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περιεχόμενα

πολιτική

Το Κυπριακό σε εξαιρετικά επικίνδυνα μονοπάτια
Για εμάς είναι ξεκάθαρο πλέον πως, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει χάσει παντελώς
την όποια εμπιστοσύνη θα μπορούσε ο οποιασδήποτε καλοπροαίρετος πολίτης να έχει,
όσο αφορά την διαχείριση του Κυπριακού. 15 μήνες μετά την τελευταία αποτυχημένη
διάσκεψη για την Κύπρο στο Κρανς-Μοντανά και ακόμα περισσότερους από αυτή της
Γενεύης, εύκολα και ψύχραιμα μπορεί κάποιος να εξάγει κάποια βασικά πολιτικά
συμπεράσματα. Εάν δε, προσθέσεις στην εξίσωση την παρουσία του ΠτΔ στη Νέα Υόρκη
και τις τελευταίες του δηλώσεις καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι, ο Νίκος Αναστασιάδης
αφήνει εκτεθειμένη την Ελληνοκυπριακή πλευρά. Γιατί όταν μιλά κανείς για ανάγκη
προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη επανέναρξη των συνομιλιών, πρέπει πρώτα να
μπορεί να απαντήσει τι έκανε για 15 μήνες από τότε που ο ΓΓ του ΟΗΕ ζήτησε στις δύο
πλευρές να προετοιμαστούν για την επανέναρξη. Παράλληλα μέσα από τις δηλώσεις
του ΠτΔ δημιουργούν κινδύνους να θεωρηθεί ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θέτει
όρους και προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα
η απαίτηση του, η τουρκική και τ/κ πλευρά, να θέσουν γραπτώς τις θέσεις τους επί
του πλαισίου Γκουτέρες, όταν ο ίδιος ο Γ.Γ. του ΟΗΕ
θεωρεί το πλαίσιο αυτό δεδομένο και ζητά από
τις δυο πλευρές να τοποθετηθούν αν είναι έτοιμες
να συνεχίσουν από το σημείο που διακόπηκαν. Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει με ξεκάθαρο
τρόπο να τοποθετείται για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
πέραν αυτών που θέτει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ. Διαφορετικά η Ε/κ πλευρά μένει
εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη επίρριψη ευθυνών, αν ο
ΓΓ του ΟΗΕ εκτιμήσει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και τότε οι
αρνητικές συνέπειες θα είναι μεγάλες.
Ο κ. Αναστασιάδης πήγε στη Νέα Υόρκη χωρίς
καμιά διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις και
αυτό συνεπάγεται ότι αναλαμβάνει και πλήρως την
ευθύνη των ενεργειών του. Οφείλει όμως, έστω
και εκ των υστέρων, να ενημερώσει τις πολιτικές
δυνάμεις και τον κυπριακό λαό για το τι λέχθηκε
στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Μέσα στο συνολικότερο χάος που επικρατεί στα ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης,
ακόμα ένα ζήτημα έρχεται να αναστατώσει, ξανά, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Το ρεσιτάλ ετσιθελισμού που παρακολουθήσαμε από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ,
όσο αφορά τον τρόπο που θέλησαν να εφαρμόσουν τα όσα μόνοι τους αποφάσισαν
για τους εκπαιδευτικούς είναι ακόμα πολύ φρέσκο στη μνήμη μας. Δικαιολογημένα οι
εκπαιδευτικοί αντέδρασαν στην υποβάθμιση του διαλόγου που έπρεπε να προηγηθεί με
τα όσα ακολούθησαν.
Αυτή η τακτική δεν είναι νέα για αυτή την Κυβέρνηση. Αντίθετα είναι η πιο προσφιλής
τους τακτική. Με τον ίδιο τρόπο ετσιθελικά θέλουν να βάλουν σε εφαρμογή τις εξετάσεις
ανά τετράμηνο, οι οποίες θα ισχύσουν από φέτος για τους μαθητές Α’ και Β’ λυκείου.
Το μαθητικό κίνημα έχει δώσει αγώνες ενάντια σε αυτό το μέτρο. Καμία διάθεση από
την Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, να ακούσει έστω και στο ελάχιστο την γνώμη του
οργανωμένου μαθητικού κινήματος, το οποίο είχε προχωρήσει σε συλλογή υπογραφών
ενάντια σε αυτό το μέτρο.
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Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι το μέτρο αυτό θα μετατρέψει το σχολείο σε ένα μεγάλο
εξεταστικό κέντρο το οποίο θα βασίζεται στο κυνήγι του βαθμού και όχι στο κυνήγι της
γνώσης και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Παράλληλα θα οδηγήσει στην αύξηση
της παραπαιδείας, καθώς οι συνεχείς εξετάσεις και διαγωνίσματα σε συνδυασμό με την
τεράστια ύλη θα ενισχύσουν το ήδη πιεσμένο σχολικό πρόγραμμα.
Έχουμε ενώπιον μας δηλαδή, ένα μέτρο που πάει να εφαρμοστεί παρά την θέληση μαθητών
– γονιών – εκπαιδευτικών, χωρίς καμία ενημέρωση προς τα σχολεία και τους καθηγητές
για το πώς θα εξετάσουν του μαθητές, πότε και ποια είναι τα εξεταστέα μαθήματα. Μια
Κυβέρνηση ερασιτεχνισμού και προχειρότητας, μετατρέπει σε πειραματόζωα μια ολόκληρη
γενιά μαθητών.

Τμηματικές Εκλογές Πανεπιστημίου Κύπρου
Στις 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι τμηματικές εκλογές.
Με τις εκλογές θα εκλεγούν οι εκπρόσωποι των φοιτητών, οι οποίοι θα έχουν καθοριστικό
λόγο στις αποφάσεις των τμημάτων και των σχολών για τα επόμενα 2 χρόνια. Οι τμηματικές
εκλογές αποτελούν μια από της μεγαλύτερες κατακτήσεις
του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Τη δεδομένη
στιγμή η Προοδευτική Κ.Φ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
αγωνίζεται ενάντια στην προσπάθεια της πρυτανείας
για τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία
αποτελούν ουσιαστικά τον δούρειο ίππο για την επιβολή
διδάκτρων και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα η Προοδευτική
Κ.Φ. αγωνίζεται καθημερινά για βασικά αιτήματα των
φοιτητών του πανεπιστημίου όπως τη δημιουργία της Β’
εξεταστικής και την υλοποίηση της Β΄ φάσης των εστιών.
Για αυτό το λόγο, οι φοιτητές καλούνται να κατέλθουν στις
κάλπες μαζικά, για να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας
και να προχωρήσουμε σε νέες κατακτήσεις μέσα από την
παρέμβαση των φοιτητών στα σώματα του πανεπιστημίου.

οι φοιτητές καλούνται
να κατέλθουν στις
κάλπες μαζικά, για να
διατηρήσουμε τα κεκτημένα
μας και να προχωρήσουμε
σε νέες κατακτήσεις μέσα
από την παρέμβαση των
φοιτητών στα σώματα του
πανεπιστημίου

Εξετάσεις ανά τετράμηνο - Μέσα
στο χάος της Κυπριακής Παιδείας!
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Επενδυτική βαθμίδα VS Πραγματική
οικονομία

Η επικοινωνιακή στρατηγική της Κυβέρνησης όσο αφορά
το success story διατηρείται σταθερή, με καθημερινούς
βομβαρδισμούς μεγαλόστομων διακηρύξεων που προσπαθούν να μας πείσουν πως,
οικονομικά πάμε καλά – ακόμα και αν δεν το βλέπουμε. Μοναδικό «διάλειμμα» υπήρξαν
οι μέρες που μοσχοπουλούσαν τον Συνεργατισμό. Εκεί μάθαμε ότι τελικά μπορεί να
χρεοκοπήσουμε - ξανά και να χρειαστούμε μνημόνιο – ξανά, ίσως και κούρεμα – ξανά. Πέραν
όμως αυτών των ημερών, η οικονομία σύμφωνα με τους κυβερνώντες πάει καλά. Υπάρχουν
όμως κάποια βασικά ερωτήματα που χαλάνε λίγο αυτό το νεοφιλελεύθερο παραμύθι
του success story. Βλέπουμε πως ενώ καταγράφεται ανάπτυξη, αυτή δεν απαντά στις
εισοδηματικές και άλλες ευρύτερες κοινωνικές ανισότητες. Το κόστος εργασίας, οι μισθοί
δηλαδή, μειώθηκαν αισθητά ένεκα κρίσης αλλά τα περιθώρια κέρδους των εργοδοτών
αυξήθηκαν. 215,000 άνθρωποι ζουν γύρω ή κάτω από το όριο φτώχιας. Η ανάπτυξη που
παρουσιάζεται είναι συγκυριακή, αντί βιώσιμη, ενώ η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει
στρατηγικό σχεδιασμό που να οδηγεί σε πιο δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου.
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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παραπολιτικά

συνέντευξη

«Ν»: Πως θα επηρεάσουν το δημόσιο σχολείο τα
μέτρα που θέλει να λάβει η κυβέρνηση;

H

παιδεία, θα έπρεπε να αποτελεί αυτονόητο
δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Παρ’ όλα
αυτά τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε
τρομακτικά γεγονότα να εξελίσσονται. Η
παιδεία πλέον έχει εκτεθεί σε μια επικίνδυνη τροχιά και κανείς
δεν ξέρει που θα καταλήξει. Η κρίση που έχει προκληθεί
οφείλεται στα λεγόμενα «εξορθολογιστικά» μέτρα που με
ένα πολύ αυταρχικό τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν το
Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗ.ΣΥ
στα σχολεία. Ωστόσο τα έργα τους ήρθαν να ανακόψουν
με αποφασιστικότητα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις που από
την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκαν στα καταστροφικά σχέδια
της Κυβέρνησης. Παρών σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν
και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔ, Απόστολος Σκουρουπάτης,
ο οποίος μας απάντησε σε πολύ βασικές ερωτήσεις που
μπορεί να έχει ένας πολίτης σχετικά με τα όσα συμβαίνουν
στο χώρο της παιδείας σήμερα.
«Ν»: Η κρίση στην παιδεία φαίνεται να αποτελεί θέμα
συζήτησης ανάμεσα στους πολίτες, ωστόσο πολλοί δεν
έχουν καταλάβει τους λόγους που προκλήθηκε. Μπορείτε
να μας τους εξηγήσετε αναφερόμενος στα αιτήματα των
εκπαιδευτικών;
«ΑΜ»:Η κρίση δημιουργήθηκε με αποκλειστική ευθύνη
της κυβέρνησης, όταν μέσα σε μια νύχτα αποφάσισαν να
επιβάλουν χωρίς διάλογο και χωρίς καμία διαβούλευση με
τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, μέτρα, τα οποία και ονόμασαν
μέτρα εξορθολογισμού για την εκπαίδευση, παραβιάζοντας
όχι μόνον συμφωνίες αλλά και εργατικά δικαιώματα, τα
οποία για δεκαετίες εφαρμόζονταν στην εκπαίδευση. Αυτή η
παραβίαση του θεσμικού διαλόγου και των συμφωνημένων
διαδικασιών αποτελεί καίριο πλήγμα στους δημοκρατικούς
θεσμούς στην εκπαίδευση. Η πολιτική του αποφασίζω,
διατάζω και εφαρμόζω από πλευράς κυβέρνησης ήταν η
κύρια αιτία των μαζικών αντιδράσεων των εκπαιδευτικών.
Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την
οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης του εκπαιδευτικού κόσμου
όχι μόνον από κυβερνητικής πλευράς αλλά και από άλλους
φορείς π.χ. Γενικός Ελεγκτής, Αρχιεπίσκοπος κλπ, η οποία
είχε ως κύριο στόχο την ευκολότερη επιβολή των αποφάσεών
τους. Ο εκπαιδευτικός κόσμος αντέδρασε στην προσπάθεια
κατάργησης των δημοκρατικών διαδικασιών στην εκπαίδευση
και βγήκε στους δρόμους για να υπερασπιστεί το κύρος και την
αξιοπρέπεια του, προβάλλοντας, ορθά, την ανάγκη στήριξης
του δημόσιου σχολείου.

Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει και επιχειρεί να
εφαρμόσει μιαν οικονομίστικη πολιτική κάτω από
την ομπρέλα του εξορθολογισμού που κύριο στόχο
έχει την εξοικονόμηση πόρων μέσω μειώσεων του
ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της εκπαίδευσης.
Η εφαρμογή αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής
στην εκπαίδευση, πλήττει άμεσα το δημόσιο
σχολείο και φυσικά ευνοεί την ανάπτυξη της
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Έχουν επιβάλει αλλαγές,
οι οποίες δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο και
αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στα μαθησιακά
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχουν αφαιρέσει
από τους εκπαιδευτικούς το 50% του χρόνου που
δινόταν ως απαλλαγή για ανάληψη καθηκόντων
Υπεύθυνου Τμήματος. Αυτές οι δύο περίοδοι την
εβδομάδα, χρησιμοποιούνταν από τον δάσκαλο ή
τον καθηγητή για να κουβεντιάσει με γονείς και
μαθητές, για να προσφέρει στήριξη σε παιδιά που
την είχαν ανάγκη, για να οργανώσει συνδιδασκαλίες,
να προγραμματιστεί κλπ. Το ίδιο συμβαίνει και με
τον εξωδιδακτικό χρόνο που προσφερόταν ανάλογα
με τα χρόνια υπηρεσίας, όπου και εδώ τον έχουν
μειώσει. Και οι δύο αυτές αλλαγές δυσχεραίνουν το
εκπαιδευτικό έργο και πλήττουν άμεσα το δημόσιο
σχολείο, αφού στερούν από τους εκπαιδευτικούς
σημαντικά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία και
στην αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητάς.
«Ν»: Μεγάλη μερίδα της κοινωνίας υποστηρίζει τα
αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών
γεγονός που φάνηκε και στην μεγάλη κινητοποίηση
που διοργανώσατε. Υπάρχει όμως και μια άλλη
μερίδα που θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η
αντίδραση των εκπαιδευτικών καθώς είναι μια
ευνοημένη ομάδα εργαζομένων Επίσης πολλοί
υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνετε πλήττουν
τους μαθητές και δυσκολεύουν τις οικογένειες
τους. Τι θέλετε να πείτε σε αυτούς;
Είναι αλήθεια ότι νιώσαμε έντονα δίπλα μας σε αυτόν
τον αγώνα μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, η οποία
έχει αντιληφθεί ότι αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνον
τα εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών, αλλά
είναι ένας μεγάλος αγώνας που αφορά πρώτα την
υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και στη συνέχεια
την ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η εκπαίδευση.
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Αυτοί που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τους
εκπαιδευτικούς ως μια ευνοημένη ομάδα εργαζομένων,
άθελα ή θελημένα συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο
στην οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης του δημόσιου
σχολείου. Φωνάξαμε για τις δημοκρατικές διαδικασίες,
φωνάξαμε για τα απαράδεκτα μέτρα που πλήττουν το
δημόσιο σχολείο, για το νόμιμο δικαίωμα μας να υπάρχουν
συντεχνίες, δεν δώσαμε μάχες ούτε για προσαυξήσεις ούτε
για τα 8 λεπτά περισσότερα την ημέρα , όπως μας έχουν
κατηγορήσει . Αν έχουμε πάρει μέτρα που έχουν δυσκολέψει
οικογένειες, απολογούμαστε και δημοσιά. Αντιθέτως όμως,
τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση πλήττουν άμεσα τους
μαθητές και τις οικογένειες τους. Εμείς έχουμε και δημόσια
εκφράσει τη θέληση και την ετοιμότητά μας να εργαστούμε
τις 2 μέρες που χάθηκαν από τα απεργιακά μέτρα. Αυτό
το καλοκαίρι, ο εκπαιδευτικός κόσμος δίδαξε δημοκρατία,
υπέδειξε στην κοινωνία πόσο σημαντική είναι η ενότητα
και αλληλεγγύη, ο εκπαιδευτικός κόσμος αντιστάθηκε και
διεκδίκησε, έδωσε μαθήματα ζωής.
«Ν»: Η ΠΕΟΜ βρίσκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών
και υποστηρίζει τον αγώνα σας. Ποιο είναι το μήνυμα
που θέλετε να στείλετε στους μαθητές πρώτιστα αλλά
και σε ολόκληρη την κοινωνία;
Πραγματικά ήταν συγκινητική η παρουσία τόσο των
στελεχών της ΠΕΟΜ όσο και άλλων μαθητών δίπλα από τους
εκπαιδευτικούς σε αυτό τον αγώνα. Η στήριξη της ΠΕΟΜ
ήταν και ουσιαστική και έμπρακτη και μπράβο σε αυτά
τα παιδιά που είχαν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα
να βγουν στους δρόμους μαζί μας. Οργανωμένα η ΠΕΟΜ
συμμετείχε στις πορείες και στις δημόσιες συζητήσεις και
αυτό είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει ακόμα
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Το
παράδειγμα των παιδιών της ΠΕΟΜ να το ακολουθήσουν
όλοι οι μαθητές μας. Τέτοιους μαθητές θέλουμε, μαθητές
που θα αμφισβητούν, που θα έχουν κριτική σκέψη, που
δεν θα δέχονται ότι τους δώσουν χωρίς αντίσταση και
αντίδραση, μαθητές αγωνιστές και μαχητές, οι οποίοι μέσα
από τα οργανωμένα τους σύνολα θα υπερασπίζονται τα
δικαιώματά τους και θα αγωνίζονται για ένα καλύτερο
αύριο. Ο δικός μας αγώνας, ο αγώνας για ένα καλύτερο
σχολείο τώρα ξεκινά. Οι απεργίες και οι πορείες ήταν
η αρχή, η αρχή ενός αγώνα ανάδειξης, συζήτησης και
επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η παιδεία μας.
•Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή
Τ.Ο ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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έχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, η μουσική στην Κύπρο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής δραστηριότητας της Κυπριακής υπαίθρου. Η άμεση
σχέση των ανθρώπων με την καλλιέργεια της γης, η σχετική παραγωγική αυτάρκεια στις αγροτικές οικογενειακές μονάδες και η ανεξαρτησία από άλλους
παραγωγούς και την αγορά, ήταν ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά της κυπριακής παραδοσιακής κοινωνίας και αντανακλούνταν άμεσα ή έμμεσα στην
τοπική μουσική δραστηριότητα. Ο κύριος ρόλος της μουσικής στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν να συνοδεύει ρουτίνες και πρακτικές των ανθρώπων όπως το
θέρος, οι οικογενειακές συνάξεις και τα φαγοπότια και ποικίλα έθιμα που σχετίζονταν με το θρησκευτικό ημερολόγιο. Εκτός από αυτόν τον ρόλο, ο Κύπριος
βιολάρης, λαουτάρης και τραγουδιστής εργάζονταν
ταυτόχρονα και σαν έμποροι που πουλούσαν τις
μουσικές τους υπηρεσίες σε τοπικά κοινωνικά γεγονότα, όπως
γαμήλιους εορτασμούς και τα πανηγύρια.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μουσική στην παραδοσιακή Κύπρο
(όπως στις περισσότερες παραδοσιακές κοινωνίες) διαδιδόταν
προφορικά και εξελισσόταν στον πλάι της κυπριακής κοινωνίας.
Ο αγροτικός πληθυσμός δεν είχε καμιά αντικειμενική ανάγκη και
επομένως ούτε ενδιαφέρον για να συλλέξει και να καταγράψει
την μουσική του παράδοση, αφού ήταν αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινότητας του. Έτσι, η πρώτες καταγραφές κυπριακής
παραδοσιακής μουσικής άρχισαν σποραδικά στα τέλη του 19ου
και αρχές του 20ου αιώνα από μέλη της αστικής ελίτ που είχαν
λάβει δυτικού τύπου μουσική εκπαίδευση. Η πρώτη αυτή μουσική
λαογραφική καταγραφή απευθύνθηκε κυρίως στην αστική αγορά
και ταυτόχρονα εξυπηρέτησε την ιδεολογία του εθνικισμού, όπως
εμφανίστηκε στην Ευρώπη του 19ου αιώνα.

Η γέννηση της επιστήμης
της λαογραφίας στην Ευρώπη
Η επιστήμη της λαογραφίας γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα στην
Ευρώπη και είχε αντικείμενο μελέτης τον λαϊκό πολιτισμό σε όλες του τις
εκφάνσεις: τις παραδόσεις, τα τραγούδια, το λαϊκό βίο, τα ήθη, τα έθιμα και
τη τέχνη. Η πρώτη ευρωπαϊκή λαογραφική έρευνα ήταν εμβολιασμένη από
ιδέες που προέρχονταν από τον ρομαντικό εθνικισμό, που εμφανίστηκε σε
φιλοσοφικά ρεύματα στην Γερμανία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Εκπρόσωποι
του γερμανικού ρομαντικού εθνικισμού όπως ο Johann Gottfried Herder
(1744-1803) που προσέγγισαν τα έθνη σαν φαινόμενα «έμφυτα» στο ανθρώπινο είδος και τις εθνικότητες
σαν κοινωνικές ομάδες που διέπονται από «αυθεντικότητα» και «καθαρότητα», έβαλαν τα θεμέλια για
την ανάπτυξη της ιδεολογίας του εθνικισμού στην Ευρώπη και τη γέννηση των εθνικιστικών κινημάτων.
Γέννημα της ραγδαίας κοινωνικο-οικονομικής καπιταλιστικοποίησης που άρχισε να συντελείτε την ίδια
περίοδο στην δυτική Ευρώπη, ο εθνικισμός υπήρξε η κινητήρια ιδεολογία πίσω από την εμφάνιση και την
καθιέρωση της επιστήμης της λαογραφίας στην Ευρώπη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης της λαογραφίας, σαν εθνικής επιστήμης, είναι η περίπτωση της
Ελλάδας. Η πρακτική συλλογής και δημοσίευσης λαϊκού πολιτισμού στη χώρα εξυπηρέτησε ως ιδεολογικό
εργαλείο στήριξης της πολιτικής ατζέντας του ελληνικού έθνους-κράτους του 19ου αιώνα, όπως
εκφραζόνταν με την ελληνιστική θέση και την ρητορική του «μεγαλοϊδεατισμού» και του «αλυτρωτισμού».
Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις ίδρυσης εθνών-κρατών στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της ιδεολογίας
του εθνικισμού στην Ελλάδα είχε παράλληλη πορεία με την εκδυτικοποίηση, που συντελείτο στα πλαίσια
μιας ευρύτερης ραγδαίας κοινωνικο-οικονομικής καπιταλιστικοποιήσης. Έτσι, με πρωτεργάτη τον Claude
Fauriel, σε συνεργασία με τους Αδαμάντιο Κοραή και Αντρέα Μουστοξίδη, η τάση που κυριάρχησε στην
ελληνική λαογραφία ήταν η επιλογή και η ερμηνεία λαϊκών πολιτιστικών στοιχείων που εστίαζε στη
σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό, όχι μόνο επιβεβαίωνε την ελληνικότητα του έθνους, αλλά
ταυτόχρονα το καθιστούσε ιδεολογικά νομιμοποιημένο πρόγονο ολόκληρου του δυτικο-ευρωπαϊκού
πολιτισμού. Η προσπάθεια ιδεολογικής νομιμοποίησης της Ελλάδας, ως πρόγονο του δυτικού πολιτισμού,
επέβαλλε αυτόματα είτε την αποβολή οποιονδήποτε πολιτιστικών στοιχείων πήγαζαν από τη ανατολή,
Βυζαντινή και Οθωμανική αυτοκρατορία είτε την εναρμόνιση τους με σύγχρονα δυτικο-ευρωπαϊκα.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η συλλογή και καταγραφή λαϊκής μουσικής αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης
λαογραφικής κίνησης της εποχής και της κυρίαρχης ιδεολογίας που την περιέβαλλε. Στις αρχές του
20ου αιώνα εμφανίζεται ένας σημαντικός αριθμός Ελληνικών μουσικών συλλογών που περιλάμβαναν
μεταγραφές λαϊκών μελωδιών της υπαίθρου. Τραγούδια που μέχρι τότε διαδίδονταν προφορικά και
διακρίνονταν από τον έντονο τροπικό χαρακτήρα του βυζαντινού και οθωμανικού μουσικού πολιτισμού,
μεταγράφηκαν κυρίως στην δυτικοευρωπαϊκή σημειογραφία. Το σημαντικότερο κοινό χαρακτηριστικό
συλλογών όπως αυτές των Γεώργιου Παχτικού (1905), Κωνσταντίνου Ψάχου (1923) και Νικόλαου Πολίτη
(1925), ήταν η ιδεοελογική σχέση που είχαν με την απόδειξη της ελληνικότητας τόσο του ελληνικού
έθνους όσο και του δυτικού πολιτισμου.

Η μουσική λαογραφία στην Κύπρο
Στην Κύπρο, η πρώτη προσπάθεια συλλογής και καταγραφής λαϊκού πολιτισμού έγινε από τον Αθανάσιο
Σακελλάριο (1890–91) στο έργο του Τα Κυπριακά που περιλάμβανε κείμενα λαϊκών τραγουδιών και
περιγραφή παραδοσιακών κοινωνικών πρακτικών που συνέλεξε κατά την περίοδο 1855-1868. Μέσα
στο ευρύτερο πλαίσιο της λαογραφικής έρευνας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, η πρώτη λαογραφική
έρευνα στην Κύπρο εξυπηρέτησε αυτό που ο Hobsbawm (1983) είχε ονομάσει «κατασκευή μιας
παράδοσης». Η «κατασκευή» αυτή επιδιώχθηκε μέσω μιας επιλεκτικής διαδικασίας που στόχευε
να καταδείξει μια γραμμική σχέση μεταξύ ελληνοκυπριακού πληθυσμού και αρχαίας και σύγχρονης
Ελλάδας, απορρίπτοντας έτσι Τούρκικα και άλλα ανατολίτικα στοιχεία που πήγαζαν από την ιστορία
του νησιού και συγκεκριμένα το βυζαντινό και οθωμανικό παρελθόν. Μέσα από αυτή την προσέγγιση
είχε αγνοηθεί η ύπαρξη του μουσουλμανικού πληθυσμού στο νησί και η αλληλεπίδραση που αυτός είχε
με τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό. Με αυτό τον τρόπο, οι πρώτες προσπάθειες διάσωσης του Κυπριακού
λαϊκού πολιτισμού αντανακλούσαν στην πραγματικότητα την κατασκευή ενός κοινωνικο-πολιτιστικού
διαχωρισμού που δεν βασιζόταν μόνο στη γλώσσα και τη θρησκεία αλλά και στην εθνότητα.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πρώτων λαογραφικών καταγραφών που
συνοδεύονται από ερμηνείες που εστιάζουν στην απόδειξη της γραμμικής
συνέχειας του ελληνοκυπριακού με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ένα
τέτοιο παράδειγμα είναι η ελληνοκυπριακή λαογραφική απόδοση των
τσιαττιστών στους αρχαίους Ελληνες ραψωδούς. Όπως παρατηρεί ο
Παπαδάκης (1988) η συναγωνιστική κατασκευή ομοιοκατάληκτων στίχων
είναι αποτέλεσμα ευρύτερης πολιτιστικής αλληλεπίδρασης της γύρω
περιοχής, αφού συναντάται σε διάφορες περιοχές όπως η Ελλάδα, η
Τουρκία, η Μάλτα και η Τζαμάικα.
Παρόμοιες προσπάθειες απόδοσης πολιτιστικής σύνδεσης της Κύπρου με
την Ελλάδα έγιναν και για χορούς όπως ο καρσιλαμάς, το τσιφτετέλι και
ο ζεμπέκικος, τα ονόματα των οποίων προέρχονται από τούρκικες λέξεις.
Όσον αφορά την μουσικολογική πτυχή, ο ίδιος στόχος επιδιώχθηκε μέσα
από τις εκδυτικοποιημένες μεταγραφές και την δυτικού τύπου εναρμόνιση
των τοπικών μελωδιών που σταδιακά κυριάρχησε. Η μεταγραφή σε
δυτικοευρωπαϊκό πεντάγραμμο είχε από μόνη της αποβάλει κάθε τροπικό
στοιχείο που παράπεμπε σε ανατολίτικες μουσικές παραδόσεις. Επιπλέον,
διαστήματα δευτέρας αυξημένης και χρωματικά περάσματα που θύμιζαν
μικροτόνια ανατολίτικης προέλευσης, πολύ συχνά αντικαθιστώνταν στην
μεταγραφή με άλλα συγκερασμένα διαστήματα.
Η λαογραφική έρευνα από μέλη του Τουρκοκυπριακού πληθυσμού
εμφανίστηκε πολύ αργότερα από την ελληνοκυπριακή, σαν απάντηση στις
ποικίλες μορφές που έπαιρνε σταδιακά ο ελληνοκυπριακός εθνικισμός,
με αποκορύφωμα το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960. Η πρώτη
τουρκοκυπριακή λαογραφική έρευνα εστίασε σε μια αντίστοιχη επιλογή
τουρκικών πολιτιστικών στοιχείων και υπηρέτησε ως μέσο απόδειξης της
ύπαρξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σαν την δεύτερη διακριτή εθνική
ομάδα στην Κύπρο με πολιτικά δικαιώματα. Αυτή
η προσπάθεια εκδηλώθηκε κατά αντίστοιχο
τρόπο με την αναζήτηση γλωσσικής συνέχειας
της τουρκοκυπριακής διαλέκτου με την
τουρκική γλώσσα, ενώ στον τομέα της μουσικής
η φιλοσοφία εκδυτικοποίησης που επέβαλε ο
Κεμάλ Αττατούρκ στην Τουρκία και υποστήριζε
την παράληψη στοιχείων οθωμανικής κλασσικής
παράδοσης κυριάρχησε και στην Κύπρο.

•Δρ Αναστασία Χάσικου
1. Για τους σκοπούς του κειμένου αυτού οι έννοιες
παραδοσιακή και λαϊκή μουσική χρησιμοποιούνται ως
συνώνυμα και αναφέρονται στα είδη μουσικής δραστηριότητας που συνόδευαν την
κυπριακή παραδοσιακή κοινωνία και αφορούσαν τα λαϊκά στρώματα της υπαίθρου.
2. Οι μεγαλύτερη πλειοψηφία των δημοσιευμένων μεταγραφών έχει γίνει στη
δυτικοευρωαπϊκή σημειογραφία που επικράτησε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.
Λιγότερες και πιο σποραδικές μεταγραφές λαϊκής μουσικής έχουν γίνει στην Βυζαντινή
σημειογραφία.
3. Το έργο αυτό αναδημοσιεύθηκε σε δίτομο βιβλίο το 1890-1891.
4. Η λέξη «τσιαττίζω» προέρχεται από την Τούρκικη çatmak, που σημαίνει συνταιριάζω.
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δώ και δεκαετίες ακούμε να επαναλαμβάνεται η φράση
«η πάροδος του χρόνου λειτουργεί προς όφελος
των τετελεσμένων της κατοχής». Εδώ και δεκαετίες
επιβεβαιώνεται αυτή η φράση καθώς όσο περνά ο χρόνος
τόσο πιο βαθιά στερεώνονται οι δομές του διχοτομικού
στάτους κβο. Το ζήτημα που τίθεται βέβαια μετά από
αυτές τις διατυπώσεις είναι ποιος έχει την ευθύνη για τη
διαιώνιση των τετελεσμένων και
φυσικά η πιο εύκολη απάντηση
για όλους μας είναι να τα ρίξουμε στην
Τουρκία. Αυτό είναι και σωστό και δίκαιο.
Αλλά πάντα θα υπάρχει και κάτι παραπάνω.

Γιατί είναι βεβαίως
σωστό και δίκαιο
όπως είπαμε να
καταλογίζουμε τις
ευθύνες στην Τουρκία αφού
αυτή είναι η κατοχική δύναμη,
αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει
εμάς από την ευθύνη να
δράσουμε για άρση των
αδιεξόδων που έστω οι
άλλοι προκαλούν.

Αυτό ακριβώς το παραπάνω θα πρέπει να μας
απασχολεί και να κινεί κάθε πολιτική δύναμη
που ειλικρινά επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού.
Αυτό το παραπάνω είναι φυσικά το ζήτημα
του δικού μας ρόλου, της Ελληνοκυπριακής
πλευράς, στα τεκταινόμενα. Γιατί είναι
βεβαίως σωστό και δίκαιο όπως είπαμε να
καταλογίζουμε τις ευθύνες στην Τουρκία αφού
αυτή είναι η κατοχική δύναμη, αλλά αυτό
δεν μας απαλλάσσει εμάς από την ευθύνη να
δράσουμε για άρση των αδιεξόδων που έστω
οι άλλοι προκαλούν. Δεν χρειάζονται παιδικά
παραδείγματα για να αποδείξουμε του λόγου
το αληθές. Είναι στοιχείο της καθημερινής
ζωής η πάλη για αποφυγή των εμποδίων
που θέτουν οι άλλοι και στην χειρότερη
περίπτωση, θα καταφέρεις να αποποιηθείς
των όποιων ευθυνών θα μπορούσαν να σε φορτώσουν κακόπιστοι
τρίτοι, ότι δεν έκανες αρκετά για το ζήτημα που σε απασχολεί.

Αυτήν ακριβώς τη μέθοδο που είναι γνωστή ακόμη και στα μικρά
παιδάκια, δεν μπορεί ή δεν θέλει να κατανοήσει η κυβέρνηση Νίκου
Αναστασιάδη σε ότι αφορά το μέλλον του Κυπριακού. Μετά το ναυάγιο
του Κρανς Μοντανά, όχι μόνο δεν έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για
να επαναρχίσει ο διάλογος, αλλά άφησε τέτοια περιθώρια στην Τουρκία
να αποποιηθεί των ευθυνών της, που ολόκληρη η Διεθνής Κοινότητα,
ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
έχουν ρίξει την μπάλα στις δύο κοινότητες του νησιού και όχι στην
κατοχική δύναμη. Θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί την εχθρότητα
των ξένων έναντι των “αγωνιζόμενων Ελλήνων της Κύπρου” και τα
λοιπά κοινότυπα. Όμως αυτή τη στιγμή τα παζάρια και οι αντιθέσεις
των ιμπεριαλιστών δεν τους επιτρέπουν ούτε να καλοπιάνουν όλοι την
Τουρκία, ούτε να λειτουργήσουν με τέτοια συνωμοτική ομογνωμία.
Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να κατηγορήσει την κυβέρνηση μας ότι
δεν έκανε τα πάντα προς την κατεύθυνση της λύσης; Πρώτον ας είμαστε
ειλικρινείς: Υπάρχει πραγματικά κάποιος, ακόμα και εκτός Αριστεράς
που να μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία αυτής της Κυβέρνησης;
Είναι πολύ γνωστά τα ψέματα τους για διάφορα ζητήματα. Ένας οπαδός
της δεξιάς μπορεί να τα δικαιολογήσει ως απαραίτητους τακτικισμούς
για την εξυπηρέτηση χρήσιμων στόχων.

Μπορούμε εμείς με τη σειρά μας να
πούμε πως τίποτα δεν τους εμποδίζει να
χρησιμοποιήσουν την ίδια μέθοδο και στο
Κυπριακό.
Άλλωστε, πόσο αξιόπιστοι έχουν φανεί
με τα παιχνίδια που έχουν κάνει για το
ζήτημα του ενωτικού δημοψηφίσματος ή
με τα ψέματα που πιάστηκαν να λένε για
τους λόγους που ήθελαν να φύγουν από τις
διαπραγματεύσεις του Μοντ Πελεράν; Αυτοί
τώρα οι αναξιόπιστοι τύποι, ισχυρίζονται
πως έχουν κάνει τα πάντα για να λυθεί το
Κυπριακό ή έστω να αποδειχτεί περίτρανα
η αδιαλλαξία της Τουρκίας;

Θεωρούν πάντως πως εάν τους ασκηθεί
κριτική, δίνει η κριτική αυτή τροφή στα
Τουρκικά επιχειρήματα. Καλούν δηλαδή σε αναγκαστική
ταύτιση με την κυβέρνηση, γιατί λίγο πολύ η διαφωνία μαζί
τους είναι προδοσία.
Οπότε ας σωπάσουμε εμείς για το γεγονός πως στο κάλεσμα
του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για να υιοθετηθεί
το πλαίσιο που είχε θέσει ως βάση για επανέναρξη των
συνομιλιών, αυτοί επαναλάμβαναν πως το υιοθετούσαν αλλά
το διάβαζαν ως να ήταν αποτελούμενο μόνο από υποχρεώσεις
της άλλης πλευράς και καθόλου δικές μας. Ας σωπάσουμε
που τους λένε να προχωρήσουν μετά από τόσο καιρό που δεν
έκαναν τίποτα και αυτοί απαντούν πως είναι έτοιμοι αλλά
θέλουν προετοιμασία. Ας σωπάσουμε που μας περιμένει
η διχοτόμηση και αυτοί αρνούνται να αποχωριστούν την
εξουσία την οποία λυμαίνονται σε ένα μισό αλλά ολόδικο
τους κράτος.
Πλέον το βάρος πέφτει στο λαό και στην Αριστερά. Πλέον
θα πρέπει να απαντήσουμε και εμείς στο ερώτημα τι άλλο
μπορούμε να κάνουμε για την επίλυση του Κυπριακού
μπροστά στα διπλά όργανα του ιμπεριαλισμού και της
κατοχής, την κατοχική Τουρκία και την κολλημένη σαν
βδέλλα στην εξουσία της, ελληνοκυπριακή αστική τάξη.
•Δημήτρης Παλμύρης
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ

επαναπροσέγγιση

τ

ο δικοινοτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Reunite_cy, που
ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ΕΔΟΝ και της Νεολαίας του
τ/κ κόμματος CTP, πραγματοποιήθηκε για 4η φορά, στις 1 -2
Σεπτεμβρίου, στα Περβόλια Λάρνακας.

Τα πρώτα δύο Reunite_cy πραγματοποιήθηκαν τον
Αύγουστο του 2016 και τον Γενάρη του 2017, κάτω
από την ιδέα της «ανταλλαγής» φιλοξενίας μεταξύ
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων νέων. Μέσα από
το δικοινοτικό αυτό πρόγραμμα δόθηκε η ευκαιρία
σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους νέους να
φιλοξενήσουν ο ένας τον άλλο για ένα σαββατοκύριακο
και παράλληλα να πραγματοποιήσουν δράσεις
πάνω σε διάφορες θεματικές σχετικές με κοινωνικά
– πολιτικά ζητήματα, ζητήματα που αφορούν τη
νεολαία, πολιτιστικά θέματα, αλλά και το Κυπριακό.
Το
3ο
και
4ο
πρόγραμμα
Reunite_cy
πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2017
και τον Σεπτέμβριο του 2018 αντίστοιχα, υπό
μορφή διημέρου. Δεκάδες Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι νέοι πέρασαν μαζί ένα διήμερο κατά
το οποίο είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ
τους και να συμμετέχουν σε κοινές συζητήσεις και
δραστηριότητες. Η ΕΔΟΝ μαζί με τη Νεολαία του CTP
έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν κάθε φορά τον
καλύτερο τους εαυτό για τη διοργάνωση του Reunite_cy.

Στο πρόγραμμα του διημέρου περιλήφθηκαν ποικίλες και ενδιαφέρουσες
συζητήσεις με ομιλητές που ασχολούνται επισταμένα με τα αντίστοιχα
θέματα.
Η πρώτη συζήτηση διεξήχθη κάτω από τον τίτλο «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό –
Η σημασία στήριξης της Ομοσπονδίας για επίλυση του Κυπριακού». Εισηγητές
ήταν ο Τουμάζος Τσιελεπής, ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και η Σταύρη Καλοψιδιώτου.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λύση του Κυπριακού, τη σημασία
της Ομοσπονδιακής λύσης και κατ’ επέκταση της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας ως τη μόνη λύση που μπορεί πραγματικά να επανενώσει τον
τόπο και το λαό μας. Λύσαμε απορίες, ανταλλάξαμε απόψεις και συζητήσαμε
γύρω από το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η προοδευτική νεολαία του
τόπου μας στον αγώνα για λύση και επανένωση.
Η δεύτερη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου είχε
τον τίτλο “Γυναίκες της Κύπρου – Θύματα του πολέμου και της σύγκρουσης»,
με ομιλήτριες την Σκεύη Κουκουμά και την Ντογούς Ντερυά. Η συζήτηση
καταπιάστηκε με τα όσα πέρασαν οι Κύπριες γυναίκες, Ελληνοκύπριες και
Τουρκοκύπριες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Θίχτηκε κυρίως το θέμα
των βιασμών Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων γυναικών και οι αναφορές
από τις εισηγήτριες σε γεγονότα και μαρτυρίες ήταν συγκλονιστικές.
Συνειδητοποιήσαμε όλοι εκείνη τη στιγμή μέσα στην αίθουσα πως έχουμε
χρέος προς αυτές τις γυναίκες να επουλώσουμε αυτές τις πληγές. Έχουμε
χρέος απέναντι στο μέλλον της Κύπρου μας, να αναμετρηθούμε με τις
σκοτεινές πτυχές της ιστορίας και να τις αφήσουμε για πάντα στο παρελθόν.

9

Η τρίτη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, είχε ως θέμα
«Το θέατρο παραβιάζει τα σύνορα/ Tiyatronum sinir ihlali» με ομιλητή τον
Πρόεδρο του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, Γιασάρ Ερσού.
Συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικοινοτικοί θίασοι, αλλά και ο
τεράστιος αγώνας που έδωσαν και δίνουν από κοινού το Σατιρικό Θέατρο και το
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο στίβο του πολιτισμού.

Τέτοιες
διοργανώσεις
και πρωτοβουλίες
διατηρούν τη φλόγα
της ελπίδας για
απελευθέρωση κι
επανένωση άσβεστη,
κόντρα στις
επιδιώξεις του
ιμπεριαλισμού.

Το 4ο reunite_cy “camping edition”, διεξήχθη για δεύτερη χρονιά φέτος,
όπου οι Ελληνοκύπριοι φιλοξενήσαμε συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους
για ένα σαββατοκύριακο γνωριμίας και διασκέδασης. Παλιοί γνώριμοι
σύντροφοι και φίλοι από την άλλη πλευρά του νησιού, αλλά και καινούργιοι,
είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε για δύο μέρες κάτω από την ίδια στέγη,
να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για φαγητό, να χορέψουμε μαζί κοινά
παραδοσιακά τραγούδια τα οποία υπάρχουν και στην τουρκοκυπριακή,
αλλά και στην ελληνοκυπριακή διάλεκτο, να συζητήσουμε για θέματα που
αφορούν τη νεολαία του νησιού μας.

Οκτώβρης
2018

Στη συνέχεια, ακολούθησε το κλείσιμο του 4ου reunite_cy,
κατά το οποίο απηύθυναν χαιρετισμούς και ευχαριστίες
οι επικεφαλής της ΕΔΟΝ και της Νεολαίας CTP, Χρίστος
Χριστόφιας και Μπερτού Ντεντελέρ αντιστοίχως.
Οι συμμετέχοντες του Reunite_cy είχαν πέραν από τις συζητήσεις
– διαλέξεις και ελεύθερο χρόνο για να γνωριστούν καλύτερα
και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και να διασκεδάσουν μαζί
στην κυπριακή βραδιά που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του
Σαββάτου με κυπριακή μουσική, χορό, τραγούδι, παραδοσιακά
ποτά και εδέσματα.
Κατά την αποχώρηση, οι συμμετέχοντες βροντοφώναξαν
συνθήματα για τον κοινό αγώνα που διεξάγουν οι δύο
οργανώσεις. Στη συνέχεια, αφού γευματίσαμε στην πλατεία
των Περβολιών, επισκεφθήκαμε το μεσαιωνικό κάστρο της
Λάρνακας. Το πρόγραμμα έκλεισε με κυπριακό καφέ στις
Φοινικούδες και ένα μήνυμα προς όλους τους νέους της Κύπρου
μας: «Ελάτε μαζί μας, Έχουμε ένα νησί να επανενώσουμε –
BiZE KATILIN Birleştirecek bir adamiz var!»

Τέτοιες διοργανώσεις και πρωτοβουλίες διατηρούν τη φλόγα της ελπίδας για
απελευθέρωση κι επανένωση άσβεστη, κόντρα στις επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού.
Και σε αυτό ακριβώς φιλοδοξεί και το Reunite_cy: Να βάζει κάθε φορά με την
πραγματοποίησή του ακόμα ένα λιθαράκι στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός
κοινού κι ευτυχισμένου μέλλοντος στην επανενωμένη Κύπρο.
•Τίτος Αβρααμίδης
Μέλος Κεντρικού Γραφείου Επαναπροσέγγισης ΕΔΟΝ

Οκτώβρης
2018
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έξαρση του φασισμού καλά
κρατεί στις μεγάλες και ισχυρές
χώρες της Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις
πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα
για το φαινόμενο αυτό.

Η GUE/NGL κάλεσε την Ιταλική
Κυβέρνηση να ενεργήσει αμέσως και
να σταματήσει να αγνοεί τη ρατσιστική
και ξενοφοβική βία η οποία ασκείται
από τις φασιστικές οργανώσεις στην
Ιταλία.
Καταδίκασε επίσης έντονα τη
επίθεση της φασιστικής ομάδας
«Casapound» κατά της βουλευτή
του Ευρωκοινοβουλίου, Eleonora
Forenza της ομάδας της Ευρωπαϊκής
Ενωτικής Αριστεράς- Βόρειας Πράσινης
Αριστεράς. Η φασιστική ομάδα
επιτέθηκε στην Ευρωβουλευτή αλλά
και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα,
ακτιβιστές και απλούς πολίτες, κατά
την συμμετοχή τους σε αντιρατσιστική
διαδήλωση, στο Μπάρι της Ιταλίας.
Η Ευρωομάδα εξέφρασε την πλήρη
αλληλεγγύη και στήριξη της προς
την Eleonora Forenza και όλους τους
ακτιβιστές που ακολούθησαν.
Αυτό είναι ένα ακόμα περιστατικό
επιθετικότητας και βίας από τη
φασιστική οργάνωση και πρέπει να
αποτελέσει πηγή σοβαρής ανησυχίας
για όλους τους δημοκρατικούς
πολίτες της Ιταλίας και της Ευρώπης.
Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον
ειρηνικών διαδηλώσεων αποτελεί
επίθεση κατά της δημοκρατίας και
τον αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
αγώνα που υπάρχει.
Ο φασισμός δεν μπορεί να γίνει
ανεκτός. Η GUE/NGL σημείωσε ότι ο
φασισμός νικήθηκε μια φορά και θα
νικηθεί ξανά από τον αγώνα των λαών.
Κάλεσε την Ιταλική Κυβέρνηση να
ενεργήσει αμέσως και να σταματήσει
να αγνοεί τα φασιστικά φαινόμενα
καθώς και να καταδικάσει ανοιχτά
και σαφώς αυτή την επιθετικότητα,
να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να
εξασφαλίσει ότι θα προσαχθούν στη
δικαιοσύνη.

ευρωπαϊκά θέματα

Οι δολοφονικές τακτικές της
ακροδεξιάς γίνονται θέμα
μελέτης
Με αφορμή την 5η επέτειο από τη
δολοφονία του Έλληνα μουσικού και
ακτιβιστή, Παύλου Φυσσά, η Ομάδα
Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς
– Βόρεια Πράσινης Αριστεράς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί
να διενεργήσει μια νέα μελέτη η
οποία θα καταγράψει τις εγκληματικές
και δολοφονικές δραστηριότητες της
ακροδεξιάς οργάνωσης, Χρυσή Αυγή στην
Ελλάδα. Η κίνηση αυτή είναι ξεκάθαρα
προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για
το ποια πραγματικά είναι η οργάνωση αυτή
και ποια τα κίνητρα της.
Επικεφαλής της μελέτης αυτής είναι ο Kevin
Ovenden, βετεράνος συγγραφέας, ακτιβιστής
και παρατηρητής της ελληνικής πολιτικής o
οποίος θα ασχοληθεί με τις βίαιες δολοφονίες
και τις απόπειρες δολοφονιών πολυάριθμων
πολιτικών ακτιβιστών, μεταναστών και
συνδικαλιστών, τον τρόπο λειτουργίας
που χρησιμοποιεί η ηγεσία της οργάνωσης
αλλά και άλλων παρόμοιων ομάδων για να
εξαλείψει τους αντιπάλους της.
Συγκεκριμένα Ευρωβουλευτής της GUE/
NGL, ανάφερε ότι “Η σκληρή δολοφονία
του αντιφασιστικού τραγουδιστή Παύλου
Φύσσα από τη νεοναζιστική οργάνωση
Χρυσή Αυγή συνέβη ακριβώς πριν από
πέντε χρόνια και ήταν ένα πραγματικό
σοκ για την Ελλάδα. Τρία χρόνια
τώρα, 69 μέλη αυτής της εγκληματικής
οργάνωσης μαζί με τους βουλευτές
της έχουν διαπράξει και πολλά άλλα
εγκλήματα. Ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει
να μάθει για την εγκληματική δράση
της Χρυσής Αυγής. Πρέπει να είναι
σαφές σε όλους μας, βεβαίως, ότι ο
φασισμός, ανεξάρτητα από το πώς
μεταμφιέζεται, δεν έχει θέση στις
δημοκρατίες μας ούτε και σε καμία
άλλη χώρα. Είτε εντός είτε εκτός
της ΕΕ “.

ν
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αφιέρωμα

Η συζήτηση αναφορικά με το νόμο για την Πρόληψη και την
Λέγοντας αυτά, θέλουμε να καταλήξουμε στο
Καταστολή της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους στην Κύπρο ξεκίνησε
συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα
Δικαιώματα και ελευθερίες
εδώ και χρόνια. Κάποιες από τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται
και ελευθερίες δεν είναι ούτε αυτονόητα ούτε
σε αυτόν συζητήθηκαν κατά καιρούς από διάφορους ως πιθανά
δεδομένα. Πρέπει να ξέρουμε ότι αποτελούν
Η άποψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να εναποθέτουν
μέτρα αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα ωστόσο, στη Βουλή
το αποτέλεσμα μιας συνεχούς διαπάλης ιδεών,
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους στα χέρια
κατατέθηκαν από τον Ιωνά Νικολάου και την κυβέρνηση
ιδεολογιών και συλλογικής διεκδίκησης. Στη
μιας ανώτερης αρχής η οποία θα αναλαμβάνει
Αναστασιάδη.
δική μας αντίληψη δεν πρέπει να παραδίνονται
την προστασία τους, δεν είναι φαινόμενο των
και δεν πρέπει να εκχωρούνται στο κράτος τελευταίων χρόνων. Αντιθέτως, έχει τις ρίζες
Οι πρόνοιες που προκάλεσαν αντιδράσεις όπως η θεσμοθέτηση
απροβλημάτιστα- δικαιώματα και ελευθερίες
της στη στιγμή της εμφάνισης της ανθρωπότητας
της κάρτας φιλάθλου, η απαγόρευση μετακίνησης οπαδών σε
με πρόφαση την προστασία των πολιτών. Κάθε
όπου το ρόλο αυτό αναλάμβανε μια άγνωστη,
κερκίδες χωρίς άδεια, καθώς και σωρεία άλλων αντιλαϊκών
φορά λοιπόν που βρισκόμαστε μπροστά σε σχετικά
ακαθόριστη δύναμη (ή και περισσότερες), ο θεός.
προνοιών εισάχθηκαν στο νόμο το 2014 με τον τίτλο «Μέτρα
διλήμματα πρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο
Στη συνέχεια και διαμέσου των αιώνων η θεϊκή αυτή
Καταστολής της Βίας».
με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι όποιες εξουσίες
δύναμη μεταφέρθηκε ως προνόμιο στα χέρια αυτών
και ποιο συμφέρον εξυπηρετούν.
που κατείχαν την εξουσία, στους φεουδάρχες, στους
Ο νόμος του 2014 τέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή
βασιλείς και τους μονάρχες. Αυτοί αναλάμβαναν να
«προστατεύουν» και να «απονείμουν» δικαιοσύνη στη
βάση των δικών τους συμφερόντων και υποκειμενικών
κριτηρίων.

των Αντιπροσώπων στις 23 Ιουλίου 2014 σε έκτακτη
Στο παρόν άρθρο πρόκειται να ασχοληθούμε με το
συνεδρίαση του σώματος που αφορούσε αποκλειστικά
νόμο για την Πρόληψη και την Καταστολή της Βίας
αυτό το θέμα και εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ και
στους Αθλητικούς Χώρους, όπως έχει τροποποιηθεί
18 κατά. Εναντίον ψήφισαν μόνο οι βουλευτές του
και άρχισε πρόσφατα να εφαρμόζεται. Παρά το
ΑΚΕΛ Αριστερά – Νέες Δυνάμεις. Σημαντικό είναι
γεγονός ότι ο εν λόγω νόμος έχει χαρακτηριστεί
Με την εξέλιξη της ιστορίας δημιουργήθηκαν τα κράτη στα
επίσης να σημειωθεί ότι στην εν λόγω συνεδρίαση
από πολλούς (και όχι άδικα) «τρομονόμος»,
οποία μεταβιβάστηκε η ιδιότητα του προστάτη. Ως εκ τούτου
της ολομέλειας, η κοινοβουλευτική ομάδα του
εντούτοις δεν είναι ο πρώτος νόμος στην Κύπρο ο
ανέλαβαν εξουσίες για εφαρμογή νομοθεσιών και πολιτικών οι
ΑΚΕΛ κατέθεσε τροπολογία για τη διαγραφή
οποίος παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα. Εδώ
οποίες διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνιών και
του μέρους του νομοσχεδίου που αφορούσε τη
και χρόνια έχουν εκχωρηθεί βάσει νομοθεσιών
την ύπαρξη των πολιτών μέσα σε αυτές. Σύμφωνα με τον Χέγκελ,
θεσμοθέτηση της κάρτας φιλάθλου, η οποία
εξουσίες στη Γενική Εισαγγελία και την Αστυνομία
το κράτος αποτελεί τη «συλλογική βούληση των πολιτών». Τι
απορρίφθηκε με 30 ψήφους κατά, 18 υπέρ
οι οποίες παραβιάζουν το προσωπικό απόρρητο.
γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου το κράτος, αντί να αποτελεί τη
και μίας αποχής.
Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειώσουμε ότι ανά πάσα
«συλλογική βούληση των πολιτών» μετατρέπεται σε συγκεντρωτική
στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι οργανισμοί
εξουσία και δρα για εμάς χωρίς εμάς; Πόσο εύκολο είναι το άτομο
Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι μετά
έχουν αυτόματα πρόσβαση στα αρχεία της Κυπριακής
και οι ελευθερίες του να υποταχθούν στο κράτος; Ποιος καθορίζει
από παρέμβαση του ΑΚΕΛ κλήθηκαν για
Δημοκρατίας και άρα στα στοιχεία των πολιτών της.
τις αποφάσεις του κράτους και ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετούν
να τοποθετηθούν στη συζήτηση αθλητικά
αυτές;

σωματεία, σύνδεσμοι φιλάθλων και
οργανώσεις νεολαίας στις 23 Ιουλίου 2014.
Κάπως έτσι είδαμε να εμφανίζονται ιδεολογίες επικίνδυνες για την
Τα σωματεία που ξεκάθαρα συμφώνησαν με
Το φακέλωμα των πολιτών και οι παρακολουθήσεις
ανθρωπότητα, αφού ο φασισμός και ναζισμός παρερμηνεύοντας
τον τροποποιητικό Νόμο είναι τα σωματεία
είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει προκύψει στις
την ιδιότητα του κράτους ως «συλλογική βούληση των πολιτών»
του Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ, ενώ εκ μέρους της
χώρες
της Δύσης κυρίως για την αντιμετώπιση των
δημιούργησαν αυταρχικά κράτη, τα οποία καταλύσαν κάθε
ΑΕΛ τονίστηκε η απουσία διαβούλευσης και
«εξωτερικών εχθρών», ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις
μορφή ελευθερίας και διέπραξαν εγκλήματα εις βάρος της
εκφράστηκαν ανησυχίες ως προς τη βιασύνη και
της
11ης Σεπτεμβρίου 2001 και την έναρξη του
ανθρωπότητας έχοντας πάντα ως κίνητρο την εξυπηρέτηση
την αμφίβολη επιτυχία των μέτρων. Το σωματείο
«πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Βέβαια από
των συμφερόντων του κεφαλαίου. Μάλιστα, ο Μπενίτο
της Ανόρθωσης τόνισε τα λειτουργικά δεδομένα που
τότε
μέχρι και σήμερα οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αλλάζουν
Μουσολίνι το 1932, αναφέρει: «ενάντια στον ατομικισμό
δεν υφίστανται, καθώς και το γεγονός ότι απαιτείται
εχθρούς κατά το δοκούν και αναλόγως συμφερόντων.
ο Φασισμός στηρίζει το κράτος... Ο φιλελευθερισμός
η καλλιέργεια αθλητικής παιδείας. Ξεκάθαρα ενάντια
Ωστόσο, παραμένουν πιστοί στα επιχειρήματα που
απορρίπτει το κράτος προς όφελος του ατόμου. Ο
τάχθηκε το σωματείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αναφέροντας ότι
θέτουν στους πολίτες κάθε φορά που καταπατούν
φασισμός επαναβεβαιώνει το κράτος ως την απόλυτη
η βία εντός γηπέδων έχει περιοριστεί αρκετά και ότι η
τα
δικαιώματα τους: σας παρακολουθούμε για να
αλήθεια του ατόμου» για να μπορέσει έτσι να
εξάλειψή της είναι θέμα πρόληψης και όχι καταστολής,
σας προστατεύουμε, σας φακελώνουμε για να σας
δικαιολογήσει τη συγκέντρωση όλων των εξουσιών
τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη καλλιέργειας
προστατεύουμε,
παραβιάζουμε τις τηλεπικοινωνίες σας
στα χέρια του. Η ιστορία εξάλλου είναι γεμάτη με
παιδείας. Οι σύνδεσμοι φιλάθλων τάχθηκαν εναντίον,
για να σας προστατεύουμε, αποθηκεύουμε το DNA σας
φασιστικά δικτατορικά καθεστώτα, τα οποία
ενώ η μοναδική οργάνωση νεολαίας που τοποθετήθηκε
για
να σας προστατεύουμε και ούτω καθεξής. Βέβαια, σε
διαγράφοντας όλα τα δικαιώματα των πολιτών
επί του ζητήματος ήταν η ΕΔΟΝ, η οποία τάχθηκε εναντίον
αυτή τη διαδικασία εξαλείφεται πλήρως η αξιοπρέπεια
προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα
καταθέτοντας σειρά επιχειρημάτων.
της ανθρώπινης ύπαρξης.
του κεφαλαίου.

«Ο τρομονόμος», το ιστορικό
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Τι προβλέπει ο νόμος…
Με τον τροποποιητικό Νόμο του 2014, εκτός από την
υποχρεωτική έκδοση κάρτας φιλάθλου δημιουργήθηκαν
τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα ειδικά σε σχέση με τους
αθλητικούς χώρους:

Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία
όπως ψηφίστηκε παραχωρεί υπερεξουσίες στην
Αστυνομία και στους stewards των γηπέδων καθώς
η ευθύνη εφαρμογής της μετατίθεται σε αυτούς,
με αποτέλεσμα να είμαστε ήδη αντιμέτωποι με
περιστατικά κατάχρησης εξουσίας.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται

Ως ΕΔΟΝ επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά την αντίθεση μας
με το σύνολο της νομοθεσίας για πάταξη της βίας στον αθλητισμό.
Η αντίθεση μας έχει να κάνει με το κατασταλτικό πνεύμα του
συνόλου της νομοθεσίας, το οποίο δεν αντιμετωπίζει το ευρύτερο
Η ρίψη αντικειμένου εντός του αγωνιστικού χώρου
κοινωνικό πρόβλημα της βίας τα γήπεδα, αλλά το μεταφέρει εκτός
ή στην περιοχή που βρίσκονται φίλαθλοι της άλλης
Ερωτηματικά…
γηπέδων παραβιάζοντας παράλληλα τις ατομικές ελευθερίες
ομάδας.
και την ιδιωτικότητα όσων θέλουν να παρακολουθήσουν το
αγαπημένο τους άθλημα.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να θέσουμε κάποια
Η χρήση υβριστικών ή/και άσεμνων ή ρατσιστικών
ερωτήματα για τον εν λόγω νόμο.
τραγουδιών ή συνθημάτων.
Αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας μπορεί να επέλθει
μέσω της πρόληψης και της διαπαιδαγώγησης των
Είναι συνταγματικός; Όπως μας έχουν εξηγήσει
Η πώληση εισιτηρίων χωρίς άδεια ή η μεταπώληση
νέων και ευρύτερα των φιλάθλων, της διαφανούς και
ειδικοί επί του ζητήματος, ο νόμος αυτός έρχεται σε
εισιτηρίων έξω από το γήπεδο ή οπουδήποτε αλλού.
δίκαιης διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων, αλλά και
αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας. Σύμφωνα
ανατροπής των αντιλαϊκών πολιτικών που αναγεννούν
με αυτή, τα μέτρα που εφαρμόζει η νομοθεσία
Η είσοδος φιλάθλου σε χώρο όπου δεν επιτρέπεται ή
την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό και όχι μέσω
πρέπει να είναι ανάλογα με το σκοπό που θέλει να
κατασταλτικών νομοθεσιών όπως αυτή.
είσοδος.
επιτελέσει. Το φακέλωμα δεκάδων χιλιάδων πολιτών
Η απόκρυψη του προσώπου εντός του αθλητικού χώρου ή στη
για να συλληφθούν οι 10 ή οι 20 που προβαίνουν σε
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι δεν
γειτνιάζουσα περιοχή.
βανδαλισμούς και βία εντός των αθλητικών χώρων,
διαχωρίζουμε τους φιλάθλους σε όσους εκδώσαν ή
καθιστά το νόμο δυσανάλογο.
δεν εκδώσαν κάρτα. Όπως ακριβώς και οι αγώνες
Η μεταφορά προς το γήπεδο αλκοολούχων ποτών.
ενάντια σε άλλες αντιλαϊκές νομοθεσίες, πρέπει
Είναι εφαρμόσιμος; Για την εφαρμογή του νόμου
να γίνονται συγκροτημένα και οργανωμένα εντός
απαιτούνται
υποδομές
στους
αθλητικούς
χώρους.
Η μετάβαση στο γήπεδο προσώπου που διατελεί σε κατάσταση
και εκτός του αστικού κοινοβουλίου (Βουλή των
Απαιτείται για παράδειγμα ειδικό σύστημα εισόδου,
μέθης ή που έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Αντιπροσώπων), συγκροτημένα και οργανωμένα
συστήματα παρακολούθησης, ακόμη και η απλή
πρέπει να γίνει και ο αγώνας για κατάργηση ή/
αρίθμηση θέσεων. Οι υποδομές αυτές, ούτε υπάρχουν
Η μεταφορά σε όχημα που μεταβαίνει προς το γήπεδο αντικειμένων
και τροποποίηση της νομοθεσίας στο σύνολο
στα γήπεδα μας, ούτε είναι στα άμεσα σχέδια των
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν ως επιθετικά όπλα.
της, τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων.
κυβερνώντων. Ως εκ τούτου μπορεί ο νόμος να
εφαρμοστεί ή απλώς φακελώνονται χιλιάδες πολίτες;
Η μετάβαση φιλάθλου που κατέχει εισιτήριο για συγκεκριμένη
Η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας δεν είναι
κερκίδα σε οποιαδήποτε άλλη κερκίδα ή σε χώρο που είναι
το
τέλος του δρόμου. Ως ΕΔΟΝ, πρόκειται να
Είναι ωφέλιμος; Είναι βέβαιοι όσοι εφάρμοσαν το
καθορισμένος για τους φιλάθλους άλλης ομάδας.
προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα
νόμο ότι μπορεί να φέρει λύση στο θέμα της βίας στα
σε συγκεκριμένες ενέργειες.
γήπεδα; Ακόμα και αν εξαλειφθεί η βία μέσα στους
Η είσοδος φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια.
αθλητικούς χώρους, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι οι
• Συνάντηση με την κοινοβουλευτική ομάδα
οπαδοί δεν θα συγκρούονται σε χώρους εκτός; Πρέπει
Η παρακολούθηση του αγώνα συστηματικά και αναίτια σε
του ΑΚΕΛ για μελέτη τρόπων με τους οποίους
να υπογραμμίσουμε ότι η εφαρμογή αντίστοιχων νόμων
όρθια θέση, ενώ ο φίλαθλος βρίσκεται σε κερκίδες που έχουν
μπορούμε να παλέψουμε εντός Βουλής για την
έχει παταγωδώς αποτύχει στο εξωτερικό.
κατάργηση ή/και τροποποίηση της νομοθεσίας.
καθοριστεί ως κερκίδες για καθήμενους φιλάθλους.
• Διαφωτιστικές εκστρατείες για τον αντιδραστικό
Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί; Αλήθεια ποια συμφέροντα
χαρακτήρα της νομοθεσίας.
Η παραβίαση της απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο.
κρύβονται πίσω από την ψήφιση του νόμου; Ποιοι
• Δημιουργία κοινού μετώπου με οργανώσεις,
θα κερδίσουν από τη δημιουργία των συστημάτων
κόμματα και οργανωμένα σύνολα που διαφωνούν
Από τα πιο πάνω, προκύπτει ξεκάθαρα ότι πέραν του
παρακολούθησης και φακελώματος; Ποιοι θα κερδίσουν
και θέλουν να ανατραπεί η νομοθεσία.
φακελώματος των προσωπικών δεδομένων δημιουργούνται
όταν οι φίλαθλοι δεν πηγαίνουν πια στο γήπεδο και
αδικήματα που αφορούν πράξεις για τις οποίες ακόμα και
το ποδόσφαιρο, αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα, θα
Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν και θα εξελιχθούν
ένας κοινός φίλαθλος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη
αποτελούν πλέον καθαρά τηλεοπτικό προϊόν; Η απάντηση
μέχρι να φτάσουμε στην πλήρη κατάργηση των
βία, μπορεί να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα (εφόσον
είναι απλή. Εκείνοι που έχουν το κεφάλαιο, οι ιδιοκτήτες
προνοιών που συντελούν τον τρομονόμο. Η νεολαία
για όλα προβλέπεται ποινή φυλάκισης). Για παράδειγμα, αυτό
των συνδρομητικών καναλιών και οι εταιρείες που θα
πρέπει
να δώσει πρώτη τον αγώνα ενάντια στη νομοθεσία
θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση κρύου- ακόμη και έξω
εμπλακούν στη δημιουργία των δικτύων παρακολούθησης.
αυτή, που θυμίζει σκοτεινές περιόδους της ιστορίας και
από το γήπεδο όταν ένας φίλαθλος καλύψει το πρόσωπο του
η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία.
ή όταν ο φίλαθλος αποφασίσει να μεταβεί σε άλλη κερκίδα
Πέραν αυτών, η δικαιοδοσία για την έγκριση και την
(χωρίς βεβαίως την πρόθεση δημιουργίας επεισοδίων) ή
καταλληλότητα των γηπέδων, μεταφέρεται πλέον στην
•Συντακτική Επιτροπή «Ν»
ακόμα και όταν ο αγώνας αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
Αρχή Αδειοδότησης που διορίζεται από την κυβέρνηση
και ο φίλαθλος βρεθεί λόγω έντασης σε όρθια θέση σε
με αποτέλεσμα να χάνεται η διαφάνεια και να τίθενται
«κερκίδες καθημένων».
αμφιβολίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων.
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EΔΟΝόπουλα

Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων, διοργάνωσε και φέτος την καθιερωμένη μαζική εκδήλωση
«Κυνήγι Θησαυρού» που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στον εκδρομικό χώρο Κόρνου,
στην οποία κάθε χρόνο συμμετέχουν παιδιά από όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Το
«Κυνήγι Θησαυρού» αποτελεί μία από τις πιο μαζικές δραστηριότητες του Παιδικού Κινήματος,
που περιλαμβάνει ποικίλα στάδια με ψυχαγωγικό περιεχόμενο, μεταφέροντας στα παιδιά αξίες
και μηνύματα, με δημιουργικό τρόπο.
Τα παιδιά μέσα από τις ομάδες τους, κλήθηκαν να σκεφτούν και να εργαστούν συλλογικά ώστε
να λύσουν τους διάφορους γρίφους και να περάσουν από τα δέκα στάδια, για να φτάσουν στον
«κρυμμένο θησαυρό». Νικήτρια ήταν η ομάδα που κατάφερε να ολοκληρώσει πρώτη τα δέκα
στάδια. Κάθε στάδιο ήταν αφιερωμένο σε μια χώρα και περιλάμβανε δραστηριότητες σχετικές
με τη χώρα αυτή. Τα παιδιά περνώντας από πολλές δοκιμασίες αποκόμισαν γνώσεις, εμπειρίες
και ευχάριστες στιγμές, διασκεδάζοντας στους ρυθμούς του παιχνιδιού. Η δραστηριότητα
αυτή έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να επανασυνδεθούν με φίλους τους από τις επαρχίες
που συμμετείχαν πέρσι στις συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων ή στις καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ. Αποτέλεσε ακόμη, ευκαιρία να γνωρίσουν νέους φίλους και να
δώσουν την υπόσχεση ότι θα βρεθούν ξανά στις συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων από
τον Οκτώβριο.
Στόχος της κάθε δραστηριότητας μας, όπως και αυτής, είναι να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά
που θέλουν να συμμετέχουν, υγιείς τρόπους ενασχόλησης, βήμα έκφρασης και δημιουργίας,
υγιή διασκέδαση και ψυχαγωγία. Παράλληλα, στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν τα
παιδιά να περάσουν μία δημιουργική μέρα, μέσα από μία επιμορφωτική δραστηριότητα. Το
Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς για το Παιδικό
Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων. Μετά από το Κυνήγι Θησαυρού ακολουθεί η επαναδραστηριοποίηση
των Τοπικών μας Κινημάτων σε όλη την Κύπρο, με την εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε».

Παγκύπριο Σεμινάριο Καθοδηγητών
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων πραγματοποίησε επιτυχώς για ακόμα μια χρονιά το καθιερωμένο Παγκύπριο Σεμινάριο Καθοδηγητών των Τοπικών
Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων. Το σεμινάριο έγινε το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, στο σωματείο των Λαϊκων Οργανώσεων Κόρνου.
Στο επίκεντρο της δράσης του Παιδικού Κινήματος βρίσκονται οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων σε όλες τις ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Παίζουμε και Μαθαίνουμε». Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και οργάνωση των συναντήσεων μας
πραγματοποιούμε κάθε χρόνο αυτό το σεμινάριο, ώστε τα μέλη της Οργάνωσης μας που θα αποτελούν τους καθοδηγητές των Τοπικών Κινημάτων, να
προετοιμαστούν κατάλληλα, πάνω στο θέμα της εκάστοτε εκστρατείας. Φέτος, το «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2018», θα απασχολήσει τις συναντήσεις μας
από τον Οκτώβρη μέχρι και τον Νοέμβριο 2018 και το θέμα της εκστρατείας είναι «Ο κόσμος γύρω μας».
Το σεμινάριο είχε ως στόχο να θέσει τις βάσεις και να προετοιμάσει κατάλληλα τους καθοδηγητές των Τοπικών Κινημάτων πάνω στο θέμα της εκστρατείας
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2018», όπως αυτό καθορίστηκε από το Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων, έτσι ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων
τους στις εβδομαδιαίες συναντήσεις.
Συγκεκριμένα στο σεμινάριο παρουσιάστηκε το πλάνο δράσης του Παιδικού Κινήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας
των Τοπικών Κινημάτων και ο ρόλος του καθοδηγητή και τέλος παρουσιάστηκε το θέμα της εκστρατείας μας. Πρώτιστος μας στόχος με κάθε εκστρατεία που
πραγματοποιούμε, είναι η διατήριση τόσο του ψυχαγωγικού της χαρακτήρα, με δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες, όσο και του μορφωτικού
της χαρακτήρα, με θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τα παιδιά.

Επαναδραστηριοποίηση Τοπικών Κινημάτων
Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Νοέμβριο θα διαρκήσουν οι εβδομαδιαίες μας συναντήσεις στα
Τοπικά Κινήματα ΕΔΟΝόπουλων στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λάρνακα και στην
Αμμόχωστο, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο της καθιερωμένης εκστρατείας «Παίζουμε και
μαθαίνουμε».
Η εκστρατεία «Παίζουμε και Μαθαίνουμε 2018», έχει θέμα «Ο κόσμος γύρω μας» και είναι αφιερωμένη
στην πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα που υπάρχει γύρω μας, στον τρόπο ζωής των
παιδιών ανά το παγκόσμιο, στις αιτίες που δημιουργούν πολέμους, ενώ κλείνουμε με τη θέση του
Παιδικού Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων, ότι δηλαδή θα δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε
όλα τα παιδιά του κόσμου και θα αγωνιστούμε για να ζουν όλα τα παιδιά σε ένα κόσμο ειρηνικό.
Διαχρονικά η ΕΔΟΝ μέσα από το Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων και ειδικότερα από την εκστρατεία
«Παίζουμε και Μαθαίνουμε» κάνει πράξη την στήριξη προς τους γονείς και τα παιδιά για την
καλλιέργια συνείδησης ειρήνης, αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνεργασίας μεταξύ
των παιδιών. Στις συναντήσεις των Τοπικών μας Κινημάτων μπορούν να έρθουν παιδιά από 6
μέχρι 13 ετών, και να περάσουν δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο, μέσα από εκδρομές,
θέατρο, φεστιβάλ παιδιού και πολλές άλλες δράσεις.
Καλούμε λοιπόν όλους τους μικρούς μας φίλους να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες μας
συναντήσεις, για να μάθουμε παρέα για τα παιδιά του κόσμου, ώστε να γίνουν οι μικροί μας
συναγωνιστές στους μικρούς και μεγάλους αγώνες που δίνουμε, για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών και των νέων, για μια ποιοτικά ανώτερη κοινωνία.
•Δέσποινα Παναγιώτου
Υπεύθυνη Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων Κ.Σ ΕΔΟΝ

μαθητές

T

α τελευταία πέντε χρόνια μαθητές και καθηγητές γινόμαστε θύματα των
«νέων» αλλαγών του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς αλλάζουν ώρες
διδασκαλίας, διδακτική ύλη, κ.α. Τώρα γίνεται προσπάθεια επιβολής νέων
αντιδραστικών μέτρων όπως π.χ. των εξετάσεων ανά τετράμηνο στα σχολεία.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει αυτά τα μέτρα ετσιθελικά, αγνοώντας το
δημοψήφισμα των μαθητών το 2016 και τις συλλογές υπογραφών τη φετινή
χρονιά. Οι καθηγητες στο δημοψήφισμα τους, έδειξαν ότι ούτε αυτοί συμφωνούν με
τις αποφάσεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση όμως θέλει να μετατρέψει
το σχολείο σε ένα εξεταστικό κέντρο όπου οι μαθητές και οι καθηγητές θα τρέχουν
για να καλύψουν την ύλη. Για αυτό και η κυβέρνηση προωθεί τώρα τη μείωση των
ωρών που οι καθηγητές μας εργάζονται για να μας προσφέρουν ολόπλευρη μόρφωση
(μείωση ωρών για παραστάσεις, θεατρικά, μείωση ωρών υπεύθυνου τμήματος κ.α.)
Επιπλέον ως μαθητές γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τον αυταρχισμό της κυβέρνησης
καθώς πολλές φορές οι γραμματείες των ΕΣΕΜ κάλεσαν τον Υπουργό Παιδείας για
διάλογο για το μέλλον των μαθητών και ο Υπουργός δεν ανταποκρίθηκε. Επίσης οι νέοι
κανονισμοί λειτουργίας επιβλήθηκαν χωρίς διάλογο με τους οργανωμένους μαθητές.
Το ίδιο έγινε τώρα και με τους καθηγητές καθώς ούτε με αυτούς έγινε διάλογος
για τις αλλαγές και τα μέτρα που θέλουν να εφαρμόσουν. Ωστόσο με το φασιστικό
- ναζιστικό μόρφωμα ΕΛΑΜ ο Υπουργός όχι μόνο δέχτηκε να συζητήσει αλλά όπως
δήλωσε έχουν κοινές αξίες! Πως αντιδρούμε εμείς ως νεολαία; Πως αντιμετωπίζουμε
τον αυταρχισμό της κυβέρνησης;

Α

ίσθηση και ανησυχία προκαλούν τα έκτροπα που
δημιουργήθηκαν την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς σε
πολλά σχολεία ανά το παγκύπριο από μερίδα μαθητών.

Σε αρκετά λύκεια, μερίδα μαθητών επαναλαμβάνοντας
μια συνήθεια που παρατηρείται εδώ και μερικά χρονιά στο σχολικό
χώρο, προέβησαν σε δημιουργία πάνο σε αρκετές περιπτώσεις με
υβριστικό περιεχόμενο ενώ την ίδια ώρα έριξαν φωτοβολίδες με
κίνδυνο να τραυματίσουν ανυποψίαστους συμμαθητές τους.
Παρόλ’ αυτα τα έκτροπα υπήρξαν σε πολλά σχολεία μαθητές που με
κόσμιο τρόπο μέσα από την ανάρτηση πανό τάχθηκαν υπέρ του αγώνα
των καθηγητών και ενάντια στις αντιπαιδαγωγικές και αυταρχικές
πολιτικές της κυβέρνησης στην εκπαίδευση.
Απαράδεκτη και καταδικαστέα η στάση των ΜΜΕ αφού μετά από
αρκετά χρόνια που οι μαθητές ακολουθούν το έθιμο των φωτοβολίδων
θυμήθηκαν να θίξουν αυτό το έθιμο με ένα και μόνο σκοπό,να πλήξουν
τον αγώνα των εκπαιδευτικών και να κατηγορήσουν το δημόσιο
σχολείο. Τα ΜΜΕ βέβαια δεν βρήκαν χώρο να παρουσιάσουν τους
μαθητές που στηρίζουν τους καθηγητές και αντιστέκονται στον
ετσιθελισμό της κυβέρνησης. Είναι τα ίδια ΜΜΕ που προσπαθούσαν
όλο το καλοκαίρι να μας πείσουν ότι οι καθηγητές μας έχουν άδικο.
Για εμάς όμως, οι καθηγητές μας παρέδωσαν μαθήματα ζωής και
αντίστασης.
Μάριος Χατζηηλία
ΠΕΟΜ Λυκείου Βεργίνας
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Με οργανωμένες κινητοποιήσεις μαζί μπορούμε να πούμε όχι! Στις 28 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε Πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και εμείς
ως μαθητές παρευρεθήκαμε διεκδικώντας μαζί με τους καθηγητές τα δικαιώματα μας.
Οι γραμματείες των ΕΣΕΜ Λευκωσίας-Κερύνειας, Λάρνακας και Αμμοχώστου έκαναν
το δικό τους χαιρετισμό δηλώνοντας πως ο αγώνας μαθητών και καθηγητών για ένα
πραγματικά ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο είναι κοινός. Οι χιλιάδες κόσμου
που συμμετείχαν δείχνουν το δρόμο ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα σχολείο
της βαθμοθηρίας και του ανταγωνισμού δεν θα περάσει.
Εμείς οι μαθητές λέμε όχι στην κυβέρνηση με τον συνεχή αγώνα μέσα στα σχολεία.
Μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέρμα στη
αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Η σχολική χρονιά που
έρχεται θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αν μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, οι
συνέπειες θα είναι μεγαλύτερες για ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο για τους
καθηγητές και τους μαθητές. Ως ΠΕΟΜίτες είμαστε περήφανοι για τους καθηγητές
μας αλλά και για τους μαθητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση και έδειξαν τη
θέληση τους για να αγωνιστούν για ένα καλύτερο σχολείο της κριτικής σκέψης και
της ολόπλευρης μόρφωσης.
•Γιάννος Κόμπος
ΠΕΟΜ Τεχνικής Σχολής
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
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ετά λύπης μας παρατηρούμε ότι για άλλη μια
φορά οι νέοι της Κύπρου, οι νέοι του τόπου
μας αντιμετωπίζονται ως πειραματόζωα στο
πλαίσιο της λεγόμενης «Πανεπιστημιακής
αναβάθμισης». Οι φοιτητές βρίσκονται
μπροστά στις νεοφιλελεύθερες, αντί - φοιτητικές
πολιτικές που ακολουθούνται από τις Πρυτανείες των
Δημοσίων Πανεπιστήμιων του τόπου μας, οι οποίες θέτουν
το ίδιο τους το μέλλον σε κίνδυνο.

Η κυπριακή κοινωνία διανύει ένα διάστημα όπου η παιδεία
του τόπου μας, βρίσκεται σε μια κρίση άνευ
προηγούμενου. Η φιλοσοφία των πολιτικών
που προωθούνται από την παρούσα Κυβέρνηση,
δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα ακόμη
και τα δύο μεγάλα δημόσια Πανεπιστήμια του
τόπου μας. Προωθούνται αυτοχρηματοδοτούμενα
προγράμματα σπουδών τόσο από τις Πρυτανικές
αρχές του Πανεπιστήμιου Κύπρου όσο και από
αυτές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι ζήτημα φιλοσοφίας…
Η χρονική συγκυρία στην οποία προωθούνται αυτές οι πολιτικές από πλευράς των
Δημοσιών Πανεπιστημίων του τόπου συμπίπτει με την περίοδο που η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη-ΔΗ.ΣΥ θέτει το Δημόσιο σχολείο σε πλήρη αμφισβήτηση και υπόσκαψη.
Είναι νωπές στη μνήμη μας οι δηλώσεις του προέδρου του ΔΗ.ΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου,
ότι το κράτος πρέπει να στηρίζει την ιδιωτική εκπαίδευση «Όσον αφορά το ζήτημα
της μεγάλης εξοικονόμησης δημόσιων πόρων από την επιλογή της ιδιωτικής
εκπαίδευσης, είναι ένα θέμα που είναι καιρός να μπει στην ατζέντα της δημόσιας
συζήτησης για την παιδεία. Δηλαδή πως το κράτος θα μπορούσε να στηρίξει την
ιδιωτική παιδεία και να παρέχει κίνητρα προς τους γονείς να την επιλέγουν, ώστε
από τη μια να εξοικονομούνται διαθέσιμοι πόροι του
κράτους και να ανεβάζουμε την ποιότητα της παρεχόμενης
παιδείας για τα παιδιά μας από την άλλη». Βέβαια, δεν
θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε ούτε τις δηλώσεις του
Βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ, Μάριου Μαυρίδη, ο οποίος από το
2013 δήλωνε «Από την στιγμή που η κοινωνία πληρώνει,
επενδύει στην εκπαίδευση, και ο σπουδαστής ωφελείται,
τότε με την σειρά του, και ο τελευταίος πρέπει να επενδύει
στο κράτος, πληρώνοντας κάποιο ποσό».

η μόρφωση είναι
κοινωνικό αγαθό
και τα δημόσια
πανεπιστήμια της
Κύπρου δεν μπορούν να
λειτουργούν με
επιχειρηματική
λογική

Ήδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία για έγκριση διατμηματικού
προγράμματος σπουδών στην Αγγλική γλώσσα που
θα προσφέρεται από την Σχολή Θετικών Επιστημών
και συγκεκριμένα από το τμήμα της Πληροφορικής.
Η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει δίδακτρα ύψους
€6,500 το χρόνο. Σε περίπτωση που τα δημόσια
πανεπιστήμια προχωρήσουν στη δημιουργία
προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα, κανένας
δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η πρακτική δεν θα
ακολουθηθεί και σε όλα τα προγράμματα που προσφέρει το πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα στο ΤΕΠΑΚ, το εν λόγω ζήτημα, συζητήθηκε ήδη στην Επιτροπή
Κανόνων και Κανονισμών του πανεπιστημίου, στην οποία κατατέθηκαν
τροποποιήσεις ώστε να προωθηθούν δίδακτρα σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
Κάτι τέτοιο, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εφόσον, ουσιαστικά είναι λες και
δημιουργείται και εκεί πρόσφορο έδαφος ώστε να επιβληθούν δίδακτρα και σε
άλλα προγράμματα σπουδών.
Τόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και το ΤΕΠΑΚ μπορούν κάλλιστα να
προσφέρουν προγράμματα στην αγγλική γλώσσα, χωρίς δίδακτρα.
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η προσέλκυση ξένων
φοιτητών και ταυτόχρονα η διαφύλαξη του δημόσιου
χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Αυτό άλλωστε
συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου,
όπως π.χ. στα δημόσια πανεπιστήμια
της Γερμανίας.

Στην δική μας αντίληψη η μόρφωση είναι κοινωνικό αγαθό
και τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου δεν μπορούν να
λειτουργούν με επιχειρηματική λογική. Η επιβολή διδάκτρων
σε προπτυχιακά προγράμματα δεν ανταποκρίνεται σε καμία
περίπτωση στην αποστολή του δημόσιου πανεπιστημίου.
Η εκπαίδευση που προσφέρουν πρέπει να εξακολουθήσει
να είναι δωρεάν και ταυτόχρονα προσβάσιμη προς όλους
τους νέους.

Εμείς με τη σειρά μας, καλούμε και τα δυο Πανεπιστήμια να
εγκαταλείψουν τις οποίες σκέψεις για δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων
προπτυχιακών προγραμμάτων. Θεωρούμε ότι αυτό το βήμα θα είναι η ταφόπλακα
στα Δημόσια Πανεπιστήμια και θα ανοίξει οριστικά ο δρόμος τόσο για καθολική
επιβολή διδάκτρων όσο και για ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων.
Το φοιτητικό κίνημα με μπροστάρη την Προοδευτική Κ.Φ έδωσε αγώνες για
την ίδρυση των Δημοσίων Πανεπιστημίων και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για
την διαφύλαξη του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τόσο του Πανεπιστημίου
Κύπρου όσο και του ΤΕΠΑΚ. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε μπροστά στον αγώνα
για την διαφύλαξη του χαρακτήρα των Δημόσιων Πανεπιστημίων τόσο
στα σώματα στα οποία εκπροσωπούμε τους φοιτητές όσο και έξω
από αυτά. Καλούμε τον κάθε φοιτητή να συστρατευθεί με την
Προοδευτική για την διαφύλαξη του χαρακτήρα των Δημοσίων
Πανεπιστήμιών του τόπου μας.
•Παναγιώτης Αθηνή
Πρόεδρος Προοδευτικής
Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Συμβουλίου Συγκλήτου
Πανεπιστημίου Κύπρου

νέοι εργαζόμενοι
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Άπιαστο όνειρο...
Ο κάθε νέος, είτε αυτός είναι φοιτητής σε άλλη πόλη, είτε εργάζεται, είτε επιθυμεί να φτιάξει την
δική του οικογένεια, χρειάζεται μια στέγη . Η «ανεξαρτητοποίηση» του κάθε νέου αποτελεί σημαντικό
βήμα για να πάρει την ζωη του στα χέρια του και περνά από την απόκτηση της δικής του στέγης,
γεγονός που αποτελεί, ή θα έπρεπε να αποτελεί αυτονόητη εξέλιξη. Αλλά όπως και τόσες άλλες
αξίες και όνειρα των νέων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού,
φρόντισαν να το «κούρεψουν», να το κάνουν και αυτό δύσκολο και άπιαστο.

«Αντιστρόφως ανάλογα...»
Απο το σχολέιο πάντα μου άρεσε η αντίφαση σε αυτή στην φράση που συναντούσαμε στα μαθηματικα…
«αντιστρόφως ανάλογα». Και θυμάμαι τους συμμαθητές μου, που θεωρούσαν αχρείαστη αυτή την
έννοια και αναρωτιόνταν «που θα το χρειαστούμε;» Έλα όμως που μας βοήθησε η οικονομική κρίση
και η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού να το αντιληφθούμε.
Oι μισθοί έιναι σε τραγικά χαμηλά επίπεδα αφού στην «μεταμνημονιακή εποχή» κυμαίνονται
στις περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ των 600 και 1000 ευρώ. Ταυτόχρονα τα ενοίκια έχουν
εκτοξευτεί στα ύψη με τα ενοίκια για μονάρια ή δυάρια να φτάνουν πολλές φορές σε τιμές μισές
ή και ψηλότερες και των μισθών.
Οι ευκαιρίες για ανέγερση κατοικίας είναι σχεδόν ανύπαρκτες, παρά τα ωραία σλόγκαν στις
διαφημίσεις τραπεζών και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης που μοιάζουν να έρχονται από άλλο
πλανήτη της κυβέρνήσης.
Πλεονασματικός προϋπολογισμός, ελλειμματική στεγαστική πολιτική.
Αν και η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για την εξασφάλιση του οποίου
πρωταρχική ευθύνη θα έπρεπε να έχει το κράτος, έφτασε να αποτελεί στις μέρες μας τεράστιο
πρόβλημα για τους νέους ανθρώπους. Στο πλαίσιο του καπιταλισμού το κράτος δεν υποχρεούται
να προσφέρει στέγη στους πολίτες. Αντιθέτως, η στέγαση αποτελεί μια μεγάλη βιομηχανία η οποία
επιφέρει κέρδη σε αυτούς που κατέχουν το κεφάλαιο. Σήμερα που η κρίση του συστήματος έχει
οξύνει ακόμη περισσότερο τις αντιθέσεις, η εξεύρεση στέγης αποτελεί γολγοθά για τους νέους,
την ίδια στιγμή που το κράτος σφυρίζει αδιάφορα.

Μείωση των ενοικίων και παροχή κινήτρων
Η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων με στόχο τη
μείωση των ενοικίων θα αποτελούσε μια πολύ καλή λύση. Αντ΄αυτού η
κυβέρνηση Αναστασιάδη -Συναγερμού προτιμά να πουλά υπηκοότητες
παρέχοντας κίνητρα σε έχοντες να αγοράσουν διαμερίσματα προωθώντας
δηλαδη εμμέσως πλην σαφώς τις υψηλές τιμές, αφού και οι ιδιοκτήτες
θέλουν αυτούς τους πελάτες.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθέι και η προσπάθεια του ΑΚΕΛ για
νομοθετική ρύθμιση των Ενοικίων το 2013 η οποία αναπέμθήκε από
τον Αναστασιάδη.

Η εκκλησία θα μπορούσε να βοηθήσει
Η εκκλησία θα μπορούσε να βοηθήσει νεαρά ζευγάρια ή με την ανέγερση
πολυκατοικιών με φθηνά ενοίκια ή με την παραχώρηση γης της σε
ζευγάρια κτλ.
Παρόλα αυτά προτιμά με την βοήθεια και ανόχη της κυβέρνησης να
ανεγείρει ξενοδοχεία και μεγαλοπρεπής ναούς.

Προτάσεις και Λύσεις υπάρχουν

Μόνο συμμετοχή, οργάνωση, διεκδίκηση

Όπως και με όλα σχεδόν τα προβλήματα των νέων και της κοινωνίας ευρύτερα, οι λύσεις υπάρχουν
ή μπορούν να βρεθούν φτάνει η εκάστωτε κυβέρνηση ή βουλή να θέλει να βρεί την λύση.

Το πρόβλημα της στέγασης, όπως και πολλά άλλα προβλήματα, θα λυθεί
μόνο μέσω του συλλογικού αγώνα στον οποίο πρέπει να βρίσκονται
οι νέοι. Μόνο μέσω της οργανωμένης πάλης και της διεκδίκησης θα
καταφέρουμε να αποκτήσουμε τα καταπατημένα μας δικαιώματα. Η
αποχή μας από την πολιτική διαδικασία, δίνει απλώς το δικαίωμα
σε όσους τίθενται ενάντια στο συμφέρον των νέων και των χαμηλών
κοινωνικών στρωμάτων να συνεχίσουν στην ίδια πορεία. Μόνο με
ισχυρό ΑΚΕΛ και ΕΔΟΝ θα μπορέσουν να νικήσουν οι αγώνες μας. Θα
μπορέσουμε εμείς η νέα γενιά, με το μοναδικό κόμμα που ανέκαθεν
ήταν στο πλευρό μας, να διεκδικήσουμε και κερδίσουμε το δικαίωμα
μας στην στέγη και την δουλειά με δικαιώματα.

Ως ΕΔΟΝ έχουμε συγκεκρίμενες προτάσεις για αντιμέτωπιση του στεγαστικού προβλήματος των
νέων για παράδειγμα :
• Οι Φορολογικές ελαφρύνσεις στην αγορά-ανέγερση 1ης κατοικίας για τα νεαρά ζευγάρια θα
μπορούσαν σε συνδυασμό με άλλα μέτρα να αποτελέσουν βοήθεια.
• Η ανέγερση οικιστικών μονάδων ψηλής ποιότητας από το κράτος για εξυπηρέτηση των ασθενέστερων
εισοδηματικά στρωμάτων.
• Συνέχιση και ενίσχυση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως
Στέγης που θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση Χριστόφια. Διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου
του Οργανισμού μακριά από τις λογικές της ιδιωτικοποίησης του και της ανταγωνιστικότητας έναντι
των εμπορικών τραπεζών.
• Σχέδιο παροχής πολύ φθηνών οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια που επιθυμούν εγκατάσταση στην
ύπαιθρο.
• Επαναφορά του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου για τους πρόσφυγες και τα ασθενέστερα εισοδηματικά
στρώματα.
• Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε νεαρά ζευγάρια στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Γιατί είναι ο συνδυασμός των κουτσουρεμένων εργασιακών δικαιωμάτων
και των ψαλιδισμένων μισθών που με τα ψηλά ενοίκια και τις δυσεύρετες
ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθιστούν το δικαίωμα μας στη στέγη
άπιαστο όνειρο. μας οδηγούν μακρία απο το δικαίωμα στην στέγη.
•Αντρέας Χατζηκαλλής
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

18

Οκτώβρης
2018

πολιτική

Παρόλα αυτά ο «ανεμοστρόβιλος» κυβέρνησης ΑναστασιάδηΔΗΣΥ δεν σταματά μονάχα εδώ. Πρόσφατα πήρε ακόμη και
με την μορφή του «ουροδοχείου» σε σχήμα σκυφτής, γυμνής
γυναίκας που ήλθε στο προσκήνιο μετά από καταγγελία
του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ. Το συγκεκριμένο
αντικείμενο χρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, δηλαδή από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη αλλά και από
κονδύλια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «καινοτομία».
Πράξη που φανερώνει το σεξισμό, τη χυδαία υποτίμηση και
εμπορευματοποίηση του σώματος και της υπόστασης της
γυναίκας στην όπως θέλουμε να ονομάζουμε «σύγχρονη
Κύπρο» του 2018.

Έ

χουν σχεδόν περάσει επτά μήνες από την δεύτερη εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη ως Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και του Δημοκρατικού Συναγερμού ως κυβερνητικό κόμμα και ενώ
μας είχαν υποσχεθεί πως αυτή η πενταετία θα άφηνε πίσω τις δυσμενείς επιπτώσεις του κουρέματος
του 2013, οι άριστοι των «αρίστων» θα έφευγαν από το προσκήνιο των σκανδάλων και όλα πλέον
θα έπαιρναν πορεία ανάπτυξης, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης του 2017 της
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ποσοστό της τάξης του 25,2% ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας
ή του κοινωνικού αποκλεισμού και διαβιούσε σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές
στερήσεις. Παράλληλα οι μισθοί στη χώρα μας από το 2013 φαίνεται να έχουν υποχωρήσει 20% με 25% με αποτέλεσμα
1 στους δύο Κύπριους να αμείβεται περίπου με μισθό κάτω των 1.250 ευρώ. Την ίδια στιγμή η κοινωνία μας καλείται
να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις των ενοικίων, τις αδικαιολόγητες αυξήσεις των καυσίμων αλλά και την ημι-απασχόληση
κυρίως των νέων ανθρώπων που κάποιοι επιμένουν να το ονομάζουν «μείωση της ανεργίας».
Αν και για κάποιους η παιδεία θα μπορούσε να αποτελεί έστω μια μορφή ελπίδας για τον τόπο, τα πράγματα στο
συγκεκριμένο τομέα φαίνεται να χειροτερεύουν μέρα με την μέρα. Η κυβέρνηση από τις αρχές του καλοκαιριού
ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων από τους εκπαιδευτικούς, καθώς θέλησε να εφαρμόσει σχέδιο στρατηγικής χωρίς
διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η ετισθελική προσπάθεια λοιπόν για «εξ ορθολογισμό» του δημόσιου
σχολείου και η αμφισβήτηση του θεσμού της δημόσια παιδείας προς όφελος της ιδιωτικής έφερε θύελλα αντιδράσεων
όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από ολόκληρη την κοινωνία.
Ο κλονισμός βέβαια της παιδείας του τόπου μοιάζει «μικρός» σε σύγκριση με τον θάνατο του Συνεργατισμού.
Λίγες μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές του 2018 ο Νίκος Αναστασιάδης σε ένα ακόμη «δεσμεύομαι», είπε ότι ο
Συνεργατισμός δεν θα επηρεαζόταν. Αλλά έλα που όχι απλά δεν επηρεάστηκε αλλά δεν κατάφερε ούτε καν να
επιβιώσει. Εν συνέχεια λοιπόν του δράματος, η κυβέρνηση μεθόδευσε από το 2017 όπως λέει η Ερευνητική Επιτροπή,
το κλείσιμο του Συνεργατισμού και την απορρόφησή του από την Ελληνική Τράπεζα, δημιουργώντας μάλιστα για
ακόμη μια φορά μεγάλο πανικό στην κυπριακή κοινωνία για νέα παρατράγουδα στον τραπεζικό τομέα, παρόμοια με
το κούρεμα του 2013. Για να μην αναφερθούμε στα δάνεια εκατομμυρίων που δόθηκαν στους μετόχους της Ελληνικής
για να αγοράσουν τον Συνεργατισμό.
Σε όλα αυτά που όχι μόνο αμαυρώνουν αλλά ξεσηκώνουν κύματα αντιδράσεων από την κοινωνία που βρίσκεται
στο κυκεώνα κοινωνικών προβλημάτων το προεδρικό εναποθέτει τις ελπίδες του στη επικοινωνιακή πολιτική που
ασκεί μέσα από την επιρροή του στο κρατικό κανάλι αλλά και στα ιδιωτικά MME. Πρώτα διορίζει δημοσιογράφους σε
καίριες θέσεις στο προεδρικό και αλλού, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά, ενώ επιπλέον αποφασίζει να τερματίσει
την προβολή εμπορικών διαφημίσεων από το ΡΙΚ με στόχο να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα. Το
κόστος της προσπάθειας αυτής θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες.

Μεγάλα ερωτηματικά δεν προκαλεί μόνο το σεξιστικό
ουροδοχείο ως καινοτομία αλλά και η αποφυλάκιση του
Ρίκκου Ερωτοκρίτου που μεθοδευμένα έγινε χωρίς ιδιαίτερες
εξηγήσεις τόσο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης κ. Ιωνά και το Συμβούλιο Αποφυλάκισής. Στην ίδια
παράμετρο και το θέμα αποφυλάκισης με προεδρική χάρης
(άκουσον, άκουσον!) παιδεραστή. Μάλιστα ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδης απολογήθηκε στην οικογένεια
του θύματος λέγοντας τους ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του.
Το απόστημα του εγκλήματος βρίσκεται όμως και στις τάξεις
της Αστυνομίας, καθώς η πρόσφατη σύλληψη αστυνομικών
για σωματεμπορία ανοίγει ξανά το μεγάλο πρόβλημα τις
σήψης της Κυπριακής Αστυνομίας. Ωστόσο ο κ. Ιωνάς που
άλλοτε έσκιζε τα ιμάτια του αρκείται πλέον στις δηλώσεις
του ότι «γίνονται προσπάθειες» σκεπάζοντας τις αρκετές
περιπτώσεις διαφθοράς που κλονίζουν το Αστυνομικό σώμα
τα τελευταία χρόνια.
Χάος, κυριαρχεί και στα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς
σε όλη την Κύπρο, όπου οι άθλιες συνθήκες υγιεινής αλλά
και εγκαταστάσεων διαλύουν την ωραιοποιημένη εικόνα που
θέλει να παρουσιάζει εδώ και καιρό η κυβέρνηση. Tο όλο θέμα
προέκυψε μετά από ανακοινώσεις της Οργάνωσης μας ΕΔΟΝ
σχολιάζοντας τις άθλιες συνθήκες που ζουν οι στρατιώτες.
Όλα αυτά αποτελούν μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης
της χώρας μας, η οποία συνεχίζει εκτός των άλλων να μένει
μοιρασμένη στα δύο χωρίς προοπτική για επανένωση του
λαού μας, καθώς ο Πρόεδρος αρκείται στο να εύχεται
αλλά να μην εργάζεται εντατικά για την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων. Η πορεία μας όμως ως λαός αλλά
κυριότερα ως νέων ανθρώπων θα κριθεί στην δύναμη μας
για αντίσταση απέναντι στις φιλελεύθερες πολιτικές της
παρούσας κυβέρνησης και των συμμάχων της. Η απόφαση στο
να πούμε όχι σε ότι ως οδοστρωτήρας καθορίζει τα ζωές μας
σίγουρα δεν είναι ο εύκολος δρόμος αλλά παράλληλα είναι
ο μοναδικός που θα μας οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο.
Είναι λοιπόν στα χέρια μας η δύναμη στο να καθορίσουμε
την ζωή μας και να βάλουμε φρένο σε ότι ισοπεδώνει τις
ελπίδες μας σε αυτό το τόπο.
•Χριστιάνα Μανώλη
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Αφιέρωμα
στο Νίκο Γκάτσο
Ένα μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο ποιητή και στιχουργό
Νίκο Γκάτσο, τον πατέρα της σύγχρονης στιχουργικής
την οποία ανέδειξε σε ποιητική τέχνη. Ο Γκάτσος δικαίως
απέκτησε το προνόμιο να συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους
συνθέτες της εποχής του, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο
Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Δήμος Μούτσης
κ.ά. Θα ακουστούν τραγούδια από τις συνεργασίες αυτές
που σφράγισαν την ελληνική δισκογραφία. Ως γέφυρες
ανάμεσα στα τραγούδια θα λειτουργήσουν κάποια από τα πιο
χαρακτηριστικά ποιήματά του από τη συλλογή «Αμοργός».

Πότε: Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, στις 20:30 - 22:30
Που:
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου,
Αρχοντικό Οδού Αξιοθέας, Παλιά Λευκωσία
Δικοινοτική Ορχήστρα Μουσικής
Δωματίου Κύπρου
Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της ορχήστρας
Nihat Agdac και Νάταλη Νεοφύτου, παρέα
με είκοσι επαγγελματίες Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους μουσικούς, επιστρέφουν επί
σκηνής για την φθινοπωρινή τους συναυλία.
Το πρόγραμμα της συναυλίας θα περιλαμβάνει
κλασσικά κομμάτια μεγάλων καλλιτεχνών όπως,
Bach, Albinoni και Mozart. Σολίστες της βραδιάς
θα είναι η Νάταλη Νεοφύτου και η Κρινιώ
Τρούλλου.

Πότε: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 20:30
Πού: Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία
«Το Χαμόγελο
Της Τζοκόντα»
Το μουσικό σύνολο «QUINTUS ENSEMBLE» παρουσιάζει μια διαφορετική
μουσική παράσταση, βασισμένη στο
έργο «Το Χαμόγελο Της Τζοκόντα» του
μεγάλου μουσουργού Μάνου Χατζιδάκη.
Με μια αλλιώτικη ηχοχρωματική
προσέγγιση και γνώμονα τη μουσική
δημιουργία σκοπό έχουν να προσφέρουν
ένα μουσικό ταξίδι στη μοναδική
μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, υπό την
ενορχηστρωτική επιμέλεια του Νεοκλή
Νεοφυτίδη.

Πότε: 15 Οκτωβρίου στις 20:00 | Πού: Θεατράκι ΡΙΚ «Αντρέας Χριστοφίδης»
Κώστας Χατζής
Σπουδαίος καλλιτέχνης με ευρεία απήχηση, λαϊκός τροβαδούρος με όλη τη σημασία του όρου, ο Κώστας
Χατζής σφράγισε μια ολόκληρη εποχή υπηρετώντας πιστά το κοινωνικό τραγούδι για περισσότερες
από τέσσερις δεκαετίες. Με εκείνη την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στην ξεχωριστή φωνή του καταφέρνει να
επικοινωνεί μ’ έναν μοναδικό τρόπο με το κοινό του. Ο κορυφαίος τραγουδοποιός έρχεται, προς όφελος
του ΠΑΣΥΚΑΦ, για να μας ταξιδέψει με την κιθάρα του, με την εκφραστική φωνή του μέχρι εκεί όπου
«Σύνορα η Αγάπη δε Γνωρίζει», μέσα από τα δικά του εμβληματικά τραγούδια που άφησαν εποχή.

Πότε; Πέμπτη 25 Οκτωβρίου στις 20:30
Που; Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

«Υπηρέτης δύο
αφεντάδων»
H θεατρική ομάδα Dell’Arte Projekt επιστρέφει
επί σκηνής, αυτή τη φορά με αφορμή το Διεθνές
φεστιβάλ Κύπρια 2018, με ένα από τα σπουδαιότερα
θεατρικά έργα του Ιταλού συγγραφέα, Carlo Goldoni,
«Υπηρέτης δύο αφεντάδων». Η νεαρή Μπεατρίτσε
φθάνει στην Βενετία μεταμφιεσμένη στον νεκρό
αδελφό της, τον Φεντερίκο. Σκοπός της είναι να
ζητήσει από τον Πανταλόνε, τον πατέρα της Κλαρίσα
την οποία επρόκειτο να παντρευτεί ο Φεντερίκο, τα
λεφτά της προίκας της. Ταυτόχρονα, ψάχνει για τον
αγαπητικό της τον Φλορίντο, τον άντρα που σκότωσε
τον αδελφό της σε μονομαχία.

Επάγγελμα Πόρνη - Λιλή Ζωγράφου
Μετά τις sold-out παραστάσεις στην Αθήνα και την περιοδεία ανά
την Ελλάδα η παράσταση έρχεται και στην Κύπρο. Δύο ιστορίες,
αυτοβιογραφικές από το ομώνυμο βιβλίο δίνουν το στίγμα της εποχής
και σκιαγραφούν τη Λιλή Ζωγράφου, τη συγγραφέα- αγωνίστρια της
Ελλάδας της μεταπολίτευσης: μιας γυναίκας που στάθηκε αταλάντευτη
ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Κομψή, φιλοσοφημένη, εκκεντρική, εστέτ,
μαγκιόρα, σκληρή, τρυφερή η Λιλή Ζωγράφου περνάει δια πυρός και
σιδήρου και βγαίνει νικήτρια.

Πότε: Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στις 20:30
Που:
Κινηματοθέατρο Παλλάς Ρηγαίνης και Αρσινόης, Πύλη
Πάφου, Παλαιά Λευκωσία
«Ορφανά»
Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το βραβευμένο έργο
του του Ιρλανδού πολυμεταφρασμένου συγγραφέα
Ντένις Κέλλυ «Ορφανά». Το έργο διερευνά την ατομική
ευθύνη και την κοινωνική συνείδηση του καθενός μας
όταν βάλλεται άμεσα ή έμμεσα η ύπαρξή μας, στις
πτωχευμένες ηθικά σύγχρονες κοινωνίες μας. Μέσα
από μια «οικογενειακή» ιστορία, που ξετυλίγεται με
στοιχεία θρίλερ, προκύπτουν πλήθος ερωτημάτων:
Μήπως στην προσπάθειά μας να περιχαρακώσουμε
τα όριά μας προκειμένου να προστατεύσουμε τον
εαυτό μας και τους δικούς μας από τους «άλλους»,
γινόμαστε από θύματα θύτες; Μήπως ο ρατσισμός
κι η εγκληματικότητα όταν χτυπάνε την πόρτα μας,
μας μεταμορφώνουν σε ό,τι περισσότερο φοβόμαστε
και μισούμε; Ποια ορφάνια τελικά μας στοιχειώνει
περισσότερο; Ποια ορφάνια είναι περισσότερο
απειλητική για τη ζωή μας; Αυτή της απώλειας από
το θάνατο, εκείνη της εγκατάλειψης από την ίδια την
οικογένεια ή της παραπλάνησης ενός κοινωνικού
συστήματος που υπόσχεται και μετά εγκαταλείπει;

Για τους μικρούς μας φίλους

«Η Ροδού τζαι το χρυσό
βερκίν»
Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει την παιδική παράσταση «Η Ροδού
τζαι το χρυσό βερκίν», σε θεατρική απόδοση της Άνδρης Θεοδότου.
Ένα λαϊκό παραμύθι που μιλά για την αγνή αγάπη, το θάρρος
που αποκτούν οι άνθρωποι όταν πρόκειται να αγωνιστούν για τα
ιδανικά στη ζωή τους και την αιώνια πάλη ανάμεσα στο καλό και το
κακό. Μέσα από τη φρέσκια σκηνοθετική ματιά του καταξιωμένου
Ελλαδίτη σκηνοθέτη Δημήτρη Δεγαΐτη, οι ηθοποιοί με φαντασία και
δημιουργικότητα μας ταξιδεύουν στις Ινδίες, όπου ένας έμπορος κάνει
το τελευταίο του ταξίδι και η κόρη του ζητά σαν δώρο να της φέρει «το χρυσό βεργί». Αρχίζει το μαγικό ταξίδι
της αναζήτησης, της περιπέτειας και της πραγματικής αγάπης.

Που και πότε;

Λευκωσία, Flea Theatre – Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί
Από Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 28 Οκτωβρίου
Λεμεσός, Θέατρο Ένα (Β’ Λαϊκή Αγορά), Κυριακή 25 Νοεμβρίου
Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 11:00 π.μ.
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ημαντικό γεγονός στην ιστορία του λαού μας ήταν η υπό όρους εκχώρηση της Κύπρου από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία στην Μεγάλη Βρετανία το 1878, γεγονός που έδωσε ψεύτικες ελπίδες στο λαό μας για
καλύτερη διαβίωση. Το 1928 διορίστηκε νέος Κυβερνήτης της Κύπρου ο sir Ronald Storrs, αξιωματικός
της Βρετανίας με διακρίσεις στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα περίπου χρόνο μετά (1929) ξεσπά μια από
της μεγαλύτερες καπιταλιστικές κρίσεις μέχρι τότε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το λεγόμενο
Κραχ. Η έκταση της οικονομικής κρίσης επηρέασε και την Βρετανία σε σημείο που, οικονομικά η Κύπρος,
ως αποικία της, να βρεθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Έτσι οι Βρετανοί θα ακολουθήσουν στο νησί μια στυγνή
οικονομική πολιτική εις βάρος του κυπριακού λαού.

Οικονομική κατάσταση του νησιού
Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας Βρετανός κρατικός υπάλληλος στο νησί έπαιρνε
ημερομίσθιο περίπου 4 λίρες ενώ ένας κύπριος εργάτης περίπου 2 σελίνια. Σε θέματα φορολογίας, ο Κυπριακός λαός
όφειλε να καταβάλλει τον Σουλτανικό φόρο υποτέλειας, που υπήρχε επί Τουρκοκρατίας, ο οποίος ήταν υψηλός σε σχέση
με τα συνολικά έσοδα της Κύπρου της περιόδου αυτής. Το ποσό αυτό όμως, η Βρετανική Κυβέρνηση από το 1878, δεν
το κατέβαλε ποτέ στον Σουλτάνο εξαιτίας της μη πληρωμής των δανείων που χρωστούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία
στους Βρετανούς, αλλά το αξιοποιούσε για δικούς της σκοπούς. Ο κυπριακός λαός στην πλειοψηφία του, ζούσε στην
φτώχεια και εξαθλίωση, συνέχιζε να πληρώνει ακριβά και επί Αγγλοκρατίας. Με τον ερχομό όμως των Βρετανών
στο νησί, αναπτύχθηκε πιο γρήγορα ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, με την εμφάνιση πολυεθνικών εταιρειών,
αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων, κυρίως για εκμετάλλευση των μεταλλείων και λιμανιών του νησιού.
Σε αυτά τα δεδομένα οι Κύπριοι γίνονται θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, ενώ οι Κύπριοι αστοί συνεργάζονται
με τους Βρετανούς πλουτίζοντας εις βάρος των υπολοίπων. Έτσι γίνεται πιο εμφανής ο διαχωρισμός του λαού
μας σε εργατική και σε αστική τάξη. Η αστική τάξη, φυσιολογικά είχε πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση από τους
Βρετανούς, κυρίως οικονομική.

επετειακά

Τα αίτια της
εξέγερσης
Εξαιτίας της καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης του
1929, θα ξεσπάσει στην
Κύπρο το Σεπτέμβριο του
1931 οικονομική κρίση, λόγω
σοβαρού ελλείμματος του
Κυπριακού προϋπολογισμού,
περίπου 11.000 λίρες που για
την εποχή ήταν υψηλό ποσό. Οι
Βρετανοί εφάρμοσαν νομοσχέδιο
τον Οκτώβριο του 1931 με νέες
φορολογίες για κάλυψη του
ελλείματος. Οι νέες φορολογίες
για πρώτη φορά έθιγαν σε
μεγάλο βαθμό και τα συμφέροντα
τόσο της αστικής τάξης όσο και
της Εκκλησίας της Κύπρου. Έτσι
οι αστοί και εκκλησιαστικοί
πολιτευτές έρχονται σε ρήξη με
τους Βρετανούς αλλά και μεταξύ
τους με αφορμή το φορολογικό.
Αποτέλεσμα τον Οκτώβριο
του 1931 ήταν να ξεσπάσουν
διαδηλώσεις σε όλη την Κύπρο,
κυρίως με οικονομικά αιτήματα.
Φυσικά εκκλησία και αστική τάξη
για να φέρουν μαζί τους ολόκληρο
το λαό, γενίκευσαν τη φορολογία
ως μέτρο οικονομικό κατά του
έθνους, αξιοποιώντας τα αγνά
εθνικά αισθήματα του λαού για
απαλλαγή από τον αγγλικό ζυγό και
αυτοδιάθεση.
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Με τον ερχομό όμως των
Βρετανών στο νησί, αναπτύχθηκε
πιο γρήγορα ο καπιταλιστικός
τρόπος παραγωγής, με την
εμφάνιση πολυεθνικών εταιρειών,
αμερικανικών και βρετανικών
συμφερόντων, κυρίως για εκμετάλλευση
των μεταλλείων και λιμανιών του
νησιού. Σε αυτά τα δεδομένα οι Κύπριοι
γίνονται θύματα εργασιακής
εκμετάλλευσης, ενώ οι Κύπριοι
αστοί συνεργάζονται με τους
Βρετανούς πλουτίζοντας εις
βάρος των υπολοίπων.
Σε κάποια φάση οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών. Τα μεσάνυχτα
η λαϊκή οργή εκτονώθηκε απροσδόκητα με τον εμπρησμό του Κυβερνείου που
ήταν το σύμβολο της αποικιοκρατίας.
Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στην Αμμόχωστο, στη Λάρνακα και στην
Κερύνεια. Στην Πάφο, ο Άγγλος διοικητής απαγόρευσε κάθε διακίνηση
περιορίζοντας τους κατοίκους στα σπίτια τους για αποφυγή επεισοδίων,
ενώ στη Λεμεσό λίγο έλειψε οι κάτοικοι να κάψουν ζωντανό τον Άγγλο
διοικητή. Από τις συγκρούσεις έχασαν τη ζωή τους εννέα άτομα από
τους πυροβολισμούς, ενώ περίπου τριάντα τραυματίστηκαν σοβαρά.
Σύμφωνα με όσους έζησαν τα γεγονότα, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων

Ιστορικό της εξέγερσης
Η αρχή ξεκινά όταν ο μητροπολίτης Κιτίου
Νικόδημος Μυλωνάς παραιτείται από το
νομοθετικό συμβούλιο μαζί με άλλους
3 ελληνοκύπριους βουλευτές στις 17
Οκτωβρίου 1931 και ο ίδιος τρείς μέρες
μετά από την Λεμεσό, καλούσε τον λαό σε
αντίσταση. Ξεκίνησε τότε ένας έντονος λαϊκός
ενθουσιασμός. Ακολούθησε η παραίτηση και
των υπόλοιπων βουλευτών και η κήρυξη
της επανάστασης από τον αρχιμανδρίτη
Διονύσιο Κυκκώτη. Στις 21 Οκτωβρίου
πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση στην
Λευκωσία στην οποία, εντελώς αυθόρμητα
σχηματίστηκε ένα πλήθος που πορεύθηκε
προς το κυβερνείο, για να επιδώσει ψήφισμα
διαμαρτυρίας στον Κυβερνήτη. Πολλοί από
το πλήθος μέσα στην οργή τους οπλίστηκαν
με ξύλα και πέτρες. Η κατάσταση ήταν εκτός
ελέγχου με τους διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες
και να προσπαθούν να μπουν στο Κυβερνείο.
Έτσι κατέφθασαν αστυνομικά αυτοκίνητα, αλλά
ένα από τα αυτοκίνητα ανατράπηκε και κάηκε,
και η φωτιά του έκαψε και τα υπόλοιπα.

ήταν κυρίως μαθητές και μέλη του Κομμουνιστικού
Κόμματος Κύπρου. Μετά την βίαιη καταστολή ο
κυβερνήτης Storrs αποφάσισε να συλλάβει και να
εξορίσει στην Αγγλία 10 βασικούς ηγέτες.

Η επόμενη της εξέγερσης…
Ακολούθησαν απάνθρωπα μέτρα που
καταπατούσαν τα πλέον στοιχειώδη
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο κάτ’ οίκον
περιορισμός, η απαγόρευση εθνικών ή
πολιτικών συμβόλων, πλην συμβόλων της
Βρετανίας, απαγόρευση συναθροίσεων άνω
των πέντε ατόμων, επιβολή λογοκρισίας
στις κυπριακές εφημερίδες κλπ. Η πολιτική
του Storrs κρίθηκε αποτυχημένη και μέσα
σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνει
αλλαγή κυβερνήτη με νέο κυβερνήτη
τον Χέρμπερτ Ρίτσμοντ Πάλμερ. Η
περίοδος που ακολούθησε στην
Κύπρο ονομάστηκε «Παλμεροκρατία»
και χαρακτηρίστηκε ως μια από τις
σκληρότερες λόγω των δικτατορικών
μέτρων που πήρε κατά του λαού μας.
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Ο ρόλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος
Κύπρου στην εξέγερση
Το Κομμουνιστικό Κόμμα από τα πρώτα του
βήματα βρέθηκε αντιμέτωπο με την λυσσαλέα
αντίδραση
της αγγλικής

αποικιοκρατίας
και του ντόπιου
κατεστημένου.
H
αγγλική
αποικιοκρατία
είδε στο KKK
την πιο συνεπή
αντιιμπεριαλιστική
δύναμη. Εκείνη τη
δύναμη που θα
συνιστούσε την πιο σοβαρή απειλή για την κυριαρχία
της πάνω στη Κύπρο, που έθετε σαν πρώτιστο στόχο την
απαλλαγή του λαού από τους Άγγλους και το δικαίωμα
του λαού για αυτοδιάθεση. Από την πλευρά της, η
αστική τάξη της εποχής και γενικά όλες οι συντηρητικές
δυνάμεις της κυπριακής κοινωνίας δικαιολογημένα
έβλεπαν στο ΚΚΚ εκείνη τη δύναμη, που θα αμφισβητούσε
και θα αντιπάλευε τα ταξικά τους συμφέροντα και την
ασυδοσία τους, θα αφύπνιζε τους καταπιεσμένους και
καταφρονημένους, θα αμφισβητούσε το ιδεολογικό
και πολιτικό τους μονοπώλιο και θα αγωνιζόταν για τη
χειραφέτηση του λαού.

Στη διάρκεια της εξέγερσης το KKK προσπάθησε να υλοποιήσει
τη διαχρονική θέση του για ενιαίο αντιαποικιακό μέτωπο, μιας
και τα γεγονότα πριν την εξέγερση δημιούργησαν τέτοιο κλίμα
ανάμεσα στο λαό που ευνοούσε μια τέτοια λαϊκή εξέγερση. Η
ηγεσία του κόμματος επιχείρησε να συντονίσει τις ενέργειες
του με τη δεξιά, εθνικιστική παράταξη και την εκκλησία αλλά
ταυτόχρονα επιχείρησε να προωθήσει κοινή δράση και με την
τ/κυπριακή κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός
Γραμματέας του Κόμματος Χαράλαμπος Βατυλιώτης σε συνάντηση
του με τον αρχιεπίσκοπο δήλωνε την στήριξη και διάθεση του
κόμματος στις προσπάθειες της εκκλησίας κατά των Άγγλων.
Κάτι που μαρτυρεί με τον πιο τρανό τρόπο ότι διαχρονικά το
ΚΚΚ και ΑΚΕΛ μετέπειτα, ήταν εκείνη η δύναμη η οποία μπροστά
στα εθνικά ζητήματα του τόπου άπλωνε χέρι συνεργασίας με τις
υπόλοιπες δυνάμεις του τόπου, οι οποίες τις περισσότερες φορές
όχι μόνο αρνήθηκαν να συνεργαστούν αλλά προτιμούσαν τον
αγγλικό ζυγό για χίλια χρόνια παρά τους «κομμουνιστές».

Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των ατόμων που έλαβαν μέρος στα
βίαια γεγονότα ήταν μαθητές και μέλη του ΚΚΚ κάτι που ενόχλησε
ακόμα περισσότερο του Βρετανούς που έβλεπαν το ΚΚΚ ως εκείνο
το οργανωμένο σύνολο που μπορούσε να οργανώσει το λαό πολιτικά
κατά της Κυβέρνησης. Μετά την βίαιη καταστολή της εξέγερσης, κατά
την οποία ένας από τους εννέα που σκοτώθηκαν ήταν ο Γιώργος Φιλής,
μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας, το KKK δέχτηκε την ολομέτωπη
επίθεση των αποικιοκρατών, που πίστεψαν ότι έφτασε η ώρα για την
οριστική εξάλειψη του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος στην
Κύπρο. Το KKK και οι οργανώσεις του τέθηκαν εκτός νόμου. Οι ηγέτες του
Κόμματος Χαράλαμπος Bατυλιώτης (Bάτης) και Κώστας Χριστοδουλίδης
(Σκελέας) εξορίστηκαν εκτός Κύπρου. Εκατοντάδες στελέχη και μέλη
του KKK ρίχτηκαν στις φυλακές, βασανίστηκαν άγρια ή εντοπίστηκαν σε
μακρινά χωριά του νησιού εξόριστοι. Ανάμεσα τους ήταν και ο αγωνιστής ποιητής Τεύκρος Ανθίας, μέλος του ΚΚΚ και μελλοντικό μέλος της Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ. Τα έντυπα του Κόμματος απαγορεύθηκαν, όπως και κάθε βιβλίο με
προοδευτικό περιεχόμενο. Όσον αφορά την αστική τάξη και την εκκλησία
που συμμετείχε στην εξέγερση, οι Βρετανοί εξόρισαν όσους θεωρήθηκαν
ως υπαίτιοι για την εξέγερση, ανάμεσά τους οι τρείς ηγέτες της εκκλησίας
που πρωτοστάτησαν στην υποκίνηση του λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
εκκλησία η οποία μέχρι και σήμερα οικειοποιείται τα «Οκτωβριανά», λίγες
μέρες μετά τα γεγονότα ζητούσε δημόσια συγγνώμη για την τροπή που
πήραν οι εξελίξεις και τις καταστροφές στο Κυβερνείο και όλη την Κύπρο.
Το κτύπημα για το ΚΚΚ ήταν μεγάλο, όμως οι Βρετανοί δεν κατόρθωσαν να το
διαλύσουν. Αντίθετα, στην περίοδο της Παλμεροκρατίας το ΚΚΚ ήταν η μόνη
οργανωμένη πολιτική δύναμη που συνέχιζε την αντιαποικιακή πάλη, σε αντίθεση
με πολλούς από τους «εθνικόφρονες» ηγέτες της Δεξιάς που συμβιβάστηκαν και
συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς, παίρνοντας μάλιστα και τιμητικές θέσεις,
όπως προσφωνήσεις του τίτλου «σερ». Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930
το ΚΚΚ αναδιοργανώθηκε και αψηφώντας το στυγνό δικτατορικό καθεστώς της
παλμεροκρατίας ανάλαβε την πρωτοβουλία ανασυγκρότησης και οργάνωσης
του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από την παρανομία. Οι κομμουνιστές
πρωτοστάτησαν στους εργατικούς και απεργιακούς αγώνες εκείνης της εποχής
μέχρι την περίοδο που δόθηκε η ευκαιρία για να βγει από την παρανομία, ιδρύοντας
το ΑΚΕΛ στις αρχές της δεκαετίας του 1940 που θα μετατραπεί σε μια μεγάλη
λαϊκή πολιτική δύναμη που θα οδηγήσει το λαό μας, Ε/Κ και Τ/Κ, σε κοινούς
ταξικούς αγώνες, όπως οι απεργίες του 1948, κερδίζοντας δικαιώματα για το
λαό μας που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Η επιβίωση του κόμματος σε συνθήκες
παρανομίας και με προβλήματα οργάνωσης φανερώνει ότι ο κυπριακός λαός
χρειαζόταν ένα τέτοιο κόμμα που ρίζωσε στην συνείδησή του.

•Αντρέας Σόλωνος
Υπεύθυνος Μορφωτικού Γραφείου Κ. Σ ΕΔΟΝ
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διεθνή

70

χρόνια πέρασαν από την βίαιη εκδίωξη των
Παλαιστινίων από τα σπίτια τους από τις κατοχικές
Ισραηλινές δυνάμεις. 70 χρόνια κραυγών απόγνωσης
χωρίς αντίκτυπο αφού η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να
παραμένει προκλητικά αμέτοχη στην καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων του κατατρεγμένου αυτού λαού.
Φέτος, συμπληρώνονται επίσης 11 χρόνια από τον παράνομο
αποκλεισμό της Γάζας εξαιτίας της βαρβαρότητας του Ισραήλ.
Μια ανοιχτή φυλακή για εκατομμύρια Παλαιστίνιους οι οποίοι ζουν
καθημερινά την βιαιότητα και την απάνθρωπη μεταχείριση από τις
κατοχικές δυνάμεις.
Χιλιάδες άμαχοι και γυναίκοπαίδα προστίθενται καθημερινά στον
κατάλογο των ηρωών, των άγνωστων αυτών ηρωών που παλεύουν
για τα αυτονόητα – για την Δύση – δικαιώματα τους: για ελευθερία,
ειρήνη, αυτοκυριαρχία. Πώς να ξεχάσουμε την αιματοβαμμένη
14η Μαϊου 2018; 61 θάνατοι από σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών,
πέραν των 2.000 τραυματιών σε μία μόνο μέρα στην κατεχόμενη
Παλαιστίνη, αποκλεισμένη από αέρα, γη και θάλασσα. Σε μια
περιοχή όπου διαμένουν 2 εκατομμύρια άτομα, με 96% του νερού να
μην είναι πόσιμο. Με το Ισραήλ να αποκόπτει το ρεύμα συνεχώς και
να απαγορεύει την πρόσβαση σε νοσοκομεία στο 42% των ασθενών.
Οι ευθύνες της Δύσης διαχρονικές και γνωστές. Από την μία, η
ΕΕ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης, αρνείται να
αναστείλει την Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ αφού παραβιάζεται
καθημερινώς το άρθρο 2 της Συμφωνίας το οποίο επιβάλλει την
υποχρέωση του Ισραήλ για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Από την άλλη, οι ΗΠΑ της ελευθερίας και της ισότητας, αποφασίζουν
ετσιθελικά και καταπατώντας κάθε ίχνος διεθνούς δικαίου, να
μεταφέρουν την Αμερικάνικη πρεσβεία από το Τελ Αβίβ – την
διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτεύουσα του Ισραήλ - στην Ιερουσαλήμ.
Μια ξεκάθαρη, συντονισμένη προσπάθεια των ΗΠΑ για προώθηση
της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ,
αψηφώντας τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης
και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η απαξίωση των ΗΠΑ προς την διεθνή κοινότητα και τις διαχρονικές
αποφάσεις των διεθνών οργάνων αποδεικνύεται περίτρανα με
την άσκηση βέτο στο σχέδιο ψηφίσματος για την ανάκληση
της απόφασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να
αναγνωρίσει μονομερώς την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του
Ισραήλ, στην οποία τα υπόλοιπα δεκά τέσσερα κράτη μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας ψήφισαν υπέρ.
Η δε κτητική και βίαιη στάση του Ισραήλ προς τον Παλαιστινιακό
λαό δεν έχει τελειωμό. Η Ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποίησε την
Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 τους Παλαιστίνιους που ζουν σε ένα
κομβικό χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να κατεδαφίσουν τα
σπίτια τους εντός 8 ημερών και να το εγκαταλείψουν. Να σημειώσουμε
ότι το Ισραήλ επικαλείται την ετυμηγορία του Ισραηλινού Ανωτάτου
Δικαστηρίου το οποίο διέταξε την κατεδάφιση των σπιτιών και την
εγκατάλειψη του χωριού από τους 180 κατοίκους με βάση ότι οι
κάτοικοι του χωριού δεν έλαβαν την έγκριση από τις Ισραηλινές
αρχές για οικοδόμηση των σπιτιών τους. Για ακόμη μία φορά, το
Ισραήλ δείχνει την επιθετική του στάση προς τους Παλαιστινίους,
σε μια προσπάθεια βίαιου και αποτελεσματικού διαχωρισμού της
Δυτικής Όχθης.

Η ιστορία της «μεγάλης» Άχεντ
Και κάπου ανάμεσα στην προκλητική στάση Δύσης και Ισραήλ, ένα ανήλικο κορίτσι έρχεται να ανάψει ξάνα την
φλόγα της ελπίδας για τους Παλαιστινίους. Ένα όνομα που θα παραμείνει χαραγμένο στο μυαλό εκατοντάδων
χιλιάδων ανθρώπων ανά το παγκόσμιο ως σύμβολο αγώνα και ελπίδας. Αχεντ Ταμίμι, ετών 16.
Τα ξημερώματα της 19ης Δεκέμβρη 2017, Ισραηλινοί στρατιώτες εισβάλλουν στο σπίτι της, χτυπούν τη μητέρα της
και τα αδέλφια της, κατάσχουν κινητά, υπολογιστές και συλλαμβάνουν την 16χρονη Άχεντ επειδή είχε χειρονομήσει
εναντίον δύο στρατιωτών. Η ανήλικη Αχεντ συνελήφθη για επίθεση κατά στρατιωτών. Μετά από 8 μήνες στην
φυλακή, η Αχεντ αφήνεται ελεύθερη στις 29 Ιουλίου 2018 και μεταφέρεται μαζί με την επίσης κρατούμενη μητέρα
της, από τις ισραηλινές αρχές σε σημείο ελέγχου από όπου μπορούσαν να πάνε στην Δυτική Όχθη, όπου διαμένουν.
Σε δηλώσεις της η Άχεντ τόνισε ακόμα μια φορά το δίκαιο αίτημα του παλαιστινιακού λαού για ίδρυση ανεξάρτητου
κράτους λέγοντας «Οφείλουμε να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες μας για απελευθέρωση της Παλαιστίνης».
•Αντιγόνη Κουνούπη
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

H

Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά (ΕΕΑ/ΒΠΑ) καταδίκασε την απόφαση της
αμερικανικής κυβέρνησης να τερματίσει κάθε χρηματοδότηση στην UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ
αφιερωμένη στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Η UNRWA (United Nations Relief and Works Agency/ Οργανισμός Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών)
δημιουργήθηκε το 1949 για να στηρίξει τους Παλαιστίνιους που βίαια διώχθηκαν από τον τόπο τους εξαιτίας
της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδίωξαν την διάλυση του οργανισμού για
να αποδυναμώσουν το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστίνιων προσφύγων.
Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τις σχέσεις
με την Παλαιστίνη και αντιπρόεδρος της ΕΕΑ/ΒΠΑ δήλωσε:
«Η απόφαση της κυβέρνησης Trump για τερματισμό της χρηματοδότησης UNRWA είναι ντροπιαστική και
καταδεικνύει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζει σοβαρά την ειρήνη. Η απόφαση του Trump
υπονομεύει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών
και της ειρηνευτικής διαδικασίας και βρίσκεται στο
ίδιο πλαίσιο με την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ
να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα
του Ισραήλ. Η άρνησή του να καταδικάσει την
κατασκευή οικισμών και η άνευ όρων στρατιωτική
και πολιτική υποστήριξη του στο Ισραήλ είναι οι
μεγαλύτερες απειλές για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη
στην περιοχή σήμερα… Κάθε μέρα 5 εκατομμύρια
Παλαιστίνιοι βασίζονται στην UNRWA για να έχουν
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Τα ανθρώπινα
δικαιώματα δεν πρέπει να υπόκεινται στις πολιτικές
επιβουλές του οποιουδήποτε. Ο πρόεδρος Τραμπ
δείχνει πλήρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει
την UNRWA με πρόσθετα κεφάλαια για να γίνουν
λιγότερο αισθητές οι επιπτώσεις της απώλειας της
αμερικανικής χρηματοδότησης μέχρι να βρεθούν
εναλλακτικές λύσεις και να ανοίξει το δρόμο για την
ειρηνευτική διαδικασία”.
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100χρόνα της Λενινιστικής
Νεολαίας της Κομσομόλ
Η Λενινιστική Νεολαία της
Κομσομόλ (LCYU), η συνέχεια
της θρυλικής νεολαίας του Κ.Κ.
Σοβιετικής Ένωσης, γιορτάζει στις
29 Οκτωβρίου, 100 χρόνια ζωής
και δράσης. Με την ευκαιρία αυτής
της πολύ σημαντικής ημερομηνίας
το Κ.Κ. Ρωσίας μαζί με την Νεολαία
της Κομσομόλ διοργανώνουν μια
σειρά από εκδηλώσεις προς τιμή
της επετείου. Μικρές και μεγάλες
εκδηλώσεις, μεγάλη συναυλία
αλλά και διεθνές σεμινάριο με
παρουσία αντιπροσωπειών ξένων
οργανώσεων είναι μερικά από όσα
προετοιμάζονται.
Γι’ αυτούς τους εορτασμούς η
αδελφή οργάνωση της Κομσομόλ,
απέστειλε πρόσκληση προς την
ΕΔΟΝ, για να συμμετέχει στις
εκδηλώσεις. Η οργάνωση μας θα
συμμετέχει με αντιπροσωπεία στους
εορτασμούς των 100 χρόνων, με
επικεφαλής της αντιπροσωπείας
τον Γ.Γ. της οργάνωσης, σ. Χρίστο
Χριστόφια. Η αποστολή της ΕΔΟΝ
αναχωρεί στις 26 και επιστρέφει στις
30 Οκτωβρίου.

Φεστιβάλ 100 Χρόνια ΚΚΕ – 50 χρόνια ΚΝΕ
Η ΕΔΟΝ συμμετείχε στο Φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ – 50 χρόνια ΚΝΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από
τις 20 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, κάτω από το σύνθημα «Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ. Δύσκολος δρόμος!...
Σίγουρος δρόμος... Φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ - 50 χρόνια ΚΝΕ... Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος!». Η
οργάνωση μας, όπως κάθε χρόνο, λειτούργησε δικό της περίπτερο στη Διεθνούπολη του Φεστιβάλ, μέσα από
το οποίο οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν για την Κύπρο, να μάθουν για την δράση και τις θέσεις
της ΕΔΟΝ αλλά και να μελετήσουν τα βιβλία και το αρχείο που υπήρχε στο περίπτερο μας. Παράλληλα στο
πρόγραμμα των ξένων αντιπροσωπειών και στο διεθνές σεμινάριο η οργάνωση μας εκπροσωπήθηκε από τα
μέλη του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, Μάριο Λαγού και Λευτέρη Δημοσθένους. Το παρών του έδωσε και ο
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών και μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ Ιάκωβος Τοφαρή.
Το φεστιβάλ της ΚΝΕ αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την ελληνική νεολαία, καθώς αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα στη χώρα συγκεντρώνοντας χιλιάδες επισκέπτες. Το παρών
τους όπως κάθε φορά, δίνουν δεκάδες αντιπρόσωποι από κομμουνιστικές και αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις
νεολαίας από όλο τον κόσμο, ανταλλάσσοντας εμπειρίες από τους αγώνες τους.

14η ΣΕΚΟΝ-MECYO
Πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα η 14η Συνάντηση Ευρωπαϊκών
Κομμουνιστικών Οργανώσεων Νεολαίας (ΣΕΚΟΝ), κάτω από το σύνθημα «Δυναμώνουμε τις
Κομμουνιστικές Νεολαίες! Ενισχύουμε την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
την καπιταλιστική εκμετάλλευση, για τα δικαιώματα της νεολαίας στην εκπαίδευση, τη δουλειά,
τη ζωή!». Η 14η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας – ΚΝΕ η
οποία φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής και δράσης της.
Συλλυπητήρια επιστολή ΕΔΟΝ για το θάνατο του Προέδρου του Βιετνάμ Tran Dai
Quang
Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της οργάνωσης απέστειλε εκ μέρους του Κ.Σ. ΕΔΟΝ
συλλυπητήρια προς την Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας Ho Chi Minh, για το
θάνατο του Προέδρου του Βιετνάμ Tran Dai Quang.
Ο Πρόεδρος Tran Dai Quang υπηρέτησε από διάφορα πόστα το Κομμουνιστικό Κόμμα
του Βιετνάμ και ως πολιτειακός αξιωματούχος για δεκαετίες και θα παραμείνει
αείμνηστος ως μια σεβαστή προσωπικότητα που πρόσφερε στο κόμμα του και
στη χώρα του.
Με αυτή την ευκαιρία, ως ΕΔΟΝ εκφράσαμε παράλληλα για άλλη μια φορά τη
σθεναρή στήριξη και αλληλεγγύη μας στην Κομμουνιστική Ένωσης Νεολαίας Ho
Chi Minh και τους καθημερινού της αγώνες, στο λαό και στη νεολαία του Βιετνάμ.

Μέσα σε μια περίοδο που η Ε.Ε. πρωτοστατεί στην περαιτέρω θεσμοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού,
εφαρμόζοντας πολιτικές που αποδυναμώνουν τον κοινωνικό ρόλο του κράτους, ενισχύουν το
έδαφος για επιθέσεις στην εκπαίδευση, στα εργασιακά δικαιώματα και στο δημόσιο πλούτο,
διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, η συζήτηση και η
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τις υπόλοιπες οργανώσεις νεολαίας κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντική. Η ανάγκη της περαιτέρω συνεργασίας ανάμεσα στις κομμουνιστικές, προοδευτικές
οργανώσεις και το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα διεθνώς, είναι αναγκαία και πρέπει να βελτιωθεί.
Ο συντονισμός της δράσης και οι κοινές πρωτοβουλίες, εκεί και όπου είναι εφικτό, στη βάση
του σεβασμού της αυτοτέλειας της κάθε οργάνωσης είναι χρήσιμα εργαλεία ως προς την
προσπάθεια αυτή. Είναι μεγάλη ιδεολογικοπολιτική ανάγκη αυτή την στιγμή, να δοθεί βαρύτητα
και να προτεραιοποιηθούν όσα ενώνουν αυτή την στιγμή το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό
νεολαιίστικο κίνημα, και από κοινού να προχωρήσουμε στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό.
Η οργάνωση μας εκπροσωπήθηκε στη 14η ΣΕΚΟΝ από τα μέλη του Φοιτητικού Συμβουλίου της
ΕΔΟΝ Μάριο Λαγού και Λευτέρη Δημοσθένους, ενώ η Παγκόσμια Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών ήταν παρών με τον Πρόεδρο της και μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ Ιάκωβο Τοφαρή.

