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Επανεκκίνηση των συνομιλιών το 
συντομότερο
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρακολουθείται 
από την Τουρκία ένας νέος κύκλος προκλήσεων 
στην κυπριακή ΑΟΖ, οι οποίες για ακόμη μια 
φορά έρχονται να επιβεβαιώσουν την επιθετική 
πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν, την οποία 
το ΑΚΕΛ επανειλημμένα καταδίκασε με τον πιο 
έντονο τρόπο.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - Συναγερμού για 
ακόμη μια φορά, παίζει το ίδιο επικοινωνιακό 
παιχνίδι, που παίζει κάθε φορά, όταν υπάρχουν 
τέτοιες προκλήσεις. Καλλιεργεί υψηλές 
προσδοκίες και αυταπάτες στην κυπριακή 
κοινωνία, για ενέργειες και δράσεις που θα αναλάβουν οι “σύμμαχοι” μας στην Ε.Ε., οι οποίες 
θα αναχαιτίζουν την τουρκική αδιαλλαξία και τις προκλήσεις, δημιουργώντας την εικόνα των 
πανίσχυρων τριμερών συμμαχιών. Για εμάς ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως τις πολιτικές των 
κυρίαρχων δυνάμεων της Ε.Ε. τις καθορίζουν τα δικά τους συμφέροντα και οι δικές τους 
γεωπολιτικές προθέσεις και γι’ αυτό δεν θέλουν να βρεθούν απέναντι από την Τουρκία. Είναι 
προφανές ότι δεχόμαστε μια λεκτική στήριξη, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία 
διάθεση αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Αυτές οι προσδοκίες δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουν 
διαψευστεί για την πατρίδα μας. Κανένας όμως από την κυβέρνηση δεν μπαίνει στον κόπο της 
αυτοκριτικής, έστω να δώσει εξηγήσεις για τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Εκτιμούμε ότι 
αυτή η τακτική δεν προσφέρει κάτι σε αυτό που ανησυχεί τον κυπριακό λαό. Η κυβέρνηση 
προσπαθεί να καλύψει τη γύμνια της στην εξωτερική της πολιτική, κατηγορώντας το ΑΚΕΛ, 
ότι με τη στάση του δικαιολογεί την Τουρκία.

Η δική μας στάση παραμένει συνεπής απέναντι στο λαό μας και λέει φωναχτά μια διαχρονική 
αλήθεια. Ότι ο Ερντογάν, όπως συμβαίνει πολύ συχνά με ηγέτες κρατών που βιώνουν 
κραδασμούς στο εσωτερικό των χωρών τους,  προωθεί επιθετική πολιτική προκειμένου 
να εκτονώσει στο εξωτερικό την εσωτερική κρίση. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε πλήρη 
επίγνωση ότι όσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο, αυτή η στασιμότητα, και τέτοιες ενέργειες 
θα συνεχίζονται. Γι’ αυτό και εμείς επιμένουμε ότι η Τουρκία πρέπει να καταδικαστεί και η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη να πράξει ότι είναι δυνατό για να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες.

«Τζείνοι ποτζί, εμείς ποδά»
Παράλληλα, επιδείνωση παρουσιάζεται και σε μια άλλη πτυχή του Κυπριακού. Αναμφισβήτητα 
η διακοπή των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων λόγω του κλεισίματος των οδοφραγμάτων, 
παίζει και αυτή το δικό της ρόλο. Κατανοώντας βέβαια πως πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα 

οι ευθύνες βαραίνουν τις πολιτικές ηγεσίες και των δύο κοινοτήτων, ωστόσο, είναι 
πραγματικότητα πως η δική μας πλευρά σε καμία περίπτωση δεν έπραξε όσα μπορούσε για 
να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτόγνωρη «κρίση». Λέμε πρωτόγνωρη επειδή είναι η πρώτη 
φορά μετά από 17 χρόνια  που αποστερήθηκε από τις δύο κοινότητες η δυνατότητα να 
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και με αυτό τον έμμεσο τρόπο άνοιξε με μια άλλη δυναμική 
η συζήτηση πως το «τζείνοι ποτζί, εμείς ποδά»  ίσως να αποτελεί προοπτική για μια 
καλύτερη «εναλλακτική»! Και πάνω σε αυτό το ζήτημα οι χειρισμοί της κυβέρνησης ήταν 
απαράδεκτοι, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως τα μικροπολιτικά συμφέροντα και 
η ικανοποίηση των πιο «εθνικόφρονών» ψηφοφόρων τους, τίθενται πάνω από το παρόν 
και το μέλλον του τόπου.

Διαβατήρια για τους πλούσιους-πουρνάρα για τους κατατρεγμένους
Πέραν από το κυπριακό, σε όλες του τις εκφάνσεις, η κυβέρνηση έπραξε τα χείριστα και 
σε ένα άλλο ζήτημα ύψιστης σημασίας. Ενώ εδώ και 7 χρόνια δεν έχει προβεί σε καμιά 
προσπάθεια για ολοκληρωμένη πρόταση ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών 

στην κοινωνία, με την έλευση της πανδημίας στην Κύπρο, έκανε ξεκάθαρο πως δεν έχει 
καμία πρόθεση να αλλάξει το παραμικρό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρουσιάζεται 
μια εικόνα ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι απειλή για την κυπριακή κοινωνία, 
δηλώνοντας με διάφορους τρόπους ότι μας τους στέλνει η Τουρκία και ότι είναι τρομοκράτες. 
Η κυβέρνηση την περίοδο του lockdown, 
επιβεβαίωσε το απάνθρωπο πρόσωπο 
της, μετατρέποντας τον χώρο προσωρινής 
διαμονής μεταναστών Πουρνάρα, σε ένα 
στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Σε ένα χώρο που έγινε για να φιλοξενεί 
πρόσφυγες και μετανάστες προσωρινά, 
μέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους 
και που έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει 
300 άτομα, στοιβάχτηκαν 750 άτομα, 
μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, οι οποίοι 
ζουν χωρίς τα απολύτως απαραίτητα.  Την 
ώρα που η κυβέρνηση προσπαθούσε να 
πείσει την κοινωνία για την αναγκαιότητα 
τήρησης των μέτρων πρόληψης του ιού, 
σε αυτούς τους χώρους επικρατούσαν 
απάνθρωπες συνθήκες υγιεινής.

Το Λαϊκό Κίνημα μπροστά στον ανθρώπινο πόνο και την εξαθλίωση δεν μπορούσε να μείνει 
αμέτοχο, έτσι με διάφορες δράσεις, όπως η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, προσπάθησε 
να βοηθήσει και να στηρίξει αυτό τον κόσμο. Η συγκινητική ανταπόκριση στο κάλεσμα του 

Λαϊκού Κινήματος έδειξε ότι υπάρχει και η άλλη Κύπρος, η Κύπρος που 
στηρίζει και αγκαλιάζει τον κόσμο που λόγω του πολέμου αναγκάζεται να 
αφήσει τον τόπο του και τη ζωή του.

Οργανώσου κι εσύ στην ΕΔΟΝ
Εμείς μέσα σε όλα αυτά τα κακώς έχοντα, απαντούμε ότι μόνο μέσα από την 
οργανωμένη πάλη μπορεί να αλλάξει η ζωή μας. Η διαδικασία ανανέωσης 
και εγγραφής μελών στην ΕΔΟΝ, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
περιόδους στη δράση της οργάνωσης μας. Μέσα από τη διαδικασία της 
οργανωτικής εξόρμησης, δίνουμε το χέρι σε κάθε νέο που δεν δέχεται 
την αδικία. Δίνουμε το χέρι στον μαθητή και στον φοιτητή, που με κάθε 
τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί να του κουτσουρέψει τα όνειρα, στον 
άνεργο, σε κάθε νέο εργαζόμενο που ζει την αδικία στο πετσί του. Όλοι 
αυτοί, έχουν θέση στις γραμμές της Οργάνωσης μας, όλοι οι άνθρωποι που 
δεν συμβιβάζονται με αυτά που τους πλασάρουν, έχουν χώρο στον κοινό 
μας αγώνα και δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να φτάσουμε σε μια 
κοινωνία απαλλαγμένη από όλα αυτά που μας ταλανίζουν σήμερα. 

•Χριστόφορος Χαραλάμπους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Όλοι τον έχουμε συναντήσει. 
Έξω οι ξένοι, αλλά να τους 
προσλάβουμε αφού είναι 
«φτηνοί». Ένωση με την 

Ελλάδα, αλλά με την Ελλάδα 
του Μεταξά και του Πατακού, 

την Ελλάδα των χαφιέδων 
συνεργατών των Ναζί.

Motto:  Ζεί Ζεί και μας 
καθοδηγεί ... ΟΥΓΚ

Η προσωποποίηση της 
αντίληψης «δεν αξίζουμε 

όλοι για να πετυχαίνουμε». 
Ελιτίστρια, υπέρμαχος της 

Δυτικής αστικής δημοκρατίας 
και πολύ «φιλάνθρωπος». 
Για εκείνη, όλα είναι θέμα 

επενδύσεων. Θέλεις να είσαι 
υγιής; ΕΠΕΝΔΥΣΕ. Θέλεις να 

μορφωθείς; ΕΠΕΝΔΥΣΕ. 

Πιστός ακόλουθος: Το αόρατο 
χέρι της αγοράς.

Ξέρεις την έκφραση «συχνάζει δεξιά 
αριστερά»; Τότε ξέρεις για ποιον 

μιλάμε! Του αρέσει να βρίσκεται πάντα 
στο επίΚεντρο όμως αναλόγως της 
κατάστασης και των συμφερόντων 
θα μετακινηθεί με την μεγαλύτερη 

ευκολία.. Γλοιώδης, γυμνοσάλιαγκας, 
σιχαμερό ερπετό και ότι άλλο επίθετο 

έσουρε ο Κάκαλος στον Χλαπάτσα! Στις 
απόψεις, πολύ κοντά στη Ρούλα, στο 

attidute προσπαθεί να το παίξει «λαϊκό 
παιδί» 

Κατοικίδιο: Πεπλοφόρος χαμαιλέοντας.

Δεν του καίγεται καρφί.  -Ρε σήκου να 
κάμουμε τίποτε πέρκει αλλάξουν τα πράματα 

– ΕΝ ΑΛΛΑΣΣΟΥΝ.., - Ρε κλέφκουν μας 
λαλώ σου ομπρός που τα μάθκια μας – ΣΤ 

@@ ΜΟΥ, -Έτσι όπως μας εκάμαν έν έχουμε 
μέλλον.. -ΧΑΛΑΡΑ ΑΡΦΟΥΙ. 

Γνωστός σε όλους μας. Καλό παιδί μα 
συμβιβασμένος.. Ένα κλασσικό παράδειγμα 
της επιτυχίας των ιδεολογικών μηχανισμών 
του συστήματος.. Δεν τον έχουμε δίπλα μας 
μα εμείς οφείλουμε να μείνουμε δίπλα του...

Ατάκα: Κρύψε να περάσουμε!

Λοιπόν δεν είναι όλα μαύρα. Μέσα 
στο μουντό τοπίο των προηγούμενων 
χαρακτήρων υπάρχουν ακόμα και όλοι 
εκείνοι που δεν τους πήρε το ρέμα.. 
Ανεξαρτήτως του πόσο ενεργοί είναι. 
Πολύ ή λίγο.. πάντως συμμετέχουν. 

Έχουν τα αυτιά τεντωμένα και τα μάτια 
ανοιχτά. Η φίλη μας είναι κριτικά 
σκεπτόμενη, ελπίζει, αγωνίζεται, 

απογοητεύεται, πέφτει, σηκώνεται, 
συνεχίζει… Αυτά έχει η Ζωή.. 



Ν: Τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει στη δημοσιότητα πληροφορίες που μαρτυρούν τις 
άθλιες συνθήκες διαβίωσης κάτω από τις οποίες ζουν οι αιτητές ασύλου στα διάφορα Κέντρα 
Υποδοχής και Φιλοξενίας που υπάρχουν στο νησί. Τι προτείνει το ΑΚΕΛ προκειμένου να 
βελτιωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν αυτοί οι άνθρωποι;

Αρχικά να αναφέρω ότι υπάρχουν υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που προκύπτουν 
από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για το μεταναστευτικό και το άσυλο.  Για την τήρηση 
αυτών των υποχρεώσεων υπάρχει χρηματοδότηση από την ΕΕ,  η οποία , για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020,  ανήλθε στα 100 εκατομμύρια και αφορά κύρια την ασφάλεια, τη δημιουργία 
υποδομών, την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και προγράμματα ένταξης στην 
κοινωνία.  Επίσης να αναφέρω ότι τα δικαιώματα και οι διαδικασίες παραμονής και εργοδότησης  
διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς  που έχουν. Αν είναι με άδεια για εργασία, αιτητής 
ασύλου ή αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή με συμπληρωματική προστασία. Είναι γεγονός ότι 
τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά,  έχουν αυξηθεί οι 
καταγγελίες για τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί, είτε βρίσκονται στους 
χώρους μέσα στους οποίους τους έχουν κλείσει για 
πέραν των τεσσάρων μηνών είτε σε διάφορες άλλες 
περιοχές. Ιδιαίτερα όμως στους χώρους που είναι 
κάτω από την ευθύνη και την εποπτεία του κράτους 
όπως είναι ο Χώρος Υποδοχής στην Κοφίνου ή 
ο Χώρος Προσωρινής Υποδοχής Πουρνάρα ή τα 
κρατητήρια στη Μενόγια,  χώροι για τους οποίους 
δίνεται οικονομική στήριξη ύψους 90% από Ε.Ε. 
θα έπρεπε να παρέχονται όλα εκείνα που να 
δημιουργούν ανθρώπινες συνθήκες και δημιουργική 
ενασχόληση για όσο καιρό χρειαστεί να μείνουν 
εκεί. Το ΑΚΕΛ απαιτεί να αντιμετωπίζονται αυτοί 
οι άνθρωποι μέσα από ανθρώπινη προσέγγιση και 
όχι να τιμωρούνται γιατί «κουβαλήθηκαν» στην 
χώρα μας και να ακούμε από αξιωματούχους  της 
κυβέρνησης ότι θα αλλοιώσουν το δημογραφικό 
και ότι θα καταστρέψουν την κοινωνική συνοχή 
με την αντικοινωνική συμπεριφορά τους. Το ΑΚΕΛ 
υποστηρίζει ότι δεν είναι με τέτοιες ρητορικές οι 
οποίες παραπέμπουν σε ρατσισμό και ξενοβοφία 
που αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό και 
προσφυγικό ζήτημα.

Ν: Στα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας τους 
τελευταίους μήνες, με τραγικό αποκορύφωμα εκείνο της Πουρνάρας, έχει συσσωρευτεί ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων με αποτέλεσμα να μένουν σ’ αυτά πολύ περισσότεροι 
από όσους μπορεί να υποστηρίξει ο χώρος και μάλιστα σε άθλιες συνθήκες. Σε τι 
οφείλεται αυτό; Θεωρείτε σωστή την διαχείριση που γίνεται από πλευράς του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Ασύλου; 

Η Πουρνάρα είναι Χώρος Προσωρινής Υποδοχής και εκεί θα έπρεπε να βρίσκονται τα 
άτομα όχι πέραν των 72 ωρών, χρονικό όριο μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες διαδικασίες για 
υποβολή αίτησης ασύλου. Αντί αυτού ιδιαίτερα από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε 
και η πανδημία, όποιοι εισέρχονταν άτυπα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ζητούσαν 
άσυλο, μεταφέρονταν στην Πουρνάρα όπου είναι έγκλειστοι μέχρι και σήμερα.  
Η Πουρνάρα όπως έχει διαμορφωθεί είναι ένα στρατόπεδο, περιφραγμένο με 
συρματοπλέγματα, τοίχους με ττέλια και κλειδαριές που εμποδίζουν την διακίνηση 
στο χώρο. Πέρα των λιγοστών αλουμινένιων δωματίων που χρησιμοποιούνται 
ως γραφεία των διάφορων υπηρεσιών και τώρα έχουν μεταφερθεί και τα 
ασυνόδευτα παιδιά, μεγάλος αριθμός και μητέρες με μικρά παιδιά μένουν σε  
αντίσκηνα. Τα αντίσκηνα έχουν προστεθεί για να καλύψουν τον μεγάλο αριθμό 
που έχουν μαζέψει εκεί. Δυστυχώς την περίοδο της πανδημίας η υπηρεσία 
ασύλου δεν δεχόταν νέες αιτήσεις ασύλου με αποτέλεσμα πολλοί να έχουν 
εγκλωβιστεί εκεί μέχρι να ξεκινήσει να κυλά η όλη διαδικασία. Ως ΑΚΕΛ 
έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι από το 2015 με τον πόλεμο στη Συρία 
και την ασταθή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την οικονομική κρίση, 
με το κλείσιμο όλων των νόμιμων οδών άφιξης στη χώρα ήταν λογικό 
να αυξηθεί η ροή προσφύγων. Δυστυχώς η κυβέρνηση το αγνόησε ή 
δεν το έθεσε στις προτεραιότητες της και δεν έλαβε τα απαιτούμενα 
μέτρα για σωστή και ανθρώπινη διαχείριση του ζητήματος όπως για 
παράδειγμα δημιουργία νέου χώρου υποδοχής, επαρκή προγράμματα 
ένταξης,  βελτίωση και επαρκή στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου 
για γρήγορη εξέταση αιτήσεων ασύλου, δεν απαίτησε σε 
επίπεδο ΕΕ για κατάργηση της συμφωνίας του Δουβλίνου ΙΙ για 
μετεγκατάσταση προσφύγων και μια σειρά άλλων μέτρων που 
έπρεπε να παρθούν. Αντί αυτού προσπάθησε να αναπτύξει 
μια ρητορική ξενοφοβίας επιδιώκοντας να περάσει πολιτικές 
καταστολής αντί πολιτικές ένταξης.

Ν: Δυστυχώς μια μερίδα του πληθυσμού 
της Κύπρου εκφράζεται με ρατσιστικό 
τρόπο προς τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες. Τι θα λέγατε σε αυτούς 
τους ανθρώπους και ειδικότερα στους 
Κύπριους εργαζόμενους που δεν έχουν 
τίποτα να χωρίσουν μαζί τους; 

Φύσει και θέσει το ΑΚΕΛ, υπερασπίζεται 
πάνω από όλα τον άνθρωπο  που βρίσκεται 
στην ανάγκη βοήθειας, αλληλεγγύης, 
στήριξης ανεξάρτητα από την καταγωγή, 
το χρώμα του και τη γλώσσα που μιλά. 
Η ταξική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να 
διακατέχεται από κάθε άνθρωπο που 
νοιάζεται για τον συνάνθρωπο του, που 
νοιάζεται για την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την ειρήνη. Έχει μεγάλη σημασία 
η προστασία της κοινωνικής συνοχής 
ιδιαίτερα σε μια ιστορικά πολυπολιτισμική 
κοινωνία όπως είναι η δική μας, η οποία 

αποτελείται από διάφορες κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες και με τη διαχωριστική 
γραμμή να χωρίζει το λαό της. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να εργαστούμε όλοι για 

να εμποδίσουμε την εξάπλωση του τρίπτυχου εθνικισμός, ρατσισμός, φασισμός γιατί και οι 
τρεις αυτές απάνθρωπες ιδεολογίες μόνο πόνο και ντροπή έχουν να επιδείξουν στην ιστορία 

της ανθρωπότητας και του τόπου μας ειδικότερα. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι, ντόπιοι και ξένοι,  
μαζί να αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση και να μην επιτρέπουν σε εργοδότες και άλλους 

παράγοντες να τους διχάζουν  στον κοινό τους στόχο που δεν είναι άλλος από την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης τους και να τους αποπροσανατολίζουν από τους πραγματικούς 

αίτιους της φτώχειας και της εκμετάλλευσης τους.

Ν: Ποια η θέση του ΑΚΕΛ πάνω στην μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης; Τι μπορεί να βελτιωθεί 
στον τρόπο με τον οποίο το κράτος διαχειρίζεται του αιτητές ασύλου; 

Το μεταναστευτικό και προσφυγικό είναι ένα πολύπτυχο ζήτημα και για να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση του, 
σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις αλλά στη βάση θεμελιωδών αρχών με πρώτη και κύρια τον  σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  το ΑΚΕΛ απαιτεί μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική/προσφυγική πολιτική και 
πολιτική ένταξης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, ευκαιριακά 

και εξυπηρετώντας συμφέροντα των λίγων και των εχόντων. Βλέπουμε τι γίνεται κάτω από την ομπρέλα της 
επενδυτικής πολιτικής με τα χρυσά διαβατήρια ή της οικονομικής ανάπτυξης και την έλλειψη εργατικής δύναμης, 

αλλά με την πρώτη δυσκολία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης,  να ακούγονται φωνές όπως  «να τους πετάξουμε 
στη θάλασσα» ή να πάνε σπίτι τους. Είναι ανησυχητικό και απάνθρωπο να εκκολάπτονται τέτοιες απόψεις.    Είναι 

άνθρωποι με όνειρα και θέληση για ζωή και δημιουργία. Άνθρωποι που δημιουργούν βαθιές ρίζες με την πάροδο των 
χρόνων. ‘Όσο το κράτος τους αφήνει στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια λόγω της απροθυμίας και της αδυναμίας του 

να τους δει σαν ανθρώπους, όταν μάλιστα κατ’ επανάληψη διαπιστώνουμε θεσμικό ρατσισμό, είναι διπλά ανησυχητικό 
και προβληματικό για την κοινωνία μας.  Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, 

να την ενημερώσουμε και μαζί να αντιμετωπίσουμε τον νεοφασισμό και τον ρατσισμό από όπου και αν προέρχεται. Τέλος 
το ΑΚΕΛ απαιτεί έλεγχο και αυστηρές ποινές στα κυκλώματα που φυτρώνουν και πλουτίζουν  από την εκμετάλλευση των 

μεταναστών και των προσφύγων. 
Επιμέλεια:

•Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής Εφημερίδας «Ν»
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Ως ΑΚΕΛ έχουμε πολλές 
φορές τονίσει ότι από 
το 2015 με τον πόλεμο 

στη Συρία και την ασταθή 
κατάσταση στη Μέση Ανατολή, 

με την οικονομική κρίση, με το κλείσιμο 
όλων των νόμιμων οδών 
άφιξης στη χώρα ήταν 

λογικό να αυξηθεί η ροή 
προσφύγων
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Οι θέσεις τις ΕΔΟΝ για τις νέες γυναίκες: 
• Ισοτιμία στο χώρο εργασίας με μέτρα που να κατοχυρώνουν την ισομισθία, την ίση μεταχείριση και την προστασία της μητρότητας. 
• Αύξηση της άδειας μητρότητας, εφαρμογή σχεδίου πληρωμένης γονικής άδειας και βελτιώσεις στην άδεια πατρότητας. 
• Σεβασμό στα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας και εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις αμβλώσεις. 
• Καταπολέμηση κάθε μορφής βίας σε βάρος γυναικών, όπως η ενδοοικογενειακή βία η σεξουαλική παρενόχληση, η σωματεμπορία.
 • Αύξηση της συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, χωρίς τη λογική της ποσόστωσης, αφού δεν επιλύει το κοινωνικό πρόβλημα των 
διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας. 
• Καλλιέργεια κουλτούρας ισοτιμίας στην Εκπαίδευση για καταπολέμηση σεξιστικών και αναχρονιστικών αντιλήψεων για το ρόλο των φύλων που 
αναπαράγονται μέσα από τους θεσμούς και τα αστικά ΜΜΕ. 
• Επέκταση της κοινωνικής πολιτικής, για αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων γυναικών 
(π.χ. μονογονιοί, άνεργες, αγρότισσες, μετανάστριες κτλ.)

Είναι απαραίτητο να 
συμβάλουμε και με τις δικές 
μας δυνάμεις στην ενίσχυση 
του γυναικείου κινήματος 

της ΠΟΓΟ και να αναδείξουμε 
αποφασιστικά και στην πραγματική 

του διάσταση, τον ταξικό 
χαρακτήρα του γυναικείου 

ζητήματος, συνδέοντας το με 
τα σύγχρονα προβλήματα της 
νέας εργαζόμενης γυναίκας

κοινωνική θέση της γυναίκας έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό οφείλεται κύρια στους 
αγώνες του γυναικείου κινήματος και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος. Παρόλα αυτά, η γυναίκα καλείται 

να εκπληρώσει πάρα πολλούς ρόλους, όπως αυτόν της συζύγου, της μητέρας και της εργαζόμενης, μέσα σε ένα 
εχθρικό περιβάλλον, μέσα σε ένα σύστημα που βασίζεται στις ανισότητες και την εκμετάλλευση. Πόσα άραγε από 

τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων και ειδικά των γυναικών εφαρμόζονται στην πράξη;

Κάθε εργαζόμενος έχει ορισμένα βασικά δικαιώματα στους εξής τομείς:
• Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
• Ισότητα ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες: ίση μεταχείριση στην εργασία, γονική άδεια, άδεια  μητρότητας, 
εγκυμονούσες εργαζόμενες 
• Προστασία κατά των διακρίσεων λόγω φύλου φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας 

Βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μέχρι να υπάρξει πραγματικά ίση 
μεταχείριση των δύο φύλων. Καταρχάς η γυναίκα αναμφίβολα έχει δικαίωμα και υποχρέωση ισότιμης 

συμμετοχής σε όλους τους τομείς της ζωής της στα κέντρα λήψης αποφάσεων στα κοινωνικά και πολιτικά. 
Δυστυχώς όμως η συμμετοχή της δεν είναι ακόμα τόσο ουσιαστική όπως θα έπρεπε. Επιπρόσθετα δυστυχώς ακόμα 

μαστίζει την κοινωνία μας είναι η βία κατά των γυναικών. Τα περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες είναι πολλαπλάσια από 
αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάτι που μας ανησυχεί και μας  προβληματίζει.

Η βία αντικατοπτρίζει και αναπαράγει τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και γενικά εμποδίζει την συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία οδηγώντας στην περιθωριοποίηση 
τους. Ακόμη έρευνες και μελέτες δείχνουν ότι η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη σε μέγεθος μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων όπως το χάσμα στους μισθούς , το διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία κ.α.

Μια γυναίκα στην Κύπρο του 21ου αιώνα, ΔΕΝ λαμβάνει ίση αμοιβή με ένα άντρα για εργασία ίσης αξίας, ΔΕΝ τυγχάνει ίσης μεταχείρισης  στην 
εργασία, την επαγγελματική εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανέλιξη, ΔΕΝ προστατεύεται όσο πρέπει η δυνατότητα της να κάνει 

παιδιά, ΔΕΝ μπορεί το ίδιο εύκολα με ένα άντρα να αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα.

Τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις που δημιουργούνται με τα χρόνια δυστυχώς αλλάζουν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς όταν 
πρόκειται για τον ρόλο των δύο φύλων και για θέματα ισότητας Γι’ αυτό θα πρέπει να παρεμβάλλονται ειδικές δράσεις και μέτρα 

ευαισθητοποίησης στους τομείς της εκπαίδευσης της εργασίας του πολιτισμού σε κάθε πλευρά της ζωής . 

Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να είμαστε στη πρωτοπορία των κοινωνικών αγώνων δίνοντας μάχη για πλήρη ισοτιμία 
της Κύπριας εργαζόμενης γυναίκας και για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κυπριακού λαού. Είναι 
απαραίτητο να συμβάλουμε και με τις δικές μας δυνάμεις στην ενίσχυση του γυναικείου κινήματος της 

ΠΟΓΟ και να αναδείξουμε αποφασιστικά και στην πραγματική του διάσταση, τον ταξικό 
χαρακτήρα του γυναικείου ζητήματος, συνδέοντας το με τα σύγχρονα προβλήματα 
της νέας εργαζόμενης γυναίκας.

Επιμέλεια:
•Μελίνα Μελετίου

Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου 
ΕΔΟΝ Λεμεσού
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T ο κόμμα, σύμφωνα με 
τον Λένιν, πρέπει να είναι 
μονολιθικό, συσπειρωμένο 

και πειθαρχημένο. Να μπορεί να 
κατανοεί τη θεωρία του Μαρξισμού – 
Λενινισμού και να είναι ικανό να δίνει 
μάχες στο πολιτικό, οικονομικό και 
ιδεολογικό επίπεδο. Θα πρέπει να έχει 
ως προορισμό του την ριζική αλλαγή 
του κοινωνικό-οικονομικού συστήματος 
που ζούμε. Αναλύοντας διαλεκτικά τη 
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη ο 
Λένιν έθεσε τα κύρια χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα για το «Κόμμα Νέου Τύπου».

Η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού αποτελεί 
αναντικατάστατο, απαραβίαστο συστατικό στοιχείο στη 
λειτουργεία του κόμματος. Αποτελεί καθοδηγητική αρχή 
οργανωτικής συγκρότησης του μαρξιστικού – λενινιστικού 
κόμματος και εκφράζει τη διαλεκτική σχέση της ιδεολογίας και 
των οργανωτικών βάσεων του κόμματος. Είναι το σύνολο των 
κανονισμών και οι λειτουργίες που θα πρέπει να ακολουθούν 
τα κομμουνιστικά κόμματα, για να μπορούν αποτελεσματικά 
να καθοδηγούν την δράση των εργαζομένων στους αγώνες 
που διεξάγουν.

Η βασική αυτή αρχή, επιτρέπει την ανάπτυξη της εσωκομματικής 
δημοκρατίας - της συμμετοχής του κομματικού συνόλου, με 
την ελεύθερη έκφραση όλων των γνωμών, απόψεων και 
προτάσεων – γύρω από θέματα σχετικά με την πολιτική, την 
τακτική και τη στρατηγική του κόμματος (από τις ΚΟΒ μέχρι και 
το συνέδριο). Μετά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης όλα τα 
μέλη υποχρεούνται να την υποστηρίξουν (δηλαδή η μειοψηφία 
υποτάσσεται στην απόφαση της πλειοψηφίας) και να δουλέψουν 
στο σύνολο τους για την υλοποίηση της.

Η ΕΔΟΝ πιστή στις αρχές του μαρξισμού – λενινισμού και 
καθοδηγούμενη από το κόμμα των εργαζομένων, το ΑΚΕΛ, 
λειτουργεί έχοντας ως βάση στο καταστατικό της, τις οργανωτικές 
αρχές και τη συγκρότηση που προκύπτει από τις αρχές του 
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Αυτό καταγράφεται και στο 
Κεφάλαιο 3 άρθρο 10 του καταστατικού της οργάνωσης:

«Η ΕΔΟΝ είναι συγκροτημένη και λειτουργεί στη βάση 
δημοκρατικών αρχών όπως αναφέρονται πιο κάτω:
Α) Τα μέλη της ΕΔΟΝ εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και 
συμμετέχουν δραστήρια στον καθορισμό της πολιτικής της 
Οργάνωσης, στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων.

Β) Όλα τα καθοδηγητικά σώματα 
από την Τοπική Επιτροπή 
μέχρι το Κεντρικό Συμβούλιο 
είναι αιρετά, εκλέγονται με 
τη δραστήρια συμμετοχή των 
μελών της Οργάνωσης και 
λογοδοτούν στα σώματα που 
τα ανάδειξαν.

Γ) Η κριτική και η αυτοκριτική 
είναι συστατικό στοιχείο της 
δουλειάς της Οργάνωσης 
και στοχεύει στον έλεγχο 
και στην ανάπτυξη της, στη 
διόρθωση τυχόν λαθών, στη 

διαπαιδαγώγηση των μελών και των στελεχών, στη διαφύλαξη 
των δημοκρατικών αρχών και της συλλογικότητας. Η κριτική και 
αυτοκριτική γίνεται εποικοδομητικά, πάντα μέσα στα σώματα 
της ΕΔΟΝ με μοναδικό σκοπό το όφελος της οργάνωσης.

Δ) Συστατικό στοιχείο της οργανωτικής λειτουργίας της ΕΔΟΝ 
είναι η συλλογική καθοδήγηση που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη λήψη ορθών αποφάσεων, για την εφαρμογή 
τους στην πράξη, καθώς και τη σωστή διαπαιδαγώγηση και την 
ανάπτυξη της δραστηριότητας και της πρωτοβουλίας των μελών 
και των στελεχών της Οργάνωσης.

Ε) Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία και είναι δεσμευτικές 
για όλους ανεξάρτητα από την άποψη τους πριν τη λήψη της 
απόφασης. Οι αποφάσεις των ανώτερων καθοδηγητικών είναι 
δεσμευτικές για τα κατώτερα σώματα.»

Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν τη δύναμη και το όπλο για 
την Οργάνωση μας. Διασφαλίζουν την ενότητα, τη συνοχή και 
την αποτελεσματικότητα καθώς με την λήψη της απόφασης 
πλειοψηφικά, στα καθοδηγητικά σώματα της Οργάνωσης, γίνεται 

κτήμα ολόκληρου του οικοδομήματος. Γίνεται ενιαίος λόγος για 
όλα τα μέλη, έστω και αν διαφωνούσαν κατά τη συζήτηση και 
πριν από τη λήψη της απόφασης.

Η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, δέχεται συχνά τα 
πυρά από τα αστικά κόμματα και τις νεολαίες τους, αλλά και από 
διάφορους αριστερίστικους σχηματισμούς. Με προσχήματα δήθεν 
την απαγόρευση του διαφορετικού λόγου και την «έλλειψη» 
ελευθερίας, έχουν ως μοναδικό τους στόχο την προσπάθεια 
αποδιοργάνωσης του κόμματος και της νεολαίας του με τελικό 
τους στόχο τη διάλυση τους.

Την ίδια στιγμή, θεωρούν ότι η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων 
– τάσεων, στη δημόσια συζήτηση αποτελεί πλεονέκτημα για 
τα κόμματα τους. Αυτή τους η πρακτική έχει ως σκοπό να 
αποπροσανατολίσει το λαό, αφού διάφορα στελέχη τους 
«εκφράζουν» διαφορετικές – προσωπικές απόψεις – για ένα 
ζήτημα, αλλά στα όργανα λήψεις αποφάσεων (Δημοτικά 
Συμβούλια – Βουλή κ.α.) προωθούν και ψηφίζουν με μια φωνή,  
πολιτικές που πλήττουν τη νεολαία και τον εργαζόμενο λαό. 
Ψηφίζουν δηλαδή την «επίσημη» θέση του κόμματος τους και 
όχι την «προσωπική» τους που ήταν αντίθετη με αυτή.

Όσο επικίνδυνη είναι η επίθεση στη θεμελιώδη αυτή αρχή από τα 
αστικά κόμματα και τους εκφραστές τους, άλλο τόσο και πολύ 
περισσότερο είναι αν παραβιάζεται από μέλη καθοδηγητικών 
σωμάτων (είτε κεντρικών είτε επαρχιακών). Θα δημιουργήσει 
τεράστια προβλήματα τόσο στη λειτουργία όσο και στην 
υλοποίηση των αποφάσεων. Μια πιθανή διαρροή συζητήσεων και 
απόψεων που διατυπώθηκαν εντός των καθοδηγητικών σωμάτων, 
αποτελεί το καλύτερο δώρο στους πολιτικούς μας αντιπάλους 
αλλά και στους πολέμιους αυτής της αρχής. Παράλληλα θα 
είναι ζημιογόνα και για τα ίδια τα μέλη των καθοδηγητικών 
σωμάτων καθώς δεν θα τοποθετούνται ελεύθερα, εκφράζοντας 
τις απόψεις τους γιατί μπορεί να «μαθευτεί». Οι συζητήσεις 
πρέπει να περιορίζονται εντός των καθοδηγητικών σωμάτων, 
προκειμένου να διαφυλάσσεται η πλέρια ελευθερία έκφρασης 
των μελών τους και να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις που 
θα βελτιώνουν πολιτικά και οργανωτικά την οργάνωση μας, 
αλλά και για να αποτρέπεται η προσπάθεια αποδυνάμωσης και 
αποπροσανατολισμού από τα βασικά μας καθήκοντα.

Η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού πρέπει να τηρείται 
πιστά και δεν πρέπει να υποχωρεί ποτέ. Έχουμε χρέος, όχι μόνο 
τα μέλη των καθοδηγητικών σωμάτων, αλλά το σύνολο των 
μελών τις Οργάνωσης να διαφυλάξουμε και να εφαρμόζουμε 
την οργανωτική αυτή αρχή. Να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί, 
αποφασιστικοί για να καθοδηγήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά 
τους αγώνες της νεολαίας του τόπου μας. 

•Χρίστος Μακρής
Υπεύθυνος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Το κόμμα, σύμφωνα με τον 
Λένιν, πρέπει να είναι 

μονολιθικό, συσπειρωμένο 
και πειθαρχημένο. Να μπορεί 

να κατανοεί τη θεωρία του Μαρξισμού – 
Λενινισμού και να είναι ικανό 
να δίνει μάχες στο πολιτικό, 
οικονομικό και ιδεολογικό 

επίπεδο

Η βασική αυτή αρχή, 
επιτρέπει την ανάπτυξη 

της εσωκομματικής 
δημοκρατίας - της συμμετοχής 

του κομματικού συνόλου, με την ελεύθερη 
έκφραση όλων των γνωμών, απόψεων και 
προτάσεων – γύρω από θέματα σχετικά με 
την πολιτική, την τακτική και 

τη στρατηγική του κόμματος
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ι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτά νήματα από γυαλί με πολύ μικρή διάμετρο (<0.13 mm). Οι πλείστοι τις έχουμε ακουστά από τη χρήση τους στο διαδίκτυο 
σαν μέσο μεταφοράς δεδομένων υπό μορφή φωτός. Η δομή της οπτικής ίνας είναι πολύ απλή. Στο κέντρο της οπτικής ίνας βρίσκουμε τον πυρήνα (<0.01 
mm) όπου ταξιδεύει το φως. Γύρω από αυτό υπάρχει ακόμη μια στρώση γυαλιού, το περίβλημα (<0.13 mm). Το περίβλημα είναι συνήθως κατασκευασμένο 
με διαφορετικό υλικό και χαμηλότερο δείκτη διάθλασης από ότι ο πυρήνας, έτσι ώστε να επιτευχθεί το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης. Με αυτό τον 

τρόπο, το φως δεν μπορεί να ξεφύγει από τον πυρήνα και διανύει χιλιόμετρα μέσα στην οπτική ίνα με ελάχιστες απώλειες. Γύρω από το περίβλημα υπάρχει ακόμη 
μια εξωτερική μεμβράνη (διάμετρος <0.25 mm) από πλαστικό, η όποια είναι αρκετά ανθεκτική και προστατεύει την οπτική ίνα. 
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Συγκεκριμένα οι ενδοσκοπικές συσκευές που παράγουμε είναι πολύ μικρές 
(<1.4 mm) και μπορούν να φτάσουν σε μέρη των πνευμόνων που συνήθως 
είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πρόσβαση. Μόλις φτάσει το ενδοσκόπιο μας 
στις απομακρυσμένες οδούς, μπορούμε να πάρουμε δείγματα πνευμονικού 
υγρού για ανάλυση ή να εισαγάγουμε ένα δοκιμαστικό φάρμακο. Οι οπτικές 
ίνες που περιλαμβάνονται στα ενδοσκόπια μεταδίδουν μικροσκοπικές εικόνες 
σε πραγματικό χρόνο από την ακριβή τοποθεσία όπου διοχετεύονται τα 
φάρμακα ή λαμβάνονται δείγματα υγρών. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 
κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του πνεύμονα με άτομα που έχουν προσβληθεί 
από τον COVID-19 και να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της νόσου ή την 
κατάσταση του πνεύμονα μετά από φαρμακευτική αγωγή. Ταυτόχρονα, 
συνεχίζουμε τη μελέτη για κατασκευή οπτικών ινών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να μεταδίδουν εικόνες, αλλά και καινοτόμων οπτικών 
ινών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθήσουμε τις 
φυσιολογικές καταστάσεις του πνεύμονα.

Αυτή η τεχνολογία μπορεί να έχει ευεργετικά οφέλη σε εκατομμύρια 
ανθρώπους για την άμεση-ορθή διάγνωση και ανάρρωση τους και πιο 
συγκεκριμένα και όσων πλήττονται παγκοσμίως από τον COVID.

•Δρ. Στέφανος Γερολατσίτης
Ερευνητής – University of Bath, U.K.

Για ιατρικούς σκοπούς, οι οπτικές ίνες κυρίως χρησιμοποιούνται σε 
εφαρμογές λέιζερ (για εγχειρήσεις και καυτηριασμούς) ή σαν οπτικοί αγωγοί 
(με διάμετρο από 1 μέχρι και μερικά χιλιοστόμετρα) για ενδοσκοπήσεις, 
δίνοντας οπτική εικόνα από εσωτερικά όργανα (π.χ. από τον πνεύμονα) που 
δεν είναι προσβάσιμα με άλλο τρόπο. Στις ενδοσκοπήσεις, η κάθε οπτική ίνα 
μεταφέρει το φως από μόνο ένα σημείο του οργάνου και γι’ αυτό μπορούμε 
να την παραλληλίσουμε σαν ένα pixel από μια εικόνα. Για να σχηματίσουμε 
την εικόνα χρειάζεται να ενώσουμε όλα τα pixel μαζί, γι’ αυτό οι οπτικοί 
αγωγοί αποτελούνται από εκατοντάδες οπτικές ίνες ομαδοποιημένες. Για να 
αποκτήσουμε μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας, οι πυρήνες των οπτικών ινών 
πρέπει να είναι οσο το δυνατό πιο κοντά.  Γι’ αυτό το σκοπό, έχουν αναπτυχθεί 
οπτικές ίνες που έχουν πολλούς πυρήνες αλλά ένα κοινό περίβλημα και μια 
κοινή εξωτερική μεμβράνη (<1 mm). Με αυτό το τρόπο μπορεί να μειωθεί το 
μέγεθος του ενδοσκοπίου και να αυξηθεί η ανάλυση της εικόνας. Δυστυχώς 
όμως, όταν δυο πυρήνες έρθουν κοντά, παρατηρείται μια διαρροή του φωτός 
από τον ένα πυρήνα στον άλλο, η οποία αυξάνεται όσο μικραίνει η απόσταση 
μεταξύ των πυρήνων. Η εικόνα θολώνει και πλέον η ανάλυση δεν είναι 
καθαρή. 

Στην επιστημονική ομάδα, στην οποία συμμετέχω, χρησιμοποιούμε 
καινοτόμους τρόπους κατασκευής οπτικών ινών για να επιλύσουμε το πιο 
πάνω πρόβλημα. Αυτοί βασίζονται κυρίως στην ιδιότητα που έχουν ανόμοιοι 
πυρήνες (με διαφορετική διάμετρο ή διαθλαστικό δείκτη) να περιορίζουν 
την διαρροή του φωτός. Με τη χρήση αυτής της ιδιότητας, οι οπτικές ίνες 
που παρασκευάζουμε έχουν χιλιάδες πυρήνες με διάμετρο μικρότερη από 
0.6 mm. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε τα δικά 
μας ενδοσκόπια χρησιμοποιώντας τις οπτικές ίνες, που κατασκευάζουμε οι 
ίδιοι, και βιοσυμβατικά υλικά. Ο επιστημονικός μας στόχος, σε συνεργασία 
με άλλα πανεπιστήμια, είναι να αναπτύξουμε μια επαναστατική τεχνολογία 
που θα παρέχει γρήγορη διάγνωση και διαχείριση πνευμονικών παθήσεων 
στο κλινικό περιβάλλον. Με την εξάπλωση του COVID-19, ο οποίος 
προκαλεί σοβαρή φλεγμονώδη αντίδραση στους πνεύμονες, αποφασίσαμε 
να επαναπροσδιορίσουμε τον στόχο της επιστημονικής μας μελέτης. 

Ανθρώπινος πνευμονικός ιστός όπως φαίνεται 
από τις ενδοσκοπικές συσκευές μας. 

Εικόνα οπτικής ίνας (οριζόντια τομή) από 
μικροσκόπιο, στο κέντρο ο πυρήνας και γύρω από 

αυτό το περίβλημα.



ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε, 
δήλωσε ότι υποστηρίζει το κίνημα Black Lives Matter και 
αναγνώρισε το εμπόριο δούλων ως έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας.

Η ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έφερε αυτή τη συζήτηση στην Ολομέλεια, οδηγώντας 

σε ένα λεπτομερές ψήφισμα για την αντιμετώπιση της αστυνομικής 
βαρβαρότητας και του θεσμικού ρατσισμού κατά των μαύρων και των 
έγχρωμων ανθρώπων στην Ευρώπη - παρά τις προσπάθειες του δεξιού 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να αποδυναμώσει το κείμενο.

Δεδομένων των ξενοφοβικών δηλώσεων και της ανοιχτής υποκίνησης 
ενάντια στους διαδηλωτές από τον πρόεδρο Trump, αυτή η έκφραση 
αλληλεγγύης και διεθνισμού προσθέτει πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση 
για να αντιμετωπίσει τη φυλετική αδικία σε ζητήματα όπως η αστυνομική 
βία, η μαζική φυλάκιση και η δίωξη των μαύρων τρανς γυναικών.

Το ψήφισμα ζητά έναν κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας της ΕΕ, απαιτεί 
από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά 
του ρατσισμού και των διακρίσεων, και καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ να 
ολοκληρώσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την οριζόντια οδηγία για 
την απαγόρευση των διακρίσεων, η οποία έχει μπλοκαριστεί από το 2008.

Καταδικάζει επίσης τη φυλετική κατηγοριοποίηση και καλεί τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν το ποινικό δίκαιο σε συγκεκριμένες μορφές ρατσισμού 
και ξενοφοβίας και να προωθήσουν την πολιτική κατά των διακρίσεων 
σε όλους τους τομείς.

Οι ευρωβουλευτές της GUE/NGL εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την 
έγκριση της πρότασης  για αναγνώριση του δουλεμπορίου ως εγκλήματος 
κατά της ανθρωπότητας:

«Τα οκτώ στυγνά λεπτά της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόυντ κινητοποίησαν 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση 
του διαρθρωτικού ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Στεκόμαστε μαζί 
με αυτό το κίνημα, και τα θύματα του ρατσισμού και της αστυνομικής 
βίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τα 
αιτήματά τους για σεβασμό και ισότητα.

Αν κοιτάξουμε καθαρά τη δική μας ιστορία, θα δούμε ότι αυτά τα 
γεγονότα προέρχονται από αιώνες καταπίεσης εναντίον των μαύρων 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και της ανισότητας στην Ευρώπη. Ας έχουμε 
κατά νου ότι η ευρωπαϊκή μας ιστορία ταλαντεύτηκε σαν εκκρεμές 
μεταξύ βαρβαρότητας και πολιτισμού. Στην Ευρώπη, παρά τη Λογική 
και τον Διαφωτισμό, γεννήθηκαν οι χειρότερες θεωρίες της ιεραρχίας 
των φυλών, για να δικαιολογήσουν τις κατακτήσεις, τη δουλεία, τον 
αποικισμό και το Ολοκαύτωμα.

Αν θέλουμε να εξαλείψουμε αυτό το κακό, υπάρχει μια 
ολόκληρη νοοτροπία που πρέπει να συνεχίσουμε να 
αποδομούμε. Πρέπει να καταπολεμηθεί ένα ολόκληρο 
σύστημα οικονομικής βίας, το οποίο κάνει τις φυλετικές 
και κοινωνικές ανισότητες να αλληλεπικαλύπτονται ».

Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι 
δράση - δράση όσον αφορά την Ευρώπη που 
αντιμετωπίζει το αποικιακό της παρελθόν και 
προβαίνει σε αποζημιώσεις, δράση όσον 
αφορά την αντιμετώπιση του διαρθρωτικού 
και συστημικού ρατσισμού που διατρέχει 
όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα · δράση 
για την διάλυση όλων των βαθιά 
ρατσιστικών δομών της Ευρώπης 
- φρούριο. Οι διαμαρτυρίες του 
Black Lives Matter που έχουν 
σαρώσει τον κόσμο από τον 
θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ 
έχουν προωθήσει αποφασιστικά 
τη συζήτηση - δεν υπήρξε ποτέ 
καλύτερη στιγμή για να αδράξουμε 
την πρωτοβουλία επ ‘αυτού, να 
επιβάλουμε δράση και πραγματικά 
σοβαρές θεμελιώδεις αλλαγές. “

Τέλος οι ευρωβουλευτές της GUE / 
NGL τόνισαν πως, αυτό το ψήφισμα 
δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η 
καταπολέμηση του ρατσισμού πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα:

«Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό στην 
κοινωνία μας, όπως έδειξε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με αυτήν τη θετική ψήφο. Αυτό 
το ψήφισμα που ξεκίνησε από την GUE/NGL 
καταδεικνύει τη σημασία της καταπολέμησης 
του καθημερινού ρατσισμού και του 
διαρθρωτικού ρατσισμού και στέλνει ένα 
σαφές μήνυμα ενάντια στην αυθαίρετη 
αστυνομική βία».
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τη Cyta επιλέγουμε να δρούμε υπεύθυνα με 
πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που 
βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής όλων μας. Η νέα 
μας καθημερινότητα, όπως διαμορφώθηκε λόγω της 
πανδημίας Covid-19, τονίζει τον αναγκαίο ρόλο των 
τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας γενικότερα, για 

ένα καλύτερο μέλλον.
Με τις πράξεις μας, συμβάλλουμε ενεργά στους 17 Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης όπως καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών:
• Στόχος 1 – Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού 
: Παρέχουμε μειωμένα τέλη για 36.000 περίπου συνανθρώπους μας 
που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας και προσφέρουμε 
ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων σε ομάδες ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. 
• Στόχος 3 – Διασφαλίζουμε μια ζωή με υγεία και προάγουμε 
την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες: Συμβάλλουμε στην 
υλοποίηση της συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ με παροχή υπηρεσιών 
για τη λειτουργία της Πλατφόρμας Τηλεϊατρικής του Υπουργείου 
Υγείας. Στηρίζουμε δράσεις και κάνουμε τακτικούς υγειονομικούς 
ελέγχους για προαγωγή της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας του 
προσωπικού μας. 
• Στόχος 4 – Διασφαλίζουμε την χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη 
και ποιοτική εκπαίδευση και προάγουμε τις ευκαιρίες δια βίου 
μάθησης για όλους: Εν μέσω Covid19, προσφέραμε διευκολύνσεις 
στους τομείς της εκπαίδευσης και της τηλεργασίας και προσφέραμε 
δωρεάν παροχές στους πελάτες μας.

• Στόχος 5 – Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων 
και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών: 
Είμαστε ο πρώτος Οργανισμός στην Κύπρο που υπόγραψε 
τον Εθνικό Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας στο 
Χώρο Εργασίας (Diversity Charter).
• Στόχος 6 – Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη 
βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων/
συστημάτων υγιεινής για όλους.
• Στόχος 7 – Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε προσιτή, 
αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.
• Στόχος 8 - Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους.
• Στόχος 9 – Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε τη χωρίς αποκλεισμούς 
και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.
• Στόχος 10 – Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών: Υπογράφοντας 
τον Εθνικό Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας στο Χώρο Εργασία, 
ενδυναμώνουμε και προάγουμε την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη 
όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, 
θρησκείας. 
• Στόχος 11 – Δημιουργούμε πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, 
ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους.
• Στόχος 12 – Διασφαλίζουμε πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής: 
Εξασφαλίσαμε την επαλήθευση του Οργανισμού ως Zero Waste και στηρίζουμε 
δράσεις για διαμόρφωση κουλτούρας Zero Waste στην κοινωνία.

• Στόχος 13 – Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και των επιπτώσεών της: O CEO της Cyta υποστήριξε το “CEOs Call to Action 
& Collaboration”, προσυπογράφοντας το κείμενο της πρόσκλησης “A New Deal for 
Europe towards a Sustainable Future in the World” που αποτελεί πρωτοβουλία του 
CSR Europe και υποστηρίζεται από το CSR Cyprus. 
• Στόχος 14 – Διατηρούμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους με την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
• Στόχος 15 – Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των 
χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε βιώσιμα τα δάση, καταπολεμούμε την 
απερήμωση, και σταματάμε και αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και την 
απώλεια της: Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον Φιλαδασικό Σύνδεσμο Κύπρου και 
τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου για την προστασία της βιοποικιλότητας. 
• Στόχος 17 – Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και αναζωογονούμε την Παγκόσμια 
Σύμπραξη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο Κυπριακό 
Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CSR Cyprus.
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Μαΐου 2020, ο Τζορτζ Φλόιντ, ένας σαρανταοκτάχρονος αφροαμερικανός δολοφονείται από την 
αστυνομία της Μινεάπολης στις ΗΠΑ. Η δολοφονία αυτή αποτέλεσε  την αφορμή για τεράστιες 
σε μαζικότητα κινητοποιήσεις σε όλο το κόσμο, οι οποίες ακόμα συνεχίζονται.  Η δολοφονία 
του Τζορτζ Φλόιντ δεν είναι το πρώτο περιστατικό δολοφονίας αφροαμερικανού από την 
αστυνομία, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια δολοφονήθηκαν άλλοι 690 αφροαμερικανοί. 
Η διάρκεια αλλά και το μέγεθος των κινητοποιήσεων καταδεικνύουν πως τα αίτια είναι 
ριζωμένα βαθιά. Αίτια που καθιστούν αδύνατο για τον Αμερικανικό λαό να «αναπνεύσει» 
εδώ και δεκαετίες.

Οι τεράστιες ανισότητες στην κοινωνία των ΗΠΑ οι οποίες 
οξύνονται μέρα με την μέρα δεν έχουν να κάνουν μόνο 

με το χρώμα, αλλά έχουν βαθιά ταξικό 
χαρακτήρα. Ανισότητες που βιώνουν 

όλοι όσους το σύστημα καταδικάζει 
στην εξαθλίωση και την φτώχια, 
που τους αναγκάζει να ζουν το 
«Αμερικάνικο όνειρο» ζώντας κάτω 

από γέφυρες στα νότια προάστια 
της χώρας, που τους αναγκάζει να 
κάθονται σε χαρτόκουτα, άνεργοι, 

στην 5η λεωφόρο έξω από πολυτελή 
καταστήματα, που τους αφήνει χωρίς 

υγειονομική περίθαλψη, ανασφάλιστους, 
να επιβιώσουν από την πανδημία για να 

τους σκοτώσει μετά ο λογαριασμός του 
Νοσοκομείου. Ανισότητες που βιώνουν τα 
εκατομμύρια που ανήκουν στην εργατική τάξη και βρίσκονται στους δρόμους παλεύοντας για την αξιοπρέπεια 

στη ζωή, τα εκατομμύρια που αντιλαμβάνονται πλέον ότι οι ανισότητες είναι πρωτίστως ταξικές.

Την πλασματική μαγική εικόνα της χώρας της «Ελευθερίας» έρχονται να αποτελειώσουν οι αριθμοί. Αριθμοί 
που το ίδιο τους το σύστημα ανακοινώνει. Σύμφωνα λοιπόν με την Goldman Sachs υπολογίζεται πως το ποσοστό 
ανεργίας έχει ανέλθει στο 25%, όσο ήταν περίπου την περίοδο της κρίσης, φτάνοντας δηλαδή μέχρι στιγμής 
τους 40 εκατομμύρια ανέργους. Παράλληλα 50 εκατομμύρια χαρακτηρίζονται ως πάμφτωχοι και 38 εκατομμύρια 

Αμερικάνοι σιτίζονται αποκλειστικά με κουπόνια σίτισης των 126 δολαρίων μηνιαίως! Ενώ από την άλλη, η χώρα 
της πρότυπο της «Δυτικής Δημοκρατίας», προβαίνει σε ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές επεμβάσεις σε διάφορες 

περιοχές του κόσμου, κοστίζοντας στον αμερικανικό λαό 650 δισεκατομμύρια δολάρια για τους στρατιωτικούς 
εξοπλισμούς. Απαρατήρητο δεν θα μπορεί να περάσει και το γεγονός πως την περίοδο του κορωνοϊού, που η 

Αμερική θρηνεί πέραν των 105 χιλιάδων νεκρών, οι 600 πιο πλούσιοι της χώρας που κατέχουν σχεδόν το μισό της 
πλούτο, είδαν τα πλούτη τους να αυξάνονται κατά 500 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια.

Είναι πλέον φανερό λοιπόν, πως από το σαπισμένο σύστημα της εκτρέφεται η δήθεν λευκή υπεροχή και ο εθνικισμός, 
προσπαθώντας να  αποπροσανατολίσει τον αμερικάνικο λαό, και αφήνοντας τους θεσμούς της χώρας να οπλίζουν 

και να πυροβολούν εξ ονόματος αυτού, γνωρίζοντας για την ατιμωρησία που υπάρχει. Ο θεσμικός ρατσισμός δεν 
στοχοποιεί μόνο τους Αφροαμερικανούς, αλλά στοχοποιεί και τους Λατίνους, τους Ιθαγενείς, τους Ασιάτες  που 
βρίσκονται στη χώρα, ακόμα και λευκούς Αμερικανούς, φτάνει να έχουν 
ένα χαρακτηριστικό, να ανήκουν στους φτωχούς και όχι στους πλούσιους. 
Υπάρχουν και πλούσιοι αφροαμερικάνοι που ανήκουν στην αστική τάξη, 
αλλά προφανώς το σύστημα δεν ακουμπά κανένα από αυτούς που ανήκουν 
στην τάξη τους. Όπως και στην Κύπρο, που δίνουν με την κάθε ευκολία 
διαβατήρια στους πλούσιους ξένους, αλλά τους κατατρεγμένους, φτωχούς 
μετανάστες τους στέλνουν στην Πουρνάρα, στοιβαγμένους,  χωρίς καν 
τις πρώτες ανάγκες υγιεινής. Σε τελική ανάλυση το ζήτημα είναι κυρίως 
ταξικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Την κατάσταση αυτή έρχεται να οξύνει, ο άνθρωπος που βρίσκεται στην 
προεδρία της χώρας, ο Ντόναλτ Τραμπ, αναπαράγοντας ρατσιστική 
ρητορεία και απαξιώνοντας τους διαδηλωτές. Μάλιστα στις αρχές 
Ιουνίου διέταξε το στρατό και τα τεθωρακισμένα να αναπτυχθούν στην 
Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσουν την «εγχώρια τρομοκρατία» και 
να ανακτηθεί η «κρατική κυριαρχία» στους δρόμους της χώρας. Δεν 
είναι τυχαίο που η αμερικανική κοινωνία μετρά νεκρούς, χιλιάδες 
τραυματίες και συλλήψεις από την αυξανόμενη αστυνομική βία.

Εκείνο που έχει αποκαλυφθεί για ακόμα μια φορά το τελευταίο 
διάστημα είναι η αποσύνθεση του καπιταλιστικού συστήματος, των σχέσεων παραγωγής του και 
των αδιεξόδων που δημιουργεί, αποστερώντας ολοένα και περισσότερο από τους εργαζόμενους την 
ικανοποίησή των βασικών τους αναγκών. Είναι λοιπόν, πλέον ξεκάθαρο, πως το «τέλειο οικονομικό 

σύστημα», όπου θα έφερνε την οικονομική ευημερία και το αόρατο χέρι της αγοράς που θα φρόντιζε 
για αυτό, έχουν αποτύχει και είναι ξεπερασμένο, με μόνη προοπτική που μπορεί να δώσει, τη δυστυχία, τον 
πόνο και τη φτώχεια για τους λαούς. Στη δική μας αντίληψη, μόνο μέσα από τον οργανωμένο αγώνα ενάντια στο 

καπιταλιστικό σύστημα, και την οικοδόμηση μια άλλης ανώτερης κοινωνίας, με τον λαό πραγματικά στην εξουσία, 
μόνο τότε θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πραγματικά!

Μέχρι τότε, την τελική νίκη, εμείς οι ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισες, οι πρωτοπόροι του νεολαιίστικού κινήματος  δεν θα 
πάψουμε στιγμή να αγωνιζόμαστε για τον αδύναμο, τον αδικημένο, τον φτωχό, την τάξη μας. Θα συνεχίσουμε τον 

αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία για κοινό μέτωπο ξένων και ντόπιων εργαζομένων. Δεν θα πάψουμε 
στιγμή να στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους λαούς που αγωνίζονται για τα δικαιώματα τους. Έτσι λοιπόν, αυτή τη 

φορά, στεκόμαστε αλληλέγγυοι με το Λαό των ΗΠΑ που αγωνίζεται ενάντια στο ρατσισμό και την αστυνομοκρατία.

•Αλέξανδρος Γερολατσίτης
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

…Θα μαι παντού τριγύρω στο σκοτάδι, θα μαι παντού όπου μπορείς να κοιτάξεις, 
όπου υπάρχει αγώνας για να φάνε πεινασμένοι, θα μαι εκεί… 
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Το “Διαίρει και Βασίλευε” και η σύγκρουση δύο εθνικισμών
Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και την περίοδο της αποαποικιοποίησης, στην Κύπρο, το ΑΚΕΛ συσπείρωσε 
στο πλευρό του τη μεγάλη πλειοψηφία του νησιού, ο οποίος αγωνιζόταν για αυτοδιάθεση και εργασιακά δικαιώματα.  
Στον αντίποδα η Αγγλία, ταυτισμένη με τα βορειοατλαντικά συμφέροντα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, 
ήθελε να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή της νήσου. Σε αυτές τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, η 
Αγγλία εφάρμοσε τη διπλωματική πολιτική που ήξερε πολύ καλά. Ήθελε να δημιουργήσει τις συνθήκες, ώστε οι δύο 
κοινότητες να έρθουν σε σύγκρουση, ώστε το Κυπριακό, από “αποικιακό” να μετατραπεί “ελληνοτουρκική διαφορά”, 
και μέσω αυτής της κατάστασης που θα δημιουργείτο,  να παίξει τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές και 
να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα.  Πρακτικά, η Αγγλία θα πετύχαινε τον σκοπό της με τη σύγκρουση των 
Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να αξιοποιηθούν οι εθνικιστές και στις δύο 
πλευρές.

Στην Ελληνοκυπριακή πλευρά ο εθνικισμός υπήρχε ήδη, και αναπτυσσόταν με το αίτημα της Ένωσης της Κύπρου με 
την Ελλάδα, ενώ εν μέσω και του ψυχρού πολέμου, και μετά τον εμφύλιο στην Ελλάδα συνοδευόταν από σφοδρό 
αντικομμουνισμό.  Παρά το ότι στην ΕΟΚΑ, αγωνίζονταν και αληθινοί πατριώτες, πραγματικοί ήρωες, εντούτοις η 
ΕΟΚΑ, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο ώστε η Αγγλία να πετύχει τους στόχους της. Εξάλλου, οι Άγγλοι, ήταν ενήμεροι 
για τον ένοπλο αγώνα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει στην Κύπρο.  Από την άλλη, στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 
δεν υπήρχε ακόμα η εθνική συνείδηση, κάτι που άλλαξε με την έξαρση του ελληνικού εθνικισμού. Ως αντιστάθμισμα 
της ΕΟΚΑ, στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα ιδρύεται η Τουρκική Οργάνωση Αντίστασης ΤΜΤ, που σκοπός της ήταν 
η διχοτόμηση του νησιού, ως αντίβαρο στην απαίτηση των Ελληνοκυπρίων για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Με την ανάπτυξη των δύο εθνικισμών, μέσα από τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, υπήρξαν τόσο ενδοκοινοτικές 
δολοφονίες αριστερών και προοδευτικών όσο και διακοινοτικές συμπλοκές και δολοφονίες, πολλές φορές με την 
εμπλοκή και των μυστικών υπηρεσιών των Άγγλων. 

Το χρονικό μιας μακροχρόνιας συνωμοσίας
Σχέδιο Μακμίλαν για τη λύση του κυπριακού - 1958
Το 1958, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας καταθέτει το σχέδιο Μακμίλαν, για την λύση του Κυπριακού που προέβλεπε 
ουσιαστικά την τριχοτόμηση του νησιού με συγκυριαρχία της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας. 

Συνθήκες Ζυρίχης – Λονδίνου - 1959
Υπογράφεται στη Ζυρίχη η συνθήκη Ανεξαρτησίας, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ μετά από πιέσεις του ΝΑΤΟ, 
γίνεται αποδεκτή, με επιφυλάξεις από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Με την συνθήκη συμφωνείτο η δημιουργία 
Βρετανικών – Νατοϊκών Βάσεων στο νησί. 

Καραμανλής και Μεντερές, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, συμφώνησαν μυστικά  και την”Συμφωνία Κυρίων”, 
όπως έμεινε στην Ιστορία, η οποία προέβλεπε την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, και την παραμονή του ΑΚΕΛ στην 
παρανομία, συμφωνία που τελικά δεν υλοποιήθηκε, 
αλλά αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την έκταση 
του παρασκηνίου.

Κύπρος, ένα ανεπιθύμητο νόθο 
παιδί για τους εθνικιστές
H Κύπρος περνούσε διά μέσου μιας ακανθώδους 
περιόδου αφού οι εθνικιστικοί και παραστρατιωτικοί 
κύκλοι ποτέ δεν άφησαν τα όπλα. Εκατέρωθεν οι 
εθνικιστές στις δύο πλευρές ποτέ δεν εγκατέλειψαν 
τον ενωτικό και αντικομμουνιστικό τους αγώνα. Το 
νεοσύστατο ανεξάρτητο κράτος, ήταν για αυτούς ένα 
νόθο παιδί, που δεν το αγάπησαν ποτέ. Είδαν και οι 
δύο την ανεξαρτησία ως ένα σταθμό, για την επίτευξη 
των στόχων τους. 

Το ΑΚΕΛ, παρά την διαφωνία του με τις συμφωνίες 
Ζυρίχης – Λονδίνου, στήριξε το ανεξάρτητο κράτος, 
ενώ στάθηκε και δίπλα από την δημοκρατικά εκλεγμένη Κυβέρνηση, δίνοντας χιλιάδες μέλη του για πολιτοφυλακή για την 
προστασία της Κυβέρνησης. 

Στην Ελληνοκυπριακή πλευρά δημιουργείται το 1961 ως συνέχεια της ΕΟΚΑ, η οργάνωση Ακρίτας. Στόχος της οργάνωσης, 
ήταν η εφαρμογή του σχεδίου Ακρίτας, που προέβλεπε την προσβολή του συντάγματος και μέσα από στάδια την Ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα. Με την υποβολή των 13 σημείων του Μακαρίου, ξεσπούν σε ολόκληρη την Κύπρο διακοινοτικές 
ταραχές, οι οποίες τελειώνουν τον Δεκέμβριο του 1964 με τον βομβαρδισμό της Τυλληρίας. Ο απολογισμός των ταραχών, 
ήταν ο θάνατος 364 Τουρκοκυπρίων και 174 Ελληνοκυπρίων.  

Αποτέλεσμα των διακοινοτικών ταραχών, ήταν μεταξύ άλλων, η δημιουργία θυλάκων από τους Τουρκοκύπριους, και η 
άφιξη της Ελληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο. Σε τηλεγράφημα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στις 22 Αυγούστου 1964 
προς τον Ντιν Άτσεσον με κοινοποίηση στις πρεσβείες των ΗΠΑ σε Αθήνα και Λονδίνο αναφέρει σχετικά:  “Το αρχηγείο της 
CAS μάς ενημέρωσε ότι ο ελληνικός στρατός διαθέτει την ισχύ στο νησί για να κανονίσει το Μακάριο, αν δοθεί η εντολή 
[…] “Μετά την ανάγνωση των τηλεγραφημάτων απόψε, διαφαίνεται ότι ο Μακάριος έχει το επάνω χέρι στη σχέση με την 
ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, η Αθήνα φοβάται να κινηθεί εναντίον του, εκτός και αν ο στρατηγός 
Γρίβας είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Αυτό υποδηλώνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση 
επηρεασμού του στρατηγού Γρίβα, κάτι που δεν κάναμε ακόμη”. Το 1967 τελειώνουν επισήμως οι διακοινοτικές ταραχές, 
με τη λήξη των γεγονότων της Κοφίνου, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της Ελληνικής Μεραρχίας. 

ΝΑΤΟποίηση του Κυπριακού
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ήθελαν την μετατροπή της Κύπρου σε ένα αβύθιστο από το οποίο θα έλεγχαν τις χώρες της περιοχής, τη 
Σοβιετική Ένωση και τις υπόλοιπες σοσιαλιστικές χώρες. Τις αμερικάνικες ιμπεριαλιστικές επιβουλές, ακολούθησαν όλες 
οι προδικτατορικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, και φυσικά η ίδια η Χούντα.  Χαρακτηριστική παραμένει η τοποθέτηση 
του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας Γεωργίου Παπανδρέου στο μνημόνιο προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζόνσον, στις 15 
Ιουνίου 1964:  «... Το δίλημμα είναι ΝΑΤΟποίηση ή Κούβα; ΝΑΤΟποίηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο διά της ένωσης με την 
Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα της ένωσης, ολόκληρο το νησί, όντας τμήμα της Ελλάδας, θα μπορούσε να είναι ΝΑΤΟική βάση 
όπως η Κρήτη. Ο εσωτερικός κομμουνισμός θα μειωθεί σημαντικά, όπως και στην Ελλάδα όπου ελαττώθηκε στο 12%. Ετσι 
η ασφάλεια της Τουρκίας και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής θα περιφρουρηθεί πλήρως...».

H Κύπρος περνούσε 
διά μέσου μιας 

ακανθώδους περιόδου 
αφού οι εθνικιστικοί και 

παραστρατιωτικοί κύκλοι ποτέ δεν 
άφησαν τα όπλα. Εκατέρωθεν οι 

εθνικιστές στις δύο πλευρές 
ποτέ δεν εγκατέλειψαν 

τον ενωτικό και 
αντικομμουνιστικό τους 

αγώνα
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χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που η μαρτυρική μας πατρίδα έζησε την ολοκλήρωση μιας μακροχρόνιας συνωμοσίας, ενός ιμπεριαλιστικού σχεδίου που 
είχε τελικό στόχο την διχοτόμηση ή και την τριχοτόμηση της, καθιστώντας την ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ.  Το άλλοτε χρυσοπράσινο φύλλο της 
μεσογείου ξεράθηκε, ζώντας την ξένη ιμπεριαλιστική επιβολή, καθώς και την σύγκρουση δύο τυφλών εθνικισμών. 



Η ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου σε συνδυασμό με τον αντικομμουνισμό, είχε ήδη μπει στις ράγες, ενώ 
οι στόχοι και οι βλέψεις του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού ήταν εμφανείς. Το 1964 ο Αμερικάνος 
Διπλωμάτης Ντιν Άτσενσον, έφτασε στο νησί, όπου πρότεινε τη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια 
της διπλής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα ΗΠΑ – Βρετανία – Τουρκία πίεσαν για την αποδοχή του. 

Στην Κύπρο ο Γρίβας και η δημιουργία της ΕΟΚΑ Β’
Η δημοκρατία απειλείται ξανά με την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του 
Μακάριου τον Μάρτιο του 1970, και ένα χρόνο αργότερα με την άφιξη του 
Γρίβα στην Κύπρο και την ίδρυση της τρομοκρατικής και αντικομουνιστικής 
οργάνωση ΕΟΚΑ Β’. Η ένταση κορυφώνεται με την ανακοίνωση της Χούντας 
τον Ιανουάριο του 1972, για ανασχηματισμό της κυπριακής κυβέρνησης ώστε 
να αντιπροσωπεύεται όλος ο “εθνικόφρονας” κόσμος και ο Μακάριος να 
περιοριστεί στα θρησκευτικά του καθήκοντα.  Τον Φεβρουάριο του 1972, 
γίνεται αποτροπή πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου του οποίου έγινε 
γνωστό από τον πρέσβη της ΕΣΣΔ, ενώ ταυτόχρονα εκδηλωνόταν μεγαλειώδες 
λαϊκό συλλαλητήριο υπέρ της δημοκρατικά εκλεγμένης Κυβέρνησης στη 
Λευκωσία.  

Δούρειος Ίππος της Χούντας η ΕΟΚΑ Β’
Σε αυτές τις συνθήκες, η Χούντα χρηματοδοτεί και εξοπλίζει την ΕΟΚΑ Β’,  
για συνέχιση της ανατρεπτικής δράσης με ανατινάξεις αστυνομικών σταθμών, 
με απαγωγές πολιτικών προσώπων, με δολοφονίες απλών δημοκρατικών 
πολιτών, με σχεδιασμούς και απόπειρες δολοφονίας του Μακαρίου.

Η ΕΟΚΑ Β’ προσπάθηε να αποδυναμώσει το εσωτερικό μέτωπο πάλης του 
λαού μας και να καταλύσει το κράτος, προετοίμαζε ψυχολογικά το κλίμα για το πραξικόπημα, 
αλλά κύρια τα μέλη και οι μηχανισμοί της συνέβαλαν στην επικράτηση του πραξικοπήματος, 
στη σύλληψη και βασανισμό δημοκρατικών πολιτών, στην τρομοκράτηση της τοπικής κοινωνίας 
και στην ψυχρή δολοφονία αντιστασιακών.

Αποδείχτηκε πως ο ρόλος της δικτατορίας ήταν καθοριστικός στη δημιουργία προϋποθέσεων 
για κατάλυση της δημοκρατίας και της εδαφικής ακεραιότητας  της Κύπρου. Σύμφωνα με 
δηλώσεις του Γ. Καρούσου –διοικητή της ΕΟΚΑ Β, μετά τον θάνατο του Γρίβα- από τον Απρίλη 
του 1974 είχε πληροφορηθεί για πραξικόπημα με ανάμειξη και της Τουρκίας.

Πραξικόπημα και Εισβολή της ίδιας μάνας γέννα
Σε άκρως απόρρητο έγγραφο του ΝΑΤΟ (5G/SD/WASHDC-12/S26-D-48/JULE 74) ημερομηνίας 
12 Ιουλίου 1974, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Γιόζεφ Λουνς, αναφέρεται 
χαρακτηριστικά το εξής: “Συμφωνούμε με τον κ. Σίσκο για υποστήριξη των τουρκικών 
στρατευμάτων κατά την αποβίβαση στην Κύπρο, κατά την βίαιη ανατροπή του Μακαρίου”. 
εγκλήματος του 1974.

«Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το νοσοκομείο» 
Την αποφράδα μέρα της 15ης Ιουλίου, με αυτό το σύνθημα από τη Χούντα πραγματοποιείται 
το προδοτικό πραξικόπημα. Στρατός, χουντικοί αξιωματικοί, μέλη της ΕΟΚΑ Β’, επιτίθενται 
στο Προεδρικό Μέγαρο, και ταυτόχρονα σε στρατόπεδα του Εφεδρικού, στο αρχηγείο της 
Αστυνομίας, στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, και στο ΡΙΚ.  Προοδευτικοί άνθρωποι σε ολόκληρη την 
Κύπρο συλλαμβάνονται και βασανίζονται. Αριστεροί που αντιστάθηκαν κατά του προδοτικού 
πραξικοπήματος, και που δεν αποδέχτηκαν τις διαταγές για εφαρμογή του πραξικοπήματος 
δολοφονούνται. 

Ο Μακάριος καταφέρνει να διαφύγει στην Πάφο, με βοήθεια στελεχών του ΑΚΕΛ και άλλων 
δημοκρατικών ανθρώπων.  Αργότερα, το απόγευμα, ορκίζεται η πραξικοπηματική Κυβέρνηση. 
Λύση ανάγκης, αλλά όχι τυχαία, ορίζεται ο Νίκος Σαμψών, γνώριμος για την εθνικιστική και 
τρομοκρατική του δράση, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Σαμψών, διακηρύττει 
την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, δίνοντας την αφορμή στην Τουρκία για επέμβαση, 
αφού εθεωρείτο ως απειλή για Τουρκοκύπριους. Η κερκόπορτα στον Αττίλα είχε ήδη ανοίξει. 

«Έπεσεν η Χούντα, αλλά το κακόν για την Κύπρο έγινε»
Τις επόμενες μέρες του πραξικοπήματος, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Κύπρου ήταν 
διαμελισμένες, ενώ μεγάλο μέρος του οπλισμού είχε καταστραφεί.  Στον φάκελο της Κύπρου, 
αποδεικνύεται ότι η χουντική στρατιωτική ηγεσία ήξερε από τις 17 Ιουλίου τις Τουρκικές 
στρατιωτικές κινήσεις, ενώ καθησύχαζε την Κύπρο για “στρατιωτική άσκηση” των Τούρκων. 
Εκείνες τις μέρες, η πραξικοπηματική ηγεσία, συνειδητά αποδυνάμωσε την θέση της ΕΦ στην 
Κερύνεια, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι άφησε φυλάκια χωρίς όπλα. 

Στις 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται το δίδυμο έγκλημα, μια μακράς συνωμοσίας. Η Τουρκία βρίσκει 
ανοιχτές τις πόρτες και εισβάλλει στην Κύπρο. Χιλιάδες Κύπριοι σκοτώθηκαν άδικα, σε ένα 
πόλεμο σχεδιασμένο, και προδομένο από πολύ πιο πριν. Οι ανεπανόρθωτες πληγές που άφησε 
η Τουρκική εισβολή, παραμένουν ανοιχτές μέχρι σήμερα στη μνήμη και στη συνείδηση του 
λαού μας. Λείψανα ανθρώπων ανακαλύπτονται μέχρι σήμερα, οικογένειες που ψάχνουν ακόμα 
τους αγνοούμενους τους, πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα που θέλουν να επιστρέψουν 

στα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. 

Παραχάραξη της Ιστορίας
Παραχάραξη της ιστορίας είναι όταν υμνητές του 
ολετήρα της Κύπρου, Γεώργιου Γρίβα, αναφέρουν 
ότι “Ο Γρίβας ήταν νεκρός κατά την διάρκεια του 
πραξικοπήματος” και ότι “αν ζούσε, δεν θα γινόταν 
το πραξικόπημα”. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
1974 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, ήταν το αποτέλεσμα 
μιας σειράς από πραξικοπηματικές προσπάθειες, των 
περισσοτέρων εκ των οποίων, επιμελήθηκε ο ίδιος, 
όπως το “Σχέδιο Σφενδόνη”, “ΑΠΟΛΛΩΝ”, “ΝΙΚΗ”, 
και άλλα που συνέταξε με τον Καρούσο, τον Κροίσο 
και τον Σύρο. 

Σε ένα άλλο επίπεδο, παραχάραξη της ιστορίας 
είναι η αθώωση της Χούντας των Συνταγματαρχών, 
αποδίδοντας όλες τις ευθύνες σε ένα ψυχοπαθή όπως 
τον Ιωαννίδη. Σε διάφορα έγγραφα στον φάκελο της 
Κύπρου, διαφαίνονται τόσο οι σχέσεις της Χούντας με 

το ΝΑΤΟ στο Κυπριακό, όσο και η χρηματοδότηση της ΕΟΚΑ Β’ από την Χούντα, καθώς και 
ότι πραξικοπηματικά σχέδια είχαν την επιμέλεια της Χούντας.

Τιμή και Δόξα
Το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα στοχοποιήθηκαν και εκδιώχτηκαν όλη αυτή την περίοδο. Ήταν 
πάντα, ο φόβος των ιμπεριαλιστικών κύκλων, που συνωμότησαν έναντι της Κύπρου. Ήθελαν 
την εξουδετέρωση του. Καθοδηγούμενοι από τις βλέψεις της επεκτατικής τους πολιτικής, 
σε συνάρτηση με τον αντικομμουνισμό τους, αλλά και των συνεργατών Χούντα – ΕΟΚΑ Β, 
εγκλημάτησαν σε βάρος του λαού 
και του τόπου μας.  

 Στελέχη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ, 
συνελήφθησαν, βασανίστηκαν 
και δολοφονήθηκαν από τις 
σφαίρες των ΕΟΚΑβητατζήδων, 
γιατί  αντιστάθηκαν στο 
πραξικόπημα. Χιλιάδες μέλη του 
ΑΚΕΛ, στο κάλεσμα για αντίσταση 
από την τουρκική εισβολή, 
κατατάχθηκαν και πολέμησαν για 
την ελευθερία της πατρίδας. 

Αιώνια να είναι η μνήμη τους, όπως 
και η ευγνωμοσύνη που θα έχει 
για αυτούς ολόκληρη η κυπριακή 
κοινωνία, για όσους αγωνίστηκαν 
για τα ιδανικά της ελευθερίας και 
της Δημοκρατίας.

Εμείς με τη σειρά μας διαβεβαιώνουμε, 
ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Θα 
αποτελεί τη δική μας υπόσχεση, ώστε 
να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
μέχρι τέλους, για την επανένωση του 
τόπου και του λαού μας.

•Σταύρος Χατζηγεωργίου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Το ΑΚΕΛ και το 
Λαϊκό Κίνημα 

στοχοποιήθηκαν και 
εκδιώχτηκαν όλη αυτή την 

περίοδο. Ήταν πάντα, ο φόβος 
των ιμπεριαλιστικών κύκλων, 

που συνωμότησαν 
έναντι της Κύπρου. 

Ήθελαν την 
εξουδετέρωση του
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Προδημοτική εκπαίδευση
Αυτό που έπρεπε να διασφαλιστεί κατά το άνοιγμα των σχολείων και ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων,  είναι η ορθή τήρηση των πρωτοκόλλων, τα 
οποία όμως λόγω καθυστερημένης δημοσίευσης τους δυσκόλευαν την επαναλειτουργία των σχολείων και γενικά την εφαρμογή τους. Τα μέτρα της 
εναλλάξ φοίτησης καθώς και η τήρηση των 2 μέτρων απόστασης το ένα παιδί από το άλλο είναι μέτρα τα οποία δύσκολα εφαρμόζονται ιδιαίτερα στα 
παιδιά μικρότερων ηλικιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία να αρνούνται την επαναλειτουργία τους λόγω μειωμένου 
κύκλου εργασιών και αυξημένων εξόδων.

Έχοντας κατά νου όλα αυτά, τα παιδιά δυστυχώς καλούνται να λειτουργήσουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι έμαθαν μέχρι τώρα. Δεν μπορούν να παίξουν μαζί με άλλα παιδιά, 
δεν μπορούν με άνεση να μοιράζονται τα παιχνίδια τους, ούτε και να συνεργάζονται όπως έκαναν και προηγουμένως καθημερινά. Άλλαξε ο τρόπος προσέγγισης μεταξύ των παιδιών και 
των δασκάλων και όλοι διερωτόμαστε σε ποιο βαθμό αυτές οι συνθήκες έχουν επηρέασει αρνητικά τη ψυχολογία των παιδιών και αν η επιφυλακτικότητα θα παραμείνει και μετά την άρση 
των μέτρων.

•Λένα Φραγκουλίδου
Δασκάλα Προδημοτικής εκπαίδευσης

Ειδική Εκπαίδευση
Η περίοδος της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τα παιδιά με αναπηρία, αφού τους 
ήταν αδύνατο να κατανοήσουν τις ξαφνικές αλλαγές στη ζωή τους. Οι οικογένειες των 
παιδιών αυτών, πέραν του άγχους της πρωτόγνωρης κατάστασης, είχαν να αντιμετωπίσουν 
τον φόβο της παλινδρόμησης των παιδιών τους συναισθηματικά, κοινωνικά και μαθησιακά 
λόγω της απουσίας υποστηρικτικών δομών, αλλά και τις δυσκολίες προσαρμογής των 
παιδιών τους στις νέες συνθήκες. 

Λίγες ώρες πριν την επιστροφή στις σχολικές μονάδες, το ΥΠΠΑΝ εξέδωσε ανακοίνωση με την 
οποία απέκλειε τα παιδιά που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες, ή παρουσιάζουν προβλήματα 
υγείας και προσαρμογής των οποίων οι ανάγκες εξυπηρετούνται από σχολικούς βοηθούς/ 
συνοδούς, με πρόσχημα την υγειονομική τους ασφάλεια. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε 
σωρεία αντιδράσεων τόσο από τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους, όσο και από 
εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και διάφορες οργανώσεις, αφού ακυρώνει όσα το ΥΠΠΑΝ 
διακηρύττει εδώ και καιρό περί Ενιαίας Εκπαίδευσης και διασφάλισης του δικαιώματος των 
παιδιών με αναπηρία για παροχή ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης (Άρθρο 24, Σύμβαση του 
ΟΗΕ). Αντιθέτως, η στάση του αυτή παραπέμπει στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας σύμφωνα 
με το οποίο η αναπηρία είναι συνώνυμη της ασθένειας, ενώ ενισχύει την ετικετοποίηση και 
περιθωριοποίηση των παιδιών αυτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ λοιπόν, τα 
παιδιά με αναπηρία έπρεπε να εξασφαλίσουν γνωμάτευση για την κατάσταση της υγείας τους, 
να την προσκομίσουν σε ειδική επιτροπή για να αναμένουν την απόφασή της και τέλος να 
κάνουν υποχρεωτικά το τεστ του κορωνοϊού. 
Αφού τα σχολεία επαναλειτούργησαν με το υγειονομικό πρωτόκολλο να τους δίνεται μία μέρα 
πριν το άνοιγμά τους, το υγειονομικό πρωτόκολλο για την ειδική εκπαίδευση ανακοινώθηκε 
δύο βδομάδες μετά. Αυτό αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υφίσταται μια πολιτική διάκρισης 
έναντι των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, τα οποία αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας. 

Θα μπορούσε κάλλιστα το κράτος να αφήσει τους γονείς των παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες, είτε αυτά φοιτούν σε ειδική μονάδα είτε σε γενική τάξη, να κρίνουν από μόνοι τους εάν τα 
παιδιά τους είναι σε θέση να προσέλθουν ή όχι στο σχολείο και όχι να πάρει για ακόμα μία φορά 
αποφάσεις «για αυτούς χωρίς αυτούς». Επίσης, θα μπορούσαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και όλα τα απαραίτητα μέτρα να ληφθούν πριν το άνοιγμα των σχολείων, ώστε όλα ανεξαιρέτως 
τα παιδιά να φοιτήσουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες. 
•Έμιλυ Πολυδώρου,
Δασκάλα Ειδικής Εκπαίδευσης,Υποψήφια Διδάκτωρ Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης

Δημοτική εκπαίδευση
H πανδημία του κορωνοϊού και τα συνακόλουθα μέτρα που λήφθηκαν, αναπόφευκτα 

επηρέασαν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν 

πλέον να διδαχθούν τα μαθήματά τους με τη φυσική τους παρουσία, έφερε στο 

προσκήνιο την ανάγκη εισαγωγής της ηλεκτρονικής διδασκαλίας. 

Δυστυχώς όμως μέσα και από αυτή την εξέλιξη διαφάνηκαν οι σοβαρές αδυναμίες του 

Υπουργείου Παιδείας το οποίο κρίθηκε κατώτερο των περιστάσεων. Οι οικογένειες 

αφέθηκαν από το ΥΠΠΑΝ χωρίς Η/Υ ή τάμπλετ, ενώ τους καλούσε να συμμετέχουν σε 

τηλεδιδασκαλία. Οι οδηγίες σχετικά με την παράδοση μαθημάτων καθυστερούσαν και 

όταν εκδίδονταν δημιουργούσαν περισσότερα ερωτηματικά.

Η στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στο δημόσιο σχολείο, τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς διαφάνηκε ξεκάθαρα όταν εν μια νυκτί, κάτω από τις πιέσεις της ΟΕΒ 

και του ΚΕΒΕ, χωρίς καμία επιστημονική εξήγηση, αποφάσισε να ανοίξει τα σχολεία 

μέσα από καθυστερημένες εγκυκλίους και συγκεχυμένες οδηγίες προς εκπαιδευτικούς 

και παιδιά, για να εξυπηρετηθούν τα οικονομικά συμφέροντα. 

Στην πραγματικότητα η ηλεκτρονική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε και διεκπεραιώθηκε 

μέσα από την έγνοια και πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ως η ραχοκοκαλιά 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σήκωσαν το βάρος της εκπαίδευσης. Ενώ το Υπουργείο 

έφασκε και αντίφασκε, τελούσε σε σύγχυση και αδυνατούσε να εξεύρει λύσεις, οι 

εκπαιδευτικοί έπραξαν τα αδύνατα για την εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών. 

•Μαρία Σταύρου

Δασκάλα Δημοτικής εκπαίδευσης

Κύπρος, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, την περασμένη άνοιξη έζησε δύσκολες καταστάσεις σε πολλούς τομείς λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Δυστυχώς δεν έμειναν ανεπηρέαστα τα παιδιά κάθε ηλικίας, αφού ένα από τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση 
για περιορισμό και αντιμετώπιση της πανδημίας ηταν το κλείσιμο όλων των σχολείων, αναγκάζοντας έτσι γονείς και κηδεμόνες να 
παραμείνουν στο σπίτι για να προσέχουν τα παιδιά τους με αντίκτυπο στην εργασία τους, στη φοίτηση και ψυχολογία των παιδιών, 

αλλά και στη διδασκαλία.

Υπολογίζοντας ότι η πανδημία εξαλείφεται, στα τέλη Μαΐου η κυβέρνηση αποφάσισε πρώτα το άνοιγμα των λυκείων και αργότερα των άλλων 
βαθμίδων, με τους γονείς να βρίσκονται σε μεγάλο δίλημμα αν είναι ασφαλές ή όχι να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
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την ΠΕΟΜ, ζυμωθήκαμε ιδεολογικά, 
ωριμάσαμε πολιτικά, αναπτυχθήκαμε 
ως άνθρωποι πολύπλευρα, αλλά το 
σημαντικότερο είναι ότι μάθαμε να εκτιμάμε 
και να αγαπάμε. Μάθαμε να παλεύουμε 

αδιάκοπα για την ευτυχία και το χαμόγελο του 
ανθρώπου. Δώσαμε μάχες, άλλες τις κερδίσαμε 
και άλλες τις χάσαμε, αλλά κερδίσαμε εφόδια για 
τους νέους αγώνες που έπονται.

Για εμάς η ΠΕΟΜ δεν είναι απλά ένα μαθητικό 
σύνολο, αλλά υπήρξε ο τρόπος να παλέψουμε και να 
αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Μάθαμε 
να μην υποκύπτουμε στα όσα ήθελε να μας επιβάλει 
με ετσιθελισμό η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Είναι τιμή μου λοιπόν που υπήρξα μέλος του 
μαθητικού τμήματος της ΕΔΟΝ. Η μόνη οργάνωση 
που πραγματικά δίνει καθημερινά αγώνες για 
το καλό του μαθητή, για ένα καλύτερο σύστημα 
παιδείας έστω και μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αποχαιρετώ το 
Μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ, αλλά δίνουμε ραντεβού 
στους νέους αγώνες που έπονται. 

Παναγιώτης Γεωργίου – Λευκωσία

Φτάνοντας στο τέλος άλλης μιας σχολικής χρονιάς 
συνειδητοποιώ πόσα οφείλω στην οργάνωση αυτή 
αφού αυτά τα 3 χρόνια συντέλεσε στην απόκτηση 
αναμνήσεων και εφοδίων που θα με ακολουθούν για 
πάντα. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια απέκτησα αξίες 
και γνώσεις που με οδήγησαν στην δημιουργία της 
δικής μου κριτικής σκέψης και στην διαμόρφωση 
της ιδεολογικής μου κατάρτισης. Πολλές ήταν 
οι πορείες, οι διαδηλώσεις ,τα διήμερα, οι 
κατασκηνώσεις και τα φεστιβάλ. Τα συναισθήματα 
που ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ δυνατά 
και έντονα. Αποχαιρετώντας το μαθητικό τμήμα 
της ΕΔΟΝ θέλω να ευχαριστήσω τους καθοδηγητές 
μου για τα χρόνια που ήμουν στην ΠΕΟΜ. Τέλος 
θέλω να ευχαριστήσω την οργάνωση μας για όλα 
αυτά που μου χαρίζει συνεχώς και να ευχηθώ 
καλούς νέους αγώνες στο μαθητικό μας τμήμα. 
Ωστόσο το πιο σημαντικό πράγμα που με δίδαξε 
το μαθητικό κίνημα είναι να αγωνιζόμαστε όλοι 
συλλογικά για την κατάκτηση του κόσμου που εμείς 
ονειρευόμαστε. Τα λέμε λοιπόν στους αγώνες!

Ζωή Παπαπέτρου – Πάφος

Μια ακόμη σχολική χρονιά ήρθε στο τέλος της. 
Μια αρκετά παράξενη χρονιά, λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Τηλεκπαίδευση, κοινωνική 
αποστασιοποίηση (μακριά από τους συμμαθητές 
μας). Για κάποιους από εμάς, αύτη η σχολική χρονιά 
είναι και η τελευταία, αφού η πόρτα των μαθητικών 

χρόνων κλείνει και ανοίγει μια καινούργια. Αύτη 
που οδηγεί στον φοιτητικό κόσμο ή στον κόσμο 
της εργασίας. Αν και δεν περιμέναμε να είναι έτσι 
η τελευταία μας χρόνια, έχουμε πιστεύω αρκετές 
μοναδικές αναμνήσεις που δεν θα τις ξεχάσουμε 
ποτέ. Ως μέλη της ΕΔΟΝ όμως φοιτήσαμε και σε 
ένα άλλο σχολείο, αυτό της ΠΕΟΜ. Σ ’αυτό μάθαμε 
πολλά περισσότερα απ’ όσα μάθαμε στα θρανία. 
Μάθαμε να αγωνιζόμαστε για αυτά που πιστεύουμε 
και να διεκδικούμε. Ότι μέσω του αγώνα μπορούμε 
να πετύχουμε τα πάντα, ενόσω είμαστε ενωμένοι. 
Συμμετείχαμε σε πολλούς από αυτούς τους αγώνες 
οι οποίοι δεν τελειώνουν, ακόμα και μετά την 
αποφοίτηση μας. Αν και χωρίζουν οι δρόμοι μας, 
οι κοινοί μας στόχοι και οράματα πάντα θα μας 
ενώνουν και θα συναντιόμαστε ξανά στους αγώνες.

Παναγιώτα Τίφα – Λάρνακα

Με την αποφοίτηση μου από την Τεχνική Σχολή 
δεν κλείνει μόνο ο κύκλος των μαθητικών μου 
υποχρεώσεων. Κλείνει ακόμα ένας σημαντικός 
κύκλος για μένα. Αυτός των αγωνιστικών χρόνων 
μέσα από το μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ. Μπορεί 
να μην κλείνει με τον καλύτερο τρόπο λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊου, αλλά θα θυμάμαι για 
πάντα τους αγώνες που δώσαμε μέσα από την 
ΠΕΟΜ. Αγώνες που δόθηκαν και μέσα από τα όργανα 
εκπροσώπησης των μαθητών, από τα Συμβούλια 
Τάξεων, τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια, τις 
ΕΣΕΜ και την ΠΣΕΜ. Κλείνοντας λοιπόν αυτόν τον 
αγωνιστικό κύκλο, ανοίγουν καινούριοι κύκλοι 
στην ζωή μου. Αυτό που έμαθα από την ΕΔΟΝ θα 
το κάνω πράξη, και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι 
για το συμφέρον του απλού Άνθρωπου.

Αντρέας Χαραλάμπους – Λεμεσός

Ένα τεράστιο κεφάλαιο της μαθητικής μου ζωής έχει 
φτάσει στο τέλος του. Ένα κεφάλαιο όπου μέσα από 
την δράση και την προσφορά της ΕΔΟΝ είχα την 
δυνατότητα να αποκτήσω εμπειρίες ζωής που θα με 
συντροφεύουν και θα με καθοδηγούν στο υπόλοιπο 
της ζωής μου. Εμπειρίες και μαθήματα ζωής που με 
έκαναν πιο δυνατή και έτοιμη να ανταπεξέλθω στις 
προκλήσεις και τις δυσκολίες της κοινωνίας μας. Η 
ΕΔΟΝ πλέον αποτελεί για εμένα ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής μου μέσα από το οποίο κέρδισα 
αρκετές γνώσεις, αληθινές φιλίες μα πάνω απ’ όλα 
έμαθα να εκτιμώ τους ανθρώπους και γενικότερα 
τη ζωή. Με αυτά λοιπόν τα εφόδια συνεχίζω να 
αγωνίζομαι και να διεκδικώ το δίκαιο και το μέλλον 
που αξίζει στον κάθε ένα από εμάς. 

Γεωργία Νικολάου - Αμμόχωστος

  Ιστιοπλόος Μαριλένα Μακρή εξασφάλισε τη συμμετοχή της 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκυο 2020» στην κατηγορία 
Laser Radial, ύστερα από την παρουσία της στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ιαπωνία.

Το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό, εξασφάλισε το 
2ο Βραβείο στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Ιστορικού 
και Εθνογραφικού Ντοκιμαντέρ με την παραγωγή «ΧΑΜΠΗΣ, Ο 
ΧΑΡΑΚΤΗΣ (Ο ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ)» που σκιαγραφεί τον αξιόλογο 
κύπριο καλλιτέχνη, Χαμπή Τσαγγάρη. Ακολουθούν οι συντελεστές του 
ντοκιμαντέρ:
Σκηνοθεσία: Αντρέας Ζακχαίος, Βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Δημητρίου, 
Έρευνα/Σενάριο: Μικαέλλα Γιαλλουρίδου, Κωνσταντίνα Γιωργαλλά, 
Παναγιώτα Τοουλιά, Κινηματογράφιση: Αντρέας Ζακχαίος, Σταύρος 
Δημητρίου, Μοντάζ: Αντρέας Ζακχαίος, Συνεντεύξεις: Μικαέλλα 
Γιαλλουρίδου, Κωνσταντίνα Γιωργαλλά, Παναγιώτα Τοουλιά Μουσική:  
Ευαγόρας Καραγιώργης, Συντονιστές Καθηγητές: Μαρία Γεωργίου Β.Δ., 
Νάντια Καραγιώργη Χατζηγεωργίου, Άρτεμις Στυλιανού, Κάλια Κυριάκου
Πραγματοποιήθηκαν 1 - 3 Νοεμβρίου 2019 οι παγκόσμιοι αγώνες 
Fudokan Καράτε στην Γερμανία. Η Κυπριακή αποστολή σημείωσε μεγάλες 
επιτυχίες. Συγκεκριμένα η ομάδα της Κύπρου πήρε την πρώτη θέση στο 
sport karate, την δεύτερη θέση στο traditional karate και την Τρίτη θέση 
στο traditional kumite. Η αθλήτριες που διακρίθηκαν είναι η Στυλιάνα 
Χατζηχριστοδούλου, Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, Χαρά Χηράτου και 
Αθηνά Αζοΐδου. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο αθλητής Ελευθέριος  
Παναγιώτου.

Τη 1η θέση στο Διεθνές πρωτάθλημα Wado της Αγγλίας, στις 15 
Δεκεμβρίου, εξασφάλισε η αθλήτρια του Καράτε Αριάνα Θεμιστοκλέους.
Στον 16ο διεθνή διαγωνισμό «Castello di Uino» διακρίθηκε ο Εφραίμ 
Χρίστου με το ποίημα του «Αγλαοκαρπός Ελευθερίας» αποσπώντας το 
4ο βραβείο. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 5000 από 90 χώρες.

Τη 2η θέση στο Grand Prix της Σλοβακίας που διεξάχθηκε από τις 22 
Φεβρουαρίου μέχρι τις 25 εξασφάλισε ο αθλητής του Καράτε Παναγιώτης 
Κουσιάππας. 

Τη 1η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ15, που διεξάχθηκε στην Τσεχία 
το Φεβρουάριο εξασφάλισε η αθλήτρια του Τζούντο Αδαμαντία 
Χριστοδουλίδου. 

Τη 1η θέση στο Karampa Cup της Πολωνίας, που διεξάχθηκε από τις 06 
μέχρι τις 08 μέχρι τις 08 Μαρτίου εξασφάλισε η αθλήτρια της ρυθμικής 
γυμναστικής Βερόνικα Τσιτσεκλή.

Στον 4ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τη 
Β’ Λυκείου διακρίθηκε η Αντριάνα Παντελή, με το δοκίμιο της να 
κατατάσσεται πρώτο μεταξύ των 11 δοκιμίων που βραβευτήκαν από 
την Κριτική Επιτροπή. 

Κεντρικό Μαθητικό Γραφείο ΕΔΟΝ
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κυπριακή κοινωνία βιώνει την επιστροφή της στην περιβόητη «κανονικότητα», 
μετά από μια περίοδο που η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και 
στον τομέα της παιδείας, σε όλες της τις βαθμίδες.

Μια παιδεία όμως που εδώ και αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από τις πολιτικές 
της σημερινής Κυβέρνησης Αναστασιάδη –ΔΗΣΥ. Δεν είναι κρυφό ότι η κυπριακή 

δεξιά, αντιμετωπίζει το δικαίωμα στην μόρφωση ως εμπόρευμα.
Αν κοιτάξει κανείς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα διαπιστώσει 
πως διαχρονικός στόχος της δεξιάς ήταν η ενίσχυση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια της λεγόμενης ελεύθερης 
αγοράς, του ανταγωνισμού, της ζήτησης και της προσφοράς. 
Επιδιώκει πανεπιστήμια που θα να λειτουργούν πρωτίστως ως 
κοινές επιχειρήσεις, που θα αξιοποιούν τη γνώση και την έρευνα 
ώστε να καταστούν ισχυροί πυλώνες της οικονομίας του τόπου, 
αντί να είναι χώροι αξιοποίησης 
της ασταμάτητης προόδου 
της γνώσης  προς όφελος 
του συνόλου της κυπριακής 
κοινωνίας. 

Είναι για αυτό που με 
σπασμωδικές κινήσεις 
επιχείρησαν και επιχειρούν 
να μεταφέρουν αυτή τη 
φιλοσοφία και στη δημόσια 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Εξάλλου για αυτούς άλλο ο 
δημόσιος και άλλο ο δωρεάν 
χαρακτήρας των δημοσίων 
πανεπιστημίων. Δεν είναι λίγες 
φορές που προσπάθησαν να 
αλλοιώσουν τον υφιστάμενο 
δωρεάν χαρακτήρα των 
δημοσίων πανεπιστημίων, όπως 
οι προσπάθειες για επιβολή 
διδάκτρων σε προπτυχιακά 
προγράμματα δια της πλαγίας 
οδού. Ούτε είναι λίγες οι 
φορές που η κοινωνική ανάγκη 
για επέκταση των δημόσιων 
πανεπιστημίων με νέες σχολές, τμήματα κ.ο.κ. προσέκρουε από μεριάς 
τους στον δωρεάν χαρακτήρα της όποιας επέκτασης. Όλα στο όνομα 
της επίτευξης της βιωσιμότητας στους κρατικούς προϋπολογισμού. 
Μάλιστα  δεν πάνε πολλά χρόνια που επιδίωξαν τη συρρίκνωση των 
δημοσίων πανεπιστημίων με προτάσεις για κλείσιμο τμημάτων που δεν 
ικανοποιούν τις ανάγκες της παραγωγής. Για να μην αναφερθούμε στις 
προσπάθειες εμβάθυνσης της διασύνδεσης των δημοσιών πανεπιστημίων 
με επιχειρήσεις και τα συμφέροντα τους.

Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο πως η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ, στο 
ζήτημα της οικονομικής στήριξης από το Κράτος, χαρακτηρίζουν ως τον 
μεγάλο αδικημένο σήμερα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ως τον μεγάλο 
κερδισμένο τα δημόσια πανεπιστήμια. Φυσικά αυτό που επιχειρείται είναι 
η δικαιολόγηση των πολιτικών που ήδη προωθούνται, που στοχεύουν στην 
στήριξη των συμφερόντων της τριτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης από το 
Κράτος, παράλληλα με την σταδιακή κατάργηση της δημόσιας και δωρεάν 
τριτοβάθμια εκπαίδευσης.

Μέσα στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, που ολόκληρη η κοινωνία 
βρισκόταν για σχεδόν τρείς μήνες σε εγκλεισμό, με σοβαρές οικονομικές 
επιπτώσεις σε πολύ μεγάλο μέρος της, Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ δεν δίστασαν 
να επαναφέρουν απαράδεκτα  νομοσχέδια ως ένα νέο κύμα 
επίθεσης στη δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Πιο πρόσφατη είναι η συζήτηση  γύρω από τη 
δυνατότητα δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών 
προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια, με 
καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές ώστε  να 
είναι «βιώσιμα», δηλαδή αυτοχρηματοδοτούμενα. 

Προφανώς η εισαγωγή προπτυχιακών 
προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες στα 
δημόσια πανεπιστήμια θα ανοίξει το δρόμο 
για προσέλκυση ξένων φοιτητών και θα 
δώσει τη δυνατότητα στους Κύπριους να 
σπουδάζουν δωρεάν σε άλλη γλώσσα στον 
τόπο τους. Το πρόβλημα όμως στο εν λόγω 
νομοσχέδιο είναι ο τρόπος που ρυθμίζει το 
ζήτημα, αφού τα δημόσια πανεπιστήμια θα 
πρέπει να λειτουργούν ως επιχειρήσεις και 
ανταγωνιστικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. 
Προέκταση της πιο πάνω προσέγγισης είναι η 
επιβολή διδάκτρων σε αυτά τα προγράμματα 
και η εναλλακτική είσοδος  πέραν των 
παγκυπρίων εξετάσεων. Έτσι μπαίνουν στο 
στόχαστρο ο δωρεάν χαρακτήρας των δημοσίων 
πανεπιστημίων και οι παγκύπριες εξετάσεις ως η 
κύρια πύλη εισαγωγής φοιτητών σε αυτά.

Το ακόμα πιο τραγικό, ότι στις δύο τελευταίες συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας που έγιναν τον Ιούνη, Κυβέρνηση 

και ΔΗΣΥ προωθούν παράλληλα, πρόταση που διαγράφει τα ανώτατα όρια διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια. 

Κάτι που θα αξιοποιηθεί και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δίνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω αυξήσεις στα 

δίδακτρα τους. Βέβαια η κατάργηση των ανώτατων ορίων των διδάκτρων για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν 

έπεσε από τον ουρανό. Η Κυβέρνηση  προωθεί εδώ και ένα χρόνο μέσα από μέτρα και στο όνομα της στήριξης 

της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το δικαίωμα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να καθορίζουν 

ελεύθερα το ύψος των δικών τους διδάκτρων. Μάλιστα για το ζήτημα το 

Υπ. Παιδείας ζήτησε εκ νέου τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, όπως 

της ΠΟΦΕΝ, μέσα στην περίοδο της πανδημίας, τον Μάιο. Την ώρα δηλαδή 

που χιλιάδες φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν γνώριζαν λόγω των 

οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας αν θα είναι σε θέση να σπουδάσουν η 

μόνη έγνοια τους ήταν η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων.

Η περίοδος της πανδημίας λοιπόν, αξιοποιήθηκε από την Κυβέρνηση και τον 

ΔΗΣΥ για να προωθήσουν τις δικές τους νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στην 

τριτοβάθμια παιδεία. Είναι πλέον γνωστή η τακτική τους να προωθούν αντιλαϊκές 

πολιτικές σε περιόδους κρίσης, που τα πάντα φαίνονται «αναγκαίοι συμβιβασμοί» 

και που η κοινωνία έχει τα βλέμματα της στραμμένα στα άμεσα ζητήματα που 

αντιμετωπίζει. Παράλληλα είναι και μια περίοδος που το οργανωμένο φοιτητικό 

κίνημα, η ίδια η ΠΟΦΕΝ, είναι δυστυχώς στα χέρια της κυβερνητικής παράταξης, 

της Πρωτοπορίας. Τόσο στο ζήτημα των ξενόγλωσσων προγραμμάτων όσο και 

στο ζήτημα των μέτρων στήριξης των ιδιωτικών πανεπιστημίων από το κράτος, η 

ΠΟΦΕΝ περιορίστηκε λεκτικά σε προειδοποίηση για «κάποιους» κινδύνους, αλλά 

επί της ουσίας συμβιβάστηκε με την αντιδραστική φιλοσοφία της Κυβέρνησης. Δεν 

αντέδρασε όπως αρμόζει σε ένα διεκδικητικό φοιτητικό κίνημα, όπως αρμόζει στην 

πολύχρονη ιστορία της ΠΟΦΕΝ.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι πιο πάνω προτάσεις ως έχουν, αποτελούν απειλή για τη 

δημόσια και δωρεάν παιδεία του τόπου μας.  Για αυτό και όλο το προηγούμενο 

διάστημα η Προοδευτική Κ.Φ. αντιδρούσε για τα ζητήματα αυτά, τόνιζε τους 

σοβαρούς κινδύνους που προκύπτουν αλλά και την εναλλακτική πρόταση.  Πίεζε 

ώστε η ΠΟΦΕΝ να συγκρουστεί με τις πολιτικές αυτές και να αντιπροτείνει. Δυστυχώς όμως δεν ήταν 

αρκετό. Είναι λοιπόν ανάγκη το φοιτητικό κίνημα, οι φοιτητές των δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστήμιων, να 

αντιδράσουν δυναμικότερα για τα ζήτημα αυτά, οργανωμένα και μαζικά. Να ξεφύγουν από την αδράνεια που έχει 

περιέλθει η ΠΟΦΕΝ. Να απαιτήσουν να μείνουν όλοι μακριά από την λογική της εμπορευματοποίησης της παιδείας 

στα δημόσια πανεπιστήμια και κατ‘ επέκταση την ενίσχυση της αισχροκέρδειας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια εις 

βάρος των φοιτητών.  Να πορευτούν μαζί με την Προοδευτική Κ.Φ. ώστε το επόμενο διάστημα που η επίθεση θα 

ενταθεί, να βάλουν φρένο το συντομότερο δυνατό.

•Αντρέας Σόλωνος

Γραμματέας Φοιτητικού Τμήματος 

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου 

ΕΔΟΝ
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ανεργία, η υποαπασχόληση, η αδήλωτη εργασία, οι μισθοί 
πείνας, η αφαίρεση των δικαιωμάτων, τα ελαστικά ωράρια, η 
δουλειά τις Κυριακές και τις αργίες, είναι κάποια από τα βασικά 
στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή πραγματικότητα για τους 
νέους. Στοιχεία που δεν διαμορφώθηκαν τυχαία αλλά ήταν 
απότοκο της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας. Μιας 

κρίσης που τελικά ήταν μόνο για τους φτωχούς και τους αδύνατους. Μιας 
κρίσης που ανάγκασε τη νεολαία να ζει με αστείους μισθούς και εξοντωτικά 
ωράρια. Το σύνθημα της κυβέρνησης  «όλοι πρέπει να συμβάλουμε» για την 
αντιμετώπιση της κρίσης αποδείχτηκε ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα, 
αφού η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.  Όπως καταδεικνύουν 
τα στοιχεία της Eurostat κατά την διάρκεια της προηγούμενης καπιταλιστικής 
οικονομικής κρίσης, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί 
φτωχότεροι αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ τους.  Φαίνεται 
ότι όταν έλεγαν «όλοι πρέπει να πληρώσουμε», εννοούσαν όλοι οι άλλοι 
εκτός από το κεφάλαιο. Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα του παρελθόντος, 
οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για μία αδίστακτη επίθεση στα 
εναπομείναντα εργασιακά τους δικαιώματα  και κεκτημένα. 

Η ΕΔΟΝ πιστή στο καθήκον της, κάνει κάλεσμα σε χιλιάδες νέους και 
νέες, για την προάσπιση και υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, 
ολοκληρώνοντας την φετινή εκστρατεία του Τμήματος Νέων Εργαζομένων με 
τίτλο «Μισθοί, Τιμές και Κέρδη?». Η φετινή εκστρατεία είχε ως κύριο στόχο 
την δημιουργία προβληματισμού στην κοινωνία και εξεύρεσης λύσεων και 
προτάσεων που θα προστατεύουν τη νέα γενιά και τους εργαζόμενους.

Η εκστρατεία περιελάβανε πλήθος δραστηριοτήτων με κύριο σκοπό την 
ενημέρωση της κοινωνίας από τη μια και την προώθηση των θέσεων μας για 
τα εργασιακά από την άλλη. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν:

1. Τοποθέτηση πανό σε όλες τις επαρχίες με διάφορα συνθήματα με στόχο 
την δημιουργία προβληματισμού στην κοινωνία και τη νέα γενιά για το που 
πάνε τελικά τα κέρδη. 
2. Διανομή ενημερωτικού εντύπου σε χώρους δουλειάς και στέκια νεολαίας.
3. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, 
Άντρο Κυπριανού στην οποία έγινε μία εκτενής και εποικοδομητική συζήτηση 
σχετικά με το θέμα, και τις προσπάθειες που καταβάλλει το ΑΚΕΛ από το δικό 
του μετερίζι για καλυτέρευση των όρων εργασίας, για βελτίωση των μισθών 
και για βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των νέων εργαζομένων.
4. Συνάντηση με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Αφαλίσεων, Άντρο Φακοντή με κύριο θέμα 
συζήτησης 
5. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΕΟ σύντροφο Πάμπη Κυρίτση 
στην οποία συζητήθηκε η ανάγκη οργάνωσης της νεολαίας στο ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα και τα οφέλη που μπορεί να έχει η νέα γενιά την 
κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και του κατώτατου μισθού. 
6. Συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας στην οποία έγινε ενημέρωση, από 
την ΕΔΟΝ προς την Υπουργό, σχετικά με το θέμα της φετινής εκστρατείας 
αλλά και για τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της ενώ 
της μεταφέρθηκαν και οι θέσεις της οργάνωσης. Επισημάναμε πως πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να προστατευθούν οι νέοι 
εργαζόμενοι από την εργοδοτική αυθαιρεσία, η οποία παρατηρούμε πως ήδη 
ξεκίνησε την προσπάθεια της συμπίεσης των μισθών προς τα κάτω. Επίσης, 
επαναδιατυπώθηκε η θέση της οργάνωσης μας σχετικά με την ανάγκη για 
καθιέρωση κατώτατων μισθών, συνοδευόμενων από βασική κατοχύρωση 
εργασιακών δικαιωμάτων, σε κλάδους που δεν καλύπτονται από συλλογική 
σύμβαση. 
7. Συνάντηση με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών 
και Προυπολογισμού κ. Άγγελο Βότση σχετικά με τις δυνατότητες νομικής 
κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Ως ΕΔΟΝ στηρίζουμε την συζήτηση που διεξάγεται για την θεσμοθέτηση 
κατώτατων μισθών και ελάχιστων όρων εργασίας σε τομείς που δεν 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, με την προϋπόθεση πως αυτό 
θα γίνεται με συλλογική διαπραγμάτευση, με συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων και όχι να γίνεται αυθαίρετα από τα πάνω. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος δεν 
μπορεί να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους. Ωστόσο 
όσο το σάπιο αυτό σύστημα υπάρχει, οι εργαζόμενοι μόνο μέσα από την 
οργανωμένη πάλη και τους συλλογικούς αγώνες μπορούν να πετύχουν 
καλυτέρευση της ζωής τους.

Ως ΕΔΟΝ καλούμε τους νέους και τις νέες , εργαζόμενους ή άνεργους, 
όποιος και αν είναι ο τομέας της δουλειάς τους, να οργανωθούν στο ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα και να προτάξουν τις διεκδικήσεις τους ενωμένα. 
Λειτουργώντας ως μονάδες, ως ξεχωριστά άτομα, η δύναμη μας χάνεται. 
Όταν όμως είμαστε οργανωμένοι  και μαζικοί, η δύναμη μας όχι απλά 
προστίθεται αλλά πολλαπλασιάζεται.

Στην επερχόμενη λοιπόν επίθεση στα κεκτημένα μας, ας απαντήσουμε με 
οργάνωση, αντίσταση και διεκδίκηση παντού!

•Ανδρέας Χρυσάνθου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας 

ΕΔΟΝ ΠΑΦΟΥ

Φαίνεται ότι όταν 
έλεγαν «όλοι πρέπει 
να πληρώσουμε», 

εννοούσαν όλοι οι 
άλλοι εκτός από το 

κεφάλαιο

Λειτουργώντας ως 
μονάδες, ως ξεχωριστά 

άτομα, η δύναμη μας 
χάνεται. Όταν όμως είμαστε 
οργανωμένοι  και μαζικοί, η 
δύναμη μας όχι απλά 

προστίθεται αλλά 
πολλαπλασιάζεται
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Ο Πάμπλο Νερούδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του 
Ρικάρδο Νεφτάλι Ρέγιες Μπασοάλτο ήταν κομμουνιστής 

ποιητής και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Παράλ της Χιλής 
στις 12 Ιουλίου το 1904. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε 

να ασχολείται με την ποίηση και υπέγραφε τα ποιήματα 
του με το ψευδώνυμο «Πάμπλο Νερούδα», το οποίο προήλθε 

από τον Τσέχο ποιητή, Γιαν Νερούντα. Ο Νερούδα, σπούδασε 
γαλλική φιλολογία στο Σαντιάγο, πρωτεύουσα της Χιλής, 

και στη συνέχεια διετέλεσε πρόξενος της Χιλής σε διάφορες 
χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν ίσως η πιο προβεβλημένη 

προσωπικότητα της Χιλής παγκοσμίως ενώ το πιο σημαντικό του 
έργο είναι το «Canto General», ένα επικό έργο με 231 ποιήματα 

τα οποία αφηγούνται ιστορίες για την Λατινική Αμερική. Ένα άλλο 
σπουδαίο έργο του είναι το «Crepusculario» όπως και το «Είκοσι 

ερωτικά ποιήματα και ένα απελπισμένο άσμα».

Οι τραγικές 
συνθήκες ζωής, 

η εκμετάλλευση 
των ανθρώπων και τα 

καταπιεστικά ανατολίτικα 
καθεστώτα ευαισθητοποίησαν 

τον Νερούδα και τον έκαναν να 
εισέλθει στον χώρο της πολιτικής. 
Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Χιλής το οποίο του 
απένειμε τον υπέρτατο για αυτό 
τίτλο «Ρεκαμπάρεμ». Υπήρξε φίλος 
με πολύ σπουδαίες προσωπικότητες 
όπως ο Φιντέλ Κάστρο και ο 
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα οι οποίοι 
του μετέδωσαν τις αξίες και τα 
ιδανικά του κομμουνισμού. Τα 
ποιήματα του τότε άρχισαν να 
επηρεάζονται από τις κομμουνιστικές 
ιδέες. Όταν κηρύχθηκε παράνομος ο 
κομμουνισμός στην Χιλή, ο Νερούδα 
φυγαδεύτηκε στην Αργεντινή και 
μετέπειτα στην Ευρώπη όπου και 
εκεί λόγω των πολιτικών του 
πεποιθήσεων δεν γινόταν πλήρως αποδεχτός. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του έλαβε 
μέρος στον αντιφασιστικό αγώνα του ισπανικού λαού και γνώρισε αρκετούς σημαντικούς 
ανθρώπους του πολιτισμό. Στη Ρωσία γνωρίστηκε και με τον Ναζίμ Χικμέτ, που ήταν και 
αυτός εξόριστος εκεί.

Ο Πάμπλο Νερούδα ήταν σύμβολο αντίστασης του λαού της Χιλής και του 
απονεμήθηκαν ίσως τα δύο πιο βαρυσήμαντα βραβεία της εποχής, το 
Βραβείο Λένιν το 1952 και το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Υπήρξε άξιος 
συμπαραστάτης του Σαλβαδόρ Αλιέντε στην μάχη του για τις προεδρικές 
εκλογές της Χιλής. Την περίοδο εκείνη ο Νερούδα έδινε την δική του 
μάχη απέναντι στον καρκίνο και λέγεται ότι λόγω των συνθηκών που 
επικρατούσαν στην Χιλή με τους πραξικοπηματίες του Πινοσέτ, 
δεν του δόθηκε η απαιτούμενη φροντίδα. Ακόμα, κατά την 
διάρκεια νοσηλείας του στο νοσοκομείο, στρατιωτικοί της 
χούντας πυρπόλησαν το σπίτι του και μαζί ολόκληρο το 
έργο του ποιητή. 

Ο Νερούδα πείθανε τελικά στο Σαντιάγο στις 23 Σεπτεμβρίου 
το 1973 σε ηλικία 69 ετών. Η κηδεία του αποτέλεσε λαϊκό 
συλλαλητήριο κατά του δικατατορίκου καθεστώτος παρά 
τις απαγορεύσεις του Πινοσέτ. Παρόλο που η αιτία θανάτου 
του ήταν γνωστό ότι ήταν ο καρκίνος, το 2013, 40 χρόνια μετά 
τον θάνατό του, εκατφιάστηκε η σορός του για να εξακριβωθεί 
η υποψία δολοφονικής επίθεσης με δηλητήριο από χουντικούς της 
τότε εποχής. Ακόμη και σήμερα, η τελική αιτία θανάτου του παραμένει 
αμφιλεγόμενη.

«…Πιστεύω ότι αυτοί που έκαναν τόσα 
πράγματα

πρέπει να είναι ιδιοκτήτες σε όλα τα πράγματα
Κι αυτοί που φτιάχνουν το ψωμί πρέπει να τρώνε

Και πρέπει να ‘χουν φως εκείνοι του ορυχείου!
Τέρμα πια οι σταχτιοί αλυσόδετοι.

 Τέρμα οι χλωμοί εξαφανισθέντες!
Ούτε ένας άνθρωπος που να μη βασιλεύει…»
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Ακόμη, από το Φεστιβάλ του 
Βερολίνου το 1951, έστειλε 
το γνωστό στον κυπριακό 

λαό χαιρετισμό: «Στον κυπριακό 
λαό στέλλω τους αδελφικούς μου 

χαιρετισμούς. Οι λαοί της Λατινικής 
Αμερικής υποφέρουν το ίδιο όπως 
και ο κυπριακός λαός. Στον 

αγώνα για τη διατήρηση της 
Ειρήνης έχουμε ένα κοινό 
σκοπό. Ενωμένοι οι λαοί θα 

κερδίσουν».

Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές τον θεωρούσε τον «σπουδαιότερο 
ποιητή του 20ού αιώνα» και η ποιητική του αίγλη συμβάδισε μια 
ολόκληρη ζωή με την αγωνιστική του παρουσία. Ο Νερούδα υπήρξε 
ανέκαθεν θερμός φιλέλληνας και στάθηκε στο πλευρό του λαού 
της Ελλάδας στον αγώνα του κατά του χιτλεροφασισμού αλλά και 
αργότερα κατά του αντικομμουνιστικού μένους που εξαπέλυσε το 
μεταπολεμικό καθεστώς. Ακόμη, από το Φεστιβάλ του Βερολίνου 
το 1951, έστειλε το γνωστό στον κυπριακό λαό χαιρετισμό: «Στον 
κυπριακό λαό στέλλω τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς. Οι λαοί 
της Λατινικής Αμερικής υποφέρουν το ίδιο όπως και ο κυπριακός 
λαός. Στον αγώνα για τη διατήρηση της Ειρήνης έχουμε ένα κοινό 
σκοπό. Ενωμένοι οι λαοί θα κερδίσουν». 

Ο Νερούδα αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους κορυφαίους 
κομμουνιστές ποιητές όλων των εποχών. Η δράση του, η αντίσταση 
του για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο, οι εκδιώξεις του, 
η πολυτάραχη ζωή του και το έργο που άφησε πίσω του θα 
αποτελούν για πάντα φάρο για κάθε δημοκρατικό άνθρωπο που 
επιζητεί την αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη. Αποτελεί σύμβολο 
αντίστασης και αυταπάρνησης απέναντι σε κάθε φασιστικό και 
δικτατορικό καθεστώς. Και όποιος είπε και ο ίδιος, «Μπορείς να 
κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την 
άνοιξη να ‘ρθει».

«Σ’ αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε,
σ’ αγαπώ στα ίσια δίχως πρόβλημα ή περηφάνια:
σ’ αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω μ’ άλλον τρόπο,
παρά μ’ ετούτον όπου δεν είμαι μήτε είσαι,
που το χέρι σου πάνω μου το νιώθω σαν δικό μου,
που όταν κοιμάμαι κλείνουν και τα δικά σου μάτια»
•Έλενα Σάντη,
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου 
Κ.Σ. ΕΔΟΝ 



19π ο λ ι τ ι σ μ ό ς Ιούλης
2020

πανδημία που ξέσπασε λόγω του COVID-19 και τα μέτρα που λήφθηκαν προς αντιμετώπιση της ήταν κάτι πρωτόγνωρο καθώς αναγκαστήκαμε να κλειστούμε στο σπίτι, 
να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες, ακόμα και τις πιο βασικές και να περιορίσουμε στο μέγιστο τις κοινωνικές επαφές. Το γεγονός αυτό είχε επιφέρει αλλαγές 
σε όλο το φάσμα της ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγκαστήκαμε να αναδιοργανώσουμε όλα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε.

Σημαντικός συμπαραστάτης σε όλους μας υπήρξε η τέχνη, αφού οι άνθρωποι, όντας κλεισμένοι στα σπίτια τους, μακριά από κοινωνικές συναναστροφές και συλλογικότητες 
στράφηκαν προς τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, τα εικαστικά για να γεμίσουν τις πολλές ελεύθερες ώρες αλλά και για να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους. 
Την ίδια στιγμή, οι καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, συγγραφείς έπρεπε να βρουν νέους τρόπους να διοχετεύσουν τη δημιουργικότητα τους και να φτάσουν στο 
κοινό με το οποίο βρίσκονταν μέχρι πρότινος σε αλληλεπίδραση.

Η «Ν» παρουσιάζει τρεις αξιόλογες, συλλογικές δημιουργίες οι οποίες παρουσιάστηκαν  κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αποτελούν παράδειγμα του πόσα μπορούν να 
δημιουργήσουν οι άνθρωποι όταν συνεχίζουν ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες να έχουν καθαρό μυαλό και ανοιχτές αισθήσεις. Ξεχωρίζουμε αυτές τις τρεις πρωτοβουλίες γιατί 
έχουν το χαρακτηριστικό της συλλογικότητας καθώς πρόκειται για δημιουργίες που έρχονται από μεγάλο αριθμό ατόμων αλλά και γιατί οι δύο από τις τρεις έχουν το δικοινοτικό 
στοιχείο καταδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι από τις δύο κοινότητες συνεχίζουν να είναι σε επαφή παρά τους αποκλεισμούς. 

•Επιμέλεια:
Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Η

“Ο Μακρύδρομος”/”Uzun ince bir yoldayim”
Asik Veysel/ Ελληνική απόδοση:
Γιώργος Καλογήρου
Η ιδέα της  μετάφρασης και της απόδοσης στα Ελληνικά του 
συγκεκριμένου τραγουδιού υπήρχε στο μυαλό μου εδώ και 
αρκετά χρόνια. Μου άρεσε πολύ η μελωδία του και πάντα 
ήθελα να μάθω τι λένε οι στίχοι του. Προσπαθώντας κατά 
καιρούς και με διάφορους τρόπους, εν μέσω εγκλεισμού 
λόγω της πανδημίας, έγινε μια μετάφραση στα Ελληνικά, 
αλλά αρκετά δυσνόητη. Όμως η πρώτη φράση του 
πρωτότυπου μεταφράζεται: «Ο δρόμος είναι μακρύς και 
λεπτός» κι έτσι μου ήρθε στο μυαλό η λέξη «Μακρύδρομος» 
που ονόμαζαν οι παλιοί την οδό Λήδρας. Ο Asik Veysel 
προφανώς δεν το έγραψε για την οδό Λήδρας αλλά για την 
έννοια της ζωής. 

Συμβολίστηκε αμέσως στον «Μακρύδρομο» η «ζωή» με 
την οδό Λήδρας που ήταν ένας δρόμος που έδινε ζωή 
στη Λευκωσία και δυστυχώς μοιράστηκε στα δύο από τον 
Δεκέμβριο του 1963, με τις διακοινωτικές ταραχές μεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Με αυτή τη σύμπτωση 
ένα τούρκικο τραγούδι για τη «ζωή» έγινε κυπριακό 
τραγούδι αντίστασης και ειρήνης. Η ιδέα του φίλου 
και εξαίρετου μουσικού Αβραάμ Κοντού, ο οποίος είναι 
Μαρωνίτης, να μαζέψει μουσικούς, να ενορχηστρώσει, 
να συντονίσει και να γίνει η πολυσυμμετοχική εκδοχή 
του τραγουδιού, είχε εξαιρετική απήχηση ιδιαιτέρως 
στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αυτό μας έκανε να 
νιώσουμε αισιόδοξοι για το μέλλον του κοινού μας τόπου 
με την ελπίδα της επανένωσης του νησιού και του λαού 
μας και ευχόμαστε κάποια μέρα να μην υπάρχουν άλλες 
μοιρασμένες πατρίδες πουθενά στον κόσμο.

Γιώργος Καλογήρου
Μουσικός
Αναζήτησε το στο YouTube -> “Ο Μακρύδρομος”/”Uzun 
ince bir yoldayim” [Band cover]

«Give peace a chance», από το Παιδικό Κίνημα 
της ΕΔΟΝ και το Rhythm of Cyprus
Με αφορμή την 1 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού, 
προβλήθηκε μουσικό βίντεο από το  Παιδικό Κίνημα της 
ΕΔΟΝ και το Rhythm of Cyprus, αφιερωμένο στην ανάγκη 
των παιδιών να ζήσουν σε μια ειρηνική πατρίδα. Το βίντεο 
είναι αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας που είχαμε και 
στο παρελθόν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rhythm of 
Cyprus.

Η δράση και οι θέσεις του Παιδικού Κινήματος βρίσκονται 
σε αρμονία με τις δραστηριότητες και τη γενική επιδίωξη 
του Rhythm of Cyprus, αφού αξιοποιεί τη μουσική ως 
εργαλείο για να συνδέσει τους μαθητές σε όλη την Κύπρο, 
στοχεύοντας στην κοινωνική μεταμόρφωση και στην 
ενίσχυση της κουλτούρας της αποδοχής, της προστασίας 
των ελευθεριών και των δικαιωμάτων, και της γνωριμίας με 
την κοινή παράδοση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η ιδέα για την εν λόγω δραστηριότητα προέκυψε από 
την ανάγκη ανάδειξης της αγνής συνεργασίας και φιλίας 
που μπορούν να έχουν όλα τα παιδιά της Κύπρου, 
Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και 
Λατίνοι καθώς και παιδιά μετανάστες ή πρόσφυγες, μακριά 
από προκαταλήψεις και τάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, 
σε κλίμα αμοιβαίας αποδοχής και εμπιστοσύνης.

Ως αποτέλεσμα της αυθαίρετης απόφασης για κλείσιμο 
κάποιων οδοφραγμάτων, ακυρώθηκαν για την 
παρούσα φάση οι εκδηλώσεις – εργαστήρια που είχαμε 
προγραμματισμένα. 

Ωστόσο, τα παιδιά δέχτηκαν με χαρά να συμμετάσχουν 
στο βίντεο, αφού η τεχνολογία λειτούργησε ως αρωγός 
της προσπάθειας μας για να αναδείξουμε την ανάγκη των 
παιδιών για ειρηνική συμβίωση, στέλνοντας το δικό τους 
μήνυμα στο ρυθμό του τραγουδιού «Give peace a chance».

Δέσποινα Παναγιώτου
Υπεύθυνη Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Αναζήτησε το στο YouTube -> Rhythm of Cyprus - World 
Children’s Day 2020 - Give Peace a Chance

Cyprus Coalition Orchestra
Quarantine Jammin
Η Cyprus Coalition Orchestra προέκυψε ακριβώς για 
τον λόγο που δηλώνεται από το όνομά της: για να 
νιώσουμε κάπως πιο κοντά εκείνες τις πρώτες και 
ζόρικες μέρες της καραντίνας. Το σύνθημα το έριξε 
ο πολυτάλαντος μουσικός Δημήτρης Σπύρου. Το 
παρασύνθημα δόθηκε από πολλούς μουσικούς που 
ζουν στην Κύπρο. Έτσι, καθείς και καθεμιά από την 
φωλιά του/της συνέδραμε με το προσωπικό του/της 
ύφος στην δημιουργία του πρώτου διαδικτυακού 
Quarantine Jammin, όπως ονομάστηκε και το 
κομμάτι.

Την αρχή έκανε ο Δημήτρης προσφέροντάς μας σαν 
βάση ένα beat επενδυμένο με κάποια εφέ. Από ’κει 
και πέρα, τον λόγο είχε η απόλυτη καλλιτεχνική 
ελευθερία. Κανείς και καμία δεν ήξερε τί έκαναν 
όλοι οι άλλοι/ες: ό,τι δηλαδή συνέβαινε και στην 
καθημερινότητα της καραντίνας. Αντί όμως αυτή 
η άγνοια να παράξει έναν καινούριο φόβο, μία 
εσωστρέφεια και μια δυσπιστία όπως αυτή που 
μας πρόσφεραν απλόχερα τα ΜΜΕ σε όλη αυτή την 
δύσκολη περίοδο, εμείς επιλέξαμε την εξωστρέφεια 
της δημιουργίας. Πρέπει να σας πω ότι σαν μέλος 
της πρωτοβουλίας, περίμενα σαν μικρό παιδί 
να ολοκληρωθεί το μοντάζ και να δω το τελικό 
αποτέλεσμα. Ήταν ένα ισχυρό υποκατάστατο ενός 
‘’exodus’’. Υποκατάστατο μεν, γιατί η επαφή μεταξύ 
μουσικών και του κοινού δεν μπορεί παρά να είναι 
φυσική ώστε να μολύνει ο ένας τον άλλο με ιδέες, 
ισχυρό, δε, γιατί δείξαμε και στους εαυτούς μας 
αλλά και στους viewers ότι το διαδίκτυο δεν πρέπει 
να γίνει η νέα φυλακή. Οφείλει, μπορεί, πρέπει να 
είναι το εργαλείο κοινωνικής συνοχής και πρόταξης 
του πολιτισμού σε τέτοιες δύσκολες ώρες. Μεγάλο 
μάθημα για μελλοντικές αντίστοιχες καταστάσεις.

Δημήτρης Γκέτος
Μουσικός

Αναζήτησε το στο YouTube -> Coalition Orches-
tra-Quarantine jammin



Η άγνωστη ιστορία του εργατικού 
κινήματος των ΗΠΑ, Herbert M. Mo-

rais, Richard O. Boyer

Η ιστορία της εργατικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι η 
ιστορία του ίδιου του αμερικανικού λαού. Το κίνημα της οργανωμένης εργατικής 
τάξης εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει την εξουσία 
των μονοπωλίων. Ωστόσο, το βιβλίο περιγράφει γλαφυρά και την απάντηση 
του αμερικανικού μονοπωλίου στο μεγάλο άλμα της εργατικής τάξης προς το 
βιομηχανικό συνδικαλισμό. Βλέπουμε, εν τέλει, την εργατική τάξη στις ΗΠΑ να 
γεννιέται και να αναπτύσσεται μέσα από την πάλη της με τα μονοπώλια.

Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα, 
Ξενοφών Κοντιάδης

Η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη και τον επιταχυντή για την επιβολή και την 
επικράτηση μιας σειράς πρακτικών, περιορισμών και συμπεριφορών, που δεν ήταν 
άγνωστες στις τεχνολογικά αναπτυγμένες κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας. 
Ποιος είναι, λοιπόν, ο «θαυμαστός καινούργιος  κόσμος» που αναδύθηκε με την 
πανδημία;

20 η  « Ν »  π ρ ο τ ε ί ν ε ι

«Η Γιαλλούρα»
Θέατρο «ΣΚΑΛΑ» μετά την αναστολή της λειτουργίας του λόγω πανδημίας επιστρέφει 
με τον ίδιο σεβασμό και συνέπεια απέναντι στους θεατές και συνεργάτες του. Προτείνει 
για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή περίοδο το έργο-σταθμό για την Κυπριακή 
Ηθογραφία, «Η Γιαλλούρα», του Μιχάλη Πασιαρδή και με το οποίο θα δώσει επίσημη 
πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 20:30 στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Λάρνακας. Ένα έργο-σταθμός στην κυπριακή συγγραφή, έργο ενός μεγάλου ποιητή, 

του Μιχάλη Πασιαρδή. Έργο μνήμης και ταυτότητας που περικλείει μέσα του την Κύπρο 
ολάκερη με τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις χαρές και τις λύπες των απλών 

ανθρώπων, έργο τοποθετημένο βαθιά στις ρίζες μας.

«Το Τάβλι»
η κλασσική κωμωδία του Δ. Κεχαίδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μουαΐμη επιστρέφει στην 
αυλή του Flea Theatre, με τους Μάριος Στυλιανού και Βασίλη Παφίτη. Τρίτη 14 Ιουλίου 
και Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Flea Theatre - Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί
Για πληροφορίες 99251331

«Black Lives Mat-
ter» στο Netflix 

Στον απόηχο της δολοφονίας του 
George Flynt από αστυνομική 
βία αλλά και των εκρηκτικών 
διαμαρτυριών που ακολούθησαν στην 
Αμερική, η συνδρομητική πλατφόρμα 

Netflix διαθέτει την νέα κατηγορία 
περιεχομένου «Black Lives Matter», 

η οποία περιέχει φιλμ και ντοκιμαντέρ 
που έχουν δημιουργηθεί από μαύρους 

καλλιτέχνες.  Ένα παράδειγμα αποτελεί το 
ντοκιμαντέρ 13th που ρίχνει μια διεισδυτική ματιά στους λόγους 
για τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό φυλακισμένων σε 
ολόκληρο τον κόσμο και παρατηρεί την αυξανόμενη φυλετική ανισότητα στις 
φυλακές της και το επικίνδυνα ομοιάζον με βιομηχανία, σωφρονιστικό της 
σύστημα.

Στη μικρή οθόνη

Στο σανίδι

Ιούλης
2020

2 βιβλία για καλοκαιρινό 
διάβασμα 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

• 4/7/2020 ώρα 11:00 –
Καθαριότητα πάρκου επί της οδού 
Φιλοθέου (περιοχή ΓΣΠ)
στον Στρόβολο.
• 18/7/2020 ώρα 11:00 – Εξωραϊσμός 
Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας
στην Αγλαντζιά.
• 25/7/2020 ώρα 19:30 - Μουσική 
Βραδιά στην Πλατεία Τσερίου.
• 29/7/2020 ώρα 19:00 – 
3η Λατινοαμερικάνικη Βραδιά
στην πλατεία Φανερωμένης
στη Λευκωσία.
• 6/8/2020 ώρα 19:00 - 
Μουσικοκαλλιτεχνική Εκδήλωση 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης Φοιτητών 
στην πλατεία Παλαιού Δημαρχείου 
στην Λευκωσία, κάτω από τον τίτλο 
«Ελληνοκύπριοι - Τουρκοκύπριοι,
μαζί ενάντια στον φασισμό».

ΛΕΜΕΣΟΣ

• 2/7/2020 από τις 17:30 μέχρι
τις 20:30 – Αιμοδοσία στον Πολιτιστικό 
Όμιλο «Το Στέκι».
• 10/7/2020 ώρα 18:00 –
Παιδική Εκδήλωση στον Μόλο 
Λεμεσού (Μεταξύ του skate park
και του παιχνιδότοπου).
• 13/7/2020 ώρα 19:00 – Βραδιά 
Κανταδόρων στον Πολιτιστικό Όμιλο 
«Το Στέκι» 
• 24/7/2020 ώρα 18:00 – Μουσική 
Βραδιά στην πλατεία δημαρχείου Αγίου 
Αθανασίου.
• 3/8/2020 ώρα 20:00 – 
Μουσικοθεατρική Παραστάση
στον Άγιο Τύχωνα.

ΛΑΡΝΑΚΑ

• 28/6/2020 ώρα 10:00 – Εθελοντική 
Δημιουργία Παιχνιδιών
από την ΕΔΟΝ Αμμοχώστου στην παραλία 
Μακένζυ.
• 5/7/2020 ώρα 18:00 – Παιδική Εκδήλωση
από την ΕΔΟΝ Αμμοχώστου στον Μαραθώνα 
Κάτω Βαρωσίων (Τσιακκιλερό). 
• 18/7/2020 ώρα 17:00 – Τουρνουά mini
football στα γήπεδα Delle Alpi στην Αραδίππου.
• 19/7/2020 ώρα 17:00 – Παιδική Εκδήλωση 
στις Λαϊκές Οργανώσεις Ξυλοτύμπου.
• 24/7/2020 ώρα 19:30 – Μουσική Βραδιά
στο Πάρκο Αγγελόκτιστης στο Kίτι.
• 26/7/2020 ώρα 10:00 - Τουρνουά Beach 
Volley από την ΕΔΟΝ Αμμοχώστου στην παραλία 
των Φοινικούδων. 
• 27/7/2020 ώρα 19:00 – Συζήτηση με θέμα
«Η προσφυγιά μέσα από τα μάτια της τέχνης»
στο The Tudor Inn Bar στη Λάρνακα.
• 31/7/2020 ώρα 19:30 – Μουσική Βραδιά
στο Κοινοτικό Πάρκο της Ορμήδειας.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

• 12/7/2020 ώρα 10:00 – Καθαριότητα 
Ποταμού Λιοπετριού.
• 24/7/2020 ώρα 19:00 – Λαϊκή Βραδιά στην 
Πλατεία Εκκλησίας Παναγίας στη Δερύνεια.

ΠΑΦΟΣ

• 4/7/2020 ώρα 10:00 - Καθαριότητα Παραλίας 
«Πότιμα» στην Κισσόνεργα.
• 14/7/2020 ώρα 19:00 - Συζήτηση – 
Παρουσίαση έκδοσης Κ.Ε. ΑΚΕΛ «Χρονικό της 
σύγχρονης Κυπριακής Τραγωδίας» στο Μνημείο 
Μακαρίου και Αντίστασης.
• 24/7/2020 ώρα 19:00 - Λαϊκή Βραδιά
στην Πλατεία της Χλώρακας. 
• 25/7/2020 ώρα 19:45 - Προβολή Ταινίας
των Πανίκκου Χρυσάνθου και Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 
«Λουλούδια και Σφαίρες» στο Πάρκο Αγίου 
Ανδρονίκου στην Πόλη Χρυσοχούς.



τομέας της Υγείας αποτελεί, αναπόφευκτα, 
σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος για 
ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία. Τα 
Δημόσια Νοσηλευτήρια πέρασαν από μία, 
πολύ δύσκολη, περίοδο πανδημίας την 
οποία καλέστηκαν να διαχειριστούν και να 

σηκώσουν το βάρος για όλους. Η πανδημία ήρθε, για 
να αποδείξει με τον τραγικότερο τρόπο, τη σημασία 
που έχει για κάθε κοινωνία ο κεντρικός σχεδιασμός 
για την Υγεία και το καθολικό δικαίωμα πρόσβασης σε 
αυτήν. Τώρα, το ΓεΣΥ, περνά στην δεύτερη του φάση 
και καλείται να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του 
προσφέροντας ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες προς 
τους ασθενείς.

Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, τα κενά και τις αδυναμίες, το ΓεΣΥ, στην πρώτη του φάση, αγκαλιάστηκε 
από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό αλλά και από τους ασθενείς που, παρά τα όποια προβλήματα, επέδειξαν 
υπομονή και πείσμα ως προς την ουσιαστική εφαρμογή του.

Θετική εξέλιξη αποτελεί η ένταξη ιδιωτικών κλινικών στη δεύτερη φάση του ΓεΣΥ. Αυτή η θετική εξέλιξη δημιουργεί, 
ταυτόχρονα, και μεγάλη ανησυχία ως προς την μετατόπιση μεγάλου όγκου ασθενών από τα δημόσια νοσηλευτήρια 
στα ιδιωτικά. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και η σοβαρή μείωση των 
κονδυλίων για τον δημόσιο τομέα της υγείας που οδήγησαν σε φυγή ιατρικού προσωπικού είχαν ως αποτέλεσμα 
την σοβαρή υποστελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, υπήρξε και σοβαρή απαξίωση τόσο των δημόσιων νοσηλευτηρίων όσο και τον 
ανθρώπων που τα υπηρετούν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Βρεθήκαμε πολλές φορές στη δυσάρεστη 
θέση να ακούσουμε από τα στόματα των κυβερνόντων προσβολές και επιθέσεις προς το ιατρικό και παραϊατρικό 
προσωπικό. Αυτή η στάση, είχε ως αποτέλεσμα, την απαξίωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αλλά και του ίδιου 
του Συστήματος Υγείας από μερίδα της κοινωνίας.

Τα δημόσια νοσοκομεία ήταν και θα παραμείνουν η ρακοχοκαλιά της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, η συνεχής 
αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, η πλήρης στελέχωση με ιατρικό και παραϊατρικό δυναμικό και ο εκσυγχρονίζοντας 
των τεράστιων υποδομών που υπάρχουν επιβάλλονται. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια 
να συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες αλλά και να 
ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της χώρας. 

Πολλοί προσπάθησαν να υποσκάψουν το ΓεΣΥ. Και το έκαναν βάζοντας τρικλοποδιές και προτάσσοντας κάθε 
είδους προφάσεις. Παράγοντες του κυβερνώντος κόμματος αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης έκαναν απόπειρες 
για να εκτροχιαστεί το ΓεΣΥ από μονοασφαλιστικό σε πολυασφαλιστικό. Ηγεσίες και άλλων κομμάτων –πέραν 
του ΔΗΣΥ- πολέμησαν και θα συνεχίσουν να πολεμούν το ΓεΣΥ ώστε να επιφέρουν αλλαγές και να εισαγάγουν 
ένα πολυασφαλιστικό σύστημα αγνοώντας ότι η πρώτη φάση του ΓεΣΥ -παρά τις δυσκολίες- προχώρησε τελικά 

με επιτυχία.

Υπήρξαν φωνές για αναβολή της δεύτερης φάσης 
του ΓεΣΥ με το ΑΚΕΛ να βρίσκεται για ακόμη μια 
φορά μπροστά για να υπερασπιστεί και να πείσει 
για την ανάγκη έναρξης χωρίς καμιά αναβολή. 
Θέση που τελικά δικαιώθηκε αφού τελικά στο ΓεΣΥ 
εντάχθηκε μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλων 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Το ΓεΣΥ βρίσκεται στα αρχικά του βήματα και 
καλείτε να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα και 
δυσκολίες. Το ΑΚΕΛ, που ηγήθηκε της προσπάθειας 
εφαρμογής του μονοασφαλιστικού συστήματος 
υγείας, υπήρξε ο μεγαλύτερος σύμμαχος και ο 
πιο πιστός υποστηρικτής του. Για να συνεχίσει 
το σύστημα να λειτουργεί χρειάζεται, πέραν των 
όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, και σοβαρή πολιτική 
βούληση και γι’ αυτό επιβάλλεται η κοινωνία με 
πρωτοστάτη το ΑΚΕΛ να περιφρουρήσουν το ΓεΣΥ 
απέναντι σε όσους παραμονεύουν και εύχονται 
την αποτυχία  του.

Η συνεχής αναβάθμιση του ΓεΣΥ θα δικαιώσει όσους πάλεψαν τους προηγούμενους μήνες για να προφυλάξουν την 
κοινωνία από τους κινδύνους της πανδημίας του κορωνοϊού και συνέχισαν, παρόλες τις δυσκολίες, να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε όλους τους συνανθρώπους μας που νοσούν. Θα δικαιώσει επίσης την κοινωνία. Όλο τον 
κόσμο που με προσωπικές υποχωρήσεις, στερήσεις και με υπεύθυνη πειθαρχία στήριξε τις προσπάθειες και το 
ίδιο το σύστημα Υγείας.

Η τραγική περίοδος που διανύσαμε ενίσχυσε τη θέση της δικής μας Οργάνωσης για την Υγεία που είναι πάγια και 
αναλλοίωτη. Η υγεία και το δικαίωμα στη ζωή, για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, είναι αδιαπραγμάτευτα 
και γι’ αυτά θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στηρίζοντας με όλες μας τις δυνάμεις το Γενικό Σύστημα Υγείας και 
τους επαγγελματίες που το υπηρετούν.

•Γεωργία Παρμάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Περιβάλλοντος και Υγείας

Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Η πανδημία ήρθε, 
για να αποδείξει με 

τον τραγικότερο τρόπο, 
τη σημασία που έχει για 

κάθε κοινωνία ο κεντρικός 
σχεδιασμός για την Υγεία και 

το καθολικό δικαίωμα 
πρόσβασης σε αυτήν

Πολλοί προσπάθησαν να 
υποσκάψουν το ΓεΣΥ. 

Και το έκαναν βάζοντας 
τρικλοποδιές και προτάσσοντας 

κάθε είδους προφάσεις. 
Παράγοντες του κυβερνώντος 

κόμματος αλλά και της ίδιας της 
κυβέρνησης έκαναν απόπειρες 

για να εκτροχιαστεί το ΓεΣΥ 
από μονοασφαλιστικό σε 

πολυασφαλιστικό.
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ρκετοί απολογητές του ιμπεριαλισμού, αν 
καμία φορά παραδέχονται τα παλαιότερα 
εγκλήματα των ΗΠΑ και τις CIA στη 
Λατινική Αμερική, είναι γιατί θεωρούν 
πως μπορούν να τα κατατάξουν σε ένα 

απόμακρο ψυχροπολεμικό «παρελθόν». Ωστόσο η 
πραγματικότητα τους διαψεύδει. Η συνεργασία με 
την ακροδεξιά, την πλέον αντιδραστική μερίδα της 
αστικής τάξης αλλά και με εγκληματικά στοιχεία 
σε διάφορες χώρες τις Λατινικής Αμερικής 
συνεχίζεται σε όλη την ήπειρο. Πουθενά όμως 
τόσο βίαια όσο στην Κολομβία. Τη χώρα όπου 
με την υποστήριξη των ΗΠΑ (και της Δύσης 
συνολικότερα) η καταστολή του λαϊκού κινήματος 
γέννησε αλλά και συντήρησε ένα αντάρτικο κίνημα 
για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Τη χώρα 
όπου με την ανοχή των ΗΠΑ και τις ΕΕ, το κράτος 
και το παρακράτος που στήθηκε με τα όπλα και 
τα χρήματα τους, δολοφονεί εδώ και τέσσερα 
χρόνια τους ακτιβιστές και πρώην αντάρτες οι 
οποίοι έντιμα υπέγραψαν μια συμφωνία ειρήνης 
μαζί τους. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά. Όμως 
ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Το 1964 συνηθίζεται να χαρακτηρίζεται ως η 
χρονιά κατά την οποία γεννιέται το αντάρτικο 
στην Κολομβία. Πράγματι, ήταν το Μάιο εκείνης 
της χρονιάς που θα ιδρυθούν οι Ένοπλες 
Επαναστατικές Δυνάμεις της Κολομβίας - Στρατός 
του Λαού (FARC - EP), οι οποίες θα δώσουν νέα 
χαρακτηριστικά στην αντίσταση των φτωχών 
αγροτών της υπαίθρου. Όμως αυτή η αντίσταση 
προϋπήρχε. Ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς 
περιόδου που πήρε από το όνομα της από το κύριο 
της χαρακτηριστικό της «La Violencia» (η βία). 
Η δεκάχρονη αυτή περίοδος ξεκίνησε το 1948, 

μετά τη δολοφονία του Χόρχε Ελιέσερ Γαϊτάν, ηγέτη του Φιλελεύθερου Κόμματος και την σύγκρουση με το Συντηρητικό Κόμμα που βρισκόταν 
στην κυβέρνηση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γαϊτάν κατάφερε να καταλάβει την ηγεσία των Φιλελευθέρων με φιλολαϊκά συνθήματα, ενώ 
ακόμη και το Κολομβιάνικο Κομμουνιστικό Κόμμα που ιδρύθηκε το 1930, είχε σχέσεις με την πιο φιλολαϊκή πτέρυγα των Φιλελευθέρων (αν 
και έβλεπε με καχυποψία τον Γαϊτάν).

Η δολοφονία λοιπόν του Γαϊτάν οδήγησε σε μια ένοπλη σύγκρουση, με τους 
Συντηρητικούς να ελέγχουν τον κρατικό μηχανισμό. Παρά το γεγονός ότι 
Φιλελεύθεροι και Συντηρητικοί συμφώνησαν από το 1958 τον διαμοιρασμό 
της εξουσίας μεταξύ τους (συμφωνία του Εθνικού Μετώπου), η κρατική βία 
της προηγούμενης περιόδου έφερε κοντά στις δυνάμεις του Κολομβιανού 
ΚΚ ακόμη και ένοπλους αγρότες που πρόσκεινταν στους φιλελεύθερους, 
όπως ο Μανουέλ Μαρουλάντα. Την ίδια λειτουργία είχε και η Συμφωνία 
του Εθνικού Μετώπου που ενώ περιόρισε την βία μεταξύ των δύο αστικών 
κομμάτων, απέκλεισε από την πολιτική τις λαϊκές μάζες και όλα τα τρίτα 
κόμματα. Το ΚΚ συνέχιζε τη δράση του η οποία μάλιστα ενισχυόταν αφού 
η συμφωνημένη εναλλαγή των δύο κομμάτων στην εξουσία τα απομάκρυνε 
ακόμη περισσότερο ακόμη από την βάση τους.

Τα προβλήματα των αγροτικών πληθυσμών δεν επιλύονταν από τις 
πολιτικές του Εθνικού Μετώπου και ακριβώς αντίθετα ενισχύονταν. Αντί του 
διαλόγου, η επιλογή της δολοφονικής κρατικής καταστολής των αγροτών 
στην περιοχή Μαρκετάλια με την αποστολή κυβερνητικών στρατευμάτων το 
1964 οδήγησαν στην δημιουργία των FARC-EP με ηγέτη τον Μαρουλάντα. 
Ήδη προηγούμενες ένοπλες ομάδες αγροτών που πρόσκεινταν στο ΚΚ 
είχαν περισσότερο τα χαρακτηριστικά της λαϊκής αυτοάμυνας. Μάλιστα ακόμη και πολύ αργότερα οι FARC-EP δεν σταμάτησαν να καταλογίζουν 
στο κράτος της Κολομβίας την επιλογή της βίας κατηγορώντας τις διάφορες κυβερνήσεις πως επέλεγαν τη φυσική και πολιτική εξόντωση των 
λαϊκών αγωνιστών ήδη από το 1948, αντί αναίμακτων λύσεων. 

Η ιστορία φαίνεται να δικαιώνει αυτό το κατηγορητήριο
Παρά το γεγονός πως οι FARC-EP θεωρούνταν για χρόνια το ένοπλο τμήμα του ΚΚ, εντούτοις λειτουργούσαν ως δύο δομές, ενώ το 1993 ο 
διαχωρισμός γίνεται επίσημος. Ωστόσο στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν η κυβέρνηση του Μπελισάριο Μπεντακούρ υποσχέθηκε συνομιλίες 
και ειρήνη στα αντάρτικα κινήματα, το ΚΚ και οι FARC-EP θα ιδρύσουν από κοινού την Πατριωτική Ενωση (Union Patriotica - UP). Την νόμιμη 
δράση του UP ακολούθησε ένα όργιο δολοφονιών και βίας από ακροδεξιούς παρακρατικούς αλλά και καρτέλ με την ανοχή και τη βοήθεια του 
κράτους. Έως και πέντε χιλιάδες μέλη της UP δολοφονήθηκαν στα επόμενα δέκα χρόνια. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν τουλάχιστον 2 υποψήφιοι 
πρόεδροι (ο ένας ήταν ο ηγέτης του UP), 8 γερουσιαστές, 13 βουλευτές, 11 δήμαρχοι, και 70 δημοτικοί σύμβουλοι. 

Τη δεκαετία του 2000 οι ΗΠΑ μαζί με τον αντιδραστικό πρόεδρο της Κολομβίας 
Αλβαρο Ουρίμπε, εφάρμοζαν το «σχέδιο Κολομβία», το οποίο με πρόσχημα τον 
(αποτυχημένο όπως όλα σήμερα δείχνουν) πόλεμο ενάντια στα ναρκωτικά ενίσχυαν 
στρατιωτικά τις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας κατά των FARC-EP. Η περεταίρω 
στρατιωτικοποίηση και εμπλοκή των ΗΠΑ δεν ήταν άσχετη και με την ανάδειξη 
προοδευτικών κυβερνήσεων στη Λ. Αμερική και ιδιαίτερα αυτή του Ούγκο Τσάβεζ 
στη γειτονική με την Κολομβία, Βενεζουέλα.

Ωστόσο οι προσπάθειες για διάλογο συνεχίστηκαν και ο διάδοχος του Ουρίμπε, ο 
Προέδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος (ο οποίος απολογήθηκε εκ μέρους του κράτους για 
τις μαζικές δολοφονίες σε βάρος της UP) έφτασε το 2016 στην Κούβα σε συμφωνία 
ειρήνης με τις FARC-EP. Όμως παρά το γεγονός πως  οι FARC-EP μετατράπηκαν σε 
νόμιμο πολιτικό κόμμα, το όργιο δολοφονιών του παρακράτους ξανάρχισε. Ο ΟΗΕ 
έχει καλέσει αρκετές φορές τη κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Ιβάν Ντούκε να 
λάβει μέτρα, όμως αυτός ο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ κωλυσιεργεί στην εφαρμογή 
των συμφωνηθέντων ενώ το κράτος φαίνεται να κάνει πλάτες στις δολοφονίες 
αγωνιστών. Οι νεκροί πλέον ακτιβιστές ξεπερνάνε τους 860 εκ των οποίων σχεδόν το 
ένα τέταρτο είναι πρώην αντάρτες. Τα εγκλήματα της αστικής τάξης της Κολομβίας 
και των ξένων υποστηρικτών τους συνεχίζονται. 

•Δημήτρης Παλμύρης
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Παρά το γεγονός ότι Φιλελεύθεροι 
και Συντηρητικοί συμφώνησαν 

από το 1958 τον διαμοιρασμό της 
εξουσίας μεταξύ τους (συμφωνία του 
Εθνικού Μετώπου), η κρατική βία της 

προηγούμενης περιόδου έφερε κοντά στις 
δυνάμεις του Κολομβιανού ΚΚ ακόμη και 
ένοπλους αγρότες που πρόσκεινταν στους 

φιλελεύθερους, όπως ο Μανουέλ 
Μαρουλάντα
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πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε με διαφορετικές ταχύτητες σε κάθε χώρα, μια ραγδαία αύξηση των αριθμών των 
κρουσμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται στην πρώτη θέση με πάνω από δυο εκατομμύρια κρούσματα 
ενώ δεύτερη έρχεται η Βραζιλία με πάνω από ένα εκατομμύριο και πέραν των 50 000 νεκρών. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες 
επιμένουν πως οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που ανακοινώνονται. Στο Σάο Πάολο και 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τις πολυπληθέστερες πολιτείες της Βραζιλίας, οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν φτάσει 
στα όρια τους, ενώ ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, απείλησε με αποχώρηση της Βραζιλίας από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). 

Η ακροδεξιά κυβέρνηση Μπολσονάρο είχε πάντα ως ύψιστη 
προτεραιότητα, τη διαφύλαξη των κερδών του μεγάλου 
κεφαλαίου. Αυτό φαίνεται και με την εικόνα που δημιουργείται 
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, αφού οι εργαζόμενοι 
απέμειναν χωρίς καμία προστασία, μιας και η κυβέρνηση δεν 
έχει θεσπίσει μέτρα για διακοπή εργασιών σε εθνικό επίπεδο. 
Παρά τις δυσκολίες και τις περικοπές του προϋπολογισμού για 
χρόνια, το σύστημα δημόσιας υγείας της χώρας (SUS), προσφέρει 
περίθαλψη στον μεγαλύτερο αριθμό των κρουσμάτων. To SUS, 
παρόλο που αποτελεί το μόνο στήριγμα των λαϊκών στρωμάτων 
ως προς την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, έχει υποστεί τα 
τελευταία μερικά χρόνια αποκοπές αρκετών δισεκατομμυρίων 
ρεαϊς (δηλαδή αρκετά εκατομμύρια ευρώ) από την χρηματοδότηση 
του. Παράλληλα, το 2016 εγκρίθηκε η Συνταγματική Τροποποίηση 95 (EC 95) γνωστή και ως «Τροποποίηση του Θανάτου». Στη 
βάση της συγκεκριμένης τροποποίησης, η επενδυτική δυνατότητα του κράτους σε ορισμένους τομείς, παγώνει για 20 χρόνια. Μεταξύ 
τους και ο τομέας της υγείας. 

Δίπλα από την επίθεση στο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση του Μπολσονάρο, με τον υπουργό Οικονομικών της, Paulo Guedes, 
διεξάγει μια ολομέτωπη επίθεση στα συνδικάτα, με την επιβολή σκληρών φορολογικών πολιτικών, οι οποίες τα οδηγούν στην 
κατάρρευση. Πέραν όμως από αυτό, οι  μεταρρυθμίσεις του Bolsonaro - Guedes προωθούν την έγκριση ενός ακόμη νομοσχεδίου, 
του «Green & Yellow Employment Agreement», με απώτερο στόχο την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων ιδίως 
στις ηλικίες 18 έως 29. Σαφώς, τα πιο πάνω συμβαίνουν χωρίς να γίνεται ούτε η παραμικρή προσπάθεια φορολόγησης του 
πλούτου ή άντλησης εσόδων από πολυεκατομμυριούχους, αφήνοντας στη νεολαία και στους άνεργους το κόστος της κρίσης. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο Μπολσονάρο προσπαθεί να μπερδέψει το λαό της Βραζιλίας και να τον πείσει για την ανάγκη 
τερματισμού την κοινωνικής αποστατοποίησης. Προωθώντας το αφήγημα της «διάλυσης της οικονομίας», υποστηρίζει πως 
εάν παρθεί το οποιοδήποτε μέτρο το οποίο σταματά την παραγωγική διαδικασία, η χώρα θα καταρρεύσει. Οι εργαζόμενοι, 
γνωρίζοντας τις αντικειμενικές ανάγκες διαβίωσής τους, ξέρουν πως εάν σταματήσουν τη δουλειά χωρίς να τους παραχωρείται 
κάποιο επίδομα, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Σε περίπτωση όμως που δεν παρθούν μέτρα και θα πρέπει να διατηρήσουν 
τις εργασίας τους κανονικά, τα ποσοστά που θα μολυνθούν αναμένονται πολύ υψηλά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, έχει γίνει 
ξεκάθαρο για το λαό πως η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με μια έρευνα της Datafolha, το 73% των ανθρώπων 
στηρίζει την καραντίνα και το 74% δηλώνει ότι φοβάται ότι θα μολυνθεί από τον ιό ενώ σύμφωνα με την έρευνα μόνο το 18% 
είναι σε καραντίνα. 

Η έλευση της πανδημίας έχει αναμφίβολα οδηγήσει σε δυσχέρανση της κατάστασης της εργατικής τάξης. Η πανδημία στη χώρα 
επηρεάζει τους νέους περισσότερο, καθώς εργάζονται σε τομείς όπου μέχρι και σήμερα δεν έχει θεσπιστεί το μέτρο της κοινωνικής 
αποστατοποίησης. Εκτός αυτού, οι συνθήκες εργασίας για τους νέους έχουν πληγεί ακόμη περισσότερο. Καθημερινά παρουσιάζονται 
νέα κύματα απολύσεων σε πολλούς παραγωγικούς τομείς, από τη βιομηχανία έως τις υπηρεσίες. Η καθυστέρηση και η γραφειοκρατία 
στο αίτημα της επείγουσας βοήθειας, η οποία, παρά το γεγονός ότι είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο μισθό και δεν επαρκεί για όλα 
όσα οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίσουν, προκαλούν δυσμενέστερες συνθήκες για τους νέους Βραζιλιάνους εργαζομένους. 
Η αντί-εθνική, αντιδημοκρατική και αντί-λαϊκή κυβέρνηση που είναι επικεφαλής της χώρας αυτή τη στιγμή δεν εκφράζει την 
εργατική τάξη και τους νέους και σε καμία περίπτωση δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Βραζιλιάνων. Παρά το ότι η 
γενικότερη φιλοσοφία αυτής της κυβέρνησης ήταν εξαρχής γνωστή, η πανδημία έκανε την πίστη της στο μεγάλο κεφάλαιο 
ακόμα πιο ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση Μπολσονάρο προδίδει τώρα και την τάξη των μικρών επιχειρηματιών, που επηρεάζονται 
πραγματικά από την κοινωνική αποστασιοποίηση, για το όφελος και το συμφέρον των μεγαλοαστών που υπερασπίζονται 
την εξουσία της. Στέκεται δίπλα στην αντιεπιστημονική ρητορική για «επιστροφή στην κανονικότητα» με οποιοδήποτε 
κόστος – θυσιάζοντας τη ζωή των νέων και των εργαζομένων. 

Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, ο λαός της Βραζιλίας 
ξεσηκώνεται με κινητοποιήσεις στις οποίες πρωτοστατούν οι 
κομμουνιστικές και προοδευτικές δυνάμεις, ενάντια σε κάθε 
αντιλαϊκό μέτρο της κυβέρνησης Μπολσονάρο. Ανάμεσα 
στις άμεσες προτεραιότητες του κινήματος στη χώρα 
βρίσκεται το αίτημα για ενίσχυση του συστήματος υγειάς 
και η καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων που διαδίδονται 
από κυβερνητικούς πράκτορες και θρησκευτικές ομάδες. 
Εμείς από το δικό μας μετερίζι, στέλνουμε την αμέριστη 
μας αλληλεγγύη στους συντρόφους μας στη Βραζιλία και 
τους στηρίζουμε στους αγώνες, ενάντια σε κάθε αντιλαϊκό, 
αντιδημοκρατικό και φασιστικό μέτρο που εφαρμόζεται από 
την ακροδεξιά κυβέρνηση του Μπολσονάρο. 

•Άντρεα Δαυίδ
Συνεργάτιδα Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
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