2

Απρίλης
2019

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΤΡΟΠΗΣ «Ν»:
ΑΝΤΡΕΑ ΚΩΣΤΑ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΧΑΡΙΣ ΖΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΩΣΗ

ΑΝΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 1
Τ.Κ. 1037
ΚΑΪΜΑΚΛΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.Θ. 21986
Τ.Κ. 1515 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22766459
FAX: 22757161

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
22766535

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
PRINTCO LTD

περιεχόμενα

πολιτική

Στασιμότητα στο Κυπριακό – 15ενθήμερο Επαναπροσέγγισης
ΕΔΟΝ
Την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. αναγνωρίζει πλήρως
την κυριαρχία του Ισραήλ στα Υψώματα Γκόλαν η Κυβέρνηση
του νησιού μας δεν καταγγέλλει τις ΗΠΑ δηλώνοντας το σεβασμό
της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Δεν καταδικάζει αυτούς
που σχεδίασαν και εκτέλεσαν το δίδυμο έγκλημα στην Κύπρο.
Ξεχνά συνειδητά ότι και η χώρα μας είναι και αυτή θύμα ξένης
κατοχής.
Οι διαπραγματεύσεις για λύση στο Kυπριακό βρίσκονται σε
παρατεταμένο αδιέξοδο. Βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά
στον εφιάλτη της οριστικής διχοτόμησης. Ο μόνος τρόπος να
αποφευχθεί η διχοτόμηση είναι να επιτευχθεί ρήξη του αδιεξόδου
και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που
διακόπηκαν, στη βάση του Πλαισίου Γκουτιέρες.

Για την ΕΔΟΝ αλλά και ολόκληρο το Λαΐκό Κίνημα, η επαναπροσέγγιση είναι στάση
ζωής που πηγάζει από την ταξική μας προσέγγιση. Η επαναπροσέγγιση πηγάζει μέσα
από τους κοινούς αγώνες και εκφράζεται μέσα από την πάλη για την κοινή πατρίδα,
για την ομοσπονδία και για την κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων του λαού
μας, ενάντια στον ιμπεριαλισμό.
Στα πλαίσια του 15νθήμερου επαναπροσέγγισης πραγματοποιούνται πολύμορφες
δραστηριότητες από τις Επαρχιακές Οργανώσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να στείλουν
το μήνυμα από κάθε γωνιά του νησιού ότι η νεολαία της Αριστεράς δεν συμβιβάζεται
με τη διχοτόμηση και την κατοχή, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα απελευθέρωσης και
επανένωσης της πατρίδας μας.

Μεθόδευσαν το ξεπούλημα του Συνεργατισμού
Ο Συνεργατισμός ήταν μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του κυπριακού λαού. Η
παρούσα κυβέρνηση ανάλαβε τη διαχείριση του το 2013, όταν κρατικοποιήθηκε. Ενώ
για πέντε χρόνια δήλωναν ότι όλα πάνε καλά με το συνεργατισμό ξαφνικά προέκυψε
το ξεπούλημα του με κρατική επιδότηση εκατομμύριων στην Ελληνική Τράπεζα.
Το προηγούμενο διάστημα έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα του πορίσματος
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού από την τριμελή επιτροπή που διορίστηκε.
Σύμφωνα με το Πόρισμα:
•«η τελική κατάρρευση του Συνεργατισμού το 2018 δεν μπορεί να αναζητείται στα
όσα συνέβησαν πριν το 2013. Πρέπει να αναζητηθεί σε λάθη, παραλήψεις, απραξία,
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ανικανότητα, εγκληματική αμέλεια και ίσως και παράνομες πρακτικές τα οποία διαπράχθηκαν
απ’ όσους ανάλαβαν να χειρισθούν τις υποθέσεις της ΣΠΤ από
την ανακεφαλαιοποίηση και εντεύθεν».
•Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες τόσο στον Υπουργό Οικονομικών
όσο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
•οι κυβερνώντες διόριζαν φίλους, συμμαθητές και συμφοιτητές.
•οι κυβερνώντες συνεχώς απέκρυβαν στοιχεία, κατά συρροή
έλεγαν ψέματα και παραπλανούσαν για την κατάσταση στο
Συνεργατισμό.
•γίνονταν σπατάλες, αγοράζονταν λιμουζίνες για τους ημετέρους
και γίνονταν αχρείαστες προσλήψεις με παχουλούς μισθούς.

Για την ΕΔΟΝ αλλά
και ολόκληρο το
Λαΐκό Κίνημα, η
επαναπροσέγγιση είναι
στάση ζωής που πηγάζει
από την ταξική μας
προσέγγιση

Σε αυτή την περίοδο η Οργάνωση μας διοργανώνει για 27η συνεχή χρονιά το
Δεκαπενθήμερο Επαναπροσέγγισης, με το σύνθημα «Κάτω από τον ίδιο ουρανό»
είναι αφιερωμένο στους ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας Ντερβίς Αλί
Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα από την
τρομοκρατική – εθνικιστική οργάνωση ΤΜΤ στις 11 Απριλίου 1965.
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Η κοινωνία με αφορμή το πόρισμα απάντησε με δυναμική
κινητοποίηση που έλαβε χώρα έξω από το Προεδρικό την
Τετάρτη 27 Μαρτίου με παρουσία χιλιάδων διαδηλωτών, οι
οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό
έγκλημα.

Την ίδια ώρα οι κυβερνώντες όχι μόνο αγνοούν το πόρισμα αλλά το απορρίπτουν και καταφέρονται
υποτιμητικά και προσβλητικά ενάντια στην Ερευνητική Επιτροπή που το συνέταξε. Η κυβέρνηση
πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να σταματήσει τα ψέματα.
Μπορεί οι κυβερνώντες να ολοκλήρωσαν το προσχεδιασμένο ξεπούλημα, αλλά υπάρχουν ζητήματα
που πρέπει να διαφυλαχθούν, όπως τα ακίνητα του Συνεργατισμού. Ενώ ο ΠτΔ δεσμεύτηκε να
τα δώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΚΕΔΙΠΕΣ τα βγάζει στο σφυρί. Πολλά ακίνητα έχουν ήδη
πωληθεί ενώ η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι θα πουλήσει ακίνητα του Συνεργατισμού για να έχει
έσοδα. Τα ακίνητα πρέπει να πάνε πίσω στους πραγματικούς ιδιοκτήτες που είναι η κοινωνία.

Ευρωεκλογές 2019 – Έχεις λόγο. Δώσε Δύναμη στη φωνή σου
Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου θα καθορίσουν ποιοι θα εκπροσωπούν την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Μέσα από τη συμμετοχή μας στις ευρωεκλογές οι νέοι του τόπου πρέπει να
στείλουμε το μήνυμα ότι δεν μπορούν άλλοι να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.
Οι Ευρωεκλογές είναι οι πρώτες εκλογές μετά τις Προεδρικές Εκλογές του 2018 που εξέλεξαν για
2η θητεία τον Αναστασιάδη. Με την ενδυνάμωση του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις πρέπει να
σταλεί το μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι τέρμα με τις πολιτικές λιτότητας. Με την ενδυνάμωση του
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις να σταματήσουμε την ανοδική πορεία των ακροδεξιών κομμάτων
και την είσοδο του νεοφασιστικού ΕΛΑΜ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την ενδυνάμωση του
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις να στείλουμε το μήνυμα για την Ευρώπη που οραματιζόμαστε,
την Ευρώπη που θα εξυπηρετεί και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολλών, του κόσμου
της εργασίας και των νέων ανθρώπων. Η ψήφος του κάθε νέου να αποτελέσει φραγμό στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα από τη δεξιά και τη σοσιαλδημοκρατία,
χέρι – χέρι με την ακροδεξιά. Για μια Ευρώπη δημοκρατική και ειρηνική. Για μια Ευρώπη που
θα νοιάζεται πραγματικά για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μια Ευρώπη των
Λαών.
•Σάββας Χριστοφόρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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ον ερχόμενο Μάη θα διεξαχθούν οι Ευρωεκλογές. Σε ένα τοπίο γεμάτο αντιφάσεις και προκλήσεις, οι πολίτες καλούνται να κατέλθουν στις κάλπες. Τα ζητήματα που διακυβεύονται
είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Ευρώπη αλλά και για τον τόπο μας. Το ΑΚΕΛ κατέρχεται στις επικείμενες εκλογές με στόχο να διεκδικήσει και να κερδίσει τις συνειδήσεις
και τις ψήφους των πολιτών και να τους εκπροσωπήσει στο Ευρωκοινοβούλιο μέσω της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ Βόρειας Πράσινης Αριστεράς.

Σε αυτό το πλαίσιο η «Ν» επικοινώνησε με τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές για να καταγράψει την άποψη τους σχετικά με την ανάγκη συμμετοχής στις ευρωεκλογές από τους νέους
και ειδικότερα τη νεολαία της Αριστεράς, απευθύνοντας και στους έξι την εξής ερώτηση:
«Γιατί είναι σημαντικό, κατά την άποψη σας, να ψηφίσουν οι νέοι στις ευρωεκλογές και πιο συγκεκριμένα η νεολαία της Αριστεράς;»

Γιώργος Γεωργίου
Κοιτάμε τους νέους στα μάτια. Και με ειλικρίνεια τους
καταθέτουμε την πίκρα μας. Που δεν μπορέσαμε να
αναχαιτίσουμε το κακό που τους βρήκε. Τους λέμε για την
αμείλικτη πραγματικότητα. Ζούμε ένα φοβερό πισωγύρισμα
της ιστορικής εξέλιξης. Σήμερα τίποτα δεν μοιάζει με το
χτες. Κατακτήσεις που κερδήθηκαν με αίμα χάθηκαν σε
μια στιγμή. Το δόγμα του σοκ και ο απόλυτος έλεγχος
των ΜΜΕ από τους γνωστούς κύκλους απονεύρωσαν τη
διάθεση για αντίσταση. Η επικίνδυνη και ισοπεδωτική
απόδοση ευθυνών ενισχύει ακραίες, νεοναζιστικές, δήθεν
αντισυστημικές καταστάσεις. Κι όμως δεν είμαστε όλοι
το ίδιο. Εμείς κρατάμε από καλή γενιά. Με τα λάθη και τις
παραλείψεις μας, την αυτοκριτική μας διάθεση να ακούσουμε και να βελτιωθούμε, είμαστε
εδώ. Δύναμη τίμια, ευαίσθητη, ανανεωτική, αγωνιστική, ανορθωτική. Όσοι αγαπούν τα
παιδιά τους και τον τόπο, να μας εμπιστευτούν. Δεν θα τους διαψεύσουμε. Θα «πιάσει τόπο»
η ψήφος τους. Οι στιγμές είναι οριακές. Η αποχή ενισχύει «αυτούς που φέραν το κακό.»
Αντιστεκόμαστε στη βαρβαρότητα με μπροστάρη την Αριστερά. Οι νέοι να ξαναζωντανέψουν
την ελπίδα. Σήμερα. Αύριο ίσως να είναι αργά…

Δρ. Χρύσανθος ( Άθως) Γεωργίου
Οι νέοι και ειδικά οι νέοι της Αριστεράς καλούνται σήμερα,
περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, να πάρουν θέση.
Να κάνουν την ιστορική ανατροπή και να πάρουν το
μέλλον τους στα χέρια τους. Να μην επιτρέψουν άλλο με
την αποχή τους να λαμβάνονται αποφάσεις για αυτούς
χωρίς αυτούς. Να υψώσουν το ανάστημά τους απέναντι
στις πολιτικές λιτότητας, να απαντήσουν στο τέρας του
φασισμού και νεοναζισμού με ένα βροντερό μήνυμα ειρήνης
και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ψήφος τους αποτελεί ηχηρή
απάντηση στην απολιτικοποίηση με την οποία κάποιοι
προσπαθούν να εμποτίσουν τις νέες γενιές για να παίζουν
ανενόχλητοι τα πολιτικά τους παιχνίδια. Καλούνται να
στηρίξουν τις δυνάμεις που οραματίζονται και διεκδικούν μαζί τους, ένα καλύτερο αύριο.
Στις 26 του Μάη ψηφίζοντας ΑΚΕΛ, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να βροντοφωνάξουν πως το
μέλλον, τα όνειρα δεν υποθηκεύονται και δεν χαρίζονται.

Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
Το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές είναι γενικά μειωμένο.
Αυτό, όμως, δεν είναι ένα φαινόμενο που επικρατεί μόνο
στη χώρα μας, την Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Ασφαλώς, οι λόγοι για την αποχή είναι πολλαπλοί. Η
απογοήτευση από τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές
πολιτικές που εφαρμόζει η ΕΕ, η απόμακρη και αόρατη
για τους πολίτες γραφειοκρατική δομή και η ανεπαρκής
καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης είναι μερικοί
απ’ αυτούς.
Όμως, ανεξάρτητα από τις αιτίες της αποστασιοποίησης
των πολιτών, η συμμετοχή στις ευρωεκλογές είναι μείζονος
σημασίας. Ιδιαίτερα για τους νέους…
…Οι νεότερες γενιές, προκειμένου να καλλιεργήσουν την ευρωπαϊκή συνείδηση, οφείλουν
να αγωνιστούν για τη δημιουργία μιας ΕΕ που θα εδράζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και
θα αντιμάχεται το ρατσισμό και τον εθνικισμό.
Οι νέοι της Αριστεράς, ειδικότερα, επιβάλλεται να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις για
τη δημιουργία ευρωπαϊκών δομών οι οποίες θα προάγουν την παγκόσμια ειρήνη και όχι το
εμπόριο όπλων από συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που ο ρατσισμός
και ο εθνικισμός διαρκώς μεγεθύνονται, η νεολαία της Αριστεράς οφείλει να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της μάχης.

Γιώργος Κουκουμάς
Χρειάζεται να αναλογιστούμε τι θα γράφει σε μερικά χρόνια
ή δεκαετίες, η Ιστορία για τις στιγμές που περνά σήμερα η
Κύπρος. Ισχυρίζομαι ότι αυτό που έχει γραφτεί μέχρι τώρα
είναι ότι η Κύπρος που γνωρίζουμε χάνεται καθημερινά.
Η οριστική διχοτόμηση είναι προ των πυλών. Το νησί
μετατρέπεται σε ξέφραγο αμπέλι των ΗΠΑ-Ισραήλ. Κοινωνικά,
η γενιά μας θα είναι η πρώτη γενιά μετά από ένα σχεδόν
αιώνα που θα ζήσει χειρότερα από ότι οι γονείς της. Θεσμοί
και ΜΜΕ είναι στα χέρια όχι απλώς του συστήματος, αλλά
της πιο αδίστακτης μερίδας του. Η κοινωνία σπρώχνεται
ολοένα και πιο (ακρο)δεξιά και συντηρητικά.
Η επόμενη γραμμή σε αυτή τη σελίδα της Ιστορίας δεν έχει γραφτεί. Είτε θα μιλά για την ολική
επικράτηση της δεξιάς και ολοκλήρωση όσων ζούμε σήμερα. Είτε θα γράψει τα πράγματα
αλλιώς. Ότι δηλαδή το ΑΚΕΛ ανασυντάχθηκε, ξαναδυνάμωσε και βγήκε στην αντεπίθεση,
ανακόπτοντας την σημερινή πορεία. Με αγώνες εντός και εκτός κοινοβουλίου. Με τη δύναμη
της ιδεολογίας μας και την ορμή της Ιστορίας μας. Το πώς θα γραφτεί λοιπόν η Ιστορία είναι
ένα καθήκον που αντικειμενικά πέφτει στους ώμους της νέας γενιάς της Αριστεράς.

Μαρίνα Νικολάου
Χωρίς συμμετοχή δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Πόσοι
άνθρωποι και ειδικά οι νέοι δεν έχουν δυσανασχετήσει με τις
πολιτικές που εφαρμόζονται; Πόσοι νιώθουν την κοινωνική
αδικία να τους πιέζει καθημερινά, σε όλες τις εκφάνσεις
της ζωής τους;
Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν ποτέ στην
ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης. Ακριβώς αυτή η εξέλιξη
είναι αποτέλεσμα της αντίφασης ανάμεσα στη θέση και την
αντίθεση, για τη δημιουργία κάτι καινούριου.
Οι κοινωνίες πρέπει να εξελίσσονται για να εξυπηρετούν
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Έχω την πεποίθηση ότι
τις συνθήκες θα πρέπει να τις δημιουργούμε ή τουλάχιστο να τις υποβοηθούμε. Οι σημερινοί
πολιτικοί, είτε στα εθνικά κοινοβούλια είτε στην Ευρώπη, θα κτίσουν τις κοινωνίες που θα ζήσει
η δική μου γενιά και οι επόμενες.
Επομένως δεν μπορεί ειδικά η νέα γενιά να παρακολουθεί τις εξελίξεις αμέτοχη. Θα έλεγα ότι
η αποχή είναι η αυτοχειρία της πολιτικής ζωής. Η νεολαία της Αριστεράς υπήρξε διαχρονικά η
προμετωπίδα του αγώνα για κοινωνική πρόοδο, αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της και σήμερα
και αυτό μόνο με τη συμμετοχή και την ψήφο στις εκλογές μπορούμε να το πετύχουμε.

Νεοκλής Συλικιώτης
Οι ευρωεκλογές αποτελούν ακόμα μια μάχη για τα δικαιώματα
της νέας γενιάς. Ο νέος που είναι άνεργος, που εργάζεται
με μισθούς πείνας των 500 ή 600 ευρώ, που αναγκάζεται
να μεταναστεύσει λόγω των πολιτικών λιτότητας που του
επέβαλαν οι κυρίαρχοι κύκλοι της ΕΕ και η Κυβέρνηση
ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη έχει επιπλέον λόγο να ψηφίσει στις
ευρωεκλογές.
Μέσα στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (GUE/
NGL) παλεύουμε για μόνιμες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας,
για καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Για το δικαίωμα
στη στέγαση και την εκπαίδευση. Ενάντια στις πολιτικές
εκείνες που στερούν από τους νέους ένα σίγουρο και αξιοπρεπές μέλλον και λειαίνουν το
έδαφος για την άνοδο της ακροδεξιάς.
Όσοι νέοι έχουν κριτική στάση απέναντι στην ΕΕ πρέπει να κατέλθουν στις κάλπες για να
ενδυναμώσουν τη δική τους φωνή. Μόνο με τη συμμετοχή μπορεί να έρθει η αλλαγή. Χρειάζεται
να ενισχύσουμε τη φωνή της Αριστεράς. Για μια Ευρώπη των Λαών και όχι των πολυεθνικών.
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«Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί. Τώρα είναι η
εποχή των τεράτων» Τα πιο πάνω λόγια ειπώθηκαν από τον Αντόνιο Γκράμσι, Ιταλό
κομμουνιστή που πέθανε στα μπουντρούμια του ιταλικού φασιστικού καθεστώτος.
Σήμερα ο παλιός κόσμος ακόμη αρνείται πεισματικά να πεθάνει, αντίθετα εξαπολύει
την σαπίλα και την δυσωδία του σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Ταυτόχρονα
η αναγκαιότητα του νέου, που πασχίζει ακόμα να γεννηθεί γίνεται όλο και πιο
επιτακτική. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το παλιό, καπιταλιστικό σύστημα,
επιστρατεύει ξανά τα πιο μαύρα και αποκρουστικά του εργαλεία για να αντικόψει
το νέο, τις ιδέες της Αριστεράς, της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού.
Ο φασισμός είναι το τελευταίο και πιο ισχυρό από αυτά τα εργαλεία του
συστήματος, ένα σκυλί με λύσσα, που φυλάσσεται στην πίσω αυλή του, έτοιμο να
ξαμοληθεί όταν ο αφέντης του το προστάξει, για να κατασπαράξει την σάρκα σε
ότι προοδευτικό τον απειλεί. Σήμερα, ο φασισμός, προσπαθεί να μας πείσει ότι
έρχεται από το μέλλον, καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει, κρύβοντας τα δόντια
του και δίνοντας γελαστός το χέρι σε τμήματα της κοινωνίας. Η οικονομική κρίση
και τα προβλήματα που αυτή προκαλεί στην διαβίωση του λαού, δημιουργούν το
έδαφος για την εδραίωση του φαινομένου αυτού.

Τι είναι λοιπόν ο φασισμός
Είναι απλά μια βίαιη συμπεριφορά; ΌΧΙ, η βία είναι οργανικό κομμάτι του φασισμού,
η κυρίαρχη πρακτική του θα μπορούσαμε να πούμε. Το ποιο σημαντικό είναι να
κατανοήσουμε από πού εμφορείται αυτή η βία, αυτές οι πρακτικές. Ο φασισμός είναι
ένα ιδεολόγημα, που μέσα από αυτό «υποστηρίζονται» οι πρακτικές του. Πεμπτουσία
της ιδεολογίας του είναι ο φυλετικός διαχωρισμός των ανθρώπων. Χωρίζοντας
έτσι τους ανθρώπους, οι φασίστες αυτοανακηρύσσονται ανώτεροι. Θεωρούν ότι η
φυλή τους, το έθνος τους, υπερέχει από τα άλλα και είναι πάνω από αυτά. Για να το
δικαιολογήσουν αυτό πολλές φορές καπηλεύονται την παράδοση και την ιστορία, την
οποία τις πλείστες φορές προσαρμόζουν κατά το δοκούν. Χέρι χέρι με τον εθνικισμό
ακολουθεί και ο σοβινισμός, δηλαδή το μίσος και η περιφρόνηση για τα άλλα έθνη. Ένα βήμα παρακάτω
βρίσκεται και ο ρατσισμός, η πεποίθηση δηλαδή ότι στη φύση υπάρχουν κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά
που καθιστούν τους φορείς τους κατώτερης «ποιότητας» ανθρώπους. Χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με
την δική τους φυλετική καθαρότητα.

τάγματος 15 χρυσαυγιτών. Ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2013 ένα μηχανάκι
κλείνει τον δρόμο στον 27χρονο Σαχζάτ Λουκμάν και οι δύο χρυσαυγίτες επιβάτες
του, οπλισμένοι με μαχαίρια, τον χτυπούν ανελέητα και τον αφήνουν νεκρό.
Όπως νεκρό άφησαν και τον Παύλο Φύσσα μετά από δολοφονική επίθεση και
επαγγελματικό μαχαίρωμα.

Δεν είναι ιστορίες από παρελθόν οι στρατιωτικές εκπαιδεύσεις των στελεχών
Με τον τρόπο αυτό πλάθουν τους «άλλους» που βρίσκονται απέναντι, που είναι οι εχθροί και οι υπαίτιοι για
της Χρυσής Αυγής και του ΕΛΑΜ, η στρατιωτική πειθαρχία τους (μιλιταρισμός)
τα δείνα του έθνους. Μα φυσικά ο πρώτος «εχθρός» του έθνους είναι οι κομμουνιστές. Όχι μόνο γιατί οι
ή η προσήλωση τους στον αρχηγό (που ενσαρκώνει τον απόλυτο σκοπό).
κομμουνιστές αρνούνται να διαχωρίσουν τους ανθρώπους σε φυλές αλλά κυρίως γιατί απειλούν το σύστημα που
Μπορεί να θυμίζουν την νύκτα των κρυστάλλων οι οργανωμένες επιθέσεις
αγκαλιάζουν οι ρίζες του φασισμού, γιατί οργανώνουν τους εργαζόμενους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα
σε συνοικίες με πρόσφυγες και μετανάστες, όπως στην πλατεία του Αγ.
τους και αυτό διασπά την (τόσο σημαντική για τους καπιταλιστές ) ενότητα του έθνους. Για να πετύχουν
Παντελεήμονα στην Αθήνα και την καταστροφή και το κάψιμο των μαγαζιών
αυτήν την ενότητα και να θωρακίσουν το έθνους από τους «άλλους εχθρούς» το αναγάγουν σε μοναδική αρχή.
των ανθρώπων αυτών αλλά δεν είναι. Όπως ούτε οι εκδηλώσεις (12/3/2011)
Επομένως τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα οργανωμένα σύνολά και η όποια μορφή συνδικαλισμού καταργούνται,
που καταλήγουν σε πορεία με απολογισμό 100 τραυματίες με 20 πολύ
ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τον μιλιταρισμό στην κοινωνία, πείθοντας πολλούς να γίνουν «ήρωες» για αυτήν,
σοβαρά (12 άγρια μαχαιρωμένοι) λόγω του χρώματος στο δέρμα τους.
ενώ ουσιαστικά γίνονται γρανάζι στην μηχανή της αστικής τάξης.

«Μα σήμερα έχουν αυτά πραγμάτωση μέσα στην κοινωνία ή είναι απλά
απορρέοντα της ιστορίας;»

Χρέος μας να αντικόψουμε το παρελθόν

Θυμίζουν το παρελθόν γιατί είναι η μπόχα της σαπίλας που έρχεται από
τότε και δυστυχώς εξαπλώνεται στην κοινωνία. Πόσες φορές βρεθήκαμε
Το ΕΛΑΜ, η Χρυσή Αυγή αλλά και ο ΔΗΣΥ πολλές φορές στηρίζουν την επιχειρηματολογία τους στην εθνικιστική
μπροστά σε συζητήσεις που καταλήγουν «δεν είμαι ρατσιστής αλλά…»;
ρητορεία προσπαθώντας να καλλιεργήσουν το μίσος μεταξύ του λαού μας. Επιπρόσθετα στρέφονται ενάντια σε
Πόσοι συμπολίτες μας καμώνονται πως δεν είναι εθνικιστές αλλά
ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα γέννησης τους, είτε γιατί η χώρα τους φλέγεται στο
θέτουν ως προμετωπίδα των κριτηρίων τους την εθνική προέλευση,
καμίνι του πολέμου, που οι ιμπεριαλιστικές χώρες άναψαν, είτε για οικονομικούς λόγους, για να αναζητήσουν μια πιο
σεξουαλική προτίμηση ή χρώμα του δέρματος και όχι το πλαίσιο
αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα φασιστικά μορφώματα (ΕΛΑΜ, Χρυσή Αυγή κλπ) οργάνωσαν και
των ηθικών κανόνων και δράσεων των ανθρώπων που βρίσκονται
οργανώνουν βίαιες επιθέσεις ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες φτάνοντας αρκετές φορές μέχρι την δολοφονία
απέναντι τους. Ο δικός μας ρόλος, είναι πρωτίστως να κατανοήσουμε
τους. Ίσως θυμίζει παρελθόν αλλά δεν είναι η δολοφονική επίθεση στον Δημήτριο Κουσουρή που ξυλοφορτώθηκε
το φαινόμενο αυτό και έπειτα να το απογυμνώσουμε μπροστά στα
άγρια από χρυσαυγίτες και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο. Ούτε η επίθεση προς τον πρόσφυγα Ραχίμι
μάτια της κοινωνίας, δείχνοντας μηδενική ανοχή.
Αλί, ο οποίος μαχαιρώθηκε ελάχιστα χιλιοστά μακριά από την καρδιά και στην κοιλιακή περιοχή, μετά από επίθεση
•Χριστόφορος Πιτταράς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Το επόμενο διάστημα η ΕΔΟΝ θα αναλάβει αντιφασιστική εκστρατεία η οποία θα περιλαμβάνει:
Διαλέξεις στις τοπικές οργανώσεις με θέμα τον φασισμό και ανοικτές συζητήσεις κατά την προφεστιβαλική περίοδο.
Αντιφασιστικά αυτοκόλλητα τα οποία θα διαμοιραστούν στα σχολεία, σε χώρους σπουδών, σε γειτονιές και συνοικίες.
Αφισιοκόλληση με αντιφασιστική αφίσα.
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ο αποτέλεσμα του Πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για το Συνεργατισμό, δεν ήταν
Αποδίδει επίσης μερίδιο ευθύνης και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «γιατί θα μπορούσε
κεραυνός εν αίθρια, καθώς σε γενικές γραμμές ήταν γνωστές οι μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης.
με δικές της ενέργειες η πορεία πραγμάτων να είχε αλλάξει αλλά με κανένα τρόπο δεν λέμε ότι
Ωστόσο επιβεβαιώνει όσα βλέπαμε να εκτυλίσσονται μετά το 2013, αποδεικνύοντας το
ευθύνεται για την κατάρρευση του ΣΠΤ στην Κύπρο».
προσχεδιασμένο του εγκλήματος. Δεν θα μπορούσαν να ειπωθούν σε μερικές μόνο γραμμές,
όλες οι πτυχές που αγγίζει ένα πόρισμα 844 σελίδων, για αυτό επικεντρωνόμαστε στα βασικότερα.
Το πόρισμα που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαρτίου 2019 καταλογίζει βαρύτατες ευθύνες στον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, τον Υπουργό Οικονομικών και την Κυβέρνηση ευρύτερα για το κλείσιμο του
Συνεργατισμού. Κατονομάζει τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ως τον μεγάλο υπεύθυνο
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, ενώ αποδίδει ευθύνες και στον Πρόεδρο Αναστασιάδη επειδή
δεν τον απομάκρυνε από τη θέση του.
Αναφέρεται μάλιστα, στο πόρισμα, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές
εξελίξεις» στον Συνεργατισμό πριν τις Προεδρικές εκλογές. Σημειώνεται ακόμη ότι «η τελική κατάρρευση
του το 2018 δεν μπορεί ν’ αναζητείται στα όσα συνέβησαν πριν το 2013 (αλλά) σε λάθη, παραλήψεις,
απραξία, ανικανότητα, εγκληματική αμέλεια και ίσως και παράνομες πρακτικές που διαπράχθηκαν
απ’ όσους ανάλαβαν να χειρισθούν τις υποθέσεις του ΣΠΤ από την ανακεφαλαιοποίηση και εντεύθεν».

Ο Πρόεδρος αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις

Ευθύνες και στον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την κατάρρευση του Συνεργατισμού καταλογίζει
η Ερευνητική Επιτροπή. Όπως αναφέρεται, ο ΠτΔ ήταν ενήμερος από τον Σεπτέμβριο του 2017
τουλάχιστον, ωστόσο «αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις [...] είτε γιατί δεν ήθελε να έχει
πολιτικό κόστος ενόψει εκλογών είτε γιατί ήθελε ν’ αποτρέψει τις περαιτέρω καταθετικές εκροές».
Αναφέρεται επίσης ότι ο ΠτΔ φέρει ευθύνη επειδή «διατήρησε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Χάρη
Γεωργιάδη, ο οποίος για μία περίοδο πέραν των τεσσάρων ετών δεν κατόρθωσε να οδηγήσει τον
Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα έξω από την καταστροφική πορεία που εν γνώσει του ακολούθησε».
Σημειώνεται μάλιστα ότι «η απομάκρυνση του Χ. Γεωργιάδη από το Υπουργείο Οικονομικών έστω
και καθυστερημένα, ενδεχόμενα να έδιδε στο ΣΠΤ μια άλλη προοπτική μακριά από τις παλινωδίες,
τις εμμονές για διατήρηση μη ικανών διευθυντικών στελεχών στη ΣΚΤ και την αδυναμία αντίληψης
των κινδύνων στους οποίους οι πολιτικές του με βεβαιότητα οδηγούσαν».

Ο Χάρης Γεωργιάδης είχε κάθε ευκαιρία λήψης διορθωτικών αποφάσεων

Ως τεκμηριωμένο και πολύ υψηλού επιπέδου, χαρακτήρισε το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής
ο Γενικός Ελεγκτής, προσθέτοντας ότι και η Ελεγκτική Υπηρεσία στην τελευταία της έκθεση για
Η Ερευνητική Επιτροπή αφήνει σαφείς αιχμές για προσχεδιασμένο έγκλημα, σημειώνοντας ότι είναι
τον Συνεργατισμό, η οποία αφορούσε την περίοδο μέχρι το τέλος του 2016 και η οποία δόθηκε
αντιφατικές οι δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Χ. Γεωργιάδης πριν τις εκλογές, για επιστροφή του
στη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2018, είχε επισημάνει την αποτυχία υλοποίησης των εγκεκριμένων
Συνεργατισμού στους πολίτες, σε σχέση με τα όσα δήλωσε ενώπιον της ότι «η πώληση της ΣΚΤ
σχεδιασμών της Συνεργατικής και την ανάγκη αναζήτησης και απόδοσης ενδεχόμενων ευθυνών.
στην Ελληνική ήταν η τέλεια λύση, γιατί αποκόπτονται τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία και έχουμε
τράπεζες καθαρές».

Συνεργατισμός ή Βαρβαρότητα;

Μάλιστα η Ερευνητική διερωτάται «μήπως αυτό ενδιέφερε τον Χ. Γεωργιάδη από την αρχή, παρά τις
Οι πιο πάνω αναφορές, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός η διάλυση
περί του αντιθέτου επανειλημμένες αρχικά δηλώσεις του, ότι ο Συνεργατισμός έπρεπε να επιστρέψει
του Συνεργατισμού, ούτε το ξεπούλημά του στην Ελληνική Τράπεζα. Επίσης ο λόγος που φτάσαμε
εκεί όπου ανήκε;»
σε αυτό το σημείο δεν είναι η ανικανότητα της Κυβέρνησης ή του Υπουργού Οικονομικών. Μάλλον το
αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι και έξυπνοι είναι και ικανοί είναι και γνώριζαν ακριβώς τι έκαναν. Έκαναν
Επισημαίνεται ακόμη ότι ο Χ. Γεωργιάδης «είχε κάθε ευκαιρία συζήτησης και λήψης διορθωτικών
αυτό που τους πρόσταζε η συνείδησή τους, η ιδεολογία τους και το κεφάλαιο που εκπροσωπούν.
αποφάσεων για τα κρίσιμα προβλήματα του Συνεργατισμού στο πλαίσιο της Επιτροπής Διασφάλισης
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας», αλλά «δεν παρέστη σε καμία από τις συνεδρίες». Αναφέρεται
Το έγκλημα ήταν άριστα σχεδιασμένο και τέλεια εκτελεσμένο ώστε να βγει από τη μέση η Συνεργατική
μάλιστα ότι ο Υπουργός Οικονομικών «αγνόησε το κάλεσμα της Διοικήτριας της ΚΤ Χρυστάλλας
τράπεζα. Ένας οργανισμός λειτούργησε ως προστασία της εργατιάς από τους τοκογλύφους. Μια
Γιωρκάτζη για λειτουργία και αυτής της Επιτροπής ακόμη και στο αποκορύφωμα της κρίσης».
ιδέα που εξαπλώθηκε τόσο όσο να απειλεί σημαντικά το μεγάλο κεφάλαιο. Ως τέτοιος απονεμήθηκε
ο Συνεργατισμός και έπρεπε να διαλυθεί για να μην αποτελεί τροχοπέδη στις ορέξεις του τραπεζικού
Για την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αναφέρεται ότι «δεν αδράνησε» αλλά έστελνε επιστολές «τόσο προς
κεφαλαίου.
την Επιτροπεία της Τράπεζας όσο και τον Υπουργό Οικονομικών αλλά και στον ίδιο τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, με τις οποίες επισήμανε τα προβλήματα και ζητούσε τη λήψη διορθωτικών μέτρων».
Τα αποτελέσματα της διάλυσης του Πιστωτικού Τομέα στο Συνεργατισμό, βιώνουμε σήμερα,
Σημειώνεται ωστόσο ότι «θα μπορούσε να ήταν αυστηρότερη».
όπου οι εναπομείναντες τράπεζες δρουν στα πλαίσια ολιγοπωλίου, αυξάνοντας τις απαιτήσεις και
χρεώσεις τους.
•Γιάννης Κακαρής
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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το χώρο της υγείας υπάρχουν διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις που αγγίζουν την θεωρητική, εργαστηριακή, βιομηχανική και εφαρμοσμένη έρευνα.
Στην εφαρμοσμένη έρευνα, μας ενδιαφέρει τα ερευνητικά δεδομένα ή/και θεωρητικά μοντέλα ή/και ερευνητικά αποτελέσματα (π.χ. προϊόντα, υπηρεσίες) να
έχουν εφαρμοσμένο περιεχόμενο (κυρίως στο σύστημα υγείας).

Η ψυχολογία υγείας ασχολείται με τη σχέση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων και τους συμπεριφορικούς ή/και γνωστικούς παράγοντες που την επηρεάζουν.
Έχουμε πρόσφατα, σαν Εθνικοί Αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχολογίας Υγείας, εγκαινιάσει έναν ιστότοπο στον οποίο παρουσιάζονται πτυχές
εφαρμογής ερευνητικών δεδομένων (Practical Health Psychology Blog: https://practicalhealthpsychology.com/). Οι ψυχολόγοι της υγείας εστιάζουν στην
εφαρμογή της ψυχολογικής θεωρίας και της έρευνας σε σχέση με:
•
•
•
•

Την προώθηση και διατήρηση της υγείας και πρόληψη των ασθενειών,
Την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι, αντιμετωπίζουν και αποκαταστούνται από την ασθένεια,
Την εξατομίκευση θεραπειών και παρεμβάσεων,
Τη βελτίωση των συστημάτων και της πολιτικής για την υγεία.

Παράδειγμα 1ο (συμπεριφορικό) – Στοχεύoντας σε αλλαγές στις
«συμπεριφορές υγείας»
Με τον όρο «συμπεριφορές υγείας» αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε
συμπεριφορά που μπορεί όταν αλλάξει θετικά να έχει ως αποτέλεσμα την
πρόληψη ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης
κτλ. Σε ένα σύστημα υγείας, στόχος είναι να εντάσσονται τεχνικές και
πρακτικές που να ωθούν τους ασθενείς αλλά και γενικά τον πληθυσμό να
συμμορφώνονται στις οδηγίες που αφορούν τις «συμπεριφορές υγείας»
(όπως για παράδειγμα απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ΠΟΥ).
Συμπεριφορές υγείας μπορεί να είναι η σωματική άσκηση, το κάπνισμα, η
κατανάλωση της τροφής και του αλκοόλ, ο θηλασμός κτλ. Ερευνητές στο
Πανεπιστήμιο του Cambridge έχουν εδώ και κάποια χρόνια προτείνει τις
σύντομες παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο
Βασίλειο, το National Institute of Health and Care Excellence συνιστά την
παροχή από επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας, εξειδικευμένων,
σύντομων συμβουλών για σωματική άσκηση σε ανενεργούς ενήλικες και
παρακολούθηση της εξέλιξης τους σε επόμενες συναντήσεις.

Παράδειγμα 2ο (γνωστικό) – Βελτιώνοντας την κλινική
συλλογιστική επαγγελματιών υγείας
Η κλινική συλλογιστική αναφέρεται στις διαδικασίες σκέψης που απαιτούνται
για τον εντοπισμό πιθανών διαγνώσεων, τη διατύπωση κατάλληλων
ερωτήσεων και την επίτευξη κλινικών αποφάσεων. Ωστόσο, ακόμη κι αν η
κλινική συλλογιστική είναι βασική δεξιότητα για τους επαγγελματίες του
ιατρικού τομέα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των ασθενών,
ιστορικά δεν διδάσκεται ρητά στις ιατρικές σχολές. Η εστίαση στις μεθόδους
βέλτιστης πρακτικής για τη βελτίωση της διδασκαλίας κλινικών συλλογισμών
και η εισαγωγή νέων μεθόδων προτείνεται από το Ινστιτούτο Ιατρικής ως
προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των χαμένων διαγνώσεων και των
διαγνωστικών σφαλμάτων κατά τη διαβούλευση με τους ασθενείς της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Διάγραμμα 1.
Η σημασία των
γνωστικών λαθών
στην κλινική
πρακτική
Οι
καινοτομίες,
όπως προσομοιώσεις
ασθενών
μπορούν
να
βοηθήσουν
τους
φοιτητές
να
βελτιώσουν
τον
τρόπο αντιμετώπισης
των
πραγματικών
ασθενών
στην
πράξη, αλλά σε ένα
ασφαλές περιβάλλον.
Τα εργαλεία αυτά
μπορούν επίσης να
επιτρέψουν
στους
φοιτητές να μάθουν
μέσω πρακτικής, να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις τους και να λάβουν τις βέλτιστες
κλινικές αποφάσεις με βάση τα αποκτηθέντα στοιχεία από τους ασθενείς. Στο Πανεπιστήμιο
του UCL έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο (eCREST, Διάγραμμα 2) το οποίο στοχεύει στην
εκπαίδευση της κλινικής συλλογιστικής με βάση προσομοιώσεις ασθενών, τη μείωση των
γνωστικών λαθών και εν τέλει την μείωση των καθυστερήσεων και λαθών στη διάγνωση.
Το εργαλείο ήδη βρίσκεται σε πιλοτική δοκιμή σε Πανεπιστήμια του Η.Β. και αλλού και
αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα του πως ερευνητικά δεδομένα και θεωρητικά μοντέλα
μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο προϊόν που να μπορεί να ενταχθεί μέσα στο σύστημα
υγείας και να επιφέρει οφέλη σε ασθενείς, ιατρούς και στη δημόσια υγεία.

Επί του παρόντος, η διδασκαλία της κλινικής συλλογιστικής συνεπάγεται
αλληλεπιδράσεις με πραγματικούς ασθενείς και λήψη ανατροφοδότησης
από εκπαιδευτές που παρακολουθούν τη διαβούλευση. Ωστόσο, αυτή η
προσέγγιση έχει περιορισμούς καθώς οι ανατροφοδοτήσεις είναι μεταβλητές
και οι φοιτητές σπάνια έχουν το χρόνο να προβληματιστούν για τη μάθησή
τους. Επιπλέον, οι φοιτητές ενδέχεται να έχουν πολύ περιορισμένη έκθεση
στη μάθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα όπου είναι πολύ πιθανό να
υπάρξουν καθυστερήσεις στη διάγνωση λόγω γνωστικών λαθών (Διάγραμμα
1). Για παράδειγμα ένας βήχας μπορεί να είναι οτιδήποτε, από κρυολόγημα
μέχρι καρκίνος του πνεύμονα, και γνωστικά λάθη είναι από τους κυριότερους
παράγοντες στις «λάθος διαγνώσεις».

Η εστίαση στις μεθόδους
βέλτιστης πρακτικής για τη
βελτίωση της διδασκαλίας
κλινικών συλλογισμών και
η εισαγωγή νέων μεθόδων
προτείνεται από το Ινστιτούτο
Ιατρικής ως προτεραιότητα για
την αντιμετώπιση των χαμένων
διαγνώσεων και των διαγνωστικών
σφαλμάτων κατά τη διαβούλευση
με τους ασθενείς
της πρωτοβάθμιας
περίθαλψης

Διάγραμμα 2. Screenshot απο το εργαλείο eCREST
(ερευνητική ομάδα: Angelos Kassianos, Jessica
Sheringham, Ruth Plackett)
•Άγγελος Π. Κασσιανός, PhD
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης
University College London & Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σημείωση: Ο Άγγελος Κασσιανός χρηματοδοτείται από το
UK Department of Health’s Policy Research Unit in Cancer
Awareness, Screening and Early Diagnosis, το Cancer Research UK και από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

ευρωπαϊκά θέματα
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ήλωση GUE / NGL σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση
στη Βενεζουέλα

Η GUE/NGL καταδικάζει έντονα την απόπειρα πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα με
την αυτοανακήρυξη του Juan Guaidó ως «ενδιάμεσος πρόεδρος» της χώρας - θέση
που δεν υπάρχει στο σημερινό σύνταγμα της Βενεζουέλας - και τη στρατηγική
νομιμοποίησης μιας ξένης παρέμβασης στη Βενεζουέλα.
Η GUE / NGL απαιτεί την ισχυρή καταδίκη της απόπειρας πραξικοπήματος από την αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Federica Mogherini, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, καθώς και το
σεβασμό του διεθνούς δικαίου - δηλαδή των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών - καθώς και την αρχή
της μη επέμβασης, όπως εκφράζεται στη δική τους πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα.
Η GUE / NGL καταδικάζει την αυξημένη κλιμάκωση των πολιτικών παρεμβάσεων, τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό,
τη διπλωματική αποσταθεροποίηση και τις συνεχιζόμενες απειλές που προωθούν οι ΗΠΑ, η αυτοαποκαλούμενη ομάδα Lima και η ΕΕ κατά
της Βενεζουέλας. Ζητά την άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, οι οποίες συνέβαλαν έντονα στην
επιδείνωση της οικονομίας της χώρας.
Η GUE / NGL υποστηρίζει το σεβασμό της βούλησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας. Καλεί την ΕΕ να μην ακολουθήσει την ανεύθυνη
στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και ορισμένων χωρών της λεγόμενης ομάδας Lima, οι οποίες προφασίζονται να νομιμοποιούν μια ξένη επέμβαση
στη Βενεζουέλα, αντί να υποστηρίξουν και να προωθήσουν ειρηνικές και μέσω διαλόγου λύσεις στην όλη κατάσταση.
Σήμερα, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η ΕΕ να υποστηρίξει το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα και να υποστηρίξει την πρόσκληση του Προέδρου Nicolás Maduro
ζητώντας την άμεση σύγκληση ευρέων εθνικών πολιτικών διαλόγων, υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε επίλυση της σημερινής πολιτικής και οικονομικής κατάστασης
πρέπει να επιλυθεί από πολίτες της χώρας - σύμφωνα και με σεβασμό στο δικό της νομικό πλαίσιο και σύνταγμα.

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την άνοδο του κινήματος διαμαρτυρίας της νεολαίας
από όλη την Ευρώπη, το οποίο απαιτεί δράση για το περιβάλλον μέσω ψηφίσματος
που υπερψήφισε σήμερα.

Η κλιματική απεργία των σπουδαστών, η οποία ξεκίνησε από την 16χρονη Greta
Thunberg, εξαπλώνεται πέρα από την Ευρώπη και φτάνει σε παγκόσμιο επίπεδο,
καθώς προωθεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαδήλωση μέχρι σήμερα αυτή την
Παρασκευή.
Η ΕΕΑ/ΒΠΑ υποστήριξε το αίτημα όπως η Thunberg απευθυνθεί στην ολομέλεια, αλλά
η πρόταση απορρίφθηκε από το κέντρο και τη δεξιά πτέρυγα. Σε αντίθεση με αυτό το βέτο, οι
Αριστερές ομάδες προσκάλεσαν 60 νέους απεργούς από 22 χώρες για να συναντηθούν με τους ευρωβουλευτές
και να συζητήσουν σχετικά με τα αιτήματά τους και τους τρόπους υποστήριξης του σκοπού τους.
Σχολιάζοντας την απόρριψη, η ευρωβουλεύτρια Lynn Boylan (Sinn Féin, Ιρλανδία) υπογράμμισε την αποτυχία της ίδιας της Ευρώπης
να διαχειριστεί την κλιματική αλλαγή:
«Η Greta Thunberg εμποδίστηκε από το να απευθύνει την ομιλία της στο κοινοβούλιο γιατί λέει την αλήθεια στην εξουσία και η αλήθεια είναι ότι αποτύχαμε
να διαχειριστούμε την κλιματική αλλαγή. Αδυνατούμε να πάρουμε τα αποφασιστικά βήματα που χρειάζεται να γίνουν, αδυνατούμε να ηγηθούμε.»
«Σε αυτό το δωμάτιο υπάρχουν κάποιοι που ανησυχούν περισσότερο για το γεγονός ότι οι νέοι απεργούν
από το σχολείο, από ότι ανησυχούν για το γεγονός ότι έχουμε μόνο 12 χρόνια να διαχειριστούμε
αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.
Το ψήφισμα απαιτεί πιο έντονη και άμεση δράση σχετικά με τις καθαρές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα ζητώντας ισχυρούς μεσοπρόθεσμους στόχους για το 2030 και μια σειρά πολιτικών
προς μια δίκαιη μετάβαση και κυκλική οικονομία.
Η Boylan εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επανέλαβε
το αίτημά του για περικοπή των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, παρά τις προσπάθειες
αποδυνάμωσης του κειμένου:
«Σήμερα χαίρομαι που οι προοδευτικές δυνάμεις στο Κοινοβούλιο μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις
κλιματικές καθυστερήσεις και να επιβεβαιώσουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ΕΕ θέλει να
αναλάβει πολύ πιο ριζοσπαστικές δράσεις για το κλίμα.»
«Η χθεσινή συζήτησε έδειξε ξεκάθαρα που κινούνται τα συμφέροντα για την κλιματική αλλαγή
και πως οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί ξεκάθαρα αδυνατούν να συμπορευθούν με γρήγορη,
εκτεταμένη και άνευ προηγουμένου δράση για το κλίμα, την οποία χρειαζόμαστε.»
«Μόνο μια αριστερή προσέγγιση στο κλίμα μπορεί να συμβάλει στην ουσιαστική συγχώνευση
της πολιτικής για το κλίμα και την κοινωνική πολιτική, η οποία είναι απαραίτητη για να έχουμε
την στήριξη για την κλιματική αλλαγή Ωστόσο, σήμερα, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να
χτυπήσουμε το status quo που θέλει μόνο να μιλήσει για το κλίμα και να μην αναλάβει δράση ».
14 Μαρτίου, 2019
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τετάρτη 3 Απριλίου
Συζήτηση κάτω από τον τίτλο «Γυναίκες της Κύπρου
– Θύματα του πολέμου και της σύγκρουσης». Fulbright - Λήδρα Πάλας, ώρα 19:00. Διοργανωτές: ΕΔΟΝ
Λευκωσίας Κερύνειας, Προοδευτική Κ.Φ., ΠΟΓΟ
Λευκωσίας – Κερύνειας.

Παρασκευή 5 Απριλίου
Λαμπαδηφορία προς τιμήν των ηρωομαρτύρων
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη.
Σύλλογος Καβάζογλου – Μισιαούλη – Ακρόπολη,
ώρα 19:15. Διοργανωτές: Σύλλογος Καβάζογλου
– Μισιαούλη, ΕΔΟΝ Λευκωσίας Κερύνειας,
Προοδευτική Κ.Φ.

Σάββατο 13 Απριλίου
Δικοινοτική Ποδηλασία κάτω από το σύνθημα
«Ποδηλατώ για την Ειρήνη. Ώρα Έναρξης 10:00 από
το Λήδρα Πάλας. Διοργανωτές: ΕΔΟΝ Λευκωσίας
Κερύνειας, Προοδευτική Κ.Φ.

ΛΕΜΕΣΟΣ
Τρίτη 2 Απριλίου
Προβολή του ντοκιμαντέρ «Sharing an Island» της
Δανάης Στυλιανού. Πολιτιστικός Όμιλος «Το Στέκκι»
- Λεμεσός, ώρα 20:00, Διοργανωτές: ΕΔΟΝ Λεμεσού,
Προοδευτική Κ.Φ. ΤΕΠΑΚ.

Τετάρτη 3 Απριλίου
Διάλεξη – Συζήτηση με τίτλο «Ελληνοκύπριοι Τουρκοκύπριοι | Κοινός Αγώνας - Κοινή Πατρίδα». Γραφεία
ΕΔΟΝ Αμμοχώστου – Λάρνακα, ώρα 14:00. Διοργανωτές:
ΕΔΟΝ Λάρνακας, ΕΔΟΝ Αμμοχώστου.

Σάββατο 13 Απριλίου
Αιμοδοσία προς τιμήν των ηρωομαρτύρων Ντερβίς Αλί
Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη. Οίκημα ΠΕΟ Λάρνακας,
ώρες 09:00-11:30. Διοργανωτές: ΕΔΟΝ Λάρνακας, ΕΔΟΝ
Αμμοχώστου, ΠΕΟ Λάρνακας.

Δευτέρα 15 Απριλίου
Συζήτηση κάτω από τον τίτλο «Γυναίκες της Κύπρου –
Θύματα του πολέμου και της σύγκρουσης». Πολυδύναμο
Κέντρο Νεολαίας «Προμηθέας» - Λάρνακα, ώρα 19:00.
Διοργανωτές: ΕΔΟΝ Λάρνακας, ΠΟΓΟ Λάρνακας.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Σάββατο 23 Μαρτίου
Καθαριότητα Πάρκου δίπλα από το Πολιτιστικό Κέντρο
Αμμοχώστου – Δερύνεια, ώρα 10:00. Διοργανωτές: ΑΚΕΛ
Αμμοχώστου, ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, Τουρκικό Ρεπουπλικανικό
Κόμμα CTP, Νεολαία CTP.

Κυριακή 24 Μαρτίου
Περιήγηση στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Ώρα Έναρξης:
9:00. Διοργανωτής: ΕΔΟΝ Αμμοχώστου.

Πέμπτη 11 Απριλίου

Παρασκευή 5 Απριλίου

Συζήτηση κάτω από τον τίτλο «Γυναίκες της Κύπρου –
Θύματα του πολέμου και της σύγκρουσης». Σύλλογος
Καρμιώτισσας, ώρα 19:00 – Πάνω Πολεμίδια.
Διοργανωτές: ΕΔΟΝ Λεμεσού, Προοδευτική Κ.Φ.
ΤΕΠΑΚ, ΠΟΓΟ Λεμεσού.

Δικοινοτικό Συναπάντημα κάτω από τον τίτλο «Τραγουδάμε
για την Ειρήνη». Δικοινοτικό Κέντρο «Γκαράζ» - Δερύνεια,
ώρα 20:30. Διοργανωτές: ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, Νεολαία CTP
Αμμοχώστου.

Κυριακή 14 Απριλίου
Περιήγηση στην παλιά πόλη της Λεμεσού με τίτλο
«Αναδεικνύοντας το δικοινοτικό στοιχείο της πόλης
μας». Έναρξη από την Οδό Ειρήνης, ώρα 10:30.
Διοργανωτής: ΕΔΟΝ Λεμεσού.

ΛΑΡΝΑΚΑ
Παρασκευή 29 Μαρτίου
Μουσική Βραδιά κάτω από τον τίτλο «Εμείς
τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο». Ambient
Café – Αθηένου, ώρα 21:30.
Διοργανωτής: ΕΔΟΝ Λάρνακας.

Κυριακή 31 Μαρτίου
Μουσική Βραδιά με σύνθημα «Κάτω από τον
ίδιο ουρανό». Avalon Bar – Λάρνακα, ώρα 21:00.
Διοργανωτής: ΕΔΟΝ Λάρνακας.

ΠΑΦΟΣ
Τρίτη 2 Απριλίου
Συζήτηση κάτω από τον τίτλο «Γυναίκες της Κύπρου –
Θύματα του πολέμου και της σύγκρουσης». Αμφιθέατρο
ΠΕΟ Πάφου, ώρα 19:00. Διοργανωτές: ΕΔΟΝ Πάφου, ΠΟΓΟ
Πάφου.

Σάββατο 6 Απριλίου

LEFKOŞA
3 Nisan Çarşamba

“Kıbrıs’ın kadınları – Savaş ve çatışma kurbanları” konulu panel, Fulbright – Ledra Palas, Saat:
19.00. Organizatör: ΕDΟΝ Lefkoşa-Girne, Kıbrıslı
İlerici Üniversite Öğrencileri Hareketi Proodeftiki, POGO Kadın Hareketi Lefkoşa – Girne

5 Nisan Cuma

Kahraman şehitler Derviş Ali Kavazoğlu ve
Kostas Mişaulis’in anısı ve onuruna fener alayı,
Lefkoşa’nın Akropolis semtindeki Kavazoğlu –
Mişaulis Derneği, Saat: 19.15. Organizatörler:
Kavazoğlu – Mişaulis Derneği, EDON Lefkoşa
– Girne, Kıbrıslı İlerici Üniversite Öğrencileri
Hareketi Proodeftiki

13 Nisan Cumartesi

“Barış İçin Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla iki
toplumlu bisiklet turu, başlangıç yeri ve zamanı:
Ledra Palas, Saat: 10.00. Organizatörler: ΕDΟΝ
Lefkoşa - Girne, Kıbrıslı İlerici Üniversite Öğrencileri Hareketi Proodeftiki

LİMASOL
2 Nisan Salı

Danai Stilyanu’nun “Sharing an Island” belgeselinin gösterimi. “Steki” Kültür Derneği – Limasol,
Saat: 20.00. Organizatörler: EDON Limasol,
TEPAK İlerici Öğrenciler Hareketi Proodeftiki

11 Nisan Perşembe

“Kıbrıs’ın kadınları – Savaş ve çatışma kurbanları” konulu panel, Karmiotissa Derneği, Saat:
19.00 – Pano Polemidya. Organizatör: ΕDΟΝ
Limasol, TEPAK İlerici Öğrenciler Hareketi Proodeftiki, POGO Kadın Hareketi Limasol

14 Nisan Pazar

“Kentimizin iki toplumlu niteliğine işaret ederek” başlığıyla Limasol’un eski kentinde tur,
Başlangıç Yeri: İrinis – Barış Caddesi - Saat:
10.35. Organizatör: EDON Limasol

Εγκαίνια Χώρου Πρασίνου ΕΔΟΝ «Ειρήνης και Φιλίας»,
δίπλα από ιδ. Σχολείο International – Αναβαργός, ώρα:
11:00. Διοργανωτής: ΕΔΟΝ Πάφου.

LARNAKA

Σάββατο 13 Απριλίου

29 Mart Cuma

Τουρνουά Futsal με σύνθημα «Σκοράρουμε για την ειρήνη».
Γήπεδα Futsal Sportivo – Πάφος, ώρα 15:00. Διοργανωτής:
ΕΔΟΝ Πάφου.

“Biz Şarkılarımızı İnsanları Birleştirmek İçin
Söylüyoruz” başlığı altında müzikli buluşma,
Athienu-Ambient Café, Saat.21.30. Organizatör:
ΕDΟΝ Larnaka

31 Mart Pazar

“Aynı Gökyüzü Altında” sloganıyla müzikli buluşma, Larnaka-Avalon Bar, Saat: 21.00. Organizatör: ΕDΟΝ Larnaka

3 Nisan Çarşamba

“Kıbrıslırumlar - Kıbrıslıtürkler | Ortak Mücadele – Ortak
Vatan” konulu panel, ΕDΟΝ Mağusa- Larnaka Bürosu – Saat:
14.00. Organizatörler: ΕDΟΝ Larnaka, EDON Mağusa

13 Nisan Cumartesi

Kahraman şehitler Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anısı ve onuruna kan bağışı, PEO Larnaka Binası,
Saat: 9.00-11.30. Organizatörler: ΕDΟΝ Larnaka, EDON
Mağusa, PEO Larnaka

15 Nisan Pazartesi

“Kıbrıs’ın kadınları – Savaş ve çatışma kurbanları” konulu
panel, “Promitheas” Gençlik Merkezi – Larnaka, Saat:
19.00. Organizatör: ΕDΟΝ Larnaka, POGO Larnaka

MAĞUSA
23 Μart Cumartesi

Park temizliği, Mağusa- Derinya Kültür Merkezi yanı, Saat:
10.00. Organizatörler: AKEL Mağusa, EDON Mağusa, CTP,
CTP Gençlik
24 Μart Pazar
İşgal altındaki Mağusa’da tur, başlangıç saati: 9.00. Organizatör: ΕDΟΝ Mağusa

22 Nisan - Pazar

•ΕDΟΝ Lefkoşa – Girne İlçe Örgütü’nün işgal altındaki
Girne’de gerçekleştireceği tur
(Toplanma Yeri: PEO binası – Saat: 8.30)

BAF
2 Nisan Salı

“Kıbrıs’ın kadınları – Savaş ve çatışma kurbanları” konulu
panel, PEO Baf - Amfitiyatro Salonu, Saat: 19:00. Organizatör: ΕDΟΝ Baf, POGO Baf

6 Nisan Cumartesi

EDON “Barış ve Dostluk” Yeşil Alanının Açılışı, International
– Αnavargos Okulu yanı, Saat: 11.00. Organizatör: EDON
Baf

13 Nisan Cumartesi

“Gollerimiz Barış İçin” sloganıyla başlığı halı saha futbol
turnuvası. Baf-Sportivo halı sahası, Saat: 15.00. Organizatör: EDON Baf

πολιτική
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“Κάτω από τον ίδιο Ουρανό”
Για 27η συνεχή χρονιά η ΕΔΟΝ πραγματοποιεί το Δεκαπενθήμερο Επαναπροσέγγισης με κεντρικό σύνθημα: «Κάτω από τον ίδιο ουρανό». Το δεκαπενθήμερο είναι
αφιερωμένο στους ηρωομάρτυρες της ελληνοτουρκικής φιλίας Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη. 54 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία των δυο Κύπριων
πατριωτών, στις 11 Απριλίου 1965, από την τουρκοκυπριακή τρομοκρατική σοβινιστική οργάνωση ΤΜΤ, τα μηνύματα αυτής της θυσίας παραμένουν δυνατά όσο ποτέ.
Η επαναπροσέγγιση ήταν και παραμένει πολύ ψηλά στις πολιτικές προτεραιότητες της Οργάνωσης μας και της Αριστεράς στην Κύπρο και αποτελεί κεντρικό -σημείο
αναφοράς στη δραστηριότητα και δράση που αναπτύσσει. Για την ΕΔΟΝ, η δραστηριοποίηση στον τομέα της επαναπροσέγγισης είναι υπόθεση ολόχρονη, η οποία
κορυφώνεται στο πλαίσιο του Δεκαπενθήμερου. Μέσα σε συνθήκες όξυνσης του εθνικισμού – σοβινισμού, η πολιτική της επαναπροσέγγισης είναι στρατηγική επιλογή
και συμβάλλει στην προσπάθεια για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη, ανεξάρτητη, αποστρατιωτικοποιημένη, ομοσπονδιακή, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων.

Επαναπροσέγγιση - φιλία - συνεργασία
Ιστορικά, η πολιτική της επαναπροσέγγισης, της φιλίας, της συνεργασίας, της κοινής πάλης και της ειρηνικής συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων
εξυπηρετούσε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας μας, λειτουργώντας πάντοτε ενοποιητικά για το λαό μας και ως ανάχωμα στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια και ραδιουργίες που στόχευαν στο διαμελισμό και τη διχοτόμηση της Κύπρου.
Γι αυτό οι Καβάζογλου και Μισιαούλης που ενσάρκωναν την έννοια της ελληνοτουρκικής φιλίας, δεν μπορούσαν να γίνουν ανεκτοί από τις δυνάμεις της διχοτόμησης
και του σοβινισμού.
Στον αντίποδα, ο εθνικισμός – σοβινισμός, η ενωσιολογία και η μισαλλοδοξία εξυπηρετούσαν τους εχθρούς του τόπου και του λαού μας και λειτουργούσαν σαν ο
δούρειος ίππος για την επιβολή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των ξένων σε βάρος της Κύπρου.

Δύο παραμένουν οι επιλογές
Σήμερα, αυτή η εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου. Δυο παραμένουν και σήμερα οι επιλογές μας. Είτε να ζήσουμε μαζί με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας στην κοινή μας πατρίδα, είτε χωριστά στη βάση της διχοτόμησης ξεπουλώντας τη μισή μας πατρίδα στην Τουρκία.
Για την ΕΔΟΝ και την Αριστερά φυσιολογικά το ξεπούλημα της μισής μας πατρίδα ποτέ δεν ήταν επιλογή. Η διχοτόμηση αποτελούσε εναλλακτική επιλογή μόνο για
όσους γέμιζαν το λαό με ψευδαισθήσεις. Ανέκαθεν στηρίζαμε την πολιτική της φιλίας, της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων
και ιδιαίτερα μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 είχαμε το πολιτικό θάρρος και τη διορατικότητα να προτάξουμε την πολιτική της
επαναπροσέγγισης. Δίνοντας της πάντοτε το σωστό πολιτικό – ταξικό περιεχόμενο, απορρίπτουμε την προσπάθεια ξένων κέντρων να ανάξουν την επαναπροσέγγιση σε
θέμα ψυχολογικής προσέγγισης των δυο κοινοτήτων.
Για αυτές μας τις θέσεις δεχτήκαμε τις λοιδορίες και τους προπηλακισμούς από τις εθνικιστικές δυνάμεις των οποίων η τύφλα του φανατισμού, η μισαλλοδοξία και ο
αλυτρωτισμός ουδέποτε τους επέτρεψαν να δουν καθαρά και με νηφαλιότητα στις σωστές του διαστάσεις το θέμα των σχέσεων των δυο κοινοτήτων.

Καταστροφή ο εθνικισμός, ο σοβινισμός και η ακροδεξιά
Δυστυχώς τα φαινόμενα εθνικιστικών εξάρσεων δεν έχουν εκλείψει. Αντίθετα εντείνονται και η ακροδεξιά συνεχίζει την πολιτική της μισαλλοδοξίας, του εθνικισμού και
την αντιομοσπονδιακή υστερία της.
Σήμερα, μερίδα κόμματων, πολιτικών και διάφορων εθνικιστικών κύκλων και στις δύο κοινότητες, εναντιώνονται και υποσκάπτουν τη διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία
ως μορφή λύσης. Επιχειρούν να παραπλανήσουν τον κυπριακό λαό, προβάλλοντας ιδεατές πλην ανέφικτες λύσεις. Οι πολέμιοι της ομοσπονδίας, είτε το συνειδητοποιούν,
είτε όχι, προωθούν τη διχοτόμηση και τη λύση δύο κρατών με τα ολέθρια επακόλουθα που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη για τον τόπο και το λαό μας.

Να σταματήσει το φλερτ με λύσεις άλλες από την Ομοσπονδία
Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κρανς Μοντανά, αποτέλεσμα κυρίως της τουρκικής στάσης, αλλά και των παλινδρομήσεων του Προέδρου Αναστασιάδη, οδήγησε το
Κυπριακό σε μια επικίνδυνη στασιμότητα την οποία ακολούθησαν οι παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το φλερτ του Προέδρου Αναστασιάδη με λύσεις άλλες από τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία είναι επικίνδυνο για την υπόθεση της λύσης. Αυτή τη κρίσιμη ώρα, οι δύο ηγέτες
πρέπει να κατανοήσουν τις ευθύνες τους έναντι του τόπου και του λαού μας και να επιδιώξουν στην πράξη τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν
με διαφύλαξη του υλικού των διαπραγματεύσεων για κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για ένα κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια.
Η ΕΔΟΝ καλεί την κυπριακή νεολαία να συμμετάσχει μαζικά στην πορεία, στις εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλες τις επαρχίες το επόμενο διάστημα, καθώς και σε αυτές που
οργανώνει το ΑΚΕΛ, ώστε να στείλουμε ηχηρό μήνυμα για επαναπροσέγγιση, λύση, απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

14

EΔΟΝόπουλα

Απρίλης
2019

Σ

το πλαίσιο προγραμματισμού εκδηλώσεων του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων,
πραγματοποιήθηκαν κατά τον Μάρτιο ημερίδες ενημέρωσης σχετικά με το θέμα του σχολικού
εκφοβισμού σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν με
τη στήριξη του Ο.Ν.Ε.Κ., και πλαισιώθηκαν από ψυχολόγους και ειδικούς επί του θέματος, οι
οποίοι ανέλυσαν τους λόγους που συμβαίνει το φαινόμενο, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης.
Στόχος των ημερίδων αυτών ήταν η ενημέρωση γύρω από τα θέματα σχολικού εκφοβισμού ώστε να
μπορούμε, έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, να λειτουργούμε προς την κατεύθυνση απομόνωσης
του φαινομένου. Το κοινό στο οποίο απευθύνονταν οι ημερίδες συμπεριλαμβάνει παιδιά, γονείς,
εκπαιδευτικούς, και γενικότερα άτομα και οργανωμένα σύνολα που βρίσκονται στο περιβάλλον των
παιδιών.
Ο εκφοβισμός ορίζεται ως «επαναλαμβανόμενη βία από ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί και
να προστατέψει τον εαυτό του». Πιο ειδικά, ο όρος εκτός από την επιθυμία ενός ατόμου να βλάψει
κάποιον άλλο, προϋποθέτει την ασυμμετρία δύναμης (σωματικής ή ψυχολογικής), την ευχαρίστηση
του θύτη καθώς και την αίσθηση καταπίεσης ή ταπείνωσης από την πλευρά του θύματος.
Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να προσλάβει ποικίλες μορφές, όπως είναι η λεκτική βία, σωματική
κακοποίηση τα κακοήθη πειράγματα, αποκλεισμό του παιδιού από την ομάδα και αρπαγή ή
καταστροφή πραγμάτων. Αυτές διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες εκφοβιστικές συμπεριφορές. Ως
άμεσες μορφές χαρακτηρίζονται η φυσική επίθεση (πχ. κλωτσιές) και η λεκτική κακοποίηση (πχ. βρισιές),
ενώ ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διάδοση φημών, θεωρούνται έμμεσες μορφές. Κοινό γνώρισμα
των διαφορετικών μορφών που μπορεί να πάρει ο εκφοβισμός είναι η άνιση κατανομή δύναμης εις
βάρος του θύματος και ότι δεν υπάρχει διάθεση από πλευρά του δράστη για επίλυση διαφορών.
Η πιο πρόσφατη μορφή εκφοβισμού είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και σύμφωνα με στατιστικά
υφίσταται ή ασκείται από άτομα κυρίως της ηλικίας 12-16 ετών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο σοβαρής
έξαρσης βίας που στις μέρες μας εξαπλώνεται ραγδαία εγκυμονώντας σοβαρές επιπτώσεις για το
θύμα. Στην Κύπρο τα κρούσματα παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα μέσα στον κυβερνοχώρο, με
εμφανή αποτελέσματα. Η ανωνυμία και η απερίσκεπτη κοινοποίηση των προσωπικών μας δεδομένων
στο διαδίκτυο, ελλοχεύουν κινδύνους που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, ειδικά όταν
πρόκειται για τις ηλικίες που προαναφέρονται.
Αύξηση των κρουσμάτων βίας παρατηρείται όλο και σε περισσότερα σχολεία, γεγονός που προκαλεί
πολλά προβλήματα ανάμεσα στους δασκάλους, τους γονείς και τα παιδιά. Δυστυχώς, δεν μπορούμε
να ξέρουμε ακριβή αριθμό καθώς τα περιστατικά πολλές φορές δεν καταγγέλλονται από τους
δασκάλους ή τους διευθυντές των σχολείων, προκειμένου να διατηρηθεί το κύρος του σχολείου.
Μέσα από τις ημερίδες, διαφάνηκε η θετική στάση του κοινού να ενημερωθεί για ένα τόσο καίριο
φαινόμενο που φαίνεται να προκαλεί ζημιά είτε ορατή, είτε αόρατη στον ψυχικό κόσμο των παιδιών.
Η ανάγκη για γνώση των τρόπων αντιμετώπισης είναι επιτακτική, καθώς βλέπουμε ολοένα την αύξηση
του φαινομένου μέσα από τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει.
Οι ημερίδες ανήκουν στο σύνολο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει το Παιδικό Κίνημα στο
προσεχές μέλλον, οι οποίες θα καταπιάνονται με διάφορα θέματα που αφορούν γονείς και παιδιά.

μαθητές

T

ο επιστέγασμα μιας μεγάλης διαδικασίας, απολύτως δημοκρατικής,
που ξεκίνησε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Κεντρικών Μαθητικών
Συμβουλίων, συνεχίστηκε με τις Συνδιασκέψεις των Επαρχιακών
Συντονιστικών ολοκληρώθηκε στις 28 Μαρτίου με το Παγκύπριο Συνέδριο
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών. Το Παγκύπριο
Συνέδριο της ΠΣΕΜ είχε ως κύριο σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μαθητών, αλλά και την ψήφισή θέσεων σε θέματα που τους αφορούν. Οι
μαθητές των κεντρικών συμβουλίων κάθε Λυκείου και Τεχνικής Σχολής από
όλες τις επαρχίες που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο εξέφρασαν ελεύθερα και
δημοκρατικά την γνώμη τους σε θέματα παιδείας, νεολαίας και όχι μόνο.
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος του Προέδρου της
Δημοκρατίας, εκπρόσωποι κομμάτων, οργανώσεων νεολαίας, εκπρόσωπος
του ΟΝΕΚ, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας
Κύπρου και μαθητικές οργανώσεις. Στο Συνέδριο απεύθυναν χαιρετισμό, η
αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
κα. Λήδα Κουρσουμπά, καθώς και εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ.

A

Πρώτιστα αγωνιστήκαμε για να μην εφαρμοστούν οι
εξετάσεις ανά τετράμηνο. Καταθέσαμε τις απόψεις μας
στο Υπουργείο Παιδείας και στην Επιτροπή Αξιολόγησης
του μαθητή. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για την
αξιολόγηση και συζητήσαμε με τους εκπαιδευτικούς φορείς.
Αλλά δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια μπροστά στην
αδιαλλαξία του Υπουργείου. Προχωρήσαμε σε αποχή από
τα μαθήματα και ακολούθως σε κινητοποίηση έξω από το
Υπουργείο Παιδείας καταθέτοντας το αίτημα μας για άμεση
τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μην εφαρμοστούν οι
εξετάσεις ανά τετράμηνο.
Διοργανώσαμε σε συνεργασία με τις Επαρχιακές
Συντονιστικές Επιτροπές Μαθητών τις καθιερωμένες
αντικατοχικές εκδηλώσεις Νοεμβρίου στέλνοντας μηνύματα
απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας μακριά
από εθνικιστικές εξάρσεις, καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής Πολυτεχνείου.
Καταφέραμε μέσα από πιέσεις και διαβήματα αρκετές
σχολικές διευθύνσεις να επιτρέψουν στους μαθητές να
φορούν φόρμες κατά τους χειμερινούς μήνες και μαθητές
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Για ακόμα μια φορά οι μαθητές έστειλαν το μήνυμα προς την κυβέρνηση – ΔΗΣΥ ότι διαφωνούν με την
εφαρμογή των σχεδίων τους για μετατροπή του σχολείου σε μεγάλο εξεταστικό κέντρο με την εφαρμογή
των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε για θέματα που αφορούν Δικαιώματα και
Υποχρεώσεις Μαθητών. Επίσης συζητήσαμε για τις θέσεις του οργανωμένου μαθητικού κινήματος για
την αξιολόγηση του Μαθητή, για τα αναλυτικά προγράμματα, για την υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία
και μια σειρά από άλλα ζητήματα.
Το συνέδριο της ΠΣΕΜ προχώρησε και στην έγκριση ψηφισμάτων για το Κυπριακό όπου επιβεβαιώνει τη
θέληση της για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού μας στα πλαίσια της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας καθώς και ψήφισμα - μήνυμα προς τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους.
Επίσης εγκρίθηκε ψήφισμα για την διεθνή κατάσταση, αλλά και μήνυμα αλληλεγγύης στο ελληνικό
μαθητικό κίνημα που διεξάγει αυτή την περίοδο το δικό του αγώνα ενάντια στη μετατροπή των ελληνικών
σχολείων σε εξεταστικά κέντρα.
Η ολοκλήρωση του συνεδρίου δεν αποτελεί το τέλος της δράσης μας. Έχοντας στα χέρια μας τις αποφάσεις
του συνεδρίου θα εντείνουμε τους αγώνες μας για ένα σχολείο που να μορφώνει ολόπλευρα και όχι να
εξοντώνει.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών
γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της μαθητιώσας νεολαίας.

πό τη στιγμή που αναλάβαμε την ηγεσία της
ΠΣΕΜ καταφέραμε να αναπτύξουμε πολύπλευρη
δράση για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του
μαθητόκοσμου. Θέσαμε τη ΠΣΕΜ στο προσκήνιο των
αγώνων και των διεκδικήσεων των μαθητών.
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που δεν είχαν πάρει βιβλία μέχρι τον Δεκέμβριο να τα
προμηθευτούν.
Εγκαινιάσαμε άριστη συνεργασία και συμμετείχαμε σε
προγράμματα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ενώ αναπτύξαμε
ενεργή συνεργασία με την Επίτροπό Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού συμμετέχοντας με μέλος της
Γραμματείας της ΠΣΕΜ στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων.
Παράλληλα από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε τις απόψεις
μας για τα ζητήματα βίας και παραβατικότητας και χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών. Μεταφέραμε στην κοινωνία και
στους αρμόδιους φορείς ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα
ξεκάθαρα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο οφείλουμε να
επιλύσουμε ενισχύοντας την πρόληψη και όχι την καταστολή.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να μειωθεί μέσα από τη δημιουργία
ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου που θα
καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την ολόπλευρη μόρφωση
και όχι μέσα από την ανέγερση ψηλών περιφράξεων και την
εισαγωγή καμερών ασφαλείας και παιδονόμων.
Συμμετέχουμε επίσης ενεργά στην Επιτροπή για την Ειδική
εκπαίδευση καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις ενώ
συμμετείχαμε στην παρουσίαση προγραμμάτων ενάντια στον
ομοφοβικό εκφοβισμό, το σχολικό εκφοβισμό και τη χρήση
ουσιών.

•Χαρά Ξενοφώντος
Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας
Μέλος Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου

Παράλληλα στηρίξαμε τους αγώνες άλλων κοινωνικών
ομάδων όπως των λεωφορειούχων και των καθηγητών μας
ενώ στηρίξαμε με μηνύματα αλληλεγγύης τους μαθητές της
Ελλάδας και της Γαλλίας.
Το επιστέγασμα στη φετινή πολύπλευρη δράση της ΠΣΕΜ ήταν
το 21ο Παγκύπριο Συνέδριο το οποίο ήταν ακολούθησε μια
μεγάλη διαδικασία που ξεκίνησε από τις Γενικές Συνελεύσεις
των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων και συνεχίστηκε με
τις Συνδιασκέψεις των Επαρχιακών Συντονιστικών (ΕΣΕΜ).
Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες
από όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου, γεγονός που
αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ωριμότητας και της
δημιουργικότητας του οργανωμένου μαθητικού κινήματος.
Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις που αναπτύξαμε ενώ
έχουμε τροχοδρομήσει και άλλες δράσεις με διάφορους
φορείς. Ως ΠΣΕΜ θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για όλους
τους μαθητές, διεκδικώντας ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό
σχολείο, το σχολείο που μας αξίζει.
•Παναγιώτης Γεωργίου
ΠΕΟΜ Λυκείου Παλουριώτισσας
Πρόεδρος ΠΣΕΜ
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φοιτητές

Π

αρά το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία
των φοιτητών στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό έχουν
αναγκαστεί να υποστούν σοβαρά πισωγυρίσματα σε σχέση
με τη πρόσβαση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάποιοι
συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα. Είναι πασιφανές το γεγονός ότι
οι πολιτικές που ακολουθούν σήμερα οι κυβερνώντες, έχουν οδηγήσει
αναπόφευκτα στην αύξηση του κόστους σπουδών, ενώ την ίδια ώρα και
φέτος η φοιτητική μέριμνα και η στήριξη του κράτους προς τους φοιτητές
είναι ανεπαρκής. Άλλωστε, πολλοί είναι οι νέοι και οι νέες που εξαιτίας
αυτών των εξελίξεων επιλέγουν καθημερινά να μην σπουδάσουν είτε
να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους για να τα βγάζουν πέρα,
ενώ μια άλλη μερίδα νέων φτάνουν μέχρι και στο σημείο να διακόψουν
τις σπουδές τους.
Παρά τις προειδοποιήσεις της ΠΟΦΕΝ και την πρόσφατη κινητοποίηση που
πραγματοποίησε έξω από το Υπουργείο Παιδείας, προβάλλοντας ξανά τα
καίρια αιτήματα που απασχολούν την πλειοψηφία των φοιτητών, ο Υπουργός
δυστυχώς έχει προβεί στην ικανοποίηση μερικών από αυτά, προσπαθώντας
να σώσει το δέντρο αφήνοντας ξανά το δάσος. Να υπενθυμίσουμε πως τα
τελευταία 6 χρόνια η διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, έχει συρρικνώσει
το κονδύλι της φοιτητικής μέριμνας κατά 23 εκατομμύρια, αποκλείοντας έτσι
φοιτητές οι οποίοι ήταν λήπτες τα προηγούμενα χρόνια.

που να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών. Ακόμα ένα θέμα το οποίο προβληματίζει
τους νέους σήμερα και τις οικογένειες τους είναι τα δίδακτρα των Ιδιωτικών
Πανεπιστημίων, που συνεχίζουν να βρίσκονται στα ύψη, και οι φοιτητές καλούνται
εκτός από αυτά να καλύψουν και επιπλέον κόστη για τις σπουδές τους, όπως τα
βιβλία και τα υλικά των μαθημάτων τους.
Μέσα από την πιο πάνω ανάλυση της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στο
φοιτητικό κίνημα, είναι εμφανές για ακόμα μια φορά πως η κυβέρνηση προσπαθεί με
μεμονωμένες κινήσεις, να βάλει κάτω από το χαλί τα πραγματικά προβλήματα των
φοιτητών, αφού συνεχίζει να αρνείται ακόμη και τώρα την αύξηση του κονδυλίου
της φοιτητικής μέριμνας. Οι καλοπροαίρετες προθέσεις (όπως δηλώνει άλλωστε)
του Υπουργείου Παιδείας έχουν διαφανεί αφού αν και στην τελευταία συνάντηση
που είχαμε ως ΠΟΦΕΝ μαζί με τον Υπουργό, και είχε συμφωνηθεί η σύσταση μιας
επιτροπής η οποία θα συμμετέχει ενεργά η ομοσπονδία, ακόμη να γίνει το οτιδήποτε.
Δεν μας παραξενεύει καθόλου αυτό το γεγονός αφού πολλές φορές στο παρελθόν
έχουμε γίνει στο ίδιο έργο θεατές, δηλαδή οι δεσμεύσεις των κυβερνώντων να
πέσουν και πάλι στο κενό.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να παρατείνει το χρονοδιάγραμμα
υποβολής των αιτήσεων, για τις οικογένειες που έχουν πάνω από δύο εξαρτώμενα
τέκνα το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για κάθε πρόσθετο τέκνο αυξάνεται
κατά €5000, από τις €3000 που ήταν προηγουμένως, και πλέον στο ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα δεν θα συμπεριλαμβάνονται άλλα επιδόματα όπως το ΕΕΕ,
επίδομα αναπηρίας ή χρόνιων παθήσεων και άλλα. Είναι εμφανέστατο πως τα πιο
πάνω αιτήματα έχουν εγκριθεί μετά από τους διαχρονικούς αγώνες που έδωσε
και συνεχίζει να δίνει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, η ΠΟΦΕΝ, με μπροστάρη
την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών.

Με όλα αυτά είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση, συνεχίζει να κερδίζει μονάχα τις
εντυπώσεις μέσω προεκλογικών πυροτεχνημάτων προσπαθώντας να επισκιάσει
την πραγματικότητα. Η κυπριακή πραγματικότητα όμως άλλα λέει: αύξηση
του κόστους ζωής, μείωση των μισθών, αύξηση του χάσματος των οικονομικών
ανισοτήτων ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους και συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους.

Όμως ακόμη δεν έχουν ικανοποιηθεί τα κύρια αιτήματα μας, τα οποία υπενθυμίζουμε
ξανά πως είναι το συνολικό κονδύλι αλλά και τα κριτήρια για τη φοιτητική μέριμνα
να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2012, ενώ παράλληλα διεκδικούμε ακόμη και τώρα
την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού για να επιστρέψει το κονδύλι της
φοιτητικής μέριμνας τουλάχιστον στα επίπεδα του 2016 και να διανεμηθεί στην ολότητα
του στη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Επίσης η άμεση μείωση των ενοικίων
είναι ένα ζήτημα το οποίο καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με ουσιαστικά
μέτρα, είτε μέσω μείωσης των ενοικίων είτε μέσω περεταίρω οικονομικής στήριξης των
φοιτητών. Λύση αποτελεί και η άμεση τροχοδρόμηση κατασκευής φοιτητικών εστιών

Για την Προοδευτική Κίνηση
Φοιτητών είναι προτεραιότητα οι
ανάγκες των φοιτητών και πως
αυτές εξυπηρετούνται ώστε να
μην επηρεάζεται η πρόσβαση
των φοιτητών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Στέλνουμε ξανά το
μήνυμα σε ολόκληρη τη κοινωνία
ότι οι φοιτητές, με μπροστάρη
την Προοδευτική Κ.Φ. δεν
συμβιβάζονται αλλά διεκδικούν
για τις σπουδές και το μέλλον που
τους αξίζει για το δικαίωμα στην
μόρφωση και τη δουλεία.
•Πέτρος Κονόμου
Μέλος Τοπικής Οργάνωσης
Πανεπιστημίου Frederick

νέοι εργαζόμενοι

K

αθημερινά συνεχίζει να εξελίσσεται
το δραματικό σίριαλ της Κυπριακής
κοινωνίας, με την Κυβέρνηση ΔΗΣΥ –
Αναστασιάδη να έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο. Έχοντας ως προτεραιότητα τα
συμφέροντα των λίγων, οδηγεί τις
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην οικονομική
εξαθλίωση εφαρμόζοντας ολοένα και περισσότερες
αντιλαϊκές πολιτικές.
Δυστυχώς οι θέσεις και εισηγήσεις που καθημερινά
καταθέτει και διεκδικεί η Αριστερά, είτε μέσω της
κοινοβουλευτικής δράσης του ΑΚΕΛ, είτε μέσω της
εξωκοινοβουλευτικής δράσης όλων των οργανώσεων
του κινήματος, για την αναχαίτιση όσων συνέτριψαν
οι φιλελεύθερες πολιτικές και τη δημιουργία ενός
πραγματικού κοινωνικού κράτους, δεν εισακούονται
από τους κυβερνώντες. Όλες οι προτάσεις για ρύθμιση
των όρων απασχόλησης όπως ο κατώτατος μισθός,
ο 13ος μισθός και το ταμείο προνοίας, κατατίθενται
σε ώτα μη ακουόντων. Βέβαια, το γεγονός αυτό
δεν μας ξενίζει καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
η κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη έχει ταχθεί να
υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου
για την διατήρηση και ανάπτυξη των κερδών του.

Η κοινωνία οφείλει
να αντιδράσει και να
τιμωρήσει με τη στάση
της, τους αίτιους
της οικονομικής και
κοινωνικής κατάρρευσης
του τόπου μας.

Ως ΕΔΟΝ δεν θα πάψουμε στιγμή να απευθυνόμαστε στους νέους του τόπου μας, στους
συνταξιούχους, στους εργάτες, στους αγρότες και στους αυτοαπασχολούμενους για μαζική
και συνεχή αντίσταση σε όλα όσα επιτάσσει η κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη.
Μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη ήταν
η εφαρμογή του Ελάχιστους Εγγυημένου Εισοδήματος. Ποια όμως είναι τα αποτελέσματα
αυτής της πολιτικής πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή της; Ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των πολιτών; Καλύπτει πραγματικά όσους έχουν ανάγκη; Εξασφαλίζεται στους λήπτες
ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο; Η διαδικασία για την να εξασφαλίσει κάποιος το ΕΕΕ
είναι δίκαιη και προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες;
Η πολιτική του ΕΕΕ κρίνεται σήμερα ως μη επιτυχημένη. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα
και δύσκολη για άτομα που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή είναι μεγάλης ηλικίας.
Παρατηρείται επίσης μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων. Ταυτόχρονα,
τα κριτήρια αποκλείουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη την
κρατική στήριξη. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αποκλειστεί γιατί έχει στην κατοχή
του ένα μικρό κομμάτι γης, κληρονομιά από γονείς και παππούδες, το οποίο ωστόσο
δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε να πωληθεί. Την ίδια στιγμή αποκλείονται από το ΕΕΕ
όσοι τους προταθεί εργασία από το Γραφείο Εργασίας και την αρνηθούν, χωρίς ωστόσο
να εξετάζονται οι πραγματικοί λόγοι άρνησης. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να
επιλέξει μια εργασία που να τον ικανοποιεί και να τον ευχαριστεί, πράγμα που δεν
γίνεται αποδεκτό από το ίδιο το γραφείο. Πολλές φορές ακούσαμε ότι άτομα με χρόνια
προβλήματα υγείας αποκλείστηκαν από το ΕΕΕ γιατί δεν ανταποκρίθηκαν σε μια θέση
εργασίας που θα δυσχέραινε την κατάσταση της υγείας τους.
Πρόσφατα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ μετά από προγραμματισμένη συνάντηση
που είχαν με την Υπουργό Εργασίας, παρέδωσαν υπόμνημα με εισηγήσεις για υιοθέτηση
και προώθηση ζητημάτων που αφορούν τα βοηθήματα των πολιτών. Συνοπτικά κάποιες
από αυτές ήταν η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών που καθορίζουν το ύψος του
μηνιαίου ΕΕΕ, ώστε να αναπροσαρμόζεται με βάση την αύξηση του πληθωρισμού, να
διεξαχθεί μελέτη για αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών και βελτίωση των κανονισμών που
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καθορίζουν το ύψος του επιδόματος στέγασης, έτσι
ώστε να αυξηθεί το ύψος του επιδόματος ενοικίου
εφόσον άρχισε η άνοδος των τιμών των ενοικίων τα
τελευταία δυο χρόνια.
Τέλος, ως ΕΔΟΝ ζητούμε τροποποίηση του
βασικού νόμου για το ΕΕΕ, ώστε να καθοριστούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις
στις οποίες δικαιούχος σε Ε.Ε.Ε. κρίνεται ως εκούσια
άνεργος. Δηλαδή, πως πρέπει να λειτουργεί το
κράτος σε περιπτώσεις που υπάρχουν αντικειμενικοί
λόγοι για τους οποίους δικαιούχος σε ΕΕΕ αρνείται
συγκεκριμένη εργασία, η οποία του προτείνεται,
όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ
του χώρου διαμονής και προσφερόμενης εργασίας).

Η διαχείριση της οικονομίας από την κυβέρνηση
ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη έχει οδηγήσει την χώρα μας στις
πρώτες θέσεις στον τομέα της κοινωνικής ανισότητας
και τη μεγαλύτερη αύξηση της φτώχειας ανάμεσα στα
κράτη μέλη της ΕΕ. Η κοινωνία οφείλει να αντιδράσει
και να τιμωρήσει με τη στάση της, τους αίτιους της
οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης του τόπου
μας. Αυτούς που οδήγησαν τον τόπο στο κούρεμα
των καταθέσεων, στο κλείσιμο δύο τραπεζικών
ιδρυμάτων, στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και έχουν καταστήσει
το μέλλον της δικής μας και τον επόμενων γενιών θαμπό.
•Σόφη Σωφρονίου
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Λεμεσού

ιστορία

Α

πρίλιος 1959 – Απρίλιος 2019. 60 χρόνια γεμάτα με δυσκολίες και
προκλήσεις για την Κύπρο. Οι Κύπριοι βρέθηκαν αντιμέτωποι
με πολλά ζητήματα. Οι νέοι της Κύπρου δεν έζησαν πολύ συχνά
σε συνθήκες ευνοϊκές. 60 χρόνια με τους νέους της Κύπρου να
βλέπουν το μέλλον τους αβέβαιο και να ψάχνουν μια σταθερά,
κάτι από το οποίο μπορούν να πιαστούν, αυτό που θα τους δώσει την
ελπίδα. 60 χρόνια τώρα αυτή είναι η ΕΔΟΝ, η ελπίδα. Η δύναμη που
αγωνίζεται μαζί με τους νέους για τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα, για
μια πατρίδα ελεύθερη, για ένα κόσμο πιο δίκαιο.
Οι ρίζες της οργανωμένης επαναστατικής πρωτοπόρας νεολαίας της
Κύπρου φτάνουν πολύ μακριά. Οι πρώτοι σπόροι ρίχτηκαν ήδη με την
εμφάνιση των πρώτων κομμουνιστικών πυρήνων μετά τον απόηχο της
Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Η σκληρή πολιτική των
αποικιοκρατών και οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούσαν έδειχναν
πως ήταν μονόδρομος η δημιουργία μιας μαζικοπολιτικής οργάνωσης
Νεολαίας που θα αναλάμβανε το ρόλο του Λαϊκού Κινήματος, που θα άναβε
τη φλόγα μέσα στην νέα γενιά. Το φθινόπωρο του 1944 ιδρύεται η ΑΚΕΛική
Οργάνωση Νέων η οποία στη συνέχεια μετονομάζεται σε Ανορθωτική
Οργάνωση Νεολαίας (ΑΟΝ).
Οι στόχοι που έθεσε η ΑΟΝ, το 1945 ήταν η πάλη της νεολαίας ενάντια στο
φασισμό, με στόχο την ειρήνη, την ελευθερία της Κύπρου, την κοινωνική
πρόοδο και τον σοσιαλισμό. Η ΑΟΝ έδειξε το δρόμο της διεκδίκησης στις
πιο κρίσιμες στιγμές για την Κύπρο, θέτοντας στην πρώτη γραμμή το πιο
αγωνιστικό κομμάτι του τόπου, τη νεολαία. Τέτοια ήταν η δύναμη των
ιδεών τους, που οι Βρετανοί αποικιοκράτες θέλησαν να τους εξαφανίσουν
και έτσι την 13η Δεκεμβρίου 1955 έθεσαν το ΑΚΕΛ και την ΑΟΝ μαζί με
άλλες οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος στην παρανομία και οδήγησαν
πολλά στελέχη σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Η νεολαία της Αριστεράς όμως, άξιοι απόγονοι των ΑΚΕΛιστών, δεν το
έβαλε κάτω. Ήξεραν ότι η ταξική πάλη τώρα θα άρχιζε για τα καλά.
Την Κυριακή 12 Απριλίου 1959, η καρδιά της Κυπριακής νεολαίας χτυπά
στον κινηματογράφο «ΠΑΛΛΑΣ». 1506 ασυμβίβαστοι νέοι απ’ όλη την
Κύπρο λαμβάνουν μέρος στο ιδρυτικό συνέδριο της Ενιαίας Δημοκρατικής
Οργάνωσης Νεολαίας, της ΕΔΟΝ. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα η «φωνή
που διατάζει λευτεριά» τραντάζει την Κύπρο. Η ίδρυση της «πρωτοπόρας,
μαζικής, πολιτικής και πολιτιστικής οργάνωσης της νεολαίας, συνεχιστή
και κληρονόμου των αγωνιστικών παραδόσεων της ΑΟΝ» (Καταστατικό
ΕΔΟΝ, Άρθρο 2), είναι πλέον γεγονός.

Πλάι στο Λαϊκό Κίνημα στις κρίσιμες στιγμές
Από τότε, η ΕΔΟΝ σύνδεσε την ύπαρξη της με τον αγώνα. Στους δρόμους,
στις πλατείες, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενάντια στα σχέδια για
προδοσία της Κύπρου και τελικά την τουρκική εισβολή, πάντα και
βαδίζοντας πλάι στο υπόλοιπο Λαϊκό Κίνημα. H ΕΔΟΝ έθεσε ανεξίτηλα τη
δική της σφραγίδα στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες λαού μας.
Η ΕΔΟΝ από το 1960 μέχρι το 1974, μετά και από τις συμφωνίες ΖυρίχηςΛονδίνου, αγωνίζεται για να καταφέρει να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο
πάλης μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και στέκεται ανάχωμα
στις ξένες συνομωσίες, επεμβάσεις και στον σωβινισμό, υπερασπιζόμενη
την ολοκλήρωση και υπεράσπιση της κυπριακής ανεξαρτησίας. Οι ΕΔΟΝίτες
δήλωσαν παρών σε όλες τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας και αρκετοί
έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους την ζωή.
Η εποχή μετά το 1974 βρίσκει την ΕΔΟΝ στην πρώτη γραμμή του αγώνα
για να προβάλει την αναγκαιότητα για αδελφοσύνη και επαναπροσέγγιση
μεταξύ των δύο κοινοτήτων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
διοργανώνοντας διάφορες κοινές εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις, παγκύπριες
εκδρομές και φεστιβάλ για να καταφέρει να πετύχει απαλλαγή από την
κατοχή και επανένωση της πατρίδας μας.

Η ΕΔΟΝ σε πολλαπλά πεδία αγώνα
Η ΕΔΟΝ αποτελείται από διάφορα τμήματα μέσω των οποίων
προσπαθεί να αναπτύξει τη δράση της. Τα ΕΔΟΝόπουλα,
βρίσκονται στις βασικές προτεραιότητες της οργάνωσης. Μέσω
του τμήματος αυτού η ΕΔΟΝ δείχνει στα παιδιά μας το δρόμο της
ειρήνης, του σεβασμού, της δημοκρατίας, της αγάπης. Αρχές που
διέπουν κάθε ΕΔΟΝίτη αγωνιστή.
Στο προσκήνιο έρχονται το 1955, από την ΑΟΝ ακόμα, τα
δικαιώματα των μαθητών τα οποία αποτελούν μια διαχρονική
πάλη στην κοινωνία, που απέκτησε οργανωμένη μορφή και φωνή
με την ίδρυση της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών
(ΠΕΟΜ). Το μαθητικό τμήμα της οργάνωσης παλεύει μέχρι σήμερα
για ποιοτική, δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Κλείνουν φέτος 45 χρόνια από την ίδρυση της Προοδευτικής Κ.Φ.,
την ζωντανή απόδειξη ότι η ΕΔΟΝ πρωτοστάτησε στους αγώνες
των φοιτητών για εκδημοκρατισμό, ενάντια στον φασισμό και
τον σκοταδισμό.
Η οργάνωση έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια μεγάλο έργο στις
διεκδικήσεις των Νέων Εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερες δυσκολίες στη δύσκολη εποχή που ζούμε.
Πέρα από αυτά η ΕΔΟΝ έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο στον
πολιτισμό, τον αθλητισμό, στους αγώνες για διάσωση του
περιβάλλοντος, για την ισότητα και την ισοτιμία και αναπτύσσει
ποικίλες δράσεις μέσω των βοηθητικών της γραφείων.
Η ΕΔΟΝ εξάλλου αποτελεί φωτεινό παράδειγμα κομμουνιστικής
νεολαίας ανά το παγκόσμιο, έχοντας την τιμή να βρίσκεται από το
2011 στην προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ). Όλες αυτές οι δράσεις και διεκδικήσεις
προβάλλονται μέσα από την εφημερίδα «ΝΕΟΛΑΙΑ» που αποτελεί
το εκφραστικό όργανο της ΕΔΟΝ.

«Εμπρός να χτίσουμε μια Κύπρο ευτυχισμένη»
Μέσα από τους αγώνες που έχει δώσει η ΕΔΟΝ καθ’ όλη την
διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της και με βάση τη σημερινή
κατάσταση, με το φασισμό
να ξαναεπιτίθεται, γίνεται
αντιληπτό ο τόπος μας και
η κυπριακή νεολαία, το
μέλλον του τόπου ιδιαίτερα
χρειάζεται όσο ποτέ να έχει
μπροστάρη στους αγώνες
και τις διεκδικήσεις της μια
μαζική και δυνατή ΕΔΟΝ. Το
προστάζουν οι συνθήκες,
το προστάζει η ιστορία
μας. «ΕΔΟΝίτες στον αγώνα
πρωτοπόροι» γράφει ο
Τεύκρος Ανθίας στον ύμνο
μας. Εξάλλου ερχόμαστε από
μακριά για να πάμε ακόμα
μακρύτερα.
•Xάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής «Ν»

Απρίλης
2019

19

20

Απρίλης
2019

πολιτισμός

Η εικόνα που επικρατεί στην Ελλάδα λίγο πολύ ακολουθεί την ίδια
πορεία, με την hip-hop μουσική να ασχολείται κατά καιρούς με
κοινωνικά ζητήματα αλλά να μην τολμά να πάρει θέση για τον
τρόπο επίλυσης τους. Αποφεύγει επιμελώς να τοποθετήσει τα
ζητήματα στην ταξική τους βάση. Αυτό ισχύει για την πλειοψηφία
των συγκροτημάτων που εκπροσωπούν την ελληνική hip-hop
μουσική. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις.
Προμετωπίδα της προσπάθειας ριζοσπαστικοποίησης αυτού
του είδους μουσικής είναι το συγκρότημα Rebellion Connexion. Το 2007 που ξεκινάει τα πρώτα του βήματα το γκρούπ
κάνει ξεκάθαρο τον σκοπό του «Η εμπορευματοποίηση
της τέχνης εν γένει και πιο συγκεκριμένα στη μουσική
έχει βαρύ αντίκτυπο στο hip hop την τελευταία σχεδόν
20αετία. Το πρότυπα του καπιταλισμού, η αστική ηθική
και αντίληψη σε συνδυασμό με την δίψα των πολυεθνικών
μουσικών εταιρειών για την αύξηση της κερδοφορίας
έχουν καταντήσει την μουσική που αγαπάμε, από ένα
μέσο που μπορεί να αξιοποιείται να βγαίνουν προς
τα έξω προβληματισμοί, κοινωνικά προβλήματα, ο
συλλογικός τρόπος αγώνα ενάντια στην πολιτική,
αυτή που καθιστά τις ζωές των εργαζόμενων
αναλώσιμες και φτηνές, σε ένα μέσο αναπαραγωγής
της αστικής ιδεολογίας, υποκουλτούρας και
ίσως χειραγώγησης συνειδήσεων που αγαπούν
το hip hop σαν μουσικό ρεύμα. Αυτό που εμείς
προσπαθούμε είναι μέσα από τη μουσική μας να
προβάλλουμε την ιδεολογία μας τις αξίες και την ηθική της
κοινωνίας που αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε.»
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Αυγούστου 1973, Bronx. Αρκούσε ένα από τα πολυάριθμα block parties που
γινόταν εκείνη την εποχή, για να δώσει ζωή στο σημαντικότερο ίσως κεφάλαιο
της σύγχρονης μουσικής. Στο hip-hop. Καθαρόαιμο παιδί των εκμεταλλευομένων
και των καταπιεσμένων, έβαλε αμέσως κάτω από την ομπρέλα του όλη την
αφροαμερικάνικη κουλτούρα και παράδοση (μουσική και μη) και δημιούργησε με τα ίδια
συστατικά, κάτι νέο, κάτι επαναστατικό. Μια μουσική που δε χρειαζόσουν να έχεις φωνή
για να τραγουδήσεις, αρκεί έμμετρα να έλεγες πότε αργά και πότε γρήγορα, λέξεις πάνω
στο ρυθμό. Μια μουσική που δε χρειαζόσουν να ξέρεις κάποιο μουσικό όργανο για να
συνθέσεις, αρκεί να έκοβες με το πικάπ και τον μίκτη τους δίσκους στα κατάλληλα σημεία.
Το hip-hop, λοιπόν, διαδόθηκε γρήγορα στις διάφορες αφροαμερικάνικες γειτονιές.
Έγινε η φωνή τους μέσα από τις δημόσιες, εργατικές κατοικίες που έμεναν και τα γκέτο,
μιας και ο οποιοσδήποτε μπορούσε να γράψει ένα ραπ κομμάτι. Μια φωνή που αρχικά
μιλούσε για ανάλαφρα θέματα, μιας και κύριος σκοπός του MC, του τραγουδιστή ας
πούμε του hip-hop, ήταν να συνοδεύει απλώς τον DJ . Όταν ζεις και μεγαλώνεις σε
ένα τέτοιο περιβάλλον όμως, σε συνδυασμό και με την αμεσότητα που προσφέρει
το hip-hop, δε γίνεται να μείνει ουδέτερο. Γρήγορα ο στίχος άρχισε να παρουσιάζει
την κοινωνική πραγματικότητα που βίωναν καθημερινά, να την κριτικάρει. Ο στίχος
άρχισε να πολιτικοποιείται, να προσπαθεί να αποδώσει ευθύνες, να βρει λύσεις.
Το hip-hop άρχισε δηλαδή, με δειλά βήματα, να ανταποκρίνεται στην ταξική του
καταγωγή.
Ένα από τα σπουδαιότερα σχήματα του είδους είναι οι Public Enemy οι οποίοι
σύνδεσαν το hip-hop με το Black Power movement και τους Μαύρους Πάνθηρες.
Ραπάραν για εξουσία στο λαό. Έτσι, αφροκεντρικός στίχος και σκέψη έγιναν
κομμάτι του είδους, συνέθεσαν το λεγόμενο «conscious rap». Τα επόμενα
χρόνια οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα με παρόμοιο στίχο άρχισαν να
πληθαίνουν.
Το αφροκεντρικό, conscious rap όμως με δυσκολία κατάφερε να ξεφύγει από
εκεί που ήταν εγκλωβισμένο. Από το δίπολο μαύροι-λευκοί. Ο περιορισμός
σε αυτό το δίπολο οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας συνείδησης η οποία
ήταν περισσότερο φυλετικοκεντρική παρά ταξική. Αν και αναγνώριζαν
την ταξική διαίρεση της κοινωνίας και τα προβλήματα του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής, οι εκμεταλλευτές για αυτούς μεταφράζονταν σε
λευκούς. Έστω και πλούσιους, αλλά και πάλι η φυλή ήταν στο επίκεντρο.
Εντός της αφροαμερικάνικης κοινότητας δεν έβλεπαν αφεντικά και
γενικότερα εκμεταλλευτές, μόνο «Brothers and Sisters».
Κάπου στις αρχές του 1990, που το αφροκεντρικό ραπ ήδη είχε
αρχίσει να χάνει mainstream έδαφος από το κυρίαρχο μέχρι και
σήμερα gangsta rap, ξεπηδάει από το Oakland της Καλιφόρνια το
σημαντικότερο πολιτικό σχήμα που γέννησε ποτέ αυτή η μουσική,
οι The Coup. Για πρώτη φορά κάποιος μιλάει όχι απλά για τη
σαπίλα του καπιταλισμού, αλλά για την επαναστατική διεκδίκηση
της εξουσίας από την εργατική τάξη, για κομμουνισμό και για
την πατριαρχική καταπίεση. Από το πρώτο κομμάτι του debut
δίσκου τους, με όνομα Kill My Landlord, παρακινεί τον ακροατή
να διαβάσει αμέσως το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Έτσι, το
αμιγώς πολιτικό, ριζοσπαστικό hip-hop ξαναρχίζει να παίρνει
σιγά σιγά τα πάνω του.

Καθαρόαιμο
παιδί των
εκμεταλλευομένων
και των καταπιεσμένων,
έβαλε αμέσως κάτω από
την ομπρέλα του όλη
την αφροαμερικάνικη
κουλτούρα και παράδοση
(μουσική και μη) και
δημιούργησε με τα
ίδια συστατικά,
κάτι νέο, κάτι
επαναστατικό
Μέχρι σήμερα, το πολιτικό hip-hop έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Ακόμα κι
έτσι όμως, δεν έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να καταφέρει να φτάσει σε αρκετά αυτιά.
Το ταξικά ενσυνείδητο hip-hop από την άλλη, το hip-hop αυτό που δεν κριτικάρει
απλά έναν συγκεκριμένο πρόεδρο ή επιδιώκει λύσεις εντός συστήματος, αλλά βάζει
στο στόχαστρο τον πραγματικό εχθρό είναι ακόμα πιο περιορισμένο. Το hip-hop δεν
είναι τίποτα περισσότερο από μια αντανάκλαση της κοινωνίας και καλώς ή κακώς
κουβαλάει αντίστοιχα όλες τις «αρρώστιες» της. Δεν υπάρχει μη στρατευμένη τέχνη.
Όταν δεν υπάρχει επίγνωση αυτού όμως, ασυνείδητα στρατεύεσαι με το κυρίαρχο.
•Πέτρος Κούκος
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

η «Ν» προτείνει
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Το Παγκάκι
Δύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα πάρκο και κάθονται στο ίδιο παγκάκι. Είναι όμως
πραγματικά άγνωστοι; Μπορεί κάποτε να ήταν κάτι άλλο; Είναι τυχαία αυτή η συνάντηση
ή όχι; Μήπως έχουν επινοήσει μία ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν; Πρόκειται
για μια κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και απελπισμένων ανθρώπων, που θα
μπορούσε να συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Μία ιστορία που εγείρει ένα
ιδιαίτερο σύγχρονο και βασανιστικό ερώτημα: μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ζήσουν
πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα μπορούν να το επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο ένας
απ’ τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι;

Πότε;
Δευτέρα, 8
Απριλίου στις 20:30, Τρίτη 9

Όλα Τα
Υπέροχα Πράγματα
«Είσαι εφτά χρονών. Η μαμά είναι στο νοσοκομείο. Ο μπαμπάς λέει ότι η μαμά έκανε κάτι
πολύ ανόητο γιατί της είναι δύσκολο να είναι ευτυχισμένη. Τότε εσύ κάνεις μια λίστα με όλα
τα υπέροχα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Μια λίστα με όλα αυτά για τα οποία αξίζει
να ζεις.»

Απριλίου στις 20:30, Δευτέρα
15 Απριλίου στις 20:30, Τρίτη
16 Απριλίου στις 20:30

Πού;
Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, Παττίχειο Θέατρο

Η Θεατρική Ομάδα Persona μετά την επιτυχημένη παράσταση «Η Πολύχρωμη ιστορία
της Φρίντα Κ.», ετοιμάζει την καινούργια της παραγωγή που έχει τίτλο «Όλα τα
υπέροχα πράγματα» των Duncan Macmillan και Jonny Donahoe σε μετάφραση Μαρίας
Κωνσταντίνου. Ένας διαδραστικός μονόλογος σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη με τη
Χριστίνα Κωνσταντίνου επί σκηνής και την ενεργή συμμετοχή του κοινού όπου κάθε φορά
διαφορετικοί θεατές καλούνται να ερμηνεύσουν τα βασικά πρόσωπα της ιστορίας.

Λεμεσού, Δημοτικό Θέατρο
Λάρνακας, Μαρκίδειο Θέατρο,
Πάφος

Πότε; Από 5/4 και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 20:15
Πού; Το Υφαντουργείο, Λεύκωνος 67-71, Φανερωμένη, Λευκωσία
Παντελής Θαλασσινός
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
«Κράτα ρε φίλε, γερά»
Από το λαϊκό τραγούδι στις μπουάτ κι από το πολιτικό τραγούδι στη ροκ, η παρουσία και αυτή η
ιδιαίτερη χροιά της φωνής του, έχουν σημαδέψει τις μέρες και τις νύχτες μας, τις αναμνήσεις
μας με καταλύτη την εκρηκτική του παρουσία στη σκηνή. Ο ακούραστος, ρομαντικός,
αγαπημένος μας αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακωνσταντίνου, είναι έτοιμος για άλλο ένα ταξίδι
επί σκηνής.

Πότε; Τετάρτη 17 Απριλίου και Πέμπτη 18 Απριλίου στις 21:00
Πού;
Downtown Live, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99810011

Ο Παντελής Θαλασσινός συναντά τη «Διάσταση» που φέτος
συμπληρώνει 35 χρόνια έντονης πολιτιστικής παρουσίας,
κρατώντας μας συντροφιά, με ωραίες περιπλανήσεις
στους όμορφους δρόμους της τέχνης και του πολιτισμού. Ο
Παντελής Θαλασσινός, κανταδόρος διαχρονικής στόφας, με
φωνή μελωδική και τρυφερή που σμίγει με τον καλύτερο
δυνατόν τρόπο το παραδοσιακό με το νησιώτικο τραγούδι,
φέρνει μαζί με τα σμυρνέϊκα τραγούδια του και το καλαντάρι
του.

Πότε;
Τετάρτη 17 Απριλίου, Πέμπτη, 18 Απριλίου στις
20:30
Πού;
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού
Πληροφορίες: 22313010
Ημερίδα Χορωδιών 2019: Βραδινή Συναυλία Μουσικά Γυμνάσια
Η δεύτερη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ημερίδας
Χορωδιών 2019, ολοκληρώνεται με βραδινή συναυλία στην οποία
συμμετέχουν τα Μουσικά Γυμνάσια. Ο ετήσιος θεσμός της Ημερίδας
Χορωδιών συνδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Συμμετοχές και μαέστροι:
•Μουσικό Γυμνάσιο Λευκωσίας: Λοΐζος Σ. Λοΐζου / Μουσικό Γυμνάσιο
Λεμεσού: Σόλων Κλαδάς/ Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας: Ιάκος
Δημητρίου/ Μουσικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου: Χρυσάνθη Λοΐζου/
Μουσικό Γυμνάσιο Πάφου: Ελένη Κυπριανού

Πότε; Παρασκευή, 19 Απριλίου, στις 20:30
Πού; Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού, Αγίας Ζώνης 6, Λεμεσός
Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς

Ε π α ρ χ ι α κ ώ ν

Αμμόχωστος:

Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν

•Πολιτιστική παράσταση ΕΔΟΝ Αμμοχώστου «Sea Γιου Ττουμορροου»
-Παρασκευή 12 Απριλίου στις 20:00, Κοινοτικό Μέγαρο Φρέναρος
-Τετάρτη 17 Απριλίου στις 20:00, Θέατρο Σκάλα

Λεμεσός:

Λάρνακα:

•Πασχαλινά παιχνίδια για τα ΕΔΟΝόπουλα
Σάββατο 13 Απριλίου, στις 11 π.μ στο Στέκι

•Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου
Σάββατο 13 Απριλίου, από τις 16:00 στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας «Προμηθέας»
•Τουρνουά Φούτσαλ
Σάββατο 27 Απριλίου, στις 10 π.μ στα Γήπεδα Delle Alpi, Αραδίππου

Λευκωσία:
•Παρασκευή 19 Απριλίου, Μουσική Βραδιά,
στον Ερυθρό Αστέρα, Πέρα Χωριό
Θεατρική Πολιτιστική Παράσταση Μαθητών ΕΔΟΝ Λευκωσίας- Κερύνειας
“Οι όρνιθες τ’ Αριστοφάνη”, του Αντρέα Κουκκίδη
Πέμπτη 18 Απριλίου, στις 20:00, αίθουσα ΠΕΟ
•Τουρνουά Φούτσαλ, Παρασκευή 26 Απριλίου, επικοινωνία 95150866

Ε Δ Ο Ν

•Πάρτι προς τιμή των κανταδόρων
Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 8 μ.μ στο Στέκι

•Μουσική Βραδιά
Παρασκευή 19 Απριλίου στον Άγιο Αθανάσιο
•Επαρχιακό Τουρνουά Φούτσαλ
Παρασκευή 26 Απριλίου, στις 10:00 στο Αθλητικό Κέντρο Καρμιώτισσας

Πάφος:
•Η ΕΔΟΝ Πάφου συνεχίζει τη διαδικασία συλλογής πλαστικών πομάτων
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O

λοκληρώνονται αυτό τον Απρίλη 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ (Οργανισμός
Βορειοατλαντικού Συμφώνου). Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε τον Απρίλη του 1949,
με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, μέσα στις συνθήκες του Ψυχρού Πολέμου, ως
ένας στρατιωτικό-πολιτικός οργανισμός για την αντιμετώπιση της λεγόμενης
σοβιετικής - κομμουνιστικής απειλής αλλά και κάθε χώρας, λαού ή κινήματος
με διαφορετικές επιδιώξεις από αυτές των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
Με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, ενώ η πρόφαση ύπαρξης του ΝΑΤΟ έπαψε να
υφίσταται, οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες ηγετικές δυνάμεις εντός του οργανισμού επιχείρησαν
να προσδώσουν στο ΝΑΤΟ καινούργιο ρόλο, αυτό του χωροφύλακα της Νέας Τάξης
Πραγμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο δράσης του σε ολόκληρο τον πλανήτη, κάτω από
αυτό που ονόμασαν «νέο δόγμα». Στα πλαίσια αυτού του νέου δόγματος εντάχθηκαν
ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας, ο πόλεμος στη Βοσνία, οι ανελέητοι βομβαρδισμοί
κατά της Γιουγκοσλαβίας το 1999 καθώς και η απόσχιση του Κοσσόβου από τη Σερβία.
Μέσα στα πλαίσια της προσαρμογής του ΝΑΤΟ στις νέες συνθήκες, αναπτύχθηκε το
1994, το πρόγραμμα του «Συνεταιρισμού για την Ειρήνη», που χρησιμοποιήθηκε για την
ένταξη στο ΝΑΤΟ πρώην σοσιαλιστικών χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Παρά τις επίσημες διακηρύξεις του, το ΝΑΤΟ κάθε άλλο παρά προωθεί την ειρήνη, την
ασφάλεια και τη σταθερότητα. Αποδεδειγμένα αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης
και πολέμου. Η μαύρη αυτή επέτειος αποτελεί την υπενθύμιση, του διαχρονικού και
επιθετικού ενάντια στους λαούς, ρόλου του αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία
του ακόμα και σήμερα ως στρατιωτικοπολιτικός μηχανισμός για την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του καπιταλισμού.
1. 1950, Κορέα
Αμερικανική απόβαση στην Κορέα.
2. 1951, Αίγυπτος
Βρετανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν αιγυπτιακές πόλεις.
3. 1956, Αίγυπτος
Άγγλο-γαλλικά αεροπλάνα αρχίζουν το βομβαρδισμό της Αιγύπτου
4.1952, Τυνησία, Μαρόκο
Αρχίζει η τετραετής «εκπολιτιστική» δράση των Γάλλων «Λεγεωνάριων της τιμής»
στην Τυνησία και στο Μαρόκο.
5. 1953, Ιράν
Με την επίβλεψη της CIA εκδηλώνεται πραξικόπημα στο Ιράν. Η «ανεπιθύμητη»
κυβέρνηση Μοσαντέκ ανατρέπεται και τη θέση του παίρνει ο διορισμένος από την CIA
Σάχης που αναλαμβάνει την αποστολή της βιολογικής εξαφάνισης των κομμουνιστών.
6. 1954, Γουατεμάλα
Στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ. Η νόμιμη δημοκρατική κυβέρνηση Αρμπένσα
ανατρέπεται βίαια και εγκαθιδρύεται καθεστώς φασιστικής δικτατορίας.
7. 1958, Λίβανος
Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάζονται στο Λίβανο. Καταλαμβάνουν τη Βηρυτό, τα
αεροδρόμια, τα λιμάνια και τους κυριότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας.
8. 1958, Αραβικά Εμιράτα
Αγγλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στο Άντεν, στο Κουβέιτ, στο Ομάν και στο
Μπαχρέιν.
9. Ιούλης 1958, Ιράκ
Αμερικανικά και αγγλικά στρατεύματα από το Λίβανο και την Ιορδανία εισβάλλουν
στο Ιράκ.

10. Αύγουστος 1960, Κονγκό
Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ αποφασίζει την ανατροπή και τη δολοφονία
του εθνικού λαϊκού ηγέτη του Κονγκό, Πατρίς Λουμούμπα.
11. Απρίλης 1961, Κούβα
Χιλιάδες Αμερικανοί μισθοφόροι με την υποστήριξη αεροπορίας εισβάλλουν στην
Κούβα.
12. 1964, Βιετνάμ
Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός προβαίνει σε γενοκτονία στο Βιετνάμ. Στη διάρκεια
της εννιάχρονης επέμβασης ο πόλεμος εξαπλώνεται σ’ όλες τις χώρες της Ινδοκίνας
(Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη).
13. Γενάρης 1966, Παναμάς
Αμερικανοί στρατιώτες ανοίγουν πυρ ενάντια σε ειρηνική λαϊκή εκδήλωση στον
Παναμά. Οι διαδηλωτές απαιτούσαν την επιστροφή της διώρυγας στους κατόχους της.
14. 1966-67, Γουατεμάλα
Νέα επέμβαση Αμερικανών πρασινομπερέδων εναντίον εξεγερμένων.
15. 21 Απρίλη 1967, Ελλάδα
Αμερικανοκίνητη στρατιωτική χούντα αναλαμβάνει την εξουσία στην Ελλάδα με τη
συμβολή της CIA.
16. 1967, Αραβικές Χώρες
Αμερικανοί και Άγγλοι μισθοφόροι και στρατιωτικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στον
πόλεμο των έξι ημερών του Ισραήλ κατά των αραβικών λαών.
17. 1969-75, Καμπότζη
Αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων και δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού.
Εξαπολύονται βομβαρδισμοί κατά του λαού της χώρας. Πάνω από 2.000.000 οι νεκροί.
18. Σεπτέμβρης 1973, Χιλή
Ο απόφοιτος της στρατιωτικής σχολής δικτατόρων των ΗΠΑ Αουγκούστο Πινοσέτ σε
συνεργασία με τη CIA δολοφονεί τον Πρόεδρο Αλιέντε και εγκαθιδρύει αμερικανόδουλο
φασιστικό καθεστώς. Χιλιάδες οι νεκροί, οι ανάπηροι, οι αγνοούμενοι, οι φυλακισμένοι.
19. Οκτώβρης 1973, Αίγυπτος – Συρία:
Οι Αμερικανοί με αερογέφυρα εφοδιάζουν τους Ισραηλινούς που επιτίθενται ξανά
ενάντια στην Αίγυπτο και τη Συρία.
20. Ιούλης 1974, Κύπρος
Αμερικανόδουλο χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο και απόπειρα δολοφονίας του
Προέδρου Μακαρίου, σε συνεργασία με την ντόπια ΕΟΚΑ Β. Οι τούρκοι εισβάλουν
στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το 37% του κυπριακού εδάφους το οποίο κατέχουν
παράνομα μέχρι σήμερα.
21. 1978, Λίβανος
Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ συμμετέχουν στην
εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο.
22. 1979, Τσαντ
Αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στο Τσαντ για να υποστηρίξουν το φιλοδυτικό
καθεστώς Χάμπρε ενάντια στη μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
23. 1981-90, Νικαράγουα
Ναυτικές δυνάμεις και πράκτορες της CIA κατευθύνουν τις επιδρομές των «Contras»
και στρέφονται εναντίον της επανάστασης.
24. Αύγουστος 1981, Λιβύη
Αμερικανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τη Λιβύη, με στόχο τη δολοφονία του Καντάφι.

διεθνή
25. Αύγουστος 1982, Λίβανος
Νέα στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Λίβανο. Τα κανόνια του πολεμικού πλοίου «Νιου
Τζέρσεϊ» σκορπούν στη Βηρυτό τη φωτιά και το θάνατο.

27. 1987-88, Ιράν
Οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν στον πόλεμο Ιράκ – Ιράν υπέρ της Βαγδάτης με ναυτικές δυνάμεις,
χημικά βιολογικά όπλα και βομβαρδισμούς.
28. Δεκέμβρης 1989, Παναμάς
Οι Αμερικανοί επεμβαίνουν για να ανατρέψουν το καθεστώς του Παναμά, με πρόσχημα τον
πόλεμο κατά των ναρκωτικών.
29. Γενάρης 1991, Ιράκ
Οι ΗΠΑ και οι ΝΑΤΟικοί σύμμαχοί τους εξαπολύουν στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράκ
(«Καταιγίδα της Ερήμου» – Πόλεμος του Κόλπου).
30. ΠΓΔΜ Δεκέμβρης 1991
Η ΕΟΚ αποφασίζει επίσημα το διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, επισημοποιώντας τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα Βαλκάνια. Οι Αμερικανοί συμμετέχουν, τορπιλίζοντας κάθε
διπλωματική προσπάθεια τερματισμού του πολέμου…
31. Οκτώβρης 1992-94, Σομαλία
Οι ΗΠΑ και ΝΑΤΟικοί της σύμμαχοι επεμβαίνουν στη Σομαλία για «ανθρωπιστική» βοήθεια
λόγω εμφυλίου πολέμου και λιμοκτονίας.
32. 1994, Βοσνία
Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες, έχοντας βαφτίσει τους Σερβοβόσνιους «μοναδικούς υπεύθυνους»
για τον πόλεμο, χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ, που εξαπολύει τον Απρίλη βομβαρδισμούς.
33. Αϊτή, 1994-96
Με πρόσχημα την επιβολή της τάξης στο χάος που προκάλεσε δικτατορία στηριζόμενη από
την CIA, οι ΗΠΑ προχωρούν σε ναυτικό αποκλεισμό της Αϊτής.
34. 1995, Κροατία
ΑμερικανοΝΑΤΟικοί βομβαρδισμοί αεροδρομίων των Σέρβων της Κράινα…
35. Μάρτης 1999, Γιουγκοσλαβία
Μαζική δολοφονική αεροπορική επίθεση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για «ανθρωπιστική βοήθεια» στους
Κοσσοβάρους αυτονομιστές.
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36. 2001, ΠΓΔΜ
Δυνάμεις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ υποστηρίζουν Αλβανούς αυτονομιστές που μάχονται το στρατό
της χώρας, ζητώντας την ανεξαρτητοποίηση και ένωση των αλβανόφωνων περιοχών στα
Βαλκάνια.
37. Οκτώβριος 2001, Αφγανιστάν
ΗΠΑ – Βρετανία βομβαρδίζουν το Αφγανιστάν για να συντρίψουν, όπως διατείνονται, τους
Ταλιμπάν και την Αλ Κάιντα… Σφαγές χιλιάδων αμάχων.

26. Οκτώβρης 1983, Γρενάδα
Οι Αμερικανοί εισβάλλουν στη Γρενάδα. Πνίγουν στο αίμα τη λαϊκή αντίσταση.

ο μήνα που πέρασε η οργάνωση μας εκπροσωπήθηκε από τον
υπεύθυνο του γραφείου Διεθνών Σχέσεων και πρόεδρο της ΠΟΔΝ,
σύντροφο Ιάκωβο Τοφαρή, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο Βελιγράδι για τα 20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς της
Γιουγκοσλαβίας. Οι δεκάδες οργανώσεις, μέλη του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ειρήνης, που συμμετείχαν έστειλαν για άλλη μια φορά
ηχηρό μήνυμα καταδίκης των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού και
επαναβεβαίωσαν την δέσμευση τους στον αγώνα για παγκόσμια, διαρκή
ειρήνη.
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38. Μάρτιος 2003, Ιράκ
Εισβολή των ΗΠΑ/Βρετανίας στο Ιράκ με χιλιάδες νεκρούς αμάχους και κατοχή ΝΑΤΟικών
στρατευμάτων μέχρι και σήμερα.
39. 2006, Λίβανος
Στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ενάντια στον Λίβανο.
40. 2009, Παλαιστίνη
Οι ισραηλινοί συντελούν εν ψυχρώ μαζική δολοφονία εκατοντάδων Παλαιστινίων στη
Λωρίδα της Γάζας. Επικαλούμενοι και πάλι την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας» και
με τις πλάτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ο στρατός του Ισραήλ δολοφόνησε εκατοντάδες
αμάχους, γυναίκες και παιδιά. Η πρόσφατη επίθεση αποτελεί την πιο αιματηρή, συνέχεια
της ισραηλινής κατοχής από το 1947.
41. 2011, Λιβύη
Με αφορμή τον εμφύλιο πόλεμο, το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει την διοίκηση των επιχειρήσεων
και εισβάλει στη χώρα.
42. 2011 Συρία
Σημειώνονται οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ ομάδων εξοπλισμένων και εκπαιδευμένων
από τις ΗΠΑ με την Συριακή κυβέρνηση. Από τις δυνάμεις αυτές αναδύθηκε το τέρας του
«Ισλαμικού κράτους»
43. 2013
Γαλλικά στρατεύματα με την υποστήριξη της Αμερικανικής αεροπορίας επεμβαίνουν στο Μάλι.
44. 2014 Ουκρανία
Εκδηλώνετε πραξικόπημα από ακροδεξιές δυνάμεις και καταλαμβάνετε η εξουσία. Οι
νεοναζιστικές ομάδες στηρίζονταν τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ε.Ε. ούτως ώστε να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο επικράτησης των φιλορωσικών δυνάμεων.
45. 2018 Συρία
Με πρόσχημα την χρήση χημικών όπλων από την κυβέρνηση Άσαντ οι ΗΠΑ εξαπολύουν
πυραυλική επίθεση κατά της Συρίας. Οι ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ και η πρόταση
για ερεύνα από εμπειρογνώμονες απορρίφθηκε από τις Ηνωμένες πολιτείες.
•Ιάκωβος Τοφαρή
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

O

ι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους δρόμους 1.659 πόλεων από 105
χώρες, από όλες τις ηπείρους της γης, κατά την «Παγκόσμια Απεργία για την
Κλιματική Αλλαγή» ταρακούνησαν για τα καλά την κοινή γνώμη που αναγκάστηκε,
θέλοντας ή μη, να ασχοληθεί με το ζήτημα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι βγήκαν στους
δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το έγκλημα που συντελείται σε βάρος του πλανήτη από τους
βιομηχανικούς κολοσσούς που ανεξέλεγκτα καταστρέφουν την γη με μόνο ενδιαφέρον την
μεγιστοποίηση των δικών τους κερδών.

Μ

ε την ένταση στην Βενεζουέλα να οξύνεται και την
επιθετικότητα των ΗΠΑ να κλιμακώνεται, η χώρα του
Μπολιβάρ βρέθηκε τον περασμένο Μάρτη μπροστά
από μια νέα πρόκληση. Δεκάδες πόλεις σε όλη τη
χώρα ρίχτηκαν για μέρες στο σκοτάδι μετα από διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύματος. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποδίδει
το «blackout» σε ηλεκτρομαγνητική επίθεση από τις Ηνωμένες
Πολιτείες μαζί με συνδυασμένες επιθέσεις και εκρήξεις σε βασικούς
ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

