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Αβέρωφ VS Αλλαγή
Επίσημα πλέον ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πήρε το χρίσμα του υποψήφιου του Δημοκρατικού
Συναγερμού, για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Ο τόπος μας δεν αντέχει και ο λαός δεν
μπορεί να ανεχτεί μια τρίτη θητεία Συναγερμού στην προεδρία της Δημοκρατίας.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι κάθε άλλο παρά αλλαγή. Ο ίδιος στην ομιλία του δήλωσε ξεκάθαρα
ότι επιθυμεί να είναι η συνέχεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Οι πολιτικές του ΔΗΣΥ,
δεν αλλάζουν, αλλάζοντας το πρόσωπο. Οι πολιτικές τους είναι βασισμένες στην δική τους
αντίληψη. Στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων και προνομιούχων.
Δέκα ολόκληρα χρόνια διακυβέρνηση ΔΗΣΥ έχουν φέρει τον τόπο μας σε τραγικά αδιέξοδα. Ο
τόπος μας βρίσκεται πιο κοντά στη διχοτόμηση από ποτέ. Οι χειρισμοί και οι παραλείψεις της
διακυβέρνησης Συναγερμού οδήγησαν σε νέα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο και νέες αξιώσεις
της Τουρκίας. Ο τόπος μας βουλιάζει στη διαφθορά και τη διαπλοκή και διασύρεται διεθνώς. Σε
μια δεκαετία Συναγερμικής διακυβέρνησης η ψαλίδα της ανισότητας στην κοινωνία μεγαλώνει.
Ο κυπριακός λαός αξίζει και πρέπει να πετύχει την αλλαγή. Την προοδευτική αλλαγή στη
διακυβέρνηση του τόπου. Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να δώσει αυτή τη μάχη. Η συνεργασία με άλλες
πολιτικές δυνάμεις, στη βάση αρχών, θα αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα στην προσπάθεια
αυτή. Το ΑΚΕΛ, όμως, θα δώσει τη μάχη των προεδρικών εκλογών, με όλες τις δυνάμεις του,
σε όποιες συνθήκες και αν προκύψουν, εφόσον για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε να συνεχιστούν τα τεράστια αδιέξοδα στον τόπο μας. Η αλλαγή είναι μονόδρομος!

Κοινό μέτωπο ενάντια στις εξετάσεις τετραμήνων
Οι διαρκείς αγώνες του μαθητικού κινήματος για κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος
αξιολόγησης των μαθητών συνεχίζονται και εντείνονται. Η πανδημία και οι συνέπειες της στα
σχολεία, στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους ίδιους τους μαθητές, ανέδειξε ακόμα πιο
έντονα τα κακώς έχοντα του συστήματος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Α΄ τετραμήνου
ήταν το αποκορύφωμα των στρεβλώσεων που υπάρχουν στην παιδεία.
Πλέον είναι εμφανή σε όλους τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των
εξετάσεων τετραμήνων. Άγχος, πίεση, μείωση διδακτικού χρόνου, ενίσχυση της παραπαιδείας,
βαθμοθηρία. Ο αντιπαιδαγωγικός θεσμός των εξετάσεων τετραμήνων έχει αποτύχει και
κανένας από τους στόχους που έθεσε το Υπουρεγείο Παιδείας δεν έχει επιτευχθεί.

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πλέον όλοι οι φορείς της παιδείας, εκτός φυσικά από τον
Υπουργό Παιδείας, έχουν δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο. Η ΟΕΛΜΕΚ, οι οργανωμένοι
γονείς και η ΠΣΕΜ απαιτούν την κατάργηση του συστήματος των εξετάσεων τετραμήνων και
την έναρξη ενός διαλόγου για την διαμόρφωση ενός σχεδίου αξιολόγησης των μαθητών/
τριών, που να λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του Δημόσιου Σχολείου. Απέναντι στον
αυταρχισμό του Υπουργείου και της κυβέρνησης, οι οργανώσεις είναι έτοιμες να εντείνουν
τον αγώνα τους, προετοιμάζοντας νέα , δυναμικά μέτρα. Στις 7 Απριλίου οι οργανωμένοι
γονείς και η ΠΣΕΜ κατεβαίνουν στους δρόμους, για να στείλουν τα μηνύματα τους απέναντι
στον αυταρχισμό του Υπουργείου και της κυβέρνησης.

Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι εξελίξεις
είναι ραγδαίες. Για ακόμα μια φορά καταδικάζουμε την
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Καλούμε όλους τους
εμπλεκόμενους, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, μέσα από
το διάλογο και τη διπλωματία, να βρεθούν οι λύσεις που θα
οδηγήσουν στην κατάπαυση του πυρός και ειρηνική επίλυση
του ζητήματος.
Οι συνέπειες του πολέμου, όπως και κάθε πολέμου, είναι
καταστροφικές, πρώτα και κύρια για τους λαούς , τους
εργαζόμενους, τους νέους. Ο δοκιμαζόμενος ουκρανικός
λαός βιώνει τις άμεσες συνέπειες του πολέμου. Την
καταστροφή, την προσφυγιά, τον όλεθρο. Εκφράζουμε ξανά
την αμέριστη αλληλεγγύη μας. Οι οικονομικές επιπτώσεις
του πολέμου έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται και θα
ενταθούν. Συνέπειες που θα φορτωθούν για ακόμα μια φορά
στους εργαζόμενους και τους ευάλωτους, της Ευρώπης
και του κόσμου. Η νέα κρίση που θα δημιουργηθεί οφείλει
να βρει την εργατική τάξη ενωμένη, οργανωμένη και
αποφασισμένη, για να αντιπαλέψει όλα όσα θα έρθουν να
πλήξουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια της.
•Φωτεινή Χαραλάμπους,
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου
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έντονα το θέμα και πως αντιτίθεται σε αυτές.
Ωστόσο, οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές
συνθήκες και ανισότητες που συντηρεί το
κράτος μας, αναπτύσσει και ενισχύει έμμεσα
την επιλογή να κάνει κάποιο άτομο χρήση.
Το κράτος οφείλει να γίνει πρωτοπόρος και
να βαδίσει τον δύσκολο δρόμο της δημιουργίας
θετικών συνθηκών, όπως την επαναφορά αξιών βλ.
δικαιοσύνη, ισοτιμία κ.ά. Να στοχεύσει έμπρακτα
στην ενδυνάμωση εκείνων των δεξιοτήτων και των
επιλογών που ενισχύουν την υγεία, την ευημερία
του ατόμου και της κοινωνίας στο σύνολο της. Να
ενισχύει και να προάγει την κοινωνική συνοχή
διαμέσου της υποστήριξης παιδιών, νέων και
άλλων ατόμων ευάλωτων ομάδων.

«Ν»: Τι ήταν εκείνο που πυροδότησε την ανάγκη δημιουργίας της
οργάνωσης σας;
Η ΟΦΣΕΑ προέκυψε μέσα από την παλμογράφηση των
αναγκών της κυπριακής κοινωνίας στα θέματα εξαρτήσεων
και εξαρτητικών συμπεριφορών. Αφουγκραστήκαμε τις
ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν σε αυτό το πεδίο και
οραματιστήκαμε το πως μπορεί να μοιάζει το αύριο.
Βασικό σκίρτημα που μας οδήγησε στο να προχωρήσουμε
στη σύσταση αυτής της οργάνωσης ήταν και η ανάγκη να
προσφέρουμε ένα πλαίσιο στέγασης, υποστήριξης και ενίσχυσης
των ατόμων που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον των
χρηστών, είτε πρόκειται για συγγενής, είτε για φίλους/ες. Είναι
πολύ σημαντικό να έχουμε στα υπόψη μας πως οι εξαρτήσεις
χρήζουν πολυεπίπεδης διαχείρισης. Το περιβάλλον των ατόμων
-όπως και σε άλλα θέματα- μπορεί να αποτελέσει μέχρι και
καταλλητικό παράγοντα για την έκβαση ενός περιστατικού
εξάρτησης.
Το περιβάλλον μας έχει τόση ισχύει που μπορεί να συμβάλει όχι
μόνο στη διαδικασία ανάκαμψης, σταθεροποίησης, μείωσης των
πιθανοτήτων υποτροπής, αλλά και στη διαδικασία πρόληψης και
αποτροπής ανάπτυξης τέτοιων συμπεριφορών. Είναι πολύ σημαντικό
λοιπόν και το άμεσο περιβάλλον του ατόμου να μπορεί να έχει πρόσβαση στην
πληροφόρηση, να νιώθει καταρτισμένο για να διαχειριστεί την κατάσταση και να αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες.
Οι συνθήκες που εκτίθεται το περιβάλλον του χρήση δεν είναι εύκολες, πιθανόν να είναι πρωτόγνωρες και δεν
αναμένεται ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να ΄ρθουν αντιμέτωποι από την μια ημέρα στην άλλη με τέτοια
περιστατικά. Η αναγνώριση ακριβώς αυτής της ανάγκης μας ώθησε και στη σύσταση της ΟΦΣΕΑ.
Στην ανάγκη δημιουργίας της οργάνωσης αριθμείται και η επιταγή επαναδιατύπωσης των αιτιών που προξενούν
αυτές τις συμπεριφορές, η εδραίωση της ολιστικής πρόληψης, καθώς και η εφαρμογή της διαχείρισης, της
παρέμβασης και της θεραπείας στα ορθά θεμέλια.
«Ν»: Ποιοι είναι οι πιο βασικοί στόχοι της ΟΦΣΕΑ;
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Ένα κοινωνικό κράτος είναι σε θέση
να αντιληφθεί πως η υγεία είναι μια
κατάσταση πλήρους σωματικής,
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Με
την αναγνώριση αυτού το πρόβλημα
των εξαρτήσεων δεν θα ήταν
παραγκωνισμένο, αλλά μέσα στις
προτεραιότητες του. Ένα σύστημα
πραγματικής Δημόσιας Υγείας
θα μπορούσε να σταθεί ανάχωμα
προνοώντας μέσω της πρόληψης, δρώντας
μέσω ενός ουσιαστικού και πολυεπίπεδου πλάνου
διαχείρισης, παρεμβαίνοντας μέσω κατάλληλων
θεραπευτικών προγραμμάτων -όλα βασιζόμενα σε
σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές.
«Ν»: Γνωρίζουμε πως ετοιμάζετε μια εκστρατεία που έχει να κάνει
με το στιγματισμό που βιώνουν τα άτομα αυτά, αλλά και το άμεσο
περιβάλλον τους. Γιατί επιλέξατε αυτή τη θεματική για να κάνατε την
πρώτη μεγάλη, δημόσια επαφή σας με το κοινό;

Για πόσο καιρό θα στήριζες ένα φίλο σου που ‘’έχει πλέξει’’; Πόσο άνετα
θα έλεγες πως η αδερφή σου βρίσκεται σε πρόγραμμα απεξάρτησης; Πόσο
εύκολα θα έκανες σχέση με κάποιο άτομο που είχε περάσει από το στάδιο της
εξάρτησης; Οι συνήθεις, ενστικτώδεις απαντήσεις μας σε αυτά τα ερωτήματα,
αποδεικνύουν το πόσο έντονα έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο μας το στίγμα
των εξαρτήσεων. Και δυστυχώς το ‘τι εννά πει ο κόσμος;’ απότρεψε πολύ κόσμο
να λάβει πρόσβαση ή έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία. Γι’ αυτούς τους απλά
κατανοητούς λόγους κρίναμε πως δεν υπήρχε καλύτερη θεματική να καταπιαστούμε
στην 1η εκστρατεία μας.

Αρχικά να πούμε πως όλη η φιλοσοφία της ΟΦΣΕΑ έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο. Πρώτος μας στόχος
είναι η τοποθέτηση της συζήτησης αυτών των θεματικών στη σωστή βάση. Το άτομο είναι κοινωνικό όν,
η χρήση ή/και η ανάπτυξη των εξαρτητικών συμπεριφορών έχει κοινωνική διάσταση και οφείλουμε
να αναγνωρίσουμε χωρίς περιστροφές τις συνθήκες και τις αιτίες που συμβάλουν στο να οδηγήσουν
άτομα κάθε ηλικίας στη χρήση ουσιών, νόμιμων ή παράνομων ή/και στην εκδήλωση εξαρτητικών
συμπεριφορών. Η ολιστική και σφαιρική προσέγγιση για την κατανόηση του θέματος είναι απαραίτητη.
Συχνά τα άτομα με ιστορικό χρήσης ουσιών αντιμετωπίζονται ως κοινοί παραβάτες,
Ως ΟΦΣΕΑ πιστεύουμε πως η πρόληψη με τις συγκεκριμένες συντεταγμένες αποτελεί το ‘master key’
ή ακόμη χειρότερα ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Πρόσθετα το άμεσο
και στο σοβαρό φαινόμενο των εξαρτήσεων.
περιβάλλον τους κατακρίνεται ως αδύναμο να τους απότρεπε από την εμπλοκή. Και
οι δύο ομάδες είναι δακτυλοδειχνούμενες, κάτι το οποίο διαιωνίζει τα προβλήματα που
Ανάμεσα στους βασικούς μας στόχους είναι:
μπορεί να αντιμετωπίζουν. Με την καταπολέμηση του στίγματος θα είναι ευκολότερο για
• Η διάχυση σωστής πληροφόρησης.
ολοένα κι’ περισσότερα άτομα να αναζητούν πρόσβαση στη θεραπεία και να αξιοποιήσουν
• Η άσκηση πίεσης για ανάπτυξη πρακτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινοτική
διαθέσιμους πόρους για την ανακούφιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Ευκολότερη
ανάπτυξη και στη συστηματική εκπαίδευση του κοινού γύρω από τις εξαρτήσεις.
θα είναι και η επανένταξη τους στην κοινωνία, ενώ παράλληλα θα αμβλύνονται οι πιθανότητες
• Η άσκηση πίεσης για τη διαμόρφωση θεσμικών ρυθμίσεων και μέτρων που συνδέονται άμεσα
υποτροπής. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μια φυσιολογική ζωή, ανεξαρτήτως τους
με την κατανάλωση ουσιών και τις εξαρτητικές συμπεριφορές.
τι προέκυψε στην πορεία αυτής.
• Η προώθηση συνδυασμένων συνεργειών και παρεμβάσεων που στοχεύουν τον έγκαιρο
εντοπισμό προβληματικών καταστάσεων και στη δυνατότητα παροχής μέσων εκτροπής από
Εσύ, πόσο μακριά νομίζεις πως είσαι από μια εξάρτηση;
ενέργειες που μπορούν να σταματήσουν την πορεία προς την εξάρτηση.
• Η αντιμετώπιση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.
•Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή «Ν»
• Η δημιουργία επιλογών λύσεων.
• Η διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες και η έμπρακτη στήριξη όλων των ομάδων που
Η Κύπρος είναι η μια από τις τρεις χώρες με εκτιμήσεις για επικίνδυνη χρήση μεθαμφεταμίνης (2019).
επηρεάζονται άμεσα από τις συνέπειες της κατάχρησης/ δυσλειτουργικής συμπεριφοράς.
• Ο περιορισμός των πιθανοτήτων εξέλιξης επικίνδυνων συμπεριφορών και η προώθηση
Σχεδόν 2 στους 1000 είναι προβληματικοί χρήστες οπιοειδών (2019).
πιο υγιών επιλογών.
• Η προώθηση πολιτικών μείωσης της βλάβης.
Το 2019 διανεμήθηκαν μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων 878 καθαρές σύριγγες.
«Ν»: Ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του κράτους στον τομέα αυτό;
Αν ρωτούσαμε το σύγχρονο κράτος (με ή χωρίς εισαγωγικά) που ζούμε για το ποια
είναι η θέση και η στάση του για τις εξαρτήσεις, θα απαντούσε πως το απασχολεί

Το 2019 καταγράφηκαν 5 θάνατοι ατόμων ηλικίας 15-64 ετών που οφείλονταν στα ναρκωτικά.
•Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (2021), Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2021:
Τάσεις και εξελίξεις, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
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Η

δεκαετής προσπάθεια που έφερε τον τίτλο «Μεταρρύθμιση στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση» ολοκληρώθηκε νομοθετικά μόλις πριν λίγες μέρες, με την
ψήφιση του πακέτου των νομοσχεδίων από την Ολομέλεια της Βουλής των
Αντιπροσώπων. Παρά τις έντονες διαφωνίες που υπήρχαν κατά καιρούς, όλοι συμφωνούσαν
ότι το υφιστάμενο μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε συμπληρώσει προ πολλού τον
κύκλο του. Για αυτό και ήταν επιτακτική η ανάγκη για μεταρρύθμισή του, ώστε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση να γινόταν πραγματικά τοπική διακυβέρνηση με πραγματικές ευθύνες και με
μόνο κερδισμένο, τον πολίτη.
Τα Νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στις 03/03/2022 είναι αποτέλεσμα μιας πολύχρονης,
συναινετικής και παραγωγικής διαβούλευσης μεταξύ Κυβέρνησης, Τοπικών Αρχών,
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Ένωσης Δήμων και Ένωσης Κοινοτήτων. Πρόκειται για μια
σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μοντέλου διακυβέρνησης από την ίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, βασισμένη στις αρχές του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και
σε εξειδικευμένες οικονομοτεχνικές μελέτες.
Της προσπάθειας αυτής, ηγήθηκε το ΑΚΕΛ, τόσο μέσα
στη Βουλή, όσο και έξω στις τοπικές Κοινωνίες, στην
ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το ΑΚΕΛ εργάστηκε,
διαβουλεύτηκε, συνεργάστηκε και πέτυχε συναινέσεις.
Στη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, το ΑΚΕΛ φέρει
την σφραγίδα του, μέσω πολλών προτάσεων που
υιοθετήθηκαν και ψηφίστηκαν στους νόμους.
Με ορόσημο λοιπόν, τον Μάιο του 2024, ως έναρξη
εφαρμογής των τριών ψηφισθέντων νομοθετημάτων,
η χώρα μας θα έχει 20 νέους Δήμους, οι οποίοι
προκύπτουν από τη συνένωση των 30 υφιστάμενων
Δήμων και 63 Κοινοτήτων.

Της προσπάθειας
αυτής, ηγήθηκε
το ΑΚΕΛ, τόσο
μέσα στη Βουλή, όσο
και έξω στις τοπικές
Κοινωνίες, στην
ίδια την Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Οι νέοι Δήμοι αποκτούν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ευελιξία και αυξημένες
αρμοδιότητες, μέσω της άσκησης ουσιαστικής τοπικής πολιτικής, με την παροχή καλύτερης
δυνατής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η
χρηματοδότηση των Δήμων αλλάζει ριζικά, αφού καταργείται η εξάρτηση τους από την
κρατική χορηγία και διασφαλίζεται ότι οι νέοι Δήμοι θα χορηγούνται ετησίως με €117εκ.
Αποδίδεται πληθώρα αρμοδιοτήτων από την Κεντρική διοίκηση στην τοπική διοίκηση, έτσι
ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται πιο κοντά στον πολίτη.
Για πρώτη φορά, εισάγονται μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον έλεγχο, τη λογοδοσία, τη
διαφάνεια, αφού σε κάθε δήμο θα δημιουργηθεί μια μονάδα προληπτικού εσωτερικού
ελέγχου για όλες τις δαπάνες και τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου. Μέσω του
νομοσχεδίου, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε
τοπικό επίπεδο. Παρέχεται επίσης σε ομάδες δημοτών το δικαίωμα να καταθέτουν γραπτές
προτάσεις στο Δημοτικό συμβούλιο για επίλυση προβλημάτων. Εισάγεται η υποχρέωση, όπως
όλες οι αποφάσεις των Δημοτικών συμβουλίων, των προϋπολογισμών, των εκθέσεων του
Γενικού Ελεγκτή, πράξεων διορισμών αλλά και κάθε δαπάνης πέραν των 5.000 ευρώ, να
δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να γνωρίζει τις τοπικές
αποφάσεις.
Πρόσθετα, οι νέοι Δήμοι θα τυγχάνουν καλύτερου ελέγχου τόσο από το κεντρικό κράτος,
όσο και από τον Γενικό Ελεγκτή, με την υποχρέωση τους για υποβολή ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών. Θα έχουν την ευχέρεια δημιουργίας ή κατάργησης θέσεων εργασίας,
με την δυνατότητα όμως παρέμβασης του κράτους σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους
προϋπολογισμούς.
Οι νέοι Δήμοι, μεταξύ άλλων, θα έχουν τη δυνατότητα ίδρυσης δημοτικής αστυνόμευσης
με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες, καθώς και να παρέχουν ενδοδημοτικές
συγκοινωνίες. Ενδυναμώνεται ο ρόλος τους στην κοινωνική πολιτική, ώστε να μπορούν να
λειτουργούν αποτελεσματικά κοινωνικές Στέγες, νηπιαγωγεία, γηροκομεία. Πρόσθετα, οι
Δήμοι θα αξιοποιούν και θα συντηρούν τοπικές υποδομές όπως πάρκα, χώρους πρασίνου,
κ.λπ, καθώς επίσης θα αποτελούν αναθέτουσες αρχές έργων, για να μπορούν να ωριμάζουν

εύκολα τα δικά τους αναπτυξιακά έργα, χωρίς να εξαρτώνται από τη
γραφειοκρατία του κράτους, ενώ οι Σχολικές Εφορείες μεταφέρονται από
το Υπουργείο στην εποπτεία των τοπικών Αρχών και θα λειτουργούν με
ξεχωριστή νομοθεσία.
Κάτι άλλο που αξίζει να αναφερθεί είναι η εισαγωγή νέου μοντέλου
διακυβέρνησης των Δήμων, βάσει του οποίου αφενός θα εκλέγεται με
ενιαία εκλογή ο Δήμαρχος, ο οποίος θα είναι και ο επικεφαλής των
υπηρεσιών του δήμου, και αφετέρου θα εκλέγονται από τους εκλογείς
του εκάστου δημοτικού διαμερίσματος ο αντιδήμαρχος και οι δημοτικοί
σύμβουλοι.

Την ίδια ώρα, προβλέπεται και η δημιουργία 30 Τοπικών Συμπλεγμάτων
Παροχής Υπηρεσιών στις Κοινότητες, με ξεχωριστή νομική οντότητα
το καθένα, δίνοντας την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, σε όλες τις
Κοινότητες. Στα Τοπικά Συμπλέγματα Παροχής Υπηρεσιών, θα συμμετέχει
συγκεκριμένος αριθμός γειτονικών κοινοτήτων, όπως αυτός καθορίστηκε στον Περί
Κοινοτήτων νόμο. Τα συμπλέγματα θα απασχολούν προσωπικό που θα εξυπηρετεί
όλες τις Κοινότητες για την περισυλλογή σκυβάλων, την παροχή υγειονομικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών καθαριότητας κ.α. Και σε αυτό το νομοσχέδιο, έχουν εισαχθεί
ρυθμίσεις για το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφόρηση που αφορά
υποθέσεις τοπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε τοπικό επίπεδο.
Πρόσθετα, μια άλλη σημαντική πτυχή της μεταρρύθμισης, το τρίτο νομοσχέδιο περί
Επαρχιακών Συμπλεγμάτων, είναι η δημιουργία πέντε Επαρχιακών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την ενοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα
τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων καθώς και Συμβούλια
Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων. Προβλέπεται η
μεταφορά της αδειοδότησης αναπτύξεων (ότι αφορά πολεοδομικές άδειες και άδειες
οικοδομής) από τα Επαρχιακά Γραφεία Πολεοδομίας, τους Δήμους και τις Επαρχιακές
Διοικήσεις, αντίστοιχα, στους πέντε αυτούς Οργανισμούς. Ευρύτερος σκοπός είναι
η εκμετάλλευση συνεργιών κλίμακας στα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και
διοίκησης των εν λόγω Οργανισμών, και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση του πολίτη σε
ένα και μόνο σημείο, όπου θα εκδίδονται παράλληλα και οι άδειες που αφορούν
την αδειοδότηση των αναπτύξεων. Καλό είναι να πούμε ότι στο συγκεκριμένο
νομοσχέδιο προτείνεται και η σύσταση προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων τα
οποία θα λειτουργούν κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι και τη σύσταση των νέων
επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης.
Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τον
τόπο μας. Ένα μεγάλο βήμα ώστε να έχουμε πραγματικά Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
υπηρεσία του λαού. Με ισχυρές αρμοδιότητες και με ενισχυμένο τον λόγο και το ρόλο
των ίδιων των Πολιτών, ως μια εκ των Δημοκρατικών αρχών ενός κράτους.
•Παναγιώτα Αποστόλου
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα ΑΚΕΛ

ιδεολογία

Ο

ιμπεριαλισμός, έχει συνδεθεί
με τις πιο μαύρες στιγμές
της σύγχρονης Ιστορίας των
ανθρωπίνων
κοινωνιών.
Όπου δρά τα αποτελέσματα
του είναι εικόνες φρίκης,
έντονης εκμετάλλευσης, εικόνες θανάτου,
ανθρώπινου
πόνου,
προσφυγιάς,
αίματος και βομβαρδισμένων τοπίων.
Τι σημαίνει όμως αυτός ο όρος; Γιατί ο
ιμπεριαλισμός είναι ο κύριος υπαίτιος
για τους πολέμους αυτού αλλά και του
προηγούμενου αιώνα;
Αστοί ακαδημαϊκοί αλλά και διάφοροι
γλωσσολόγοι έχουν την τάση να
ερμηνεύουν τον ιμπεριαλισμό ως
μια κάποια επιθετική συμπεριφορά
ή επεκτατική τάση ενός ισχυρού
κράτους απέναντι σε μικρότερα τα
οποία αποβλέπει να καθυποτάξει
(είτε στρατιωτικά, είτε πολιτικά, είτε
πολιτισμικά). Η επεξήγηση αυτή δεν είναι
απλώς ελλιπής καθαυτή αλλά παράλληλα
δίνει έδαφος για λανθασμένη ανάγνωση
της Ιστορίας αλλά και ανάπτυξη γελοίων
θεωριών «Ιμπεριαλισμός της ΕΣΣΔ» και
άλλα παρόμοια τραγικά.
Από την άλλη, στη συνείδηση των Λαών,
ο ιμπεριαλισμός έχει ταυτιστεί σε μεγάλο
βαθμό με τις πολεμικές επεμβάσεις,
τα
πραξικοπήματα,
τις
εισβολές
των ισχυρών (συνήθως εκ Δύσης
ορμώμενων), οι οποίες αποβλέπουν
στην
εξυπηρέτηση
οικονομικών
συμφερόντων, εναντίων των πιο
αδυνάτων. Η αντίληψη αυτή δεν απέχει
καθόλου από την πραγματικότητα.
Την ίδια στιγμή όμως δεν αποτελεί
ούτε την πλήρη επεξήγηση αλλά πάρα
μόνο μια σύνοψη η οποία στερείται
βαθύτερης ανάλυσης. Την βαθύτερη
αυτή ανάλυση, η οποία θα μας βοηθήσει
να κατανοήσουμε πλήρως το φαινόμενο
αλλά και τη κίνηση του σύγχρονου
κόσμου, μπορούμε να τη βρούμε στα
έργα του Β. Ι. Λένιν.
Ο Λένιν στα επιστημονικά του έργα
ανέλυσε τον ιμπεριαλισμό ως το
ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού.
Ο Καπιταλισμός στα πρώτα στάδια
ανάπτυξης του, βρισκόταν στη φάση του
ελεύθερου ανταγωνισμού. Στο στάδιο
εκείνο όπου οι διάφορες επιχειρήσεις
και αγορές ήταν ασύνδετες μεταξύ τους
και ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ
τους διεξαγόταν κάτω από τις ίδιες
σχετικές συνθήκες. Παρά το γεγονός ότι
ο καπιταλισμός βρισκόταν σ’ αυτό το
στάδιο ανάπτυξης του, ισχύουν οι ίδιοι
νόμοι της ελεύθερης αγοράς όπως και
σήμερα. Ο βασικότερος των νόμων που
διέπουν το καπιταλιστικό σύστημα είναι
το ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό».
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Στα τέλη του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, υπήρξε συγκέντρωση κεφαλαίου σε ορισμένες εταιρίες και βιομηχανίες
με αποτέλεσμα την κατά πολύ ενδυνάμωση τους, σε σχέση με άλλες παραγωγικές μονάδες του ίδιου τομέα. Στη συνέχεια οι πλέον πιο δυνατές
εταιρίες προχωρούν στην εξαγορά ή την απορρόφηση των μικρότερων εταιρειών (οι μετέπειτα θυγατρικές) και μεταγενέστερα σε συνεννόηση και
συνεργασία των μεγαλύτερων που σχηματίζονταν με αποτέλεσμα πολλές φορές τη συγχώνευση τους. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν,
στις αρχές του 20ου, να διαμορφώνονται τα πρώτα μονοπώλια, αρχικά σε εθνικό και έπειτα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έτσι, μέχρι τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα είχαν σχηματιστεί ισχυρά μονοπώλια και πολυεθνικές, τα οποία έλεγχαν σημαντικά μέρη της
αγοράς και της παγκόσμιας οικονομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία σχηματισμού μονοπωλίων δεν συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ο
Ιμπεριαλισμός λοιπόν, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν είναι μακράν το πιο βάρβαρο και άνισο στάδιο ανάπτυξης του καπιταλισμού. Και αυτό
λόγω του ότι ενώ ο σχηματισμός μονοπωλίων οδηγεί ασυνείδητα την αστική τάξη σε μια νέα κατάσταση, την κοινωνικοποίηση της παραγωγής, η
ιδιοποίηση του -πολύ μεγαλύτερου- κέρδους παραμένει ατομική.
Για να γίνει όμως εντελώς κατανοητός ο ιμπεριαλισμός και η ύπαρξη του στη σύγχρονη πραγματικότητα σημαντικό είναι να παραθέσουμε
συνοπτικά τα 5 κύρια γνωρίσματα του όπως τα περιέγραψε ο Λένιν.

1. Η ογκώδης συγκέντρωση παραγωγής και κεφαλαίου η οποία οδηγεί στο σχηματισμό των μονοπωλίων και όπως περιεγράφηκε πριν, χάραξε
την Ιστορική πορεία του καπιταλιστικού συστήματος προς το ιμπεριαλιστικό του στάδιο.

2.

Η συγχώνευση της βιομηχανικής και τραπεζιτικής ελίτ η οποία οδηγεί στην δημιουργία του χρηματιστικού κεφαλαίου κάθε χώρας. Η
συγχώνευση αυτή είναι εξόφθαλμη σε κάθε γωνιά του πλανήτη εφόσον τραπεζίτες, αστοί πολιτικοί και βιομήχανοι δύσκολα διακρίνονται στο
κοινωνικό στερέωμα.

3.

Η εξαγωγή κεφαλαίου σε ρυθμούς ίσως πιο έντονους ακόμα και από την εξαγωγή εμπορευμάτων. Πίσω από λέξεις όπως ‘’επενδύσεις’’ και
‘’αγορά μετοχών’’ τις οποίες πλασάρουν τα ΜΜΕ και οι αστικές δυνάμεις συχνά πυκνά, δεν κρύβεται τίποτα λιγότερο από ένα ακόμα γνώρισμα
του σαπισμένου πλέον καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού όπου το χρήμα από ανταλλακτική αξία έγινε εμπόρευμα.

4. Συγκρότηση πολυεθνικών οι οποίες μοιράζουν αναμεταξύ τους τον κόσμο και τις παγκόσμιες αγορές. Πληθώρα παραδειγμάτων διάσημων και
μη πολυεθνικών. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι οι φαρμακευτικές και ο τρόπος με τον οποίο εξήγαγαν το εμβόλιο μοιράζοντας τις αγορές.

5. Εδαφικό μοίρασμα. Οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια μέσω των εκτελεστικών τους επιτροπών, δηλαδή τις αστικές κυβερνήσεις των εκάστοτε

κρατών, προβαίνουν και στο εδαφικό μοίρασμα των αγορών των διάφορων χωρών. Ένα μοίρασμα το οποίο τις πλείστες φορές γίνεται βίαια
λόγω του ότι οι κεφαλαιοκρατικές ενώσεις έχοντας ως χαρακτηριστικό την κερδοσκοπική αδηφαγία επιζητούν συνεχώς νέες αγορές και νέα
κέρδη, με αποτέλεσμα την αναμεταξύ τους σύγκρουση η οποία μέσω των χωρών εκφράζεται με στρατιωτικούς όρους. Αυτό το γνώρισμα του
Ιμπεριαλισμού είναι από τα πλέον σημαντικά και δίνει απαντήσεις σε όσους αδυνατούσαν μέχρι τώρα να συνδέσουν το πέρασμα του καπιταλισμού
στον ιμπεριαλισμό, με τους πολέμους των τελευταίων δεκαετιών.
Κάπως έτσι λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε πόσο εύστοχος ήταν ο ποιητής όταν έγραφε πως ‘’σκοτώνονται οι Λαοί για του αφέντη το φαΐ’’(εκτενής
ανάλυση του συγκεκριμένου ποιήματος/τραγουδιού στην «Ν» Φεβρουαρίου 2022) . Την ίδια στιγμή είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πως όπου
πόλεμος, πίσω από τα πατριωτικά αισθήματα, τις σημαίες και τα εθνικά συμφέροντα εκείνης ή της άλλης πλευράς δεν βρίσκεται τίποτα άλλο
παρά η βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού και η δίψα της αστικής τάξης για κέρδος. Η Λενινιστική ανάλυση του Ιμπεριαλισμού, δεν έγινε απλά από
ακαδημαϊκό ενδιαφέρον ούτε έγινε για να μας κάνει να νιώθουμε μικροί και αδύναμοι απέναντι στην ισχύ των ιμπεριαλιστών.
Αντίθετα είναι ένα από τα πλέον σημαντικά όπλα με τα οποία η εργατική τάξη οφείλει να είναι εφοδιασμένη απέναντι στον ταξικό της εχθρό ο
οποίος είναι και εχθρός του ανθρώπου συνολικά: Τον καπιταλισμό. Και ας μην ξεχνάμε πως ο Λένιν σημείωνε πάντα στις αναλύσεις του ότι ο
Ιμπεριαλισμός εκτός από το πιο βάρβαρο και σκληρό στάδιο του καπιταλισμού, είναι και το τελευταίο του. Από εκεί και πέραν είναι δουλειά
στα χέρια της εργατικής τάξης, με την συνειδητή της πάλη να θέσει σε κίνηση το προτσές της Ιστορίας και να εκπληρώσει το νομοτελειακό της
καθήκον: Την κατάργηση του σάπιας καπιταλιστικής κοινωνίας και τη μετάβαση στην ανθρώπινη σοσιαλιστική κοινωνία. Την κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την έφοδο στους ουρανούς.
•Παναγιώτης Γεωργίου
Ο.Γ. της Τ.Ο. ΕΔΟΝ
Ην. Βασιλείου

Βιβλιοπροτάσεις:
•Για τον πόλεμο και τη
σοσιαλιστική επανάσταση
•Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο
στάδιο του καπιταλισμού
•Για τους δίκαιους και
άδικους πολέμους

νέοι επιστήμονες

Π

Απρίλης
2022

9

όσο μπορεί να ταυτιστεί κανείς με την ιθαγένεια που του έχει αποδοθεί
εκ γενετής; Πόσο έλληνας μπορεί σήμερα να νιώθει ένας ελληνοκύπριος
πολίτης; Αν μια μέρα μάθαινε πως οι ρίζες του ξεκινάνε από τη Μέση Ανατολή,
επεκτείνονται μέχρι τα Βαλκάνια, ενώ ταυτόχρονα έχουν απολήξεις που
φτάνουν μέχρι την κεντρική Αφρική, αυτό θα τον έκανε να νιώθει λιγότερο
έλληνας από πριν;

Τα αποτελέσματα μιας γενεαλογικής εξέτασης DNA μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν
αντίστοιχα ερωτήματα. Η ευκολία και το προσιτό πλέον της τιμής έχουν κάνει εξαιρετικά
δελεαστική την πρόταση πολλών εταιριών παγκοσμίως να εξετάσουν το γενετικό μας
υλικό, έναντι μια απάντησης δοσμένης σε ποσοστά που λίγοι κατανοούν πραγματικά.
Πριν λοιπόν καταλήξει κανείς να πιστεύει πως είναι κατά το εν τέταρτο σουηδός, ενώ η
μόνη του σχέση με τη χώρα είναι τα έπιπλα στο σαλόνι, καλό θα είναι να διαβάσει και
τα ψιλά γράμματα.
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά:
Το ανθρώπινο γονιδίωμα κατάφερε να χαρτογραφηθεί πλήρως το 2003, με την υλοποίηση
του Human Genome Project έπειτα από δεκατρία χρόνια διεθνούς συνεργασίας των
μεγαλύτερων ερευνητικών κέντρων και οργανισμών. Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας
του ανθρώπινου καταπιάνει αποτελεί έως σήμερα το μεγαλύτερο επίτευγμα της
σύγχρονης επιστήμης, ενώ συχνά αναφέρεται ως η ανακάλυψη του γενετικού μας
αποτυπώματος, περιέχοντας περίπου 3,1 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων και 22 χιλιάδες
μεταγραφόμενα γονίδια [1]. Η χρήση δε του τεράστιου αυτού όγκου πληροφορίας
καταπιάνει κάθε πεδίο της επιστήμης, από την μοριακή ιατρική, την αναπτυξιακή
και εξελικτική ανθρωπολογία, μέχρι και την εγκληματολογία, ενώ βασίζεται πλέον
αποκλειστικά στη συνεργασία με επιστήμες όπως η βιοφυσική και βιοπληροφορική.
Γενεαλογική Εξέταση DNA:
Η γενεαλογική εξέταση DNA αφορά μια πρωτοποριακή ανάλυση του ανθρώπινου
γονιδιώματος ή πιο σωστά μέρους αυτού, η οποία επιτρέπει τον ποσοστιαίο υπολογισμό
τoυ γενετικού προφίλ ενός ατόμου, το οποίο έχει κληρονομηθεί από τους προγόνους
του και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Με δύο λέξεις μπορεί
να προσδιορίσει την καταγωγή μας, αν και στην απλούστευση αυτή έγκειται και η
παρερμηνεία.
Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί πως δε χρησιμοποιείται αλληλούχηση του γονιδιώματος
και ο λόγος είναι προφανής. Το ανθρώπινο γονιδίωμα υπολογίζεται ότι έχει 99,9%
ομοιότητα μεταξύ μη συγγενικών ατόμων [2]. Αυτό σημαίνει ότι, γενετικά τουλάχιστον,
διαφέρουμε όλοι μεταξύ μας κατά περίπου 0,1% ή/και λιγότερο. Αυτό βέβαια θα
μπορούσε να δώσει καθηλωτικές απαντήσεις σε ζητήματα φυλετικής ανωτερότητας
και κάθε αντίληψης η οποία άγει την περιθωριοποίηση ομάδων ανθρώπων. Ακόμη
και με αυτή τη γνώση όμως, φαίνεται πως η αξία αυτού του 0,1% υπάγεται σε μια
υποκειμενικότητα που δημιουργεί και εδραιώνει διαφορετικές οπτικές και πεποιθήσεις
έως και σήμερα.
Επιστρέφοντας σε αυτό το 0,1%, είναι προφανές που ότι θα είναι πολύ ευκολότερο να
τεθεί ως στόχος για τη συγκεκριμένη εξέταση, απ’ ότι το να μπαίνει κανείς στον κόπο να
αλληλουχεί 99,9% της ίδιας ακριβώς αλληλουχίας για κάθε ξεχωριστό δείγμα. Ο στόχος
λοιπόν είναι μόνο συγκεκριμένες περιοχές του γονιδιώματος οι οποίες εμφανίζουν
ποικιλομορφία μεταξύ των ατόμων. Διαφορές της μιας νουκλεοτιδικής βάσης, γνωστές
ως πολυμορφισμοί (Single Nucleotide Polymorphisms; SNPs) οι οποίες δε προκαλούν
κάποια παθογένεια, συμβάλλουν όμως στην ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών
μεταξύ μας. Οι πολυμορφισμοί εντοπίζονται σε συγκεκριμένους γενετικούς τόπους
εκτός γονιδίων, οι οποίοι και εξετάζονται. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι κάποιοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βιοδείκτες όταν υποδεικνύουν μια προδιάθεση για
συγκεκριμένες ασθένειες.
Κληρονομούμενοι από γενιά σε γενιά, αυτοί οι πολυμορφισμοί μπορούν να δημιουργήσουν
ένα γενετικό προφίλ το οποίο αντιστοιχεί και ταυτίζεται με το γενετικό προφίλ κατοίκων
από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, κληρονομούμενο από τους προγόνους της
κάθε περιοχής ανεξάρτητα. Αυτό προϋποθέτει το να γνωρίζουμε για κάθε περιοχή το
γενετικό προφίλ των κατοίκων της. Ως δείγματα αναφοράς, συχνά χρησιμοποιούνται

άτομα από οικογένειες με ιστορία πολλών γενεών στην κάθε περιοχή. Αυτό δημιουργεί και
τη διακύμανση των αποτελεσμάτων από εταιρία σε εταιρία. Γίνεται χρήση διαφορετικών
δειγμάτων αναφοράς, καθώς αυτά δημιουργούνται από ανεξάρτητα δεδομένα καθώς και
επιλογή διαφορετικών θέσεων ελέγχου στο γονιδίωμα ως δείκτες αναφοράς για την κάθε
γεωγραφική θέση.
Είναι σημαντικό επίσης να αναγνωρίσουμε πως η εξέταση αυτή, δε προσφέρει μια ακριβή
απάντηση ως προς την καταγωγή μας, αλλά μας ενημερώνει με σχετική ακρίβεια ως προς το
DNA που έχουμε κληρονομήσει από κάθε γονέα μας, σε ποια ή ποιες γεωγραφικές περιοχές
φαίνεται να αντιστοιχεί περισσότερο. Κληρονομώντας μόνο το μισό γενετικό υλικό από κάθε
γονέα, κανείς δεν εγγυάται πώς αυτό που θα τύχει να κληρονομήσεις θα είναι δυνατόν να
παρουσιάζει το γενετικό προφίλ των προγόνων της εν λόγω πλευράς. Εξού και το γεγονός
ότι ανάμεσα σε εξ αίματος αδέρφια τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν αρκετά.
Αν και σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις ρίζες του, προς συζήτηση τίθεται πλέον το πως οι
ρίζες αυτές ορίζονται και αναγνωρίζονται, αναλογιζόμενοι τα πόσα ξέρουμε πλέον για τη
γενετική μας υπόσταση. Ίσως τελικά η ουσιαστική απάντηση δε μπορεί να δοθεί απ’ το δικό
μας αποτέλεσμα, αλλά απ’ το σύνολο των αποτελεσμάτων.
Είμαστε όλοι μια μείξη και αυτό πλέον αποδεικνύεται και γενετικά. Ανθρωπολόγοι έχουν
δείξει πως ακόμη και ως είδος δε φυτρώσαμε απ’ το πουθενά, αλλά εξελιχθήκαμε μέσα από
μείξεις προγενέστερων ειδών. Η ιστορία μας δε πάει μόνο λίγες γενιές πίσω, αλλά μέχρι και
200.000 χρόνια πριν. Η ποικιλομορφία η οποία διατρέχει τη φύση -και εξαιτίας της είμαστε
μέρος αυτής- οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός πως κανείς μας δεν έχει «καθαρό» αίμα
και δε κατάγεται μόνο από μια γενεαλογική γραμμή στο δέντρο της ζωής. Οπότε τελικά το να
έχει κανείς μόνο μια ή και δύο καταγωγές δε φαντάζει τόσο ως πλεονέκτημα, σωστά;

•Μαρία Μόρρου, MSc
Τμήμα Μοριακής Γενετικής, Λειτουργίας
και Θεραπείας
Ινστιτουτο Νευρολογίας και Γενετικής

1. Piovesan, A., et al., On the length, weight and GC content of the human genome. BMC Res
Notes, 2019. 12(1): p. 106.
2.“Genetic – Understanding Human Genetic Variation”. Human Genetic Variation. National
Institute of Health (NIH). Archived from Retrieved 13 December 2013.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλλε
ξαφνικά τη σχεδιαζόμενη νομοθεσία Είναι απολύτως σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να γίνει πιο αυτάρκης στη γεωργία. Η γεωργία της ΕΕ πρέπει να επαναπροσανατολιστεί
για τη χρήση φυτοφαρμάκων και την μακριά από το τρέχον βιομηχανικό της μοντέλο, σε ένα που σέβεται τα πλανητικά όρια στα οποία δραστηριοποιείται,
επαναφορά των οικοσυστημάτων. Οι με λιγότερη και καλύτερη κτηνοτροφική παραγωγή που βασίζεται σε βιώσιμες πρακτικές.
αριστεροί ευρωβουλευτές το επικρίνουν
έντονα.
Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι, κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη
αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα στην οποία λειτουργούμε τώρα, και να προσαρμόσουν και να τροποποιήσουν τα
Κανένας νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα σχέδιά τους ανάλογα, ώστε να υποστηρίξουν τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, τη βιολογική γεωργία και τις μικρές
φυτοφάρμακα, κανένας νόμος για την επαναφορά/ αλυσίδες εφοδιασμού. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια πρέπει να υποστηρίξουν τους
επαναστροφή. Πρόκειται για μια ανησυχητική αγρότες στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ουσιαστική
οπισθοδρόμηση για τη διατήρηση της φύσης και εφαρμογή οικολογικών συστημάτων που περιλαμβάνουν μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθήσουν τους αγρότες
της βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή της ΕΕ λύγισε. να απομακρυνθούν από την εντατική κτηνοτροφία προς τις φυτικές καλλιέργειες καλλιέργεια.
Η Ursula von der Leyen και η ομάδα της βάζουν
την Πράσινη Συμφωνία στον πάγο και υποχωρούν Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει μόνο εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αποδεικνύουν σαφώς τη δέσμευση για
υπό την πίεση του αγροτικού λόμπι.
βιωσιμότητα από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική προοπτική και είναι σύμφωνα με τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τους σχετικούς στόχους σε όλη την ΕΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού. Παρά τη
Είναι πέρα για πέρα κυνικό να βλέπουμε αυτή σημασία της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής F2F, πρέπει να δούμε αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΚΓΠ
τη σύγκρουση να χρησιμεύει ως δικαιολογία για και τη χρηματοδότησή της.
την καθυστέρηση ή τον περιορισμό του κρίσιμου
μετασχηματισμού του διατροφικού μας συστήματος Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι το λόμπι της βιομηχανικής γεωργίας εκμεταλλεύτηκε την εκτυλισσόμενη
που χρειάζεται επειγόντως για να μας βοηθήσει να τραγωδία στην Ουκρανία για να προωθήσει την ατζέντα τους και να υπονομεύσει την αρκετά περιορισμένη περιβαλλοντική
σταματήσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας φιλοδοξία στη νέα ΚΓΠ. Όλα τα μέρη συμφωνούν στα προβλήματα: πολύ υψηλή εξάρτηση από εξωτερικές εισροές,
και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. ενέργεια ζωοτροφών και λιπάσματα. Ωστόσο, καμία από τις λύσεις που προσφέρει ο Επίτροπος Wojciechowski δεν
αντιμετωπίζει τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα. Η φύτευση περιοχών που προορίζονται για τη φύση με πρωτεϊνούχες
Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν θα επιβραδυνθεί καλλιέργειες είναι ένα βήμα προς τα πίσω και η ενεργοποίηση του αποθέματος κρίσης για την άνευ όρων υποστήριξη
ξαφνικά και θα περιμένει μέχρι οι Ρώσοι να των ίδιων μη βιώσιμων πρακτικών δεν είναι η πρόοδος που χρειαζόμαστε.
καταθέσουν τα όπλα. Χωρίς αποφασιστική δράση για
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Ενώ οι αγρότες δεν μπορούν να αλλάξουν τις πρακτικές τους από τη μια μέρα στην άλλη και η παραγωγή τροφίμων
και την προστασία της βιοποικιλότητας, οι πρέπει να διασφαλιστεί, ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και να
επιπτώσεις τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ξεκινήσουμε μια δίκαιη μετάβαση, διαφορετικά θα κάνουμε ακόμη πιο δύσκολες επιλογές σε 20 χρόνια.
οικοσυστήματα θα είναι καταστροφικές και μη
αναστρέψιμες.
Το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας είναι, φυσικά,
ένα ευαίσθητο ζήτημα. Κανείς δεν θέλει να δει τις
τιμές των τροφίμων να ξεπερνούν τη στέγη, τις
ελλείψεις σε βασικά τρόφιμα ή τους πιο ευάλωτους
ανάμεσά μας να πεινούν.
Αντίθετα, βραχυπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να αλλάξει
τις προτεραιότητές της για αυτήν την περίοδο
σποράς: Όχι άλλη καύση τροφίμων ως βιοκαύσιμα
και λιγότερες ζωοτροφές, ώστε να μπορούμε να
καλλιεργούμε περισσότερα τρόφιμα για τους
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Μακροπρόθεσμα, η απόφαση της Επιτροπής
βλάπτει την επισιτιστική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε
περισσότερη προστασία της φύσης, λιγότερα
φυτοφάρμακα και περισσότερες προστατευμένες
περιοχές για να αποτρέψουμε την εξαφάνιση
φυτών και ζώων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για
να εξασφαλίσουμε τροφή για την ανθρωπότητα
μακροπρόθεσμα. Η εξαφάνιση των ειδών και η
κλιματική κρίση δεν θα ανεχθούν μια παύση.
Καλούμε την Επιτροπή να θέσει και τα δύο έργα στο
τραπέζι το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορούν
να συζητηθούν δημόσια.
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τ ι ς
22 Φεβρουαρίου 2022
έφυγε από την ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΑΚΕΛ και
ευρύτερα του Λαϊκού κινήματος, ο Χριστόφορος Κωνσταντίνου Τζιωνής
σε ηλικία 92 ετών. Η ζωή του ήταν συνυφασμένη με αυτή του αγώνα του
κυπριακού λαού. Υπηρέτησε το ΑΚΕΛ ως μέλος του για 75 χρόνια και έθετε τον
εαυτό του όπου το κίνημα και ο αγώνας τον επιτάσσαν να είναι.
Ο Χριστόφορος Κωνσταντίνου Τζιωνής ήταν παιδί πολύ φτωχής οικογένειάς με
μόνη τους περιουσία μόνο το σπίτι που έμεναν και όπως συνήθιζε να λέει και ο ίδιος
χαρακτηριστικά για αυτό «δεν είχαμε ούτε χωράφι να μας θάψουν». Ο Τζιωνής
πήγε σχολείο μόνο πεντέμισι χρόνια. Ωστόσο, ακόμα και με αυτή την ελάχιστη
ακαδημαϊκή γνώση και σε μόλις τόσο μικρό διάστημα μπόρεσε να καταλάβει ότι η
κοινωνία που ζούμε δεν είναι δίκαιη, αρχής γενομένης από το σχολείο, αφού τα
περισσότερα παιδιά φορούσαν, όπως αυτός, χιλιοραμμενα ρούχα αφού δεν είχαν
άλλα, ενώ μια μικρή ομάδα παιδιών είχαν γυαλιστερή σχολική τσάντα και ρούχα
καινούρια από καλά υλικά.
Από μικρό παιδί ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα, χωρίς να καταλαβαίνει
τότε την δουλειά που έκανε, αφού ο θείος του Τεύκρος Ανθίας, γραμματέας της
τοπικής ομάδας, τον έκανε αγγελιαφόρο για να ενημερώνει τους υπόλοιπους
συντρόφους για το πού και πότε πρέπει να συναντηθούν αλλά και να κρατάει
τσίλιες έξω από την πόρτα όταν αυτοί έκαναν συνεδρίες έτσι ώστε αν περάσει
κάποιος, να τους ειδοποίησει χτυπώντας τους την πόρτα.
Με τα χρόνια ο Τζιωνής μεγάλωνε και άρχιζε να αντιλαμβάνεται πλέον ταξικά
και συνειδητά την κοινωνία στην οποία ζούσε. Μετά το σχολείο, χωρίς να
περάσει από κάποιο πανεπιστήμιο μπαίνει σταθερά και αταλάντευτα στην
πρώτη γραμμή. Συμμετέχει ανιδιοτελώς στους καθημερινούς αγώνες της τότε
εποχής, των οποίων τα επιτεύγματα αντανακλώνται στη σημερινή κοινωνία.
Διεκδικήσεις για το 44ωρο, τις κοινωνικές ασφαλίσεις και οι μεγάλες απεργίες
του 1948, πραγματα που εμείς σήμερα θεωρούμε δεδομένα, ήταν το αποτέλεσμα
του συλλογικού αγώνα των συντρόφων αυτών.
Έτσι, οικοδόμος πλέον οργανώνεται στην ΑΟΝ και στην συντεχνία των
οικοδόμων. Την ίδια ώρα, αντιλαμβανόμενος την σημασία τους ως εργαλείο
του κόμματος, έγινε πρωταγωνιστής στην ίδρυση μορφωτικών συλλόγων,
όπως αυτός της Κοντέας, ενώ παράλληλα μπήκε μπροστά έτσι ώστε οι
γυναίκες να έρθουν στον σύλλογο. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του στην
δημιουργία από το 1936, θεατρικής ομάδας.
Την περίοδο που οι αποικιοκράτες έθεσαν στην παρανομία το ΑΚΕΛ
αναλαμβάνει προσωρινά Γενικός Γραμματέας της παράνομης ΑΟΝ και
ταυτόχρονα καθοδηγούσε τις ομάδες που δρούσαν παράνομα για διοργάνωση
διαδηλώσεων, αναγραφή συνθημάτων και διάδοση διαφωτιστικών υλικών
του ΑΚΕΛ. Πρωτοπόρο ρόλο είχε και στο μεγάλο αγώνα για τη νομιμοποίηση
του Κόμματος το 1959.
Η μετακίνηση του στην Ακρόπολη (Λευκωσία) ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην
ζωή του. Το κόμμα, του αναθέτει τη δημιουργία Κομματικής Ομάδας εκεί.
Χωρίς να χρονοτριβεί και μόλις που συμπληρωθήκαν μερικά άτομα άρχισαν
με εθελοντική δουλειά να χτίζουν τον σύλλογο Μισιαούλη και Καβάζογλου.
Αυτά και τα μετέπειτα χρόνια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τα
πιο δύσκολα χρόνια για το κόμμα και τους κομμουνιστές στην Κύπρο. Οι
σύντροφοι, μαζί και ο Τζιωνής έπρεπε να αντιπαλέψουν και να επαγρυπνούν
από το λεπίδι ενάντια στους Κομμουνιστές που εξαπέλυσε ο Γριβας, όπως
ο ίδιος περιέγραφε τις επιθέσεις αυτές στα απομνημονεύματα του, αλλά
και τις επιθέσεις των αποικιοκρατών που προσπαθούσαν να κτυπήσουν το
κόμμα. Ο ίδιος παρέμεινε πεισματικά στον αγώνα του Λαϊκού Κινήματος,
μοιράζοντας Νεολαία, προκηρύξεις και ανακοινώσεις αλλά και στην
καθημερινή δουλεία του κομματος με κίνδυνο της ζωής του.
Το σπίτι του συντρόφου Τζιωνή ήταν ένα καταφύγιο για όλους. Αψηφώντας
τον κίνδυνο έδινε καταφύγιο σε δεκάδες κυνηγημένους Τουρκοκύπριους
για να προφυλακτούν. Μεταξύ αυτών και στον Ντερβίς Αλί Καβάζογλου.
Μια ακόμη άγνωστη πτυχή της εποχής του Τζιωνή είναι ότι όταν έβλεπαν
Βρετανούς στην περιοχή, έτρεχαν και ειδοποιούσαν τους αγωνιστές της
ΕΟΚΑ για μπορέσουν να κρυφτούν και να προφυλακτουν από αυτούς,
αφού αυτό έθεταν ως το πατριωτικό τους καθήκον.
Μετά τα τραγικά γεγονότα της δολοφονίας των ηρώων Ντερβίς αλί
Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη από τη φασιστική τουρκοκυπριακή
οργάνωση ΤΜΤ, ο Τζιωνής και η γυναίκα του Καλοδότη έδειξαν έμπρακτα
συντροφικότητα στην οικογένεια των δολοφονημένων συντρόφων.
Μάλιστα τις κόρες και την γυναίκα του Μισιαούλη τις φιλοξένησαν στο
σπίτι τους και τις ένταξαν στην οικογένεια τους. Δεν θα μπορούσε να
κάνει αλλιώς, αφού ήταν πάντα μπροστάρης στους αγώνες και την
υπεράσπιση της ελληνοτουρκικής φιλίας. Έτσι τον μεγάλωσε το κόμμα
του, με ανθρωπιά. Βοηθούσε και στέγαζε όποιον του το ζητούσε χωρίς
κανένα αντάλλαγμα.
Με την νομιμοποίηση του Κόμματος ο Τζιωνής γίνεται επαγγελματικό
στέλεχος και αναλαμβάνει ρόλο στο αγροτικό γραφείο του ΑΚΕΛ
Λευκωσίας αλλά και στην Κεντρική επιτροπή του Κόμματος. Πάντα
στεκόταν απέναντι στους φασίστες της ΕΟΚΑ Β και μαζί με το κόμμα
αποκάλυπτε τα σχέδια τους για το μελλοντικό ξεπούλημα της Κύπρου.

Γιατί ο σύντροφός Τζιωνής ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, πάντα το
σπίτι του γινόταν κρησφύγετο για τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες, γινόταν
κρησφύγετο για τον ήρωα Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, γινόταν στέγη και οικογένεια
για τις κόρες και την γυναίκα του ήρωα Κώστα Μισιαούλη μετά την δολοφονία
του.
Γιατί αγωνιστές του βεληνεκούς του συντρόφου Τζιωνή δεν μπορούν να πράξουν
αλλιώς, εκτός του να δίνουν αγώνα για τον εργαζόμενο, για μια πατρίδα και ένα
Λαό. Γιατί και από παιδί έμαθε ότι ο εχθρός είναι ταξικος και όχι εθνικός.
Με αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε και εμείς η νέα γενιά, για μια Κύπρο ενωμένη, για
Λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και θα δώσουμε όλοι και την τελευταία
μας ικμάδα μέχρι αυτό να γίνει πράξη.
•Δημήτρης Παφίτης
Μέλος Κ.Σ. της ΕΔΟΝ
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Ο λαός τιμά τους ήρωες που
μαρτύρησαν για τούτο τον τόπο.
Εκείνους που θυσιάστηκαν για
την ειρήνη στην Κύπρο, για κοινή
πατρίδα, μάνα όλων των παιδιών
της. Τέτοιοι ήρωες ήταν οι Ντερβίς
Αλί Καβάζογλου και Κώστας
Μισιαούλης, που με τη θυσία τους
πέρασαν στην ιστορία και έγιναν
σύμβολα του κοινού αγώνα Ε/κ και
Τ/κ για ειρήνη και συμφιλίωση.
Οι Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστας
Μισιαούλης δολοφονήθηκαν στις 11 Απριλίου
1965 γιατί υποστήριζαν την ειρηνική συνύπαρξη
των δύο κοινοτήτων. Οι κάτοικοι του νησιού
απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλο με
συστηματικούς φόβους που καλλιεργήθηκαν από
αλλού. Φιλίες που δεν μπορούσαν να κοπούν,
καταστράφηκαν από μόνες τους. Ο αγώνας τους
θα ζει για πάντα. Να έρθετε αντιμέτωποι με το
παρελθόν σας.
Νεολαία TDP

Σύντροφοι που αγωνίστηκαν για το λαό της
Κύπρου και δεν σταμάτησαν ποτέ την πάλη
για να μην είναι το νησί μας παιχνίδι στα χέρια
των ιμπεριαλιστών. Ακριβώς πριν 57 χρόνια,
στις 11 Απριλίου 1965, μετά από μια συνάντηση
στη Λευκωσία, στο δρόμο για τη Λάρνακα οι
σφαίρες των αυτόματων όπλων της TMT, εκ των
ιδρυτών της οποίας ήταν και ο Ραούφ Ντεκτάς,
τους σκότωσαν. Ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και ο
Κώστας Μισιαούλης, ήταν και οι δύο κομμουνιστές,
ηγέτες των συντεχνιών που πάλευαν για ένα και
μόνο σκοπό: να πείσουν όλους τους Κύπριους
πως η κοινή τους πατρίδα είναι η Κύπρος. Ούτε η
Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Οι σύντροφοι μας, που
υπερασπίστηκαν την αδελφοσύνη του λαού μας και
αντιτάχθηκαν στους συνεργάτες των ιμπεριαλιστών
που ήθελαν το νησί μας μοιρασμένο, πέθαναν
χέρι-χέρι. Αν και δεν είναι ζωντανοί σήμερα, εμείς
οι συνεχιστές αυτού του αγώνα, θα συνεχίσουμε
να περπατούμε σε αυτό το μονοπάτι και δεν θα τα
παρατήσουμε. Θα αντισταθούμε στις απειλές και
τις πιέσεις του ιμπεριαλισμού: «ΟΧΙ στον εθνικισμό
και στον σωβινισμο». Η Κύπρος ανήκει στους
Κύπριους και θα παλέψουμε για αυτό.
Νεολαία Sol Hareket
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α μεγαλύτερα και τα πιο αθώα θύματα του Καπιταλισμού διαχρονικά είναι τα παιδιά. Παιδιά τα οποία αναγκάζονται
λόγο των διάφορων συνθήκων και παραγόντων που δημιουργεί κατά κύριο λόγο ο καπιταλισμός, όπως την φτώχεια,
να περνούν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωή τους στο δρόμο. Η 12η Απρίλιου έχει καθιερωθεί από το 2011 (από μια
Μ.Κ.Ο το Consortium for Street Children (CSC)) ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά του Δρόμου. Είναι μια
μέρα που η Καπιταλιστική κοινωνία κοιτάζει για μερικές ώρες αυτά τα παιδιά τα οποία ζουν σε
συνθήκες απάνθρωπες, περιφέρονται μονά τους, άστεγα και χωρίς την προστασία των γωνιών και με καμία
μέριμνα από τα κράτη. Ο διεθνώς αποδεκτός όρος «παιδιά του δρόμου» προσδιορίζει τις συνθήκες ζωής
εκατομμυρίων παιδιών που είναι άπορα, άστεγα και εγκαταλελειμμένα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα
τα παιδιά ζουν στο δρόμο με τη στενή έννοια του όρου. Ο ορός συμπεριλαμβάνει και τα παιδιά που
περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στο δρόμο, αφού εκεί εργάζονται για να επιβιώσουν.
Εκατομμύρια παιδιά είναι θύματα φτώχειας ανά το παγκόσμιο, κάτι που τα εξαναγκάζει να ζουν
στο δρόμο ή να εργάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες για να συνεισφέρουν και αυτά
στις οικογένειες τους. Το 1989 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού. Μια τέτοια μέρα πρέπει να υπενθυμίζει σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΗΕ
που έχουν υπογράψει την σύβαση, την ευθύνη τους έναντι αυτών των παιδιών, μια ευθύνη που δεν
θα έπρεπε να ξεχνούν ούτε λεπτό.
Τα «παιδιά του δρόμου» στερούνται βασικά αγαθά λόγο του επιπέδου φτώχιας στο οποίο ζουν.
Αγαθά όπως τις βασικές ανάγκες διαβίωσης και σίτισης, της στέγης, ζεστασιάς, την παροχή
ιατροφαρμακευτικών περιθάλψεων, της τακτικής παρακολούθησης σχολείου λόγο δουλείας. Τα παιδιά
του δρόμου είναι συνεχώς εκτεθειμένα σε τεράστιους κίνδυνους μη έχοντας κάποιον να τα προφύλαξη.
Κίνδυνους όπως την βία, την εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση
ακόμα και τον θάνατο τους από τους εμπόρους οργάνων.
Παραδείγματα από «παιδιά του δρόμου» υπάρχουν ανά το παγκόσμιο με της χώρες της Λατινικής Αμερικής και της
Αφρικής να κατέχουν την πρωτιά στα στατιστικά. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε τόσο μακριά για να βρούμε παραδείγματα
μπορούμε να κοιτάξουμε εδώ πιο δίπλα στην Ελλάδα και στα παιδιά τον Φαναριών, των Λουλουδιών και της ζητιανιάς.
Παιδιά τα οποία αναγκάζονται να εργάζονται παράνομα και τα οποία κάποιοι εκμεταλλεύονται πολλές φορές προς δικό
τους οικονομικό όφελος έχοντας τα υποσιτισμένα και στερώντας τους το σχολείο, το παιχνίδι και την ξεγνοιασιά. Τα
παιδιά αυτά καταδικάζονται σε ένα μέλλον το οποίο θα αντιμετωπίσουν χωρίς κανένα κοινωνικό, ψυχολογικό ή
μορφωτικό εφόδιο, χωρίς εποπτεία, προστασία και καθοδήγηση στο μεγάλωμά τους και συχνά ωθούμενα στην
παραβατικότητα προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους.
Δεν χρειάζεται όμως να βγούμε καν από την χωρά για να βρούμε παραδείγματα «παιδιών του δρόμου».
Στην Κύπρο το μεγαλύτερο παράδειγμα παιδιών του δρόμου ζουν στο Κέντρο Πρώτης Φιλοξενίας
«Πουρνάρα». Με αφορμή την έξοδο 30 παιδιών από το κέντρο και την διαμονή τους στο δρόμο ως
μορφή διαμαρτυρίας για της συνθήκες διαβίωσης η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξέδωσε
μια έκθεση μαχαιριά στο στομάχι. Η έκθεση της Επίτροπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά στο
κέντρο τρέφονταν με μόνο ένα κομμάτι ψωμί και ένα μικρό μπουκαλάκι νερό. Επίσης ανέφερε ότι οι
συνθήκες διαμονής του κέντρου είναι άθλιες και ανθυγιεινές έχοντας σε κάθε δωμάτιο περίπου 15
άτομα με τα παιδιά να μοιράζονταν συνήθως ένα κρεβάτι ανά δύο άτομα ενώ κάποια κοιμόντουσαν
στο πάτωμα σε κουβέρτες. Για την εξυπηρέτηση της υγιεινής των 300 παιδιών η Επίτροπος είπε πως
υπήρχαν 2 τουαλέτες και 1 ντουζιέρα. Τα ασυνόδευτα παιδιά ήταν αναγκασμένα να ζουν σε αυτές
τις συνθήκες χωρίς να έχουν κάποιες δραστηριότητες ή εκπαίδευση. Οι πολίτικες της Κυβέρνησης
Αναστασιάδη έχουν αναγκάσει αυτά τα παιδιά να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μιας και τα
θεωρούν παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
Διαχρονικά ως ΕΔΟΝ είμαστε πρωτοπόροι στον αγώνα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού
εντός και εχτός της Κύπρου χωρίς καμία μορφή διάκρισης. Χρέος μας είναι και παραμένει η υπεράσπιση
και διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το χρώμα, την εθνικότητα, την
γλωσσά ή την θρησκεία τους. Θα συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε σε όσους θεμιτά ή μη ξεχνάνε
τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα δικαιώματα των παιδιών και να τους θέτουμε υπόλογους των
πράξεων και πολίτικων τους. Καθήκον του κάθε ενός ξεχωριστά αλλά και της κοινωνίας γενικότερα
να μεριμνά για την ασφάλεια, υγειά και σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Για σωστή και
ριζική αλλαγή των συνθήκων και την ευημερία όλων των παιδιών χρειάζονται στρατηγικές
αλλαγές για την μείωση της φτώχειας. Η ευημερία και η προστασία του παιδιού θα έπρεπε
να είναι προτεραιότητα σε κάθε πολιτική πράξη των κυβερνόντων αλλά και ολόκληρης της
κοινωνίας, γιατί «αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα»!
•Χαραλαμπία Μολέσκη
Επαρχιακή υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Λάρνακας

μαθητές

A

ποτελεί σχεδόν κοινή παραδοχή όσων ζουν και αλληλοεπιδρούν
με τους μαθητές και τις μαθήτριες σήμερα, ότι οι μαθητές και
οι μαθήτριες θέλουν να μορφωθούν πραγματικά. Νιώθουν και
εκφράζουν έμπρακτα αυτή την ανάγκη, αφού επιζητούν την
ολόπλευρη μόρφωση και ψάχνουν συνεχώς τρόπους για να
μάθουν περισσότερα και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και σε άλλα
παιδία, όχι μόνο σε αυτό που θα ακολουθήσουν στο μέλλον ως επάγγελμα
και αυτό αποδεικνύεται με την μαζική συμμετοχή των μαθητών σε άλλα
παιδαγωγικά προγράμματα και ομίλους. Είναι γι’ αυτό που οι μαθητές
αντιτίθενται σθεναρά στην επιβολή του αντιπαιδαγωγικού θεσμού των
εξετάσεων τετραμήνων.
Οι εξετάσεις τετραμήνων δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στους μαθητές
και αυτό οι μαθητές, οι καθηγητές και οι γονείς το αναγνωρίζουν. Με
την επιβολή αυτού του θεσμού χάνεται εντελώς η έννοια της ολόπλευρης
μόρφωσης, αφού δίνεται λίγη ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και καθόλου
σημασία στα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ μαθήματα που αναπτύσσουν
την δημιουργικότητα των μαθητών όπως η Τέχνη και η Μουσική έχουν
εξαφανιστεί εντελώς από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παράλληλα, οι
μαθητές από την πρώτη μέρα του σχολείου μέχρι και την τελευταία ζουν
μέσα στο άγχος αφού τρέχουν να καλύψουν τον τεράστιο όγκο της ύλης,
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε κάθε τετράμηνο λόγω
των εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα αναγκάζονται να παρακαθήσουν σε ένα
πολύ μεγάλο αριθμό διαγωνισμάτων. Έννοιες όπως οι εναλλακτικοί τρόποι
αξιολόγησης απουσιάζουν από το σχολικό περιβάλλον, ενώ η ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης στο χώρο του σχολείου είναι κάτι άγνωστο για τους
μαθητές. Ταυτόχρονα, οι μαθητές και οι μαθήτριες μετά και την επιβολή
αυτού του θεσμού δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο, δεν προλαβαίνουν
να κάνουν κάποια καλλιτεχνική ή αθλητική δραστηριότητα, δεν έχουν
χρόνο να δουν καν τις οικογένειες και τους φίλους τους.
Και δεν φτάνουν όλα αυτά, μετά την εφαρμογή αυτού του θεσμού, η
παραπαιδεία οργιάζει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι μαθητές
και οι μαθήτριες για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν πέρασαν
τις διακοπές των Χριστουγέννων στα φροντιστήρια, μακριά από τις
οικογένειες τους, χωρίς να ξεκουραστούν καθόλου. Επέστρεψαν στο
σχολείο τον Φεβρουάριο μετά από 40 και πλέον μέρες αποχής από τις
σχολικές αίθουσες, χάνοντας έτσι πάρα πολύ διδακτικό χρόνο, απλά για
να γράψουμε τις εξετάσεις. Παράλληλα επιστρέφοντας στις σχολικές
αίθουσες είδαμε μαθητές κουρασμένους, διαλυμένους, με την απόγνωση
ζωγραφισμένη στα μάτια τους, να μην αντέχουν άλλο την πίεση και την
κούραση. Και ως κορυφή του παγόβουνου ήταν τα αποτελέσματα των
εξετάσεων. Οι μαθητές θυματοποιήθηκαν όσο ποτέ άλλοτε και ιδιαίτερα
αυτοί της Γ’ Λυκείου, αφού με τα κακά αποτελέσματα που είχαν, χωρίς
να είναι δική τους ευθύνη, ίσως χάσουν τις θέσεις που διεκδικούσαν
στα πανεπιστήμια, καταστρέφοντας έτσι το μέλλον και τα όνειρα τους.
Αλήθεια, τι το παιδαγωγικό έχει να προσφέρει αυτός ο θεσμός;
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Για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε όλη την Κύπρο η απάντηση είναι
ξεκάθαρη. Οι εξετάσεις τετραμήνων δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα,
ενώ δημιουργούν επιπλέον χιλιάδες άλλα προβλήματα. Οι μαθητές και
οι μαθήτριες θέλουν να μορφωθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους
και όχι να γίνουν ρομπότ, όπου θα αναπτύξουν 3-4 βασικές δεξιότητες
απλά για να γράφουν διαγωνίσματα και εξετάσεις, όπως προωθούν οι
εξετάσεις τετραμήνων. Και την αποφασιστικότητα τους στον αγώνα για την
κατάργηση των εξετάσεων οι μαθητές και οι μαθήτριες την έχουν αποδείξει
πολλές φορές, με καθολικές αποχές από τα μαθήματα, με ανάρτηση πανό,
με διενέργεια Παγκύπριου Δημοψηφίσματος και συλλογή υπογραφών, αλλά
και με μαζικές πορείες έξω από το Υπουργείο Παιδείας και το Προεδρικό,
όπου το πρωταρχικό αίτημα ήταν η άμεση κατάργηση του θεσμού των
εξετάσεων τετραμήνων.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Κύπρου δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε
για ένα ανθρωποκεντρικό σχολείο, που θα μας προσφέρει ολόπλευρη
μόρφωση σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και θα μας αναπτύσσει
την κριτική σκέψη. Οι εξετάσεις τετραμήνου είναι ένα παιδαγωγικό έγκλημα
και πρέπει να καταργηθούν άμεσα. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε
μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Ο αγώνας μας είναι συνεχής
και έχει ως μόνο στόχο την πραγματική βελτίωση του δημοσίου σχολείου.
Όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, με πάθος και αγωνιστικότητα, θα δώσουμε όσες
μάχες χρειαστούν σε όλα τα πεδία για να πετύχουμε τους στόχους μας,
για να καταργηθούν οι εξετάσεις τετραμήνων, για να δημιουργήσουμε ένα
σχολείο στο μπόι των ονείρων μας!
•Γρηγόρης Γρηγορίου
Πρόεδρος ΠΣΕΜ
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φοιτητές

Ό

πως αναλύθηκε και στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας, οι κάλπες
των φοιτητικών εκλογών ανοίγουν και πάλι έπειτα από 3 χρόνια. Οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες καλούνται να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ.
του εκάστοτε Συλλόγου και κατ` αποτέλεσμα τον χαρακτήρα της Φοιτητικής
Ένωσης που θεωρούν ότι θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Τρία χρόνια
μετά την έναρξη της πανδημίας, 3 έτη φοιτητών θα γνωρίσουν την εκλογική
διαδικασία, την ατζέντα των φοιτητικών παρατάξεων και κυρίως, τη σημασία του
φοιτητικού συνδικαλισμού.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, επηρέασαν όλες τις
Τοπικές Οργανώσεις που δραστηριοποιείται η ΕΔΟΝ. Αναντίλεκτα όμως, έχουν εντονότερες
συνέπειες στα σπουδαστικά κέντρα της Ελλάδας και συνεπώς και στις ανάλογες Τ.Ο.
της Προοδευτικής. Το κλείσιμο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η εξ΄ αποστάσεως
λειτουργία οδήγησε πάρα πολλούς φοιτητές στο να συνεχίσουν τις σπουδές τους διαδικτυακά
για ολόκληρο εξάμηνο, σε μερικές περιπτώσεις για ολόκληρο χρόνο, παραμένοντας στην
Κύπρο, γεγονός που είχε αναστείλει παράλληλα και τους δεσμούς μεταξύ των φοιτητών
στους χώρους σπουδών τους. Η καθημερινή επαφή χάθηκε, και ο φοιτητόκοσμος δε γινόταν
κοινωνός των θέσεων και των απόψεων μας, πράγμα που λειτούργησε ανασταλτικά στην
πολιτικοποίηση του κλίματος.
Τρία χρόνια μετά λοιπόν, οι εκλογές επανέρχονται κι οι φοιτητές καλούνται να κατέλθουν
στις κάλπες σε κάθε πόλη στην Ελλάδα ασκώντας το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι
Τοπικές Οργανώσεις της Προοδευτικής, διαφοροποιούν και διαβαθμίζουν ανάλογα με τις
τοπικές αντικειμενικές συνθήκες, τις κυριότερες τους διεκδικήσεις και τα αιτήματα των
Κυπρίων σπουδαστών στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι κυριότερες διεκδικήσεις
συνοψίζονται ως ακολούθως:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΑΥΛΑ
Τα υψηλά αεροπορικά ναύλα αποτελούν χρόνιο πρόβλημα ως το πρώτο έξοδο για
την πρόσβαση στην πόλη σπουδών. Για το συγκεκριμένο θέμα, ως Προοδευτική,
πραγματοποιήσαμε και εξακολουθούμε να πραγματοποιούμε συναντήσεις με αρμόδιους
φορείς (αεροπορικές εταιρείες, Υπουργείο Μεταφορών), επιδιώκοντας την εύρεση
άμεσης λύσης του προβλήματος, ώστε να ανακουφιστούν τόσο οι ίδιοι οι φοιτητές, όσο
κι οι οικογένειες. Μάλιστα, ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών καταθέσαμε πρόταση για
καθιέρωση του επιδόματος ‘’εξωτερικού’’. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι πιέσεις
αποφέρουν αποτέλεσμα, είναι ότι παράταξη μας πέτυχε την καθιέρωση δρομολογίου από
το αεροδρόμιο της Πάφου προς το Αεροδρόμιο Αθηνών, μετά κι πρόταση που εγκρίθηκε
στη Βουλή.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΚΑ
Η έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο
πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Η νομοθεσία διαφοροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και
πλέον προκύπτει σοβαρή γραφειοκρατία για τους Κύπριους φοιτητές.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το να έχεις ΑΜΚΑ είναι απαραίτητο για 2
λόγους. Πρώτον γιατί στην Ελλάδα το “safe pass” εκδίδεται βάση αυτού και δεύτερο, είναι
απαιτούμενο για να μπορείς να ασκείς την πρακτική σου άσκηση. Το πρόβλημα προκύπτει
από το γεγονός ότι για να εκδόσεις ΑΜΚΑ πρέπει να εργάζεσαι, αλλιώς δεν προβλέπεται
κάποια άλλη συγκεκριμένη διαδικασία και όλες οι ενέργειες του φοιτητή για έκδοση
πέφτουν σε γραφειοκρατικά κενά.
Στο ξεκίνημα της πανδημίας, το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο καθώς πολλοί δεν είχαν δικαίωμα
εισόδου στους χώρους σπουδών τους αφού δεν είχαν ΑΜΚΑ. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε
μερικώς, μετά από δική μας συνάντηση και πρόταση για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού, με την επίδειξη του οποίου είχαμε σαν φοιτητές πρόσβαση στα μαθήματα
με αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου, κόστος το οποίο βάρυνε τους φοιτητές.
Στη συνάντηση με τον πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, προτείναμε λύσεις
όχι μόνο για την εναλλακτική διαδικασία εισόδου στις σχολές μας, αλλά και τη συνεργασία
ή τη συνεννόηση με κάποιο χημείο, το οποίο θα κάνει προσφορά στους Κύπριους φοιτητές
για μείωση του τελικού κόστους εξέτασης. Μπορεί να επιλύθηκε το πρόβλημα εισόδου,
όμως δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να αποδείξουμε νόηση ή να ζητήσουμε εμβολιασμό
στην Ελλάδα. Το 1ο σκέλος του προβλήματος επιλύθηκε μόνο μερικώς.
Στο 2ο σκέλος του προβλήματος δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οι φοιτητές για την πρακτική
τους θα χρειαστούν ΑΜΚΑ και συνεχίζουν να σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία. Το δεδομένο
αυτό θα το βρούμε έντονα μπροστά μας στο επόμενο διάστημα και μόνο με μια ισχυρή
Προοδευτική θα μπορέσουμε να διαμεσολαβήσουμε για καθορισμό διαδικασίας έκδοσης
για Κύπριους φοιτητές.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Επίσης, βασικά ζητήματα αποτελούν τα όσα απασχολούν και συμβαίνουν εντός των ίδιων
των Φοιτητικών Ενώσεων. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι Σύλλογοι Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήταν ακατάρτιστοι ακόμα και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.
Αν και ακατάρτιστοι, τα προβλήματα, οι νομικές και οι καταστατικές εκκρεμότητες
στοιβάζονταν. Στην Αθήνα, εκκρεμεί το ζήτημα του χρέους που επέφερε η κακοδιαχείριση
του ταμείου του συλλόγου εκ μέρους της Πρωτοπορίας. Στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο σύλλογος
ήταν ακατάρτιστος, ούτε εκλογές πραγματοποιήθηκαν, η Πρωτοπορία, ετσιθελικά όρισε το
‘’νέο’’ Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, παραβιάζοντας το ίδιο το καταστατικό.
Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα αισθητή παρουσία έχει και το ακροδεξιό στοιχείο, μέσω του
ΕΦΑΕΦΠ. Συμμετέχοντας σε κάθε σύλλογο, οι Πρωτοπόροι βρίσκουν τον πιο ανέλπιστο
σύμμαχο στα μάτια των ακροδεξιών. Η παραπολιτική δράση που αναπτύσσει(προπηλακισμοί,
εθνικιστική ρητορική), με μόνη του θέση στους συλλόγους, την Ένωση της Κύπρου με της
Ελλάδας, δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεκτή ως μια ακόμα έκφραση δημοκρατίας γιατί
απλά, θέλουν να καταλύσουν την ίδια τη δημοκρατία. Στις πλείστες των περιπτώσεων
τα δίδυμα αδέρφια της Πρωτοπορίας και του ΕΦΑΕΦΠ, κρατούν με την ακροδεξιά τους
πλειοψηφία τους Συλλόγους σε σκόπιμη αδράνεια, μέχρι να εκφυλιστεί το κίνημα και να
διαλυθεί.
Συνοπτικά, οι φοιτητικές ενώσεις των Κυπρίων στην Ελλάδα χτυπήθηκαν από την αδράνεια
των τελευταίων πολλών χρόνων, αδράνεια την οποία «νομιμοποιήθηκαν» ως ένα σημείο να
έχουν, ελέω πανδημίας. Η αδράνεια και ο συμβιβασμός δεν είναι ο δρόμος που επιλέγουμε
ως όραμα για τις Φοιτητικές Ενώσεις. Η Προοδευτική έχει να επιδείξει ρόλο, όραμα και
θέσεις για την πορεία που θέλουμε να διαγράψουν οι Σύλλογοι των Κυπρίων Φοιτητών στην
Ελλάδα. Οι Φοιτητικές Ενώσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των
Κυπρίων Φοιτητών. Ο φοιτητόκοσμος της Ελλάδας, να στηρίξει στις επικείμενες εκλογές
τη μοναδική παράταξη που απέδειξε πως μόνη της έγνοια είναι το δίκιο του Κύπριου
Φοιτητή. Να γίνουμε η εξαίρεση που σβήνει τον κανόνα της αδράνειας. Για Φοιτητικές
Ενώσεις ισχυρές, δημοκρατικές και ενεργές.
•Αντρέας Παναγιώτου
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Αθήνας

νέοι εργαζόμενοι

Ω

ς ΕΔΟΝ, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι ο μόνος τρόπος για τους εργαζόμενους
να αντισταθούν στις πιέσεις της εργοδοσίας είναι μέσω της συλλογικής και οργανωμένης
πάλης στους χώρους δουλειάς τους.

Ένα επίκαιρο ζήτημα το οποίο απασχολεί τους εργαζόμενους είναι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για
την κατοχύρωση κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει
να κάνει με την ποιότητα εργασίας και ζωής των εργαζομένων ειδικά στις σημερινές συνθήκες που
ζούμε εξαιτίας των κοινωνοικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης, αλλά και εξαιτίας της πανδημίας,
της ακρίβειας και άλλων παραγόντων. Συνθήκες οι οποίες βάζουν μεγάλη πίεση στους εργαζόμενους
και γενικότερα στα νοικοκυριά και παράλληλα προκαλούν μεγάλη κοινωνική και οικονομική
ανασφάλεια.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τις στατιστικές αναλύσεις της ίδιας
της Eurostat, στην Κύπρο από το 2013 και μετά, η διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας λόγω της
συνεχούς μείωσης των μισθών και της ταυτόχρονης αύξησης των κερδών, είναι δραματική. Πολλοί
εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και δεν έχουν συμφωνημένους κατώτατους
μισθούς. Ενώ εκεί που υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, πολλοί εργοδότες παραβιάζουν τους
συμφωνημένους κατώτατους μισθούς. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως το 2020 για το 55%
των εργαζομένων στην Κύπρο οι όροι απασχόλησης τους δεν διαμορφώνονται από συλλογικές
διαπραγματεύσεις.

Απρίλης
2022

17

πρόσληψης που προβλέπει η συλλογική σύμβαση κάθε κλάδου, θα ήταν ένα
πολύ ισχυρό κίνητρο για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τους νέους, να
εμπλέκονται και να μετέχουν στην διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων
μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο διάλογος που έχει ανοίξει για την καθιέρωση κατώτατου μισθού, είναι
αποτέλεσμα των πιέσεων που έχουν ασκηθεί από το οργανωμένο συνδικαλιστικό
κίνημα με μπροστάρη την ΠΕΟ και το ΑΚΕΛ και ασφαλώς η κατάληξη του μπορεί
να συμβάλει στην επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και στην επαναφορά
μιας στοιχειώδους ισορροπίας στον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και
εργοδοτών. Ταυτόχρονα, μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί η νομοθετική κατοχύρωση
βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία και ο καθορισμός
ελάχιστων μισθών πρόσληψης και βασικών δικαιωμάτων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Στην σημερινή εποχή, οι νέοι εργαζόμενοι και τα νεαρά ζευγάρια στέκονται έρμαιο στις
νεοφιλελεύθερές πολιτικές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη. Η περίοδος ακρίβειας
που διανύεται ένεκα αυτών των πολιτικών στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρο τον
κόσμο έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας στους νέους, την μείωση των
μισθών, την αύξηση των τιμών βασικών αγαθών, των ενοικίων, των καύσιμων,
του ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. Όλα αυτά καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη
Ως ΕΔΟΝ, τασσόμαστε στο πλευρό του συνδικαλιστικού κινήματος και διεκδικούμε εισαγωγή ρυθμίσεων
την υποχρεωτική εφαρμογή των συμφωνημένων συλλογικών συμβάσεων και την
που να κατοχυρώνουν ως υποχρεωτικούς κατώτατους μισθούς τους συμφωνημένους μισθούς των
νομοθετική κατοχύρωση κατώτατων μισθών και ελάχιστων βασικών δικαιωμάτων
κλαδικών συμβάσεων αλλά και την κατοχύρωση κατώτατου μισθού και βασικών δικαιωμάτων (το ωράριο,
κατά επάγγελμα.
το πώς αποζημιώνεται ένας εργαζόμενος όταν εργάζεται υπερωρίες και αργίες, τον 13ο, την ΑΤΑ κλπ) για
τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αν τελικά
Ως ΕΔΟΝ, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι ο μόνος τρόπος για τους
επιβληθεί ένας οριζόντια διαμορφωμένος «εθνικός μισθός» ο οποίος θα αγνοεί τις συλλογικές συμβάσεις,
εργαζόμενους να αντισταθούν στις πιέσεις της εργοδοσίας είναι μέσω της
με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα ,θα οδηγήσει σε μια τάση για ισοπέδωση των μισθών στο ύψος του
συλλογικής και οργανωμένης πάλης στους χώρους δουλειάς τους. Απορρίπτουμε
«εθνικού» κατώτατου και σε τελική ανάλυση, στην καταπάτηση των συλλογικών συμβάσεων από πλευράς
τις λογικές της υποταγής που θέλουν τα εργασιακά δικαιώματα και το ύψος
των εργοδοτών.
των μισθών να ορίζονται από τις ορέξεις του κεφαλαίου και τις διαθέσεις της
εργοδοσίας.
Στους τομείς που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, ο κατώτατος μισθός και τα υπόλοιπα ωφελήματα
υπάρχουν και είναι καθορισμένα. Κατά συνέπεια εκείνο που πρέπει να γίνει, δεν είναι να εμφανίζεται και ένας
•Γιώργος Σκούρου
άλλος κατώτατος και μάλιστα νομοθετικά θεσμοθετημένος, αλλά η υποχρέωση των εργοδοτών να εφαρμόζουν
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
τον κατώτατο μισθό που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση. Η νομοθετική κατοχύρωση του μισθού
Υπεύθυνος Τμήματος Ν.Ε. Πάφου
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AμεΑ

Α

ρχικά θα θέλαμε να
αποσαφηνίσουμε ότι κάθε
ομάδα που εμπίπτει στα
ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρίες)
έχει διαφορετικές ανάγκες.
Γι’ αυτό πολλές φορές, για κάποιες από
αυτές τις ομάδες χρησιμοποιείται και
ο όρος Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Στα
ΑμεΑ εντάσσονται όλα τα άτομα που έχουν
είτε εκ γενετής αναπηρία είτε άτομα που
απέκτησαν κάποιας μορφή αναπηρία κατά
την διάρκεια της ζωής τους. Παραδείγματα
αυτών είναι οι τυφλοί, οι κωφοί, τα άτομα
με κινητικές διαταραχές, με ψυχικές νόσους,
επιληψία, αυτισμό κ.α.
Έρευνες που έγιναν υπέδειξαν ότι σε ολόκληρη την
Ε.Ε. υπάρχουν 37 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες
ποσοστό 10% του πληθυσμού. Ο προβληματισμός
που προκύπτει είναι εάν αυτά τα άτομα ζουν
με την ίδια ευκολία στην κοινωνία και την ίδια
μεταχείριση σε σχέση με τα μη ανάπηρα άτομα
αλλά και από την πολιτεία.
Δυστυχώς, η απάντηση είναι ότι λόγω της
ανικανότητας της πολιτείας όσον αφορά την
υλοποίηση έργων για καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης, αλλά και την απαξίωση πολλές φορές
της ίδιας της κοινωνίας, τα άτομα αυτά έρχονται
καθημερινά αντιμέτωπα με πολλά προβλήματα. Το
αποτέλεσμα είναι να καθιστούν τα ΑμεΑ ‘’εκτός’’
προσβάσιμης καθημερινότητας και τελικά να τους
περιθωριοποιούν από την κοινωνία. Μερικά από αυτά
φαντάζουν αχρείαστα για πολλούς από εμάς αλλά για
τους ίδιους είναι απαραίτητα για να μπορούν να ζουν ισότιμα
με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ είναι πάρα πολλά και
προφανώς διαφέρουν ανάλογα με την αναπηρία που αντιμετωπίζει το
κάθε ξεχωριστό άτομο. Κάποια από αυτά είναι η αδυναμία πρόσβασης
σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια όπου στα περισσότερα δεν
υπάρχουν ράμπες αναπήρων είτε κάποιες σημάνσεις για τους τυφλούς.
Επίσης ένα από τα πιο σοβαρά και επικίνδυνα προβλήματα είναι τα
χαλασμένα ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια όπου τα άτομα αυτά δεν μπορούν
να μετακινούνται με ευκολία θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
Πολλές φορές, βλέπουμε σε αυτά ασυνείδητους πολίτες να σταθμεύουν
τα οχήματα τους, είτε αυτά θα είναι σε κακή κατάσταση και δεν θα έχουν
τις απαραίτητες προδιαγραφές για να τα χρησιμοποιήσει ένα άτομο
με αναπηρία. Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα για την μετακίνηση των
ατόμων αυτών είναι η πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς αφού πολλά από τα
λεωφορεία που υπάρχουν δεν διαθέτουν ούτε ειδικές ράμπες ούτε ειδικούς
χώρους για τροχοκάθισμα. Το ίδιο ισχύει και με στάσεις των λεωφορείων
που στην πλειονότητα τους δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για να
είναι προσβάσιμες σε όλα τα ΑμεΑ και δεν απευθύνονται σε όλους, αφού
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους τυφλούς. Επιπλέον, μέχρι και
οι τουαλέτες που είναι βασική ανάγκη για τον άνθρωπο αποτελούν είδη

πολυτελείας για αυτά τα άτομα
καθώς οι περισσότεροι δημόσιοι άλλα
και ιδιωτικοί χώροι δεν τις παρέχουν.
Ένα ακόμη πολύ σοβαρό πρόβλημα,
θεωρείται η ανικανότητα του κράτους αλλά
και η απάθεια της κοινωνίας να εντάξει τα ΑμεΑ
στον εργασιακό τομέα. Η εργοδοτηση των ΑμεΑ
φαντάζει άπιαστο στόχο καθώς το ποσοστό των
ατόμων αυτών που εργοδοτούνται είναι ελάχιστο
και σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι
αποδεκτό. Ειδικά στην εποχή που ζούμε όπου το
κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί στα ύψη και σε όλους
τους τομείς της ζωής.
Πέραν των καθημερινών προβλημάτων που έχει να
αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρίες, έχει και τα
ζητήματα του οικονομικού αλλά και ψυχολογικού
κομματιού. Οικονομικά ζητήματα που αφορούν τις
φυσικοθεραπείες, φαρμακευτικές αγωγές κ.α. που
τις περισσότερες φορές χρειάζονται τα άτομα αυτά
και που η οικογένεια τους καλείται να ανταπεξέλθει
για να τους τις εξασφαλίσει. Και στον τομέα αυτό
δεν υπάρχει ουσιαστική βοήθεια και κάλυψη
αναγκών από την ίδια την πολιτεία. Αντ’ αυτού
μειώνουν τις χορηγίες αποδεικνύοντας ότι η
κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αντιμετωπίζει τα
ΑμεΑ ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας χωρίς ίσα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Η πολιτεία, εκούσια χωρίζει τους πολίτες της σε
πολίτες δύο ταχυτήτων. Δεν δίνει βάση στη σωστή
διαπαιδαγώγηση των παιδιών από μικρή ηλικία.
Η ανθρωπιστική παιδεία στην εκπαίδευση του 21ου
αιώνα, αποτελεί αναμφίβολα καίριο θεμέλιο για τη σωστή
διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα σχολεία ούτως ώστε αυτά τα
παιδιά μεγαλώνοντας να γίνουν ευσυνείδητοι πολίτες που σέβονται και
αγκαλιάζουν το «διαφορετικό» ως ένα άτομο διαφορετικό αλλά με ίσα δικαιώματα.
Με αυτόν τον τρόπο, θα απαλλασσόταν η κοινωνία μας από κάθε μειωτική και
ρατσιστική συμπεριφορά, και όλα τα στερεότυπα γύρω από τα άτομα αυτά θα
καταρρίπτονταν.
Είναι καιρός πια, να συνειδητοποιήσουν οι κρατούντες πως μόνο μέσω της
ανθρωπιστικής παιδείας θα καλλιεργηθούν οι νοητικές λειτουργίες του ατόμου,
θα ενισχυθεί η κριτική του σκέψη για τα σύγχρονα κοινωνικά θέματα και θα
εμφυτευθούν ηθικές αξίες με συνέπεια και προσφορά προς τον συνάνθρωπο.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τα παραπάνω, ότι μόνο η σωστή εκπαίδευση και
παιδεία μπορούν να συμβάλουν στην ολόπλευρη καλλιέργεια της ανθρώπινης
προσωπικότητας, αλλά και στην κοινωνική, πολιτική και πνευματική ανασυγκρότηση.
Πέραν τούτου, η κυβέρνηση οφείλει να σταθεί και έμπρακτα δίπλα από τα ΑμεΑ
δίνοντας τους την ευκαιρία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη εργασία
και γενικά στην κοινωνία.
•Μάριος Κουσπής
Υπεύθυνος Γραφείου ΑμΕΑ και ΑμεΑ του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ
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άθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (World Health Day). Η φετινή ημέρα όμως, για ακόμη μια
χρονιά, βρίσκει τον τομέα της υγείας στην Κύπρο και όλο τον κόσμο να είναι αντιμέτωπος με την πανδημία του κορωνοϊού.

Η υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία και κατ’ επέκταση οι
συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που αποκαλύφθηκαν ως
αποτέλεσμα της, απέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδήριτη ανάγκη
για λειτουργεία ενός Γενικού Συστήματος Υγείας καθολικού, δημόσιου και
δωρεάν.

δυνατοτήτων του συστήματος υγείας, αναγκάζονται να ψάξουν διάγνωση,
περίθαλψη και θεραπεία σε χώρες του εξωτερικού.

Το δε βάρος, ψυχολογικό και οικονομικό, πέφτει αναπόφευκτα στους
ώμους των οικείων τους, αφού δεν είναι μόνο το κόστος του ταξιδιού, των
λειτουργικών, της περίθαλψης και της θεραπείας που πρέπει να καλυφθεί.
Στη χώρα μας όλοι οι πολίτες, Κύπριοι και μη, «υποχρεώθηκαν» να χρησιμοποιήσουν τα
Τουναντίων, πολλές φορές οι οικείοι τέτοιων ασθενών, μένουν απροστάτευτοι
δημόσια νοσηλευτήρια για θεραπεία του κορονοϊού. Σε μερικές δε περιπτώσεις, φτάσαμε
από το κράτος απέναντι στους εργοδότες τους αφού αναγκάζονται σε
σε πολύ οριακά επίπεδα σε ότι αφορά τις κλίνες που διέθεταν τα δημόσια νοσηλευτήρια
παραίτηση λόγω της πολύμηνης απουσίας τους προκειμένου να βρίσκονται
με αποτέλεσμα, αν μεγάλωνε ο αριθμός ατόμων που χρειάζονταν νοσηλεία, τότε
δίπλα στα αγαπημένα τους πρόσωπα που
θα καταγραφόταν έλλειψη και κάποιοι ενδεχομένως θα
ασθενούν.
έχαναν τη ζωή τους χωρίς να τους προσφερθεί η αναγκαία
Ως προς το δε ιατρικό κόστος, γνωρίζουμε πολύ
φροντίδα. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όπως φάνηκε σε
καλά ότι μέσα στις οξυμένες καπιταλιστικές
ορισμένες περιπτώσεις, δεν ήταν πρόθυμα να δεχτούν τους
Ως ΕΔΟΝ, δεν θα
συνθήκες όπου η υγεία αποτελεί προϊόν κέρδους
ασθενείς με κορονοϊό.
και πεδίο οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ
σταματήσουμε να
των κολοσσιαίων φαρμακοβιομηχανιών,
Τα όσα ζήσαμε, αλλά και όσα παρακολουθούμε για
βρισκόμαστε στην πρώτη
δεν υπάρχει ίση πρόσβαση του λαού στην
το τι συμβαίνει και στο εξωτερικό, αποδεικνύουν πως
γραμμή της υπεράσπισης
θεραπεία και την ιατρική φροντίδα. Και
χρειαζόμαστε μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος, ειδικά στον
πάλι, οι υλικές συνθήκες ζωής, βρίσκουν τα
τομέα της Υγείας και των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
του λαϊκού χαρακτήρα του ΓεΣΥ και
χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα να
να θέτουμε στην προμετωπίδα των
καταπιέζονται από την οικονομική μέγγενη.
Η διαφύλαξη του δικαιώματος της Υγείας είναι περισσότερο
από αναγκαία. Η Υγεία είναι δικαίωμα και αποτελεί
αρχών μας, την παροχή ενός
Σε γενικότερο πλαίσιο αναφοράς, να
κοινωνικό αγαθό, το οποίο έχει υποχρέωση κάθε κράτος
πραγματικά
δημόσιου
σημειωθεί ότι επίσης αρκετά φάρμακα που
να παρέχει στους πολίτες του. Είναι πέρα από ορατή
είναι απαραίτητα για όλους τους πολίτες
πλέον η αναγκαιότητα ύπαρξης ικανών και στελεχωμένων
και καθολικά δωρεάν,
και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους δεν
δημόσιων νοσηλευτηρίων που θα είναι η ραχοκοκαλιά της
αξιοπρεπούς
επιπέδου
καλύπτονται, όπως τα αντιγριπικά, το σιρόπι
δημόσιας υγείας. Διαφορετικά, χωρίς «δυνατά» και βιώσιμα
βήχα, τα παυσίπονα, οι αντιφλεγμονώδεις
υγείας.
κρατικά νοσηλευτήρια θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για
φαρμακευτικές κρέμες, οι βιταμίνες οι
την λειτουργία του ΓεΣΥ.
οποίες είναι αναγκαίες, οι ενέσεις ή χάπια
οστεοπόρωσης κ.α. Επιπρόσθετα αρκετά
Όπως είναι γνωστό, την 1η Ιουνίου 2019 ύστερα από τη
φάρμακα που έπαιρναν ασθενείς για χρόνια
δυναμική και αποφασιστική παρέμβαση του ΑΚΕΛ και των
προηγουμένως από τα κρατικά φαρμακεία, τώρα
οργανώσεων του Λαϊκού κινήματος αλλά και της λαϊκής
αυτά είναι εκτός ΓΕΣΥ και υποχρεώνονται να
αντίδρασης μέσω της Κοινωνικής Συμμαχίας για εφαρμογή
τα αγοράζουν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στην
του ΓεΣΥ που ιδρύθηκε από συνδικαλιστικές, κοινωνικές
κανονική τους τιμή.
και άλλες οργανώσεις, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ
η οποία συνειδητά υποβάθμισε τον δημόσιο τομέα υγείας
Η διαδικασία ορθών εξοικονομήσεων στη βάση
αφαιρώντας εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό
της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος
που προορίζονταν για την υγεία, υποχρεώθηκε να εφαρμόσει
και των συνεχών ελέγχων για πάταξη των
το ΓεΣΥ όπως ζητούσε η πλειοψηφία του Κυπριακού λαού.
καταχρήσεων προκειμένου να διασφαλίζεται
Δηλαδή, να εφαρμόσει το μόνοασφαλιστικό και όχι το
η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ, είναι αναγκαίοι
πολυασφαλιστικό σύστημα - για το οποίο πολυασφαλιστικό,
ακρογωνιαίοι λίθοι. Ωστόσο, το να γίνονται
επέμενε τόσο ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης, όσο και ο
εξοικονομήσεις εις βάρος των ασθενών ή να
ΔΗΣΥ ο οποίος το ανέφερε στο προεκλογικό του πρόγραμμα.
υποδαυλίζεται η λειτουργία και ο χαρακτήρας
του συστήματος, είναι ανεπίτρεπτο.
Η μέχρι σήμερα πορεία του ΓεΣΥ επιβεβαιώνει τη μεγάλη
ανάγκη που έχει η κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα τα χαμηλά
Ως ΕΔΟΝ, δεν θα σταματήσουμε να βρισκόμαστε
και μεσαία εισοδηματικά στρώματα του λαού για ένα καθολικό,
στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης του λαϊκού
ισότιμο, προσβάσιμο και αλληλέγγυο σύστημα Υγείας.
χαρακτήρα του ΓεΣΥ και να θέτουμε στην
προμετωπίδα των αρχών μας, την παροχή ενός
Το ΓεΣΥ μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει σημαντικά και ουσιαστικά
πραγματικά δημόσιου και καθολικά δωρεάν,
τον κυπριακό λαό, αφού τα θετικά του υπερτερούν κατά πολύ
αξιοπρεπούς επιπέδου υγείας. Για το σύνολο
σε σχέση με αδυναμίες που παρουσιάζονται.
του λαού μας, για τους ασθενείς, τους παθόντες
και τα επηρεαζόμενα τους άτομα. Για μια Υγεία
Γι’ αυτό επιβάλλεται να παρακολουθούμε συστηματικά
που να αποτελεί στη βάση της κοινωνικό αγαθό,
την υλοποίηση και λειτουργία του και να παρεμβαίνουμε
μακριά από οικονομικές σκοπιμότητες και όρους
αποφασιστικά για την επίλυση προβλημάτων, τη βελτίωση
αγοράς.
και διεύρυνση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών,
τις ανάγκες για πρόληψή των ασθενειών και τη διαφύλαξη
•Παναγιώτης Σκαρπάρης
της φιλοσοφίας και των αρχών πάνω στις οποίες στηρίζεται
Μέλος Γραφείου Υγείας
το ΓεΣΥ, αφού δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά πόσο το
του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ
έχουν ανάγκη οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες της
κοινωνίας μας που βλέπουν τις ανάγκες τους να βρίσκονται
εκτός κάλυψης του
ΓεΣΥ.
Μια τέτοια ομάδα και
στην οποία αξίζει να
γίνει ιδιαίτερη μνεία,
αποτελούν οι ασθενείς
που νοσούν με
σοβαρές ασθένειες και
οι οποίοι χρειάζονται
συγκεκριμένη
και εξειδικευμένη
θεραπεία. Πολλοί
τέτοιοι ασθενείς, εν τη
απουσία ενός ισχυρού
και υποστηρικτικού
κοινωνικού κράτους
αλλά και λόγω των
περιορισμένων
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η «Ν» προτείνει

Στο σανίδι
Τα κορίτσια της λίμνης (+18)

Το θέατρο Αντίλογος έχει καταφέρει να μας τραβήξει την προσοχή και να αναμένουμε κάθε φορά το
επόμενο έργο που θα ανεβάσει. Βρίσκεται συνεχώς σε ένα αδιάκοπο ανταγωνισμός ποιότητας με
τον ίδιο του τον εαυτό.
Με αφορμή τα καθημερινά φαινόμενα κακοποίησης, τις γυναικοκτονίες που εντάθηκαν τον
τελευταίο καιρό και τις αποκαλύψεις για τον κατά συρροή δολοφόνο της Κύπρου και τα φρικτά
εγκλήματα του, ο συγγραφέας Μιχάλης Παπαδόπουλος γράφει ένα έργο που αποπειράται
να καυτηριάσει τη σημερινή πραγματικότητα, να ανοίξει δημόσια συζήτηση για τη θέση της
γυναίκας, τη θέση της μετανάστριας γυναίκας στη χώρα μας, αλλά και να ερευνήσει την πορεία
του θύτη από το παιδί στο τέρας.
Βασισμένο σε συνεντεύξεις από ψυχολόγους, ψυχίατρους, αλλά και σε μαρτυρίες αστυνομικών, το
έργο προσπαθεί να εξηγήσει την επιθετική συμπεριφορά και να δείξει τα σημάδια που θα μπορούσαν
να μεταμορφώσουν ένα έξυπνο παιδί με προοπτικές, σε έναν στυγνό εγκληματία.
Πότε: κάθε Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 19:00
Που: Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 25 1331 | 70007721

Machinal

Η Νέα Σκηνή του ΘΟΚ παρουσιάζει το έργο της Σόφι Τρέντγουελ Machinal σε σκηνοθεσία
Αύρας Σιδηροπούλου. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα της σύγχρονης αμερικανικής
δραματουργίας. Το έργο είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Η συγγραφέας θέτει στο επίκεντρο
τη γυναικεία ταυτότητα. Υπογραμμίζει με αιχμηρό τρόπο την καθημερινή πάλη που βιώνει
μια γυναίκα υπό το βάρος των πολλαπλών κοινωνικών της ρόλων, τις πιέσεις που βιώνει σε
οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον και την καταπίεση που νιώθει για τις επιθυμίες της.
Αφετηρία είναι ένα πραγματικό γεγονός που βοηθάει τον θεατή να ταξιδέψει ρυθμικά μαζί με
την αγωνιώδη προσπάθεια μιας νεαρής γυναίκας που προσπαθεί να υποστηρίξει την υποτιθέμενη
κανονικότητα της ύπαρξής της.
Πότε: από 8 Απριλίου κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή 10 και 17 Απριλίου
στις 18:00
Που: Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή, Λευκωσία
Πληροφορίες: 77772717 | www.thoc.org.cy

«Ντόκτορ Τσέχωφ» (The good doctor)

Το θέατρο Σκάλα ανεβάζει το έργο Ντόκτορ Τσέχωφ σε σκηνοθεσία της ταλαντούχας
τουρκοκύπριας Νεχίρ Ντεμιρέλ. Ο συγγραφέας Νηλ Σάιμον κατάφερε να διασκευάζει
με δεξιοτεχνία μερικές από τις σύντομες χιουμοριστικές ιστορίες του μεγάλου Ρώσου
θεατρικού συγγραφέα, οι οποίες διακρίνονται για την πνευματικότητα τους, είναι αστείες και
απίστευτα επίκαιρες. Πρόκειται για αυτοτελείς ιστορίες που διέπονται από φαρσικά στοιχεία,
ενδιαφέροντα δραματικά πρόσωπα, που αγγίζουν στοιχεία καρικατούρας. Ασκείται έντονη
κοινωνική κριτική στη διαφθορά της αριστοκρατίας και στα αδιέξοδα της γραφειοκρατίας.
Σκιαγραφούνται έντονα τα βάσανα, ο μόχθος και ο αγώνας του απλού λαού.
Πότε και Που: κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:30 μέχρι 17 Απριλίου, Παττίχειο Δημοτικό
Θέατρο Σκάλα, Λάρνακα | 18 και 19 Απριλίου στις 20:30 Θέατρο Δέντρο, Λευκωσία
Πληροφορίες: 24 652800 | 99 490102

Βάλε μουσική
Stabat Mater: Ο μεσαιωνικός λατινικός ύμνος στην
Παναγία

Ένεκα της μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα παρουσιάζεται στην Πάφο το περίφημο έργο Stabat
Mater, ένας συγκινητικός φόρος τιμής στο θείο πάθος και ένα από τα σημαντικότερα και
ωραιότερα έργα της μπαρόκ μουσικής. Πρόκειται για ένα μεσαιωνικό, λατινικό ύμνο του 13ου
αιώνα προς την Παναγία που περιγράφει τη θλίψη και τον πόνο της κάτω από τον Σταυρό.
Ο τίτλος προέρχεται από τον πρώτο στίχο του ποιήματος «Stabat Mater Dolorosa» «Ίστατο η
Μήτηρ τεθλιμμένη». Το έργο μελοποίησαν πολλοί συνθέτες.
Πότε: 10 Απριλίου στις 19:00
Που: Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου
Πληροφορίες: 26 932571

Εικαστικές Παρεμβάσεις
«Πλούσια Τέχνη
σε Δύσκολους
Καιρούς»
από την Isnotgallery
Η Isnotgallery
παρουσιάζει την
14η έκδοση της
Ομαδικής Έκθεσης
Θεσμό «Πλούσια Τέχνη
σε Δύσκολους Καιρούς».
Είναι ένας θεσμός ο οποίος
αλλάζει την ονομασία του για να
ταιριάζει κάθε φορά στις εκάστοτε,
όποιες κοινωνικές περιστάσεις και
καταστάσεις! Η έκθεση επέλεξε σύγχρονα
έργα τέχνης από καταξιωμένους και νέους
καλλιτέχνες με ανώτατη τιμή πώλησης τα 500 ευρώ, προσπαθώντας να
δώσει την επιλογή στον κόσμο να αποκτήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο
ένα έργο τέχνης.
Πότε: μέχρι 19 Απριλίου στις 19:30
Που: Isnotgallery Contemporary Space, Παλαιά Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 569498 | art@isnotgallery.com

Για τη βιβλιοθήκη σου

Άλκηστις Πρωτοψάλτη μαζί με την Ορχήστρα
Σύγχρονης Μουσικής

Έχει χαρακτηρισθεί ως η πιο σπουδαία μουσική συνάντηση της άνοιξης και μάλλον δεν είναι
υπερβολή. Υποδεχόμαστε τον Απρίλιο με μια ωραία καλλιτεχνική πρόταση σε καλή ποιότητα. Η
σπουδαία ερμηνεύτρια θα χαρίσει τρεις μοναδικές μουσικές βραδιές με τίτλο «Τα Τραγούδια
των Άλλων που Αγάπησα». Μαζί της επί σκηνής η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής Λεμεσού
TrakArt σε ένα μοναδικό πρόγραμμα, σε μουσική διεύθυνση Άρη Αντωνιάδη.
Πότε και Που: 10 και 11 Απριλίου στο Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού | 13 Απριλίου στο Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας στις 20:30
Πληροφορίες: www.tickethour.com.cy | 7777 7040

Γυμνά Καλώδια – Seahorse μαζί με τους οι Nofreno

Τα Γυμνά Καλώδια και οι SeaHorse που έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά με ροκ διάθεση, για να μας
ξυπνήσει ενδιαφέρουσες αναμνήσεις από τα παλιά. Το ηλεκτροφόρο συγκρότημα πέρα από τα
κομμάτια που αγαπήσαμε, θα μας χαρίσει κομμάτια από το νέο τους δίσκο «Ατίθασα όνειρα
και ελπίδες». Ένας καθαρά ροκ δίσκος, με πανκ πινελιές και δυνατό στίχο. Οι αντισυμβατικοί
Seahorse αβίαστα θα μας παρασύρουν και σε άλλες γωνίες του φάσματος της ροκ. Φημίζονται
άλλωστε πως γουστάρουν να παίζουν ροκ όπως οι ίδιοι το καταλαβαίνουν.
Μαζί τους, οι αγαπημένοι Nofreno! Ένα νέο και νεανικό συγκρότημα που
επαναπρογραμματίζει τα μουσικά ακούσματα μας.
Είστε έτοιμες/οι για μια βραδιά με «ηλεκτροφόρες» στιγμές;
Πότε: 17 Απριλίου στις 21:00
Που: Down Town Live, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 810011 | www.soldoutticketbox.com

Οι άτακτοι- Πρόσωπα και γεγονότα
Στο βουνό δεν βγαίνουν τα καλόπαιδα. Πρώτα βγαίνουν οι πιο ζωηροί,
άτακτοι, απόκοτοι. Κι αν κατορθώσουν να σταθούν, τους μαθαίνουν και
ακολουθούν κι άλλοι ψυχωμένοι.
Μεταξύ τους και σπουδαίες μορφές: Ορέστης Νικηφόρος, Περικλής,
Κωστούλας, Βερμαίος, Χρυσιώτης, Διαμαντής, Θάνος, Φεραίος, Μπελής,
Καραλίβανος, Θεοχάρης, Τζαβέλας κ.ά.
Με αφετηρία το Άρης ο αρχηγός των ατάκτων (1997) και με όλα τα νέα
στοιχεία και τις πληροφορίες, που συγκεντρώθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια,
φωτίζονται ξεχωριστά, πρόσωπα και γεγονότα που έχει σκεπάσει η μεγάλη
σκιά του αρχηγού.
Συγγραφέας: Διονύσης Χαριτόπουλος
Εκδόσεις: Τόπος

πολιτισμός

Σ

υμπυκνώνοντας τον
«Τρίτο Παγκόσμιο» σε
6 στροφές, ο Γιάννης
Νεγρεπόντης,
δημιουργός ενός
από τα κορυφαία
πολιτικά τραγούδια, αναδεικνύει
λιτά την άρρηκτη σχέση της
δημιουργία πολέμων με τη φύση
του καπιταλισμού, αναλύοντας
περιεκτικά πώς οι πολλοί (ο λαός)
θυσιάζονται για τα κέρδη των
λίγων (των κεφαλαιοκρατών).
Η καπιταλιστική δομή και
κατ’ επέκταση ο ανειρήνευτος
ανταγωνισμός ανάμεσα στα διάφορα
λόμπι των καπιταλιστών αποτελεί την
κύρια γενεσιουργό αιτία εκκίνησης των
πολέμων. Αυτό αποδεικνύεται και ιστορικά
με τους 2 Παγκόσμιους Πολέμους και τις δεκάδες
ά λ λ ε ς
επεμβάσεις ανά την υφήλιο. Άλλοτε πραγματοποιούνται
για τη διεκδίκηση
φυσικών πόρων και άλλοτε για τον γεωστρατηγικό έλεγχο περιοχών. Ειδικότερα,
το ποίημα του Νεγρεπόντη αναφέρεται στο ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού τον
ιμπεριαλισμό και στο ξαναμοίρασμα του κόσμου μέσα από τον επεκτατισμό εθνών
ή κρατών (διαβάστε περισσότερα για τον Ιμπεριαλισμό στην σελ. 7).
Το πως ο καπιταλισμός, παρά τις όποιες του διαφοροποιήσεις χρονικά και τοπικά,
διατηρεί τα γενικά και βασικά χαρακτηριστικά του μέχρι και σήμερα και γεννά
πολέμους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, επιβεβαιώνεται από τον Λένιν πάνω από
100 χρόνια πριν: «Ο ευρωπαϊκός και παγκόσμιος πόλεμος έχει σαφές καθορισμένο
χαρακτήρα αστικού, ιμπεριαλιστικού, δυναστικού πολέμου. Η πάλη για αγορές και
η καταλήστευση ξένων χωρών, η τάση να καταπνίξουν το επαναστατικό κίνημα
του προλεταριάτου και της δημοκρατίας στο εσωτερικό των χωρών, η τάση να
αποβλακώσουν, να διασπάσουν και να εξοντώσουν τους προλετάριους
όλων των χωρών, σπρώχνοντας τους μισθωτούς σκλάβους του ενός
έθνους ενάντια στους μισθωτούς σκλάβους του άλλου έθνους προς
όφελος της αστικής τάξης, αυτό είναι το μοναδικό πραγματικό
περιεχόμενο και το μοναδικό πραγματικό νόημα του πολέμου»
Ο Γιάννης Νεγρεπόντης ήταν σημαντικός πεζογράφος,
πολιτικός ποιητής και στιχουργός, ο οποίος έχει να επιδείξει
σπουδαίο έργο και χαρακτηρίζεται από την απλότητα
και την αμεσότητα στο νόημα των στίχων του. Έγινε
ιδιαίτερα γνωστός κυρίως μέσα από το τραγούδι «Το
ακορντεόν» του οποίου έγραψε τους στίχους, καθώς και
τα μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας που τραγουδήθηκαν
από τον Λουκιανό Κηλαηδόνη. Πολιτικά τοποθετημένος
στην αριστερά, είχε συλληφθεί την ημέρα του
πραξικοπήματος της Χούντας το ’67 και εξορίστηκε
για 3 χρόνια στη Γυάρο και Λέρο.

Ο Πέτρος ο Γιόχαν κι ο Φράνς
σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τανκς
ο Πέτρος ο Γιόχαν κι ο Φράνς
αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τανκς.
Ο Πέτρος ο Γιόχαν κι ο Φράνς
δουλεύαν στον Μπράουν στο Φίσερ στον Κράφτ
ο Μπράουν ο Φίσερ κι Κράφτ
αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ
Αρχικά ο ποιητής μας συστήνει τις τρεις μοιραίες φιγούρες της μικρής του ιστορίας,
τους Πέτρο,Γιόχαν και Φράντς, λαμβάνοντας υπόψη τα ονόματα συμπεραίνουμε
ότι είναι από διαφορετικές εθνικότητες, οι οποίοι είναι εργάτες σε εργοστάσιο
όπλων και κατασκευάζουν θανατηφόρα τανκς. Οι τρεις τους εκεί αναπτύσσουν
σχέση φιλίας σε ανθρώπινες βάσεις και δουλεύουν για τους Μπράουν-Φίσερ και
Κραφτ. Τους τρεις τελευταίους τους ενώνουν τα κοινά οικονομικά συμφέροντα
και η δίψα για συσσώρευση κέρδους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ο Νεγρεπόντης
είναι που αντικατοπτρίζει στο ποίημα του την κοινωνική αντίθεση των δύο κόσμων
και τον ταξικό διαχωρισμό των ανθρώπων.
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Ο Πέτρος ο Γιόχαν κι ο Φράνς
ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τανκς
ποτέ τους δε διάβασαν Μαρξ
ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κραχ.
Ο Μπράουν ο Φίσερ κι Κράφτ
χωρίσαν σε Μπράουν σε Φίσερ σε Κραφτ
ο Μπράουν ο Φίσερ κι ο Κράφτ
εχθροί τάχα γίναν διαλύσαν το τραστ.
Ο Μαρξ αναφέρεται τρεις φορές στο ποίημα και συμβολίζει την ταξική
συνείδηση της εργατικής τάξης, η οποία ήταν απούσα από τους τρεις
εργάτες και αποδείχτηκε καταλυτική στη συνέχεια για τη θυματοποίηση
τους. Ως συνέπεια του πιο πάνω, οι τρεις εργοστασιάρχες καταφέρνουν να
διασπάσουν και να διαχωρίσουν εθνικά τους τρεις φίλους, στρέφοντας τον ένα
ενάντια στον άλλο για να προασπίσουν τα καπιταλιστικά τους συμφέροντα.
Αυτό γίνεται όταν θεώρησαν ότι πλέων τα συμφέροντα για το κέρδος του
ενός ήταν ενάντια στα συμφέροντα του άλλο,. Κι αφού είναι άφαντη η
σοσιαλιστική προοπτική και τοξικότητα στις συνειδήσεις των εργατών,
βρίσκονται σε μοιραίο αδιέξοδο και είναι «αναγκασμένοι» να υπηρετήσουν
το ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, υπό τον μανδύα του εθνικού καθήκοντος.

Και πριν μάθουν τι είπε ο Μαρξ

στρατιώτες τους πήραν στον πόλεμο παν
ο Πέτρος ο Γιόχαν κι ο Φράνς
σαν ήρωες έπεσαν κάτω απ’ τα τανκς.
Ο Μπράουν ο Φίσερ κι Κράφτ
σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μαρξ
ο Μπράουν ο Φίσερ κι Κράφτ
ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Οι ανέμελοι και φαινομενικά αφελείς πρωταγωνιστές γίνονται
τραγικοί ήρωες και χάνουν την ζωή τους στην μάχη από
τις άψυχες μηχανές που ίδιοι είχαν φτιάξει. Σε μια μάχη
που πριν καν ξεκινήσει, ο λαός είναι ήδη χαμένος. Από
την άλλη, κερδισμένοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί της
καταστροφής που, όχι μόνο βγαίνουν άθικτοι με το πέρας
του πολέμου, αλλά την επόμενη μέρα ξαναενώνονται πιο
ενδυναμωμένοι, βρίσκοντας νέους τρόπους επέκτασης του
κεφαλαίου και εκμετάλλευσης των εργαζομένων.
Επίκαιρο όσο ποτέ το ποίημα αυτό του Νεγρεπόντη, κι ας έχουν
αλλάξει ονόματα ο Μπράουν, ο Φίσερ κι ο Κραφτ σε Ρόμαν, Ίλον
και Τζεφ, κρατάει την ουσία και το μήνυμα του αναλλοίωτα, ότι
δηλαδή το σύστημα προωθεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Η άρχουσα τάξη μέχρι και σήμερα, αξιοποιώντας τα εργαλεία που τις
προσφέρει η κυριαρχία της στην οικονομική βάση, όπως τα φερέφωνα
της τα ΜΜΕ και τα δεξιά και ακροδεξιά πολιτικά κόμματα, ακόμα
«ρίχνουν φταίξιμο στον Μαρξ» και εμποτίζουν μέχρι και σήμερα με
αντικομμουνιστικό μένος τους εργαζόμενους και εργάτες του κόσμου.
Η παγίδα, στην οποία συνεχώς πέφτουν οι λαοί για επιλογή
ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου, επανεμφανίζεται και σήμερα με την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο απλός λαός δεν οφείλει να δεθεί
σε κανένα ιμπεριαλιστικό άρμα, ούτε αυτό της Δύσης και του ΝΑΤΟ και
των δήθεν «επενδυτών», αλλά ούτε και της Ρωσίας και της αστικής της
τάξης. Ας μάθουμε έγκαιρα σήμερα «τι είπε ο Μαρξ» και να ανοίξουμε
τον εναλλακτικό δρόμο, αυτό της ειρήνης. Ο δρόμος αυτός είναι
εφικτός μόνο μέσα από την απαίτηση και διεκδίκηση μιας κοινωνίας
ανώτερης από την σημερινή. Κανένας άλλος ήρωας δεν πρέπει να
θυσιάσει την ζωή του για τα κέρδη του όποιου Μπράουν, Φίσερ και
Κραφτ. Είναι πλέον η σειρά των εργαζομένων να ξανασμίξουν και να
φτιάξουν τον δρόμο για τον νέο καλύτερο κόσμο, τον ΣοσιαλισμόΚομμουνισμό.
•Χριστόδουλος Κόνσολος
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ατά την περσινή χρονιά, ως
ΕΔΟΝ, με διάφορες ευκαιρίες
αναδείξαμε την κατάσταση που
επικρατεί στην Κολομβία. Τόσο
μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις
και ανταποκρίσεις στα έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα που
διαθέτει η Οργάνωση, όσο και μέσα από
την φετινή εκστρατεία των Καλάντων
Αλληλεγγύης του Παγκύπριου Κινήματος
ΕΔΟΝόπουλων, που ήταν αφιερωμένη στα
παιδιά της Κολομβίας.
Μέσα από τη συχνή επικοινωνία μας με την
Κολομβιανή Κομμουνιστική Νεολαία (JUCO),
οι συναγωνιστές και συναγωνίστριες της
Οργάνωσης μας μεταφέρουν τα εξής
δεδομένα, τα οποία και σκιαγραφούν την
κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας:
• Τα επίπεδα ανισότητας είναι πάρα πολύ
ψηλά.
• 21 εκατομμύρια Κολομβιανοί ζουν σε
συνθήκες φτώχειας και 7,5 εκατομμύρια
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
• 28,5 εκατομμύρια Κολομβιανοί
(περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό της
χώρας) ζουν με τόσο επισφαλή εισοδήματα
που δεν έχουν πρόσβαση σε μια μέτρια
αξιοπρεπή ζωή.
• Η ανεργία προσεγγίζει το 17% του
πληθυσμού, ενώ η ανεργία στους νέους το
25%.
• Οι κοινωνικές ανισότητες βαθαίνουν και
εκφράζονται μέσω της βίας, της λεηλασίας
και του εκδιωγμού των ιθαγενών από τη
γη τους.
• Η διαχείριση της πανδημίας από τη δεξιά/
ακροδεξιά κυβέρνηση, κόστισε τη ζωή σε
πέραν των 140000 Κολομβιανών.
• Παραστρατιωτικές οργανώσεις αποκτούν
θεσμικό ρόλο και δολοφονούν ή απαγάγουν
κομμουνιστές και πρώην αντάρτες των
Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων (50
χιλιάδες εξαφανίσεις και 117 χιλιάδες
ανθρωποκτονίες κατά τα τελευταία χρόνια).
• Τα επίπεδα διαφθοράς από κράτος και
θεσμούς, ξεπερνούν ακόμα και την Κύπρο.
(Για περισσότερα στοιχεία και πιο λεπτομερή
ανάλυση της κατάστασης, βλ.: «Νεολαία»
Ιούνης 2021, «Νεολαία» Νοέμβρης 2021,
«EDONews» Δεκέμβρης 2021, Έντυπο
εκστρατείας «Κάλαντα Αλληλεγγύης 2022,
αφιερωμένα στα παιδιά της Κολομβίας».)
Σήμερα, μερικούς μήνες μετά, μπορούμε να
διακρίνουμε κάποια ελπιδοφόρα στοιχεία
στο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της
χώρας, που μας επιτρέπουν να ελπίζουμε
ότι οι συνθήκες πολιτικής αστάθειας,
ανισότητας, αποκλεισμού, καταστολής και
καταπίεσης που περιγράφουμε, ενδέχεται
να αλλάξουν προς μια πιο προοδευτική
κατεύθυνση.
Ο λόγος: Το αποτέλεσμα των πρόσφατων
βουλευτικών εκλογών της Κολομβίας της
13ης Μαρτίου 2022, όπου ο συνασπισμός
που συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα,
κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία
στις έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
όπως και στις έδρες στη Γερουσία.
Συγκεκριμένα, η «Ιστορική Συμφωνία»
κατέλαβε πέραν των 5.5 εκατομμυρίων
ψήφους, οι οποίοι μεταφράζονται σε
ποσοστό 16%, και αύξηση των εδρών κατά
9 (ήταν 10, τώρα 19).
Πρόκειται για την εκλογική συμμαχία
«Ιστορική Συμφωνία», η οποία αποτελείται
από το Κομμουνιστικό Κόμμα και διάφορες
προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, όπως και
μέλη των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων
Δυνάμεων της Κολομβίας - Λαϊκού Στρατού
(FARC). Επικεφαλής της εκλογικής αυτής
συμμαχίας, είναι ο Γκουστάβο Πέδρο, ο
οποίος είναι υποψήφιος για τις προσεχείς
προεδρικές εκλογές (29 Μάϊου 2022). Ο
Γκουστάβο Πέδρο είναι πρώην αντάρτης
του FARC. Στην Ιστορική Συμφωνία το
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Κομμουνιστικό Κόμμα Κολομβίας παίζει
καθοριστικό και καθοδηγητικό ρόλο, τόσο
σε επίπεδο διεκδικήσεων και προτάξεων,
όσο και σε επίπεδο κινητοποίησης του
κόσμου στο να στηρίξει τη συμμαχία.
Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κυβέρνηση
της Κολομβίας, γνωρίζοντας την ενδεχόμενη
επικράτηση της Ιστορικής Συμφωνίας,
προσπάθησε να αποτρέψει την ομαλή
εκλογική διαδικασία, στέλνοντας δυνάμεις
καταστολής τα ξυλοκοπήσουν κομμουνιστές
και αριστερούς ψηφοφόρους έξω από
εκλογικά κέντρα. Παρά τις προσπάθειες της
διεφθαρμένης κυβέρνησης του Ίβαν Ντούκε
όμως, ο λαός έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα
(και) μέσα από την κάλπη.
Σίγουρα δεν έχουμε αυταπάτες ότι μια
εκλογική διαδικασία μπορεί από μόνη της
να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα
των εργαζομένων, της νεολαίας και
των κατατρεγμένων στην Κολομβία, ή
οπουδήποτε αλλού. Και σίγουρα δε θα
προτρέξουμε σε εκτιμήσεις ή «προβλέψεις»
για το μέλλον της χώρας, ειδικά τη στιγμή
που ακόμα ούτε το ίδιο το Κομμουνιστικό
Κόμμα δεν το έχει πράξει. Το γεγονός
όμως ότι ο λαός της Κολομβίας έδωσε
με την ψήφο του δύναμη στη συμμαχία η
οποία αντιτάσσεται και αντιστέκεται στην
ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας και στις
επιβουλές των Η.Π.Α., αφήνει πολλά
ελπιδοφόρα μηνύματα για το τι μπορεί να
προδιαγράφει το μέλλον.
Τα συγχαρητήρια μηνύματα που στάλθηκαν
από πλευράς Κ.Σ. ΕΔΟΝ και ΑΚΕΛ στο
Κομμουνιστικό Κόμμα Κολομβίας και στην
Οργάνωση Νεολαίας, δεν αποτελούν
«πανηγυρισμούς», αλλά μια υπεύθυνη
δήλωση αλληλεγγύης. Αν η Ιστορική
Συμμαχία εξακολουθήσει να αποκτά
απήχηση στις συνειδήσεις του κολομβιανού
λαού, στις προεδρικές εκλογές θα
καταφέρει να βρεθεί στην εξουσία της
χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές και
οι προσπάθειες για εκδημοκρατισμό της
χώρας που διακηρύσσει, θα χρειαστούν
την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη και
στήριξη του παγκόσμιου Κομμουνιστικού και
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, δεδομένου
ότι το αποτέλεσμα δεν θα χαροποιήσει τις
Η.Π.Α. που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να
θεωρούν τη χώρα ως προτεκτοράτο τους.
Για μια ακόμα φορά, οφείλουμε να
υπενθυμίσουμε το αυταπόδεικτο: παρά τα
χιλιόμετρα και τη γλώσσα που μας χωρίζουν,
Κύπρος και Κολομβία συνδέονται από τα
έντονα αντιαποικιακά και αντιιμπεριαλιστικά
αισθήματα, και τους αγώνες για ένα
καλύτερο κόσμο.
Πιο κάτω, παραθέτουμε απόσπασμα από
τη μεταφρασμένη δήλωση του Γενικού
Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος
Κολομβίας, συν. Jaime Caycedo, κατά
τα διαπιστευτήρια του εκλογικού
αποτελέσματος:
«Η εκλογική νίκη αποτελεί μια μεγάλη
επιτυχία του λαϊκού αγώνα. Πρέπει οι
παραστρατιωτικές ομάδες, ο μιλιταρισμός
και ο νεοφιλελευθερισμός να σταματήσουν
να κυβερνούν τη χώρα μας, χέρι-χέρι με τον
ιμπεριαλισμό των Γιάνκηδων (ΗΠΑ) και να
μας φέρνουν σε σύγκρουση με τη Λατινική
Αμερική. Η δυνατότητα μιας υπερβατικής
αλλαγής αποτελεί ένα από τα στοιχεία της
πολιτικής εξουσίας και της δυνατότητας
να προχωρήσουμε σε κάποιες ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στον
κολομβιανό λαό να έχει πρόσβαση σε
καλύτερες συνθήκες για τους αγώνες του
στο μέλλον.»
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τις 6 Μαρτίου 2022, οι Μυστικές Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ουκρανίας συνέλαβαν
το Γενικό Γραμματέα της Λενινιστικής Κομμουνιστικής Νεολαίας Ουκρανίας, Mikhail
Kononovich, μαζί με τον αδερφό του, Aleksander Kononovich, με την κατηγορία ότι
είναι κατάσκοποι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, χωρίς κανένα στοιχείο.

Ο ΓΓ της Κομμουνιστικής Νεολαίας δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται από νεοναζιστικές
ομάδες της χώρας, οι οποίες έχουν θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι
κατά τα τελευταία 4 χρόνια υπήρξε θύμα απαγωγής 4 φορές από νεοναζιστικές ομάδες/υπηρεσίες
και κατά το 2019 είχε βασανιστεί σχεδόν μέχρι θανάτου.
Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι οι δύο σύντροφοι είναι φυλακισμένοι σε προδικαστική φάση, ενώ
έχουν ξυλοκοπηθεί από ουκρανούς νεοναζί αστυνομικούς.
Από τις πρώτες ώρες της σύλληψής τους, ξέσπασε κύμα αλληλεγγύης σε διεθνές επίπεδο. Μετά
τη γνωστοποίηση του γεγονότος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών,
Οργανώσεις Νεολαίας ανά το παγκόσμιο απέστειλαν επιστολές στις πρεσβείες της Ουκρανίας
ζητώντας απελευθέρωση, και προέβησαν σε κινητοποιήσεις και συμβολικές δράσεις διαμαρτυρίας.
Ως ΕΔΟΝ, πέραν των πιο πάνω, σε συντονισμό με την Ομάδα του ΑΚΕΛ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
και σε συνεργασία με άλλα Κόμματα του Ε.Κ., προετοιμάσαμε καταγγελία και απαίτηση για άμεση
απελευθέρωση.
Καταδεικνύουμε και καταγγέλλουμε την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ύπαρξη και δράση
των νεοναζιστικών ομάδων στην Ουκρανία, όπως και τον εξοπλισμό τους.
Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση των συντρόφων μας και δηλώνουμε έτοιμοι για ανάληψη
δράσεων και πρωτοβουλιών για την κινητοποίηση της νεολαίας προς πίεση για απελευθέρωσή
τους, τόσο παγκύπρια, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τ

ο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, αναγνωρίζοντας την ελλιπή πληροφόρηση των νέων και της
κυπριακής κοινωνίας ευρύτερα σε σχέση με διεθνή ζητήματα που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποφεύγουν να προβάλουν,
επικοινώνησε με αδερφές μας Οργανώσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Από το επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας, η «Νεολαία» θα φιλοξενεί κάθε μήνα συνεντεύξεις από συντρόφους και συντρόφισσες
Κομμουνιστικών και Αντιιμπεριαλιστικών Οργανώσεων Νεολαίας του εξωτερικού. Θα περιγράφεται το πολιτικό σκηνικό στην
εκάστοτε χώρα, οι αγώνες του νεολαιίστικου κινήματος, η επικαιρότητα και άλλα πολλά.
Στο τεύχος Μάϊου 2022, η «Νεολαία» θα φιλοξενήσει τους συναγωνιστές/τριες της Νεολαίας Σοσιαλιστών Γερμανών Εργατών (SDAJ). Με
αφορμή το πρόσφατο Συνέδριο της Οργάνωσης, θα αναλυθούν οι προτεραιότητες και η τακτική τους για τη Γερμανία, τη νεολαία και
το διεθνές αντιιμπεριαλιστικό κίνημα.

23

