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Μαζί στον αγώνα για την προοδευτική αλλαγή
Σχεδόν οκτώ μήνες πριν τις προεδρικές ο Αβέρωφ συνεχίζει ακάθεκτος, με επικοινωνιακά τεχνάσματα και δηλώσεις που αποδεικνύουν τη συνέπεια του στη συνέχιση των πολιτικών που
έφεραν την Κύπρο σε τρομερά αδιέξοδα. Η κοινωνία δεν αντέχει τρίτη διακυβέρνηση ΔΗΣΥ, η αλλαγή είναι μονόδρομος.
Για το ΑΚΕΛ η αλλαγή δεν είναι κενή περιεχομένου, ούτε αποτελεί σχήμα λόγου. Αποτελεί κοινωνική απαίτηση για αλλαγή των πολιτικών που φτωχοποίησαν, το λαό, που οδήγησαν σε
επικίνδυνα μονοπάτια το Κυπριακό και έριξαν τον τόπο μας στο βούρκο της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η αλλαγή δεν μπορεί να επέλθει ούτε με κουστούμι «καλού παιδιού» που ράβουν
τα ΜΜΕ, άσχετα αν το «καλό παιδί» υπήρξε βασικό γρανάζι της κυβέρνησης ΔΗΣΥ και ήταν εκεί για παράδειγμα όταν εκδίδονταν διαβατήρια σε εγκληματίες. Συνεπώς όποια υποψηφιότητα
αποτελεί συνέχεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ θα μας βρει απέναντι της.
Είναι σε αυτό το πλαίσιο που το ΑΚΕΛ προσπαθεί να οικοδομήσει συμμαχίες ενόψει των προεδρικών εκλογών για να απαλλαγούμε από τη δεξιά διακυβέρνηση. Τα όποια πισωγυρίσματα δεν
αλλάζουν την ουσία. Οι διαδικασίες τρέχουν και σύντομα η αλλαγή εκτός από περιεχόμενο θα έχει και υποψήφιο. Παρόλα αυτά οι τροχοί της αλλαγής δεν θα κινηθούν από μόνοι τους. Εμείς
που επιθυμούμε την προοδευτική αλλαγή, οφείλουμε να κινήσουμε τους τροχούς χωρίς μεμψιμοιρίες και ανέξοδη κριτική. Από το χέρι μας και τον αγώνα που θα δώσουμε για να απαλλαγούμε
από τη διακυβέρνηση ΔΗΣΥ εξαρτάται η νίκη τον Φεβρουάριο του 2023. Σηκώνουμε τα μανίκια και ετοιμαζόμαστε να ριχτούμε στη μάχη για να ανατείλουν καλύτερες μέρες για την Κύπρο και
το λαό μας.

Η ακρίβεια σαρώνει και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα
Η προεκλογική εκστρατεία διεξάγεται σε μια περίοδο που η ακρίβεια, απότοκο και των πολιτικών ΑναστασιάδηΔΗΣΥ, σαρώνει την κοινωνία. Η ακρίβεια τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν είναι κυπριακό φαινόμενο αλλά αποτελεί
παγκόσμιο φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στην πανδημία που άλλαξε την εικόνα των αγορών και του εμπορίου.
Η ανάγκη των μονοπωλίων να κερδοσκοπήσουν στα πλαίσια του συστήματος που βασίζεται στην εκμετάλλευση και
στο νόμο του κέρδους, εντάθηκε τους τελευταίους μήνες λόγω και του ανοίγματος των αγορών. Επιπρόσθετα των
πιο πάνω η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ πιστή στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της όχι μόνο αρνείται να πάρει
μέτρα που θα κτυπούν την αισχροκέρδεια και θα δώσουν μια μικρή ανάσα στους εργαζόμενους αλλά αρνείται
και ότι υπάρχει πρόβλημα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει πως «οι λεγόμενοι κοινωνικοί δείκτες
καταγράφουν σημαντικότατη βελτίωση τα τελευταία χρόνια σύμφωνα».
Την ίδια ώρα που οι τιμές στην ενέργεια (καύσιμα, ηλεκτρισμός κλπ) και στα τρόφιμα σαρώνουν τα νοικοκυριά, οι
μισθοί μένουν σταθεροί, γεγονός που μειώνει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και αυξάνει τον πληθωρισμό
με τραγικές συνέπειες για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι μισθοί στην Κύπρο
είναι 40% πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν κατά
κύριο λόγο οι νέοι και οι νέες, που εργάζονται ως επί το πλείστον με ευέλικτους όρους εργασίας, ελαστικά ωράρια
και χωρίς συλλογικές συμβάσεις.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα Νέων Εργαζομένων, διεξάγει την εκστρατεία του με σύνθημα «Παραφουσκωμένες
τιμές – Ξεφούσκωτοι μισθοί – Στήριξη των νέων εργαζομένων τώρα» προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα που
απαλύνουν σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις που προκαλεί η αύξηση των τιμών στα λαϊκά στρώματα. Συγκεκριμένα
προτείνουμε
•Τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.
•Μείωση του ΦΠΑ και επιβολή πλαφόν σε είδη πρώτης ανάγκης.
•Αναθεώρηση και αναπροσαρμογή επιδομάτων ώστε να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
•Διεύρυνση των κριτηρίων της ΑΗΚ για να ενταχθούν περισσότεροι καταναλωτές στη μειωμένη διατίμηση ρεύματος.
•Εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και θέσπιση αξιοπρεπούς κατώτατου μισθού για όλους/ες.
•Πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ και επέκταση σε όλους τους εργαζόμενους.

Πλησιάζουν οι μέρες για το 34ο Παγκύπριο Φεστιβάλ!
Το
μεγαλύτερο
πολιτιστικό
γεγονός του καλοκαιριού που τόσο
περιμέναμε, έρχεται! Στις 6,7 και
8 Ιουλίου η καρδιά της νεολαίας
θα κτυπά στην Πύλη Αμμοχώστου
στο 34ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ.
Το φεστιβάλ, όαση πολιτισμού και
πολιτικής ανάτασης της νέας γενιάς
θα πραγματοποιηθεί φέτος κάτω
από το σύνθημα «Με οργάνωση και
αγώνα παίρνουμε το μέλλον στα
χέρια μας». Οι προφεστιβαλικές
δραστηριότητες που θα ξεκινήσουν
τον Μαϊο έχουν ως στόχο να
μεταφέρουν το μήνυμα του φεστιβάλ
σε όλη την Κύπρο. Ραντεβού στις
6,7,8 Ιουλίου στο 34ο Παγκύπριο
Φεστιβάλ.
•Άλκης Συλικιώτης
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ
Λευκωσίας-Κερύνειας
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παραπολιτικά

συνέντευξη

Όταν ο κ. Αναστασιάδης υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις σε βασικά
είδη και τρόφιμα είναι παγκόσμιο φαινόμενο γνωρίζει ότι λέει
τη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι τα όσα έπρεπε
να κάνει και δεν έκανε η κυβέρνηση του, αφήνοντας τους
εργαζόμενους και τα νοικοκυριά έρμαιο στην ακρίβεια.
Ο κ. Αναστασιάδης γνωρίζει ότι οι αυξήσεις τιμών στην
ηλεκτρική ενέργεια είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας του
να φέρει Φυσικό Αέριο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής
αλλά και της απουσίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την
εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην οικονομία,
ενέργειες που θα μείωναν σημαντικά το κόστος ενέργειας.

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με
ευχολόγια και αναλύσεις αλλά με
συγκεκριμένες πολιτικές. Πολιτικές
παρέμβασης του Κράτους, στήριξης
του εισοδήματος των νοικοκυριών και
αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας και
της εκμετάλλευσης στην αγορά.

Γνωρίζει ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού
άφησε την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στις αυξήσεις
στο τομέα των καυσίμων. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνά ότι
με απόφαση της κυβέρνησης Αναστασιάδη – Συναγερμού
διαλύθηκε η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου και έμεινε ο τόπος
χωρίς στρατηγικά αποθέματα σιτηρών.

«N»: Πως αντέδρασε το ΑΚΕΛ και τι
προτείνει; Φέρνουν αποτελέσματα
οι παρεμβάσεις του για τον απλό
αργαζόμενο;
Το ΑΚΕΛ έχει προχωρήσει σε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εντός
αλλά και εκτός της Βουλής διότι
απέναντι μας έχουμε μια κυβέρνηση
που έχει παραδοθεί, αφήνοντας την
κοινωνία και τη χώρα στο έλεος της
ακρίβειας.

Όσο όμως ο Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνηση
Συναγερμού ξεχνούν ή κάνουν πως ξεχνούν, η κοινωνία
συνεχίζει να φορτώνεται την ακρίβεια. Αντί λοιπόν να
ρίχνουν τόνους μελάνι για να απαντούν κάθε φορά στο
ΑΚΕΛ, καλύτερο θα ήταν να βγουν από τα γραφεία τους και
να δουν την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες συμπολίτες
μας. Να αντιληφθούν, έστω και τώρα, ότι έχουν ευθύνη να δώσουν
λύσεις στην κοινωνία.

Ασφαλώς και όχι. Οι βασικότερες αυξήσεις
που καταγράφονται διεθνώς αφορούν τα
καύσιμα, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Αγαθά
που καλύπτονται τις βασικές ανάγκες των
νοικοκυριών. Γνωρίζουμε όμως ότι στα μεσαία
και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα για αυτές
τις ανάγκες ξοδεύεται μεγαλύτερο ποσοστό
του εισοδήματος τους, εφόσον είναι οι πρώτες
δαπάνες που θα ξοδέψει μια οικογένεια.

Όσο όμως ο Νίκος
Αναστασιάδης
και η κυβέρνηση
Συναγερμού ξεχνούν
ή κάνουν πως ξεχνούν, η
κοινωνία συνεχίζει
να φορτώνεται την
ακρίβεια

Ενδεικτικά, μια οικογένεια από τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα δαπανά
κατά μέσο όρο το ένα τρίτο του εισοδήματος της για τρόφιμα, σε αντίθεση με μια
οικογένεια από τα ψηλότερα εισοδηματικά που δαπάνα λιγότερο από το ένα δέκατο
του εισοδήματος. Αυτή η ανισομέρεια δείχνει και το βαθμό που επηρεάζουν οι
αυξήσεις τα διάφορα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας. Η ακρίβεια είναι
φαινόμενο που σπρώχνει με μεγαλύτερη ένταση στη φτώχεια τμήματα του
πληθυσμού από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

«N»: Υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης της κυπριακής κυβέρνησης για
την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Ακόμα ένας μύθος που καλλιέργησε η κυβέρνηση είναι ότι δεν υπήρχαν
δυνατότητες, ούτε οικονομικές αλλά ούτε και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για να λάβουμε μέτρα στήριξης. Αυτός ο μύθος όμως έχει
καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
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Η ακρίβεια είναι
φαινόμενο που
σπρώχνει με
μεγαλύτερη ένταση
στη φτώχεια τμήματα του
πληθυσμού από
τα χαμηλότερα
εισοδηματικά
στρώματα.

«N»: Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και συνεχίζει να επηρεάζει σε
πολύ μεγάλο βαθμό τους υλικούς όρους διαβίωσης του κυπριακού
λαού. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι είναι ένα φαινόμενο με εξ’
ολοκλήρου εξωγενή αίτια. Πόσο αληθεύει αυτό;

«N»: Ένα άλλο αφήγημα είναι ότι η
ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο που
πλήττει οριζόντια ολόκληρη την κοινωνία
ανεξάρτητα κοινωνικό-οικονομικής
θέσης. Επηρεαζόμαστε όλοι και στον
ίδιο βαθμό από την ακρίβεια;
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Από το περασμένο καλοκαίρι έχουμε
εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις
μας υποδεικνύοντας τους κινδύνους και
καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και
υπομνήματα. Παράλληλα έχουμε κινητοποιήσει
την κοινωνία, οργανώνοντας συγκεντρώσεις σε
όλες τις πόλεις κατά της ακρίβειας.
Είναι φανερό ότι την ώρα που οι τιμές καυσίμων και η ακρίβεια
συνεχίζουν να καλπάζουν δεν μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίζει
να σφυρίζει αδιάφορα αφήνοντας την κοινωνία απροστάτευτη.
Δέκα χρόνια προηγουμένως ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Συναγερμούς έστηναν
επικοινωνιακές φιέστες ρίχνοντας κροκοδείλια δάκρυα για τις τιμές των καυσίμων
αλλά σήμερα δεν βρίσκουν λέξη να πούνε για την ακρίβεια.
Επίσης έχουμε προχωρήσει
με προτάσεις νόμου στη Βουλή
(σημ. εκ της σύνταξης: δες
περισσότερα στην σελ. 6).
Οι προτάσεις επιδιώκουν την
μείωση του Φ.Π.Α στο ηλεκτρικό
ρεύμα από το 19% στο 9%, την
κατάργηση της επιβολής Φ.Π.Α πάνω
στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα
για να υπάρξει μείωση της τιμής των
καυσίμων και επέκταση της δυνατότητας
επιβολής πλαφόν στα καύσιμα ώστε
δίνεται η δυνατότητα επιβολής τους με
βάση τις τρέχουσες συνθήκες.

Παράλληλα
έχουμε
κινητοποιήσει την
κοινωνία,
οργανώνοντας
συγκεντρώσεις σε
όλες τις πόλεις
κατά της ακρίβειας.

Επιπλέον έχουμε καταθέσει κι άλλες
συγκεκριμένες προτάσεις δημόσια. Ζητούμε
την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ ως μηχανισμού αποκατάστασης της αγοραστικής αξίας των μισθών,
την αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας για να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος διαβίωσης και
την αξιοποίηση του μηχανισμού της επιβολής πλαφόν και σε βασικά είδη για προστασία από την
αισχροκέρδεια.

Ακόμα και αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το συγκεκριμένο ιδεολογικό
της στίγμα, έχει αναγκαστεί να ανακοινώσει σειρά μέτρων και
εργαλείων που αποτελούν συστάσεις προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Θα το πούμε ξανά. Είτε το παραδέχεται είτε όχι η κυβέρνηση, η ακρίβεια γιγαντώνεται καθημερινά,
για ν’ αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Έχουν ληφθεί αποφάσεις για
ροκανίζοντας το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας. Και δεν αντιμετωπίζεται με δικαιολογίες και μισόλογα,
στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών από το αυξανόμενο κόστος
αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες. Και αυτό απαιτούμε να γίνει.
ενέργειας, για μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α σε είδη πρώτης
ανάγκης ακόμα και για προσωρινή επιδότηση νοικοκυριών για να
•Επιμέλεια:
αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Είναι να διερωτάται κανείς,
Πέτρος Πέτρου
η δική μας κυβέρνηση τι έχει αξιοποιήσει από όλα αυτά, τι κάνει
Μέλος Συντακτικής «Ν»
-αν πραγματικά θέλει να κάνει- για να βοηθηθεί ο κόσμος;
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ρόσφατα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, θέλοντας να
δώσει έμπρακτες λύσεις στο θέμα της ακρίβειας μπροστά
στην αδιαφορία της κυβέρνησης, ανέλαβε νομοθετικές
πρωτοβουλίες που αφορούν στα πετρελαιοειδή και στο ηλεκτρικό ρεύμα,
δύο τομείς που απασχολούν ολόκληρη την κοινωνία.
Η πρώτη πρόταση νόμου, η οποία έχει ήδη κατατεθεί, σκοπό έχει την
τροποποίηση της νομοθεσίας για τον καθορισμό ανώτατων τιμών πώλησης
(πλαφόν) σε ειδικές περιπτώσεις στα πετρελαιοειδή, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Ενέργειας να εκδίδει διάταγμα, με το
οποίο να καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης για τα πετρελαιοειδή, όταν
στην αγορά επικρατούν ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης της τιμής σε βασικά καταναλωτικά
προϊόντα, με στόχο πάντα την προστασία των καταναλωτών. Οι πρόνοιες
της υφιστάμενης νομοθεσίας περιορίζουν την εξουσία του Υπουργού να

Ο κύκλος των αυξήσεων
σε βασικά προϊόντα
γίνεται ασφυκτικός
κλοιός για κάθε μέση
οικογένεια που με μεγάλη
δυσκολία προσπαθεί να επιβιώσει,
αλλά και για κάθε νέο
που ξεκινά τώρα να
στέκεται στα πόδια του.

εκδίδει διάταγμα μόνο στις
περιπτώσεις που το ύψος των
λιανικών τιμών πώλησης είναι σε
υπερβολικά ψηλότερο επίπεδο
από ότι δικαιολογείται από τις
διεθνείς και εγχώριες συνθήκες
που επικρατούν.
Η δεύτερη πρόταση νόμου -που
θα κατατεθεί άμεσα- αφορά στην
τροποποίηση της νομοθεσίας για
το ΦΠΑ, ώστε να μην επιβάλλεται
ΦΠΑ επί του φόρου κατανάλωσης
των πετρελαιοειδών, το οποίο
συνιστά στην ουσία διπλή
φορολογία.
Η
τροποποίηση
αυτή κρίθηκε ως αναγκαία από
την
Κοινοβουλευτική
Ομάδα
του ΑΚΕΛ, ώστε να μειωθεί
η έκθεση των καταναλωτών
στις μεταβαλλόμενες τιμές των
ενεργειακών προϊόντων. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το κείμενο των συμπερασμάτων
του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στο οποίο
καταγράφεται ότι η προστασία των καταναλωτών και κυρίως των πιο ευάλωτων, αποτελεί προτεραιότητα
για όλα τα κράτη – μέλη, τα οποία θα πρέπει και να αναλάβουν και τα κατάλληλα μέτρα.
Ως εκ τούτου, η ψήφιση της πρότασης αναμένεται
να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της ακρίβειας και να παρέχει ουσιαστική στήριξη
στους καταναλωτές για να ανταποκριθούν στο
ιδιαίτερα αυξημένο κόστος των πετρελαιοειδών.
Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν πολύ
ψηλές και -δυστυχώς- ο καταναλωτής έχει
πλέον εξαντληθεί. Ο κύκλος των αυξήσεων σε
βασικά προϊόντα γίνεται ασφυκτικός κλοιός για
κάθε μέση οικογένεια που με μεγάλη δυσκολία
προσπαθεί να επιβιώσει, αλλά και για κάθε
νέο που ξεκινά τώρα να στέκεται στα πόδια
του. Για μια σχεδόν δεκαετία, η Κυβέρνηση δεν
προχωρεί στην εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων

Για μια σχεδόν
δεκαετία, η
Κυβέρνηση δεν
προχωρεί στην εφαρμογή

ουσιαστικών μέτρων
για την επίλυση
του προβλήματος

για την επίλυση του προβλήματος. Αντ’ αυτού, λόγω της
αδράνειας της Κυβέρνησης, δεν έχει καλυφτεί ο στόχος του
10% που έχει τεθεί από την Ε.Ε. για τις μεταφορές μέχρι το
2020 και για να αποφύγουμε ως κράτος μέλος την επιβολή
προστίμου. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση προχώρησε στην
υποχρεωτική πρόσμιξη βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης
με διάταγμα του τέως Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, απόφαση η οποία έχει αυξήσει τις τιμές κατά 10
σεντ τουλάχιστον το λίτρο.
Τον περασμένο Νοέμβριο, όλα τα κόμματα πλην του ΔΗ.ΣΥ,
ψήφισαν σε νόμο την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ και άλλων
κομμάτων, για μείωση του ΦΠΑ. στο ηλεκτρικό ρεύμα από
19 σε 9% για όλους τους καταναλωτές. Παρ΄ όλα αυτά, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να αναπέμψει το
νόμο.

Το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών
που συντάχτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2021 για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών
ενέργειας, παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για αντιμετώπιση
των άμεσων επιπτώσεων αυτών. Ως αποτέλεσμα αυτού, το ΑΚΕΛ μαζί με το ΔΗΚΟ, την
ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων, έχουν επανακαταθέσει την πρόταση νόμου, η οποία
κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απότομης αύξησης των
τιμών.
Οι ευθύνες της Κυβέρνησης αναφορικά με την πολύ ψηλή τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος είναι βαρύτατες και οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:
• H κυβέρνηση δεν προχώρησε σε ουσιαστική διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό
ισοζύγιο, αφού δεν έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό προώθησης των ΑΠΕ.
• Το δίκτυο εξακολουθεί να είναι πεπαλαιωμένο και σε πολλές περιοχές δεν μπορεί να
δεχθεί επιπρόσθετο φορτίο από ΑΠΕ και αναμένεται εδώ και χρόνια την αντικατάσταση
ή αναβάθμισή του.
• Στον τομέα της αποθήκευσης η Κυβέρνηση έχει μείνει στάσιμη.
• Υπενθυμίζεται ότι ακόμα αναμένεται από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε
μειοδοτικούς διαγωνισμούς για έργα ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι χώρες στο εξωτερικό
πέτυχαν με τέτοιους διαγωνισμούς κόστος αποφυγής περίπου 2 σεντ ανά κιλοβατώρα,
ενώ σήμερα στην Κύπρο το κόστος αποφυγής ξεπερνά τα 16 σεντ.
• Ενώ το Υπουργείο Ενέργειας διαβεβαίωνε ότι η είσοδός μας στην ελεύθερη
ανταγωνιστική αγορά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος θα γινόταν τον Ιούλιο
του 2014, αυτό ακόμα δεν έχει γίνει.
• Ενώ το ίδιο το κράτος καθόρισε ως στόχο την εισαγωγή φυσικού αερίου για
ηλεκτροπαραγωγή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, η Κυβέρνηση απέτυχε τέσσερις
φορές να εισάξει φυσικό αέριο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουμε βαρύτατα
πρόστιμα για τις εκπομπές ρύπων, τα οποία επωμίζονται οι καταναλωτές. Φέτος
υπολογίζεται ότι θα πληρώσουμε περίπου 200 εκ. ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορικά με το θέμα των ρύπων, η Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΑΚΕΛ απέστειλε πρόσφατα σχετική ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο,
μέσω της οποίας ζητείται να κατατεθούν επίσημα τα στοιχεία για τα έσοδα των
τελευταίων πέντε χρόνων από τη δημοπράτηση των ρύπων, καθώς και τις δράσεις
στις οποίες δαπανήθηκε το 50% των εσόδων αυτών.
•Νικολέττα Σοφοκλέους
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα ΑΚΕΛ
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υμπληρώνονται φέτος 77 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και τα διδάγματα παραμένουν επίκαιρα. Αυτή τη μέρα κάθε χρόνο, τιμούμε όλους εκείνους τους
ήρωες που τάχθηκαν κατά του χιτλεροφασισμού, δίνοντας ακόμα και τις ζωές τους.
Ευρώπη, αρχές της δεκαετίας του 40΄. Η ναζιστική Γερμανία και η φασιστική Ιταλία, με ηγέτες τους Χίτλερ και Μουσολίνι, έχουν υπό την κατοχή τους σχεδόν ολόκληρη την
Ευρώπη, ενώ ήδη από το 1939 μαίνεται ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι λαοί, όπως και σε κάθε πόλεμο, υποφέρουν από τα δεινά του και την καταπίεση της ναζιστικής κατοχής.

Αντιδρώντας, οι λαοί με πρωτοπόρους τα κομμουνιστικά κόμματα, συγκροτούν μέτωπα αντίστασης για να πολεμήσουν κατά του φασισμού και του ναζισμού τόσο στις κατοχικές από τις
δυνάμεις του άξονα περιοχές όσο και σαν μέρος των τακτικών στρατών.
Η μεγάλη αντεπίθεση ξεκίνησε από το Στάλινγκραντ όπου οι στρατιές του Χίτλερ δέχθηκαν ταπεινωτική ήττα από τον Κόκκινο στρατό και τον Σοβιετικό λαό τον Φεβρουάριο του 1943.
Κάπου εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Χιτλεροφασισμό. Στις 30 Απριλίου 1945 το Βερολίνο περνά εξολοκλήρου στον έλεγχο του Κόκκινου Στρατού και στις 8 Μαίου η Ναζιστική
Γερμανία υπογράφει συνθηκολόγηση άνευ όρων. Στις 9 Μαΐου ελευθερώνεται και η τελευταία Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η Πράγα. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον
μεγαλύτερο που βίωσε η ανθρωπότητα, ο σοβιετικός λαός σήκωσε το κύριο βάρος και πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα σε θυσίες με πάνω απο 20 εκατομμύρια νεκρούς.
Συμμετοχή είχε φυσικά και η Κύπρος, παρόλο που δεν υπήρξε ενεργό πεδίο μάχης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κ.Ε του ΑΚΕΛ την 16η Ιουνίου 1943, πήρε μια ιστορική απόφαση,
όπου καλούσε τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να καταταχθούν εθελοντικά στο Βρετανικό στρατό, για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της Ελλάδας και των υπόλοιπων
κατακτημένων λαών. Ήταν μια συνειδητή απόφαση για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντιφασιστικής κινητοποίησης κατά του χιτλεροφασισμού, αφού το ΑΚΕΛ από την ιδρυτική του
συνέλευση χαρακτηρίζεται σαν ‘’Δημοκρατικό, Αντιφασιστικό και Αντιχιτλερικό’’ Κόμμα. Οι ΑΚΕΛιστές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την απόφαση και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα
αφού μαζί με άλλους χιλιάδες Κύπριους, 11 μέλη της Κ.Ε και εκατοντάδες από τα μέλη του κόμματος, κατατάγηκαν με την πρόθεση να θυσιάσουν ακόμα και τις ζωές τους.

Συνειδητή προσπάθεια παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας:
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνειδητή προσπάθεια
Την ίδια ώρα, η απενοχοποιήση του ναζισμού φασισμού
παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας από την αστική τάξη, που
νεκρανασταίνει τα μισαλλόδοξα αυτά ιδεολογήματα
θέλει με αυτόν τον τρόπο να μειώσει τη καθοριστική συνεισφορά
με τραγικά για τους λαούς αποτελέσματα. Φυσικά για
της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και των υπόλοιπων λαών του
την νεκρανάσταση αυτή η ΕΕ δεν μένει άπραγη. Στην
κόσμου που με σθένος αντιτάχθηκαν στο χιτλεροφασισμό.
καλύτερη απλά δεν βλέπει η ακούει κάτι μεμπτό όταν
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Ε.Ε.
θέτουν το κομμουνιστικό και
καθιέρωσε την 9η Μαΐου ως μέρα της
εργατικό κίνημα στην παρανομία
Ευρώπης, θέλοντας έτσι να αποκρύψει
ή
διαπράττουν
διάφορα
Εμείς ως ΕΔΟΝίτες,
την σημασία για την μεγάλη νίκη των
εγκλήματα εναντίων του, όταν
Σοβιετικών αλλά και την αυτοθυσία
θέτουν εκτός νόμου τα σύμβολα
η αγωνιστική
όλων των κομμουνιστών.
του κλπ. Σε αρκετά από αυτά τα
νεολαία του τόπου
καθεστώτα εμπλέκεται ανοικτά
Επιπλέον,
κεντρικό
στοιχείο
στο εσωτερικό τους για να τα
μας, έχουμε καθήκον
παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας
επιβάλει. Τραγικό παράδειγμα
να συνεχίζουμε να τιμούμε
που τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα
η Ουκρανία με την στήριξη του
όλους αυτούς που
κι εντονότερο, είναι η προσπάθεια
πραξικοπήματος το 2014 και
εξίσωσης του κομμουνισμού με τον
των εγκλημάτων που διέπραξαν
αγωνίστηκαν σθεναρά
φασισμό-ναζισμό, στα πλαίσια της
μέχρι και σήμερα αλλά και με τα
για να τσακίσουν τον
λεγόμενης θεωρίας των δύο άκρων.
αποτελέσματα που σήμερα βιώνει
φασισμό.
Ένα επιχείρημα που από τη γένεση του
ο ουκρανικός λαός λόγω της
είναι αναληθές, όμως η ιστορία δεν
εισβολής της Ρωσίας.
ξεγράφει ούτε αλλοιώνεται κατά το
δοκούν.
Τα πιο πάνω εντάσσονται σε ένα
πλαίσιο απέλπιδας προσπάθειας από μέρος της ΕΕ να
Έτσι αυθαίρετα προσπαθούν να μας πείσουν ότι κομμουνιστές
πλάσει μια ψευδή ιστορική συνείδηση της «Ενωμένης
και φασίστες είναι τα δύο άκρα που βρίσκονται εκτός του
Ευρώπης» με βασικό συστατικό τον Αντικομουνισμό.
συνταγματικού τόξου των αστικών «δημοκρατιών». Αγνοώντας
επιδεικτικά το γεγονός ότι κάθε δημοκρατικό δικαίωμα έχει
Σήμερα, εμείς ως ΕΔΟΝίτες και η αγωνιστική νεολαία
την σφραγίδα των αγώνων και θυσιών των κομμουνιστών.
του τόπου μας, έχουμε καθήκον να συνεχίζουμε να
Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν την επιστημονική βάση που
τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν σθεναρά για
εμπεριέχει η κομμουνιστική θεωρεία, που σαν βασικό σκοπό
να τσακίσουν τον φασισμό. Επίσης έχουμε χρέος να
της έχει την κίνηση της ιστορίας προς τα μπρος. Θέλοντας
συνεχίσουμε τον αντιφασιστικό αγώνα που δυστυχώς
να ταυτίσουν αυτή την ανθρωποκεντρική αντίληψη με μια
είναι υπαρκτός ακόμα και στις μέρες και δεν πρέπει
αντίληψη στηριγμένη στην μισαλλοδοξία και την διαίρεση της
να ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση όποιαδήποτε
ανθρωπότητα, σε ανθρώπους και υπανθρώπους. Φτάνουν στο
προσπάθεια εξίσωσης της ιδεολογίας μας με αυτή του
σημείο να φορτώνουν στην ΕΣΣΔ το ξέσπασμα του Β ΠΠ, να
φασισμού-ναζισμού αλλά και οποιαδήποτε προσπάθεια
ανακηρύσσουν «Ηέρα μνήμης των θυμάτων των ολοκληρωτικών
παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας που στόχο έχει
καθεστώτων».
να μειώσει την συνεισφορά των κομμουνιστών και τη
διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων.
Αυτό όμως είναι η πρώτη πράξη του εγκλήματος. Αφού
νομίσουν ότι ισοπέδωσαν τους αγώνες των κομμουνιστών
Τιμή και Δόξα στους ήρωες μας!
και αφού απενοχοποιήσουν των φασισμό ναζισμό έρχεται η
Ζήτω η Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών!
σειρά του Αντικομουνισμού. Εστί πλέων χτυπούν ανοικτά την
Κομμουνιστική ιδεολογία πλάθοντας εγκλήματα, μιλούν δήθεν
•Ελένη Αλέκου
για ουτοπικά επικίνδυνα οράματα κλπ. Το αποκορύφωμα
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
της παράκρουσης αυτής είναι η εισαγωγή στον «διάλογο» το
Τ.Ο. Νέων Εργαζομένων Αυγόρου
επιχείρημα ότι πλέων οι κομμουνιστές πρέπει να πληρώσουν
για τα εγκλήματα τους.
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Κύπρος είναι μια βαθιά διαιρεμένη κοινωνία. Ο ορισμός αυτός χαρακτηρίζει
τοποθεσίες που παρουσιάζουν αδυναμία επίλυσης του διχασμού και
λήψης κοινών αποφάσεων κρατώντας την περιοχή διχασμένη -ενέχεται
να συμπεριλαμβάνονται και απειλές βίας (Guelke, 2012). Υπάρχει μακρά
ιστορία σύγκρουσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων (Ε/Κ) και Τουρκοκυπρίων
(Τ/Κ), λόγω της παρέμβασης των ‘μητέρων’ πατρίδων Ελλάδας και
Τουρκίας αντίστοιχα -και για κάποιους κοινωνικοπολιτικούς λόγους η
Τουρκία εισέβαλε στο νησί και το μοίρασε. Το άνοιγμα των σημείων ελέγχου το 2003
έδωσε την ευκαιρία σε Ε/Κ και Τ/Κ να έρθουν πιο κοντά, να αυξήσουν τις δι-ομαδικές
επαφές μεταξύ τους (Till et al., 2013) και ταυτόχρονα οι ερευνητές είχαν την ευκαιρία
να εξετάσουν σε βάθος αυτές τις διακοινοτικές σχέσεις. Από πολιτική άποψη, οι ηγέτες
και των δύο κοινοτήτων από το 1975 προσπαθούν να λύσουν το Κυπριακό με όρους
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (Renard, 2019).
Ως βαθιά διχασμένη κοινωνία, η Κύπρος χωρίζεται όχι μόνο από τα σύνορα, αλλά ο
διαχωρισμός είναι εμφανής σε όλες τις πολιτισμικές πτυχές. Και οι δύο κοινότητες
μοιράζονται τρεις κύριες θέσεις ταυτότητας. Περίπου, το ένα τρίτο του πληθυσμού και
στις δύο κοινότητες έχει θέσεις συμφιλίωσης με υψηλά επίπεδα επαφής, εμπιστοσύνης
και χαμηλά επίπεδα απειλής, το άλλο ένα τρίτο έχει κοινοτική θέση με χαμηλότερα
επίπεδα εμπιστοσύνης και επαφής και υψηλά επίπεδα απειλής και ένα άλλο τρίτο έχει
εθνο-εθνικιστική θέση με υψηλά επίπεδα απειλής και χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και
επαφής (Ψάλτης, 2011; Ψάλτης, 2016).

Οι προαναφερθείσες ιδεολογικές θέσεις μεταδίδονται μέσω του εκπαιδευτικού πλαισίου.
Η εκπαίδευση είναι μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Η
ιστορία στο εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει δύο αντιφατικές αφηγήσεις και στις δύο
κοινότητες. Στην Ε/Κ κοινότητα η ιστορική αφήγηση ξεκινά το 1974 με την τουρκική
εισβολή. Οι Ε/Κ μαθητές προσαρμόζουν την προοπτική της μονόπλευρης θυματοποίησης
κατηγορώντας την Τουρκία για την εισβολή (Μακρυγιάννη & Ψάλτης, 2007) και τα ΜΜΕ
ακολουθούν την ίδια τάση παρουσιάζοντας εθνικιστικές κοινωνικές αναπαραστάσεις
(Αβρααμίδου, Ψάλτης, 2019). Επίσης, επικρατεί άποψη της επανένωσης του νησιού με
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα κυριαρχεί
το αφήγημα των δύο ξεχωριστών κρατών, καθώς η συμβίωση με τους Ε/Κ υπήρξε
καταπιεστική και κυριαρχική εναντίων τους με την τουρκική εισβολή να αποτελεί
ειρηνική επιχείρηση που τους έσωσε από τους Ε/Κ.
Η Θεωρία Δικαιολόγησης Συστήματος (SJT) έχει προταθεί από τους Jost και Banaji
(1994) και αναφέρεται στην απόδοση του ατόμου για το σύστημα ως δίκαιη, ακόμη και
αν δεν είναι. Η θεωρία δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη δικαιολόγηση του εγώ
(Lippmann, 1922; Katz & Braly, 1935; Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford,
1950) η οποία είναι η αιτιολόγηση των στάσεων και των συμπεριφορών του εαυτού και
της ομαδικής δικαιολόγησης (Hogg & Abrams, 1988; Huici , 1984· Tajfel, 198la,b) που
είναι η αιτιολόγηση ομαδικών στάσεων και συμπεριφορών. Γενικά, η θεωρία προέρχεται
από τις αναλύσεις του Μαρξ για την κοινωνία όταν αναφερόταν στο σύστημα και την
ανισότητα (Godfrey & Wolf, 2016).
Συνεπώς, η εκλογίκευση της άλυτής σύγκρουσης στην Κύπρο φέρνει στο προσκήνιο
κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες που συντηρούν αυτό το κλίμα. Τόσο η ελληνοκυπριακή,
όσο και η τουρκοκυπριακή κοινότητα, ζώντας σε δύο περιοχές μοιρασμένες δικαιολογούν
ένα στάτους κβο διαφθοράς και μη δημοκρατικότητας εστιάζοντας και τονίζοντας τη
σύγκρουση με τη Τουρκία και όχι στην ομαλή λειτουργία ενός ευρωπαϊκού κράτους.
Η ενσωμάτωση μιας κουλτούρας θυματοποίησης όσον αφορά ένα «εξωτερικό εχθρό»
επιτάχυνε την εδραίωση σε ολόκληρη την κοινωνία μια θυματοποιήσης σε εσωτερικά
προβλήματα συντηρώντας ένα φαύλο κύκλο «ανικανότητας» για αντίδραση.

Ακολουθώντας αυτό το ρεύμα σκέψης, η βιβλιογραφία στην Κύπρο έδωσε μεγαλύτερη
έμφαση σε άμεσους (βλ. Yucel & Psaltis, 2019) και έμμεσους (βλ. Husnu & Crisp, 2010) τύπους
δια-ομαδικής επαφής και στην ανάλυση ιστορικών αφηγήσεων και από τις δύο κοινότητες
(βλ. Μακρυγιάννη & Ψάλτης 2007). Επίσης, η έρευνα στην Κύπρο έχει δώσει κριτικά το
κοινωνικοπολιτικό προφίλ των ανθρώπων και από τις δύο κοινότητες και τις πεποιθήσεις
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (Ψάλτης, 2016).
Ως εκ τούτου, λείπουν ορισμένες σημαντικές έρευνες σχετικά με την ανάλυση αυτών των
ιδεολογιών και το πως ιστορικά έχουν προσαρμοστεί στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της
Κύπρου. Με λίγα λόγια, το κυπριακό πλαίσιο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και μια
πιο συστημική εξέταση του Κυπριακού θα μπορούσε να εισαγάγει νέους δρόμους στους
θεωρητικούς αναλυτές, αλλά και δείξει στους Κύπριους τη δύναμη της δικαιολόγησης
εσωτερικών προβλημάτων λειτουργίας του κράτους.

•Αντρέας Μιχαήλ, MSc
--------------------------------Διδακτορικός Φοιτητής Ψυχολογίας
Ερευνητικός Βοηθός, Εργαστήριο
Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρο
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Περιορισμένη εμβέλεια

ριν από εννέα χρόνια, νωρίς ένα πρωί του
Απριλίου, το κτίριο Rana Plaza κατέρρευσε,
κοντά στη Ντάκα, την πρωτεύουσα του
Μπαγκλαντές, σκοτώνοντας 1.134 ανθρώπους.
Έφτιαχναν ρούχα για μεγάλες διεθνείς εταιρίες
και είχαν παρακαλέσει να μην τους στείλουν
μέσα αφού εμφανίστηκαν βαθιές ρωγμές στο οκταώροφο
κτίριο την προηγούμενη μέρα. Μερικοί διευθυντές απείλησαν
ότι θα περικόψουν τους μισθούς τους εάν αρνούνταν να
πάνε στη δουλειά.

Το Κοινοβούλιο ζήτησε να καλύπτονται όλες οι μεγάλες εταιρείες και οι ΜΜΕ υψηλού κινδύνου που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, αντί
να εφαρμόζεται η νομοθεσία μόνο σε πολύ μεγάλες εταιρείες που πληρούν υψηλά όρια εργαζομένων και κύκλου εργασιών, και μόνο σε
ορισμένες μεγάλες εταιρείες από τομείς υψηλού κινδύνου. Ως έχουν, οι κανόνες αναμένεται να επηρεάσουν μόνο το 1% των επιχειρήσεων της
ΕΕ. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν συστημικούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως οι εξορυκτικές
βιομηχανίες ή η κλωστοϋφαντουργία, αλλά αποτυγχάνει να ρυθμίσει σωστά τις εταιρείες σε αυτούς τους τομείς.

Αυτή ήταν η πιο θανατηφόρα καταστροφή στη βιομηχανία
ενδυμάτων που έγινε ποτέ, αλλά παρόμοια περιστατικά
δεν είναι ασυνήθιστα. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο,
διασυνδεδεμένο κόσμο, τέτοιες τραγωδίες μπορούν να
προληφθούν τουλάχιστόν με την κατάλληλη νομοθεσία.

Ανεπαρκείς υποχρεώσεις για τις εταιρείες

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία σχετικά
με τη Δέουσα Επιμέλεια για την Εταιρική Αειφορία, που
κυκλοφόρησε στις 23 Φεβρουαρίου 2022, θα έπρεπε να έχει
θεσπίσει κανόνες για τις εταιρείες να σέβονται τα ανθρώπινα
δικαιώματα και το περιβάλλον στην παγκόσμια αλυσίδα
εφοδιασμού. Ωστόσο, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει αυτά
τα συστημικά ζητήματα, παρέχοντας αντίθετα μια λίστα
για τις εταιρείες.
Η πρόταση δεν ταιριάζει με τη φιλοδοξία που απαιτεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αγνοεί πολυάριθμες πιεστικές
απαιτήσεις των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών.
Ξεφεύγει επικίνδυνα από τα διεθνή πρότυπα και θέτει σε
κίνδυνο τις παγκόσμιες προσπάθειες κατά της εταιρικής
ατιμωρησίας. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή φαίνεται
να εστιάζει περισσότερο στην ελάφρυνση των υποχρεώσεων
για τις εταιρείες παρά στην προστασία και στην παροχή
πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα. Αυτό είναι
το αποτέλεσμα μιας μαζικής και καλά τεκμηριωμένης
εκστρατείας λόμπι, σε συνδυασμό με την φιλική προς τις
επιχειρήσεις ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Αριστερά
θέλει να δει σημαντικές αλλαγές για αυτή τη νομοθεσία για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εταιρικών ζημιών
στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Απατηλή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
τα θύματα
Ενώ η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις για την αστική
ευθύνη, οι προτεινόμενες λεπτομέρειες θα εμποδίσουν τα
περισσότερα θύματα να λάβουν ένδικα μέσα. Σύμφωνα
με την προτεινόμενη νομοθεσία, οι μεγάλες εταιρείες
θα μπορούσαν απλώς να πλένουν τα χέρια τους από τις
υποχρεώσεις τους και να μεταφέρουν όλη την ευθύνη στους
προμηθευτές τους. Η απαίτηση από τους προμηθευτές να
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον
μέσω συμβατικών ρητρών είναι αρκετή για να απαλλάξει
τις μεγάλες επιχειρήσεις από την ευθύνη.
Τα θύματα φέρουν το σχεδόν αδύνατο βάρος να αποδείξουν
την παράβαση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας και
την αιτιώδη συνάφεια με τη βλάβη, ενώ τα περισσότερα
στοιχεία παραμένουν στα χέρια των εταιρειών.
Μερικά από τα γνωστά εμπόδια στη δικαιοσύνη δεν
αντιμετωπίζονται. Αυτό περιλαμβάνει θέματα όπως
η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία, η κατανομή των
εξόδων, η εκπροσώπηση στο δικαστήριο, η συλλογική
ένδικη προστασία και η παραγραφή.

Η πρόταση απαιτεί από τις εταιρείες να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια μόνο με «καθιερωμένες επιχειρηματικές σχέσεις» στην αλυσίδα αξίας τους.
Αυτή η περιοριστική αντίληψη αποκλείει τις επιχειρηματικές σχέσεις που «δεν είναι μόνιμες» ως προς την ένταση ή τη διάρκεια. Εξαιρεί τις
επιχειρηματικές σχέσεις που θεωρούνται αόριστα «αμελητέα ή απλώς βοηθητικά» μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό ανοίγει επικίνδυνα
παραθυράκια.

Η πρόταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επιφανειακούς μηχανισμούς για την απλούστευση των προσπαθειών των εταιρειών και περιορίζει
την ευθύνη τους εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Αυτά περιλαμβάνουν κώδικα δεοντολογίας, συμβατικές
ρήτρες, βιομηχανικά συστήματα, επαλήθευση και έλεγχο από τρίτους. Η προσφυγή σε αυτούς τους μηχανισμούς μειώνει την υποχρέωση των
εταιρειών να συνεργάζονται σωστά με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους επί τόπου.
Οι εταιρείες καλούνται να συμβουλεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μόνο όταν το
κρίνουν σχετικό. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο δικαίωμα της Ελεύθερης Προηγούμενης και Ενημερωμένης Συναίνεσης. Είναι απαραίτητες
αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τη συνεχή και ασφαλή δέσμευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες σέβονται
τα δικαιώματα, τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων και τον επαρκή εντοπισμό των κινδύνων.

Αποτυχία αντιμετώπισης περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις
Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περιοχές συγκρούσεων, όπου η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων
είναι κρίσιμη. Υπάρχουν πολλές περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και εύθραυστα οικοσυστήματα, όπου
η πιθανότητα και το μέγεθος των κινδύνων δικαιολογούν υποχρεώσεις εμβέλειας και φύσης που η πρόταση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει.
«Πολλές εταιρείες αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τις παγκόσμιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την περιβαλλοντική ζημιά. Το
Κοινοβούλιο ζήτησε μια φιλόδοξη οδηγία δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη και την αποκατάσταση αυτών των εταιρικών εγκλημάτων, αλλά
η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να προστατεύσει τα εταιρικά συμφέροντα και όχι τα δικαιώματα των ανθρώπων. Απαιτούνται δραματικές
βελτιώσεις για να τερματιστεί η εταιρική ατιμωρησία», λέει η Manon AUbry, Συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει δραματικά την πρόταση της Επιτροπής εάν σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις βλάβες στις αλυσίδες εφοδιασμού και
την εταιρική ατιμωρησία. Αντί να υπονομεύει τα διεθνή πρότυπα, η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις διεθνείς προσπάθειες,
ιδίως στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτική συνθήκη του ΟΗΕ. Η νομοθεσία που θα καθιστά τις εταιρείες υπεύθυνες για
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι απαραίτητη για την επίτευξη δικαιοσύνης για το Rana Plaza
και τις καταχρήσεις αλλού.

12

Mάης
2022

ιστορία

μεσ’ από τις στάχτες και τα αίματα της μεγάλης Επανάστασης του Οχτόβρη, της μεγάλης
Επανάστασης των αιώνων. Κ έχοντας δει αυτή τη νέα κοσμογονία θα ήτανε σε θέση,
καλύτερα απ’ όποιον άλλο, να μιλήσει στους εργάτες της Λεμεσού γι’ αφτήν», γράφει ο
Λεύκης2.

Η επαφή του Ν. Καζαντζάκη με το Κ.Κ. Κύπρου
Από τη «Ρουσία» στο «νησί της Αφροδίτης»
Ο Νίκος Καζαντζάκης
α π ο τ ε λ ε ί
κορυφαία
μορφή
της
παγκόσμιας
λογοτεχνίας.
Έργα του έχουν
μεταφραστεί
σε
δεκάδες
γλώσσες,
προτάθηκε
εννιά
φορές για Βραβείο
Νόμπελ
ενώ
για
το
συγγραφικό
του έργο βρέθηκε
στο στόχαστρο της
ελληνικής εκκλησίας,
ακόμη
και
μετά
θάνατον.
Αφανή κεφάλαιο της
πλούσιας ζωής του,
ωστόσο, παραμένει η μοναδική επίσκεψη του στην Κύπρο. Το ιστορικό ταξίδι
στο νησί μας στις 18 Μαΐου 1926 διήρκησε μέχρι τις 31 του μήνα, στα πλαίσια των
ταξιδιών του στη Μέση Ανατολή. Ο Καζαντζάκης εκείνη την εποχή εργαζόταν
ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και βρισκόταν στο
μέσο των ταξιδιών του, στα οποία βασίστηκε για να συγγράψει τα πέντε βιβλία
της σειράς «Ταξιδεύοντας». Ερχόμενος από το ταξίδι του στην Παλαιστίνη,
επισκέφθηκε και το νησί μας εντάσσοντας τις εμπειρίες του στο τέταρτο βιβλίο
της σειράς.
Σε άρθρο του τις
επόμενες δεκαετίες,
ο
Φασουλιώτης
περιγράφει
ένα
συμβάν
που
διαδραματίστηκε
κατά τη γνωριμία
του
με
τον
συγγραφέα,
όταν διέκοψε τη
συζήτηση τους
ένας
καβγάς
δύο
φτωχών
παιδιών
με
κάποιο «γνωστό
συμπολίτης
μας», ο οποίος
τάιζε μερικούς
γλάρους.
Τα
παιδιά
ρώτησαν τον
κύριο:
«Δεν
δκιας θκιέ σε μας τα κουλλούρκα τζιαί πετάσσεις τα στους γλάρους;». Ο
Φασουλιώτης σημειώνει ότι «ο Καζαντζάκης βρήκε πολύ δικαιολογημένες
τες αξιώσεις των πιτσιρίκων», αφού στη συνέχεια «όλη μας η συμπάθεια
στρέφονταν στα παιδιά που τα κυτάζαμε και τα θεωρούσαμε την στιγμή
εκείνη ως ένα ζωντανό και ανάγλυφο σύμβολο, της αγωνιζομένης εργατιάς,
που διεξήγε μιαν άνιση πάλη κατά της κεφαλαιοκρατίας»1.
Εφάμιλλης σημασίας αποτελεί και η παρουσία του Καζαντζάκη στο «Εργατικό
Κέντρο Λεμεσού», το οίκημα που στέγαζε τους τοπικούς κομμουνιστικούς
πυρήνες της πόλης, στις 29 Μαΐου. Όπως εξιστορεί τα γεγονότα το
ιστορικό στέλεχος του κόμματος, Γιάννης Λεύκης, μόλις ενημερώθηκε η
ηγεσία του κόμματος για την παρουσία
του συγγραφέα στην
Κύπρο,
αμέσως
π ρ ο σ κ λ ή θ η κ ε
να
μιλήσει
στους
εργάτες με αφορμή
την
προηγηθείσα
επέτειο της εργατικής
Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά ς ,
βασιζόμενος
στην
εμπειρία του από την
πρόσφατη επίσκεψη του
στη Σοβιετική Ένωση.
«Είχε πάει στη Ρωσία κι
είχε δει και γνωρίσει από
κοντά, τον καινούργιο
κόσμο
που
γενιότανε

Ο Καζαντζάκης σημείωσε χαρακτηριστικά στις ταξιδιωτικές του σημειώσεις: «29 πρωί,
Πάφο. Βράδυ στη Λεμεσό. Αργάτες, μιλώ για Ρουσία. Γαρούφαλα κόκκινα»3.
Σε άρθρο του στη στήλη «Κόκκινα Χρονογραφήματα» του «Νέου Άνθρωπου» στις 15 Ιουνίου
1926, ο Λεύκης υπογράφοντας ως «Εργάτης», αναφέρθηκε στην επίσκεψη.
Όπως περιγράφει, της διάλεξης προηγήθηκε καυγάς με τον εργοδότη του ο οποίος δήλωσε
στον Λεύκη την πρόθεση του για μισθολογικές περικοπές. Οργισμένος όπως ήταν, μόλις
έφτασε στο Κέντρο και άκουσε τα λόγια του Καζαντζάκη, παρασύρθηκε αμέσως από τα
μηνύματα του:
«Μιλούσε μ’ ενθουσιασμό για τη Ρωσία. Για τη ζωή της εργατιάς. Για την ευτυχία που άρχισε
να μπαίνει στα φτωχόσπιτα. Για την αδερφοσύνη και δικαιοσύνη που υπάρχει εκεί πάνω [...]
Κάτι ξέρει. Κάτι είδε εκεί κάτω που γύριζε στο μεγάλο κόσμο. Και σου λέει, άσκημο δεν είναι
να το μάθουνε κι ετούτοι οι δύστυχοι. Θα τους χρειαστεί στη ζωή. Και θα τους δυναμώσει
στον αγώνα τους για το ψωμί».
Η ομιλία του Καζαντζάκη για τη δύναμη και τις προοπτικές της εργατικής τάξης, ήρθε
στην ιδανική χρονική περίοδο, αφού συνδέθηκε άμεσα με τη δράση του ντόπιου εργατικού
κινήματος. Όπως συνεχίζει ο Λεύκης στο βιβλίο του, ενώνοντας έτσι το περιεχόμενο της
διάλεξης με την πρακτική πτυχή της ταξικής πάλης, τον Ιούνη του 1926 είχαν ξεκινήσει
πολιτικές συγκρούσεις των φουρνάρηδων της Λεμεσού με τους αρτεργάτες υπαλλήλους.
Αρκετοί αρτεργάτες είχαν οργανωθεί σε σωματεία καθοδηγούμενα από το Εργατικό Κέντρο
διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σε απάντηση τους οι εργοδότες φουρνάρηδες
προχώρησαν σε μαζικές απολύσεις. Με καθοδήγηση του κόμματος, οι εκδιωγμένοι εργάτες
ίδρυσαν συναιτερικό φούρνο στον οποίο πουλούσαν το ψωμί στον λαό σε τιμή φθηνότερη απ’
αυτή των φουρνάρηδων.
Αναφέρει σχετικά ο Λεύκης: «Ο εργατόκοσμος της Λεμεσού χάρη στο νέο φούρνο
έτρωγε καλύτερο και πιο καλοψημένο ψωμί, από το λασπόψωμο που του πουλούσανε οι
φουρνάρηδες και γι’ αυτό συνέχισε να υποστηρίζει το συντροφικό φούρνο [...] το φούρνο των
“Κομμουνιστών”. Που στάθηκε η πρώτη “κοοπερατίβα”. Η πρώτη “συνεργατική” παραγωγή
και διάθεση “προϊόντος” που ιδρύθηκε στον τόπο μας».

«Πρώτη του Μάη και
πάλι,
θα ξεπηδήσει ο
καθαρμός κι η λεφτεριά
του ανθρώπου...»
Η διάλεξη του Καζαντζάκη
στο Εργατικό Κέντρο ήταν
ενδεικτική
των
έντονων
διεργασιών που είχαν ξεκινήσει
από το Κομμουνιστικό Κόμμα
πριν ακόμη από την επίσημη
ίδρυση του, όταν βρισκόταν σε
«εμβρυακή κατάσταση» υπό τη
μορφή σοσιαλιστικών πυρήνων,
προκειμένου να οργανώσει τις
εργατοαγροτικές μάζες.
Για πρώτη φορά στην κυπριακή
πολιτική ζωή, έγινε αναφορά στην επέτειο
και το περιεχόμενο της Πρωτομαγιάς
από το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσω της
εφημερίδας «Νέος Άνθρωπος». Στο εξώφυλλο
του εκφραστικού οργάνου του κόμματος,
αναγραφόταν το 1925 το μανιφέστο του Κ.Κ.Κ.
και γινόταν αναφορά στον εορτασμό της
επετείου: «Για πρώτη φορά γιορτάζεται σ’ αυτή
τη γωνιά της γης η Πρωτομαγιά του πραγματικού
ξεσκλαβωμού από τους οργανωμένους εργάτες,
τους χωρικούς και το Κ.Κ.Κ. που αγωνίζονται
πάντα για την ευημερία και την ελευθερία του
τόπου μας»4.
Η δραστηριοποίηση των πρώτων σοσιαλιστικών
ομάδων στο νησί τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα
και μετέπειτα η ίδρυση ενός οργανωμένου κομμουνιστικού
κόμματος με ξεκάθαρο προσανατολισμό, έφεραν και τις πρώτες επιτυχημένες προσπάθειες
ίδρυσης συνδικαλιστικών εργατικών οργανώσεων. Τη δεκαετία του 1920 ιδρύθηκαν τα πρώτα
εργατικά σωματεία και λέσχες σε Λεμεσό και Λευκωσία, ενώ το 1931 ιδρύθηκε η πρώτη επίσημη
συντεχνία: η «Συντεχνία Υποδηματεργατών Λευκωσίας».
Με την ίδρυση της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής (μετέπειτα Π.Ε.Ο.) το 1941, το εργατικό
κίνημα στο νησί πέρασε σε νέα, πιο πλούσια και μαχητική μορφή δράσης. Οργανώθηκαν μαζικοί
δικοινοτικοί λαϊκοί αγώνες, με αιχμή του δόρατος τα στελέχη του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ και της ΠΣΕ-ΠΕΟ.
Παρά τις συνεχείς διώξεις και απαγορεύσεις των βρετανικών αρχών, έκαναν την εμφάνιση τους και
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οι πρώτες απεργίες
ενάντια
στην
εργοδοτική ασυδοσία.
Οι
συνθήκες
για
έναν
παλλαϊκό
εργατικό
ξεσηκωμό
εντατικοποίθηκαν
ιδιαίτερα με το ξέσπασμα
του
Β’
Παγκοσμίου
Πολέμου. Εν τη απουσία
τιμαριθμικού δείκτη και
συλλογικών συμβάσεων,
εν
μέσω
φτώχειας,
μεροκαμάτων πείνας και του
σημαντικού περιορισμού του
εισαγωγικού και εξαγωγικού
εμπορίου
ως
απότοκα
του πολέμου, άρχισαν να
πραγματοποιούνται απεργίες
διαρκείας
από
χιλιάδες
εργάτες σε όλο το νησί. Οι
απεργοί ζητούσαν τη λήψη άμεσων μέτρων που θα
βελτίωναν τις συνθήκες εξαθλίωσης που ζούσαν. Από το 1941 μέχρι το 1947, η
κυπριακή κοινωνία έμοιαζε με καζάνι που έβραζε. Μια μεγάλη εργατική «θύελλα»
ήταν προ των πυλών.

Σε
συνθήκες
οξυμένης
καπιταλιστικής κρίσης και εργοδοτικής βαρβαρότητας, σε
περίοδο όπου η κυβέρνηση αφήνει τους εργαζόμενους αθωράκιστους
για χάριν του ιδιωτικού κέρδους, διεξήχθησαν απεργίες σε εταιρείες
λεωφορείων και σε υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοσοκομεία
και σχολεία, σε οικοδομές και λιμάνια.
Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2009 σε
συνδυασμό με αυτές της πανδημίας του κορονοϊού, κατέστησαν
δυσβάσταχτη τη ζωή των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Οι μισθοί
γνώρισαν θεαματική βουτιά, το κόστος ζωής έφτασε σε δυσθεώρητα
ψηλά επίπεδα, το κράτος πρόνοιας τσακίστηκε, εισήχθησαν νέες
«ευέλικτες» μορφές εργασίας, ενώ τα ατομικά συμβόλαια αντικαθιστούν
με κάθε επισημότητα τις διαλυμένες πλέον συλλογικές συμβάσεις. Σε
όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι συνεχώς αυξανόμενοι
εργατικοί θάνατοι οι οποίοι βαφτίζονται μοιραία ως «ατυχήμα», αφού
πλέον η ανθρώπινη ζωή μετράται με αριθμούς και μένει απροστάτευτη
στους χώρους δουλειάς.

Αποκορύφωμα της πάλης του εργατικού κινήματος που προηγήθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του 1940, αποτέλεσαν οι απεργιακοί αγώνες του 1948. Μέσα
στη χρονιά διεξήχθησαν οι απεργίες των μεταλλορύχων, των οικοδόμων, των
αμιαντωρύχων και άλλων επαγγελματικών κλάδων. Αιτήματα τους ήταν, μεταξύ
άλλων, ο εξανθρωπισμός των βάρβαρων εργασιακών συνθηκών, το τιμαριθμικό
επίδομα και οι αυξήσεις μισθών. Οι αιματηροί αγώνες κράτησαν σχεδόν ένα χρόνο.
Η εργατική τάξη της Κύπρου για 266 μέρες αναμετρήθηκε και συγκρούστηκε
με τους Βρετανούς αποικιοκράτες, τις εκκλησιαστικές αρχές, την εθνικιστική
δεξιά, την αστική τάξη και το αμερικανικό εργοδοτικό κεφάλαιο της «Κυπριακής
Μεταλλευτικής Εταιρείας».
Οι ταξικές συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 σύντομα μετατράπηκαν σε μήτρα
των εργατικών αγώνων του τόπου, σημείο αναφοράς για το συνδικαλιστικό κίνημα
και εφαλτήριο για νέους αγώνες και νέες διεκδικήσεις.
Τις δεκαετίες που ακολούθησαν η εργατική τάξη της Κύπρου με οδηγό και
εμπροσθοφυλακή την ΠΕΟ, ενέτεινε τις διεκδικήσεις της με αμείωτη ένταση.
Οι αγώνες αν και συνεχίζονταν με αντίξοους όρους και ενίοτε σε συνθήκες
τρομοκρατίας, διεξάγονταν όχι μόνο για τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και για
το εθνικό ζήτημα του τόπου. Μη τρέφοντας αυταπάτες, οι Κύπριοι εργαζόμενοι
γνώριζαν πολύ καλά ότι οποιαδήποτε εργατική κατάκτηση, βρισκόταν σε
διαλεκτική αρμονία με το εθνικό θέμα που ταλάνιζε τη χώρα.
Οι μόνες αγώνες που είχαν προοπτική οριστικής επικράτησης, ήταν αυτοί που
δίνονταν από κοινού με τους αδελφούς Τουρκοκύπριους εργάτες, για την
απεξάρτηση του τόπου από τις μητέρες πατρίδες, τις εγγυήτριες δυνάμεις και τα
ξένα συμφέροντα. Ο εθνικός διχασμός και τα μίση, μόνο ζημιές έφερναν στην
ταξική ενότητα.
Μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και καθ’ όλες τις επόμενες
δεκαετίες, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, η ΠΕΟ κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να διατηρήσει άσβεστη τη φλόγα της επανένωσης. Την ίδια ώρα
φρόντιζε να βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία των
συνδικαλιστικών
αγώνων και στο
πλευρό του κάθε
εργαζόμενου
σε κάθε χώρο
δουλειάς, σε κάθε
πεδίο διεκδίκησης.
Ενδεικτικά, μόνο τα
τελευταία
χρόνια,
σε μια περίοδο όπου
επιχειρείται από την
αστική τάξη -και όχι
μόνο- η αμφισβήτηση
του
διεκδικητικού
χαρακτήρα της ΠΕΟ
και
η
αποδόμηση
του περιεχομένου της
οργανωμένης
πάλης,
έλαβαν χώρα πάνω από
130 απεργίες οι οποίες
αφορούσαν τα αιτήματα
περισσότερων από 45.000
εργαζόμενων5.

Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, καλείται να συνεχίσει τους αγώνες του το οργανωμένο
συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου. Αυτός είναι άλλωστε και ο ιστορικός ρόλος
που ανατέθηκε στην ΠΣΕ-ΠΕΟ από το 1941: η οργάνωση της εργατικής τάξης, η
προάσπιση των αγώνων της και η προστασία των δικαιωμάτων της.
Εν έτει 2022 ο εργασιακός μεσαίωνας δεν μας χτυπά απλά την
πόρτα, αλλά αντιθέτως αποτελεί τη φύση αρκετών επαγγελμάτων.
Ας μην τρέφουμε αυταπάτες και ας μην αφήνουμε την ιδιωτικότητα
και την «ατομική ευθύνη» που έγινε μπαντιέρα της κυβέρνησης επί
πανδημίας, να μας αποπροσανατολίζουν.
Μόνο μέσα από τη μαζική και οργανωμένη πάλη μπορούν οι
εργαζόμενοι να διεκδικήσουν και να υλοποιήσουν τα αιτήματα τους.
Μόνο μέσα από την ενίσχυση του πολιτικού περιεχομένου των αγώνων
τους, μπορεί το κόκκινο νήμα της ιστορίας να συνδέσει το Σικάγο, το
Μιτσερό και τον Αμίαντο με τους σημερινούς χώρους δουλειάς.
Η φετινή επέτειος μα και κάθε επέτειος της εργατικής Πρωτομαγιάς, να
είναι φάρος υπενθύμισης και εφαλτήριο διεκδίκησης.
•Στυλιανός Ιωάννου
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ

Παρατηρητής, 1958.
Λεύκης, Γ., 1984. Οι Ρίζες – Ιστορική Μελέτη.
3
Πρεβελάκης, Π., 1959. Νίκος Καζαντζάκης: Συμβολή στη χρονογραφία
του βίου του.
4
Νέος Άνθρωπος, 1925.
ß
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ΕΔΟΝόπουλα

λοκληρώθηκαν για ακόμη μια χρονιά οι συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων
ΕΔΟΝόπουλων. Οι συναντήσεις μας γίνονταν σε εβδομαδιαία βάση σε ποικίλα
χωριών και περιοχών της ελεύθερης Κύπρου.

Τα ΕΔΟΝόπουλα, είχαν την ευκαιρία να αγγίξουν και να συζητήσουν γύρω από
ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που δυστυχώς μαστίζει την κοινωνία μας, το ρατσισμό και το
bulling. Μέσα από ενδιαφέρουσες και δια-δραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά έμαθα για
τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με ειδικές ικανότητες, για τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, για τα στερεότυπα και το body shaming, για
την έμφυλη διάσταση του bulling και στο τέλος μάθαμε πως θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε
σε οτιδήποτε διαφορετικό, να το σεβόμαστε και να είμαστε αλληλέγγυοι απέναντι τους.
Στόχος μας, ήταν μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση, τα παιδιά να μπουν στη
θέση ατόμων που βιώνουν ρατσιστικές συμπεριφορές, έτσι ώστε να αντιληφθούν πως

νιώθουν τα άτομα αυτά. Παράλληλα, στόχος μας, ήταν η αντιμετώπιση των φαινομένων
του ρατσισμού και των κοινωνικών διακρίσεων, καλλιεργώντας στα παιδιά την αποδοχή
της διαφορετικότητας, την ευαισθητοποίηση και καταδεικνύοντας τους λόγους που
οδηγούμαστε σε τέτοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Μιλήσαμε για την ισότητα και
την ισοτιμία, την ίση μεταχείριση όλων, την συνείδηση και την εν συνείδηση και για τα
δικαιώματα όλων των ατόμων.
Δυστυχώς, ο ρατσισμός και το bulling είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την κοινωνία
που ζούμε και τροφοδοτείται κυρίως, από κοινωνικά φαινόμενα όπως η ανισότητα, η
κοινωνική αστάθεια, η μη αποδοχή της διαφορετικότητας με αποτέλεσμα να δημιουργείται
ξενοφοβία, διακρίσεις, μισαλλοδοξία, περιθωριοποίηση, ατομικισμός, ιδιοτέλεια,
καχυποψία, φανατισμός κ.α.

Επιτέλους εκδρομή
Μετά από δύο χρόνια, λόγω πανδημίας, επιστρέφει η
Παγκύπρια Εκδρομή ΕΔΟΝόπουλων. Την Κυριακή 8 Μαΐου,
θα ταξιδέψουμε μέχρι την Σκαρίνου και συγκεκριμένα
στο πάρκο με τα γαϊδούρια. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία
να δούμε από κοντά και να μάθουμε τα πάντα γύρω από
τα τετράποδα αυτά ζώα, καθώς και να ξεναγηθούμε στο
μουσείο που βρίσκεται εντός του χώρου. Βέβαια, δεν θα
παραλείψουμε το παιχνίδι και τη διασκέδαση αφού θα
οργανώσουμε παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους.
Λεωφορεία θα υπάρχουν από όλες τις επαρχίες.

Και αυτό το καλοκαίρι είναι
κατασκήνωση
Και φέτος το καλοκαίρι η κατασκήνωση της ΕΔΟΝ, είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους μικρούς μας
φίλους. Θα είμαστε στη θέση να ξεκουραστούμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές για ακόμη
μια χρονιά.
Η κατασκήνωση της ΕΔΟΝ, προσφέρει, εδώ και χρόνια, μια βδομάδα ξέγνοιαστη, γεμάτη παιχνίδι,
διασκέδαση σε συνδυασμό με τη μάθηση. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα, τα παιδιά θα έχουν
την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα, να αναδείξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, να
δημιουργήσουν, να αθληθούν και να μάθουν.
Τα παιδιά μέσα από την κατασκήνωση, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και παιδιά από όλη
την Κύπρο και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας, ανά το Παγκύπριο. Παράλληλα, θα τους δοθούν
τα ερεθίσματα για να μάθουν για διάφορα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά
και την κοινωνία ολόκληρη, όπως τον αθλητισμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό, τα δικαιώματα των
παιδιών, το ρατσισμό και την ξενοφοβία αλλά και να έρθουν σε επαφή με αξίες όπως είναι η φιλία,
η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια κ.α.
Αν θέλετε και εσείς να περάσετε μια εβδομάδα που θα σας μείνει αξέχαστη, δεν έχετε παρά να
δηλώσετε συμμετοχή.
•Έλενα Αντωνίου
Επαρχιακή υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Λεμεσού
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τις 7 Απριλίου χιλιάδες μαθητές,
μαζί με δεκάδες γονείς μέλη της
Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών
Συνδέσμων
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και
αντιπροσωπεία
της
ΟΕΛΜΕΚ
πορεύτηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο για να
διαδηλώσουν για ακόμα μια φορά, την απαίτηση
τους, όπως καταργηθούν οι εξετάσεις τετραμήνων
και στην θέση τους δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο
πλαίσιο αξιολόγησης του μαθητή.
Ο Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση του
ΔΗ.ΣΥ. παραμένουν απομονωμένοι και εμμονικοί
θυματοποιώντας μια ολόκληρη γενιά μαθητών
και μαθητριών. Ο ΠΕΟΜ υπήρξε για ακόμα μια
φορά ο νους και η ψυχή και σε αυτή την μάχη
του μαθητικού κινήματος. Ο αγώνας συνεχίζεται
μέχρι τη νίκη.
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ε την πάροδο των χρόνων βλέπουμε την Πρακτική Άσκηση να συμπεριλαμβάνεται
σε ολοένα και περισσότερα προγράμματα σπουδών στον Πανεπιστημιακό κύκλο,
σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, ως υποχρεωτικό μάθημα. Βέβαια, το φαινόμενο
αυτό δεν είναι κάτι νέο αφού πολλά πτυχία είχαν ήδη υποχρεωτική πρακτική
άσκηση, για παράδειγμα σε τμήματα Παιδαγωγικών, Νοσηλευτικής κ.λπ. Απλά
τα τελευταία χρόνια οι ρυθμοί συμπερίληψης της πρακτικής ως υποχρεωτικό
μάθημα επιταχύνθηκαν.
Η πρακτική άσκηση, ως θεσμός, είναι κάτι θετικό. Παρέχει στον φοιτητή την τριβή με το
αντικείμενο, την ευκαιρία να λάβει εμπειρία «επί πεδίου» που σε θεωρητικά μαθήματα δε θα
είχε ευκαιρία να αποκτήσει, δικτύωση με επαγγελματίες του χώρου και άλλα πολλά. Παρόλα
αυτά, το υφιστάμενο πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης διευρύνει
την εκμετάλλευση που επιβάλλεται από την εργοδοσία στους ασκούμενους φοιτητές καθώς
απουσιάζει ένα θεσμικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τόσο το κράτος όσο και τους ιδιώτες
επιχειρηματίες να τηρούν ελάχιστους όρους απασχόλησης και να παρέχουν τα θεμελιώδη
εργασιακά δικαιώματα. Το γεγονός αυτό εκφυλίζει τον θεσμό της πρακτικής άσκησης καθώς
δίνει πρόσφορο έδαφος στην εργοδοσία να θυματοποιεί τους φοιτητές στον βωμό του κέρδους.
Η πολιτεία και οι θεσμοί οφείλουν να εξετάσουν και να μελετήσουν τρόπους ενίσχυσης και
διασφάλισης των δικαιωμάτων όσων φοιτητών ασκούν πρακτική εξάσκηση και να αντιταχθούν
με αυτό τον τρόπο στην όποια οικονομική εκμετάλλευση των φοιτητών σε επιχειρήσεις.

Η δράση της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών
και του ΑΚΕΛ για καθορισμό θεσμικού πλασίου
Το Φοιτητικό τμήμα της ΕΔΟΝ, η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών έχει ως πάγια θέση την
κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων στην πρακτική άσκηση(μισθός και ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον) ήδη εδώ και χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που ο πρώτος σπουδαστής καλέστηκε
να ασκήσει πρακτική άσκηση, η Προοδευτική ασχολήθηκε με το ζήτημα επισταμένα. Δεν είναι
τυχαίο που πρώτα η Προοδευτική ανέδειξε το θέμα της επί πληρωμένης πρακτικής άσκησης,
όταν όλοι οι άλλοι αμφισβητούσαν ακόμα και το αν όντως οι φοιτητές τύγχαναν εργασιακής
εκμετάλλευσης.
Η Προοδευτική αποτελεί τη μοναδική παράταξη που με συνέπεια πολλών χρόνων, παρέμεινε
αμετακίνητη στις θέσεις της. Πρακτική επί πληρωμής, με διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα,
για όλους. Συνοψισμένα, αυτό ζητούσαμε στα αμφιθέατρα των Γενικών Συνελεύσεων, στις
συναντήσεις όπου και όταν καλούμασταν και στην καθημερινή επαφή με τους συμφοιτητές
μας.

Κόντρα στα ψέματα που
είδαμε να αναδύονται
και να αναπαράγονται
από την Κυβερνητική
παράταξη της ΦΠΚ
Πρωτοπορίας
η
οποία, σε δημόσια
ανάρτηση της, έτρεξε
να κατηγορήσει την
παράταξη μας ότι το
2013 στάθηκε απέναντι
στην εφαρμογή της
Πρακτικής
Άσκησης,
επιρρίπτοντας
μας
ευθύνη ότι σταθήκαμε
τάχα εμπόδιο στην
εφαρμογή
της
Πρακτικής
άσκησης
στο
Πανεπιστήμιο
Κύπρου(!).
Στην
προκειμένη περίπτωση
ντράπηκαν και τα ίδια
τα ψέματα.
Η αναίτια και ανυπόστατη επίθεση , μόνο τυχαία δεν είναι. Τον περασμένο μήνα, το ΑΚΕΛ
, ανέλαβε την πρωτοβουλία να εγγράψει θέμα προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική
Επιτροπή «Εργασίας, προνοίας και κοινωνικών ασφαλίσεων» για την ανάγκη διασφάλισης
της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, εγκαινιάζοντας με αυτό τον τρόπο την «συζήτηση» .
Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την στάση τόσων χρόνων. Ευελπιστούμε ότι η πρόταση αυτή θα
αποτελέσει το έναυσμα για την υιοθέτηση νομικού πλαισίου από τη Βουλή των αντιπρόσωπων
που θα βάλει φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία και θα προστατεύει τους φοιτητές. Από την
άλλη, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά τη συζήτηση
•Αντρέας Χήρας
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ ΠΑΝΚΥΠ

νέοι εργαζόμενοι
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Αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των εισοδημάτων και των επιδομάτων
• Πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ
και επέκταση σε όλους τους εργαζόμενους.1
• Αναπροσαρμογή κοινωνικών επιδομάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος
διαβίωσης.
• Αναθεώρηση τρόπου υπολογισμού των κριτηρίων και ένταξη περισσότερων πολιτών στο έκτακτο
επίδομα στήριξης των κατοίκων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών.

Εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και θέσπιση αξιοπρεπούς κατώτατου μισθού για όλους

Η ακρίβεια γονατίζει τους νέους

Η ακρίβεια στα βασικά προϊόντα συνεχίζεται καθημερινά γονατίζοντας τους νέους. Τα πάντα ακριβαίνουν.
Το γάλα, το ψωμί, το κρέας, τα καύσιμα, η τιμή του ηλεκτρικού, τα οικοδομικά υλικά ακριβαίνουν. Οι
αυξήσεις δεν έχουν τελειωμό.

Η κυβέρνηση αδιαφορεί

Αν τελικά επιβληθεί ένας οριζόντια διαμορφωμένος «εθνικός μισθός» ο οποίος θα αγνοεί τις
συλλογικές συμβάσεις, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα ,θα οδηγήσει σε μια τάση για
ισοπέδωση των μισθών στο ύψος του «εθνικού» κατώτατου και σε τελική ανάλυση, στην καταπάτηση
των συλλογικών συμβάσεων από πλευράς των εργοδοτών.

Λένε την μισή αλήθεια: Οι αυξήσεις είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

Εργαζόμενοι που
καλύπτονται
από συλλογικές
συμβάσεις

Γνωρίζουν και δεν λένε την άλλη μισή: Τα όσα έπρεπε να κάνει και δεν έκανε για να αντιμετωπίσει αυτό
το φαινόμενο.
Μας άφησαν έρμαιο στην ακρίβεια. Οι νέες και οι νέοι πληρώνουμε την ανικανότητα της κυβέρνησης
Αναστασιάδη ΔΗΣΥ να στηρίξει άμεσα και έμπρακτα τους νέους.

Έργο της κυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού η διάλυση και το κλείσιμο της Επιτροπής Σιτηρών

• Έλεγχο εφαρμογής
των συμφωνημένων
συλλογικών συμβάσεων
• Εισαγωγή ρυθμίσεων
για να κατοχυρώνουν
ως υποχρεωτικούς τους
κατώτατους μισθούς που
είναι συμφωνημένοι μέσα
στις συμβάσεις

Άφησαν τον τόπο χωρίς στρατηγικά αποθέματα, απαραίτητα για ν’ αντιμετωπιστούν οι σημερινές
ελλείψεις.
Την υστατή αγόρασαν σιτηρά σε παραφουσκωμένες τιμές. Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

Το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία σαφώς και δυσκόλεψε την κατάσταση. Ακρίβεια όμως
υπήρχε και προηγούμενα
Πρακτικά μέτρα με στόχο
την αντιμετώπιση της ακρίβειας
• Μείωση του Φ.Π.Α στον ηλεκτρισμό
από το 19% στο 9%
• Τερματισμό της διπλής φορολογίας
στα καύσιμα.
• Μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης.
• Επιβολή πλαφόν σε είδη πρώτης ανάγκης
• Διεύρυνση των κριτηρίων της ΑΗΚ
για να ενταχθούν περισσότεροι καταναλωτές στη μειωμένη διατίμηση ηλεκτρικού ρεύματος
• Επαναλειτουργία των σιλό
της Επιτροπής Σιτηρών ώστε
να δημιουργηθούν στρατηγικά αποθέματα.

Η κυβέρνηση κόντρα στα όνειρα των νέων και στο στεγαστικό
Η νεολαία αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες στο ζήτημα
της στέγασης και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να λάβει
μέτρα που θα βοηθήσουν τη νέα γενιά να ανταπεξέλθει.
Πρόσφατα, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ,
κατάθεσε Νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ο οποίος αφορά
την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο 5% στην
παράδοση ή ανέγερση κατοικίας. Η συγκεκριμένη
τροποποίηση προτείνει όπως το μειωμένο ΦΠΑ να
καλύπτει μόνο τα πρώτα 140 τ.μ. της κύριας και μόνιμης
κατοικίας, αντί για τα πρώτα 200 τ.μ. που ισχύει μέχρι
σήμερα, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμη πιο
αυξημένο κόστος για τους νέους ανθρώπους που
επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία.
Μέσα σε συνθήκες εντεινόμενης ακρίβειας και αύξησης
του κόστους των υλικών, η απόφαση να μειωθεί ο
αριθμός των τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) που επιδοτείται

με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, προστατεύει μόνο
τους μεγαλοεπενδυτές, οι οποίοι θα συνεχίσουν
να επωφελούνται από το μειωμένο ΦΠΑ. Τα
περισσότερα διαμερίσματα τα οποία πωλούνται
σε πολυτελής πύργους και η αξία τους μπορεί
να ανέρχεται στα 2, 3 ή και 4 εκατομμύρια
ευρώ, είναι κάτω των 140 τ.μ. Αντιθέτως, οι νέοι
που επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη μόνιμη
κατοικία, η οποία πιθανόν να είναι πάνω των 140
τ.μ. για να μπορέσει να στεγάσει μια οικογένεια,
καλούνται να φορτωθούν τις συνέπειες των κακών
πρακτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση όλα αυτά
τα χρόνια. Την ίδια στιγμή που πρόσφατες μελέτες
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν
πως οι νέοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο
για να εγκαταλείψουν το γονικό τους σπίτι και να
ζήσουν ανεξάρτητα, η κυβέρνηση δημιουργεί
προκλητικά επιπλέον εμπόδια στη προσπάθεια
τους να εξασφαλίσουν ιδιόκτητη στέγη.

Η θέση μας στην πιο πάνω πρόταση
• Παραχώρηση μειωμένου συντελεστή με βάση την αξία ανά τετραγωνικό.
• Εξαίρεση από τον μειωμένο συντελεστή των επαύλεων και των πολυτελών κατοικιών.
• να καταστούν δικαιούχοι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να αγοράσουν ή να κτίσουν αλλά επιθυμούν
να επεκτείνουν υφιστάμενη κατοικία.

Εργαζόμενοι που δεν
καλύπτονται (55% το
2020)
• Θέσπιση κατώτατου
μισθού και ελάχιστων
βασικών δικαιωμάτων
(το ωράριο, το πώς
αποζημιώνεται ένας
εργαζόμενος όταν
εργάζεται υπερωρίες και
αργίες, τον 13ο, την ΑΤΑ
κλπ)

Διάβασε
περισσότερα:

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ATA) είναι ο μηχανισμός που έρχεται να ανεβάσει τους μισθούς -σε
περίοδο πληθωρισμού- στο επίπεδο που αποκαθιστά την αγοραστική δύναμη του μισθού.
1

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εκστρατεία του Τμήματος Νέων
Εργαζομένων με θέμα «Παραφουσκωμένες τιμές | Ξεφούσκωτοι μισθοί | Στήριξη
των νέων εργαζομένων τώρα. Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 27 Απριλίου και θα
ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου.
Η επιλογή του φετινού θέματος ήταν μονόδρομος. Η ακρίβεια σαρώνει και γονατίζει
τους εργαζόμενους, την ίδια ώρα που οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι.
Η δε εξασφάλιση στέγης για πολλούς νέες και νέες μετατρέπεται σε απατηλό
όνειρο αφού σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν παρέχει
ουσιαστική στήριξη μέσω μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής αλλά
δημιουργεί επιπλέον εμπόδια. Εξυπηρετεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
Στα υλικά της εκστρατείας δεν επικεντρωνόμαστε στην ανάδειξη ή την κατάδειξη
του προβλήματος αφού το ζούμε στο πετσί μας. Προτείνουμε εφικτές και άμεσα
εφαρμόσιμες προτάσεις τόσο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όσο και για την
στήριξη των εργαζομένων.
Η εκστρατεία περιλαμβάνει συναντήσεις με το ΑΚΕΛ, την ΠΕΟ, την Υπουργό
Εργασίας, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Συνδέσμους καταναλωτών,
εξορμήσεις-δόσιμο φυλλαδίου σε χώρους δουλειάς καθώς και επαρχιακές
συζητήσεις με νέους εργαζομένους.
Ελάτε να συζητήσουμε:
14 Μαΐου, ώρα 19:00 | Πολιτιστικός Όμιλος «Το Στέκι»
11 Μαΐου, ώρα 19:00 | Καφενείο «Χαλαρά»
13 Μαΐου, ώρα 19:00 | Σύγχρονο Καφενείο «Το Διαφορετικό»

Διάβασε περισ

σότερα:
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πολιτισμός & ισότητα

Η

ΠΟΓΟ διοργανώνει το 1o Φεστιβάλ Έμφυλης Ισότητας με τίτλο
Femme Fest που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2022, στο
κάτω διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας, στη Λευκωσία. Το
Femme Fest αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα η οποία προέρχεται
από την ομάδα νέων γυναικών του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ και
συνδιοργανώνεται από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, το
οποίο είναι και ο θεσμικός υποστηρικτής της διοργάνωσης. Πρόκειται
για ένα μονοήμερο φεστιβάλ το οποίο θα περιλαμβάνει περίπτερα στα
οποία θα φιλοξενηθούν γυναίκες, άντρες, οργανώσεις και φορείς
που θα παρουσιάζουν τις δράσεις τους για τα ζητήματα της έμφυλης
ισότητας. Παράλληλα θα λειτουργήσει Κεντρική Σκηνή όπου θα υπάρχει
ολοήμερο πρόγραμμα με συζητήσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια,
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
Είναι ένα Φεστιβάλ ιδιαίτερης σημασίας για την σημερινή κυπριακή
κοινωνία που έρχεται να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα
ισότητας. Η έμφυλη ισότητα στην Κύπρο έχει μεγάλο δρόμο να διανύσει
ακόμη αφού με βάση τα ευρωπαϊκά στατιστικά που εκδίδει κάθε χρόνο
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φυλών (EIGE), στους δείκτες
για την έμφυλη ισότητα η Κύπρος για το 2021 συγκέντρωσε 57% ενώ ο
μέσος ορός τον κρατών μελών της Ε.Ε. ανέρχεται στο 68%. Η Κύπρος
κατατάσσετε στην 7η θέση από το τέλος στους δείκτες της Ε.Ε. για τα
θέματα έμφυλης ισότητας. Το Φεστιβάλ θα προσφέρει την δυνατότητα
σε όσους και όσες το επισκεφθούν να αντλήσουν πληροφορίες για
θέματα όπως η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, το χάσμα αμοιβών,
τα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, τις έμφυλες διακρίσεις
στο χώρο εργασίας, τη γυναικεία δημόσια και πολιτική συμμετοχή, τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες γυναικών μέσα από τα
διάφορα σημεία και γωνίες του Φεστιβάλ. Ο στόχος του Φεστιβάλ είναι
να προωθήσει τέτοια ζητήματα ενθαρρύνοντας τον διάλογο στα πλατιά
στρώματα της κοινωνίας και να λειτουργήσει ως εργαλείο ενδυνάμωσης
γυναικών και αντρών. Χρειάζεται συνεχής καλλιέργεια συνείδησης
και κουλτούρας για εξάλειψη κάθε είδους έμφυλων στερεοτύπων,
διακρίσεων και βίας.
Στο χώρο θα λειτουργήσει επίσης γωνιά απασχόλησης παιδιών με δράσεις
που δίνουν μηνύματα ενάντια στα έμφυλα στερεότυπα. Με αυτόν τον τρόπο
γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις που
θα συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας απρόσκοπτα.
Λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία του συγκεκριμένου φεστιβάλ
ήρθαμε σε επαφή με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ
για να μας που τις δίκες τους απόψεις και εμπειρίες σχετικά με το
Femme Fest.
Ερώτηση: Θεωρείς ότι το femme fest μπορεί όντως να επηρεάσει την άποψη
κάποιου ανθρώπου για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία;

«Η παιδεία, οι εμπειρίες, το οικογενειακό περιβάλλον, τα ΜΜΕ, το κράτος και
πολλά άλλα, επηρεάζουν τις απόψεις ενός ανθρώπου για οποιοδήποτε θέμα.
Έτσι και για την θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Δηλαδή είναι μια συνολική
διαδικασία όπου μέσα από το πέρασμα του χρόνου, ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται
και δέχεται διάφορα μηνύματα που του καθορίζουν την άποψη.
Ενέργειες όπως το Femme Fest αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους
ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, να πάρουν πληροφορίες, να αλληλοεπιδράσουν με
άλλους ανθρώπους, να προβληματιστούν και να καταθέσουν απόψεις που αφορούν
την έμφυλη ισότητα. Άλλωστε δεν είναι μόνος στόχος ο επηρεασμός των απόψεων

αλλά και η καλλιέργεια κουλτούρας για την ισότητα
των φύλων και ιδίως σε ό,τι αφορά τις ανισότητες
στον εργασιακό χώρο, στην οικονομική ανεξαρτησία, στη
συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων, στην κατανομή
του χρόνου των δύο φύλων, αλλά και στην ισότητα ευκαιριών.»

Χριστιάνα Μανώλη, μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Femme Fest Cyprus
Ερώτηση: Τι πιστεύεις ότι θα κερδίσει κάποιος που θα επισκεφθεί το Φεστιβάλ;

«Το Femme Fest είναι ένα τελείως διαφορετικό Φεστιβάλ απ’ ότι έχουμε συνηθίσει
μέχρι τώρα. Δεν είναι ένα Φεστιβάλ για να βραβεύσει μια γυναίκα που διακρίνεται
στον τομέα της ή να δώσει βραβεία για την καλύτερη γυναίκα της χρονιάς. Είναι
ένα Φεστιβάλ που σκοπό έχει μεταξύ άλλων να ενισχύσει την ορατότητα των γυναικών
και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της γυναίκας εντός μιας κοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ ο επισκέπτης θα μπορέσει να γνωρίσει, να ακούσει
ίσως και να προβληματιστεί μέσω των συζητήσεων και των διαφόρων θεματικών του
Φεστιβάλ που καλύπτουν τις δυσκολίες αλλά και την καθημερινότητα των γυναικών
στην κοινωνία. Το Φεστιβάλ δεν προωθεί μόνο την έμφυλη ισότητα αλλά δίνει βήμα
και φωνή σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου να εξιστορήσουν και να παρουσιάσουν
τις ιστοριες και της δρασεις τους. Ένας επισκέπτης ή μια επισκέπτρια θα έχει την
εμπειρία να γνωρίσει γυναικείες μορφές και προσωπικότητες τόσο της Κυπριακής
κοινωνίας αλλά και του παγκόσμιου φάσματος, μορφές που σημάδεψαν την ιστορία με
τον δικό τους τρόπο η κάθε μία. Από το Φεστιβάλ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και
οι συμπατριώτισσές μας Τουρκοκύπριες, που καλούνται να μοιραστούν κι αυτές με τη
σειρά τους τις ιστορίες τους και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους.
Το Femme Fest αποτελεί ένα πρωτοποριακό γεγονός για την Κυπριακή κοινωνία,
και προσκαλεί όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει αυτό το γεγονός που προσδοκά να
αγκαλιάσει κάθε γυναικά και να συνεχιστεί η προσπάθεια για έμφυλη ισότητα, εξάλειψη
της ανισότητάς και ανισοτιμίας στην κοινωνία μας.»

Ρεβέκκα Σιααπάν, μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Femme Fest Cyprus
Η ιστορική διοργάνωση του 1ου Femme Fest αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο προς το
δρόμο της έμφυλης ισότητας. Τέτοιες διοργανώσεις μόνο θετικά μπορούν να επηρεάσουν
μια κοινωνία εφόσον ο πολυμορφικός χαρακτήρας του φεστιβάλ ανταποκρίνεται και
αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλα τα στρώματα της κοινωνίας.
Ραντεβού στις 29 Μαίου, στο 1ο Femme Fest Cyprus!
•Χαραλαμπία Μολέσκη,
Μέλους Γραφείου Ισότητας και Ισοτιμίας Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Ισότητα και Ισοτιμία

Π

ολλές φορές σκεφτόμαστε ότι εν έτει 2022 πολλά πράγματα θα έπρεπε
να θεωρούνται δεδομένα. Όντως για μια μερίδα του πληθυσμού αρκετά
πράγματα είναι δεδομένα. Σκέφτηκε ποτέ κάποιο ετερόφυλο άτομο πως
θα ήταν να μην του επιτρεπόταν να αγαπήσει; Να εκφραστεί ελεύθερα;
Να μην του επιτρεπόταν ουσιαστικά, να είναι ο εαυτός του;

Αν όμως αναλογιστούμε πως μόλις 32 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των
«ψυχικών διαταραχών» τότε ίσως αντιληφθούμε πλήρως πως ούτε στα μισά του
δρόμου δεν έχουμε φτάσει ακόμη όσον αφορά το σεβασμό στη διαφορετικότητα και
την εξάλειψη κάθε μορφής ομοφοβίας. Ως εκ τούτου, η 17η Μαΐου έχει οριστεί ως
η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας
ακριβώς λόγω αυτής της ενέργειας του ΠΟΥ το 1990.

Η Ομοφοβία, η τρανσφοβία και η αμφιφοβία
στις συνθήκες της πανδημίας
Μεταξύ άλλων, φαίνεται πως οι συνέπιες της πανδημίας
επηρέασαν και τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Κατά την
προηγούμενη περίοδο, και ένεκα των μέτρων που
είχαν ληφθεί σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια,
υπήρξαν αναφορές για αύξηση του στίγματος αφού
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης καταγράφηκαν
καταγγελίες για κατάχρηση των οδηγιών περί
COVID-19 από την αστυνομία εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων και των οργανωμένων συνόλων τους.
Αναμφισβήτητα η αύξηση του στίγματος δεν θα
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον τομέα
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθότι με
το ξέσπασμα της πανδημίας τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
έρχονται αντιμέτωπα με νέες μορφές εμποδίων
ως προς την περίθαλψη τους.

Συνθήκες στην Κύπρο, βγαλμένες από
το παρελθόν και ο ρόλος του ΑΚΕΛ
Μιλώντας για αυτονόητα και δεδομένα, μπορούμε να
υποθέσουμε πως όλα τα άτομα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα
όσον αφορά το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό.
Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2022 συζητήθηκε η πρόταση νόμου
του ΑΚΕΛ για ποινικοποίηση των θεραπειών μεταστροφής
σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Κατά τη συζήτηση στην
επιτροπή Ανθρωπίνων της Βουλής ειπώθηκαν τραγικά
περιστατικά. Εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ και της ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητας ανέφεραν μεταξύ άλλων για περιπτώσεις
που γονείς και οικογενειακό περιβάλλον βασισμένοι σε
επικίνδυνες και αντιεπιστημονικές αντιλήψεις πως αυτά τα
άτομα είναι άρρωστα τα αντιμετωπίζουν λες και πάσχουν
από κάποια ασθένεια καθώς τους αναγκάζουν να βλέπουν
γιατρούς και να λαμβάνουν ακόμη και φαρμακευτική
αγωγή. Τέτοιες περιπτώσεις, μπορούν να καταταχθούν
σε κατηγορίες βασανιστηρίων. Σε σχέση με τις ποινές,
σημειώνεται πως οι ποινές που έχουν συζητηθεί ήταν μέχρι
και δύο έτη.
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Τέτοιες αντιλήψεις δεν είναι μόνο συντηρητικές αλλά είναι και
επικίνδυνες. Αυτές οι πρακτικές ενισχύουν και διαιωνίζουν τη ρητορική
μίσους σε οτιδήποτε «διαφορετικό». Μέχρι πριν από κάποια χρόνια,
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που μπορεί να ζούσαν για χρόνια μαζί δεν μπορούσαν
να διασφαλίσουν ούτε τα βασικά τους δικαιώματα χωρίς τη ψήφιση του
Συμφώνου Συμβίωσης. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχε χαρακτηριστεί
από το ΑΚΕΛ ως «βήμα προόδου» εφόσον διαμέσου του νομοσχεδίου
αυτού κατοχυρώθηκε η ίση μεταχείριση ομόφυλων και ετερόφυλων
ζευγαριών καθώς μπορούσε να διασφαλίσει κοινωνικά, συνταξιοδοτικά,
κληρονομικά και άλλα δικαιώματα. Δυστυχώς, μόλις 7 χρόνια πριν
στη σχετική συζήτηση της ολομέλειας
ακούστηκαν και σκοταδιστικές απόψεις
από βουλευτές οι οποίοι ακόμη κατέχουν
έδρα στη Βουλή. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναγιωθούν
όπως όλα τα παιδιά» και την υπόσχεση του
κ. Θεμιστοκλέους πως εάν επανεκλεγεί
θα προσπαθήσει με όλες του
τις δυνάμεις να καταργήσει το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο;
Δυστυχώς, σε κοινωνίες των
«κύριων Θεμιστοκλέους»,
θεωρείται καλύτερο για ένα
παιδί να μεγαλώνει σε μια
«φυσιολογική» οικογένεια – κι ας
βιώνει καθημερινά βία, κι ας είναι
παραμελημένο χωρίς να λαμβάνει
την αγάπη και την φροντίδα που
χρειάζεται, παρά να μεγαλώνει με
δύο μπαμπάδες ή μαμάδες.
Ο κοινωνικός ιστός, δεν απειλείται
από νόμους και πρακτικές που προστατεύουν
τα ίσα δικαιώματα και τον σεβασμό, αλλά από
τις διακρίσεις, τον ρατσισμό, τη ρητορική
μίσους και τις φασιστικές ενέργειες και
αντιλήψεις. Είναι αδόκιμο να αγωνίζεται
κανείς για κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ των
λαών χωρίς να συμπεριλαμβάνει των αγώνα
για εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το
σεξουαλικό προσανατολισμό, το χρώμα, τη
θρησκεία, τη γλώσσα. Ο αγώνας αυτός πρέπει
να δοθεί εντός της Βουλής ώστε να υπάρχουν
νομικά κατοχυρωμένα πλαίσια προστασίας
και ελέγχου, την ίδια στιγμή όμως, πρέπει
να δοθεί και εκτός Κοινοβουλίου μαζί και
δίπλα με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ενάντια
στην ομοφοβία και τη ρατσιστική/φασιστική
ρητορική.
•Γραφείο Ισότητας και Ισοτιμίας
του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ
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Στο σανίδι
«Machinal»
Που και Πότε: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30 (μέχρι 21 Μαΐου 2022)
Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή, Λευκωσία | 25 Μαΐου στις 20:30, Δημοτικό Θέατρο Γιώργος
Λυκούργος, Λάρνακα | 27 Μαΐου στις 20:30, Δημοτικό Θέατρο, Σωτήρα.

Υπερτιτλισμένες Παραστάσεις: 6 Μαΐου στις 20:30 (ελληνικά), Παρασκευή 13
Μαΐου στις 20:30 (αγγλικά και τουρκικά), Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή, Λευκωσία.
Η Νέα Σκηνή του ΘΟΚ έχει ήδη ανοίξει της πύλες της στο κοινό με τη νέα της
παράσταση. Αυτή τη φορά έχει επιλεχθεί το έργο της Σόφι Τρέντγουελ Machinal
σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα της
σύγχρονης αμερικανικής δραματουργίας. Η συγγραφέας του αφήνει διάχυτη την αιχμηρή
φωνή της και παράγει ένα δημιούργημα που καταπιάνεται με τη γυναικεία ταυτότητα, κρίσιμες
στιγμές πάλης που δίνει υπό το βάρος των τόσων πολλαπλών κοινωνικών της ρόλων
Πληροφορίες: ΘΟΚ 77 77 27 17, www.thoc.org.cy | Ριάλτο 77 77 77 45, www.rialto.com.cy

«Η Παγίδα»
Που και Πότε: 6 Μαΐου Παττίχειο Θέατρο, Λεμεσό, 20:30 | 7 Μαΐου, Μαρκίδειο Θέατρο
Πάφου 17:00 & 20:30 | 8 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας 17:00 και 20:30 | 9 & 10
Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία, 20:30.
Πρόκειται για μια αστυνομική κωμωδία, ένα κλασικό αριστούργημα του Ρομπέρ Τομά σε
σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια το οποίο ταξιδεύει μέχρι την Κύπρο. Το έργο θεωρείται
σταθμός στην ιστορία του είδους του καθώς αριθμεί πέραν των 30.000 παραστάσεων
παγκοσμίως. Ο συγγραφέας κατάφερε να συνθέσει ένα μοναδικό σκηνικό παιχνίδι
συγκινήσεων και ανατροπών που δεν θέλει πρόσθετο κόπο για να κρατήσει αναλλοίωτο
το ενδιαφέρον του κοινού απ’ την αρχή μέχρι το τέλος. Η Παγίδα είναι μια σκηνική μηχανή
που συνδιαλέγεται με το «είναι» και το «φαίνεσθαι», την αλήθεια και το ψέμα, τη λογική και τη
φαντασία. Με διάχυτο το αίσθημα μυστηρίου ξεδιπλώνονται κωμικές και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Εμείς πάντως έχουμε ψηθεί… εσύ ακόμη όχι;
Πληροφορίες: 7777 7040, tickethour.com.cy

«Οξυγόνο»
Που και Πότε: 3 Μαΐου στο Θέατρο Χώρα, Λευκωσία | 20 Μαΐου, Αττικόν, Πάφος | 21-22
Μαΐου, Πολυχώρος Συνεργείο, Λεμεσός
Η ομάδα «Σόλο για Τρεις» ανεβάζει το έργο Οξυγόνο του ανατρεπτικού Ρώσου
συγγραφέα Ιβάν Βιριπάγιεφ υπό την επίβλεψη του ανερχόμενου σκηνοθέτη
Χριστόδουλου Ανδρέου. Το σενάριο σχολιάζει ευθαρσώς το κοινωνικό γίγνεσθαι του
σήμερα. Το δημιούργημα έχει ως αφετηρία τις Δέκα (Αντι)Εντολές εγείρει μεγάλα ηθικά
προβλήματα και ζωγραφίζει μια γενιά που ζητά εξηγήσεις. Μια μουσικός παρουσιάζει σε
ένα μπαρ το νέο της άλμπουμ με τίτλο Οξυγόνο, δομημένο σε δέκα χορικά-συνθέσεις. Τις
λέξεις της παρτιτούρας και της κάθε εντολής αρθρώνουν «Εκείνη» και «Εκείνος». Η ασφυξία
που δίνεται να νιώσει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι αποκομμένο μέρος από τα κοινωνικοπολιτικά
και τα ηθικά ζητήματα της κοινωνίας που ζει. Μπορεί η νεολαία να εισπνεύσει οξυγόνο μέσα σε
αυτή τη μολυσμένη ατμόσφαιρα;
Πληροφορίες: 99 176673 | sologiatreistheatre@gmail.com

Εικαστικές Παρεμβάσεις
Έκθεση
Φωτογραφίας
και Μουσικής
από δύο
νεαρούς
καλλιτέχνες
Πότε: Μέχρι 6 Μαΐου
Που: Σκαλί Αγλαντζιάς,
Λευκωσία
Δύο νεαροί καλλιτέχνες
ο Ανδρέας Αχιλλέως
(φωτογραφία) και Γιώργος
Χριστοφορίδης (μουσική επιμέλεια
– συνθέσεις) έχουν ήδη ανακοινώσει τη
δημόσια πρόσκληση τους για την πρώτη
τους κοινή Έκθεση Φωτογραφίας και
Μουσικής. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο Project που έρχεται να ταρακουνήσει
τα συνηθισμένα νερά που πλέει το κυπριακό κοινό. Με τη δράση
επιδιώκουν να δώσουν μια νέα διάσταση ερμηνείας της τέχνης. Ο λόγος για
μια συλλογή φωτογραφιών στο αφηρημένο στυλ της Φωτογραφίας Δρόμου
που θα συνοδεύονται από την ακουστική τέχνη των Études- Tableaux
-ένα οπτικό στοιχείο ‘προκαλεί΄ ένα μουσικό κομμάτι. Έτσι οι δύο μορφές
τέχνης ανταμώνουν στο ίδιο μονοπάτι για να συνθέσουν ένα άλμπουμ όπου
η καθεμία φωτογραφία έχει την αντίστοιχη μουσική.
Πληροφορίες: 70 00 24 20 / 99 246292

Βάλε μουσική
Νατάσσα Μποφίλιου
Η εκρηκτική Νατάσσα Μποφίλιου, πάντα με το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο
Ευαγγελάτο στο πλευρό της, έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά επιτυχημένων
παραστάσεων στην αθηναϊκή σκηνή του VOX, ταξιδεύει επιτέλους και πάλι με την
εξαιρετική μπάντα της σε Ελλάδα και Κύπρο, για να γιορτάσει την επιστροφή σε αυτό
που αγαπά περισσότερο: την άμεση επικοινωνία με το ενθουσιώδες κοινό της, μέσα
από τις ανοιχτές συναυλίες.

Πότε: Πέμπτη 26 Μαΐου
Που: Κηποθέατρο Λεμεσού “ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ”

Ώρα: 20:30
Τιμές εισιτηρίων: 25 ευρώ
Προπώληση: www.tickethour.com.cy & acs courier (77777040)

«Στην οδό Φρυνίχου»
Πότε: 7 Μαΐου, 20:30
Που: Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία
Την έχουν χαρακτηρίσει ως «μαγική» παράσταση και φαίνεται να μας έχουν
πείσει πριν καν πάμε να τους ακούσουμε. Εν συνεχεία των ιδιαίτερα επιτυχημένων
παραστάσεων του Θοδωρή Βουτσικάκη στο Θέατρο Τέχνης της οδού Φρυνίχου στην
Πλάκα ο ξεχωριστός ερμηνευτής έρχεται για πρώτη φορά στο θέατρο Ριάλτο για
να μας μεταφέρει στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των μπουάτ που ήξερε όσο κανένας
άλλος χώρος να αναδείξει την ομορφιά των τραγουδιών. Μαζί θα είναι ο Νεοκλής
Νεοφυτίδης στο πιάνο και ο Βασίλης Ραψανιώτης στο βιολί, ξεδιπλώνουν τη μαγεία
τραγουδιών και αισθημάτων που επέλεξε η Λίνα Νικολακοπούλου γι’ αυτήν τη ξεχωριστή
μουσική παράσταση.
Πληροφορίες: 77777745 | www.rialto.com.cy

Φεστιβάλ: Femme Fest Cyprus
Πότε: 29 Μαΐου
Που: Πλατεία Ελευθερίας (παρά την τάφρο Ντ’ Αβίλα), Λευκωσία
Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ αντιλαμβανόμενο την ανάγκη προώθησης της
συζήτησης των έμφυλων ζητημάτων στα πλατιά στρώματα της κοινωνίας,
της κατάρριψης των έμφυλων στερεοτύπων, της ενδυνάμωσης των
γυναικών και της αύξησης της ορατότητας
τους, διοργανώνουν το Femme Fest Cyprus,
το πρώτο Φεστιβάλ Προώθησης της Έμφυλης
Ισότητας στην Κύπρο!
Μας υπόσχονται πολλά και η αλήθεια είναι πως
ανυπομονούμε να πάμε.
Πληροφορίες: 22 494906, 22 494907 |
femmefestcy@gmail.com

πολιτισμός

Ή

Mάης
2022

ταν 30 Απριλίου του 1944 όταν ανακοινώθηκε από τον Τύπο της εποχής η εκτέλεση δια τουφεκισμού 200 κομμουνιστών,
ως αντίποινα για τον σκοτωμό ενός Γερμανού στρατηγού στους Μολάους στην Πελοπόννησο. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ
οργανώνουν τον λαό σε απεργίες και κινητοποιήσεις για να αποφευχθεί η δολοφονία. Δυστυχώς, την Δευτέρα
1η Μαΐου του 1944 στην Καισαριανή οι 200 αυτοί κομμουνιστές εκτελούνται άνανδρα από τους Γερμανούς ναζί,
βάφοντας με αίμα ακόμη μια σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και αφήνοντας το αποτύπωμα τους στους
αγώνες του αγωνιζόμενου λαού.

«Θυσιαστήριο της λευτεριάς»
Η Τέχνη και ειδικότερα η Τέχνη του λαού,
εμπνέεται διαχρονικά από τις αγωνίες,
τους αγώνες, τις σκέψεις και τις ιδέες
του. Η μαζική εκτέλεση των 200 αυτών
κομμουνιστών, οι οποίοι πέθαναν
επειδή πίστευαν σε έναν καλύτερο
κόσμο και αγωνίζονταν για
αυτόν, συγκίνησε και ενέπνευσε
πολλούς ανθρώπους στο χώρο
της Τέχνης. Ένας από αυτούς
του καλλιτέχνες ήταν ο χαράκτης
Α.Τάσσος (Αναστάσιος Αλιβέζος) ο
οποίος έχει δημιουργήσει δύο πολύ
χαρακτηριστικά χαρακτικά για το
συγκεκριμένο γεγονός
Ο Α.Τάσσος γεννήθηκε στις 25 του Μάρτη
1914 στη Λευκοχώρα Μεσσηνίας. Το 1930
μπήκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
ενώ εντάχθηκε στην ΟΚΝΕ και εργότερα
στο ΚΚΕ. Ο Α.Τάσσος ήταν πάντα ενάς
μάχιμος καλλιτέχνης που αγωνιζόταν
για όσα πίστευε τόσο μέσα από τα έργα
του όσο και μέσα από τη δράση του
στις γραμμές του ΚΚΕ και της νεολαίας
του. Το 1936 παρουσιάζει την πρώτη του
ατομική έκθεση, ενώ το 1940 βραβεύεται
με το Α’ Κρατικό Βραβείο Χαρακτικής. Μετά
την εισβολή των Γερμανικών στρατευμάτων
στην Ελλάδα το 1941, ο Α.Τάσσος ορίζεται ως ο
πρώτος γραμματέας του ΕΑΜ Καλλιτεχνών. Το 1944
οι Γερμανοί κλείνουν την Πανελλήνια Έκθεση στην οποία
έλαβε μέρος και φυλακίζουν τους Α.Τάσσο, Γιάννη Κεφαλληνό,
Αλέξανδρο Κορογιαννάκη και Αντώνη Κανά για 40 μέρες.
Προς τιμή των 200 κομμουνιστών που δολοφονήθηκαν την Πρωτομαγιά του 1944,
εκδίδεται ένα χρόνο μετά το λεύκωμα «Θυσιαστήριο της λευτεριάς», με ξυλογραφίες
των Αλ. Κορογιαννάκη, Γ. Βελισσαρίδη, Β. Κατράκη, Α. Τάσσου, Λ. Μαγγιώρου, Γ.
Μανουσάκη. Τα έργα του Α.Τάσσου δείχνουν τους αγωνιστές λίγα λεπτά πριν τον
θάνατο. Γυναίκες και άντρες στέκονται ατρόμητοι μπροστά στο Γερμανό κατακτητή,
νιώθωντας νικητές όπως έγραψαν και στα σημειώματα τους που βρέθηκαν στα
κρατητήρια όπου είχαν φυλακιστεί. Ο καλλιτέχνης αντικατοπτρίζει μέσα από το
έργο του τη φρίκη που προκάλεσαν οι Γερμανοί κατακτητές και τονίζει την ανάγκη
για την αναγνώριση των αφανών αυτών ηρώων, οι οποίοι στάθηκαν μπροστά στην
κάννη του όπλου χωρίς να δειλιάσουν στιγμή και χωρίς να προδώσουν τα ιδανικά
και τις ιδέες τους, μετατρέποντας τη δολοφονία τους σε θυσία.

“Το Τελευταίο Σημείωμα”
Πέρα από την χαρακτική, η θυσία αυτή ενέπνευσε και
άλλες μορφές τέχνης όπως ο κινηματογράφος, όπου η
ταινία του Παντελή Βούλγαρη “Το Τελευταίο Σημείωμα”
παρουσιάζει τα γεγονότα πριν και κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης. Στην ταινία δίνεται η ευκαιρία στον
πρωταγωνιστή, ένα νεαρο διερμηνέα, να του χαριστεί
η ζωή εάν και εφόσον επιλέξει ο ίδιος τον αντικαταστάτη
του στον θάνατο. Ο νεαρός αρνείται την αισχρή πρόταση
των Γερμανών και έτσι εκτελείται μαζί με τους υπόλοιπους
συντρόφους του. Η ταινία προβάλει με μεγάλη ιστορική
ακρίβεια το τι συμβαίνει μέσα στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης και τα κρατητήρια και συγκινεί
με τις εκπληκτικές ερμηνείες των ηθοποιών,
ενώ παράλληλα, αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμακραυγή ενάντια στον φασισμό. Επιπρόσθετα,
η ύστατη θυσία του πρωταγωνιστή, η οποία
αντιπροσωπεύει τις θυσίες και τους αγώνες
όλων των κομμουνιστών, στέκεται απέναντι
σε έναν κόσμο γεμάτο βία και αδικία και
προβάλλει τις έννοιες της ανθρωπιάς και
της αλληλεγγύης.
“Το Τελευταίο Σημείωμα” δίνει ξανά ζωή στα
γεγονότα εκείνης της 1ης του Μάη, θυμίζοντας
μας, με τον ζωντανό και άμεσο τρόπο που μόνο
ο κινηματογράφος μπορεί, τους αφανείς ήρωες
όλων των αγώνων που δόθηκαν για ελευθερία και

μας παρακινεί να ψάξουμε βαθύτερα τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορία
μας, πολύ συχνά κρυμμένα από την άρχουσα τάξη και την κυρίαρχη ιστορική
αφήγηση. Μας βοηθάει, επίσης, να αναζητήσουμε απαντήσεις για το πώς
πρέπει να αντιμετωπίζουμε το σήμερα και τις προκλήσεις που συναντάμε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της ταινίας καταγράφονται τα ονόματα των
εκτελεσθέντων, γεγονός που φορτίζει συναισθηματικά τον θεατή θυμίζοντάς
του ότι οι ήρωες είναι άνθρωποι που έζησαν ανάμεσά μας, που αγάπησαν,
φοβήθηκαν και υπέφεραν.

Οι σκιτσογραφίες του Πάνου Ζαχάρη
Η εκτέλεση των 200 της Καισαριανής ενέμπνευσε και τον σπουδαίο σύγχρονο
σκιτσογράφο Πάνο Ζαχάρη. Ο Ζαχάρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και
σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθήνας, ενώ παράλληλα
σπούδαζε και στη Σχολή Σκίτσου του Σπύρου Ορνεράκη. Από το 2008 εργάζεται
ως γελοιογράφος
στην εφημερίδα
«Το Ποντίκι», όπου
δημοσιεύει σατιρικά
φωτομοντάζ της
επικαιρότητας.
Παράλληλα,
δημοσιεύει την
εβδομαδιαία σειρά
κόμιξ «The Working Dead» στον
ιστότοπο
«so
comic».
Στο σκίτσο του
ο Ζαχάρης μας
τοποθετεί στο χώρο
της εκτέλεσης, με
έναν απο τους
μελλοθάνατους
να λέει στους
συντρόφους του
πως νίκησαν. Το
χιούμορ σε μια τόσο
τραγική στιγμή
φαίνεται πως δεν
αρμόζει, αλλά ο
Ζαχάρης, μέσω
του ήρωα του, αυτό
που θέλει να πει
είναι πως, παρόλο
που πρόκειται
να πεθάνουν, θα
πεθάνουν όρθιοι
και περήφανοι,
ενώ οι εκτελεστές
κείτονται ανώνυμοι
και γονατιστοί στο
χώμα. Ένα σκίτσο
με τεράστιο νόημα
που δείχνει πως
οι πραγματικοί νικητές δεν είναι δειλοί και ούτε ακολουθούν πιστά
διαταγές. Νικητές είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται και μένουν πιστοί
στα ιδανικά τους μέχρι τέλους. Το σκίτσο του Ζαχάρη κάνει γνωστή
την ιστορική αυτή στιμή μέσω μιας πιο σύγχρονης μορφής Τέχνη.
Η γελοιογραφία στοχεύει σε μεγαλύτερο εύρος κοινού, λέγοντας
αλήθειες μέσω του χιούμορ και της διασκεδαστικής μορφής των
κόμιξ.
Η Tέχνη είναι ένα εκπληκτικό μέσο για την προβολή και αφήγηση
της ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων, μέσω του οποίου ο
καλλιτέχνης μπορεί με χρώματα, μουσική, κίνηση και λόγο να
προβάλει τις αλήθειες της εποχής του, αλλά και περασμένων
εποχών. Η εκτέλεση των 200 της Καισαριανής έμεινε έτσι
αποτυπωμένη στη μνήμη μέσω της Τέχνης της εποχής εκείνης και
έρχεται ξανά να μας περάσει τα μηνύματά της μέσω της Τέχνης του
σήμερα.
•Ερνέστο Κωνσταντίνου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ντός των γραμμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), μια από τις πιο δραστήριες
Οργανώσεις στην περιφέρεια Κεντρικής Ευρώπης και Βορείου Αμερικής (CENA), είναι η Σοσιαλιστική Γερμανική
Εργατική Νεολαία (SDAJ). Με αφορμή το πρόσφατο Εθνικό Συνέδριο της SDAJ (Μάρτιος 2022), το Γραφείο Διεθνών
Σχέσεων του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, συνομίλησε με τους συναγωνιστές Luca Schäfer και Andrea Hornung, οι οποίοι και
αποτελούν μέλη της νέας ηγεσίας της γερμανικής Οργάνωσης. Ο Luca Schäfer έχει επανεκλεγεί στη θέση του
Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, ενώ η Andrea Hornung στη θέση της Γενικής Γραμματέα.

Πιο κάτω παραθέτουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τους δύο συναγωνιστές, η οποία εν συντομία σκιαγραφεί το πολιτικό σκηνικό που
επικρατεί στη Γερμανία, τους καθημερινούς αγώνες και προκλήσεις της νεολαίας, όπως και τις προτεραιότητες και στόχους της Οργάνωσης.

ΕΔΟΝ: Κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική ανταπόκριση στο
κάλεσμα της «Νεολαίας» για τη συνέντευξη. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο
δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία για πλήρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει
στη Γερμανία, τόσο σε κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αγώνων και
προτάξεων της νεολαίας.
Ποιοι είναι οι αγώνες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία της
Γερμανίας; Ποια είναι η θέση της SDAJ;
SDAJ: Εν συντομία, η νεολαία της Γερμανίας υποφέρει από τον καπιταλισμό. Τα
δικαιώματα των νέων στην μόρφωση, στην υγεία και στην εκπαίδευση είναι σε μεγάλο
βαθμό περιορισμένα. Τα σχολεία είναι υποχρηματοδοτούμενα, τα ενοίκια είναι υπερβολικά
ψηλά, ο τρόμος της απόδοσης είναι ακραίος και τα γερμανικά μονοπώλια υποτάσσουν
κάθε γωνιά της ζωής στη Γερμανία στην πίεση για το δικό τους κέρδος. Επιπλέον, η
μόρφωση λιγοστεύει και οι μισθοί μένουν στάσιμοι σε σχέση με τις τιμές.
Πολιτικά, πέραν της αντίστασης στα πιο πάνω, να αναφέρουμε ότι το πιο προοδευτικό
κομμάτι της νεολαίας παλεύει ενάντια σε μια κρατική ώθηση προς τα δεξιά, ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό σε τμήματα της αστυνομίας, του στρατού καθώς και
στο ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία».
Η στρατηγική μας ως Οργάνωση ενάντια στα πιο πάνω, είναι να δουλέψουμε στα
αντίστοιχα κομβικά σημεία της ζωής των συντρόφων μας, που σημαίνει να είμαστε
ενεργοί σε σχολεία, χώρους εργασίας και πανεπιστήμια. Θέλουμε να συνεχίσουμε την
πορεία μας για τη δημιουργία ομάδων της SDAJ σε σχολεία και χώρους εργασίας και να
συνεργαστούμε στενά μέσα και μαζί με τα συνδικάτα. Μαζί με το Γερμανικό Κομμουνιστικό
Κόμμα (DKP), θέλουμε να συγκροτηθούμε και να συνδυάσουμε τα αντιμιλιταριστικά και
αντιφασιστικά ζητήματα με το γενικό κάλεσμα για σοσιαλισμό.

σταθεί στα δικά του πόδια. Το γεγονός αυτό σημαίνει εσωτερική καταστολή (απειλή
απαγόρευσης του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, προοδευτικών εφημερίδων και
νέοι αστυνομικοί νόμοι) και εξωτερική επιθετικότητα! Επιπλέον, ο αντικομμουνισμός,
η δαιμονοποίηση της “Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας” (πρώην Ανατολική
Γερμανία) γνωρίζει ανεπανάληπτα ύψη, το επίπεδο της αναταραχής είναι αρρωστημένο
- το πρώτο γερμανικό σοσιαλιστικό κράτος αρνείται και παρουσιάζεται ως αβυσσαλέα
“κακό”.
Η οικονομία δείχνει ότι ο καπιταλισμός δεν προσφέρει καμία προοπτική - σαπίζει και
εκφυλίζεται. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, δύσκολα μπορούν να αντέξουν οικονομικά
να ζήσουν σε μια “πλούσια χώρα” όπως η Γερμανία, πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα
στα ψώνια, το γέμισμα με βενζίνη ή ένα ζεστό διαμέρισμα. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει
σε πρωτόγνωρα ύψη και η σύγκρουση του Covid 19 και μιας κυκλικής κρίσης που
διαφαίνεται από το 2019 έχει δημιουργήσει νέα φτώχεια.
Τέλος, σχετικά με την κατάσταση του Covid-19, η πανδημία χαρακτηρίστηκε από
αποτυχία των κυβερνώντων, επικράτησε απόλυτο χάος. Για άλλη μια φορά, έγινε
σαφές σε ποια πλευρά της τάξης βρίσκεται αυτό το γερμανικό κράτος: ενώ δεκάδες
χιλιάδες μολύνθηκαν και πέθαναν, η άρχουσα τάξη ενδιαφερόταν μόνο για τη διατήρηση
των κερδών. Εν τω μεταξύ, πολλά μέτρα έχουν καταργηθεί και ο πληθυσμός έχει
μείνει σχεδόν ανυπεράσπιστος απέναντι στον ιό. Τα σχολεία, οι επιχειρήσεις και οι
ηλικιωμένοι εξακολουθούν να μην προστατεύονται επαρκώς. Συνοψίζοντας, υπάρχουν
χίλιοι λόγοι για εμάς και τη νεολαία της χώρας μας να βγούμε στους δρόμους για να
διαμαρτυρηθούμε. Θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να το οργανώσουμε αυτό και να
διοχετεύσουμε τη δικαιολογημένη οργή.

ΕΔΟΝ: Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γερμανία; Τι συζητείται
στην επικαιρότητα;

ΕΔΟΝ: Είναι κοινώς γνωστό ότι στη Γερμανία γίνεται μεγάλος λόγος για το
μεταναστευτικό και το προσφυγικό, τόσο σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης,
όσο και σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης. Ποια είναι
η τρέχουσα κατάσταση; Ποια είναι η θέση της SDAJ; Έχετε μέλη που είναι
μετανάστες;

SDAJ: Ας ξεκινήσουμε με την πολιτική κατάσταση: Μετά τις γενικές εκλογές (για το

SDAJ: Αυτό το ερώτημα πρέπει να επανεκτιμηθεί μετά την κρίση της Ουκρανίας,

Το κύριο μέλημα αυτού του συνασπισμού είναι να φορτώσει το κόστος της οικονομικής
καπιταλιστικής κρίσης πίσω στους ώμους της εργατικής τάξης. Πρόσφατα, μετά την
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, επέβαλαν επίσης την ανασυγκρότηση του γερμανικού
στρατού δαπανώντας τον απίστευτο αριθμό των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για νέα
όπλα και στρατιωτικό υλικό. Την ίδια στιγμή που η γερμανική άρχουσα τάξη έδωσε 100
δισεκατομμύρια ευρώ στην Bundeswehr, παρόλο που τα χρήματα αυτά θα χρειάζονταν
περισσότερο αλλού (σχολεία, εκπαίδευση, συντάξεις κ.λπ.), η μαζική μιντιακή αναταραχή
κατά της Ρωσίας, που συνεχίζεται εδώ και χρόνια, αυξήθηκε ξανά.

αλλά εμμένουμε στο σύνθημά μας που υιοθετήσαμε από την «προσφυγική κρίση» του
2015 ότι δηλαδή οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι και θέλουμε να αγωνιστούμε μαζί
τους. Πρέπει να είναι σαφές ότι ο καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός δημιουργούν τη
μετανάστευση και τη φυγή. Μόνο ένας κόσμος χωρίς ιμπεριαλισμό θα εξασφαλίσει
διαρκή ειρήνη. Θέλουμε όμως να αναφερθούμε και στα «διπλά πρότυπα» και την
υποκρισία των κυβερνώντων σε αυτό το πλαίσιο - ενώ άνθρωποι από την Ουκρανία
βρίσκουν δικαίως άσυλο, άνθρωποι συνεχίζουν να απελαύνονται στο Αφγανιστάν ή
τη Συρία, η Μεσόγειος παραμένει ένας μαζικός τάφος και άνθρωποι βασανίζονται στα
σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας. Η μετανάστευση είναι ένα παιχνίδι των
κυβερνώντων, αλλά εμείς είμαστε σοβαροί και δεν συνδέουμε την αλληλεγγύη μας με
όρους ή μικροπολιτικούς στόχους.

Πρώτα απ’ όλα, ο γερμανικός πληθυσμός υποτίθεται ότι θα «παγώσει» για να δυσκολέψει
τον Πούτιν να βγάλει λεφτά από τον πόλεμο. Η κυβέρνηση και τα ηγετικά μονοπώλια
θέλουν να κάνουν τη Γερμανία ανεξάρτητη από τη Ρωσία και τις εισαγωγές ενέργειας. Μέσω
της Ουκρανίας, γίνεται σαφές ότι ο γερμανικός ιμπεριαλισμός -σε συνεχή ανταγωνισμό
και συνεργασία με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό- προσπαθεί να

Πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι αιτίες της φυγής, όπως ο πόλεμος, η
ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση και η κλιματική αλλαγή που προκαλεί ο καπιταλισμός.
Φυσικά, χαιρόμαστε να καλωσορίζουμε νέους ανθρώπους στις τάξεις μας, αλλά πρέπει
να κάνουμε αυτοκριτική για το ότι δεν έχουμε κάνει ακόμη αρκετά για την οργάνωση
των μεταναστών. Αυτό είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε.

γερμανικό κοινοβούλιο στο Βερολίνο), καταδικάζουμε ξεκάθαρα το νέο συνασπισμό που
σχηματίστηκε ως «συνασπισμό της άρχουσας τάξης». Θα αγωνιστούμε εναντίον τους.

διεθνή

ΕΔΟΝ: Το 25ο Εθνικό Συνέδριο της SDAJ πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο
του 2022. Πέραν από τους πολιτικούς και οργανωτικούς στόχους που
είμαστε βέβαιοι ότι τέθηκαν, υπάρχει κάτι το οποίο θα ξεχωρίζατε και
θα θέλατε την κυπριακή νεολαία να γνωρίζει;
SDAJ: Αποφασίσαμε ότι θα στείλουμε μια «ταξιαρχία αλληλεγγύης» (μπριγάδα)

στην Κούβα, όπως πράξαμε και το 2013, για ανταλλαγή και κοινή εργασία. Αυτό θα
πρέπει να θέσει ένα σημάδι ενάντια στον αποκλεισμό του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.
Επιπλέον, θέλουμε να αναβιώσουμε και να αναζωογονήσουμε το κεντρικό Φεστιβάλ
της νεολαίας μας στην Κολωνία το 2023 - μετά την πανδημία -, να συμμετάσχουμε
στις διαμαρτυρίες ενάντια της συνόδου των G7 στο Μόναχο και να οργανώσουμε ένα
μεγάλο φεστιβάλ μαζί με το κόμμα μας, DKP. Κατά τα άλλα, οι ευρείες συζητήσεις
μας, επιβεβαίωσαν την πορεία που ακολουθούμε από το 2018 - τον προσανατολισμό
και τη στοχοπροσήλωση δηλαδή στην οργάνωση μέσα στα σχολεία και τους χώρους
εργασίας.

ΕΔΟΝ: Μια νέα καμπάνια ξεκινά από την SDAJ, με την ονομασία “Θέλουμε
ειρήνη! Όχι στον επανεξοπλισμό!” Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της
εκστρατείας και τι θα περιλαμβάνει;
SDAJ: Όλες οι Ομάδες (Κλαδικές Οργανώσεις) μας θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά
στην εκστρατεία μέχρι τις διαδηλώσεις κατά της συνόδου G7 (26-28 Ιουλίου 2022).
Σε αυτή την εκστρατεία θέλουμε να ενημερώσουμε για το ιστορικό του πολέμου στην
Ουκρανία και την ανάλυσή μας. Βλέπουμε τον γερμανικό ιμπεριαλισμό μαζί με το
ΝΑΤΟ και την προϊστορία ως την κύρια κινητήρια δύναμη του πολέμου. Παρ’ όλα
αυτά, απορρίπτουμε ξεκάθαρα τις ρωσικές ενέργειες και δεν ευθυγραμμιζόμαστε
με τα συμφέροντα του ρωσικού κράτους και της άρχουσας τάξης του.

Mάης
2022

Εσωτερικά, θα αξιοποιήσουμε το χρόνο με μαζική εκπαιδευτική δουλειά επανεξετάζοντας τα βασικά στοιχεία της κοσμοθεωρίας μας καθώς και τη συγκεκριμένη
ιμπεριαλιστική πρακτική. Όλες οι Ομάδες και τα μέλη μας πρέπει επίσης να
δραστηριοποιηθούν - οργανώνοντας συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, συζητώντας
με συμμάχους, θέτοντας και καθοδηγώντας τη συζήτηση στο κέντρο της ζωής
τους. Η καμπάνια θα ξεκινήσει με μια εθνική συνδιάσκεψη το Σάββατο 23.04 στη
Φρανκφούρτη και έχει στόχο να ξαναστήσει το γερμανικό κίνημα ειρήνης στα πόδια
του. Θέλουμε να κινητοποιηθούμε ευρέως και να παραμείνουμε απόλυτα σαφείς ως
προς το περιεχόμενο: Μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να δημιουργήσει διαρκή ειρήνη!
Αγαπητοί σύντροφοι, τελειώνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, επιτρέψτε
μας να εκφράσουμε την ειλικρινή και αμέριστη αλληλεγγύη μας στον αγώνα της
ΕΔΟΝ και του ΑΚΕΛ. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δόθηκε να δώσουμε
μια συνέντευξη εδώ και θα θέλαμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ SDAJ και
ΕΔΟΝ στον αγώνα για το σοσιαλισμό και ένα ειρηνικό, αντιιμπεριαλιστικό μέλλον.

ΕΔΟΝ: Σύντροφοι, η αλληλεγγύη μεταξύ των Οργανώσεών μας είναι
δεδομένη και αμοιβαία. Με αφορμή τη συνέντευξη, επιτρέψτε μας να
επαναεπιβεβαιώσουμε το γεγονός ότι ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μας, μέσα
από τις γραμμές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών.
•Συνέντευξη και επιμέλεια:
Αλεξάνδρα Αλεξάνδρου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ορμήδειας,
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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