
T ην περασμένη βδομάδα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
απέστειλε επιστολή στον ΓΓ του ΟΗΕ, 
Αντόνιο Γκουτέρες, της οποίας εντούτοις 

το περιεχόμενο παραμένει άγνωστο προς όλους, 
καθώς δεν διαβουλεύτηκε με καμιά πολιτική δύναμη 
πριν την αποστολή της, λειτουργώντας μονομερώς.

Μάλιστα, πλήρως αγνοήθηκε και η πρόταση του 
ΑΚΕΛ όσον αφορά τον τρόπο που η ελληνοκυπριακή 
πλευρά θα πρέπει να ενεργήσει το τρέχον διάστημα 
όσον αφορά το κυπριακό, αφού δε λήφθηκε ποτέ 
καμία απάντηση επί αυτής. 

Η στάση αυτή των κυβερνώντων σε συνδυασμό, με 
τη γενικότερη στάση αδράνειας που επιδεικνύουν 
όσον αφορά το κυπριακό, είναι λογικό να 
προκαλεί ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι. Η 
αναξιοπιστία προς το πρόσωπο της κυβέρνησης 
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη είναι φυσικό παρεπόμενο, 
ειδικότερα τη στιγμή που βγαίνουν στο φως της 
δημοσιότητας όλο και περισσότερες μαρτυρίες 
περί συζήτησης εκ μέρους του Νίκου Αναστασιάδη 
για λύση δύο κρατών.

Ας σημειωθεί επίσης και η απαράδεκτη στάση 
του αναπληρωτή Πρόεδρου του ΔΗΣΥ, Χάρη 

Γεωργιάδη, ο οποίος με συνεχείς 
παρεμβάσεις του αναφέρεται σε «νέο 
ρεαλισμό» όσον αφορά το κυπριακό 
και «εκ των πραγμάτων διχοτόμηση», μη 
αποκλείοντας ουσιαστικά διχοτομικές 
λύσεις.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως η μόνη βιώσιμη 
λύση αλλά και η μόνη αποδεκτή από την 
διεθνή κοινότητα, κάτι το οποίο προκύπτει από 
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, είναι η Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως σε 
αυτά ορίζεται και οτιδήποτε άλλο παρεκκλίνει 
από αυτή, συνιστά σε ξεπούλημα του τόπου 
μας πίσω από τις πλάτες του λαού. 

Το τοπίο στο Κυπριακό τη δεδομένη στιγμή 
είναι πολύ ζοφερό, και σε συνδυασμό με 
την προκλητική και απαράλλακτη στάση της 
Τουρκίας είναι αδήριτη ανάγκη  η ε/κ πλευρά 
να ξεκαθαρίσει επιτέλους τη θέση της για 
Διζωνική - Δικοινοτική  Ομοσπονδία και να 
πείσει διεθνώς γι’ αυτό, αναλαμβάνοντας 
επιτέλους ουσιαστική δράση για την επίλυση του 
Κυπριακού προβλήματος.
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Υπουργός Δικαιοσύνης 
κ. Γιολίτη βρέθηκε 
θετική… στον αυταρχισμό 
και την αλαζονεία. 

Προφανώς ο ιός αυτός είναι 
μεταδοτικός στο λόφο του 
Προεδρικού. Ζήσαμε και ζούμε 
πρωτοφανείς καταστάσεις 
κατά τη διακυβέρνηση ΔΗΣΥ – 
Αναστασιάδη. 

Στα οχτώ χρόνια της 
διακυβέρνησης Αναστασιάδη 
είμαστε μάρτυρες δεκάδων 
σκανδάλων. Κούρεμα 
καταθέσεων, ξεπούλημα 
Συνεργατισμού, τζετ του 
Σαουδάραβα, χρυσά 
διαβατήρια, προσπάθεια 
υπονόμευσης όσων θεσμών δεν 
καταφέρνει να χειραγωγήσει, 
αποσιώπηση δημοσιογράφων 
και πολλά-πολλά άλλα. 
Δεν έφταναν αυτά, πλέον η 
κυβέρνηση επιχειρεί να φιμώσει 
τους ίδιους τους πολίτες με μια 
άνευ προηγουμένου φασίζουσα 
συμπεριφορά. Αυτό δείχνει 
το πρόσφατο περιστατικό 
προσπάθειας εκφοβισμού 
πολίτη που δημιούργησε σατιρικό 
λογαριασμό στο twitter. 

Η Υπουργός Δικαιοσύνης 
προχώρησε σε καταγγελία 
στην αστυνομία, της οποίας 
προΐσταται,  παρόλο που το 
ζήτημα δεν αφορά ποινική 
δικαιοσύνη. Η αστυνομία 
προχώρησε σε έρευνα σε οικία 
και κατάσχεση υπολογιστή. 
Τέτοια συμπεριφορά δεν μπορεί 
παρά να εκληφθεί ως κατάχρηση 
εξουσίας και  προσπάθεια 
εκφοβισμού της κοινής γνώμης. 

Δεν είναι αποδεχτό σε 
ένα κράτος που σέβεται 

H

το δικαίωμα στην ελεύθερη 
έκφραση να παρατηρούνται 
τέτοιες συμπεριφορές από την 
ίδια την Κυβέρνηση. Η Υπουργός 
Δικαιοσύνης οφείλει να δώσει 
εξηγήσεις για τις πράξεις της και 
να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.  

Ο αυταρχισμός, η έλλειψη ανοχής 
στην κριτική και την αντίθετη άποψη, 
νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν 
απόλυτα την κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – Συναγερμού, είναι 
επικίνδυνες για την δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου και πρωτόγνωρες 
για την Κύπρο.

Είναι για αυτό που το ΑΚΕΛ έχει 
εγγράψει το θέμα στην αρμόδια 
Επιτροπή  της Βουλής. H κυβέρνηση 
και η εμπλεκόμενη υπουργός θα 
κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.
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ρχισαν και στην Κύπρο, όπως και σε όλη την 
Ευρώπη άλλωστε, οι εμβολιασμοί κατά του Covid 
– 19. Μια διαδικασία η οποία είναι αναγκαία  
τόσο για να σωθούν ζωές συνανθρώπων μας 
όσο και για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Πέραν της επιστροφής, υπάρχει όμως και η… αποστροφή. Για 
τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Που τείνει να μετατρέψει  - 
κατά το προσφιλές της συνήθειο – κάτι τόσο σοβαρό σε ένα 
ακόμη φιάσκο.

Παρακολουθώντας κάποιος το όλο θέμα, αναπόφευκτα, θα 
του γεννηθούν αρκετά εύλογα ερωτήματα.

Με την πανδημία αυτή να είναι κάτι πρωτόγνωρο και την 
μεγάλη πλειονότητα του κόσμου να ανησυχεί, η κυβέρνηση 
και οι αρμόδιοι θα έπρεπε να ενημερώνουν και να 
καθησυχάζουν τον κόσμο για τα της διαδικασίας τόσο ως 
προς την εξέλιξη της, όσο και ως προς τους ‘’αριθμούς’’ για 
λόγους διαφάνειας και μόνο. Κάτι το οποίο δεν κάνουν.

Ένα τόσο μεγάλο και πολύπλοκο ζήτημα όσο ο εμβολιασμός 
ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, απαιτεί σίγουρα 
σοβαρό σχεδιασμό προτού αποφασιστεί και υλοποιηθεί. 
Η αρμόδια αρχή, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ούτε 
συνήλθε, ούτε έλαβε κάποια απόφαση. Και το Υπ. Υγείας 
κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για αυτό, εξηγήσεις τις οποίες  
δεν έδωσε ποτέ.

Έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες για διενέργεια 
εμβολιασμών εκτός των προβλεπόμενων 

διαδικασιών. Καταγγελίες δηλαδή ότι 
συγκεκριμένοι άνθρωποι ΄΄μπήκαν 

μπροστά στην σειρά’’ και 
εμβολιάστηκαν, στερώντας 

ουσιαστικά το 
εμβόλιο από 

κάποιον συνάνθρωπό μας ο οποίος ίσως το είχε 
περισσότερη ανάγκη. Τις καταγγελίες αυτές το Υπ. 
Υγείας τις άφησε αναπάντητες. 

Αναντίλεκτα, από την δική μας πλευρά υπάρχει 
απόλυτη εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, στην 
επιστημονική γνώση και έρευνα και τασσόμαστε 
υπέρ των εμβολιασμών, παρά τα όποια 
συμφέροντα που προφανώς και υπάρχουν από τα 
μονοπώλια των φαρμακευτικών τα οποία όμως δεν 
μπορούν να αναιρούν την ουσία της επιστημονικής 
αλήθειας, παροτρύνοντας παράλληλα και 
τον κόσμο να ‘’κλείσει’’ τα αυτιά, σε θεωρίες 
συνομωσίας και παρόμοιες παραφιλολογίες, 
παραμένοντας πιστός στον δρόμο της επιστήμης.
 
Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε σιωπηλοί, 
όταν μπροστά σε τόσο σοβαρά θέματα που 
άπτονται -πρωτίστως- της υγείας του λαού αλλά 
και της πληγείσας αξιοπιστίας και διαφάνειας 
του κράτους, το Υπ. Υγείας και κατ’ επέκταση η 
Κυβέρνηση επιλέγουν αλαζονικά να αφήνουν 
αναπάντητα τόσα σημαντικά ερωτήματα.

Ά



α γεγονότα που διαδραματίστηκαν την περασμένη 
εβδομάδα στην Αμερική, μόνο τυχαία δεν είναι, 
αλλά αποτελούν την κορύφωση μιας μακράς 
και βαθιάς παρακμής, της μεγαλύτερης και 

πιο ισχυρής καπιταλιστικής οικονομίας σε ολόκληρο το 
πλανήτη. 

Η σχεδιασμένη εισβολή των ακροδεξιών και αντιδραστικών 
διαδηλωτών του Τραμπ, αποτέλεσε για πολλούς το 
ράγισμα της βιτρίνας της Αμερικάνικης Δημοκρατίας. Μιας 
βιτρίνας, που κρύβει πίσω της μια κοινωνία με συνεχείς 
ανακατάξεις στο κοινωνικοοικονομικό της υπόβαθρο, 
μέσα από τον εξοντωτικό ανταγωνισμό, την εκμετάλευση, 
την φτώχια και την λιτότητα, την μαζική ανεργία και τους 
εκατομμύρια άστεγους.  

Για εμάς, το γυαλί δεν ράγισε σήμερα, γιατί πολύ απλά 
δεν θαμπωνόμαστε από την βιτρίνα του «Αμερικάνικου 
Ονείρου» αλλά βλέπουμε πάντα τη μιζέρια στο εσωτερικό 
του. Δεν ξεχνούμε τους πολέμους, τα πραξικοπήματα και 
την συντριβή χωρών της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής 
Αμερικής που σχεδιάστηκαν και δρομολογήθηκαν από 
τις Κυβερνήσεις των ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, 
το δίδυμο έγκλημα του 1974, που ήταν αποτέλεσμα 
μιας μακράς συνωμοσίας της Ουάσινγκτον, ώστε να 
καταστήσουν το νησί μας ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο 
του ΝΑΤΟ.  

Η ανάδυση της ακροδεξιάς και του εθνικισμού, δεν 
αποτελούν μεμονωμένο κομμάτι των ΗΠΑ και του 
Τράμπ, αλλά παγκόσμιο φαινόμενο. Η επιστράτευση του 
ρατσισμου και της ξενοφοβίας,  δίνουν εύφορο έδαφος, 
ώστε αντιδραστικές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται 
ως αντισυστημικές ενώ δεν είναι,  να καταλαμβάνουν 
εξουσίες και να συνιστούν την πιο ακραία και σκοταδιστική 
μορφή του συστήματος οξύνοντας τα χτυπήματα στις 
δημοκρατικές ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ως ΕΔΟΝ, προτάσσουμε την αλληλεγγύη μας με 
τους εργαζόμενους και τη νεολαία των ΗΠΑ, και θα 
στεκόμαστε απέναντι στο σύστημα που τους τσακίζει. 
Συστρατευόμαστε με τους αγώνες των αντιρατσιστικών, 
εργατικών, προοδευτικών κινημάτων που τα τελευταία 
χρόνια εντείνονται. 

Τ


