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Οι μαθητές γίνονται και πάλι πειραματόζωα
στα χέρια μιας χούφτας τεχνοκρατών, που
δημιουργούν σχολεία φυλακές και μαθητές
ρομπότ. Οι μαθητές, πρέπει να εντείνουν τον
αγώνα τους για ένα πραγματικά Δημόσιο και
Δωρεάν σχολείο, κόντρα στους πειραματισμούς
της Κυβέρνησης και στην εγκατάλειψη της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Απέναντι σε αυτή τη φιλοσοφία βρίσκεται και το
φοιτητικό κίνημα το οποίο αγωνίζεται ενάντια
στο κουτσούρεμα της φοιτητικής χορηγίας και
στην προσπάθεια κατάργησης του πακέτου
κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Οι αγώνες αυτοί,
θα ενταθούν ακόμη περισσότερο τη χρόνια που
μπαίνει, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η
πολιτική της μείωσης των υποτροφιών του ΙΚΥΚ
και να κλιμακωθεί ο αγώνας για τη μείωση των
διδάκτρων στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Μόνη απάντηση η
οργάνωση και η
αντίσταση
Και εμείς πώς απαντούμε σε όλα αυτά;
Υπομένουμε; Περιμένουμε να αλλάξουν αυτοί;
Κλεινόμαστε στον εαυτό μας; Το αντίθετο!
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νέα
σχολική
και
ακαδημαϊκή χρονιά
ξεκινά. Για άλλη μια
χρονιά, οι μαθητές,
οι φοιτητές, οι νέοι
εργαζόμενοι και η μεγάλη
μερίδα των νέων που είναι άνεργοι,
καλούνται να δώσουν νέες μάχες. Μάχες
για την αξιοπρεπή διαβίωση τους, για το
δικαίωμα στη δουλειά με δικαιώματα,
για το δικαίωμα στη μόρφωση, στην
υγεία, στη στέγαση. Μάχες για την
απελευθέρωση και επανένωση του
τόπου μας.
Ο τόπος μας δεν αντέχει άλλο να
είναι υπό κατοχή. Ο λαός μας δεν
αντέχει άλλο να είναι μοιρασμένος. Η
συνέχιση της τούρκικης κατοχής μας
οδηγεί μαθηματικά στη διχοτόμηση του
νησιού μας. Εμείς, σαν νέα γενιά αυτού
του τόπου, δεν πρέπει ούτε στιγμή να
ξεχνάμε πως όσο συνεχίζεται η κατοχή,
δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, να
ζήσουμε και να δημιουργήσουμε, με
τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες
μας, στην ίδια μας την πατρίδα.

Λύση Επανένωση
Η επαναφορά των συγκλίσεων
από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη,
αργοπορημένα βέβαια κατόπιν δικών
μας πιέσεων, οδήγησε σε περαιτέρω
κινητικότητα στις διαπραγματεύσεις,
κάτι το οποίο δικαιώνει τη θέση μας.
Η ανάδειξη του Μουσταφά Ακκιντζί, ο
οποίος είναι διαχρονικά υποστηρικτής
της λύσης, στην ηγεσία των
τουρκοκυπρίων τον Απρίλη του 2015,
αποτέλεσε μια θετική εξέλιξη, αφού
κατέστη δυνατόν να επαναρχίσουν οι
απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ
των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Εμείς
είμαστε ξεκάθαροι: δε δίνουμε λευκή
επιταγή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας!
Θα στηρίξουμε την προσπάθεια της
λύσης, εάν αυτή λαμβάνει υπόψη τις
διακηρυγμένες θέσεις της πλευράς
μας για μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε ένα ομόσπονδο κράτος,
στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως
αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα του
ΟΗΕ. Λύση ενός κράτους με μια και μόνη
κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή
προσωπικότητα. Θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις
για απαλλαγή μας από την κατοχή, τα
ξένα στρατεύματα και τον εποικισμό.

ΟΧΙ στο θα-ΝΑΤΟ
Από την άλλη, τονίζουμε ξεκάθαρα, ότι εάν
επιδιωχθεί εμπλοκή του ΝΑΤΟ είτε στη λύση
του Κυπριακού, είτε στη διασφάλιση της λύσης,
εμείς θα καλέσουμε το λαό και τη νεολαία να
απορρίψει ένα τέτοιο σχέδιο. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ
στη δημιουργία και διαιώνιση του κυπριακού
προβλήματος είναι εγκληματικός. Είναι στα
στρατηγεία του ΝΑΤΟ που πάρθηκε η απόφαση
για το πραξικόπημα και την εισβολή και είναι
με τη βοήθεια και στήριξη του ΝΑΤΟ που η
Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και σκόρπισε
θάνατο, καταστροφή και προσφυγιά. Την ίδια
ώρα, σήμερα, αιματοκυλάει λαούς σε όλο τον
κόσμο, που αντιστέκονται στον ιμπεριαλισμό και
παλεύουν για την ελευθερία και την κυριαρχία
τους. Καμιά εμπιστοσύνη, λοιπόν, ούτε στο
ΝΑΤΟ, ούτε στα παρακλάδια του, όπως το
«Συνεταιρισμό για την Ειρήνη». Η Κύπρος ξέρει.
Ο λαός θυμάται.
Επιβάλλεται η επιστροφή στη δοκιμασμένη
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που
ακλούθησε η κυβέρνηση Χριστόφια και
όχι η μονοδιάστατη προσήλωση στους
Αμερικανοβρετανούς.
Ως ΕΔΟΝ, θα παραμείνουμε σταθεροί
πολέμιοι του εθνικισμού – σοβινισμού, του
σκοταδισμού, του φασισμού και των ακροδεξιών
ιδεολογημάτων που δηλητηριάζουν τις σχέσεις
μεταξύ των δυο κοινοτήτων. Θα ενισχύσουμε
ακόμη περισσότερο την επαναπροσέγγιση με
τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, για
μια κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων.

ΟΧΙ στο ξεπούλημα
του δημόσιου
πλούτου
Στο εσωτερικό μέτωπο, η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ προχωρά ακάθεκτη στην
εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου και στην
επιβολή πολιτικών λιτότητας που φορτώνουν
τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και τη
νέα γενιά.
Μέγα ζήτημα έχουν αναγάγει οι κυβερνώντες τις
ιδιωτικοποιήσεις των κερδοφόρων Ημικρατικών
Οργανισμών (Η.Ο.), αφού γνωρίζουν πολύ καλά
ότι οι Ημικρατικοί Οργανισμοί αυτοί έχουν ετήσια
κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων και θέλουν να
τα παραδώσουν όλα στο μεγάλο κεφάλαιο,
το οποίο και υπηρετούν. Είναι ή δεν είναι
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, όταν τα λεφτά
αυτά που θα επέστρεφαν πίσω στην κοινωνία,
τώρα θα καταλήγουν στις τσέπες μερικών
μεγαλοκαρχαρίων; Είναι ή δεν είναι πρόκληση
η παράδοση υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για
την ασφάλεια της ημικατεχόμενης πατρίδας μας,
όπως ο ηλεκτρισμός και οι τηλεπικοινωνίες, σε
εταιρείες ξένων συμφερόντων;
Είναι ή δεν είναι ξεπούλημα η παράδοση

των περιουσιακών στοιχείων των
Η.Ο. σε εξευτελιστικές τιμές; Και
αν στόχος τους είναι η εξυγίανση
τους, αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς
ιδιωτικοποίησή τους. Το ζήτημα είναι,
όμως, ότι δε θέλουν.
Με τον ίδιο ζήλο, ψήφισαν τις
εκποιήσεις των περιουσιών, πολιτών
που αδυνατούν να πληρώσουν τις
δόσεις τους, επειδή μειώθηκαν
δραματικά οι μισθοί τους ή βρέθηκαν
στην ανεργία, αδιαφορώντας για τις
κοινωνικές συνέπειες της απόφασης
αυτής. Μειώνουν μισθούς, κόβουν
συντάξεις, επιδόματα, ξηλώνουν
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας,
κάνουν πλάτες στις εργοδοτικές
οργανώσεις που στερούν ακόμα
και βασικά εργασιακά δικαιώματα,
κουτσουρεύουν τη δημόσια υγεία, την
παιδεία και προβαίνουν σε ένα όργιο
ρουσφετιού και βολέματος ημετέρων.
Οι νέοι εργαζόμενοι και οι άνεργοι
δεν έχουν άλλη επιλογή από την
οργανωμένη πάλη στο πλευρό του
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Η παιδεία θύμα
των πολιτικών
τους
Μεγάλο θύμα της προχειρότητας, του
ετσιθελισμού και της αυταρχικότητας
των κυβερνώντων, είναι, δυστυχώς,
η παιδεία. Η συντηρητικότητα
και η ανάγκη τους για έλεγχο
της παρεχόμενης γνώσης και
εκπαίδευσης, τους έχει οδηγήσει
σε αστραπιαίες αλλαγές, χωρίς τη
συναίνεση ούτε των μαθητών, ούτε
της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών,
ούτε συνδέσμων καθηγητών, αλλά
ούτε και των κομμάτων. Μέσα σε
μόλις λίγους μήνες και με αμφιβόλου
ποιότητας και μη επιστημονικά
τεκμηριωμένες προτάσεις,
προώθησαν αλλαγές στα ωρολόγια
προγράμματα, στην επιμόρφωση και
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, στο
σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση,
προώθησαν το νέο τύπο Λυκείου,
αγνοώντας ότι ήταν οι ίδιοι που το
2000 εφάρμοσαν εν μία νυκτί το Ενιαίο
Λύκειο, για να έρθουν σήμερα να
παραδεχτούν ότι απέτυχε. Οι αλλαγές
χαρακτηρίζονται από σκοπιμότητες,
αναχρονισμό και συντήρηση και
είναι βέβαιο πως δεν πρόκειται να
απαντήσουν στα μεγάλα προβλήματα
της παιδείας μας.

Τώρα είναι η ώρα να νιώσουν τη δύναμή
μας. Τώρα είναι η ώρα, μαθητές, φοιτητές,
νέοι εργαζόμενοι, άνεργοι, να οργανωθούμε
για να αντισταθούμε στο ζοφερό μέλλον που
Τρόικα-κυβέρνηση μας επιφυλάσσουν. Τα
παραμύθια περί «εξόδου από το μνημόνιο»
και «επανεκκίνησης της οικονομίας», είναι
προσπάθεια μουδιάσματος της κοινωνίας για
να μην αντιδρά, να μην κινητοποιείται και να
υπομένει καρτερικά τη μέρα της… ανάπτυξης.
«Η κοινωνία δεν κτίζεται σε μια παλάμη που
ζητιανεύει, αλλά σ’ αυτήν που σφίγγεται σε
μια γροθιά», λέει ένα ρητό, που δε μπορούσε
να εξηγεί καλύτερα τη στάση που πρέπει
να κρατήσουμε σήμερα, που «ο άνεμος μας
κυνηγά». Κανείς μόνος του δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης και
την επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου και της
κυβέρνησης. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να
διεκδικήσει και να κερδίσει, όσο δίκαια και να
είναι τα αιτήματά του.
Η δύναμή μας είναι η οργάνωση! Οργάνωση
στα σχολεία για απόκρουση των αντιδραστικών
αλλαγών του Υπουργείου Παιδείας, με ΠΣΕΜ
δημοκρατική και διεκδικητική. Οργάνωση
στα πανεπιστήμια, για διασφάλιση των
κεκτημένων των φοιτητών και σταμάτημα των
όποιων σκέψεων για περικοπές στα φοιτητικά
επιδόματα. Αγώνας για επιστροφή της ΠΟΦΕΝ
σε τροχιά διεκδίκησης και πάλης. Οργάνωση
στους χώρους δουλειάς, στις συνοικίες και
τα χωριά, για δουλειά με δικαιώματα, για
στήριξη των ανέργων και υλοποίηση σχεδίων
αντιμετώπισης των κοινωνικών συνεπειών της
κρίσης.
Απορρίπτουμε τη λογική του «Όλοι είμαστε
το ίδιο». Δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε και
αυτό το αποδεικνύει η 70χρονη ιστορίας μας,
το παρόν και η προοπτική που δίνουμε μέσα
από τους αγώνες μας.
Μόνο με τη μαζικοποίηση της ΕΔΟΝ, μπορούν
να έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες μας. Οι θέσεις,
οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ,
βρίσκονται στην ίδια γραμμή με τα συμφέροντα
της συντριπτικής πλειοψηφίας της νέας
γενιάς. Απαντούν στα χιλιάδες προβλήματα
και ανησυχίες της νεολαίας μας και δίνουν
προοπτική και ελπίδα, μπροστά στο μονόδρομο
που υψώνει το μνημόνιο και η κυβέρνηση.
Κανένας μόνος του, λοιπόν. Κανένας μόνος
στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά,
στην ανεργία.
Έλα μαζί μας, για να νικήσουν οι αγώνες μας!
•Βάκης Χαραλάμπους
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας ΕΔΟΝ

4

παραπολιτικά

Σεπτέμβρης 2015

συνέντευξη

Σεπτέμβρης 2015

«Ν»: Πώς αρχίζει η νέα σχολική χρονιά για
τον κλάδο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσα
σε συνθήκες μνημονίου-λιτότητας και με την
παρέμβαση της Παγκόσμιας Τράπεζας στα
θέματα Παιδείας;
Οι εισηγήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για
την Παιδεία έχουν μετατραπεί σε ευαγγέλιο
για τους κυβερνώντες, με αποτέλεσμα να τις
υιοθετούν σιγά σιγά τη μία πίσω από την άλλη,
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αρνητικές
συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην παιδεία
του τόπου και κυριότερα στους μαθητές μας.
Κάθε σχολική χρονιά είναι δυσκολότερη και
χειρότερη από την προηγούμενη. Περικοπές,
ελλείψεις, κενά, υποστελεχωμένα σχολεία,
μειωμένα κονδύλια Σχολικών Εφορειών, είναι
τα κύρια χαρακτηριστικά της κυβερνητικής
πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Οι όποιες
αλλαγές έχουν γίνει στη βάση των εισηγήσεων
της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελούν
οπισθοδρόμηση και χαρακτηρίζονται από
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που μοναδικό
στόχο έχουν την εξοικονόμηση χρημάτων.
Είναι αντιληπτό από όλους, ότι ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις στην παιδεία δε μπορούν
να υλοποιηθούν χωρίς την επένδυση
κονδυλιών. Οι κυβερνώντες πανηγυρίζουν
γιατί κατάφεραν να αλλάξουν το Σύστημα
Διορισμού και τα Ωρολόγια Προγράμματα,
στην ουσία όμως πανηγυρίζουν γιατί
εκτέλεσαν με επιτυχία τις οδηγίες του ΔΝΤ και
της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ποιος άλλος μπορεί
να πανηγυρίζει με αλλαγές οι οποίες οδηγούν
σε απολύσεις εκατοντάδων εκπαιδευτικών
με εμπειρία στην εκπαίδευση καθώς και με
αλλαγές που μας επιστρέφουν στο παλιό
Ωρολόγιο Πρόγραμμα στη Δημοτική;
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«Ν»: Κύριε υπουργέ, δέχεστε κριτική από την αντιπολίτευση ότι ενώ άλλοτε διατυμπανίζατε

ότι «οι πολιτικές ευθύνες δεν απονέμονται, αλλά αναλαμβάνονται» σήμερα και παρά τα πολλά
σκάνδαλα σε τομείς ευθύνης του υπουργείου σας, εσείς σφυρίζετε αδιάφορα και δεν παραιτήστε.
Πώς απαντάτε;
Όλα τα δήθεν σκάνδαλα που αφορούν το υπουργείο μου αποτελούν κατασκεύασμα της ΑΚΕΛικής
προπαγάνδας καθώς για όλα υπάρχει σοβαρή αιτιολόγηση. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι εκτός των
ΑΚΕΛικών εντύπων τα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε. δεν συμμερίζονται τις απόψεις περί «πολιτικής ευθύνης».

«Ν»: Γιατί δεν κατηγορήθηκε κανείς για το κάψιμο περιπολικού από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ;
Ο στόλος των περιπολικών της αστυνομίας χρειαζόταν ανανέωση. Χάρη μας έκαναν τα παιδιά.

«Ν»: Για το «μπλόκο» στα φώτα του σωματείου του ΑΠΟΕΛ που ρωτούσαν τους περαστικούς αν είναι
Έλληνες και ΑΠΟΕΛίστες γιατί δεν έδρασε η δικαιοσύνη;
Από πότε είναι παράνομη η δημοσκόπηση;

«Ν»: Για την αυξημένη εγκληματικότητα, τις δολοφονίες και τις κλοπές τι έχετε να πείτε;
Η εγκληματικότητα είναι απότοκο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και του κοινωνικοοικονομικού
εποικοδομήματος. Σε περιόδους κρίσης και όξυνσης των καπιταλιστικών αντιθέσεων είναι νομοτελειακό
επακόλουθο η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, που αποτελούν αφετηρία της εγκληματικότητας και επιφέρουν
την αύξησή της. Διαβάστε και λίγο Μαρξ, επιτέλους!

«Ν»: Για την επίθεση ακροδεξιών στην συγκέντρωση με τον κ. Μεχμέτ Αλί Ταλάτ στη Λεμεσό;
Δεν ήταν ακροδεξιοί, ήταν αριστεροί επαναπροσεγγιστές που εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την εκδήλωση.
Δεν είδατε που άναψαν και έριξαν φωτοβολίδα; Εξάλλου, στην Κύπρο δεν έχουμε ακροδεξιούς.

«Ν»: Και την επίθεση με μπουκάλια νερού σε πολιτικούς στο μνημόσυνο Ισαάκ – Σολωμού ποιοί την έκαναν;
Ευνομούμενοι και κοινωνικά ευαίσθητοι πολίτες! Το μνημόσυνο γινόταν σε απάνθρωπες συνθήκες των 40 βαθμών
κελσίου. Είναι κακό που κάποιοι νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους και ήθελαν να τους προσφέρουν λίγο νερό;
Απλά το ΑΚΕΛ το έκανε θέμα γιατί τα μπουκάλια δεν ήταν νερό ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

«Ν»: Τι έχετε να πείτε για τον άγριο ξυλοδαρμό κρατουμένου στον αστυνομικό σταθμό Πόλεως Χρυσοχούς;
Δεν ασκήθηκε υπέρμετρη βία. Απλά ο κρατούμενος ήταν πιστός Χριστιανός και μετά το πρώτο κτύπημα γύριζε συνεχώς
το άλλο μάγουλο. Η αστυνομία Κύπρου σέβεται απόλυτα και ενθαρρύνει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των πολιτών.
Πειστήριο και επαλήθευση των λεγομένων μου αποτελεί το γεγονός ότι μόνο ο αρχιεπίσκοπος δεν αντέδρασε για τον
δήθεν ξυλοδαρμό.
*Οι απαντήσεις ανήκουν φυσικά στη σφαίρα της φαντασίας, θέλοντας να καυστηριάσουμε τη στάση που τηρεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης
και ειδικά την επιλεκτική του ευαισθησία.

«Ν»:Πού έγκειται η κύρια διαφωνία της
Προοδευτικής σε σχέση με το Νέο Σύστημα
Διορισμού;
Καταρχήν διαφωνούμε με την όλη φιλοσοφία
του Νέου Σχεδίου Διορισμού. Ποτέ μας
δεν έχουμε υιοθετήσει τη διαδικασία των
εξετάσεων ως ποιοτικό κριτήριο για εντοπισμό
των άξιων και ικανών εκπαιδευτικών. Οι
«άξιοι και ικανότεροι» εκπαιδευτικοί δεν
εντοπίζονται μέσα από μία εξέταση και μάλιστα
μία εξέταση «στο γνωστικό αντικείμενο του
Αναλυτικού Προγράμματος στην ειδικότητα».
Οι άξιοι και ικανότεροι κρίνονται στις αίθουσες
διδασκαλίας, κάτι που εντελώς αγνοεί η
πρόταση της κυβέρνησης για το ΝΣΔ. Δεν είναι
τόσο, στον τρόπο πρόσληψης το πρόβλημα,
όσο, στο σύστημα στήριξης, στις ευκαιρίες
ανέλιξης, στα κίνητρα και στους μηχανισμούς
ανατροφοδότησης, στην αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου.
Εξάλλου όσοι προσλαμβάνονται με σύμβαση
σήμερα στη Δημοτική Εκπαίδευση, έχουν
όλα τα απαραίτητα προσόντα για να γίνουν
καλοί δάσκαλοι, και επιπλέον, μια πολύχρονη
εμπειρία ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί,
κάτι που αγνοεί και πάλι εντελώς η πρόταση
της κυβέρνησης.
Οι «άξιοι και ικανοί» έγιναν αντικείμενο λαϊκής
κατανάλωσης στο βωμό μιας καλοστημένης
επιχείρησης πλασαρίσματος ενός νέου τρόπου
πρόσληψης στην εκπαίδευση, ο οποίος
«πουλά» ελπίδα στη μακρά λίστα αδιόριστων
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο διεκδίκησης των
υφιστάμενων θέσεων των συμβασιούχων
και αντικαταστατών εκπαιδευτικών. Στην
πραγματικότητα, αυτό που θα πετύχουν με
την υφιστάμενη πρότασή τους την οποία
μετέτρεψαν και σε νόμο είναι να απολύσουν
κόσμο και να ανοίξουν το δρόμο για κάθοδο

χιλιάδων
Ε λ λ α δ ί τ ω ν
συναδέλφων
στην Κύπρο, οι
οποίοι μάλιστα
μεταφέροντας
και την υπηρεσία
τους θα έχουν
προβάδισμα έναντι
όλων.
Ούτε εκσυγχρονισμός,
ούτε επιλογή των
καλύτερων, ούτε
διασφάλιση των
υφιστάμενων
εργαζόμενων
στην εκπαίδευση…
μόνον απολύσεις
περιείχε η πρόταση
της κυβέρνησης,
τις
οποίες
περιόρισαν κάπως
οι τροποποιήσεις των
κομμάτων, λόγο της
έντονης αντίδρασης
του ΑΚΕΛ σε
πρώτο λόγο αλλά
και του ΔΗΚΟ.
Είναι γι ‘αυτούς
τους
λόγους
που επιμένουμε
ακόμα και τώρα
στην υιοθέτηση
των κατάλληλων
τροποποιήσεων
στη νομοθεσία, έτσι
ώστε να καλυφθούν
οι συνάδελφοι που
απειλούνται με
απόλυση.
«Ν»: Σε ποιο σημείο
βρίσκεται σήμερα
η υλοποίηση της
εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης και
πώς σχολιάζετε
την απόφαση
της κυβέρνησης
Αναστασιάδη να
προχωρήσει στην
σύσταση επιτροπών
αξιολόγησης;

Συνέντευξη με τον Απόστολο
Σκουρουπάτη, Εκπρόσωπο
Τύπου της Προοδευτικής Κίνησης
Δασκάλων και Νηπιαγωγών και
Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ

«Αγωνιζόμαστε για
να θωρακίσουμε
την παιδεία μας,
να προστατέψουμε
τους εκπαιδευτικούς
μας και να
πετύχουμε το
καλύτερο για τους
μαθητές μας»

Η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση ξεκίνησε το 2004 και
κορυφώθηκε επί διακυβέρνησης Χριστόφια με
την αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων
και των Ωρολογίων Προγραμμάτων
Δημοτικής. Τώρα τα έχουν σταματήσει
όλα. Έχουν παγιοποιήσει τη Μεταρρύθμιση
με τη δικαιολογία της Αξιολόγησης και της
υιοθέτησης των αλλαγών που θα εισηγηθούν
οι Επιτροπές. Τόσο τα ΝΑΠ όσο και τα ΝΩΠ
είχαν υιοθετηθεί επί Χριστόφια με τη μέγιστη
δυνατή συναίνεση και αυτό που έπρεπε να
ακολουθηθεί ήταν η συνεχής τους βελτίωση,
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λόγω και του
δυναμικού τους
χαρακτήρα. Αντί
αυτού, όμως,
παρατηρούμε μια
αδικαιολόγητη
στασιμότητα
και
αρκετές
οπισθοδρομήσεις.
Έχουν καταργήσει
για παράδειγμα
τον
κριτικό
γραμματισμό
και τη ζώνη της
εμπέδωσης,
στοιχεία που
αποτελούσαν
κ ύ ρ ι α
χαρακτηριστικά
σύγχρονων
και ανοικτών
Αναλυτικών
Προγραμμάτων.
Ο
διορισμός
των Επιτροπών,
κάποιες από αυτές
μονομελής(!),
αποτελεί την
αφορμή για να
σταματήσουν τη
μεταρρύθμιση.
Προσπαθούν να
νομιμοποιήσουν
τις επιλογές
τους
για
οπισθοδρομικές
αλλαγές στα
ΝΑΠ και ΝΩΠ,
κρυβόμενοι πίσω
από Επιτροπές.
« Ν » : Π ώ ς
σχολιάζετε τις
προτεινόμενες
αλλαγές σε σχέση
με τα Ωρολόγια
Προγράμματα;

Οι ουσιαστικές
αλλαγές που
έγιναν είναι
η
αφαίρεση
της ζώνης της
εμπέδωσης και
αύξηση των ωρών
των Ελληνικών
και Μαθηματικών
αντίστοιχα σε
όλες τις τάξεις.
Επιπλέον, έχει
μειωθεί το δεύτερο
διαλειμμα κατά 5
λεπτά και έχει
δοθεί μία ώρα
επιπλέον
σε
Φυσική Αγωγή σε
Ε ΄και Στ΄ τάξη
και 1 ώρα Αγγλικά
στην Α΄και Β΄ τάξη, από τις ώρες της ζώνης
της εμπέδωσης. Επιστρέφουμε σε ένα κλειστού
τύπου Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο είχε κριθεί
ακατάλληλο από όλους τα προηγούμενα χρόνια.
Οι αλλαγές αυτές στην ουσία επιβλήθηκαν από την
κυβέρνηση, αφού ουσιαστικός διάλογος δεν έχει
διεξαχθεί και οι θέσεις και εισηγήσεις της ΠΟΕΔ δεν
έχουν υιοθετηθεί. Δυστυχώς, με την πλειοψηφία
της που σχηματίζουν η ΠΑΔΕΔ και η ΔΗΚΙ στο Δ.Σ.
της ΠΟΕΔ, η πρόταση της κυβέρνησης πέρασε χωρίς
να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις της οργάνωσης
των Δασκάλων.

«Ν»:Ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών είναι
συμβασιούχοι. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα
αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών;
Οι συμβασιούχοι και αντικαταστάτες συνάδελφοι
είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία νεαρά
άτομα. Αυτοί οι συνάδελφοι εργάζονται εκτός της
επαρχίας τους για πολλά χρόνια και σε διαφορετικά
σχολεία κάθε χρονιά. Είναι αυτή η κατηγορία
των συναδέλφων που δέχτηκε τα περισσότερα
κτυπήματα από τα μέτρα που έχουν παρθεί για
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης: μείωση
κλιμάκων εισδοχής νεοεισερχόμενων, έξοδος από
το επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων, απολύσεις,
περιορισμός του ανεργιακού επιδόματος για
αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, και το κερασάκι
στην τούρτα ήταν η αλλαγή του συστήματος
διορισμού. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για
ένα εργαζόμενο να εργάζεται και να μη γνωρίζει αν
θα έχει δουλειά την επόμενη χρονιά ή τον επόμενο
μήνα. Αρκετοί από αυτούς έχουν πέραν των 7
χρόνων υπηρεσίας ως συμβασιούχοι. Επιβάλλεται
να προχωρήσουν άμεσα οι μονιμοποιήσεις έτσι
ώστε όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που προσφέρουν
τόσα χρόνια στην εκπαίδευση και το κράτος
έχει επενδύσει πάνω τους να αποκατασταθούν
επαγγελματικά και να μπορέσουν επιτέλους να
εργαστούν χωρίς όλο αυτό το άγχος.
«Ν»: Πώς αντιμετωπίζονται μέσα στα σχολεία τα
σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
που βιώνουν οι μαθητές μας;
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στα σχολεία μας είναι ή αύξηση
των κρουσμάτων νεανικής παραβατικότητας,
πρόβλημα το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.
Το σχολείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας και
ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα, μεταφέρονται σε
αυτό αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η τοπική κοινωνία. Παραβατικότητα, διαλυμένες
οικογένειες, ανεργία, οικονομικά προβλήματα είναι
μερικά από τα πολλά προβλήματα που έχει πλέον ο
δάσκαλος να αντιμετωπίσει. Οι εκπαιδευτικοί μας
έχουν αφεθεί εντελώς μόνοι, αφού πέρα από το τη
σίτιση των άπορων μαθητών, κανένα άλλο μέτρο
δεν έχει ληφθεί για να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς
μας. Κάποια βήματα που είχαν γίνει το 2013 με το
διορισμό 10 εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση
της παραβατικότητας έχουν σταματήσει. Αντίθετα
η μείωση των σχολικών συνοδών και τα μειωμένα
κονδύλια δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την
κατάσταση. Η εργοδότηση, μέσω της ΑΝΑΔ,
άνεργων πτυχιούχων δασκάλων στα σχολεία
μας με την αγορά υπηρεσιών, δεν είναι λύση.
Επιπλέον, η υποβάθμιση και περιθωριοποίηση του
Προαιρετικού Ολοημέρου Σχολείου έχει επιδεινώσει
ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Χρειάζονται
ριζικές αλλαγές και ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα
στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τους την
προσπάθεια για το καλό των παιδιών μας, τα οποία
και δεν έχουν καμία ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν
στην κυπριακή κοινωνία.
«Ν»: Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με την ευκαιρία της
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς;
Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών
θα συνεχίσει να διεκδικεί, να απαιτεί και να
στηρίζει όλες εκείνες τις εκπαιδευτικές πολιτικές
οι οποίες οδηγούν σε ποιοτική αναβάθμιση της
παιδείας μας. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε
με σθένος και με όλες μας τις δυνάμεις στις όποιες
νεοφιλελεύθερες πολιτικής πλήττουν την παιδεία
και τα παιδιά μας. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες
αγωνιζόμαστε για να θωρακίσουμε την παιδεία μας,
να προστατέψουμε τους εκπαιδευτικούς μας και
να πετύχουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας.
Eπιμέλεια:
•Κωνσταντίνος Χαραλάμπους
Συντακτική Νεολαία «Ν»

συνέντευξη
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Δεν λέμε ν’ αποκλειστεί το δικαίωμα των Ελλαδιτών να
διεκδικήσουν διορισμό στην Κύπρο, αλλά να υπάρξουν
ρήτρες που να λαμβάνουν υπόψη τις πληθυσμιακές
αναλογίες, κάτι που έπραξαν και άλλες χώρες.

«Ν»: Η ΟΕΛΜΕΚ, όμως, το αποδέχτηκε. Γιατί;
Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ηγεσία
της ΟΕΛΜΕΚ αποδέχεται αντινεανικά μέτρα. Να θυμίσω
την παράταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο, όπου,
ενώ ο κλάδος με δημοψήφισμα αποφάνθηκε με ποσοστό
60% κατά της παράτασης, η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ το
αποδέχτηκε. Να μη ξεχνούμε ακόμα ότι πρόκειται για
μια φιλοκυβερνητική οργάνωση που ασκεί κυβερνητικό
συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, με την υπόσχεση από
πλευράς Υπουργείου, ότι, αν δεχτείτε το σχέδιο θα
μονιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός συμβασιούχων, η
ΟΕΛΜΕΚ το αποδέχτηκε. Ένας απαράδεκτος εκβιασμός
από πλευράς Υπουργείου, το οποίο κατακρατούσε τις
θέσεις αυτές για να πιέσει τους εκπαιδευτικούς. Οι
θέσεις αυτές ανήκουν στους εκπαιδευτικούς και δεν
μπορεί να συνδέονται με οτιδήποτε άλλο. Τελικά το
σχέδιο πέρασε, αλλά δεν μονιμοποιήθηκε ο αριθμός των
συμβασιούχων που το Υπουργείο υποσχέθηκε. Με το νέο
σχέδιο κινδυνεύουν πολλοί έκτακτοι/συμβασιούχοι να
μην επαναδιοριστούν.

«Ν»: Πώς σχολιάζετε την απόφαση του ΥΠΠ
για αλλαγή των Ωρολογίων Προγραμμάτων στα
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Ποια η
τύχη των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων που
είχαν αναμορφωθεί, όπως μας είπατε, επί της
προηγούμενης διακυβέρνησης;

«Ν»: Κύριε Χαραλάμπους, ξεκινώντας αυτή τη
συνέντευξη, θα ήθελα την άποψη σας όσον
αφορά την πολιτική της παρούσας κυβέρνησης
στα ζητήματα της παιδείας, αλλά και γενικότερα,
κάνοντας ταυτόχρονα και μια σύγκριση με
την προηγούμενη ή και τις προηγούμενες
διακυβερνήσεις.
Πιστεύω πως η διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια
υπήρξε η καλύτερη και αποδοτικότερα από κτίσεως
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν κάποιος μπει στον
κόπο ν’ αξιολογήσει όλες τις διακυβερνήσεις, τις
προγραμματικές τους θέσεις και τον βαθμό υλοποίησής
τους, θα το διαπιστώσει
αβίαστα.
Η αδυναμία,
αντικειμενική αλλά και
υποκειμενική, έγκειτο στο ότι
η προηγούμενη διακυβέρνηση
δεν μπόρεσε –μέχρι σήμερα– να
προβάλει το έργο της. Αλλά
και αν υποθέσουμε, χάριν του
λόγου, ότι η προηγούμενη
διακυβέρνηση τίποτα δεν
πέτυχε, τίποτα δεν υλοποίησε,
τίποτα δεν κατάφερε, έδωσε
στον κυπριακό λαό τρία θεία
δώρα: Το Φυσικό Αέριο,
τις Συγκλίσεις στο Κυπριακό
και την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση. Πώς τα
διαχειρίστηκαν οι σημερινοί
κυβερνώντες;

Πρώτο:
Φυσικό
Αέριο. Κάτι που φάνταζε
ακατόρθωτο. Να μπει δηλαδή
η Κύπρος στον ενεργειακό
χάρτη. Αντιμετωπίζοντας
αποτελεσματικά όλα τα
εμπόδια από πλευράς Τουρκίας. Οι σημερινοί
κυβερνώντες, πότε με αδέξιους χειρισμούς και πότε
ενεργώντας με γνώμονα όχι το συμφέρον του λαού,
αλλά άλλων, ιδιοτελών συμφερόντων, το οδηγούν
σε περιπέτεια, κλονίζοντας και την εμπιστοσύνη
του λαού, έτσι που να μην εμπιστεύονται πλέον την
κυβέρνηση, τις προθέσεις της και ότι εντέλει, τα αέριο
θα περάσει σε κυπριακά χέρια και θ’ αξιοποιηθεί.
Δεύτερο:

Συγκλίσεις στο Κυπριακό. Γνωστές και
ως συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ, που έθεταν, πλέον,
στην πιο σωστή τους βάση την πορεία επίλυσης του
Κυπριακού.

Αγνοήθηκαν από τη νέα κυβέρνηση επί μακρόν,
περιθωριοποιήθηκαν, αφήνοντας στον Έρογλου
στάδιον δόξης λαμπρόν, για να ξεκινήσει από μηδενική
βάση, που στην ουσία εδραίωναν τα τετελεσμένα της
εισβολής. Η ίδια η ζωή έφερε, όμως, στο προσκήνιο τις
συγκλίσεις και με την συγκυρία της εκλογής Ακκιντζί,
ν’ αποτελούν σήμερα τη μοναδική ελπίδα και το
μοναδικό κανάλι στο οποίο μπορούν να βαδίσουν οι
δυο ηγέτες. Φυσικά, το ότι δεν υπάρχει λευκή επιταγή
στον Πρόεδρο, δεν αποτελεί μόνο θέση του ΑΚΕΛ
αλλά ολόκληρου του λαού. Το κυπριακό δεν αντέχει
«κούρεμα» σαν αυτό του Μάρτη του ‘13. Χρειάζεται
σύνεση, σοβαρότητα, ομοθυμία στο εσωτερικό
μέτωπο. Και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα.

Τρίτον: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Η προσδοκία

και το όραμα ενός ολόκληρου λαού, σχεδόν πενήντα
χρόνων, θα υλοποιούνταν με τον καλύτερο τρόπο από
την προηγούμενη κυβέρνηση, κυρίως. Μια συνολική
μεταρρύθμιση που αφορά όλες τις βαθμίδες και όλα
τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο, τις
δομές και λειτουργίες, τους στόχους και σκοπούς,
τους προσανατολισμούς, τα πάντα. Μια εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση που θα οδηγούσε σε ένα δημοκρατικό
και ανθρώπινο σχολείο, όχι των στείρων γνώσεων,
αλλά της κριτικής σκέψης, σύγχρονο, αποτελεσματικό,
ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο.
Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ξεκίνησε επί Τάσσου
Παπαδόπουλου και ολοκληρώθηκε και μπήκε σε πορεία
εφαρμογής επί Δημήτρη Χριστόφια. Επιτροπή από επτά
ακαδημαϊκούς, με επικεφαλής τον Αντρέα Καζαμία,
επί 12 μήνες (αμισθί) ερευνούσαν και αξιολογούσαν το
Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα, για να καταλήξουν
στη Έκθεσή τους που θα άλλαζε το εκπαιδευτικό τοπίο.
Στο μεταξύ συστάθηκαν τα Συμβούλια Παιδείας, στα
οποία όλη η κοινωνία του τόπου, αντιπροσωπευτικά,
συμμετείχε σε ένα δομημένο διάλογο. Παράλληλα,
διεξαγόταν και δημόσιος διάλογος, πράγμα
που συνέβαλε τα μέγιστα στον εμπλουτισμό και
διαμόρφωση της πορείας πλεύσης. Ακολούθησε η
αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, όπου
εκσυγχρόνιζαν και ενοποιούσαν για πρώτη φορά και με
σύγχρονες επιστημονικές–παιδαγωγικές προσεγγίσεις,
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Λίγο πριν τις εκλογές
του ’13 μπήκαμε σε πορεία εφαρμογής, με πολλά
οράματα και προσδοκίες. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν
προχώρησαν τα πράγματα, αλλά ακύρωσαν και ότι
είχε κτιστεί.

«Ν»: Και ας έλθουμε στα σημερινά. Πρόσφατα
η πλειοψηφία της Βουλής ενέκρινε νομοσχέδιο
της κυβέρνησης για αλλαγή στον τρόπο
διορισμού εκπαιδευτικών. Ποια η άποψή σας;
Ενώ για δυο και πλέον χρόνια το Υπουργείο Παιδείας
βρισκόταν σε απραξία μπροστά στην έντονη κριτική
αλλά και την εσωτερική αμφισβήτηση, θυμήθηκαν
τους Καταλόγους Διοριστέων. Χωρίς ν’ αμφιβάλλει
κανείς ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα και χρήζει
βελτίωσης, δεν ήταν όμως η κυριότερη προτεραιότητα
στο χώρο της εκπαίδευσης, που ταλανίζεται από πάρα
πολλά και κρίσιμα προβλήματα. Το νομοσχέδιο που
πέρασε από τη Βουλή, δυστυχώς, όχι μόνο δεν λύνει
τα υφιστάμενα προβλήματα του παρόντος συστήματος,
αλλά δημιουργεί και καινούρια. Κατ’ αρχή δεν
ανοίγει διόδους στους νέους που βρίσκονται στους
καταλόγους, ούτε δημιουργεί ελπίδες και προσδοκίες
σε όσους θ’ ακολουθήσουν σπουδές που οδηγούν
στην εκπαίδευση.
Πέραν τούτου, με την ανορθόδοξη μοριοδότηση που
απαιτεί μεταπτυχιακά και δοκτοράτα, έναντι ψεύτικων
προσδοκιών, θα σπρώξει πολλούς νέους σε κυνήγι
προσόντων, έναντι οποιουδήποτε τιμήματος. Οι
εξετάσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί και παίρνουν σχεδόν
τις μισές μονάδες/μόρια, δεν διασφαλίζουν και τον
καλύτερο εκπαιδευτικό στην τάξη. Το παράδειγμα του
Α.Σ.Ε.Π. στην Ελλάδα, όπου οι διορισμοί γίνονται μόνο
κατόπιν εξετάσεων και μετά από έρευνες που έγιναν,
διαπιστώθηκε ακριβώς, αυτό που πολλοί θεωρητικοί
στο χώρο της εκπαίδευσης υποδείκνυαν. Φυσικά, η
Τριτοβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση τρίβει τα χέρια,
διότι το νομοσχέδιο σ’ αυτούς, κύρια παραπέμπει.
Σοβαρό είναι και το ενδεχόμενο της εμφάνισης της
Τριτοβάθμιας παραπαιδείας, η οποία θα προετοιμάζει
υποψηφίους για τις εξετάσεις. Προβλέπονται δαπάνες
εκατομμυρίων από το δημόσιο και χιλιάδες ευρώ
από τους ίδιους τους νέους που βρίσκονται στους
καταλόγους, σε μια περίοδο που όχι μόνο διορισμοί δεν
θα γίνονται, αλλά προβλέπονται απολύσεις εκτάκτων.
Η Τρόικα μάλιστα και η Παγκόσμια Τράπεζα απαιτούν
– εκτός των άλλων – δραστική μείωση εκπαιδευτικών.
Γι’ αυτό πιστεύω ότι το νομοσχέδιο και άκαιρο ήταν
και ούτε κατέφερε ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα των
διορισμών, ιδιαίτερα των νέων. Αντίθετα, ευνοούνται
και πάλι οι μεγάλοι σε ηλικία, με σοβαρό το ενδεχόμενο
να έχουν προβάδισμα εκπαιδευτικοί με πολυετή πείρα
από Ελλάδα και αλλού.

Καταργείται στην πράξη εδώ και δυόμιση χρόνια,
μια Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, πριν καλά – καλά
εφαρμοστεί. Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, που ήταν
προϊόν πολύμηνης και επίπονης δουλειάς εκατοντάδων
μάχιμων εκπαιδευτικών και επιφανών ακαδημαϊκών,
που απέβλεπαν σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο,
προϊόν συναίνεσης ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων (γονείς,
εκπαιδευτικοί, μαθητές, κόμματα, Οργανώσεις)
καταργούνται. Αντί αυτού, το Υπουργείο εισάγει ένα
«νέο» σύστημα, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, και
προπαντός χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος,
κρατώντας στο σκοτάδι τους πάντες. Δυστυχώς, τώρα,
όπως το 2000-2001, η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ ακολουθεί τις
ίδιες πρακτικές, τις ίδιες μεθόδους, την ίδια φιλοσοφία.
Πάει να διορθώσει το λάθος του 2000 με ένα καινούριο
του 2015. Και τότε, όπως και τώρα, αυτοί που
υπέστησαν και θα υποστούν τις όποιες συνέπειες, είναι
οι ίδιοι οι μαθητές και το δημόσιο σχολείο. Αυξάνουν τα
εξεταζόμενα μαθήματα, περιορίζουν τα πεδία πρόσβασης
στα Πανεπιστήμια, θ’ αναγκάζονται οι μαθητές να
τρέχουν πιο πολύ στην παραπαιδεία, επεκτείνουν την
εξειδίκευση προς το κάτω (αντίθετα με την Ε.Ε. την οποία
επικαλούνται), βάζουν κι άλλες εξετάσεις στα παιδιά,
καταργούν μαθήματα κατά το δοκούν, προσθέτουν
ώρες σε μαθήματα, την άλλη μέρα τις αφαιρούν, μετά
προσθέτουν και αφαιρούν από αλλού. Αυτό αλήθεια
εννοούν όταν μιλάνε για επιστημονική τεκμηρίωση; Η
μόνη επιστημονική τεκμηρίωση που μπορεί κάποιος να
επικαλεστεί στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι, τέτοιες
αλλαγές, ο χρόνος, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής τους,
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία (βλέπε
Ενιαίο Λύκειο 2000 – 2001).
Αφού τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα έχουν καταργηθεί
από την κυβέρνηση, τα νέα Ωρολόγια με ποια αναλυτικά
θα συνδεθούν, νοουμένου ότι η νέα σχολική χρονιά
ξεκινά όπου να ’ναι;
Κανείς δεν γνωρίζει. Ούτε και οι ίδιοι. Έχουν συστήσει
μια Επιτροπή πρόσφατα που εργάζεται γι’ αυτό το
σκοπό. Δεν ξέρουμε ούτε σε ποια φάση βρίσκονται,
ούτε αν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους. Η όλη

συνέντευξη
διαδικασία αποτελεί μνημόνιο προχειρότητας. Αφού
ακόμα και πριν μερικές μέρες άλλαζαν Ωρολόγια, πώς
είναι δυνατόν να ασχοληθεί σοβαρά κάποιος με το
περιεχόμενο σπουδών. Βιβλία που έχουν γραφτεί τα
πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων, παραγγέλνουν
άλλα από Ελλάδα έναντι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
και κανείς Ελεγκτής δεν συγκινείται. Βιβλία, μάλιστα,
που όπως φημολογείται, στην Ελλάδα βρίσκονται υπό
απόσυρση.

«Ν»: Σε λίγες μέρες τα σχολεία ανοίγουν. Είναι
επαρκώς στελεχωμένα;
Η φετινή χρονιά αναμένεται ότι θα είναι πολύ δύσκολη.
Αρκετά σχολεία θα είναι χωρίς Διευθυντές, όπως και
πέρσι, ενώ όλα τα σχολεία θα είναι υποστελεχωμένα
από Βοηθούς Διευθυντές, αφού οι θέσεις παραμένουν
παγοποιημένες από την κυβέρνηση. Κοντά σ’ αυτά θα
προστεθούν και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η
βεβιασμένη εφαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων.
Το Υπουργείο – δυστυχώς – κώφευσε στις εναγώνιες
εκκλήσεις γονιών και μαθητών, να δοθεί λίγος χρόνος
για προετοιμασία και διάλογο. Τα περισσότερα
προβλήματα για φέτος θα εμφανιστούν στην Α’ Λυκείου,
όπου, ανάγκασε τους μαθητές από την Γ’ Γυμνασίου
να επιλέξουν, εν μια νυχτί, μαθήματα / πακέτα
προσανατολισμού.

«Ν»: Αναφερθήκατε προηγουμένως στη στάση
της ΟΕΛΜΕΚ για τις αλλαγές που προώθησε η
κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα. Η Προοδευτική
ζήτησε την παραίτηση του Προέδρου της, του
κ. Ταλιαδώρου. Γιατί;
Η Προοδευτική ζήτησε την παραίτηση του Προέδρου
της ΟΕΛΜΕΚ γιατί, ενώ συμμετείχε στην Επιτροπή για
τα Ωρολόγια, κρατούσε στο σκοτάδι το Κ.Δ.Σ. της
Οργάνωσης, κανένα δεν ενημέρωνε, και στο τέλος
δέσμευσε τον κλάδο με την υπογραφή και την συμφωνία
του. Στα Ωρολόγια, μάλιστα, που αφορούν τη Μέση
Εκπαίδευση φέρεται να είναι και εκ των συνταχτών. Δεν
ενημέρωνε ούτε καν τον Γεν. Γραμματέα της Οργάνωσης
(ο οποίος ανήκει σε συνεργαζόμενη με τον ίδιο Παράταξη)
και ο οποίος ανοιχτά τον κατήγγειλε και ζήτησε και
αυτός την παραίτησή του. Την παραίτηση του φυσικά
ζήτησαν και όλες οι άλλες παρατάξεις της ΟΕΛΜΕΚ.
Ποιο το αποτέλεσμα; Παράτυπα και αντικαταστατικά
καθαίρεσαν το Γεν. Γραμματέα με συνοπτικές διαδικασίες.
Οι πλειοψηφίες ήταν οριακές και με τη διαφοροποίηση
του Γεν. Γραμματέα δεν είχαν πλειοψηφία. Έτσι τον
έπαυσαν. Πρωτόγνωρο για τα συνδικαλιστικά θέσμια.
Το ζήτημα βρίσκεται στη δικαιοσύνη αλλά και στον
Έφορο Συντεχνιών στους οποίους έχουν καταφύγει οι
υπόλοιπες παρατάξεις. Η Προοδευτική ζήτησε άμεση
καταφυγή στις εκλογές, ή και δημοψήφισμα στον
κλάδο, τα οποία απέρριψαν αμφότερα γνωρίζοντας –
ίσως – την ετυμηγορία των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς,
οι συνάδελφοι έχουν απαξιώσει την Οργάνωσή τους,
εξού και οι όποιες αντιδράσεις γίνονται εκ των κάτω,
από τους διάφορους Συνδέσμους της ΟΕΛΜΕΚ, αλλά
και αυτές τις φωνές προσπαθεί να πνίξει η ηγεσία της
Οργάνωσης.
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• Ο Υπουργός έστειλε φιρμάνια στα σχολεία, με τα
οποία ζητούσε τα ονόματα των καθηγητών που πήραν
μέτρα για τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα, μετά και
από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συνδέσμων τους και
την έγκριση από την ΟΕΛΜΕΚ. Αυτός είναι αυταρχισμός
που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Το δικαίωμα του
συνδικαλίζεσθαι είναι κατοχυρωμένο από το κυπριακό
Σύνταγμα.
• Επιδίδεται ο Υπουργός σε παρασκηνιακές μεθοδεύσεις,
όπου «μαγειρεύει» αυτά τα οποία θέλει να επιβάλει.
Ιδιαίτερα την περίοδο που η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, με
τη διαφοροποίηση του Γεν. Γραμματέα, δεν είχε την
πλειοψηφία και οι αποφάσεις της δεν τους εννοούσαν,
συναντιόταν ο Υπουργός με την επίσημη ΟΕΛΜΕΚ και λίγο
αργότερα με τους «δικούς»του της ΟΕΛΜΕΚ. Ακούστηκε
μάλιστα να λέει στα Μ.Μ.Ε., ότι η ΟΕΛΜΕΚ του έδωσε
δυο προτάσεις, μία του Κ.Δ.Σ και μία της Συνδιάσκεψης.
Σύγχισε την επίσημη συνάντηση με το παρασκήνιο που ο
ίδιος συγκάλεσε. Η Συνδιάσκεψη δεν αποφάσισε να του
δώσει πρόταση. Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Κ.Δ.Σ.
να εμπλουτίσει την πρότασή της, να την αναβαθμίσει και
μετά να την επιδώσει στον Υπουργό. Ούτω και εγένετο.
Το παρασκήνιο, φυσικά, του έδωσε τη δική του, πράγμα
που ο ίδιος ή ξέχασε, ή τελούσε υπό σύγχυση, ή θόλωνε
τα νερά για επικοινωνιακούς καθαρά λόγους, για να
παρουσιάσει τους εκπαιδευτικούς ως αναξιόπιστους.
• Κάτι που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, είναι η
συνειδητή άρνηση του Υπουργού ν’ αποστείλει,
επιλεκτικά, μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης των Μαχητών
της Αντίστασης (κατά το πραξικόπημα), πράγμα το
οποίο όλοι οι προκάτοχοί του έπρατταν. Στην ενέργειά
του αυτή υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών
που αντέδρασαν ήταν, προς πίστη της και η ΟΕΛΜΕΚ
(μοναδική εξαίρεση η φιλοκυβερνητική παράταξη
«ΑΛΛΑΓΗ), η οποία κατήγγειλε τον Υπουργό και τον
κάλεσε με επιστολή της ν’ αποκαταστήσει τα δέοντα.
Αντ’ αυτού και αφού παρήλθε καιρός, ο Υπουργός
απάντησε κατά ένα προσβλητικό τρόπο, αφήνοντάς τον
περαιτέρω εκτεθειμένο, γιατί κοντά στα άλλα προστέθηκε
και η ψευδολογία και η προσπάθεια εμπαιγμού και
παραπλάνησης. Αποφάσισε, είπε, να περιορίσει τον
αριθμό των εγκυκλίων και των μηνυμάτων. Ψέματα!
Τα αύξησε! Συνεχίζει μάλιστα να στέλλει μηνύματα,
σχεδόν για κάθε εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη. Μόνο
γι’ αυτούς που θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία δεν
βρίσκει δυο λόγια να πει. Ούτε δυο λόγια παρηγοριάς
στους συγγενείς τους, που τον άκουσαν μάλιστα να
κρατεί ίσες αποστάσεις ανάμεσα στους θύτες και στα
θύματα. Κρίμα. Το γεγονός συνιστά παραχάραξη των
ιστορικών γεγονότων και αποσιώπηση της αλήθειας και
της ιστορικής πραγματικότητας, που απορρέει μέσα από
τις νωπές μνήμες της κυπριακής τραγωδίας.

«Ν»: Υπήρξαν φάσεις που ως Προοδευτική
ήσασταν πολύ έντονοι με τον Υπουργό. Πού
οφειλόταν;
Σίγουρα τα ζητήματα δεν είναι προσωπικά, ούτε έχουμε
με τον συγκεκριμένο ή τους προηγούμενους Υπουργούς
να λύσουμε προσωπικές διαφορές. Τα ζητήματα είναι
βαθειά πολιτικά και ο Υπουργός είναι εκφραστής μιας
συγκεκριμένης κυβερνητικής πολιτικής. Ναι, ήταν και
κάποια ζητήματα που, ιδιαίτερα, μας εξόργισαν. Όπως:
• Η απουσία διαλόγου για τα μεγάλα ζητήματα της
Εκπαίδευσης. Απόδειξη τούτου, το γεγονός ότι για
δυο χρόνια δεν λειτούργησαν τα Συμβούλια Παιδείας,
στα οποία έπρεπε να συζητούνται, και εν πολλοίς, να
συνδιαμορφώνονται οι θέσεις, αφού εκεί θα συμμετείχαν
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της κοινωνίας.
• Στέλλει τους μαθητές στη Νομική Υπηρεσία, με στόχο
να καταστήσει παράνομες τις κινητοποιήσεις τους. Είναι
ο πρώτος Υπουργός που αμφισβητεί και απαξιώνει τους
μαθητές κατ’ αυτό τον τρόπο. Ο Μαθητικός Συνδικαλισμός
είναι προετοιμασία για τη ζωή. Οι μαθητές, ως αυριανοί
πολίτες, πρέπει να μάθουν ν’ αγωνίζονται, να διεκδικούν,
ακόμη και ν’ αμφισβητούν. Δεν είναι και αυτός ένας από
τους στόχους της εκπαίδευσης;
• Το Υπουργείο ξεκίνησε τελευταία να εξετάζει και
ανώνυμες καταγγελίες κατά εκπαιδευτικών, ενώ γνωρίζει
ότι υπάρχει σχετική εγκύκλιος που το απαγορεύει, επί
υπουργίας Ανδρέα Δημητρίου. Ακολουθείται κι’ εδώ
επικίνδυνος δρόμος. Ο χαφιεδισμός δεν έχει χώρο στην
εκπαίδευση.

Αυτά αποτελούν ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό
δείγμα της συμπεριφοράς του πολιτικού προϊσταμένου
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με το οποίο
επιχειρείται η εδραίωση ενός αντιδημοκρατικού πλαισίου
στο χώρο της εκπαίδευσης.
Επί υπουργίας Ανδρέα Δημητρίου, κατοχυρώθηκε το
δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των εκπαιδευτικών,
ελευθερώνοντας έτσι τους συναδέλφους, ώστε να
μπορούν να ασκούν κριτική και στην κυβέρνηση, αλλά
προπάντων στο αρμόδιο υπουργείο για τη χάραξη
της εκπαιδευτικής πολιτικής στο χώρο της παιδείας.
Η συγκεκριμένη απόφαση εδραίωσε και διεύρυνε τη
δημοκρατία σ’ ένα χώρο που την είχε απόλυτη ανάγκη.
Κάποιες από τις ενέργειες του Υπουργού – δυστυχώς –
επιχειρούν να επαναφέρουν τη φίμωση και τη σιωπή
των αμνών.
Επιμέλεια:
•Γιάγκος Α. Σωκράτους
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Η ίδρυση
66 χρόνια πριν, τον Απρίλιο του 1949, ιδρύεται στην Ουάσινγκτον
ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Νοrth Αtlantic Τreaty
Οrganizatiοn), γνωστός ως ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, αποτελεί στρατιωτικόπολιτικό οργανισμό, που δημιουργήθηκε μέσα στις συνθήκες
του Ψυχρού Πολέμου,με σκοπό την αντιμετώπιση της λεγόμενης
σοβιετικής – κομμουνιστικής απειλής, αλλά και κάθε χώρας, λαού
ή κινήματος με διαφορετικές επιδιώξεις από αυτές των ιδρυτικών
μελών.

Συρία πραγματοποιώντας και στρατιωτική επέμβαση στα σύνορα της Συρίας, φανερώνοντας
το ρόλο που διαδραματίζει στην ιμπεριαλιστική μηχανή που προωθεί αλλαγές στη «νέα
Ευρεία Μέση Ανατολή».

Με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και την συμβολή έντεκα χωρών της
Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, υπογράφτηκε η συμφωνία που
έμελλε να αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Σήμερα, η Βορειοατλαντική
Συμμαχία αριθμεί εικοσιοκτώ χώρες-μέλη.

Από το φάντασμα του Κομμουνισμού
– στο ρόλο του «ειρηνοποιού»

Το ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ, είναι το Συμβούλιο του ΒόρειουΑτλαντικού, με έδρα τις Βρυξέλλες στο Βέλγιο. Αποτελεί το κύριο
σώμα και αντιπροσωπεύεται από τους υπουργούς Εξωτερικών και
Άμυνας των κρατών-μελών. Μία φορά κάθε δύο χρόνια, διεξάγεται
η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία μετέχουν οι Αρχηγοί
των Κρατών-Μελών
.

Τα μέλη, μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στις αρχές τις δεκαετίας του 90’, επιχείρησαν
να προσδώσουν στο ΝΑΤΟ καινούργιο ρόλο, αυτό του χωροφύλακα της Νέας Τάξης
Πραγμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο δράσης του σε ολόκληρο τον πλανήτη, αφού πλέον ο
«μπαμπούλας» του κομμουνισμού δεν υπήρχε, και η ανάγκη δημιουργίας νέο φανταστικού
εχθρού μεγάλωνε. Παρά τις επίσημες διακηρύξεις του για ειρήνη, κάθε άλλο παρά την
προωθεί, αντίθετα, μάλλον, το ΝΑΤΟ ως η στρατιωτική εφαρμογή του ιμπεριαλισμού,
αποτελεί το βασικό τροχοπέδη στην παγκόσμια ειρήνη. Η ιστορία του ΝΑΤΟ όλα αυτά
τα χρόνια, έχει ταυτιστεί με επεμβάσεις σε ξένες χώρες και με τη στήριξη δικτατορικών
και αυταρχικών καθεστώτων. Είναι χαραγμένη για τα καλά πλέον η ιστορική μνήμη της
ανθρωπότητας, με την άρρηκτη σύνδεση του ΝΑΤΟ ως τον στρατιωτικό βραχίονα του
ιμπεριαλισμού στον πλανήτη μας, συνδέοντας -αναπόφευκτα και δικαιολογημένα- όλες
τις σφαγές των λαών στον 21ο αιώνα με τις επιδρομές των «συμμάχων».

Η ειρήνη βρωμάει Θάνατο

Οι «ειρηνικές» επεμβάσεις του ΝΑΤΟ άρχισαν το 1950 με την
απόβαση στην Κορέα. Ακολούθησε το 1951 ο βομβαρδισμός
της Αιγύπτου και το 1953, με επέμβαση της CIA, εκδηλώνεται
πραξικόπημα στο Ιράν, ενώ το 1954 οι ΗΠΑ επενέβησαν στρατιωτικά
στη Γουατεμάλα. Το 1958, αγγλικά στρατεύματα αποβιβάζονται
στα Αραβικά Εμιράτα και Αμερικανικά στρατεύματα εισβάλλουν
στο Ιράκ. Τον Απρίλη του 1961 Αμερικανοί μισθοφόροι εισβάλλουν
στην Κούβα. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός προβαίνει σε γενοκτονία
στο Βιετνάμ το 1964. Στη διάρκεια της εννιάχρονης επέμβασης ο
πόλεμος εξαπλώνεται στο Λάος και την Καμπότζη. Στις 21 Απριλίου
1967, η στρατιωτική χούντα αναλαμβάνει την εξουσία στην Ελλάδα
με τη συμβολή της CIA. Την ίδια χρονιά, Αμερικανοί και Άγγλοι
μισθοφόροι και στρατιωτικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στον πόλεμο
των έξι ημερών του Ισραήλ κατά των αραβικών λαών.
Το Σεπτέμβριο του 1973, στη Χιλή, ο Πινοσέτ σε συνεργασία
με τη CIA δολοφονούν τον Πρόεδρο Αλιέντε και εγκαθιδρύουν
αμερικανόδουλο φασιστικό καθεστώς. Σειρά είχε η Νικαράγουα
το 1981, με τη CIA να κατευθύνει επιδρομές εναντίον της
επανάστασης. Το 1989 στον Παναμά, οι Αμερικανοί επεμβαίνουν
για να ανατρέψουν το καθεστώς, με πρόσχημα τον πόλεμο κατά
των ναρκωτικών. Το 1991 εξαπολύεται στο Ιράκ η «Καταιγίδα της
Ερήμου». Ακολουθεί η επέμβαση των συμμάχων στην Σομαλία το
1992, για «ανθρωπιστική» βοήθεια. Το 1999, οκτώ χρόνια μετά τον
διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, το ΝΑΤΟ επιτίθεται αεροπορικά
στα εδάφη της. Την δεκαετία 2001-2010 έγιναν επεμβάσεις σε
Αφγανιστάν, Ιράκ και Λίβανο. Τα τελευταία χρόνια οι Αραβικές
χώρες αποτελούν το νέο θύμα του ιμπεριαλισμού. Προστέθηκε
ακόμη ένα κομμάτι στο πάζλ των πράξεων «καλής θελήσεως»,
με την επέμβαση στη Λιβύη και τη δολοφονία του Καντάφι ενώ
παράλληλα με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ, η Τουρκία βομβάρδισε τη

Μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κύπρου, αποτελεί το προδοτικό πραξικόπημα και η τουρκική
εισβολή, τον Ιούλιο του 1974. Το σχέδιο πραξικοπήματος ενορχηστρώθηκε στα γραφεία
του ΝΑΤΟ και της CIA και εκτελέστηκε από την ΕΟΚΑ Β΄. Οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί
με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και κατέλαβαν το 37% του κυπριακού εδάφους.

Σήμερα, ειδικά, ο λαός οφείλει να δακτυλοδείξει το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστές, ως
τους κύριους αίτιους για τα όσα παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Επεκτατικοί πόλεμοι,
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, μοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής, η
μάχη των πετρελαίων και των φυσικών αερίων, τα γεωπολιτικά σχέδια και σκακιέρα
των πολεμικών παιγνίων όλα αυτά έχουν τις συνέπειες τους. Οι συνεχείς εικόνες, με
μετανάστες να χάνουν την ζωή τους στην προσπάθεια να μεταναστεύσουν, είναι αποτέλεσμα
των όσων οι ιμπεριαλιστές επέβαλαν στις χώρες τους. Η μετατροπή της Μεσογείου σε
θάλασσα νεκρών, μαρτυρεί τα αποτελέσματα του «ειρηνευτικού» ρόλου του ΝΑΤΟ και
των ιμπεριαλιστών.

Ένας είναι ο εχθρός

Ως Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου, ξεκαθαρίζουμε ότι εάν επιδιωχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή
του ΝΑΤΟ είτε στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, είτε στη διασφάλιση της
λύσης, εμείς θα καλέσουμε το λαό και τη νεολαία να απορρίψει ένα τέτοιο σχέδιο. Ο ρόλος
του ΝΑΤΟ στη δημιουργία και διαιώνιση του κυπριακού προβλήματος είναι εγκληματικός
και δεν πρόκειται να δεχτούμε να αλυσοδεθούμε στο άρμα του ιμπεριαλισμού.
Για τους λαούς του κόσμου, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να σταθούν απέναντι στον
ιμπεριαλισμό! Μαζί με όλα τα προοδευτικά κινήματα του κόσμου και τους λαούς της
γειτονιάς μας, υψώνουμε μπλόκο στον ιμπεριαλισμό. Μέχρι τη μέρα που ο ιμπεριαλισμός
και ο πόλεμος θα θαφτούν οριστικά στα πιο βαθιά αρχεία της ιστορίας παίρνοντας μαζί τους
το σύστημα που τους θρέφει και τους συντηρεί. Ο ιμπεριαλισμός είναι δυνατός αλλά όχι
αήττητος. Ο τροχός της ιστορίας θα κυλήσει ξανά και οι Λαοί θα ξαναβγούν στο προσκήνιο.
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ),
καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου, ως Παγκόσμια μέρα
δράσης των Συνδικάτων για την ειρήνη, στη μνήμη
των εκατομμυρίων θυμάτων του ναζισμού και του
φασισμού. Παρά τα εκατομμύρια νεκρούς, τα δεινά
και τις καταστροφές του πολέμου, 70 χρόνια μετά
τη μεγάλη νίκη κατά του φασισμού, οι λαοί του κόσμου
εξακολουθούν να αγωνίζονται για την επικράτηση της
ειρήνης.
Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις ΠΕΟ – DEV-IS – KTAMS – KTOS – KTOEOS – BES –
KOOP-SEN τίμησαν μαζί την 1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας
και ενισχύοντας τον κοινό αγώνα με στόχο την ειρήνη και
την επανένωση.
Η κοινή αγωνιστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 1η
Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο χώρο της νεκρής ζώνης
παρά το Λήδρα Πάλας, έξω από το «Σπίτι της Συνεργασίας»
και έστειλε το μήνυμα της αλληλεγγύης στους λαούς που
βιώνουν τα δεινά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και
πολέμων, ενώνοντας και τη φωνή μας με τις φιλειρηνικές
προοδευτικές δυνάμεις στον κόσμο, που αγωνίζονται για
παγκόσμια ειρήνη βασισμένη στο σεβασμό των αρχών του
διεθνούς δικαίου, ενάντια στην ιμπεριαλιστική Νέα Τάξη
πραγμάτων.
Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωποι με
τις σκληρές συνέπειες της βαθιάς κρίσης του καπιταλιστικού
συστήματος. Tο κεφάλαιο και οι διεθνείς οργανισμοί που
προάγουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, εντείνουν τις
επιθέσεις ενάντια στην εργατική τάξη, στοχεύοντας να
καταργήσουν δικαιώματα και κατακτήσεις, που κατακτήθηκαν
μέσα από σκληρούς και πολύχρονους αγώνες.
Ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, η οικονομική
ανισότητα, η εκμετάλλευση, η αθλιότητα και η φτώχεια
για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, αυξάνεται
περισσότερο από ποτέ. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας και
τα μνημόνια που επιβάλλονται στους λαούς, αποτελούν
συνταγές που στοχεύουν να γυρίσουν τους εργαζόμενους
σε άλλες εποχές.

Σεπτέμβρης 2015

Τα μεγάλα προβλήματα της δραματικής αύξησης της ανεργίας, της μαζικής μετανάστευσης
ανθρώπων, του νέου κύματος έξαρσης του ρατσισμού, της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών
και της μεγάλης καταστροφής στο περιβάλλον, είναι ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις
ισορροπίες στον κόσμο και θέτουν την παγκόσμια ειρήνη σε κίνδυνο.
Αναπόφευκτα και στην χώρα μας, τόσο οι Τουρκοκύπριοι όσο και οι Ελληνοκύπριοι εργαζόμενοι,
βιώνουν τα αποτελέσματα των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η παγκόσμια οικονομική
κρίση και οι συνέπειες της, αναδεικνύουν τα κοινά ταξικά συμφέροντα Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων εργαζομένων και την ανάγκη εντατικοποίησης των κοινών αγώνων και
της αλληλεγγύης μεταξύ τους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες θεωρούμε ότι η λύση του Κυπριακού και
η επανένωση της χώρας και του λαού μας παραμένει κορυφαία
προτεραιότητα και επείγουσα ανάγκη.
Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα παραμένει
σταθερά δεσμευμένο στην προσπάθεια για
λύση Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας,
με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια διεθνή
προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα των
δυο κοινοτήτων, όπως αυτή έχει περιγραφεί στις
σχετικές αποφάσεις των Η.Ε.
Αγωνιζόμαστε δίπλα στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα
για μια λύση αρχών που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα
των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και
όχι των οποιονδήποτε ξένων που έχουν συμφέροντα
στην περιοχή. Μια λύση που θα καταστήσει την Κύπρο
ελεύθερη, αποστρατικοποιημένη και γέφυρα ειρήνης και
ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή μας. Απορρίπτουμε
κάθε σκέψη ένταξης στο ΝΑΤΟ και εμπλοκή σε στρατιωτικούς
συνασπισμούς.
O κοινός αγώνας των εργαζομένων για επίλυση του κυπριακού
προβλήματος και επανένωση της Κύπρου είναι μέρος του
ευρύτερου αγώνα των λαών του κόσμου για παγκόσμια ειρήνη.
Επιμέλεια:
•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Συντακτική Επιτροπής «Ν»
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Το Παγκύπριο Kίνημα ΕΔΟΝοπούλων μέσα από την
πολύπλευρη δράση του, στέλνει τα δικά του μηνύματα
για τα παιδιά, από τα παιδιά. Οι αξίες και τα ιδανικά της
ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας
και της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν κομμάτι της
δικής μας αντίληψης για τον κόσμο.

Κατασκηνώσεις:

Μέσα από ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές
δραστηριότητες δίνεται η ευκαιρία σε κάθε παιδί να εκφραστεί, να προβληματιστεί
και να δημιουργήσει.

Παγκύπρια εκδρομή ΕΔΟΝόπουλων:
Ψυχαγωγική δραστηριότητα, που πραγματοποιείται κάθε
Απρίλη. Συμμετέχουν Τοπικά Κινήματα και παρουσιάζουν
σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Εκστρατεία Παίζω και Μαθαίνω:
Πλαισιώνει τις συναντήσεις των Τοπικών μας
Κινημάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Η εκστρατεία καταλήγει σε ψυχαγωγικό και
επιμορφωτικό διαγωνισμό.

Παγκύπριο Κυνήγι
Θησαυρού:

Η πρώτη μαζική εκδήλωση,
που πραγματοποιείται
κάθε Σεπτέμβρη στο πάρκο
του Κόρνου. Αποτελεί την
ευκαιρία συνάντησης των
παιδιών που συμμετείχαν στις
κατασκηνώσεις.

Φεστιβάλ παιδιού:

Κάθε χρόνο,
ενόψει της παγκόσμιας μέρας του παιδιού,
πραγματοποιούμε σε όλη την Κύπρο τοπικά και
περιφερειακά παιδικά φεστιβάλ.

Συναντήσεις Τοπικών
Κινημάτων: Μία ώρα την εβδομάδα,

συναντιόμαστε στο σύλλογο κάθε συνοικίας και
χωριού. Μέσα από τις δραστηριότητες τα παιδιά
μαθαίνουν, δημιουργούν και ψυχαγωγούνται.
Συμμετέχουν σε τοπικές και επαρχιακές
δραστηριότητες. Στόχος είναι να μάθουν να
συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά.

Λόγια από κατασκηνωτές:

Κάλαντα αλληλεγγύης: Στα
Πλαίσια της εκστρατείας πωλούνται προϊόντα
με σκοπό το ποσό που θα μαζευτεί να δοθεί
στα παιδιά που είναι αφιερωμένη. Τα Τοπικά
Κινήματα προετοιμάζουν τοπικές και επαρχιακές
εκδηλώσεις.

Φεστιβάλ ΕΔΟΝ:

Οι μικροί μας φίλοι
έχουν την ευκαιρία στο
χώρο του παιδότοπου να
παρακολουθήσουν παιδικό
καλλιτεχνικό πρόγραμμα
και να δημιουργήσουν.

Τα συναισ
θήματα ε
ίναι ανάμ
Λύπη κα
ικτα.
ι στεναχώ
ρια, γιατί
τις τελευ
περνώ
ταίες μου
στιγμές σ
κατασκήν
την
ωση. Επίσ
ης και χα
γνώρισα
ρ
ά γιατί
νέο κόσμο
και δημιο
φιλίες πο
υργησα
υ δεν πρό
κειται να
Το μεγάλ
χαθούν π
ο σχ
οτέ.
από το να ολείο της ΕΔΟΝ,
εκτός
μας επιμό
ρφωνει, μ
πώς να γ
ας δίδασκ
ίνουμε κα
ει
λ
ύ
τεροι ανθ
σεβασμό π
ρώποι με
ρος τους
υπολοίπου
δίδαξε τα
ς. Μας
ιδανικά τ
ο
υ σοσιαλισ
δίδαξε τη
μ
ν ομαδική
ού. Μας
συνεργασ
γαλούχησ
ία και μα
ε ώστε να
ς
βγού
αυριανούς
αγώνες. Ζ με έτοιμοι στους
ήτω η Μ
κατασκήν
αθητ
ωση της
Ε
Δ
ΕΔΟΝ.
ΟΝ. Ζήτω ική
η
Κυριάκος

υν!
κάποτε τελιώνο
Όλα τα ωραία
με μαθει αυτά
Όλα όσα έχου
Οι
θα ξεχαστούν.
δε
ς
α
ντ
ο
γ
ευ
φ
ες,
γέλια, οι πλάκ
αναμνήσεις, τα
ς που σαν
οι συναγωνιστέ
μάδα
ασαν μια εβδο
έρ
π
α
ει
έν
γ
ο
οικ
τελική είναι τα
ενωμένοι, στην
αμορφώνουν τη
στοιχεία που δι
τους και τους
προσωπικότητα
νατούς για να
κάνουν πιο δυ
ε
αι κερδίσουν σ
αγωνιστούν κ
ο
μέα. Εύχομαι
οποιοδήποτε το
θεί
άς να αγωνισ
εμ
ό
π
α
ς
α
έν
καθ
.
τη χρονιά αυτή
ιο
α
κ
δι
το
ια
γ
ια στιγμή να
Εύχομαι κάπο
ην
ούμε και να μ
ξανασυναντηθ
ξεχαστούμε.
ου
Σοφία Κυριάκ

Χριστοδού

λου

ριστώ. Είναι η
να σας πω ένα ευχα
ήν
ρχ
τα
κα
α
ελ
ήθ
σα μια
Θα
τασκήνωση και πέρα
κα
υ
μο
α
αί
υτ
λε
τε
ι
πρώτη κα
στεναχωριέμαι
δα, αλλά ταυτόχρονα
μά
δο
εβ
φη
ορ
όμ
ωτρια
λύ
πο
ναβρεθω ως κατασκην
ξα
να
ω
έσ
ορ
μπ
θα
γιατί δε
της ΕΔΟΝ από την
ση
νω
γά
ορ
Η
η.
ωσ
ήν
ένιωσα
στην κατασκ
με αγκάλιασε και δεν
ς
τη
ς
λο
μέ
ινα
έγ
ν
υ
μέρα πο
ην ΕΔΟΝ έχω δει το
στ
ρις
Χά
α.
ολ
άβ
ρά
ούτε μια φο
συνεχώς τη
και να ανακαλύπτω
ι
ζε
λά
αλ
να
υ
μο
αιο.
ό
εαυτ
ι φωνάζει για το δίκ
κα
υ
μο
σα
μέ
αι
ετ
ύβ
μου, ενώ
φωνή που κρ
και δύναμη στο λόγο
ος
ρρ
θά
ω
έχ
να
α
ισ
ηθώ.
Άρχ
μήπως και αμφισβητ
σω
λή
μι
να
υν
μο
πό
πριν ντρε
τεί ελευθερα.
νας μπορεί να εκφρασ
θέ
κα
ο
ΟΝ
τη
ΕΔ
ην
Στ
ευκαιρία να δυναμώσω
τη
τε
σα
δώ
υ
μο
υ
νή όλων.
Ευχαριστώ πο
φωνη μου με τη φω
Κατερίνα Αυγουστή

ι
η από ποτέ. Θα μείνε
ωσ
ήν
σκ
τα
κα
ρη
τε
λύ
Η κα
α μάθαμε
στις καρδιές μας. Όσ
α
ντ
πά
α
γι
τη
ασ
έχ
υ
αξ
. Νώθω περήφανη πο
ια
λε
τέ
αν
ήτ
με
σα
ρά
και όσα πε
είμαι ΕΔΟΝίτισσα.
Μιχαέλλα Νικολάου

Πλέον η ΕΔΟΝ είναι το δευτερο μου σπίτ
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ια ακόμα μια φορά, ως φοιτητές καλούμαστε να
αντιπαλέψουμε τις μεθοδεύσεις τόσο της
Κυβέρνησης, όσο και συγκεκριμένων πολιτικών
κύκλων, με τις οποίες ετσιθελικά κουρεύουν τις
φοιτητικές παροχές. Συγκεκριμένα, το τελευταίο
διάστημα οι φοιτητές δέχονται την επίθεση στα
κεκτημένα τους τόσο στη φοιτητική χορηγία και
το φοιτητικό πακέτο, όσο και στα επιδόματα του ΙΚΥΚ.

Γ

Μέσα και από την τελευταία συνεδρία του ΙΚΥΚ, είναι
ξεκάθαρο πλέον ότι γίνονται προσπάθειες από μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου για τροποποίηση των κριτηρίων,
που αφορούν στις υποτροφίες. Προωθείται η αλλαγή
των κριτηρίων, καθώς και του ποσού που δίνεται
υποτροφία για κάθε πρόγραμμα. Συγκεκριμένοι
κύκλοι προσπαθούν να αλλάξουν τη φιλοσοφία και
την προσήλωση του ΙΚΥΚ, αφαιρώντας όσο μπορούν
τη λογική των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων
για όσους λαμβάνουν χορηγία, την εποχή μάλιστα που
ο λαός μας φτωχοποιείται δραματικά. Ως φοιτητές
δεν μπορούμε να ανεχθούμε να γίνει η παιδεία ξανά
προνόμιο των λίγων και εκλεκτών.
Επιπρόσθετα, ο μεγαλύτερος πολέμιος του φοιτητικού
κινήματος αποδεικνύεται η Κυβέρνηση, αφού ετσιθελικά
συνεχίζει να προωθεί το κουτσούρεμα των φοιτητικών
επιδομάτων. Μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε
συνάντηση μεταξύ της ΠΟΦΕΝ και του Υπ. Παιδείας,
με θέμα το νομοσχέδιο για τη φοιτητική χορηγία και
το φοιτητικό πακέτο.

Σεπτέμβρης 2015
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Αυτό είναι το μοναδικό επίδομα που δινόταν στοχευμένα σε
φοιτητές που το είχαν περισσότερο ανάγκη και δυστυχώς
οι κυβερνώντες τολμούν για 2η φορά χωρίς ουσιαστικό
διάλογο να το «κουρέψουν».

Για πρώτη φορά οι εκπρόσωποι των φοιτητών πήραν
στα χέρια τους τη γραπτή πρόταση του υπουργείου όσον
αφορά στο θέμα των φοιτητικών επιδομάτων.
Στη διάρκεια της συνάντησης η Προοδευτική κατέθεσε
τις απόψεις της και τις διαφωνίες της για μια σειρά από
ζητήματα, σε σχέση με τα όσα αναφέρει το νομοσχέδιο:

Για πρώτη φορά Κυβέρνηση, όχι μόνο δεν καλεί όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και στον υποτιθέμενο διάλογο
φέρνει τους φοιτητές προ τετελεσμένων, αποκλείοντας τις
οποιεσδήποτε αλλαγές.

•Για τη φοιτητική χορηγία αλλάζουν τα κριτήρια για
τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς καμία τεκμηρίωση για το
από πόσους φοιτητές θα αποκοπεί η χορηγία.
•Το Φοιτητικό Πακέτο διατηρεί τη φιλοσοφία του αλλά
δυστυχώς μειώνουν τους δικαιούχους. Προτείνεται να
είναι δικαιούχοι για το φοιτητικό πακέτο όσοι το ετήσιο
ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δε ξεπερνά τις 39
χιλιάδες ευρώ το χρόνο ανεξαρτήτως πόσα μέλη έχει η
οικογένεια.
• Η Προοδευτική επανέλαβε τη θέση της ότι το συνολικό
κονδύλι ,αλλά και ότι τα κριτήρια για τη φοιτητική
χορηγία και το φοιτητικό πακέτο πρέπει να επιστρέψουν
στα επίπεδα του 2012.
•Η Προοδευτική ζήτησε όπως επανέλθουν στους
δικαιούχους για τη φοιτητική χορηγία και οι ν+1, καθώς
επίσης να ενταχθούν στους δικαιούχους και οι φοιτητές
που παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας.

Ως φοιτητικό κίνημα αναμένουμε απάντηση στο επανειλημμένο
μας ερώτημα για το πόσοι φοιτητές θα επηρεαστούν από τις
αντιφοιτητικές και αυθαίρετες πολιτικές της Κυβέρνησης.
Να σημειώσουμε ότι ενώ συμφωνήθηκε όπως η ΠΟΦΕΝ
αποστείλει τις θέσεις της στο Υπουργείο, γεγονός που η
Ομοσπονδία έπραξε, εντούτοις καμία απάντηση δε δόθηκε
από τους αρμόδιους, για το τι προτίθενται να πράξουν όσο
αφορά στις εισηγήσεις του φοιτητικού κινήματος.
Ως νεολαίοι, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι με την
ίδια αγωνιστική διάθεση δε θα κάνουμε βήμα πίσω και
θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε να μην περικοπεί
η φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Να είναι
σίγουροι πως οι φοιτητές θα βρεθούν ξανά στους δρόμους
για το δικαίωμα της νέας γενιάς στη μόρφωση, για το
δικαίωμα μας να σπουδάζουμε.

Η αλλαγή που αφορά στο φοιτητικό πακέτο είναι
προσπάθεια κουτσουρέματος για ακόμα μία φορά. Είναι
λογικό να έχει τις ίδιες ανάγκες μία τριμελής οικογένεια
με μία πενταμελή ή εφταμελή; Είναι δυνατόν να μην
υπολογίζεται πόσα μέλη έχει μία οικογένεια;

•Άλκης Συλικιώτης
Μέλος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK UNIVERSITY
FREDERICK UNΙVERSITY ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCYPRUS COLLEGE
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ

97660999

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
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Ανεργία

Τα ποσοστά της ανεργίας από το 2010 μέχρι το 2014
παρουσιάζουν σοβαρή μεταβολή των δεικτών. Από
το 5,8% το 2010 στο 16,1% το 2014. Σοβαρή μεταβολή
παρουσιάζει ο δείκτης ανεργίας στην πληθυσμιακή
ομάδα των νέων. Το 2010 ο δείκτης της ανεργίας
των νέων ηλικιών 15-24 ως ποσοστό του εργατικού
δυναμικού των ηλικιών αυτών βρισκόταν στο 16,6%,
ενώ τα επόμενα χρόνια σημειώθηκε σημαντική αύξηση
που είχε ως εξής: το 2011 η αύξηση έφτασε το 22,4%,
το 2012 ήταν 27,7, το 2013 εκτοξεύθηκε στο 38,9% και
το 2014 μειώθηκε ελάχιστα και έφτασε το 36% (αυτή η
μείωση μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς και αρκετούς
λόγους (αρνητική μετανάστευση, προγράμματα ΑΝΑΔ
κ.α.) και όχι στην αύξηση της απασχόλησης). Για την
ηλικιακή ομάδα 15-29, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
στατιστική υπηρεσία, η ανεργία ήταν: 2010 - 11,8%,
2011 - 15,3%, 2012 - 22,2%, 2013 - 29,8% και 2014 - 29%.

Μακροπρόθεσ
μη
ανεργία
Σημαντ

ική μεταβολή
ο δείκτης της μακρ παρουσιάζει και
οχ
καθώς φαίνεται ότ ρόνιας ανεργίας,
ι
σε χαμηλά επίπεδ το 2010 βρισκόταν
α
στο 1,6%, ενώ τα (1,3%) και το 2011
επόμενα χρόνια πο
ακολούθησαν ση
υ
με
αύξηση: το 2012 ιώθηκε ραγδαία
ανήλθε στο 3,6%
το 2013 σημείωσε
,
και έφτασε ποσο σημαντική αύξηση
στό 6,6%. Το 2014
δείκτης κατέγραψ
ε αύξηση ίση με 7, ο
7%.

Δημιουργία
νέων θέσεων εργ
ασίας
Το ποσοστό τω
ν κε

παρουσιάζεται πι νών θέσεων εργασίας
ο χαμηλό σε σχέσ
μέσο όρο της ΕΕ
η με το
κατά τις χρονιές
2012-2014.
Η Κύπρος σε σχέσ
η με την ΕΕ κατα
γράφει το
2012 0,6% (1,5%)
0,4% (1,5%) το 20
13 και 0,8%
(1,6%) το 2014.

Κοινωνικοί δείκτες
Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Γενικά καταγράφεται αύξηση των ατόμων που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού. Το 2010, 202.000 άτομα διέτρεχαν τον κίνδυνο, ενώ το 2013, 240.000 άτομα. Τα ποσοστά
των εργαζόμενων παρουσίασε επίσης αύξηση από το 7,3% το 2010 στο 8,9 το 2013, φτάνοντας στα
ίδια επίπεδα με την ΕΕ.

Αυτοκτονίες

Τα επίπεδα των αυτοκτονιών στην Κύπρο κατά τις χρονιές 2011 και 2012 βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα:
3,97% και 3,82% αντίστοιχα. Αύξηση παρουσιάζουν οι αυτοκτονίες στις ηλικίες 15 – 19 ετών, καθώς
από 0% που ήταν το 2011 το 2012 ήταν 4,97%.

Εγκληματικότητα

Η εγκληματικότητα από το 2010 μέχρι το 2012 παρουσιάζεται στα ίδια περίπου επίπεδα.
Η αστυνομία το 2010 κατέγραψε 8,393 εγκλήματα, το 2011 8,480 και το 2012 7,973.
Μικρή αύξηση παρουσιάζουν οι ανθρωποκτονίες με πρόθεση από 7 το 2010 σε
19 το 2012 και οι ληστείες από 138 το 2010 σε 173 το 2012. Στα ίδια περίπου
επίπεδα παραμένουν οι διαρρήξεις σπιτιών. 3,275 το 2010, 3,379 το 2011
και 2,953 το 2012.

Τμήμα Νέων Εργαζομένων ΕΔΟΝ

στρατιώτες - αθλητισμός
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Πολλές φορές έχουμε γράψει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες μας, αλλά, δυστυχώς, ακόμα μια
σειρά νεοσυλλέκτων αντιμετωπίζει τα περισσότερα από αυτά… Στερεότυπες και αυταρχικές αντιλήψεις που επικρατούν
εδώ και δεκαετίες παραμένουν και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, δυσχεραίνουν τη θέση των νεοσυλλέκτων ακόμα
περισσότερο. Η εφημερίδα «Νεολαία» συνομίλησε με νεοσύλλεκτους στρατιώτες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τα όσα,
δυστυχώς, έχουμε αναφέρει κατά καιρούς…

Φαινόμενα
ευνοιοκρατίας
Μόλις πρόσφατα, με αφορμή
την πρακτική δοκιμασία που θα
οδηγούσε στην επιλογή των δόκιμων
στρατιωτών διέρρευσαν στον
τύπο φαινόμενα ευνοιοκρατίας –
ρουσφετιού, που λαμβάνουν χώρο
στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς.
Τέτοια φαινόμενα -ουκ ολίγες φορέςακούσαμε την παρούσα κυβέρνηση
με πομπώδεις ανακοινώσεις να
τονίζει ότι θα πατάξει. Αντί αυτού,
η ευνοιοκρατία ημετέρων καλά
κρατεί… Κάποιοι «επιλέγουν» εκ
των προτέρων τη μονάδα που
θέλουν να σταλούν και πολύ απλά
κάποιος «γνωστός» εκ των έσω…
αναλαμβάνει τη διευθέτηση. Τόσο
απλά!

Εθνικιστικός παροξυσμός

Φοβούνται ακόμα και να φάνε …

Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που πάμπολλες φορές
αναδείξαμε είναι το ζήτημα της έξαρσης εθνικιστικών
φαινομένων στα στρατόπεδα. Συνθήματα κατά τη διάρκεια
της γυμναστικής ή και φασιστικές νοοτροπίες μας έχει
αναφερθεί από στρατιώτες ότι υπάρχουν στα Κ.Ψ.Μ. Όλα
αυτά, βέβαια, γίνονται με την κάλυψη στελεχών της Ε.Φ.,
και ακόμα χειρότερα, με την ανοχή του αρμόδιου υπουργού
και της κυβέρνησης.

Άκουσον, άκουσον! Νεοσύλλεκτοι στρατιώτες φοβούνται
ακόμα και να φάνε γιατί «οι παλιοί φτύνουν μέσα στο
φαγητό τους»! Ναι, καλά διαβάσατε! Δεν πρόκειται για ψέμα,
ούτε για ένα παράλληλο σύμπαν. Δεχτήκαμε συγκεκριμένη
καταγγελία ότι στρατιώτες φοβούνται ακόμα και να αγγίξουν
το φαγητό τους, επειδή δέχονται καψόνι, ως κακώς είθισται
από τους πιο παλιούς στρατιώτες του στρατοπέδου. Αυτά
συμβαίνουν στην Κύπρο εν έτει 2015!
Ένας στρατιώτης, όπως και τα στρατόπεδά μας γενικότερα,
αντιμετωπίζουν πέρα από αυτά και πολλά άλλα προβλήματα,
για τα οποία, δυστυχώς, παρατηρούμε την παντελή
αδιαφορία και έλλειψη πολιτικής προς τη σωστή κατεύθυνση
από τους αρμόδιους φορείς. Ως ΕΔΟΝ, δεν είναι η πρώτη
φορά που καταγράφουμε κάποια από αυτά, γι’ αυτό, για
πολλοστή φορά, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
να εξετάσουν τα ζητήματα που άπτονται της στρατιωτικής
θητείας διεξοδικά και να αφουγκραστούν τις ανάγκες των
στρατιωτών χωρίς διακρίσεις και με διάθεση να δώσουν
αποτελεσματικές λύσεις στα χρόνια αυτά προβλήματα.

Αισχροκέρδεια
Καταγγελίες μας έχουν γίνει επίσης ότι οι νεοσύλλεκτοι
στρατιώτες τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τα ΚΨΜ στα
ΚΕΝ. Σε όχι λίγες περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο της αισχροκέρδειας, αφού αντί τα προϊόντα να
πωλούνται σε τιμές κόστους, πωλούνται σε τιμές οι οποίες
θα αποφέρουν προσωπικό κέρδος στο διαχειριστή της
καντίνας. Ο έλεγχος που γίνεται στον υπεύθυνο είναι είτε
μηδαμινός, είτε ανύπαρκτος, με αποτέλεσμα την οικονομική
εκμετάλλευση εις βάρος των νεοσυλλέκτων, οι οποίοι
αντιλαμβάνονται το φαινόμενο αφού τοποθετηθούν στις
μονάδες τους και συγκρίνουν τις τιμές στα προϊόντα.

«... Το ιδανικό της αθλητικής ιδέας είναι
διεθνές ιδανικό και αγκαλίαζει όλους τους
αθλητές όλων των εθνών σε όλα τα στάδια
και στίβους σε μιαν ειρηνικήν, ευγενικήν και
πολιτισμένη άμιλλαν». Με αυτή της τη θέση
η ΑΟΝ, από τη δεκαετία του 1940 ακόμα, σε
επιστολή της προς την Γυμναστικούς Αθλητικούς
Συλλόγους -που ελέχονταν από την Δεξιά-,
αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πιο υγιή και
όχι τόσο εμπορευματοποιημένο αθλητισμό.
Πάνω σε αυτή τη βάση, ιδρύθηκαν και οι πρώτοι
μορφωτικοί-αθλητικοί σύλλογοι του Λαϊκού
Κινήματος. Μέσα στις αντίξοες συνθήκες που
περνούσε ο κυπριακός λαός, κατά τη διάρκεια
της Αγγλοκρατίας, οι πρωτοπόροι κομμουνιστές,
παρά τις διώξεις που δέχονταν, θεώρησαν χρέος
τους να βοηθήσουν τον κόσμο να αποδράσει απ’
αυτή του την κατάσταση.
Έθεσαν ως μέλημα των συλλόγων να
συνειδητοποιηθεί και να οργανωθεί η εργατιά.
Να οργανωθεί η νεολαία και να απομακρυνθεί
από τη μάστιγα της εποχής, που ήταν ο τζόγος και
το χαρτοπαίγνιο. Τέλος, να εξέλθουν οι γυναίκες
από την κοινωνική απομόνωση και το
περιθώριο. Έπρεπε να απομακρυνθούν
οι ταξικοί και πολιτισμικοί φραγμοί που
υπήρχαν εκείνη την εποχή, λόγω του
κατεστημένου που επικρατούσε.

Οι αθλητικοί-μορφωτικοί σύλλογοι του
Κινήματος, πρόσφεραν μια νέα -για την εποχή
δεδομένα- πολιτισμική ανάπτυξη, τόσο στο χώρο
των γραμμάτων και των τεχνών, άλλα, ιδιαίτερα,
στο χώρο του αθλητισμού. Ιδιαίτερα στον χώρο
του αθλητισμού, μέσα από τα σπλάχνα των
συλλόγων του Λαϊκού Κινήματος γεννήθηκε ο
λαϊκός αθλητισμός, του οποίου τις βάσεις έθεσε
η ΑΟΝ και συνέχισε δυναμικά και περήφανα η
ΕΔΟΝ. Η ίδρυση της Α.Ε.Λ.Ο (Αθλητική Ένωση
Λαικών Οργανώσεων) έθεσε τις βάσεις για
σύνδεση της νεολαίας με τον αθλητισμό, στη
βάση της υγιούς και αθλητικής άμιλλας.
Στους συλλόγους, εκτός από το ποδόσφαιρο,
δραστηριοποιούνταν οι νέοι και σε άλλα
αθλήματα όπως ήταν ο στίβος, η κολύμβηση, η
επιτραπέζια αντισφαίριση, η πετόσφαιρα κ.α.
Η όλη δραστηριότητα της Α.Ε.Λ.Ο. και της ΑΟΝ
αντιμετωπίστηκε με περιφρόνηση και πολεμήθηκε
από τους Γυμναστικούς Συλλόγους, αλλά και από
το αθλητικό κατεστημένο της εποχής. Με τους
αγώνες και τα πρωταθλήματα που η Α.Ε.Λ.Ο και
η ΑΟΝ διοργάνωναν, αποκάλυπταν τον ελιτίστικο
τρόπο που εργάζονταν το κατεστημένο στο χώρο
του αθλητισμού και απειλούσε τα κυκλώματα
της Δεξιάς που έλεγχαν το χώρο.
Διοργανώνονταν παγκύπριοι αγώνες στίβου, που
διοργανώνονταν στα πλαίσια των παγκύπριων
φεστιβάλ νεολαίας από την ΑΟΝ, στους οποίους
συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι από διάφορους
συλλόγους. Οι
αγώνες αυτοί
συναγωνίζονταν
τα πρωταθλήματα
που διοργάνωναν
οι Γυμναστικοί
Σύλλογοι της
Δεξιάς, που ήταν
πιο οργανωμένοι
και μεγαλύτεροι.
Το πρόγραμμα
των φεστιβάλ
ήταν μια αθλητική
και πολιτιστική
όαση για την
εποχή εκείνη.

Επιμέλεια:
•Μαίρη Αντωνίου
Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Τα φεστιβάλ διοργανώνονταν σχεδόν κάθε
χρόνο από τα γτέλη της 10ετίας του 1940 και
συνεχίστηκαν, με το ίδιο περιεχόμενο και
χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια του 1950 και 1960.
Με αυτό τον τρόπο, κατά την περίοδο αυτή, πήρε
σάρκα και οστά η ιδέα του λαϊκού αθλητισμού,
με τη μαζική συμμετοχή στα φεστιβάλ.
Το Λαϊκό Κίνημα και η Αριστερά μέσα από
τους αθλητικούς-μορφωτικούς συλλόγους,
προσπαθούσε ανέκαθεν για έναν αθλητισμό
που να προάγει το «ευ αγωνίζεσθαι», την
αθλητική ιδέα και άμιλλα, την αλληλεγγύη και
τον ευγενή συναγωνισμό. Σήμερα, δυστυχώς,
ο αθλητισμός και ιδιαίτερα αθλήματα όπως
είναι το ποδόσφαιρο, θυσιάζονται στο βωμό
του κεφαλαίου και του χρήματος. Διάφορες
ομάδες γίνονται εταιρίες, οι οποίες διαχειρίζονται
προϋπολογισμούς εκατομμυρίων, μετατρέποντας
το άθλημα σε ένα παζάρι εμπορικών συναλλαγών.
Ένα πάρτι εκατομμυρίων, όπου μόνο οι
μεγάλες ομάδες μπορούν να αντεπεξέλθουν,
καθώς γίνονται πολυέξοδες μεταγγραφές και
ξοδεύονται αλόγιστα χρήματα, μετατρέποντας
το πιο λαοφιλές άθλημα σε ευκαιρία απόκτησης
κέρδους και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η
ελιτιστική προσέγγιση του πρωταθλητισμού,
η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και η
αλόγιστη σπατάλη χρημάτων στο βωμό του
κέρδους, εις βάρος του αθλητισμού. Πρέπει να
συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησαν οι αθλητικοίμορφωτικοί σύλλογοι του Λαϊκού Κινήματος,
δίνοντας βήμα στη νεολαία να έχει ενεργό δράση
και ανάμειξη στον αθλητισμό, κρατώντας τους
έτσι μακριά από τις μάστιγες της εποχής μας, που
είναι τα ναρκωτικά, η εγκληματικότητα, η βία
κ.α. Μόνο αν παραμείνουμε πιστοί στα ιδανικά
που γέννησαν τους αθλητικούς-μορφωτικούς
συλλόγους του Λαϊκού Κινήματος και το λαϊκό
αθλητισμό, θα μπορέσουμε να δούμε καθαρά ποια
είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε.
•Γιώργος Χαραλάμπους
Μέλος Τ.Ε. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου
Μέλος Κεντρικού Αθλητικού Γραφείου ΕΔΟΝ
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Είναι διακοσμητικό στοιχείο. Δεν τον θέλω αυτόν τον καλλιτέχνη. Ένας άνθρωπος
που κάνει πράγματα απλώς για να τα κάνει, για να πάρει ένα μισθό, να υπάρξει
ή να λάμψει στο στερέωμα, χωρίς έναν βαθύτερο προβληματισμό, τότε θα τον
ρουφήξει ο χώρος.
«Ν»: Θα έπρεπε σήμερα να γίνεται πιο έντονα η ανταλλαγή παραστάσεων με τους
Τουρκοκυπρίους; Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου όταν το κάνατε παλαιότερα
εσείς;

Μιλά και τα
μάτια της
γυαλίζουν.
Χρόνια μετά
τα πρώτα της
βήματα στο
θέατρο συνεχίζει
να αναζητά και να
προβληματίζεται για
όλα όσα συμβαίνουν
γύρω μας. Η Πόπη
Αβραάμ μιλά
στην «Ν» για
την αλλαγή
του κόσμου, η
οποία θα γίνει
πρώτιστα
μέσω της
αλλαγής του
εαυτού μας.

«Ν»: Κυρία Αβραάμ, θα λέγατε ότι το
θέατρο διαμορφώνει συνειδήσεις;
Σίγουρα διαμορφώνει τη συνείδηση
εμάς, των ηθοποιών. Μέσα από το
θέατρο έχω αλλάξει, διαμορφώθηκα,
ωρίμασα, ολοκληρώθηκα. Είναι μια
μεγάλη σπουδή το θέατρο. Ειδικά όταν
υπάρχει ομαδικό πνεύμα, αναζήτηση,
ιδεολογική πολιτική, σωστή επιλογή
έργων... Εγώ είχα την τύχη και την
ευκαιρία να ανήκω σε μια τέτοια
ομάδα. Είχαμε βάλει σπουδαίους
στόχους, θέσαμε προβληματισμούς
πάνω σε θέματα της εποχής μας ή
ευρύτερες ανάγκες της ψυχής του
ανθρώπου. Κάναμε εκείνο το σπουδαίο
βήμα με τους Τουρκοκύπριους, να
τους καλέσουμε το ΄87 να παίξουν
την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και να
ξεκινήσουμε από τότε μια καλλιτεχνική
ανταλλαγή και όχι μόνο, σε καιρούς
χαλεπούς. Δώσαμε παραστάσεις στους
αποδήμους μας στην Αγγλία και στην
Αυστραλία. Όλα αυτά, θεωρώ ότι με διαμόρφωσαν πολιτιστικά και
πολιτικά, μου άνοιξαν τους ορίζοντες του νου και της ψυχής μου.
«Ν»: Τι γίνεται με το κοινό;
Το κοινό.... με το κοινό είναι αλλιώς. Δεν είναι πάντα έτοιμοι όλοι
να αντιληφθούν, να μάθουν, να διακρίνουν. Πάντα, όμως, υπάρχουν
κάποιοι, μα έστω και ένας σε κάθε παράσταση να πάει σπίτι του και
να κουβαλήσει κάτι μαζί του απ’ αυτό που είδε και είτε του άρεσε,
ή τον συγκίνησε ή ακόμα τον ενόχλησε, τότε το θέατρο έχει πετύχει
τον προορισμό του και ναι τότε το θέατρο αρχίζει να διαμορφώνει
συνειδήσεις.

Δεν μπορεί να υπάρξει καλλιτέχνης
αν δεν είναι πολιτικοποιημένος

Αυτές οι παραστάσεις ήταν από τις πιο μεγαλειώδεις και βαθιά συγκινησιακές
στιγμές που έζησα στη ζωή μου, πέραν από τη γέννηση των παιδιών μου. Στην
αρχή, δεν σου κρύβω πως ήμουν καχύποπτη, μιας και κρατούσα μέσα μου έναν
θυμό για τους Τουρκοκύπριους, παρόλο που είμαι από μεικτό χωριό και ξέρω τι
λάθη κάναμε. Σκεφτόμουν πως ανέχονται να μένουν στα σπίτια των ελληνοκυπρίων
και να μην λένε κάτι. Γνωρίζοντάς τους, ανακάλυψα πως η γλώσσα της τέχνης,
της αναζήτησης, του θεάτρου, ήταν η κοινή μας γλώσσα. Είχαμε πολλά κοινά,
είναι με τη σειρά τους διπλά θύματα και έχουν τους δικούς τους προβληματισμούς
για αυτό που λέγεται κυπριακό πρόβλημα. Τους αποδέχτηκα, συνεργαστήκαμε
επανειλημμένα και χαίρομαι που εξακολουθούν να γίνονται κάποιες συνεργασίεςίσως όχι στον βαθμό που θα ήθελα. Όπως τώρα, με το έργο μιας Τουρκοκύπριας
ποιήτριας «Πληγώθηκα στα ελληνικά, προδόθηκα στα τούρκικα», που παίχτηκε
στο Σατιρικό Θέατρο και που μεταφράστηκε στα ελληνικά, θα το σκηνοθετήσει ο
Γιασάρ Ερσόϋκαι, θα παίξω εγώ. Ένα βαρύ φορτίο, μια μεγάλη ευθύνη να μεταφέρω
τους προβληματισμούς και τον πόνο που βίωσε μια τουρκοκύπρια. Που εδώ που
τα λέμε, δε διαφέρουν ουδόλως από τους προβληματισμούς, τους φόβους, τις
ανησυχίες, το θυμό και το σπαραγμό των ελληνοκυπρίων.
Κάθε φορά, όμως, που πάει ή έρχεται μια παράσταση από τα κατεχόμενα,
δημιουργείται μεγάλος σάλος.
Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εναντιώνονται σε ότι τους φοβίζει. Ναι, είναι
κι αυτοί που φοβούνται μια επανασύνδεση, τη λύση. Περιμένουν ίσως να μπούμε
δοξαστικά στο άλλο μισό της πατρίδας μας, να πάει ο καθένας στο σπίτι που είχε
πριν, ξεχνώντας πως υπάρχουν κάποια δεδομένα που έχουν δημιουργήσει μια de
facto κατάσταση, 46 χρόνια μετά την εισβολή. Υπάρχουν εθνικιστικά στοιχεία κι από
τις δύο πλευρές, κάτι που δείχνει πως η διζωνικότητα είναι αναπόφευκτη. Καλό
και ονειρικό θα ήταν να ζούσαμε ξανά όλοι μαζί, ειρηνικά, αλλά είμαστε έτοιμοι;
«Ν»: Σας φοβίζει η έξαρση του εθνικισμού;
Το θηρίο κοιμάται τώρα. Όταν πλησιάσουμε στη λύση και όταν τελικά επιτευχθεί,
θα ξεκινήσουν οι τυμπανοκρουσίες και το φίδι θα ξυπνήσει. Αυτό με φοβίζει.
Θεωρώ πως λειτουργούν έτσι από άγνοια και φόβο που θεριεύει το φασισμό και
το ρατσισμό. Ελπίζω πως στόχος και των δύο ηγετών που συζητούν για τη λύση,
είναι να περάσουν ριζικές αλλαγές στην
παιδεία, ώστε τα παιδιά τουλάχιστον να
αντιληφθούν πως μπορούμε να ζήσουμε
ειρηνικά. Εγκλήματα και λάθη έχουν γίνει
και από τις δύο πλευρές. Αυτά πρέπει να
καταγραφούν, για να μάθουμε μέσα από
τα λάθη μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να
συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον και να
πάμε μπροστά.
«Ν»: Η τηλεόραση και γενικά τα ΜΜΕ
θεωρείται πως έχει την δύναμη να υποκινεί
μηνύματα και καταστάσεις;
Κοιμίζει η τηλεόραση. Όταν την χαζεύω,
νιώθω ακριβώς έτσι: χαζεύω, αδειάζει
το μυαλό μου, νιώθω ηλίθια. Σκεφτείτε
αυτούς που είναι όλη μέρα μπροστά της.
Δεν μπορείς να τους κάνεις ότι θέλεις;
Τους ταΐζεις ότι θες, τους ζαλίζεις, τους
στεγνώνεις και τους καθοδηγείς. Γίνονται
μαριονέτες στα χέρια του οποιουδήποτε.
«Ν»: Ποιον συγγραφέα θα διαλέγατε για
να δώσετε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στην
νεολαία;
«Ν»: Τι λέτε στους μαθητές σας ως δασκάλα δραματικής σχολής για
να τους βοηθήσετε με την σειρά σας να διαμορφώσουν τη συνείδησή
τους μέσα από το θέατρο;
Να είναι ταπεινοί, να έχουν ήθος, να ψάχνουν την ουσία, την αλήθεια
των πραγμάτων κι όχι να κυνηγούν τη λάμψη. Γινόμαστε ηθοποιοί
πρώτιστα για το θέατρο κι ύστερα ακολουθούν όλα τα άλλα.
«Ν»: Θα λέγατε πως είστε πολιτικοποιημένο άτομο; Συνδικαλίζεστε
ως ηθοποιός;
Άλλο η πολιτική κι άλλο συνδικαλισμός. Με το συνδικαλισμό δεν τα
πάω πολύ καλά. Χαίρομαι και θαυμάζω αυτούς που αγωνίζονται να
κατακτηθούν πολλά πράγματα στο χώρο. Εμένα όμως νιώθω ότι
δεν μου πάει αυτό. Η πολιτικοποίηση είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί
να υπάρξει καλλιτέχνης αν δεν είναι πολιτικοποιημένος.

Η πιο επιτυχημένη επανάσταση, είναι η προσωπική
του καθενός. Αν δεν βάλεις τον εαυτό σου κάτω και
να του αλλάξεις τα φώτα, να σπάσεις τους δικούς
του φραγμούς και να τον αλλάξεις, τότε δε θα
αλλάξει ο κόσμος ποτέ. Πρέπει να έχουμε ήθος, να
μορφωνόμαστε και να ευρύνουμε τους ορίζοντές μας.
Με βάση αυτό διαλέγω τους στίχους του Καβάφη:
«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την
θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς:
μην την εξευτελίζεις, μες στην πολλή συνάφεια του
κόσμου, μες στες πολλές κουβέντες κι ομιλίες.».
Επιμέλεια:
•Δήμητρα Γεωργίου
Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου
ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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«Κ

«Σεπτεμβριανά» ονομάστηκαν
τα γεγονότα της 6ης και 7ης
Σεπτεμβρίου 1955, όταν Τούρκοι
παρακρατικοί, οργανωμένοι από
το βαθύ κράτος και την τουρκική
κυβέρνηση, προκάλεσαν βίαια
επεισόδια κατά των Ελλήνων
της Κωνσταντινούπολης,
λεηλατώντας και πυρπολώντας
ελληνικά καταστήματα, σπίτια,
σχολεία και εκκλησίες. Την
αφορμή για την εκκίνηση
του πογκρόμ, έδωσε μια
βομβιστική επίθεση στο
πατρικό σπίτι του Κεμάλ
Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη,
που αποδείχτηκε στη συνέχεια
ότι ήταν σκηνοθετημένη από την
τουρκική κυβέρνηση. Το σκηνικό
εκείνης της εποχής καθόριζε ο
αντιαποικιακός αγώνας της
Κύπρου ενάντια στη Βρετανική
Αυτοκρατορία. Το συμβάν, σε
συνδυασμό με την τεταμένη
κατάσταση που επικρατούσε
στην Κύπρο και τις ανησυχίες
της τουρκικής κοινωνίας για
επιθέσεις Ελληνοκυπρίων
εναντίον Τουρκοκυπρίων
(όπως δημοσίευσε η εφημερίδα
Hürriyet), πυροδότησαν το
μίσος του όχλου για τους μη
μουσουλμάνους συμπολίτες
τους. Το επόμενο απόγευμα της
6ης Σεπτεμβρίου τα γεγονότα
έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την
πρωτεύουσα Άγκυρα.
Όμως, η φιλοσοφία του πογκρόμ, σχετιζόταν απολύτως με τις
διαδικασίες της τουρκικής εθνογένεσης, που είχαν ως βασικό
εργαλείο την εξόντωση των μη τουρκικών, κυρίως χριστιανικών
κοινοτήτων μέσα από προσχεδιασμένες γενοκτονίες και τη
βίαιη μεταφορά του πλούτου τους στην εθνικιστική τουρκική
στρατιωτικό-γραφειοκρατία. Οι παρακρατικοί μηχανισμοί
που έδρασαν τη νύχτα εκείνη συνδέονται οργανικά με τους
μηχανισμούς που δημιούργησαν οι ακροδεξιοί εθνικιστές του
Κόμματος «Ένωση και Πρόοδος» από το 1908 και συνέχισαν
να υφίστανται διαρκώς και τις επόμενες δεκαετίες ως
εργαλείο κατασκευής του καινοφανούς τουρκικού έθνους.
Ο μηχανισμοί αυτοί υπήρχαν και στις μέρες μας με τη μορφή
της «Εργκένεκον», μέχρι τη στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν
σταμάτησε τη δράση τους.

Η βρετανική ανάμειξη
Τη βρετανική υποκίνηση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης
μελέτησε η Τουρκάλα ιστορικός Ντιλέκ Γκουβέν. Σε συνέντευξη
που έδωσε στον Αρμένιο δημοσιογράφο Χραντ Ντινκ, πριν
αυτός δολοφονηθεί από τους ακροδεξιούς παρακρατικούς της
«Εργκένεκον», αναφέρθηκε αναλυτικά στην ανάμειξη αυτή:
«....Ως κυρίως αίτιο φαίνεται το Κυπριακό, όμως στην
πραγματικότητα είναι η περίοδος οικοδόμησης εθνικού
κράτους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τους εκτοπισμούς
πληθυσμών του 1915, το Φόρο Περιουσίας, τα γεγονότα της
Θράκης. Όλα είναι και από μία περίοδος. Κατά τα Σεπτεμβριανά
δεν χτυπήθηκαν μόνο οι Ρωμιοί. Αν δούμε τους αριθμούς
πρόκειται για 60% Ρωμιούς, 20% Αρμενίους, 12% Εβραίους.
Το εκτός Ρωμιών ποσοστό δεν είναι τυχαίο. Στους καταλόγους
που κρατούσαν υπήρχαν και τα αρμενικά καταστήματα και
οι αρμενικές οικογένειες. Εάν περιορίσουμε την αιτία στο
Κυπριακό, τι δουλειά είχαν οι Αρμένιοι στους καταλόγους;»
«(...) Όταν το 1950 ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είπε
ότι «δεν υπάρχει για μας θέμα Κύπρου», δεν είχε αρέσει στους
Άγγλους διότι την εποχή εκείνη η Κύπρος ήταν αποικία τους.

Όλος ο κόσμος ήταν ενάντιος στην κυβέρνηση της Αγγλίας, κι
αυτή μεταξύ 1950 και 1955 είχε στηρίξει την πολιτική της στο
πώς θα κατόρθωνε να τραβήξει την Τουρκία μέσα στο πρόβλημα
και να την καταστήσει συνομιλητή της Ελλάδας. Αυτό ήταν το
σχέδιό της. Τον Αύγουστο του 1955 αποφασίστηκε η Διάσκεψη
του Λονδίνου. Όταν μελετάμε τα απομνημονεύματα των
πολιτικών της Αγγλίας, συναντάμε την εξής λεπτομέρεια: «Εμείς
ως Αγγλία δεν επιθυμούσαμε καθόλου συμφωνία. Σημαντικό
για μας ήταν όχι να αποτελέσουμε μέρος του προβλήματος,
αλλά να καταστήσουμε αντιμαχόμενες πλευρές την Τουρκία
και την Ελλάδα».»

Το πογκρόμ με αριθμούς
Το κόστος για την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης
ήταν μεγάλο. Μέσα σε λίγες ώρες, σαράντα πέντε ελληνικές
κοινότητες καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν.

Τα γεγονότα της 6ης προς την 7η
Σεπτεμβρίου του 1955 προκάλεσαν:
* Το θάνατο 16 Ελλήνων και τον τραυματισμό 32.
* Το θάνατο ενός Αρμενίου.
* Το βιασμό 12 Ελληνίδων.
* Το βιασμό αδιευκρίνιστου αριθμού ανδρών
(εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή).

Την καταστροφή:
* 4.348 εμπορικών καταστημάτων,
* 110 ξενοδοχείων,
* 27 φαρμακείων,
* 23 σχολείων,
* 21 εργοστασίων,
* 73 εκκλησιών,
* 1.000 περίπου κατοικιών, όλα ελληνικής ιδιοκτησίας.
Το οικονομικό κόστος των ζημιών ανήλθε σε 150 εκατομμύρια
δολάρια, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, ενώ η ελληνική
κυβέρνηση τις υπολόγισε σε 500.000.000 δολάρια. Η οικονομική
αιμορραγία και ο φόβος ανάγκασαν χιλιάδες Έλληνες ομογενείς
να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα.
Μετά το πογκρόμ, πολλοί Έλληνες εκδιώχθηκαν από τις
δουλειές τους: 2.000 τσαγκάρηδες, 2.000 επιπλοποιοί, 2.700
εργαζόμενοι σε εστιατόρια, 500 εργάτες σε σοκολατοποιίες,
400 τυπογράφοι, 400 εργάτες σε εργοστάσια ελαστικών, 350
εργαζόμενοι σε υφαντουργεία, 150 εργαζόμενοι σε χυτήρια.
Αργότερα, το τουρκικό κράτος διά του προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ
υποσχέθηκε αποζημίωση για την καταστροφή των ελληνικών
περιουσιών. Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπέρασε
το 20% των απαιτήσεών τους, με δεδομένο ότι τα περιουσιακά
τους στοιχεία είχαν υποτιμηθεί δραματικά.
Πολλές λεπτομέρειες για τα Σεπτεμβριανά ήλθαν στο φως το
1961, κατά τη διάρκεια της δίκης για εσχάτη προδοσία του
πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ανατράπηκε από
τους στρατιωτικούς και κατέληξε εν τέλει στην αγχόνη. Ο
Μεντερές δήλωσε δημοσίως ότι τόσο η έκρηξη στο προξενείο
της Θεσσαλονίκης, όσο και το πογκρόμ ήταν προσχεδιασμένα
από τον ίδιον και τα στελέχη του Κεμαλικού Κόμματος που είχε
την εξουσία. Μια άλλη συνέπεια των Σεπτεμβριανών, ήταν
ότι με αφορμή τα γεγονότα ο τουρκικός στρατός επέβαλε την
παρουσία του στα πολιτικά δρώμενα της Τουρκίας.
Ακόμη και σήμερα, παρά τα ιστορικά αποδεικτικά στοιχεία
που καθιστούν την τότε κυβέρνηση Μεντερές συνυπεύθυνη
για τις εγκληματικές ενέργειες του εξαγριωμένου πλήθους, η
επίσημη τουρκική ιστοριογραφία αρνείται τον χαρακτηρισμό
«Πογκρόμ», πάραυτα όμως μεγάλο τμήμα της τουρκικής
κοινωνίας αναγνωρίζει την τραγικότητα των επεισοδίων.
•Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπή «Ν»

Η «Ν» προτείνει

•1939 – Έναρξη του Β Παγκοσμίου
Πολέμου, με την εισβολή των
ναζιστικών στρατευμάτων της
Γερμανίας στην Πολωνία. Η μέρα
αυτή έχει κηρυχθεί ως Μέρα Πάλης
των Συνδικάτων για την Ειρήνη και
τον Αφοπλισμό.
•1971 – Ο Γεώργιος Γρίβας φτάνει
μυστικά στην Κύπρο για τρίτη φορά.
Το σκάφος του τον μεταφέρει στην
περιοχή Πισσoυρίoυ.

Στους νόμους αυτούς στηρίχτηκε
το πρόγραμμα θρησκευτικής και
ρατσιστικής καταδίωξης. Όλοι οι εβραίοι
στερούνται την υπηκοότητα τους και
ξαναζωντανεύουν τα γκέτο. Η σβάστικα
γίνεται η εθνική σημαία της Γερμανίας.

Φέτος ο Μίλτος Πασχαλίδης
συμπληρώνει αισίως 20
συνεχή χρόνια προσωπικής
δισκογραφίας. Ένα τέτοιο
γεγονός δεν μπορεί παρά να
γιορταστεί με τον πιο αυτονόητο
για έναν μουσικό τρόπο: Η σκηνή
θα μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο
μπαλκόνι, για να χωρέσει νότες
και λόγια από τα τραγούδια αυτής
της εικοσαετίας.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Θάνος
Μικρούτσικος, Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας, Μπάμπης Στόκας,
Γιώτα Νέγκα, Κούλης Θεοδώρου,
Μιρέλα Πάχου, Prospectus.
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•1982 - Πεθαίνει ο κυπριακής
καταγωγής προοδευτικός
μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος
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αι ξαφνικά
οι πέντε
μεγάλοι
δρόμοι που
οδηγούσαν στην
πλατεία Ταξίμ
γέμισαν από ένα
μαινόμενο όχλο,
οπλισμένο με
τσεκούρια, φτυάρια,
ρόπαλα, σκεπάρνια,
σφυριά και
σιδερένιους λοστούς
που φώναζε δυνατά
ταρακουνώντας την
πόλη: «Kahrolsun
giavoular!» (Ανάθεμα
στους γκιαούρηδες!)
και «Yikin, Kirin, giavourdur!» (Σπάστε,
γκρεμίστε, είναι
γκιαούρηδες!)»…
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•1970 – Ο Κύπριος κομμουνιστής
Γιώργος Τσικουρής, με
αντιδικτατορική δράση σε Ελλάδα
και Ιταλία σκοτώνεται μαζί με τη
συντρόφισσα του Μαρία Έλενα
Αντζελόνι στην προσπάθεια τους να
τοποθετήσουν βόμβα στην πρεσβεία
των ΗΠΑ στην Αθήνα.
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•1976 – Στις πρώτες βουλευτικές
εκλογές μετά το πραξικόπημα
και την εισβολή, τα κόμματα
που υποστηρίζουν το Μακάριο
καταλαμβάνουν τις 35 έδρες της
Βουλής. Η Δημοκρατική Παράταξη
παίρνει 21 έδρες, το ΑΚΕΛ 9 και
η ΕΔΕΚ 4. Μία έδρα παίρνει και
ο Τάσσος Παπαδόπουλος ως
ανεξάρτητος. Η κατανομή των
εδρών έγινε κατόπιν συμφωνίας. Ο
νεοϊδρυθείς ΔΗΣΥ πήρε 24% αλλά
λόγω του πλειοψηφικού συστήματος
που ίσχυε, έμεινε εκτός βουλής.
Συνέβαλαν επίσης και οι κατηγορίες
ότι ο ΔΗΣΥ στέγασε τους οπαδούς της
ΕΟΚΑ Β’.
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•1948 - Η Iερά Σύvoδoς της Κύπρου
καταδικάζει τoυς ΑΚΕΛιστές ως
άθεoυς και απάτριδες.
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•1959 - Πραγματοποιείται στην
παρανομία το 9ο Παγκύπριο Συνέδριο
του ΑΚΕΛ, στο Βαρώσι.
•1976 - Πεθαίνει ο Μάο Τσε Τουνγκ,
ηγέτης της Κινεζικής Επανάστασης, ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚ Κίνας (1943 - 1976) και
Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας (1949 - 1976).
•1992 - Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
δέχεται τους πρώτους φοιτητές.
Το πανεπιστήμιο άνοιξε εν μέσω
διαμάχης με πρωταγωνιστές την
πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου, Νέλλη
Τσουγιοπούλου, και τον πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας
της Βουλής, βουλευτή του ΔΗΣΥ
Νίκο Αναστασιάδη. Το πανεπιστήμιο
κατηγορείτο ότι προήγαγε τον
αφελληνισμό.
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•1964 - Σοβιετικά πολεμικά πλοία
πλέουν στη Μεσόγειο για απόκρουση
πιθανής επίθεσης κατά της Κύπρου.
•1973 - Εκδηλώνεται αμερικανοκίνητο
στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή, με
επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο
Πινοσέτ. Ο σοσιαλιστής Πρόεδρος,
Σαλβαδόρ Αλιέντε, οχυρώνεται στο
Προεδρικό Μέγαρο και πέφτει νεκρός
με το όπλο στο χέρι.

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•1974 - Ο Γλ. Κληρίδης καταδικάζει τις
δολοφονικές ενέργειες της ΕΟΚΑ Β’
και επιρρίπτει την ευθύνη στον ίδιο τον
Γρίβα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά σε
άνανδρους και δολοφόνους του Γρίβα.

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1935 - Στη Γερμανία, οι ναζί θεσπίζουν
τους «νόμους της Νυρεμβέργης».

•1960 – Η Κύπρος γίνεται μέλος του
ΟΗΕ

ευρώ, Ταμεία 15 ευρώ.

Πότε; Τετάρτη, 16

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σεπτεμβρίου, στις 20:30

Που; Πανεπιστημιούπολη,
Λευκωσία

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•1878 - Γεννιέται ο Αμερικανός
μυθιστοριογράφος Απτον Μπελ
Σίνκλερ, συγγραφέας - μεταξύ
άλλων - του «Βασιλιά Ανθρακα»,
ενός βιβλίου που στηρίχθηκε στους
σκληρούς αιματηρούς αγώνες
των ανθρακωρύχων στις ΗΠΑ.
Συνειδητός σοσιαλιστής, έφερε
στο φως κοινωνικές συνθήκες που
προορίζονταν να μη βγουν σε κοινή
θέα.

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•1933 - Αρχίζει στη Λιψία η δίκη
για τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ
(γερμανικό Κοινοβούλιο) προβοκάτσια των ναζί που έγινε το
Φλεβάρη. Κατηγορούμενοι ήταν ο
Γκεόργκι Ντιμιτρόφ, ηγετικό στέλεχος
του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού
Κόμματος και της Κομμουνιστικής
Διεθνούς, οι Βούλγαροι κομμουνιστές
Ποπόφ και Τάνεφ και ο αρχηγός
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Γερμανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος στο Ράιχσταγκ, Ερνστ
Τόργκλερ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•1904 - Πεθαίνει ο Χιλιανός Πάμπλο
Νερούδα (φιλολογικό ψευδώνυμο του
Νεφταλί Ρικάρντο Ρέγιες Μπασοάλτο)
κομμουνιστής ποιητής, βραβευμένος
με Νόμπελ και διπλωμάτης.
Δημιουργός του «Κάντο Χενεράλ»,
που μελοποιήθηκε από τον Μίκη
Θεοδωράκη.
•2004 - Πεθαίνει η συγγραφέας
Διδώ Σωτηρίου. Στη διάρκεια
της Κατοχής, δημοσιογραφούσε
στα παράνομα ΕΑΜικά έντυπα
και μετά την απελευθέρωση, για
ένα διάστημα, στα χρόνια 1946
- 1947, δημοσιογραφούσε στον
«Ριζοσπάστη».

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•1904 - Γεννιέται ο Σοβιετικός
συγγραφέας Νικολάι Αλεξέγιεβιτς
Οστρόφσκι, δημιουργός του
πασίγνωστου μυθιστορήματος «Πώς
δενόταν το ατσάλι».

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•1941 - Ιδρύεται το Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο - ΕΑΜ
στην Αθήνα με πρωτοβουλία του
ΚΚΕ
•1955 - Δολοφονείται από Βρετανούς
στρατιώτης ο Ανδρέας Γεωργίου
μέλος του ΑΚΕΛ και της ΑΟΝ κατά
τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λεμεσό.

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

•1950 - Αρχίζει το 4ο Παγκύπριο
Συνέδριο της ΑΟΝ.

Έναρξη των Εκδηλώσεων του Δήμου
Γεροσκήπου «Ιεροκήπια 2015» με την Συναυλία
-Αφιέρωμα «Όμορφη Πόλη - 90 χρόνια Μίκης
Θεοδωράκης»
Συμμετέχουν: Βασίλης Λέκκας, Μουσικό Σχήμα
Κ.Ν. Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, Μουσικό
Λύκειο Πάφου
Υπό τη διεύθυνση του Σωκράτη Τερπίζη.

Είσοδος: Δωρεάν

Πότε; Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, 20:00.
Που; Πλατεία Γεροσκήπου, Πάφος

•2013 - Ο 34χρονος μουσικός
Παύλος Φύσσας δολοφονείται σε
ενέδρα θανάτου στο Κερατσίνι από
Χρυσαυγίτες. Δράστης της δολοφονίας
ήταν το μέλος της φασιστικής
οργάνωσης Γ. Ρουπακιάς.

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Η Μιρέλα Πάχου καταφθάνει στο Στέκι με τη φιλική
συμμετοχή του Μίλτου Πασχαλίδη. Η τραγουδίστρια μετρά
και παρουσιάζει μεγάλες συνεργασίες με καταξιωμένους
καλλιτέχνες όπως οι Μιλτιάδης Πασχαλίδης,
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Νότης Μαυρουδής, Βασίλης
Καζούλης, Διονύσης Σαββόπουλος, Βασίλης
Παπακωνσταντίνου, Σάκης Μπουλάς, Γιάννης
Ζουγανέλης, Κίτρινα Ποδήλατα, Γιάννης
Κούτρας.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος και το έργο του δεν χρειάζονται
συστάσεις, καθώς, εδώ και περίπου πενήντα χρόνια, τα
τραγούδια του συντροφεύουν τις στιγμές µας, ξυπνώντας
ποικίλα συναισθήματα. Μια επιλογή των ωραιότερων
δημιουργιών του επέλεξε να παρουσιάσει στη φετινή του
περιοδεία, υπό τον τίτλο, «Μάνα μου Ελλάς». Στο πλαίσιο του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κύπρια 2015.

Είσοδος: 12 ευρώ
Πότε; Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου

Που; Πολιτιστικός Όμιλος «Το Στέκι», Λεμεσός

Πότε; Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου

Πού; Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’, Λευκωσία

Την επίκαιρη, καυστική και πρωτόπαιχτη
μουσικοχορευτική Επιθεώρηση «Ο Καλός, ο
κακός τζιαί ο σιειρόττερος!» της Ελένης Αρτεμίου
Φωτιάδου θα παρουσιάσει το Θέατρο «ΣΚΑΛΑ»
σε επίσημη πρεμιέρα στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Λάρνακας 2015.
Σκάνδαλα, διαφθορά, διαπλοκή , πρωτοφανής
κατάρρευση αξιών, οικονομική και ηθική κρίση,
φαινόμενα δυστυχώς της εποχής μας. Τελικά, σε
αυτό το έργο, στο οποίο είμαστε όλοι καθημερινά
θεατές, ποιος είναι ο καλός, ποιος ο κακός και
ποιος ο…σιειρόττερος; Μπόλικη σάτιρα, χιούμορ,
ευτράπελα και κωμικές καταστάσεις στην
επιθεώρηση αυτή με στόχο να προσφέρει άφθονο
γέλιο, σε πείσμα των δύσκολων καιρών που
διανύουμε. Επειδή το χιούμορ ήταν και θα είναι
πάντα το όπλο των άοπλων ανθρώπων.

Πότε;

Σάββατο 1/8 και 8/8 και Κυριακή 2/8
και 9/8 - 9.00 μ.μ.

Πού; Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας

«Κώστας Καρυωτάκης. Απαντήσεις στα ερωτήματα για τον ίδιο και
το έργο του.»

Ο Καρυωτάκης είναι ένας άνθρωπος που επείγεται να γνωρίσει τον κόσμο,
να επικοινωνήσει και να γνωστοποιήσει αυτά που γνώρισε. Βιάζεται να
επικοινωνήσει με όλους τους τρόπους. Με ποιήματα, με αλληλογραφία,
με ανταλλαγή γραμματοσήμων, με λύσεις ή δημιουργίες αινιγμάτων και
γρίφων, με συμμετοχή σε διαγωνισμούς, σε σωματεία, με ίδρυση σωματείων
και ομάδων φιλολογικών, δημοσιογραφικών, επαγγελματικών, με έκδοση
εφημερίδων και ποιητικών συλλογών… Να επικοινωνήσει μέσω του έρωτα,
με ταξίδια, με εκδρομές, με φάρσες, με επιθέσεις, ακόμα και μέσω της
αυτοκτονίας…
Κάθε τι που αισθάνεται, σκέφτεται, βιώνει θέλει να το γνωστοποιεί μέσω της
ποίησης, της πεζογραφίας, της επιστολογραφίας. Έχει ωστόσο και μια αντίθετη
τάση. Την τάση της απόκρυψης, της μυστικότητας, της παρασιώπησης.

Στιγμές από τις ανασκαφές, την έρευνα, τις συνεργασίες και φιλίες 25 χρόνων στη
Μάλλουρα – Αθηένου απεικονίζονται στην Αναδρομική Έκθεση Φωτογραφίας.
«Όταν αρχίσαμε την Αρχαιολογική Αποστολή Αθηένου 25 χρόνια πριν, δεν
περιμέναμε ποτέ ότι θα γιορτάζαμε κάποια μέρα ένα τέταρτο του αιώνα δουλειάς.
Το 1990 δε θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί τον πλούτο των ευρημάτων μας,
τους αριθμούς των φοιτητών που θα εκπαιδεύαμε και θα εισάγαμε στην Κύπρο,
τις τεράστιες αλλαγές που θα ερχόντουσαν με την τεχνολογική πρόοδο ή την
ανεκτίμητης αξίας υποστήριξη που θα συνεχίζαμε να λαμβάναμε από την κωμόπολη
της Αθηένου και τους ενθουσιώδεις κατοίκους της…» Δρ. Μιχάλης K. Τουμάζου,
Διευθυντής Αρχαιολογικής Αποστολής Αθηένου

Πότε; μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 – 15:00, Σάββατο και Κυριακή κατόπιν έγκαιρης
συνεννόησης

Που; Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου
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Η 2η αντι-ιμπεριαλιστική κατασκήνωση
της Επιτροπής Ευρώπης και Βορείου
Αμερικής (ΕΕΒΑ-CENA) της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών
(ΠΟΔΝ- WFDY) πραγματοποιήθηκε στις
3-5 Αυγούστου 2015, στην περιοχή
Αστούριας της Ισπανίας. Η ΕΔΟΝ, ως η
οργάνωση που προεδρεύει της ΠΟΔΝ,
συμμετείχε σε αυτή την κατασκήνωση, με
την παρουσία του σ. Νικόλα Παπαδημητρίου, πρόεδρου
της ΠΟΔΝ και της σ. Χρυστάλλας Τούμπα, μέλους του
Γραφείου Διεθνών σχέσεων της ΕΔΟΝ.
Η χρονική στιγμή, η οποία πραγματοποιήθηκε η 2η αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΕΕΒΑ-CENA είναι πολύ
σημαντική μιας και φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από
την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών. Εβδομήντα χρόνια πάλης, αγώνων και
κινητοποιήσεων του παγκόσμιου νεολαιίστικου κινήματος
ενωμένου ενάντια στον ιμπεριαλισμό για επικράτηση
συνεχούς ειρήνης.

•

H

βία, η καταπίεση, η ένδεια και οι συγκρούσεις, στις οποία υπόκεινται καθημερινά
οι κάτοικοι της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν
σε μαζικές μεταναστεύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό οφείλεται
σε παρεμβάσεις Δυτικών δυνάμεων στα εσωτερικά των χωρών τους. Οι ίδιες
δυνάμεις που αυτή τη στιγμή νίπτουν τας χείρας τους μπροστά στο δράμα αυτών
των λαών, είναι αυτές που είτε έβαλαν στο μάτι το φυσικό πλούτο των χωρών
αυτών, είτε παρεμβαίνουν στρατιωτικά στα εσωτερικά τους θέτοντας ως πρόσχημα την
αποκατάσταση της δημοκρατίας, ή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αφήνοντας
πίσω τους καταστροφή, εξαθλίωση, φτώχεια και φόβο.

Η 2η αντι-ιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΕΕΒΑ-CENA ολοκληρώθηκε με το μήνυμα πως όλες οι οργανώσεις
νεολαίας ενωμένες σαν μια γροθιά, δίπλα στην ΠΟΔΝ, θα συνεχίσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στους
κοινούς αγώνες της παγκόσμιας νεολαίας ενάντια στον ιμπεριαλισμό.

Ο αριθμός των μεταναστών, που αναζητούν ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης στις
ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί ρεκόρ για τα ποσοστά μετανάστευσης των τελευταίων
δεκαετιών. Οι ευρωπαϊκοί πολιτικοί ηγέτες φαίνονται ανεπαρκείς να διαχειριστούν
την όλο και τραγικότερη υφιστάμενη κατάσταση, αφού υπολογίζεται ότι τουλάχιστον
23.000 μετανάστες, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά
τους να φτάσουν στην κατά τα’ άλλα ασφαλή Ευρώπη. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέθεσε σχεδόν €4 δισεκατομμύρια για το
διάστημα 2007-2013 στα τέσσερα χρηματοδοτικά όργανα στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών (SOLID), για να στηρίξει
δραστηριότητες των κρατών-μελών για το άσυλο, την ένταξη, την επιστροφή υπηκόων
τρίτων χωρών και τον έλεγχο των συνόρων. Παρόλα αυτά, μόνο το 17% διατέθηκαν
για τη μετεγκατάσταση και ένταξη των προσφύγων. Τα υπόλοιπα διατέθηκαν στον
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων του χώρου, που υπόκεινται στη συνθήκη Σένγκεν.
Παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν σ’ ένα τόσο παράτολμο ταξίδι, η Ευρώπη
φαντάζει παράδεισος για χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους, που αποφασίζουν να
μεταναστεύσουν. Φτάνοντας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως, διαπιστώνουν
ότι η ασφάλεια τους εξακολουθεί να αμφισβητείται. Η μεταναστευτική πολιτική της
ΕΕ φαίνεται να αποσκοπεί περισσότερο στη διασφάλιση των συνόρων της, παρά
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, η ΕΕ χρηματοδότησε
πολύπλοκα συστήματα επιτήρησης, χορήγησε οικονομική στήριξη σε κράτη-μέλη στα
εξωτερικά της σύνορα (Βουλγαρία και Ελλάδα) και δημιούργησε υπηρεσίες, για να
συντονίζει μια πανευρωπαϊκή ομάδα συνοριοφυλάκων, για να περιπολούν τα σύνορα
της ΕΕ (FRONTEX) παρακωλύοντας την πρόσβασή στους μετανάστες. Ταυτόχρονα,
προς αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, τόσο η ΕΕ, όσο και τα κράτη, που την
απαρτίζουν, επιδίωξαν να δημιουργήσουν μια νεκρή ζώνη συνάπτοντας συμφωνίες
συνεργασίας με γειτονικές τους χώρες. Χρηματοδότησαν κέντρα υποδοχής και κράτησης
μεταναστών και προσφύγων σε χώρες όπου υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την
πρόσβαση των κρατουμένων σε διαδικασίες ασύλου (Τουρκία, Ουκρανία). Σύναψαν
συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες προέλευσης και διέλευσης, που τους επιτρέπουν
να στέλνουν πίσω ευκολότερα όσους κατορθώνουν να φτάνουν στην Ευρώπη. Ως
απόρροια, οι μετανάστες αναγκάζονται να ακολουθούν ολοένα και πιο επικίνδυνες
διαδρομές.

Εκτός από την ΕΔΟΝ, στην κατασκήνωση συμμετείχαν
κι άλλες οργανώσεις της περιφέρειας, όπως οργανώσεις από την Πορτογαλλία, Δανία, Βέλγιο,
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Ρωσσία. Τα δυο κύρια θέματα τα οποία συζητήθηκαν
και προβλημάτισαν την 2η αντι-ιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΕΕΒΑ-CENA ήταν ο αγώνας των
νέων στην Ευρώπη, καθώς επίσης και ο αγώνας ενάντια στη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική
Σχέση (ΔΕΕΣ-TTIP) μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ – ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τα μονοπώλια. Όπως όλες οι
οργανώσεις, έτσι και η ΕΔΟΝ είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί και να εκφράσει τις απόψεις της για
τα δύο αυτά θέματα. Με αυτό τον τρόπο έγινε μια ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά των αγώνα
της νεολαίας στην Ευρώπη, αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία από την
μια να ενημερώσουμε τις υπόλοιπες οργανώσεις για τον καθημερινό αγώνα της ΕΔΟΝ στην κυπριακή
κοινωνία και από την άλλη να ενημερωθούμε για τον αγώνα και τη δράση των νέων στην Ευρώπη.
Επίσης, πολύ σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις και οι απόψεις όλων των οργανώσεων σχετικά με τη
Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση μεταξύ ΗΠΑ –ΕΕ. Το γενικό συμπέρασμα το οποίο προήλθε
από τις τοποθετήσεις όλων των οργανώσεων ήταν ότι πρόκειται για τη δημιουργία ενός «οικονομικού ΝΑΤΟ»,
που στόχο έχει να διαμορφώσει μια ενιαία ευρωατλαντική αγορά όπου θα δρουν ανεξέλεγκτα και ανεμπόδιστα
τα πολυεθνικά μονοπώλια.

•Χρυστάλλα Τούμπα
Μέλος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΕΔΟΝ

Στην Ευρώπη, σημειώνονται πολυάριθμες αποβολές μεταναστών
και προσφύγων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία,
αποκόπτοντάς τους την πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου, συχνά με
τρόπους που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τους απελπισμένους αυτούς
ανθρώπους. Δεν είναι λίγες, δε, οι κακουχίες που οι μετανάστες
υφίστανται και προσωπικά από τους συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες
των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως με τη μορφή παρατεταμένων
προσωποκρατήσεων. Επιπρόσθετα, σημειώνονται συνωστισμός, βρωμιά,
απουσία εξαερισμού, ελάχιστη ή καμία δυνατότητα προαυλισμού,
απουσία χώρων ανάπαυσης, ανεπάρκειες σε στρώματα, απουσία
ελεύθερης πρόσβασης στα αποχωρητήρια, ανεπαρκείς εγκαταστάσεις
υγιεινής, απουσία ιδιωτικού χώρου, περιορισμένη πρόσβαση σε
περίθαλψη. Μάλιστα, πολλοί από τους ερωτηθέντες κατήγγειλαν την
ύπαρξη προσβλητικών σχολίων, κυρίως ρατσιστικής φύσεως, εκ μέρους
του προσωπικού και την άσκηση σωματικής βίας από τους φρουρούς.
Η ΕΕ, έχοντας δεχτεί αυστηρή κριτική από διεθνείς φορείς προχώρησε
στην έγκριση κονδυλιού ύψους 2,4 δισ. ευρώ περίπου, για την περίοδο
2014-2020 στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Η
χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕ στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη
βελτίωση των δυνατοτήτων υποδοχής, την εφαρμογή διαδικασιών
ασύλου σύμφωνων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ένταξη των
μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για την
αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Με
αυτό τον τρόπο θα μπορούν να δοθούν χρήματα στα κράτη μέλη που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή (Ελλάδα, Ιταλία), αλλά και σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ.
Η ΕΕ οφείλει να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο τα κονδύλια αξιοποιούνται
από τα κράτη μέλη της και να προσανατολίζει τη μεταναστευτική της
πολιτική στην διάσωση και ενσωμάτωση των μεταναστών. Δεν μπορεί
ούτε να συνεχίσει να αγνοεί το δράμα που εκτυλίσσεται στα σύνορά
της, ούτε να οχυρώνεται παραμένοντας επικίνδυνα προσβάσιμη.
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Η ΕΔΟΝ συμμετείχε και
φέτος στην καλοκαιρινή
κατασκήνωση του
Κινήματος Νέων
Κουμουνιστών της
Γαλλίας (MJCF). Η
συμμετοχή της ΕΔΟΝ στην
κατασκήνωση της MJCF
πραγματοποιήθηκε μέσα
από την ιδιότητα της ως η
οργάνωση πρόεδρος της
ΠΟΔΝ. Στην κατασκήνωση,
η οποία πραγματοποιήθηκε
μεταξύ των ημερομηνιών 2
- 9 Αυγούστου στην περιοχή
Βρετάνη της Γαλλίας,
παρευρέθηκε ο πρόεδρος
της ΠΟΔΝ και μέλος του
Κεντρικού Συμβουλίου
της ΕΔΟΝ, συναγωνιστής
Νικόλας Παπαδημητρίου.
Μέσα στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων
της κατασκήνωσης
,πραγματοποιήθηκε διάλεξη
με κύριο ομιλητή τον
πρόεδρο της ΠΟΔΝ για τα
70χρονα και την δράση της
ΠΟΔΝ. Να σημειώσουμε
πως αυτή ήταν η 3η
παρουσία της ΕΔΟΝ στην
κατασκήνωση της MJCF τα
τελευταία 4 χρόνια.
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