφώνουν την τέχνη μας» είχαν πει μέλη του συγκροτήματος σε συνέντευξή τους τον
Οκτώβριο του 2019. «Το Grup Yorum είναι ο λαός και ο λαός είναι οι Grup Yorum” είναι το βασικό σύνθημα του
συγκροτήματος που οδηγεί τα μέλη του, όχι μόνο να τραγουδούν για τον αγώνα, αλλά και να αγωνίζονται
οι ίδιοι. Η ανταπόκριση του κοινού στις συναυλίες τους ήταν τεράστια, φτάνοντας μέχρι το 1εκ θεατές σε
συναυλίες. Όσο όμως μεγάλωνε η απήχησή τους, τόσο μεγάλωνε και η ένταση των διώξεων εναντίον τους
καθώς και η απαγόρευση των συναυλιών τους, ακόμα και σε άλλες χώρες.
Ο αγώνας των Grup Yorum δεν έχει τελιώσει. Όπως δεν έχουν τελιώσει και οι αυταρχικές και φασιστικές
πρακτικές της κυβέρνησης στην Τουρκία εναντίον κάθε φωνής αντίστασης. Είτε αυτοί είναι καλλιτέχνες,
είτε κομμουνιστές. Οι Grup Yorum είχαν ταχθεί στο πολιτικό και επαναστατικό τραγούδι, μιλώντας για τους
αγωνιστές, τους λαϊκούς ήρωες και τους αγώνες ενάντια στο φασισμό και αυτό οδήγησε στο να πληρώσουν
με τη ζωή και την ελευθερία τους το δικαίωμα τους να τραγουδούν ελεύθεροι. Ο αγώνας τους είναι αγώνας
όλων των προοδευτικών ανθρώπων, η φωνή τους φωνή όλων των ανθρώπων που αγωνίζονται και τα
τραγούδια τους, τραγούδια που πρέπει να φτάσουν στα αυτιά και τα στόματα όσων αντιστέκονται και δεν
ανέχονται τον αυταρχισμό και τον φασισμό.
Κοιμήσου, κόκκινη αδελφή της Επανάστασης.
Μην πικραίνεσαι
που ’ναι τα μάτια μας λιγάκι κόκκινα.
Δεν είναι από το κλάμα,
μα απ’ την οργή κι απ’ την αγρύπνια,
απ’ την αγρύπνια στο πρώτο χαράκωμα,
εκεί πού στάθηκες πάντα,
εκεί πού έπεσες.
Κοιμήσου ήσυχα, συντρόφισσα.
(ποίημα του Γ.Ρίτσου για την Ηλέκτρα Αποστόλου, το οποίο αφιέρωσαν στην αγωνίστρια Helin Bolek
μετά τον θάνατό της)
•Άννα Παναγιώτου
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου
ΚΣ ΕΔΟΝ
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Ναζίμ Χικμέτ Ρατ, όπως ήταν ολόκληρο το όνομα του,
γεννήθηκε στην υπό Οθωμανική κυριαρχία Θεσσαλονίκη
στις 15 Ιανουαρίου 1902 και θεωρείται ένα από τα ινδάλματα
του πολιτισμού
της τουρκικής
Αριστεράς.
Ποιητής
και
δραματουργός,
με έργα τα οποία
μεταφράστηκαν
σε
πολλές γλώσσες.

Τον Σεπτέμβριο του 1921 εγκατέλειψε την Τουρκία και με πρώτο
σταθμό το Μπατούμι της Σοβιετικής Γεωργίας, εγκαταστάθηκε τελικά
στη Μόσχα, με σκοπό να μελετήσει από κοντά τα επιτεύγματα της
Οκτωβριανής Επανάστασης. Από το 1922 έως το 1925 σπούδασε
οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στη Μόσχα.
To 1923 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας και
το 1924, μετά την εγκαθίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον
Κεμάλ Ατατούρκ, επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου εργάστηκε ως
δημοσιογράφος σε διάφορα έντυπα, ενώ ανέπτυξε κομμουνιστική
δράση, για την οποίο συνελήφθη και παρέμεινε στη φυλακή για πολλά
χρόνια. Ο Χικμέτ φυλακίστηκε για τις κομμουνιστικές του ιδέες και
ήρθε γρήγορα σε σύγκρουση με τους συντηρητικούς προϊσταμένους
του, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η τουρκική υπηκοότητα, ενώ
τα έργα του στην Τουρκία ήταν για πολλά χρόνια απαγορευμένα.
Η φυλακή γίνεται ένας μοναδικός τόπος δημιουργίας για τον Χικμέτ.
Ένα μοναδικό εργαστήρι παραγωγής της πλέον απαράμιλλης
ερωτικής ποίησης του Τούρκου επαναστάτη, ο οποίος ρούφηξε τη
ζωή και τον έρωτα ως το μεδούλι, παρά το γεγονός ότι πέρασε
μεγάλο μέρος της ζωής του διωκόμενος. Ο ίδιος έχει μετατρέψει τη
φυλακή σε σχολείο για τους κρατούμενους συναγωνιστές του.
Αν και τα πρώτα του ποιήματα γράφτηκαν με παραδοσιακό μέτρο,
ο Χικμέτ σταδιακά απομακρύνθηκε από τα πλαίσια του μέτρου και
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της ομοιοκαταληξίας και άρχισε να αναζητεί νέα μορφή για τα ποιήματά του. Κατά τη διάρκεια των πρώτων
χρόνων διαμονής του στη Σοβιετική Ένωση (1922-1925), μετά τη γνωριμία του με την ποίηση των Ρώσων
«φουτουριστών», η αναζήτηση αυτή έφτασε στο αποκορύφωμά της. Πολλά από τα ποιήματά του μελοποιήθηκαν
από τον συνθέτη Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο, έργα όπως το «Αν η μισή μου καρδιά», «Η πιο
όμορφη θάλασσα» και ο «Μικρόκοσμος». Η κριτική της ποίησης τον έχει χαρακτηρίσει ως «ρομαντικό
κομουνιστή» και «ρομαντικό επαναστάτη».

Πολλά από τα
ποιήματά του
μελοποιήθηκαν από τον
συνθέτη Μάνο Λοΐζο και τον
Θάνο Μικρούτσικο, έργα όπως
το «Αν η μισή μου καρδιά»,
«Η πιο όμορφη
θάλασσα» και ο
«Μικρόκοσμος»

Σπούδασε
στην
Κωνσταντινούπολη και
το 1918 αποφοίτησε από
την Οθωμανική Ναυτική
Σχολή.
Ακολούθησε
καριέρα
αξιωματικού
στο πολεμικό ναυτικό.
Ένα χρόνο αργότερα
αρρώστησε σοβαρά και
το 1920 απαλλάχθηκε
από τα στρατιωτικά του
καθήκοντα για λόγους υγείας.
Τα πρώτα ποιήματά τα δημοσίευσε σε ηλικία δεκαεπτά ετών και
έμελλε να γίνει ο ποιητής που εξέφρασε όχι μόνο την αγωνία του
τουρκικού λαού, αλλά και όλων των καταπιεσμένων του κόσμου.
Ξεκίνησε να γράφει για την ανυπόφορη ζωή και την εξαθλίωση της
εργατικής τάξης που δεν είχε αλλάξει δραστικά από την εποχή των
πασάδων. Τα έργα του όμως άρχισαν να δυσφημίζονται και ο ίδιος
να διώκεται.

Ιούνης
2020

Οι στίχοι του και η εμπιστοσύνη του στο ότι αυτός
ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει, θα
εμπνέουν κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται
για να σταματήσει η εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο. Σαν γνήσιος
επαναστάτης, πίστευε βαθιά στην
αλληλεγγύη των λαών και των
εργαζομένων ανά τον κόσμο,
ιδιαίτερα των Ελλήνων και
των Τούρκων. Συγκλονίστηκε
από την περίπτωση της δίκης
και της εκτέλεσης του Νίκου
Μπελογιάννη και έγραψε το
ποίημα «Ο άνθρωπος με το
γαρύφαλλο». Ακόμα, όσο
η Κύπρος ήταν αποικία της Μεγάλης
Βρετανίας, ο ποιητής έγραψε, «Είναι
χρέος σας για να μην πέσετε στην παγίδα
των ιμπεριαλιστών και των πρακτόρων
τους, να μην αλληλοσκοτώνεστε. Πρέπει να
αγωνιστείτε μαζί. Μαζί και να εξαλείψετε από το
πανέμορφο νησί σας και τα τελευταία αχνάρια της
αποικιοκρατίας. Αγαπώ το νησί σας, όπως ακριβώς
αγαπώ την Ελλάδα και την Τουρκία. Το νησί σας
μπορεί και πρέπει να γίνει ο κήπος, όπου θα σεργιανάει
η ζωοφόρος Ειρήνη, δίχως το φόβο της επίθεσης και της
καταστροφής».
Ο Ναζίμ Χικμέτ πέθανε στη Μόσχα στις 3 Ιουνίου 1963 από
καρδιακή προσβολή και τάφηκε στο ονομαστό κοιμητήριο
της ρωσικής πρωτεύουσας Νοβοντονίτσκι. Το 2009 του
απεδώθει μετά θάνατον και πάλι την τουρκική ιθαγένεια, η οποία
του είχε αφαιρεθεί το 1959. Η επιθυμία του να ταφεί κάτω από ένα
πλάτανο σ’ ένα οποιοδήποτε νεκροταφείο της Μικράς Ασίας δεν έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Μετά τον θάνατό του όλα του έργα,
που ήταν προηγουμένως απαγορευμένα από τη λογοκρισία, εκδόθηκαν
και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία. Η δήλωσή του «είμαι
κομμουνιστής, είμαι αγάπη από την κορφή ως τα νύχια» θα χαρακτηρίζει
ανεξίτηλα την πορεία της ζωής του και θα γίνει η παρακαταθήκη του,
έτσι ώστε να τον μνημονεύουν γενιές και γενιές ανθρώπων μετά το
θάνατό του.

“Θα γελάσεις απ’ τα βάθη των χρυσών σου
ματιών
είμαστε μες στο δικό μας κόσμο
Η πιο όμορφη θάλασσα
είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα
ταξιδέψει
Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν
μεγαλώσει ακόμα
Τις πιο όμορφες μέρες μας
δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα
Κι αυτό που θέλω να σου πω
το πιο όμορφο απ’ όλα,
δε στο ‘χω πει ακόμα.”
(από το ποίημα του Η
πιο όμορφη θάλασσα)
•Αντρέας Τσακκιστός
Μέλος Πολιτιστικού
Γραφείου
ΚΣ ΕΔΟΝ
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η «Ν» προτείνει
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Επανέναρξη για θέατρο και σινεμά
«Αχαρνείς» και «Η μικρή μας πόλη» από
τον ΘΟΚ
Με μια νέα καλοκαιρινή παραγωγή, τους «Αχαρνείς» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία
Βαρνάβα Κυριαζή, και με την επαναφορά της παράστασης του έργου «Η μικρή μας
πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου, ο Θεατρικός
Οργανισμός Κύπρου δίνει το σήμα για την επανεκκίνηση της θεατρικής ζωής. Ένα έργο
για τη μεγάλη σημασία της ζωής, πρωτοπαρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2020,
εγκαινιάζοντας τον νέο θεσμό ΘΟΚ «Εκτός Έδρας» με παραστάσεις σε δήμους και
κοινότητες. Η καλοκαιρινή πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιουνίου, ημερομηνία
έναρξης της τρίτης φάσης, όπου προβλέπεται η λειτουργία των ανοιχτών θεάτρων, στο
Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Καλοκαιρινές δράσεις στο θέατρο Ριάλτο
Αναδιοργανώνοντας τον προγραμματισμό του, και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας, το Θέατρο Ριάλτο ανακοίνωσε το καλοκαιρινό του πρόγραμμα από τις 17
Ιουνίου, στο ίδιο χώρο στάθμευσης, που διοργανώνει εδώ και χρόνια το θερινό του
σινεμά. Μια τεράστια οθόνη σινεμά θα στηθεί στον χώρο για τις ανάγκες του Drive-Ιn
σινεμά. Οι προβολές περιλαμβάνουν σύγχρονες ταινίες όπως ο Έρωτας αλά Ισπανικά,
Ραντεβού στο belle époque, Και μετά χορέψαμε, Η Ολοκαίνουρια Καινή Διαθήκη και
άλλα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης σε βραβευμένες ταινίες Κυπρίων δημιουργών
των τελευταίων δύο χρόνων, όπως η πολυβραβευμένη στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,
ταινία του Σταύρου Παμπαλή Πολιορκία στην Οδό Λιπέρτη, η βραβευμένη και με διεθνή
διανομή ταινία Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ του Μάριου Πιπερίδη, καθώς και η επίσης
πολυβραβευμένη ταινία του Σωτήρη Χρήστου, στο περσινό κινηματογραφικό Φεστιβάλ Cyprus Film Days 2019, Μικρά Λευκά Φακελάκια. Για τους φανατικούς, τους πιο παραδοσιακούς
φαν του θερινού σινεμά, θα λειτουργήσουν και κανονικές θέσεις με την απαραίτητη απόσταση των
δύο μέτρων.

4 βιβλία μετά την καραντίνα
Άρης ο αρχηγός των ατάκτων Διονύσης Χαριτόπουλος

Ώρα για ταινία
Ο Μεγάλος Δικτάτωρ

Ένας εβραίος κουρέας, που είναι σωσίας του δικτάτορα «Χίνκελ»,
μπλέκει σε μια σειρά από κωμικοτραγικές περιπέτειες. Μια
μεγαλοφυής σάτιρα του Χίτλερ και των καταπιεστικών καθεστώτων,
από τον Τσάρλι Τσάπλιν, στην πρώτη του καθαρά ομιλούσα ταινία,
όπου εγκαταλείπει το χαρακτήρα του Σαρλό για να υποδυθεί το διπλό
ρόλο του κουρέα και του Χίνκελ.

Ο Αγνοούμενος

Είναι γνωστό ότι ο Διονύσης Χαριτόπουλος επί πολλά χρόνια συγκέντρωνε και
κυρίως διασταύρωνε οτιδήποτε αφορά τον Άρη από μια ογκώδη βιβλιογραφία,
από κάποια όχι πολύ προσιτά αρχεία, από ατελείωτες ώρες συνεντεύξεων
με εκατοντάδες αντάρτες, καπετάνιους, μαυροσκούφηδες, αξιωματικούς και
χωρικούς, και ακολούθησε τα ίχνη του από βουνό σε βουνό. Αποτέλεσμα, αυτός ο
τόμος για τη μυθική φυσιογνωμία του Άρη.

Σταφύλια της οργής Τζον Στάινμπεκ
Η εποχή είναι η δεκαετία του ‘30, το μεγάλο κραχ, η αρχετυπική οικονομική κρίση
που εντυπώθηκε με τρόμο στο συλλογικό φαντασιακό. Και ο λογοτέχνης που την
περιέγραψε και την εξήγησε τόσο δυνατά και τόσο καθαρά, ώστε το έργο του θα
μείνει για πάντα στην ιστορία, είναι ο Τζον Στάινμπεκ, με τα «Σταφύλια της οργής».
Ένας ύμνος στον άνθρωπο και στην ανθρωπιά, στη δύναμη της οικογένειας, στη
μάχη για τον επιούσιο, στις μικρές πράξεις καλοσύνης των ανθρώπων.

Η αναζήτηση ενός “αγνοούμενου” Αμερικάνου στη Χιλή της
στρατιωτικής χούντας, από τον πατέρα και τη γυναίκα του, θα
οδηγήσει στη φριχτή αλήθεια, την ανάμειξη της Αμερικής στο
στρατιωτικό πραξικόπημα. Η σκηνοθεσία της βραβευμένης με Χρυσό
Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών ταινίας, ανήκει στον Κώστα Γαβρά.

Το μεγάλο κανόνι
Είναι όμορφη η ζωή, αδερφέ μου
-Ναζίμ Χιμκέτ
Αποτελεί μια από τις λίγες πρόζες που έγραψε ο Ναζίμ Χικμέτ. Γραμμένο λίγο πριν
τον θάνατό του θεωρείται η μυθοπλαστική αυτοβιογραφία του Τούρκου ποιητή ο
οποίος κοιτάζοντας πίσω, στα χρόνια που πέρασαν, ανασυνθέτει το υλικό του καιρού
του.

Με τις μέλισσες ή με τους λύκους Θανάσης Καμπαγιάννης
Η δίκη της Χρυσής Αυγής, που ξεκίνησε το 2015 και οδεύει προς το τέλος της,
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων.
Η αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρου πολιτικής αγωγής των
Αιγύπτιων αλιεργατών, αναδεικνύει τον ναζιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης και τη
στρατιωτική δομή της, περιγράφει τη δράση των ομάδων κρούσης και τις επιθέσεις
κατά μεταναστών και πολιτικών αντιπάλων.

Ο Θανάσης μαθαίνει ότι ο γιος του που σπούδαζε ιατρική στη
Γερμανία έχει προσχωρήσει σε μια ομάδα νεοναζί. Ταξιδεύει ο ίδιος
στη Γερμανία, φέρνει πίσω τον γιο του και αποφασίζει να φτιάξει ένα
μεγάλο κανόνι για να εξοντώσει τον ίδιο τον Χίτλερ.

Μην ξεχάσεις το κανάλι της ΕΔΟΝ
στο YouTube! Εκεί το τελευταίο
χρονικό διάστημα ανέβηκαν
ολόκληρες μεγάλες συναυλίες
που μπορείς να παρακολουθήσεις
ανα πάσα στιγμή!

επαναπροσέγγιση

Τ

ο 1958 αποτέλεσε ίσως, για την
Αριστερά της Κύπρου ένα έτος
όπου οι ακροδεξιές δυνάμεις
του τόπου, τόσο αυτές στην
ελληνοκυπριακή πλευρά, όσο
και αυτές στην τουρκοκυπριακή πλευρά,
την πολέμησαν λυσσαλέα με δολοφονίες,
κακοποιήσεις, απειλές και βασανισμούς,
με στόχο τη συρρίκνωσή της. Κι αυτό
που έχουν ήδη καταγράψει τα ιστορικά
γεγονότα του τότε, είναι πως ο Μάιος του
1958 «βάφτηκε» με το αίμα ανθρώπων του
λαού και της Αριστεράς, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων.
Στα τέλη του 1957, φαινόταν πια πολύ πιο
καθαρά πως η δράση της ΕΟΚΑ έφτανε
στο τέλος της και πως αντί για Ένωση με
την Ελλάδα, ο δρόμος προς την λύση της
Ανεξαρτησίας θα γινόταν πραγματικότητα.
Ο Γρίβας, ορκισμένος αντικομουνιστής με
«σκοτεινό» παρελθόν κατά την περίοδο της
Κατοχής και Αντίστασης στην Ελλάδα, δεν είχε
κρύψει καθόλου τις προθέσεις του για την
εξόντωση της Αριστεράς και του ΑΚΕΛ. Εξού
και η ξεκάθαρη αναφορά του στο στόχο αυτό,
σε επιστολή που απέστειλε στον μητροπολίτη Άνθιμο
στις 25 Ιανουαρίου 1958: «(…) Οι Κομμουνισταί είναι
οι αντίπαλοί μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ενδείκνυται
να τους εξοντώσουμε ως πολιτική οντότητα, ώστε
να μην είναι πλέον υπολογίσιμος, δυναμένη δια των
αποφάσεών της να επηρεάζη το εθνικόν ζήτημα, ως
συνέβαινε μέχρι τούδε».
Στην τουρκοκυπριακή πλευρά είχε ιδρυθεί η ακροδεξιά
οργάνωση ΤΜΤ (Türk Mukavemet Teşkilatı), ως
αντίβαρο στην ίδρυση της ΕΟΚΑ. Ο τρομοκρατικός
χαρακτήρας της ΤΜΤ φάνηκε από πολύ νωρίς, αφού ως
ακροδεξιά οργάνωση είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή
τον αντικομουνιστικό της χαρακτήρα απειλώντας τα
μέλη και τους υποστηρικτές του ΑΚΕΛ ανάμεσα στους
Τουρκοκύπριους, κατηγορώντας τους για συνεργασία
με τους Ελληνοκύπριους και τους κομμουνιστές.
Μέχρι τις 29 Μάϊου του 1958, είχαν ήδη δολοφονηθεί
από τους μασκοφόρους του Γρίβα μέλη του ΑΚΕΛ και
της Αριστεράς με τη φθηνή και ψεύτικη δικαιολογία
της ρετσινιάς του «προδότη». Μια «δικαιολογία»
που μέχρι σήμερα ουδείς απέδειξε, ενώ
κάθε φορά που το ΑΚΕΛ, συγγενείς των
Κι αυτό που έχουν
δολοφονηθέντων και άλλοι καλούν τον
Σύνδεσμο Αγωνιστών ΕΟΚΑ να αποδείξει
ήδη καταγράψει τα
και να καταδείξει τη δήθεν προδοσία
ιστορικά γεγονότα του
που διέπραξαν οι άνθρωποι αυτοί, οι
απαντήσεις δεν είναι ποτέ ξεκάθαρες ή
τότε, είναι πως ο Μάιος του 1958
συγκεκριμένες. Μάλιστα, αργότερα, σε
«βάφτηκε» με το αίμα ανθρώπων
πολλές των περιπτώσεων δήλωσαν πως
είχαν «λάθος πληροφορίες», ή «υπήρξε
του λαού και της Αριστεράς,
σύγχυση» και άλλες φαιδρές και ψευδείς
αναφορές. Ανάμεσα στις πολιτικές
Ελληνοκυπρίων και
δολοφονίες που είχαν ήδη διαπραχθεί
Τουρκοκυπρίων.
κι αυτές των Μιχαλάκη Πέτρου, Ηλία
Ττοφαρή, Κυριάκου Πατατά, Σάββα
Μένοικου και Δημήτρη Μάτσουκου.
Παράλληλα, η ΤΜΤ, είχε ήδη επιδοθεί σε απειλές κατά Τουρκοκύπριων προοδευτικών
συμπατριωτών μας, με αποκορύφωμα τη δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Αχμέτ Σατή και
της συζύγου του και τη στυγνή δολοφονία του Φαζίλ Οντούρ Σελλάς.
Στις 29 Μαΐου 1958, οι φασίστες μασκοφόροι του Γρίβα δολοφόνησαν στην Αχερίτου τον
Παναγιώτη Στυλιανού (Αρκοπάναο), ενώ την ίδια μέρα, οι φασίστες της ΤΜΤ δολοφόνησαν
τον Αχμέτ Γιαχγιά, μέλος του Προοδευτικού Συλλόγου Τ/κ Νεολαίας στη Λευκωσία.
Ο Αχμέτ Γιαγχιά, Τουρκοκύπριος συνδικαλιστής, κουρέας στο επάγγελμά, ήταν μόλις 26
χρόνων. Ήταν μέλος της επιτροπής του προοδευτικού αθλητικο-μορφωτικού συλλόγου,
που είχαν λεηλατήσει και καταστρέψει την Πρωτομαγιά του 1958 οι φασίστες της ΤΜΤ. Τον
δολοφόνησαν πυροβολώντας τον μέσα στο σπίτι του καθώς κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Ιούνης
2020
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Στις 29 Μαΐου 1958, οι
φασίστες μασκοφόροι του
Γρίβα δολοφόνησαν στην
Αχερίτου τον Παναγιώτη
Στυλιανού (Αρκοπάναο), ενώ
την ίδια μέρα, οι φασίστες
της ΤΜΤ δολοφόνησαν τον
Αχμέτ Γιαχγιά, μέλος του
Προοδευτικού Συλλόγου
Τ/κ Νεολαίας στη
Λευκωσία
Ο Παναγιώτης Στυλιανού ήταν ενεργό
μέλος του ΑΚΕΛ. Ήταν πατέρας τριών
παιδιών και ασχολείτο με την κτηνοτροφία.
Η δολοφονία του Αρκοπάναου, ήταν ένα
καλά προμελετημένο και οργανωμένο
έγκλημα, απίστευτης αγριότητας. Πιο κάτω
παρατίθενται αποσπάσματα από το βιβλίο
του Μ. Πουμπουρή, όπου καταδεικνύεται
η αγριότητα του εγκλήματος αυτού:
«Τρεις μέρες πριν, παρατηρήθηκε ότι
στο χώρο που σύχναζαν δεξιοί, κάποιοι
κάρφωναν βελόνες στις άκρες των
ροπάλων, αφήνοντάς τις να εξέχουν λίγο από το
ξύλο. Ένας αριστερός δάσκαλος του χωριού που
πρόσεξε τι γινόταν, είπε στον υπεύθυνο του ΑΚΕΛ:
“Φίλε Στυλλή, αυτά τα ρόπαλα με τις σπόντες,
είναι για την Αριστερά”. Γύρω στις 8.30 το πρωί
της 29ης Μαΐου, μια μεγάλη ομάδα μασκοφόρων
που άλλοι κρατούσαν τα ρόπαλα και άλλοι όπλα,
μπήκαν βίαια στην αυλή του σπιτιού του Τταντή
που βρισκόταν ο Παναγιώτης Στυλιανού με τη
γυναίκα του Εύα και τον κτύπησαν στην κεφαλή.
Ζαλίστηκε και με τη βοήθεια της γυναίκας του
μπήκε στο δωμάτιο και ξάπλωσε στο στρώμα.
Η Εύα και η κόρη της Πετρού προσπαθούσαν να
παρεμποδίσουν τους μασκοφόρους να μπουν στο
δωμάτιο.
Τότε πέταξαν την Πετρού με τη βία στο δρόμο,
ξυλοκόπησαν άγρια την Έυα σπάζοντάς της τα
χέρια και τα πλευρά και αφού μπήκαν μέσα
ολοκλήρωσαν το έγκλημά τους. Ξυλοκοπούσαν
το θύμα μέχρι που έλιωσαν την κεφαλή και άλλα
μέρη του σώματός του. Ο Παναγιώτης οδηγήθηκε
στον τάφο και η σύζυγός του στο νοσοκομείο, από
όπου βγήκε μετά από εννιά μήνες. « Όταν βγάλαμε τις ποδίνες του νεκρού πατέρα μας στο
νοσοκομείο έπεφταν απ’ αυτές κομμάτια κρέατα και κόκκαλα. Τον είχαν λιώσει με τα ρόπαλα»,
αφηγείται η κόρη του Πετρού.»
Η 29η Μάϊου 1958 μπορεί δίκαια να θεωρείται από όσους αγωνίζονται για επανένωση και ειρήνη,
μια μέρα σύμβολο. Μια μέρα σύμβολο για το τι εστί εθνικισμός, και πως αυτός ανεξαρτήτως
προέλευσης (τουρκικής ή ελληνικής), ομιλεί στο τέλος την ίδια γλώσσα, επιδίδεται στα ίδια
πολιτικά εγκλήματα, και καταλήγει στις ίδιες συνέπειες, που δεν είναι άλλες από το μίσος μεταξύ
των δύο κοινοτήτων, τη διαίρεση και τέλος την καταστροφική διχοτόμηση του νησιού μας. Η
29η Μάϊου 1958 αποδεικνύει μέσα από την τραγικότητα της, την ειρωνική σύνδεση της εκ και
της τκ ακροδεξιάς, που δεν είναι τίποτα άλλο στο τέλος της μέρας από δυο συγκοινωνούντα
δοχεία.
Ο Αχμέτ Γιαχγιά και ο Παναγιώτης Στυλιανού (Αρκοπάναος) έπεσαν στο βωμό της ιδέας της
ειρηνικής συμβίωσης και συνεργασίας Ελλήνων και Τούρκων, στον κοινό αγώνα για τη λευτεριά
και την πρόοδο της Κύπρου. Η μνήμη τους θα τιμάται νυν και αεί από τους προοδευτικούς
Κύπριους και θα φωτίζει μαζί με όλους τους άλλους ήρωες του λαού μας το δρόμο για τη
λύτρωση και την επανένωση.

Βιβλιογραφία:
«Μέρες Δοκιμασίας», Μιχάλη Πουμπουρή,
«Διμέτωπος ο Αγών, ΕΟΚΑ και Αριστερά την περίοδο 1955-59», Μιχάλη Μιχαήλ
«Μια εποχή της βίας, το σκοτεινό 1958», Νιαζί Κιζίλγκιουρεκ.
•Αφροδίτη Κατσή
Υπεύθυνη Γραφείου Επαναπροσέγγισης
ΚΣ ΕΔΟΝ
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Αλβάρο Κουνιάλ υπήρξε αναμφίβολα
μια από τις ιστορικές φυσιογνωμίες του
Λαϊκού κινήματος στην Πορτογαλία.
Η ζωή του είναι συνυφασμένη με όλη
τη σύγχρονη ιστορία της Πορτογαλίας αφού
με τη ζωή και τη δράση του υπήρξε μαζί με
τους συντρόφους του στο επίκεντρο κάθε
αγώνα του Πορτογαλικού Λαού. Συνδυάζοντας
θεωρία και πράξη πάλεψε ενάντια στο φασισμό
για την ανατροπή της δικτατορίας η οποία
μετρούσε 48 χρόνια ζωής αλλά και για την
οικοδόμηση μιας κοινωνίας ποιητικά ανώτερης
από τον καπιταλισμό, αυτής του Σοσιαλισμού.
Παράλληλα, με τη δράση του αλλά και τις
αναλύσεις της ιδεολογίας μας, του Μαρξισμού
– Λενινισμού, η φιγούρα του Αλβάρο Κουνιάλ
απέκτησε σημαντικό κύρος και στο διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα.

Τα πρώτα χρόνια
Γεννημένος στις 10 Νοεμβρίου του 1913 στην
Κοΐμπρα, ο Κουνιάλ αποφασίζει να σπουδάσει
Νομική. Φοιτά στην Νομική σχολή της
Λισαβόνας, η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία
της επαναστατικής του δράσης. Εντάσσεται στο
-τότε παράνομο- Πορτογαλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα το 1931, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος των
φοιτητών στη Σύγκλητο του πανεπιστημίου το
1934. Το 1935 εκλέγεται γενικός γραμματέας
της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών
Νεολαίων (FJCP) ενώ συμμετέχει και στο 4ο
συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς Νέων
στη Μόσχα. Συλλαμβάνεται για την δράση του
στο Πορτογαλικό ΚΚ το 1937 για πρώτη φορά,
ενώ συλλαμβάνεται εκ νέου το 1940.
Το 1940-41 έπειτα από ένα μπαράζ συλλήψεων
μελών του Πορτογαλικού ΚΚ από τη δικτατορία
του Σαλαζάρ, το κόμμα προχωράει στην
“Αναδιοργάνωση του ‘40” με τον Κουνιάλ
να λαμβάνει μέρος σε αυτή. Συμμετέχει
στη γραμματεία από το 1942 μέχρι και το
1949 ενώ την ίδια περίοδο τίθεται ως πρώτη
προτεραιότητα η συνένωση όλων των δυνάμεων
που επεδίωκαν το τέλος της δικτατορίας. Μέχρι
και την σύλληψη του από το καθεστώς το 1949, ο
Κουνιάλ συνέβαλε στα μέγιστα στη διαμόρφωση
του Πορτογαλικού ΚΚ σε κόμμα της εργατικής
τάξης με μεγάλη επιρροή στον εργαζόμενο Λαό,
στη διανόηση και τη νεολαία ενώ παράλληλα
είχε ηγετικό ρόλο στην αντιφασιστική πάλη.

Η σύλληψη και η
φυλάκιση του Κουνιάλ
Μετά την σύλληψη του οδηγείται σε μια
δίκη που αποτελεί μια κορυφαία στιγμή
αντίστασης του ιδίου αλλά και του κόμματος
του. Ο Κουνιάλ μετατρέπει τους κατήγορους
σε κατηγορουμένους καθώς αρπάζει την
ευκαιρία της απολογίας του για να επιτεθεί
στο καθεστώς. Αν και κλειδωμένος σε ένα κελί
χωρίς μολύβι και χαρτί, έχοντας μονίμως πάνω
του φως από προβολείς και αντιμετωπίζοντας
βασανιστήρια, απομνημονεύει την μακρά
του ομιλία η οποία αποτελεί το κατηγορώ
ολόκληρου του Πορτογαλικού Λαού ενάντια στη
δικτατορία. Αφού ξεσκεπάζει τον τρομοκρατικό
και καταπιεστικό χαρακτήρα του καθεστώτος
προχωράει στη διακήρυξη των “βασικών
προϋποθέσεων για μια βιώσιμη δημοκρατία στην
Πορτογαλία” ενώ ταυτόχρονα υπερασπίζεται
τις θέσεις και τη δράση του Πορτογαλικού
ΚΚ αναδεικνύοντας τον πατριωτικό αλλά και
συνάμα διεθνιστικό τους χαρακτήρα.

διεθνή

“Θα δικαστούμε και σίγουρα θα καταδικαστούμε. Προς ικανοποίηση μας,
χρειάζεται μόνο να γνωρίζουμε ότι ο λαός μας πιστεύει ότι εάν κάποιος πρέπει να
δικαστεί και να καταδικαστεί για δράση κατά των συμφερόντων του λαού και της
χώρας, επειδή θέλει να σύρει την Πορτογαλία σε ένα εγκληματικό πόλεμο , για τη
χρήση αντισυνταγματικών και παράνομων μέσων, για την χρήση τρομοκρατίας,
αυτός ο κάποιος δεν είμαστε εμείς οι Κομμουνιστές. Ο λαός μας πιστεύει ότι αν
κάποιος πρέπει να δικάζεται για τέτοια εγκλήματα, τότε οι φασίστες πρέπει να
κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, οι σημερινοί ηγέτες του έθνους και
ο ηγέτης τους, ο Σαλαζάρ.” Ο Κουνιάλ παρέμεινε φυλακισμένος για 11 χρόνια,
8 από τα οποία σε απόλυτη απομόνωση.

Η επανάσταση των Γαρυφάλλων

Ο Αλβάρο Κουνιάλ υπήρξε
αναμφίβολα μια από τις
ιστορικές φυσιογνωμίες
του Λαϊκού κινήματος
στην Πορτογαλία. Η ζωή του είναι
συνυφασμένη με όλη τη σύγχρονη
ιστορία της Πορτογαλίας αφού με
τη ζωή και τη δράση του υπήρξε
μαζί με τους συντρόφους
του στο επίκεντρο
κάθε αγώνα του
Πορτογαλικού Λαού

Στις 3 Ιανουαρίου 1960 αποφυλακίζεται από τις φυλακές του Πενίσε, ξανακαλείτε
στη Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής ενώ εκλέγεται Γενικός Γραμματέας
το 1961. Στα επόμενα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του, το Πορτογαλικό ΚΚ
θέτει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος. Το
1965, κατά τη διάρκεια του έκτου συνεδρίου του Πορτογαλικού ΚΚ, δημοσιεύει
το κείμενο “Ο δρόμος προς τη νίκη - Τα καθήκοντα του Κόμματος στην Εθνική
και Δημοκρατική Επανάσταση” το οποίο περιλαμβάνει οκτώ πολιτικούς στόχους
όπως “ο τερματισμός των μονοπωλίων στην οικονομία” και “η ανάγκη για
αγροτική μεταρρύθμιση και αναδιανομή της γης” τα οποία ήταν απαραίτητα για
να επέλθει η δημοκρατία και να ξεκινήσει η οικοδόμηση του Σοσιαλισμού στη
χώρα. Παράλληλα το ΚΚ τοποθετείτε ξεκάθαρα ενάντια στην ύπαρξη αποικιών και αναγνωρίζει στους Λαούς που αποτελούσαν αποικίες
της Πορτογαλίας το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Η θέση αυτή που σε συνδυασμό με τα ολοένα αυξανόμενα κονδύλια που διέθετε το
κράτος για τους αποικιακούς πολέμους συσπείρωναν την κοινωνία σε ένα ευρύ μέτωπο κατά της δικτατορίας.
Η στιγμή της ανατροπής δεν αργεί να φθάσει όταν τη νύκτα της 24ης προς 25η Απριλίου 1974 ξεκινά το τέλος του καθεστώτος. Είχε
προηγηθεί η δημιουργία ενός στρατιωτικού κινήματος στο οποίο πρωτεργάτης ήταν το Κίνημα Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΕΔ) το οποίο αποτελείτο
κύρια αλλά όχι αποκλειστικά από αξιωματικούς κατώτερων και μεσαίων βαθμίδων. Μέχρι τα ξημερώματα της 25ης Απριλίου η επανάσταση
επικρατεί, ο δικτάτορας Καετάνο -ο οποίος διαδέχτηκε τον δικτάτορα Σαλαζάρ- παραδίδεται και ο Αλβάρο Κουνιάλ επιστρέφει στη χώρα
του όπου και γίνεται δεκτός από δεκάδες χιλιάδες Λαού. Αναλαμβάνει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στις πρώτες τέσσερεις προσωρινές
κυβερνήσεις ενώ εκλέγεται βουλευτής στη Συντακτική Συνέλευση του 1975 και στη Βουλή το 1976, ενώ επανεκλέγεται άλλες 5 φόρες.
Παρέμεινε στη θέση του ΓΓ μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1992 ενώ επανεκλέχθηκε μέλος της ΚΕ το 2000 και το 2004.
Ο Αλβάρο Κουνιάλ έχει να παρουσιάσει επίσης σπουδαίο λογοτεχνικό αλλά και πολιτικό-ιδεολογικό έργο το οποίο υπέγραφε με το
ψευδώνυμο Μανουέλ Τιάγκο. Με το ίδιο ψευδώνυμο υπέγραψε και πολλούς πίνακες ζωγραφικής. Απεβίωσε σε ηλικία 91 χρονών στις
13 Ιουνίου του 2005, ενώ στην κηδεία του υπολογίζεται ότι παραβρέθηκαν πέραν των 500,000 χιλιάδων κόσμου.
•Μάριος Λαγού
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
ΚΣ ΕΔΟΝ
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Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου ανά το παγκόσμιο. Οι Η.Π.Α. προσπαθούν για χρόνια να αποκτήσουν τον έλεγχο των
πηγών αυτών, ως συνέχιση της ιμπεριαλιστικής πολιτικής τους προσκρούοντας ωστόσο στην αποφασιστικότητα του λαού της Βενεζουέλας και στην αντιιμπεριαλιστική
αντίσταση της Βολιβαριανής διαδικασίας.

Ως συνέχεια των ιμπεριαλιστικών πολιτικών που ακολουθούν οι Η.Π.Α., στις αρχές Μαΐου επιχείρησαν μια ακόμα προσπάθεια για την ανατροπή της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης.
Η επιχείρηση έφερε το όνομα “Gedeon Operation”.

• 3 Μαΐου μια ένοπλη ομάδα προσπαθεί
να εισβάλει στην Βενεζουέλα με
ταχύπλοα μέσω της Λα Γκουάιρα.
Τα πλάνα ανατρέπονται από τις
στρατιωτικές δυνάμεις της Βενεζουέλας.

• 4 Μαΐου μια νέα ένοπλη ομάδα
επιχειρεί να εισβάλει ξανά μέσω
της ακτής Τσουάο η οποία και πάλι
ανατρέπεται.

• 10 Μαΐου διαρρέει το συμβόλαιο της επιχείρησης.
Αρχηγός της επιχείρησης αναγράφεται ο Χουαν
Γκουαϊδό, και στόχος η αποσταθεροποίηση και
οι δολοφονίες μελών της κυβέρνησης του Νικολά
Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου.

• Συνελήφθησαν 31 μισθοφόροι
πρώην αστυνομικοί και
στρατιωτικοί, Κολομβιανοί
αλλά και δύο Αμερικάνοι
πολίτες οι οποίοι αναφέρονται
ως μέλη της ασφάλειας του
Τραμπ.
• Βρέθηκαν τρία
εγκαταλελειμμένα κολομβιανά
σκάφη στον ποταμό Ορινόκο,
τα οποία ήταν γεμάτα
με μεγάλες ποσότητες
θανατηφόρων όπλων.
• Εμπλοκή φαίνεται να
έχει και η Κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου καθώς
τους τελευταίους 16 μήνες
υποστήριζε οικονομικά τις
προσπάθειες του Χουαν
Γκουαϊδό για ανατροπή της
κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Πηγή:

•Επιμέλεια
Γεωργία Ευσταθίου
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων &
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΚΣ ΕΔΟΝ

Αλληλεγγύη με όλα τα θύματα
ρατσιστικής βίας!

