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E

ξαιρετικά διαχρονικό και επίκαιρο το δίστιχο του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή
Μπερτολτ Μπρεχτ. Το δανειζόμαστε φέτος για την οργανωτική εξόρμηση της
ΕΔΟΝ και καθόλου τυχαία. Αναδεικνύουμε από τη μια την αγωνιστική στάση ζωής
που πρέπει να έχει ο καθένας και η καθεμιά και από την άλλη επαναβεβαιώνουμε
την πίστη μας στο μαζικό και οργανωμένο αγώνα. Τη μόνη προϋπόθεση που
μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτικές αλλαγές στη ζωή και τη καθημερινότητα
μας. Το μόνο δρόμο για την εκπλήρωση των στόχων και οραμάτων μας.

Όποιος αγωνίζεται μπορεί και να χάσει γιατί πάντοτε υπάρχουν και
πισωγυρίσματα. Όποιος όμως δεν αγωνίζεται είναι ήδη χαμένος. Άλλωστε
χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δε δίνονται και δεν έχουμε ούτε την
πολυτέλεια αλλά ούτε και τον χρόνο για χαμένους αγώνες.

Η προοπτική της λύσης απομακρύνεται…

Ο χρόνος κυλάει σε βάρος μας και όσο οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
βρίσκονται σε τέλμα, η διχοτόμηση μονιμοποιείται επικίνδυνα και δυστυχώς
αμετάκλητα. Η προοπτική της απελευθέρωσης και της επανένωσης της
πατρίδας και του λαού μας απομακρύνεται και από αφέντες στον τόπο μας,
ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, κινδυνεύομε να μετατραπούμε σε εσαεί
θύματα της κατοχής μα αντί για συρματοπλέγματα να έχουμε απέναντι μας
σύνορα με την Τουρκία καθώς όλο και πληθαίνουν οι απόψεις και οι φωνές,
όχι μόνο από πλευράς Τουρκίας, για λύση δύο κρατών.
Όσο συνεχίζεται η προκλητικότητα της ανενόχλητης Τουρκίας στην ΑΟΖ
της Κύπρου, άλλο τόσο ενοχλεί και ροκανίζει την προοπτική της λύσης
η παρατεταμένη απραξία και οι πειραματισμοί της κυβέρνησης ΔΗΣΥΑναστασιάδη.

Αντιλαϊκό Μανιφέστο ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη

Σεπτέμβρης
2019

3

Στα 75 χρόνια ζωής και δράσης της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, συνεχίζουμε να παλεύουμε μαζί με το
κόμμα των εργαζομένων το ΑΚΕΛ και μαζικοποιούμε την ΕΔΟΝ, την πρωτοπόρα οργάνωση
νεολαίας του τόπου μας.
• Για απαλλαγή από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα και την κατοχή. Για απελευθέρωση
και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Για την μετεξέλιξη της Κύπρου σε μια
ομόσπονδη πατρίδα, γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας, πατρίδα όλων των παιδιών της.
• Δυναμώνουμε την επαναπροσέγγιση, τη φιλία και την αδελφοσύνη με τους συμπατριώτες
μας τουρκοκύπριους και παλεύουμε μαζί
ενάντια στον εθνικισμό-σοβινισμό. Δεν θα
επιτρέψουμε την επιβολή της ιστορικής
λήθης και την παραχάραξη της ιστορίας.
•
Προτάσσουμε
το
βασικό
και
αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στη μόρφωση
για όλους και απορρίπτουμε τους
πειραματισμούς στην εκπαίδευση και τις
προσπάθειες εμπορευματοποίησης της.
• Αγωνιζόμαστε μαζί με τους νέους
εργαζόμενους και τους άνεργους για
το δικαίωμα στη δουλειά. Δουλειά με
δικαιώματα κόντρα στην αυθαιρεσία της
εργοδοτικής πλευράς και στους μισθούς
επιβίωσης.
• Παλεύουμε για το δικαίωμα στη στέγη.
Δεν συμβιβαζόμαστε με την παρούσα
κατάσταση της ραγδαίας αύξηση των
ενοικίων. Η στέγη για εμάς είναι δικαίωμα
και όχι άπιαστο ή ακατόρθωτο όνειρο.
• Στηρίζουμε τις όποιες προσπάθειες
αποσκοπούν στην καθολική πρόσβαση
του λαού στην ποιοτική περίθαλψη ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας. Απαιτούμε τη
στήριξη και αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
• Δίνουμε μάχη κόντρα στη αυθαιρεσία και την λογική που θέλει το περιβάλλον θύμα της
καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτού του συστήματος που είναι ικανό να κάψει τον πλανήτη
ολόκληρο για να πλουτίσει.
• Ενώνουμε τη φωνή μας με τους δοκιμαζόμενους λαούς του κόσμου κόντρα στον
ιμπεριαλισμό και την τρομοκρατία του.

Αυτός ήταν και
παραμένει για
εμάς ο μόνος
δρόμος. Η μαζική και
οργανωμένη
πάλη. Η
συλλογική
διεκδίκηση.

Και ενώ το Κυπριακό βρίσκεται σε τέλμα και ελπίζουμε όχι σύντομα σε οριστικό
αδιέξοδο, οι κυβερνώντες συνεχίζουν εργολαβικά την υλοποίηση του δικού τους μανιφέστου
που δεν είναι άλλο από την φτωχοποίηση του κυπριακού λαού προς όφελος των λίγων, των
τραπεζών, των φίλων και κουμπάρων και γενικά του περίγυρου του προεδρικού. Σε πρώτο
πλάνο βρίσκεται η κερδοφορία των τραπεζών με τίμημα τις εκποιήσεις και το ξεσπίτωμα του
κόσμου, έστω κι αν άστεγοι πεθαίνουν σε παγκάκια και δρόμους της Κύπρου.

Στην ατζέντα των κυβερνώντων δεν εκλείπουν βέβαια και τα διαχρονικά απωθημένα
όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, η απορρύθμιση
των εργασιακών σχέσεων, οι αντιδραστικές αλλαγές στην παιδεία, ο ετσιθελισμός και η Επιλέγουμε τον δρόμο της οργάνωσης και της συλλογικής πάλης
καταστολή.
Αυτός ήταν και παραμένει για εμάς ο μόνος δρόμος. Η μαζική και οργανωμένη πάλη. Η
συλλογική διεκδίκηση. Σε αυτόν πορευόμαστε με διαχρονικές αξίες και αρχές όπως είναι
Συνεχίζουν στο δρόμο που χάραξαν: Ετσιθελισμός, καταστολή, συνεχείς παραβιάσεις και η ειρήνη, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, ο διεθνισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτόν
ντίλ με την Αρχιεπισκοπή. Και αυτό δεν τους εμποδίζει αλλά ούτε και τους ενοχλεί έστω κι αν πορευόμαστε με την προοπτική ενός ευτυχισμένου σοσιαλιστικού μέλλοντος χωρίς πολέμους
Κύπρος έχει μετατραπεί σε πλυντήριο ξεπλύματος και βρίσκεται διεθνώς στο επίκεντρο της και εκμετάλλευση.
διαπλοκής και της διαφθοράς με την σφραγίδα του ίδιου του Προέδρου και του δικηγορικού
του γραφείου.
Με την ΕΔΟΝ στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη πόλη και στην ύπαιθρο, οι αγώνες μας
μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΕΔΟΝ.

Απέναντι στο περιβόητο success story απαντούμε: Δε θα πάρουμε!

Δεν υποχωρούμε στις δυσκολίες που ορθώνονται ενώπιον μας, στην επιχειρούμενη απαξίωση •Βάκης Χαραλάμπους
και στην απόϊδεολογικοποίηση των πάντων.
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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παραπολιτικά

συνέντευξη

«Ν»: Μέσα σε ποιες συνθήκες θα αρχίσει η
φετινή ακαδημαϊκή χρονιά για τους φοιτητές;
Αδιαμφισβήτητα, καθοριστικό παράγοντα για να μπορέσει
να αντεπεξέλθει στις σπουδές του ένας φοιτητής, αποτελεί η
οικονομική κατάσταση του ιδίου και της οικογένειας του. Οι συνθήκες
λοιπόν κάτω από τις οποίες αρχίζει η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, δεν μπορούν να είναι ξεκομμένες
από τη σημερινή φτωχοποίηση του λαού μας, ένεκα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας, που
ακολουθούνται πιστά από τη Κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ αλλά και τους όμοιους τους σε όλη
την Ευρώπη. Πολιτικές που έχουν ως φιλοσοφία τους να υποτάξουν και την Παιδεία, στη λογική
της ιδιωτικοποίησης και απορρύθμισης των πάντων για να εξυπηρετήσουν τα συμφερόντων των
λίγων και οικονομικά ισχυρών, εις βάρος των υπολοίπων. Καθόλου τυχαία που χρόνο με το χρόνο
αυξάνονται οι φοιτητές που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν ή ακόμα χειρότερα αναγκάζονται
να σταματήσουν τις σπουδές τους.
«Ν»: Θεωρείτε δηλαδή ότι η κρατική στήριξη σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι αρκετή;
Όχι δεν είναι αρκετή. Τα τελευταία έξι χρόνια, κεκτημένα δικαιώματα των φοιτητών κατακερματίστηκαν
στο βωμό της λιτότητας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση της κρατικής φοιτητικής
μέριμνας κατά 24 εκατομμύρια. Ενώ λοιπόν σήμερα τα ενοίκια βρίσκονται στα ύψη, η πλειοψηφία
των κυπριακών νοικοκυριών βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται ενώ το κόστος ζωής
αυξάνεται. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να στηρίξει τους φοιτητές, μαγειρεύει αριθμούς και προχωρεί
σε νέες περικοπές κάθε χρόνο. Αν θέλουν οι κυβερνώντες να παρουσιάσουν «νοικοκύρεμα» στους
προϋπολογισμούς τους, ας τα ζητήσουν από όσους αυξάνουν τα κέρδη τους μέσα σε συνθήκες
οικονομικής κρίσης, από αυτούς που εκπροσωπούν δηλαδή.
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Η

26η
Συνδιάσκεψη
του Φοιτητικού
Τμήματος της
ΕΔΟΝ που
πραγματοποιήθηκε στις
28/7/18, εξέλεξε τη
Γραμματεία του Φ.Σ.
και τον επικεφαλής
της Προοδευτικής Κ.Φ.
Έχοντας υπόψη το
σημαντικό έργο που
παράγει η φοιτητική
μας παράταξη αλλά
και τις προκλήσεις
που έχει το φοιτητικό
κίνημα ενώπιον του,
η «Ν» παρουσιάζει
μια ενδιαφέρουσα
συνέντευξη με
τον νεοεκλεγέντα
Επικεφαλής της
Προοδευτικής Κ.Φ,
Αντρέα Σόλωνος.

«Ν»: Η ύπαρξη και λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων στη Κύπρο σήμερα, παρέχει το
δικαίωμα σε αρκετούς νέους για δημόσια και δωρεάν Παιδεία στο τόπο μας. Αυτή η άποψη
ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα;
Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, αλλά και η συνεχής
επέκτασή τους, όπως η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρο το Σεπτέμβριο του
2013, αποτελούν ιστορικές κατακτήσεις του λαού μας. Μάλιστα η Προοδευτική Κ.Φ. και η Αριστερά,
πρωτοστάτησαν σε αυτές. Τα δημόσια τριτοβάθμια ιδρύματα υπηρετούν σημαντικά την κοινωνική
ανάγκη για πρόσβαση όλων των νέων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, η σημερινή
κατάσταση δεν πρέπει να μας ικανοποιεί. Θα πρέπει να αποτελεί πάγια πολιτική του κράτος η
επέκταση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Παράδειγμα αποτελούν οι προσφερόμενες θέσεις.
Ως Προοδευτική παλεύουμε διαχρονικά για την αύξηση τους, ώστε να εισαχθούν στα δημόσια
πανεπιστήμια περισσότεροι νέοι κόντρα σε αντιλήψεις, που δυστυχώς εκτρέφονται από τους
κυβερνώντες και αρκετούς εντός των ακαδημαϊκών κύκλων, που στο όνομα της αριστείας και μόνο
θέλουν την Παιδεία να είναι δικαίωμα των λίγων και εκλεκτών και όχι κοινωνικό αγαθό.
Πρόσφατα στα δύο δημόσια πανεπιστήμια, παραχωρήθηκαν οι αδιανέμητες θέσεις από τις τελευταίες
κατανομές, σε υποψήφιους που παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις, αντί να εξαντληθούν στους
υποψήφιους από τον κατεξοχήν τρόπο πρόσβασης, τις παγκύπριες εξετάσεις. Ενέργειες που
δίνουν δυστυχώς τροφή σε όσους επιθυμούν μέσα από ελιτίστικες προσεγγίσεις, την εναλλακτική
εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια πέραν των παγκύπριων εξετάσεων. Επίσης, αποτελεί πάγια
μας θέση και η ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων στα δημόσια πανεπιστήμια, που θα αυξήσει και
τις προσφερόμενες θέσεις, όπως για παράδειγμα τμήματα μουσικών σπουδών. Τέλος, δεν μπορώ
να μην τονίσω ότι η δημόσια παιδεία, δυστυχώς δεν είναι και πραγματικά δωρεάν. Για αυτό το
λόγο και ως Προοδευτική παλεύουμε για δωρεάν παροχή υλικών και βιβλίων καθώς και για την
ανέγερση περαιτέρω φοιτητικών εστιών, αφού οι υφιστάμενες δεν επαρκούν και τα ενοίκια στις
γύρω περιοχές σήμερα είναι απρόσιτα.
«Ν»: Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ιδιωτικά ποια είναι κατάσταση μέσα στις σημερινές
συνθήκες;
Είναι γεγονός ότι όσο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί, τότε ο
φοιτητής και οι ανάγκες του έρχονται σε δεύτερη αν όχι και σε τρίτη. Χρόνο με το χρόνο, αυξάνονται
αισθητά πλέον τα δίδακτρα, που ξεπερνούν ακόμη και τις 10 με 12 χιλιάδες ευρώ. Γεγονός που
προκύπτει και από την ανοχή της κυβέρνησης που όχι απλά παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά
εν μέσω πλην σαφώς τη δικαιολογεί. Αν υπολογίσει κανείς τα επιπλέον έξοδα για βιβλία, υλικά
και ενοίκια θα αντιληφθεί αμέσως το κόστος σπουδών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και γιατί μεγάλη
μερίδα φοιτητών τους αναγκάζεται να σταματήσει. Από μεριάς μας επιμένουμε στη θέση μας για
άμεση μείωση των διδάκτρων κατά 30% στη βάση των εγκεκριμένων διδάκτρων του 2010-11 και
συμπερίληψη των εξόδων για υλικά και βιβλία στο κόστος που πληρώνει ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο.
«Ν»: Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα οι φοιτητές μας που σπουδάζουν στο εξωτερικό;
Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν και αυτοί αρκετά οικονομικά ζητήματα,
όπως αυτό των ψηλών αεροπορικών ναύλων, κόστος ενοικίων, η χρέωση πλέον της ανάληψης
μετρητών από τις τράπεζες της Ελλάδας κ.ο.κ.. Ζητήματα για τα οποία μέχρι σήμερα δίνουμε τη
δική μας καθημερινή μάχη για θετική κατάληξη.
Παρακολουθούμε επίσης με ιδιαίτερη ανησυχία και τις εξελίξεις γύρω από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Δεν φτάνουν τα σοβαρά προβλήματα των πανεπιστημίων που προκύπτουν από τις αντιλαϊκές πολιτικές
που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, όπως η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των ιδρυμάτων
με προσωπικό, ήρθε τώρα και η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου από την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας. Στόχος τους δεν είναι άλλος από την αποδυνάμωση του ελληνικού φοιτητικού
κινήματος, ώστε η πανεπιστημιακή έρευνα και γνώση να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ιδιωτικών
συμφερόντων χωρίς την όποια αντίσταση.

Επομένως δεν μπορεί ο
ρόλος μας να είναι άλλος
από τις προσπάθειες για
ένα πλατύ μέτωπο νεολαίας
σε κάθε χώρο σπουδών, που θα
αντισταθεί στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές και θα
υπερασπιστεί το
δικαίωμα στη
μόρφωση και στη ζωή
με αξιοπρέπεια για
όλους.
«Ν»: Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Προοδευτικής
Κ.Φ. στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά;
Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, στα 45 χρόνια ζωής της, υπήρξε σταθερά η πρωτοπόρα
δύναμη διεκδίκησης και δημοκρατίας μέσα στο οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, η
δύναμη υπεράσπισης των κεκτημένων των φοιτητών και της περαιτέρω επέκτασης
των δικαιωμάτων τους. Επομένως δεν μπορεί ο ρόλος μας να είναι άλλος από τις
προσπάθειες για ένα πλατύ μέτωπο νεολαίας σε κάθε χώρο σπουδών, που θα αντισταθεί
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και θα υπερασπιστεί το δικαίωμα στη μόρφωση και στη
ζωή με αξιοπρέπεια για όλους. Ιδιαίτερα σήμερα που εντείνονται οι προσπάθειες στο
χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η Διαδικασία της Μπολόνια, για υποταγή
της παιδείας στις ανάγκες του κεφαλαίου και συρρίκνωση του περιεχομένου των
σπουδών μας. Απαιτείται επομένως ένα μαζικό και διεκδικητικό φοιτητικό κίνημα, με
μπροστάρη την ΠΟΦΕΝ και τις Φοιτητικές Ενώσεις σε κάθε χώρο σπουδών. Στόχος να
αντεπιτεθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και να μην χαρίσουμε ότι με αγώνες δεκαετιών
κερδήθηκε από τους φοιτητές και το λαό μας.
Επιμέλεια:
•Ελένη Ευαγόρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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ετά τα «καλά» παιδιά του ΕΛΑΜ, τον Θεό που δεν σώζει κανέναν δωρεάν, τα παντελόνια που εμποδίζουν τη σεξουαλική επιθυμία των κοριτσιών προς το αντίθετο φύλο,
τον καρκίνο που πρέπει να είναι του χαρακτήρα σου για να σου κάνει ζημιά και των λοιπών μελιστάλακτων, γεμάτων «χριστιανική αγάπη» δηλώσεων μητροπολιτών και
αρχιεπισκόπου, φτάσαμε στο φαινόμενο Μόρφου Νεόφυτος. Οι δηλώσεις του σίγουρα κατάφεραν να ταρακουνήσουν τα νε(ύ)ρά της κυπριακής κοινωνίας. Τι λέει όμως η
κοινή γνώμη για αυτή την «θεία» ρητορική απέναντι στους ομοφυλόφιλους και τις γυναίκες;

Το ιστορικό
Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος σε ομιλία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δημιουργία των ομοφυλόφιλων ατόμων δίνοντας την «επιστημονική», όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε,
ανάλυση πως είναι δημιούργημα πρωκτικού σεξ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Από τη θεματολογία των ομιλιών του δεν έλειψε και το θέμα των αμβλώσεων με τον Μητροπολίτη
να τις εξισώνει με τις κατά συρροή δολοφονίες γυναικών που πρόσφατα συγκλόνισαν τον τόπο μας. Οι δηλώσεις αυτές έτυχαν μεγάλου σχολιασμού από οργανώσεις και κόμματα αλλά
και από την κοινή γνώμη που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό για πολλές μέρες.
Σε μια προσπάθεια να αφουγκραστεί τις απόψεις των πολιτών η «Νεολαία» ζήτησε από νέους και απόφοιτους σχετικών ειδικοτήτων, να δώσουν τα δικά τους σχόλια επί του θέματος:

Στυλιανός Ιωάννου, απόφοιτος
Κοινωνιολογίας

Αντρέας Παναγιώτου - Στρατιώτης

«Τον τελευταίο μήνα, η μισάνθρωπη ρητορική του Μητροπολίτη Μόρφου έχει
κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Γιατί μας έχει κάνει όμως τόση εντύπωση;
Έχοντας πιστούς συμμάχους τη δεξιά, την ακροδεξιά και το κεφάλαιο, εκεί
όπου «νομιμοποιούνται» λόγω των σχέσεων συνδιαλλαγής, οι θρησκευτικοί
κύκλοι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις πιο συντηρητικές, αντιδραστικές και
αντιεπιστημονικές απόψεις. Ανενόχλητοι πλέον, παρεμβαίνουν ανοιχτά στην
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο, προσωπικά δεν μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση οι σχετικές δηλώσεις. Η
εκκλησιαστική ηγεσία της Κύπρου έχει επιβεβαιώσει πολλάκις στο παρελθόν
ότι οι σκοταδιστικές και παρωχημένες της θέσεις δεν είναι κεραυνός εν αιθρία,
αλλά ο τρόπος αντίληψης της. Ο λαός πρέπει, να στρέψει την κριτική του
και προς όλους όσοι πατρονάρουν και συνδιαλέγονται με την εκκλησιαστική
ηγεσία, τον φορέα αυτών των αντιλήψεων».

Μαρία ΔίπλαρουΜεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ψυχολογίας
«Βλέπεις στα social media μια φωτογραφία του
Μόρφου. Διαβάζεις τι γράφει η λεζάντα, αγνοείς
-καθώς θεωρείς πως πρόκειται για ένα τυχαίο
meme και προχωράς στην επόμενη δημοσίευση.
Τελικά όχι, ήταν αλήθεια. Απορώντας που αυτή η
φράση όντως ειπώθηκε, αναζητάς περισσότερες
πληροφορίες. Το πρόβλημα δεν είναι το ότι
σήμερα άτομα κάνουν χρήση τέτοιων λόγων –
ακόμη και ως παραπομπές. Το πρόβλημα δεν
είναι καν, το ότι υπάρχει απήχηση τέτοιων λόγων
σε κοινό. Είναι ότι η παιδεία και η προσάρτηση
της επιστήμης στα εκπαιδευτικό σύστημα
είναι τόσο σημαντική, που όταν το κράτος το
αγνοεί, παρατηρούμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί
αν ήταν σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, θα είχαμε
απαλλαγεί μερικώς από το «Πατρικό Δίκαιο»,
θα σεβόμασταν περισσότερο τη γυναίκα. Δεν
θα κάναμε διακρίσεις. Αν βάζαμε λίγο αυτί
στην επιστήμη θα βρίσκαμε περισσότερες
απαντήσεις σε φαινόμενα και καταστάσεις, από
τις απαντήσεις που μας δίνουν οι περγαμηνές και
οι πλάκες. Δε βαριέσαι κάποτε θα τα μάθουμε,
όπως μάθαμε ότι τους κεραυνούς δεν τους ρίχνει
ο Δίας, επειδή τσαντίστηκε.»

«Αν άκουγαν αυτά τα λόγια εν έτει 2019 μ.Χ. ο Δαρβίνος, ο Μέντελ και
οι Γουάτσον - Κρικ, θα υποστήριζαν πως οι εργασίες τους είχαν αποτύχει
παταγωδώς. Ο Δαρβίνος θα ζητούσε αποζημίωση για τα ταξίδια, στα οποία
αφιέρωσε τη μισή του ζωή, ώστε να διαμορφώσει τη θεωρία της εξέλιξης
των ειδών. Ο Μέντελ θα ήταν αιτητής εγγράφων που διαπιστώνουν πως
χρήζει ψυχιατρικής υποστήριξης, αφού η ανακάλυψη των τριών βασικών
νόμων της φύσης που διέπουν την κληρονομικότητα, θα έλεγε πως είναι
μια απάτη. Επίσης, οι Γουάτσον και Κρικ, θα έκαιγαν σε δημόσια θέα το
Νόμπελ που κέρδισαν, αφού ήταν οι πρώτοι που κατάφεραν να μελετήσουν
τη δομή του DNA και να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η
γενετική πληροφορία, διατυπώνοντας το μέσω του διεθνούς δόγματος της
μοριακής Βιολογίας. Απ’ ό,τι φαίνεται, ο μεσαίωνας δεν έμεινε μια περίοδος
που χάθηκε μέσα στην ιστορία. Αν οι προκαταλήψεις εξακολουθούν να
είναι νόμοι και οι “μάγισσες” ακόμα διώκονται, τότε επιλέγω να πετάξω
με τη σκούπα μου».
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Επιμέλεια:
•Χάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

πολιτική

Σ

τις 9 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε η
πρώτη άτυπη διάσκεψη μεταξύ του Πρόεδρου
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του
Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί,
έπειτα από 2 ολόκληρα χρόνια στασιμότητας
στο Κυπριακό.
Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κραν
Μοντανά τον Ιούλιο του 2017, ακολούθησε ένα διάστημα
πλήρους στασιμότητας. Μέσα σε αυτό το διάστημα
ακούστηκαν και έγιναν πολλά με αποτέλεσμα χρόνο με
το χρόνο η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών να έχει
χαθεί και το χάσμα να έχει μεγαλώσει. Για πρώτη φορά
ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Έσπεν Μπαρθ Έιντε απέδωσε
ευθύνες για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και
στην Ελληνοκυπριακή πλευρά αναφέροντας πως «Πρέπει
να παραδεχτούμε ότι υπήρξε συλλογική αποτυχία». Την
ίδια στιγμή η κυβέρνηση με τον κύριο Αναστασιάδη μόλις
πριν λίγο καιρό έκανε λόγο για μια «αποκεντρωμένη
ή χαλαρή ομοσπονδία», ξεφεύγοντας πλήρως από
το συμφωνηθέν πλαίσιο, προκαλώντας την πλήρη
σύγχυση όσον αφορά τις προθέσεις του στο κυπριακό
και πληγώνοντας για ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη των
Ελληνοκυπρίων. Παράλληλα, η Τουρκία χωρίς συνομιλίες να
βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει εντείνει την επιθετική της ρητορική
αλλά και πολιτική, αγνοώντας πλήρως τις συγκλίσεις μεταξύ
των δύο κοινοτήτων και προκαλώντας στην κυπριακή ΑΟΖ. Έτσι
λοιπόν, οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει νέα παράθυρα σύγκρουσης
και αντιπαράθεσης με αποτέλεσμα να έχουν προκαλέσει
σύγχυση στις δύο κοινότητες που παρακολουθούν με
αγωνία όλα αυτά τα γεγονότα να εξελίσσονται.
H συνάντηση αυτή λοιπόν, η οποία έχει
πραγματοποιηθεί υπό το φως όλων
αυτών των εξελίξεων έχει ιστορική
σημασία. Ο κύριος Αναστασιάδης με το
τέλος της συνάντησης δήλωσε πως η
διάσκεψη έγινε μέσα σε ένα «ιδιαίτερα
δημιουργικό και ειλικρινές κλίμα όσων
αφορά την προοπτική επανέναρξης
των
διαπραγματεύσεων»
ενώ
παράλληλα επιβεβαίωσε πως η βάση
για επίλυση του κυπριακού εξακολουθεί
να είναι η συμφωνημένη από το 1977
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αρκεί
όπως είπε να «οδηγεί σε ένα λειτουργικό
και βιώσιμο κράτος». Παράλληλα, θέμα
συζήτησης υπήρξε και η προκλητική
στάση της Τουρκίας όσον αφορά τους
υδρογονάνθρακες, την οποία ο κύριος
Αναστασιάδης χαρακτήρισε παράνομη ενώ
ταυτόχρονα τόνισε πως οι ενέργειες αυτές
«δεν μπορούν να δημιουργούν θετικό κλίμα».
Το ΑΚΕΛ από πλευράς του, έχει χαρακτηρίσει την
συνάντηση ως «κομβικής σημασίας για το μέλλον
και την προοπτική της χώρας μας» ενώ από την
πρώτη στιγμή κράτησε θετική στάση απέναντι στην
πρόταση για μια άτυπη διάσκεψη. Το ΑΚΕΛ γνωρίζει
πολύ καλά την σημασία αυτής της συνάντησης, μέσα
στα 2 χρόνια αδράνειας δεν σταμάτησε ούτε στιγμή
να ζητά την επανέναρξη των συνομιλιών αλλά και
να προειδοποιεί για τον κίνδυνο διχοτόμησης, η οποία
ευνοείται από την στασιμότητα.
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Γι’ αυτό ο ΓΓ, Άντρος Κυπριανού, σε δημοσιογραφική
διάσκεψη λίγες μέρες πριν από την συνάντηση, επεσήμανε
την ανάγκη για τη επιτυχή έκβαση της συνάντησης αφού
όπως ανέφερε μια ακόμη αποτυχία πολύ πιθανό να
οδηγούσε στην οριστική διχοτόμηση.
Ο Νεοκλής Συλικιώτης με το τέλος της συνάντησης δήλωσε
πως έγινε το πρώτο βήμα στην προοπτική επανέναρξης
του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Την ίδια
στιγμή εξέφρασε την επιθυμία του ΑΚΕΛ όπως η νέα
συνάντηση με την παρουσία της Ειδικής Απεσταλμένου
του ΓΓ του ΟΗΕ Τζειν Χολ Λουτ, ανοίξει τον δρόμο για
διεξαγωγή της τριήμερούς συνάντησης με το ΓΓ του
ΟΗΕ, η οποία θα προετοιμάσει κατάλληλα το έδαφος για
πραγματοποίηση της διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Επιπλέον, το ΑΚΕΛ όπως ανέφερε ο κύριος Συλικιώτης
«καλεί τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων όπως αρθούν στο
ύψος των ιστορικών
στιγμών
και
με θάρρος και
αποφασιστικότητα
να πείσουν το ΓΓ του
ΟΗΕ ότι είναι έτοιμοι
για τριμερή συνάντηση
που θα έχει νόημα». Την
ίδια στιγμή επεσήμανε την
ανάγκη όπως οι δύο ηγέτες
συμφωνήσουν στην επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν
μείνει στο Κρανς Μοντανα, επαναβεβαιώνοντας
όλες τις επιτευχθείσες συγκλίσεις, στη βάση του
Πλαισίου Γκουτέρες και του άτυπου εγγράφου για
το μηχανισμό εφαρμογής λύσης, κάτι το οποίο είναι
προφανές πως επιθυμεί και ο ΓΓ του ΟΗΕ.
Από πλευράς του ο ΓΓ του ΟΗΕ σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με τον κύριο Αναστασιάδη
πριν από την συνάντηση, επεσήμανε πως
εξακολουθεί να είναι απόλυτα δεσμευμένος
στην προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών
για επίλυση του Κυπριακού και πως θα παραμείνει
σε επαφή για τα επόμενα βήματα.

Όλα τα φώτα λοιπόν είναι στραμμένα στους ηγέτες των δύο
κοινοτήτων, οι οποίοι οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων
και να δείξουν βούληση για να λυθεί το κυπριακό
πρόβλημα. Είναι καιρός να αφήσουν στην άκρη
τις ανέφικτες και ακραίες τοποθετήσεις και να
δουλέψουν με σοβαρότητα προς την αναζήτηση
μιας συμβιβαστικής λύσης. Μέσα σε αυτά τα
δύο χρόνια στασιμότητας έχει χαθεί πολύτιμος
χρόνος, έχουν περάσει 45 ολόκληρα χρόνια
και ο κλοιός όλο και στενεύει. Το στάτους
κβο δεν μπορεί και ούτε πρέπει να αποτελεί
βιώσιμη επιλογή. Οι δύο ηγέτες λοιπόν πρέπει
να προχωρήσουν μπροστά με προσοχή, διότι μια
ακόμη αποτυχία θα έχει οδυνηρά αποτελέσματα για
την Κύπρο και το κυπριακό λαό στο σύνολο του.
•Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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επιστημονική κοινότητα στις θετικές επιστήμες για δεκαετίες περιτριγύριζε το ερώτημα πιο μόριο του κυττάρου είναι αυτό που περιέχει την γενετική πληροφορία της
όποιας την κληρονομικότητα περιέγραψε πρώτος ο Mendel ανάμεσα στα έτη 1856 και 1863.
Σε ένα ζωικό κύτταρο το 70% εξ αυτού είναι νερό το υπόλοιπο 30% είναι “χημικές ουσίες”. Από τις “χημικές ουσίες” το 15% είναι πρωτεΐνες το 6% είναι RNA, το 4% είναι
ιόντα και αλλά μικρά μόρια, το 2% είναι φωσφορολιπίδια, το άλλο 2% είναι πολυσακχαρίτες και μόλις το 1% είναι το DNA.

Οι ερευνητικές τάσεις για δεκάδες χρόνια στριφογύριζαν
γύρω από τις πρωτεΐνες, αναζητώντας το μόριο που φέρει
την γενετική πληροφορία, οι οποίες μετά το νερό ήταν σε
ποσοτικά δυσανάλογες σε σχέση με τα υπόλοιπα μόρια, στο
κύτταρο.
Ο πρώτος ερευνητής που μπόρεσε να ξεφύγει από την τάση
της εποχής και να προτείνει ότι ίσως ένα άλλο μόριο είναι
το γενετικό υλικό και όχι κάποια πρωτεΐνη, ήταν ο Johann
Fredrich Miescher το 1869 στο πανεπιστήμιο του Tubingen
στην νότια Γερμανία. Ο Miescher κοίταζε το πύον στους
χειρουργικούς επιδέσμους μέσα από ένα μικροσκόπιο.
Παρατήρησε ότι υπήρχε μια μεγάλη ποσότητα από ένα
υλικό που το ονόμασε nuclein επειδή ήταν στους πυρήνες
των κυττάρων. Ο λόγος που τον έκανε να υποψιαστεί την
σημαντικότητα του ήταν η πλειονότητα του στο οπτικό
του πεδίο. Αργότερα σε επιστολή του προς τον δευτέρου
βαθμού συγγενή του Δρ. Miescher πρότεινε ότι αυτά τα
ασυνήθιστα μόρια θα μπορούσαν να έχουν να κάνουν με
την κληρονομικότητα. Αύτη η αντίληψη του Johann Fredrich
Miescher αγνοήθηκε από την επιστημονική κοινότητα για
ογδόντα πέντε χρόνια.

Επιστημονική Συμφωνία
Τη δεκαετία του 1920, οι επιστήμονες είχαν καταλήξει σε
συμφωνία ότι τα γονίδια εμπεριέχονται στα χρωμοσώματα
και επίσης ότι τα χρωμοσώματα αποτελούνται από DNA και
πρωτεΐνες. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ DNA δεν έγινε αμέσως
αποδεκτή. Το επιχείρημα ήταν ότι το DNA είναι απλό μόριο
από χημική άποψη. Έτσι οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα ότι τα γονίδια αποτελούνται από πρωτεΐνες,οι
οποίες εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη χημική ποικιλομορφία.
Ακόμη και όταν τα πειραματικά δεδομένα έδειχναν το
αντίθετο, αυτό το συμπέρασμα ήταν αδιανόητο να κλονιστεί.

Πειραματικές εφαρμογές που
οδήγησαν στην ανακάλυψη του
DNA
Το 1920, ο βρετανός στρατιωτικός Fred Griffith έκανε
μια
εντυπωσιακή
ανακάλυψη.
Βρήκε
ότι δυο θανατωμένα
βακτήρια
μπορούν
να
προκαλέσουν
μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η
ζωντανών οργανισμών.
Ταρακουνώντας
για πρώτη φορά τα
ερευνητικά
βασίλεια
της τότε εποχής, μετά
από την επιστημονική
συμφωνία.

Η Rosalind Fraklin πρόσφερε τις
κύριες ένδειξεις που
επιβεβαίωσαν τα πειράματα
των Watson και Crick και το
1953 δημοσίευσαν την ολόσωστη
περιγραφή του διπλού
έλικα του DNA στην
ερευνητική μονάδα MRC
του πανεπιστημίου του
Cambridge χωρίς όμως
να γίνει αναφορά στην
Rosalind Fraklin.

Ακλουθώντας
το
έργο του Griffith, ο
βακτηριολόγος Owald
Avery ανακάλυψε ότι οι
αθώοι πνευμονόκοκκοι
μπορούν
να
μετατρέπονται
σε
παθογόνα
στελέχη.
Σε δημοσίευση του,
το 1944, μαζί με τους
Colin Mac Leod και Maclyn McCarty έκαναν
κλασματοποίηση
των
χημικών ουσιών του
κυττάρου
σε
RNA,
DNA, πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, αποδεικνύοντας ότι το DNA είναι
το μόριο που είχε την δυνατότητα να μεταμόρφωσει του πνευμονόκοκκους
σε παθογόνα βακτηριακά στελέχη. Ακόμη και αυτό το ξεκάθαρο πείραμα
προσέκρουσε στου τοίχους των τότε ερευνητικών βασιλείων που έθεταν το
επιχείρημα ότι ίσως να μην ήταν καθαρή η κλασματοποίηση και μαζί με το
DNA να απομονώνονται και πρωτεΐνες οπού αυτές να είχαν την δυνατότητα
να μετατρέπουν τους πνευμονόκοκκους σε παθογόνα βακτηριδιακά στελέχη.
Στο βωμό των ερευνητικών σκοπιμοτήτων η ανθρωπότητα απώλεσε δεκάδες
χρόνια επιστημονικού καταρτισμού.

Το ζήτημα της καθαρότητας του κλασματοπιοιμένου DNA διευθετήθηκε οριστικά
το 1952, όταν οι Alfred Hershey και η Martha Chase με την σήμανση του DNA

και των πρωτεϊνών ίων με ραδιενεργά μόρια και την χρήση του μπλέντερ του
εργαστηρίου τους απόδειξαν ότι μονό το DNA μπόρεσε να εισήχθη και να μολύνει
τα βακτήρια αποδεικνύοντας πέραν πάσης αμφιβολίας τα πειράματα του Owald
Avery ,Colin Mac Leod και Maclyn. Το πείραμα των Alfred Hershey και Martha
Chase έμεινε στην ιστορία ως το κοκτέιλ των ιών.
Κατά την δεκαετία του 1950 η Rosaling Fraklin στο εργαστήριο του Maurice Wilkins
πραγματοποίησε ανάλυση ακτινών Χ στο DNA με σκοπό της τον καθορισμό της
τρισδιάστατης δομής του DNA. Τα αποτελέσματα των μελετών της Rosaling Fraklin υπέδειξαν ότι το DNA αποτελείται από δυο κλώνους που περιελίσσονται σε
ένα έλικα.
Η Rosaling Fraklin πρόσφερε της κύριες ένδειξεις που επιβεβαίωσαν τα πειράματα
των Watson και Crick και το 1953 δημοσίευσαν την ολόσωστη περιγραφή του
διπλού έλικα του DNA στην ερευνητική μονάδα MRC του πανεπιστημίου του Cambridge χωρίς την αναφορά στην Rosaling Fraklin.
Για την ανακάλυψη της δομή και λειτουργιάς του DNA η οποία δημοσιεύτηκε το
1953 το Νομπέλ Ιατρικής δόθηκε το 1962 και με αυτό τιμήθηκαν οι Crick, Watson
και Wilkings. Η Rosalind Franklin δεν έλαβε ποτέ την
αναγνώριση που της άξιζε, ούτε με την αναφορά του
ονόματος της ανάμεσα στους συγγραφείς του άρθρου
της περιγραφής του διπλού έλικα του DNA, ούτε
κατά την απονομή του βραβείου Νομπέλ Ιατρικής. Η
Franklin πέθανε από καρκίνο τέσσερα χρόνια πριν
την απονομή του βραβείο Νόμπελ στους Crick, Watson και Wilkins. Η Rosalind είχε την ατυχία να είναι
επιστήμονας σε μια εποχή όπου το πεδίο ήταν καθαρά
ανδροκρατούμενο και η θέση της γυναίκας, στην
έρευνα, υποβαθμισμένη.
•Παύλος Ιωάννου, Υποψήφιος Διδάκτορας,
Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, Τμήμα
Βιολογίας,
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Την προηγούμενη περίοδο η ομάδα της ΕΕΑ/ΒΠΑ ανέθεσε σε επιστημονική ομάδα την διενέργεια έρευνας σχετικά με τα οφέλη από την πολυδιαφημιζόμενη από την ΕΕ,
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα ερευνητές από το Αυστριακό Ίδρυμα για την Έρευνα και την Ανάπτυξη, ανέλυσαν πληθώρα
μελετών σχετικά με την αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και διαπίστωσαν ότι έχει περιορισμένα δυνητικά οικονομικά οφέλη, τα οποία συνοδεύονται ωστόσο
από σημαντικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:
• Τα εκτιμώμενα κέρδη από το TTIP είναι πολύ μικρά. Για παράδειγμα αναφορικά
με το ΑΕΠ και τις πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις, οι περισσότερες μελέτες
υπολογίζουν ότι θα κυμανθούν από 0,3 έως 1,3% για μια περίοδο 10 έως 20 ετών.
• Τα εκτιμώμενα κέρδη εξαρτώνται από τον περιορισμό των νόμων, των κανονισμών
και των προτύπων - δεδομένου ότι οι διατιμήσεις της ΕΕ βρίσκονται ήδη σε πολύ
χαμηλά επίπεδα (λιγότερο από 5%). Τα πιθανά οφέλη από το πρόσθετο εμπόριο που
προκύπτει από τη συμφωνία TTIP θα προέρχονταν κυρίως από τη μείωση των μη
δασμολογικών δεδομένων όπως είναι οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα πρότυπα που
θεωρούνται ως «εμπόδια στο εμπόριο» θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια του
περιβάλλοντος και των πολιτών.
• Το κοινωνικό κόστος των πιο πάνω αλλαγών μπορεί να είναι σημαντικό - η μείωση
των νόμων, των κανονισμών και των προτύπων συνεπάγεται με σημαντικό κόστος
για την ασφάλεια των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.
• Το κόστος μακροοικονομικής προσαρμογής δεν είναι αμελητέο και θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ - το συνδυασμένο κόστος
των αλλαγών στη βιομηχανία που οδηγεί σε ανεργία, απώλεια φορολογικών εσόδων
και πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια δημόσιων
εσόδων της ΕΕ τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 10 χρόνια.
• Περισσότερο εμπόριο με τις ΗΠΑ είναι πιθανό να οδηγήσει σε λιγότερες συναλλαγές
με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και αναπτυσσόμενες χώρες - αυτό θα μπορούσε να
προκαλέσει μείωση κατά 30% των ενδοκοινοτικών εξαγωγών και απώλειες μέχρι 3%
του ΑΕΠ για ορισμένες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ:

https://www.guengl.eu/issues/publications/assess-ttip/
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τις 6 Αυγούστου 1945 η ανθρωπότητα αντίκρισε
ίσως για πρώτη φορά την πορεία για την
αυτοκαταστροφή της. Είχε την αυτοσυνειδησία
να κατανοήσει ότι το «μικρό αγόρι»1 που μόλις
γνώρισε είναι ένας γίγαντας που μπορεί να
την καταπιεί. Τρείς μέρες αργότερα ήρθε «ο
χοντρός»2 να επιβεβαιώσει τους φόβους της. Το αποτέλεσμα
των «γνωριμιών» αυτών ήταν να «εξατμιστούν» πάνω από
220.000 ζωές ακαριαία, στην πλειοψηφία τους άμαχοι,
παιδιά. Αριθμός που όσο ο χρόνος προχωρούσε τόσο και αυτό
αυξανόταν ραγδαία.

αφιέρωμα

Σε μια χώρα με περίπου
320 εκατομμύρια
πληθυσμό
κυκλοφορούν
πάνω από 300
εκατομμύρια όπλα

Η γενιά μας ευτυχώς δεν είχε (τουλάχιστον ακόμη) την ατυχία
να αντικρίσει αντίστοιχα αποτρόπαια εγκλήματα. Παρόλα αυτά
όμως οι ένοπλες συρράξεις δεν έπαψαν ποτέ να υπάρχουν.
Αυτό που φαίνεται να αναβαθμίζεται άμεσα στην εποχή μας
είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πόλεμος χωρίς
εμπόλεμη ζώνη. Αυτό γιατί στον συγκεκριμένο πόλεμο δεν αφορά την εισβολή ενός
στρατού σε μια γεωγραφική περιοχή, με συγκεκριμένους νευραλγικούς στόχους και για
την εξυπηρέτηση διάφορων (ή καλύτερα συγκεκριμένων οικονομικών) συμφερόντων.
Ο πόλεμος αυτός μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές αλλά σχεδόν πάντα βάζει στο
στόχαστρο αθώους πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και οι δύο πρόσφατες επιθέσεις στις ΗΠΑ, στις 4 Αυγούστου.
Η μία έγινε στο Τέξας, όπου νεαρός άνοιξε πυρ σε πολυκατάστημα και σκότωσε 21
ανθρώπους και τραυμάτισε 26. Μάλιστα πριν την επίθεση φρόντισε να γνωστοποιήσει
μέσα από ένα ρατσιστικό μανιφέστο ότι οι πράξεις του εμφορούνταν από το μίσος προς
τους ισπανόφωνους. Η δεύτερη ήταν 13 ώρες μετά στο Οχάιο όπου νεαρός άνοιξε πυρ
σε μπαρ σκοτώνοντας 10 άτομα και αφήνοντας περίπου 20 τραυματίες.
Δύστυχως οι επιθέσεις αυτές δεν είναι οι μόνες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση
«Gun Violence Archives» οι mass shooting3
επιθέσεις που καταγράφηκαν από την αρχή
της χρονιάς ανέρχονται στις 250. Κάποιες
από αυτές (του πρόσφατου παρελθόντος)
είναι: τον Ιούνιο του 2016, 49 νεκροί και 50
τραυματίες σε επίθεση σε γκέι κλαμπ στο
Ορλάντο, Νοέμβριος του 2017, 58 νεκροί
και σχεδόν 500 τραυματίες σε συναυλία στο
Λάς Βέγκας, Νοέμβριος του 2017, 26 νεκροί
και 20 τραυματίες σε εκκλησία στο Τεξας,
Φεβρουάριος του 2018, 17 νεκροί σε γυμνάσιο
στην Φλόριντα, Μάιος 2018, 10 νεκροί σε
Λύκειο στο Τέξας, Νοέμβριος 2018, 12 νεκροί
σε Μπάρ στο Λος Άντζελες, Μάιος του 2019, 12
νεκροί σε δημοσιές υπηρεσίες, Οκτώβριος του
2019, 11 νεκροί σε συναγωγή στο Πίτσμεργκ.

Όπως κάθε φορά που γίνεται ένα παρόμοιο γεγονός στης ΗΠΑ επιστρέφει στο προσκήνιο το
ζήτημα της οπλοκατοχής. Σε μια χώρα με περίπου 320 εκατομμύρια πληθυσμό κυκλοφορούν
πάνω από 300 εκατομμύρια όπλα. Μόνο κατά την διάρκεια του 2017 οι θάνατοι που προκλήθηκαν
από όπλο ήταν 40.000 (συμπεριλαμβανομένων και αυτοκτονιών). Οι συνθήκες που προκαλούν τα
φαινόμενα αυτά, όπως και κάθε κοινωνικό φαινόμενο είναι αποτέλεσμα διαφορετικών διεργασιών
και της διαλεκτικής σύνδεσης τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους θα μπορούσαμε να πούμε
ότι μπορούν να εντοπιστούν στις οικονομικές συνθήκες που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι
ΗΠΑ. Όπου η μεσαία τάξη χάνεται και συμπαρασύρεται προς τα κάτω. Τα κατώτερα στρώματα
βρίσκονται σε ακόμα μεγαλύτερη δυσχέρεια και ο αγώνας επιβίωσης είναι η καθημερινότητα
τους και για το σύνολο το κοινωνίας το αμερικάνικο όνειρο δεν είναι καν όνειρο. Ταυτόχρονα το
σύστημα υγείας τους, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Trumpcare4, αφορά μόνο όσους μπορούν
να πληρώσουν άμεσα ή σε ασφαλιστικές εταιρίες, πράγμα που μεγάλο μέρος του πληθυσμού
αδυνατεί να κάνει. Ένα βήμα πάρα πέρα η ψυχική υγεία είναι για αυτούς πολυτέλεια.
Είναι επόμενο τα πιο πάνω να εκφράζονται και μέσα από οργή και επιθετικότητα και είναι
επίσης επόμενο αυτή η οργή να στραφεί προς το άλλο, το διαφορετικό και το πιο ευάλωτο.
Πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε ότι η Αμερική έχει μακρά ιστορία στον ρατσισμό, αφού για
πολλά χρόνια διατηρούσαν άτυπα την δουλεία (άτυπα γιατί το σύνταγμα που προέκυψε από
την αμερικάνικη επανάσταση τη καταργούσε) όπου μέχρι σήμερα μπορεί κάποιος να εντοπίσει
την αντανάκλαση της στις ανισότητες που ακόμη βιώνει ο μαύρος πληθυσμός της χώρας.
Ρατσισμό που σήμερα αντιμετωπίζουν πέραν των μαύρων και οι μεξικανοί, ισπανόφωνοι και
γενικότερα οι μετανάστες. Το πιο πάνω ήρθε να οξύνει ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας»
όπου καθετί διαφορετικό γίνεται αντιληπτό ως ο εχθρός εντός των συνόρων όπως επίσης και
η επανεμφάνιση ακραίων ρατσιστικών ομάδων που χαίρουν και την υποστήριξη μερίδας του
ρεπουμπλικάνου κόμματος, του κόμματος του Τράμπ δηλαδή.
Αφού είναι τόσο εμφανές το πρόβλημα δικαίως προκύπτει το ερώτημα που η Ουάσιγκτον
Ποστ διατύπωνε πίσω στο 2001 «Πώς είναι δυνατόν για τα όπλα να υπάρχει λιγότερο αυστηρή
νομοθεσία από τα παιχνίδια;». Μα φυσικά γιατί δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα πρόταση,
για την οικονομικά άρχουσα τάξη και πιο συγκεκριμένα για το κεφάλαιο που απασχολείται
στην βιομηχανία όπλων όπου ο τζίρος του φτάνει μέχρι και 40 δις δολάρια ετησίως.

Στην ατομική βόμβα στην Χιροσίμα δόθηκε το όνομα Little Boy
Στην ατομική βόμβα στην Ναγκασάκι δόθηκε το όνομα Fat Man
3
Ο όρος mass shooting αναφέρεται σε επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων και τέσσερα
ή περισσότερα θύματα
4
Σύστημα υγείας που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ
1
2
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Για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της δημιούργησε την
οργάνωση NRA, ουσιαστικά είναι πανίσχυρο λόμπι υπέρ
της οπλοκατοχής. Μάλιστα η συγκεκριμένη οργάνωση
αυτή την περίοδο στηρίζεται και στηρίζει τον Τραμπ και
μάλιστα διάθεσε και 30 εκατομμύρια στην προεκλογική του
εκστρατεία. Είναι η οργάνωση αυτή που όποιος διαδηλώνει
ενάντια στην ελεύθερη οπλοκατοχή, όπως μαθητές και
φοιτητές, τους βαφτίζει κομμουνιστές (έννοια που ταύτισαν
με αυτήν του εγκληματία). Είναι οι ίδιοι που υποστηρίζαν ότι
όπλα σαν το AR-15 πουλιούνται μαζικά για «ψυχαγωγικούς»
σκοπούς. Είναι οι αρχιτέκτονες ενός μέτρου το 2017 όπου
διευκολύνεται η εμπορία όπλων σε άτομα με διανοητικά
προβλήματα.
Και όταν η εγχώρια οικονομία δεν τους έφτανε πίεζαν
την μεταβίβαση στην αρμοδιότητα για τον έλεγχο του
εξαγωγικού εμπορίου μη στρατιωτικών μικρών και μεσαίων
πυροβόλων, όπλων αμερικανικής κατασκευής, από το
Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Εμπορίου, με ότι
αυτό συνεπάγεται στα κριτήρια που θα αξιοποιούνται για
τις πωλήσεις. Μετά από αυτό είναι κάτι περισσότερο από
αναμενόμενο να ξεκινήσουν οι πιέσεις για απελευθέρωση
τον νομοθεσιών και σε άλλα κράτη, πράγμα που ήδη
δρομολογείται από την ακροδεξιά κυβέρνηση της Βραζιλίας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υποψήφιοι που υποστηρίζει η
οργάνωση αυτή έχουν εκλεγεί κατά 80%.
Αναπόφευκτα μας δημιουργείται η απορία πως ένα άρθρο του συντάγματος των ΗΠΑ
με ριζοσπαστικό χαρακτήρα, που προνοεί ότι ο λαός δικαιούται να φέρει όπλο και να
δημιουργεί λαϊκές πολιτοφύλακες για την προστασία της χώρας από τυραννικό καθεστώς
και για την υπεράσπιση του συντάγματος (ενός κειμένου που τουλάχιστο σε επίπεδο
αναφορών ήταν πολύ προοδευτικό, ιδιαίτερα την εποχή που είχε συνταχτεί) κατάντησε
στις μέρες μας να είναι ένα από τα πιο συντηρητικά μέτρα που στρέφονται ενάντια στο
λαό. Η απάντηση δεν θα δοθεί στις γραμμές αυτού του άρθρου, αλλά μπορούμε να
κατανοήσουμε την ταξική φύση του κράτους και των νόμων του μέσα από την σκέψη
του Λένιν και κυρίως μέσα από το έργο του «Κράτος και Επανάσταση». Επίσης ο Λένιν
περίγραψε τις συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο και αποκρυστάλλωσε τους λόγους που οι
βιομηχανίες όπλων είναι τόσο απαραίτητες για τις καπιταλιστικές κοινωνίες μέσα από το
έργο του για τον ιμπεριαλισμό5.
Η
απάντηση
είναι
βέβαια ο ίδιος ο
ιμπεριαλισμός.
Η
ανάγκη των μεγάλων
κεφαλαίων
των
ιμπεριαλιστικών
κρατών να επεκτείνουν
τις αγορές του σε όλο
και μεγαλύτερο μέρος
του κόσμου. Που όταν
η πίττα της αγοράς
δεν μπορεί πλέον να
τους
«προσφέρει»
νέα
κομμάτια
της
πρέπει να πιέσουν για
ανακατανομή της και να
συγκρουστούν μεταξύ
τους. Ένα από τα
βασικότερα εργαλεία
για να πετύχουν την
ανακατανομή προς το
συμφέρων τους είναι
η ισχύς των όπλων. Είναι στην σκέψη αυτή που ο τρόμος των ατομικών βομβών του 1945
επανέρχεται στο μυαλό. Ιδιαίτερα μετά και τα δυσάρεστα νέα της, πρόσφατης αναστολής της
συμμετοχής της Ρωσίας στην συνθήκη για τα πυρηνικά του 1987.

Όμως όσο τα όπλα και
ιδιαίτερα μαζικών
καταστροφών είναι
στις υπηρεσίες των
ιμπεριαλιστών ο λαός σε κάθε
χώρα θα πρέπει να
αγωνίζεται ακούραστα
για να τους περιορίσει

Η

Η συγκεκριμένη συνθήκη υπογράφτηκε από 190 χώρες και αποτελείται από τρείς πυλώνες:
Μη διάδοση, αφοπλισμός και ειρηνική χρήση. Ταυτόχρονα απαγορεύει στα μη αναγνωρισμένα
πυρηνικά κράτη να αναπτύσσουν ατομικά όπλα. Έτσι αποτρέπει χώρες από την εμπλοκή στον
ανταγωνισμό αυτό. Επιπλέον μια σειρά από χώρες έχουν εγκαταλείψει τα πυρηνικά τους (Χώρες
της πρώην ΕΣΣΔ, Νότια Αφρική, Ιράκ, Λιβύη, Αργεντινή, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Βραζιλία). Η
συνθήκη κατάφερε επίσης να μειώσει τον συνολικό αριθμό των πυρηνικών παγκόσμια, από
70.000 που είχε φτάσει την δεκαετία του 1980 σε 15.000 περίπου που υπάρχουν σήμερα.
Εκ των οποίων η Ρωσία διαθέτει περίπου τις 7.010 πυρηνικές κεφαλές, οι ΗΠΑ 6.550, η Γαλλία 300, η Κίνα
270, η Βρετανία 215, το Πακιστάν 140, η Ινδία 130, το Ισραήλ 80 και η Βόρεια Κορέα 15. Αριθμός λίγο
κάτω από 3.000 βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και μπορούν να εξαπολυθούν άμεσα. Πρέπει
να σημειώσουμε ότι το ΝΑΤΟ κρύβει γύρω στις 150 πυρηνικές βόμβες στην Ευρώπη, πιο συγκεκριμένα στο
Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Τουρκία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι Ινδία, Πακιστάν και Ισραήλ
δεν υπέγραψαν ποτέ την συμφωνία ενώ η Βόρεια Κορέα την εγκατέλειψε το 2003. Για να κατανοήσουμε
το μέγεθος του κινδύνου αρκεί να αναλογιστούμε ότι τρεις μόλις πυρηνικές κεφαλές θα μπορούσαν να
εξαφανίσουν μια μητρόπολη του μεγέθους της Νεας Υόρκης, ότι ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών
ισοδυναμεί σε 3 δισεκατομμύρια τόνους ΤΝΤ (στην ισχύ, άλλη η καταστροφή από την ραδιενέργεια). Η
βόμβα στην Χιροσίμα υπολογιζόταν σε 16.000 τόνους ΤΝΤ.
Τα τελευταία χρόνια οξύνθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με την συνθήκη με
αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της και ήδη από το 2018 οι ΗΠΑ αποχώρησαν. Πράγμα που ώθησε την
Ρωσία να αναστείλει επίσης την συμμετοχή της στις αρχές του 2019. Αυτό θα οδηγήσει τις δύο χώρες σε
μια νέα κούρσα εξοπλισμών (ήδη ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ ότι θα δαπανήσει περισσότερο από 1 τρις. δολάρια
μέχρι το 2040 για να αναβαθμίσει τις πυρηνικές δυνατότητες της) και μια πολύ εύθραυστη ισορροπία που
η (πολύ πιθανή) ανατροπή της θα ήταν ολέθρια για τον πλανήτη. Στο ίδιο μήκος κύματος και η συμφωνία
5
6

Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, Β.Ι.Λένιν
Κ. Μαρξ. Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου

ΗΠΑ-Ιράν. Όπου ο Τραμπ αποχώρησε και η Τεχεράνη ενδέχεται να συνεχίσει
την ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος. Πολύ πιθανό στην εξίσωση να
προστεθεί και η Σαουδική Αραβία η οποία προειδοποίησε ότι εάν αποκτήσει το
Ιράν πυρηνική βόμβα θα κάνει το ίδιο.
Αναλογιζόμενοι τα πιο πάνω δεν θα πρέπει να μας διαπερνά η απόγνωση και
τρόμος αλλά η εγρήγορση και η μαχητικότητα. Τα όπλα στα χέρια των λαών
πολλές φορές είναι απαραίτητα για να πάρουν την μοίρα τους στα χέρια τους
γιατί «το όπλο της κριτικής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κριτική των
όπλων»6. Όμως όσο τα όπλα και ιδιαίτερα μαζικών καταστροφών είναι στις
υπηρεσίες των ιμπεριαλιστών ο λαός σε κάθε χώρα θα πρέπει να αγωνίζεται
ακούραστα για να τους περιορίσει. Όπως είδαμε και πιο πάνω η συνθήκη για
μεγάλο διάστημα κατάφερε να έχει θετικά αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης αγωνίζεται και πετυχαίνει στόχους προς αυτή την
κατεύθυνση. Επομένως τα λόγια αυτά δεν είναι συνθήματα κενού περιεχομένου.
•Χριστόφορος Πιτταράς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

14

Λ

EΔΟΝόπουλα

Σεπτέμβρης
2019

ίγες βδομάδες πριν την επίσημη έναρξη των συναντήσεων των τοπικών κινημάτων των ΕΔΟΝοπούλων, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε στους αναγνώστες μας το
παιδικό κίνημα της οργάνωσης μας. Δεν είναι λίγα όσα κακόβουλα ακούγονται κατά καιρούς για τα ΕΔΟΝόπουλα, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
Στόχος του Κινήματος ΕΔΟΝοπούλλων είναι να δώσει στα παιδιά τα εχέγγυα για να αγωνιστούν για τον κόσμο της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τι είναι τα ΕΔΟΝόπουλα;

Με σεβασμό στο παιδί και τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, το Παιδικό Κίνημα
καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να εντάξει περισσότερο αριθμό παιδιών στη δράση του. Τα θετικά
σχόλια που δεχόμαστε από γονείς παιδιών που συμμετέχουν στη δράση του Π.Κ.Ε. είναι ένα θετικό δείγμα
που αποδεικνύει το ευεργετικό αντίκτυπο που έχει σε αυτά η δράση που αναπτύσσουν μέσα από τα Τοπικά
Κινήματα.

Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων είναι το Παιδικό
Τμήμα της ΕΔΟΝ και ιδρύθηκε το 1960 αποτελώντας
τη μετεξέλιξη των Αετόπουλων, που ήταν το πρώτο
οργανωμένο προοδευτικό παιδικό κίνημα στην
Κύπρο. Παιδιά από 6 μέχρι 13 ετών συνδέονται
Η καλλιέργεια του αισθήματος της συλλογικότητας στα παιδιά θα πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, και η
με το Παιδικό Κίνημα για να συμμετέχουν στις
συμμετοχή στις δραστηριότητες του Παιδικού Κινήματος βοηθά να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση
εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων
καθώς και προς την κατεύθυνση για διαμόρφωση ατόμων που θα είναι ενεργοί στα κοινά, αποκτώντας ως
και στις ευρύτερες δραστηριότητες του Παιδικού
εργαλεία τους τα πλατιά τους ενδιαφέροντα και ευρεία ενημέρωση, για να έχουν άποψη και όραμα για
Κινήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αξίζει να
όσα συμβαίνουν γύρω τους.
σημειωθεί ότι η σύνδεση αυτή δεν αποτελεί εγγραφή
στην ΕΔΟΝ, καθώς σύμφωνα με το καταστατικό
•Ορθοδοξία Γεωργίου
της ΕΔΟΝ, δικαίωμα εγγραφής στην
Επαρχιακή Υπεύθυνη Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων Λάρνακας
οργάνωση έχουν άτομα από 14 ετών και
άνω. Οι δραστηριότητες του Παγκύπριου
Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων απευθύνονται
Έλα κι εσύ στην παρέα μας!
και αφορούν όλα τα παιδιά που θέλουν να
ψυχαγωγηθούν και να διαπαιδαγωγηθούν
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων ξεκινά και φέτος από τις 5 Οκτωβρίου τις συναντήσεις των Τοπικών
μέσα από δραστηριότητες με προοδευτικό
Κινημάτων σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου μας!
χαρακτήρα.
Μας περιμένει παιχνίδι, δημιουργία και μάθηση!
Η οργάνωση μας, αναγνωρίζοντας ότι
το παιδί είναι η μελλοντική νεολαία του
τόπου, δίνει έμφαση στη διαπαιδαγώγηση
και υγιή απασχόληση των παιδιών μέσα
από τη δράση του Παιδικού Κινήματος και
ιδιαίτερα μέσα από τις συναντήσεις των
Τοπικών Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων.

Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε μας:
•Κεντρικό Συμβούλιο: 22 766459 / 99006688
•ΕΔΟΝ Λευκωσίας - Κερύνειας: 22 877776 / 96126190
•ΕΔΟΝ Λεμεσού: 25 363158 / 96436946
•ΕΔΟΝ Λάρνακας: 24 622487 / 96585248
•ΕΔΟΝ Αμμοχώστου: 24 657013 / 99963299
•ΕΔΟΝ Πάφου: 26 221392 / 99084004

Τα Τοπικά Κινήματα είναι οι ομάδες
των παιδιών στις κοινότητες σε όλες τις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, είτε στην
ύπαιθρο είτε στις πόλεις, που πραγματοποιούν συναντήσεις σε
εβδομαδιαία βάση με ποικιλόμορφη θεματολογία: δικαιώματα των
παιδιών, αθλητισμός, περιβάλλον, πολιτισμός, λαϊκή παράδοση
κ.α.

Ποιοι οι στόχοι των ΕΔΟΝόπουλων;
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων έχει ως κύριο του στόχο
να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά με τα πανανθρώπινα ιδανικά της
ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, και της δικαιοσύνης. Η
δραστηριότητα που αναπτύσσει το Παιδικό Κίνημα σε παγκύπριο
και επαρχιακό επίπεδο είναι πολύπλευρη και βοηθά τα παιδιά
να αναπτύξουν κριτική σκέψη και πρωτοβουλίες. Παράλληλα τα
παιδιά αποκτούν βήμα έκφρασης και δημιουργίας, μαθαίνοντας
να συμμετέχουν και να λειτουργούν δημοκρατικά ως ισότιμα
μέλη στις ομάδες τους, μαθαίνοντας επίσης να συζητούν και
να προβληματίζονται, για όσα θέματα τα αφορούν άμεσα.
Παράλληλα τα παιδιά συμμετέχουν σε πολλές εκδηλώσεις
και δραστηριότητες του κινήματος όπως είναι εκδρομές,
κατασκηνώσεις, Κάλαντα Αλληλεγγύης, επιμορφωτικά παιγνίδια,
πάρτυ, διαγωνισμοί, κυνήγι θησαυρού, δενδροφυτεύσεις,
θεατρικές παραστάσεις, ανθεστήρια, καρναβάλια, φεστιβάλ
παιδιού και πολλά άλλα.

Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα για τη δράση
του Παιδικού κινήματος;
Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των σημερινών κοινωνικών
εξελίξεων όπου τα παιδιά περιτριγυρίζονται με τα τεχνολογικά
μέσα, παρατηρείται μια οπισθοδρόμηση στην κοινωνικοποίηση
των παιδιών και στην υγιή ικανοποίηση της ανάγκης τους για
παιχνίδι, που πλέον γίνεται ολοένα και πιο ατομική υπόθεση
για τα παιδιά και συνήθως περιέχει τη χρήση τεχνολογίας.
Ως εκ τούτου, προκύπτει και μια ανάγκη ενίσχυσης της
συμμετοχής των παιδιών στα Τοπικά Κινήματα.

μαθητές

Ό

σο η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ Αναστασιάδη εμμένει στη
θέση της για εφαρμογή του αντιπαιδαγωγικού
μέτρου των εξετάσεων ανά τετράμηνο, θα βρίσκει
απέναντι της τους οργανωμένο μαθητικό κίνημα.
Πιο κάτω παρουσιάζεται μια αναδρομή στο θέμα των
εξετάσεων τετραμήνων και τους αγώνες που έδωσε το
μαθητικό κίνημα και οι οργανωμένοι καθηγητές:
• Δεκέμβριος 2016: Παγκύπριο Δημοψήφισμα μαθητών
(86,30% δεν αποδέχεται την αύξηση των διαγωνισμάτων
και την εφαρμογή εξετάσεων στο τέλος του τετραμήνου)
• 20 Ιανουαρίου 2017: Παγκύπρια Εκδήλωση Διαμαρτυρίας
ΠΣΕΜ (χιλιάδες μαθητών διαδήλωσαν έξω από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων)
• 2 Φεβρουαρίου 2017: Παγκύπρια Διαμαρτυρία ΠΣΕΜ
(πεντάωρη αποχή) ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμηνο
• Φεβρούαριος-Μάρτιος 2018: Συλλογή υπογραφών από
ΕΣΕΜ Λευκωσίας, Πάφου, Αμμοχώστου, Λάρνακας και ΠΕΟΜ
Λεμεσού
• Ιανουάριος 2018: Ψήφισμα στις Συνδιασκέψεις των ΕΣΕΜ
ενάντια στις εξετάσεις τετραμήνων
• Φεβρουάριος 2018: Δημοψήφισμα καθηγητών (76% τάχθηκε
ενάντια στο μέτρο)
• 18 Ιανουαρίου 2019: Δίωρη αποχή από μαθήματα (η
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών συμμετείχε)
• 7 Φεβρουαρίου 2019: Μεγάλη Κινητοποίηση ΠΣΕΜ (χιλιάδες
μαθητών διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας)

Ά

λλη μια σχολική χρονιά αρχίζει
με τους μαθητές, καθηγητές
και γονείς απέναντι στην
αβεβαιότητα του αυταρχικού
Υπουργείου Παιδείας για το
τι θα αντιμετωπίσουν με την
επιστροφή στα θρανία αφού δεν υπάρχει κάτι
σίγουρο και μόνιμο.
Άλλη μια χρονιά όπως τις προηγούμενες
χρονιές διακυβέρνησης ΑναστασιαδηΣυναγερμού θέτει τον μαθητή ως πειραματόζωο
με εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο
την τεράστια ύλη και πολλά άλλα. Επίσης
πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
της υποστελέχωσης αφού το Υπουργείο δεν
κάνει έγκαιρα τις μεταθέσεις των καθηγητών
με τις συνέπειες να τις αντιμετωπίζουν τόσο
μαθητές όσο και καθηγητές.
Επιπλέον πολλά σχολεία είναι εργοτάξια. Αν οι
εργασίες δεν ολοκληρωθούν πριν την έναρξη
της σχολικής χρονιάς, γεγονός που συμβαίνει
κάθε χρόνο, τότε οι μαθητές σε αρκετές
περιπτώσεις θα παν σχολείο με κίνδυνο την
ασφάλεια τους.
Σε αυτά τα προβλήματα οι μαθητές δεν πρέπει
να μείνουν απαθείς. Μέσω της ΠΕΟΜ μαζικά

• 28 Μαρτίου: Συνέδριο ΠΣΕΜ (εναντίωση στο μέτρο)
• Γενικές Συνελεύσεις Σ.Τ. – Έγκριση ψηφίσματος ενάντια
στο μέτρο – Αποχή από τα μαθήματα
Τι έκαναν οι κυβερνώντες μέχρι σήμερα:
Οι κυβερνώντες δεν έκαναν τίποτα, δεν έφεραν τις
τροποποιήσεις που δεσμεύτηκαν να φέρουν για τις εξετάσεις
τετραμήνων. Στο διάστημα αυτό το μόνο που έκαναn ήταν να
αρκούνται σε επικοινωνιακά παιχνίδια, περιπλανήσεις του
Υπουργού Παιδείας στα σχολεία, σποτάκια και ενημερωτικά
φυλλάδια με σκοπό να πείσουν για το εν λόγω ζήτημα.
Επίσης γίναμε μάρτυρες τις αντιπαράθεσης υπουργείου
με τον κλάδο επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης που
επιβεβαιώνει πως τόσο καιρό δεν ασχολήθηκαν με το θέμα,
και πως έμειναν τελευταία στιγμή να συζητήσουν με τους
αρμόδιους φορείς.
Τι ισχύει με τη νέα σχολική χρονιά
Από την πλήρη άρνηση για τροποποίηση των κανονισμών
λειτουργίας των σχολείων που ψηφίστηκαν το 2017 μέσα σε
μια νύχτα αποφάσισαν να συγκαλέσουν έκτακτα Υπουργικό
Συμβούλιο για να ενσωματώσουν την πρόταση του ΔΗΚΟ
στους κανονισμούς για να τους ψηφίσει η ολομέλεια της
Βουλής.

και αποφασιστικά πρέπει να συνεχίσουμε τον
αγώνα ώστε τα σχολεία να μην καταλήξουν
σε εξεταστικά κέντρα με ενίσχυση της
παραπαιδείας αλλά να έχουν ως στόχο την
ολόπλευρη μόρφωση και την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης.
Ως ΠΕΟΜ θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για
μείωση της διδακτέας ύλης, αλλαγή των
εσωτερικών κανονισμών των σχολείων,
για στήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης χωρίς
κριτήρια εισδοχής αλλά και γενικά το κόστος
της Παιδείας όπως για παράδειγμα τα κόμιστρα
στα λεωφορεία, το κόστος των παγκυπρίων
εξετάσεων κ.λπ.
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα πρέπει
μαζί με τους καθηγητές μας να αγωνιστούμε
ενάντια στις πολιτικές που προωθεί το
Υπουργείο Παιδείας για να καταλάβουν
επιτέλους ότι πρέπει να στηρίξουν το δημόσιο
σχολείο και τους μαθητές και όχι να μας κάνουν
πειραματόζωα.
•Μάριος Κωνσταντίνου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου
Πάφου
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Μια πρόταση που αναφέρεται σε εφαρμογή των εξετάσεων
ανά τετράμηνο, με κάποιες επουσιώδης μικροαλλαγές. Η
πρόταση ΔΗΚΟ – κυβέρνησης εγκρίθηκε από την ολομέλεια
της Βουλής, καθώς μόνο το ΑΚΕΛ έμεινε σταθερό στη θέση
του καταθέτοντας πρόταση νόμου για κατάργηση αυτού
του εγκληματικού μέτρου που θα καταστήσει τους μαθητές
πειραματόζωα.
Ο δικός μας αγώνας για ένα καλύτερο σχολείο
Οι ΕΔΟΝίτες μαθητές και οι ΕΔΟΝίτισσες μαθήτριες όλων
των σχολείων της Κύπρου, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται
εντός και εκτός σχολείων για κατάργηση των εξετάσεων
ανά τετράμηνο. Εμείς οραματιζόμαστε ένα διαφορετικό
σχολείο, που θα έχει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του. Για ένα σχολείο της κριτικής σκέψης και της
ολόπλευρης μόρφωσης και όχι το σχολείο της βαθμοθηρίας
και του ατομικισμού.
•Φάνος Χρίστου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Αγίου Νικολάου
Αντιπρόεδρος ΠΣΕΜ
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φοιτητές

Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο
την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, για κατάργηση του
πανεπιστημιακού ασύλου στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και
στηρίχθηκε και από το ακροδεξιό κόμμα της Ελληνικής Λύσης.

Το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες,
αποτελεί την ασπίδα των φοιτητών για την προάσπιση των αγώνων τους,
διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους στη μόρφωση, τη δουλειά και τη
ζωή! Στην δική μας αντίληψη το άσυλο σημαίνει ελεύθερη διακίνηση ιδεών,
προστασία του δικαιώματος των φοιτητών να αντιστέκονται και να αγωνίζονται
και ρύθμιση των εσωτερικών ζητημάτων των πανεπιστημίων από τους ίδιους
τους φοιτητές και όχι από τις δυνάμεις καταστολής.
Ωστόσο, η νεοσύστατη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα
παρουσιάζοντας στην ελληνική βουλή τους λεγόμενους «έξι άξονες» για
την παιδεία αποφάσισε μεταξύ άλλων την κατάργηση του πανεπιστημιακού
ασύλου. Η κατάργηση του ασύλου κατατέθηκε με πρόσχημα την
εγκληματικότητα και τη διακίνηση ναρκωτικών στα Ανώτατα Ιδρύματα
της Ελλάδας. Αυτή η άποψη είναι τουλάχιστον υποκριτική καθώς δεν
είναι το πανεπιστημιακό άσυλο που εμποδίζει την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και της διακίνησης των ναρκωτικών στα Πανεπιστήμια,
όπως προσπαθούν να πείσουν τη κοινή γνώμη. Άλλωστε, το ήδη
υπάρχον πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα
εγκληματικότητας μέσα σ’ αυτά. Αυτό που πραγματικά λείπει σήμερα στα
Πανεπιστήμια της Ελλάδος δεν είναι ούτε η αστυνομία ούτε οι δυνάμεις
καταστολής, αλλά η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που
προκύπτουν από τις ίδιες τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται
στην Ελλάδα, όπως η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των
ιδρυμάτων.
Η προσπάθεια για την κατάργηση του ασύλου έχει δυστυχώς άλλο
στόχο που δεν είναι άλλος από το ίδιο το ελληνικό φοιτητικό κίνημα,
την αποδυνάμωση δηλαδή της όποιας προοπτικής για μαζικούς,
συλλογικούς και οργανωμένους αγώνες των φοιτητών που θα
αντιστέκονται στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται όλο και
πιο έντονα σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας. Πολιτικές που
προσπαθούν να αλώσουν και τα πανεπιστήμια, μετατρέποντας τα
σε ιδρύματα που θα υποτάσσουν την έρευνα και τη γνώση στις
ανάγκες των ιδιωτικών συμφερόντων χωρίς αντίσταση, αντί σε
ιδρύματα ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της προοδευτικής
και σχεδιασμένης παραγωγής έρευνας και γνώσης προς όφελος
ολόκληρης της κοινωνίας.
Η κυβέρνηση της Δεξιάς στην Ελλάδα, δεν νοιάζεται για τις
συνθήκες διαβίωσης και μόρφωσης των φοιτητών μέσα στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα αφού εδώ και χρόνια καθηλώνει την
υποχρηματοδότηση με αποτέλεσμα την ενίσχυση προβλημάτων
έλλειψης φωτισμού, συντήρησης, φύλαξης, που διαμορφώνουν
το έδαφος για φαινόμενα τα οποία οι ίδιοι αξιοποιούν στη
συνέχεια για το χτύπημα του ασύλου! Η «καθαριότητα των

Πολιτικές που
προσπαθούν να
αλώσουν και τα
πανεπιστήμια, μετατρέποντας
τα σε ιδρύματα που θα
υποτάσσουν την έρευνα και
τη γνώση στις
ανάγκες των
ιδιωτικών
συμφερόντων
χωρίς αντίσταση
ιδρυμάτων» που προτείνει η ΝΔ είναι η εξαφάνιση της συλλογικής και
οργανωμένης διεκδίκησης, είναι η απαλλαγή από το φοιτητικό κίνημα,
για να παρελαύνουν στα ιδρύματα ανενόχλητες οι επιχειρήσεις και η
πολιτική που εξυπηρετεί την κερδοφορία τους!
Ταυτόχρονα, καθόλου δεν μας παραξένεψε η στάση της φοιτητικής
παράταξης του ΔΗΣΥ, της Φ.Π.Κ Πρωτοπορίας, που δεν έχασε ούτε
λεπτό για να εκδηλώσει την πλήρη ικανοποίησή της για την κατάργηση
του πανεπιστημιακού ασύλου μετά την απόφαση της Ελληνικής Βουλής.
Επιβεβαίωσε δυστυχώς για ακόμα μια φορά τη πλήρη ταύτισή της με τη
αντιδραστική φιλοσοφία των πολιτικών δυνάμεων σε Κύπρο και Ελλάδα,
που θέλουν να κρατούν τους φοιτητές μακριά από τις διεκδικήσεις και
τους αγώνες, να συμβιβάζονται με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που
τους στερούν το δικαίωμα τους στην μόρφωση, στην δουλειά και στη
ζωή. Στην Κύπρο γνωρίζουμε πολύ καλά με πόσο σθένος μπορεί μια
κυβέρνηση αυτής της φιλοσοφίας να υπερασπιστεί αυτά τα μέτρα.
Οι «δικοί μας» νεοφιλελεύθεροι, από το 2013 που βρίσκονται στην
κυβέρνηση προσπαθούν αδιάκοπα να στρέψουν όλο το κράτος (και
ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό σύστημα) προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, είμαστε βέβαιοι πως το φοιτητικό κίνημα της Ελλάδας θα
ανταποκριθεί στις περιστάσεις και δεν θα επιτρέψει την καταστρατήγηση
των δικαιωμάτων των φοιτητών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στους δύσκολους αγώνες που έπονται για το ελληνικό φοιτητικό
κίνημα και στεκόμαστε στο πλευρό των συντρόφων μας του Μετώπου
Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ). Δηλώνουμε για ακόμα μια φορά ότι θα
συμπορευτούμε μαζί του στους νέους και δύσκολους αγώνες που
έρχονται, ειδικά τώρα που είναι ξεκάθαρο ότι η επίθεση στα κεκτημένα
των φοιτητών θα ενταθεί ακόμη περισσότερο.
•Γιώργος Σκούρου
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο Προοδευτικής Αθήνας

νέοι εργαζόμενοι

A

ντί να επικεντρωθούν στην προώθηση των βιώσιμων
αναδιαρθρώσεων, στην αντιμετώπιση του προβλήματος
και στη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών για
στέγη, οι κυβερνώντες επέλεξαν να αφαιρέσουν την έστω
στοιχειώδη προστασία που είχαν οι δανειολήπτες για να διευκολύνουν
τις τράπεζες στις εκποιήσεις. Η πράξη αυτή είναι ξεκάθαρο πως θα
προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες, ιδιαίτερα γι’
αυτούς που ήταν συνεπείς δανειολήπτες και προέκυψε να έχουν μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το
ΑΚΕΛ προσπάθησε με σειρά τροποποιήσεων να δημιουργήσει ένα
δίχτυ προστασίας όμως η πλειοψηφία των υπόλοιπων κομμάτων
δεν το επέτρεψε με την καταψήφιση των προτάσεων μας. Άφησαν
απροστάτευτη την κύρια κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη
με αποτέλεσμα για πρώτη φορά στην Κύπρο να έχουμε φαινόμενα
αστέγων αν και μέχρι σήμερα δεν το αναγνωρίζουν.
Είναι απίστευτο πώς τα ενοίκια μετατρέπονται σε «οικονομική
παράγωγη» και σε προτεραιότητα μπαίνουν τα κέρδη που μπορούν
να δώσουν στους ιδιοκτήτες δημιουργώντας έτσι απίστευτη ανασφάλεια
στους νέους μας, που ανά πόσα στιγμή μπορεί να βρεθούν στο δρόμο.
Χρειάζεται οργανωμένη πάλη για να σταματήσουμε να στέλνουμε νέους
της χώρας μας να αναζητούν στο εξωτερικό εργασία (σημειώνοντας
παράλληλα ως επιτυχία την μείωση της ανεργίας).
Αντιλαμβανόμαστε την σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και τον
κίνδυνο πολλοί να βρεθούν άστεγοι στους δρόμους. Δεν μπορεί η
Υπουργός Εργασίας για παράδειγμα να ισχυρίζεται ότι άστεγοι είναι
μόνο άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και μετανάστες την ώρα
που πολλές περιπτώσεις αφορούν οικογένειες με μικρά παιδιά. Είναι
δύσκολο για ένα νέο, ένα φοιτητή, μια καινούργια οικογένεια να τα
βγάλει πέρα και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα ψηλά ενοίκια. Τα
όνειρα και η δυνατότητα για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης γίνονται
αδύνατα, με πολλές οικογένειες να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της
εκποίησης της οικογενειακής τους στέγης από τις τράπεζες. Όλα
αυτά δεν ήρθαν από την μια μέρα στην άλλη, προέκυψαν από την
φιλοσοφία των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Το κούρεμα καταθέσεων εξαφάνισε την περιουσία πολλών ή άφησε
άλλους φορτωμένους με κόκκινα δάνεια ενώ παράλληλα, το κούρεμα
μισθών στην πλειονότητα των εργαζομένων έχει καταστήσει πολύ
δύσκολη, για μεγάλο μέρος της κοινωνίας την εξεύρεση στέγης -είτε
για αγορά είτε ακόμα και με ενοίκιο.
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Παράλληλα η κυβέρνηση έκοψε σχέδια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), τα οποία προορίζονταν
για τη στέγαση μικρομεσαίων οικογενειών, ενώ δεν περιέλαβε νέα προγράμματα ούτε στον προϋπολογισμό του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) για το 2019. Αποτέλεσμα, οι δύο ημικρατικοί οργανισμοί να μην είναι
σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των χιλιάδων νεαρών ζευγαριών που ονειρεύονται να αποκτήσουν τη δική
τους στέγη. Όπως καταγγέλθηκε στην Επιτροπή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του ΚΟΑΓ για το 2019,
ο Οργανισμός ετοίμασε σχέδια για τη στέγαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά κόπηκαν από την κυβέρνηση με
το πρόσχημα ότι θα εξαγγείλουν άλλα στεγαστικά προγράμματα. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έγινε ούτε αυτό, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα σχέδιο. Καταγγέλθηκε μάλιστα ότι ο ΚΟΑΓ επιχείρησε να συμπεριλάβει στον
προϋπολογισμό του 2019 δύο ώριμα έργα, τα οποία αφορούσαν οικογένειες από τη μεσαία και χαμηλή εισοδηματική
τάξη, αλλά τον σταμάτησε η κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να είναι κοινωνικά αναίσθητη με μόνο ενδιαφέρον το κτίσιμο πύργων για να βολεύονται και
να θησαυρίζουν οι ημέτεροι αδιαφορώντας για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες οικογένειες
οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.
Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκε και η κοινωνική πλατφόρμα «Στέγη για όλους» με στόχο να
κινητοποιήσει την κοινωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι το δικαίωμα στη στέγη δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων,
ούτε μπορεί να μετατρέπεται σε κοινό εμπόρευμα. Στην Κοινωνική Πλατφόρμα «Στέγη για όλους» συμμετέχουν:
ΠΕΟ, Ε.Σ.Κ., ΑΣΔΥΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική, ΠΟΓΟ, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, Παγκύπρια Κίνηση Ίσα Δικαιώματα
Ίσες Ευθύνες, ΕΔΟΝ, Νεολαία ΕΔΕΚ, Νεολαία Συμμαχίας Πολιτών, ΠΟΦΕΝ, Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, Φοιτητική
Ένωση Frederic, Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας, Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών
και Φίλων, Κίνηση Ισότητας Στήριξης και Αντιρατσισμού, Κίνημα Κατά των Εκποιήσεων, Παγκύπριος Σύνδεσμος
Καταναλωτών.
Οι προτάσεις της πλατφόρμας χωρίζονται σε 8 πυλώνες. Μερικές από αυτές είναι η δημιουργία νέου σχεδίου
επιδότησης ενοικίου με βάση το εισόδημα, η αύξηση του επιδόματος ενοικίου για λήπτες Ε.Ε.Ε. και πρόσφυγες,
με βάση τις πραγματικές αυξήσεις των ενοικίων και η βελτίωση των κριτηρίων επιδότησης ενοικίου σε φοιτητές.
Επίσης επιδιώκεται η τροποποίηση του νόμου για τις εκποιήσεις με στόχο την προστασία του δικαιώματος στέγης
της οικογένειας και την παρέμβαση του δικαστηρίου για την εξασφάλιση στέγασης της οικογένειας πριν τους
πλειστηριασμούς από τις τράπεζες. Άλλο αίτημα είναι να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις για ανέγερση πρώτης
κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια.
Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για τα δικαιώματα των πολιτών στη στέγη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια
στις εκποιήσεις της κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης των συνεπών δανειοληπτών και των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
•Δήμητρα Παντέχη
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο.
Νεών Εργαζομένων Πολεμιδιών

Cytanet έχει αναβαθμίσει την υπηρεσία “Safe Internet for home”, για προστασία των παιδιών από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο διαδικτύου, από οποιαδήποτε συσκευή
συνδεθεί στο διαδίκτυο, μέσω της υπηρεσίας Internet Home. Στις συσκευές περιλαμβάνονται φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες
παιγνιδιών, smart TVs κ.α., που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του Wi-Fi και ενσύρματου δικτύου στο σπίτι.

Οι πελάτες της υπηρεσίας μπορούν να επιλέξουν το προφίλ που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες της οικογένειάς τους. Επιπλέον με ένα εύκολο και πρακτικό τρόπο, μπορούν να
καθορίσουν τον χρόνο επιτρεπόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο για την οικογένειά τους, όπως επίσης να δημιουργήσουν μαύρες και άσπρες λίστες με διαδικτυακές διευθύνσεις.
Με την υπηρεσία αυτή, η Cyta παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στους γονείς για να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους τη χαρά της μάθησης, της επικοινωνίας και
της ψυχαγωγίας, με ασφάλεια.
Η χρήση τέτοιων εργαλείων θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εκπαίδευση τόσο των παιδιών, αλλά και των γονιών τους, για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, αφού το
ψηφιακό περιβάλλον της εποχής μας εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του κοινού αποτελούν τη βάση για την κατάλληλη προετοιμασία όλων
μας στην αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων του διαδικτύου, αλλά και για την καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων, της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας που προσφέρει.
Η υπηρεσία “Safe Internet for home” παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες Internet Home της Cytanet. Για να συνδεθείτε, απλά τηλεφωνήστε στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης
της Cyta στο 132, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Cyta ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Cytanet@call-centre.cyta.com.cy.
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τις αρχές του 20ου αιώνα, εμφανίζεται
στην πολιτική ο όρος αριστερός
οπορτουνισμός. Ο αριστερός οπορτουνισμός
ή αλλιώς αριστερισμός, αποτελεί μια σειρά
διαστρεβλωμένων αντιλήψεων εντός τους
επαναστατικού εργατικού κινήματος, που
παρουσιάζεται ως πιστός ακόλουθος της
επαναστατικής διαδικασίας ανατροπής του καπιταλισμού,
με αντιεξουσιαστικές κυρίως απόψεις. Αυτή η ουσιαστικά
υπερεπαναστατική τάση, που δημιουργήθηκε στο
Κομμουνιστικό Κίνημα, ήταν αποτέλεσμα της ύπαρξης
φαινομένων επιπολαιότητας και πολιτικής ανωριμότητας
εντός του Κινήματος, σε συνδυασμό με την έντονη
επαναστατική διάθεση της εποχής και επιδίωκε την
πορεία προς την σοσιαλιστική επανάσταση χωρίς
ενδιάμεσα στάδια.

Ο αριστερισμός, έχει ως βασικό του ατόπημα την υποτίμηση των νόμων κίνησης των ανθρωπίνων
κοινωνιών - της κοινωνικής εξέλιξης, όπως αυτοί αναδείχτηκαν από τη μαρξιστική φιλοσοφία
και ταυτόχρονα παρουσιάζει την αδυναμία να κατανοήσει και να εκτιμήσει την πορεία εξέλιξης/
ωρίμανσης της συνείδησης της εργατικής τάξης, μέχρι να είναι σε θέση να κατακτήσει την
εξουσία. Μια από τις βασικές του αρχές, είναι η μη συμμετοχή στα ανώτερα σώματα λήψης
αποφάσεων εντός του καπιταλιστικού συστήματος, όπως οι συντεχνίες, τα συνδικάτα και
τα κοινοβούλια και η καθολική καταδίκη κάθε συμβιβασμού και κάθε μορφής συμμαχίας με
αστικές δυνάμεις, ακόμη και αν είναι αναγκαίο για λόγους τακτικής. Αγνοεί μέχρι και τις
ιδιομορφίες της κάθε χώρας, λειτουργώντας δογματικά και όχι διαλεκτικά.
Ο Λένιν αποκαλεί τον αριστερισμό ως «παιδική ασθένεια» γιατί εμφανίστηκε από τα νεότερα
τμήματα της Αριστεράς στην Δυτική Ευρώπη, όπως η Γερμανία αλλά και σε άτομα με έλλειψη
κοινωνικής και πολιτικής πείρας. Σύμφωνα με τον Λένιν, ως τάση ο αριστερισμός χαρακτηρίζεται
από την αφέλεια και τον παρορμητισμό για απευθείας επίτευξη του τελικού στόχου που είναι
ο κομμουνισμός, χωρίς όμως να γίνουν κάποια ενδιάμεσα στάδια προετοιμασίας. Οδηγεί
επομένως στην αποδυνάμωση του εργατικού κινήματος, γιατί δεν γίνεται αντιληπτό ότι η
συμμετοχή στα ανώτερα σώματα λήψης των αποφάσεων στα αστικά κράτη καθώς και η ενεργή
συμμετοχή στους χώρους των εργαζομένων, όπως τα συνδικάτα, εντός του καπιταλιστικού
συστήματος, πρέπει να θεωρείται απαραίτητη για τους κομμουνιστές και να συντελείται
παράλληλα με τις υπόλοιπες μορφές δράσης τους έξω από αυτά. Ο λόγος συμμετοχής στα
αστικά κοινοβούλια και στα συνδικάτα έχει κυρίως διπλή σημασία.
Αρχικά, μέσα από τα ανώτερα σώματα λήψης αποφάσεων, όπως για παράδειγμα τα Κοινοβούλια,
δίνεται ουσιαστικά η ευκαιρία στα Κομμουνιστικά Κόμματα, ως η ανώτερη μορφή πολιτικής
οργάνωσης της εργατικής τάξης, να αναδείξουν και να ξεσκεπάσουν με συνέπεια μέσα από
την άμεση πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση, το σάπιο πρόσωπο του καπιταλιστικού
συστήματος και των κομμάτων που το εκπροσωπούν, την ύπαρξη της ταξικής πάλης που
προσπαθούν να κρύψουν οι απολογητές του καπιταλισμού από τους λαούς, προωθώντας
παράλληλα διάφορες πολιτικές που έχουν ως στόχο τη βελτίωση έστω και ως ένα βαθμό,
των συνθηκών διαβίωσης της εργατικής τάξης, γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της κάθε
εποχής. Παράλληλα, η δράση των κομμουνιστών μέσα από τα συνδικάτα, εξασφαλίζει τη
συνεχή επαφή τους με την εργατική τάξη και την ευκαιρία για την οργάνωση της και την
καθημερινή διαπαιδαγώγηση της μέσα από την καθοδήγηση της από τους κομμουνιστές.
Στο 2ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς καθώς και στο βιβλίο «Αριστερισμός, η παιδική
ασθένεια του Κομμουνισμού», ο Λένιν κάνει μια αυστηρή κριτική στους αριστεριστές και
προτρέπει τα Κομμουνιστικά Κόμματα να μην ακολουθήσουν παρόμοια λάθη, όπως για
παράδειγμα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ολλανδίας που υποστήριξαν την μη συμμετοχή
των κομμουνιστών στα συνδικάτα. Επίσης ανέφερε ότι ακόμα και με την επίτευξη του
Σοσιαλισμού, η ύπαρξη των συνδικάτων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η κατάλληλη
επαφή με τους εργαζόμενους, ενώ βοηθά εξίσου και στην ουσιαστική συμμετοχή τους στην
σοσιαλιστική εξουσία, τη δική τους εξουσία.

Στη Κύπρο η ιστορική πείρα του κινήματος μας, μας δείχνει ότι η συμμετοχή των κομμουνιστών
στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις διάφορες τοπικές, επαρχιακές και παγκύπριες οργανώσεις
και μαζικούς φορείς, από τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους μέχρι τη Βουλή
των Αντιπροσώπων, μέσα και από συγκεκριμένες συνεργασίες με προοδευτικά ή και άλλα
τμήματα της κυπριακής αστικής τάξης στη βάση συγκεκριμένων κοινωνικών θέσεων, βοήθησε
στην ανάπτυξη του Λαϊκού Κινήματος της Κύπρου και στην επίτευξη σοβαρών πολιτικών
στόχων για τους εργαζόμενους, αλλά και στην καθιέρωση του ΑΚΕΛ σε υπολογίσιμη πολιτική
δύναμη του τόπου.
Στις μέρες μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών
επιβιώνουν ακόμα στις αριστεριστικές τάσεις. Σήμερα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επίδραση
«αντιεξουσιαστικών» απόψεων στο σημερινό αριστερό οπορτουνισμό, που χρησιμοποιεί με
έντονο τρόπο «αριστερά» και «αντικαπιταλιστικά» συνθήματα, αλλά παράλληλα ασπάζεται
αντιλήψεις που αμφισβητούν τόσο το σημερινό ρόλο των Κομμουνιστικών Κομμάτων, όσο και
την ίδια τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, χρησιμοποιώντας ανιστόρητα στοιχεία και αναλύσεις για
την τάχα αποτυχία του κομμουνιστικού κινήματος στον 20ο αιώνα. Εξυπηρετεί δυστυχώς τον
αντικομμουνισμό, ενώ στην προσπάθειά του να αμφισβητήσει το ρόλο των Κομμουνιστικών
Κομμάτων, προσπαθώντας να τους αποδώσει συμβιβασμό με το σύστημα, οδηγείται στην
σύμπλευση του με άλλες «αριστερές δυνάμεις» που με τις αντιλήψεις τους ενσωματώθηκαν
στους απολογητές του καπιταλισμού, όπως η ξεπουλημένη σοσιαλδημοκρατία και γενικότερα
δυνάμεις του σύγχρονου δεξιού οπορτουνισμού. Συμβάλλει στη διατήρηση της κυριαρχίας
της αστικής τάξης και των καπιταλιστών, όπως και στη σύγχυση των εργαζομένων για το
τι αποτελεί πραγματικά επαναστατικό και ουσιαστικό και τι ουτοπικό.
Σήμερα που η οικοδόμηση του σοσιαλισμού και η ανατροπή του βάρβαρου καπιταλισμού
είναι πέρα για πέρα αναγκαία, ο Λένιν γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Σε αυτό τον αγώνα
δεν χωρούν τέτοιου είδους απόψεις και μεθοδεύσεις, που χαρακτηρίζονται επίσης από
μηδενιστική κριτική και αναποτελεσματικότητα. Είναι ακριβώς εδώ που υπάρχει η ανάγκη για
κατανόηση των βασικών αρχών του μαρξισμού – λενινισμού, που είναι ανάγκη η απογοήτευση
και αγανάκτηση των μαθητών, των φοιτητών και των νέων εργαζομένων από την σημερινή
εξαθλίωση που τους οδηγούν τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, να μην μετατραπούν σε
αυθόρμητες, επιπόλαιες και ανώριμες πολιτικές πρακτικές. Αλλά να μεταφραστεί σε μαζικό
και οργανωμένο αγώνα μέσα από την οργάνωση της νεολαίας στις γραμμές της ΕΔΟΝ και
του Λαϊκού Κινήματος, σε κάθε χώρο που προσφέρεται για παραγωγή πολιτικής και που
θα ωριμάσει πραγματικά τους αγώνες της νεολαίας.
•Μαρίνα Παναγιώτου
Οργανωτικός Γραμματέας Τ.Ο. ΕΔΟΝ ΤΕΠΑΚ
Βιβλιοπρόταση: *«Αριστερισμός, η παιδική αρρώστια του κομμουνισμού», Σύγχρονη Εποχή,
Β.Ι.Λένιν. Μπορείς να το βρεις και να το δανειστείς από τη βιβλιοθήκη του Κ.Σ. ΕΔΟΝ.
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Μίλτος Πασχαλίδης
Συναυλία καλωσορίσματος Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών με τον
Μίλτο Πασχαλίδη. Η βραδιά στην Πανεπιστημιούπολη θα τα έχει όλα,
παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε
λαθραία. Παλιά και αγαπημένα τραγούδια αλλά και νέες επιτυχίες από
τις τελευταίες δισκογραφικές του δουλειές.

Πότε: Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 20:30
Πού: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Βασίλης
Παπακωνσταντίνου
Ορχήστρα Βασίλης
Τσιτσάνης – Γαλάνη και
Μποφίλιου

Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια
ορχήστρα προσανατολισμένη στο έργο του
μεγαλοφυούς και καινοτόμου συνθέτη, στιχουργού
και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, ο οποίος μας
κληροδότησε ένα έργο σπάνιας ποιότητας,
μαστοριάς και καλαισθησίας, χωρίς το οποίο
η εικόνα της ελληνικής μουσικής θα ήταν
διαφορετική. Ο Βασίλης Τσιτσάνης διήνυσε μια
δημιουργική περίοδο 45 ετών συνεχούς παρουσίας
στο πάλκο πλαισιωμένος μέχρι το τέλος της ζωής
του από προικισμένους μουσικούς, καλύπτοντας
τη βαθιά ανάγκη του να επικοινωνήσει με το κοινό
και να εμπνευστεί από αυτό. Αυτήν ακριβώς την
προσήλωση του Τσιτσάνη στη σωστή παρουσίαση των τραγουδιών του έρχεται να υπηρετήσει η ομώνυμη Ορχήστρα.
Στις παραστάσεις αυτές συμπράττουν για πρώτη φορά επί σκηνής και αποδίδουν αγαπημένα τραγούδια του Βασίλη
Τσιτσάνη, με τον δικό τους τρόπο, δύο πολύ ιδιαίτερες φωνές. Η Δήμητρα Γαλάνη, μια σπουδαία καλλιτέχνης που
επί 40 και πλέον χρόνια πρωταγωνιστεί στο ελληνικό τραγούδι με τη συνέπεια, τη διορατικότητα και την ποιότητα
των μουσικών της επιλογών, την οποία είχε επιλέξει ο ίδιος ο Τσιτσάνης ως ερμηνεύτρια των τραγουδιών του, και η
Νατάσσα Μποφίλιου, η πιο σημαντική και αγαπητή σύγχρονη ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για το ταλέντο της και την
απολύτως προσωπική ερμηνευτική της ταυτότητα.

Πότε; 13 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ
Πού: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός

Ο Βασίλης, ο αιώνιος έφηβος, αυθεντικός,
συναισθηματικός, εκρηκτικός, ο Βασίλης μετράει
«κοντά μισό αιώνα» πορείας, αμέτρητους δίσκους,
τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες. Ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου ετοίμασε ένα πρόγραμμα με μια
επιλογή από τα αγαπημένα μας διαχρονικά τραγούδιασταθμούς και κομμάτια και από το νέο του δίσκο
«Μπλέξαμε».

Πότε: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00
Πού: Παραμυθούπολη Χριστουγέννων
Δικοινοτική Ορχήστρα Μουσικής
Δωματίου Κύπρου
Με μια φθινοπωρινή συναυλία, η δικοινοτική
Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου Κύπρου (CCO) και
τα μέλη της επιστρέφουν για ακόμη μια φορά στη
σκηνή. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της ορχήστρας
Nihat Agdac και Νάταλη Νεοφύτου, παρέα με είκοσι
επαγγελματίες Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους
μουσικούς, δίνουν ένα ακόμη ραντεβού με το
κυπριακό κοινό, στέλνοντας το μήνυμα για μια
ενωμένη Κύπρο.

Πότε: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 20:30
Πού: Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία
Πινόκιο

Σπασμένο Γυαλί
Στη Νέα Υόρκη του 1938, την νύχτα
των κρυστάλλων που οι Ναζί έσπασαν
όλα τα μαγαζιά των Εβραίων, η Σύλβια
Γκέλμπεργκ ξαφνικά παραλύει. Χωρίς
κανένα παθολογικό αίτιο, μένει ακίνητη από
τη μέση και κάτω. Μπορεί ένα γεγονός να
επηρεάσει τόσο την υγεία κάποιου ή μήπως
η αιτία βρίσκεται στο γάμο της με τον Φίλιπ;
Ο γιατρός της, Δρ Χάϊμαν θα σκάψει όσο πιο
βαθειά μπορεί στα μυστικά της οικογένειας προκειμένου να τη βοηθήσει. Αυτό όμως που θα
βρει, μπορεί να μας βοηθήσει όλους.

Πότε: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου μέχρι Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου στις 20:30
Πού:
Θέατρο ΘΟΚ Λευκωσία
Πληροφορίες: 77772717

Το πασίγνωστο
παραμύθι του Κάρλο
Κολόντι ανεβάζει το
θέατρο Αντίλογος σε
θεατρική διασκευή της
Άνδρης Θεοδότου και
σκηνοθεσία του Κώστα
Σιλβέστρου.
Ο Πινόκιο είναι ένας
φανταστικός χαρακτήρας
που πρωτοεμφανίστηκε
το 1883 ως κεντρικός
ήρωας στο ιταλικό
παραμύθι «Οι περιπέτειες του Πινόκιο» του Καρλο Κολόντι, και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε πολλές προσαρμογές
της ιστορίας, σε όλο τον κόσμο. Σκαλισμένος από τον ξυλογλύπτη Τζεπέτο σε ένα μικρό ιταλικό χωριό, ο Πινόκιο
δημιουργήθηκε ως ξύλινη μαριονέτα που ονειρεύτηκε να γίνει πραγματικό αγόρι.

Πότε; Από τις 15 Σεπτεμβρίου στις 11:00 και κάθε Κυριακή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου
Πού:
Flea Theatre, Λευκωσία
Ξεχωριστές παραστάσεις στις 13 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας στις 16:00 και στις 19 Οκτωβρίου στον
Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ στις 16:00.

Το 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου 2019 είναι
γεγονός! Το Φεστιβάλ, μοναδικό στο
είδος του, χρόνο με τον χρόνο κερδίζει
ολοένα και περισσότερους θεατές.
Σκοπός, είναι πάντα η ανάπτυξη και η
προβολή του ερασιτεχνικού θεάτρου
στη χώρα μας, όπως επίσης και να
φέρει κοντά ερασιτεχνικές ομάδες,
να τους προσφέρει την ευκαιρία

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς

Ε π α ρ χ ι α κ ώ ν

Λάρνακα: Ανοιχτή συζήτηση νεολαίας με τον Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στο “Stories”, Διοργανωτής: Ν.Ε. Πόλης Λάρνακας

Λεμεσός:
•Εκστρατεία συλλογής γραφικής ύλης για άπορους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Από τις 26
Αυγούστου μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της ΕΔΟΝ Λεμεσού.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα βρισκόμαστε έξω από τις υπεραγορές Παπαντωνίου το Σάββατο 7/9 από
τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 τομεσημέρι και καλούμε τους κατοίκους της πόλης μας να μας βοηθήσουν.
•Βραδιά Επιτραπέζιων και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών για μαθητές από την ΠΕΟΜ Λεμεσού, Τετάρτη 4
Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Στέκι. Για πληροφορίες: 99069418

να παρουσιάσουν τη δουλειά τους,
να γνωριστούν μεταξύ τους και να
ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σε
ένα όμορφο θεατρικό συναπάντημα.
Παράλληλα, προσφέρει στο κοινό
την ευκαιρία να παρακολουθήσει την
αξιόλογη δουλειά που γίνεται από αυτές.
Παρακολουθήστε στις 2 Σεπτεμβρίου
την παράσταση «Ο Φαντασμένος» από

την θεατρική ομάδα Αντιδρώντες και
στις 4 Σεπτεμβρίου την παράσταση «Αν
όλα τα παιδιά της γής» από την θεατρική
ομάδα Σκηνοβάτες- ΠΟΕΔ Λευκωσίας.
Και οι δύο παραστάσεις ξεκινούν στις
20:30.

Πού:
Πολιτιστικό Κέντρο
Λυμπιών.

Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν

Ε Δ Ο Ν

Πάφος: Εκδήλωση καλωσορίσματος ΠΕΟΜ Πάφου, 4 Σεπτεμβρίου στις 20:30
Προοδευτική Κ.Φ.:
•Μπουάτ Προοδευτικής Κ.Φ., Διαχρονική Μουσική Σκηνή, Λευκωσία κάθε Τρίτη
στις 22:30 με τους “λούνα παρκ THE BAND”
Πρεμιέρα στις 3/9
•Προοδευτική ΤΕΠΑΚ, Street Party, Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου από τις 7 μ.μ μέχρι τα
μεσάνυχτα με τους Dj Major και Dj Ritmos

πολιτισμός
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πρώτη Αφροαμερικανίδα που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας, η συγγραφέας των βιβλίων «Beloved», «Song of Solomon», «The Bluest Eye» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
88 ετών. Αφήνει πίσω της ένα μεγάλο έργο και παρακαταθήκη το ιδιαίτερο συγγραφικό της στυλ που ασχολήθηκε με μια κοινωνικά ευαίσθητη θεματολογία, έχοντας ήρωες
Αφροαμερικανούς και ρίχνοντας φως μέσα από το γράψιμο της στις γυναίκες.

Απόγονος οικογένειας σκλάβων, η ακαδημαϊκός Toni Morrison εξερεύνησε ιστορίες Αφροαμερικανών,
από τα χρόνια της σκλαβιάς μέχρι τη χειραφέτησή τους στους κόλπους της σύγχρονης αμερικανικής
κοινωνίας. Το κύριο θέμα των μυθιστορημάτων της είναι η ζωή των Αφροαμερικανών σε μια
άδικη κοινωνία, όπου οι χαρακτήρες της αγωνίζονται να βρουν τον εαυτό τους και την πολιτιστική
τους ταυτότητα. Η χρήση φαντασίας, πλούσιας μυθοπλασίας και ποιητικού λόγου, έδωσαν στις
ιστορίες της μεγάλη δύναμη και υφή.
Δεν ήταν λίγες οι φορές που η Morrison απασχόλησε με τον πολιτικό της λόγο για τον ρατσισμό
και τα γυναικεία ζητήματα. Το 1997 προκάλεσε την κοινή γνώμη όταν αποκάλεσε τον Bill Clinton, «τον πρώτο μαύρο Πρόεδρο των Η.Π.Α.», λέγοντας ότι «είναι ένα αγόρι από το Αρκάνσας,
παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, γεννήθηκε φτωχός, προέρχεται από την εργατική τάξη, παίζει
σαξόφωνο, και του αρέσουν τα McDonald’s και το junk food».
Η ίδια δεν σταμάτησε ποτέ το γράψιμο, ούτε όταν διένυσε τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής
της, όπως ο θάνατος του γιου της το 2010.

Ποια ήταν;
Η Chloe Anthony Wofford, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε το 1931 στο Οχάιο.
Οι γονείς της ήταν μετανάστες από τον αγροτικό νότο. Ο πατέρας της εργαζόταν κυρίως ως
μεταλλοκολλητής, ενώ η μητέρα της ήταν μέλος εκκλησιαστικής χορωδίας. Η ίδια δήλωσε
αργότερα σε συνεντεύξεις της πως οι γονείς της, ήταν αυτοί που της εμφύσησαν την αγάπη για
το διάβασμα, τη μουσική και την αφροαμερικανική παράδοση. Μεγάλωσε σε μια πολυφυλετική
συνοικία και το περιβάλλον αυτό φαίνεται να την βοήθησε να μην αισθανθεί κατώτερη ή
διαφορετική, όντας η μόνη Αφροαμερικανή στην τάξη. «Ήμουν η μόνη μαύρη μαθήτρια και η
μόνη που ήξερε να διαβάζει» δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στους New York Times.

Οι σπουδές
Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο Howard και στη συνέχεια
απέκτησε στο Cornell, τον μεταπτυχιακό
της τίτλο το 1955. Το 1957 επέστρεψε
στο Howard University ως καθηγήτρια
και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της
Harold Morrison. Απέκτησαν μαζί δύο
παιδιά αλλά αποφάσισαν να χωρίσουν
και η Morrison μετακόμισε μόνη της
με τα παιδιά της στην πόλη Syracuse
της Νέας Υόρκης για να εργαστεί ως
επιμελήτρια βιβλίων. Μια απόφαση που
την οδήγησε λίγο αργότερα να εργαστεί
στον διεθνή εκδοτικό οίκο Random
House, στη θέση της υπεύθυνης
εκδόσεων.
Το «The Bluest Eye»
Με τα χρόνια κατάφερε να αφήσει το
δικό της αποτύπωμα στον εκδοτικό
κόσμο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στην έκδοση Αφροαμερικανών
συγγραφέων.

Συνεργάστηκε επίσης με την ακτιβίστρια Angela Davis και τον διάσημο πυγμάχο Muhammad Ali
για τη συγγραφή των αυτοβιογραφικών τους έργων. Για τη συγγραφική της ιδιότητα επέλεξε
το ψευδώνυμο Toni Morrison.Το 1970 εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα, το «The Bluest Eye».
Το λογοτεχνικό της ντεμπούτο στέφθηκε με αποτυχία, καθώς η ιστορία της Πέκολα, της μικρής
μαύρης που λαχταρούσε όσο τίποτα άλλο να έχει γαλάζια μάτια, προκάλεσε αμφιλεγόμενα
συναισθήματα στο αναγνωστικό κοινό. Το «Γαλάζια Μάτια» έγινε best seller μόνο 30 χρόνια μετά
την πρώτη του έκδοση, με το βιβλίο να πουλά 100 χιλιάδες αντίτυπα.

Βραβεία και διακρίσεις
Το 1973 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Sula», που προτάθηκε για το Βραβείο Αμερικανικού Βιβλίου
και εξετάζει μεταξύ άλλων τη δυναμική μιας φιλίας και τα κριτήρια για τη «συμμόρφωση» και
την ένταξη στη κοινωνία. Ωστόσο, την πιο θερμή υποδοχή έλαβε το 1977 το μυθιστόρημα «Song
of Solomon» το οποίο έχει ως αφηγητή έναν άνδρα που αναζητά την ταυτότητά του και ήταν το
έργο που έστρεψε την εθνική προσοχή πάνω της.
Μια ακόμη μεγαλύτερη διάκριση περίμενε τη συγγραφέα δέκα χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε
το μυθιστόρημα «Beloved», για το οποίο απέσπασε το 1988 το βραβείο Πούλιτζερ, στην κατηγορία
της μυθοπλασίας. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας πρώην σκλάβας στον μετεμφυλιακό
αμερικανικό νότο και διαπραγματεύεται τις τύψεις μιας μητέρας για το θάνατο του παιδιού
της, την ανασφάλεια για μία ζωή στο χείλος της σκλαβιάς, των βιασμών, των φόνων και των
ακρωτηριασμών. Ωστόσο, το βιβλίο δεν κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας
48 συγγραφείς υπέγραψαν επιστολή δείχνοντας την δυσφορία τους για αυτή την εξέλιξη.
Η ύψιστη διάκριση για τη Morrison έφτασε το 1993 για το μυθιστόρημα «Jazz», για το οποίο
παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κατάφερε
να αποσπάσει τη συγκεκριμένη διάκριση. Φόρο τιμής στη συγγραφέα απέτινε και ο Barack Obama,
χαρίζοντάς της το Μετάλλιο της Ελευθερίας σε τελετή στον Λευκό Οίκο τον Μάιο του 2012, και
χαρακτηρίζοντάς την, μεταξύ άλλων, «εθνικό θησαυρό».

Το έργο της
Η Toni Morrison έγραψε 11 μυθιστορήματα μέσα σε έξι δεκαετίες, ανάμεσά τους δοκίμια, παιδικά
βιβλία, δύο θεατρικά έργα και ένα λιμπρέτο. Εργάστηκε, επίσης, ως κριτικός λογοτεχνίας και
εκδότρια. Στα έργα της εξετάζονται θέματα φυλετικής συνείδησης και λογοτεχνικής έκφρασης.
Στο τελευταίο της μυθιστόρημα με τίτλο «God Help the Child» το 2015, η Morrison ασχολείται με
τις συνέπειες της παιδικής κακοποίησης και της παραμέλησης.
Η συγγραφέας έχει επίσης δώσει πολυάριθμες διαλέξεις με ειδικότητα στην Αφροαμερικάνικη
κουλτούρα. Από την αρχή της καριέρας της κατάφερε να αποσπάσει πολύ καλές κριτικές αλλά και
την αγάπη του κοινού για την επική της δύναμη, τους διαλόγους και την ποιητική και εκφραστική
της απεικόνιση της Μαύρης Αμερικής.
Η Morrison έδωσε μέσα από τα μυθιστορήματα της το δικό της αγώνα για να αναδείξει τις ανισότητες
εις βάρος των αφροαμερικανών και των γυναικών στην Αμερικάνικη κοινωνία. Μέσα από το
έργο της έβαλε ένα σημαντικό λιθαράκι για την κατανόηση των αντιθέσεων στην Αμερικανική
κοινωνία, οι οποίες ωστόσο δεν στέκονται στη φυλή και στο φύλο αλλά είναι πέρα και πάνω από
όλα ταξικές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται η Αμερικανική κοινωνία
αλλά και όλοι οι λαοί.
•Δήμητρα Γεωργίου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας- Κερύνειας

Σεπτέμβρης
2019

διεθνή

ραγματοποιήθηκε στις 25-29 Ιουλίου στο
Βελιγράδι η διεθνής κατασκήνωση της
περιφέρειας Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής
(CENA) της ΠΟΔΝ, κάτω από το σύνθημα
«ΝΑΤΟ- Ο εχθρός της ειρήνης και της
ελευθερίας! 20 χρόνια από τον βομβαρδισμό
του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία- Οι πολιτικές κατοχής και
έναρξης νέων πολέμων του ΝΑΤΟ». Στην κατασκήνωση
συμμετείχαν συνολικά 16 οργανώσεις της περιφέρειας. Την
ΕΔΟΝ εκπροσώπησε η συναγωνίστρια Χάρις Ζαντή, μέλος
του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου
της Οργάνωσης ενώ παρευρέθηκε και ο συναγωνιστής
Ιάκωβος Τοφαρής, πρόεδρος της ΠΟΔΝ και μέλη του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Η απόφαση αυτή επιβλήθηκε μόνο λόγω των συμφερόντων των ΗΠΑ,
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη
νότια περιοχή της Σερβίας, γεγονός πολύ επικίνδυνο για την ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων.
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Η επιλογή της Σερβίας για την πραγματοποίηση της
κατασκήνωσης, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, αφού φέτος
συμπληρώνονται 20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του
ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, γεγονός που αποτελεί ένα από
τα πιο τρανταχτά σύγχρονα παραδείγματα του αμείλικτου
χαρακτήρα των ιμπεριαλιστικών σχεδίων.
Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, είχαμε, όπως κάθε
χρόνο, την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να
συζητήσουμε για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση
της κάθε χώρας και να επαναβεβαιώσουμε τις στενές μας
σχέσεις με τις αδελφές μας οργανώσεις του εξωτερικού.
Η συζήτηση κινήθηκε σε τέσσερεις θεματικούς άξονες,
ώστε να αναδειχθεί τόσο ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο διαμελισμό
κρατών και τη δημιουργία ανθρωπιστικών κρίσεων, αλλά
και οι συνέπειες των Νατοϊκών επεμβάσεων στην περιοχή,
καθώς και ο ρόλος των προοδευτικών και δημοκρατικών
οργανώσεων νεολαίας στην ανατροπή του ιμπεριαλισμού.

Η νατοϊκή προπαγάνδα
Την πρώτη μέρα συζητήσαμε για την ΝΑΤΟική προπαγάνδα
που λαμβάνει χώρα πριν από κάθε ιμπεριαλιστική
επέμβαση, ώστε να δημιουργήσει εχθρούς και να
διχάσει την εκάστοτε χώρα, πράγμα που συνέβη όπως
όλοι γνωρίζουμε στην Κύπρο, όπως συνέβη και στη
Γιουγκοσλαβία και σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η
εναρκτήρια εισήγηση έγινε από τον απόστρατο αξιωματικό
του στρατού της Γιουγκοσλαβίας, Slobodan Petkovic, o
οποίος πλέον ασχολείται εντατικά με την έρευνα που
αφορά τις βραχυχρόνιες αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες
του απεμπλουτισμένου ουρανίου που εξαπολύθηκε στην
ατμόσφαιρα της χώρας κατά τους βομβαρδισμούς. Αξίζει
να αναφερθεί πως τα πορίσματα των ερευνών που
παρουσιάστηκαν, γίνεται προσπάθεια από τα όργανα
του ιμπεριαλισμού για να θαφτούν και να μην δουν το
φως της δημοσιότητας.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, αναφερθήκαμε στο
πρόσχημα του ΝΑΤΟ ώστε να δικαιολογεί τις εισβολές
στις οποίες προβαίνει, την υπερασπιστή δηλαδή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρθηκαν τα συγκεκριμένα
παραδείγματα του Κόσοβου και της Μετόχια, όπου το ΝΑΤΟ
εισέβαλε με το πρόσχημα ότι η μειοψηφία καταπιεζόταν και
τύγχανε εκμετάλλευσης από τους υπόλοιπους Σέρβους και
την κυβέρνηση της χώρας. Κατά τη συζήτηση τονίστηκε ότι
η μονομερής δήλωση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου

Ιμπεριαλισμός, προσφυγοποίηση
και οικονομική μετανάστευση
Κατά την τρίτη μέρα των συζητήσεων, αναδείχθηκε το πρόβλημα της
δημιουργίας προσφύγων και κυρίως της δημιουργίας προσφύγων
χωρίς δικαιώματα, καθώς και της οικονομικής μετανάστευσης, όλα
σαν απόρροια των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Έμφαση δόθηκε στον
τρόπο με τον οποίο τόσο οι ΝΑΤΟικές επεμβάσεις, όσο και τα οικονομικά
μέτρα της ΕΕ και του ΔΝΤ δημιουργούν άμεσα ή έμμεσα πρόσφυγες και
μετανάστες. Ως εκπρόσωποι των διαφόρων οργανώσεων ανταλλάξαμε
την εμπειρία της κάθε χώρας όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Συζητήσαμε πώς η κάθε κυβέρνηση υποδέχεται και
διαχειρίζεται αυτές τις ομάδες ανθρώπων και έτσι αναδείξαμε τις
διαφορετικές προσεγγίσεις ιδεολογικά αντίθετων κυβερνήσεων, αλλά
και τα κίνητρα των φιλελεύθερων κυβερνήσεων που «άγχονται» για
το προσφυγικό.

Δικαίωμα ανεξαρτησίας δύο ταχυτήτων
Κόσσοβο, Μετόχια, Κριμαία, Σερβία, Καταλονία είναι όλα παραδείγματα
περιοχών στις οποίες αναδείχτηκε ή αναδεικνύεται το ζήτημα της
αυτοδιάθεσης. Στο τελευταίο μέρος της συζήτησης, ανταλλάξαμε
απόψεις και εμπειρίες για το πώς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης
τυγχάνει συχνά εκμετάλλευσης από το ΝΑΤΟ ως πρόσχημα στρατιωτικών
επεμβάσεων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ,
καθώς και ο δυτικός ιμπεριαλισμός αρνούνται αυτό το δικαίωμα
κατά το δοκούν. Έμφαση δόθηκε στην περίπτωση των περιοχών των
Βαλκανίων και εξήχθη το συμπέρασμα ότι η αλλαγή των συνόρων στις
βαλκανικές χώρες αποτελεί ένα επικίνδυνο βήμα για τη σταθερότητα
και την ειρήνη στην περιοχή.

Στις 27/7 πραγματοποιήθηκε πορεία και εκδήλωση μπροστά από το κτήριο
της κρατικής τηλεόρασης, το οποίο βομβαρδίστηκε στοχευμένα αιφνιδίως και
άνευ λόγου κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών του Βελιγραδίου το 1999,
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών εργαζομένων. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης κατατέθηκαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων
της επίθεσης και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από την Ένωση Κομμουνιστικής
Νεολαίας Γιουγκοσλαβίας – Σερβίας (SKOJ), το Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα
Γιουγκοσλαβίας – Σερβίας (NKPJ), και την ΠΟΔΝ, ενώ τηρήθηκε μονόλεπτη
σιγή εις μνήμη του συντρόφου Δημήτρη Χριστόφια.

Πέραν των θεματικών ενοτήτων της συζήτησης, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε
σε επαφή με τις αντιπροσωπίες των υπόλοιπων οργανώσεων και να προβούμε
σε διμερής συναντήσεις, ώστε να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε για την
κατάσταση στο κυπριακό και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα
μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι λάβαμε από όλες τις οργανώσεις συλλυπητήρια
για τον θάνατο του συντρόφου Δημήτρη Χριστόφια.
•Χάρις Ζαντή
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
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Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ), η οποία
πραγματοποιείται κάθε τέσσερα
χρόνια, θα πραγματοποιηθεί εντός
του 2019 στην Κύπρο! Οι Γενικές Συνελεύσεις
της ΠΟΔΝ αποτελούν το ανώτατο όργανο
της ομοσπονδίας και εκεί λαμβάνονται οι
σημαντικότερες αποφάσεις της. Η φιλοξενία
ενός τέτοιου γεγονότος στην Κύπρο
αποτελεί ιστορική στιγμή για την οργάνωση
μας. Η τελευταία φορά που η συνέλευση
φιλοξενήθηκε στην Κύπρο ήταν πριν από 20
χρόνια, το 1999.
Στις Συνελεύσεις της ΠΟΔΝ, οι οργανώσεις
μέλη που συμμετέχουν καταρτίζουν μαζί, την
Πολιτική Απόφαση της ομοσπονδίας, η οποία
ορίζει και την πολιτική της γραμμή μέχρι την
επόμενη Συνέλευση. Επίσης εκεί ορίζεται
το πλάνο δράσης, παίρνονται αποφάσεις
για οργανωτικά ζητήματα και εκλέγεται
η συλλογική ηγεσία της ΠΟΔΝ, δηλαδή το
35μελές Γενικό Συμβούλιο (εφτά οργανώσεις
από κάθε μια από τις πέντε περιφέρειες). Με
τη σειρά του το νέο Γενικό Συμβούλιο εκλέγει
το «αρχηγείο» το οποίο αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τρείς
αντιπροέδρους, δηλαδή μία οργάνωση από
κάθε μια από τις πέντε περιφέρειες. Το Γενικό
Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον δεκαμελές
Συντονιστικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται
από το αρχηγείο και άλλη μια οργάνωση
από κάθε περιφέρεια. Σε μία αναλογία με τα
σώματα της ΕΔΟΝ, θα μπορούσαμε να πούμε
πως η Γενική Συνέλευση είναι κάτι όπως το
δικό μας συνέδριο, το Γενικό Συμβούλιο
είναι το αντίστοιχο του δικού μας Κεντρικού
Συμβουλίου, το Συντονιστικό Συμβούλιο είναι
το Εκτελεστικό και το αρχηγείο η γραμματεία
μας.
Η ΕΔΟΝ πήρε την ιστορική απόφαση να
φιλοξενήσει στην Κύπρο την Γενική Συνέλευση
καθώς φέτος ολοκληρώνεται και η δεύτερη
συνεχόμενη θητεία της οργάνωσης μας στην
προεδρία της ΠΟΔΝ και δεν πρόκειται να
επαναδιεκδικήσει τη θέση αυτή. Η ΕΔΟΝ
εκλέγηκε στη θέση του προέδρου το 2011 στην
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη
Λισαβόνα και διαδέχτηκε στην προεδρία την
αδελφή μας οργάνωση από την Πορτογαλία,
την Κομμουνιστική Νεολαία Πορτογαλίας
(JCP). Τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Γενική
Συνέλευση της Αβάνας το 2015, επανεξελέγη
στη θέση του προέδρου χωρίς ανθυποψήφιο.
Τα τελευταία οκτώ χρόνια η οργάνωση μας
υπηρετεί το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα νεολαίας από τη θέση αυτή έχοντας
σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα που θα
παραμείνουν, παρακαταθήκη στην ΠΟΔΝ
ακόμα και μετά την λήξη της θητείας μας.
Κατά την διάρκεια αυτών των οκτώ χρόνων η
ΠΟΔΝ κατάφερε να οργανώσει με επιτυχία δύο
παγκόσμια φεστιβάλ. Με το 18ο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών το 2013 στο
Εκουαδόρ και το 19ο το 2017 στη Ρωσία, η
ΕΔΟΝ άφησε το στίγμα της και στην ιστορία
του φεστιβαλικού κινήματος.
Η συνεισφορά της ΕΔΟΝ δεν περιορίζεται
βέβαια στην διοργάνωση μόνο αυτών των δυο
φεστιβάλ. Κατά την διάρκεια των τελευταίων
οκτώ χρόνων η ΠΟΔΝ πραγματοποίησε
πλήθος αποστολών, εκδηλώσεων,
εκστρατειών, συστρατεύοντας τα χιλιάδες
μέλη των οργανώσεων της στην κοινή μας
πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Σημαντικό
επίτευγμα αποτελεί επίσης και η ατσάλωση
και η εμβάθυνση του αντιιμπεριαλιστικού
χαρακτήρα της ΠΟΔΝ και η καταλυτικής
σημασίας συνεισφορά μας στην διατήρηση της
ενότητας εντός της ομοσπονδίας. Καθοριστικός
ήταν και ο ρόλος της ΕΔΟΝ στην προσπάθεια
οργανωτικής ισχυροποίησης της ΠΟΔΝ καθώς
σε μια τόσο ιστορική οργάνωση ( η ΠΟΔΝ
υπάρχει από το 1945), με δράση σε όλες τις
ηπείρους του πλανήτη, με 153 οργανώσεις
μέλη, είναι φυσικό πως χρειάζεται τεράστια
προσπάθεια για να διατηρηθεί συνεχής σύνδεση
και επικοινωνία.

Η καλή δουλειά που έκανε η ΕΔΟΝ όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν ήταν λίγες οι οργανώσεις που μας ζήτησαν
να παραμείνουμε στην ηγεσία της ΠΟΔΝ.
Η φιλοξενία της 20ης Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΔΝ στην Κύπρο μεταξύ 1-7 Δεκεμβρίου του 2019 θα αποτελέσει το επιστέγασμα αυτών
των οκτώ χρόνων που βρισκόμασταν στην προεδρία και τον καλύτερο τρόπο για να ολοκληρώσουμε την θητεία μας. Η αποχώρηση
μας φυσικά από τη θέση του προέδρου δεν σημαίνει πως η ΕΔΟΝ θα σταματήσει να πρωτοστατεί στους αγώνες του νεολαιίστικου
κινήματος κατά του ιμπεριαλισμού. Αξίζει να αναφέρουμε πως ακόμα και πριν την ανάληψη της προεδρίας το 2011 η ΕΔΟΝ διαδραμάτιζε
πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς κατείχε τη θέση του συντονιστή της περιφέρειας της «Ευρώπης και Βορείου Αμερικής». Με τον ίδιο ζήλο
και την ίδια αποφασιστικότητα, θα παραμείνουμε στην πρωτοπορία του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα και θα συνεχίσουμε την πάλη μαζί
με όλες τις αδελφές μας οργανώσεις που στάθηκαν δίπλα μας τα τελευταία οκτώ χρόνια, μαζί με την νέα ηγεσία της ομοσπονδίας, για
ένα κόσμο καλύτερο, μέχρι που η ανθρωπότητα θα έχει απαλλαγεί μια για πάντα από την βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού!
• Ιάκωβος Τοφαρή
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

