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Η Κύπρος πάνω από όλα...
Μόνιμο ερώτημα σε όλους μας είναι το πότε επιτέλους θα θέσουμε το συμφέρον της Κύπρου και
του Λαού μας πάνω από όλα, τερματίζοντας τα μικροπολιτικά και μικροκομματικά συμφέροντα;
Δυστυχώς 43 χρόνια από το δίδυμο έγκλημα του ‘74 κάποιοι επιμένουν να εμπαίζουν τον
κυπριακό λαό. Αναλόγως του καιρού, τοποθετούνται σύμφωνα με το πως θα πετύχουν να
αυξήσουν τις μετρήσεις των εκλογικών τους ποσοστών.
Το τελευταίο διάστημα γίναμε όλοι μάρτυρες του απαράδεκτου εθνικιστικού παραληρήματος
του ΕΛΑΜ και του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου που προσδέθηκε στο άρμα του φασιστικού
κόμματος. 67 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για ένωση με την Ελλάδα και ενώ οι συνομιλίες
για το Κυπριακό βρίσκονταν σε εξέλιξη, κάποιοι θυμήθηκαν πως είναι απαραίτητο να το
τιμούμε στα σχολεία. Διερωτόμαστε πραγματικά γιατί τόσα χρόνια δεν το έθεσε κανένας στο
τραπέζι; Ποιο το μήνυμα που στέλλουμε στους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους που από
κοινού παλεύουμε εδώ και δεκαετίες να απομονώσουμε τους εθνικιστές των δύο κοινοτήτων;
Στα τόσα χρόνια της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνονται αγώνες και προσπάθειες
με σκοπό να αφανιστούν οι πολιτικές επιδιώξεις των εθνικιστών των δυο κοινοτήτων που
επιθυμούν, τόσο την ένωση με την Ελλάδα, όσο και τη διχοτόμηση της Κύπρου και δυστυχώς
σήμερα, οι νεοναζί της Βουλής μαζί με τον «ενδιάμεσο χώρο» κατάφεραν να επικαιροποιήσουν
τη συζήτηση που ήταν από τις κυριότερες αιτίες για την καταστροφή του τόπου μας το 1974.
Λάθη έχουν διαπράξει όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς. Η διαφορά είναι πως αυτά που
επαναλαμβάνονται από κάποια κόμματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνειδητές πράξεις.
Συνειδητή ήταν λοιπόν η πράξη του Δημοκρατικού Συναγερμού που δείλιασε να υπερψηφίσει
ή να καταψηφίσει αρχικά τον εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος, ένεκα φυσικά
των πολιτικών του συμφερόντων. Εξάλλου μας έχει συνηθίσει να παρουσιάζεται με δύο
προσωπεία, τόσο το εθνικιστικό, όσο και του υπέρμαχου της λύσης.
Και ενώ λοιπόν ο ΔΗΣΥ αναγνώρισε το λάθος και τα προβλήματα που δημιούργησε στις
συνομιλίες δίνοντας πρόφαση στην τουρκοκυπριακή πλευρά, κατάθεσε πρόταση νόμου
για να διορθώσει το λάθος του, την ίδια ώρα που σε πρωτόγνωρες ντροπιαστικές
στιγμές εντός και εκτός Βουλής, το φασιστικό ΕΛΑΜ δημιούργησε εντάσεις και
συνεχόμενες προκλήσεις με αναφορές προσβλητικές για τη δημοκρατία. Έφτασαν
δυστυχώς ακόμη και στο σημείο προπηλακισμού βουλευτών του ΑΚΕΛ, οι οποίοι
τόλμησαν να μην ανεχτούν τις ύβρεις που εκστόμιζε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ από
το βήμα της Βουλής. Σαν δεν έφταναν όλα αυτά, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
επέλεξε να μας ξαφνιάσει όλους και πάλι αρνητικά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ανάφερε το Νόμο στο Ανώτατο Δικαστήριο ως αντισυνταγματικό, χωρίς να έχει
καμία υποχρέωση.
Οι επιπτώσεις σε περίπτωση κατάρρευσης της διαδικασίας θα είναι αρνητικές
για τη δική μας την πλευρά. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε
για κανέναν το μέλλον του τόπου μας. Δε θα λυγίσουμε. Συνεχίζουμε για
απελευθέρωση κι επανένωση.
Τα επίθετα τα οποία μας προσάπτουν δεν είναι άγνωστα για εμάς, μα
ούτε και μπορούν να γίνουν ανεκτά. «Προσκυνημένους», «προδότες»,
«υπηρέτες του Ακκιντζί και της Τουρκίας». Ουκ ολίγες φορές στο
παρελθόν έχουμε χαρακτηριστεί με τέτοια υβριστικά επίθετα. Αρκετά
είναι τα ονόματα αριστερών που έχουν δολοφονηθεί στο παρελθόν
ως προδότες, χωρίς να έχει αποδειχτεί ποτέ η «προδοσία» τους.
Δεν πρόκειται να καθοδηγηθούμε από τη μισαλλοδοξία, τον
εθνικισμό, την πατριδοκαπηλία και το φανατισμό. Θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη λύσης, η οποία θα επανενώσει
τον τόπο και το λαό μας.

Και στο βάθος Προεδρικές...
Όλα αυτά μόνο τυχαία δεν είναι. Τα εκλογικά επιτελεία των επίδοξων
υποψηφίων για τις Προεδρικές εκλογές έχουν εκκινήσει πρόωρα.
Οι επικοινωνιολόγοι και τα επιτελεία καθορίζουν κάθε τους κίνηση,
φανερώνοντας σε όλους μας την επιθυμία τους να κατέλθουν ως υποψήφιοι.

Είμαστε βέβαιοι πως αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι μόνο η αρχή
του καλοσχεδιασμένου παιχνιδιού που θα μας παρουσιάζουν καθημερινά. Οι
φωτογραφίσεις σε ευφάνταστες ακόμη και για τους ίδιους στιγμές, οι υποχωρήσεις
από πολιτικές διακηρύξεις, οι προεκλογικές παραχωρήσεις είναι απλά η είσοδος
στην προεκλογική τους περίοδο. Οφείλουμε να κρατήσουμε την όλη προεκλογική
περίοδο στην ουσία των εκλογών και να μην γίνουμε έρμαιο των «δεσμεύσεων»
των υποψηφίων. Να μην ακολουθήσουμε τον παραλογισμό των προσώπων, αλλά
να αγγίξουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας.

Η ανορθόδοξη προσπάθεια του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου να καταλήξουν σε
πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας χωρίς να έχουν καταλήξει σε ένα πραγματικό
πλαίσιο συνεργασίας επί των θέσεων τους, είναι πραγματικά άξια απορίας. Σε ποιο
πλαίσιο έχουν συμφωνήσει και ποια η θέση του Νικόλα Παπαδόπουλου όσον αφορά στο
Κυπριακό; Υπενθυμίζουμε τη θέση του κόμματος του, για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας, την οποία έχει αποκηρύξει η ΕΔΕΚ, την ίδια στιγμή που η Πρόεδρος της
Αλληλεγγύης τοποθετείται υπέρ την Ένωσης με την Ελλάδα. Μήπως έχουν συμφωνήσει στα
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στα οποία ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το ΔΗΚΟ στήριξαν
και υπερψήφισαν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του ΔΗΣΥ, ενώ η ΕΔΕΚ δήλωνε την κάθετη
εναντίωση της; Προφανώς προγραμματικές συγκλίσεις δεν βρίσκουμε, αποκλίσεις όμως πολλές.

Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης; Τι Νίκος, Τι Νικόλας;
Στο λεγόμενο ενδιάμεσο χώρο δυσκολευόμαστε να βρούμε τις συγκλίσεις, αλλά τα τέσσερα και
πλέον χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη μας υπενθυμίζουν τις πολλές κοινές προσπάθειες ΔΗΣΥ
και ΔΗΚΟ για υποστήριξη των πιο νεοφιλελεύθερων αντιλαϊκών πολιτικών. Μόνο ομοιότητες και
κοινές απόψεις μπορούμε να εντοπίσουμε από τους μέχρι στιγμής εν δυνάμει υποψήφιους για την
Προεδρία.
Σε κόντρα με τη μόδα εποχής που όλοι ακολουθούν, θα ριχθούμε στη μάχη των Προεδρικών εκλογών
με κοινές προγραμματικές θέσεις επί των βασικών θέσεων. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την
ονοματολογία πριν συμφωνήσουμε στα πιο βασικά ζητήματα και μη έχοντας κοινούς στόχους.
Βασικοί άξονες της κατάληξης της συζήτησης θα είναι η συνεπής προσπάθεια για απελευθέρωση και
επανένωση της Κύπρου στη βάση της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Να τολμήσουμε
να επαναφέρουμε την εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική από την υφιστάμενη στα κοινωνικοοινομικά
ζητήματα, η οποία θα ενισχύει τις φιλολαϊκές πολιτικές και θα ενισχύει το κοινωνικό κράτος.
Επίσης θα υπάρξει προοδευτική μεταρρύθμιση του κράτους, προώθηση της χρηστής διοίκησης
και τερματισμός της διαπλοκής και διαφθοράς.
Θα δώσουμε τη μάχη των προεδρικών εκλογών με όλες μας τις δυνάμεις. Θα δώσουμε
τη μάχη για να απαλλαγούμε από τη μιζέρια και την εξαθλίωση που μας οδήγησαν
οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Αναστασιάδη. Θα δώσουμε τη μάχη για να
καταστεί η Κύπρος νησί της ειρήνης και όχι της διχόνοιας και της μισαλλοδοξίας.
Να επαναφέρουμε το χαμόγελο στην Κύπρο και το Λαό μας.
•Νάσος Κούκος
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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Σικέντευξη με τον
Νικόλα Παπαδόπουλο
«Ν»: Μετά την συνάντηση του ενδιάμεσου χώρου
αναδειχθήκατε ως υποψήφιος για τις προεδρικές
εκλογές. Η υποψηφιότητα σας ακολουθήθηκε από
παρασκηνιακό απόηχο. Πώς το σχολιάζετε;
N.Π.: Δεν θέλω να σχολιάσω διάφορα που ακούγονται
και στόχο έχουν απλά να πλήξουν την πριγκιπική μου
εικόνα. Θα ήθελα μόνο να δηλώσω την ευγνωμοσύνη
για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου τα
κόμματα του ενδιάμεσου. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο
ενδιάμεσος χώρος έχει δικό του υποψήφιο.
«Ν»:Τα 2 από τα 5 κόμματα του λεγόμενου
ενδιάμεσου χώρου δεν στήριξαν την
υποψηφιότητα σας στην συνάντηση, αρκετά
στελέχη του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ δήλωσαν δημόσια
τις ενστάσεις ενώ ο κύριος Λιλλήκας επιμένει στην
δική του υποψηφιότητα. Πώς η υποψηφιότητα
σας εκφράζει το σύνολο του ενδιάμεσου μετά από
αυτή την εξέλιξη;
N.Π.: Ο ενδιάμεσος χώρος δεν είναι απλά τα διάφορα
κόμματα που τον συναποτελούν. Ο ενδιάμεσος χώρος
είναι κυρίως ένα σύνολο πολιτικών που χαρακτηρίζουν
την μετριοπαθή πολιτική που αντανακλάτε στην
λαμπερή υποψηφιότητα μου. Η υποψηφιότητα μου
αποτελεί τον κοινή εφαπτομένη όλων των απλών
πολιτών που ανήκουν στον ενδιάμεσο χώρο και
στηρίζεται σε ξεκάθαρες σχέσεις αρχών. Εξάλλου
αρκεί μια επίσκεψη στο προσωπικό μου λογαριασμό
στο facebook για να διαπιστώσει κάποιος ότι είμαι
και εγώ ένας απλά ταπεινός λαϊκός γαλαζοαίματος.
«Ν»: Ποια μπορεί να είναι η κοινή
συνισταμένη των κομμάτων που στηρίζουν την
υποψηφιότητας στο κυπριακό; Σε επίπεδο
διακηρύξεων το ΔΗΚΟ στηρίζει την λύση
Ομοσπονδίας, η ΕΔΕΚ την απορρίπτει και θέλει
ενιαίο κράτος ενώ η πρόεδρος της Αλληλεγγύης
δηλώνει την πρόθεση της να πυρποληθεί υπέρ
της Ένωσης με την Ελλάδα;
N.Π.: Κάποια δευτερευούσης σημασίας ζητήματα θα τα
εξετάσουμε στο εγγύς μέλλον. Εμείς δεν στεκόμαστε
στο δέντρο αλλά βλέπουμε μόνο το δάσος, και λίγο τις
δημοσκοπήσεις, ίσως και λίγο την ποιότητα δέρματος
της καρέκλας του προεδρικού.
«Ν»: Το ΔΗΚΟ ταυτίστηκε πάνοπλες φορές
με της μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης
Αναστασιάδη ενώ κόμματα όπως η ΕΔΕΚ
διακηρύσσουν την διαφωνία τους με την
πολιτική που εφαρμόζετε και ωστόσο σας
στηρίζουν. Πως μπορεί η υποψηφιότητα σας
να απαλλάξει την κοινωνία από τις πολιτικές
της διακυβέρνησης Αναστασιάδη εφόσον επί
τις ουσίας έχετε την ίδια πολιτική στα ζητήματα
οικονομίας;
N.Π.: Παιδιά τα έχετε μπερδέψει λίγο. Εμείς αυτό
που θέλουμε είναι να απαλλαγούμε την κοινωνία
από την διακυβέρνηση Αναστασιάδη, κανείς δεν
είπε κάτι για τις πολιτικές. Οι πολιτικές λιτότητας
μπορούν φυσικά να παραμείνουν, αλλά σας είπα όλα
τα δευτερεύοντα ζητήματα θα τα δούμε εν καιρώ.
«Ν»: Δίνετε την εντύπωση ότι είστε έτοιμος να
θυσιάσετε τα πάντα ακόμα και την μισή Κύπρο
προκειμένου να ανελιχθείτε στην εξουσία.
Ο κύριος Περδίκης μάλιστα είπε ότι η βιασύνη
στην απόφαση την συνάντηση έγινε απλά για
να προλάβετε το ΑΚΕΛ. Πώς το σχολιάζετε;
N.Π.: Ας είμαστε ειλικρινείς, σε μια ενδεχόμενη λύση
του κυπριακού το ΔΗΚΟ δεν θα έχει λόγο ύπαρξης.
Κάλλιο λοιπών να είμαι πρόεδρος της μισή Κύπρου
παρά ένα τίποτε στην επανενωμένη Κύπρο.
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κυρία Ελένη Αυξεντίου ζει πλέον στην Όαση Ηλικιωμένων Άγιος
Γεώργιος. Με μεγάλη της χαρά μας υποδέχτηκε. Μιλούσε για τον
Γρηγόρη Αυξεντίου και έβλεπες τα μάτια της να λάμπουν από
περηφάνια. Παρόλο το προχωρημένο της ηλικίας της η κ. Ελένη
έχει πλήρη διαύγεια. Απαγγέλει ποιήματα που όμως ποτέ δεν τα
έχει καταγράψει η ίδια σε χαρτί, όμως τα θυμάται. Μας έχει πει ότι κάποιος
είχε έρθει πρόσφατα και κατέγραψε τα ποιήματα της ώστε να εκδοθούν και
να μην τα πάρει μαζί της στο αιώνιο ταξίδι. Πολλές φορές συγκεντρώνονται
αρκετοί ηλικιωμένοι να ακούσουν τα ποιήματα της και τα απολαμβάνουν.

«Ν»: Καταρχάς θα θέλαμε να μας πείτε ποια ήταν η σχέση
σας με το Γρηγόρη Αυξεντίου;
Ελένη Αυξεντίου: Ο Γρηγόρης είναι πρώτος μου ξάδερφος.

Ο πατέρας μου και ο πατέρας του ήταν αδέρφια και τα
σπίτια μας ήταν πολύ κοντά. Όταν πηγαίναν οι μητέρες
μας δουλειά μας άφηναν στη γιαγιά μας, την οποία επίσης
επισκεπτόμασταν καθημερινά μετά το σχολείο για να φάμε
όλοι μαζί. Ουσιαστικά εγώ και ο Γρηγόρης μεγαλώσαμε μαζί.
«Ν»: Πως αντιμετώπιζε ο Γρηγόρης ανθρώπους διαφορετικών
ιδεολογικών καταβολών; Διατηρούσε καλές σχέσεις με όλους
τους κατοίκους της Λύσης και της ευρύτερης περιοχής;
Ε.Α.: Ο Γρηγόρης ήταν

πολύ καλός άνθρωπος
και είχε πολύ καλές
σχέσεις με όλους.
Δεν είχε με κανένα
Ο Γρηγόρης θυσιάστηκε
διαφωνίες. Το μόνο
για να δει την Κύπρο
που τον ένοιαζε ήταν
να δει την πατρίδα μας
ελεύθερη και αν ζούσε να δει το τι
ελεύθερη. Ακόμα και
θα ακολουθούσε πιθανόν να μην
όταν ήμασταν παιδιά,
μας έβαζε όλους στην
άντεχε το βάρος της προδοσίας,
σειρά και κάναμε
τους στρατιώτες
του πραξικοπήματος από μέλη
του. Εκείνος ήταν ο
της ΕΟΚΑ και την επακόλουθη
αξιωματικός μας και
εμείς κρατούσαμε τα
τουρκική εισβολή.
καλάμια για όπλα.
Ήταν αγαπητός σε
όλους ακόμα και μετά
όταν πήγε στη σχολή
στο Βαρώσι. Δεν είχε
διαφωνίες με κανένα
και δεν κρατούσε κακία σε κανένα.
«Ν»: Καλλιεργείται μια αντίληψη από κάποιους ότι η Αριστερά
πρόδιδε αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Πόση σχέση έχει αυτό με την
πραγματικότητα;
Ε.Α.: Η φήμη αυτή δεν έχει καμία σχέση με την

πραγματικότητα. Να μην ξεχνούμε ότι τους αριστερούς τον
καιρό εκείνο τους κατέτρεχαν. Την αλήθεια ποιος πρόδωσε
τον Γρηγόρη ίσως δεν θα την μάθουμε ποτέ. Ο ίδιος πάντα
φοβόταν το ενδεχόμενο να τον προδώσουν, γι’ αυτό και
από την ένταξη του στην ΕΟΚΑ και μετά δεν μας έλεγε
τίποτα, γιατί ήξερε ότι μπορεί να προδοθεί. Ο φόβος του
επιβεβαιώθηκε δυστυχώς.
«Ν»: Στις μέρες μας πολιτικές ομάδες και κόμματα
χρησιμοποιούν το όνομα του Γρηγόρη Αυξεντίου για να
προωθήσουν εθνικιστικές αντιλήψεις όπως πχ Ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα, μίσος για τους Τουρκοκύπριους. Πως
απαντάτε σε αυτές τις αντιλήψεις;
Ε.Α.: Τότε ναι, πολλοί ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα.

Μίσος υπήρχε από πολλούς προς τους Τούρκους αλλά όχι για
τους Τουρκοκύπριους. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Ο Γρηγόρης θυσιάστηκε για να δει την Κύπρο ελεύθερη
και αν ζούσε να δει το τι θα ακολουθούσε πιθανόν να μην
άντεχε το βάρος της προδοσίας, του πραξικοπήματος από

μέλη της ΕΟΚΑ και την επακόλουθη τουρκική εισβολή. Οι προδοσίες άλλαξαν τα πάντα στην Κύπρο και
είναι πεποίθηση μου ότι αν δεν υπήρχαν οι προδοσίες σήμερα θα είμασταν ελεύθεροι. Όσον αφορά τις
εθνικιστικές αντιλήψεις ήταν κάτι που έπρεπε να σταματήσει να υπάρχει ιδιαίτερα αμέσως μετά την
Ανεξαρτησία. Δυστυχώς αντί να σταματήσουν να υπάρχουν συνεχώς αυξάνονται και αυτό πιθανόν να
δημιουργήσει προβλήματα στην πολυπόθητη λύση του Κυπριακού.
«Ν»: Ενόψει των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακό που εντείνονται το τελευταίο διάστημα αλλά και της
έξαρσης του εθνικισμού ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στη νέα γενιά;
Ε.Α.: Το μήνυμα που θέλω να στείλω στη νέα γενιά είναι ότι όλοι πρέπει να αγαπηθούν μεταξύ τους για
το καλό της πατρίδας μας και να μην υπάρχουν διαφωνίες και συγκρούσεις. Να γίνουμε επιτέλους ένας
λαός που θα ζει μακριά από εντάσεις και εμπάθειες. Μακάρι να βρεθεί λύση που να συμφωνούν όλοι για
να ζήσουμε την επανένωση του νησιού μας, να ζήσουμε ελεύθεροι στην πατρίδα μας και να επιστρέψουμε
επιτέλους πίσω στον τόπο που μεγαλώσαμε.

•Χαράλαμπος Σακκάς
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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τις 7/4/17 πραγματοποιήθηκε μια «επεισοδιακή» ολομέλεια της Βουλής. Αν και κατά κύριο
λόγο μετά από κάθε συνεδρίαση της Βουλής αυτό που πρέπει να αποτελεί, το κύριο σημείο
συζήτησης, είναι η ουσία και οι θέσεις που συζητούνται, στην συγκεκριμένη περίπτωση
τα γεγονότα εντός και εκτός έχουν την δικιά τους, ιδιαίτερη, πολιτική σημασία.

Επίθεση στο πιο
ριζοσπαστικό
κομμάτι της κοινωνίας, το
οποίο για κακό τους, δίνει
μέχρι τελικής πτώσης τη
μάχη για την ελπίδα μιας
καλύτερης ενωμένης
πατρίδας

Μέσα από τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στη Βουλή αποκαλύφθηκε το πραγματικό
πρόσωπο του φασισμού. Οι νεοναζί του ΕΛΑΜ απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο
ότι αποτελούν το παράρτημα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο. Η επίθεση του
φασίστα Βουλευτή απέναντι σε βουλευτές του ΑΚΕΛ, αλλά και η απειλή «εν να σε
κανονίσω έξω εσένα», θύμισαν τις χειρότερες στιγμές από την δράση των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα εντός και εκτός του Ελληνικού κοινοβουλίου.
Οι μάσκες των «αγνών Ελλήνων», των «απλών πατριωτών», των «παιδιών με
τις κρυστάλλινες θέσεις» έπεσαν, και το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού
φάνηκε για ακόμα μια φορά. Η επίθεση επίσης, προς τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ έξω από
την Βουλή, απέδειξε ότι καμία επίθεση τους δεν είναι τυχαία και ούτε προσωπική.
Οι επιθέσεις του κάθε φασίστα απέναντι σε στελέχη ή ακόμα και οικήματα του
λαϊκού κινήματος δεν αποτελεί τίποτα άλλο από επίθεση στην ίδια την Αριστερά.
Επίθεση στο πιο ριζοσπαστικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο για κακό τους, δίνει
μέχρι τελικής πτώσης τη μάχη για την ελπίδα μιας καλύτερης ενωμένης πατρίδας.
Επίθεση απέναντι σε εκείνους που αποκαλύπτουν καθημερινά τον πραγματικό
τους ρόλο σαν εφεδρεία του καπιταλιστικού συστήματος, την πραγματική τους
ιστορία με τα όσα οι πολιτικοί τους πρόγονοι προκάλεσαν σε τούτο τον
τόπο και τις πραγματικές τους προθέσεις σήμερα για να σβήσουν κάθε
ελπίδα επανένωσης της Κύπρου.
Βέβαια πέραν των φασιστών του ΕΛΑΜ, για την γενικότερη περιρρέουσα
ατμόσφαιρα υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί. Οι ηθικοί αυτουργοί είναι
κόμματα, πολιτικοί, ΜΜΕ που με τη ρητορική του μίσους και του φανατισμού
που ανέπτυσσαν για βδομάδες, προκάλεσαν τη ζημιογόνα κατάσταση
της διχόνοιας και της έντασης στον λαό. Όλοι αυτοί που για βδομάδες
επαναλάμβαναν τα όσα δημιουργούσαν το διχαστικό κλίμα ήρθαν μετά
τα όσα έγιναν να παίξουν λυπημένους, τους αθώους ή τους επιτήδεια
ουδέτερους. Την ποντιοπιλατική τους στάση την γνωρίζουμε πολύ καλά.
Είναι αυτή άλλωστε, που άνοιξε τον δρόμο στην αναγέννηση του φασισμού
στο νησί μας, και την είσοδο τους στη Βουλή.
Η απάντηση απέναντι στον φασισμό που σηκώνει κεφάλι πρέπει να έρθει
από τον λαό. Το σύστημα που τους θρέφει και τους γεννά, ούτε θέλει – ούτε
μπορεί, να τους σταματήσει. Ο λαός οργανωμένος και αποφασισμένος, έχει
καθήκον να τους αντισταθεί. Τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά του λαού
μας είναι σε πλήρη εγρήγορση, γιατί τα αποτελέσματα της δράσης τους,
είναι χαραγμένα ακόμα στο κορμί της πατρίδας μας. Καθοδηγούμενοι από
τα λόγια του ποιητή λοιπόν
«Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δε θα πεθάνει μόνος τσάκισε τον»
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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φήμη λέει ότι την περίοδο που ο Ερντογάν αποφάσισε την ίδρυση ενός νέου
κόμματος ως αμφισβήτηση της παλιάς ηγεσίας του ισλαμικού κινήματος υπό
τον Έρμπακαν, εκμυστηρεύτηκε στους συνεργάτες του ένα όνειρο που είδε
στον ύπνο του. Στο όνειρο, ο Ερντογάν και οι συναγωνιστές του έχτιζαν ένα
τεράστιο, μεγαλοπρεπές προεδρικό μέγαρο. Αλλά τη στιγμή που τοποθέτησαν
το τελευταίο τούβλο, το κτήριο κατέρρευσε παγιδεύοντας τον Ερντογάν και
τους υπόλοιπους κάτω από τα συντρίμμια του. Το όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Τη συγκεκριμένη φήμη επανέφερε στο άρθρο του στην εφημερίδα Γιενί Τσαγ, στις 18
Απριλίου, ο Αχμέτ Τακάν υπογραμμίζοντας όμως με σατιρική διάθεση ότι το βράδυ
του δημοψηφίσματος οι σημερινοί συνεργάτες του Προέδρου της Τουρκίας μάλλον θα
ξαναθυμήθηκαν το όνειρο του Ερντογάν.
Στην πραγματικότητα, το βράδυ της 16ης Απριλίου 2017 σηματοδότησε έναν από τους
σημαντικότερους σταθμούς στην οικοδόμηση του «προεδρικού μεγάρου» από τον Ερντογάν
και τους συνεργάτες του. Είναι επίσης αλήθεια ότι η στενή επικράτηση του ΝΑΙ στο
δημοψήφισμα αποτέλεσε ένα από εκείνα τα «τούβλα» που με την τοποθέτησή τους δεν
οδήγησαν στη συνολική κατάρρευση του «κτηρίου», αλλά απελευθέρωσαν όντως πολλές και
ισχυρές δονήσεις. Στο δημοψήφισμα για τη συνταγματική αλλαγή είκοσι πέντε εκατομμύρια
πολίτες ψήφισαν ΝΑΙ, ενώ περίπου είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πολίτες στήριξαν το ΟΧΙ.
Με αυτό τον τρόπο, η εκλογική διαδικασία τυπικά ενέκρινε την αλλαγή του πολιτεύματος
και την υιοθέτηση του προεδρικού συστήματος.
Όμως το ουσιαστικό της μήνυμα είναι ότι το νέο Σύνταγμα της χώρας δεν αντικατοπτρίζει ένα
κοινωνικό συμβόλαιο, ούτε και συγκεντρώνει τις ελάχιστες συναινέσεις όλων των τμημάτων
της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, από τη μια πλευρά, πιστοποίησε την
επιτυχία του Ερντογάν και του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην ανατροπή
των μακρόχρονων κοινοβουλευτικών παραδόσεων της χώρας. Από την άλλη πλευρά, όμως,
επέβαλε ένα συνταγματικό κείμενο που από τη στιγμή της γέννησής του αποξενώνει ένα
πολύ σημαντικό μέρος της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, η Τουρκία άνοιξε και επίσημα την
πόρτα μετάβασής της στο προεδρικό σύστημα, όμως ο δρόμος που καλείται να διανύσει
χαρακτηρίζεται από εστίες πόλωσης, αντιπαράθεσης και αχαρτογράφητων κοινωνικών
αλλαγών.

Το πέρασμα σε έναν ανταγωνιστικό αυταρχισμό
Από την άποψη των θεσμικών αλλαγών και της πολιτικής πτυχής του δημοψηφίσματος
της 16ης Απριλίου, η Τουρκία του Ερντογάν βρίσκεται ενώπιον μιας νέας ιστορικής στιγμής.
Η δεκαπενταετής παρουσία του ΑΚΡ στην εξουσία της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο η
υιοθέτηση του προεδρικού συστήματος, σηματοδότησε την κορύφωση της μετάβασης από
μια κηδευόμενη δημοκρατία σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικού αυταρχισμού. Ο ανταγωνιστικός
αυταρχισμός είναι μια έννοια που παραπέμπει κυρίως σε μορφές διακυβέρνησης ή καθεστώτα
στα οποία λειτουργούν πολλαπλές επιφάσεις δημοκρατίας, αλλά αμφισβητείται η ίδια η
ουσία της δημοκρατίας.
Το δημοψήφισμα στην Τουρκία, όπως και οι όλες οι πρόσφατες σημαντικές αλλαγές της χώρας
επί της διακυβέρνησης του ΑΚΡ, έγιναν σε συνθήκες ύπαρξης πολιτικού ανταγωνισμού. Η
πραγματοποίηση τακτικών ή πρόωρων εκλογών σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, κοινοβουλευτικό,
προεδρικό), υποτίθεται ότι συνιστούσε ευκαιρία για τις δυνάμεις τις αντιπολίτευσης να
διαγωνιστούν είτε για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση, είτε για να αμφισβητήσουν την
κυβερνητική διαχείριση. Στα πλαίσια όμως αυτού του τύπου αυταρχισμού, ο ανταγωνισμός
υπάρχει τυπικά, αλλά η δικαιοσύνη και η διαφάνεια απουσιάζουν ουσιαστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόσφατο δημοψήφισμα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
πιστοποίησης του ανταγωνιστικού αυταρχισμού. Οι κάλπες άνοιξαν σε συνθήκες καθεστώτος
έκτακτης ανάγκης, το οποίο ισχύει στην Τουρκία ήδη από τον Ιούλιο του 2016. Ο Ερντογάν
και το ΑΚΡ κινητοποίησαν σε απόλυτο βαθμό όλες τις δομές εξουσίας προς την κατεύθυνση
περιορισμού ή και ολοκληρωτικής άρσης κάθε δυνατότητας της αντιπολίτευσης να οργανωθεί
και να προωθήσει τις θέσεις της για το προτεινόμενο Σύνταγμα. Το κυβερνών κόμμα
εκμεταλλεύτηκε πλήρως το σύνολο των κρατικών πηγών και την ισχυρή παρουσία οπαδών
του στους διοικητικούς θεσμούς, προς όφελος της εκστρατείας του ΝΑΙ. Εντατικοποίησε
τον έλεγχο των μεγαλύτερων κύκλων ΜΜΕ και κατάφερε να διευρύνει τον αποκλεισμό
της αντιπολίτευσης από του να φτάσει σε μια σημαντική μερίδα του εκλογικού σώματος.
Περαιτέρω, η εξουσία Ερντογάν εργαλειοποίησε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και
κατέστειλε ένα από τα πιο ζωντανά και δυναμικά τμήματα της αντιπολίτευσης που ήταν
το κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών.
Δικαστικές διώξεις, φυλακίσεις, ακόμα και φυσική βία ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά
πρόσωπα του ανταγωνιστικού αυταρχισμού ενάντια στο κουρδικό πολιτικό κίνημα.
Εκείνο που ουσιαστικά επιδίωξε και οριακά πέτυχε ο Ερντογάν, καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδρομής προς το δημοψήφισμα, ήταν ο δραστικός περιορισμός του δημόσιου χώρου,
της δημόσιας σφαίρας στην οποία διεξάγεται η πολιτική δραστηριότητα. Από τους δρόμους
μέχρι τις τεράστιες οικοδομές, από την τηλεοπτική διαφήμιση μέχρι τα παραδοσιακά
συλλαλητήρια, υπήρχε μόνο μια και μοναδική αφίσα-άποψη: το ΝΑΙ.

Το ΟΧΙ συσπείρωσε τα υπόγεια ρεύματα...
Κι όμως, παρά την ολοκληρωτική πίεση ενάντια στην αντιπολίτευση, το ΟΧΙ κατάφερε να συσπειρώσει
τα υπόγεια ρεύματα της κοινωνίας και να φτάσει πολύ κοντά στην ανατροπή. Το ποσοστό του ΟΧΙ,
που έφτασε κοντά στο 49%, αλλά και ο γεωγραφικός του αντικατοπτρισμός αποτελούν σημαντικές
ενδείξεις κάποιων αχαρτογράφητων κοινωνικών μετατοπίσεων που ίσως επηρεάσουν την Τουρκία τα
επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ισχυρό μήνυμα αποτελεί η επικράτηση του ΟΧΙ σε 17 από τους
30 μητροπολιτικούς δήμους της Τουρκίας.
Στους 9 από τους 13 μητροπολιτικούς δήμους στους οποίους επικράτησε το ΝΑΙ, τα ποσοστά του
παρέμειναν κάτω από τα ποσοστά που κέρδισε το ΑΚΡ στις προηγούμενες γενικές εκλογές του
Νοεμβρίου 2015. Η πραγματικότητα που προκύπτει από το δύσκολο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
φαίνεται ακόμα πιο καθαρά στις 13 από τις 20 ισχυρότερες οικονομικά πόλεις της Τουρκίας στις οποίες
επικράτησε το ΟΧΙ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης της Τουρκίας,
οι 20 συγκεκριμένες πόλεις της χώρας παράγουν σχεδόν το 77% του εθνικού της εισοδήματος.
Τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι 13 από αυτές στις οποίες νίκησε το ΟΧΙ παράγουν περίπου το 62%
του εθνικού εισοδήματος. Επομένως τόσο ένα μέρος των επιχειρηματικών ελίτ αυτών των περιοχών,
όσο και ένα κομμάτι των μεσαίων και κατώτερων τάξεων της οικονομικής ατμομηχανής της Τουρκίας
έθεσαν κάποιες τουλάχιστον αποστάσεις από τον τρόπο διακυβέρνησης Ερντογάν.
Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις ανατροπές των μεγαλουπόλεων της Τουρκίας έχουν τα εξής παραδείγματα:
Στην Κωνσταντινούπολη, το ΑΚΡ και το ΜΗΡ που στήριξαν επίσημα το ΝΑΙ συγκέντρωσαν ποσοστό
57,2% στις εκλογές Νοεμβρίου 2015. Στις 16 Απριλίου 2017, το ΝΑΙ παρέμεινε σε ποσοστό 48,6%. Στην
Άγκυρα, τα δύο κόμματα του ΝΑΙ είχαν ποσοστά 63%.
Το ποσοστό του ΝΑΙ στην πρωτεύουσα παρέμεινε στο 48,8%. Στη βιομηχανική πόλη Ντένιζλι, ΑΚΡ
και ΜΗΡ είχαν ποσοστά της τάξης του 60%. Το βράδυ του δημοψηφίσματος, το ΝΑΙ έμεινε στο 44,5%.
Στην Αντάλια, το τουριστικό επίκεντρο της Τουρκίας, το ΑΚΡ και το ΜΗΡ είχαν συνολικά 58,9%. Όμως
στο δημοψήφισμα το ΝΑΙ κέρδισε 40,9%. Στην πόλη των Αδάνων, τον Νοέμβριο 2015, το σύνολο των
ποσοστών του ΑΚΡ και του ΜΗΡ ήταν 56,4%. Και όμως στο δημοψήφισμα το ΝΑΙ κατάφερε να φτάσει
μόνο στο 41,8%.
Τα συγκεκριμένα παραδείγματα είναι πολλά. Σημαντικά παραδείγματα σχετικών απωλειών υπάρχουν
και από τα γνωστά κάστρα του ισλαμικού κινήματος, όπως η Καισάρεια και το Ικόνιο, στα οποία
επιβλήθηκε τελικά το ΝΑΙ, αλλά με ποσοστά χαμηλότερα της κομματικής συνεργασίας ΑΚΡ-ΜΗΡ. Παρόλο
που η σύντομη χρονική διάρκεια από το δημοψήφισμα δεν επιτρέπει οριστικές εκτιμήσεις, εντούτοις τα
παραδείγματα των μεγαλουπόλεων κτύπησαν τις πρώτες «σειρήνες κινδύνου» στην ηγεσία του ΑΚΡ.
Εάν αυτές οι απώλειες που καταγράφηκαν στα οικονομικά και εμπορικά κέντρα της Τουρκίας είναι μόνο
συγκυριακές, είναι κάτι που θα το δείξει η εξέλιξη της πολιτικής αντιπαράθεσης στο νέο πολίτευμα.
Εάν όμως αποδειχθούν ως βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές, αυτό θα σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται από
μια σχετική χρονική «μονιμότητα». Συνεπώς η επαναφορά της στήριξης αυτών των ψηφοφόρων προς
το ΑΚΡ και τον Ερντογάν θα εξαρτηθεί από ουσιαστικές αλλαγές πολιτικής. Εκτός αυτού, η πορεία
της πολιτικής εκπροσώπησης αυτών των στρωμάτων του πληθυσμού θα είναι θέμα νέων πολιτικών
ανταγωνισμών μεταξύ του ΑΚΡ και των σχηματισμών που θα ενταχθούν ή θα διεκδικήσουν μέρος της
δεξιάς στην Τουρκία.

Η συνέχιση της έντασης
«Είτε κερδίσεις με 1-0, είτε με 5-0, σημασία δεν έχει το σκορ αλλά η νίκη». Κάπως έτσι περιέγραψε το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ο Ερντογάν λίγες μέρες μετά. Η σημερινή κατάσταση στην Τουρκία,
όντως παραπέμπει στο ξεκαθάρισμα των προθέσεων της εξουσίας σε σχέση με το προεδρικό σύστημα.
Ο Ερντογάν και το ΑΚΡ δεν επιθυμούν σε καμιά περίπτωση να αφήσουν ούτε καν υποψίες στο δημόσιο
χώρο, ότι τους απασχολεί αρνητικά το δύσκολο βράδυ της 16ης Απριλίου. Αντίθετα, από τις πρώτες
τους κινήσεις φαίνεται ότι το γρήγορο πέρασμα στο προεδρικό σύστημα είναι το κεντρικό ζήτημα
αναπαραγωγής της εξουσίας τους. Η αμφισβήτηση που δέχτηκε το κυβερνών κόμμα τα τελευταία
χρόνια, μπορεί να μην έφερε την ανατροπή των πολιτικών ισορροπιών, όμως είχε εμβαθύνει τα
ρήγματα στο ηγεμονικό πλαίσιο.
Συνεπώς τώρα, η έστω και οριακή επικράτηση της συνταγματικής αλλαγής παρουσιάζεται ως μια
ευκαιρία αναδιάρθρωσης του ηγεμονικού χώρου και δημιουργίας προϋποθέσεων για σταθεροποίηση
της εξουσίας Ερντογάν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αναμενόμενο ότι ο πρώτος προσανατολισμός θα
είναι η συνέχιση μιας ελεγχόμενης πόλωσης της κοινωνίας. Όλα τα προαναφερθέντα συνηγορούν στο
ότι η Τουρκία μετασχηματίζεται σε χώρα «δύσκολη να διοικηθεί». Αναλόγως εξελίξεων, η εφαρμογή του
προεδρικού συστήματος θα αναδείξει νέες πολιτικές συμμαχίες, καθώς και νέους πρωταγωνιστές. Το
ερώτημα όμως που παραμένει είναι το εάν αυτές οι νέες δυναμικές θα είναι τελικά ικανές να αφαιρέσουν
από τον Ερντογάν το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα: αυτό της «ανυπαρξίας» του αντίπαλου δέους.
•Νίκος Μούδουρος
Μεταδιδακτορικός συνεργάτης,
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
*Αναδημοσίευση από εφημερίδα “Φιλελεύθερος”
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ύριο καθήκον της Γερμανίας, σκοπός της ζωής μου και έννοια ύπαρξης του εθνικοσοσιαλισμού
είναι η εξόντωση του μπολσεβικισμού” (Χίτλερ, Φλεβάρης 1935). 1η Μάη 1945... η Κόκκινη
Σημαία υψώνεται στη Γερμανική Βουλή (Ράιχσταγκ). Τη νύχτα της 8ης προς 9η Μαΐου
η Γερμανία συνθηκολογεί άνευ όρων! Ο ναζισμός ηττήθηκε, η ανθρωπότητα σώθηκε!

Η 9η του Μάη έρχεται να μας υπενθυμίσει κάθε χρόνο, τη Μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών
κατά των Ναζί και των συμμάχων τους στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πιο αιματηρό που γνώρισε η
ανθρωπότητα μέχρι σήμερα με 50 εκατ. νεκρούς. Η νίκη έχει κοσμοϊστορική σημασία, γιατί τυχόν
επικράτηση του φασιστικού «Άξονα» Γερμανίας-Ιαπωνίας-Ιταλίας θα σήμαινε το πισωγύρισμα
ολόκληρης της ανθρωπότητας στην εποχή της βαρβαρότητας.
Η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στη συντριβή του ναζιστικού τέρατος υπήρξε τεράστια. Ο σοβιετικός
λαός και ο Κόκκινος Στρατός σήκωσαν το κύριο βάρος του πολέμου, με την καθοδήγηση του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Η νίκη στοίχισε στην ΕΣΣΔ πάνω από 20 εκατ.
ζωές, 30 εκατ. ήταν οι τραυματίες και οι ανάπηροι πολέμου, 25 εκατ. έμειναν άστεγοι, η χώρα έχασε
το 30% του εθνικού της πλούτου. Συγκριτικά, οι νεκροί της Βρετανίας ανήλθαν σε 375.000 και των
ΗΠΑ σε 405.000!
Τη δική τους σημαντική συμβολή στην ήττα του χιτλεροφασισμού είχαν τα εθνικοαπελευθερωτικά και
αντιφασιστικά κινήματα των υπό ναζιστική κατοχή χωρών, και πάλι με οργανωτή τα Κομμουνιστικά
Κόμματα. Η σύγκρουση ναζιστικής Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν σύγκρουση μόνο
δυο μεγάλων δυνάμεων, αλλά και δυο διαφορετικών ιδεολογιών, δυο διαφορετικών κοινωνικών
συστημάτων. Από τη σύγκρουση αυτή ο σοσιαλισμός βγήκε νικητής, και ακριβώς αυτό επιχειρεί να
σβήσει η σύγχρονη αστική ιστοριογραφία και προπαγάνδα.

Ακόμα ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος...
Δεν ήταν η «τρέλα του παρανοϊκού Χίτλερ ή του Μουσολίνι» που προκάλεσε τη φρίκη του Πολέμου. Τα
κίνητρα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και του Α’, ήταν ιμπεριαλιστικά. Ο ανταγωνισμός μεταξύ
των μεγάλων καπιταλιστικών κρατών για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, εντάθηκε με την παγκόσμια
οικονομική κρίση του 1929 αλλά και την ύπαρξη πλέον του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, της ΕΣΣΔ.
Η αστική τάξη της Γερμανίας ήθελε να αντιμετωπίσει «δραστικά» το εργατικό κίνημα της χώρας
και να διεκδικήσει ξανά το «μερίδιο» της στην παγκόσμια αγορά. Είναι ενδεικτικό ότι το 1932 μια
ομάδα βιομηχάνων είχε επιδώσει στον Πρόεδρο της Γερμανίας έγγραφη απαίτηση 160 διευθυντών
μεγάλων εταιριών για να δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Χίτλερ, ενώ η πλειοψηφία των
γερμανικών επιχειρηματικών κολοσσών ήταν βασικοί χορηγοί της πολεμικής μηχανής της φασιστικής
Γερμανίας και του Ναζιστικού κόμματος.
Ο φασισμός εξασφάλισε την πολυπόθητη για το κεφάλαιο «εργασιακή ειρήνη», διαλύοντας τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργατών και συλλαμβάνοντας, εκτοπίζοντας ή εξοντώνοντας τους
κομμουνιστές. Τη στήριξη τους στον Χίτλερ και στον Μουσολίνι στην Ιταλία, προσέφεραν επίσης η
Καθολική Εκκλησία και σειρά σοσιαλδημοκρατικών, συντηρητικών και άλλων αστικών κομμάτων.

Η στάση των Δυτικών πριν
και κατά τον Πόλεμο
Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ ενίσχυσαν τη
Γερμανία τόσο για οικονομικούς λόγους
αλλα και με απώτερο σκοπό να τη στρέψουν
ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Οικονομικοί
γίγαντες ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας
πρωταγωνίστησαν στην αναγέννηση της
οικονομικής και πολιτικής ισχύος της
Γερμανίας. Η Ford, η General Motors,
η General Electric, η Standard Oil (η
σημερινή Exxon-Mobil), η IBM και πολλοί
άλλοι, έκαναν τεράστιες επενδύσεις στη
ναζιστική Γερμανία. Μεταξύ 1933-39, χάρη
στα ξένα δάνεια, τα πολεμικά έξοδα της
Γερμανίας αυξήθηκαν 12 φορές, η πολεμική
παραγωγή 22 φορές, ενώ η δύναμη της
Βέρμαχτ αυξήθηξε κατά 35 φορές.

Η Ford, η General Motors,
η General Electric, η
Standard Oil (η σημερινή Exxon-Mobil), η IBM και πολλοί άλλοι,
έκαναν τεράστιες επενδύσεις
στη ναζιστική Γερμανία. Μεταξύ
1933-39, χάρη στα ξένα δάνεια,
τα πολεμικά έξοδα της Γερμανίας
αυξήθηκαν 12 φορές, η πολεμική
παραγωγή 22 φορές, ενώ η δύναμη
της Βέρμαχτ αυξήθηξε κατά
35 φορές.

Οι δυτικοί ιμπεριαλιστές
αρνήθηκαν επιπλέον
οποιαδήποτε αντιφασιστική
συνεννόηση με την
ΕΣΣΔ. Άλλωστε, το
αντικομμουνιστικό
«Σύμφωνο Αντικομιντέρ»
(Νοέμβρης, 1936) που
υπογράφηκε από ΓερμανίαΙαπωνία, αργότερα και από
την Ιταλία, έγινε δεκτό
ευνοϊκά από τις κυβερνήσεις
Αγγλίας και Γαλλίας.
Οι ΗΠΑ διακήρυσσαν
«ουδετερότητα», ενώ Αγγλία
και Γαλλία ακολούθησαν
την πολιτική «της μη
επέμβασης», σπρώχνοντας
έτσι τον Χίτλερ να κινηθεί
αρχικά προς την Πολωνία,
μετά στην Τσεχοσλοβακία
και από εκεί στην ΕΣΣΔ.

Η Αντιφασιστική Νίκη
των Λαών αποτελεί ένα
κοσμοϊστορικό γεγονός για την
ανθρωπότητα. Έβαλε τέρμα στον
ιμπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο
και έθαψε το χιτλεροφασισμό
και τη μισάνθρωπη ιδεολογία
του. Παράλληλα, με τη λήξη
του πολέμου φούντωσαν τα
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα
στις αποικίες, οδηγώντας στην
κατάρρευση του αποικιοκρατικού
συστήματος ενώ άνοιξε ο δρόμος
για περάσουν στο σοσιαλισμό μια
σειρά χώρες της Ευρώπης
και της Ασίας.

Όταν η ΕΣΣΔ πρότεινε
σε Γαλλία και Αγγλία
συμφωνία για δημιουργία
κοινού μετώπου ενάντια
στη ναζιστική Γερμανία, οι
δύο χώρες αρνήθηκαν τη
σοβιετική πρόταση. Οι δυτικοί υπολόγιζαν ότι μια πολεμική σύγκρουση Γερμανίας - ΕΣΣΔ
θα οδηγούσε στην εξασθένηση και των δύο, ώστε να υπερισχύσουν εκείνες. Είναι για
αυτό που είναι εντελώς χυδαία η κατηγορία που προβάλλεται εναντίον της Σοβιετικής
Ένωσης επειδή –μετά την άρνηση των δυτικών- υπέγραψε Σύμφωνο μη επίθεσης
(Μολότοφ-Ρίμπεντροπ) με τη Γερμανία. Όπως αποδείχθηκε αυτό ήταν που έδωσε στην
ΕΣΣΔ το χρόνο να προετοιμαστεί πολεμικά και να συντρίψει τελικά το ναζισμό.
Αντίστοιχη στάση κράτησαν και στη διάρκεια του Πολέμου οι ΗΠΑ και η Βρετανία, αφού
άφησαν την ΕΣΣΔ να μάχεται μόνη για τρία σχεδόν χρόνια, μέχρι να αποφασίσουν να
ανοίξουν Δεύτερο Μέτωπο. Και βέβαια αυτό έγινε μετά την κοσμοϊστορική νίκη του
Στάλινγκραντ που άλλαξε το ρου του πολέμου, προκαλώντας την ανησυχία στους
δυτικούς ότι η Σοβιετική Ένωση θα έμπαινε μόνη της στο Βερολίνο.

Η σημασία της Αντιφασιστικής Νίκης
Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών αποτελεί ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για την
ανθρωπότητα. Έβαλε τέρμα στον ιμπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο και έθαψε το
χιτλεροφασισμό και τη μισάνθρωπη ιδεολογία του. Παράλληλα, με τη λήξη του
πολέμου φούντωσαν τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στις αποικίες, οδηγώντας
στην κατάρρευση του αποικιοκρατικού συστήματος ενώ άνοιξε ο δρόμος για περάσουν
στο σοσιαλισμό μια σειρά χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.
Η ΕΕ και η άρχουσα τάξη των χωρών της θέλουν να ξεχαστούν και να σβηστούν από
την ιστορική μνήμη των λαών όλα αυτά. Για αυτό μετέτρεψαν την 9η του Μάη από
Μέρα της Αντιφασιστικης Νίκης σε «Μέρα της Ευρώπης». Ακόμα και τώρα που δεν
υπάρχει Σοβιετική Ένωση δεν θέλουν να λέγεται η αλήθεια για το ρόλο της γιατί έτσι
αποδεικνύεται η ανωτερότητα του σοσιαλισμού και τη βάρβαρη φύση του καπιταλισμού,
είτε με τη μορφή του φασισμού είτε με το μανδύα της αστικής δημοκρατίας. Δεν θέλουν
η Αντιφασιστικής Νίκη των Λαών να φωτίζει την αλήθεια και να υπενθυμίζει ότι, μπροστά
στη δύναμη των λαών κανένας δεν είναι αήττητος.
•Κώστας Χαραλάμπους
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Πρόεδρος της Ομάδας GUE / NGL Gabi Zimmer, εξέφρασε
την απογοήτευση και την έντονη ανησυχία της για
τα αποτελέσματα του τουρκικού δημοψηφίσματος.
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ‘’ο Ερντογάν κερδίζοντας
με οριακή πλειοψηφία του εκλογικού σώματος στο
δημοψήφισμα, επιχειρεί να τροποποιήσει το σύνταγμα,
επιδιώκοντας προσωπικά οφέλη’’. Ουσιαστικά λόγος γίνεται για
κατάχρηση της τουρκικής δημοκρατίας μέσα από σειρά προσβολών,
που εξαπέλυσε σε δημοσιογράφους, αντιπολίτευση, Κούρδους, γενικά
στον όποιο εξέφραζε διαφωνία έναντι του, ακόμη και σε κάποιες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που τις προσδιόριζε ως εχθρούς.
Η κα. Zimmer πρόσθεσε και αυτή τις ανησυχίες της για το αποτέλεσμα,
εν όψει της πιθανής χειραγώγησης του, υπέρ του κυβερνώντος
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Συνεχίζοντας αναφέρει ‘’ότι
αυτό το δημοψήφισμα είχε διεξαχθεί κάτω από μη δίκαιες συνθήκες’’,
καθώς το κυβερνών κόμμα καπηλεύτηκε την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης για να εμποδίζει, να απειλεί και να απαγορεύει στους
αντιπάλους του, την προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο
επικεφαλής της αποστολής για της εκλογές στην Τουρκία, από τον
Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),
επιβεβαίωσε τα σημαντικά εμπόδια που υπήρχαν έναντι στους
υποστηρικτές του ‘Όχι’.
Συνεχίζοντας η κα. Zimmer, στήριξε πως ο Ερντογάν, πρέπει να
σταματήσει να σπέρνει την διαίρεση στην Τουρκική κοινωνία και πως
οφείλει να καταβάλει προσπάθειες να τη φέρει μαζί.

Ξεκινώντας από την απελευθέρωση των φυλακισμένων μελών της
αντιπολίτευσης, των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών, από την
παροχή θέσεων εργασίας στους χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους,
που είτε είχαν ανασταλεί από τη δουλειά τους, είτε είχαν απολυθεί
τους τελευταίους μήνες και αίροντας άμεσα το συναγερμό ‘Έκτακτης
Ανάγκης’.
Αν ο Ερντογάν συνεχίσει στην ίδια γραμμή πλεύσης, καταπιέζοντας
μεγάλα τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, έπειτα και από τις νέες
δυνάμεις που έχει αποκτήσει, αναμένονται να επέλθουν άσχημες
στιγμές. Ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή της θανατικής ποινής, η Τουρκία
θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την Ε.Ε. και τις αξίες της,
υπογράμμισε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής.
Αναφορά έκανε και στη σχέση Τουρκίας –Ε.Ε. εν όψει του ζητήματος
με τους πρόσφυγες. Σημειώνοντας πως στα πλαίσια αυτής της
ανθρωπιστικής κρίσης, οι ηγέτες της Ε.Ε. τηρούσαν στάση χαμηλών
τόνων έναντι στις προσβολές και τους εκβιασμούς του Ερντογάν,
προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο την συμφωνία. Η Ε.Ε. όπως
φάνηκε και από το αποτέλεσμα δεν έχει κάνει καμιά κίνηση για να
διασφαλίσει τη δημοκρατία στην Τουρκία.
Ήρθε πλέον η ώρα η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει το κόστος αυτής της
προσέγγισης και να απαλλαγεί από την εξάρτηση του Ερντογάν.
Μάθε περισσότερα: www.guengl.eu
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χρόνια μετά, οι αγώνες των προλετάριων των ΗΠΑ εκείνη την Πρωτομαγιά, είναι πιο επίκαιροι από ποτέ. Σε ένα σύστημα που προωθεί την κοινωνική
ανισότητα, την ανεργία, τη μετανάστευση και την ατομικότητα αντί της συλλογικότητας, εμείς, ως συνεχιστές της τιμημένης κόκκινης Πρωτομαγιάς
είμαστε εδώ για να θυμίζουμε στους εργαζόμενους του τόπου μας σε ποια τάξη ανήκουν, ποιος είναι ο εχθρός του εργατικού κινήματος.

1η Μαΐου 1886
Η ημέρα που έμελλε να γίνει φάρος για την εργατική τάξη του κόσμου. Η ημέρα που οι
πρωτοπόροι εργάτες του Σικάγο έγραψαν μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας
των αγώνων της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης δίνοντας μία από τις πιο σκληρές μάχες για
την καθιέρωση του 8ώρου.
«Σκοπός μας είναι να οργανωθεί μια μεγαλειώδης διαδήλωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία
με τέτοιο τρόπο ώστε ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες και πόλεις οι εργάτες να απαιτήσουν
από τις δημόσιες αρχές να μειώσουν με νόμο την εργάσιμη ημέρα στις οκτώ ώρες». Με τα
αυτά τα λόγια, στο ιδρυτικό συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι στις 20 Ιουλίου
του 1889, η Πρωτομαγιά καθιερώνεται ως Εργατική γιορτή.
Από εκείνη τη στιγμή, η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε διαχρονικά σαν Ημέρα Διεθνούς
Διαμαρτυρίας της εργατικής τάξης, συνδέθηκε με τους εργατικούς αγώνες και επιβλήθηκε ως
εκδήλωση αλληλεγγύης και ενότητας του Παγκόσμιου Εργατικού Κινήματος. Οι επιτυχημένες
διεκδικήσεις των Καναδικών οργανωμένων εργατικών συνόλων, ώθησαν, εκτός άλλων, και
τα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ να ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Στην απεργία
συμμετείχαν περίπου 350.000 εργάτες σε 1.200 εργοστάσια των ΗΠΑ και την Πρωτομαγιά
του 1886 έγινε στο Σικάγο η πιο μαχητική πορεία, με τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων.
Την περίοδο εκείνη, ο όρος «δικαιώματα των εργαζομένων» ήταν ανύπαρκτος εφόσον ο
οι εργοδότες μπορούσαν να απασχολούν τους εργαζόμενους για ατέλειωτες ώρες, ακόμα
και τις Κυριακές. Χωρίς κανένα δισταγμό, αφού δεν είχαν τίποτα να χάσουν, πέραν της
εξαθλίωσης και της εξάντλησης στην οποία ζούσαν, στάθηκαν παλληκαρήσια μπροστά
στα αστυνομικά όργανα. Ούτε βήμα πίσω! Η δίψα τους, η ανάγκη για μια καλύτερη ζωή,
για κοινωνική απελευθέρωση δεν τους επέτρεπε να διστάσουν. Ήταν η στιγμή που ήξεραν
ότι με τον θάνατό τους τους θα έδιναν ζωή σε εκατομμύρια εργαζόμενους. «’Έτσι κι’
αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη... Κόκκινη από ζωή ή κόκκινη από θάνατο…» Τα όργανα της
αστικής τάξης, χωρίς κανένα έλεος, χωρίς ίχνος ανθρωπιάς, όπως πράττουν και σήμερα,
με διαφορετικά όπλα, έστρεψαν τις σκανδάλες τους προς τα σώματα των εργαζομένων.
Οι λευκές σημαίες των εργαζομένων χρωματίστηκαν κόκκινες από το αίμα των συντρόφων
τους που πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα ζούσαν οι ίδιοι.
Μετά από εκείνη την πρώτη Πρωτομαγιά, πολλές άλλες Πρωτομαγιές σε διάφορες χώρες
μετατρέπονται σε μαχητικές εκδηλώσεις και αιματηρές εξεγέρσεις, σε ένα ανθρώπινο
χείμαρρο της εργατιάς ενάντια στην καταπίεση, την σκλαβιά, την υποδούλωση και την
εκμετάλλευση.

Οι ταξικοί αγώνες στην Κύπρο
Η αγανάκτηση των εργαζομένων και η ανάγκη για εξέγερση και φυγή από την εξαθλίωση,
δεν άργησε να έρθει και στην Κύπρο. Το 1925, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι γιόρτασαν
μαζί την Πρωτομαγιά για πρώτη φορά στην Κύπρο. «Οι πιέσεις των αφεντικών μας, η
εκμετάλλευση από τους πλουτοκράτες πρέπει να μας ενώσουνε, Τούρκους και Χριστιανούς.
Δε μας χωρίζουνε πια φυλετικά μίση και θρησκευτικοί φανατισμοί. Αυτά ανήκουνε στο
παρελθόν. Σήμερα, πρέπει όλοι αδελφωμένοι, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα που έχουμε
στη ζωή…Κανένας Οθωμανός και κανένας Χριστιανός εργάτης δεν πρέπει να λείψει από
την αυριανή συγκέντρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ζήτω η αδελφοσύνη των Ελλήνων
και Τούρκων εργατών. Ζήτω οι εργάτες όλου του κόσμου», ήταν τα λόγια της διακήρυξης.

Με την ίδρυση των πρώτων εργατικών μαρξιστικών κύκλων, εργατικών συνδέσμων
και λεσχών από το 1920 μέχρι το 1925 ξεκίνησε να τιμάται η Πρωτομαγιά σε μικρές
συγκεντρώσεις. Με την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου το 1926, η αριστερά
και η εργατική τάξη του τόπου ενδυναμώθηκαν και το 1932 μετά την ίδρυση των πρώτων
συντεχνιών, η Πρωτομαγιά τιμάται και πάλι σε μικρές, παράνομες συγκεντρώσεις λόγω
της απαγόρευσης του ΚΚΚ και των συγκεντρώσεων πέραν των 5 ατόμων από το παλμερικό
καθεστώς. Με την ίδρυσή της το 1941, η ΠΣΕ (Παγκύπρια Συνδικαλιστική Επιτροπή) γίνεται
μπροστάρης και καθοδηγητής στους πιο σκληρούς και μαζικούς εργατικούς αγώνες, με την
Πρωτομαγιά, εκείνη την περίοδο, να αποκτά αντιαποικιακό χαρακτήρα και να γιορτάζεται
κάθε χρόνο.
Ενωμένοι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μεταλλωρύχοι το 1947, αποφασίζουν να
τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά με κάθε λαμπρότητα. Σε διάφορα χωριά, με μαζικές,
κοινές συνεδριάσεις μεταλλωρύχων, αποφασίστηκε αποχή από τη δουλειά. Την Πρώτη
Μαΐου του 1947, κανένας μεταλλωρύχος δεν παρουσιάστηκε στην δουλεία του, παρά τις
απειλές των εργοδοτών. Απειλές που, όχι μόνο δεν φόβισαν τους εργαζόμενους, αλλά τους
πείσμωσαν περισσότερο τους πείσμωσαν για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Οι μαζικές
παρελάσεις που ακολούθησαν εκείνη την 1η Μαΐου ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα Κυπριακά
δεδομένα. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι παρέλασαν μαζί και τίμησαν
την εργατική πρωτομαγιά όπως της αξίζει, με πανό και συνθήματα. Το «ΖΗΤΩ η εργατική
Πρωτομαγιά» και το «Yaşasin 1 Mayis» γίνονταν ένα, όπως πρέπει να γίνεται και σήμερα,
χωρίς να σκεφτόμαστε θρησκεία, γλώσσα και φύλο, όπως έκαναν τότε. Όπως τότε, έτσι
και τώρα, ο εχθρός ήταν και παραμένει ο ίδιος. Την λαμπρότητα της Πρωτομαγιάς του
’47, ακολούθησαν οι πιο μαζικοί και πιο σκληροί αγώνες που γνώρισε ποτέ το Κυπριακό
Εργατικό Κίνημα.
Παρά την εσωτερική διχόνοια που προσπάθησαν να σπείρουν οι ιμπεριαλιστικές και
φασιστικές δυνάμεις του τόπου, το 1958, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μαζί, ανέμισαν
περήφανα τα λάβαρα στους δρόμους του νησιού μας. Η εργατική τάξη του τόπου μας,
έδειξε ότι με ενότητα και αποφασιστικότητα, μπορεί να δυναμώσει και να κρατήσει την
ελπίδα ζωντανή. Στις 10 Μαΐου του 1964, αφού προηγήθηκαν τον Δεκέμβριο του ’63
οι παρακινούμενες δικοινοτικές διαταραχές, όλο το Συντεχνιακό Εργατικό Κίνημα για
πρώτη φορά στην ιστορία, γιορτάζει ενιαία και περίλαμπρα την Εργατική Πρωτομαγιά με
τα συνθήματα όπως « Προσοχή, να μην διχαστεί ο λαός μας» και « Κάτω οι εξωτερικές
επεμβάσεις» να ακούγονται σε όλη την Κύπρο.

Συνεχής αγώνας ενάντια στην εξαθλίωση
Όπως τότε, έτσι και τώρα, ας κρατήσουμε με περηφάνια το λάβαρο του ανθρώπου, ας
υψώσουμε τις γροθιές μας στους εκμεταλλευτές και ας τους στείλουμε τον μήνυμα ότι δεν θα
περάσουν. Ο καθένας μας από τον δικό του χώρο δουλειάς, μαζί με την Παγκύπρια Εργατική
Ομοσπονδία, μπορεί να αντιπαλέψει την εκμετάλλευση. Οι μισθοί πείνας και εξαθλίωσης,
η ανεργία που βρίσκεται σε περίοδο «Άνοιξης» και τα ωράρια που αυξάνονται υπό την
απειλή της ανεργίας, μας στρέφουν 131 χρόνια πίσω σε εκείνη την πρώτη Πρωτομαγιά.
Ας είμαστε λοιπόν εμείς οι συνεχιστές της ελπίδας, έχοντας στον νου μας την κάθε μέρα
ως Πρωτομαγιά, γιατί ο αγώνας αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ. Εμπρός για καθημερινές
Πρωτομαγιές, για ένα κόσμο στο μπόι των ονείρων μας, στο μπόι των ανθρώπων!
•Εύη Αντρέου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

ρεπορτάζ

H

θεατρική ομάδα του Αντίλογου
στο Ριζοκάρπασο...

Δευτέρα 3 Απριλίου… Μια ομάδα 14 ατόμων ξεκινήσαμε
από τον Άγιο Δομέτιο με προορισμό το Ριζοκάρπασο,
όπου η θεατρική ομάδα του Αντίλογου θα ανέβαζε την
παράσταση «Οι Τρίπλαροι τζαι ο δράκος της μηλιάς».
Με οδηγό ένα Τουρκοκύπριο που μιλούσε άπταιστα
ελληνικά, πορευτήκαμε δια μέσου της οροσειράς του
Πενταδακτύλου προς τα βόρεια παράλια της Κύπρου
μας για να καταλήξουμε στο Ριζοκάρπασο.
Μέσα από το ταξίδι μας γνωρίσαμε από κοντά τις
ομορφιές της κατεχόμενης γης μας που παντρεύει
με απόλυτη αρμονία την πεδιάδα, το βουνό και τη
θάλασσα. Βλέποντας τις ομορφιές της κατεχόμενης
Κύπρου, τριγύριζαν στο μυαλό μας διάφορες σκέψεις…
Ποιος δεν θέλει να διακινείται απρόσκοπτα σε όλη
την Κύπρο χωρίς περιορισμούς; Ποιος δεν θέλει να
δει την πατρίδα του επανενωμένη, ώστε μαζί με
τους συμπατριώτες του Τουρκοκύπριους να είναι
πραγματικός αφέντης αυτού του νησιού; Ποιος νοήμων
Κύπριος μεταθέτει στη «Δευτέρα παρουσία» ή στο «πάλι
με χρόνια με καιρούς» την απόσειση της κατοχής και
των τετελεσμένων της;

Η προσφορά της θεατρικής παράστασης
για την κοινότητα...
Με την άφιξη στον προορισμό μας, στο Ριζοκάρπασο,
αντιληφθήκαμε ότι ήταν μεγάλη μέρα για του δάσκαλους
και τους μαθητές αλλά και για όλη την κοινότητα,
καθώς είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες που τους δίνονται
για να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση
στην κοινότητα τους. Η εξαιρετική φιλοξενία ήταν και
η επιβράβευση μας για το κουραστικό ταξίδι και την
απόσταση που διανύσαμε για να προσφέρουμε αυτό
που κάθε άνθρωπος στον κόσμο πρέπει να έχει την
ευχέρεια να παρακολουθήσει δηλ. θέατρο. Τι και αν η
παράσταση ήταν παιδική, αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο
για να την απολαύσουν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού σχολείου, μικροί
και μεγάλοι. «Είναι τέτοιες πρωτοβουλίες σαν αυτή του
Αντίλογου που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους της
κοινότητας μας και που βοηθούν στην κοινωνικοποίηση
τους, καθώς είναι λίγες οι ευκαιρίες που τους δίνονται
να βρεθούν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο» μας εξήγησε η
Διευθύντρια του Δημοτικού.

Είναι τέτοιες
πρωτοβουλίες σαν αυτή
του Αντίλογου που φέρνουν
κοντά τους ανθρώπους της
κοινότητας μας και που
βοηθούν στην κοινωνικοποίηση
τους, καθώς είναι λίγες οι
ευκαιρίες που τους δίνονται
να βρεθούν όλοι μαζί στον ίδιο
χώρο
Τόνισε επίσης πως η θεατρικές παραστάσεις δίνουν και
ένα διαφορετικό στίγμα από ότι η καθημερινότητα της
κοινότητας. Δεν θα μπορούσε όμως να λείπει και η
διαπίστωση υπό μορφή παραπόνου ότι οι μόνοι που
επισκέφθηκαν το Ριζοκάρπασο για να ανεβάσουν
θεατρική παράσταση ήταν η θεατρική ομάδα του
Αντίλογου, τόσο φέτος όσο και πέρσι. «Παρόλο που
η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει
πως τα παιδιά είναι καλό να παρακολουθούν δύο
παραστάσεις κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής
χρονιάς κανένας άλλος δεν μας επισκέφθηκε» μας
είπε η Διευθύντρια.
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Για την ΕΔΟΝ,
η προώθηση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων σε όλα τα μήκη
και πλάτη της Κύπρου είναι
εκ των ων ουκ άνευ για την
ανάπτυξη του πνεύματος και
της κουλτούρας του λαού
μας, αλλά και γενικά όλων
όσοι κατοικούν στην Κύπρο
ανεξαρτήτως χρώματος,
εθνικότητας και θρησκευτικών
πεποιθήσεων.

Τις ίδιες απαντήσεις πήραμε και από την κοινοτάρχη
του Ριζοκαρπάσου, γεγονός που δείχνει με τον πλέον
ξεκάθαρο τρόπο το τι ζητούν οι εγκλωβισμένοι
Όσον αφορά τη σχέση των εγκλωβισμένων με τους
υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής, η Διευθύντρια
μας είπε: «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους
κατοίκους της περιοχής. Συνεργάζονται σε πολλά
θέματα μαζί μας και δεν είναι λίγες οι φορές που
προσφέρονται να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν».
Η παράσταση αυτή γέμισε με χαμόγελα τους μικρούς
μας φίλους, αλλά και τους μεγάλους που είδαν με
ιδιαίτερη χαρά πως οι συμπατριώτες τους νοιάζονται
για την κοινότητα του Ριζοκαρπάσου. Η μεγαλύτερη
επιβράβευση για τα παιδιά της θεατρικής ομάδας
του Αντίλογου, ήταν το χαμόγελο των παιδιών και οι
φωνές των δασκάλων που λίγο πριν την αναχώρηση
μας αποχαιρέτησαν όχι με το «στο καλό» ή το «εις το
επανιδείν» αλλά με το «να ξανάρθετε» και ακόμη πιο
γλυκιά φωνή που πρόσθεσε «και σύντομα!». Ευχή
μας την επόμενη φορά που θα ανεβάσει παράσταση ο
Αντίλογος στο Ριζοκάρπασο να έχουν ήδη προηγηθεί
και παραστάσεις ή δρώμενα από άλλους φορείς γιατί
είναι κάτι που το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι της
περιοχής.

Πολιτισμός για όλους και αγώνας για μια
Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη...
Για την ΕΔΟΝ, η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κύπρου είναι εκ των
ων ουκ άνευ για την ανάπτυξη του πνεύματος και
της κουλτούρας του λαού μας, αλλά και γενικά όλων
όσοι κατοικούν στην Κύπρο ανεξαρτήτως χρώματος,
εθνικότητας και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Είναι γι’
αυτό που καλούμε την πολιτεία, αλλά και τους φορείς
που ασχολούνται με τον πολιτισμό να ακολουθήσουν
το παράδειγμα του Αντίλογου στηρίζοντας τους
εγκλωβισμένους και προσφέροντας τους παραστάσεις
ή άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Γνωρίζουμε
όμως ότι η απρόσκοπτη πολιτιστική δράση σε όλη
την Κύπρο μπορεί να επέλθει μόνο με τον τερματισμό
της διχοτόμησης και με την ελεύθερη διακίνηση
των κατοίκων του νησιού σε όλη την Κύπρο χωρίς
περιορισμούς. Αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό μόνο
μέσα από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και
με προσήλωση στις βασικές αρχές επίλυσης του
Κυπριακού. Είναι γι’ αυτό που ως ΕΔΟΝ, συνεχίζουμε
τον αγώνα για την επανένωση του τόπου και του
λαού μας στο πλαίσιο μιας Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας με μια και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια
και μια διεθνή προσωπικότητα, για μια Κύπρο
ελεύθερη, ανεξάρτητη, αποστρατιωτικοποιημένη,
κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Για μια Κύπρο κοιτίδα του πολιτισμού και γέφυρα
συνεργασίας των λαών της ανατολικής Μεσογείου.
•Άλκης Συλικιώτης
Υπεύθυνος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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EΔΟΝόπουλα
Ολοκλήρωση εκστρατείας Φεβρουάριος- Απρίλιος 2017
«Την ανέμη σαν γυρίζω, την παράδοση γνωρίζω»
Ολοκληρωθήκαν οι δραστηριότητες της εκστρατείας του Παιδικού
Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων με θέμα την παράδοση του τόπου μας. Η
εκστρατεία έφερε τον τίτλο «Την ανέμη σαν γυρίζω την παράδοση
γνωρίζω».
Η εκστρατεία της περιόδου Φεβρουάριος- Απρίλιος 2017, ήταν αφιερωμένη
στην παράδοση της Κύπρου. Οι Συναντήσεις γίνονταν εβδομαδιαία σε
Παγκύπρια βάση με την συμμετοχή αρκετών παιδιών και νέων.
Κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων Συναντήσεων Τοπικών Κινημάτων
ΕΔΟΝόπουλων και μέσα από διάφορες δραστηριότητες, παιδιά και
νέοι, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διάφορα στοιχεία της
Κυπριακής παράδοσης και να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Κύπρου.
Οι δραστηριότητες άγγιζαν διάφορα θέματα όπως είναι τα κυπριακά παραδοσιακά παραμύθια, η εικονογράφηση των
παραμυθιών είτε με χαρακτική είτε με την μέθοδο του ψηφιδωτού, η κυπριακή παραδοσιακή μουσική και τσιατιστά, η κοινή
παράδοση των δύο κοινοτήτων- κοινές λέξεις διαλέκτων, οι κυπριακές παροιμίες, τα κυπριακά παραδοσιακά εδέσματα
αλλά και τα παραδοσιακά παιχνίδια της Κύπρου.
Μέσα από ένα πλούσιο, δημιουργικό αλλά και ψυχαγωγικό για τα παιδιά, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μπόρεσαν και
ήρθαν σε επαφή με την παράδοση μας αλλά και γνώρισαν τις διάφορες πτυχές της. Παράλληλα ανακάλυψαν την κοινή
παράδοση που υπάρχει ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Ως ΕΔΟΝ στηρίζουμε αυτού του είδους εκστρατείες και δραστηριότητες γιατί δείχνουν στα παιδιά κάποιες άγνωστες πτυχές
του τόπου τους και τους εμπλέκουν με βιωματικό τρόπο την ανακάλυψη τους. Επίσης ενισχύουν την δημιουργικότητα τους.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΩΝ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Κυριακή 23 Απριλίου η Παγκύπρια Εκδρομή
ΕΔΟΝόπουλων, με σύνθημα «Μια βόλτα μαγική… με θέατρο, παιχνίδι, μουσική». Φέτος, η «μαγική βόλτα» των ΕΔΟΝόπουλων
μεταφέρθηκε στην επαρχία Λάρνακας και συγκεκριμένα στο δημοτικό σχολείο Μενεού και στο πάρκο Παναγίας Αγγελόκτιστης
στο Κίτι.
Το πρόγραμμα της εκδρομής ήταν για ακόμη μια χρονιά πλούσιο και διασκεδαστικό. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουντην παιδική θεατρική παράσταση «Οι Τρίπλαροι τζαι ο Δράκος της Μηλιάς». Ένα παραδοσιακό
Κυπριακό παραμύθι που μέσα από την δραματοποίηση του προκάλεσε αρκετό ενθουσιασμό αλλά και γέλιο στους μικρούς
μας φίλους. Τα παιδιά είχαν τη ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διάφορα στοιχεία της παράδοσης αλλά και του πολιτισμού
μας. Το θέατρο αποτελεί μια ποιοτική επιλογή ψυχαγωγίας και μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες τα παιδιά έρχονται
πιο κοντά σε αυτή τη μορφή τέχνης.
Η συνέχεια των δραστηριοτήτων στο πάρκο, χάρισε στα παιδιά όμορφες στιγμές διασκέδασης, χαλάρωσης αλλά και
ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου τους χρόνου. Εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συναναστραφούν με
παιδιά από άλλες επαρχίες, να συνεργαστούν και να παίξουν όλοι μαζί. Στο πρόγραμμα υπήρχαν παραδοσιακά παιχνίδια
όπως «σκοινί», σακουλοδρομίες, κάτι που προσέλκυσε τα παιδιά με αποτέλεσμα να παίζουν και να διασκεδάζουν όλοι μαζί.
Επίσης μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική, κατασκευές από πηλό, τα παιδιά άφησαν την φαντασία
τους ελεύθερη και έφτιαξαν τη δική τους κατασκευή.
Η πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων, αλλά και η συνέχιση τους, αποτελεί για εμάς βασικό στόχο, αφού μέσα από
αυτό δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να περάσουν όμορφα, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά, να κοινωνικοποιηθούν και
να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Επίσης έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν διαφορετικούς, ποιοτικούς τρόπους
ψυχαγωγίας.
Τα ΕΔΟΝόπουλα, φεύγοντας από την εκδρομή ανανέωσαν το ραντεβού τους για το καλοκαίρι, στις Παιδικές Κατασκηνώσεις
της ΕΔΟΝ στα Περβόλια της Λάρνακας. Εκεί όπου θα έχουν την ευκαιρία να μαζευτούν πάλι όλοι μαζί, από όλες τις επαρχίες
της Κύπρου, και να περάσουν μια αξέχαστη βδομάδα.
•Φρόσω Χάσικου | Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων
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ον τελευταίο καιρό,γίνονται πολλές αλλαγές που
αφορούν την παιδεία και συγκεκριμένα τις εξετάσεις
λυκείων και γυμνασίων. Μόλις ψηφίστηκαν οι Νέοι
Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων, το
Υπουργείο βιαστικά άρχισε να εφαρμόζει αλλαγές. Μία απ’
αυτές είναι αυτή που αφορά τις εξετάσεις του γυμνασίου.
Είναι γνωστό πως οι εξετάσεις γίνονται αρχές Ιουνίου, με μια
ή δύο μέρες περιθώριο μεταξύ τους για περισσότερη μελέτη.
Φέτος, το Υπουργείο αποφάσισε να αλλάξει το πρόγραμμα
αυτό. Οι κυβερνώντες θεώρησαν σωστό οι εξετάσεις να γίνουν
τέλη Μαΐου και οι μέρες να είναι συνεχόμενες, αφήνοντας έτσι
λιγότερο χρόνο για προετοιμασία μεταξύ των μαθημάτων.
Επίσης, αποφάσισαν να μειώσουν το διδακτικό χρόνο, με
το σχολείο να κλείνει μια εβδομάδα πιο νωρίς, γεγονός
που επίσης αφήνει λιγότερο χρόνο για προετοιμασία για
τις εξετάσεις. Επιπρόσθετα, αποφάσισαν οι ανεξεταστέοι
να δίνουν εξετάσεις τέλη Ιουνίου και όχι τον Σεπτέμβρη,
όπως πριν.
Όλες αυτές οι αλλαγές, έχουν αρκετά μειονεκτήματα για
εμάς τους μαθητές των γυμνασίων. Όπως αναφέραμε πριν,
οι μέρες θα είναι συνεχόμενες με λιγότερα περιθώρια και
έτσι δεν θα προλαβαίνουμε να διαβάσουμε περισσότερο ή
να κάνουμε επανάληψη για το μάθημα της επόμενης ημέρας.
Επίσης, αυτό δυσκολεύει περισσότερο όσους είναι αδύναμοι
σε κάποια μαθήματα.

Οι αλλαγές που
προωθούνται, αντί
να μας βοηθούν, παίρνουν
την παιδεία πολλά βήματα
πίσω. Γι’ αυτό, είναι στο χέρι
μας, εμάς των μαθητών, να
καταδικάζουμε ότι είναι
λάθος. Η φωνή μας πρέπει να
ακούγεται περισσότερο για όσα
αφορούν εμάς, την εκπαίδευση
μας και το μέλλον μας.
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Τέλος, οι ανεξεταστέοι δεν θα έχουν όσο χρόνο
είχαν και πριν, αφού θα έχουν μόνο μερικές
εβδομάδες να διαβάσουν για τις επαναληπτικές
εξετάσεις, αντί μερικούς μήνες. Με λίγα λόγια, οι
αλλαγές που προτείνει το Υπουργείο, οδηγούν τους μαθητές
των Γυμνασίων σε περισσότερο άγχος και σε μεγαλύτερες
πιθανότητες για αποτυχία στις εξετάσεις.
Η πλειοψηφία των μαθητών του γυμνασίου έχουν την ίδια γνώμη.
Οι αλλαγές που προωθούνται, αντί να μας βοηθούν, παίρνουν την
παιδεία πολλά βήματα πίσω. Γι’ αυτό, είναι στο χέρι μας, εμάς
των μαθητών, να καταδικάζουμε ότι είναι λάθος. Η φωνή μας
πρέπει να ακούγεται περισσότερο για όσα αφορούν εμάς, την
εκπαίδευση μας και το μέλλον μας. Συμμαθητές μας στα Λύκεια,
εκεί και όπου οργανώθηκαν και αντιστάθηκαν, κατάφεραν να
ακουστεί η φωνή τους και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπέρ
τους. Είναι στο χέρι μας να οργανωθούμε και εμείς και να μην
επιτρέψουμε να λαμβάνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς!
•Παναγιώτα Τίφα
Γ’ Τάξη Γυμνάσιο Λιβαδιών
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λιβαδιών

Ακόμη έγινε συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Παιδιού, ενώ παράλληλα η ΠΣΕΜ συμμετείχε και στο συνέδριο που
πραγματοποίησε το Γραφείο της Επιτρόπου καθώς επίσης και στη σύνοδο
νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

ΠΣΕΜ, την ακαδημαϊκή χρονιά που διανύουμε έχει να επιδείξει ένα πλούσιο
και πολυεπίπεδο έργο. Τη φετινή χρονιά η ΠΣΕΜ κατάφερε να αναπτύξει μια
πολύπλευρη δράση, τόσο για τα ζητήματα που αφορούν τους μαθητές, το
εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Η ΠΣΕΜ,
κατάφερε να αναπτύξει δράση μετά από μια χρονιά όπου βρισκόταν στην
αδράνεια και στην απραξία, καθώς στην ηγεσία της βρισκόταν η μαθητική
κίνηση του ΔΗΣΥ, ΜΑΚΙ, μετά την καλπονοθεία στις περσινές εκλογές της ΠΣΕΜ.
Η πολύπλευρη δράση της ΠΣΕΜ οφείλεται στο ότι στην ηγεσία της βρισκόταν η μαθητική
κίνηση της Αριστεράς, η μαχητική ΠΕΟΜ. Θα παρουσιάσουμε αυτή την 6μηνη προσπάθεια,
από τη μέρα που εκλέχθηκε η νέα Γραμματεία από τους μαθητές.

Τους επόμενους μήνες, εκπροσωπώντας υπεύθυνα και διεκδικώντας τα
δικαιώματα των μαθητών η ηγεσία της ΠΣΕΜ, συμμετείχε, δύο φορές στην
Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και ακόμη δύο φορές στο δευτεροβάθμιο
σώμα του Υπουργείου Παιδείας και στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης
εκπαίδευσης με θέμα το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
Έγιναν οκτώ συναντήσεις με κόμματα και υπήρχε συμμετοχή σε δύο
συνέδρια φορέων που σχετίζονται με την παιδεία.

H

Το μήνα Δεκέμβριο μετά από πρωτοβουλία της ΠΣΕΜ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
μέσα στα σχολεία Παγκύπριο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό παραδόθηκε στον
Υπουργό Παιδείας στις 21 Δεκεμβρίου 2016. Κατά την παράδοση του δημοψηφίσματος,
οι μαθητές απείχαν από τα μαθήματα τους για μία περίοδο δείχνοντας την αντίθεση τους
στα μέτρα του Υπουργείου. Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, το ψήφισμα παραδόθηκε στον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μετά τον καταρτισμό της νέας Γραμματείας της ΠΣΕΜ σε σώμα, πραγματοποίησε την πρώτη
συνάντηση της με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Το μήνα Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν
δύο συναντήσεις με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και μία με τον
Υπουργό Παιδείας. Επίσης η ΠΣΕΜ συμμετείχε σε τρεις συναντήσεις του δευτεροβάθμιου
σώματος του Υπουργείου Παιδείας, και σε μία συνάντηση με την Επιτροπή Κυλικείων.
Επιπλέον το Νοέμβρη διοργανώθηκαν οι Αντικατοχικές Εκδηλώσεις και οι Εκδηλώσεις
Μνήμης και Τιμής Πολυτεχνείου μαζί με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων.

Στις 8 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία το 20ο Παγκύπριο
Συνέδριο της ΠΣΕΜ, το οποίο ήταν μια γιορτή δημοκρατίας για το μαθητικό κίνημα.

Στις 14 Φεβρουαρίου, η ΠΣΕΜ συμμετείχε στην Παγκύπρια Κινητοποίηση της ΠΟΦΕΝ για
την αποκοπή στα κονδύλια της φοιτητικής μέριμνας.

Η ΠΣΕΜ έχει να επιδιώξει ένα πλούσιο έργο από την περίοδο εκλογής της. Με την ΠΕΟΜ
στο τιμόνι της, θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία και θα
συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι την δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολειόυ.
•Γραφείο Τύπου ΠΕΟΜ
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ραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα οι εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις της
Προοδευτικής Κ.Φ. σε Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΑΞΙΚ, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στην παρουσία δεκάδων στελεχών και φίλων της Προοδευτικής
Κ.Φ. οι απερχόμενες ηγεσίες των τοπικών οργανώσεων προέβησαν σε απολογισμό και
εκτίμηση της χρονιάς που μας πέρασε, εντοπίζοντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία
της χρονιάς, αναλύοντας το όσα πρέπει να ενταθούν ή να διορθωθούν τη νέα χρονιά.
Παράλληλα τέθηκαν οι νέοι στόχοι για τη συνέχιση του αγώνα που διεξάγει η παράταξη
της Αριστεράς στα Πανεπιστήμια.

Σήμερα που ολόκληρη η κοινωνία και ιδιαίτερα οι φοιτητές δέχονται ολομέτωπη επίθεση από τις αντιλαϊκές
πολιτικές της Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, η ενδυνάμωση της Προοδευτικής Κ.Φ. αποτελεί τη μόνη
επιλογή αντίστασης και διεκδίκησης για τους φοιτητές και τις οικογένειες μας.
Στις Γενικές Συνελεύσεις, έγινε εκτενής πολιτική ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις εκ μέρους της
Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Κυπριακό Πρόβλημα αλλά και στη θέση
μας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, στα πλαίσια της μόνης εφικτής λύσης, της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Από την πολιτική ενημέρωση δεν μπορούσε να απουσιάζει η αναφορά στα
μέτρα λιτότητας, που με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Κυβέρνηση επιβάλλει, διαλύοντας τον
κοινωνικό ιστό και οδηγώντας τους εργαζόμενους σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Ταυτόχρονα δε θα
μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε την αποκοπή των 8εκ., κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά στο κονδύλι
του προϋπολογισμού που αφορά τη Φοιτητική Μέριμνα, εντείνοντας την ολομέτωπη επίθεση από την
Κυβέρνηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Επιπρόσθετα τονίστηκε η ανάγκη συστράτευσης
της νέας γενιάς και των φοιτητών με τους κοινωνικούς αγώνες των εργαζομένων και της Αριστεράς.
Επίσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους τα στελέχη της παράταξης που αποφοιτούν τη φετινή χρονιά,
με την ευχή για περαιτέρω προσφορά τους στην κοινωνία στη νέα αρχή στη ζωή τους, με φάρο τα ιδανικά
της Αριστεράς.
Τέλος οι Γενικές Συνελεύσεις εξέλεξαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια της Προοδευτικής Κ.Φ. σε κάθε τοπική
οργάνωση αλλά και την νέα ηγεσία.
•Γραφείο Τύπου Προοδευτικής ΚΦ

Σ

τις 28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για
την ανάδειξη του Δ.Σ. της Φ.Ε. του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας. Οι φοιτητές με την ψήφο τους
ισχυροποίησαν την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών
και της έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσει με
ακόμη περισσότερο σθένος για νέους αγώνες και
κατακτήσεις.

Η Προοδευτική Κ.Φ. στις Φοιτητικές Εκλογές κατέγραψε
αριθμητική και ποσοστιαία άνοδο ύψους 3,75%. Συγκεκριμένα,
η Προοδευτική Κ.Φ. εξασφάλισε 287 ψήφους και ποσοστό
34,5%.
Η άνοδος στις φοιτητικές εκλογές αποδεικνύει ότι οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας συστρατεύονται με την Προοδευτική
και αντιστέκονται στην αισχροκέρδεια που υπόκεινται. Σημαίνει
ταυτόχρονα ότι αγκαλιάζουν τις δίκαιες διεκδικήσεις μας για
τερματισμό του κουτσουρέματος της φοιτητικής μέριμνας και
συνάμα επέκτασή της, για δωρεάν β εξεταστική, για μείωση
των υπερβολικών διδάκτρων.
ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 287 ΨHΦOYΣ 34,57% (+3,75%)
Πρωτοπορία 499 Ψήφους 59.70% (-0,49%)
Αναγέννηση 46 Ψήφους 5.52% (-3,25%)
•Γραφείο Τύπου Προοδευτικής ΚΦ
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Η παραγωγή υπεραξίας
και η ιδιοποίηση της από
τους καπιταλιστές ορθά
ονομάστηκε από τον Μάρξ, ως ο
απόλυτος οικονομικός νόμος του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Όσο πιο μεγάλη είναι η υπεραξία σε
σχέση με το μισθό του εργάτη, τόσο
πιο άγρια είναι η εκμετάλλευση, που
συνήθως πετυχαίνεται με μειώσεις
μισθών, αύξηση απλήρωτων ή
μερικώς πληρωμένων ωρών
εργασίας και αποκοπή άλλων
εργασιακών κεκτημένων.

O

ι υπερασπιστές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αρνούμενοι την εκμεταλλευτική
φύση του, ισχυρίζονται ότι ο εργαζόμενος αμείβεται από την αξία του προϊόντος, το κομμάτι
που αναλογεί στην εργασία του. Ο καπιταλιστής από την άλλη,διασφαλίζει την αξία που
αναλογεί στα μέσα παραγωγής (εργοστάσια, μηχανές κλπ), ως ο «νόμιμος» ιδιοκτήτης τους, αλλά
και την όποια επιπλέον αξία αποκτά το προϊόν, λόγω άλλων παραμέτρων όπως η ποιότητα και
ποσότητα, ο ανταγωνισμός, η ζήτηση και προσφορά και αυτό είναι το «καθαρό» κέρδος του.
Φυσικά η αλήθεια είναι ότι το κέρδος τους οι καπιταλιστές, το κλέβουν από την αξία που προσδίδει η
«ζωντανή» εργασία του εργαζόμενου, που αμείβεται πιο λίγα από όσα αξίζει η εργασία του, δηλαδή την
υπεραξία. Αυτό δεν είναι ούτε κομμουνιστικές συνομωτικές θεωρίες κατά της ελευθερίας, ανεξέλεκτης
αναρχίας εν τέλει, στην αγορά αλλά ούτε και φιλοσοφική λογοκοπία των μαρξιστών που «ώδινεν
όρος και έτεκεν μυν» (για αυτόν που καταβάλλει ή παριστάνει ότι καταβάλλει πάρα πολύ μεγάλη
προσπάθεια και έχει όμως μικρό έως μηδενικό αποτέλεσμα), ως τάχα εργατοπατέρες της εργατικής
τάξης. Ανιτθέτως ο Μάρξ στο έργο του το Κεφάλαιο, αφιερώνει τον τέταρτο και μεγαλύτερο τόμο
του έργου στην επιστημονική ανάλυση της υπεραξίας, στα πλαίσια της πολιτικής οικονομίας του
καπιταλισμού, που νομοτελειακά είναι η βασική παράμετρος κέρδους για τον καπιταλιστή.

Η έννοια της υπεραξίας
Τι είναι όμως η Υπεραξία; Στην παραγωγή, ο καπιταλιστής γίνεται ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής
και αγοράζει ταυτόχρονα εργατική δύναμη από τους εργαζόμενους που θα δουλέψουν αυτά τα μέσα.
Ο ίδιος οργανώνει την παραγωγή των προϊόντων καιοι εργαζόμενοι βάζουν σε κίνηση τα εργαλεία,
μηχανές και ότι άλλα μέσα, μετατρέποντας τις πρώτες ύλες σε προϊόντα. Τα προϊόντα όπως και τα
κτήρια, μηχανήματα, πρώτες ύλες άλλα και όλα τα μέσα, αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του καπιταλιστή.
Η διαδικασία όμως μιας τέτοια εργασίας έχει διπλό χαρακτήρα αξίας. Από τη μια έχουμε την αξία της
χρήσης των προιόντων που θα καταναλωθούν από τον αγοραστή (παπούτσια, ψωμί κλπ) και από
την άλλη τη δημιουργία αξίας, εξαιτίας της σωματικής και πνευματικής διαδικασίας στην παραγωγή
από τον εργάτη. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τους καπιταλιστές, είναι το μέρος της αξίας
των προϊόντων που δημιουργήθηκε από τους εργαζόμενους, γιατί σε αυτή, πέραν από το μισθό
του εργάτη, υπάρχει και ένα πρόσθετο μέρος που το ιδιοποιείται ο καπιταλιστής. Αυτό ακριβώς το
επιπρόσθετο μέρος της αξίας που δημιουργείται από τους εργάτες, αλλά δεν τους το πληρώνει ο
καπιταλιστής, ονομάζεται υπεραξία. Εδώ είναι και η εκμεταλευτική φύση του συστήματος. Ας το δούμε
όμως με παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι για ένα εμπόρευμα, η εργάσιμη μέρα είναι 8ωρη. Στις πρώτες
4 ώρες, ο εργάτης παράγει αξία ίση με 2 ευρώ ανά ώρα, άρα 8 ευρώ. Ο καπιταλιστής πληρώνει την
αξία αυτή ως ημερήσιο μισθό. Στη διάρκεια της εργάσιμης μέρας των 8 ωρών ο εργάτης παράγει
εμπορεύματα. Σ’ αυτά εμπεριέχεται το μέρος της αξίας του σταθερού κεφαλαίου που ανήκει στον
καπιταλιστή και που μεταβιβάζεται στα προϊόντα και η αξία της εργατικής δύναμης που πληρώνει
ο καπιταλιστής στον εργαζόμενο. Η αξία των εμπορευμάτων όμως είναι προφανώς μεγαλύτερη από
το πιο πάνω άθροισμα. Αν ήταν ίση, τότε ο καπιταλιστής δε θα αποκόμιζε κέρδος.
Έτσι στο παράδειγμά μας, σε 8 ώρες εργασίας, υποθέτουμε ότι παράγονται εμπορεύματα αξίας 50ευρώ,
τιμή που θα το πουλήσει ο καπιταλιστής. Τα30 ευρώ είναι η αξία αγοράς από τον καπιταλιστή της
ακατέργαστης πρώτης ύλης, 4 ευρώ η ζημιά από λειτουργία - απόσβεση μηχανών,κτηρίων κλπ και
8 ευρώ το πόσο που πληρώνεται ο εργαζόμενος. Η αξία λοιπόν ανά 8ωρο του σταθερού κεφαλαίου
είναι 34 ευρώ και 8 ευρώ η εργατική δύναμη που πληρώνει ο καπιταλιστής στον εργαζόμενο. Ο
καπιταλιστής δαπάνησε δηλαδή 34+8=42 ευρώ, αλλά η αξία των εμπορευμάτων είναι 50 ευρώ.
Επομένως, στη διάρκεια των 8 ωρών έχουμε παραγωγή αξίας 8 ευρώ παραπάνω. Αυτή η νέα αξία
είναι η υπεραξία.
Στις πρώτες 4 ώρες, ο εργάτης παρήγαγε αξία ίση με την αξία της εργατικής του δύναμης, που
ορίζεται από τον καπιταλιστή τουλάχιστον στη βάση των αναγκών επιβίωσης του. Τις επόμενες 4
ώρες, παρήγαγε νέα αξία 8 ευρώ, την υπεραξία, που καρπώνεται ο καπιταλιστής, μιας και ο εργάτης
πληρώνεται 8 ευρώ ημερησίως. Η υπεραξία των 8 ευρώ δημιουργείται από την απλήρωτη πρόσθετη
εργασία του εργάτη. Αυτό είναι και το κέρδος του καπιταλιστή. Δηλαδή ότι δικαιωματικά ανήκει στον
εργαζόμενο. Το τι παίρνει ο εργαζόμενος ονομάζεται ονομαστικός μισθός, αλλά το τι θα έπρεπε να
παίρνει για να αντιστοιχεί στην αξία της εργατικής του δύναμης, ονομάζεται πραγματικός μισθός.

Η παραγωγή υπεραξίας και η ιδιοποίηση της από τους καπιταλιστές
ορθά ονομάστηκε από τον Μάρξ, ως ο απόλυτος οικονομικός νόμος του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Όσο πιο μεγάλη είναι η υπεραξία
σε σχέση με το μισθό του εργάτη, τόσο πιο άγρια είναι η εκμετάλλευση,
που συνήθως πετυχαίνεται με μειώσεις μισθών, αύξηση απλήρωτων ή
μερικώς πληρωμένων ωρών εργασίας και αποκοπή άλλων εργασιακών
κεκτημένων. Κάτι που βιώνουν έντονα σήμερα οι λαοί της Ευρώπης,
όπως και ο δικός μας. Καθόλου τυχαίο που σε περιόδους κρίσεων,
οι πολυεθνικές εταιρείες ανεβάζουν τα ποσοστά κερδών τους, ενώ οι
εργαζόμενοι βλέπουν τους μισθούς τους να μειώνονται.

Αγώνας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση
Μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο είναι εφικτή
μόνο αν οι λαοί, με την ολόπλευρη τεχνολογική και πνευματική ανύψωση
και όχι μόνο βελτίωση των παραγωγικών δυνάμεων που συντελείται,
πάρουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής και τα κοινωνικοποιήσουν. Αν
δηλαδή αλλάξουν τις παραγωγικές σχέσεις και γίνουν οι ίδιοι κάτοχοι του
πλούτου που παράγουν, οικοδομώντας το σοσιαλισμό που θα οδηγήσει
στην ανώτερη μορφή του, την αταξική κοινωνία του κομμουνισμού. Κάτι
που στην Κύπρο θα είναι εφικτό μόνο μετά την οριστική επανένωση
της εργατικής τάξης του λαού μας, Ε/κ και Τ/κ, λύνοντας πρώτα το
κυπριακό πρόβλημα.
•Ανδρέας Σόλωνος
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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«Ν»: Ως όμιλος συμμετέχετε σε διεθνής οργανώσεις; Έχουν διακριθεί αθλητές σας;
Γ.Φ.: Βεβαίως!! Πρώτα από όλα έχουμε το ολυμπιακό μετάλλιο του Παύλου Κοντίδη. Δεύτερο

είχαμε στις τελευταίες τέσσερις ολυμπιάδες είχαμε σύνολο τέσσερις συμμετοχές. Στην
τελευταία ολυμπιάδα, μάλιστα είχαμε δύο, τον Παύλο Κοντίδη και τον Αντρέα Καριόλου.
Πέραν από αυτά πάμε σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα με αθλητές πιο μικρής
ηλικίας οι οποίοι προετοιμάζονται για να πιάσουν τα ινία μετά τον Παύλο και τον Αντρέα.
«Ν»: Το ότι δύο μεγάλοι αθλητές όπως ο Παύλος και ο Αντρέας, αλλά κυρίως ο
Παύλος ο οποίος ήταν και ολυμπιονίκης προσέλκυσαν κόσμο στο να ασχοληθούν
με το άθλημα;
Γ.Φ.: Προσέλκυσε πολλά παιδία και έγινε το ίνδαλμα τους. Όπως έγινε και πριν
μερικά χρόνια με τον Μάρκο Παγδατή, και το τένις.
«Ν»: Καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε τι έχει να κερδίσει κάποιος με το να ασχοληθεί με το
άθλημα της ιστιοπλοΐας;

Γ.Φ.: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι περισσότερο οικονομικές. Γιατί το άθλημα

Γιάννος Φωτίου: Το άθλημα της ιστιοπλοΐας είναι ένα ευγενικό

άθλημα, που μπορεί να το ξεκινήσει κάποιος από μικρό παιδί,
από τα 7 του χρόνια μέχρι το θάνατο του. Έχουμε ανθρώπους
που κάνουν ιστιοπλοΐα και είναι 85 χρονών και άνω. Το κέρδος
είναι πολύ μεγάλο ακόμα και τα παράπλευρα κέρδη που έχει ο
αθλητισμός γενικότερα.

«Ν»: Άρα είναι ένα εύκολο σχετικά άθλημα για να μπορούν να
αντεπεξέρχονται και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας;
Γ.Φ.: Δεν είναι τόσο εύκολο άθλημα. Είναι πολύ κουραστικό

Από το κράτος δεν
υπάρχει στήριξη
προς τους αθλητές και τους
ιστιοπλοϊκούς ομίλους.
Υπάρχει μόνο από τον
ΚΟΑ

πρέπει να πω, και δεν είναι εύκολο. Γιατί έχεις να κάνεις με
τον αέρα, με τη θάλασσα , με τις καιρικές συνθήκες και δεν
εξαρτάσαι μόνο από το σώμα σου και τη σωματική σου δύναμη,
αλλά έχεις να κάνεις και με το σκάφος, το πως ελέγχεις το σκάφος
και πως να το προσαρμόσεις στον αέρα για να πάει στην κατεύθυνση που θέλεις. Συνεπώς,
δεν είναι τόσο απλό και εύκολο όσο φαίνεται. Η κούραση προέρχεται και από τις πολλές
ώρες. Οι αγώνες τις ιστιοπλοΐας μπορεί να ξεκινήσουν από τις 11 το πρωί και να τελειώσουν
η ώρα 7 το απόγευμα. Και είσαι συνεχώς μέσα στη θάλασσα που σημαίνει αρκετή κούραση
και εξάντληση, που προέρχεται και από τον ήλιο.
«Ν»: Ο κόσμος στην Κύπρο και κυρίως η νεολαία ενδιαφέρεται για το άθλημα αυτό;
Γ.Φ.: Σαφέστατα και υπάρχει ενδιαφέρον για το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Έχουμε 9 ναυτικούς

ομίλους, ιστιοπλοϊκούς ομίλους Παγκύπρια. Έχουμε γύρω στους 400 εγγεγραμμένους αθλητές
και άλλους 100 που ασχολούνται με τα μεγάλα σκάφη και την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης.
Είναι ακριβό άθλημα, αν δεν ήταν τόσο ακριβό ίσως να είχαμε και πολύ περισσότερους αριθμούς.
«Ν»: Υπάρχει στήριξη από το κράτος;
Γ.Φ.: Από το κράτος δεν υπάρχει στήριξη προς τους αθλητές και τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους.

Υπάρχει μόνο από τον ΚΟΑ.

«Ν»: Η στήριξη είναι ικανοποιητική;
Γ.Φ.: Εμείς επειδή είμαστε από τις μεγάλες ομοσπονδίες, είμαστε από τις καλά αμειβόμενες

ομοσπονδίες, σε σχέση με τα φτωχικά κονδύλια που διαθέτει ο ΚΟΑ.

«Ν»: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει η ομοσπονδία αλλά και οι ίδιοι οι αθλητές της ιστιοπλοΐας;

αυτό είναι πανάκριβο. Αν για παράδειγμα πάει ένας αθλητής του τένις
στο εξωτερικό για να αγωνιστεί θα πάρει μαζί του την ρακέτα του ή και
πέντε ρακέτες σε μια βαλίτσα και τα αθλητικά του τα παπούτσια. Εμείς
πρέπει να κουβαλήσουμε σκάφη, που είναι πανάκριβη η μεταφορά, πρέπει
να ενοικιάσουμε αλλά σκάφη σωστικά για να είναι ο προπονητής δίπλα
από τους αθλητές για να τους κατευθύνει. Και γενικά για να αγοράσεις
ένα σκάφος από εδώ στην Κύπρο και να το φέρεις και να αναπτύξεις το
άθλημα το μίνιμουμ που θέλεις είναι 15000 ευρώ. Όταν μιλούμε για μαζικό
αθλητισμό, αντιλαμβάνεστε ότι 100 επί 15000 ή 1000 επί 15000, άρα οι
αριθμοί είναι δυσανάλογοι με τις δυνατότητες όχι μόνο της ομοσπονδίας
της δικής μας αλλά και του ΚΟΑ γενικότερα. Αφού ξεκινήσει κάποιος και
ασχολείται πλέον και με τον πρωταθλητισμό υπάρχουν διάφορα αλλά έξοδα
πάνω στο σκάφος. Για παράδειγμα τα πανιά, πάνω από τρεις αγώνες δεν
μπορείς να έχεις τα ίδια πανιά, λόγω του ότι φθείρονται από τον αέρα.
Για να τα αλλάξεις χρειάζονται γύρω στα 500 ευρώ.

«Ν»: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στον αθλητισμό να επικρατεί η φιλοσοφία της
εμπορευματοποίησης. Δηλαδή, αξιοποιούν τον αθλητισμό με στόχο το κέρδος. Ποια η δική
σας άποψη;
Γ.Φ.: Στην ιστιοπλοΐα δεν υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Γιατί πρώτα από όλα είναι άθλημα
που δεν τράβα την τηλεόραση. Δεν είναι τόσο συναρπαστικό να το βλέπει από έξω. Πρέπει
να είσαι μέσα στο σκάφος για να σε συναρπάσει. Άρα δεν υπάρχει και τόσο πολύ ενδιαφέρον
από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι ώστε να γίνει η εκμετάλλευση.
«Ν»: Που μπορεί να αποταθεί κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τα άθλημα;
Γ.Φ.: Στην Λεμεσό υπάρχουν τρεις ναυτικοί όμιλοι που ασχολούνται με την ιστιοπλοΐα. Είναι

ο ναυτικός όμιλος Λεμεσού, Αμμοχώστου και Κερύνειας. Και οι τρείς έχουν ιστιοπλοϊκά
τμήματα, με προπονητές και σκάφη. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες επαρχίες. Οπότε
κάποιος μπορεί να αποταθεί σε αυτούς τους ομίλους και να ξεκινήσει. Οι όμιλοι κάνουν και
μαθήματα εκμάθησης ξεκινώντας από μικρά παιδιά αλλά έχουν και κοινωνική ιστιοπλοΐα
όπου μπορεί και κάποιος μεγάλος να πληρώσει και να μάθει.
•Επιμέλεια: Νικόλας Παττίχης
Υπεύθυνος Αθλητικού Γραφείου ΚΣ ΕΔΟΝ
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θεατρική ομάδα του Άδωνη εντάσσεται στον πολιτιστικό όμιλο του αντίστοιχου συλλόγου και
δραστηριοποιείται στο Δάλι από τα τέλη της δεκαετίας του 40’. Οι πρώτες παραστάσεις που
ανέβαιναν τότε είχαν ηθογραφικά θέματα. Τα κείμενα ήταν γραμμένα από τους μορφωμένους
της περιοχής και συχνά επικρατούσε το σατιρικό στοιχείο.

Η δράση της ομάδας στα μετέπειτα χρόνια γίνεται αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας και της ευρύτερης
περιοχής συμμετέχοντας έτσι ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς αγώνες που καλείται να δώσει.
Η παρουσία της αποκτά τεράστια σημασία ενεργοποιώντας το λαϊκό φρόνημα μέσα από την καλλιέργεια
πολιτιστικής και θεατρικής αγωγής. Η αγάπη και το μεράκι των εραστών της τέχνης του θεάτρου
ζωντανεύει επί σκηνής όλη τη μαγεία του, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα δώσει στο κοινό ανεπανάληπτες
στιγμές ποιοτικής ψυχαγωγίας.
Παρά τις αντιξοότητες της εποχής, η δεκαετία του 50 σηματοδοτεί την ανάπτυξη και εξέλιξη της θεατρικής
ομάδας. Οικοδομείται το ιστορικό κινηματοθέατρο «Πανόραμα», που είναι πλέον ένα από τα λιγοστά
κτίσματα – στολίδια θεατρικής αρχιτεκτονικής στο τόπο μας που έχουν απομείνει ανέγγιχτα από το πέρασμα
και τη φθορά του χρόνου και μέχρι σήμερα αποτελεί τη στέγη της ομάδας. Η αυτοθυσία, η εθελοντική
δουλειά και η ενότητα ήταν χαρακτηριστικά της ανέγερσης του θεάτρου και χαρακτηριστικά που φέρει
η ίδια θεατρική ομάδα του Άδωνη σαν κληροδότημα.
Τα τελευταία οχτώ με δέκα χρόνια η θεατρική ομάδα του Άδωνη παρουσιάζει μια ανοδική πορεία με
πολλούς ερασιτέχνες και επαγγελματίες να συμβάλουν σε αυτό. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ανέβασε πολλά
θεατρικά έργα που της χάρισαν πολλές διακρίσεις τόσο σε ομαδικό, όσο και ατομικό επίπεδο (βραβεία
1ου γυναικείου και ανδρικού ρολού). Μερικά εξ αυτών: «Πόσο κοστίζει το ατσάλι» και «Ντάνσεν»,
Μπρέχτ, «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», Ντάριο Φο, «Λυσιστράτη», Αριστοφάνη, « Εκατομμυριούχοι
της Νάπολης», Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, «Η Όπερα της πεντάρας» Μπρέχτ, «Υπηρέτης δυο αφεντάδων»,
Κάρλο Γκολντόνι.
Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται πρόβες του θεατρικού έργου «Φαλακρή τραγουδίστρια», Ιονέσκο
και πολύ σύντομα αναμένεται και επί σκηνής.
Πληροφορίες στο τηλ. 99629137
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“Λαϊκή Τετρακτύς” συναποτελείται από τους:
Άννη Παντελή (τραγούδι-μπαγλαμάς)
Παναγιώτη Ξανθόπουλο (κιθάρα-τραγούδι)
Ηλία Ιορδάνου (μπουζούκι-τραγούδι)

Το δεύτερο συνθετικό του ονόματος (Τετρακτύς), προέρχεται απ’ τον
αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πυθαγόρα, ο οποίος είναι ο γενάρχης της
κωδικοποίησης των ήχων και της σημειολόγησής τους σ’ αυτό που μέχρι
και τις μέρες μας ονομάζουμε μουσική. Το πρώτο συνθετικό (Λαϊκή),
περιγράφει το πεδίο εργασίας του συγκροτήματος, το οποίο είναι το
αστικό τραγούδι από την δεκαετία του 30’ έως και την δεκαετία του
70’ (εξαιρετικά) καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο φάσμα από το έργο
των κορυφαίων συνθετών της ελληνικής λαϊκής μουσικής και από
το ρεπερτόριο των μεγαλύτερων τραγουδιστών που πέρασαν από τη
δισκογραφία. Επιδίωξη της “ Λαϊκής Τετρακτύς “ είναι να εργάζεται
θεματικά στις εμφανίσεις της, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο
κάτι διαφορετικό στο κοινό, την κάθε φορά, από την πλούσια λαϊκή
μας κληρονομιά.
Στην έως τώρα σύντομη πορεία της, η Λαϊκή Τετρακτύς ,έχει συμμετάσχει
σε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμων, πολιτιστικώνμορφωτικών συλλόγων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εμφανίζεται
εβδομαδιαίως σε φιλόξενους χώρους της Λευκωσίας, Λάρνακας
και Λεμεσού, φιλοδοξώντας να επεκτείνει τις δραστηριότητες της
σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου. Πρωτοποριακή μπορεί
να θεωρηθεί η δράση της Λαϊκής Τετρακτύς κατά την διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών, όπου με την χρήση του υπαίθριου πάλκου του
μουσικού σχήματος, το οποίο στήνει παραλιακά, εκδράμει κυρίως στην
Πάφο, στην Λάρνακα και στην Λεμεσό, παίζοντας μουσική δίχως την
βοήθεια μικροφωνικής ενίσχυσης.

Η προσπάθεια αυτή έχει κυρίως παιδαγωγικές προεκτάσεις, έχοντας ως στόχο να συστήσει με
αμεσότητα στα παιδιά, τα μουσικά αριστουργήματα της ελληνικής λαϊκής μας μουσικής. Επιπρόσθετα,
το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί παγκόσμιο τουριστικό προορισμό κυρίως το καλοκαίρι, παρέχει
την δυνατότητα στην Λαϊκή Τετρακτύς να γνωρίσει στους επισκέπτες της τον πλούτο της ελληνικής
μουσικής αστικής παράδοσης.
Ηλεκτρονικές σελίδες επικοινωνίας και ενημέρωσης :
https://www.facebook.com/laikitetraktis/
https://www.facebook.com/groups/LaikiTetraktys/
https://plus.google.com/+LaikiTetraktis
laikitetraktis2014@gmail.com

η «Ν» προτείνει

Τα Υπόγεια Ρεύματα θα μας ανεβάσουν τη διάθεση με όλα τα γνωστά και λατρεμένα
τους τραγούδια που έχουν μετατραπεί σε Θρύλους της Ελληνικής Μουσικής!
Αφεθείτε προς τις πηγές, τα Υπόγεια Ρεύματα κυλούν ανάποδα...
Οργανωτής: Εκπομπή «Εσείς Αλλού Και Γω Στον Κόσμο Σας» του Άστρα 92,8

Πού και πότε;
• Λευκωσία: Μουσική Σκηνή Εξάντας, Παρασκευή 12 Μαΐου στις 22:30
• Λεμεσός: Ravens Music Hall , Σάββατο 13 Μάϊου στις 22:30

Μάης
2017

21

Το Θέατρο Τσέπης παρουσιάζει το θεατρικό έργο
«Χλωροφύλλη», του Κώστα Μαννούρη.
Ο Αβέρκιος είναι ο κορυφαίος ψυχοθεραπευτής οικόσιτων
φυτών, με τη φήμη του να έχει ξεπεράσει τα σύνορα της
πόλης και της χώρας. Για το σημερινό ραντεβού με την
Βερενίκη είχαν καταβληθεί εκ μέρους της πολλές και
επίμονες προσπάθειες. Την δέχεται με το στανιό, ξέροντας
καλά πως θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου. Γιατί, λοιπόν, να
υποκύψει στις μεθοδεύσεις μίας άγνωστης; Είχε πει πως
θα ασχολούνταν μόνο με τα φυτά, τους ανθρώπους θα τους
άφηνε στους ανθρώπους. Στο θερμοκήπιο-θεραπευτήριο
και υπό το βλέμμα ενός δευτεροετούς φοιτητή βοτανικής, θα
συγκρουστούν δύο αντιθετικές αντιλήψεις για τον έρωτα και
την πάλη του καθενός με τον αδυσώπητο άλλο.

Που και πότε

;
Θέατρο Ένα, 11, 12, 13, 14 Μαΐου στις 8:30μμ.

Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και Ερμηνευτής Κώστας Χατζής , σφράγισε μια ολόκληρη εποχή , υπηρετώντας
πιστά και με διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό τραγούδι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με ένα τρόπο
ξεχωριστό - μ’ εκείνη την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στη φωνή του - ξανά απέναντι στο κοινό επικοινωνεί μ’ έναν
μοναδικό τρόπο μαζί του.

Πού και πότε;
•Λευκωσία: DownTown Live, Παρασκευή 26 Μαΐου στις 22:30
•Λεμεσός: Ravens Music Hall, Σάββατο 27 Μαΐου στις 22:30
Διοργανωτές: SOL Music Productions & ARK παραγωγές

Το τρένο των «9 και 5» κάνει ξανά στάση στην Κύπρο. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Παντελής Βούλγαρης και
ο Οδυσσέας Ιωάννου και η Ρίτα Αντωνοπούλου, και ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για επιλεγμένους σταθμούς.
Ένα τρένο που αργεί, μία μπάντα μουσικών και ένας παραγωγός ραδιοφώνου περιμένουν στον σταθμό, όπου
συναντιούνται μελωδίες, σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα, προσδοκίες και διαψεύσεις των τελευταίων σαράντα
χρόνων.

Πού και πότε;
Αμφιθέατρο Λακατάμιας, Τρίτη 30 Μαΐου, στις 20:30
Διοργανωτές: SOL Music Productions & ARK παραγωγές

Το κλασσικό αυτό αριστούργημα των αδελφών Γκρίμ που αγαπήθηκε και μεγάλωσε
γενιές και γενιές, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να κερδίζει μικρούς και μεγάλους με την
σπιρτάδα και την εξυπνάδα των τριών αυτών ηρώων που τόσο λατρεύουν τα παιδιά : Τα
3 γουρουνάκια. Μια διασκευή και πάλι του ηθοποιού – σεναριογράφου Γιάννη Σπανού,
δίνοντας το απαραίτητο χιούμορ – αγγίζοντας την φαντασία ... εκεί που χωράνε όλοι οι
μικροί μας φίλοι μα και οι μεγάλοι.

Πού
και πότε;
•Λεμεσός: Λανίτειο Θέατρο, Σάββατο 13 Μαΐου, στις 4 μ.μ. και Κυριακή,
14 Μαΐου στις 11 & 4 μ.μ.
•Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο, Σάββατο 20 Μαΐου στις 3:30 και στις 5:30 μ.μ.
•Αμμόχωστος: Δημοτικό Θέατρο, Κυριακή 21 Μαΐου στις 11 και στις 4 μ.μ
•Πάφος: Θέατρο Λυκείου Κύκκου, Σάββατο 27 Μαΐου στις 4 μ.μ.
και Κυριακή 28 Μαΐου στις 11 π.μ.
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ξι χρόνια μετά την έναρξη των ενόπλων συγκρούσεων
στηΣυρία και ο Συριακός λαός φαίνεται να μην έχει ακόμα
περάσει τις χειρότερες μέρες του. Μετά το περιστατικό με
τα τοξικά αέρια και την πυραυλική απάντηση των ΗΠΑ, τα
πράγματα αλλάζουν ξανά τροπή. Πριν ασχοληθούμε με τα
πιο πρόσφατα αξίζει μια μικρή αναφορά στην εξέλιξη του
πολέμου.

Σύντομο ιστορικό του εμφυλίου πολέμου στη Συρία
Οι πρώτες συγκρούσεις σημειώθηκαν το 2011, όταν δυνάμεις της
αντιπολίτευσης (εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες από τις ΗΠΑ)
οργανώθηκαν ένοπλα και ιδρύθηκε ο «Ελεύθερος Συριακός Στρατός»
(FSA). Σκοπός του η ανατροπή της κυβέρνησης Άσαντ. Λίγους
μήνες αργότερα στον πόλεμο μπαίνουν και οι Κούρδοι αντάρτες
οι οποίοι αποτελούν τον τρίτο βασικό συμμέτοχο. Επιδίωξη τους η
ίδρυση Κουρδικού κράτους, στο οποίο περιλαμβάνονται εδάφη της
Βόρειας Συρίας. Το τέταρτο σημαντικό στρατόπεδο είναι φυσικά το
«Ισλαμικό Κράτος» (ISIS). Ξεπήδησε από την αμερικανοκινούμενη
αντιπολίτευση και το εκεί παρακλάδι της Αλ-Κάιντα θέτοντας υπό την
κατοχή του Συριακά εδάφη. Ο ISIS συμμετέχει πολεμώντας κυρίως
τους Κούρδους και άλλες ένοπλες ομάδες παρά την κυβέρνηση του
Άσαντ. Ενώ ο πόλεμος ξεκίνησε με την αντιπαράθεση κυβερνητικών
και αντιπολιτευόμενων, η ανάπτυξη του ISIS οδήγησε στη συμμετοχή
ξένων δυνάμεων με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
«Δια αντιπροσώπων» εμπλέκονται οι ΗΠΑ, η ΕΕ, οι μοναρχίες του
Κόλπου, η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Ρωσία. Η επιδίωξη
όλων αυτών των καλοθελητών δεν είναι άλλη από την εγκαθίδρυση,
με τη λήξη του πολέμου, ενός καθεστώτος που θα εξυπηρετεί τα δικά
τους συμφέροντα τα οποία δεν είναι βέβαια κοινά. Συμφέροντα που
σχετίζονται με τους δρόμους της ενέργειας και του εμπορίου, την
εκμετάλλευση των πρώτων υλών, την κατοχύρωση μεριδίων στη
Συριακή αγορά, τη διαμόρφωση του στρατιωτικού πεδίου αλλά και
την πώληση οπλισμού κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία
Η επίθεση με χημικά που έγινε στις αρχές του περασμένου μήνα, με
αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς, ήταν η αφορμή για την περαιτέρω
εμπλοκή των ΗΠΑ, οι οποίες έσπευσαν να κατηγορήσουν την
κυβέρνηση της Συρίας. Το πρώτο σημειωτέο της υπόθεσης αυτής
είναι πως η ευθύνη της κυβέρνησης Άσσαντ δεν έχει καν επιβεβαιωθεί.
Χωρίς να θεωρούμε πως η προσοχή μας πρέπει να εστιαστεί σε
συνωμοσιολογίες, αξίζει να αναφέρουμε πως μια χημική επίθεση θα
νομιμοποιούσε και βάσει του διεθνούς δικαίου περαιτέρω εμπλοκή
ξένων δυνάμεων στη Συρία (άρα γιατί να κάνει η κυβέρνηση χρήση και
μάλιστα άνευ στρατηγικής σημασίας;). Σε αυτό έρχεται να προστεθεί
η άρνηση των ΗΠΑ στην πρόταση Ρωσίας και Ιράν για διεξαγωγή
έρευνας σχετικά με τη χημική επίθεση.

Η πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στις 7/4 σε αεροπορική βάση του Συριακού στρατού
ήταν η επόμενη κίνηση στη σκακιέρα. Δεδομένου ότι πρόκειται για μέσο πολέμου το οποίο δεν είχε
χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στη Συρία, η κατάσταση εισέρχεται σε μια νέα φάση. Είναι ξεκάθαρο
πως καρφί δεν καίγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους τραυματίες, τους νεκρούς ή τη μαζική
καταστροφή που συντελείται στη γειτονιά μας. Στην προκειμένη, με αφορμή τα χημικά όπλα έκαναν
ότι χρειαζόταν για να κατευθύνουν τον πόλεμο προς μια ευνοϊκότερη για αυτούς πορεία.
Ενώ ο ISIS, το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε υποχώρηση κάτω από την πίεση του κυβερνητικού
στρατού, η επίθεση των ΗΠΑ του δίνει κρίσιμο χώρο για να ανασυνταχθεί. Μια επανενδυνάμωση
του «Ισλαμικού Κράτους» βολεύει αυτή τη στιγμή τις ΗΠΑ, καθώς θα περιόριζε τη δυναμική του
προέδρου Άσσαντ τον οποίο θέλουν να αντικαταστήσουν με κάποιο που θα εξυπηρετεί τα δικά
τους συμφέροντα. Οι ΗΠΑ αποδεικνύουν για άλλη μια φορά πως δεν διστάζουν να στηρίξουν μια
τρομοκρατική οργάνωση που σπέρνει το θάνατο σε κάθε γωνιά του πλανήτη αρκεί να γίνεται η
δουλειά τους!

Η ΕΔΟΝ μπροστάρης στον αγώνα ενάντια στο ΝΑΤΟ
Ο ρόλος μας ως ΕΔΟΝίτες, μπορεί να αποβεί καθοριστικός μέσα σε αυτό το δυσοίωνο τοπίο. Ίσως
να μας φαίνεται υπερβολή να λέμε πως μπορούμε να επηρεάσουμε την εξέλιξη του πολέμου είναι
όμως πέρα για πέρα αλήθεια. Αρκεί να σκεφτούμε πως μερικές μέρες πριν την επίθεση τα δυο
πλοία από τα οποία έγινε η εκτόξευση των 59 τόμαχοκ βρίσκονταν προσαραγμένα σε ΝΑΤΟϊκή
βάση στην Κρήτη. Εάν δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν είχε πρόσβαση στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της
Ελλάδας, η συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Συρίας δεν θα είχε τη μορφή που έχει σήμερα. Το
δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με το ότι αποτελούμε τη μόνη αντίσταση στην πρόσδεση της Κύπρου
στην ΝΑΤΟϊκή αρμάδα φορτώνει τις πλάτες μας με μια τεράστια ευθύνη. Ευθύνη όχι μόνο απέναντι
στην ιστορία, τις επόμενες γενιές και τον τόπο μας, αλλά και σε όλους τους γείτονες μας λαούς!
•Ιάκωβος Τοφαρή
Μέλος ΕΔΟΝ
Συνεργάτης Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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έσα από διάφορες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο,
οδεύουμε προς το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών. Τον Οκτώβρη στη Ρωσία οι νέοι
του κόσμου στέλλουν μηνύματα ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, μηνύματα για κοινωνική
δικαιοσύνη.

Στις 22-23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το αντιιμπεριαλιστικό
διήμερο της Εθνικής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής Κύπρου
(ΕΠΕ Κύπρου) με αφορμή το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών (ΠΦΝΦ). Το διήμερο ήταν μια από τις εκδηλώσεις
που διοργάνωσε η ΕΠΕ Κύπρου, με σκοπό την προπαγάνδιση του
ΠΦΝΦ αλλά και την προώθηση των ιδεών του ΠΦΝΦ.
Ήταν μια ακόμα ευκαιρία για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους
να μαζευτούν και να συζητήσουν για την Ιστορία των Παγκόσμιων
Φεστιβάλ αλλά και για τη σημασία που έχουν σήμερα. Την ίδια
στιγμή σε ξεχωριστή συζήτηση, οι οργανώσεις που συμμετέχουν
στην ΕΠΕ, ανέπτυξαν τη θέση τους για τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη μέση ανατολή και τον κόσμο, για τους πολέμους
που σκορπούν τον θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους.
Τέτοιες εκδηλώσεις, πέραν από τη σημασία που έχουν εν όψει
του 19ου ΠΦΝΦ, στέλλουν και το μήνυμα πως οι νέοι της Κύπρου
θέλουν και μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, σε μια ελεύθερη και
επανενωμένη πατρίδα. Τα ΠΦΝΦ διαχρονικά αναδεικνύουν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί ανά το παγκόσμιο αλλά
και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στους λαούς οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις, δείχνοντας με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους
στου λαούς. Δεν θα μπορούσε φυσικά να αποτελεί εξαίρεση
και η Κύπρος. Μέσα από τα Παγκόσμια Φεστιβάλ οι νέοι τους
κόσμου καταδικάζουν την εισβολή και κατοχή της πατρίδας μας,
καταδικάζουν τον διαχωρισμό του τόπου και του λαού μας. Μέσα
από εκδηλώσεις και συζητήσεις στα Φεστιβάλ, δίνεται η ευκαιρία
στην αντιπροσωπία της Κύπρου να ενημερώσει τους νέους για
το κυπριακό πρόβλημα, για τις εξελίξεις, για τους μικρούς και
μεγάλους αγώνες που δίνει ο λαός μας.
Ραντεβού λοιπόν στο 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών! Εκεί που θα κτυπούν οι καρδιές των νέων του κόσμου.
Εκεί που θα συζητήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις και θα σταλεί
σε κάθε γωνιά το μήνυμα που θέλει να στείλει αυτό το Φεστιβάλ.

Για ειρήνη, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη –
Παλεύουμε ενάντια στον ιμπεριαλισμό!
Τιμώντας το παρελθόν κτίζουμε το μέλλον!
•Εθνική Προπαρασκευαστική Επιτροπή Κύπρου
για το 19ο ΠΦΝΦ
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παραπολιτικά

