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Χρονιά ορόσημο – Η ΕΔΟΝ
σε διάταξη μάχης
Η χρονιά που διανύουμε ήδη αποτελεί χρονιά ορόσημο
για την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Η διαφαινόμενη έξοδος από την πανδημία και τα
αυστηρά υγειονομικά μέτρα, σηματοδοτεί από μόνη της
ένα εξαιρετικά σημαντικό σταθμό. Με κάθε επιφύλαξη
πάντα, σε σχέση με το τι μπορεί να μας επιφυλάσσει
αυτή η πρωτόγνωρη πορεία και δοκιμασία, είναι κοινά
αποδεκτό ότι ακόμα και αν δεν απαλλαγούμε πλήρως
από τον ιό Covid19 σίγουρα τουλάχιστον έχουμε περάσει
σε ένα εντελώς διαφορετικό στάδιο διαχείρισης.
Αυτό το γεγονός δεν αφορά βεβαίως μόνο τα ζητήματα
δημόσιας υγείας. Αφορά ταυτόχρονα, τα ζητήματα των
κοινωνικών αγώνων, της πολιτική δράσης, της ίδιας
της «υπενθύμισης» του λαού και της νεολαίας του πως
ζούμε, παλεύουμε και διεκδικούμε χωρίς το «άγρυπνο
βλέμμα» των μέτρων και του ιού.
Ως ΕΔΟΝ, μπαίνουμε σε αυτή τη νέα φάση, με σιγουριά.
Με προβλήματα και αδυναμίες που προκλήθηκαν από
αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, τα οποία όμως ήδη
έχουμε ξεκινήσει να επιλύουμε και να αφήνουμε πίσω
μας. Σε όλα τα επίπεδα ως Οργάνωση, έχουμε ήδη
περάσει τα πρώτα «crash tests» και με αυτοπεποίθηση
βαδίζουμε μπροστά με πλάνο και οργανωμένα για την
επόμενη μέρα.
Στο παιδικό, στο μαθητικό, στο φοιτητικό τμήμα αλλά
και στο τμήμα νέων εργαζομένων, που ήδη έχουν
επιστρέψει σε πλήρης ρυθμούς δράσης και σε απόλυτη
διάταξη μάχης για όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα
που αφορούν την κυπριακή νεολαία. Σε Επαρχιακό και
Κεντρικό επίπεδο όπου καταγράφονται ήδη εξαιρετικά
αποτελέσματα σε σημαντικούς οργανωτικούς και
πολιτικούς σταθμούς όπως η Οργανωτική Εξόρμηση
2021-2022, το 20Ο Παγκύπριο Συνέδριο ΕΔΟΝ, το
Οικονομικό διάβημα 2022 κ.α.

Η καλή οργάνωση ως προϋπόθεση
της επιτυχίας του αγώνα
Για όλες τις μικρές και μεγάλες κατακτήσεις
υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Πέραν των
αντικειμενικών που είναι πέρα και έξω από τις δικές
μας επιλογές και δυνατότητες, είναι και αυτές που
αφορούν εμάς τους ίδιους, ως φορείς των κοινωνικών
και πολιτικών αλλαγών. Η αγωνιστική στάση ζωής και
η πίστη στην θετική έκβαση του αγώνα (του όποιου
αγώνα μπαίνει ως προτεραιότητα την κάθε ξεχωριστή
χρονική συγκυρία) είναι η πρώτη βασική προϋπόθεση.
Η δεύτερη αφορά την οργάνωση της κάθε μάχης,
μικρής ή μεγάλης. Η ίδια η εμπειρία του κινήματος,
φιλτραρισμένη μέσα από τις θεωρητικές επεξεργασίες
της ιδεολογίας μας, δείχνει ότι η οργάνωση της νεολαίας
και των εργαζομένων, πολλαπλασιάζει τη δύναμη
τους. Επιτυγχάνει αυτό που φάνταζε ως αδύνατο, ως
άπιαστο. Αυτή η θεωρητική αφετηρία έχει δοκιμαστεί
στην πράξη με επιτυχία εκατοντάδες φορές και στο πολύ
πρόσφατο παρελθόν. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια πως
αυτό δεν σημαίνει πως αυτόματα, έχει γίνει «κτήμα»

της συνείδησης του συνόλου της νεολαίας, Αντίθετα,
καθημερινά δίνουμε την μάχη με την παραίτηση και την
μοιρολατρία. Καθημερινά ως ΕΔΟΝ προσπαθούμε να
σπάσουμε το απόστημα που υπάρχει στη νέα γενιά ότι
«τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει». Αυτό θα συνεχίσουμε να
κάνουμε μέχρι τέλους. Γιατί ήμασταν και παραμένουμε
σίγουροι πως Με Οργάνωση και Αγώνα, ΜΠΟΡΟΥΜΕ να
πάρουμε το μέλλον μας και τις ζωές μας στα χέρια μας.
Πως μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία, πιο
δίκαιη. Την κοινωνία της ισότητας, της αλληλεγγύης, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Την κοινωνία
του Σοσιαλισμού.

Αγωνιζόμαστε στο σήμερα
κρατώντας το βλέμμα στο όραμα της
διαφορετικής κοινωνίας
Η κάθε ιστορική στιγμή, η κάθε αντικειμενική συνθήκη,
ορίζει και τις προτεραιότητες του αγώνα. Στο στάδιο
αγώνα του λαού μας, με τον τόπο και τον λαό της
Κύπρου, μοιρασμένο και τον ιμπεριαλισμό ως βασικό
εχθρό του Κυπριακού λαού και της ειρήνης στον τόπο
μας, ο αγώνας μέσα στο παρόν κοινωνικοοικονομικό
σύστημα είναι αναγκαιότητα. Η προσπάθεια για
επίλυση του Κυπριακού, ταυτόχρονα με τον αγώνα για
καλυτέρευση των συνθηκών ζωής και εργασίας των
εργαζομένων και της νεολαίας της Κύπρου, απαιτεί από
την Αριστερά στην Κύπρο να δώσει την μάχη για αλλαγή
της διακυβέρνησης τούτου του τόπου.
Το τέλος του 2022 και το ξημέρωμα του 2023 θα
σηματοδοτήσει ακριβώς την κορύφωση αυτής της μάχης
στην οποία η Αριστερά θα δώσει όλες της τις δυνάμεις.
Μπορεί να είμαστε ακόμα μήνες μακριά από το 2023 αλλά
η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει και θα κορυφώνεται
όσο περνά ο καιρός. Η ΕΔΟΝ, ως η πρωτοπορία της
αγωνιστικής νεολαίας, έχει ήδη συνταχτεί πλήρως σε
αυτή την μάχη. Μαζί με το Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου
και το ΑΚΕΛ, πεπεισμένοι για τις δυνατότητες που
υπάρχουν για αλλαγή και απαλλαγή της Κύπρου από την
νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση της Δεξιάς του ΔΗ.ΣΥ.,
μπαίνουμε σε αυτή τη μάχη πανέτοιμοι.
Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη
μπορεί και πρέπει να είναι η υποψηφιότητα εκείνη που
θα συσπειρώσει όλους όσοι, το λεν και το εννοούν, πως ο
τόπος χρειάζεται αλλαγή και απαλλαγή από την γάγγραινα
της Δεξιάς. Όσοι συστρατεύονται με την άποψη ότι το
Κυπριακό δεν τέλειωσε και δεν μας επιτρέπεται να το
«τελειώσουμε». Όσους αντιλαμβάνονται και συμφωνούν
για τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να έχει το κράτος,
για την ανάγκη για προοδευτικές αλλαγές στον τρόπο
αντίληψης και λειτουργείας της εκτελεστικής εξουσίας,
όσους συμφωνούν με την ανάγκη να στηριχθούν οι
εργαζόμενοι και τα εισοδήματα τους απέναντι στην
εργοδοτική αυθαιρεσία.
Αυτός ο αγώνας χωράει όλους αυτούς. Η μάχη είναι
μπροστά μας και μπορούμε να την κερδίσουμε.
•Σεβήρος Κούλας
Γενικός Γραμματέας Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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πό την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κύπρος βρέθηκε στο στόχαστρο
πάνω σίγουρα δεν κατάφεραν να
συνομωσιών και ξένων επιβουλών, οι οποίες επιδίωκαν την εξάρτηση
ξεριζώσουν τις βαθιές ρίζες του
του νησιού από τις μητέρες πατρίδες, θέλοντας να εξυπηρετήσουν τα
ΑΚΕΛ από τον λαό.
συμφέροντα του ΝΑΤΟ για επικράτηση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή. Σημαντικό εργαλείο των Νατοϊκών Δυνάμεων υπήρξε ο
Κατάφεραν όμως να πείσουν τους
εθνικισμός και ο άκρατος αντικομμουνισμός που επικρατούσε τη συγκεκριμένη περίοδο
εαυτούς τους για την «ιερότητα»
στο νησί, αφού Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
του σκοπού τους. Ακόμη
κομμουνιστές, οι οποίοι προωθούσαν την φιλία
αποθάρρυναν τον Μακάριο να
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αντιπάλευαν τον
δώσει οπλισμό στο ΑΚΕΛ και να
εργαλείο των
εθνικισμό-σωβινισμό, βρέθηκαν στο στόχαστρο των
δηιουργήσει πολιτοφυλακή,
Νατοϊκών
παρακρατικών δυνάμεων ένθεν και ένθεν. Είναι επίσης
όταν αυτό ζητούσε για να
Δυνάμεων υπήρξε ο
γνωστό ότι, οι εθνικιστές και στις δύο κοινότητες
υπερασπιστεί την δημοκρατία.
θεωρούσαν την Κυπριακή Δημοκρατία μεταβατικό
Τόσο πολύ πίστεψαν πολλοί
εθνικισμός και ο
στάδιο της «Ένωσης» και της «Διχοτόμησης»
από αυτούς τα σοκαρίσματα
άκρατος αντικομμουνισμός
αντίστοιχα.
αυτά που τις μαύρες μέρες
που επικρατούσε
του
πραξικοπήματος
τη συγκεκριμένη
Οι δύο εκθέσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών του
(αναφερόμαστε πιο κάτω)
ελληνικού υπουργείου Προεδρίας, που συντάχθηκαν
βασάνιζαν επι ώρες στελέχη
περίοδο στο νησί
το 1960, με αντικείμενο τη μεταφύτευση της ελλαδικού
του ΑΚΕΛ για να τους πουν που
αντικομμουνισμού στη νεοσύστατη Κυπριακή
ήταν ο οπλισμός κριμένος.
Δημοκρατία και τη σχετική «εθνική διαπαιδαγώγηση»
του ελληνοκυπριακού πληθυσμού με ταυτόχρονη την ανάδειξη του ΑΚΕΛ και
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από το 1963
του «διεθνούς κομμουνισμού» στον κατεξοχήν εθνικό εχθρό, πιστοποιεί
μέχρι και το 1967, στην Κύπρο κορυφώθηκαν
με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο τις κοινωνικοπολιτικές προτεραιότητες
ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των ακροδεξιών –
των αστών-εθνικιστών κατά την ενασχόλησή τους με τα λεγόμενα
παρακρατικών οργανώσεων των δύο κοινοτήτων,
«εθνικά ζητήματα».
ενώ παράλληλα εκμεταλλευόμενες τις κρίσιμες
συνθήκες επανέφεραν στο προσκήνιο τις
Η ελλαδική ΚΥΠ θεωρούσε το καλοκαίρι του 1959 ότι το ΑΚΕΛ, ήταν
διεκδικήσεις τους για «Ένωση» και «Διχοτόμηση».
το μόνο οργανωμένο κόμμα στο νησί, καθώς επηρέαζε ένα 25-30%
των Ελληνοκυπρίων, η εφημερίδα του «Χαραυγή» ήταν πρώτη σε
Μέσα σε μια περίοδο αστάθειας και φόβου, την οποία
κυκλοφορία, η νεολαία του διέθετε 14.000-30.000 μέλη, το γυναικείο
δημιούργησαν η τρομοκρατία, ο αντικομμουνισμός
τμήμα του 8.000 και τα συνδικάτα του 40.000 συνδικαλισμένους
και ο τραμπουκισμός του εθνικισμού ένθεν και ένθεν,
εργατοϋπαλλήλους σε σύνολο 80.000, έναντι μόλις 20.000
εκπονούνται τα πραξικοπηματικά σχέδια «Επιχείρησις
«εθνικοφρόνων» κι 11.000 πολιτικά άχρωμων μισθωτών (Μάνος
Σφενδόνη», «Απόλλων», «Γρόνθος», «Ανταπόδοσις»,
Ηλιάδης, «Το Απόρρητο Ημερολόγιο της ΚΥΠ για την Κύπρο»,
«Τύφων», «Κεραυνός», «Αλώπηξ» και «Νίκη» από τον
Αθήνα 2007, σ. 143, 171, 210 & 270).
Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β’.
Για τη μεταλαμπάδευση της ελλαδικής εθνικοφροσύνης στο
Η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κυπριακής
νησί προτείνεται έτσι μια ευρύτατη γκάμα μέτρων όπως ο
Δημοκρατίας όμως, γράφτηκε στις 15 Ιουλίου του 1974.
εφοδιασμός με τα κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια από το εθνικό
Οι φασίστες μέλη της ΕΟΚΑ Β’, οπλοφορώντας εισβάλλουν
κέντρο, η αποστολή «διαφωτιστικού υλικού» και κάθε λογής
στο προεδρικό με σκοπό την ανατροπή του Προέδρου
εθνοκηρύκων, ακόμη κι εξορμήσεις «προπαγανδιστικού
Μακάριου, με αποτέλεσμα τη φυγή του και την ανάληψη
τουρισμού» από εθνικόφρονα στελέχη επιφορτισμένα με
της εξουσίας από τους πραξικοπηματίες. Σε όλες τις ένοπλες
την αντικομμουνιστική κατήχηση των Ελληνοκύπριων
μάχες που δόθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατίας
«αδελφών».
και των πραξικοπηματιών, οι ΑΚΕΛιστές ήταν παρόντες.
Την ίδια ώρα, σε κάθε χωριό και συνοικία της Κύπρου οι
Σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση η οποία συμπληρώνει
φασίστες επέδραμαν στις Λαϊκές Οργανώσεις και σε σπίτια
τις συνταγές της πρώτης, δρομολογήθηκε η παραγωγή
στελεχών του Κόμματος λεηλατώντας και συλλαμβάνοντας
συγκεκριμένων προπαγανδιστικών εκπομπών «made in
ΑΚΕΛιστές. Εκατοντάδες στελέχη του ΑΚΕΛ οδηγήθηκαν σε
Athens» για λογαριασμό της κυπριακής ραδιοφωνίας.
αστυνομικούς σταθμούς, στρατόπεδα και εθνικόφρονα σωματεία
Οι προπαγανδιστικές αυτές εκπομπές γίνονταν κάτω
όπου ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν.
από την στενή επίβλεψη της ελλαδικής ΚΥΠ και είχαν
ως στόχο την «τόνωσιν της εθνικής συνειδήσεως»
Κι ενώ οι πραξικοπηματίες ασελγούσαν εις βάρος της Κύπρου
μέσω «έντεχνης προπαγάνδας» αντισλαβικού και
και της Δημοκρατίας, η Τουρκία προχωρούσε στη δεύτερη φάση
αντικομμουνιστικού χαρακτήρα.
του εγκληματικού σχεδίου. Με τη δικαιολογία της «ασφάλειας των
Τουρκοκυπρίων» και των δικαιωμάτων της ως εγγυήτρια δύναμη
Επιπλέον, βασικό ήταν να καλλιεργηθεί ο φόβος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισβάλλει στρατιωτικά στην Κύπρο
αφενός και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε
στις 20 Ιουλίου 1974. Η εισβολή είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή
να «δικαιολογήσει» την όποια ανάληψη δράσης
του 37% των κυπριακών εδαφών με τη βία των όπλων. Κατοχή που
αφετέρου. Έτσι πλήθαιναν οι ιστορίες για κατοχή
δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
όπλων από το ΑΚΕΛ και τους Κομμουνιστές.
Επαναλάμβαναν φορτικά τα «απάτριδα»
Στο δίδυμο αυτό έγκλημα πολλοί έχασαν την ζωή τους υπερασπιζόμενοι
αντεθνικά» «άθεα» και γενικότερα τερατώδη
την πατρίδα μας. Καθήκον μας όπως κρατήσουμε τη φλόγα της μνήμης
χαρακτηριστικά των κομμουνιστών. Οδύρονταν
τους άσβεστη και τη σημαία του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση
για τον κίνδυνο να καταληφθεί η εξουσία από
του τόπου και του λαού μας, ψηλά. Μόνο τότε οι θυσίες τους θα βρουν
τους κομμουνιστές μέσα από επαναστατικές
αντίκρισμα και η χώρα την χαμένη της ελπίδα και τη δικαίωση.
διαδικασίες αφού πρώτα κόμπαζαν ότι
ανακάλυπταν τα σχέδια αυτά. Τα πιο
•Αντρέας Χρυσάνθου
Μέλος Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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ι θεωρίες για το κράτος αποτέλεσαν σημαντικό
πεδίο διαπάλης με καθοριστικές προεκτάσεις ως
προς την φύση, τον ρόλο και κατ’ επέκταση την
πολιτική γύρω από την κρατική εξουσία.

Η βασική φιλοσοφική αφετηρία των διαφόρων κυρίαρχων
θεωριών που ασπάζεται η άρχουσα τάξη έχει τις ρίζες της
στην θεωρία «κοινωνικού συμβολαίου» η οποία αναδύθηκε
το 17ο-19ο αιώνα και αφορά ζητήματα προέλευσης της
κοινωνίας, του κράτους και της εξουσίας. Παρά τις επιμέρους
διαφορές των κυριότερων θεωρητικών εκφραστών (Ιμάνουελ
Καντ, Τζων Λοκ, Τόμας Χομπς, Ζαν-Ζακ Ρουσσώ κ.α.) η
κοινή συνισταμένη των διάφορων εκδοχών της θεωρίας του
κοινωνικού συμβολαίου είναι ότι η κρατική εξουσία αποτελεί
ένα υπερ-ταξικό θεσμό που υποτίθεται ότι εκφράζει και
διασφαλίζει το κοινό συμφέρον και την συνοχή μιας κοινωνίας
καθώς τα μεμονωμένα μέλη της εκχωρούν οικειοθελώς μέρος
των ελευθεριών τους με αντάλλαγμα τη διασφάλιση των
υπολοίπων δικαιωμάτων και ελευθεριών που από κοινού
απολαμβάνουν με όλα τα άλλα μέλη της κοινωνίας.
Στην αντίπερα όχθη αυτής της αντί-ιστορικής προσέγγισης
για το κράτος βρίσκεται η ταξική-μαρξιστική ανάλυση η οποία
εξετάζει εκτενέστερα το κράτος αποδίδοντας του κυρίαρχη
θέση στο «πολιτικό εποικοδόμημα» υπογραμμίζοντας την
πρωτεύουσα σημασία της «οικονομικής βάσης».

Η ιστορική εμφάνιση του κράτους
Το κράτος αποτελεί ένα ιστορικό δημιούργημα που εμφανίζεται
σχεδόν ταυτόχρονα και ως συνέπεια της διάσπασης της
κοινωνίας σε τάξεις. Πριν την ταξική διάσπαση, οι άνθρωποι
για χιλιετίες ζούσαν στις πρωτόγονες αταξικές κοινωνίες, οι
οποίες λειτουργούσαν και συντονίζονταν με το καθεστώς των
φυλών - γενών – φατριών – ομοσπονδίας φυλών.1 Σε εκείνες
τις κοινωνίες δεν υπήρχε κράτος. Ο καθένας παρήγαγε και
χρησιμοποιούσε τα απαραίτητα εργαλεία που του χρησίμευαν
για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του και το αποτέλεσμα
της παραγωγής ανήκε στο σύνολο της κοινωνίας. Σταδιακά
αυξήθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας και δημιουργήθηκαν
οι προϋποθέσεις της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο:
πλέον ο άνθρωπος μπορούσε να παράγει περισσότερα από όσα
χρειάζεται ο ίδιος για να καλύψει τις εξατομικευμένες υλικές
ανάγκες του και η περισσευούμενη ποσότητα μπορούσε να
αποτελεί το υλικό κέρδος του εκμεταλλευτή του.

ιδεολογία

Το κράτος δεν είναι ένας υπεριστορικός και ταξικά ουδέτερος
μηχανισμός που γεφυρώνει τις αντιθέσεις της κοινωνίας
και εξασφαλίζει την ευημερία των μελών της αλλά αντίθετα
«το κράτος είναι όργανο της ταξικής κυριαρχίας, όργανο
καταπίεσης μιας τάξης από μιαν άλλη, είναι η δημιουργία του
«κατεστημένου» εκείνου που νομιμοποιεί και στερεώνει αυτή
την καταπίεση αμβλύνοντας τη σύγκρουση των τάξεων.»5

Η σχετική αυτοτέλεια του κράτους
Η ανάδειξη του κράτους ως μηχανισμού ταξικής καταπίεσης
αποτελεί την κύρια κριτική για την λειτουργία του κρατικού
μηχανισμού. Ωστόσο η αλληλεπίδραση του κράτους με την
οικονομική βάση είναι μια αμφίδρομη σχέση. Το κράτος έχει
μια σχετική αυτοτέλεια τόσο από την οικονομική βάση όσο
και από την αστική τάξη και τα επιμέρους τμήματα της.
Είναι μάλιστα χάρη σε αυτή την απαραίτητη σχετική
αυτοτέλεια, που η αστική τάξη βασίζει τη διασφάλιση των
συμφερόντων της με τον πιο καμουφλαρισμένο αλλά και
αποτελεσματικό τρόπο δημιουργώντας αστικοδημοκρατικά
κράτη, τα οποία παρουσιάζει ως μηχανισμό δημοκρατικής
και ανεπηρέαστης εφαρμογής της λαϊκής θέλησης. «Η
ρεπουμπλικανική δημοκρατία είναι το καλύτερο δυνατό
πολίτικό περίβλημα του καπιταλισμού και γι’ αυτό το κεφάλαιο,
κατακτώντας […] αυτό το καλύτερο περίβλημα, θεμελιώνει
την εξουσία του με τόση ασφάλεια, με τόση σιγουριά που,
καμιά αλλαγή ούτε προσώπων, ούτε θεσμών, ούτε κομμάτων
μέσα στο αστικό δημοκρατικό πολίτευμα δεν κλονίζει αυτή την
εξουσία».6 Η σχετική αυτοτέλεια του κράτους δεν είναι σταθερή
αλλά αυξομειώνεται χωρίς όμως να μπορεί ποτέ να πάρει ένα
τέτοιο εύρος που να αναιρεί τον ταξικό χαρακτήρα του ίδιου
του κράτους ή την κυριότητα της οικονομικής βάσης έναντι του
εποικοδομήματος.

Δύο στρεβλές αντιλήψεις

Αυτό το γεγονός «μετατόπισε» το πρόβλημα της αύξησης της
παραγωγής σε ζήτημα συνεχούς αναζήτησης περισσότερης
ανθρώπινης εργασίας, κάτι που επιτυγχανοταν με την
εκδούλευση αιχμάλωτων πολέμου αλλά και χωρικών που δεν
μπορούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.2

Η συζήτηση της μαρξιστικής προσέγγισης για το κράτος
δημιούργησε δύο στρεβλές αντιλήψεις.
Η πρώτη
διαστρέβλωση αγνοεί τη «σχετικότητα» της αυτοτέλειας του
κράτους. Επεκτείνει θεωρητικά την αυτοτέλεια τόσο πολύ
φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητεί τον ταξικό χαρακτήρα
του κράτους. Χάνει ακριβώς αυτή την απαράβατη σύνδεση
που το εκάστοτε κράτος έχει με την κυρίαρχη τάξη όπως και
με την οικονομική βάση κάθε εποχής. Μια τέτοια αντίληψη
καταλήγει στο συμπέρασμα -που συναντάται στις τάξεις της
σοσιαλδημοκρατίας- ότι η εργατική τάξη με την κατάληψη της
πολιτικής εξουσίας στο καπιταλιστικό κράτος μπορεί να αλλάξει
το χαρακτήρα του κράτους αναδιαμορφώνοντας ουσιαστικά τα
δεδομένα υπέρ των εργαζομένων.

Έτσι, η ανάπτυξη της οικονομικής βάσης «επέβαλε» τον
πρώτο μεγάλο καταμερισμό εργασίας στην κοινωνία, ο οποίος
προήλθε από την ίδια τη ταξική διαίρεσή της σε ελεύθερους
και σκλάβους. Ένας νέος θεσμός ήταν πλέον απαραίτητος
για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο χάσμα που προκλήθηκε με
το πέρασμα της ανθρώπινης κοινωνίας από την αταξικήπρωτόγονη κοινωνία στις ταξικές κοινωνίες: «Ένας θεσμός
που όχι μόνο θα διαιώνιζε τη διάσπαση της κοινωνίας σε τάξεις
που μόλις άρχιζε, αλλά που θα διαιώνιζε και το δικαίωμα της
ιδιοκτήτριας τάξης να εκμεταλλεύεται την ακτήμονα τάξη και
την κυριαρχία της πρώτης πάνω στη δεύτερη. Κι αυτός ο
θεσμός ήρθε. Εφευρέθηκε το κράτος.»4

Στην αντίπερα όχθη, η δεύτερη διαστρέβλωση αφορά την
αναγωγή της μαρξιστικής διαπίστωσης για την ταξική φύση
του κράτους σε ένα ιδεαλιστικού τύπου, άκαμπτο μηχανισμό
σύμφωνα με τον οποίον, αυτόματα και
μηχανιστικά προωθεί τα συμφέροντα
μιας απόλυτα συμπαγούς άρχουσας
τάξης. Η σχετική αυτοτέλεια του
κράτους επικεντρώνεται στο
γεγονός ότι έτσι επιτρέπεται
στο κράτος να λειτουργεί
ως
«συλλογικός
καπιταλιστής»

επιτυγχάνοντας της διαιώνιση του κυρίαρχου τρόπου
παραγωγής και τον ευέλικτο συγκερασμό και την αντανάκλαση
των εσωτερικών διαφορών των επιμέρους τμημάτων την
αστικής τάξης, ακόμα και τους ταξικούς εργατικούς αγώνες
και διεκδικήσεις σε κάποιο βαθμό. Οι καπιταλιστικές σχέσεις
παραγωγής εξυπηρετούνται και διαιωνίζονται με μια σειρά από
κρατικές μορφές. Η οικονομική βάση έχει την δυνατότητα να
υποτάσσει στα συμφέροντα της μια μεγάλη γκάμα από μορφές
πολιτικής οργάνωσης από την αστική δημοκρατία και όλες τις
αποχρώσεις της μέχρι και τις φασιστικές δικτατορίες.

Η στάση της εργατικής τάξης απέναντι
στο αστικό κράτος
Η διαπίστωση ότι το αστικό κράτος - με όλες τις μορφές και
μείγματα διαχείρισης- αποτελεί μηχανισμό καταπίεσης της
εργατικής τάξης, δεν μεταφράζεται σε αδιαφορία της εργατικής
τάξης για το πως θα λειτουργεί η κρατική εξουσία εντός του
καπιταλιστικού συστήματος.
«Η ρεπουμπλικανική δημοκρατία αντιφάσκει “λογικά” με
τον καπιταλισμό, επειδή εξισώνει “επίσημα” τον πλούσιο και
το φτωχό. Αυτή είναι μια αντίφαση ανάμεσα στο οικονομικό
σύστημα και στον πολιτικό εποικοδόμημα»7. Η εργατική τάξη
αξιοποιεί αυτή την αντίφαση και αγωνίζεται για τη διασφάλιση
όσο το δυνατό πιο προωθημένων και πιο ουσιαστικών
δημοκρατικών δικαιωμάτων εντός της αστικής δημοκρατίας
χωρίς αυταπάτες για τα απαραβίαστα όρια που αυτά έχουν.
«Εμείς υποστηρίζουμε τη ρεπουμπλικανική δημοκρατία σαν την
καλύτερη για το προλεταριάτο μορφή κράτους στην περίοδο
του καπιταλισμού, δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να ξεχνάμε ότι
η μισθωτή δουλεία είναι η μοίρα του λαού ακόμη και στο πιο
δημοκρατικό αστικό πολίτευμα».8
Η πραγματική δημοκρατία, δηλαδή η ουσιαστική ανόθευτη
κυριαρχία της
κοινωνικής πλειοψηφίας δεν μπορεί να
υπάρξει στον καπιταλισμό. Ακόμα και το πιο προωθημένο
αστικοδημοκρατικό κράτος αποτελεί «δικτατορία της αστικής
τάξης», δηλαδή μια κοινωνική μειοψηφία, η αστική τάξη,
επιβάλλεται στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Προϋπόθεση της
ουσιαστικής δημοκρατίας είναι η πλειοψηφία της κοινωνίας,
η εργατική τάξη, να αποκτήσει τα μέσα για να επιβάλει την
εξουσία της, δηλαδή το προλεταριάτο να γίνει άρχουσα τάξη
και να φτιάξει το δικό του κράτος. Ένα κράτος που σαν όλα
τα άλλα θα χρησιμοποιείται για να επιβληθεί μια τάξη πάνω
σε κάποια άλλη. Μόνο που το εργατικό σοσιαλιστικό κράτος
είναι το πρώτο πραγματικά δημοκρατικό κράτος καθώς
κάνει κυρίαρχη την πλειοψηφία της κοινωνίας η οποία δεν
έρχεται στην εξουσία για να εκμεταλλευτεί κάποια άλλη
τάξη αλλά για να καταργήσει την εκμετάλλευση συνολικά.
Η ιδιομορφία του σοσιαλιστικού κράτους ως του μηχανισμού
ταξικής επιβολής με στόχο όχι την διαιώνιση αλλά την
κατάργηση των τάξεων είναι που οριοθετεί και την αρχή του
τέλους του ίδιου του κράτους.

ιδεολογία
«[…] Βλέπουμε το κράτος σαν όργανο της ταξικής κυριαρχίας και που οδηγούν υποχρεωτικά στο συμπέρασμα ότι το
προλεταριάτο δεν μπορεί ν’ ανατρέψει την αστική τάξη, αν δεν κατακτήσει πρώτα την πολιτική εξουσία, αν δεν αποσπάσει
την πολιτική κυριαρχία και δεν μετατρέψει το κράτος ‘’προλεταριάτο οργανωμένο σε άρχουσα τάξη’’ και πως αυτό το
προλεταριακό κράτος αμέσως μετά τη νίκη του θα αρχίσει ν’ απονεκρώνεται, γιατί σε μια κοινωνία χωρίς ταξικές αντιθέσεις,
το κράτος δεν χρειάζεται και δεν μπορεί να υπάρξει»9.

Η απονέκρωση του κράτους
Η έννοια της απονέκρωσης του κράτους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και διευκρίνιση. Η απονέκρωση του κράτους,
αποτελεί μια μεγάλη διαδικασία σταδιακής υποχώρησης και παρακμής του κράτους που μακροχρόνια θα το καταστήσει
ανενεργό. Η απονέκρωση του κράτους αφορά αποκλειστικά στο σοσιαλιστικό κράτος του οποίου
ο μαρασμός επέρχεται σταδιακά -όπως ακριβώς σταδιακά η σοσιαλιστική κοινωνία θα ωριμάζει
αποβάλλοντας τα «καπιταλιστικά κατάλοιπα».
«Όταν το κράτος γίνει επιτέλους πραγματικά εκπρόσωπος ολόκληρης της κοινωνίας, τότε θα
κάνει περιττό τον ίδιο τον εαυτό του. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πια καμιά κοινωνική τάξη
που να χρειάζεται να την κρατάει κανείς σε καταπίεση[…]. Η παρέμβαση της κρατικής εξουσίας
στις κοινωνικές σχέσεις γίνεται τόσο περιττή στον ένα τομέα ύστερα από τον άλλο και τελικά
από μόνη της αποκοιμάται. Τη θέση της διακυβέρνησης προσώπων καταλαμβάνει η διαχείριση
πραγμάτων και η διεύθυνση των παραγωγικών λειτουργιών. Το κράτος δεν ‘’καταργείται’’ αλλά
απονεκρώνεται».10
Η ολοκλήρωση του μαρασμού του κράτους επιτυγχάνεται όταν τελικά θα έχει αρθεί η ίδια η
ιστορική αιτία που επέβαλε την εμφάνιση του κράτους: η ταξική διαίρεση.

Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές
Είναι ξεκάθαρο ότι η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας στα πλαίσια του καπιταλισμού, ανεξάρτητα
από τις όποιες προθέσεις, δεν μπορεί να αναιρέσει την κοινωνική αδικία και εκμετάλλευση ούτε
τους απαράβατους νόμους κίνησης του καπιταλισμού. Η μόνη ρεαλιστική, επιστημονική και
συνεπής στρατηγική για το κτίσιμο μιας δίκαιης κοινωνίας είναι η κατάργηση της κεφαλαιοκρατίας
και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού από το επαναστατικό κοινωνικό υποκείμενο, την εργατική
τάξη.
Στην Κύπρο, οι συνεχιζόμενες εθνικές διενέξεις, η εισβολή, κατοχή και ντε φάκτο διχοτόμηση του
τόπου, του λαού και των εργαζομένων του νησιού φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα πάλης
για επίλυση του εθνικού ζητήματος και επανένωση του τόπου και του λαού της Κύπρου γεγονός
που θα σηματοδοτήσει και την επανένωση της εργατικής τάξης, διανοίγοντας τις προοπτικές για
την εκπλήρωση της ιστορικής της αποστολής (βλέπε άρθρο νεολαίας «Το εθνικό ζήτημα στην
Κύπρο»).
Το ΑΚΕΛ, εδώ και δεκαετίες, μέσα στις συνθήκες του αντικατοχικού αγώνα έχει ακολουθήσει
συνειδητά την τακτική της διεκδίκησης της εκτελεστικής εξουσίας στην Κυπριακή
Δημοκρατία και τη στήριξη ή/και συμμετοχή σε κυβερνητικά σχήματα. Αναμφίβολα, ο
καθορισμός της τακτικής αυτής επιλογής για τις ανάγκες και στα πλαίσια της πάλης για επίλυση
του κυπριακού διαμόρφωσαν μια ιστορική πείρα και φυσιογνωμία του ΑΚΕΛ που το καθιστά
κόμμα πρωταγωνιστικό σε κάθε μικρή και μεγάλη στροφή της κυπριακής ιστορίας, σε κάθε μικρή
ή μεγάλη μάχη του κυπριακού λαού.
Μέσα, λοιπόν, στα πλαίσια διαχείρισης ενός αστικού κράτους, πρέπει να αξιοποιούνται στον
μέγιστο δυνατό βαθμό τα όποια σχετικά και επιμέρους, πλην όμως υπαρκτά περιθώρια για
την υπεράσπιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων εντός του καπιταλισμού. Την
ίδια ώρα βέβαια, η ιδιομορφία αυτή και η ίδια η προσπάθεια εκλογής προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας επιβάλλει να γίνεται ξεκάθαρο για ποιους σκοπούς και με ποιους περιορισμούς και
όρια διεκδικείται η προεδρία μακριά από ωραιοποιήσεις και υπερβολές που θα δημιουργούν
αυταπάτες, που θα υποσκάπτουν την προσήλωση στην ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης.
Η πάλη για επίλυση του εθνικού ζητήματος με τις όποιες τακτικές επιλογές πρέπει να υποτάσσεται
και να συνάδει με τον στρατηγικό στόχο για χειραφέτηση-απελευθέρωση της εργατικής τάξης και
την κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
•Πέτρος Πέτρου
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Έχεις σκεφτεί ποτέ πως ένα από τα πρώτα πράγματα
που μαθαίνουμε από παιδιά είναι η χρήση της λέξης
συγγνώμη; Η απόκτηση της ικανότητας χρήσης
της απολογίας είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό
έργο που τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν1. Η
συγγνώμη είναι ένα έτοιμο και αποτελεσματικό μέσο γι’ αυτά,
που μπορεί να τερματίσει τις διαμάχες και να φτιάξει τις σχέσεις
τους2. Γενικά, οι απολογίες είναι ένα αξιοσημείωτο γλωσσικό
και κοινωνικό εργαλείο3.

Τα τελευταία χρόνια οι απολογίες έχουν λάβει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από πολλές γνωστικές κατευθύνσεις. Κλάδοι
όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, οι
πολιτικές επιστήμες, οι διεθνείς σχέσεις, η επικοινωνία και η
νομική, έστρεψαν τον φακό τους σε αυτό τον ‘μεγαλόκοσμο’,
εμβαθύνοντας μέσω ποικίλων μεθοδολογιών . Η βιβλιογραφία
είναι περισσότερο πλούσια στη μελέτη των διαπροσωπικών
απολογιών και στους τρόπους που τα άτομα επιδιώκουν να
επιλύσουν τις διαφορές τους και λιγότερο ευρεία στις ενδοομαδικές απολογίες5. Οι πρώτες εμπειρικές έρευνες για τη
σχέση συγγνώμης – συγχώρεσης σε ενδο-ομαδικό επίπεδο
εμφανίστηκαν μόλις το 20086.
Η χρήση των απολογιών είναι οικεία σε πολιτικούς και
θρησκευτικούς ηγέτες και επιχειρηματίες -οι οποίοι
κάνουν χρήση της συγγνώμης για να εκφράσουν τύψεις
για αδικίες του παρελθόντος επιδιώκοντας να αρχίσουν να
«προχωρούν». Μπορούμε να συναντήσουμε σε πολλές πτυχές
της καθημερινότητας μας τις επίσημες απολογίες… από τις
δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας ενός Ποδοσφαιρικού
Πρωταθλήματος, μέχρι το δελτίο τύπου ενός Διευθύνοντος
Συμβούλου μιας πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρονικών, ακόμη
και σε μια ομιλία του πάπα της καθολικής εκκλησίας για μια
γενοκτονία, πολιτιστική και όχι μόνο! Μπορούν να εκφραστούν
από δημόσια σώματα/φορείς –κράτη, κυβερνήσεις, θεσμούςως ανταπόκριση στην ιστορική αδικία.
Στη νέα χιλιετία, όλο και περισσότεροι ηγέτες ομάδων έχουν ζητήσει επίσημα
συγγνώμη για συλλογικές παραβιάσεις. Ιστορικά, ειδικά πριν από τα μέσα του 20ου
αιώνα, μια ομάδα για να απολογηθεί σε μια άλλη θα έπρεπε να είχε προηγηθεί
στρατιωτική ήττα. Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα, αυτό το φαινόμενο
μεταλλάχθηκε και οι ομάδες ζητούν όλο και περισσότερο συγγνώμη για λάθη και
παραβιάσεις του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος.
Σημαντικές απολογίες που έλαβαν χώρα σε επίπεδο διεθνής σκηνής είναι η απολογία
του πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Tony Blair, όπου ζήτησε
δημόσια συγγνώμη για τη συμβολή του κράτους στο μεγάλο λιμό στην Ιρλανδία,
από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους πλέον του ενός εκατομμυρίου Ιρλανδοί. Επίσης,
σημαντικός σταθμός είναι η απολογία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Bill Clinton,
στο λαό της Γουατεμάλας για την υποστήριξη που παρείχε η κυβέρνηση των ΗΠΑ
στα δικτατορικά καθεστώτα της χώρας, όπου κατά τη διάρκεια των τριανταέξι ετών
που διήρκεσε ο ‘βρώμικος πόλεμος’ (1960-1996) εκτελέστηκαν δεκάδες χιλιάδες
επαναστάτες και ιθαγενείς (Maya).
Υποστηρίζεται πως οι επίσημες απολογίες για ιστορικές παραβιάσεις μπορούν να
θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη της συγχώρεσης μεταξύ ομάδων7. Εξού και
περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη των πρακτικών επανόρθωσης, ενώ μπορούν
να γίνουν κατανοητές και ως ηθικές πρακτικές. Ένεκα του ιδιαίτερου περιεχομένου
τους εκπηγάζουν από αυτές πολύ σημαντικές πολιτικές λειτουργίες8:
• Επιβεβαιώνουν την κατάσταση των θυμάτων και ότι ο πομπός που εκφράζει την
απολογία αναγνωρίζει πως είναι ηθικά αίτιος. Αυτή η επιβεβαίωση και αναγνώριση
λαμβάνει χώρα στη δημόσια σφαίρα.
• Μπορούν να ‘πάψουν’ τη δημόσια επανεξέταση και τη συζήτηση σχετικά με τις
κοινωνικές νόρμες και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές επιθυμητών σχέσεων
μεταξύ κράτους-κοινωνίας.
• Προωθούν την επανερμηνεία της ιστορίας.

των ανθρώπων για τις απολογίες, υπογραμμίζει πως η διαδικασία της συγγνώμης και
συγχώρεσης δεν μπορούν να είναι προϊόν μιας χρονικής στιγμής9.
Η αναγνώριση μιας αδικοπραγίας, η ανάληψη ευθυνών και η έκφραση λύπης και μετάνοιας
είναι ένας τρόπος για την προώθηση της συμφιλίωσης για τα λάθη του παρελθόντος.
Η συγχώρεση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, ενώ από μια πιο
θεραπευτική προσέγγιση είναι σημαντικό τα δικαστικά διαβήματα να διαφοροποιηθούν
και να ενθαρρύνουν τη διαδικασία της συγχώρεσης10. Οι επίσημες απολογίες μπορούν να
βοηθήσουν στην οικοδόμηση ή στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στον απόηχο των
μαζικών θηριωδιών11, αλλά αυτό δεν ισχύει παντού και πάντοτε.
Εκφράστηκαν και πιθανότατα θα συνεχίσουν να εκφράζονται απολογίες για διάφορες
ιστορικές πληγές. Ωστόσο, το πώς γίνονται αντιληπτές τέτοιου είδους απολογίες στα
μέλη της ομάδας των θυμάτων, είτε στα μέλη του δράστη δεν είναι απόλυτα διαυγές και
κατανοητό12.

Ely & Gleason, 2006
Schleien, Ross, & Ross, 2010
3
Ely & Gleason, 2006
4
Kampf & Blum-Kulka, 2007
5
Philpot & Hornsey, 2008; Hornsey, Wohl, & Philpot, 2015
6
Hornsey, Wohl, & Philpot, 2015
7
Hornsey & Wohl, 2013
8
Verdeja, 2010
9
Philpot & Hornsey, 2011
10
Allan, Allan, Kaminer, & Stein, 2006
11
Andrieu, 2009
12
Wohl, Matheson, Branscombe, & Anisman, 2013
1
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Είναι οι απολογίες ένα undo σε μια πραγματική διάσταση;
Οι απολογίες δεν μπορούν και δεν αναιρούν ότι έχει συμβεί. Είναι ναι μεν μια
εκδήλωση ύπαρξης αντίληψης για τα γενόμενα, αλλά μια απολογία δεν δύναται να
διορθώσει το ιστορικό λάθος. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επανέλθουν στη ζωή
και η ζημία δεν μπορεί να επισκευαστεί. Οι απολογίες δεν αποτελούν αποκλειστικό
μέσο αναζήτησης δικαιοσύνης, μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως μέσο εξιλέωσης
και καταπράυνσης του κλίματος -αν και όχι πάντα.
Είναι μέρος μιας παρατεταμένης διαδικασίας και είναι πιθανόν να τις συναντήσουμε
ως μέρος μιας δέσμης μέτρων ανταποδοτικής δικαιοσύνης, υλικής αποκατάστασης,
αποζημίωσης ή επανόρθωσης. Η ευπλαστότητα που έχουν οι αναπαραστάσεις

•Μαρία Δίπλαρου
Διδακτορική Φοιτήτρια
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ευρωπαϊκά θέματα

Η

συμφωνία για την παραίτηση από τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που
σχετίζονται με το εμπόριο (TRIPS) για τα
εμβόλια Covid-19, που επιτεύχθηκε στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)
διατηρεί την ανισότητα στον τομέα των
εμβολίων και απέχει πολύ από το να αποτελεί σοβαρό
μέτρο για τον τερματισμό της πανδημίας.
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Ο Helmut Scholz, ευρωβουλευτής της Αριστεράς (Die Linke, Γερμανία), δήλωσε: «Η αδιαλλαξία της ΕΕ όσον αφορά την άρση
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τον Covid-19 κόστισε εκατομμύρια ζωές. Αυτό θα επηρεάσει επίσης μελλοντικές πανδημίες.
Η ανάγκη για μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι προφανής. Αν και αναγνωρίζεται ότι η λειτουργία
του ΠΟΕ βασίζεται σε συμβιβασμούς από όλα τα μέλη, η πολυετής διαπραγματευτική μάχη καταδεικνύει για άλλη μια φορά την
ανάγκη για μια βαθιά μεταρρύθμιση των διαπραγματευτικών διαδικασιών στον ΠΟΕ. Ο συμβιβασμός που βρέθηκε σε αυτό το
πακέτο συμφωνίας για το TRIPS, την υγεία, την αποθήκευση τροφίμων, τη γεωργία και την αλιεία μπορεί να ικανοποιήσει την
ινδική κυβέρνηση και τους μεγάλους παραγωγούς γενοσήμων, αλλά εκατομμύρια απλοί άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες
θα πληρώσουν το τίμημα».

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια πανδημίας
που σκότωσε σχεδόν 15 εκατομμύρια ανθρώπους, Ο Marc Botenga, αριστερός ευρωβουλευτής (PTB, Βέλγιο) σχολίασε τη συμφωνία: «Αυτό δεν είναι παραίτηση. Ο Παγκόσμιος
η θέση της ΕΕ να θέτει τα εταιρικά κέρδη πάνω από Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) αποτυγχάνει να παραιτηθεί από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις τεχνολογίες υγείας.
τη δημόσια υγεία είναι αναμφισβήτητα εξωφρενική. Το κείμενο προσπαθεί ακόμη και να περιορίσει περαιτέρω τα υφιστάμενα δικαιώματα για την παράκαμψη των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Ουσιαστικά απορρίπτει την αρχή ότι η υγεία είναι πιο σημαντική από τα κέρδη της
Το κείμενο που συμφωνήθηκε δεν θα οδηγήσει σε φαρμακοβιομηχανίας. Η ευθύνη για αυτήν την αποτυχία ανήκει καθαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ διεξήγαγε έναν πόλεμο
αύξηση της παραγωγής εμβολίων, επειδή οι χώρες φθοράς 18 μηνών για οποιαδήποτε παραίτηση από το TRIPS. Ένας πόλεμος για το δικαίωμα στην υγεία του παγκόσμιου Νότου.
δεν θα έχουν πρόσβαση στη φόρμουλα παρασκευής Σήμερα κέρδισε μια μάχη, αλλά ο αγώνας θα συνεχιστεί. Η καθολική πρόσβαση στις καλύτερες τεχνολογίες υγείας είναι δικαίωμα
εμβολίων ή στις λεπτομέρειες της μεθόδου παραγωγής. και απαιτεί παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας».
Οι μόνοι περιορισμοί που ουσιαστικά αίρονται αφορούν
τις εξαγωγές γενόσημων εμβολίων. Η συμφωνία
επίσης δεν καλύπτει εξετάσεις και θεραπείες. Ακόμη
χειρότερα, το κείμενο προσθέτει νέους περιορισμούς
στην παραγωγή και την προμήθεια εμβολίων που
θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ικανότητα των
αναπτυσσόμενων χωρών να αντιμετωπίσουν
μελλοντικές πανδημίες.
Η πανδημία του κορωνοϊού έθεσε ξανά ερωτήματα
σχετικά με το πολυμερές εμπορικό καθεστώς για
την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και τον τρόπο με τον οποίο περιορίζει
την πρόσβαση σε βασικά ιατρικά προϊόντα. Τον
Οκτώβριο του 2020, η Ινδία και η Νότια Αφρική,
υποστηριζόμενες από μεγάλο αριθμό αναπτυσσόμενων
χωρών, υπέβαλαν μια αρχική πρόταση για προσωρινή
εξαίρεση ως απάντηση στον Covid-19. Η αμερικανική
κυβέρνηση ήταν υπέρ μιας απαλλαγής από το εμβόλιο.
Ωστόσο, η ΕΕ μπλόκαρε την πρόταση, παρά τη θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η σημερινή συμφωνία είναι μια νίκη για τους
εταιρικούς λομπίστες εις βάρος της σωτηρίας ζωών.
Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ορισμένες εταιρείες
υπαγορεύουν την ικανότητα του κόσμου να παράγει
τα φάρμακα που απαιτούνται για τον τερματισμό
μιας παγκόσμιας πανδημίας, επειδή «κατέχουν» την
έρευνα πίσω από αυτές, που χρηματοδοτείται σε
μεγάλο βαθμό από δημόσιο χρήμα.
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ΣαίΣ

Είμαστε ένα συγκρότημα, μια ομάδα που φίλους που εκφράζουμε όσα νιώθουμε τζιαί
όσα μας απασχολούν μέσω της μουσικής μας, βασισμένοι πάντα στο κυπριακό στοιχείο.
Παντρέφκουμεν τα όσα μας έδωκεν τζιαί συνεχίζει να μας διά ο τόπος μας, τες μυρωθκιές
του, τα χρώματα του, με όσα ζούμε στο σύγχρονο κόσμο, όσα έχουμε την τύχη να
ερκούμαστε σε επαφή μαζί τους λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Φέρνουμεν δηλαδή
κοντά τον Ττερλικκά με τους Pink Floyd τζιαί το “λιγκρίν” με το PlayStation.
Είμαστε πολλά χαρούμενοι τζιαί ευχαριστούμεν πάρα πολλά την ΕΔΟΝ για την πρόταση
της. Το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ εν μια γιορτή του
πολιτισμού που πραγματικά έσιει την ανάγκη ο τόπος μας, ειδικά μετά τα χρόνια
περιορισμών που εζήσαμε, όπου ο πολιτισμός τζιαί οι άνθρωποι του ελαβωθήκαν σοβαρά.
‘Ένας άνθρωπος που επισκέπτεται το Φεστιβάλ, έρκεται σε επαφή με διάφορους τομείς
του πολιτισμού τζιαί πάνω που ούλλα γνωρίζει Κύπριους καλλιτέχνες έτσι ώστε όι μόνο
αναπτύσσεται η πολιτιστική κουλτούρα του τόπου, αλλά ενισχύεται τζιαί τυγχαίνει
στήριξης τζιαί αναγνωρισιμότητας ο καλλιτέχνης της Κύπρου.

(Θα εμφανιστούν στην Κεντρική σκηνή,
την 1η νύχτα του Φεστιβάλ στις 6/7)

OnTour

Οι OnTour είναι ένα 6 μελές συγκρότημα από τη Λευκωσία, το οποίο
δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2012. Ασχολούνται με την ροκ πτυχή της μουσικής
χωρίς όμως αυτό να τους περιορίζει στο να πειραματίζονται με διάφορα άλλα
είδη. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια στη μουσική σκηνή της Κύπρου, έχουν μαζέψει
συνεργασίες με καταξιωμένους Έλληνες και Κύπριους καλλιτέχνες όπως οι Φίλιππος
Πλιάτσικας, Γιάννης Μιλιώκας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Τζώρτζια Κεφαλά (ΜΠΛΕ),
Αντώνης Μιτζέλος(ΤΕΡΜΙΤΕΣ), Γεωργία Νταγάκη, Locomondo, Τάνια Κικίδη, Πάνο
Μουζουράκη, Λεωνίδα Μπαλάφα, Πάνο Κατσιμίχα, Κίτρινα Ποδήλατα, Μπάμπη Στόκα,
Αλέξανδρο Μίχο (1550), Δημήτρη Μεσημέρη κ.α. Τον Μάρτιο του 2022 ξεκίνησε η σταδιακή
κυκλοφορία του νέου υλικού από τον πρώτο προσωπικό δίσκο των OnTour με την έναρξη να
γίνεται με το κομμάτι “Φοβάμαι”.
Είμαστε χαρούμενοι που μετά από τόσο καιρό θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε την μουσική
μας μπροστά από τόσο κόσμο χωρίς περιορισμούς. Το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ αποτελεί ένα σημείο
αναφοράς για τα μουσικά δρώμενα της Κύπρου και είναι με μεγάλη ανυπομονησία που περιμένουμε να
μοιραστούμε την σκηνή στις 7 Ιουλίου πλάι στον μοναδικό Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Η συνέχεια επί
σκηνής.

(Θα εμφανιστούν στην Κεντρική σκηνή, την 2η νύχτα του Φεστιβάλ στις 7/7)

Private Garden

Η μπάντα “γεννήθηκε” στην Κύπρο το 2019 και αποτελείται από τους Νικόλα Χριστοδούλου στο τραγούδι και στην
κιθάρα, τον Max Daniels στο μπάσο και τον Στέφανο Μελετίου στα drums. Οι Private Garden γράφουν σε αγγλικό
στίχο κι ο ήχος τους είναι ένα μίγμα από garage & grunge rock, με επιβλητικά riffs και καταιγιστικά drums που
παραπέμπουν στις παρυφές της metal μουσικής,
bluesy φωνητικά και μικρές, αλλά ευδιάκριτες σφήνες από stoner rock.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που λαμβάνουμε μέρος στο 34o Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών της ΕΔΟΝ, καθώς περνάμε δύσκολους καιρούς. Οι τέχνες ήταν και είναι μια σωτήρια λέμβος και
ελπίζουμε πως με τη μουσική μας θα φέρουμε πάλι κοντά τον κόσμο.

(Θα εμφανιστούν στην Κεντρική σκηνή, την 3η νύχτα του Φεστιβάλ στις 8/7)

Μουσικό σχήμα Μιχάλη Φελλά, Κωνσταντίνας Φελλά
και Κυριάκου Κυριάκου
Το μουσικό μας σχήμα αποτελείται από τον Μιχάλη Φελλά στο μπουζούκι, την Κωνσταντίνα Φελλά
στη φωνή και στον μπαγλαμά και τον Κυριάκο Κυριάκου στη φωνή και την κιθάρα. Παίζουμε μαζί αρκετά χρόνια,
στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου σχήματος που
ονομάζεται «Εξάρχοντες» και έχει
συνοδεύσει αξιότιμα ονόματα της
μουσικής, μεταξύ των οποίων ο
Αγάθωνας Ιακωβίδης και ο Κυριάκος
Γκουβέντας.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το
Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών της ΕΔΟΝ επιστρέφει μετά
από 3 χρόνια στην κανονική του
μορφή και ακόμη περισσότερο που
καλούμαστε να συμμετέχουμε.
Περιμένουμε με ανυπομονησία
την μεγάλη μέρα!
(Θα εμφανιστεί στην Λαϊκή
σκηνή, την 1η νύχτα του
Φεστιβάλ στις 6/7)
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Μουσικό Σχήμα Δημήτρη Παναγή, Γιώργου Κουρόγιωργα,
Νίκου Καμβίσιου και Αντώνη Τσιανίδη

Το μουσικό μας σχήμα αποτελείται από τους Δημήτρη Παναγή στην φωνή, Γιώργο Κουρόγιωργα στον μπαγλαμά
και την φωνή, Νίκο Καμβίσιο στο μπουζούκι και στην φωνή και τον Αντώνη Τσιανίδη στην κιθάρα. Ο κάθε
ένας από τους μουσικούς του σχήματος μας έχει καλύψει την δική του μουσική πορεία μέσα σε ελληνικά ροκ
συγκροτήματα και λαϊκά σχήματα σε Κύπρο αλλά και σε Ελλάδα. Τα τελευταία 4 χρόνια το σχήμα μας εδρεύει
κυρίως στην Λευκωσία και αντιπροσωπεύει την ελληνική λαϊκή και ρεμπέτικη μουσική. Μέσα από τα τραγούδια
που επιλέγουμε, αλλά και τον τρόπο που τα ερμηνεύουμε, ελκύουμε το ενδιαφέρον ανθρώπων από όλες τις
ηλικίες, κάτι που τελικά λειτουργεί και ως σκοπός του σχήματος μας.
Είναι με ιδιαίτερη μας χαρά που αποδεχτήκαμε την πρόσκληση στην λαϊκή σκηνή του 34ου Φεστιβάλ
την ΕΔΟΝ, κυρίως επειδή ο κάθε ένας από εμάς έχει συμμετάσχει και έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές
το φεστιβάλ στο παρελθόν. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα της χρονιάς στην Κύπρο και η
ευκαιρία που μας δίνεται για να συμμετάσχουμε μαζί ως σχήμα στην λαϊκή σκηνή είναι κάτι που το κάνει
ακόμη πιο ξεχωριστό. Φέτος βέβαια το Φεστιβάλ θα είναι ακόμη πιο σπουδαίο, μιας και επιστρέφει
στην μορφή που το συνηθίσαμε πριν την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Ελπίδα μας
είναι ότι με την επιστροφή του Φεστιβάλ στην κανονική του μορφή θα μπορέσει και η
κοινωνία μας σιγά σιγά να μπει σε ρυθμούς κανονικότητας. Παίζοντας λοιπόν στην λαϊκή σκηνή του Φεστιβάλ στις 7 Ιουλίου θα θέλαμε να
τραγουδήσουμε παρέα, να χορέψουμε και να περάσουμε καλά, ελπίζοντας ότι από τώρα και στο εξής το φεστιβάλ και η κοινωνία
μας θα λειτουργούν σε κανονικούς ρυθμούς, όπως συνηθίσαμε.

(Θα εμφανιστεί στην Λαϊκή σκηνή, την 2η νύχτα του Φεστιβάλ στις 7/7)

Ρεμπέτικο Χωρίς

Το Ρεμπέτικο Χωρίς είναι μια μπάντα που διασκευάζει ως επί το πλείστο προπολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια.
Με οδηγό τον Μάρκο και συνοδηγό τον Τσιτσάνη ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι αρχές του
2016 από την Θεσσαλονίκη με εμάς φοιτητές. Μετά από 6 χρόνια καταφέραμε να είμαστε ακόμα
μαζί σαν σχήμα αλλά και σαν φίλοι! Κιθάρα και φωνή ο Παναγιώτης Τρυφωνος. Τζουρά και φωνή ο
Σωκράτη Σαρρής. Μπουζούκι κ φωνητικά ο Παύλος Χαραλάμπους. Και το νεότερο μέλος του σχήματος μας
σε κιθάρα και φωνή ο Αιμίλιος Χαρή.
Πριν από τρία χρόνια συμφωνήσαμε την συνεργασία μας για να συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.
Ήταν τιμή μας και μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε. Και εννοείται πως τα συναισθήματα είναι τα ίδια...
τρία χρόνια μετά αφού θα γίνει πραγματικότητα! Ανυπομονούμε γι’ αυτή την όμορφη βραδιά, που σίγουρα
μόνο όμορφη θα είναι

(Θα εμφανιστούν στην Λαϊκή σκηνή, την 3η νύχτα του Φεστιβάλ στις 8/7)

Retro (από Rebellion Connexion)

Ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με το hiphop to 1995, ενώ είμαι δισκογραφικά ενεργός από το 2000. Είχα περάσει από
διάφορα σχήματα αλλά και περιόδους ατομικής μουσικής πορείας μέχρι το 2008 που δημιουργήσαμε τους Rebellion
Connexion, το συγκρότημα που εκπροσωπώ μέχρι και σήμερα με το οποίο ήμασταν ενεργοί ως σχήμα μέχρι το 2019.
Τα τελευταία χρόνια ακολουθώ ξανά μια προσωπική μουσική πορεία σε συνεχή συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους
υπόλοιπους καλλιτέχνες της μουσικοπολιτικής κλίκας μας, την Λίγκα. Η βασική μου πορεία αφορά στο ραπ, ενώ έχω κάνει
και κάποια λίγα πράγματα σε ότι αφορά την μουσική παραγωγή στις προσωπικές μου δουλειές. Αποτιμώντας όλη μου την
μουσική πορεία θεωρώ ότι έχω σταθεί στην “σωστή” πλευρά της τέχνης αυτής.
Με μεγάλη μου χαρά θα συμμετέχω για δεύτερη φορά στο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ και
είναι πολύ σημαντικό που το 34ο επιστρέφει στην κανονική του μορφή μετά από 3 χρόνια. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα
που θα βρεθώ σε ένα χώρο, όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και του λαού της Κύπρου θα παραβρεθούν,
αναζητώντας μια διαφορετική πολιτιστική πρόταση σε αντιπαράθεση με την αισθητική και την κουλτούρα
του κυριάρχου πολιτιστικού ρεύματος που φυσικά αντανακλά την ίδια την ουσία του συστήματος
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, του καπιταλισμού. Μέσα από την τέχνη μας, με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, προσπαθούμε ακριβώς να μετουσιώσουμε την καθημερινότητα
των εργαζόμενων, της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών που αγωνίζονται για μια καλύτερη
ζωή.

(Θα εμφανιστεί στην σκηνή της Μπουάτ, την 2η νύχτα του Φεστιβάλ στις 7/7)

Drugitiz:

Είμαι μουσικός που έχει περάσει όλη του τη πορεία στην στρατευμένη τέχνη. Ξεκίνησα τη πορεία μου με τα Μεθυσμένα Ξωτικά
στους δύο πρώτους δίσκους. Στη συνέχεια συνεργάστηκα με διάφορους rapper, κυρίως μέσα από την κλίκα της Λίγκας. Ο κύριος
όγκος της δουλειάς μου είναι από την θέση του παραγωγού, αλλά το τελευταίο διάστημα έχω αρχίσει και δημοσιοποιώ τραγούδια
και σαν rapper, κάποια εκ των οποίων θα παίξουμε στο 34ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ.
Το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, όπως και κάθε πολιτικό φεστιβάλ με ταξικό πρόσημο, είναι ένα ανοιχτό στοίχημα της εργατικής τάξης
για να αναδείξει και να αποδείξει την ανωτερότητα του πολιτισμού που ευαγγελίζεται. Είναι όταν η εργατική τάξη οργανώνει
συλλογικά τη φαντασία, την εργασία, το πείσμα της που μεγαλουργεί. Σε αυτή τη προσπάθεια θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς
μέσα από τη μουσική μας παρέμβαση στο 34ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.

(Θα εμφανιστεί στην σκηνή της Μπουάτ, την 2η νύχτα του Φεστιβάλ στις 7/7)
Στο χώρο της Μπουάτ οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 7/7 την συζήτηση “Fight the power. Στρατευμένο
χιπ χοπ. Η μουσική των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων”, με ομιλητή των Retro (από Rebellion Connexion). Παράλληλα, τις
3 μέρες του φεστιβάλ θα προβάλλονται τα ντοκιμαντέρ “Beyond history education” της Μινέ Μπαλμάν, “Μεταλλωρύχων µνήµες “ της
Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και του Πασχάλη Παπαπέτρου και “Λουλούδια και σφαίρες” των Πανίκκου Χρυσάνθου και Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ.
Πέρα από την Κεντρική Σκηνή, την Λαϊκή Σκηνή και την Μπουάτ, στο Φεστιβάλ θα λειτουργήσει για άλλη μια χρονιά η Γωνιά Τεχνών.
Στη γωνιά αυτή θα ζωντανέψουν και θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ η τέχνη της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της
αγγειοπλαστικής, της κατασκευής κοσμημάτων, της φωτογραφίας και της σκιτσογραφίας. Μαζί μας για να εκθέσουν τα έργα
τους στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου θα βρίσκονται πέραν των 15 νέων δημιουργών και καλλιτεχνών, Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων.
Στο χώρο θα λειτουργήσει επίσης η Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης, όπου θα φιλοξενηθούν μια μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά
επαγγέλματα και παραδοσιακά εδέσματα. Φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να γνωρίσουμε την αργυροχοΐα, την κατασκευή
πιθκιαβλιού, την κεντητική, την πλεκτική και το παραδοσιακό φούρνισμα ψωμιών. Επίσης, οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα μπορούν
να προμηθευτούν διάφορα παραδοσιακά εδέσματα όπως λουκουμάδες, μέλι, ροδόσταγμα, παστελλάκι, λικέρ, κ.α.
•Πολιτιστική Επιτροπή 34ου ΠΦΝΦ
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συζήτηση για εισαγωγή φοιτητών στα Δημόσια πανεπιστήμια
με βάση διεθνείς εξετάσεις (GCE, Baccalaureate ή άλλες
ισοδύναμες εξετάσεις) είναι ένα θέμα το οποίο εγείρεται
τακτικά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση
φυσιολογικά αναδεικνύεται εντονότερα κάθε τέτοια
περίοδο, αφού είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων των
Παγκύπριων εξετάσεων.
Η δημιουργία και η εφαρμογή, τα τελευταία χρόνια, του επιπλέον τρόπου
εισδοχής στα δημόσια πανεπιστήμια είναι ένα θέμα αρκετά αμφιλεγόμενο
και οι απόψεις διίστανται. Από την μια, όσοι διαφωνούν εγείρουν διαφωνίες
ως προς το ότι ορισμένες από τις διεθνείς εξετάσεις δεν είναι ισοδύναμες
με αυτές των Παγκυπρίων και ότι πρέπει να διαφυλαχθεί ο ενιαίος τρόπος
εισδοχής. Από την άλλη, οι υπέρμαχοι της απόφασης υποστηρίζουν ότι με
αυτό τον επιπλέον τρόπο εισδοχής «κρατάμε» στην Κύπρο νέους που με
διεθνείς εξετάσεις θα πήγαιναν εξωτερικό για σπουδές.

φοιτητές

Η πρόσβαση
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση πρέπει να
είναι αυτονόητο δικαίωμα.
Την ίδια στιγμή όμως δε
μπορούμε να κάνουμε
τα στραβά μάτια και
να μη θέτουμε το
ζήτημα στην ταξική
του βάση.

Το πρόσχημα όσων είναι υπέρμαχοι του εναλλακτικού τρόπου εισδοχής, ότι δηλαδή μόνο οι
αριστεύσαντες μαθητές θα κερδίζουν θέση στο πανεπιστήμιο, δε φαίνεται να στέκει ιδιαίτερα
αφού φαίνεται να αγνοείται το θέμα ότι η ύλη, η δυσκολία και ο τρόπος αξιολόγησης είναι
εντελώς διαφορετικός μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Independent», ένας μαθητής χρειάζεται ένα βαθμό γύρω στο 55/100 (11/20) για να λάβει
βαθμό «Α» στις εξετάσεις «A level». Αυτές είναι οι εξετάσεις που τα δύο δημόσια πανεπιστήμια
χρησιμοποιούν σαν κριτήριο εισαγωγής. Το παράδοξο είναι ότι ένας μαθητής που θα πάρει
ακριβώς τον ίδιο βαθμό μέσω Παγκύπριων εξετάσεων, δεν θα εξασφαλίσει θέση σε κανένα
από τα δύο πανεπιστήμια. Συνεπώς, καταρρίπτεται το επιχείρημα περί «αριστείας».
Τα δύο δημόσια πανεπιστήμια παραχωρούν περίπου το 3% των συνολικών θέσεων στα τμήματα
τους, για τελειόφοιτους ιδιωτικών σχολών που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση μέσω
διεθνών εξετάσεων. Δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου 210 φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου που πέρασαν με εντελώς διαφορετικές διαδικασίες από τους υπόλοιπους 1300 νέους
φοιτητές, την ίδια ώρα που εκατοντάδες άριστοι και μη, μαθητές δημόσιων σχολείων δεν
πέρασαν για μερικά δέκατα!
Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να είναι αυτονόητο δικαίωμα. Την ίδια
στιγμή, όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια και να μη θέτουμε το ζήτημα
στην ταξική του βάση. Αρχικά, έχουμε την πλειοψηφία των μαθητών που φοιτά σε δημόσιο

σχολείο και παρακάθεται Παγκύπριες εξετάσεις. Ακολούθως,
έχουμε τους μαθητές των ιδιωτικών, που σχεδόν κατά κανόνα
έχουν την οικονομική δυνατότητα και ευχέρεια να φοιτήσουν
σε ιδιωτικό σχολείο και να παρακαθήσουν διεθνείς εξετάσεις.
Εάν για τους μαθητές των ιδιωτικών καθίσταται πιο εύκολη η
πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση έναντι των μαθητών του
δημόσιου σχολείου, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για
κοινωνική δικαιοσύνη ούτε και για ισότιμη διαχείριση. Ήδη
βλέπουμε το λυπηρό φαινόμενο, φοιτητές να αναγκάζονται να
σταματήσουν τις σπουδές και να ξεκινήσουν να εργάζονται γιατί
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις
της καθημερινότητας (ενοίκια, κόστος βιβλίων κ.α.).

Οι Παγκύπριες εξετάσεις ήταν και πρέπει να παραμείνουν ο μόνος τρόπος εισδοχής στα
δημόσια πανεπιστήμια. Έτσι, θα μπορούν να είναι συγκρίσιμοι οι βαθμοί των μαθητών και θα
περνούν με την αξία τους όλοι οι φοιτητές στα πανεπιστήμια. Έτσι κι αλλιώς, και οι μαθητές
των ιδιωτικών σχολείων έχουν το δικαίωμα να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες εξετάσεις.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα οι απόφοιτοι όλων των ιδιωτικών σχολείων να επιτυγχάνουν
εισαγωγή στα Δημόσια Πανεπιστήμια, μέσω όμως ενιαίου τρόπου εισαγωγής.
Την ίδια στιγμή αναγνωρίζουμε ότι οι Παγκύπριες εξετάσεις έχουν πολλά περιθώρια
βελτίωσης. Τουλάχιστον, όμως, παρέχουν ισότιμα το δικαίωμα σε όλους τους υποψήφιους
να διεκδικήσουν θέση στα Δημόσια Πανεπιστήμια.
Η θέση της Προοδευτικής είναι ξεκάθαρη. Η προσφερόμενη μόρφωση πρέπει να καθιστά τον
άνθρωπο ολοκληρωμένο, κριτικά σκεπτόμενο και όχι μηχανάκι παραγωγής υπερκέρδους.
Στη δική μας αντίληψη, η πολιτεία οφείλει να προσαρμόσει τα πανεπιστήμια στις ανάγκες του
λαού, ενισχύοντας τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση περαιτέρω με νέα προγράμματα και
επιπλέον θέσεις, εξαντλώντας και τις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις μέσα από συμπληρωματικές
κατανομές. Δημόσια, δωρεάν Παιδεία για όλους και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς.
•Ορέστης Μεταξάς
Τ.Ε. ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου

νέοι εργαζόμενοι

Απαράδεκτη
η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών
για την ΑΤΑ
Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης
δήλωσε ότι «δεν σκοπεύει η κυβέρνηση να γίνει
διαφοροποίηση του τρόπου παραχώρησης της ΑΤΑ και
ότι θα συνεχίσει να παρέχεται στο 50%».
Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες της «Ν» ότι η
συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή λήγει
στις 31/12/2022 και η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο για να
συμφωνηθεί ο τρόπος καταβολής της ΑΤΑ από 01/01/2023.
Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από τη
μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ, που
έγινε το 2018 μεταξύ των συνδικαλιστικών
και εργοδοτικών οργανώσεων και με τη
συμμετοχή του Υπουργείου Εργασίας,
αφού προνοείται με σαφήνεια ότι μετά την
λήξη της θα γίνει διάλογος από το αρμόδιο
Υπουργείο Εργασίας για να επιτευχθεί νέα
ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ στη βάση της
φιλοσοφίας της.
Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει και οι
μισθοί χάνουν την αγοραστική τους δύναμη,
ο Υπουργός Οικονομικών με τη δήλωση
αυτή ευθυγραμμίζει την κυβέρνηση με τα
συμφέροντα της εργοδοτικής πλευράς,
γεγονός που δεν μας προκαλεί καμιά
έκπληξη.

Ζητούμε πλήρη
αποκατάσταση
της ΑΤΑ και επέκταση
της σε όλους τους
εργαζομένους.
Υπογραμμίζουμε ότι
η ΑΤΑ δεν αποτελεί
αύξηση μισθού
αλλά διατήρηση
του.

Η θέση της ΕΔΟΝ είναι ξεκάθαρη. Ζητούμε πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ
και επέκταση της σε όλους τους εργαζομένους. Υπογραμμίζουμε ότι η ΑΤΑ
δεν αποτελεί αύξηση μισθού αλλά διατήρηση του. Η ονομαστική αύξηση στον
μισθό, λόγω ΑΤΑ απλά αντισταθμίζει την απώλεια της αγοραστικής δύναμης
του μισθού, που προκαλείται από τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το ελάχιστο που
μπορεί να γίνει για να προστατευτεί το εισόδημα των εργαζομένων. Την ίδια
ώρα απαιτούμε από την κυβέρνηση του Συναγερμού να σεβαστεί την συμφωνία
που η ίδια υπέγραψε.

Κατώτατος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από διαπραγματεύσεις με το
Ευρωκοινοβούλιο επικύρωσε απόφαση σε σχέση με τον κατώτατο μισθό.
Η εν λόγω απόφαση για να μετατραπεί σε οδηγία προς τα κράτη μέλη θα
πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου,
να υποβληθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια και να επικυρωθεί από το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κύπρος είναι μια από τις 6 χώρες της ΕΕ που δεν έχει νομοθεσία που να
καθορίζει τον κατώτατο μισθό ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος.
Κάποια από τα σημαντικά σημεία της απόφασης:
• Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να είναι επαρκής για τη διασφάλιση
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου.
• Δικαίωμα προσφυγής για εργαζομένους, εκπροσώπους τους και μέλη
συνδικαλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων.
• Κανόνες της ΕΕ για τον σεβασμό των εξουσιών των εθνικών αρχών και
των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον καθορισμό των μισθών.
• Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να ενισχυθούν σε χώρες όπου
καλύπτουν λιγότερο από το 80% των εργαζομένων.

Η αναφορά για διασύνδεση των συλλογικών
συμβάσεων με τον κατώτατο μισθό και το
κάλεσμα για ενίσχυση τους αποτελεί και
θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και
είναι πολύ σημαντικές για την προστασία των
εργαζομένων.
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Η θέση της ΕΔΟΝ είναι ξεκάθαρη. Διεκδικούμε εφαρμογή των συλλογικών
συμβάσεων και θέσπιση αξιοπρεπούς κατώτατου μισθού για όλους. Αν επιβληθεί
ένας οριζόντια διαμορφωμένος “εθνικός μισθός” ο οποίος θα αγνοεί τις συλλογικές
συμβάσεις, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, θα οδηγήσει σε μια τάση
για ισοπέδωση των μισθών στο ύψος του “εθνικού κατώτατου μισθού” και σε τελική
ανάλυση, στην καταπάτηση των συλλογικών συμβάσεων.
Επιπλέον, η απόσταση που έχουμε στην Κύπρο από την κάλυψη κατά 80% θα
βοηθήσει στη διεκδίκηση δημιουργίας νέων συλλογικών συμβάσεων και στην ένταξη
εργαζομένων στις υφιστάμενες.
Σημαντικά είναι επίσης η διασύνδεση του κατώτατου μισθού με το επίπεδο διαβίωσης,
η υποχρέωση προς τα κράτη μέλη για μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχων και
επιθεωρήσεων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής των εργαζομένων των οποίων τα
δικαιώματα έχουν παραβιαστεί, το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί από τις εθνικές αρχές.

Για να μπορέσουμε όμως να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να αναμένουμε
το τελικό κείμενο που θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.
Ευελπιστούμε ότι η απόφαση της Ε.Ε. θα μπορέσει να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του
συνδικαλιστικού κινήματος που από την αρχή της συζήτησης θέτει θέσεις για την θέσπιση
κατώτατου μισθού στην Κύπρο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση.
•Σάββας Χριστοφόρου
Κεντρικός Υπεύθυνος Τμήματος Ν.Ε. ΕΔΟΝ
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Π

ρος τιμή του 34ου ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ και της 1ης Ιουνίου,
Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού πραγματοποιήθηκαν
προφεστιβαλικές παιδικές εκδηλώσεις σε όλες τις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Στη Λευκωσία
κάτω από τον τίτλο «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσιοι», στη
Λεμεσό παιδικό φεστιβάλ με τίτλο «Αλλάζουμε συνήθειες
– Προστατεύουμε το περιβάλλον», στην Αμμόχωστο, στη
Λάρνακα και στην Πάφο, παιδικές γωνιές. Τα φεστιβάλ αυτά
αποδεικνύουν περίτρανα ότι το παιδί βρίσκεται πολύ ψηλά
στις προτεραιότητες μας ως οργάνωση. Παράλληλα, δείχνει
έμπρακτα τη σημασία που πρέπει να δίνεται στις ανάγκες
και τα δικαιώματα των παιδιών.
Η δραστηριότητά μας ως Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
είναι πολύπλευρη, ολόχρονη και αναπτύσσει τη δράση των
ίδιων των παιδιών, τα οποία λειτουργούν δημοκρατικά ως
ισότιμα μέλη στις ομάδες τους μαθαίνοντας να συζητούν, να
προβληματίζονται, να συμμετέχουν. Μέσα από τα παιδικά
φεστιβάλ, που πραγματοποιήσαμε, οι μικροί μας φίλοι
είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από
τη ζωγραφική, τις κατασκευές, μπαλονοκατασκευές, face
painting, χαρακτική κ.α.
Κορυφώνοντας , θα βρισκόμαστε και φέτος στο παιδότοπο
του 34ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών στις
6,7,8 Ιουλίου. Ο Παιδότοπος του Φεστιβάλ θα βρίσκεται
δίπλα από την Λαϊκή Ταβέρνα, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο όπου τα παιδιά θα μπορούν να περάσουν το χρόνο
τους ευχάριστα και δημιουργικά και τις τρεις βραδιές του
Φεστιβάλ σε ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές γωνιές
παρακολουθώντας επίσης παιδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Οποιαδήποτε στιγμή και τις τρεις νύχτες του φεστιβάλ,
οι μικροί επισκέπτες μπορούν να δημιουργήσουν στις
γωνιές ζωγραφικής και χειροτεχνίας, να μασκαρευτούν
με τη ζωγραφική προσώπου, να διασκεδάσουν με
μπαλονοδημιουργίες, να παίξουν με παραδοσιακά παιχνίδια
και να χοροπηδήσουν στο φουσκωτό. Μπορούν επίσης να
πάρουν μια γεύση από ό,τι μάθαμε στις συναντήσεις των
Τοπικών Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων σε όλες τις ελεύθερες
επαρχίες της Κύπρου. Όλες οι γωνιές θα επιβλέπονται από
εθελοντές, οι οποίοι θα βοηθούν και θα διασκεδάζουν μαζί
με τα παιδιά.
Πέρα από τις παιδικές γωνιές, τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να διασκεδάσουν και τις τρεις νύχτες του φεστιβάλ,
με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Παιδότοπου.
Ακολούθως, τα παιδιά από τις Παιδικές Κατασκηνώσεις
της ΕΔΟΝ θα κάνουν το κλείσιμο του 34ου Παγκύπριου
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών στην Κεντρική εξέδρα.
Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον μας, γι’ αυτό ως ΕΔΟΝ
θεωρούμε χρέος μας την προστασία τους και την προάσπιση
των δικαιωμάτων τους. Θα αγωνιζόμαστε μέχρι να
φτιάξουμε ένα κόσμο όπου τα παιδιά θα ζουν ελεύθερα,
χωρίς πολέμους, βία και ρατσισμό. Έναν κόσμο όπου όλα τα
παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβαση στην υγεία, στη
διατροφή, στη βασική εκπαίδευση και τη μόρφωση.
•Γραφείο ΕΔΟΝόπουλων Του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ

ΕΔΟΝόπουλα

μαθητές

Και να που φθάσαμε στο τέλος! Στο τέλος ενός μεγάλου κεφαλαίου της
ζωής μας, που θα έχουμε για πάντα στην καρδιά μας, και θα αποτελείται
από τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μας, τα μαθητικά χρόνια.
Για εμάς, τις ΠΕΟΜίτισσες και τους ΠΕΟΜίτες, αυτά τα χρόνια που ζήσαμε
στα σχολεία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μέσα από τις γραμμές της ΠΕΟΜ,
αγωνιστήκαμε για ένα σχολείο καλύτερο, ανθρώπινο και δημοκρατικό, για
ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή σήμερα. Δώσαμε
τους αγώνες μας με τους υπόλοιπους συναγωνιστές και συναγωνίστριες
μας για να κρατήσουμε την ΠΣΕΜ σε τροχιά διεκδίκησης. Απήχαμε από
τα μαθήματα μας, κρεμάσαμε πανό στα σχολεία μας, βρεθήκαμε έξω από
το Υπουργείο Παιδείας και το Προεδρικό Μέγαρο αρκετές φορές για να
παλέψουμε για το σχολείο που ονειρευόμαστε. Χρόνια γεμάτα με δράση
και αγώνα, με κατά νουν να φέρουμε εις πέρας το σύνθημα – στόχο
που βάζαμε κάθε χρόνο οι ΠΕΟΜίτισσες και οι ΠΕΟΜίτες: “Πρώτοι στα
Μαθήματα – Πρώτοι στον αγώνα”.
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Και ενώ ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ζωή μας κλείνει, ένα άλλο καινούριο
ανοίγει. Θα συνεχίσουμε από τις νέες συνθήκες που θα βρει ο καθένας
μπροστά του, παρόλες τις δυσκολίες, να αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο
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κωσία

Εύχομαι, στις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές που μένουν πίσω,
καλή συνέχεια, και να δώσουν μέχρι τέλους, τον αγώνα για το σχολείο
που θα έχει επίκεντρο του τον μαθητή.
Αντρέας Μιλτιάδους – Αμμόχωστος

ς
γω της πανδημία
υταία χρόνια, λό
ριες,
λε
στ
ως
τε
,
νί
Τα
γω
ΟΜ
ς.
να
ΠΕ
τη
Η
συ
ς
,
.
άγματα
Συναγωνιστές
έφτασε στο τέλο
ήκαμε πολλά πρ
ην
αδημαϊκή χρονιά
κοινωνία στερηθ
στιγμές ήταν στ
η
ες
η
ολ
όλ
ι
σκ
Μια δύσκολη ακ
κα
δύ
ως
τις
ς
όπ
τέ
ς,
οι,
αυ
τέ
όλ
θη
σ’
ς
ι
μα
μα
κα
ως
μαθητές
α μαθήματα
και των μέτρων
της ΕΔΟΝ στους
με πρόσβαση στ
η
με
ου
ε
ασ
έχ
αμ
φρ
ίν
να
έκ
α
με
ή
γι
ν
ς
τικ
δε
ει
ς προτάσ
ια στιγμή,
η συνδικαλισ
σε συγκεκριμένε
ιτηρίων. Την ίδ
θε
κρ
τέ
ν
Κα
ς.
λω
.
μα
άλ
μή
τα
ή
αμ
ν
μα
γρ
δικαιώ
πρώτη
οικονομικώ
διεκδικήσουμε τα
λεισμούς λόγω
δρόμους για να
ς
χωρίς προ-αποκ
ου
στ
ε
αμ
ήκ
γεγονός ότι
χέρια. Βγ
σταυρωμένα τα
γάνωσης μας. Το
Ορ
ς
τη
ε
ι
άτ
μμ
κο
μαντικό
, θα συνεχίσουμ
είναι ένα πολύ ση ι και η δράση μας στην οργάνωση
ΟΝ
ΕΔ
ς
ν.
τη
α
νω
ήμ
μέ
γαζο
Το μαθητικό τμ
ίνει ότι τελειώνε
ήμα των Νέων Ερ
ν ΠΕΟΜ δεν σημα
της ΕΔΟΝ ή το τμ
α
ήμ
τμ
ό
τικ
φεύγουμε από τη
ιτη
ς μέσα από το φο
τους αγώνες μα
Καλούς αγώνες
υ – Πάφος
Γεδεών Νεάρχο

δεν με ενοχλεί τόσο, όσο
Η αποφοίτηση μου από το Λύκειο Η μαθητική κοινότητα της
Μ.
ΠΕΟ
την
από
η αποχώρηση μου
θέση στην ψυχή κάθε μέλους της
ΕΔΟΝ, αποτελεί μία ξεχωριστή
γνώσεις, αξίες, ηθικά που δεν
οργάνωσης. Η ΠΕΟΜ, προσφέρει περάσαμε μαζί, οι μαθητικές
όσα
παραχωρεί κανένας άλλος. Τα
έναν
σεις για την πολιτική ζωή και για
πορείες, τα διήμερα, οι συζητή
ν
λου
βάλ
συμ
ύ
λαο
του
ατα
ιώμ
νέο κόσμο που στηρίζεται στα δικα αποτελεί το ενωτικό μας
και
στην καλλιέργεια των μαθητών
ο.
στοιχεί
στην
ς άλλος ανοίγει. Η ένταξη μου
Ένας κύκλος κλείνει, όμως ένα
είας
πορ
της
ια
έχε
συν
αποτελεί την
Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών,
χώρο
και
έα
τομ
ιο
όπο
σε
κείς
διαρ
μου. Οι αγώνες μας, είναι πάντα χάρισε η ΠΕΟΜ, αξιοποιείται
μας
βρισκόμαστε. Η ωρίμανση που
τητική παράταξη, όπου δεν θα
φοι
ν
στη
ση
ρβα
υπέ
λή
ομα
στην
να διεκδικούμε το δίκαιο όλων
σταματήσουμε να φωνάζουμε και μαθαίνουμε ως Εδονόπουλλα και
που
ι
την φοιτητών. Για έναν κόσμο
το τέλος. Γιατί οι αγώνες μας είνα
για τον οποίο θα παλεύουμε ως
έ.
ποτ
ει
λείπ
ατα
εγκ
μας
δεν
ασταμάτητοι και η μαζικότητα
			

Δήμητρα Ευαγγέλου – Λάρνακα

Η ΠΕΟΜ
ως Παγ
κ
έν α έργ
ο το οπο ύπρια Ενιαία Ο
ργάνωσ
ίο ανάμε
λειτουργ
η Μαθη
σ
ούσαν σ
τώ
αν ένα τ α σε αρκετά εμ
της ΠΕΟ
πόδια, σ ν, έχει επιτελέ
ο
ίχος απέ
Μ, κατά
σ
ε συνθή
ναντι στ
φερε σε
να κατα
κ ες η οπ ε ι
ις μαθήτ
νε
κτήσει γ
ριες και
οίες
ια το εν οφιλελεύθερες
μα θ ητ ή
σ
τ
ους μαθη
ιαίο καλ
συνθήκε
κα
τ
ό των μ
αγωνιστ ι με κάθε παιδί
αθητών. ς να διεκδικήσε ές
εί με πίσ
που ήθ ε
ι και
Χ
έρι με χ
λε αλλα
τη, με α
συναγων
έρι με κ
γ ή, εκ εί
φο
ίσ
άθε
για να π
και θα κ τριες με ψυχή, μ σίωση και με τ
αλ
υνηγάνε
όλμη. Ο
ε πάθος
ι συναγω έψει, να
τους στό
και με δύ
όλων τω
χους του
ν
ν
ν μαθητ
ς και του αμη κυνηγούσα ιστές και
ών.
ν, κυνηγ
ς σκοπού
άνε
ς τους για
Αποχαιρ
τον αγώ
ετώ και ε
να
γώ με τη
μου, του
σειρ
ς
αγώνες, συναγωνιστές μ ά μου τους συμ
μαθητές
ου και τ
μά
και τις σ
ις
αλλά κα χες, απογοητεύ
υμμαθήτ
σεις, νίκ συναγωνίστριε
ι τόσο ό
ριε
ς, μετά
ες, αποτ
μορφες
αγωνίζο
από τόσ ς
υχίες κα
στιγμές
νται πισ
ους
ι
τά για ό
α
κ
μ
α
προετοίμ
έ
ι
τρητες ε
τους εύ
σα μας έ
ασε για
πιτυχίες
χομαι ν
μαθε η ο
την αυρ
α
σ
υ
ργάνωσ
ιανή κοιν
η αλλά κ νεχίσουν να
ωνία .
Παναγιώ
αι για όσ
της Σεργ
α μας
ίου - Λεμ
εσός

19

20

η «Ν» προτείνει

Ιούλης
2022

Στο σανίδι
25ου Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού
Δράματος
Στα πλαίσια του 25ου «Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» το Αρχαίο Ωδείο
Πάφου, το Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’ και το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, θα φιλοξενήσουν πέντε
εγνωσμένου καλλιτεχνικού επιπέδου παραγωγές που διαγράφονται από υψηλή σύγχρονη
αισθητική και είναι διαπερασμένες από μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση.

Οιδίπους Τύραννος
Ποδαρικό στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ θα κάνει με το
εμβληματικό έργο Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, η Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, σε συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Σεράγεβο
και του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου MESS. Ο διακεκριμένος
Σλοβένος σκηνοθέτης Ντιέγκο ντε Μπρέα με την υπογραφή του
στο έργο καταφέρνει να τονίσει τη ψυχρότητα, τις κακουχίες, τη
βαρβαρότητα και το κακό που πηγάζει από την ανθρώπινη ύπαρξη.
Πότε και Που: 6 Ιουλίου, Αρχαίο Ωδείο Πάφου | 8 Ιουλίου
Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’, Λευκωσία.
Πληροφορίες: 7000 2414 | www.greekdramafest.com |

Ηλέκτρα.25
Το Atalaya Teatro της Ισπανίας συνέθεσε περίτεχνα την ομώνυμη
τραγωδία Ηλέκτρα του Σοφοκλή και του Ευριπίδη με τη σκηνοθετική
ματιά του Ρικάρντο Ινιέστα… και όλα είναι έτοιμα για να συνεπάρουν
το κυπριακό κοινό. Η Ηλέκτρα.25 κτίζει μια «γέφυρα» ανάμεσα
στα δύο δημιουργήματα των αρχαίων τραγικών, ενώ είναι
καλά εμποτισμένη από το νέκταρ του πάθους των σύγχρονων
δραματουργών. Η Ηλέκτρα προσφεύγει με παρεκκλίσεις στους
θεούς, αναζητώντας τίση για τους δολοφόνους του πατέρα της,
Αγαμέμνονα. Ο κύκλος βίας ζωντανεύει και στον Οίκο των Ατρειδών.
Πότε και Που: 16 Ιουλίου, Αρχαίο Ωδείο Πάφου | 18 Ιουλίου,
Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’, Λευκωσία.
Πληροφορίες: 7000 2414 | www.greekdramafest.com |

Προμηθέας Δεσμώτης

Το περίτεχνο δημιούργημα Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου θα
ανεβάσει το Θέατρο Πορεία σε μετάφραση Γιώργου Μπλάνα και
σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Ο αλυσοδεμένος στον Καύκασο
Προμηθέας προβάλει προσωπείο ισχυρής αντίστασης στα θελήματα
του Δία. Ο Προμηθέας δεν διστάζει να ‘ρθει σε σύγκρουση με τον
παντοδύναμο θεό για να υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Ορθώνετε στη
θεϊκή τυραννία και επιδιώκει να αφυπνίζει το γένος των ανθρώπων
φωτίζοντας τον δρόμο της κριτικής σκέψης και υπογραμμίζοντας
την αίγλη της ελευθερίας και της προσωπικής αυτονομίας.
Πότε: 22 και 23 Ιουλίου
Που: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός.
Πληροφορίες: 7000 2414 | www.greekdramafest.com |

Ελένη
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) επανέρχεται για να
μας παρουσιάσει την Ελένη του Ευριπίδη, σε μετάφραση Παντελή
Μπουκάλα και σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου. Ο Ευριπίδης
σε αυτό το δημιούργημα του εξιστόρησε με διαφορετική χροιά
και πλοκή την ιστορία του Τρωικού Πολέμου. Η λυσσαλέα σφαγή
έγινε για μια πλάνη, για ένα «είδωλο» και όχι για μια πραγματική
γυναίκα.
Πότε: 29 και 30 Ιουλίου
Που: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός.
Πληροφορίες: 7000 2414 | www.greekdramafest.com |

Μήδεια του Μποστ

Ανάμεσα στα τιπς για να επιλέξεις ορθά ποιο θεατρικό έργο θα πας
να παρακολουθήσεις είναι να δεις αν η αγαπημένη σου θεατρική
συνέργεια έχει παραστάσεις και αν δει σκηνοθετείτε από ένα
εξαίρετο δημιουργό δεν πρέπει να το χάσει! Τόσο απλά! Το
θέατρο Αντίλογος έχει ήδη σηκώσει αυλαία με το έργο Μήδεια
του Μποστ σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Πρόκειται για
ένα έργο-σταθμό της νεοελληνικής δραματουργίας γραμμένο
σε δεκαπεντασύλλαβο το 1993. Είναι μια εκρηκτική κωμωδία
που θυμίζει ιστορίες παλιές και νέες. Κάνε τη χάρη στον εαυτό
σου και δες αυτή την παράσταση. Όλη η δημιουργική ομάδα έχει
βάλει τα δυνατά της και δεν θα σε αφήσει σε καμιά διάσταση του
θεάματος παραπονεμένο.
Πότε και Που: 05 Ιουλίου Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας, 06,
07 και 14 Ιουλίου, Ανοικτό Αμφιθέατρο Κεντρικά Πανεπιστημίου Κύπρου,
Λευκωσία | 18 Ιουλίου, Προαύλιο Λανίτειο Γυμνασίου, Λεμεσός | 31 Ιουλίου,
Πολιτιστικό Κέντρο Πελενδρίου, Λεμεσός.
Πληροφορίες: 99 25 1331

Βάλε μουσική
Ανεμούριο και τα Αντίθετα Πρόσημα
Τα δύο συγκροτήματα έχουν ορκιστεί να μας χαρίσουν ακόμη μια
μοναδική εμπειρία… όπως συνηθίζουν άλλωστε. Ποιοι είναι
οι Ανεμούριο; Ένα πενταμελές ραπ/ροκ συγκρότημα από την
Κύπρο. Δεν είναι το ότι είναι νέοι και όμορφοι άνθρωποι… είναι
και το ότι είναι εξαιρετικοί μουσικοί, με ωραίο ήχο, καλαισθησία
και ποιότητα. Θα μας μιλήσουν ξανά δυνατά στη δική τους
γλώσσα και θα μας μάθουν να διαβάζουμε την πορεία του
ανέμου. Για τα Αντίθετα Πρόσημα δεν χρειάζονται περισσότερες
συστάσεις. Ταγμένοι στο σκληρό μελωδικό ροκ με ωμό στίχο, μας
λένε κατάμουτρα τις αλήθειες του χθες και του σήμερα.

Πότε: 9 Ιουλίου
Που: Ravens Music Hall, Λεμεσός.
Πληροφορίες: 99 614100

«Ωραία Παρέα» Γιώργος Νταλάρας και Γιάννης
Κότσιρας
Ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει πλάνης τα ταξίδια του σε Ελλάδα και
Κύπρο και λέει να μας κρατήσει συντροφιά για το μήνα Ιούλιο
με τον Γιώργο Νταλάρα επίσης επί σκηνής. Το πρόγραμμα
εμπλουτισμένο με τα πιο ωραία τραγούδια τους, που το κοινό
λάτρεψε και αγκάλιασε θερμά, δίνουν υπόσχεση πως θα μας
παρασύρουν σε ταξίδια στιγμών. Με διασκευές, καινούργια,
αλλά και παλιά τραγούδια τους και με κοινές ερμηνείες, μας
προσκαλούν να απολαύσουμε αυτό το ξεχωριστό πρόγραμμα.

Πότε και Που: 27/07 Δημοτικό Στάδιο Πέγειας, Πάφος | 28/07
Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, Λάρνακα | 30/07 Πολιτιστική Σκηνή
Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, Λευκωσία, | 31/07 Δημοτικό Κηποθέατρο
«Μάριος Τόκας», Λεμεσός.
Πληροφορίες: 7777 7040 | www.tickethour.com.cy |

Boney M. Xperience
Το γερμανικό ασυγκρότητα Boney M. έρχεται στην Κύπρο για
να δώσει νότες από άλλες εποχές στο καλοκαίρι μας. Είναι
μια ξεκάθαρη προκλητική πρόσκληση για μια μοναδικά
ιδιαίτερη συναυλιακή εμπειρία. Μερικές από τις μεγάλες
επιτυχίες του συγκροτήματος είναι: «Daddy Cool»,
«Rasputin», «Rivers of Babylon», «Ma Baker», «Gotta
Go Home», «Brown Girl In the Ring», «One Way Ticket»,
«Sunny», «Hooray! Hooray! It΄s a Holi-Holiday», «Belfast».
Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Λάρνακας.
Πότε: 31 Ιουλίου
Που: Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, Λάρνακα.
Πληροφορίες: 7777 7040 | www.tickethour.com.cy |

Εκδηλώσεις
επαρχιακών μας
ΕΔΟΝ Πάφου
Η ΕΔΟΝ και η οικογένεια των ηρώων Κυριάκου και Σωτήρη
Παπαλαζάρου, με αφορμή την επανέκδοση της συλλογής
“ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ, ποιήματα - διηγήματα
- ταξιδιωτικά” θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση –
παρουσίαση.
Η επανέκδοση θα πωλείται στο βιβλιοπωλείο της ΕΔΟΝ στο
34ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών
Ποτε: Σάββατο 16 Ιουλίου και ώρα 19:00
Πού: Πολιτιστικό κέντρο Χολετριών.

Βουλή

Η

ουσία και η αποτελεσματικότητα της
κοινοβουλευτικής δράσης δεν περιορίζεται
στο να αποκτάς απλά βήμα ώστε να
αναδεικνύεις τα προβλήματα και να
καταγγέλλεις τις πολιτικές της εκάστοτε Κυβέρνησης.
Είναι ο συνδυασμός της υπόδειξης του προβλήματος
αλλά και της κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων
που να το αντιμετωπίζουν, πάντα μέσα στα στενά
πλαίσια μέσα από τα οποία μπορεί να κινηθεί και να
νομοθετήσει η Βουλή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά
ενός κοινοβουλευτικού κόμματος που γνοιάζεται
να βελτιώνει με συνέπεια και μεθοδικότητα την
καθημερινότητα του Λαού ακόμη και εάν γνωρίζει ότι
το σύνολο των Κυβερνητικών πολιτικών είναι ικανό να
ισοπεδώσει και να εκμηδενίσει κάθε θετική νομοθετική
πρωτοβουλία.
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Ο πολιτισμός
και οι τέχνες
συνεχίζουν να
παραμένουν ψηλά
στις προτεραιότητες
μας όχι θεωρητικά
αλλά με απτά
παραδείγματα

Πέραν από τα μεγάλα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα
του λαού το ΑΚΕΛ αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε κάθε
ζήτημα που διαπιστώνει στρεβλώσεις, κενά και αδυναμίες.
Η πιο πρόσφατη παρέμβαση είναι η ετοιμασία Πρότασης Νόμου η οποία
βελτιώνει και επεκτείνει το πλαίσιο εφαρμογής του υποχρεωτικού
εμπλουτισμού των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης.
Η υπό αναφορά νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων
το 2008 και ψηφίστηκε από την ολομέλεια το 2009. Σκοπός της ήταν
εμπλουτισμός των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης υποχρεώνοντας το
φορέα (κυβέρνηση, δημαρχεία, ημικρατικούς οργανισμούς) να αξιοποιεί
ποσό ίσο με το 1% του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου στην
αγορά έργων τέχνης τα οποία να τοποθετεί εντός του κτιρίου.

Το ΑΚΕΛ
αναλαμβάνει
νομοθετικές
πρωτοβουλίες
σε κάθε ζήτημα
που διαπιστώνει
στρεβλώσεις,
κενά και
αδυναμίες

Η νομοθεσία αυτή έχει ουσιαστική σημασία αφενός για τον εξωραϊσμό
των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης και αφετέρου για την
ενθάρρυνση και στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας στον τόπο μας.
Η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου συνιστά έμπρακτη στήριξη του κράτους προς
τον καλλιτεχνικό κόσμο ενώ ταυτόχρονα, θα κάνουν αμεσότερη την επαφή των πολιτών
με έργα τέχνης που θα βρίσκονται σε περισσότερους δημόσιους χώρους.
Το ζήτημα εντοπίζεται στην ανεπιτυχή εφαρμογή της νομοθεσίας. Τον Ιούνιο του 2020 ο
Υπουργός Παιδείας απαντώντας σε ερώτηση της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ελένης Μαύρου,
δήλωσε ότι από τα 91 κτίρια τα οποία βρίσκονται στον σχετικό κατάλογο δημοσίων
κτιρίων, μόνο στα 21 έχουν τοποθετηθεί έργα τέχνης, όπως προνοεί η νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ με επιστολή που την υπογράφουν οι Βουλευτές
Γιώργος Κουκουμάς, Χρίστος Χριστοφίδης, Χρίστος Χριστόφιας και Άντρος Καυκαλιάς
έχει ζητήσει την ετοιμασία Πρότασης Νόμου η οποία να προβλέπει:

1.Να

μεταφερθούν όλες οι σχετικές αρμοδιότητες για την παρακολούθηση της
εφαρμογής της νομοθεσίας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

2.Να διερευνηθεί

ορισμός του δημοσίου κτιρίου να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει και
κτίρια που ενοικιάζονται από τη Δημοκρατία η νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς στέγασης ή παροχής υπηρεσιών.

3.Στον ορισμό του έργου τέχνης να προστεθεί πέραν της τοποθέτησης και η δημιουργία
έργου τέχνης σε δημόσιο κτίριο. Ο σκοπός είναι να μην υπάρχει η δυνατότητα να
αποκλείονται έργα που δημιουργούνται πάνω στο κτίριο όπως τοιχογραφίες, ψηφιδωτά
κ.α.

4.Να διευρυνθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και στις περιπτώσεις αγοράς, ανακαίνισης,

μετατροπής και η μίσθωσης κτιρίου με την διευκρίνιση ότι στις περιπτώσεις μίσθωσης
ως συνολικό κόστος να θεωρείται το σύνολο του μισθώματος για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης μίσθωσης.

5.Να προστεθεί πρόνοια ώστε κατά το στάδιο προετοιμασίας του προϋπολογισμού
για την αγορά, ανέγερση, μετατροπή, ανακαίνιση ή μίσθωση κτιρίου να ενημερώνεται
υποχρεωτικά το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

6.Να προστεθεί ασφαλιστική δικλείδα ώστε να απαγορεύεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την

ανέγερση, αγορά, ανακαίνιση ή μετατροπή δημόσιου κτιρίου ή η υπογραφή μίσθωσης κτιρίου εάν
και εφόσον δεν έχει ενημερωθεί πρώτα το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη πρόθεση του φορέα
και το ποσό που αντιστοιχεί για τον εμπλουτισμό του κτιρίου με έργα τέχνης.

7.Στο Μητρώο Έργων Τέχνης να περιλαμβάνεται η αξία των έργων τέχνης, η συνολική αξία του
έργου στο οποίο έχουν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα έργα και το όνομα του δημιουργού.

8.Προστίθεται πρόνοια ώστε για όλες τις κρίσεις, αξιολογήσεις και επιλογές της Επιτροπής
να λαμβάνεται υπόψη η μη ανάληψη προηγούμενου έργου από διαγωνιζόμενους καθώς και ότι
ανάμεσα στους σκοπούς της νομοθεσίας είναι η στήριξη του συνόλου των καλλιτεχνών.

11.Ανατίθεται

στο Υφυπουργείο Πολιτισμού η αρμοδιότητα της παρακολούθηση του
διαγωνισμού για την επιλογή του έργου που θα εμπλουτίσει ένα κτίριο.

12.Προστίθεται πρόνοια ώστε το Υφυπουργείο Πολιτισμού να έχει ευθύνη ετοιμασίας ετήσιας

έκθεσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Με την έκθεση, να ενημερώνει για όλα τα έργα
(ενοικιάσεις, αγορές, ανεγέρσεις, μετατροπές ) που έχουν προκηρυχθεί εντός του έτους και
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εμπλουτισμού τους με έργα τέχνης. Η έκθεση θα
κοινοποιείται στην Επιτροπή Παιδείας και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου
Πολιτισμού.
Μέσα από την Πρόταση Νόμου το ΑΚΕΛ δείχνει ότι ο πολιτισμός και οι τέχνες συνεχίζουν να
παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητες μας όχι θεωρητικά αλλά με απτά παραδείγματα
νομοθετικών προτάσεων. Η εφαρμογή όσων προτείνει το ΑΚΕΛ θα αποτελέσει ουσιαστική στήριξη
του καλλιτεχνικού κόσμου αλλά θα βάλει εντάξει την πολιτιστική δημιουργία και τις τέχνες στην
καθημερινότητα των πολιτών.
•Του Γιώργου Βασιλείου
Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης ΑΚΕΛ
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Μ

ετά την εκλογή του Ερσίν Τατάρ το 2020, αλλά
ιδιαίτερα μετά τις «βουλευτικές» εκλογές του
2022, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει ραγδαία,
παράλληλα με τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες. Οι εκλογικές νίκες του Κόμματος
Εθνικής Ενότητας (UBP) εδραιώνουν εμμέσως
πλην σαφώς την κυριαρχία και της Τουρκίας στα
πολιτικά δρώμενα των κατεχομένων. Η στασιμότητα
της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό
δημιουργεί νέα τετελεσμένα, ενώ ταυτόχρονα η
οικονομική κρίση οξύνεται με οδυνηρές συνέπειες
στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των κατώτερων
στρωμάτων.
Το διαπραγματευτικό κενό οδηγεί την πολιτική
αντιπαράθεση στο ψευδοκράτος μόνο στη διαχείριση
των οικονομικών συνεπειών της κρίσης που θερίζει
στα κατεχόμενα. Οπότε, ο σχηματισμός δεξιάς
«κυβέρνησης» βρίσκει γόνιμο έδαφος στη βάση της
εδραίωσης πελατειακών σχέσεων που να στηρίζεται στις
άριστες σχέσεις που διατηρεί η δεξιά στα κατεχόμενα
με την Άγκυρα με αποτέλεσμα την «ομαλοποίηση» της
κατάστασης και του στάτους κβο.
Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, τοποθετείται και το
πολυσυζητημένο πρωτόκολλο για οικονομική και
δημοσιονομική συνεργασία, που υπογράφηκε μεταξύ
Τουρκίας και κατεχομένων για το 2022, το οποίο δέχτηκε
πολλές αντιδράσεις από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Τα δύο µέρη υπογράφουν κάθε χρόνο τέτοιου τύπου
συμφωνίες, όμως η ιδιομορφία του φετινού έγκειται στο
ότι περιλαμβάνει και περιορισμούς σε πολιτικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, μέσω του νέου πρωτοκόλλου επιδιώκεται
μια κοινωνική μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην
εισαγωγή αλλαγών που διευκολύνουν τον έλεγχο του
κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού σκηνικού των
κατεχομένων από την Άγκυρα.
Μια βασική πτυχή του, αν και δεν κατονομάζεται
ξεκάθαρα, είναι η εισαγωγή του προεδρικού
συστήματος. Μάλιστα, στο έγγραφο γίνεται αναφορά
στο ότι η αναποτελεσματικότητα και η αδυναμία
των προηγούμενων «κυβερνήσεων» έγκειται στον
κοινοβουλευτισμό. Για πολλές πολιτικές δυνάμεις,
ωστόσο, το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης
λειτουργούσε ως αμυντικός μοχλός σε νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις και ως τρόπος διατήρησης πολιτικών
ισορροπιών εντός «βουλής».
Ένα έγγραφο το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό
πολιτικών ελευθεριών δε θα μπορούσε να μην αφήνει
ανεπηρέαστο και το συνδικαλιστικό κίνημα, όντας
βασικός πυρήνας αντίστασης εντός της τουρκοκυπριακής
κοινότητας. Η στοχοποίηση των συνδικαλιστικών
οργανώσεων αποσκοπεί στην κατάργηση κοινωνικών
δομών τουρκοκυπριακής εξουσίας που βρίσκονται
σε αντιπαράθεση με την Άγκυρα. Σύμφωνα με το
πρωτόκολλο, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει
να ληφθούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και νομικών
ρυθμίσεων, για την παρεμπόδιση των πολιτικών και
ιδεολογικών δραστηριοτήτων των συντεχνιών.

Η στασιμότητα της
διαπραγματευτικής
διαδικασίας στο
Κυπριακό δημιουργεί
νέα τετελεσμένα, ενώ
ταυτόχρονα η οικονομική κρίση
οξύνεται με οδυνηρές
συνέπειες στην
κοινωνικοοικονομική
κατάσταση των
κατώτερων
στρωμάτων.

Αυτό το μέτρο παρεμποδίζει ειδικά συνδικαλιστικές οργανώσεις που
συμμετέχουν σε πολιτικές πλατφόρμες και κινήματα που αφορούν το
κυπριακό πρόβλημα, αφού πλέον η δράση τους αυτή θα ποινικοποιείται.
Επίσης, σε αυτά έρχονται να προστεθούν περιορισμοί του δικαιώματος
συνάθροισης και διαδήλωσης, όπως επίσης και πρόνοιες για την
κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας.
Παράλληλα, μέσα από το νέο πρωτόκολλο επιδιώκεται η εντατικοποίηση
των προσπαθειών για περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις και ο έλεγχος της
ενέργειας. Επαναφέρεται η παλαιότερη επιδίωξη για αναδόμηση της
«αρχής ηλεκτρισμού», με διαχωρισμό της παραγωγής, μεταφοράς
και διανομής του ηλεκτρισμού. Αυτό θεωρείται το πρώτο βήμα για
την ιδιωτικοποίηση του ηλεκτρισμού που μέχρι σήμερα συναντούσε
οργανωμένες αντιδράσεις από τουρκοκυπριακά σύνολα.

Στο ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνονται και ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών.
Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να προστεθεί η επέκταση της
χρήσης της τουρκικής λίρας, με βασικό μακροπρόθεσμο στόχο την καθιέρωση της φτηνής εργατικής δύναμης μέσα
από την έλευση κλάδων έντασης εργασίας. Δηλαδή, εκείνων των κλάδων
στους οποίους κυριαρχεί η επιχειρηματική τάξη που στηρίζει την σημερινή
εξουσία στην Τουρκία. Με αυτό τον τρόπο γίνεται προσπάθεια μεταφοράς
Μέσω του νέου
του τουρκικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στα κατεχόμενα.
πρωτοκόλλου
Ταυτόχρονα, η τεράστια σημασία που προσέδιδε η Άγκυρα στις
πολιτογραφήσεις, οδήγησε στη συμπερίληψη πρόνοιας για αλλαγές στο
νόμο περί υπηκοοτήτων, με στόχο την διευκόλυνση των πολιτογραφήσεων.
Μάλιστα, η απαίτηση της ολοκλήρωσης της αλλαγής μέχρι το τέλος του
Μάη 2022, δίνει το χαρακτήρα επείγοντος. Υπενθυμίζεται ότι, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, η εν λόγω νομοθεσία ήταν σημαντικό στοιχείο ρήξης με
την κυβέρνηση Ερντογάν.
Ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνεται επίσης «κεφάλαιο» για την περίκλειστη
περιοχή της Αµµοχώστου, κάτι που δείχνει ότι οι παράνοµες ενέργειες στο
Βαρώσι θα συνεχιστούν.

επιδιώκεται
μια κοινωνική
μεταρρύθμιση
που αποσκοπεί στην
εισαγωγή αλλαγών που
διευκολύνουν τον έλεγχο του
κοινωνικοοικονομικού
και πολιτικού σκηνικού
των κατεχομένων από
την Άγκυρα

Η δημοσιοποίηση του πρωτοκόλλου προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις,
αφού στοχεύει στην αναδόμηση και την αναδιοργάνωση κάθε πτυχής της
κοινωνικής ζωής των Τουρκοκυπρίων. Βασικός στόχος του πρωτοκόλλου
είναι η περιθωριοποίηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και η αφαίρεση της ιδιότητάς της ως πολιτική δρώσα και
υποκείμενο, και η αντικατάστασή της με τουρκικά προσανατολισμένα σύνολα και πολιτικές οντότητες.
Εν όψει και των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία το 2023, φαίνεται να γίνεται μια προσπάθεια καταπολέμησης κάθε
φωνής που αντιτάσσεται στην κυβέρνηση συνασπισμού της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, γίνεται ξεκάθαρο πως ο μόνος
δρόμος για αποφυγή μελλοντικών προγραμμάτων, που να απειλούν την ίδια την κοινωνική ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων,
είναι η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και ο αγώνας για λύση και επανένωση του
τόπου και του λαού μας.
•Καλλής Αντούνας
Επικεφαλής Γραφείου Επαναπροσέγγισης του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ
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Αποστολή στο 3ο Συνέδριο του Μετώπου Κομμουνιστικής
Νεολαίας Ιταλίας
Στις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2202, πραγματοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο του Μετώπου
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ιταλίας (FGC) στη Ρώμη. Αντιπροσωπεία της ηγεσίας
της ΕΔΟΝ παρευρέθηκε στο Συνέδριο, εκφράζοντας στην Οργάνωση την αμέριστη
αλληλεγγύη μας στους αγώνες της.
Με την FGC μας δένουν στενές σχέσεις συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Σχέσεις
που ενισχύονται μέσα από την κοινή δράση των οργανώσεών μας μέσα από τις
γραμμές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών, αλλά και μέσα
από την αμοιβαία αλληλεγγύη στους μικρούς και μεγάλους αγώνες που δίνουν οι
Οργανώσεις μας σε Κύπρο και Ιταλία.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια Οργάνωση με μόλις 10 χρόνια ιστορίας,
κατάφερε να εδραιωθεί στις συνειδήσεις της προοδευτικής και ριζοσπαστικής
νεολαίας της χώρας σε τέτοιο βαθμό, που οργάνωσε και ηγήθηκε των μαθητικών
κινητοποιήσεων που «παρέλυσαν» την Ιταλία πριν μερικούς μήνες.
Οι αγώνες των συντρόφων μας στην Ιταλία για δημόσια και δωρεάν παιδεία, οι αγώνες τους για το δικαίωμα
στη δουλειά και για δουλειά με δικαιώματα, είναι κοινοί με τους δικούς μας αγώνες, αφού ο αντίπαλός μας
είναι κοινός: η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και το σύστημα που τη γεννά. Σε Κύπρο και Ιταλία,
είναι ξεκάθαρο πως οι αγώνες μας μπορούν και πρέπει να κερδηθούν!

«ΝΑΙ στην Ειρήνη, ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ»
Στις 28, 29 και 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Η επιλογή της Μαδρίτης δεν ήταν καθόλου τυχαία,
αφού από τη μια η Ισπανία «γιορτάζει» φέτος την επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξή της στην ιμπεριαλιστική συμμαχία, και από την
άλλη ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές στη χώρα που απαιτούν και αγωνίζονται για απεμπλοκή της από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Η Σύνοδος δεν περιορίστηκε στα πλαίσια μιας εθιμοτυπικής συνάντησης, αφού η χρονική στιγμή της πραγματοποίησης της, είχε στρατηγική
σημασία για
τους ιμπεριαλιστές: Αφενός, το ΝΑΤΟ καλέστηκε να ξεπεράσει τις εσωτερικές εντάσεις που αντιμετωπίζει μεταξύ
ορισμένων δυνάμεων-μελών του, και αφετέρου καλέστηκε να επιβεβαιώσει την εδραίωσή του έναντι άλλων
περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τη θέση που παίζει.
Με λίγα λόγια, ξεκάθαρος στόχος των ιμπεριαλιστών, ήταν να επιβεβαιώσουν μέσω της Συνόδου την περαιτέρω
στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων, τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, την αριθμητική και γεωγραφική
διεύρυνσή τους, όπως και την υποταγή τους στα συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Ως ΕΔΟΝ, πιστοί σε κάθε κάλεσμα αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, βρεθήκαμε στη Μαδρίτη καταδικάζοντας
τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν
κατά τις ημέρες της Συνόδου, κάτω από το σύνθημα «ΝΑΙ στην Ειρήνη, ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ»!
Η αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις στο μπλοκ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών
Νεολαιών. Τη στιγμή που οι ιμπεριαλιστές συνεδρίαζαν και συναποφάσιζαν για το ξαναμοίρασμα του κόσμου,
η ΕΔΟΝ, ενώνοντας τη φωνή της με το Παγκόσμιο Αντιιμπεριαλιστικό Κίνημα, έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι η
αγωνιζόμενη νεολαία της Κύπρου, δεν αποδέχεται ούτε το ΝΑΤΟ στην Κύπρο, ούτε την Κύπρο στο ΝΑΤΟ!

Στον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα, δεν αφήνουμε κανένα πίσω! Λευτεριά στους Ουκρανούς
συντρόφους μας!
Ο ρόλος του ΝΑΤΟ των ΗΠΑ και της ΕΕ στην προώθηση του πραξικοπήματος στην Ουκρανία
το 2014, που έφερε στην εξουσία ένα καθεστώς που έχει ξεπλύνει και στηρίξει φασιστικές
ομάδες, έχει τρομακτικές συνέπειες για τον Ουκρανικό λαό.
Τρανταχτό παράδειγμα των συνεπειών, αποτελεί η σύλληψη των αδελφών Κονόνοβιτς στις αρχές
Μαρτίου από την ουκρανική κυβέρνηση, με την κατηγορία ότι “είναι κατάσκοποι στην υπηρεσία
της Ρωσίας και της Λευκορωσίας”. Ο Μιχαήλ Κονόνοβιτς, Γενικός Γραμματέας της Λενινιστικής
Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας της Ουκρανίας, και ο αδελφός του Αλεξάντερ, εξακολουθούν
μετά από 130 ημέρες να βρίσκονται υπό κράτηση. Η πολιτική διώξεων και ποινικοποίησης
των κομμουνιστών στην Ουκρανία που ξεκίνησε μετά την αλλαγή καθεστώτος που επέφερε το
Μαϊντάν το 2014 συνεχίζεται, εκμεταλλευόμενη την «κατάσταση πολέμου» για να κλιμακώσει τα
κατασταλτικά μέτρα εναντίον όσων αντιτίθενται στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Η ΕΔΟΝ στα πλαίσια των αντιιμπεριαλιστικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη
στα τέλη Ιουνίου, συμμετείχε σε δράσεις αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό και στους συλληφθέντες
συντρόφους μας, διατρανώνοντας ότι στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, στον αγώνα ενάντια στο
φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε
με κάθε τρόπο την απελευθέρωση των συναγωνιστών Κονόνοβιτς!
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΕΔΟΝ

