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Προεδρικών εκλογών το ανάγνωσμα

Οι Προεδρικές εκλογές έχουν τελειώσει και πλέον ο κυπριακός λαός καλείται να
αντιμετωπίσει το δυσμενές γεγονός της επανεκλογής του Νίκου Αναστασιάδη στην
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλέον με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία
των αντιλαϊκών πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουμε
μπροστά μας μια νέα πενταετία που θα την χαρακτηρίζει ο νεοφιλελευθερισμός και η
προσπάθεια επιβολής του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής στον τόπο. Αυτό άλλωστε
φανέρωσε και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήθηκε από τη Δεξιά καθόλη
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος σε κανένα
σημείο δεν έχει αναφερθεί στην επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων που τόσο
πλήγησαν τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως είχε διαρκώς στο πλευρό του επιφανείς
επιχειρηματίες και τις οργανώσεις τους, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, αποδεικνύοντας
πόσο ποντάρει πάνω του και στην επόμενη πενταετία το κυπριακό κεφάλαιο για να
μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Την ίδια στιγμή δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον και
για το κυπριακό πρόβλημα. Ήδη προεκλογικά έγινε γνωστό ότι η τουρκοκυπριακή
πλευρά απέσυρε ακόμα και το χάρτη που κατέθεσε σχετικά με το εδαφικό. Μέρα
με τη μέρα καταδεικνύεται ακόμα πιο έντονα πόσο έχουν ζημιώσει την προσπάθεια
για λύση οι χειρισμοί του Νίκου Αναστασιάδη. Οι ακροβατισμοί του και η τελική
του προσγείωση σε απορριπτική στάση εξυπηρέτησαν μεν τις μικροπολιτικές του
σκοπιμότητες, έπληξαν δε σοβαρά τη διαπραγματευτική διαδικασία. Είναι μέσα σε
αυτές τις συνθήκες που η νέα γενιά καλείται να μην συνθλιβεί από τη μοιρολατρία
αλλά με ενθουσιασμό να διεκδικήσει, να αντισταθεί και να υπερασπιστεί. Σίγουρα
τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο αλλά ούτε και χαμένο αν σε κάθε αντιλαϊκή
της απόφαση, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τη λαϊκή αντίσταση.

21.842 ψήφους το νεοναζιστικό ΕΛΑΜ

Ακόμα ένα μελανό σημείο της μετεκλογικής πλέον περιόδου αποτελεί η άνοδος του
νεοναζιστικού ΕΛΑΜ, όπως επίσης και η ανοχή που επιδεικνύεται απέναντι του από
πολιτικά κόμματα, Μ.Μ.Ε., ακόμα και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής το ΕΛΑΜ έλαβε τεράστια ώθηση από τηλεοπτικά
κανάλια και εφημερίδες απολαμβάνοντας υπερπροβολή αλλά την ίδια στιγμή ακόμα
και τάσεις συμπάθειας από ορισμένους δημοσιογράφους. Αναφορές του δεν έλειψαν
ακόμα και από lifestyle περιοδικά που μέσα από φρου φρου κι αρώματα σκέπασαν
με τη στάση τους τη βρωμιά και τη δυσοδία που συνοδεύει το συγκεκριμένο κόμμα.
Αποκορύφωμα όμως αυτής της ανοχής αποτέλεσε η συνδιαλλαγή του ίδιου του Νίκου
Αναστασιάδη, ο οποίος αποδέκτηκε να απαντήσει το ερωτηματολόγιο των νεοναζί
αντιμετωπίζοντας τους ως ένα ακόμα πολιτικό κόμμα. Απέναντι στο σύστημα λοιπόν
που αναγιώνει και ενισχύει το φασισμό επιβάλλεται πιο έντονη και αποφασιστική
αντιφασιστική δράση. Στο φασισμό και τους νεοναζί δεν χωράει καμία ανοχή.

Αλωνίζει ο τουρκικός στόλος στο οικόπεδο 3 της
κυπριακής ΑΟΖ

Καθώς γράφεται αυτό το άρθρο διανύουμε ήδη τη δεύτερη παράνομη NAVTEX που έχει
εκδόσει η Τουρκία και με την οποία δεσμεύει την περιοχή γύρω από το οικόπεδο 3 της
κυπριακής ΑΟΖ. Η ιταλική εταιρεία ΕΝΙ που επρόκειτο να προχωρήσει στις γεωτρήσεις
του συγκεκριμένου οικοπέδου παρεμποδίζεται να το πράξει από τα τουρκικά πολεμικά
πλοία. Μέσα από αυτή την εξόφθαλμη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκαλύφθηκε και η
γύμνια της εξωτερικής μας πολιτικής και της κυπριακής διπλωματίας. Αποδείκτηκε
πόσο απροστάτευτοι καταντήσαμε με τους χειρισμούς που ακολουθεί η παρούσα
κυβέρνηση. Δεν βρέθηκε ένας σύμμαχος από τους τόσους που διαθέτει ο κύριος
Αναστασιάδης για να σταματήσει ή έστω να αντιδράσει ουσιαστικά απέναντι
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στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Οι Αμερικάνοι απόντες, οι Εγγλέζοι απόντες, οι
Ευρωπαίοι γενικότερα απόντες. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση μας, ούτε καν προληπτικά
μέτρα δεν πήρε μπροστά στην πιθανότητα κλιμάκωσης της επιθετικότητας της Τουρκίας.
Πάλι καλά που ο Ανατασιάδης θυμήθηκε να προτάξει τη σύγκλιση Χριστόφια-Ταλάτ για
το φυσικό αέριο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό δυστυχώς επανήλθαν στο προσκήνιο και τα
επιχειρήματα όσων επιθυμούν να ψηλώσουν το τείχος της διχοτόμησης. Μέτρα όπως το
κλείσιμο των οδοφραγμάτων, βολεύουν την Τουρκία και ανοίγουν το δρόμο για ακόμα
πιο επικίνδυνες εξελίξεις για την πατρίδα μας. Αυτό που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή
είναι ουσιαστική εξωτερική διπλωματία, τομέας στον οποίο μέχρι στιγμής η κυβέρνηση
αποδείκτηκε ανεξεταστέα.

Εξετάσεις τετραμήνων, όλοι εναντίον

Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να μετατρέψουν το σχολείο
σε ένα τεράστιο εξεταστικό κέντρο φθείρεται όλο και περισσότερο. Οι γονείς των μαθητών
τάχθηκαν εναντίον, οι καθηγητές με δημοψήφισμα τους με το συντριπτικό 75% τάχθηκαν
επίσης εναντίον, οι μαθητές ήδη από πέρσι σε δικό τους δημοψήφισμα με ποσοστό 86%
είχαν ταχθεί εναντίον ενώ τώρα προχωρούν και σε συλλογή υπογραφών μέσω των
επαρχιακών ΕΣΕΜ. Μάταια προσπαθεί ο Υπουργός Παιδείας κύριος Καδής να ωραιοποιήσει
την κατάσταση και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις καλώντας σε διάλογο. Αυτή η κυβέρνηση
αν πραγματικά θέλει να σέβεται την ετυμηγορία των πολιτών οφείλει άμεσα να αποσύρει
το μέτρο. Έχει απομείνει μόνη να υποστηρίζει μια εκπαιδευτική πολιτική που όχι μόνο είναι
εξόφθαλμα αντιπαιδαγωγική αλλά σε περίπτωση που εφαρμοστεί κανένας δεν πρόκειται να
την υποστηρίξει.

Ισχυρή Προοδευτική στις Φοιτητικές Εκλογές

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές για το 2018 με
την Προοδευτική να συμμετέχει στις εκλογές έχοντας ως προμετωπίδα θέσεις προοδευτικές
που αγκαλιάζουν τη φοιτητιώσα νεολαία και τις διεκδικήσεις της. Οι φετινές φοιτητικές
εκλογές διεξάγονται σε ένα κομβικό σημείο για το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Ήδη από
τον περασμένο Δεκέμβριο, η Πρωτοπορία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ΠΟΦΕΝ
για τη φετινή χρονιά αρνούμενη να προχωρήσει σε καταστατικές αλλάγες και συνακόλουθα
εκδημοκρατικοποίηση της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο μήνα η Πρωτοπορία συνέχισε
τις προσφιλείς διασπαστικές και εκφυλιστικές της πρακτικές ακυρώνοντας τη διεξαγωγή
των εκλογών της ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, τον τελευταίο καιρό η φοιτητιώσα
νεολαία καλέστηκε να αντιμετωπίσει έναν καταιγισμό επιθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας
και την παρούσα Κυβέρνηση. Η φοιτητική μέριμνα τα τελευταία χρόνια κουτσουρεύεται όλο
και περισσότερο.
Μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα έχει αντιδράσει δυναμικά.
Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Προοδευτική Κ.Φ. αλλά και από
την Π.Ο.Φ.ΕΝ. υπήρξαν και δυναμικές και διεκδικητικές. Οι κυβερνώντες οφείλουν να
αντιληφθούν ότι η νεολαία αποτελεί το χρυσό απόθεμα τούτου του τόπου. Η παιδεία και η
μόρφωση είναι ένα σοβαρό προαπαιτούμενο ούτως ώστε να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε
ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Η Προοδευτική λοιπόν πρωτοστατεί για να ενισχυθεί η φοιτητική
μέριμνα, να αυξηθούν οι θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, να ιδρυθούν νέες σχολές και
τμήματα, να γίνουν ενέργειες για μείωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να
σταματήσει η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια στα κυπριακά πανεπιστήμια. Να
διασφαλίσουμε με άλλα λόγια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν
παιδεία και αξιοπρεπείς σπουδές. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες για τη φοιτητιώσα νεολαία
χρειάζεται δύναμη και σθένος για να μπορέσουμε να αντισταθούμε αλλά και να διεκδικήσουμε
και να κατακτήσουμε όλα όσα μας αξίζουν. Αυτή τη δύναμη μπορούμε να την εισπράξουμε
μόνο από τους συμφοιτητές μας σε κάθε Φοιτητική Ένωση, σε κάθε χώρο σπουδών. Γι
αυτό και στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές ας δυναμώσουμε την Προοδευτική Κ.Φ., ας
δυναμώσουμε τη δική μας φωνή!
•Χρυσόστομος Παναγή
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Γραμματέας Φοιτητικού Τμήματος
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Ο

ι Προεδρικές εκλογές έχουν ήδη περάσει στην πολιτική ιστορία της
χώρας. Η πλειοψηφία όσων ψήφισαν αποφάσισε την επανεκλογή
του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, καθότι
η δυσαρέσκεια για την κοινωνικοοικονομική διαχείριση των
τελευταίων χρόνων, αλλά και για τους επικίνδυνους ακροβατισμούς
του Προέδρου στο Κυπριακό, δεν εκφράστηκε κατά τρόπο μαζικό και
ομοιόμορφο στην κάλπη.
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Τα «κεντρώα» κόμματα έχουν υιοθετήσει μια επικίνδυνη ρητορική σε σχέση
με τη λύση του Κυπριακού, καλλιεργώντας φοβικά σύνδρομα στην κοινωνία,
προτάσσοντας αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος και προωθώντας μια
απροσδιόριστου περιεχομένου «νέα στρατηγική» που δεν αναφέρεται καν στη
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως τη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού.

Ταυτόχρονα, η επιλογή των κομμάτων αυτών για υποστήριξη του «Κανένα»
στοδεύτερο γύρο των εκλογών, πέραν του ότι συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στο
Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια ολοκληρωμένη υψηλό ποσοστό της αποχής, επέτρεψε την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη
αποτίμηση και ερμηνεία του αποτελέσματος των εκλογών, δεν επιχειρεί την και τη συνέχιση της νεοφιλελεύθερης οικονομικής διαχείρισης, αποβάλλοντας
εξαντλητική εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συμπεριφορά του εκλογικού ουσιαστικά τον όποιο προοδευτικό χαρακτήρα είχαν τα κόμματα αυτά.
σώματος, ούτε και αναλύει σε λεπτομέρεια το σκηνικό της επόμενης μέρας.
Κάποιες σκέψεις, όμως, κρίνεται σκόπιμο να καταγραφούν.
Πλήρης «Συναγερμοποίηση»: Το νέο (;) Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί
δείγμα της πολιτικής που θα συνεχίσει να εφαρμόζει ο Νίκος Αναστασιάδης και ο
Πρόεδρος…μειοψηφίας: Στις Προεδρικές εκλογές έχει καταγραφεί το Δημοκρατικός Συναγερμός. Πριν στεγνώσει καν το μελάνι από τις μεγαλόστομες
υψηλότερο ποσοστό αποχής σε σύγκριση με αντίστοιχες εκλογές, κάτι που προεκλογικές δεσμεύσεις και διακηρύξεις περί Κυβέρνησης ευρείας κοινωνικής
θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά και ουσιαστικά τις πολιτικές δυνάμεις. αποδοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στο διορισμό ενός πλήρως
Πρόκειται για μια σημαντική μερίδα του εκλογικού σώματος που -κατά «Συναγερμοποιημένου» Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο επιχειρεί να διατηρήσει
βάση- έχει επηρεαστεί από τις πολιτικές λιτότητας και πνίγεται σε ένα τις εσωτερικές ισορροπίες εντός του κυβερνώντος κόμματος.
περιβάλλον διαφθοράς και ατιμωρησίας, σε ένα περιβάλλον βολέματος
των λίγων και των ημετέρων, με αποτέλεσμα να απαξιώνει το πολιτικό Βέβαια, η εκάστοτε Κυβέρνηση δεν κρίνεται από τα πρόσωπα, αλλά από τις
σύστημα στο σύνολό του, γιατί νιώθει ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει πολιτικές που ακολουθεί. Τα πρόσωπα δεν αλλάζουν την πολιτική φιλοσοφία
ή πείστηκε ότι είναι όλοι το ίδιο. Μια εξέλιξη που προφανώς ικανοποιεί που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Είναι αυτή η φιλοσοφία
και διευκολύνει τις επιδιώξεις του πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου.
που αύξησε δραματικά την κοινωνική ανισότητα, συρρίκνωσε το κοινωνικό
κράτος, κατεδάφισε τις κοινωνικές κατακτήσεις και τα εργατικά δικαιώματα,
Είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο ότι για πρώτη φόρα ο Πρόεδρος της χαρακτηρίστηκε από φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς και συγκρούστηκε με
Δημοκρατίας εκλέγεται από τη μειοψηφία του συνόλου των εγγεγραμμένων ανεξάρτητους θεσμούς. Είναι αυτή η φιλοσοφία που θα συνεχίζει να επιδιώκει
πολιτών. Από τους 550.876 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας και των ημικρατικών οργανισμών, το
μόνο οι 407.474 (73,97%), άρα η αποχή ανήλθε σε 143.401 (26,03%). Ο βόλεμα των λίγων και των ημετέρων, συγγενών και φίλων.
επανεκλεγείς Πρόεδρος εξασφάλισε 215.281 ψήφους, που αποτελούν μεν
το 55,99% των έγκυρων ψήφων, αλλά οι 215.281 ψήφοι στο σύνολο των
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα: Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με την
550.876 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αντιστοιχούν μόλις στο 39%! Έχουμε, παρεμπόδιση των ερευνητικών γεωτρήσεων από την Τουρκία και ουσιαστικά την
δηλαδή, Πρόεδρο, ο οποίος έχει εκλεγεί από την μειοψηφία του συνόλου εμπλοκή στο ενεργειακό μας πρόγραμμα, δεν είναι άσχετα με τη στασιμότητα στο
του κυπριακού λαού.
Κυπριακό που ακολούθησε το άδοξο τέλος των διαπραγματεύσεων στο Κρανς
Μοντάνα. Σαφώς και η Τουρκία έχει την κύρια ευθύνη για όσα επισυμβαίνουν
Ενίσχυση της ακροδεξιάς: Εξίσου ανησυχητική πρέπει να είναι και στην κυπριακή ΑΟΖ. Ταυτόχρονα, όμως, οι εξελίξεις σηματοδοτούν και τον
ενίσχυση των δυνάμεων της ακροδεξιάς και του νεοφασισσμού, όπως αυτή τερματισμό των ψευδαισθήσεων που καλλιέργησε προεκλογικά η Κυβέρνηση
εκφράστηκε από το ποσοστό που έλαβε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Στην Κύπρο περί θωράκισης της ΑΟΖ και της Κυπριακής Δημοκρατίας, περί βοήθειας από
φαίνεται ότι η ακροδεξιά έχει ενδυθεί ένα προσιτό κοινωνικό προσωπείο, στρατηγικούς εταίρους (ΗΠΑ, Ε.Ε, Ισραήλ), κατάθεσης συντεταγμένων στον
στην προσπάθεια να διεισδύσει στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, αλλά σε ΟΗΕ και τόσα άλλα. Η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει η ψευδαίσθηση για τον ρατσιστικό οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης, αλλά με διπλωματικά μέσα να οδηγήσει
και εθνικιστικό της χαρακτήρα και τις επιδιώξεις της. Οι τάσεις ενίσχυσης σε εκτόνωσή της. Είναι πλέον φανερό, ότι οι διαπραγματεύσεις για επίλυση
της ακροδεξιάς οφείλονται και στη στάση άλλων πολιτικών δυνάμεων που του Κυπριακού θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο, από το σημείο που
επεδίωξαν τη συνεργασία μαζί της, καθώς και στη στήριξη της Εκκλησίας έχουν σταματήσει, χωρίς παλινδρομήσεις και ακροβατισμούς και ασφαλώς αφού
και ορισμένων δημοσιογραφικών κύκλων.
προηγηθεί ο τερματισμός των προκλήσεων της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

4.

1.

5.

2.

3. Ενδιάμεσος χώρος: έχει αποδειχτεί ότι στο κυπριακό πολιτικό σκηνικό

•Γιάγκος Α. Σωκράτους
το Κέντρο δεν υπάρχει, παρά μόνο ως γεωγραφικός προσδιορισμός, Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης ΑΚΕΛ
τουλάχιστον με τις θέσεις που σήμερα εκφράζει.
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από
μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των
πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα
που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών
στην Κύπρο.

Με τον όρο ρευματικές παθήσεις περιγράφονται οι πόνοι στις αρθρώσεις,
στα οστά, στους μύες και τους συνδετικούς ιστούς. Η χρόνια φλεγμονή
σε άρθρωση μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια αρθρίτιδα που αποτελεί μία
από τις κύριες εκδηλώσεις των ρευματικών παθήσεων. Οι αυτοάνοσες
ρευματικές παθήσεις δεν περιορίζονται στο μυοσκελετικό σύστημα.
Αντιθέτως, μπορούν να επηρεάσουν οποιοδήποτε όργανο ή σύστημα του
ανθρώπινου οργανισμού (π.χ. δέρμα, πνεύμονες, μάτια κτλ).
Οι ρευματοπάθειες περιλαμβάνουν πέραν των 200 μυοσκελετικών
παθήσεων και επηρεάζουν πέραν των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Κύπρο επηρεάζουν πάνω από 100 χιλιάδες
ανθρώπους. Οι ρευματοπάθειες εμφανίζονται σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, σε παιδιά, σε νεαρά άτομα αλλά και σε άτομα μεγάλης ηλικίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ρευματικές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία για
απώλεια εργασίας στην Ευρώπη, η πρώτη αιτία για επίδομα ασθενείας
και η δεύτερη αιτία σε ολόκληρη την Ευρώπη για αναπηρικό επίδομα.
Όραμα του ΑΣΚ είναι μια κοινωνία όπου η πρόληψη, η θεραπεία, η
αποκατάσταση και η έρευνα των ρευματικών παθήσεων θα είναι συνεχής
και ποιοτική, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με
ρευματικές παθήσεις, και να συμμετέχουν ισότιμα και πλήρως σε όλες
τις πτυχές της ζωής και της κοινωνίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο ΑΣΚ οργανώνει διάφορα προγράμματα
ενημέρωσης, στήριξης και άσκησης. Ενδεικτικά ο ΑΣΚ έχει οργανώσει:
•Προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, αυτοδιαχείρισης, πρόγραμμα
νέων ρευματοπαθών που απευθύνεται σε νέους ρευματοπαθείς ηλικίας
18- 35 χρονών με στόχο την ενημέρωση και στήριξη τους για να μπορούν
να ανταποκριθούν θετικά στα νέα δεδομένα της ζωής τους.
•Προγράμματα Εκπαίδευσης και Πρόληψης των Ρευματικών και
Μυοσκελετικών Παθήσεων στην Εργασία με στόχο την ενσωμάτωση των
ατόμων με ρευματικές παθήσεις στο εργατικό δυναμικό και τη διασφάλιση
ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να εσωκλείει και να παρέχει σε
αυτά τα άτομα τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να προσφέρουν.
•Προγράμματα Ενημέρωσης, Πρόληψης και Εκπαίδευσης για ενημέρωση
του κοινού, των διαφόρων φορέων αλλά και των ιδίων των Ρευματοπαθών
για τις ρευματικές παθήσεις.

•Κατ’ οίκον φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία ρευματοπαθών
και εκπαίδευση και Ενημέρωση των Ρευματοπαθών σε θέματα
Φυσιοθεραπείας / Εργοθεραπείας.
Τα άτομα με ρευματικές παθήσεις είναι δικαιούχοι πλήρους
Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ιατρικών επισκέψεων, φαρμάκων,
ακτινολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων και νοσοκομειακής
περίθαλψης. Στους ρευματοπαθείς χορηγούνται επίσης όλες οι
βιολογικές θεραπείες.
Για τους ρευματοπαθείς εκδίδεται ταυτότητα αναπήρου, επίδομα
βαριάς κινητικής αναπηρίας, χορηγείται ειδικό σήμα στάθμευσης
αναπηρικού οχήματος, δίνεται επίσης επίδομα διακίνησης και σχέδιο
απόκτησης αυτοκινήτου, βοήθημα για την απόκτηση τεχνητών μέσων
και βοηθητικού εξοπλισμού εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρέτησης και
δημόσιο βοήθημα και σχετικές παροχές καθώς και κατ’ οίκον φροντίδα.

Παρόλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρευματοπαθείς
στην Κύπρο είναι πολλά
Δυστυχώς, τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν στελεχώνονται σε όλες
τις επαρχίες με ειδικούς ρευματολόγους με αποτέλεσμα τα άτομα
με ρευματοπάθειες να μην εξυπηρετούνται ή να αναγκάζονται να
διανύσουν αποστάσεις για να επισκεφτούν τον γιατρό τους. Επιπλέον,
στην Κύπρο δεν υπάρχει εξειδικευμένη ρευματολογική κλινική σε
αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Άλλη μια σημαντική έλλειψη είναι αυτή ενός Πολυδύναμου Κέντρου
Αποκατάστασης Ρευματοπαθών που να είναι συνδεδεμένο με την
Ρευματολογική Κλινική. Το Κέντρο πρέπει να είναι κατάλληλα
εξοπλισμένο και στελεχωμένο ώστε να παρέχεται η σωστή αγωγή
και στήριξη και κυρίως υδροθεραπεία που είναι απαραίτητη για τη
θεραπευτική αγωγή των ρευματοπαθών ατόμων και τη διατήρηση
μίας καλής φυσικής κατάστασης. Τέτοια κέντρα λειτουργούν σε
χώρες του εξωτερικού με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για τους
πάσχοντες. Επιπλέον πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση των
ατόμων με ρευματοπάθειες σε όλες τις αναγκαίες υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και στήριξης και σε όλες τις διαθέσιμες
φαρμακευτικές θεραπείες χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς.
•Σωτήρα Σωτηρίου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

πολιτική

Σ

τη «σκακιέρα» των γεωπολιτικών συμφερόντων
κάθε κίνηση (ή μη) μετρά, σε συνάρτηση πάντα
με το χρόνο και τις κινήσεις της άλλης πλευράς.
Με τον ιμπεριαλισμό να έχει βασανίσει την
πατρίδα μας και ευρύτερα την περιοχή και τα
δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς, η ανησυχία για
το τι θα γίνει με την Κύπρο μας και το Κυπριακό είναι
δεδομένη.
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Εξάλλου, οι ασυνέπειες και παλινδρομήσεις συχνά χαρακτήριζαν την πολιτική συμπεριφορά
του κ. Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις περιόριζαν ή και
υπέσκαπταν την αποτελεσματικότητα των χειρισμών της πλευράς μας στη διαπραγματευτική
διαδικασία.

Η στασιμότητα και οι ευθύνες
Τους τελευταίους μήνες δεν κατέστη δυνατό να γίνουν
ουσιαστικές συνομιλίες στο Κυπριακό. Eίναι δεδομένο
πως την κύρια ευθύνη για τις εξελίξεις την έχει η
Τουρκία με τις απαράδεκτες απαιτήσεις, την αδιαλλαξία
και τα επεκτατικά της συμφέροντα, ωστόσο, η κυπριακή
κυβέρνηση φέρει ευθύνες. Λίγους μήνες πριν από τις
προεδρικές εκλογές, σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ο
πρόεδρος Αναστασιάδης εγκατέλειψε τις συνομιλίες,
αφήνοντας τις χειρότερες εντυπώσεις, καθώς είχε θέσει
ως πρώτιστο στόχο την συσπείρωση του συναγερμικού
ακροατηρίου και την επανεκλογή του στην προεδρία της
δημοκρατίας.
Δυστυχώς, στο Κραν Μοντανά, η πλευρά μας δεν
κατάφερε να αξιοποιήσει τα περιθώρια που υπήρξαν στις
διαπραγματεύσεις, ως αποτέλεσμα των προτάσεων του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η τακτική που ακολούθησε
η κυβέρνηση είχε ως αποτέλεσμα, ο ΓΓ του ΟΗΕ, να
δηλώσει ότι η Ε/Κ πλευρά ευθύνεται για το γεγονός ότι
δεν υπήρξε η απαραίτητη πολιτική βούληση από τους
δύο ηγέτες και ουσιαστικά να αθωώσει την Τουρκία.
Όλα αυτά και ο τρόπος που ενήργησε η κύβερνηση
όσον αφορά την εξωτερίκη πολιτική οδήγησαν την
Κυπριακή Δημοκρατία σε απομόνωση και σε επικίνδυνα
μονοπάτια. Για άλλη μια φορά φαίνεται ότι η εναπόθεση
της εξωτερικής πολιτικής του κράτους μας, στους
αμερικανοβρετανους, πρακτική που ακολουθούν οι
κυβερνήσεις της δεξιάς στον τόπο μας, είναι μια μεγάλη
τρικλοποδιά.

Η ένταση αυξάνεται χωρίς αντιδράσεις
Έτσι φτάσαμε στο σημείο
η τουρκική προκλητικότητα στην ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας να έχει ξεπεράσει πλέον κάθε προηγούμενο. Η Τουρκία για άλλη μια φορά
προβαίνει σε κινήσεις που συνιστούν κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα του συμβατικού και εθιμικού δικαίου της
θάλασσας. Την ίδια στιγμή ο διεθνής παράγοντας φαίνεται να αντιδρά χλιαρά.

Η επόμενη μέρα
Αξίζει βέβαια να θυμηθούμε ότι επί Δημήτρη Χριστόφια, όταν ξεκίνησαν οι έρευνες
στην ΑΟΖ και παρουσιάστηκαν παρόμοιες απειλές εκ μέρους της Τουρκίας, ο διεθνής
παράγοντας αντέδρασε και στο τέλος, οι απειλές δεν υλοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα του
προγραμματισμού και των σωστών χειρισμών που έιχαν γίνει.
Ο καλύτερος τρόπος για την οριστική επίλυση αυτού του ζητήματος και όλων όσων
πιθανόν να εμφανιστούν στο μέλλον είναι η λύση του Κυπριακού με δεδομένες και τις
σχετικές συγκλίσεις Χριστόφια - Ταλατ το 2010, όπου υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στη
διαχείριση των φυσικών πόρων, οι οποίοι θα συνιστούν ομοσπονδιακή αρμοδιότητα.
Αυτό θα αποτελέσει την καλύτερη απάντηση στις Τουρκίκες απαιτήσεις.
Τώρα είναι η ώρα ο κυπριακός λαός, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, να
αγωνιστούμε για να κρατήσουμε ανοιχτή την προοπτική της λύσης, να συνεχίσουμε
μέχρι τέλους την τιτάνια προσπάθεια για λύση, απελευθέρωσης και επανένωσης.
•Αντρέας Χατζηκαλλής
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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να θέμα που απασχολεί τον τελευταίο καιρό την
κυπριακή κοινωνία, είναι το νάρκοτεστ που άρχισε
πρόσφατα να εφαρμόζει η αστυνομία με την
αιτιολόγηση της προσπάθειας μείωσης θανατηφόρων
δυστυχημάτων που προκαλούνται υπό την επήρεια
ναρκωτικών ουσιών.

Στην ΕΔΟΝ και στο Λαϊκό Κίνημα ευρύτερα, ο
αγώνας κατά των εξαρτήσεων αποτελούσε και
αποτελεί από τους κορυφαίους πυλώνες της δράσης της Οργάνωσης και του
Κινήματος μας. Η μάστιγα των ουσιών εξάρτησης και των ναρκωτικών είναι
σύμφυτη με το σάπιο κοινωνικοοικονομικό σύστημα που ζούμε, αποτέλεσμα
των προβλημάτων, των αδιεξόδων και των ανασφαλειών που παράγει και
αναπαράγει ο καπιταλισμός στους νέους. Στο σύστημα που χαρακτηρίζεται
από την εμπορευματοποίηση των πάντων, αποτελεί δυστυχώς φυσιολογική
εξέλιξη η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως αναλώσιμου είδους, από το οποίο
μπορεί να εξαχθεί κέρδος.
Παρόλα αυτά το νάρκοτεστ αποτελεί μια διαφορετική ιστορία.
Αντιλαμβανόμαστε ότι το να οδηγεί κάποιος υπό την επήρεια ναρκωτικών
είναι μια πράξη επικίνδυνη, τόσο για τον ίδιο όσο και για όσους θα βρεθούν
στο διάβα του. Υπάρχουν όρια όμως στο πώς μπορείς να ελέγξεις και να
θέσεις ένα τέρμα σε μια πράξη αντικοινωνική και επικίνδυνη. Σύμφωνα
με το νόμο δίνεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε αστυνομικό να ελέγξει
οποιοδήποτε οδηγό ή οποιονδήποτε αποπειράται να οδηγήσει υποβάλλοντάς
τον σε νάρκοτεστ, χωρίς να χρειάζεται η εύλογη υποψία. Οι οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς τάσσονται ενάντια σε αυτό το μέτρο,
διότι αποτελεί υπερβολική επέμβαση στην προσωπική ζωή του πολίτη
και με δεδομένο ότι η λήψη δείγματος σάλιου εμπεριέχει κινδύνους που
προκύπτουν από τη φύλαξη τέτοιων δειγμάτων, από τα οποία μπορεί να
εξαχθεί DNA με πάρα πολλές ιατρικές πληροφορίες.
Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του μέτρου, υπάρχουν επιστημονικές
μελέτες, περιλαμβανομένης και μελέτης του ΤΕΠΑΚ, που παρουσιάστηκε
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταγράφουν το γεγονός ότι εκεί
και όπου εφαρμόστηκε το νάρκοτεστ, όπως κι αν εφαρμόστηκε, δεν είχε
δυστυχώς την αποτελεσματικότητα την οποία επιδίωκαν κυβερνήσεις που το
υιοθέτησαν. Ήταν δηλαδή ένα μέτρο το οποίο, ενώ παρέμβαινε ουσιαστικά
στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν κατόρθωσε στατιστικά να περιορίσει
δυστυχώς τους θανάτους στο δρόμο.
Ένα άλλο αρνητικό στην όλη ιστορία με το νάρκοτεστ, αποτελεί το γεγονός
ότι οι αρμόδιοι για να διενεργούν το νάρκοτεστ είναι νοσηλευτές και γιατροί.
Με δεδομένο το ότι τα νοσοκομεία και τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν
διαλυθεί, ελλείψει προσωπικού, ως φυσικό επακόλουθο των αντιλαϊκών
μέτρων της κυβέρνησης, αυτό αποτελεί ουτοπία και δημιουργεί επιπρόσθετα
προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Καταλήγοντας, η διαχρονική θέση της ΕΔΟΝ είναι ενάντια σε όλων των ειδών τις
εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά. Το μέτρο όμως του νάρκοτεστ αποτελεί απειλή
για τις ατομικές ελευθερίες, επιτρέπει επέκταση του κρατικού αυταρχισμού και
δυστυχώς υπερβαίνει τα όρια στα οποία μπορεί η ατομική ελευθερία να τεθεί
υπό έλεγχο.
•Μιχαλάκης Σόλωνος
Υπεύθυνος Γραφείου Περιβάλλοντος και Υγείας Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ην αλληλεγγύη της προς τη
τ/κ εφημερίδα Afrika, τον
συντάκτη της Sener Levent και τις προοδευτικές
τουρκοκυπριακές δυνάμεις
εξέφρασε η ευρωομάδα
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
– Βόρειαs Πράσινηs Αριστεράs (
GUE/NGL), ενόψει των τελευταίων
συμβάντων που πραγματοποιήθηκαν
στα γραφεία της εφημερίδας τον
προηγούμενο μήνα.
Η ομάδα GUE / NGL καταγγέλλει
τις επιθέσεις εναντίον της
εφημερίδας Afrika, του Sener Levent και του προσωπικού της, η οποία
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της εφημερίδας στα κατεχόμενα
εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
που οργανώθηκαν από εθνικιστικές
δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων.
Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς, μετά την ενημέρωση της
για τα όσα έγιναν, τόνισε την ανησυχία
της για τα όσα διαδραματίζονται
στο βόρεια τμήμα της Κύπρου.
Είναι ξεκάθαρο για την GUE / NGL
ότι αυτή η εκστρατεία μίσους που
ενορχηστρώθηκε κατά της εφημερίδας
Afrika και του συντάκτη της, Sener
Levent, είναι ξεκάθαρο μήνυμα από
τον Tούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογαν.
Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές της
ομάδας, ο κ. Ερντογάν παρότρυνε τους
υποστηρικτές του στις κατεχόμενες
περιοχές της Κύπρου, όπως ενεργήσουν
εναντίον της εφημερίδας, η οποία
κατάκρινε έντονα τον τελευταίο
καιρό τη συνεχιζόμενη στρατιωτική
επιχείρηση της Τουρκίας στα Συριακά
εδάφη. Είναι δεδομένο για την ομάδα,
ότι η πράξη αυτή είναι αποτέλεσμα της
κριτικής της στρατιωτικής παρουσίας
της Τουρκίας, τόσο στην Συρία όσο
και στην Κύπρο. Οι ενέργειες του
Ερντογάν,
παρουσιάζουν τους
τρόπους με τους οποίους η Άγκυρα
προσπαθεί αυταρχικά να επιβληθεί
περαιτέρω στην τουρκοκυπριακή
κοινότητα και να μεταφέρει τα
εσωτερικά της προβλήματα και τα
προβλήματα στην εξωτερική πολιτική
της, στην Κύπρο.

ευρωπαϊκά θέματα

Εντός
της
Ευρωβουλής
διάφοροι ευρωβουλευτές της
ομάδας, ανάφεραν ότι μερίδα
εποίκων που κατοικούν στην
Κύπρο ευθυγραμμίστηκαν με το
Τουρκικό Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και σε συνεργασία
με αρκετά ακροδεξιά στοιχεία
της Τουρκοκυπριακής κοινότητας,
συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία
της εφημερίδας Afrika, απείλησαν να
χτυπήσουν τους δημοσιογράφους και με
την χρήση πέτρων προκάλεσαν αρκετές
ζημιές τόσο εντός όσο και εκτός του κτηρίου.
Δήλωση της Προέδρου της Ομάδας Gabi Zimmer : «Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί
απέναντι σε τέτοιες απαράδεκτες πράξεις που
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις ελευθερίες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στον Sener Levent και το προσωπικό της
εφημερίδας Afrika.»
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Ομάδας
Νεοκλή Συλικιώτη: «H στάση της ακροδεξιάς
ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και όσων
είναι καθοδηγούμενοι από τον κ. Ερντογάν,
δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία
επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.
Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία
οδηγούν με ακρίβεια το νησί προς τη
Διχοτόμηση του τόπου και του λαού μας.»
Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέματος, η ευρωομάδα
GUE/NGL, αναμένει από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να καταγγείλει τις επιθέσεις
και να εκφράσει την υποστήριξή της
προς την εφημερίδα Afrika, τον
συντάκτη της και όλες τις προοδευτικές
δυνάμεις στην Τ/κ κοινότητα. Έχει ήδη
αποσταλεί επιστολή στον Πρόεδρο
Jean-Claude Juncker, εκφράζοντας
τις ανησυχίες της ομάδας και την
πεποίθηση ότι πρέπει να λάβει
άμεσα μέτρα για την προστασία
της εφημερίδας και της ελευθερίας
της έκφρασης.
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αφιέρωμα

8η του Μάρτη έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
προς τιμήν του γυναικείου κινήματος που με τις οικονομικές, πολιτικές
και κοινωνικές κατακτήσεις του και μέσα από σκληρούς αγώνες
στόχευσε στην ισότητα και ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Στις 8 του Μάρτη του 1857 οι εργαζόμενες κλωστοϋφαντουργίας
στη Νέα Υόρκη είχαν οργανώσει τεράστιες απεργίες διεκδικώντας
αιτήματα όπως 10ωρη εργασία, υγιεινές αίθουσες εργασίας και μεροκάματα ίσα
με των ανδρών. Η αστυνομία ασκώντας βία και προχωρώντας σε συλλήψεις
προσπάθησε να πλήξει την αγωνιστικότητα των γυναικών και να καταστείλει
βίαια τις απεργίες. Παρόλα αυτά οι εργάτριες με τις απεργίες πέτυχαν πολλές
μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας τους και αποτέλεσαν παράδειγμα για το
παγκόσμιο εργατικό και γυναικείο κίνημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της, θεωρητικά και πρακτικά, είχε ως στόχο την ισότητα
των φύλων στα πλαίσια, όμως, της ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος. Στόχευσε στις
ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ώθηση των
γυναικών στην εργασία. Με τη σύγκρουση όμως του διπλού ρόλου της γυναίκας στην οικογένεια
και στην εργασία, οι επιχειρήσεις προχώρησαν στην προώθηση της μερικής απασχόλησης και
των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων γεγονός που είχε επιπτώσεις, όχι μόνο στις γυναίκες,
αλλά και σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό. Η μέχρι σήμερα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ισότητα μεταξύ όλων θέτει πολλούς προβληματισμούς εφόσον η ισότητα δεν μπορεί να
επιτευχθεί μέσα σε ένα σύστημα το οποίο έχει ως βασικό χαρακτηριστικό του την ανισότητα.
Σταθμός στην υπόθεση της ισοτιμίας των φύλων αποτέλεσε η οικοδόμηση του σοσιαλισμού
κατά τον 20ο αιώνα όπου έγινε ένα τεράστιο άλμα προόδου για τη γυναίκα και της δόθηκαν
δικαιώματα τα οποία δεν κατάφεραν να δώσουν οι πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες,
ούτε και σήμερα. Καθιερώθηκε καθολικό όριο συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια για τους άνδρες
και 55 για τις γυναίκες. Διαμορφώθηκε ένα πλατύ δίχτυ κοινωνικών υπηρεσιών. Υιοθετήθηκαν
μέτρα προστασίας της μητρότητας και το κράτος ανέλαβε μεγάλος μέρος από τη φροντίδα
των παιδιών με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρει τη θέση που της αξίζει στην πολιτική, την
επιστήμη, τον πολιτισμό, την οικονομία.

Το 1910 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Δεύτερης Διεθνούς προτάθηκε η
καθιέρωση της 8ης Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Ο αγώνας αυτός
δικαίωσε τις γυναίκες που παρά τις απειλές και την βία αντιστάθηκαν στις αδικίες
που υπόκειντο και υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους τα δίκαια αιτήματα τους. Ο
αγώνας αυτός παραμένει φωτεινός φάρος για τις γυναίκες όλου του κόσμου που
εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αγωνιούν και να αγωνίζονται για την ισότητα
και την ισοτιμία.
Στη χώρα μας, οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα της ανεργίας και της μείωσης των μισθών.
Το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες σύμφωνα με την Κομισιόν ανέρχεται
Το καπιταλιστικό σύστημα υποχρεώθηκε θεωρητικά να αναγνωρίσει την ισότητα στο 16,5% ενώ το 75% των υποαπασχολούμενων είναι γυναίκες. Τα φαινόμενα κακοποίησης
των δύο φύλων όμως ούτε θέλει και ούτε μπορεί να κατοχυρώσει την ισοτιμία σε συνεχίζουν να υπάρχουν ενώ η οικονομική κρίση έχει εντείνει το φαινόμενο αυτό. Η δε
όλο το βάθος και πλάτος της ζωής καθώς οι γυναίκες αποτελούν φθηνό γρανάζι υποεκπροσώπηση των γυναικών στα σώματα λήψης αποφάσεων δημιουργεί διάφορους
στην μηχανή παραγωγής κέρδους. Κι αυτό φαίνεται στην πράξη, εφόσον οι προβληματισμούς που οι κοινωνία πρέπει να επιλύσει.
γυναίκες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως φθηνό εργατικό δυναμικό με
αποτέλεσμα το κεφάλαιο να πετυχαίνει τον σκοπό του που δεν είναι άλλο από Με την ίδρυση του το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ διεκδίκησε και συνεχίζει να διεκδικεί τα δικαιώματα της
την αύξηση των κερδών του.
γυναίκας και την ισοτιμία των δύο φύλων. Με τους αγώνες του γυναικείου κινήματος της
Αριστεράς ΠΟΔΓ-ΠΟΓΟ υπήρξαν τεράστιες κατακτήσεις. Η παροχή δικαιώματος ψήφου, η
Στον 21ο αιώνα τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας τεκμηριώνουν ότι μέχρι και ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών, το δικαίωμα στην μητρότητα και η απαγόρευση απόλυσης
σήμερα οι γυναίκες πέφτουν θύματα τρομερής εκμετάλλευσης και φρικαλέων της γυναίκας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, η νομική κατοχύρωση άδειας μητρότητας
εγκλημάτων. 150 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες βιώνουν το ταπεινωτικό και άλλα πολλά.
μαρτύριο του ακρωτηριασμού των γυναικείων οργάνων, εκατομμύρια θηλυκά
έμβρυα απορρίπτονται, γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, στην εργασία, Ευθύνη και χρέος ολόκληρου του εργατικού κινήματος είναι να συνεχίσει τους αγώνες του
στην ελεύθερη κυκλοφορία, αρκετές γυναίκες λιθοβολούνται, μαστιγώνονται, για πραγματική ισότητα και ισοτιμία ανδρών και γυναικών. Να εξαλείψουμε κάθε μορφή
βιάζονται καθημερινά και σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Ενδείξεις υπάρχουν διάκρισης, να δώσουμε στη γυναίκα τη θέση που δικαιούται συνολικότερα στην κοινωνία.
πως τα κρούσματα βίας αυξάνονται εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης. Τραγικό
φαινόμενο εξακολουθεί να είναι η σωματεμπορία που είναι η δεύτερη ταχύτερα •Πέτρος Κολιάς
αναπτυσσόμενη βιομηχανία μετά το εμπόριο όπλων ανά το παγκόσμιο.
Μέλος Ε.Σ. ΕΔΟΝ Λάρνακας

αφιέρωμα

Η Κατίνα Νικολάου γεννήθηκε στη
Λεμεσό το 1904 και υπήρξε η πρώτη
γυναίκα πολιτικός στην Κύπρο. Το
1924 γνωρίζει το σύζυγό της Ιάκωβο,
ο οποίος ως ενεργό μέλος του ΚΚΚ,
μαζί με τον αδερφό της, την ωθούν
στην οργανωμένη πάλη για κοινωνική
αλλαγή. Κάπως έτσι, η Κατίνα
αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα μέλος
του ΚΚΚ, ενώ παρευρέθηκε και στο
Ιδρυτικό Συνέδριο του Κόμματος το
1926 ως αντιπρόσωπος της επαρχίας
Αμμοχώστου.
Το 1939 παντρεύεται και αναγκάζεται
να παραιτηθεί από τη δουλειά της ως
δασκάλα, αφού αυτό προέβλεπαν οι
τότε κανονισμοί για τις παντρεμένες
γυναίκες. Έκτοτε αφιερώνει τη
ζωή της στη δουλειά του κινήματος
και στους αγώνες των γυναικών,
κινητοποιώντας και οργανώνοντας
τις γυναίκες τις Κύπρου σε
διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις.
Το 1950 αναλαμβάνει το πόστο της
Γενικής Γραμματέως της Παγκύπριας
Οργάνωσης Δημοκρατικών Γυναικών
(ΠΟΔΓ).
Κατά την περίοδο της παρανομίας του
ΑΚΕΛ και των οργανώσεων του Λαϊκού
Κινήματος (1955-1958), η Κατίνα
πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις
για την αποφυλάκιση των πολιτικών
κρατουμένων, αλλά και για τη
συλλογή χρημάτων για στήριξη
των οικογενειών τους. Μετά την
ανεξαρτησία, συνεχίζει την ενεργό
δράση της, μέχρι που τα γεγονότα
του 1974 την προσφυγοποίησαν στη
Λεμεσό μαζί με την οικογένειά της.
Η Κατίνα φεύγει από τη ζωή το 1984,
αλλά μένει ζωντανή στις μνήμες του
λαϊκού κινήματος για την αφοσίωση
της στους αγώνες για τη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων της γυναίκας- «Για
να ξυπνήσει η γυναίκα, που είχε τη
σκλαβιά του άντρα, τις προλήψεις και
προκαταλήψεις της κοινωνίας και
του ίδιου του εαυτού της», όπως η
ίδια υποστήριζε.
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Η Κλάρα Τσέτκιν γεννήθηκε το 1857
στο Βιντεράου της Σαξονίας και
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
προσωπικότητες του παγκόσμιου
γυναικείου κινήματος. Από νεαρή ηλικία
ενδιαφέρθηκε για το σοσιαλιστικό
κίνημα και τη μαρξιστική θεωρία.

Η Ηλέκτρα Αποστόλου γεννήθηκε το 1912 στην Αθήνα. Παρόλο που
προερχόταν από εύπορη αστική οικογένεια, από τα εφηβικά της κιόλας
χρόνια επέλεξε να ενταχθεί στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (σε
μια περίοδο που η συμμετοχή των γυναικών στο αριστερό κίνημα ήταν
ελάχιστη, ενώ οι προκαταλήψεις γύρω από αυτήν έντονες). Αφιέρωσε
τη ζωή της στους αγώνες για το δίκαιο της γυναίκας, επιλέγοντας
μια ζωή γεμάτη στερήσεις και κακουχίες και αποτέλεσε παράδειγμα
αγωνιστικότητας και έμπνευσης για άλλες γυναίκες με τη στάση της.
Το 1936 συνελήφθη και φυλακίστηκε από τη δικτατορία του Μεταξά,
γεγονός όμως που δεν την εμπόδισε από το να οργανώσει μαθήματα
ιδεολογικής αυτό-μόρφωσης, όπως επίσης και μαθήματα ανάγνωσης,
αριθμητικής και μουσικής για τις κρατούμενες εντός των φυλακών έως
ότου αποφυλακιστεί. Το 1939 συλλαμβάνεται εκ νέου και εξορίζεται
στην Ανάφη. Την ίδια περίοδο συλλαμβάνεται και ο άντρας της, ο
οποίος υπογράφει δήλωση μετάνοιας. Η Ηλέκτρα, αφού του θυμίζει
τους όρκους που είχαν δώσει πριν παντρευτούν ότι θα αγωνιστούν για
τα ιδανικά τους, τον χωρίζει και τον προτρέπει να ζήσει τίμια. Το 1942
δραπετεύει από την Ανάφη και αναλαμβάνει πολυεπίπεδη δράση στα
πολιτικά δρώμενα, νόμιμα και παράνομα.
Στις 25 Ιουνίου του 1944 συλλαμβάνεται ξανά από τους συνεργάτες
των Γερμανών και βασανίζεται βάναυσα, χωρίς όμως να λυγίσει και
να δώσει πληροφορίες για τους συντρόφους της. Στις 26 Ιουλίου 1944
μεταφέρετε στο νεκροτομείο και επιβεβαιώνεται ότι είχε ξεψυχήσει μετά
από φρικτά βασανιστήρια. Στο όνομά της, ο Δημοκρατικός Στρατός
Ελλάδας (ΔΣΕ) όρισε το παράσημο «Ηλέκτρα », σαν την πιο έξοχη
τιμητική διάκριση γυναικείου ηρωισμού.
Κατά τη σύλληψη της και λίγο πριν πεθάνει από το θάνατο η Ηλέκτρα
Αποστόλου ανακρίθηκε δίνοντας απαντήσεις οι οποίες έμειναν στην
ιστορία.
-

Από πού είσαι; H.A.: Από την Ελλάδα!
Πού κατοικείς; H.A.: Στην Ελλάδα!
Πώς σε λένε; H.A.: Είμαι Ελληνίδα!
Ποιοι είναι οι συνεργάτες σου; H.A.: Όλοι οι Έλληνες!
Τι δουλειά κάνεις; H.A.: Υπηρετώ τον Ελληνικό Λαό!
Από ποιόν παίρνεις εντολές; H.A.: Μόνο από την Πατρίδα μου!

Το 1881 γίνεται μέλος του - παράνομου
τότε - Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος. Το 1882 αναγκάζεται να
εγκαταλείψει την Γερμανία μαζί με
τον σύζυγό της. Το 1889 συμμετείχε
ενεργά στις εργασίες του Ιδρυτικού
Συνεδρίου της Β’ Διεθνούς στο Παρίσι,
όπου μίλησε για το ρόλο των γυναικών
στην επαναστατική πάλη.
Το 1907 με πρωτοβουλία της Τσέτκιν
συγκλείσθηκε η πρώτη Διεθνής
Συνδιάσκεψη των Γυναικών, όπου
εκλέχτηκε γραμματέας της Διεθνούς
Γραμματείας των Γυναικών. Το 1910 στη
Διεθνή Συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών
γυναικών στην Κοπεγχάγη με πρόταση
της Τσέτκιν ψηφίστηκε απόφαση για
το γιορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των
Γυναικών στις 8 Μαρτίου προς τιμή
των υφαντριών της Νέας Υόρκης που
διαδήλωναν και διεκδικούσαν βασικά
εργασιακά δικαιώματα και αιτήματα
κατά των διακρίσεων.
Η Κλάρα έδινε πολύ μεγάλη σημασία
στο συντονισμένο αγώνα των
γυναικών όλου του κόσμου για την
απελευθέρωσή τους από την κοινωνική
καταπίεση. Έγραψε αρκετά βιβλία,
άρθρα και μπροσούρες.
Μετά την κατάληψη της εξουσίας από
τον Χίτλερ, η Κλάρα εξορίζεται στη
Σοβιετική Ένωση και παραμένει εκεί
μέχρι και το θάνατό της στις 20 Ιουνίου
1933.
•Έλυα Παλάτου
Μέλος Γραφείου Ισότητας και
Ισοτιμίας Κ.Σ ΕΔΟΝ
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EΔΟΝόπουλα

Γ

ια ακόμα μια χρονιά η ΕΔΟΝ και το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων διοργάνωσαν και
υλοποίησαν ακόμα μια εκστρατεία αλληλεγγύης, κάτω από τον τίτλο «Κάλαντα Αλληλεγγύης
2018», αφιερωμένη στα παιδιά της Κούβας, για την αποκατάσταση των ζημιών από τον
καταστροφικό τυφώνα Ίρμα. Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε
στις 19 Ιανουαρίου 2018. Για την υλοποίηση της εκστρατείας εξασφαλίσαμε σχετική άδεια για
διενέργεια εράνου από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρ. ΦΠ 15/2017).
Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς μπροστά στις δυσμενείς συνέπειες του καταστροφικού τυφώνα
που λεηλάτησε ολόκληρη τη χώρα. Ο τυφώνας ήταν ο χειρότερος που έπληξε τη Κούβα τα τελευταία
χρόνια με αποτέλεσμα να χαθούν ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Οι ζημιές που καταγράφονται σε όλο το
νησί επηρέασαν σπίτια, συγκοινωνίες, φυτείες και περισσότερα από 400 σχολεία της χώρας. Αποτέλεσμα
αυτού, ανάμεσα στους πληγέντες να είναι χιλιάδες παιδιά.
Η ΕΔΟΝ στα πλαίσια της διεθνιστικής της αλληλεγγύης, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στη στήριξη
ενός λαού που βρίσκεται υπό οικονομικό και εμπορικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε μία χώρα που πατά γερά στα πόδια της, με τον κουβανικό λαό να είναι
νοικοκύρης στον τόπο του. Ας μην ξεχνούμε ότι η σοσιαλιστική Κούβα αποτελεί τρανό παράδειγμα
αλληλεγγύης και προσφοράς. Μέσα από την Ιατρική σχολή της χώρας,
εκπαιδεύονται δωρεάν, χιλιάδες γιατροί από όλο τον κόσμο, οι οποίοι
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αποστολές σε διάφορα μέρη του
κόσμου όπου υπάρχει ανάγκη.
Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες σε όλες
τις επαρχίες της Κύπρου, κατά τις οποίες διαθέσαμε προς πώληση
τα προϊόντα τα οποία ετοιμάστηκαν για την εκστρατεία μας. Σε
όλες τις δραστηριότητες συμμετείχαν εθελοντές-μέλη της ΕΔΟΝ,
αποδεικνύοντας τη σημασία που έχει για την Οργάνωση μας
η έκφραση αλληλεγγύης. Παράλληλα, η εκστρατεία μας αυτή
αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο από την κυπριακή κοινωνία, με
την έμπρακτη στήριξη πολλών συμπολιτών μας και φορέων προς το
σκοπό της εκστρατείας μας.
Αποτέλεσμα της προσπάθειας μας αυτής ήταν η συγκέντρωση του
ποσού της τάξεως των 4.312.93€, ποσό το οποίο θα παραδοθεί στον
Jose Angel Maury de Toro, μέλος του γραφείου Διεθνών Σχέσεων της
Ένωσης Κομμουνιστικής Νεολαίας Κούβας και στη συνέχεια θα δοθεί
στο Υπουργείο Παιδείας της Κούβας με σκοπό την αξιοποίηση του για
αποκατάσταση σχολείων που καταστράφηκαν από τον τυφώνα.
Ως ΕΔΟΝ και ως Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν την εκστρατεία μας με κάθε
τρόπο. Η μαζικότητα του χαρακτήρα που λαμβάνει χρόνο με το
χρόνο αυτή η εκστρατεία αλληλεγγύης, μας δίνει τα εχέγγυα για να συνεχίσουμε ακόμη περισσότερο τις
ολόχρονες μας προσπάθειες, ώστε τα παιδιά να ζουν κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να
απολαμβάνουν όλα τους τα δικαιώματα, στα πλαίσια μιας πιο δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας.

Τ

ο Σαββατοκύριακο 3-4 Μαρτίου παιδιά από όλες τις
επαρχίες της Κύπρου συναντιόνται ξανά στους χώρους
όπου γίνονται οι τοπικές εβδομαδιαίες συναντήσεις
ΕΔΟΝόπουλων. Η εκστρατεία ΕΔΟΝόπουλων ΦλεβάρηΑπρίλη είναι αφιερωμένη στο δικαίωμα των παιδιών
στη συμμετοχή, την ελεύθερη έκφραση και συζήτηση και
πραγματοποιείται κάτω από τον τίτλο «Είμαι παιδί, έχω φωνή».
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα μάθουμε και
ποια μέσα διαθέτει ένα παιδί έτσι ώστε να εκφραστεί και να ακουστεί.
Το δικαίωμα στη συμμετοχή αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα
του κάθε παιδιού. Μέσα από την ελεύθερη συζήτηση τα παιδιά
αποκτούν λόγο και κριτική σκέψη. Εκφράζονται για ζητήματα που
τα απασχολούν. Είτε αφορούν την οικογένεια και το σπίτι τους είτε
ακόμη την τοπική τους κοινωνία, το σχολείο, την κοινωνία ακόμη
και παγκόσμια ζητήματα. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τα
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με άλλα παιδιά, να
ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες και να εκφράσουν ζητήματα που
τα απασχολούν.
Οι απόψεις των παιδιών μπορούν να προωθηθούν στην κοινωνία
με διάφορους τρόπους όπως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα
κοινωνικά δίκτυα και η προσωπικές σχέσεις.
Σας περιμένουμε στις εβδομαδιαίες συναντήσεις μας!
•Μαρία Κυριακίδη
Υπεύθυνη Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

μαθητές

Π

ώς άραγε θα χαρακτηριζόταν μια κοινωνία που προάγει μια
ελλιπή, αντιδημοκρατική και σχεδόν μη ανθρώπινη παιδεία
στους νέους; Ένα σχολείο που δεν καλλιεργεί τους μαθητές
του με τα ιδανικά της γνώσης και της μόρφωσης, αλλά
αντίθετα μετατρέπεται σ’ ένα μεγάλο εξεταστικό κέντρο.

Δυστυχώς το σχολείο στην Κύπρο όπως το οραματίζεται η κυβέρνηση
Aναστασιάδη, είναι το σχολείο που επικρατεί η βαθμοθηρία, το άγχος,
η πίεση και παράλληλα η παραπαιδεία βρίσκεται στο μέγιστο βαθμό.
Συνεχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια δυσβάσταχτη ύλη που ακόμη
και οι καθηγητές μας δυσκολεύονται ή δεν προλαβαίνουν καν να
καλύψουν. Έτσι , αυτό εμποδίζει το μάθημα να γίνεται πιο δημιουργικό,
πιο ευχάριστο ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητές. Δεν δίνεται η
δυνατότητα αναφοράς ενός θέματος, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί
μια υγιής συζήτηση μέσα στη τάξη. Δηλαδή η διεξαγωγή του μαθήματος
καταλήγει να γίνεται ένας βαρετός μονόλογος του καθηγητή.
Επίσης, η δυσκολία τόσο εμάς στο να κατανοήσουμε το μάθημα όσο και
του καθηγητή να μας το διδάξει λόγω του πιεσμένου ωραρίου, έχει ως
αποτέλεσμα να καταστεί ο πήχης της παραπαιδείας στη Κύπρο ως ένας
από τους πιο ψηλούς στην Ευρώπη. Αφού, για να καλύψουμε εμείς τα
κενά μας στα μαθήματα αναγκαστικά βρίσκουμε ως ιδανικότερη λύση
τα φροντιστήρια. Άρα, καταλήγουμε στο να γίνεται το πρόγραμμα
μας ακόμα πιο αγχωτικό, λόγω του ότι για να είμαστε συνεπείς στις
υποχρεώσεις πρέπει να διαβάσουμε τα μαθήματα και στο σχολείο
αλλά και στα φροντιστήρια. Επιπλέον, η παραπαιδεία επιβαρύνει
οικονομικά τους γονείς μας αφού έχουν να πληρώσουν υπέρογκα
ποσά στα φροντιστήρια. Τότε, πώς ένας μαθητής που η οικογένεια του
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες θα τα βγάλει πέρα;
Ο Υπουργός μιλούσε για μεταρρύθμιση και τόνιζε πως η παιδεία θα
εξελισσόταν σ’ ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό μοντέλο. Αλλά ακόμα
να σιγουρευτούμε αν αναφέρεται στην Κύπρο. Αφού βλέπουμε μια
κυβέρνηση που αποφασίζει και πράττει ανοργάνωτα, που δεν έχει
ιδέα τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία.
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Μαθητές, καθηγητές, γονείς, όλοι οργανωμένα είχαν αντιδράσει από την αρχή
στις «μεταρρυθμίσεις» του Υπουργείου. Μέσα από κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις,
συναντήσεις με τους αρμόδιους, ενημέρωση και άλλα πολλά είχαν στόχο να
αλλάξουν αυτά τα σχέδια. Όμως ο υπουργός πεπεισμένος ότι με αυτό τον τρόπο
θα βελτιώσει το σύστημα της παιδείας, παρέμεινε αδιάλλακτος με αποτέλεσμα ο
νέος κανονισμός για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο να ψηφιστεί στη Βουλή και να
είναι έτοιμος να τεθεί σε ισχύ τον ερχόμενο Σεπτέμβρη του 2018. Ένας κανονισμός
που οξύνει τα πιο πάνω προβλήματα.
Πίστευαν πως τώρα, όλοι αυτοί που είχαν αντιδράσει θα είχαν συμβιβαστεί. Αντίθετα,
κανένας δεν σταμάτησε. Μάλιστα, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συλλογή
υπογραφών από τις ΕΣΕΜ Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου αλλά και
από τη ΠΕΟΜ Λεμεσού, δείχνοντας πως όλη η μαθητική κοινότητα του νησιού
δεν αποδέχεται το συγκεκριμένο κανονισμό. Ο στόχος όλων των οργανωμένων
μαθητικών συνόλων ήταν επιτυχής, αφού σε κάθε σχολείο κατέθεσε την υπογραφή
της η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών.
Εκτός από τους μαθητές, πραγματοποίησαν δημοψήφισμα και οι καθηγητές, οι
οποίοι επίσης πέτυχαν το στόχο τους. Με το 75,64% να ψηφίζουν ΟΧΙ στις εξετάσεις
ανά τετράμηνο, δείχνουν πως και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα.
Γι’ αυτό αναρωτιόμαστε, πώς γίνεται κύριε Υπουργέ να επιμένεις σε κάτι που μόνο
εσύ θεωρείς πως είναι σωστό; Όταν όλες οι οργανώσεις μαθητών, καθηγητών, γονιών
είναι αντίθετοι και διαφωνούν με όσα προτείνετε, όταν όλοι αυτοί δημοκρατικά
κινητοποιούνται μέσα στα σχολεία, όταν έχουν συναντήσεις μαζί σας και σας
προτείνουν τις θέσεις τους, αυτό που εσείς πράττεται το ονομάζεται δημοκρατία;
Τέλος, ο αγώνας όλων μας συνεχίζεται, για μια σωστή μόρφωση, για μια παιδεία
ισότητας και δημοκρατίας, για ένα σχολείο που θα είναι το κλειδί για το μέλλον
μας, ένα σχολείο που καθίσταται εμπνευστής για τις επόμενες γενιές, για ένα
σχολείο που θα φτιάχνει σωστούς ανθρώπους που θα ‘ναι έτοιμοι να προσφέρουν
στη κοινωνία.
•Ανδρέας Παναγιώτου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Λυκείου Απ. Μάρκου, Λευκωσία
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φοιτητές

ης,

O

Μάρτης, αποτελεί το μήνα της έναρξης
των εκλογών των Φοιτητικών Ενώσεων
(Φ.Ε) εντός και εκτός Κύπρου. Ο
μήνας όπου οι φοιτητές καλούνται
σε κάθε χώρο όπου υπάρχει Φ.Ε. να
παρευρεθούν στις κάλπες και μέσα
από την ψήφο τους να στηρίξουν την παράταξη που
τους εκφράζει περισσότερο. Από τα αποτελέσματα
των εκλογών θα καθοριστούν τα ισοζύγια δυνάμεων
τόσο στα Δ.Σ των Φ.Ε. όσο και στη Γενική Γραμματία
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων
(ΠΟΦΕΝ).
Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, η
συμμετοχή των παρατάξεων στις εκλογές και η
αντιπροσώπευση που θα εξασφαλίσουν στην Π.Ο.Φ.ΕΝ
θα καθορίσουν την συνδικαλιστική κατεύθυνση και
δράση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος.
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα καθορίσουν
εάν το Οργανωμένο Φοιτητικό Κίνημα θα είναι ο
μπροστάρης στους αγώνες των φοιτητών ή θα μένει
απαθές σε όσους συνειδητά κουρελιάζουν τα όνειρα
των φοιτητών και της νέας γενιάς.

Απαιτείται Ενότητα
του Φοιτητικού Κινήματος
Οι φετινές εκλογές δυστυχώς διεξάγονται κάτω από
πρωτοφανές πολιτικό περιβάλλον για το φοιτητικό
κίνημα. Με την απόφαση της Πρωτοπορίας να
αποχωρήσει από την Π.Ο.Φ.ΕΝ την τρέχουσα
ακαδημαϊκή χρονιά η ενότητα του φοιτητικού
κινήματος δυναμιτίζεται. Ακολουθώντας μια τακτική
υποβάθμισης αλλά και απαξίωσης της Π.Ο.Φ.ΕΝ και με
αφορμή το ζήτημα της επικύρωσής των αποτελεσμάτων
της Φ.Ε Θεσσαλονίκης, η Πρωτοπορία αποχώρησε από
την ομοσπονδία των φοιτητικών ενώσεων. Μαζί της
«αποχώρησαν» άτυπα και όλες οι φοιτητικές ενώσεις
στις οποίες κατέχει την πλειοψηφία, οδηγώντας το
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα σε εποχές πριν την
ολοκλήρωση του το 2004. Μοναδική επιλογή που
να διασφαλίζει την ενότητα και μαχητικότητα των
φοιτητών είναι η παράταξη η οποία από της ιδρύσεως
της πολεμούσε και αγωνιζόταν για την ενοποίηση
του φοιτητικού κινήματος, η Προοδευτική Κ.Φ. Η
Προοδευτική δεν βολεύεται με τη διάσπαση του
φοιτητικού κινήματος.

Επίθεση στα κεκτημένα των φοιτητών
Την τελευταία πενταετία οι φοιτητές βίωσαν
μια λυσσαλέα επίθεση στα κεκτημένα τους. Μια
επίθεση που στόχο είχε την ισοπέδωση της κρατικής
φοιτητικής μέριμνας και που στέρησε και συνεχίζει
να στερεί από φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση.
Σπασμωδικές κινήσεις από πλευράς Κυβέρνησης με
σκοπό τον προεκλογικό αντιπερισπασμό από τις
αποκοπές στα κονδύλια της φοιτητικής μέριμνας της
τάξης των 20 εκατομμυρίων σε καμιά περίπτωση
δεν ξεγελούν τους φοιτητές. Αντίθετα οι φοιτητές
οργανωμένοι πρέπει να επαγρυπνούν συνεχώς για
τις επερχόμενες επιθέσεις στα κεκτημένα τους.
Μπροστάρης σε αυτό το καθήκον τίθεται όπως πάντα η
Προοδευτική. Ζητούμε την στήριξη των συμφοιτητών
μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα όσα
αποφασίζονται για εμάς χωρίς εμάς. Για το δικαίωμα
στη μόρφωση, για δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Το Κυπριακό σε επικίνδυνο σταυροδρόμι

Ισχυρή Προοδευτική για τους αγώνες των φοιτητών

Οι φοιτητές δεν μπορούν να μένουν αμέτοχοι στην
κατάσταση που διαμορφώνεται στο Κυπριακό.
Ούτε οι κινήσεις τακτικής του προέδρου για να
προσεγγίσει το εθνικιστικό ακροατήριο του ΔΗΣΥ,
ούτε η απορριπτική ρητορική στο Κυπριακό μπορούν
να είναι η απάντηση στην διαχείριση του. Οι φοιτητές
καλούνται στις φοιτητικές εκλογές εκτός της στάσης
τους για τα φοιτητικά και κοινωνικά ζητήματα, να
καταθέσουν την στάση τους για το πρόβλημα που
ταλανίζει τον τόπο μας από το 1974. Κατανοούν ότι
η όποια προοπτική ανάπτυξης της χώρας περνάει
από τη λύση του Κυπριακού, για αυτό στηρίζουν την
συνέπεια που διαχρονικά καταδεικνύουμε. Στηρίζουν
την μόνη παράταξη που μιλά για επαναπροσέγγιση
Ε/Κ και Τ/Κ, που δεν θυσίασε το Κυπριακό στο βωμό
μικροπολιτικών συμφερόντων και που ονοματίζει την
μορφή λύσης που επιθυμεί, τη Διζωνική Δικοινοτική
Ομοσπονδία.

Με δυνατή Προοδευτική μόνο θετικά αποκομίζουν οι φοιτητές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε χώρους σπουδών όπου οι
ισορροπίες επιτρέπουν στην Προοδευτική να έχει ουσιαστική παρέμβαση. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Αθήνα η
Προοδευτική κατάφερε πέρσι να επαναφέρει τις φοιτητικές ενώσεις σε τροχιά διεκδίκησης και ενεργού συνδικαλισμού. Με
μπροστάρη την Προοδευτική, η Φ.Ε στο ΤΕΠΑΚ τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει τεράστιο έργο σε συνδικαλιστικό επίπεδο
αφού με συγκεκριμένες διεκδικήσεις μείωσε κόστη των φοιτητών και εξάλειψε πολλά προβλήματα που τους απασχολούσαν. Οι
Φ.Ε του ΑΞΙΚ και Frederick με ισχυρή Προοδευτική αποτελούν παράδειγμα διεκδίκησης πρακτικών ζητημάτων που απασχολούν
τους φοιτητές. Αντίθετα αποτελέσματα παρατηρούνται σε χώρους σπουδών που τον έλεγχο κατέχει η Δεξιά, όπως στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου τα πολλά χρόνια κατοχής της πλειοψηφίας από την πρωτοπορία, οδήγησαν της
φοιτητικές ενώσεις στην αδράνεια. Δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε τις πρακτικές που η Φ.Π.Κ Πρωτοπορία ακολούθησε στην
Θεσσαλονίκη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει πλέον καταπατηθεί κάθε έννοια δημοκρατίας.
Για όλα τα πιο πάνω αλλά και για πολλούς άλλους λόγους οι φοιτητές είχαν, έχουν και θα έχουν ξεκάθαρη επιλογή στις επερχόμενες
φοιτητικές εκλογές. Μόνο με ισχυρή Προοδευτική διασφαλίζεται η μαχητικότητα και η διεκδικητικότητα του φοιτητικού κινήματος.
Ας δώσουμε λοιπόν όλοι το παρών μας και να στηρίξουμε την παράταξη που μας στηρίζει, την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών!
•Μάριος Λαγού
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.ΦΑ Προοδευτικής Η.Β.

νέοι εργαζόμενοι

Σ

το πάζλ της ζωής, μέσα στις σημερινές συνθήκες στις οποίες
ζούμε, πολλά από τα κομμάτια του είναι πολύ δύσκολο να
τα συμπληρώσουμε μόνοι μας. Πάντα χρειαζόμαστε αυτό
το «μαγικό χέρι» που θα μας προσφέρει το απαιτούμενο
κομμάτι για να το ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Το ρόλο
αυτού του «χεριού» συνήθως τον έχουν είτε η οικογένεια,
είτε το κράτος, είτε και οι δύο μαζί. Τα τελευταία χρόνια λόγω
της οικονομικής κρίσης οι δυνατότητες της οικογένειας, για
βοήθεια προς τα παιδιά τους, έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ
το κράτος απογοητεύει καθημερινά τους πολίτες του και κυρίως
τους νέους, αφού πέραν των ισοπεδωτικών μέτρων λιτότητας
που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, μειώνει στο ελάχιστο τα
στεγαστικά προγράμματα που μέχρι πρότεινως ίσχυαν.
Στις σημερινές συνθήκες είναι αμφίβολο αν τα νέα ζευγάρια, μπορούν
να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους και να καλύψουν τις βασικές
τους ανάγκες. Δυστυχώς το κομμάτι του πάζλ που ονομάζεται
στεγαστικό είναι προνόμιο λίγων, αντί δικαίωμα όλων των πολιτών.

Στην Κυπριακή κοινωνία, η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης ήταν
ανέκαθεν μέρος της κουλτούρας της και δικαίωμα όλων των πολιτών
της. Τώρα το σκηνικό έχει αλλάξει. Όλο και πιο λίγα νεαρά ζευγάρια
καταφέρνουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και αυτά με πολλή
δυσκολία, μιας και η παρούσα κυβέρνηση έχει κατακρεουργήσει όλες
σχεδόν τις παροχές. Ταυτόχρονα η αξία της γης έχει εκτοξευτεί στα
ύψη ενώ πλέον, οι τράπεζες σπάνια χορηγούν δάνεια αφήνοντας τις
χαμηλά αμειβόμενες τάξεις εκ’ των πραγμάτων εκτός της αγοράς γης.
Διανύουμε μια από τις πιο δύσκολες οικονομικά περιόδους , αφού η
παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση και οι νεοφιλελεύθερες
πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη, οδήγησαν σε περικοπές
μισθών και πολλούς νέους στην ανεργία και στην φτώχεια (28% του
συνολικού πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας),
μετατρέποντας το βασικό δικαίωμα της στέγασης σε πολυτέλεια. Η
κυβέρνηση αδιαφορώντας για την στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους
ως πάροχος στέγης, τερματίζει στεγαστικά προγράμματα που ήταν
ένα λιθαράκι για το μεγάλο ξεκίνημα των νέων ζευγαριών. Επιβάλλει
σκληρά μέτρα που επιβαρύνουν κυρίως τους νέους ανθρώπους,
των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, με στόχο την
κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους, ενώ στηρίζει
όλους αυτούς που επωφελούνται απο τις αυξήσεις και αδιαφορεί
για την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Είναι γνωστή άλλωστε
η δικαιολογία της κυβέρνησης Αναστασιάδη για την εφαρμογή
όλων αυτών των σκληρών μέτρων με την επίρριψη ευθυνών στην
κυβέρνηση Χριστόφια, ελλείψει επιχειρημάτων.

Μάρτης
2018

Με μια γρήγορη έρευνα η διαδικάσια κατασκευής ιδιόκτητης
κατοικίας (χωρίς να συμπεριλάβουμε το κόστος της αγοράς του
οικοπέδου) στοιχίζει €1000 ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο
ικανοποιητικό εμβαδόν οικίας τα 160 τμ (άρα 1000 x 160 = €160.000).
Αν αναλογιστούμε τους σημερινούς μισθούς σε συνδιασμό με τα
υπόλοιπα αναγκαία έξοδα ενός νέου ζευγαριού συν τα έξοδα για
την κατοικία , οι αριθμοί μιλούν απο μόνοι τους. Με βάση όλα αυτά
τα δεδομένα, οι χορηγίες για στέγαση θα έπρεπε να αυξάνονται και
όχι να καταργούνται ή να μειώνονται.
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα για τα αυτονόητα και κυρίως
για στέγαση. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί πρωταρχική ευθύνη
της εκάστοτε κυβέρνησης δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις
ανάγκες τις νέας γενιάς. Οι νέοι είναι το μέλλον τούτου του τόπου
και πυροβολούνται καθημερινά απο τα προβλήματα και τις δυσκολίες
του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η πολιτεία πρέπει να στηρίζει έμπρακτα
τα νέα ζευγάρια, τις χαμηλόμισθες οικογένειες, τους πρόσφυγες
και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την εξασφάλιση στέγασης.

Η ΕΔΟΝ στα πλαίσια συνεδριακών της θέσεων και αποφάσεων,
προτείνει:
1. Σχέδιο επιδότησης ενοικίου για νέες οικογένειες με χαμηλά
εισοδήματα.
2. Σχέδιο παροχής πολύ φθηνών οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια που
επιθυμούν να εγκατασταθούν στην υπαίθρο.
3. Στήριξη στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και εμπλουτισμό
των στεγαστικών προγραμμάτων του.
4. Επαναφορά του σχεδίου που αφορά τον διαχωρισμό οικοπέδων
για πρόσφυγες και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
5. Ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων στέγασης νεαρών οικογενειών
προσφύγων και αναδόμηση υφιστάμενων οικισμών.
Χρέος κάθε νέου είναι οργανωμένα, μαζικά και διεκδικητικά, να
εργαστεί για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη, κόντρα στις
πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Όλοι οι νέοι και
νέες να ακολουθήσουν τον δρόμο του αγώνα και της οργανωμένης
πάλης για να ανακτήσουν όλα όσα τους αφαίρεσαν.
•Ιωάννα Χατζηπαναγιώτου
Μέλος Γραφείου Νέων Εργαζομένων και Τ.Α. Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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αντιπολεμικά

«Κανεί σε πκιον
Πόλεμε, δαίμονα, κακόν αξήλειφτον στον κόσμον,
παιδίν της νύχτας, μισταρκέ του Άδη, ψεύτη, κλέφτη,
όπου της νιότης δκιαλεχτούς κόβκεις αθθούς των δκυόσμων
τζι η φάκκα στες κακόσορτες μανάες πάντα ππέφτει•
που κάμνουσιν παιδκιά φτωχά, της πείνας χτυπημένα
τζι ένε στους φόους, στους καμούς ομπρός κατταρκασμένα.
Τα στήθη τζείνα πάνοο τους π’ αλύπητα κτυπούσιν
σφαίρες πασαλλοΐτιτζες μες σε καβκάν τζι ειρήνην!
Απένταροι τζαι νηστιτζοί τζι ατιμασμένοι ζούσιν,
το στόμαν τους μερόνυκτα καπνίζει σαν καμίνιν,
γιατ’ εν μπορούσιν, πόλεμε, να παραπονηθούσιν
τρέμουν σε, σαϊτίζουν σε, κάμνουν πως σ’ αγαπούσιν.
‘Μμά γέρασες, κανεί σε πκιον, εν’ μιλϊοΰνια γρόνια
που ζεις, κηφήνα της ζωής, τζαι τρως τζαι πίννεις γαίμαν
αναστήθηκαν οι νεκροί! τζι έστρεψαν τα κανόνια
πίσω τζαι καταπάνω σου, να σε σκοτώσουν, ψέμαν,
να λείψεις που το πρόσωπον της γης, να κυβερνήσει
το όίτζιον, να ξαναπλαστεί χαρά, τιμή τζαι ζήση.»

ιστορία

T

α μεροκάματα πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μεροκάματα πείνας και
δεν σχετίζονταν με την άνοδο των τιμών, αφού δεν εκδιδόταν τιμαριθμικός
δείκτης και δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα το βιοτικό
επίπεδο των εργαζομένων να είναι σε άθλια κατάσταση. Το φαινόμενο
οξύνθηκε ιδιαίτερα κατά τη περίοδο του πολέμου με την μαύρη αγορά
να έχει το πάνω χέρι, την έλλειψη τροφίμων και την αισχροκέρδεια.
Έτσι, άρχισε να προκαλείται η έντονη αντίδραση των εργαζομένων
και η αποικιακή κυβέρνηση αναγκάζεται το 1940 να διορίσει επιτροπή για να
μελετήσει το πρόβλημα.

Οι πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις
Η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση πριν από τον αγώνα του 1944, πραγματοποιήθηκε τον
Δεκέμβρη του 1942, όπου πήραν μέρος 10.000 κυβερνητικοί και στρατιωτικοί εργάτες
με αίτημα την αύξηση των μεροκαμάτων, λόγω της αύξησης της τιμής του ψωμιού
και την έκδοση ορθού τιμαριθμικού δείκτη μιας και αυτός που εκδόθηκε με βάση το
σύστημα του 1941 επικρίθηκε έντονα από τις συντεχνίες. Μετά την απεργία ου 1942,
η αγγλική κυβέρνηση διόρισε επιτροπή τιμάριθμου από 10 μέλη που διαφωνούσαν,
καθώς οι Άγγλοι - μέλη της επιτροπής υποστήριζαν την πολιτική της κυβέρνησης, οι
εκπρόσωποι της αστικής τάξης τα συμφέροντα των εμπόρων και εργοδοτών και οι
εκπρόσωποι των εργατών τα συμφέροντα της λαϊκής μάζας με τη λήψη δραστικών μέτρων
για τη πάταξη της μαύρης αγοράς, τη μείωση και τη σταθεροποίηση του τιμάριθμου και
τη προσαρμογή των μεροκαμάτων με τον τιμάριθμο.
Μετά τον πρώτο απεργιακό αγώνα, ακολούθησε δεύτερος τον Αύγουστο του 1943 και τρίτος
τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου. Κινητοποιήθηκαν 17.500 εργάτες και πραγματοποίησαν
διάφορες εκδηλώσεις και 24ώρη απεργία.

Ο αγώνας της 1ης Μαρτίου
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο αγώνας της 1ης Μαρτίου 1944 ήταν αναπόφευκτος και
η απόφαση για τη διεξαγωγή του πάρθηκε σε ογκώδεις πανεργατικές συνελεύσεις
που οργάνωσε η ΠΣΕ. Για σκοπούς τακτικής, η ΠΣΕ αποφάσισε όπως η απεργία
πραγματοποιηθεί μόνο στα Δημόσια Έργα και σε αυτή πήραν μέρος 1500 εργάτες.Η
απεργία κράτησε από την 1η μέχρι τις 23 Μαρτίου με αιτήματα: 1. Αναπροσαρμογή
των ημερομισθίων με τον τιμάριθμο, 2. Εφαρμογή εισηγήσεων για την ελάττωση του
τιμάριθμου, 3. Οικογενειακό επίδομα, 4. Παραχώρηση άδειας ανάπαυσης με πληρωμή, 5.
Παραχώρηση επιδόματος ασθενείας, 6. Βελτίωση των τεχνικών σχολών, 7. Προειδοποίηση
σε περίπτωση απόλυσης. Η απεργιακή επιτροπή υποβάλλει τα αιτήματα στην κυβέρνηση,
η οποία αποτελούσε τον εργοδότη και ζήτησε συνάντηση, ώστε η διαφορά να επιλυθεί με
διαπραγματεύσεις.
Η αποικιακή κυβέρνηση αρνήθηκε να συναντηθεί με την επιτροπή των απεργών και καταδίκασε
πολλούς από αυτούς σε πολύμηνες φυλακίσεις. Η στάση αυτή ξεσήκωσε τη λαϊκή μάζα που
συμπαραστάθηκε στους απεργούς με κάθε τρόπο.
Το ΑΚΕΛ συμπαραστάτης στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τους αγώνες του, με
υπομνήματα προς την κυβέρνηση ζητούσε την υιοθέτηση των συνεχνιακών απόψεων,
διαφώτιζε τα πιο πλατιά στρώματα του λαού και τα κινητοποιούσε γύρω από τα δίκαια
των απεργών. Στη διάρκεια των 23 ημερών της απεργίας, έγιναν πρωτοφανείς σε όγκο
και μαχητικότητα συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Σε όλες τις πόλεις οργανώνονταν
μαζικές πικεττοφορίες, έκλειναν τα εστιατόρια, τα κέντρα αναψυχής, δεν εκδίδονταν
εφημερίδες και δεν λειτουργούσε ο κυβερνητικός σιδηρόδρομος.
Η κυβέρνηση αναγκάζεται να υποκύψει και διορίζει επιτροπή για τη μελέτη του τιμάριθμου,
η οποία μεταξύ άλλων έλεγε «η αύξηση του κόστους ζωής δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στον τιμαριθμικό δείχτη».

Ο αγώνας της 1ης Μαρτίου μια πολιτική μάχη...
Ο αγώνας της 1ης Μαρτίου δεν ήταν απλά μια απεργία που κράτησε 23 μέρες, αλλά
μια πολιτική μάχη ολόκληρου του κυπριακού λαού που έσπασε το κατεστημένο της
δωδεκάχρονης παλμερικής απολυταρχίας και έμαθε πως με σκληρούς αγώνες είναι
εφικτό να διεκδικήσει και να κερδίσει τα δικαιώματα του. Οι βασικές κατακτήσεις
ήταν: 1. Αναπροσαρμογή των μισθών βάσει του τιμάριθμου, 2. Χορήγηση οικογενειακού
επιδόματος, 3. Παραχώρηση αστικού επιδόματος, 4. Παραχώρηση 10 ημερών άδειας
ανάπαυσης με πληρωμή, 5. Πληρωμή επιδόματος ασθενείας μέχρι ενός μηνός, 6.
Προειδοποίηση μιας εβδομάδος σε περίπτωση απόλυσης, 7. Βελτίωση των τεχνικών
σχολών.
Ο αγώνας για τον τιμαριθμικό δείκτη θα κλείσει οριστικά το 1950-51, όπου το
συνδικαλιστικό μας κίνημα, η ΠΕΟ, άρχισε μια γενική εκστρατεία αυτόματης
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις διαπραγματεύσεις σε όλους τους τομείς των
εργαζομένων, καθώς η ΑΤΑ αποτελεί αποτελεσματική προστασία της αγοραστικής
αξίας των συμφωνηθέντων μισθών και ημερομισθίων.
•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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πολιτισμός

Πιστεύοντας πως υπάρχει έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων
συνεργασιών, που να αποσκοπούν και στην γνωριμία μεταξύ
Ε/κ και Τ/κ, τονίζουν πως πρέπει να γίνονται προσπάθειες
κι από τους ίδιους τους νέους, οι οποίοι θα ζήσουν σε αυτή
τη χώρα και θα παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Η
μουσική, προσθέτουν, είναι ένα βήμα. Επισημαίνουν όμως
πως πρέπει να γίνονται και πολλά άλλα, σε διάφορους
τομείς της ζωής μας. Ως μουσικοί, θεωρούν πως η θέση
τους είναι να φέρνουν τον κόσμο κοντά, μιλώντας την πιο
απλή, κατανοητή γλώσσα, τη μουσική, την οποία μπορούν
να μοιραστούν με άλλους ανθρώπους, βοηθώντας τους να
δουν πως κάνουν κάτι επαγγελματικό και κερδίζουν κάτι
απ’ αυτό. Όπως για παράδειγμα πως δουλεύοντας μαζί,
μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Τι είναι η ακριβώς η Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου
Η ορχήστρα δωματίου είναι ένα μουσικό σύνολο μικρού
μεγέθους. Είναι σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε ένα δωμάτιο
και να εμφανίζεται σε μικρότερα θέατρα σε σύγκριση με
αίθουσες συναυλιών πλήρους μεγέθους. Μια ορχήστρα
δωματίου μπορεί να απαρτίζεται από 15 έως 50 άτομα,
ανάλογα με το ρεπερτόριο και είναι μικρότερη από μια
πλήρη συμφωνική ορχήστρα που αποτελείται από γύρω ή
και πάνω από 80-100 μέλη.

τ

ους έφερε κοντά το κοινό τους ενδιαφέρον που δεν είναι άλλο από τη μουσική. Τους
δένει μια καλή φιλία και η ανάγκη να δημιουργούν μαζί μουσική. Η Νάταλη Νεοφύτου και
ο Nihat Agdac, είναι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της δικοινοτικής Ορχήστρας Μουσικής
Δωματίου και μαζί με 20 Ε/κ και Τ/κ μουσικούς στέλνουν το μήνυμα πως η μουσική ενώνει.

Γνωρίστηκαν μέσω της μουσικής, κατά τη διάρκεια της θερινής ακαδημίας της Κρατικής
ορχήστρας Νέων το 2007 στον Πεδουλά. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στο Λονδίνο, ακολουθώντας
το όνειρό τους, να σπουδάσουν μουσική. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, η Νάταλη Νεοφύτου και
ο Nihat Agdac αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας την δικοινοτική
Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου Κύπρου. Το “Stelios Cyprus Bicommunal Award 2016” τους έδωσε
την οικονομική ενίσχυση που χρειάζονταν για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους. Από τότε 20
Ε/κ και Τ/κ επαγγελματίες μουσικοί συνυπάρχουν επί σκηνής, διοργανώνοντας συναυλίες σε
όλη την Κύπρο. Η μουσική τους έχει ταξιδέψει από το Θέατρο Παλλάς, στη Μεσαιωνική Αίθουσα
Καστελλιώτισσα, στο ιστορικό κτίριο Bedesten και στο Μπελαπάις. Μεγάλη στιγμή της πορείας
τους θεωρείται η κοινή συναυλία #UnitedByMusic, στο πλευρό της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του
Βερολίνου ως μέρος των εκδηλώσεων Πάφος 2017.

Η μουσική ενώνει
Η ιδέα μιας ορχήστρας, μέλη της οποίας θα είναι Κύπριοι από τη μια και την άλλη πλευρά της
διαχωριστικής γραμμής, γεννήθηκε, κατά τη διάρκεια των σπουδών της Νάταλη και του Nihat στο
Royal Academy of Music και στο Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου. «Το σκεπτικό
είναι να πάμε πέρα από τη συνάντηση Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων για κοινωνικούς
σκοπούς. Φτιάχνουμε μουσική κι είναι το καλύτερο πράγμα που κάνουμε στις ζωές μας. Έτσι
θέλαμε να φέρουμε μαζί κόσμο που νιώθει το ίδιο σημαντική τη μουσική στη ζωή του, που δεν θα
έρθει κοντά μόνο για λόγους επαναπροσέγγισης και ειρήνης αλλά γιατί ασχολείται με μουσική
υψηλού επιπέδου και θέλει να δουλέψει με άλλους μουσικούς που κάνουν το ίδιο», ανέφεραν
σε δηλώσεις τους. «Όταν δυο καλοί φίλοι όπως εμείς οι δύο μοιραζόμαστε αυτό που αγαπάμε,
το αποτέλεσμα είναι ωραίο και νιώθουμε κι εμείς ακόμα πιο ωραία. Μας δίδεται η ευκαιρία,
μέσα από τη μουσική και τη φιλία μας ως Ε/κ και Τ/κ, να δείξουμε αυτό που νιώθουμε στους
Κύπριους, που τόσα χρόνια ζουν χωριστά», δήλωσαν σε συνέντευξή τους. Κάθε τους συναυλία
έχει ως στόχο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα επαναπροσέγγισης. Η ανταπόκριση του κόσμου τους
δικαίωσε βλέποντας τις συναυλίες τους να γίνονται sold out ενώ οι κριτικές που έλαβαν τους
άφησαν απόλυτα ευχαριστημένους.

Μια ορχήστρα χωρίς μαέστρο
Η απουσία τους μαέστρου της ορχήστρας, δίνει στα μέλη της
την δυνατότητα να δουλέψουν όσο πιο κοντά γίνεται ο ένας
με τον άλλο, χωρίς μαέστρο στη μέση. Για να καταφέρουν
να είναι απόλυτα συγχρονισμένοι χρειάζεται πολύ ατομική
μελέτη και πρακτική και καλή οπτική επαφή κατά την
διάρκεια της συναυλίας. Αν και όλο αυτό μπορεί να κάνει
τη δουλειά τους ακόμη πιο δύσκολη, για τα μέλη της αυτή
είναι και η μαγεία της ορχήστρας τους. Όπως το γεγονός
πως επικοινωνούν αναγκαστικά περισσότερο με τα μάτια,
τις κινήσεις ακόμη και με την αναπνοή τους, με στόχο να
παραμένουν συγχρονισμένοι.
•Δήμητρα Γεωργίου
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Πέννυ Μπαλτατζή
Η Πέννυ Μπαλτατζή, το κορίτσι που μας έκανε να
ερωτευτούμε ξανά από την αρχή το swing και την vintage
αισθητική, επιστρέφει επί σκηνής!
Πιο ώριμη μουσικά και δημιουργικά από ποτέ, η Πέννυ
κάνει μια στροφή στον ήχο και την εικόνα της προς πιο
σύγχρονα μονοπάτια, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου,
τρίτου στη σειρά και 1ου προσωπικού της άλμπουμ, την
άνοιξη του 2018.
Στην εκτός Αθηνών περιοδεία της που ξεκινά από τα
μέσα Φεβρουαρίου, η Πέννυ Μπαλτατζή επιλέγει να μας
ταξιδέψει στον ευφάνταστο κόσμο της, με μια συλλογή τραγουδιών που ξεκινά από τα παλαιότερα δικά της και πολύ
αγαπημένα (Εξωτικό Χαρμάνι, Καλάθι, Δεκάρα, Γυφτάκι) και συμπληρώνεται με πρωτότυπες διασκευές τραγουδιών από
την ελληνική και διεθνή δισκογραφία (Dedication του Μ. Χατζιδάκι, Ξύπνα Αγάπη Μου του Μ. Πλέσσα, Let the Sunshine
In κ.α.), ενώ το setlist θα περιλαμβάνει και μερικά τραγούδια από το επερχόμενο νέο της άλμπουμ – όλα τα παραπάνω με
τη συνοδεία επί σκηνής της νέας της μπάντας και σε ενορχηστρώσεις κεφάτες και «καθαρές».

Πότε:Παρασκευή, 9 Μαρτίου, 2018, ώρα: 22:30 - 01:30
Πού: Μουσική Σκηνή RED
Βασίλης
Παπακωνσταντίνου
Στην Ελλάδα της κρίσης, των επανειλημμένων
και ασταμάτητων μνημονίων, της κατάρρευσης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της
μερικής και ανασφάλιστης απασχόλησης, των
“υποκατώτατων” μισθών, των ανύπαρκτων
συντάξεων, της προσφυγιάς εκείνων που
φεύγουν για μια καλύτερη τύχη και εκείνων
που έρχονται και εγκλωβίζονται, της πολιτικής
απάτης, σ’ αυτή την Ελλάδα που ο πολιτισμός
ως ο μεγαλύτερος εχθρός τους χτυπιέται
σκόπιμα και ανελέητα από τους βαρβάρους,
παλεύει ακόμα να σταθεί στα πόδια του.
Απέναντι στην αριθμοποίηση των Ελλήνων ο
Βασίλης Παπακωνσταντίνου αντιπαραθέτει μια μουσική παράσταση-αφιέρωμα στους ποιητές μας και στους συνθέτες μας,
επιλέγοντας διαφορετικό ήχο από αυτών που τον έχουμε συνηθίσει, πλαισιώνεται από ένα πιάνο, ένα βιολί και ένα μπάσο,
έτσι ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει ανενόχλητος τις «φωνές των ποιητών»

Πότε
και Πού
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Τρίτη, 13 Μαρτίου στις 21:00 και Τετάρτη, 14 Μαρτίου στις 21:00 - Downtown Live
ΛΕΜΕΣΟΣ: Πέμπτη, 8 Μαρτίου στις 21:00 - Πέραμα

Γιώτα Νέγκα
Η Γιώτα Νέγκα, η γνωστή σύγχρονη λαϊκή ερμηνεύτρια,
μετά από τη μεγάλη επιτυχία της καλοκαιρινής
της περιοδείας, επιστρέφει φέτος το χειμώνα και
παρουσιάζει μια παράσταση όμοια με μουσική
βιογραφία, βασισμένη σε τραγούδια που έχουν
ερμηνεύσει άντρες καλλιτέχνες. Από τον Στέλιο
Καζαντζίδη έως και τον Χρήστο Θηβαίο, από τον Στράτο
Διονυσίου μέχρι τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, και από τον Σταύρο Ξαρχάκο έως τον Νίκο Παπάζογλου, η Γιώτα Νέγκα μοιράζει
τα φύλλα της τράπουλας στους άντρες που χάραξαν μέσα της δρόμους. Παίζει με το μεγάλο στοίχημα να τους «δώσει»
πίσω ως δώρο τη δική της καθαρή γυναικεία ερμηνευτική υπογραφή, μέσα από ένα σύγχρονο unplugged λαϊκό ήχο,
τριών μόλις οργάνων. Στη δύσκολη αναμέτρηση απαραίτητοι συμπαίκτες της είναι τα τραγούδια της προσωπικής της
δισκογραφίας, τα οποία κάνουν τη σύνδεση των χρονικών βαθμίδων και δηλώνουν το μέγεθος της λαϊκής ερμηνευτικής
της υπόστασης στο σήμερα.

«Τα Παιδιά της Γάζας»
Αληθινές ιστορίες - μαρτυρίες
παιδιών από τη Γάζα
Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει σε Παγκύπρια πρώτη το συγκλονιστικό έργο «Τα
παιδιά της Γάζας», μια συρραφή μαρτυριών παιδιών από τη Γάζα, σε σκηνοθεσία και
δραματουργική επεξεργασία Αλεξίας Παπαλαζάρου, από το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018,

Πότε και πού:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Κάθε Σάββατο στις 20:30 & Κυριακή στις 19:00 μέχρι και τις 18 Μαρτίου
θεατρική σκηνή Flea Theatre
ΛΕΜΕΣΟΣ
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, 20:30
Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ
Πληροφορίες & Κρατήσεις:
99 251 331 & 99 907 651
Είσοδος:
€12 Κανονικό
€10 Μειωμένο (συνταξιούχοι, φοιτητές, μαθητές, άνεργοι)

Πότε
και πού: Παρασκευή, 30 Μαρτίου στις 22:00, Downtown Live, Λευκωσία Σάββατο 31 Μαρτίου
στις 22:00, Ravens, Λεμεσός

Καταπληκτικές Γυναίκες
(20th Century Women)
1979, Santa Barbara. Η Dorothea Fields (Annette Bening) είναι μια
αποφασιστική μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τον έφηβο γιο της
(Lucas Jade Zumann), σε μία εποχή που σφύζει από κοινωνικές
αλλαγές και επαναστατική διάθεση. Για να τα βγάλει πέρα με την
ανατροφή του απευθύνεται σε δύο νεότερες γυναίκες. Στην Abbie
(Greta Gerwig), ένα ελεύθερο πνεύμα και punk καλλιτέχνη και στην
Julie (Elle Fanning), μια ξύπνια και προκλητική νεαρή γειτόνισσα.

Πότε; Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 20:30
Πού; Θέατρο Σκάλα

Αψίνθιον = Δηλητήριο
Τέσσερα νέα κορίτσια πεθαίνουν με θάνατο βίαιο. Συναντιούνται στο επέκεινα
όπου θα βρίσκονται για πάντα. Προσπαθούν να γνωριστούν περιγράφοντας
η καθεμιά τους τη δύσκολη ζωή τους και το σκληρό τους θάνατο. Ανάμεσα
στους μονολόγους τους, διάλογοι που ελπίζουν να τις φέρουν πιο κοντά να
νιώσουν τη ζεστασιά που δεν είχαν την τύχη να εισπράξουν όσο ζούσαν.
Ένα έργο που καταδεικνύει τα κενά της κλειστής επαρχιακής κοινωνίας, τη
μη αποδοχή του Άλλου, τα ένοχα πάθη και τις συμφορές τους, την έλλειψη
επικοινωνίας, στοργής, αγάπης, την επικράτηση του εγώ χωρίς να εκτιμηθούν
οι παράπλευρες απώλειες. Τέσσερις ηρωίδες βρίσκονται σε μια δύνη
προσπαθώντας να γίνουν αποδεκτές από ένα κοινωνικό σύνολο. Όλες είναι
βεβαρυμμένες από ένα σκοτεινό παρελθόν και όλες ζητούν την αποδοχή.

Πότε:
Κάθε Σάββατο – 8.30 μ.μ. και κάθε Κυριακή – 6.30 μ.μ.
(μέχρι 11 Μαρτίου)
Πού; Παττίχειο Θέατρο «ΣΚΑΛΑ»
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Συμμετοχή και παρέμβαση της ΕΔΟΝ στο 11ο συνέδριο της Ρωσικής «Κομσομόλ»

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ συμμετείχε στο 11ο Συνέδριο της Ρωσικής «Κομσομόλ» (LCYU
RF), της ιστορικής νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 9-11 του Φλεβάρη στη Μόσχα. Ο σ. Παναγιώτης Ευσταθίου μέλος της
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου, παρευρέθηκε μετά από πρόσκληση της «Κομσομόλ» εκ
μέρους του Κ.Σ. παρακολουθώντας τις εργασίες του συνεδρίου ενώ παράλληλα συμμετείχε
στο διεθνές σεμινάριο που διοργανώθηκε στα πλαίσια του με θέμα: «Οι νέοι στον αγώνα
ενάντια στον αντικομμουνισμό και την παραποίηση της ιστορίας». Εκ μέρους της ΕΔΟΝ
ανέγνωσε την παρέμβαση μας στο σεμινάριο, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε διμερείς
συναντήσεις με άλλες αδερφές οργανώσεις, τις οποίες ενημέρωσε και για τις τελευταίες
πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο και τις προεδρικές εκλογές.

Πρόσκληση προς το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ στη διήμερη εκδήλωση του Ιρλανδικού
Sin Fein

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου έλαβε πρόσκληση από το Ιρλανδικό
Κόμμα του Sin Fein, για να συμμετέχει στη διήμερη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει
μεταξύ 20 και 22 Απριλίου, στο County Monaghan της Ιρλανδίας με τίτλο: «Επαναφέροντας
Ριζοσπαστικές Πολιτικές της Νεολαίας». Στην εκδήλωση του Sin Fein το οποίο συμμετέχει
στην ΕυρωΟμάδα της GUE/NGL, θα πραγματοποιηθούν διάφορα σεμινάρια και συζητήσεις
μεταξύ νέων από όλη την Ευρώπη. Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση,
θα συμμετέχει στην εκδήλωση και μέσα από τις παρεμβάσεις μας και τις συζητήσεις που θα
αναπτυχθούν, θα μεταφέρουμε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, τις συνθήκες
στις οποίες δραστηριοποιείται η κυπριακή νεολαία και τις θέσεις της ΕΔΟΝ. Την Οργάνωση
θα εκπροσωπήσει ο συν. Μάριος Λαγού, μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Αλληλεγγύη στο Σουδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Το Σουδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί με το λαό της χώρας συνεχίζει τον αγώνα του
ενάντια στο καθεστώς της χώρας, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των πολιτικών
κρατουμένων. Το Σ.Κ.Κ. κάνει έκκληση για συνέχιση του παγκόσμιου κινήματος αλληλεγγύης
προς τον αγώνα τους, η οποία ήδη έχει φέρει τα πρώτα αποτελέσματα. Εξαιτίας της
ισχυρής αποφασιστικότητας των πολιτικών κρατουμένων και της πίεσης που άσκησε το
κίνημα αλληλεγγύης, εντός και εκτός της χώρας, οι Σουδανικές αρχές αναγκάστηκαν ήδη
να απελευθερώσουν μερικούς από τους πολιτικούς κρατουμένους. Μεταξύ εκείνων που
απελευθερώθηκαν ήταν αρκετοί ηγέτες και ακτιβιστές που συνελήφθησαν τον περασμένο
μήνα. Μεταξύ αυτών και ο Χανάντι Φάντι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Σουδανικού
Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτοί που απελευθερώθηκαν, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε σωματικά
και ψυχολογικά βασανιστήρια, βγήκαν από τις φυλακές «Κόμπερ» στην πρωτεύουσα
Χαρτούμ φωνάζοντας “Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Επανάσταση”. Αυτοί που εξακολουθούν να
κρατούνται στις φυλακές της δικτατορίας είναι οι ηγέτες του Σουδανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του Πολιτικού Γραμματέα του Κόμματος αλλά και ενός εκ
των ηγετών του του φοιτητικού κινήματος. Από τη δική μας πλευρά εκφράζουμε την πλήρη
αλληλεγγύη μας προς το Σ.Κ.Κ. και ζητούμε άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών
κρατούμενων.

Το Νοτιοαφρικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα (SACP) χαιρετίζει την καθυστερημένη
παραίτηση του Προέδρου Zuma
Σε τοποθέτηση του το Ν.Κ.Κ., ενώνει τη φωνή του μεγάλη πλειοψηφία των Νοτιοαφρικάνων,
ιδιαίτερα με την Τριμερή Συμμαχία (ανάμεσα στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο - ANC, το
SACP και το μαζικό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, Κογκρέσο Νοτιοαφρικανικών Συνδικάτων
- COSATU), χαιρετίζοντας την καθυστερημένη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, παραίτηση
του Προέδρου Τζαίκομπ Ζούμα. Η παραίτηση του Προέδρου της χώρας, ο οποίος είχε πάρει
τον λάθος δρόμο, επήλθε μέσα από ένα παρατεταμένο αγώνα, μέσα από στις γραμμές του
ANC και τη Συμμαχία. Το Νοτιοαφρικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει περήφανο για
το ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτό τον αγώνα μέσα από τη Τριμερή Συμμαχία και μάλιστα
μέσα από τις γραμμές του ANC. Το SACP αναφέρει πως, η παραίτηση του Προέδρου Ζούμα
πρέπει τώρα να αποτελέσει μια γέφυρα για την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Η δυναμική και
ορμή της αυτο-διόρθωσης από μέσα του ANC και του κράτος θα πρέπει να διατηρηθεί και
να επιταχυνθεί. Ποτέ δεν πρέπει να επιτραπεί σε ένα άτομο, ανεξάρτητα από τα αγωνιστικά
διαπιστευτήρια/περγαμηνές του/της, να βρίσκεται πάνω από την οργανωτική πειθαρχία, τη
συλλογική ηγεσία και το δημοκρατικό κράτος δικαίου.

Δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στο FARC στην Κολομβία κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής του εκστρατείας

Η FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun - Επαναστατική Εναλλακτική Δύναμη
της Πλειοψηφίας) προσπαθεί να μεταφέρει το μήνυμά της για δημοκρατία, αξιοπρέπεια και
αξιοπρεπή ζωή στον Κολομβιανό λαό. Η ανανεωμένη πρωτοβουλία για μια ειρηνική και
αξιοπρεπή Κολομβία βρίσκεται μπροστά σε θανατηφόρα εμπόδια, καθώς διαπράττονται
δολοφονίες και επιθέσεις εναντίον της Επαναστατικής Εναλλακτικής Δύναμης, της FARC,
του πολιτικού κόμματος που ιδρύσαν οι πρώην αντάρτες και ακτιβιστές. Το αίμα των
προοδευτικών ακτιβιστών ρέει εξαιτίας της δράσης των ακροδεξιών δυνάμεων σε μια χώρα
με τεράστιες δυνατότητες. Η FARC προσπαθεί να μεταφέρει το μήνυμά της για δημοκρατία
και αξιοπρεπή ζωή στο λαό. Το κόμμα συνεχίζει τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία,
παρότι πρόσφατα αναγκάστηκε να την αναστείλει μπροστά στην αυξανόμενη βία που
ασκείται εναντίον της. Η FARC ανακοίνωσε τον αρχηγό της, το Ροντρίγκο Λοντόνο, γνωστός
με το παρατσούκλι «Τίμο», ως υποψήφιο της για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, το
μικρό αντάρτικο όνομα του «Τιμοσένκο».

διεθνή

Ο

ι εθνικές αφηγήσεις τείνουν να στηρίζονται στην αλήθεια,
πάντοτε όμως μερικώς. Όταν όμως τελούν υπό αυτό το
καθεστώς έχουν περισσότερα κοινά με τον μύθο παρά με
την ιστορία. Οι μύθοι όμως αυτοί ήταν μια αναγκαιότητα για
την συγκρότηση του έθνους κράτους αλλά και την μετάβαση
της ανθρωπότητας στη νεωτερικότητα. Η επιμονή όμως
στις μερικές αλήθειες και στους εθνικούς μύθους, σήμερα
όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια νέα μετάβαση από
το έθνος-κράτος στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, αποτελεί (σε αντίθεση
με την πρώτη φάση της) φαινόμενο συντήρησης και καθυστέρησης.
Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, θα μπορούσαμε σήμερα ψύχραιμα να
αναλύσουμε την αναβίωση του Μακεδονικού ζητήματος. Δεν είναι σκοπός
μας σε αυτό το άρθρο να μπούμε στη διαδικασία, να διαλύσουμε ένα προς
ένα τους εθνικούς αυτούς μύθους ή να προσθέσουμε στην μερικότητα της
αλήθειας της μιας πλευράς, στην ολοκληρωμένη ιστορική εξέλιξη. Είναι
και πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι το ζήτημα της επίλυσης του Μακεδονικού
ζητήματος, είναι ζήτημα που άπτεται στις αποφάσεις των λαών και των
εκλεγμένων κυβερνήσεων της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας και κανενός άλλου.
Ωστόσο, η ιστορία είναι αμείλικτη στη διάλυση των μύθων και όσοι επιθυμούν
να ανατρέξουν στη σοβαρή βιβλιογραφία, θα αντιληφθούν σύντομα ότι
οι «καθαρές» ιστορικές αφηγήσεις της κάθε πλευράς, που διεκδικούσε
την εδαφική υπεροχή στην γεωγραφική Μακεδονία ήταν μάλλον μύθοι.
Γιατί ακριβώς η Μακεδονία δεν ήταν μια περιοχή που αμιγώς κατοικείτο
από αρχαιοτάτων χρόνων από μια εθνική πλειοψηφία, αλλά και ο ίδιος ο
πληθυσμός της, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε περισσότερο θρησκευτική
ταυτότητα παρά εθνική. Η αναγκαιότητα όμως της εδαφικής επέκτασης
(ολοκλήρωσης) των βαλκανικών κρατών υλοποιήθηκε με τη μόνη δυνατή
για αυτή την περίπτωση λύση, τον πόλεμο. Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί
της Μακεδονίας προσφυγοποιήθηκαν και τα κράτη που διείσδυσαν στην
Μακεδονία κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες ενσωμάτωσης των ντόπιων
πληθυσμών στον εθνικό κορμό, ασχέτως της θρησκευτικής και εθνοτικής
καταγωγής τους. Οι μετακινήσεις και ανταλλαγές πληθυσμών που
συνεχίστηκαν με τη Μικρασιατική καταστροφή ενίσχυσαν την ομοιογένεια
των πληθυσμών. Έτσι, το σλαβικό στοιχείο της Ελληνικής Μακεδονίας, μέχρι
το 1950 έχασε ουσιαστικά τα ερείσματα του, όπως και το ελληνικό στοιχείο
της Βουλγάρικης ή και Γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας. Η βία και η παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων χαρακτήρισε τις πολιτικές
αυτές της ενσωμάτωσης των πληθυσμών στα νέα τους κράτη. Η πολιτική
αυτή ήταν αποτελεσματική. Ακόμα και οι προθέσεις της Γιουγκοσλαβίας
για ανεξάρτητη Μακεδονία ή για βαλκανική Ομοσπονδία έχασαν πολύ
σύντομα το νόημα τους.
Και όμως το 1991, το Μακεδονικό αναβίωσε. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας
άφησε ένα μικρό και αδύναμο κράτος στη γεωγραφικά βόρεια Μακεδονία,
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με
πρωτεύουσα τα Σκόπια, το οποίο χρειαζόταν και την δική
του εθνική αφήγηση αλλά και επεκτατικές βλέψεις για
να σχηματιστεί από πρώην ομόσπονδο κρατίδιο ενός
μεγάλου κράτους σε ένα νέο έθνος κράτος. Έχοντας
λοιπόν σημαία τον εθνικισμό για εξυπηρέτηση των
κρατικών του αναγκών ανακάλυψαν εκ νέου το όραμα
της ανεξάρτητης Μακεδονίας που θα υλοποιείτο
μέσω της επέκτασης των συνόρων τους σε
βάρος των Ελληνικών, των Βουλγάρικων και
των Αλβανικών. Για να στοιχειοθετηθεί αυτή
η απαρχαιωμένη αντίληψη της σύστασης
ή εδραίωσης ενός νέου έθνους κράτους
έγινε και η κλασσική επιδρομή στα
ντουλάπια των εθνικών μύθων όπου
και ανακάλυψαν τις πατροπαράδοτες
ρίζες του «Μακεδονικού» έθνους στο
γενετικό υλικό του Φιλίππου του
Β’ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
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Και όμως οι εθνικιστικές ρητορίες της ηγεσίας της ΠΓΔΜ αντί να επιφέρουν
τη ψύχραιμη διαχείριση της κατάστασης από την Ελληνική πολιτική ηγεσία,
οδήγησαν σε ένα αντίστοιχο ρεσιτάλ εθνικισμού και μυθολαγνείας στην
Ελλάδα. Με πρωτοστάτη τον τότε Υπ.Εξ. Αντώνη Σαμαρά που αποφάσισε
να επενδύσει στο Μακεδονικό για την πολιτική του καριέρα, το τότε
«πατριωτικό» αδιάλλακτο ΠΑΣΟΚ και φυσικά την Εκκλησία, το Μακεδονικό
Μέτωπο υπήρξε ο χώρος εκκόλαψης του νέου κύματος εθνικισμού στην
Ελλάδα. Συνθήματα όπως το «η Μακεδονία είναι Ελληνική» προσφέρουν
μεν εθνική περηφάνια, αφορούν όμως δε, μερικώς την αλήθεια και σίγουρα
δεν έχουν τίποτα να δώσουν στην ουσία, στους λαούς των χωρών, που
υφίστανται την εκμετάλλευση και το τσάκισμα των δικαιωμάτων του
δεκαετίες τώρα.
Όταν το 1995 επήλθε η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Σκοπίων και
Ελλάδας, το ζήτημα απλά πάγωσε για να αναθερμαίνεται κατά καιρούς
τόσο από τα ίδια τα Σκόπια όσο και από έμμεσες αναγνωρίσεις του ονόματος
διεθνώς. Σήμερα λοιπόν, με την επικείμενη ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ
και την πρόθεση τους για ένταξη στην Ε.Ε., το ζήτημα αναζωπυρώθηκε.
Βέβαια κανείς δεν ασχολείται με το γεγονός πως ακόμη μια μικρή βαλκανική
χώρα θα γίνει προτεκτοράτο της Βορειοατλαντικής συμμαχίας αλλά με το
πως αυτή θα ονομάζεται επίσημα εντός της. Αυτή είναι η πραγματική ουσία
της όλης συζήτησης. Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της επέκτασης του
ΝΑΤΟ και της επιρροής του, η εγκόλπωση αυτού του στρατηγικού εταίρου,
όποιο και αν είναι το όνομα το οποίο θα συμφωνηθεί. Καλό θα ήταν να
διερωτηθεί ο κάθε ένας, γιατί αναζωπυρώθηκε το ζήτημα αυτό τώρα και
όχι για παράδειγμα πριν 1 ή 2 χρόνια; Ο λόγος δεν είναι άλλος από το
γεγονός ότι το ΝΑΤΟ επιθυμεί πάση θυσία την ένταξη των Σκοπίων μέχρι
το καλοκαίρι στους κόλπους του, και πιέζει όχι για να λύσει το πρόβλημα
αλλά για να το κλείσει, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η γραφικότητα των εθνικισμών εκατέρωθεν δεν μπορεί να μειώσει το γεγονός
πως σημαντική μερίδα των πληθυσμών και στις δύο χώρες έλκεται από την
εθνικιστική ρητορική. Αδυνατώντας να συλλάβουν την ιστορική αλήθεια και
την περιπλοκότητα της ιστορικής εξέλιξης, αλλά κυρίως τα συμφέροντα του
ιμπεριαλισμού τα οποία ζητούν εξυπηρέτηση με το οριστικό κλείσιμο του
θέματος, πέφτουν μαζικώς στις αγκάλες εθνικιστών καιροσκόπων αλλά και
νεοναζιστών όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Ούτε ο Σκοπιανός αλυτρωτισμός,
ούτε ο Ελληνικός μαξιμαλισμός που απαιτεί την εξαίρεση της βόρειας και
βορειοανατολικής Μακεδονίας από την ιστορία της, ακόμα και από το όνομα
της έχουν να δώσουν κάτι στους λαούς της περιοχής.
•Δημήτρης Παλμύρης
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
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