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Π ολύ φασαρία γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες για τον «αόρατο εχθρό» που απειλεί τις κοινωνίες μας. Σύσσωμα τα μέσα ενημέρωσής εξαπολύουν πολεμικές ιαχές και 
καλούν τον πληθυσμό σε γενική επιστράτευση. Είναι όμως στ΄ αλήθεια τόσο καινούργιος αυτός ο ιός; Είναι η πρώτη φορά που εισβάλει στις ζωές μας;

Η πραγματικότητα είναι πως ο COVID-19 είναι όντως κάτι καινούργιο, τα προβλήματα όμως που ήρθαν μαζί του κάθε άλλο! Οι πανδημίες και η αδυναμία επαρκούς 
αντιμετώπισης τους αποτελούν μια ακόμη από τις παθογένειες του ιού που ονομάζεται καπιταλισμός. Όσο δηλαδή η εξέλιξη του πλανήτη συμβαίνει με άναρχο τρόπο 

οδηγούμενη από το νόμο του κέρδους και όχι συγκροτημένα, στη βάση ενός κεντρικού σχεδιασμού με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της ανθρωπότητας τα δεινά 
μας δεν πρόκειται να τελειώσουν. 

Το κρίσιμο ερώτημα όμως, δεν είναι αν ο ιός είναι νέος ή παλιός, ορατός ή αόρατος, το ερώτημα παραμένει εκείνο το βασανιστικό, τώρα τι κάνουμε;

Όπως και να ΄ναι τούτη η γη.. 
Η ΕΔΟΝ, από την στιγμή που η κατάσταση διαμορφώθηκε ως έχει σήμερα, έλαβε σειρά αποφάσεων και 
αναδιαμόρφωσε τη δράση της για να παραμείνει, ακόμα και μέσα σε αυτές ιδιόμορφες συνθήκες παρούσα και 
δραστήρια σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από τα συλλογικά μας όργανα πήραμε αποφάσεις και τοποθετηθήκαμε 
εξαρχής πάνω σε ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές και τους μαθητές. Στηρίξαμε και ασκήσαμε πίεση μαζί 
με το κόμμα μας για την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για τη διευκόλυνση των νέων εργαζομένων και 
συστήσαμε ομάδες εθελοντών για να παρέχουμε βοήθεια σε άτομα που την χρειάζονται.  Την ίδια ώρα, ενώ η 
«κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» μας απομονώνει στο σπίτι, φροντίσαμε μέσω της πολύμορφης διαδικτυακής 
εκστρατείας που αναπτύσσουμε, να δώσουμε προτάσεις για υγιή ενασχόληση. Ας μην ξεχνάμε πως το σύστημα 
εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να αναγάγει τον ατομικισμό και την εσωστρέφεια σε κυρίαρχο στοιχείο της 
σύγχρονης κοινωνίας. Να μην του επιτρέψουμε με ευκαιρία τον Κορωνοϊό να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. 
Να φροντίσουμε έστω η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η κοινωνικότητα του λαού μας να βγουν αλώβητες 
από αυτή την υπόθεση. 

Υγεία για όλους
Ανάμεσα στα πολλά κωμικοτραγικά των 
ημερών είναι και η ξαφνική εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και ευαισθησίας από 
βέρους νεοφιλελέδες σχετικά με 

το σύστημα δημόσιας υγείας. 
Βέβαια το πραγματικό 

ύψος του ενδιαφέροντος 
των κυβερνώντων 

κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι 
από τη σωρεία 
των προβλημάτων 
που έθεσαν ένα-
ένα τα νοσοκομεία 
μας εκτός μάχης 
τις πρώτες μέρες 
εξάπλωσης του ιού 
στην Κύπρο. Οι 
ίδιοι που σήμερα 
χαρακτηρ ί ζ ουν 
το ιατρικό και 
π α ρ α ϊ α τ ρ ι κ ό 
προσωπικό ως 

«ήρωες του καιρού μας» είναι αυτοί που με τις περικοπές και την υπόσκαψη 
τους, τους οδήγησαν να εργάζονται χωρίς τα απολύτως απαραίτητα θέτοντας 
(κυριολεκτικά!) τη ζωή τους σε κίνδυνο καθημερινά. Αν πρέπει να θυμόμαστε 
κάτι από αυτή την περιπέτεια είναι πως χωρίς ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, 
είμαστε ανήμποροι μπροστά σε τέτοιες (και άλλες μικρότερης κλίμακας) 
καταστροφές! 

Άλλοι με τους εργαζόμενους και άλλοι με τις 
τράπεζες
Είναι αδιαμφησβήτητο 
πως σημερινή κρίση 
υγείας κυοφορεί 
μια αυριανή κρίση 
στην οικονομία. Για 
αυτό το λόγο το 
ΑΚΕΛ έσπευσε από 
την πρώτη στιγμή να καταθέσει σειρά προτάσεων για την προστασία των 
χαμηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας. Από την άλλη οι κυβερνώντες 
έθεσαν ως προτεραιότητα την προστασία και τη διαφύλαξη των κερδών των 
τραπεζών! Το ΑΚΕΛ καταψήφισε την πρόταση αναστολής αποπληρωμής των 
δανείων καθώς υποχρεώνει ουσιαστικά τους δανειολήπτες να πληρώσουν 
περισσότερα. Ναι μεν θα γίνει αναστολή της αποπληρωμής δανείων (κατόπιν 
αιτήματος και όχι αυτόματα!), ωστόσο τα δάνεια θα συνεχίσουν να τοκίζονται 
κατά την περίοδο της αναστολής. Με λίγα λόγια, όταν θα επαναρχίσουν την 
αποπληρωμή, οι δανειολήπτες θα χρωστούν περισσότερα απ΄ότι πριν.  

Το ζήτημα των τραπεζών και των δανείων είναι ένα από τα όσα το κόμμα 
μας ήγειρε το προηγούμενο διάστημα. Μεταξύ των πολλών προτάσεων 
του ΑΚΕΛ που υιοθετήθηκαν, υπήρξαν άλλες τόσες για τις οποίες δεν έγινε 
ούτε συζήτηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την βοήθεια σε όσους εξαιρούνται 
του κυβερνητικού σχεδίου αναστολής εργασιών, το θέμα των ενοικίων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το ζήτημα του πλαφόν σε είδη πρώτης 
ανάγκης. Για αυτά και πολλά άλλα ούτε συζήτηση από την κυβέρνηση η οποία 
προσδοκεί να φορτώσει σύσσωμο το βάρος μιας ακόμα κρίσης στις πλάτες 
των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων της κοινωνίας.

COVID19 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ2020
Είναι γεγονός πως ένα εκπληκτικά μεγάλο μέρος της κοινωνίας κατανοεί και 
συμφωνεί πως χρειάζεται όλοι μας να στερηθούμε ορισμένες από τις ελευθερίες 
μας για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Με μεγάλη ευκολία κλειστήκαμε στο σπίτι, 
συμμορφωθήκαμε με τις υποδείξεις των αρχών, συνειδητά ενημερώνουμε 
το κράτος για όλες μας τις μετακινήσεις και εργαζόμαστε «ευέλικτα» από 
το σπίτι. Κατανοητό και θεμιτό στις παρούσες συνθήκες αλλά..! Χρειάζεται 
να επαγρυπνούμε. Φυσιολογικά κάποια από τα συγκεκριμένα μέτρα δεν 
εξυπηρετούν μόνο στην καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού. Το ότι 
«γνωριστήκαμε» μαζικά με τα ευέλικτα ωράρια και τη δουλειά από το σπίτι, 
το ότι ζήσαμε τον πρώτο μας (έστω εθελοντικό) περιορισμό κυκλοφορίας δεν 
πρέπει να «μαλακώσει» τα αντανακλαστικά μας. Η περιστολή των κοινωνικών 
δικαιωμάτων που βιώνουμε να φροντίσουμε να είναι προσωρινή! Αργά ή 
γρήγορα αυτά τα μέτρα δεν θα είναι πλέον απαραίτητα και τότε θα πρέπει 
να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα που γνωρίζαμε, χωρίς να χάνουμε 
οριστικά κάποια εκ των κοινωνικών μας δικαιωμάτων.

•Ιάκωβος Τοφαρή
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Ν: Η 15η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας έχει αναδείξει εσάς ως πρόεδρο ενώ παράλληλα έχει οριστεί 
και νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας και ποιοι οι στόχοι που έχετε θέσει για το μέλλον του 
Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου;  

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφημερίδα «Νεολαία» και την ΕΔΟΝ για την πρόσκληση σε συνέντευξη. Όντως, η 
Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ως το ανώτατο όργανο του Συμβουλίου έχει προχωρήσει στην εκλογή 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από άτομα και οργανώσεις νεολαίας με διαφορετικό 
υπόβαθρο και έμπειρες σε θέματα νεολαίας. Το νεοκλεγέν ΔΣ αυτές τις μέρες διαμορφώνει το στρατηγικό του πλάνο με τις 
θεματικές προτεραιότητες που θα ασχοληθεί την επόμενη διετία. Το στρατηγικό πλάνο δε μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς 
τη συνεισφορά και την άποψη των Οργανώσεων Μελών του Συμβουλίου. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει 
στην αποστολή ενός ερωτηματολογίου προς όλες τις οργανώσεις μέλη ζητώντας να θέσουν τις θεματικές 
προτεραιότητες που θα ήθελαν να ασχοληθεί το ΣυΝΚ. Ασφαλώς με κάποιες θεματικές δεν μπορούμε να 
μην ασχοληθούμε όπως για παράδειγμα η συμμετοχή των νέων, η ενεργός πολιτότητα, η προώθηση 
της μη τυπικής μάθησης, η αναγνώριση του youth worker κ.α.. Προσωπικά ως Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου έχω θέσει κάποιες προτεραιότητες που θα ήθελα να ασχοληθεί το 
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου την επόμενη διετία. Οι προτεραιότητές μου είναι η προώθηση της 
οικοδόμησης της ειρήνης σε όλους τους νέους της Κύπρου, η προώθηση και προάσπιση των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων (θρησκευτικές ομάδες, πρόσφυγες κα) και των δικαιωμάτων της 
κοινότητας των ΛΟΑΤΙ ατόμων, το περιβάλλον και η κλιματική κρίση, η συμμετοχή των νέων και 
η ισότητα των φύλων. Να αναφέρω ότι όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων 
το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα προς την Πολιτεία ότι οι νέοι 
είναι υπέρμαχοι της ίσης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών αφού το νεοκλεγέν Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από 5 γυναίκες και 4 άνδρες.

Ν: Με ποιες πρακτικές έχετε σκοπό να εργαστείτε για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
Τι καινούργιο μπορούμε να περιμένουμε;

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων το Συμβούλιο Νεολαίας θα συνεργαστεί όπως πάντα με 
τις οργανώσεις μέλη του και τους νέους για την προώθηση και υλοποίησή τους. Η διαβούλευση 
με τους νέους αποτελεί πάντα πρακτική που ακολουθεί το Συμβούλιο για να ακούσει τη 
φωνή των νέων, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους και να χαράξει πολιτική στα 
θέματα που τους αφορούν. Η προώθηση των θέσεων του Συμβουλίου στους αξιωματούχους 
του κράτους (decision makers) πρέπει να γίνει εντονότερα και συγκροτημένα. Νέες ιδέες 
για τρόπους προώθησης των θέσεων του Συμβουλίου υπάρχουν και θα διαμορφωθούν με 
το πέρας του στρατηγικού προγραμματισμού.

Ν: Σε μια περίοδο που οι νέοι της Κύπρου αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα, πως 
θεωρείτε πως η δράση του Συμβουλίου Νεολαίας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και 
να βοηθήσει τις ζωές τους;

Πράγματι οι νέοι της Κύπρου αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα που δυστυχώς τους 
απομακρύνουν ή τους αποτρέπουν να ασχοληθούν με την ενεργό πολιτότητα. Οι προτεραιότητες 
των νέων έχουν αλλάξει πια τα τελευταία χρόνια. Η απογοήτευση από την πολιτεία είναι 
μεγάλη. Όμως οι νέοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι για να αλλάξουμε κάτι που δεν μας αρέσει 
πρέπει να αλλάξουμε εμείς πρώτα. Η αλλαγή ξεκινά από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Οι 
νέοι έχουμε δύναμη. Τη φωνή μας. Και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είναι εδώ για να 
ακουστεί η φωνή των νέων και να προασπιστεί τα δικαιώματά τους. Ως ο μοναδικός φορέας 
χάραξης πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο, το ΣυΝΚ στοχεύει στην συλλογή των απόψεων 
των νέων, στη δημιουργία εγγράφων πολιτικής (τα οποία αποτελούν τις επίσημες θέσεις 
του όταν υπερψηφιστούν στη Γενική Συνέλευση) και στην προώθηση τους στους κρατικούς 
αξιωματούχους. 

Ν: Καταληκτικά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πως είναι η συνεργασία σας μέχρι τώρα 
με την ΕΔΟΝ και πως εκτιμάτε τη συνεισφορά της στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου;

Η ΕΔΟΝ είναι μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις νεολαίας της Κύπρου και απέδειξε 
πολλάκις μέσα από το έργο και τη δράση της ότι μπορεί να συνεισφέρει τόσο στο Συμβούλιο 
Νεολαίας Κύπρου όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Όπως γνωρίζετε η εμπλοκή της ΕΔΟΝ 
στο Συμβούλιο Νεολαίας είναι μεγάλη και παραμένω βέβαιος ότι θα συνεχίσει να είναι 
αφού είναι από τις πιο ενεργές Οργανώσεις Μέλη του Συμβουλίου. Έχουμε την τύχη και την 
χαρά η ΕΔΟΝ να εκπροσωπείται για ακόμη μια θητεία από το μέλος της, την φίλη Δέσποινα 
Παναγιώτου. Μια νέα κοπέλα με πάθος για προσφορά, γεμάτη γνώσεις και εμπειρίες που 
προσέφερε πολύ την περασμένη διετία στο Συμβούλιο και θα προσφέρει ακόμα πιο πολύ. 
Η συνεργασία μας με την ΕΔΟΝ μέχρι σήμερα είναι εξαιρετική και εποικοδομητική. Προσωπικά 
έχω συνεργαστεί με την ΕΔΟΝ τα τελευταία δυο χρόνια στο Συμβούλιο όταν ήμουν Αντιπρόεδρος 
Α’ και μια από τις προτεραιότητες μου ήταν η προώθηση της οικοδόμησης της ειρήνης 
μέσω της επαναπροσέγγισης των νεολαίων των δυο κοινοτήτων. Η εμπειρία της ΕΔΟΝ στο 
συγκεκριμένο θέμα με βοήθησε πάρα πολύ να αντιληφθώ καταστάσεις και η στήριξη και 
συμβολή της ήταν καθοριστική. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την ΕΔΟΝ και όλους 
όσους με βοήθησαν σε αυτή μου την προσπάθεια. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ξανά την ΕΔΟΝ για την πρόσκληση σε συνέντευξη και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο μεγάλο 
έργο που επιτελεί. 

•Επιμέλεια 
Σοφία Λαζαρή

Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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 Οι δύο φίλοι και σύντροφοι, σύμβολο της ελληνοτουρκικής φιλίας
Γαλουχημένοι με τα ιδανικά της Αριστεράς, του διεθνισμού και της ενότητας της εργατικής 
τάξης, επέλεξαν τον δρόμο της κοινής πάλης και του αγώνα για ένα ειρηνικό μέλλον, το 
δρόμο της κοινής συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ενας δρόμος που ενώ 
τους στοίχισε τις ζωές, έμελλε να τους μετατρέψει σε φάρο για το λαό μας. Φαρος η αγάπη 
τους για την Κύπρο και η θυσία τους. Φάρος για όλους εμάς που 
όραμα μας, έχουμε την επανένωση της Κύπρου μας.

Κάποιοι ονειρεύονται Ένωση με «μητέρες» πατρίδες
10 και 30 το πρωϊ της 11ης Απριλίου, 1965. Ημέρα Κυριακή. Μαύρη 
Κυριακή για την Κύπρο μας και για το Λαικό Κίνημα. Εκείνο το 
πρωινό, η φασιστική-σοβινιστική οργάνωση ΤΜΤ, τους είχε στο 
στόχο. Σκοπός τους η άνανδρη δολοφονία των δύο αγωνιστών, 
αλλά και η επίθεση προς το Λαϊκό Κίνημα. Με τη δολοφονία τους, 
νόμιζαν πως θα σιγήσουν τη μόνη φωνή της επανένωσης. Την ίδια 
τακτική χρησιμοποιούσε και ο Γρίβας με τους μασκοφόρους του, 
σπέρνοντας το φόβο και τον τρόμο σε όσους ανήκαν στην Αριστερά 
και στις δυνάμεις της προόδου.  

Ακόμα και μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, η χώρα 
μας παρέμεινε στο στόχαστρο από τις ξένες ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις και το ΝΑΤΟ, που ήθελαν να εξυπηρετήσουν 
τα δικά τους συμφέροντα. Γι’ αυτό και η δράση 
των εθνικιστικών και σοβινιστικών ομάδων τους 
εξυπηρετούσε, αφού έσπερνε τη διχόνοια 
ανάμεσα στις δύο κοινότητες του νησιού. 

Η δολοφονία του Ντερβίς Αλί Καβάζογλου 
και του Κώστα Μισιαούλη δεν ήταν 
«κεραυνός εν αιθρία» αλλά η κατάληξη 
μιας πορείας, μιας ενσυνείδητης και 
καλά σχεδιασμένης επιχείρησης, 
που στόχο είχε τη φίμωση και την 
επιβολή του νόμου της σιωπής στην 
τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Υπήρξε η βάση των γνωστών 
επεκτατικών μισαλλόδοξων 
σχεδίων των εθνικιστών και στις 
δύο κοινότητες, καθώς και των 
βλέψεων της Τουρκίας σε βάρος 
της Κύπρου, με την υπόθαλψη και 

ενίσχυση των Άγγλων και των Αμερικανών που ανήγαγαν το φανατισμό στις δύο κοινότητες της 
Κύπρου σε κύριο συστατικό της γενικότερης πολιτικής τους στην περιοχή.

Η δολοφονία των 2 ηρωών προκάλεσε την οργή του λαού τόσο στην Κύπρο, 
όσο και  στο εξωτερικό

Τα εκτελεστικά όργανα του ιμπεριαλισμού με ριπές αυτομάτων 
όπλων θέρισαν κυριολεκτικά τον Καβάζογλου και το Μισιαούλη.  Τα 
σώματα των δυο φίλων και συντρόφων βρέθηκαν αγκαλιασμένα 
μέσα στο αυτοκίνητο, από άντρες περιπόλου των Ηνωμένων Εθνών 
που περνούσε από τον τόπο του εγκλήματος ύστερα από 2 – 3 ώρες. 
Οι δολοφόνοι της ΤΜΤ δεν τόλμησαν να ομολογήσουν το έγκλημα 
τους.  Δεν παρέλειψαν ωστόσο να μιλήσουν για τον Καβάζογλου «τον 
κομμουνιστή που ήταν ανεπιθύμητος στην τουρκική κοινότητα».

Η δολοφονία των δύο ηρωομαρτύρων μας, έχει πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά και είναι αλληλένδετη με τη διαχρονική πορεία του 
Κυπριακού. Οι ιμπεριαλιστές αξιοποιούν τον εθνικισμό – σοβινισμό 
σαν εργαλείο διάσπασης του λαού  με στόχο τον έλεγχο του νησιού.

Οι ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας, έφυγαν 
αγκαλιασμένοι και έγιναν σύμβολο του αγώνα του λαού μας 

για τη σωτηρία της κοινής μας πατρίδας. 

Η θυσία των δύο ηρωομαρτύρων μας, εμπνέει στο 
σημερινό μας αγώνα για απελευθέρωση και 

επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. 
Ο Καβάζογλου και ο Μισιαούλης έζησαν και 

πέθαναν ως ΑΚΕΛιστές, εμπνεόμενοι από 
τα πανανθρώπινα ιδανικά της Φιλίας, 

της Αδελφοσύνης, της Ειρήνης και του 
Σοσιαλισμού. Έζησαν και πέθαναν 
με τρόπο που δεν μπορεί παρά 
να μας καθοδηγεί, φωτίζοντας 
μας το δρόμο του αγώνα για 
επαναπροσέγγιση και επανένωση 
της Κύπρου μας. 

•Τίτος Αβρααμίδης 
Υπεύθυνος Επαρχιακού 

Γραφείου Επαναπροσέγγισης 
ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
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Κώστας 
Μισιαούλης

Γεννήθηκε στον Άγιο 
Επιφάνιο (Λευκωσίας) 

το 1921. Τέλειωσε το 
δημοτικό σχολείο και στη 

συνέχεια παρακολούθησε για 
τρία χρόνια μαθήματα στο σχολείο 

του μοναστηριού του Μαχαιρά.  

Ακολούθως μπήκε στη βιοπάλη. 
Παρακολούθησε συνδικαλιστικά μαθήματα στη 

Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας και όταν επέστρεψε στην 
Κύπρο εργάστηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα της Αριστεράς και 
κυρίως στην Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ).

Ήταν στέλεχος της ΠΕΟ, γνήσιος αγωνιστής εργάτης που πάλευε 
μέσα από τις τάξεις του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ για μια καλύτερη ζωή 
για τους εργαζόμενους του τόπου μας.  

Ντερβίς Αλί 
Καβάζογλου
Γεννήθηκε στην 
Περιστερωνοπηγή 
της Αμμοχώστου στις 4 
Απριλίου 1924 από πολύ 
φτωχούς γονείς. 
Οραματιστής της φιλίας Ε/
κυπρίων και Τ/κυπρίων και 
ασυμβίβαστος πολέμιος του 
σοβινισμού. Αγαπούσε την πατρίδα 
του την Κύπρο και τον πονούσε το 
μεγάλο δράμα του λαού της.

Ήταν Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. 
Ο Καβάζογλου, ήταν μαχητής των δικαιωμάτων της 
τ/κ κοινότητας. Ταυτόχρονα, έβλεπε το δίκαιο για 
σύνολο του λαού της Κύπρου. Πολλές φορές τόνιζε 
στις ομιλίες του: «Το να απαιτήσουμε να διαφυλαχθούν 
και να εξασφαλισθούν τα πραγματικά δικαιώματα και 
τα συμφέροντά μας είναι νόμιμο και δημοκρατικό μας 
δικαίωμα». Αλλά, συμπλήρωνε, «δεν έχουμε δικαίωμα 
να επέμβουμε στα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων 
συμπατριωτών μας , ούτε και έχουμε μια παρόμοια 
επιθυμία».



Ο σύντροφος Μουσταφά Ντενιζέρ μίλησε 
μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αισιοδοξίας, 
περηφάνιας και ελπίδας, και μας διηγήθηκε 
από πρώτο χέρι τις περιπέτειες και τους 

αγώνες που έδωσε με το Λαϊκό Κίνημα.  
Μέσα από τα λόγια του, τόνισε 

εμφαντικά και με σιγουριά πως 
αν του δινόταν η ευκαιρία να 
επιλέξει ξανά πιο δρόμο θα 
ακολουθούσε, θα επέλεγε 
ακριβώς τον ίδιο. Τον 
δύσκολο δρόμο του αγώνα 
μέσα από τις τάξεις του ΑΚΕΛ 
και του συνόλου του Λαϊκού 
Κινήματος της Κύπρου.

Παιδί μιας πολυμελούς 
εργατικής οικογένειας με 
καταγωγή από τη Λουρουτζίνα, 
ήρθε σε επαφή με το 
Νεολαιίστικο Κίνημα των γύρω 
περιοχών και έτσι ξεκίνησε 
να πλάθεται η συνείδηση του 
και η πολιτική του σύνδεση 
με το ευρύτερο Λαϊκό 
Κίνημα. Έπαιξε ποδόσφαιρο 

μαζί με συμπατριώτες του 
στα χωράφια των Λυμπιών. 

Όταν έπιασε δουλεία στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία στην 
Καλαβασό συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο, στην τοπική ομάδα 
του Βασιλικού. Φυσικά δεν έλειψαν τα παρατράγουδα, αφού όταν 
κατάλαβε ένας υπεύθυνος πως ήταν Τουρκοκύπριος, έδωσε εντολή 
να μην τον αφήσουν να ξαναπαίξει, λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Βγάλτε αυτό το Τουρκούι από το παιχνίδι!» Ο φίλος  και 
συμπαίκτης του Νίκος, αντέδρασε. Φυσικά τους έδιωξαν και τους 
δύο και δεν τους άφησαν να ξαναπαίξουν στην ομάδα. Στη δουλειά 
πάντα πρόσεχε μαζί με άλλους αριστερούς γιατί ήξεραν, όπως τους 
έλεγαν, πως «στο Βασιλικό δεν επιτρέπεται να ζουν αριστεροί».

Ήταν η περίοδος που η έξαρση του εθνικισμού και του 
σοβινισμού χαρακτήριζε και  τις δυο κοινότητες. Οι φασίστες 
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα από τη μια, με τις δολοφονίες 
ΑΚΕΛιστών και αριστερών από τον Γρίβα και τους μασκοφόρους 
του τη δεκαετία του ’50, και οι φασίστες στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα από την άλλη, μέσω της ΤΜΤ, με τις δολοφονίες 
Τουρκοκύπριων αριστερών και προοδευτικών συμπατριωτών μας, 
δίχαζαν το λαό, έσπερναν τον τρόμο και έστρωναν παράλληλα το 
κόκκινο χαλί για τους ιμπεριαλιστές και τα σχέδια τους. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο σύντροφος Μουσταφά άκουσε να του 
λένε ξεκάθαρα:  
«Να φύγεις, στο Βασιλικό δεν επιτρέπεται να ζουν αριστεροί!». 
«Προτίμησα να μην μιλώ, για να παραμείνω ζωντανός», ανέφερε 
ο ίδιος ανακαλώντας στη μνήμη του τα πολιτικά εγκλήματα που 
έγιναν την εποχή εκείνη και τις συνέπειες που είχαν στον τόπο 
μας. Μετά τις δικοινοτικές ταραχές και κατόπιν συγκεκριμένων 
προειδοποιήσεων για κίνδυνο της ζωής του αλλά και για το καλό 

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας τιμητική εκδήλωση 
από την Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λάρνακας προς τιμή του βετεράνου του ΑΚΕΛ Μουσταφά 
Ντενιζέρ. Κύριος Ομιλητής της εκδήλωσης, η οποία  πραγματοποιήθηκε προς τιμή του 23ου Παγκύπριου 
Συνεδρίου του ΑΚΕΛ, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Χαιρέτησε επίσης την 

εκδήλωση η Επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας, συν. Χρυστάλλα Αντωνίου, και μετά την παρέμβαση 
του συν. Μουσταφά Ντενιζέρ ακολούθησε πολιτιστικό πρόγραμμα με μουσική και ποίηση.

διάφορων ανθρώπων γύρω του, αποφάσισε να συνεχίσει τη 
ζωή του αλλού και έτσι μετανάστευσε στο Λονδίνο. «Μάζεψε τα 
πράγματα σου και φύγε από την Κύπρο. Κινδυνεύεις, εγώ το έμαθα 
από ένα Διοικητή της ΤΜΤ άλλης περιοχής, είναι καλύτερα για σένα 
και για εμάς να φύγεις από την Κύπρο». Έτσι βρέθηκε ο σύντροφος 
Μουσταφά στο Λονδίνο. Εκεί φυσικά συνέχισε την εμπλοκή του 
με το κίνημα και πρωτοστάτησε στον Σύνδεσμο Προοδευτικών 
Τουρκοκυπρίων. Ήταν  παρόν σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα των 
τουρκοκυπρίων, της Κυπριακής παροικίας και του ΑΚΕΛ Λονδίνου.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο εγκαταστάθηκε στο Τρίκωμο και 
πρωτοστάτησε στην επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων μέσω 
των δικοινοτικών εκδηλώσεων, συναντήσεων, συγκεντρώσεων, 
διασκέψεων και βραδιών αλληλεγγύης που διοργανώθηκαν τα 
τελευταία χρόνια από διάφορες οργανώσεις των Τουρκοκύπριων 
του Τρικώμου και το ΑΚΕΛ Λάρνακας. Δεν έπαψε στιγμή να 
αγωνίζεται για την επανένωση του τόπου μας, και αυτό συνεχίζει 
να κάνει και σήμερα, αποτελώντας ένα σπουδαίο παράδειγμα 
συντρόφου και αγωνιστή, για όλους εμάς.

Το ΑΚΕΛ Λάρνακας τίμησε έναν σύντροφο, που αφιέρωσε και 
συνεχίζει να αφιερώνει τη ζωή του στον αγώνα για τη δικαίωση 
της πατρίδας μας. Για τη συμφιλίωση των δυο κοινοτήτων, για την 
ειρήνη και την επανένωση. Οι αγώνες της γενιάς του Μουσταφά 
και τόσων άλλων, Ε/Κ και Τ/Κ συντρόφων, που έζησαν και 
ανδρώθηκαν σε δύσκολους καιρούς, μας καθοδηγούν γιατί όχι 
μόνο ποτέ δεν έπαψαν να αγωνίζονται, αλλά ενέτειναν κάθε φορά 
τους αγώνες τους. 

Ο Μουσταφά Ντενιζέρ όπως και άλλοι σύντροφοι Ε/Κ και Τ/Κ 
μεγάλωσαν στις πιο δύσκολες και αιματηρές δεκαετίες της ιστορίας 
του νησιού μας. Όπως και οι υπόλοιποι έτσι και ο Μουσταφά, 
ευτυχώς για το λαό μας δεν λύγισαν ποτέ μπροστά στους 
εθνικιστές, όρθωσαν το ανάστημα τους και αντιστάθηκαν. Άλλοι 
θυσιάστηκαν και άλλοι κατάφεραν να ζήσουν για να μας διδάξουν 
κι εμάς σήμερα. Σύντροφοι σαν τον Μουσταφά που δεν λύγισαν 
ούτε στις δύσκολες δεκαετίες, ούτε στις επόμενες και στάθηκαν 
απέναντι στον φασισμό, τον εθνικισμό και τον σοβινισμό δείχνουν 
τον δρόμο της ιδεολογικής και ταξικής πάλης για την επανένωση 
του κυπριακού λαού, σε μια αντιπαράθεση που δεν ήταν ποτέ 
εθνοτική. Μας καθοδηγούν σαν φάροι στους αγώνες του σήμερα 
και του αύριο που έχουμε να δώσουμε σαν νεολαία που αποτελούμε 
τη συνέχεια της Κύπρου και του λαού μας.

Όπως ανέφερε και ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ χαρακτηριστικά στην 
ομιλία του στην εκδήλωση: «Σε ανθρώπους όπως τον Μουσταφά 
χρωστούμε το τι είμαστε σήμερα. Σε ανθρώπους όπως τον 
Μουσταφά χρωστούμε την περηφάνια με την οποία μιλούμε για 
τους κοινούς πολιτικούς, εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες που 
δώσαμε με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους εκείνα τα 
δύσκολα χρόνια. Σε ανθρώπους όπως τον Μουσταφά χρωστούμε 
το γεγονός ότι σήμερα είμαστε εκείνη η πολιτική δύναμη που μιλά 
με μια φωνή για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.»

•Ερμιόνη Μιχαήλ
Υπεύθυνη Επαρχιακού Γραφείου Επαναπροσεγγισης

ΕΔΟΝ Λάρνακας

Οι φασίστες στην 
ελληνοκυπριακή 

κοινότητα από τη μια, 
με τις δολοφονίες ΑΚΕΛιστών 
και αριστερών από τον Γρίβα 
και τους μασκοφόρους του 
τη δεκαετία του ’50, και οι 

φασίστες στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα από την άλλη, μέσω 

της ΤΜΤ, με τις δολοφονίες 
Τουρκοκύπριων αριστερών και 
προοδευτικών συμπατριωτών 
μας, δίχαζαν το λαό, έσπερναν 

τον τρόμο και έστρωναν 
παράλληλα το κόκκινο χαλί για 
τους ιμπεριαλιστές 
και τα σχέδια τους
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πό αρκετά ΜΜΕ η πανδημία 
COVID-19 έχει χαρακτηριστεί ως 
το μεγαλύτερο παγκόσμιο γεγονός 
από την λήξη του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και μετά. Ένας ιός που 

ξεκίνησε στα μέσα με τέλη Δεκεμβρίου 
του περασμένου χρόνου, και που σε 
διάστημα μόλις τριών μηνών ανάγκασε τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να τον 
ορίσει ως πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020. 
Μια εξέλιξη που φανέρωσε αδυναμίες στα 
συστήματα υγείας ακόμη και των λεγόμενων 
ανεπτυγμένων κρατών της γειτονιάς μας. 
Μια εξέλιξη που έκανε ηγέτες να ξεχάσουν 
τις πολιτικές τους ατζέντες, τους ανάγκασε 
να θυμηθούν την έννοια του κοινωνικού 
κράτους και να κάνουν στροφή 180 μοιρών.

Κυβερνήσεις μέσω των ηγετών τους 
έσπευσαν με διαγγέλματα να καθοδηγήσουν 
τον κόσμο σε ένα συλλογικό αγώνα κατά της 
πανδημίας. Είδαμε φανατικούς οπαδούς του 
νεοφιλευθερισμού που εφάρμοσαν μέτρα 
λιτότητας, κόβοντας εκατομμύρια ευρώ από 
τον κρατικό προϋπολογισμό που είχαν στόχο 
την Υγεία, να μιλούν με θαυμασμό αλλά και 
με μια μικρή δόση ενοχής για το σημαντικό 
ρόλο της δημόσια υγείας. Να ευχαριστούν 
για το έργο που προσφέρουν τους 
λειτουργούς υγείας, των οποίων για χρόνια 
μείωσαν σταδιακά την ποιότητα εργασίας, 
τους μισθούς και τα μέσα λειτουργίας. 
Ακούσαμε τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, 
που ανάγκασε τα τελευταία 2 χρόνια τον 
λαό του να βγει στους δρόμους για να 
ζητήσει την αναστολή των μέτρων λιτότητας 
που κατάστρεψαν το κοινωνικό κράτος, 
να λέει στο διάγγελμα του «Αυτό που ήδη 
αποκαλύπτει αυτή η πανδημία, είναι ότι η 
δωρεάν υγεία που παρέχεται ανεξαρτήτως 
εισοδήματος, ιστορικού ή επαγγέλματος, 
καθώς και το κράτος πρόνοιας μας, δεν 
αποτελούν ούτε κόστος ούτε επιβάρυνση, 
αλλά πολύτιμα αγαθά, αναντικατάστατα 
πλεονεκτήματα όταν χτυπά η μοίρα». 

Παρακολουθήσαμε και την δική μας 
κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, τα οποία 
χαιρετίζουμε και πιστεύουμε πως οδεύουν 
στην σωστή κατεύθυνση για τον περιορισμό 
του ιού. Με κάποια σκαμπανεβάσματα  
βέβαια, υπό την πίεση του Παγκύπριου 
Ιατρικού Συλλόγου, της αντιπολίτευσης 
αλλά και την λαϊκή κατακραυγή, ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης μετά από το πρόχειρο 
διάγγελμα στις 13 Μαρτίου, επανήλθε την 
Κυριακή 15 του ίδιου μήνα ύστερα από το 
υπουργικό συμβούλιο, να λάβει πιο σοβαρά 
μέτρα και να εφαρμόσει επίσης τις προτάσεις 
του ΑΚΕΛ όσο αφορά στην επιδότηση των 
ατόμων που θα αναγκάζονταν να μείνουν 
υπό περιορισμό. Αυτά στο σήμερα. Πόσο 
έτοιμοι ήμασταν όμως να αντιμετωπίσουμε 
μια τέτοια κατάσταση και τι μας έφερε ως 
εδώ; 

Η πραγματικότητα δεν είναι άλλη από το 
ότι τα τελευταία εφτά χρόνια ο κρατικός 
προϋπολογισμός έχει μειώσει τις δαπάνες 
για την υγεία σε κάτι λίγο περισσότερο 

από 500 εκ. ευρώ. Μια πολιτική που 
έδρασε κάπως ανεξάρτητα από την 
ατζέντα της Τρόικα, ανεξαρτήτως του τι 
θέλει να πιστέψουμε η κυβέρνηση, αφού 
τα πρακτικά φανερώνουν πως η Τρόικα 
όχι μόνο δεν ήθελε τέτοια ακραία μείωση 
του προϋπολογισμού για την υγεία αλλά 
αντίθετα έβαζε ως όρο την εφαρμογή 
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), 
γεγονός που η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
καθυστερούσε και μόνο μετά από πιέσεις 
του ΑΚΕΛ δέχτηκε την εφαρμογή του. 

Ωστόσο τα κενά παραμένουν τεράστια. 
Χαρακτηριστικά, ενώ το 80% του 
πληθυσμού μας καλύπτεται από τον 
δημόσιο τομέα, τα δημόσια νοσηλευτήρια 
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μόνο 
του 50%. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη 
καθως η Κύπρος βρίσκεται τελευταία στη 
λίστα της ΕΕ σε δημόσιες δαπάνες για την 
υγεία σε ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Προβληματιζόμαστε λοιπόν αν η δημόσια 
υγεία, που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει 
αυτή την κρίση, θα ήταν πιο έτοιμη 
αν αυτό το μισό δισεκατομμύριο δεν 
είχε αποκοπεί. Αν θα βλέπαμε άρτια 
στελεχωμένα νοσηλευτήρια και όχι 
το Υπουργείο Υγείας να καλεί τη 
βοήθεια εθελοντών. Αν θα βλέπαμε ένα 
Γενικό Σύστημα Υγείας στα μέτρα μιας 
αναπτυγμένης χώρας που θα εξασφάλιζε 
την υγεία των πολιτών του και την 
ασφάλεια του ιατρικού προσωπικού. 
Ένα Γενικό Σύστημα Υγείας που θα είχε 
έτοιμες εγκαταστάσεις και πλάνο πριν 
από καιρό. Αντί αυτού βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μία εντελώς διαφορετική 
κατάσταση, στην οποία τα μισά από τα 
πρώτα 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
ιού αποτελούν ιατρικό προσωπικό, με 
αποτέλεσμα το κλείσιμο νοσοκομείων για 
απολύμανση σε περίοδο πανδημίας. 

Η ουσία αυτή τη στιγμή δεν είναι να 
απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, αλλά 
το να αντιμετωπιστεί αυτή η δοκιμασία, 
ο καθένας μπορεί να συμβάλει σε 
προσωπικό αλλά και σε συλλογικό 
επίπεδο. Αλλά καλό θα ήταν να μας 
γίνει μάθημα το πάθημα, μάθημα πως 
η υγεία είναι αγαθό και όχι προϊόν που 
διασφαλίζεται από τους νόμους της 
ελεύθερης αγοράς, έτσι ώστε να μην 
γίνεται από αγαθό προνόμιο των λίγων. 
Ελπίζουμε πως όλα θα πάνε καλά, και 
πως μετά την κρίση η κυβέρνησεις, η 
δική μας αλλά και των υπολοίπων χωρών 
της Ευρώπης θα θυμούνται αυτά που 
είπαν στα διαγγέλματα τους για κράτη 
πρόνοιας. 

•Πέτρος Χατζηκωστής
Φοιτητής Ιατρικής
Συνεργάτης Γραφείου Περιβάλλοντος 
και Υγείας 
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Η πραγματικότητα δεν 
είναι άλλη από το ότι τα 

τελευταία εφτά χρόνια ο 
κρατικός προϋπολογισμός 

έχει μειώσει τις δαπάνες 
για την υγεία σε κάτι λίγο 
περισσότερο από 500 εκ. 

ευρώ.



Απόβλητα τροφίμων 
Τα τρόφιμα αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι 
της ζωής μας, είναι πηγή ενέργειας για 
όλες τις λειτουργίες του σώματος και βοηθά 
στη διατήρηση της υγείας . Ωστόσο, το ένα 
τρίτο της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής 
τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση 
χάνεται ή σπαταλάτε κάθε χρόνο. Οι χώρες 
της ΕΕ είναι υπεύθυνες για την παράγωγη 
περίπου  88 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων 
τροφίμων ετήσιος, με το σχετικό κόστος να 
εκτιμάται στα 143 δισεκατομμύρια ευρώ, 
ενώ η Κύπρος κατέχει την τρίτη θέση στη 
παραγωγή απόβλητων τροφίμων ανά κάτοικο 
(327 Kg ανά άτομο). Τα τρόφιμα χάνονται 
και σπαταλούνται σε όλο τον κύκλο ζωής 
των τροφίμων, από την παραγωγή, την 
αποθήκευση, την επεξεργασία, τη διανομή έως 
και την κατανάλωση. Το μεγαλύτερο μέρος 
των τροφίμων στην ΕΕ χάνεται στα νοικοκυριά 
(42%) και στης βιομηχανίες τροφίμων (39%), 
ενώ πολύ μικρότερες ποσότητες αποβλήτων 
παράγονται από τις υπηρεσίες εστίασης 
(14%) και στη διανομή (5%). Τα απόβλητα 
τροφίμων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σε ″εδώδιμα″ (π.χ. περίσσευμα φαγητού, 
ληγμένα προϊόντα) και ″μη εδώδιμα″ (π.χ. 
τσόφλια αυγών, κόκκαλα, φλούδες φρούτων) 
απόβλητα. Η παραγωγή των ″εδώδιμων″ 
απόβλητων μπορεί να μειωθεί λαμβάνοντας 
προληπτικά μέτρα σε κάθε επίπεδο, από την 
παραγωγή έως την κατανάλωση, ενώ για 
τα ″μη εδώδιμα″ απόβλητα είναι αναγκαία 
η ύπαρξη κατάλληλων πρακτικών  για τη 
διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης τους.

Επιπτώσεις στο 
περιβάλλον
Κατά την τελευταία δεκαετία, κατέστη 
σαφές ότι η αυξημένη παραγωγή απόβλητων 
τροφίμων προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον κυρίως λόγω των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Τα απόβλητα 
τροφίμων των χώρων της ΕΕ εκλύουν 
στην ατμόσφαιρα 170 εκατομμύρια τόνους 
διοξείδιο άνθρακα (CO2) ετησίως. Σύμφωνα 
με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας 
του ΟΗΕ (FAO), τα απόβλητα τροφίμων 
έχουν παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα 
περίπου 8% όλων των παγκόσμιων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που προκαλούνται από 
ανθρώπους. 

Στόχος στην 
πρόληψη και μείωση 
της δημιουργίας 
αποβλήτων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τον πρώτο 
στόχο που αφορά τη μείωση των αποβλήτων 
τροφίμων. Ο συμφωνημένος στόχος απαιτεί 
μείωση κατά 30% των αποβλήτων τροφίμων 
έως το 2025 και μείωση κατά 50% μέχρι το 
2030. Επίσης, νέα οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα θέσπισε μια νέα ιεραρχία όσον 
αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Η νέα 
ιεραρχία δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη 
και μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, 
ακολουθούν η επαναχρησιμοποίηση, η 
ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση, 
ενώ το λιγότερο επιθυμητό στάδιο της 
διαχείρισης αποβλήτων είναι η διάθεση. 

Επαναχρησιμοποίηση-
αξιοποίηση των αποβλήτων 
τροφίμων
Η υποχρεωτική μείωση των παραγόμενων αποβλήτων 
τροφίμων αλλά και η αυξανόμενη ανάγκη για ενέργεια 
και υλικά οδήγησε την ανθρωπότητα να αναζητήσει 
νέους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων. Τα 
απόβλητα τροφίμων λόγω των χαρακτηριστικών και 
των τεράστιων παραγόμενων ποσοτήτων μπορούν να 
θεωρηθούν ως ιδανική ανανεώσιμη πρώτη ύλη για 
την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος προϊόντων.

Το απόβλητα τροφίμων αποτελούνται κυρίως 
από οργανικά συστατικά δηλαδή υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, λιπίδια και ίχνη ανόργανων συστατικών. 
Αν και η σύνθεση του εν λόγω απόβλητου ποικίλει, η 
εφαρμογή διάφορων βιολογικών διαδικασιών μπορεί 
να μετατρέψει τα απόβλητα τροφίμων σε προϊόντα 
υψηλής αξίας. Κάποια από τα προϊόντα που μπορούν 
αν παραχθούν από την βιολογική επεξεργασία 
των αποβλήτων τροφίμων είναι τα βιοκαύσιμα 
(βιοϋδρογόνο, βιοαέριο, βιοντίζελ, αέριο σύνθεσης), 
οι χημικές ουσίες πλατφόρμας (σάκχαρα, καρβοξυλικά 
οξέα, βιοαιθανόλη, βιοβουτανόλη) για την παραγωγή 
άλλων χημικών ουσιών και υλικών, η βιοηλεκτρική 
ενέργεια, η βιομάζα, τα διατροφοφάρμακα, τα 
βιοϋλικά (βιοπολυμερή), τα βιολογικά λιπάσματα και 
οι ζωοτροφές.

Η βιοτεχνολογική προσέγγιση για την επεξεργασία 
των αποβλήτων τροφίμων δίνει την παραγωγή 
ενός φάσματος βιοαποικοδομήσιμων προϊόντων, 
τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρη τα 
προϊόντα που προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα 
και άλλες μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Έτσι η 
επαναχρησιμοποίηση-αξιοποίηση των αποβλήτων 
τροφίμων είναι μια φιλική προς το περιβάλλον και 
οικονομικά συμφέρουσα εναλλακτική λύση όσο 
αφορά την διαχείριση των αποβλήτων.

Οργανικά απόβλητα στη 
Κύπρο
Η Κύπρος παράγει κάθε χρόνο περίπου 220 χιλιάδες 
τόνου οργανικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 
υπολειμμάτων κουζίνας, κήπων και βιομηχανίων 
τροφίμων, τα οποία καταλήγουν σε ολοκληρωμένη 
εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) και 
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 
ενώ μέρος των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων 
υπόκειται σε αναερόβια χώνευση για την παραγωγή 
βιοαερίου  ή κομποστοποίηση. 

Η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των συστημάτων 
διαχείρισης των οργανικών απόβλητων στη Κύπρο 
μπορεί να συμβάλει στην οικονομία αφού η σωστή 
αξιοποίηση ενός τόσο πλούσιου αποβλήτου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σωρείας προϊόντων υψηλής αξίας, με το 
λιγότερο εφικτό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

• Στέλλα Παρμάκη, Υποψήφια διδάκτορας
 Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών, 
Τμήμα Χημικών Μηχανικών - Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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κοπός του άρθρου είναι να 
«φωτίσει» μια σχετικά άγνωστη 
πλευρά της κοινωνίας: τη ζωή 
των ατόμων με σπάνια νοσήματα. 
Τι είναι «Σπάνια Νοσήματα»; 
Ποια η καθημερινότητα των 

ατόμων με σπάνια νοσήματα; Ποιες δυσκολίες 
αντιμετωπίζουν; Ποιος ο ρόλος του κράτους; 
Αυτά τα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε 
να απαντήσουμε, σε μια προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το ότι 
τα άτομα με σπάνιες παθήσεις, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΑ στον αγώνα που δίνουν!

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, σπάνια νοσήματα ή σπάνιες παθήσεις 
ονομάζονται αυτές που επηρεάζουν ένα μικρό 
ποσοστό του πληθυσμού ίσο ή μικρότερο από 
5 στα 10.000 άτομα. Μερικές παθήσεις είναι 
τόσο σπάνιες που τις συναντούμε μόνο σε 1 
στους 100,000 ανθρώπους.

Στο νησί μας υπολογίζεται ότι επηρεάζονται 
πέραν των 60.000 ατόμων, ενώ ορισμένα  
νοσήματα παρουσιάζουν μια ιστορική 
και γεωγραφική ιδιαιτερότητα, καθώς 
συναντώνται σε συγκεκριμένες περιοχές και 
ομάδες (π.χ. κυστική ίνωση στην Αθηαίνου, 
οικογενής αμυλοειδική πολυνεφροπάθεια σε 
Κερύνεια και Λεμεσό, αταξία τύπου Friedrich 
σε χωριά της Πάφου κ.ά.). Σημειώνουμε ότι 
κάποιες παθήσεις είναι τόσο σπάνιες ώστε να 
υπάρχουν μόνο ένας ή δύο ασθενείς σε όλη 
την Κύπρο του εν λόγω νοσήματος.

Πιθανόν οι περισσότεροι από εμάς να 
γνωρίζουμε για την θαλασσαιμία, την 
μυϊκή δυστροφία, την νόσο του Hunting-
ton και την Δρεπανοκυτταρική Αναιμία. 
Ίσως πιο λίγοι γνωρίζουμε την μυασθένεια 
Gravi, το Σύνδρομο Marfan, Αταξία Friedrich, 
Συνδρομο Joubert, την οικογενή αμυλοειδική 
πονυλευροπάθεια, κυστική ίνωση, αμυοτροφική 
πλευρική σκλήρυνση (ALS) κ.τ.λ. Αυτά είναι μόνο 
μερικά από τα κύρια νοσήματα που συναντώνται 
στην Κύπρο.

Τα σπάνια νοσήματα στην πλειοψηφία τους 
είναι εκ γενετής και κληρονομικά νοσήματα. 
Χαρακτηρίζονται από μεγάλη ετερογένεια και 
πολυπλοκότητα, είναι χρόνια και εκφυλιστικά 
επιφέροντας έτσι επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου 
αλλά και αναπηρία.  Η ποιότητα της ζωή του ατόμου 
μπορεί να επηρεαστεί πολύπλευρα. Τα άτομα αυτά 
έρχονται αντιμέτωποι κυρίως με κινητικές, ψυχικές 
και κοινωνικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα συχνά το 
επίπεδο λειτουργικότητας τους να είναι μειωμένο και 
οι ίδιοι να μην μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και να 
ζουν ανεξάρτητα. Καθημερινό τους στήριγμα οι οικογένειες 
τους και οι φροντιστές τους, άλλα αυτό δυστυχώς δεν αρκεί 
αφού χρειάζονται και απαιτούνται οι κατάλληλες πρόνοιες 
του κράτους από τις οποίες επωφελούνται οι ίδιοι αλλά και τα 
άτομα που βρίσκονται πλάι τους.    
                   
Ποιος είναι ο ρόλος μέχρι στιγμής του κράτους στην αντιμετώπιση 
των περιστατικών αυτών;

Αρμόδιο ρόλο έχουν το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων - αφού οι προεκτάσεις των ασθενειών αυτών 
έχουν πολλές και ποικίλες επιπτώσεις στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα.

Το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
γραμμές, συνέστησε Τεχνική Επιτροπή με όρους εντολής τη δημιουργία μιας 
«Εθνικής Στρατηγικής» η οποία εγκρίθηκε το 2012, χωρίς όμως δυστυχώς 
να υπάρξει επαρκής πρόοδος σε ότι αφορά την υλοποίηση των πυλώνων 
της. Επίσης, ενώ συγκαταλέγεται η εξασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και η παραπομπές σε κέντρα του εξωτερικού όταν δεν υπάρχει 
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διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη στην Κύπρο, η απουσία 
ενός Εθνικού Σχεδίου Υγείας με θεσμοθετημένες 
διαδικασίες, κυρίως για τις Σπάνιες Παθήσεις με τις 
πολύ ιδιαίτερες ανάγκες τους, ήταν και εξακολουθούν 
να είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες ταλαιπωρώντας 
τους ασθενείς και τις οικογένειες. 

Σημαντική είναι η προσφορά του εθελοντισμού στην 
Κύπρο, μέσα από τα πολλά και διάφορα οργανωμένα 
σύνολα ασθενών. Οι υπηρεσίες που διαχρονικά 
αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται 
από τους οργανισμούς ασθενών έχουν συμβάλει 
σε ανυπολόγιστο βαθμό στην ανακούφιση και στην 
προώθηση πολλών και σημαντικών υπηρεσιών ιατρικής 
φροντίδας και δημόσιας υγείας που αφορούν την άμεση 
και έμμεση αντιμετώπιση και κλινική διαχείριση των 
παθήσεων που εκπροσωπούν.

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ 
- C.A.R.D.) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός 
που ιδρύθηκε το 2011. Σκοπός της είναι να παρέχει 
μια δυναμική και ενιαία φωνή στους 60,000 περίπου 
ασθενείς με σπάνιες παθήσεις που εντοπίζονται σήμερα 
στην Κύπρο.

Η ΠαΣΣΠ διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο προς τους 
ασθενείς παρέχοντας έγκυρη πληροφόρηση για τις 
υπηρεσίες εντός και εκτός Κύπρου. Στο εθνικό επίπεδο, 
συμμετέχει και στηρίζει τις εντατικές κινητοποιήσεις 
του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη Εθνικής 
Στρατηγικής για τα σπάνια νοσήματα. Με αυτό τον 
τρόπο η Συμμαχία διασφαλίζει τα δικαιώματα των 

ασθενών για πρόσβαση σε ποιοτική 
περίθαλψη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασθενών, η ΠαΣΣΠ λειτουργεί 
από το 2016, το Κέντρο «Φωλιά». 
Το κέντρο έχει ως σκοπό την 
ενημέρωση, την διερεύνηση 
θεμάτων αλλά και την υποστήριξη 
των ασθενών και των οικογενειών 
τους. 

Ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι 
της αποστολής της ΠαΣΣΠ είναι η 
Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης 
«Διεκδικώ».

 Απόσπασμα από δήλωση ασθενή

«Γεννήθηκα με διάγνωση της ατελούς οστεογένεσης (osteogenesis imperfecta) ή πιο 
απλά, σύνδρομο των ευθραύστων οστών. Είναι δηλαδή μια μορφή οστεοπόρωσης. Η πιο 
δύσκολη περίοδος της νόσου ήταν η παιδική μου ηλικία, διότι τα οστά είναι πιο ευάλωτα 
και η συχνότητα καταγμάτων χωρίς προφανή αιτία μεγαλύτερη. Είχα ‘αλλιώτικα’ παιδικά 
χρόνια αφού πάντα ξεχώριζα από τα άλλα παιδιά. Πέρασα από αρκετές νοσηλείες εξαιτίας 
των καταγμάτων και των πολλαπλών εγχειρίσεων με την μετάβαση μου στο εξωτερικό.  
Όσο και αν φαινόταν ακατόρθωτο κατάφερα να περπατήσω έστω με βοηθήματα μετά από 
την τοποθέτηση μεταλλικών και άλλων τύπων εμφυτευμάτων που είχαν ως θεραπευτικό 
σκοπό την σταθεροποίηση των προσβεβλημένων οστών και την πρόληψη μελλοντικών 
καταγμάτων. 

Η δυσκολία πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα είναι μεγάλη, λόγω έλλειψης  ειδικευμένων 
κλινικών οδών, όσο στον τομέα της παιδιατρικής τόσο και για τους ενήλικες. Εγώ αλλά 
και  συνάνθρωποι μας με σπάνιες παθήσεις αναγκαζόμαστε να βασιστούμε στα δικά μας 
οικονομικά και άλλα μέσα ή σε θεραπείες του εξωτερικού. Χρειαζόμαστε καθημερινές 
θεραπείες αποκατάστασης για τις οποίες το κράτος δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου. Επίσης 
δεν υπάρχουν επαρκώς εκπαιδευμένοι ειδικοί που να μπορούν να συμβάλουν για την 
θεραπευτική μας πρόοδο. 

Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και επαρκής μεταχείριση για όλα τα άτομα με σπάνια νοσήματα. 
Υπάρχει η ανάγκη ολοκληρωμένης στήριξης του κράτους αλλά και των κοινωνικών 
συνόλων, έτσι ώστε τα άτομα με σπάνιες παθήσεις να ζουν πιο ανεξάρτητα, να έχουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής, να ‘ναι ενεργοί πολίτες με όλα τους τα δικαιώματα και πλήρως 
κοινωνικά ενταγμένοι».

Ε Λ Λ Ε Ι Ψ Ε Ι Σ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - Υπουργείο Υγείας
• Η υποστελέχωση και το κόστος δυσχεραίνουν την κατάλληλη σε χρόνο και συχνότητα 
πρόσβαση στην αποτελεσματική πολυθεματική θεραπεία των σπάνιων ασθενών.
• Απουσία προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας
• Ελλείψεις ειδικών γιατρών
• Απουσία κατοχύρωσης ειδικού κρατικού κονδυλίου για υποτροφίες ή/και μετεκπαίδευση 
καθιστούν σχεδόν αδύνατη την απόκτηση ή/και ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης
• Δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας και αποκατάστασης, 
λόγω ανεπαρκών ή ακατάλληλων κέντρων αποκατάστασης 
• Ανεπαρκής κατ’ οίκον υπηρεσίες φροντίδας 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Η επιδοματική πολιτική του κράτους δεν βασίζεται στις ανάγκες των ασθενών 
αλλά περιορίζεται μόνο στην αναπηρία τους και συνδράμει στην αύξηση της 
προκατάληψης.
• Η αξιολόγηση ατόμων στα Ιατροσυμβούλια για σύνταξη ανικανότητας είναι 
ανέφικτη πολλές φορές λόγω δυσκολίας μετακίνησης. Επίσης οι παθήσεις αυτές 
είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες και δεν υπάρχει λόγος επανεξέτασης όπως 

υποχρεούνται. 

•Σοφία Μάρκου
Μέλος Γραφείου Ισότητας και 

Ισοτιμίας ΚΣ ΕΔΟΝ



αρά τους σημερινούς κρίσιμους κινδύνους για την υγεία, ο στρατός 
των ΗΠΑ θα συνεχίσει τα σχέδιά του για μια μαζική πολεμική 
άσκηση στην Ευρώπη που θα περιλαμβάνει την αποστολή δεκάδων 
χιλιάδων ανθρώπων - Defender 2020. 

Σχολιάζοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η συνέχιση αυτής 
της μαζικής μανούβρας, η Özlem Alev Demirel, Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
εξηγεί ότι υπήρχαν πάντα πολλοί λόγοι ακυρωθεί αυτό το σχέδιο 
- ο κορωνοϊός είναι απλά ένας ακόμη. 

“ Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είμαι σε μια κακή ταινία. Η μισή 
Ευρώπη βρίσκεται σχεδόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
λόγω του κορωνοϊού, ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης 
βρίσκονται σε καραντίνα, αλλά ο στρατιωτικός ελιγμός του 
Defender 2020 με 37.000 στρατιώτες που μεταφέρονται 
στην Ευρώπη στα ρωσικά σύνορα πρόκειται να συνεχιστεί! 

Χθες, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα μειώσει 
τον αριθμό των συμμετεχόντων στρατιωτών κατά απροσδιόριστο 
αριθμό, αλλά σχεδιάζουν να συνεχίσουν τους ελιγμούς. Δεδομένου ότι 
ο Πρόεδρος Τραμπ μόλις επέβαλε απαγόρευση εισόδου στους Ευρωπαίους, 
το σύνολο της επιχείρησης φαίνεται εξαιρετικά κυνικό. 

Ανεξάρτητα από τους κινδύνους, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιθυμούν να τηρήσουν 
το σχέδιο Defender 2020 και τις πολεμικές ιαχές εναντίον της Ρωσίας, που το 
συνοδεύουν. Ορισμένοι αξιωματικοί του στρατού έχουν τεθεί  σε καραντίνα μετά 
από μια συνάντηση του Defender 2020, ένας Πολωνός αξιωματικός που συμμετείχε 
σε αυτό είναι θετικός στο τεστ.

 Από την αρχή, αυτή η στρατιωτική επέμβαση ήταν περιττή, ακόμη και επικίνδυνη. 
Εντούτοις, στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού, έχει γίνει εντελώς παράλογη. 
Η ακύρωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, μόνο και μόνο για να 
αποσταλούν ταυτοχρόνως δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε όλη την Ευρώπη, 
λέει πολλά για τις προτεραιότητες διαχείρισης των κρίσεων των εθνικών 
κυβερνήσεων. 

Π
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Ποιοι είναι όμως αυτοί οι άνθρωποι οι 
οποίοι αποτελούν σήμερα ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να 
λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Οι μετακινήσεις των λαών είναι ένα ιστορικό γεγονός που 
παρατηρείται  από αρχαιοτάτων χρόνων.  Οι μεταναστευτικές 
τάσεις εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες όπως οι 
κλιματολογικές μεταβολές, τα δημογραφικά προβλήματα, τα 
πολιτικοκοινωνικά γεγονότα, η οικονομία, η παραγωγή και ο 
καταμερισμός εργασίας.

Αν θα αναφερθούμε στην σύγχρονη ιστορία της περιοχής μας, 
πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη έχει γίνει πόλος έλξης νέων και 
τεράστιων διαστάσεων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών 
από χώρες της Μέσης Ανατολής, της Υποσαχάριας Αφρικής και 
της Ασίας. Ροές τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν κυρίως 
τα κράτη- μέλη που βρίσκονται στο νότιο και ανατολικό άκρο 
της Ευρώπης.  

Οι άνθρωποι αυτοί μετακινούνται προς την Ευρώπη καθώς οι 
χώρες τους κατασπαράζονται από εμφυλίους πολέμους, ένοπλες 
συρράξεις, ασταθείς πολιτικές καταστάσεις, πείνα και φτώχεια. 
Μόνη λύση σωτηρίας τους είναι η φυγή και ο δρόμος που περνάει 
από την Ευρώπη και οδηγεί σε άλλες παγκόσμιες διαδρομές. 

Είναι υποκριτικό σήμερα 
η ΕΕ και τα κράτη- μέλη 

της, τα οποία συμμετέχουν 
με δικό τους στρατό στο ΝΑΤΟ 

να αναρωτιούνται πως προέκυψαν 
οι πρόσφυγες καθώς θερίζουμε τις 
θύελλες από τους ανέμους 
που έσπειρε το ΝΑΤΟ και 

οι σύμμαχοί του στην 
Μέση Ανατολή

12 α φ ι έ ρ ω μ αΑπρίλης
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E ίμαι η Τάλια. Γεννήθηκα σε μια χώρα μαρτυρική, μια 
χώρα έρμαιο στα χέρια των ισχυρών. 

Η ζωή δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε ευχάριστη. Ο ήχος 
του πολέμου ήταν για εμάς ήχος γνώριμος, καθημερινός. Οι 
μέρες μας μύριζαν αίμα και θάνατο. Θάνατο. Καθημερινά τον 
αντικρίζαμε τον θάνατο. Βλέπαμε να δολοφονούνται μπροστά 
στα μάτια μας αθώοι άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, άοπλοι.  

Φανταστείτε μόνο ότι ζούσαμε σε μια πόλη που είχαμε ρεύμα 
και νερό ανάλογα με την απόφαση που θα λάμβανε ο στρατός 
γι΄ αυτό. Το ίδιο συνέβαινε και με το σχολείο, στο οποίο για να 
μπορέσει να πάει κάποιος έπρεπε να περάσει από στρατιωτικό 
έλεγχο. Άγχος, φόβος, ανασφάλεια. Οι γονείς μας έφευγαν 
το πρωί για τη δουλειά και δεν ξέραμε αν θα τους ξαναδούμε. 
Καθημερινά ακούγαμε για βομβαρδισμούς λεωφορείων, για 
πυροβολισμούς σε κεντρικά σημεία. 

Η βία αυξανόταν συνεχώς. Καθημερινά θρηνούσαμε ανθρώπους! 
Συγγενείς, θείους, ξαδέρφια. Οι γονείς μας δεν μπορούσαν να 
δουλέψουν. Στο σπίτι δεν είχαμε ούτε καν τα απαραίτητα πλέον. 
Εγώ ήμουν 6 χρονών όταν οι γονείς μας, μαζεύτηκαν και 
αποφάσισαν ότι έπρεπε να φύγουμε. Έπρεπε να πάμε σε κάποια 
άλλη χώρα αν θέλαμε να έχουμε μια φυσιολογική ζωή μακριά 
από τον πόλεμο και τον θάνατο. Αν θέλαμε να ελπίζουμε σε 
καλύτερες μέρες. Όλοι μαζί θυμάμαι μαζεύονταν και συζητούσαν 
αυτή την απόφαση τα απογεύματα. Οι πατεράδες μας λυπημένοι 
μα αποφασισμένοι. Οι μητέρες μας έκλαιγαν. 

 «Θα πάμε!» Φόβος! Πού θα πάμε; Τι θα βρίσκαμε μπροστά 
μας; Φόβος. Δεν είχαμε ταξιδέψει ποτέ πριν. Τι σήμαινε η λέξη 
ταξίδι; Τι υπήρχε πέρα από την θάλασσα της Παλαιστίνης; Τι 
υπήρχε πέρα από τους φράχτες και τα συρματομπλέγματα; Τι 
υπήρχε πέρα από τους στρατιώτες και τις σφαίρες; Φόβος, 
φόβος, φόβος. 

Η απόφαση λήφθηκε. Θα φεύγαμε για την Ευρώπη. Το παιδικό 
μου μυαλό γέννησε εκατομμύρια ερωτήματα.  Άγχος, φόβος, 
ανασφάλεια. 

Κάποια πράγματα είναι πολύ θολά στο μυαλό μου γιατί ήμουν 
πολύ μικρή. Θυμάμαι τον πατέρα να προβληματίζεται που θα 
βρούμε λεφτά για να φύγουμε. Τελικά τα βρήκε. Θυμάμαι να 
μπαίνουμε σε ένα καράβι. Στρυμωγμένοι καθόμασταν. Άνθρωποι 
πολλοί. Πρόσωπα σκυθρωπά. Ψυχές δυστυχισμένες. Ήμασταν 
μέσα στο πλοίο για τρεις ή τέσσερις μέρες. Ο καλοκαιρινός ήλιος 
δεν είναι πάντα ευχάριστος ξέρετε. Ζέστη και ιδρώτας και δίψα. 
Και πόνος. Πολύς πόνος. Θεέ μου! Γιατί το περνάμε όλο αυτό;;;!! 

Φτάσαμε. Μας μετέφεραν σε ένα χώρο. Δωμάτια μικρά. 
Συνωστισμένοι κι αποκλεισμένοι. Άνθρωποι πολλοί. Κι η 
γλώσσα;! Η γλώσσα;; Η γλώσσα ήταν άγνωστη. Σε ποιον να 
μιλήσω για να με καταλάβει;! 

Άσυλο. Λέξη άγνωστη. Να εξασφαλίσουμε άσυλο. Να μείνουμε. 
Άσυλο. Να μην μας στείλουν πίσω. Άσυλο. Να μην μας αφήσουν 
εκεί! Στην απομόνωση.

Τα καταφέραμε! Οι γονείς μας άρχισαν να προσπαθούν Έπρεπε 
να βρουν δουλειές, δύσκολες. Στις φάρμες, στα χωράφια. 
Ήταν ξένοι και οι ξένοι πρέπει να κάνουν δουλειές που δεν 
καταδέχονται οι ντόπιοι. Το δέχτηκαν. Αυτά ήταν τα δεδομένα. 
Έπρεπε να ζήσουμε. Όλα ήταν δύσκολα. Οι μισθοί χαμηλοί. 
Δύσκολα έφταναν για τα απαραίτητα. 

Θυμάμαι την πρώτη φορά που αρρώστησα. 
H μητέρα μου με πήγε στο νοσοκομείο. Όλα 
ήταν σε μια γλώσσα που δεν ξέραμε. Τα 
έγγραφα που έπρεπε να συμπληρώσουμε, 
οι οδηγίες των γιατρών, των νοσοκόμων. 
Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Η μαμά μου 
επέστρεψε στο σπίτι κι έκλαιγε, έκλαιγε 
απαρηγόρητη. Γιατί έπρεπε να αφήσουμε την 
πατρίδα μας, το σπίτι, το νοικοκυριό μας;;;!! 
Συχνά την έπιανε ένα παράπονο που για 
πολλούς ακούγεται αστείο. Αλλά οι γεύσεις 
κι οι μυρωδιές ήταν σημαντικές για αυτήν και 
για ‘μάς. Εδώ έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε 
ακόμα και το φαγητό μας, με  βάση τα υλικά 
που βρίσκαμε. Κι η μαμά μου ήθελε τόσο 
πολύ να ξαναμαγειρέψει εκείνες τις ωραίες 
παραδοσιακές μας πίτες! 

Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μας έβλεπαν 
περίεργα. Θυμάμαι να κάνουμε παρέα μόνο 
με άλλους Παλαιστίνιους ή με μετανάστες 
από άλλες χώρες. Ήμασταν ξένοι. Ξένοι. 
Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι καλοί. Αυτοί άνοιγαν στη σκέψη 
μου ένα άλλο παράθυρο, ευχάριστο. Δεν διαφέρουμε πια και 
τόσο πολύ! Ούτε στην εμφάνιση. Ούτε στις συνήθειες. Όταν 
μας χαμογελούσαν, όταν μας καλούσαν στο σπίτι τους, όταν 
προσπαθούσαν να μας βοηθήσουν, η ψυχή μου αλάφραινε κι 
ευχόμουν να ήταν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Πόσο διαφορετικός 
θα ήταν ο κόσμος!!

Μάλιστα, ήταν κάποιοι που αντιλαμβάνονταν πως τα προβλήματα 
μας ήταν και δικά τους και έπρεπε να αγωνιστούν για αυτά. 
Κάποιοι γείτονες μας επισκέπτονταν, μας έδιναν ρούχα και 
φαγητά. Κάποιοι άλλοι μας καλούσαν στο σπίτι τους για τις 
γιορτές και μας αγόρασαν και τα πρώτα παιχνίδια με τα οποία 
παίζαμε με τα αδέρφια και τους φίλους μου. 

Πήγαμε σχολείο. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δεν ξέραμε 
τη γλώσσα! Ξεχωρίζαμε στην ομιλία. Τα παιδιά είναι καμιά 
φορά πολύ σκληρά. Νιώθαμε έντονα ότι διαφέρουμε. Έτσι μας 
έκαναν να νιώθουμε. Ξένοι. Διαφορετικοί.  Τα περισσότερα 
παιδιά δεν ήθελαν να μας κάνουν παρέα. Διαφορετικοί. Κάποιοι 
δάσκαλοι προσπαθούσαν να μας βοηθήσουν να γίνουμε μέρος του 
σχολείου, της κοινωνίας, να μη νιώθουμε ξένοι. Κάποιοι άλλοι 
αδιαφορούσαν. Υπήρχαν κι εκείνοι που φαίνονταν ενοχλημένοι 
από την παρουσία μας. Το πιο δύσκολο ήταν κάθε φορά που 
έπρεπε να πάμε στην εκκλησία. Τα περισσότερα παιδιά μας 
κοίταζαν λες και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του 
κόσμου. Διαφορετικοί! «Πως θα μπουν οι Μουσουλμάνοι στην 
εκκλησία;», άκουσα ένα συμμαθητή μου να λέει στην δασκάλα. 
«Να διαχωρίζει άραγε ο θεός τα παιδιά σε Μουσουλμάνους και 
Χριστιανούς;» σκέφτηκα. 

Το κείμενο αυτό, δεν είναι μια αληθινή ιστορία. Βασίζεται ωστόσο 
σε πραγματικά γεγονότα. Στα γεγονότα που απαρτίζουν τη ζωή 
πολλών από αυτούς που ονομάζουμε «πρόσφυγες». Αυτούς που 
αφήνουν την πατρίδα, την οικογένεια και όλα όσα αγαπούν λόγω 
της φτώχειας ή του πολέμου, για να φύγουν στοιβαγμένοι σε 
σαπιοκάραβα και να φτάσουν στην Ευρώπη, να ζητήσουν άσυλο 
και να προσπαθήσουν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Μια ζωή 
η οποία θα αναπτυχθεί μέσα στα στενά όρια που οι ντόπιοι θα 
κτίσουν για τους ξένους, όρια καθορισμένα από ρατσισμό και 
προκατάληψη.



Σήμερα τίθεται το ερώτημα: είναι μια ιστορική 
φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων η σημερινή 
προσφυγική και μεταναστευτική ροή; Ή είναι ένα 
φαινόμενο τεραστίων διαστάσεων που οφείλεται σε 
συγκεκριμένες πολιτικές και οικονομικές πρακτικές;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί παρά 
να ξεγυμνώσει την υποκρισία της Δύσης. Όχι μόνο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων αυτών 
που επικαλούνται την  διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και διατείνονται ότι προσπαθούν για 
την παγκόσμια ειρήνη ενώ στην πραγματικότητα 
έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση των δικών τους 
συμφερόντων, πίσω από τα οποία βρίσκονται τα 
κεφάλαια των πολυεθνικών, που ορίζουν τις τύχες 
των ανθρώπων.

Είναι υποκριτικό σήμερα η ΕΕ και τα κράτη- μέλη 
της, τα οποία συμμετέχουν με δικό τους στρατό 
στο ΝΑΤΟ να αναρωτιούνται πως προέκυψαν οι 
πρόσφυγες καθώς θερίζουμε τις θύελλες από τους 
ανέμους που έσπειρε το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί 
του στην Μέση Ανατολή.  Είναι υποκριτικό όλοι 
αυτοί που επιτρέπουν τις πολεμικές επεμβάσεις να 
καμώνονται τάχα πως νοιάζονται για αυτούς που 
αναγκάζονται να φύγουν για να γλιτώσουν από τον θάνατο. Είναι υποκριτικό όλοι όσοι δήθεν 
καίγονται για την εφαρμογή της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αφήνουν ολόκληρους 
λαούς να πεθαίνουν από την πείνα και τις ασθένειες και όσοι δεν πεθάνουν να γίνονται σκλάβοι 
σε παζάρια που  θυμίζουν μεσαίωνα. 

Η εργαλειοποίηση των προσφύγων
Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε την κυβέρνηση Ερντογάν να έχει μετατρέψει τους πρόσφυγες σε 
μπαλάκι προς επιδίωξη των γεωπολιτικών της συμφερόντων, με την ΕΕ να καλείται να πληρώσει 
ετεροχρονισμένα τον λογαριασμό που προκύπτει από την ανήθικη συνδιαλλαγή της με την Τουρκική 
κυβέρνηση για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Την ίδια στιγμή, εντός της ΕΕ παρατηρούνται τεράστιες ανισότητες καθώς ορισμένες χώρες έχουν 
αναλάβει την ευθύνη φιλοξενίας των προσφύγων λόγω της άρνησης των δεξιών ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων να εφαρμόσουν ένα ενιαίο σύστημα φιλοξενίας, ανάλογα με το μέγεθος και τις 
δυνατότητες του κάθε κράτους- μέλους. Ταυτόχρονα ο Κανονισμός του Δουβλίνου που θέσπισε 
πριν μερικά χρόνια η ΕΕ, εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στα κράτη πρώτης άφιξης, δηλαδή στα 
κράτη του μεσογειακού νότου. 

Χαρακτηριστικό της στάσης της ΕΕ είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-
2027 στο οποίο αφαιρούνται  κονδύλια από την κοινωνική συνοχή (με τα οποία θα ενισχυθούν κράτη 
μέλη για τη φιλοξενία προσφύγων και ενσωμάτωση μεταναστών) για να αυξήθουν τα κονδύλια 
για την φύλαξη των συνόρων, για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τις πολεμικές βιομηχανίες.

Οι πρόσφυγες στα σύνορα της Τουρκίας
και της ΕΕ
Την περίοδο που πέρασε παρακολουθήσαμε φρικαλέες εικόνες. 
Ανθρώπους να αφήνονται ελεύθεροι από τους χώρους φιλοξενίας της 
Τουρκίας για να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία και στις 
γύρω περιοχές. Οι εικόνες που είδαμε δεν μπορούν παρά να γεμίζουν 
εφιάλτες όχι μόνο τα όνειρα αλλά και τη συνείδηση μας. Η Ελληνική 
κυβέρνηση φρόντισε να φυλάξει με αυξημένες στρατιωτικές δυνάμεις  
τα σύνορα του Έβρου, ενώ με θαλάσσια μέσα προσπάθησε να αποτρέψει 
βάρκες με μετανάστες στο Αιγαίο, ρίχνοντας τους κάποιες φορές στη 
θάλασσα, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Η στάση των ΜΜΕ
Την ίδια στιγμή τα ΜΜΕ σε Κύπρο και Ελλάδα φρόντισαν να αναμεταδίδουν πολεμικά δελτία, 
αναφερόμενοι στους ανθρώπους που βρίσκονταν στα σύνορα ως «επίθεση» που δέχεται η χώρα. 
«Επίθεση», από ανθρώπους απελπισμένους, ανθρώπους με παιδιά στην αγκαλιά, ανθρώπους με 
γυμνά χέρια. Επιτέλεσαν ωστόσο τον συνήθη συστημικό τους ρόλο, αυτόν της καλλιέργειας του 
μίσους και του ρατσισμού προς εξυπηρέτηση της άρχουσας τάξης. Αυτής που θέλει τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες εχθρούς, για να μπορεί στη συνέχεια να τους εκμεταλλευτεί στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό.

Ο μόνος δρόμος η ταξική αλληλεγγύη
Η νεολαία της Αριστεράς, πρέπει να γνωρίζει καλά πως οι πρόσφυγες είναι αποτέλεσμα των 
ιμπεριαλιστικών πολιτικών του πολέμου και της εκμετάλλευσης και καταλήγουν να είναι ένα 
κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας μας. Ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουμε σε αυτή την 
κατάσταση είναι να  βροντοφωνάζουμε κάθε φορά ενάντια στις ευθύνες των ισχυρών της γης. 

Την ίδια στιγμή καλούμαστε να σταθούμε αλληλέγγυοι, να πολεμήσουμε τον ρατσισμό με όλα τα 
μέσα και τις δυνάμεις και να διεκδικήσουμε γρήγορες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου, 
δομές φιλοξενίας ανοιχτές και όχι χώρους που να θυμίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου 
στοιβάζονται οι άνθρωποι, να διεκδικήσουμε προϋπολογισμούς που να αφορούν την ένταξη των 
προσφύγων στην κοινωνία μας και όχι το κτίσιμο τειχών σε θάλασσες και στεριές.

Και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με σθένος για τα δίκαια των ανθρώπων και των λαών κόντρα 
στις επιβουλές των ισχυρών της γης. 

•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Η εκστρατεία των «Καλάντων 
Αλληλεγγύης»  έχει πλέον 
θεσμοθετηθεί και αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες δράσεις έκφρασης 
αλληλεγγύης του Παγκύπριου 
Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, αφού 
έμπρακτα προσφέρουμε την 
αλληλεγγύη και στήριξή μας σε 
παιδιά όλου του κόσμου που την 
χρειάζονται. Πέραν της άμεσης 
βοήθειας που παρέχεται στα παιδιά, 
οι εκστρατείες δίνουν την ευκαιρία 
και στα ΕΔΟΝόπουλα να συμμετέχουν 
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει 
το Παιδικό Κίνημα, ενισχύοντας 
έτσι το αίσθημα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και της προσφοράς των ΕΔΟΝόπουλων. 

Για την φετινή χρονιά, η εκστρατεία ήταν αφιερωμένη στα παιδιά που 
φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς 
Προστασίας της Κοφίνου.  Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 22 Νοεμβρίου 2019 
και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 19 Ιανουαρίου 2020, όπως 
καθορίστηκε και από την εξασφαλισθείσα άδεια για την διενέργεια εράνου 
από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η φετινή εκστρατεία είχε ως κύριο στόχο την βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των παιδιών που στεγάζονται στο Κέντρο φιλοξενίας στην 
Κοφίνου και την ίδια στιγμή στόχευσε στην κοινωνική ευαισθητοποίηση για 
τις υφιστάμενες συνθήκες διαβίωσης σε τέτοιου είδους κέντρα φιλοξενίας 
στην Κύπρο, που λειτουργούν υπό συνθήκες πληρότητας. Παράλληλα 
προσπαθήσαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά του κόσμου 
δικαιούνται να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς περιορισμούς πρόσβασης 
βασικών «αγαθών» όπως η υγεία, η μόρφωση και το παιχνίδι. 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες 
σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, όπου πωλήθηκαν τα προϊόντα 
που ετοιμάστηκαν για το σκοπό αυτό, τα οποία έφεραν και το εγκεκριμένο 
λογότυπο. Σε όλες τις δραστηριότητες υπήρχε αθρόα συμμετοχή τόσο 
από εθελοντές και μέλη της ΕΔΟΝ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη 
μεγάλη σημασία που έχει για την Οργάνωση μας η έκφραση αλληλεγγύης. 
Αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας αυτής ήταν η συγκέντρωση του ποσού των 
€4542.22, ποσό που θα διατεθεί προς το Κέντρο για την αγορά προϊόντων 
και εξοπλισμού ειδικά για τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί. 
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων μέσα από εκστρατείες σαν και αυτή 
δείχνει τον δρόμο της αλληλεγγύης και της στήριξης των παιδιών που το 
έχουν ανάγκη, κόντρα στο ρατσισμό και στη ξενοφοβία που βρίσκονται σε 
έξαρση. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ακολουθώντας τις οδηγίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η αξιοποίηση του ποσού που έχει 
συλλεχθεί, μπορεί να γίνει μέσω αγοράς προϊόντων προς όφελος 
των παιδιών του Κέντρου. Ως εκ τούτου, όπως έχει προγραμματιστεί 
και σε συνεννόηση με το Κέντρο, θα στηθούν προκατασκευασμένοι 
οικίσκοι οι οποίοι θα αποτελούν χώρο ψυχαγωγίας και μάθησης 
των παιδιών, τους οποίους θα εξοπλίσουμε με όλα τα σχετικά 
μέσα (βιβλιοθήκη, τραπέζια, καρέκλες, παιχνίδια, βιβλία, πίνακας 
κ.α.). Λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε στις διαδικασίες 
έπρεπε να ακολουθηθούν, με αποκορύφωμα το ξέσπασμα της 
πανδημίας από τον κορωνοϊό, η διαδικασία στησίματος των 
οικίσκων και συνεπακόλουθα ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί, 
δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής. Με το πέρας της κατάστασης 
στην οποία βρίσκεται το Κέντρο, όπως και ολόκληρη η κοινωνία, 
θα επανέλθουμε με την ολοκλήρωση της αξιοποίησης του ποσού, 
καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό.
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Μπορεί οι εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά Κινήματα ΕΔΟΝόπουλων να έχουν 
αναβληθεί προσωρινά, όμως η δράση του Παιδικού Κινήματος ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

 Μέχρι και τις 13 Απριλίου καλούμε όλα τα παιδιά να μας αποστείλουν φωτογραφία/
βίντεο από οποιαδήποτε δημιουργία τους (ζωγραφιά, γλυπτό, τραγούδι, ποιήμα, 
τσιαττιστό, κείμενο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης!) δείχνοντας έμπρακτα 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ προς τους επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλεύτριες/τες, 
παραϊατρικό προσωπικό, κ.α.) ή άλλους εθελοντές που καταβάλλουν προσπάθεια να 
περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας, θέτοντας τους εαυτούς τους στη διάθεση 
του κοινού οφέλους μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, γινόμενοι με αυτό τον 
τρόπο υγιή πρότυπα για τα παιδιά μας!

Η εκστρατεία αυτή γίνεται ώστε να κρατήσουμε δραστήρια, δημιουργικά και 
αισιόδοξα τα παιδιά, αλλά και να συμβάλουμε με δημιουργικό τρόπο στην ενημέρωση 
των παιδιών γύρω από την πανδημία και τις προσπάθειες περιορισμού από τους 
επαγγελματίες υγείας, καθώς και την ανάγκη προσήλωσης του κράτους στον άνθρωπο 
και τις ανάγκες του, και όχι το κέρδος.

Οι δημιουργίες των παιδιών θα αναρτώνται στη σελίδα μας στο Facebook (είτε 
επωνύμως είτε ανώνυμα), και θα δημοσιοποιηθούν στο πρώτο τεύχος επετειακής 
επανέκδοσης του περιοδικού των ΕΔΟΝόπουλων «Ξυπνητήρι»!

*Το υλικό μπορείτε να μας το στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook ή κατόπιν 
συνεννόησης με το Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων στο τηλέφωνο 22 766459, με 
άλλο μέσο που επιθυμείτε!

•Βασιλεία Κούτρα
Μέλος Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

Μια ζωγραφιά αλληλεγγύης και στήριξης για όλους τους επαγγελματίες υγείας. 
Ευχαριστούμε! Θα μείνουμε σπίτι» από τους Gala και Aroa, αφιερωμένη στους 
επαγγελματίες υγείας της Ισπανίας.

Απρίλης
2020



Είμαι μαθητής του 7ου Λυκείου Πολεμιδιών στην Λεμεσό. Το 
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Κωνσταντίνος Ε
παμεινώνδα

Λύκειο Πολεμιδιών, Λεμεσός

αθλητισμός είναι αναμφίβολα ένα κομμάτι που θα έπρεπε να έχει σημαντικό 
ρόλο στην ζωή όλων μας, διότι είναι υγεία. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και με 
τον αθλητισμό στην εκπαίδευση. 

Συχνά παρατηρούμε μια υποτίμηση του μαθήματος της φυσικής αγωγής αλλά και 
του ενδοσχολικού αθλητισμού. Το πρόσφατο παράδειγμα του Λυκείου Αποστόλου 
Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό όπου η ομάδα βόλεϊ των κοριτσιών προκρίθηκε 

να συμμετάσχει στους παγκόσμιους σχολικούς αγώνες βόλεϊ και το υπουργείο Παιδείας 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοίνωσε ότι η ομάδα δεν θα μπορέσει να 
πάει λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα όμως το ΥΠΠΑΝ είπε πως θα στείλουν 
μόνο την πρωταθλήτρια ομάδα των αγοριών πράγμα που δείχνει την φανερή υποτίμηση του 
Υπουργείου για την μεγάλη αυτή αθλητική πρόκριση των κοριτσιών του Λυκείου Πέτρου και 
Παύλου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι από καθηγητές άλλων μαθημάτων που θεωρούν πως 
επειδή δεν είναι εξεταζόμενο μάθημα η φυσική αγωγή δεν είναι ούτε σημαντικό. Αρκετοί 
μάλιστα επιδιώκουν να παίρνουν τους μαθητές από το μάθημα αυτό και να τους κάνουν 
άλλα μαθήματα, όπως για παράδειγμα εξεταζόμενα, πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε απλά 
να απαγορεύεται αλλά και να κατακρίνεται.

Στις ώρες όπου διδάσκεται η φυσική αγωγή δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να ξεφύγουν 
για λίγο απο την πίεση των υπολοίπων μαθημάτων, τους δίνεται η ευκαιρία να γυμναστούν 
να διώξουν τις υπόλοιπες σκέψεις για λίγο και επίσης να διοχετεύσουν κάπου την ενέργεια 
τους ώστε να τους είναι πιο εύκολο μετά να συγκεντρωθούν στα μαθήματα τους. Συνεπώς 
όταν το στερείς αυτό από τους μαθητές δεν τους αφήνεις να «εκτονωθούν» κάπου κι έτσι θα 
τους είναι πιο δύσκολη η συγκέντρωση στην τάξη.

Πολλοί μαθητές επίσης δεν έχουν την ευκαιρία να πάνε μετά το σχολείο κάπου αλλού για 
άθληση και το μάθημα της φυσικής αγωγής είναι η μοναδική επαφή που έχουν με τον 
αθλητισμό, οπόταν όχι μόνο δεν θα έπρεπε να υποτιμάται αυτό το μάθημα αλλά αντίθετα θα 
έπρεπε να επενδύσουμε σ αυτό το μάθημα ώστε να περάσουμε στους μαθητές την αθλητική 
συνείδηση που θα τους βοηθήσει πολύ για να έχουν μια υγιή ζωή. 

Εν κατακλείδι πιστεύουμε πως εάν δινόταν περισσότερη βαρύτητα από τους αρμόδιους 
φορείς στην εξέλιξη του αθλητισμού στην δημόσια εκπαίδευση θα υπήρχαν πολύ πιο θετικά 
αποτελέσματα σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και επίσης θα φτιάχναμε μια κοινωνία πιο υγιή.

•Χριστόδουλος Δημητρίου
ΠΕΟΜ Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσός

ΠΣΕΜ πραγματοποίησε στις 3 Μαρτίου 2020 
παγκύπρια αφισιοκόλληση και έκδοση «εξώδικων 
προστίμων» ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμηνο 
με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
και ειδικότερα των μαθητών, των γονιών και των 
καθηγητών.
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Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι με τους 

ρυθμούς που αυξάνεται 
το κόστος  ζωής στην Κύπρο, 
αλλά και με την παράλληλη 
μείωση των εισοδημάτων, 

η παραμικρή διευκόλυνση, 
ανακουφίζει σημαντικά 
τους φοιτητές και τις 

οικογένειες τους

ιλιάδες είναι οι κύπριοι που επιλέγουν να σπουδάσουν 
στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι είναι μια ασφαλής και 
οικονομική επιλογή, αφού κάποιος εύκολα μπορεί 
να εξασφαλίσει μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων εξετάσεων. 
Κανένας όμως δεν υπολογίζει από πριν τα προβλήματα 

που θα αντιμετωπίσει στην πορεία. Αρκετές ήταν οι προσπάθειες 
από παράταξη μας για γνωστοποίηση αυτών των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Προβλήματα όμως για τα οποία 
οι προξενικές αρχές της χώρας αλλά και η κυπριακή κυβέρνηση της 
δεξιάς αδιαφορούν και αρνούνται κατηγορηματικά να επιλύσουν. 

 Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ταλαιπωρεί τους φοιτητές 
αλλά και τον κύπριο πολίτη γενικότερα είναι τα αυξημένα αεροπορικά 
ναύλα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το κόστος ζωής 
των φοιτητών. Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν αυξήσεις στις 
τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες παρά τις προσπάθειες 
εφησυχασμού από πλευράς της κυβέρνησης δυστυχώς παρέμειναν 
στα ίδια υψηλά επίπεδα. Η κυπριακή κυβέρνηση έπρεπε να έχει 
προνοήσει και να εξασφαλίσει για τους φοιτητές  της,  εδώ και χρόνια 
ανακουφιστικά μέτρα. Μέσω της κατάργησης των φόρων αεροδρομίου 
αλλά και την επιπρόσθετη αποσκευή 20 κιλών. Αντ’ αυτού κάνει πλάτες στις 
αεροπορικές εταιρίες επικαλούμενη συνεχώς ως πρόφαση τον ανταγωνισμό 
μεταξύ τους.   

Επιπλέον ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι  τον τελευταίο χρόνο οι φοιτητές κατά την 
ανάληψη μετρητών από τις ελληνικές τράπεζες με τις student card των κυπριακών 
τραπεζών, επιβαρύνονται με μια χρέωση που κυμαίνεται από δυο μέχρι τρία 
ευρώ σε κάθε ανάληψη. Ως φοιτητές που είμαστε με τις συγκεκριμένες κάρτες 
θα έπρεπε κανονικά να μην επιβαρυνόμαστε με την συγκεκριμένη χρέωση από τις 
ελληνικές τράπεζες. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι το πρόβλημα προέκυψε από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος 
μετά από οδηγία της προς τις Ελληνικές τράπεζες.  Και σε αυτή την περίπτωση 
από μέρους μας είχαν γίνει αρκετές προσπάθειες, χωρίς όμως και πάλι να υπάρχει 
οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Στα πάγια προβλήματα που μας 
απασχολούν τα τελευταία χρόνια έρχεται να 
προστεθεί και η δυσκολία που εμφανίζεται 
με τη διαδικασία για το στεγαστικό 
επίδομα των φοιτητών, που προσφέρει 
η Ελληνική κυβέρνηση και διεκδικούμε 
εξίσου και οι κύπριοι φοιτητές. Πιο 
συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι ιθύνοντες σε 
διάφορους χώρους σπουδών λειτουργούν 
διαφορετικά, δυσκολεύοντας μάλιστα 
σε αρκετές περιπτώσεις τους Κύπριους 
φοιτητές στην όλη διαδικασία εξασφάλισης 
των απαραίτητων δικαιολογητικών.  Για 
παράδειγμα για την έκδοση του Α.Μ.Κ.Α. 
που χρειάζεται για να αιτηθούμε για 
το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, τα 
τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν σοβαρά 
προβλήματα. Πλέον για την εξασφάλιση 
του συγκεκριμένου πιστοποιητικού 
απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά 
όπως η κάρτα Ευρωπαίου πολίτη και το 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που μπορούμε να το εξασφαλίσουμε 
μόνο από την Κυπριακή πρεσβεία. Δυστυχώς το πιο πάνω έχει επιφέρει το 
αποτέλεσμα, πολλοί Κύπριοι φοιτητές να μην μπορούν να αιτηθούν για τον 
στεγαστικό επίδομα.

Στην λίστα των προβλημάτων έρχεται να προστεθεί και η διαδικασία 
μετεγγραφών των Κύπριων φοιτητών στα ΑΕΙ της Ελλάδας. Αν και τα 
τελευταία χρόνια, μετά από  συνεχιζόμενους αγώνες έχει επαναφερθεί η 
διαδικασία μετεγγραφών για τους Κύπριους φοιτητές, η διαδικασία αρχικά 
παρουσιάστηκε με καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της, όμως μετά την 
πάροδο 2 χρόνων από την εφαρμογή της, πλέον διεξάγεται κανονικά. Παρ’ 
όλα αυτά όμως εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα αφού ο αριθμός των θέσεων 
που προσφέρονται για τις μεταγραφές είναι συγκεκριμένος (30 θέσεις) και 
έτσι εξακολουθούν να υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να μετεγγραφούν σε 
πόλεις όπου έχουν αδέλφια, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οικονομικά οι 
οικογένειες τους. Επιπλέον σοβαρό ζήτημα είναι ο χαμηλός αριθμός θέσεων 
που προσφέρονται για τους αλλοδαπούς-αλλογενείς φοιτητές στις φοιτητικές 
εστίες. Ως Προοδευτική Κ.Φ. ζητούμε να αυξηθεί ο αριθμός μέχρι και το 10% 
της διαθεσιμότητας, όσο είναι και το ποσοστό δηλαδή στις προσφερόμενες 
θέσεις των πανεπιστήμιων. 

Τακτικά γίνεται προσπάθεια για την επίλυση αυτών των προβλημάτων 
χωρίς όμως κανένα σημαντικό αποτέλεσμα. Μέσω τον φοιτητικών ενώσεων 
σε κάθε χώρο σπουδών, για κάθε πρόβλημα που προκύπτει αποστέλλεται 
και σχετικό δελτίο τύπου και γίνονται συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές. 
Οι αρμόδιοι φορείς δυστυχώς αρκετές φορές αδιαφορούν, ενώ παράλληλα 
δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την κυπριακή κυβέρνηση γεγονός 
που μας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
με τους ρυθμούς που αυξάνεται το κόστος  ζωής στην Κύπρο, αλλά και 
με την παράλληλη μείωση των εισοδημάτων, η παραμικρή διευκόλυνση, 
ανακουφίζει σημαντικά τους φοιτητές και τις οικογένειες τους. Την ίδια 
ώρα που τα φοιτητικά επιδόματα και η φοιτητική μεριμνά χρόνο με τον 
χρόνο κουτσουρεύονται, την ίδια ώρα που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
της κυβέρνησης στερούν τα αυτονόητα από την νεολαία, μια έξτρα χρέωση, 
ένα έξτρα πρόβλημα, επιβαρύνει και άλλο την κατάσταση. 

•Νίκη Παρασκευά, 
Τοπική Γραμματέας ΕΔΟΝ Πάτρας
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πό την πρώτη στιγμή που η πανδημία του Κορωνοϊού 
επηρέασε τη χώρα μας η Cyta έθεσε σε εφαρμογή τα 
σχέδια διαχείρισης κρίσεων, με στόχο να διαφυλαχτεί η 
επιχειρησιακή της συνέχεια και η παροχή των υπηρεσιών 
της για την αδιάλειπτη επικοινωνία των πελατών της.

Στην αναδιοργάνωση όλων των ενεργειών της, η έμφαση του Οργανισμού 
παραμένει στην πιστή τήρηση όλων των οδηγιών της Κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση του ιού, καθώς και στην προστασία του προσωπικού της, των 
πελατών της και του ευρύτερου κοινού.

Σε ό,τι αφορά τους πελάτες της, η Cyta προχώρησε σε σειρά μέτρων για 
δωρεάν εμπλουτισμό και αναβάθμιση υπηρεσιών και προϊόντων της. 

Παράλληλα ανακοίνωσε την απόφασή της για δωρεάν εγκατάσταση στις 
σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες (Internet), τηλεφωνία και Cytavision 
μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού, μετά το κλείσιμο των 
καταστημάτων για λόγους προστασίας της υγείας όλων, δόθηκε έμφαση 
στα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης.

Επίσης, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αναστολή της διακοπής υπηρεσιών 
λόγω απλήρωτων λογαριασμών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 

Επιπλέον, με απόλυτη συναίσθηση της κρισιμότητας της κατάστασης, η Cyta 
συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις της στη μεγάλη μάχη Υγείας που δίνει 

ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία.  Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ο ιός στην 
Κύπρο, ο Οργανισμός στέκεται ενεργά δίπλα στην Πολιτεία, στηρίζοντας έμπρακτα τις 
ενέργειες του Κράτους και των αρμόδιων φορέων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας.
 
Ενδεικτικά, κάποια από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Οργανισμός για το κοινό είναι τα 
ακόλουθα:
 
• Παροχή στήριξης €300.000 στο Υπουργείο Υγείας για άμεση αγορά νοσοκομειακού 
εξοπλισμού (αναπνευστήρες κ.ά) για την καλύτερη δυνατή περίθαλψη των ασθενών 
του ιού.
• Δωρεάν παροχή πακέτου SMS για την Υπηρεσία Ασθενοφόρων – 1420
• Εγκατάσταση καινούργιου δικτύου WiFi για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων 
• Αποστολή SMS εκ μέρους Κρατικών Υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες Cyta 
• Παραχώρηση καρτών προπληρωμένης τηλεφωνίας για στήριξη της πρωτοβουλίας 
εθελοντών του Υπουργείου Υγείας για διαχείριση/υποστήριξη συμπολιτών μας σε 
καραντίνα.
• Ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν στην ασφάλειά του στη χρήση 
εργαλείων επικοινωνίας (πχ διαδίκτυο, τηλεφωνία).

Στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει σήμερα και η δική μας χώρα, προτεραιότητα είναι 
η υγεία όλων μας. Ταυτόχρονα, σταθερή επιδίωξη της Cyta παραμένει η διασφάλιση 
του πολύτιμου αγαθού της επικοινωνίας. Γι’ αυτό και το ανθρώπινο δυναμικό του 
Οργανισμού επικεντρώνεται στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και ευρύτερα της κυπριακής 
κοινωνίας.

Α

ε την επάνοδο της δεξιάς στην 
εξουσία, ένεκα και της επανεκλογής 
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη στην προεδρεία 
της δημοκρατία το 2018, τα μέτρα 
λιτότητας, οι περικοπές σε μισθούς, 

συντάξεις, ωφελήματα και η συρρίκνωση του 
κοινωνικού κράτους έχουν πλέον γίνει καθημερινό 
φαινόμενο της πολιτικής που εφαρμόζουν 
οι κυβερνώντες. Συνεπακόλουθα, μέσα και 
στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος 
που καλούνται οι εργαζόμενοι να δουλέψουν, 
παρουσιάζεται μία σειρά προβλημάτων όπως 
η ανεργία, η μείωση μισθών και ωφελημάτων, 
η ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας, η 
άρνηση του δικαιώματος στο συνδικαλισμό και 
η καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων. 
Παρόλα αυτά, πολλά άλλα προβλήματα συνεχίζουν 
να προκύπτουν και από άλλες νομοθεσίες τις 
οποίες καταθέτουν οι κυβερνώντες στην Βουλή, 
οι οποίες μπορεί άμεσα να μην σχετίζονται με τις 
περικοπές που μας έχουν συνηθίσει αλλά έμμεσα 
να εγείρουν άλλα ερωτήματα για τον εργαζόμενο 
λαό. 

Πρόσφατα στη Βουλή ψηφίστηκε η συμφωνία της 
κυβέρνησης με τις συντεχνίες των εργαζομένων 
του δημόσιου τομέα για κατάργηση του «πέναλτι 
του 12%» στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα για 
όσους δημόσιους υπαλλήλους επιλέξουν να 
αφυπηρετήσουν πρόωρα. Συγκεκριμένα, η 
Βουλή ψήφισε νομοσχέδιο το οποίο αφορά 
τα επαγγελματικά σχέδια των υπαλλήλων 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
καθώς και τον τερματισμό της αναλογιστικής 
μείωσης του 12% για όσους επιλέξουν να 
συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και νοουμένου ότι 
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Παρόλα αυτά, αν 
και πολύ ορθά ψηφίζεται μια τέτοια νομοθεσία για 
τον δημόσιο τομέα, ανάλογες ρυθμίσεις μπορούν 
να κατατεθούν και για τον ιδιωτικό τομέα ενώ 
παράλληλα μπορούν να γίνουν 
κι άλλες αναβαθμίσεις από τις 
οποίες θα επωφεληθούν ακόμη 
περισσότεροι εργαζόμενοι. 

Αρχικά, αν και με τον συγκεκριμένο 
νόμο επιτυγχάνεται κατάργηση του 
πέναλτι του 12% στις συντάξεις 
των δημοσίων υπαλλήλων, στον 
ιδιωτικό τομέα θα συνεχίσουν να 
πληρώνουν πέναλτι. Η κυβέρνηση 
δεν μπορεί να περιοριστεί στον 
τερματισμό της αδικίας μόνο για 

τους δικούς της 
εργαζόμενους, αλλά 
πρέπει επιτέλους 
να αφουγκραστεί 
ό λ ο υ ς  τ ο υ ς 
εργαζόμενους του 
τόπου που παίρνουν 
σύνταξη από το 
Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

Γ ι ’ αυτό  τον 
λόγο, ως ΕΔΟΝ 
απαιτούμε ακόμα 
πιο αποφασιστικά και 
επιτακτικά από την κυβέρνηση να εισακούσει και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
που αισθάνονται κατάφωρη αδικία και αγανάκτηση, και να γίνουν άμεσες ενέργειες για να 
αλλάξει το πλαίσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμη, ζητάμε επέκταση του τερματισμού της 
αναλογιστικής μείωσης του 12% και στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΤΚΑ). Σε περίπτωση που το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων δεν μπορεί να απορροφήσει 
το κόστος, τότε αυτό μπορεί να καλυφθεί από το πάγιο ταμείο της δημοκρατίας. Σε ένα 
πρώτο στάδιο, θα μπορούσε η κατάργηση να ισχύσει για χαμηλοσυνταξιούχους, για 
τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και για όσους συνεισέφεραν στο Ταμείο 
πέραν των 40 χρόνων. Πάγια θέση της οργάνωσης μας είναι πως δεν πρέπει να υπάρχει 
συνταξιούχος με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, που σημαίνει τον καθορισμό 
της σύνταξης στα 800 ευρώ για έναν μονήρη και στα 1.200 όταν είναι και οι δύο εν ζωή.  

Επίσης, ερωτήματα εγείρονται γύρω και από το θέμα της αναπλήρωσης των αφυπηρετήσαντων 
υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα, αφού είναι σημαντικό η πλήρωση των 
κενών θέσεων οι οποίες θα προκύψουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου 
να γίνει με μόνιμο προσωπικό και όχι με τη μέθοδο της μίσθωσης υπηρεσιών. Παράλληλα, 
θα ήταν μια καλή ευκαιρία για εργοδότηση νέων οι οποίοι με την αύξηση του ορίου 
αφυπηρέτησης έχουν καταδικαστεί σε επ’ αόριστων αναμονή για είσοδο στην εργασία. 

Τέτοιες προτάσεις παρόλα αυτά απαιτούν αύξηση στις κρατικές δαπάνες, κάτι που 
δυστυχώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να προωθηθεί προς ψήφιση στην Βουλή, αφού θα 
κριθεί αντισυνταγματικό επειδή με βάση το σύνταγμα μόνο η εκτελεστική εξουσία έχει τη 
δυνατότητα να καταθέτει προτάσεις οι οποίες αυξάνουν τις κρατικές δαπάνες. Εμείς ως 
ΕΔΟΝ όμως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ανάλογες ρυθμίσεις και στον ιδιωτικό 
τομέα, για τον τερματισμό της αναλογιστικής μείωσης του 12% τουλάχιστον και στις 

χαμηλές συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, καθώς και για πλήρωση των 
κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Είναι 
καιρός πλέον η κυβέρνηση να επενδύσει στην 
επέκταση του κοινωνικού κράτους και στους 
εργαζομένους του, ανεξαρτήτως με το εάν 
εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.   

•Αργυρώ Αριστείδου
Τοπική Γραμματέας Τ.Ο. Ν.Ε. Ανατολικής 
Λεμεσού
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κατάσταση που επικρατεί τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς το τελευταίο διάστημα με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID19) 
έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την «κανονικότητα» την οποία βιώναμε. Αναπόφευκτα μια κρίση, όπως είναι και η παρούσα 
συγκυρία, φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα, προβληματισμούς, διλήμματα, επαναφέρει ακόμη και συζητήσεις που ίσως για 
την ανθρωπότητα θα έπρεπε να είχαν λυθεί οριστικά εδώ και αιώνες.

Από τις πρώτες φάσεις εξάπλωσης της πανδημίας ξεκίνησε να αιωρείται μια δημόσια συζήτηση. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η 
ασθένεια, πώς μεταδίδεται, ποιοι κινδυνεύουν, πώς αντιμετωπίζεται κοκ. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό 

η επικινδυνότητα του ιού αυτού αμφισβητήθηκε και υποτιμήθηκε από μεγάλη μερίδα του κόσμου, όχι απαραίτητα με δική του 
ευθύνη. 

Αφού έγιναν λίγο πολύ γνωστά τα χαρακτηριστικά του ιού αυτού και οι τρόποι μετάδοσής παίρνει και ευρύτερες διαστάσεις. 
Αφορμή λοιπόν για τη συζήτηση υπήρξε η εξακολούθηση της λειτουργίας των εκκλησιών αλλά και του τελετουργικού 

της «θείας κοινωνίας», παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας για την επικινδυνότητα τόσο των 
πολυπληθών συγκεντρώσεων όσο και της μετάδοσης του ιού με το σάλιο.

Εκκλησιαστική «ασυλία»
Η ασυλία στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει διπλό χαρακτήρα. Από τη μια έχουμε την πεποίθηση ορισμένων 
ιερωμένων αλλά και πιστών ότι η μετάδοση του ιού δεν μπορεί να γίνει μέσα από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, 
εφόσον αυτές προστατεύονται από την πίστη στην θεία δύναμη. Είναι αμέτρητες οι δηλώσεις αξιωματούχων 
της Εκκλησίας σε Ελλάδα και Κύπρο όπου ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγμα ότι «το σώμα και το 
αίμα του Ιησού είναι φάρμακο αθανασίας», δυστυχώς όμως υπήρξαν αντίστοιχες δηλώσεις και από ιατρικούς 
και άλλους επιστήμονες με αποκορύφωμα τη δήλωση καθηγήτριας λοιμωξιολογίας στην Ελλάδα ότι ο covid-19 
δεν μεταδίδεται από τη Θεία Κοινωνία. Είχαμε ακόμα τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του μητροπολίτη Μόρφου (που 
δυστυχώς δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο) πως για τον Κορωνοϊό φταίνε οι σαρκικές αμαρτίες και οι 
εκτρώσεις.  

Εξίσου σημαντικά επικίνδυνη είναι και η ασυλία την οποία απολαμβάνει η εκκλησία σε πολλές περιπτώσεις 
σχετικά με τα διατάγματα και τις περιοριστικές οδηγίες αντιμετώπισης της εξάπλωσης του ιού. Σε πρώτη φάση, 
και ενώ υπήρχαν όλες οι ενδείξεις και προειδοποιήσεις για τον ερχομό και την εξάπλωση του ιού, χρειάστηκε 
να φτάσουμε στις 15 Μαρτίου (και την εμφάνιση κρούσματος σε εκκλησία) για να απαγορεύσει η κυβέρνηση 
την προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. Μέχρι τότε απέφευγε όπως ο διάολος το λιβάνι 
τις ευθείες αναφορές σε σχέση με τη λειτουργία των εκκλησιών, εκτός από μια υποτυπώδη απαγόρευση 
συνάθροισης πέραν των 75 ατόμων με (τουλάχιστον) αμφισβητούμενη εφαρμογή του μέτρου. Επιπρόσθετα, 
ορισμένοι μητροπολίτες δεν συμμορφώθηκαν με τα σχετικά διατάγματα. Αποκορύφωμα, η αλλαγή της ώρας του 
εσπερινού για να μην εμπίπτει στις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, για όλες τις εκκλησίες της Λεμεσού από 
τον μητροπολίτη με κάλεσμα σε όσους πιστούς επιθυμούν να προσέλθουν. Περιμένουμε σαφώς να δούμε κατά 
πόσο θα υπάρξει και σε αυτήν την περίπτωση «θεία» ασυλία ή κατά πόσον θα βρεθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της 
δικαιοσύνης όπως θα συνέβαινε με οποιοδήποτε άλλο πολίτη του κράτους.

Ατομική υπόθεση ή κίνδυνος για την δημόσια υγεία
Το κύριο επιχείρημα που ερχόταν από την πλευρά των υπέρμαχων της κανονικής συνέχισης των θρησκευτικών 
τελετουργιών, πέραν από την ιερότητα και την ασυλία απέναντι στις ασθένειες, ήταν η επίκληση στο δικαίωμα 
της πίστης. Έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί ότι δεν υποχρέωναν και όλους τους υπόλοιπους να κοινωνήσουν, 
αλλά οι ίδιοι είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως ατομική επιλογή.

Η δική μας θέση είναι ότι ατομική υπόθεση θα ήταν αν κάποιος επέλεγε να προστατευτεί ή να θεραπευτεί από 
κάποια ασθένεια με ευλογημένο κρασί, με προσευχή ή με ξεμάτιασμα από το σπίτι του, αντί να επισκεφθεί 
κάποιο ειδικό επιστήμονα ή να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη θεραπευτική/φαρμακευτική αγωγή. Δεν είναι 
ατομική υπόθεση όταν κάτι τέτοιο γίνεται σε χώρο συνάθροισης εν μέσω πανδημίας, από τη στιγμή που όσοι 
παρευρίσκονται δεν μένουν περιορισμένοι εκεί αλλά κινούνται ανάμεσά μας φεύγοντας. Με αυτά τα δεδομένα 
αποτελεί θέμα δημόσιας υγείας και κοινής λογικής.

Θρησκεία VS Επιστήμη
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα συνθήκη έφερε τόσο τις κυβερνήσεις όσο και το κοινωνικό σύνολο μπροστά σε 
ένα κρίσιμο, κατά τη δική μας εκτίμηση, σταυροδρόμι. Θεωρούμε ότι η κρίση την οποία διερχόμαστε υπήρξε 
μια σαφής απόδειξη της σημασίας της επιστήμης στην κοινωνία του 21ου αιώνα, κάτι που δυστυχώς δεν είναι 
αυτονόητο για πολλούς. 

Υπήρξε λοιπόν μια νίκη της επιστήμης, το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις, ακόμη και οι πολιτικοί θιασώτες 
της θρησκείας, στις πλείστες περιπτώσεις και οι ηγεσίες των θρησκευτικών δογμάτων ανά το παγκόσμιο 
συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις της επιστημονικής κοινότητας. Από τη μια είναι σημαντικό για να 
επαναπροσδιοριστούμε ως κοινωνίες εν έτει 2020 και το ρόλο που (πρέπει να) έχει ο καθένας. Από την άλλη είναι 
εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι περνούν από ένα μεγάλο κύμα αμφισβήτησης, αν όχι τα θρησκευτικά δόγματα, 
τουλάχιστον οι θρησκευτικές τελετουργίες. Γιατί μπορεί σήμερα κάποιος να ισχυριστεί ασκώντας τα θρησκευτικά 
του καθήκοντα από το σπίτι, ότι τελικά η εκκλησία δεν είναι ο οίκος του Θεού αλλά μια ακίνητη περιουσία της 
Εκκλησίας. Ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά ένα γλυκό κρασί και ένα νόστιμο ψωμί. 
Μπαίνοντας σε πιο «επικίνδυνα» μονοπάτια θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει σε 
όποιο θεό θέλει χωρίς ρασοφόρους μεσάζοντες.

Κανένας συμβιβασμός με την παραίτηση
και το σκοταδισμό
Έχοντας πει όλα αυτά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος ο σεβασμός μας στις προσωπικές πεποιθήσεις και τα 
πιστεύω του καθενός. Ο σεβασμός αυτός δεν σημαίνει υποχώρηση από την πάλη για ανέβασμα του επιπέδου 
συνείδησης και συνεπώς πάλης του ανθρώπου για βελτίωση των συνθηκών ζωής. Δεν σημαίνει συμβιβασμός με 
αντιλήψεις που συσκοτίζουν τις αιτίες της εκμετάλλευσης, της ανέχειας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δεν 
σημαίνει συμβιβασμός με την παραίτηση από τον αγώνα για αλλαγή του κόσμου σήμερα για να κερδηθεί κάποια 
φανταστική βασιλεία αύριο. Δεν σημαίνει εξίσωση της όποιας πεποίθησης με την πραγματικότητα που βιώνουμε 
και «φωνάζει» να την αλλάξουμε. Στον αγώνα για αυτή την αλλαγή θέλουμε μαζί μας τον καθένα που “τρέμει από 
αγανάκτηση για κάθε αδικία” ανεξάρτητα από το προσωπικό αναφαίρετο δικαίωμα της θρησκευτικής επιλογής.

•Χρυσόστομος Μώυσεως 
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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υμπληρώνονται φέτος 150 χρόνια από τη γέννηση του Βλαντιμίρ 
Ιλίτς Ουλιάνοφ, που έμεινε στην ιστορία με το επαναστατικό του 
όνομα, Λένιν. 

Ο Λένιν, γεννήθηκε σε μια φτωχή πόλη της Ρωσίας, το Σίμπιρσκ, 
στις 22 Απριλίου του 1870. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, το 

1887 άρχισε να φοιτά στο πανεπιστήμιο του Καζάν, όπου συμμετείχε στο 
επαναστατικό κίνημα των φοιτητών. Λόγω αυτής του της δράσης τον 
απέβαλαν από το πανεπιστήμιο. Αυτή ήταν και η πρώτη επαφή του Λένιν με 
την επαναστατική δράση. Συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή της 
Πετρούπολης, όπου καταπιάνεται με τη μελέτη του μαρξισμού και συνδέεται 
με τους εργάτες.

Μέσα από τη δράση του ο Λένιν, κατάφερε να συνενώσει όλους τους 
μαρξιστικούς κύκλους της Πετρούπολης σε μία ένωση το 1895, που πήρε 
την ονομασία «Ένωση αγώνα για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης. 
Για πρώτη φορά στη Ρωσία, ξεκινά η προσπάθεια συνένωσης της θεωρίας 
του σοσιαλισμού με το εργατικό κίνημα. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο 
Λένιν φυλακίζεται από την τσαρική κυβέρνηση, για τη δράση του. Μέσα από 
τη φυλακή συνέχισε την επαναστατική του δράση, στέλνοντας μπροσούρες 
και προκηρύξεις, ενώ έγραψε και ένα σχέδιο προγράμματος του κόμματος. 
Ύστερα από φυλάκιση 14 μηνών εξορίστηκε στην Σιβηρία. Το Μάρτη του 1898 
πραγματοποιείται το πρώτο συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού 
Κόμματος Ρωσίας (ΣΔΕΚΡ), με τη συμμετοχή 9 αντιπροσώπων. Ο Λένιν δεν 
πήρε μέρος στο συνέδριο, γιατί ήταν εξόριστος στην Σιβηρία. Ο Λένιν, αφού 
εξέτισε την ποινή του, το 1900 αναχώρησε για την Ελβετία, όπου έζησε 

ως πολιτικός εξόριστος. Εκεί, το Δεκέμβρη του ίδιου έτους, προχωρεί 
στην έκδοση της εφημερίδας «Ίσκρα» (δηλαδή σπίθα), η οποία έπαιξε 

αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία ενιαίας καθοδηγητικής γραμμής 
σε όλο το κόμμα. Κάτω από τον τίτλο είχε το ρητό: «Από τη 

σπίθα θ’ ανάψει η φλόγα». 

Με την πραγματοποίηση του 2ου συνεδρίου 
του ΣΔΕΚΡ, ο Λένιν ηγήθηκε της 

ιδεολογικής πάλης που διεξήχθη στους 

κόλπους του, στο οποίο επικράτησαν οι ιδεολογικές και οργανωτικές αρχές 
που υπερασπίζονταν οι μπολσεβίκοι (πήραν το όνομα μπολσεβίκοι γιατί είχαν 
την πλειοψηφία), απέναντι στις οπορτουνιστικές και συμβιβαστικές θέσεις των 
μενσεβίκων (πήραν το όνομα μενσεβίκοι γιατί είχαν την μειοψηφία). Με την 
καθοδήγηση του Λένιν το ΣΔΕΡΚ παίρνει μορφή προλεταριακού κόμματος νέου 
τύπου, το οποίο θα λειτουργεί στη βάση της συνειδητής πειθαρχίας με τις βασικές 
αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και θα καθοδηγήσει την εργατική 
τάξη στον ιστορικό σκοπό της για την απαλλαγή από την εκμετάλλευση των 
εργατών από το κεφάλαιο και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. 
Επέστρεψε στην Πετρούπολη με αφορμή την πρώτη ρωσική επανάσταση, το 
Νοέμβρη του 1905, αλλά μετά την ήττα της επανάστασης ξαναπήρε το δρόμο 
της εξορίας, φεύγοντας για τη Γενεύη το Γενάρη του 1908.

Μετά το 1910 η Ρωσία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του επαναστατικού 
κινήματος. Το Φλεβάρη του 1917 με την επανάσταση στη Ρωσία, ο τσάρος αντικαθίσταται από την αστική κυβέρνηση 
Κερένσκι, αφού την πλειοψηφία στα σοβιέτ κατείχαν τα μικροαστικά κόμματα, μενσεβίκοι και εσέροι. 

«Οι θέσεις του Απρίλη»

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τον Φλεβάρη μέχρι τον κόκκινο Οκτώβρη και την νικηφόρα έκβαση της σοσιαλιστικής 
επανάστασης ο Λένιν επιστρέφει στη Ρωσία και επιταχύνει τις εξελίξεις καθώς καθορίζει το προσανατολισμό του 
μπολσεβίκικου κόμματος, με τις “Θέσεις του Απρίλη”. Τα καθήκοντα του προλεταριάτου πλέον αλλάζουν, θέτοντας 
ως άμεσο το στόχο της εργατικής εξουσίας, έτσι ώστε το Κόμμα των 
Μπολσεβίκων να προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει με επιτυχία τη 
Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία. Μέχρι τον Οκτώβρη του 1917 
το Μπολσεβίκικο Κόμμα κατάφερε να κατακτήσει την πλειοψηφία στα 
Σοβιέτ. 

«Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση»

Το ημερολόγιο δείχνει 6 Νοεμβρίου 1917 και ο Λένιν φτάνει στο Σμόλνι 
για να αναλάβει τα ηνία της ένοπλη εξέγερσης. Στις 7 Νοεμβρίου 
καταλαμβάνονται τα Χειμερινά Ανάκτορα. Η Μεγάλη Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση είναι γεγονός. Ο Λένιν ανεβαίνοντας στο 
βήμα του δεύτερου πανρωσικού συνεδρίου των Σοβιέτ διακήρυξε: «Η 
σοσιαλιστική επανάσταση για την οποία μιλούσαν οι μπολσεβίκοι, έχει 
συντελεστεί.» 

Στην περίοδο του εμφύλιου πολέμου και της ξένης στρατιωτικής 
επέμβασης που διενήργησαν οι δυνάμεις της ντόπιας και διεθνούς 
ολιγαρχίας, ο Λένιν ως πρόεδρος του συμβουλίου εργατοαγροτικής 
άμυνας, κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση του 
ταξικού εχθρού. Με το λαό σύσσωμο στο πλευρό του, καταφέρνει να 
συντρίψει την αντεπανάσταση και τους εχθρούς του λαού. Ο Λένιν μέχρι 
και το τέλος της ζωής του παρέμεινε καθοδηγητής της σοσιαλιστικής 
οικοδόμησης και του σοβιετικού λαού. 

Ο Λένιν ζωντανός και επίκαιρος

Ο Λένιν, έγινε καθοδηγητικός φάρος για τα κομμουνιστικά κόμματα του κόσμου, αναπτύσσοντας 
την επαναστατική κοσμοθεωρία και πρακτική της εργατικής τάξης, στοιχεία άρρηκτα δεμένα 
μεταξύ τους. Ανέπτυξε και συγκεκριμενοποίησε περαιτέρω τα συστατικά μέρη του μαρξισμού. 

–φιλοσοφία, πολιτική οικονομία, επιστημονικό σοσιαλισμό. Μελετώντας την ανάπτυξη του 
καπιταλισμού στο μεταίχμιο του 19ου και 20ου αιώνα, διαπίστωσε ότι πέρασε στο ανώτατο και 

τελευταίο στάδιο εξέλιξης του, στον ιμπεριαλισμό. Απέδειξε επιστημονικά, διατυπώνοντας το νόμο 
για την ανισόμετρη οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του καπιταλισμού, τη δυνατότητα νίκης της 

επανάστασης αρχικά σε μία μόνο (ή και μερικές) χώρα, αναπτύσσοντας τη θεωρία του αδύνατου κρίκου. 
Αγωνίστηκε ενάντια στην εθνική στενότητα και τον εθνικό εγωισμό και τόνισε ότι όταν ο καπιταλισμός θα 
κινδυνεύει, θα χρησιμοποιεί τον εθνικισμό και το σοβινισμό. Υποστήριζε τη συνένωση των κομμουνιστικών 
κομμάτων και την ενιαία πάλη ενάντια στο διεθνή καπιταλισμό, με αποφασιστική συμβολή στην ίδρυση της 
Γ΄ Κομμουνιστικής Διεθνούς, το 1919.

Ιδιαίτερη σημασία και παρακαταθήκη αποτελεί η δημιουργία του κόμματος νέου τύπου, θέτοντας τις 
απαραβίαστες αρχές του, τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και του προλεταριακού 
διεθνισμού, σε συνδυασμό με την επαναστατική στρατηγική, θέτοντας στο πρόγραμμα του την 
κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. 

Ο Βλαντιμίρ Ιλίτς Ουλιάνοφ Λένιν άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 του Γενάρη του 1924, 
σε ηλικία 54 χρονών. Το όνομα του είναι ταυτισμένο με τη Μεγάλη Οκτωβριανή 

Σοσιαλιστική Επανάσταση, ενώ το έργο του πήρε τη θέση του στην ιστορία του 
παγκόσμιου εργατικού κινήματος και ο Λένιν αποτελεί μαζί με τους Μαρξ και 
Ένγκελς τους θεμελιωτές της κοσμοθεωρίας της εργατικής τάξης.

•Φάνη Αναστασίου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ν.Ε. Πόλης Πάφου
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Ναζισμός: τα αίτια γέννησης και 
γιγάντωσής του, Βασίλης Λιόσης, 
Εκδόσεις ΚΨΜ 
Ο ναζισμός, η πιο απάνθρωπη θεωρία και πρακτική που παρουσιάστηκε στη 
σύγχρονη ιστορία του καπιταλισμού. Μελετώντας κάποιος τα ιστορικά δεδομένα του 
Μεσοπολέμου και του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί: 
Ποιο ήταν το κοινωνικό υπόβαθρο που γέννησε αυτό το ιστορικό εξάμβλωμα; Μήπως 
αυτή η απίστευτη συσσώρευση φρικαλεοτήτων οφείλεται στην ανθρώπινη φύση;

Βάλ’ τους Χ - Ο Μαύρος Χάρτη
της Ρατσιστικής Βίας
Η διαδρομή της καμπάνιας «Βάλ’ τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» 
είναι μακριά και συναρπαστική. Στόχος, να γίνει γνωστή η εγκληματική δράση της 
Χρυσής Αυγής ώστε το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί το εύρος της δράσης της. 

Άπαντα διηγήματα, Γκαμπριέλ Γκαρσία 
Μάρκες, Εκδόσεις Νεφέλη 
Ο Μάρκες καταπιάνεται με όλα τα πανανθρώπινα θέματα, όπως η συνειδητοποίηση 
του «εγώ» και του «άλλου», η κοινωνική αδικία, η κατάχρηση εξουσίας, η φτώχεια, η 
βία, ο έρωτας, ο θάνατος και βέβαια η μοναξιά που στοιχειώνει το πεζογραφικό έργο 
του.  

Η διαλεκτική του Λένιν και η μεταφυσική 
του θετικισμού, Έβαλντ Βασίλιεβιτς 
Ιλιένκοφ, Σύγχρονη Εποχή Εκδοτική 
ΑΕΒΕ
Στο επίκεντρο της δουλειάς του Έβαλντ Βασίλιεβιτς Ιλιένκοφ ήταν τα ζητήματα της 
υλιστικής διαλεκτικής και η προσπάθεια μιας συστηματικά αναπτυγμένης έκθεσης της 
διαλεκτικής ως λογικής και θεωρίας της γνώσης του σύγχρονου υλισμού. 

10+1 Μύθοι για το κυπριακό, Κυριάκου 
Νικόλας, Εκδόσεις Ψηφίδες 
Το Κυπριακό έχει πολλαπλές εξιστορήσεις και ερμηνείες, ίσως όσες και οι αφηγητές 
του. Φαινομενικώς απλά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα: «Πότε ξεκίνησε το 
Κυπριακό;» ή «Ποιες είναι οι αιτίες του Κυπριακού προβλήματος;», δεν επιδέχονται 
εύκολες απαντήσεις. 

20 η  « Ν »  π ρ ο τ ε ί ν ε ιΑπρίλης
2020

Μην ξεχάσεις το κανάλι της ΕΔΟΝ στο You-
Tube! Εκεί τις τελευταίες μέρες ανεβαίνουν 
ολόκληρες μεγάλες συναυλίες που μπορείς 
να παρακολουθήσεις ανα πάσα στιγμή! 

Δέκα μουσεία στο σπίτι σας 
Η τεχνολογία προσφέρει νέες δυνατότητες αυτό είναι σίγουρα. Τώρα μπορείτε να 
επισκεφθείτε μερικά από τα ομορφότερα μουσεία στον κόσμο από το σπίτι σας, στις 
ιστοσελίδες των οποίων θα βρείτε online περιηγήσεις. 
1. Pinacoteca di Brera – Μιλάνο
2. Μουσεία του Βατικανού – Ρώμη
3. Αρχαιολογικό Μουσείο – Αθήνα
4. Μουσείο του Λούβρου – Παρίσι
5. Μουσείο του Πράντο – Μαδρίτη
6. Γκαλερί Uffizi – Φλωρεντία
7. Μητροπολιτικό Μουσείο – Νέα Υόρκη
8. Βρετανικό Μουσείο – Λονδίνο
9. Ερμιτάζ – Αγία Πετρούπολη
10. Εθνική Πινακοθήκη – Ουάσιγκτον

Μετροπόλιταν Όπερα
Η κλειστή Μετροπόλιταν Όπερα αναμεταδίδει δωρεάν τις παραστάσεις 
των τελευταίων 14 ετών κάθε βράδυ στις 7:30 το βράδυ, ώρα Νέας 
Υόρκης ενώ θα παραμένουν διαθέσιμες στη σελίδα metopera.org για 
20 ώρες.

Ίδρυμα Θεοχαράκη
Το Ίδρυμα Θεοχαράκη «μένει σπίτι» και διαθέτει διαδικτυακές 
εφαρμογές περιήγησης στις εκθέσεις του. Έτσι διαθέσιμη στο διαδίκτυο 
είναι πλέον η έκθεση του ιδρύματος με τίτλο Η Ανθρώπινη Μορφή 
στην Ελληνική Ζωγραφική. 20ός Αιώνας από τις συλλογές της Εθνικής 
Πινακοθήκης και του Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη. 

Ποίηση και ποιητές 
Σερφάροντας στο διαδίκτυο θα πετύχεις την 
«Ανεμόσκαλα», που δίνει πρόσβαση στα ποιητικά 
άπαντα σημαντικών Ελλήνων ποιητών του 19ου και 
20ού αιώνα, ανάμεσά τους ο Γιάννης Ρίτσος και ο 
Κώστας Βάρναλης.. Ένα κλικ στο greek-language.
gr, σε οδηγεί εκεί. 

MACHUCA
1973 στη Χιλή. Το φασιστικό πραξικόπημα του Πινοσέτ και 
η ανατροπή του Αλιέντε, αλλάζει για πάντα τη ζωή τριών 
παιδιών αλλά και ολόκληρου του λαού της χιλής. 

ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ-Ο ΗΓΕΤΗΣ 
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
Η ζωή του ΓΓ του ΚΚ Γερμανίας, Ερνστ Τέλμαν, την περίοδο 
της ναζιστικής Γερμανίας. 

SHARING AN ISLAND 
Η ιστορία έχει να κάνει με τρεις Ελληνοκύπριους και 3 
Τουρκοκύπριους νέους που ταξιδεύουν μαζί σε όλη την 
Κύπρο. 

THE TRUMAN SHOW
Ένας ασφαλιστής ανακαλύπτει ξαφνικά ότι όλη του η ζωή 
είναι ένα reality show. 

Ο ΤΖΟΝΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ
Ένας Αμερικανός στρατιώτης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 
που έχει μεταβληθεί σε φυτό, θυμάται στιγμές της ζωής του 
προσπαθώντας ταυτόχρονα να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας 
με το περιβάλλον γύρω του. 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισσαριανή, μέσα 
από την ιστορία του Ναπολέωντα Σουκτζίδη. 

ΟΤΑΝ Ο ΜΑΡΞ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ 
ΤΟΝ ΕΝΓΚΕΛΣ
Εξόριστος στο Παρίσι του 1844 μαζί με τη σύζυγό του Τζένι, 
ο 26χρονος Καρλ Μαρξ συναντά τον γιο εργοστασιάρχη 
Φρίντριχ Ένγκελς. Είναι η αρχή μιας επαναστατικής 
φιλίας που θα οδηγήσει, ύστερα από τέσσερα χρόνια, στη 
συγγραφή του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου».

Ώρα για ταινία 

5 ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 

Θεατρικές παραστάσεις διαθέσιμες
online δωρεάν 
Πρόσφατες παραγωγές «ανέβηκαν» στο YouTube και στο Vimeo με σκοπό να μας ψυχαγωγήσουν στις 
δύσκολες ώρες της καραντίνας. Ανάμεσά τους συναντάμε έργα όπως τα «Ο θείος Βάνιας», «Ο βυσσινόκηπος», 
«Παραλογές ή μικρές καθημερινές τραγωδίες», «Αβελάρδος και Ελοΐζα», «Το γάλα», «Εμείς», «Χρύσιππος», 
«Κάποιος να με φωνάξει», «Ο Πλούτος» και «Όλιβερ Τουίστ». 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ…
Το Nicosia Bookfest βλέπει τον περιορισμό αλλιώς και καλεί τους μικρούς μας φίλους να αναπτύξουν τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Παιδιά ηλικίας μέχρι 13 ετών να  δημιουργήσουν μια ιστορία, παραμύθι 
με τίτλο «Περιπέτειες Καραντίνας» μέχρι 1000 λέξεις και να την αναρτήσουν στην σελίδα του Nicosia Bookfest 
στο Facebook ή να την στείλουν μέχρι τις 27 Απριλίου στο nicosiabookfestival@gmail.com. Οι καλύτερες 
ιστορίες, θα εικονογραφηθούν και θα συμπεριληφθούν σε ειδική συλλογική έκδοση η οποία θα παρουσιαστεί 
στο επόμενο Nicosia Book Fest τον ερχόμενο Οκτώβριο.



Ν: «Μετανάστες», «Έκπτωτοι 
άγγελοι», «Ειρήνη», πάρκο γλυπτικής 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα… 
Μιλήστε μας λίγο για τα έργα σας 
και τα σχέδια σας για το μέλλον.

Θα αρχίσω από το τέλος. Σχέδια για 
το μέλλον. Νομίζω προβλέπονται 
δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω 
ότι όταν όλο αυτό τελειώσει θα έχουμε 
πολλή υλικό για να δουλέψουμε. 
Σίγουρα το υλικό θα είναι κύρια για 
την προστασία της υγείας, η οποία 
είναι πολύ σημαντική, αλλά εν τέλη 
την έβαλαν στο περιθώριο. Όσο αφορά 
τα προηγούμενα έργα μου, όπως είπα 
και σε διάφορες άλλες συνεντεύξεις μου, έχουν επίκεντρο 
τον άνθρωπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία, 
τους προβληματισμούς που προκύπτουν μέσα από διάφορα 
κοινωνικά προβλήματα. Εμπεριέχουν επίσης την προσπάθεια 
μου σαν εκπαιδευτικός να ενεργοποιήσω την κριτική σκέψη 
των μαθητών, των πολιτών του μέλλοντος, στο πως να 
αντιδρούν και να  στο πως να επηρεάζουν. 

Ν: Πρόσφατα βραβευθήκατε στην Ινδία, ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς από 70 χώρες, με το AKS Global Award 
για εκπαιδευτικούς που ξεχωρίζουν ανά το παγκόσμιο για 
τη δράση τους και τις καινοτομίες που χρησιμοποιούν στον 
τρόπο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο θεωρείτε 
ότι έχουν τα μέσα και τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν; Το 
πράττουν; Και επίσης, τι αισθάνεστε εσείς ως επιβράβευση 
για το έργο σας; 

Σαν μικρή χώρα έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά 
την εκπαίδευση, την προσωπική επαφή με τους μαθητές μας, 
πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό 
για έναν δάσκαλο, είτε δημοτικού, είτε γυμνασίου, είτε 
λυκείου. Άρα, σημαντικό είναι να μην υποτιμάμε τη χώρα μας 
και θα αναφερθώ στα τελευταία γεγονότα. Με την κατάσταση 
που επικρατεί τώρα ενεργοποιήθηκε αμέσως το σύστημα της 
τηλεεκπαίδευσης μέσω του υπουργείου, έχοντας φυσικά 
κάποια προβλήματα. Εκείνο όμως που ενεργοποιήθηκε 
αυτόματα, μέσα από συζητήσεις που είχα με συναδέλφους 
ανά το παγκύπριο, είναι η ευαισθησία των εκπαιδευτικών να 

μαζέψουν τους μαθητές τους, μέσω ομάδων σε διάφορες ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες, για να δουν αν είναι καλά τα παιδιά. Αυτό ενισχύει αυτό 
που πιστεύω, ότι το πιο σημαντικό είναι η ανθρώπινη επαφή, η ψυχική 
σύνδεση που έχεις με τους μαθητές σου. Εκεί στοχεύω και κτίζω εγώ 
τόσα χρόνια και αυτό είναι ακριβώς που μου λείπει τώρα, που μένω 

στο σπίτι.

Η μεγαλύτερη επιβράβευση για το 
έργο μου είναι η τριβή που είχα 
με τους άλλους εκπαιδευτικούς. 
Υπάρχει μια παγκόσμια 
πλατφόρμα, στην οποία είμαι 
πολύ ευτυχής που έχω πρόσβαση, 
γιατί εκεί συζητάμε ακόμη και τα 
προβλήματα που υπάρχουν τώρα 
με τον κορωνοϊό. Μέσα από τις 
συζητήσεις που έχω εκεί, με 
καταξιωμένους εκπαιδευτικούς 
από Σερβία, Ελλάδα, Κορέα 
κτλ., αποκτώ γενική εικόνα για 
το πρόβλημα κορωνοϊός και 
εκπαίδευση. Στην Κύπρο, από τη 
μεριά του το Υπουργείο Παιδείας, 
είναι λογικό να έχει κάποιους 

φόβους, ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση 
και δεν θα δουλεύουν, αλλά το μήνυμα μου είναι να αφήσουν λίγη 
ελευθερία στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ξέρουν καλύτερα πως 
να βοηθήσουν τα παιδιά, πρώτα συναισθηματικά και μετά πως θα 
στηρίξουν οικονομικά τους μαθητές από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 
Επίσης, διάβαζα πρόσφατα ότι αυξήθηκε η βία στην οικογένεια και 
πρέπει να διερωτηθούμε γιατί αυξήθηκε και ίσως να είναι το οικονομικό 
κομμάτι. Άρα, πρέπει να δούμε και άλλα θέματα εκτός της εκπαίδευσης 
τα οποία αφορούν την ψυχική υγεία των μαθητών μας. 

Ν: Πιστεύετε ότι στην Κύπρο, όπου μόλις το 0,01% του κρατικού 
προϋπολογισμού της σημερινής κυβέρνησης αφιερώνεται στον 
πολιτισμό, η Τέχνη τόσο στην εκπαίδευση, όσο και πέρα από αυτή 
έχει τη θέση που πρέπει; Οι Κύπριοι καλλιτέχνες και ιδιαίτερα οι 
νέοι έχουν πεδίο έκφρασης αλλά και αναγνώρισης; 

Η Τέχνη δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει, αλλά νομίζω έγιναν 
κάποιες προσπάθειες τον τελευταίο καιρό. Το πάρκο Γλυπτικής στη 
Λάρνακα, το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, ο οποίος είναι εξαιρετικός, 
το πάρκο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αν η Κυβέρνηση δει τις 
ατομικές αυτές πρωτοβουλίες και τις στηρίξει, νομίζω ότι ο πολιτισμός 
θα μπει σε καλύτερο δρόμο. 

Η Τέχνη είναι πολιτισμός, είναι διπλωματία. Ο καλύτερος πρεσβευτής, 
είναι η Τέχνη. Μπορεί να δώσει μηνύματα, να ευαισθητοποιήσει, να 
κινητοποιήσει τον κόσμο. Είδαμε για παράδειγμα τότε με το έργο 
«Μετανάστες», πόσοι άνθρωποι είδαν διαφορετικά το θέμα της 
μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
οι περισσότεροι Κύπριοι είναι πρόσφυγες, είτε στην χώρα τους, είτε 
αλλού. 

Θα μιλήσω για δύο έργα.  «Στην Κύπρο το θαύμα λειτουργεί ακόμη», 
έγραψε ο Σεφέρης στο ποίημα του και ελπίζω να με βγάλει αληθινή. 
Ίσως κάποιες αμέλειες μας, που δεν τους δόθηκε η κατάλληλη βάση, 
όπως το θέμα της υγείας, να μπουν σε σωστό δρόμο από τώρα και 
στο εξής, γιατί το θέμα είναι να μάθουμε από τα λάθη μας. Μετά θα 
πάω στο έργο «Το καρουζέλ των εφτά θανάσιμων αμαρτημάτων», τη 
φιλαργυρία, τη βουλιμία κλπ. Είναι όλα μεταφορικά. Είναι για εκείνη 
τη μικρή μερίδα των Κύπριων, που έφερε την Κύπρο στα σημερινά 
της προβλήματα. 

Όσον αφορά τους Κύπριους καλλιτέχνες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν 
πεδίο έκφρασης στην Κύπρο, όπου δεν εμπιστεύονται τους νέους 
ανθρώπους εύκολα. Όποιος βγει από την Κύπρο και αναγνωριστεί 
στο εξωτερικό, διαπρέπει ευκολότερα όταν επιστρέψει. Εγώ, ακόμη 
και σαν καθηγήτρια Τέχνης, έπρεπε να αναγνωριστώ στο εξωτερικό 
για να μπορέσω να διαπρέψω στην Κύπρο. 

Ένα πράγμα που θεωρώ ότι δυστυχώς αναπτύσσεται, είναι ο εγωισμός, 
η αυτοπροβολή του καθενός και η καχυποψία. Οι δικοί μου άνθρωποι 
ξέρουν ότι αυτό που κάνω δεν το κάνω για κανένα προσωπικό συμφέρον, 
αλλά για να πω κάποια πράγματα, να δώσω κάποια μηνύματα, να 
διδάξω τους επόμενους πολίτες να είναι ευαίσθητοι και να βλέπουν 
τι συμβαίνει γύρω τους, χωρίς να είναι αδιάφοροι. Το «εγώ» θα ήταν 
καλά να το παραμερίσουμε γιατί είμαστε ένας πολύ μικρός τόπος και 
ειδικά αυτές τις μέρες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτός είναι και 
ο λόγος που επιβιώσαμε το ’74 και γιατί ο ένας βοηθούσε τον άλλο. 
Τώρα, δυστυχώς, μεγαλώνει το ποσοστό των κλειστών πορτών, δεν 
ξέρουμε τον γείτονα μας και αυτό είναι πολύ άσχημο, είναι το «εγώ» 
που μεγαλώνει. 

Ν: Τι ρόλο πρέπει να έχει η Τέχνη στις μέρες μας; Και 
συγκεκριμένα, τι ρόλο πρέπει να έχει η Τέχνη σε μια Κύπρο 
μοιρασμένη, σε μια Κύπρο της οικονομικής κρίσης και της 
φτιαχτής ανάπτυξης;  

Η Τέχνη είναι πρεσβευτής. Στην Κύπρο, δεν έχουμε ούτε μεγάλο 
στρατό ούτε πολλά χρήματα, έχουμε τουρισμό και Τέχνη. Και 
σπουδαίους καλλιτέχνες. Το παράδειγμα του πάρκου Γλυπτικής 
στην Αγιά Νάπα είναι πολύ σημαντικό. Ένα χωριό το οποίο ήταν 
μόνο τουριστικό και οι νέοι πήγαιναν για να ξεσαλώσουν, πήγε 
σε άλλο επίπεδο, ο τουρισμός ξαφνικά έγινε πιο ποιοτικός και οι 
τουρίστες έρχονται και για τον πολιτισμό μας. Με αυτό τον τρόπο, 
προσελκύουμε καλό τουρισμό και κατά συνέπεια καλό κόσμο. 
Εμείς οι ίδιοι όμως, δεν αναγνωρίζουμε τον πολιτισμό που έχουμε. 
Η Τέχνη δεν είναι για να στολίσει ένα σαλόνι, πρέπει να υπάρχει 
γιατί δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις, προβληματισμούς, όταν την 
βλέπεις να νιώθεις όμορφα και αισιόδοξα, γιατί μεταδίδει στον 
άνθρωπο ένα μήνυμα.  

•Επιμέλεια
Σκεύη Αθανασίου

Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λεμεσού

Η Τέχνη δεν είναι 
για να στολίσει 

ένα σαλόνι, πρέπει 
να υπάρχει γιατί δημιουργεί 

όμορφες αναμνήσεις, 
προβληματισμούς, όταν την 
βλέπεις να νιώθεις 

όμορφα και αισιόδοξα, 
γιατί μεταδίδει στον 

άνθρωπο ένα μήνυμα
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«Θρήνος», Έργο της Πόπης Νικολάου μαζί με 
8 μαθητές από το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, 

Γεροσκήπου

«Ειρήνη»,  Έργο της Πόπης Νικολάου μαζί με 6 
μαθήτριές της στην Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμυθου

«Μετανάστες»: Έργο της Πόπης Νικολάου μαζί με τους 
μαθητές της στα καλλιτεχνικά τμήματα (Β61 και Γ61) του 

περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου



Ιστορική αναδρομή
Η Δυτική Σαχάρα αποτελεί δυστυχώς μια βαθιά ταλαιπωρημένη 
υπόθεση με το λαό της να βιώνει την πραγματικότητα μιας ξεχασμένης 
ιστορίας από την διεθνή κοινότητα. Η ταλαιπωρία του λαού της Δ. 
Σαχάρας, των Σαχαράουι, ξεκινά από την περίοδο της Ισπανικής 
αποικιοκρατίας και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η αντίσταση και 
ο αγώνας τους ξεκίνησε μέσα από το Μέτωπο Πολισάριο (Polis-
ario), όπου αρχικά αποτελούσε μια ένοπλη οργάνωση που έδινε 
σκληρές μάχες ενάντια στην αποικιοκρατία από το 1973. Ο αγώνας 
όμως αυτός δεν έμελλε να τερματιστεί το 1975 μαζί με το τέλος της 
Ισπανικής αποικιοκρατίας. Η ιδέα της αυτοδιάθεσης του Λαού της 
Δ. Σαχάρας βρήκε εμπόδιο την πορεία 350.000 Μαροκινών άοπλων, 
όπου διέσχισαν την έρημο επί πέραν των 40 ημέρες, με το κοράνι 
στο χέρι μέχρι να φτάσουν στην Δ. Σαχάρα. Η συγκεκριμένη πορεία 
βαφτίστηκε ως «Πράσινη Πορεία» και εκτελέστηκε μετά από απόφαση 
του τότε Μαροκινού Βασιλιά. Με το πέρας της πορείας είχε ήδη τεθεί 
μεγάλο μέρος των εδαφών της Δ. Σαχάρας υπό Μαροκινή κατοχή. 
Εμπόδιο στον αγώνα των Σαχαράουι αποτέλεσε και η αδικαιολόγητη 
προσπάθεια της Μαυριτανίας να θέσει υπό τον έλεγχό της μέρος της 
Δ. Σαχάρας.  

Το Μέτωπο Πολισάριο αντιπροσωπεύοντας το λαό της Δυτικής Σαχάρας 
συνέχισε τον ένοπλο αγώνα του ενάντια στους νέους αποικιοκράτες. 
Οι ένοπλες συγκρούσεις κράτησαν για 16 χρόνια παρόλο που το 1977, 
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς 
του Μαρόκου περί ύπαρξης ιστορικών φυλετικών δεσμών που να 
δικαιολογούν την κατοχή της περιοχής. Η Μαυριτανία  είχε αποσύρει 
το αίτημά της το 1979. Οι Σαχαράουι είδαν την ελπίδα τους να 
δυναμώνει όταν το 1991, ο ΟΗΕ χαρακτήρισε «αποικιοκρατία» τη 
μαροκινή κατοχή και τάχθηκε υπέρ του άμεσου τερματισμού της. 
Την ίδια στιγμή απέκτησαν και ένα πολύ σημαντικό όπλο, αφού 
ο ΟΗΕ προχώρησε με σχετικό ψήφισμα το οποίο προνοούσε την 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος, με το οποίο ο λαός της Δ. Σαχάρας θα 
καλείτο να αποφασίσει το μέλλον του, δηλαδή την ανεξαρτησία ή την 
ενσωμάτωση του στο Μαρόκο. Σημαντικό γεγονός αποτελεί το ότι 
και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές αποδέχτηκαν το σχετικό ψήφισμα. 

Όλα έδειχναν πως ο αγώνας των Σαχαράουι έφτανε στην πολυπόθητη 
δικαίωση, αφού τα Ηνωμένα Έθνη απέστειλαν άμεσα ειδική ειρηνευτική 
δύναμη με σκοπό την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Η Μαροκινή 
ηγεσία όμως έδειξε πως δεν ήταν σε καμία περίπτωση πρόθυμη να 
παραχωρήσει αυτό που αδίκως κατέχει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, 
το 1995 και ενώ τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούσαν να διευκρινίσουν 
ποίοι θα είχαν δικαίωμα ψήφου, τόσο στις ελεύθερες όσο και στις 
κατεχόμενες περιοχές, η Μαροκινή ηγεσία έστειλε χιλιάδες Μαροκινούς 
εποίκους με το αίτημα να συμπεριληφθούν στους καταλόγους. Το 
συγκεκριμένο αίτημα απορρίφθηκε και η διαδικασία σταμάτησε. 

Αρχικά η προσπάθεια της Μαροκινής ηγεσίας έδειχνε να δημιουργεί 
τετελεσμένα που θα ήταν καταστροφικά για τον Λαό της  Δ. Σαχάρας. 
Για την αποφυγή όμως του αδιεξόδου, ο ΟΗΕ πίεσε εκ νέου τις δυο 
πλευρές (Μαρόκο και Μέτωπο Πολισάριο) έτσι ώστε να καταλήξουν 
σε συμφωνία το 1997 και τα Ηνωμένα Έθνη να επαναρχίσουν την 
προσπάθεια τους. Το 1999 επιτεύχθηκε η καταγραφή ψηφοφόρων 
και οι τελικοί κατάλογοι επικύρωναν δικαίωμα ψήφου σε 86,000 
Σαχαράουι τόσο στις ελεύθερες όσο και στις υπό κατοχή περιοχές. 

Για ακόμα μια φορά όμως, το Μαρόκο αντιλαμβανόμενο πως μια λίστα 
χωρίς εποίκους ψηφοφόρους θα τερμάτιζε την παράνομη κατοχή, 
προχώρησε με αίτημα συμπερίληψης στους εκλογικούς καταλόγους 
130.000 εποίκων. Το  αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει για ακόμα μια 
φορά η διαδικασία.  Παρά 
τις όποιες προσπάθειες 
έγιναν από το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, εκ’ τότε η 
διαδικασία έχει παγώσει 
χωρίς να υλοποιείτε το 
προαναφερόμενο ψήφισμα 
του ΟΗΕ. Με την πάροδο των 
χρόνων δημιουργήθηκαν 
επιπρόσθετα εμπόδια λόγω 
της προκλητικής αδιαλλαξίας 
αλλά και επιθετικότητας 
του Μαρόκο και δεν έχει 
επιτευχθεί καμία πρόοδος 
με όλα τα ενδεχόμενα 
φαντάζουν πιθανά.

Όπως περήφανα δηλώνουν 
οι πρόσφυγες Σαχαράουι, ο 

αποκλεισμός και η κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται  θα πρέπει να θυμίζει 

στην διεθνή κοινότητα το χρέος που έχει 
προς τον συγκεκριμένο λαό για 

λύτρωση και δικαίωση

Παρά τις δυσκολίες 
όμως, το Μέτωπο 
Πολισάριο με την 

ιδιαίτερη συμβολή της 
Κούβας, έχει καταφέρει να 
αναπτύξει τον τομέα 
της υγείας και της 

εκπαίδευσης
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Οι προσφυγικοί 
καταυλισμοί
Οι πρόσφυγες τις Δ. Σαχάρας εδώ και δεκαετίες 
είναι αναγκασμένοι να ζουν φιλοξενούμενοι σε 
εδάφη του Τιντούφ της Αλγερίας, σε μια περιοχή η 
οποία ελέγχεται από το Μέτωπο Πολισάριο, δηλαδή 
την κυβέρνηση Αραβικής Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Σαχάρας η οποία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της 
το 1975.  Ουσιαστικά αποτελεί περιοχή δεκάδων 
προσφυγικών καταυλισμών και υπολογίζεται 
πως φιλοξενούν πέραν των 140.000 ανθρώπων. 
Η συγκεκριμένη περιοχή στην ουσία προσφέρει 
απλά στέγη στον λαό της Δ. Σαχάρας. Η ζωή στους 
καταυλισμούς είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού 
στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην πενιχρή 
διεθνή οικονομική βοήθεια. Όπως περήφανα 
δηλώνουν οι πρόσφυγες Σαχαράουι, ο αποκλεισμός 
και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται  θα πρέπει 
να θυμίζει στην διεθνή κοινότητα το χρέος που 
έχει προς τον συγκεκριμένο λαό για λύτρωση και 
δικαίωση. 
 

Παρά τις δυσκολίες όμως, το Μέτωπο Πολισάριο με 
την ιδιαίτερη συμβολή της Κούβας, έχει καταφέρει 
να αναπτύξει τον τομέα της υγείας και της 
εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός 
πως το Μέτωπο Πολισάριο έχει κατορθώσει να 
πάρει τα εύσημα από διάφορες ανθρωπιστικές 
οργανώσεις, αφού το τμήμα που ελέγχει 
απολαμβάνει σημαντικές ατομικές ελευθερίες, 
θρησκευτική ανεκτικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη 
και δικαιώματα γυναικών (σε σύγκριση με άλλες 
Αραβικές χώρες). Ασφαλώς όμως ο λαός στο 
συγκεκριμένο κομμάτι βιώνει αμέτρητες δυσκολίες 
αλλά φροντίζει να ζει και να πορεύεται περήφανα 
ενδυναμώνοντας καθημερινά τον αδιάκοπο αγώνα 
του για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία.  

Η κατεχόμενη 
περιοχή
Το μεγαλύτερο κομμάτι της Δ. Σαχάρας  
βρίσκεται υπό Μαροκινή κατοχή και βλέπει 
προς τον ατλαντικό ωκεανό. Σύμφωνα με τους 
Σαχαράουι, η Μαροκινή κυβέρνηση δαπανεί 
σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια ημερησίως για 
την περιφρούρηση της κατεχόμενης περιοχής και 
τη συντήρηση του «αόρατου τοίχους» το οποίο 
διαχωρίζει την ελεύθερη με την υπό κατοχή 
περιοχή της Δ. Σαχάρας. Το «αόρατο τοίχος» 
αποτελεί στην ουσία μια τεράστια εδαφική γραμμή 
αρκετών χιλιομέτρων η οποία έχει ναρκοθετηθεί 
από τις Μαροκινές δυνάμεις και φρουρείται από 
τον Μαροκινό στρατό. 

Η κατεχόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από τον 
ιδιαίτερα τεράστιο ορυκτό πλούτο, κυρίως  το 
φωσφόρο και το σίδηρο. Το Μαρόκο έχει συνάψει 
παράνομες συμφωνίες με πολυεθνικές εταιρείες 
για την εκμετάλλευση του εν λόγω πλούτου. 
Συμφωνίες οι οποίες καταδικάστηκαν από τον 
ΟΗΕ χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. 

Η κατάσταση με την πάροδο του χρόνου όλο και 
παγιώνεται στην κατεχόμενη περιοχή, με το Μαρόκο 
και τις πολυεθνικές να καρπώνονται παράνομα των 
ορυκτό πλούτο των εδαφών της Δ. Σαχάρας αλλά 
και την υπεραλιεία των ακτών της. Την ίδια ώρα με 
αυτή την απροκάλυπτα παράνομη εκμετάλλευση, 
ο παράνομος εποικισμός στα κατεχόμενα 
πολλαπλασιάζεται συνεχώς με αποτέλεσμα οι 
εγκλωβισμένοι Σαχαράουι να αποτελούν μειονότητα 
στην ίδια τους την πατρίδα. Αυτό το κομμάτι του 
λαού της Δ. Σαχάρας ζει καθημερινά την βάρβαρη 
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα του Μαρόκο με 
διώξεις, αποκλεισμούς, βασανιστήρια, εξαφανίσεις 
και φυλακίσεις. Την ίδια επιθετικότητα όμως ζει και 
οποιοσδήποτε άλλος, εντός του Μαρόκο, τολμήσει 
να ταχθεί υπέρ της ανεξαρτησίας της Δ. Σαχάρας. 
Η βαρβαρότητα αποτυπώνεται και μέσα από τις 
απάνθρωπες και εξευτελίστηκες διακρίσεις που 
βιώνει ο λαός της Δ. Σαχάρας στα κατεχόμενα 
εδάφη με τον περιορισμό  της έκφρασης της 
άποψης και την απαγόρευση της τήρησης των 
παραδόσεων του. Ταυτόχρονα υπάρχει τεράστια 
δυσκολία για εξεύρεση εργασίας, αλλά ακόμα 
και όταν γίνει κατορθωτό, αυτό γίνεται με πολύ 
χαμηλότερη αμοιβή σε  σύγκριση με τους εποίκους. 
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που οι Σαχαράουι 
επιθυμούν να προχωρήσουν στη δημιουργία δικής 
τους επιχείρηση, απαιτείται πρώτα η δήλωση τους 
ως Μαροκινοί πολίτες. Ζουν δηλαδή τον απόλυτο 
εξευτελισμό στην ίδια τους την πατρίδα.   

Ο ρόλος των 
Ιμπεριαλιστικών 
Δυνάμεων
Είναι εμφανές πως, όπου υπάρχει κατοχή 
υπάρχουν και ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, με 
τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις να φροντίζουν 
έμμεσα και άμεσα να τα προωθούν και να τα 
θωρακίζουν. Στην περίπτωση της Δ. Σαχάρας 
βλέπουμε την Ισπανία από την μια να προσπαθεί 
να ισορροπήσει την κατάσταση και από την 
άλλη να συνάπτει συμφωνίες με την Μαροκινή 
κυβέρνηση στον τομέα της ασφάλειας και 
της φύλαξης των συνόρων. Βλέπουμε την 
Γαλλία να στηρίζει ανοιχτά το Μαρόκο, το 
γαλλικό κεφάλαιο να αποτελεί τον μεγαλύτερο 
επενδυτή στο Μαρόκο το οποίο φιλοξενεί την 
μεγαλύτερη γαλλική κοινότητα στο εξωτερικό. 
Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως 
οι γαλλικές πολυεθνικές κυριαρχούν στις 
επενδύσεις που έχουν γίνει στο κατεχόμενο, 
από το Μαρόκο, έδαφος της Δ. Σαχάρας. Οι ΗΠΑ 
στέκονται κι αυτές απροκάλυπτα στο πλευρό 
του Μαρόκο, θεωρώντας την Ραμπάτ ως ένα 
σημαντικό, εκτός ΝΑΤΟ εταίρο, στον πόλεμο 
κατά της τρομοκρατίας. Έξαλλου αρκετές φορές 
έχουν προχωρήσει στην πώληση στρατιωτικού 
εξοπλισμού και όπλων προς το Μαρόκο. Τέλος, 
παρά το γεγονός ότι διαχρονικά αρκετές ηγεσίες 
κρατών μελών της ΕΕ έχουν δημόσια ταχθεί 
υπέρ της ανεξαρτησίας της Δ. Σαχάρας,  η 
ΕΕ φαίνεται και αυτή να σφυρίζει αδιάφορα 
μπροστά στο μαρτύριο των Σαχαράουι.  Όχι 
μόνο δεν ασκεί ουσιαστικές πιέσεις προς το 
Μαρόκο, αλλά αντίθετα αναβαθμίζει συνεχώς τις 
σχέσεις της με την συγκεκριμένη χώρα. Τρανό 
παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία αλιείας με 
το Μαρόκο η οποία έμμεσα αναγνωρίζει ως 
Μαροκινά εδάφη και θαλάσσιες περιοχές οι 
οποίες στην πραγματικότητα ανήκουν στην 
Δυτική Σαχάρα.     

Ο προοδευτικός 
κόσμος στο πλευρό 
των Σαχαράουι
Πολλοί είναι οι λαοί αλλά και οι διεθνείς 
οργανώσεις που στέκονται αδιάκοπα στο 
πλευρό του λαού της Δ. Σαχάρας. Ανάμεσα τους 
και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών 
Νεολαιών, που διαχρονικά με τη συλλογική 
δράση των μελών της, με δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις, δημόσιες τοποθετήσεις αλλά 
και με αποστολές αλληλεγγύης δηλώνει 
ακούραστος υποστηρικτής του δίκαιου αγώνα 
των Σαχαράουι. Η ΕΔΟΝ, ως μέλος της ΠΟΔΝ 
αλλά και ως οργάνωση νεολαίας από μια χώρα 
που βιώνει την κατοχή, στηρίζει ανέκαθεν τον 
λαό της Δ. Σαχάρας, τόσο μέσα από τις θέσεις 
της όσο και μέσα από την συμμετοχή της σε όλες 
τις σχετικές δραστηριότητες της ΠΟΔΝ. Η ΕΔΟΝ 
συμμετείχε σε διάφορες αποστολές αλληλεγγύης 
της ΠΟΔΝ στους προσφυγικούς καταυλισμούς 
των Σαχαράουι. Μάλιστα σε δύο αποστολές 
υπήρξε και επικεφαλής δια της παρουσίας της 
στην προεδρία της ΠΟΔΝ. Συγκεκριμένα, το 
2011 με τον συναγωνιστή Δημήτρη Παλμύρη 
και το 2017 με τον υποφαινόμενο. Η αποστολή 
του 2017 έφτασε μέχρι το «αόρατο τοίχος» στις 
ελεύθερες περιοχές και αποτελεί μέχρι σήμερα 
την μοναδική αποστολή νεολαίας που χωρίς 
φόβο και με τόλμη φώναξε για το δίκαιο του 
λαού της Δ. Σαχάρας απέναντι από ένοπλους 
Μαροκινούς και με κίνδυνο το ναρκοπέδιο του 
«αόρατου τοίχους». 

Είναι ξεκάθαρο πως το Διεθνές Δίκαιο και η 
Διεθνιστική Αλληλεγγύη αποτελούν ίσως τα 
μόνα όπλα αυτού του ταλαιπωρημένου λαού 
που επιθυμεί τον τερματισμό της κατοχής και 
της αποικιοκρατίας. Όσο υπάρχει η Μαροκινή 
κατοχή δεν υπάρχει ειρήνη αφού οι Σαχαράουι 
ζουν από το 1991 μέσα σε συνθήκες κατάπαυσης 
του πυρός. Όσο όμως, βιώνουν την αδικία τόσο 
μεγαλώνει και ο κίνδυνος μιας στρατιωτικής 
ανάφλεξης.  Συχνά δηλώνουν πως αν κριθεί 
απαραίτητο, θα καταφύγουν και πάλι στα 
όπλα, γνωρίζοντας βέβαια πλήρως τις τραγικές 
συνέπειες που μπορεί να επέλθουν.   

•Νικόλας Παπαδημητρίου
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΕΔΟΝ
Πρώην Πρόεδρος ΠΟΔΝ

Η κατάσταση με την πάροδο 
του χρόνου όλο και παγιώνεται 
στην κατεχόμενη περιοχή, με 

το Μαρόκο και τις πολυεθνικές 
να καρπώνονται παράνομα των 

ορυκτό πλούτο των εδαφών 
της Δ. Σαχάρας αλλά και την 
υπεραλιεία των ακτών της

23δ ι ε θ ν ή Μάρτης
2020




