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άθε φορά που καλούμαστε να απαντήσουμε στα αδιέξοδα, στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως νεολαία και ευρύτερα 
ως λαός, πρέπει να κάνουμε σωστή ανάγνωση των συνθηκών, του πλαισίου δηλαδή μέσα στο οποίο ψάχνουμε τις απαντήσεις. Ακολούθως, 
οφείλουμε να χαράξουμε την τακτική μας και να διεκδικήσουμε να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους που θα μας φέρνουν πιο κοντά στην 
επίτευξη της στρατηγικής μας.

Το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τις εγγενείς αντιθέσεις του καπιταλισμού, διάγοντας το ανώτατο του στάδιο, τον ιμπεριαλισμό. 
Περνώντας τα τελευταία χρόνια μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συστημικές κρίσεις, παρακολουθούμε ως φυσιολογικό επόμενο την όξυνση των 
ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η ένταση που επικρατεί στην περιοχή μας της Ανατολικής Μεσογείου για τον 
έλεγχο του φυσικού πλούτου και των οδών εμπορικής μεταφοράς του. Η τουρκική κυβέρνηση προβαίνει απροκάλυπτα σε παραβιάσεις του διεθνούς 
δικαίου και της κυριαρχίας γειτονικών της κρατών, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χαϊδεύει την Τουρκία με κυρώσεις επιδερμικού 
χαρακτήρα. Κι αυτό, εξαιτίας της φύσης της Ε.Ε. μέσα στην Ένωση επικρατούν τα οικονομικά συμφέροντα και οι εμπορικές συναλλαγές των πιο 
ισχυρών κρατών – μελών της με την τουρκική οικονομία.

Η εξωτερική πολιτική της 
κυβέρνησης
Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ασκεί 
μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική 
εφαρμόζοντας το δόγμα «ανήκομεν στην 
Δύση». Η κυβέρνηση έχει μεγαλύτερη 
έγνοια την επικοινωνιακή της εικόνα 
στο εσωτερικό, παρά τις καλές σχέσεις 
που χρειάζεται να διατηρούμε με όλους 
τους διαχρονικούς μας σύμμαχους στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Κυβέρνηση 
και ΔΗΣΥ, προτιμούν να ικανοποιούν το εθνικιστικό τους ακροατήριο, ενδυναμώνοντας το 
νεοναζιστικό ΕΛΑΜ και άλλους φασίστες, σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού μας, ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Την ίδια 
στιγμή, που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανειλημμένα σε εκθέσεις του διαμοίρασε 
ευθύνες για το ναυάγιο των συνομιλιών στο Κρανς Μοντανά και για την παρατεταμένη 
στασιμότητα, εκτός από την Τουρκία και στις δύο κυπριακές πλευρές. Ουδέποτε 
διέψευσε διεθνώς και ούτε κατήγγειλε αυτές τις αναφορές η κυβέρνηση Αναστασιάδη. 
Αυτό αποδεικνύει και του λόγου το αληθές ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. 

Η διαπλοκή καλά κρατεί...
Όπως λερώνουν διεθνώς και την εικόνα της Κύπρου με την πρωτοκαθεδρία τους 
στη διαπλοκή και τη διαφθορά, με επικίνδυνες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για 
το λαό μας. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ κατάφερε να είμαστε ανάμεσα στα 
πρώτα κράτη διεθνώς στην αύξηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, μέσα από 
το ξεχείλωμα των κριτηρίων απόκτησης χρυσού κυπριακού διαβατηρίου, ακόμα 
και από διεθνείς απατεώνες και λωποδύτες. Όλα αυτά, στο βωμό να πλουτίσουν 
μια χούφτα δικηγορικά γραφεία και εργοληπτικές εταιρίες του περίγυρου του 
Προεδρικού και του κυβερνώντος κόμματος. Ακόμα και έρευνα του ίδιου του δικού 
τους Υπουργείου Οικονομικών, αποδεικνύει ότι η συνεισφορά του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος, έτσι όπως το κατάντησαν, ήταν μηδαμινή στην 
ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Αυτό που πραγματικά αναπτύχθηκε, είναι η 
τσέπη των λίγων κι εκλεκτών που τους εξυπηρετεί η κυβερνητική πολιτική.

Κυβέρνηση για τους λίγους
Η ίδια κυβερνητική πολιτική, είναι αυτή που όλα αυτά τα χρόνια έχει ως αποτέλεσμα 
να ζουν οι λίγοι με τα πολλά και οι πολλοί με τα λίγα. Ακόμα και εν μέσω 
πανδημίας, οι κυβερνώντες έχουν ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της κερδοφορίας 
των μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των 
αυτοεργοδοτούμενων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της νεολαίας. Η ταξική 
τους πολιτική επιτίθεται στα λαϊκά δικαιώματα σε όλους τους τομείς. Εκποιήσεις, 
ψηλά ενοίκια, αύξηση ανεργίας, υποστελεχωμένα και με ελλειπή εξοπλισμό δημόσια 
νοσοκομεία και άλλα πολλά, συνθέτουν μια τραγική εικόνα για τα λαϊκά στρώματα. 
Την ίδια ώρα που κωλυσιεργούν και δεν εγκρίνονται προτάσεις μας για παροχή 
στήριξης του κόσμου που την έχει ανάγκη, κινούνται με την ταχύτητα του φωτός όταν 
πρόκειται για αποφάσεις που διευκολύνουν το τραπεζικό κεφάλαιο να αυξήσει την 
κερδοφορία του.

Για κάθε νέο και νέα, που 
δεν συμβιβάζεται με την 

εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο, που δεν σκύβει το 

κεφάλι στο φασισμό, στους πολέμους 
και την προσφυγιά, που αγανακτά με 
την αντιλαϊκή κυβερνητική 
πολιτική, η οργανωμένη 
πάλη είναι μονόδρομος

Πουρνάρα για τους κατατρεγμένους
Δεν μας αρκούν οι γραμμές του παρόντος άρθρου, να ασχοληθούμε σε βάθος με το σύνολο 
της αντιλαϊκής και καταστροφικής πολιτικής των κυβερνώντων. Δεν μπορούμε όμως να 
μην αναφερθούμε στη ρατσιστική τους πολιτική απέναντι σε αιτητές ασύλου, πρόσφυγες 
και μετανάστες. Από τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Πουρνάρα, μέχρι 
και την πρόσφατη επαναπροώθηση των προσφύγων που μετά συνοδείας της κυπριακής 
αστυνομίας επέστρεψαν πίσω στο Λίβανο, παραβιάζοντας κάθε έννοια ανθρωπιάς, 
διεθνών συμβάσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η παιδεία ο φτωχός συγγενής
Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο μπάχαλο που επικρατεί στην Παιδεία και στον 
Πολιτισμό. Προχειρότητα, ανικανότητα και αυταρχισμός, οδήγησαν στο άνοιγμα των σχολείων 
με μοναδικό μέτρο αντιμετώπισης του κορωνοϊού την υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Το 

μαθητικό κίνημα απευθύνεται εις ώτα μη ακουόντων για κατάργηση ή έστω αναβολή των 
εξετάσεων ανά τετράμηνο, μείωση των μαθητών ανά τάξη, αύξηση των εκπαιδευτικών και των 
καθαριστριών στα σχολεία. Σε κλειστά αυτιά απευθύνονται και οι άνθρωποι του πολιτισμού, 
που αφέθηκαν στο έλεος τους, τη στιγμή που αυτοί και όλοι οι συναφείς με αυτούς κλάδοι, 
είναι οι πρώτοι που πλήττονται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με απώλειες 
των εισοδημάτων τους μερικώς και σε πολλές περιπτώσεις ολικώς. Τι να πούμε ακόμα για 
τη λογοκρισία και την επίθεση στην ελεύθερη έκφραση, διώκοντας καλλιτέχνη γιατί τους 
ενόχλησαν τα έργα του.

Μόνος δρόμος η οργάνωση!
Σε αυτό, το σαφώς αρνητικό για τα λαϊκά δικαιώματα πλαίσιο, είναι που καλούμαστε να βρούμε 
τη διέξοδο. Το μόνο σίγουρο, είναι ότι τίποτε δεν αλλάζει με τη μεμψιμοιρία, την παραίτηση 
και το τσουβάλιασμα όλων μας πως είμαστε τάχα το ίδιο. Όπως καταλαβαίνετε από τις πιο 
πάνω γραμμές, δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Κατ’ ακρίβειαν μας χωρίζουν εκ βάθρων η 
κοσμοαντίληψη και φιλοσοφία μας. Αυτοί εκπροσωπούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας 
και εμείς τα συμφέροντα των πολλών, του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας.

Για κάθε νέο και νέα, που δεν συμβιβάζεται με την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
που δεν σκύβει το κεφάλι στο φασισμό, στους πολέμους και την προσφυγιά, που αγανακτά 
με την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, η οργανωμένη πάλη είναι μονόδρομος. Για 
κάθε νέο και νέα, που θέλει ένα ειρηνικό μέλλον σε μια Κύπρο ομοσπονδιακή, λεύτερη 
κι επανενωμένη, χωρίς στρατούς, εγγυήτριες δυνάμεις, επεμβατικά δικαιώματα και 
συρματομπλέγματα, ο αντικατοχικός και αντιιμπεριαλιστικός αγώνας είναι μονόδρομος. 
Σε κάθε σχολείο, πανεπιστήμιο, χώρο δουλειάς, στέκι νεολαίας και γειτονιά, μένουμε 
δυνατοί! Δυναμώνουμε τον αγώνα μας! Να αλλάξουμε τη σαθρή πραγματικότητα. Να 
γίνουμε εμείς, αυτό που περιμένουμε.

•Χρίστος Χριστόφιας
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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Ν:  Από τις 6 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα έχουμε τη χαρά να σας 
φιλοξενήσουμε στην Κύπρο σε συναυλίες που διοργανώνει η 
ΕΔΟΝ. Με την Οργάνωση μοιράζεστε μια ολόκληρη ιστορία. 
Πως θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με την ΕΔΟΝ;

Κατ’ αρχήν να πούμε ότι λόγω του κορωνοϊού δεν θα γίνει το 
Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ φέτος, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί δεν θα σας 
λείψω. Πολύ καλά το σκέφτηκε η ΕΔΟΝ να κάνουμε 5 συναυλίες 
υπό τα περιοριστικά μέτρα. Η  σχέση μου με την ΕΔΟΝ είναι η ίδια σχέση που ισχύει με την Αριστερά όλου του 
κόσμου, όπως και της Ελλάδας, δεν την ξεχωρίζω. Είναι και θα είναι πάντοτε φιλική και συναγωνιστική.

Ν:  Φεστιβάλ ΕΔΟΝ σημαίνει και Βασίλης. Ποια η σημασία του Φεστιβάλ για εσάς; Τι σημασία έχουν για 
εσάς οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτού του τύπου;

«Φεστιβάλ ΕΔΟΝ σημαίνει και Βασίλης», αυτό το λες,  γιατί τραγουδώ εδώ και δεκαετίες στα φεστιβάλ 
ασταμάτητα μέχρι τώρα. Ο πολιτισμός είναι το πρώτο πράγμα που πολεμάει το σύστημα. Το σύστημα που 
θέλει τους ανθρώπους απολίτιστους, θέλει τους ανθρώπους πρόβατα και έχει δημιουργήσει ένα δικό του 
προβατοποιείο μέσω της τηλεόρασης και των άλλων Μ.Μ.Ε. Νομίζω ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. 
Όποιος καταλαβαίνει δηλαδή, θα πρέπει να δίνει το παρόν του πάντα και αυτά τα φεστιβάλ ευτυχώς έχουν 
ξεκινήσει και σε άλλες χώρες, όπως και στην Ελλάδα και γίνονται συνήθως κάθε καλοκαίρι. Άνθρωπος 
χωρίς πολιτισμό είναι ξύλο απελέκητο. Το πρώτο πράγμα που φοβούνται αυτοί είναι ο πολιτισμός, 
γιατί κανένας πολιτισμένος και συνειδητοποιημένος άνθρωπος δεν θα πάρει όπλο να σκοτώσει άλλο 
άνθρωπο ή  θα εκμεταλλευτεί άλλον άνθρωπο. Μεταξύ πολιτισμένων δεν γίνεται αυτό, η εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο.

Ν: Ολόκληρες γενιές έχουν μεγαλώσει με τη μουσική σας. Οι θαυμαστές σας, σας ακολουθούν 
και σας στηρίζουν διαχρονικά μικροί και μεγάλοι. Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η αγάπη 
του κοινού απέναντι στο πρόσωπο σας και στη μουσική σας;

Δεν θα τους έλεγα θαυμαστές, θα τους έλεγα ευαίσθητους ανθρώπους. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να 
δώσω είναι ότι αυτή η αγάπη οφείλεται στην αλήθεια των τραγουδιών που μου έτυχε ή έχω επιλέξει 
να τραγουδήσω. Είναι η αλήθεια των μεγάλων μας συνθετών και των μεγάλων μας στιχουργών 
– ποιητών. Είναι η σχέση αλήθειας που βγαίνει από εμένα σε σχέση με τις επιλογές μου και αυτό 
βγαίνει και στον κόσμο. Έτσι και τα τραγούδια αυτά, που είναι από τους μεγάλους ποιητές και 
τους μεγάλους συνθέτες, κλασικοποιούνται στο χρόνο και δεν ξεχνιούνται. Ένα κλασικό τραγούδι 
μένει για πάντα στο χρόνο.  

Ν: Γενιές ολόκληρες, δεκαετίες ολόκληρες ακούνε τον 
Βασίλη να τους λέει ότι αξίζει να υπάρχουμε για ένα όνειρο. 

Είστε από τους καλλιτέχνες που στρατεύτηκαν και δεν 
αποστρατεύτηκαν, αψηφώντας το οποιοδήποτε κόστος. 

Γιατί πιστεύετε ότι αξίζει να τηρείτε αυτή τη στάση;

Όταν πρωτομπήκα στη δισκογραφία η εταιρεία, μου έκανε πρόταση 
να τραγουδήσω διάφορες εμπορικές σάχλες και προσωπικά είχα τη 

θέση μου και τις αρχές μου. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να συμμετάσχω 
σε αυτό το παιχνίδι τους. Τραγουδάω εκείνο που με πονάει, έχω 

ανοιχτές τις κεραίες μου, μαζεύω τον πόνο των ανθρώπων και θέλω να 
τον κάνω τραγούδι. Ανήκω σε εκείνη τη μεριά των συνειδητοποιημένων 

ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς, η κοινωνικοπολιτική μου θέση είναι στην 
Αριστερά.

Ν: Η πανδημία δημιούργησε μια κρίση που έπληξε σε τεράστιο βαθμό 
τους καλλιτέχνες και όσους εργάζονται στον τομέα της μουσικής, 

του θεάτρου κλπ. Τι πιστεύετε θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία για 
να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση; Νομίζετε ότι τέτοιες συνθήκες 

ευνοούν την καλλιτεχνική δημιουργία ή την πνίγουν;

Νομίζω ότι η πολιτεία δεν θα κάνει τίποτα. Αντίθετα, αυτή η πανδημία που 
υπάρχει τώρα και γενικά οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, δεν πλήττει τις 

δημιουργίες. Αντίθετα, 
μπορούμε να πούμε ότι 

τις ενδυναμώνει. Όμως 
δυστυχώς, η πολιτεία 

δεν θα πάρει καμία θέση 
απέναντι στις οικονομικές 

ανάγκες αυτών που έχουν 
πληγεί από την πανδημία. 

Αφορίζει εν ψυχρώ, στην 
περίπτωση μας, μουσικούς, 

τεχνικούς, σκηνοθέτες, 
ηθοποιούς και ένα σωρό άλλους που είναι μέσα στο τρένο του πολιτισμού. Δυστυχώς 

αυτό συμβαίνει. Αλλά σε μια κοινωνία σοσιαλιστική θα μπορούσε το πρόβλημα να λυθεί 
με σοσιαλιστικούς τρόπους. Το πρόβλημα με τον κορωνοϊό βέβαια υπάρχει, δεν είμαι από 

εκείνους τους αρνητές που λένε πως δεν υπάρχει, αλλά νομίζω δεν αντιμετωπίζεται σωστά. 

Ν: Τα πράγματα στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολα αυτή τη στιγμή. 
Ειδικά οι νέοι νιώθουν να τους στριμώχνει η αβεβαιότητα, η ανεργία, η ανέχεια, τα 

αδιέξοδα. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να τους στείλετε;

Η νεολαία τα είχε πάντα αυτά τα προβλήματα με τον προσανατολισμό της και τη σιγουριά 
της. Δηλαδή, άνθρωποι βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και πάνε και γίνονται σουβλατζήδες. 

Δεν υπάρχει καμία προοπτική σε αυτό το σύστημα. Το θέμα είναι η υπομονή και ο αγώνας. Ο 
αγώνας μέσα από συνδικάτα, μέσα από φορείς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ο αγώνας! Έχω εμψυχώσει 

αυτά τα παιδιά όσο μπορούσα με το τραγούδι «Χρόνια πολλά στα 
παιδιά που ονειρεύονται, στα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα, στα 
παιδιά που τα θέλουνε όλα...».

•Επιμέλεια:
Σοφία Λαζαρή

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

5σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η

Το σύστημα που θέλει 
τους ανθρώπους 

απολίτιστους, θέλει 
τους ανθρώπους πρόβατα 

και έχει δημιουργήσει ένα δικό 
του προβατοποιείο μέσω 
της τηλεόρασης και των 

άλλων Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχει καμία 
προοπτική σε αυτό το 

σύστημα. Το 
θέμα είναι η υπομονή 

και ο αγώνας.

Οκτώβριος
2020
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ο Κεφάλαιο αποτελεί το ώριμο και 
σημαντικότερο έργο του Καρλ Μαρξ 
του οποίου ο τελικός σκοπός είναι 
«ν’ αποκαλύψει τον οικονομικό νόμο 

κίνησης της σύγχρονης κοινωνίας» (Μαρξ, 1976: 
σελ.16)

Το κεφάλαιο αποτελείται από 3 τόμους. Ο πρώτος 
τόμος έχει συγγραφεί, επιμεληθεί και εκδοθεί από 
τον ίδιο τον Μαρξ το 1867 με πλήρη τίτλο «Το 
κεφάλαιο: Μια κριτική στην πολιτική οικονομία». 
Μετά τον θάνατο του Μαρξ, ο Φρίντριχ Ένγκελς 
αναλαμβάνει το τιτάνιο έργο να συμμαζέψει και 
επιμεληθεί τις ογκώδεις χειρόγραφες σημειώσεις 
του Μαρξ εκδίδοντας τον δεύτερο και τρίτο 
τόμο το 1885 και 1894 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα 
μερικές φορές το επίσης τρίτομο έργο “Θεωρίες 
για την Υπεραξία” αναφέρεται ως 4ος τόμος του 
κεφαλαίου. Το κεφάλαιο πρωτο-εκδόθηκε στα 
γερμανικά και έχει φτάσει μεταφρασμένο σε όλη 
την υφήλιο.

Βασική προϋπόθεση για την συγγραφή του 
κεφαλαίου υπήρξε η ωρίμανση του ίδιου του 
αντικειμένου, η ανάπτυξη του καπιταλισμού 
ο οποίος το 19ο αιώνα, που έγραφε ο Μαρξ, 
βίωνε τα αποτελέσματα της βιομηχανικής 
επανάστασης, ενώ είχαν καταγραφεί και οι 
πρώτες καπιταλιστικές κρίσεις σε Ευρώπη αλλά 
και Αμερική.

Παράλληλα, ο Μαρξ δεν θα μπορούσε να 
προσφέρει στην ανθρωπότητα το κολοσσιαίο 
του έργο αν ο ίδιος δεν μπορούσε να καλύψει 
την υλικές/βιοποριστικές ανάγκες αλλά και 
ερευνητικές αναζητήσεις του.  Σημαντικός 
παράγοντας για τον βιοπορισμό του υπήρξε η 
οικονομική συμβολή/στήριξη που λάμβανε από 
τον Ένγκελς, επιτρέποντας του να εξασφαλίσει 
την βιολογική του αναπαραγωγή έστω και σε 
συνθήκες ανέχειας.  Όσο αφορά στις ερευνητικές 
προϋποθέσεις, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η 
επαφή του με τα κεκτημένα της Αγγλικής κλασικής 
πολιτικής οικονομίας τόσο μέσα από τις πρώτες 
μελέτες του Ένγκελς όσο και από τη δυνατότητα 
επισταμένης και εις βάθους μελέτης της κατά τη 
διάρκεια της εξορίας του στο Λονδίνο.

Αρχικά ο Μαρξ σκοπεύει να συγγράψει 6 
βιβλία για την πολιτική οικονομία: Κεφάλαιο, 
Γαιοκτησία, Μισθωτή Εργασία, Κράτος, Διεθνές 
Εμπόριο, Παγκόσμια Αγορά.  Ωστόσο την περίοδο 
1861-1865  επικεντρώνει την μελέτη του στο 
κεφάλαιο επεξεργαζόμενος την έκδοση 3 βιβλίων 
(αυτά που αποκαλούμε σήμερα ως 3 τόμους του 
Κεφαλαίου) στα οποία εκτός από το κεφάλαιο 
συμπεριλαμβάνουν (σε διαφορετικό βαθμό και 
βάθος) κάποιες από τις θεματικές/αντικείμενα 
του αρχικού πλάνου των 6 βιβλίων.

Ο πρώτος τόμος άπτεται της διαδικασίας 
παραγωγής κεφαλαίου, ο δεύτερος αφορά 
στη διαδικασία κυκλοφορίας (συστήματα 
αναπαραγωγής) ενώ ο τρίτος στις διαμορφώσεις 
της συνολικής διαδικασίας (τόκος, γαιοπρόσοδος, 
εμπορικό κέρδος, μέσο ποσοστό κέρδους).

Ο Μαρξ στο κεφάλαιο ασκεί «εμμενή κριτική» του 
αντικειμένου της κλασικής πολιτικής οικονομίας 
καταδεικνύοντας τα λογικά σφάλματα στα οποία 
εμπίπτουν οι κλασικοί αστοί οικονομολόγοι. 
Ταυτόχρονα ωστόσο προχωρεί και σε «θετική 
κριτική» ορίζοντας και ανασυγκροτώντας  
με θετικούς όρους την πολιτική οικονομία, 
καταγράφοντας και αναπτύσσοντας τη δική 
του ανάλυση.  Επιπρόσθετα, παρά την αυστηρή 
επιστημονικότατα και το βάθος του Κεφαλαίου, 
ο Μαρξ δεν γράφει με όρους και κίνητρα μιας 
«ακαδημαϊκής» αντιπαράθεσης μεταξύ ειδημόνων, 

αλλά γράφει με σκοπό να επηρεάσει τον δημόσιο λόγο, απευθυνόμενος στη λαϊκή 
συνείδηση και στις πλατιές μάζες, τους προλετάριους.

Η μαρξιστική μεθοδολογία βασίζεται στην υλιστική και διαλεκτική μέθοδο η 
οποία ξεκινά από την παρατήρηση των ιστορικά καταγεγραμμένων δεδομένων 
και γεγονότων και ακολούθως τα ερμηνεύει μέσα από τη λογική, δηλαδή την 
«επιστήμη εκείνων των γενικών (αναγκαίων, ανεξάρτητων από τη βούληση και από 
τη συνείδηση του ανθρώπου) νομοτελειών, που σ’ αυτές υποτάσσεται αντικειμενικά 
η εξέλιξη της συνολικής γνώσης της ανθρωπότητας» (Ιλιένκοφ, 2019: σελ. 38)

Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαλεκτικής σύνδεσης “ιστορικού-λογικού” παράγονται 
γενικές έννοιες και εξάγονται γενικοί νόμοι, επιστρέφοντας πάλι πίσω στα ιστορικά 
γεγονότα και ερμηνεύοντας τα μέσω των παραχθέντων νόμων και κατηγοριών.

Σε αντίθεση με τους κλασικούς αστούς οικονομολόγους ο Μαρξ αντιλαμβάνεται και 
αναλύει το άτομο και την κοινωνία μέσα στα κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια που 
τη διαμόρφωσαν. Οι οικονομικές κατηγορίες και κοινωνικές νομοτέλειες έχουν 
το χαρακτηριστικό της ιστορικότητας ενώ παραγωγή, διανομή, ανταλλαγή και 
κατανάλωση δεν ταυτίζονται αλλά και δεν διασπώνται από την ενότητα τους ως 
πτυχές μια ενιαίας οντότητας στην οποία όμως πρωτεύοντα ρόλο έχει η παραγωγή. 
(Μαρξ, 1992)

Χαρακτηριστική είναι η φράση του Μαρξ ότι αν ουσία και φαινόμενο ταυτίζονταν 
τότε ολόκληρη η επιστήμη θα ήταν περιττή (Στάιγκερβαλντ, 1984: σελ.72). Έτσι, ως 
πραγματικός  επιστήμονας και επαναστάτης έχει ως στόχο τη διάκριση και αποκάλυψη 
της συγκεκαλυμμένης ουσίας πίσω από αυτό που φαινομενικά μας παρουσιάζεται. 
Παίρνοντας την σκυτάλη από τους κλασικούς οικονομολόγους αναπτύσσει τη δική 
του εργασιακή θεωρία της αξίας και μέσα από τη διάκριση ζωντανής εργασίας και 
κεφαλαίου (νεκρής εργασίας) αποκαλύπτει την πηγή του κέρδους που προκύπτει 
από την εκμετάλλευση της ζωντανής εργασίας με μια από τις θεμελιωδέστερες 
ανακαλύψεις του, την υπεραξία (Μαρξ, 1976: σελ. 163). 

Φαινομενικά ο εργάτης ανταλλάσσει την εργασία του παίρνοντας ισοδύναμο χρηματικό μισθό. Ωστόσο ο Μαρξ αποδεικνύει ότι ο εργάτης στην 
πραγματικότητα δεν πουλά την εργασία του στον καπιταλιστή αλλά μόνο την εργασιακή του δύναμη, δηλαδή την δυνατότητα του να εργαστεί.  
Ο καπιταλιστής βάζει τον εργαζόμενο να δουλέψει περισσότερη ώρα δημιουργώντας περισσότερη αξία από την ισοδύναμη αξία του μισθού που 
θα πληρωθεί. Στον Μαρξισμό η εκμετάλλευση παύει να είναι ένα αφηρημένο εννοιολόγημα καθώς είναι συγκεκριμένη και μετρήσιμη. 

Ωστόσο το σημαντικότερο είναι ότι η (μάζα της) υπεραξίας αποτελεί τη βάση των τριών κυριότερων μαρξιστικών θεωριών κρίσης στις οποίες 
βασίζεται και η τεκμηρίωση για τα ιστορικά όρια της κεφαλαιοκρατίας.  Η Μαρξιστική πολιτική οικονομία στο σύνολο της μετέτρεψε τον 
σοσιαλισμό, από ουτοπικό ηθικολογικό πολιτικό ρεύμα του 19ου αιώνα (με τους Saint-Simon, Fourier, Owen κ.α.) σε επιστήμη, αποκαλύπτοντας 
τους αντικειμενικούς νόμους του καπιταλισμού καθώς και το αναγκαίο και νομοτελειακά αναπόφευκτο της κομμουνιστικής ενοποίησης της 
ανθρωπότητας (Ένγκελς, 2011: σελ.59-68).  

Η μαρξιστική κοσμοαντίληψη συνολικά και η μαρξιστική πολιτική οικονομία ειδικά προσέφερε το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για να 
υλοποιηθεί «η ιστορική αποστολή του σύγχρονου προλεταριάτου (σ.σ. η οποία είναι) να πραγματώσει αυτή την κοσμοαπελευθερωτική πράξη.  
Καθήκον της θεωρητικής έκφρασης του προλεταριακού κινήματος, του επιστημονικού σοσιαλισμού, είναι να εξερευνήσει τους ιστορικούς όρους 
και επομένως την ίδια τη φύση αυτής της κοσμοαπελευθερωτικής πράξης και έτσι να κάνει συνείδηση στην προορισμένη για δράση και σήμερα 
καταπιεζόμενη τάξη τους όρους και τη φύση της δράσης» (Ένγκελς, 2011: σελ.109).

Το Κεφάλαιο και ο Μαρξισμός παραμένουν ένα ανοικτό ερευνητικό-επιστημονικό πρόγραμμα που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται με 
σημαντικότερη ανάπτυξη/επέκταση τη Λενινιστική θεωρία. Το σύγχρονο προλεταριάτο οφείλει να μελετά και να αξιοποιεί διαλεκτικά τα κεκτημένα 
της Μαρξιστικής Θεωρίας ως απαραίτητο και καθοριστικό εργαλείο για την οριστική εξάλειψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο που 
θα σηματοδοτήσει «το τέλος της ανθρώπινης προϊστορίας και την έναρξη της ανθρώπινης ιστορίας». (Μαρξ, 1992).

•Πέτρος Πέτρου
Συνεργάτης «Ν»

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικής Οικονομίας

Τ Η μαρξιστική 
κοσμοαντίληψη 
συνολικά και η 

μαρξιστική πολιτική 
οικονομία ειδικά 

προσέφερε το απαραίτητο 
επιστημονικό υπόβαθρο για 

να υλοποιηθεί «η 
ιστορική αποστολή 

του σύγχρονου 
προλεταριάτου 

(σ.σ. η οποία είναι) 
να πραγματώσει αυτή την 
κοσμοαπελευθερωτική 

πράξη
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Ελεγκτική Υπηρεσία: Αποστολή της η διενέργεια 
ανεξάρτητου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου οικονομικού, 
διαχειριστικού και κανονιστικού ελέγχου στον δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς δημόσιου 
απολογισμού, βέλτιστης διαχείρισης των δημόσιων πόρων 
και καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.

Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας: Πρώην Υπουργός 
Άμυνας, μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε 
από τον Γενικό Εισαγγελέα με εντολή να διερευνήσει 
όλες τις περιπτώσεις της κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης 
ξένων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων εννοείται και 
των δικών του πελατών. 

Γενικός Εισαγγελέας: (ο ίδιος με τον πιο πάνω), πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης (ναι, 
δικαιοσύνης) που συμμετείχε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις οποίες εξετάστηκαν 
αιτήσεις για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση ξένων επενδυτών, οι οποίες τώρα θα εξεταστούν 
από την Ερευνητική Επιτροπή την οποία διόρισε ο ίδιος.

Υπουργικό Συμβούλιο: Νίκος Αναστασιάδης, Κυριάκος Κούσιος, Έμιλυ Γιολίτη, Μάριος 
Δημητριάδης, Σάββας Αγγελίδης και Νατάσα Πηλείδου πρώην και νυν μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (της Κυβέρνησης) που συνδέονται με γραφεία που υπέβαλαν αιτήσεις οι οποίες 
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Υπουργός Εσωτερικών: Ζητά 
με απόρρητη επιστολή από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία (την πάνω, την «ανεξάρτητη») να 
μην δημοσιοποιήσει την έκθεσή της για τις 
πέντε κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις που 
περιλαμβάνονται στο Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα.

Πέντε (5) κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις:  
Τόσες πρόλαβε να δει η Ελεγκτική 
Υπηρεσία, αφού μετά την εξασφάλιση των 
πέντε φακέλων, ο Υπουργός Εσωτερικών 
έδωσε ρητή εντολή στους λειτουργούς του 
Υπουργείου Εσωτερικών να μη δώσουν άλλους 
φακέλους στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Διαταγή παρουσίασης 
εγγράφου»: Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (ΚΕΦ.155) 6.-(1) Ο ανακριτής δύναται 
κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για ποινικό αδίκημα, αν αυτός θεωρεί την παρουσίαση κάποιου 
εγγράφου αναγκαία ή επιθυμητή για τους σκοπούς της ανάκρισης, να εκδώσει γραπτή διαταγή 
στο πρόσωπο υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται το έγγραφο αυτό ή πιστεύεται 
ότι βρίσκεται, απαιτώντας από αυτό την παρουσίαση του εγγράφου σε τέτοιο εύλογο τόπο και 
χρόνο ως ήθελε καθοριστεί στη διαταγή.

Ανάκριση για ποινικό αδίκημα: Η κυβέρνηση που έχει μέλη όλους τους πιο πάνω 
στήνει μια επιχείρηση στη Βουλή, κατά την οποία στέλνει ανακριτές της Αστυνομίας, οι οποίοι 
προσκομίζουν «διαταγή παρουσίασης εγγράφου» (την ίδια την πιο πάνω, ναι),  υπό την απειλή 
ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ασκηθεί ποινική δίωξη για φυλάκιση του Γενικού Διευθυντή 
του Σώματος.

Βουλή: Εκεί που αποφάσισε (η ίδια ξανά) Κυβέρνηση να στρέψει την προσοχή. Μετά 
βοηθών αυτή τη φορά. Το νομοθετικό σώμα της Δημοκρατίας που κατηγορείται για τη διαρροή 
απόρρητων εγγράφων σε ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο που έκανε έρευνα για τις κατ’ εξαίρεση 
πολιτογραφήσεις. Εξ’ ου και το ποινικό αδίκημα για το οποίο διέταξε έρευνα η Κυβέρνηση. Η ίδια 
Κυβέρνηση στην οποία «ξέφυγαν» κάποια «μικρά» ποινικά αδικήματα των νεών μας συμπατριωτών, 
βλέπει ποινικά αδικήματα δύο ταχυτήτων: τα δικά μας, του γειτόνου μας (διπλής). 

Al Jazeera: Το ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο που τόλμησε να κάνει διερευνητική 
δημοσιογραφία στην εποχή του κουτόχορτου και έχει τα εξής επιβαρυντικά: «εδρεύει σε μια χώρα 
η οποία είναι γνωστή για τις φιλοτουρκικές της θέσεις και η οποία μόλις πρόσφατα στήριξε με 15 

δισεκατομμύρια την οικονομία της Τουρκίας» 
όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Φυσικά, 

δεν είναι μόνο η φύση του πρακτορείου που οδηγεί στην 
αμφισβήτηση των παρατυπιών που αποκαλύπτει, αλλά και οι ίδιες 

οι παρατυπίες, τις οποίες ο Υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά, 
παραθέτοντας βάσιμα και αληθή στοιχεία. Τι; Όχι; 

Βάσιμα και αληθή στοιχεία: «Tο δίκτυο παραλείπει να 
αναφέρει ότι πρόκειται για γεγονότα που συνέβησαν πολύ αργότερα 
από την πολιτογράφησή τους και συνεπώς δεν θα μπορούσαν να 
ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεών τους», δήλωσε ο 
Υπουργός Εσωτερικών και δεν έχουμε παρά να του παραθέσουμε 
επιγραμματικά μερικά μόνο παραδείγματα.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Οι βοηθοί. Αυτοί που άλλαξαν τίτλο στο πρόβλημα από 
«πολιτογραφήσεις εγκληματιών» σε «διαρροές απόρρητων εγγράφων». Αυτοί για τους οποίους, 
από όλα τα παραπάνω το πρόβλημα είναι μόνο αυτό το ένα (1) σημείο, οι διαρροές. Αυτοί που 
χωρίς να έχουν καμία σχέση με την Κυβέρνηση έχουν τυχαία συγγενείς στο Προεδρικό και την 
Πινδάρου. Αλλά αυτό είναι άλλο άρθρο. Μόνο του. 

Αποπροσανατολισμός: Το ζήτημα με τα ΜΜΕ στην προκειμένη είναι η εξόφθαλμη 
προπαγάνδα για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την ουσία των γεγονότων. Το 
ζήτημα είναι ότι αντί να υποχρεώσουν οι δημοσιογράφοι την Κυβέρνηση να απολογηθεί για τα 
«λάθη» και τις συμπεριφορές της που αν μη τι άλλο αφήνουν εκτεθειμένη διεθνώς την Κυπριακή 
Δημοκρατία, καταναλώνουν απίστευτες ποσότητες ενέργειας και μελανιού, ώστε να μας πείσουν 
ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι εγκρίνουν πολιτογραφήσεις εγκληματιών, αλλά το ότι το ξέρουν 
κι άλλοι εκτός από αυτούς. Εξ’ άλλου τις τελευταίες μέρες στα ΜΜΕ επαναλαμβάνεται συνεχώς 
η προσέγγιση του Υπουργού Εσωτερικών (του ίδιου που εμποδίζει την έρευνα της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας) για την αξιοπιστία της χώρας ότι «η όποια ζημιά έχει υποστεί στην αξιοπιστία της 
από τη λειτουργία του προγράμματος, προέρχεται από κακοήθειες, που φροντίζουν κάποιοι από 
καιρού εις καιρόν, και πρέπει να προβληματίζει όλους ιδιαίτερα στο εσωτερικό, να διοχετεύουν» 
και στις ελάχιστες αναφορές στο ζήτημα των διαβατηρίων ότι όλα γίνονται «Είτε γιατί πρόκειται 
για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα έναντι κάποιων άλλων χωρών, είτε γιατί βρίσκεται η Κύπρος 
στη δεδομένη στιγμή και όχι μόνο μεταξύ πολιτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ κάποιων άλλων 
χωρών, είτε στην προκειμένη περίπτωση ξεκάθαρα γιατί υπάρχει μια κατευθυνόμενη προσπάθεια 
να πληγεί τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η οικονομία της χώρας»

Εξευτελισμός: Το να υποτιμάς τη νοημοσύνη των πολιτών, να καπηλεύεσαι κάθε μορφή 
εξουσίας που σου δόθηκε, να αποπροσανατολίζεις με παροιμιώδη ανυπόστατα επιχειρήματα, 
να έχεις κάνει τη χώρα σου ρεζίλι διεθνώς και να μιλάς για ευλογία. Όταν η μόνη ανάπτυξη που 
κατάφερες να φέρεις με το ξεχείλωμα του επενδυτικού προγράμματος της χώρας σου, να είναι 
η κτηριακή και ακόμα κι αυτή να είναι πλασματική. Να κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία κι 
εσύ να προσπαθείς να σώσεις μόνο το τομάρι σου. 

•Χάρις Ζαντή
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»
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Το ζήτημα είναι ότι αντί 
να υποχρεώσουν οι 
δημοσιογράφοι την 

Κυβέρνηση να απολογηθεί,.., 
καταναλώνουν απίστευτες 

ποσότητες ενέργειας και μελανιού, 
ώστε να μας πείσουν ότι το πρόβλημα 
δεν είναι ότι εγκρίνουν 
πολιτογραφήσεις 

εγκληματιών, αλλά το 
ότι το ξέρουν κι άλλοι 

εκτός από αυτούς





ς εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική διοίκηση, πάντα με ενδιέφεραν θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η συμμετοχή μου στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELMIP: Empowering Learning Models in Prison, ως ερευνητική συνεργάτρια και εκπαιδεύτρια μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το 
Τμήμα Φυλακών, τους υπεύθυνους εκεί για θέματα εκπαίδευσης και τους κρατούμενους και να επιδιώξω την εμπλοκή και συμμετοχή μου και σε αλλά προγράμματα 
και έρευνες. Εξάλλου, ως παιδαγωγός με ενδιαφέρει η εκπαίδευση με μη τυπικούς μαθητές και μη τυπικούς ενήλικες και θεωρώ πως με την παρούσα έρευνα θα 
καταφέρω να   αναδείξω σημαντικές πτυχές για την εκπαίδευση των φυλακισμένων στην Κύπρο. 
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• Να εκπαιδευτούν ώστε 
να εφαρμόζουν πολιτικές 
στο πλαίσιο του σεβασμού 
των ανθρωπίνων 
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν , 
παρέχοντας ασφάλεια 
και αξιοπρεπή 
μεταχείριση. Οι 
πολιτικές αυτές πρέπει 
να τηρούν τις βασικές 
θεμελιώδεις αρχές της 
δικαιοσύνης και τους 
κανόνες δικαίου.
• Να βελτιώσουν τις 
γνώσεις  τους σχετικά 
με τον εντοπισμό, 
την αξιολόγηση και 
την αποκατάσταση 
των ριζοσπαστικών 
συμπεριφορών, αφού εξοικειωθούν με τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ.
• Να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία του ρόλου τους στις διαδικασίες υλοποίησης της 
αποκατάστασης και των προγραμμάτων επανένταξης.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9 ενδυναμωτικά εργαστήρια για το 
προσωπικό των φυλακών στις εξής κατηγορίες:

• Γνωριμία και εισαγωγή στις έννοιες 
• Ταυτότητες, στερεότυπα και 
προκαταλήψεις 
• Μεικτές μεταναστευτικές ροές, 
ξενοφοβία και ρατσισμός 
• Δικαιώματα, σωφρονισμός και 
πλαίσιο προστασίας
• Συναισθηματική Νοημοσύνη και 
Διαδικασίες Ενδυνάμωσης
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 
και διαμεσολάβησης 
• Βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και 
φυλακές 
• Εκτίμηση κινδύνου και αντιμετώπιση 
• Επανένταξη 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής μέσα από την Ευρωπαϊκή 
Ατζέντα για την Ασφάλεια και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ενίσχυση της αντιμετώπισης, από την ποινική δικαιοσύνη, της ριζοσπαστικοποίησης (2015). Παρόλο 
που στο παρόν στάδιο το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης είναι σπάνιο στις Κυπριακές Φυλακές, 
ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των κρατουμένων, το πρόγραμμα ELMIP επιδιώκει την αναχαίτιση του 
ριζοσπαστισμού στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Το ELMIP χτίζει πάνω σε προηγούμενη εμπειρία των εταίρων του προγράμματος σε θέματα ενδυνάμωσης 
κρατουμένων και ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής με σκοπό την ομαλή 
αποκατάσταση και επανένταξή τους στην κοινωνία, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού των 
Φυλακών ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με σεβασμό τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων μηνών που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα,  πραγματοποιήθηκαν 
με επιτυχία μια Διάσκεψη Τύπου, τρεις εκδηλώσεις ενημέρωσης για το κοινό, δύο ημερίδες ενημέρωσης 
για το προσωπικό των φυλακών και ένα τελικό σεμινάριο.  Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
γενικότερα περιλάμβανε ενημέρωση για τις δράσεις του έργου, από τους επιστημονικούς συνεργάτες 
του. Επίσης, εκπαιδευτές του προγράμματος έκαναν παρεμβάσεις για την εμπειρία τους κατά την 
υλοποίηση σεμιναρίων στις φυλακές. Στις προαναφερθέντες εκδηλώσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
του Συμβουλίου των Φυλακών και άτομα που ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν περισσότερο για το 

πρόγραμμα. 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ELMIP δραστηριοποιείται στο χώρο των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναρτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα 
του προγράμματος (https://elmip.euc.ac.cy/), στο Facebook (EL-
MIP-Project) και στο Instagram (elmipproject). 

•Εύη Θεράποντος
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Υποψήφια διδάκτωρ κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELMIP

Την περίοδο 2018-2019 το 
Τμήμα Φυλακών Κύπρου 
συνεργάστηκε με το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
ELMIP. Το πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτήθηκε από 
το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, την Enoros Consult-
ing Ltd (Κύπρος), την Ergo-
plan A.E. (Ελλάδα) και το 
Τμήμα Φυλακών Κύπρου. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
έργου ήταν ο καθηγητής του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου Δρ. Μάριος Βρυωνίδης. 

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να προσφέρει ανεκτίμητα εκπαιδευτικά εφόδια 
στους κρατουμένους και στο προσωπικό των Φυλακών μέσα από καινοτόμες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εξειδικευμένη κατάρτιση. Συγκεκριμένα, όσον 
αφορά στους κρατούμενους, στόχευε:

• Να ενδυναμωθούν για να αναλάβουν τη διαχείριση των προσωπικών, 
κοινωνικών και οικονομικών τους θεμάτων προκειμένου να βελτιώσουν τη 
διαβίωσή τους κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, άλλα και να διατηρήσουν 
αυτές τις δεξιότητες μετά την αποφυλάκιση, ώστε να τους φανούν χρήσιμες για 
την επανένταξή τους στην κοινωνία.
• Να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για απασχόληση μετά την αποφυλάκισή 
τους.
• Να προωθήσουν δεξιότητες ενεργού πολίτη.
• Να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές τους 
δεξιότητες.
• Να εδραιώσουν μια σταθερή βάση αξιών και πεποιθήσεων που συνδέονται με 
τα καθιερωμένα κοινωνικά θέσμια και τις επικρατούσες κοινωνικές διαδικασίες.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 20 ενδυναμωτικά 
εργαστήρια για τους κρατούμενους κάτω από τις 
εξής κατηγορίες: 

• Κοινωνική ποικιλομορφία και πολυπολιτισμικότητα στις σύγχρονες 
κοινωνίες.
• Διαδικασίες 
ενδυνάμωσης: 
ψυχολογική και 
συναισθηματική στήριξη.
• Αναγνώριση και 
αντιμετώπιση των 
συναισθημάτων.
• Ανάπτυξη βασικών 
δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων.     
• Ανάπτυξη προφίλ 
εργασίας για τη 
μεγιστοποίηση 
των δυνατοτήτων 
απασχόλησης για 
αποφυγή υποτροπής.
• Ενίσχυση των αξιών 
ενεργούς πολιτότητας.

Οι στόχοι που τέθηκαν για το προσωπικό του 
Τμήματος Φυλακών ήταν: 

• Να εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου 
να αντιμετωπίζουν τους κρατούμενους με ευαισθησία και κατανόηση, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισμικότητα, τις διαφορές  των θρησκευτικών 
αξίων και εκφράσεων.
• Να μπορούν να οικοδομούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους 
κρατουμένους.
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αρακολουθούμε με ανησυχία την κατάσταση στην 
Κολομβία μετά τη δολοφονία του δικηγόρου Javier Ordóñez 
από τα χέρια δύο αστυνομικών.

Η κυβέρνηση του Duque καταστέλλει βάναυσα τις λαϊκές κινητοποιήσεις 
που απαιτούν δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα άλλους δέκα θανάτους. Τους τελευταίους 
μήνες, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις αστυνομικής βαρβαρότητας που προκλήθηκαν από 
την κυβέρνηση κατά των διαδηλωτών και κατά τη διάρκεια των μηνών κράτησης λόγω της 
πανδημίας. Οι αρχές πρέπει να διεξάγουν αξιόπιστες έρευνες και να λογοδοτούν στους υπεύθυνους 
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των αστυνομικών δυνάμεων και του στρατού. 

Τα επεισόδια αυτά αποτελούν μέρος μιας κουλτούρας βίας που είναι διαρθρωτική στην Κολομβία 
και για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως εγγυητής της ειρηνευτικής συμφωνίας, έχει 
τεράστια ευθύνη.

Εκατοντάδες κοινωνικοί ηγέτες, συνδικαλιστές ηγέτες και πολιτικοί υποψήφιοι έχουν 
δολοφονηθεί από την υπογραφή της συμφωνίας στην Αβάνα. Μέχρι στιγμής φέτος 
έχουν γίνει περισσότερες από 50 σφαγές στη χώρα. Τον Αύγουστο, περισσότεροι 
από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, οι περισσότεροι από τους 
οποίους ήταν νέοι. Καταδικάζουμε την καταστολή και την περιθωριοποίηση 
των νέων και κοινωνικών ηγετών της χώρας, καθώς και την ποινικοποίηση 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης δεν εκπληρώνεται. Η κυβέρνηση του Dugue 
υπονομεύει την πρόοδο που έχει σημειώσει ο λαός που έχει θέσει την ειρήνη και 
τη συμφιλίωση πάνω από κάθε άλλο στόχο. Δεδομένης της αύξησης της πολιτικής 
βίας στην Κολομβία, ζητούμε από την ΕΕ να εφαρμόσει έλεγχο στα κονδύλια που 
έχουν εκταμιευθεί για τη στήριξη της ειρηνευτικής συμφωνίας και να ενθαρρύνει την 
πρόοδο στην εφαρμογή της, ιδίως σε σχέση με το σημείο 2 όσον αφορά την Ειδική 
Μονάδα Ερευνών, η οποία λαμβάνει την υποστήριξη της ΕΕ, για τη διάλυση των 
παραστρατιωτικών ομάδων. 

Η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από την κυβέρνηση της Κολομβίας να τερματίσει τη 
βία, την αστυνομική βαρβαρότητα και την ατιμωρησία, σεβόμενη την ειρηνευτική 
συμφωνία που εκπληρώνει τις επιθυμίες του κολομβιανού λαού για αλήθεια, 
δικαιοσύνη, αποζημιώσεις και μη επανάληψη της σύγκρουσης.

Π
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Παιδεία αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο, ένα βασικό, δομικό 
πυλώνα για κάθε κοινωνία. Είναι σαφές ότι το τι συμβαίνει στην 
Παιδεία, διαχρονικά, απασχολεί, προβληματίζει και κινητοποιεί 
μια μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά και φορέων. 

Πέραν από τη σημασία που έχει ο ρόλος της Παιδείας, άλλωστε, αν 
αναλογιστεί κανείς πόσος κόσμος εργάζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και παράλληλα  επαγγέλματα, αλλά και πόσες οικογένειες έχουν 
παιδιά σε σχολεία και πανεπιστήμια, αυτό καθίσταται απόλυτα λογικό.
 

Τα τελευταία χρόνια, ίσως σε εντονότερο βαθμό από ότι προηγουμένως, 
τα ζητήματα της Παιδείας στον τόπο μας έχουν απασχολήσει 

Η ιδιαίτερα τον δημόσιο διάλογο. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι η Δημόσια Παιδεία στην Κύπρο 
διέρχεται μια παρατεταμένη κρίση. Αυτό δεν θα μπορούσε παρά να συνδεθεί τόσο με τις ιδιαίτερες συνθήκες 
τις οποίες διερχόμαστε (οικονομική κρίση, αδιέξοδο στο κυπριακό, κορωνοϊός) αλλά και με το γεγονός ότι στο 
πηδάλιο της εξουσίας βρίσκεται ο Νίκος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ. Θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς: Είναι 
κανείς που δεν θέλει να έχει ένα αξιόλογο επίπεδο Παιδείας με λειτουργικά σχολεία κοκ; Δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε σίγουρα την απάντηση, μπορούμε ωστόσο με σιγουριά να πούμε ότι η Παιδεία και οι ανάγκες της 
δεν βρίσκονται στην ίδια σειρά προτεραιότητας για όλους.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη αλλά και ο ΔΗΣΥ 
διαχρονικά έχει δώσει αρκετά δείγματα γραφής για 
τη φιλοσοφία τους ως προς τη Δημόσια Παιδεία του 
τόπου. Θα μπορούσε κανείς να πάει αρκετά πίσω, 
στην άρνηση για δημιουργία δημόσιων κυπριακών 
πανεπιστημίων, στις κατά καιρούς δηλώσεις και 
προτάσεις ενάντια στον δημόσιο και δωρεάν 
χαρακτήρα της Παιδείας και άλλα πολλά. Ας δούμε 
όμως ποια είναι σήμερα η κατάσταση και ποιες 
πολιτικές μας οδήγησαν εδώ.

Πρώτα και κύρια, η Παιδεία δεν θα μπορούσε να 
αποτελέσει εξαίρεση στη συνολικότερη αντιλαϊκή  
πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Είναι 
ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις για την Παιδεία από 
την παρούσα κυβέρνηση λαμβάνονται με μοναδικό 
γνώμονα τους οικονομικούς ισολογισμούς και όχι τις 

κοινωνικές ανάγκες και κάποιο συγκεκριμένο πλάνο ή όραμα. Χαρακτηριστικότερο, ίσως 
παράδειγμα της λογικής που διέπει την κυβέρνηση είναι η πρόσληψη εκπαιδευτικών με 
το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, την ίδια στιγμή που ολόκληρη η κοινωνία αντιδρά 
και φωνάζει για τις αντίστοιχες πολιτικές που ακολουθούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Το κύριο χαρακτηριστικό της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ και όλων των υπουργών Παιδείας που 
διορίστηκαν αυτά τα χρόνια υπήρξε ο αυταρχισμός, ο πειραματισμός και η προχειρότητα. 
Οι πλείστες αποφάσεις πάρθηκαν χωρίς να προηγηθεί διάλογος με τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, ενώ υπήρξε και απόλυτη απαξίωση εκ μέρους τους στις όποιες εισηγήσεις-
αντιδράσεις των άμεσα εμπλεκόμενων αυτών μερών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα 
Νέα Ωρολόγια Προγράμματα, οι αλλαγές στους σχολικούς κανονισμούς, οι εξετάσεις ανά 
τετράμηνο κ.α. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της 
καταστολής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για να εμποδίσει διεκδικήσεις των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών. 

Ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα για την προχειρότητα που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση 
σε σχέση με την Παιδεία, να είναι το «σίριαλ» με το άνοιγμα των σχολείων τη φετινή χρονιά 
σε συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού. Μια κατάσταση την οποία γνώριζαν από τον 
Μάρτη, έχοντας όλα τα δεδομένα μπροστά τους και οδηγηθήκαμε την τελευταία κυριολεκτικά 
στιγμή να ενώνουμε θρανία και να αναβάλλουμε το άνοιγμα των σχολείων ελέω… καύσωνα.

Η συζήτηση που ανοίχτηκε με αφορμή τα πρωτόκολλα και τη λειτουργικότητα των σχολείων 
έφερε στην επιφάνεια και προβλήματα που χρονίζουν στον τομέα της Παιδείας στον τόπο 
μας. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και αντίστοιχα του αριθμού των εκπαιδευτικών 
ανά μαθητή, η έλλειψη κλιματιστικών, οι προβληματικές υποδομές είναι μερικά από αυτά. 
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης, όπου κανείς συναντά 
την απόγνωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών για τις ελλείψεις και την 
αδιαφορία που συναντούν από την πολιτεία. 

Χαρακτηριστικό επίσης της φιλοσοφίας της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της βίας και 
της παραβατικότητας στα σχολεία. Την ώρα που αναλογεί ένας ψυχολόγος-σύμβουλος 
για ορισμένες χιλιάδες παιδιά και το σχολείο περιορίζεται στην κάλυψη της διδακτέας 
ύλης, γύρω υψώνονται κάγκελα και στήνονται φρουροί μετατρέποντας τα σχολεία σε 
φυλακές. Θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα και η πολιτική των κυβερνώντων σε 
σχέση με τα παιδιά μεταναστών που αντί να ενισχύει αποφασιστικά τις διαδικασίες 
και τις προσπάθειες ομαλής ένταξης στο σχολείο και την κοινωνία, επιλέγει να τα 
περιθωριοποιεί.

Παράλληλα με τα σοβαρά αυτά ζητήματα, το σημαντικότερο θέμα δεν μπορεί παρά να 
είναι το περιεχόμενο και η κατεύθυνση της Παιδείας. Θα πρέπει να αποτελεί παραδοχή 
ότι παρά τις όποιες προσπάθειες και κατά καιρούς μεταρρυθμίσεις, η Παιδεία 
στην Κύπρο βρίσκεται εγκλωβισμένη από τη μια σε ένα εθνοκεντρικό περιεχόμενο 
προσδεμένο σε βαθύ θρησκευτικό δόγμα και παράλληλα σε μια βαθμοθηρική δομή 
και λειτουργία που αδυνατεί να εμβαθύνει την κριτική σκέψη και να αναπτύξει 
το πνεύμα των μαθητών. Όποτε η Δεξιά βρέθηκε σε θέσεις εξουσίας ενίσχυσε τα 
χαρακτηριστικά αυτά του σχολείου που ταιριάζουν γάντι τόσο στα αφηγήματα και 
τον πολιτικό της λόγο όσο και στην ιδεολογική προσέγγισή της σε σχέση με το τι 
πρέπει να προσφέρει η Παιδεία. Όλα αυτά μπορεί κανείς εύκολα να τα συνδέσει 
και με άλλες διεργασίες στις οποίες πρωταγωνιστεί η δεξιά, όπως η προσπάθεια 
για διαχωρισμό των κλάδων-επαγγελμάτων σε παραγωγικά και μη, στην πλήρη 
απαξίωση του πολιτισμού και των ανθρώπων του, στη δαιμονοποίηση ευρύτερα 
του δημόσιου και ημικρατικού τομέα, στην υπόσκαψη του συνδικαλισμού, στην 
υιοθέτηση και προαγωγή εθνικιστικού και ρατσιστικού λόγου και πολιτικής κοκ.
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Η διακυβέρνηση Χριστόφια

Η πενταετής διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια έχει αφήσει τη σφραγίδα της στην 
Παιδεία με τις τομές και την προσπάθεια για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 
Αναφέρουμε ορισμένα μέτρα επιγραμματικά:
- Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 25
- Εφαρμογή θεσμού σχολικού λεωφορείου
- Δημιουργία Μουσικών και Αθλητικών σχολείων
- Θεσμοθέτηση διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
- Επιδότηση σε μαθητές Γυμνασίου για αγορά Ηλ. Υπολογιστή
Τα μέτρα αυτά είναι ενδεικτικά για την φιλοσοφία που είχε η τότε κυβέρνηση. 
Θα θέλαμε όμως να σταθούμε ιδιαίτερα σε μια άλλη πρωτοβουλία του τότε 
Υπουργείου Παιδείας. Παραθέτουμε εγκύκλιο του 2009: «Δεύτερος στόχος 
σχολικής χρονιάς 2009 – 2010 για την καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής 
συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση 
της πατρίδας και του λαού μας». Αυτός ο στόχος που ήταν στόχος ζωής για 
τον αείμνηστο σ. Δημήτρη Χριστόφια και συστατικό στοιχείο διαχρονικά της 
κυπριακής Αριστεράς, εμπερικλείει ταυτόχρονα τη διάθεση και την προσπάθεια 
για τομές στο περιεχόμενο και την κατεύθυνση της Παιδείας και παράλληλα σηματοδοτεί και έναν από τους σοβαρούς 
παράγοντες που προκάλεσαν την αντίδραση του κατεστημένου και της Δεξιάς που έβαλαν ταφόπλακα ουσιαστικά στις 
προσπάθειες για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Το Λαϊκό Κίνημα στην πρώτη γραμμή

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάθε κατάκτηση των μαθητών, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών και κάθε βήμα της 
Παιδείας προς τα μπρος φέρει την σφραγίδα και τους αγώνες του Λαϊκού Κινήματος. Είναι στο χέρι των άμεσα εμπλεκόμενων 
αλλά και συνολικότερα της κοινωνίας να παλέψει και να πετύχει δραστικές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης. Να 
πετύχουμε ένα σχολείο που να ξεφεύγει από το κυνηγητό των εξετάσεων, των βαθμών και της επιτυχίας στη λογική του 
«θάνατός σου η ζωή μου». Ένα σχολείο που να προάγει τις επιστήμες, τη διαπαιδαγώγηση, την απασχόληση με τις τέχνες, 
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ένα σχολείο που να μπορεί να βγάζει ολοκληρωμένους ανθρώπους με ευρύτητα στο 
πνεύμα και στη Γνώση και όχι πρωταθλητισμό στην κάλυψη της διδακτέας ύλης. Ένα σχολείο που να παρέχει ίσες ευκαιρίες 
σε όλους, που να καλύπτει τις ανάγκες και του τελευταίου μαθητή, που να διασφαλίζει ένα ευχάριστο περιβάλλον για 
τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, που να εμπνέει εμπιστοσύνη και στον τελευταίο γονιό. Ένα σχολείο που να εμβαθύνει 
τον δημόσιο χαρακτήρα του, που να απαμβλύνει τα σπίτια από τα δυσβάσταχτα έξοδα για αγορά σχολικών και κάλυψη 
των φροντιστηρίων. Ένα σχολείο που να προάγει και να σέβεται τον 
συνδικαλισμό τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. 
Που να αποτελεί χώρο ελεύθερης έκφρασης, ανταλλαγής ιδεών και 
ζύμωσης για όλους.*  

Σίγουρα το σχολείο δεν είναι κάτι ξεκομμένο από την υπόλοιπη 
κοινωνία. Αντίθετα, πολλές φορές έχει ειπωθεί ότι αποτελεί 
μικρογραφία της. Αναπόφευκτα εκεί αντανακλάται η αδικία του σάπιου 
συστήματος, οι ταξικές και κοινωνικές διαφορές. Εκεί εφαρμόζεται 
και αναπαράγεται η «φόρμουλα» ενός συστήματος βασισμένου πάνω 
στους νόμους της αγοράς, της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Σαφώς 
και το όραμα για ένα δημόσιο και πραγματικά δωρεάν σχολείο, για 
ανθρωποκεντρική Παιδεία των επιστημών και της Γνώσης μπορεί να 
το δει κανείς ολοκληρωμένα σε μια άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από 
την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, οργανωμένη από τους 
πολλούς για όλους. Αυτό όμως δεν αναιρεί ούτε τις δυνατότητες 
ούτε την υποχρέωση όσων οραματίζονται ένα αλλιώτικο σχολείο, 
έναν αλλιώτικο κόσμο για να κινηθεί η Ιστορία και η Παιδεία προς 
τα μπρος. Συλλογικά, οργανωμένα και με φάρο τα πανανθρώπινα 
ιδανικά της ισότητας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και του σοσιαλισμού να παλέψουμε. Τάξη εναντίον τάξης από τα 
σχολεία, στους δρόμους και σε κάθε μετερίζι.

•Χρυσόστομος Μωυσέως
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

*Ας αναλογιστούμε πόσο δρόμο έχουμε ακόμη 
μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, βλέποντας τις 
αντιδράσεις για τους πίνακες του κ. Γ. Γαβριήλ, 
τους οποίους δεν έκανε και δεν παρουσίασε 
καν στο σχολείο. Αξίζει να σταθούμε λίγο στις 
δηλώσεις της εκπροσώπου του (κατά τα άλλα) 
je suis και φιλελεύθερου ΔΗΣΥ. Με το γνωστό 
«ναι μεν αλλά..» υπερασπίστηκε το δικαίωμα της 
έκφρασης αλλά όχι αυτού που  «επεκτείνεται 
εκεί που προσβάλλονται σύμβολα, θεσμοί, 
η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επιδεικνύεται 
έλλειψη σεβασμού προς θρησκευτικές 
αντιλήψεις ενός ολόκληρου λαού». Πόση ουσία 
σε μια πρόταση. Τι είναι αυτό που αποτελεί 
ασέβεια και ποιος το ορίζει; Αν θέλουμε να 
δούμε και λίγο πίσω από τις λέξεις, ποιος είναι 
αυτός ο ολόκληρος λαός; Οι Ελληνοκύπριοι 
μόνο; Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Ελληνοκύπριοι 
μόνο; Ή τελικά λαός για ορισμένους είναι μόνο 
όσοι είναι Ελληνοκύπριοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί 
και θίχτηκαν και από τους πίνακες; Αυτή είναι η 
λογική της Δεξιάς που όχι μόνο δεν μπορεί να 
σταθεί απέναντι στα προβλήματα αλλά αποτελεί 
πηγή και παράγωγο αυτών.

Την ώρα που αναλογεί 
ένας ψυχολόγος-
σύμβουλος για 

ορισμένες χιλιάδες παιδιά 
και το σχολείο περιορίζεται στην 

κάλυψη της διδακτέας ύλης, γύρω 
υψώνονται κάγκελα και 

στήνονται φρουροί 
μετατρέποντας 
τα σχολεία σε 

φυλακές



ετά από ένα μεγάλο “διάλειμμα”, ήρθε και η δική μας σειρά να επιστρέψουμε στην 
επαφή από κοντά που μας έχει λείψει, τόσο σε εμάς τους καθοδηγητές όσο και 
στους μικρούς μας φίλους! Οι συναντήσεις των ΕΔΟΝόπουλων δεν είναι απλά μια 
ώρα παιχνιδιού με τα παιδιά, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό! Η ανάπτυξη της αντίληψης 
και δράσης των παιδιών πέραν από τα όρια του ατομικισμού 
που καλλιεργείται από το σύστημα στο οποίο ζούμε, 

παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες της δράσης του Παιδικού Κινήματος. 
Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν δημοκρατικά ως ισότιμα μέλη 
στα Τοπικά Κινήματα όπου συμμετέχουν, μαθαίνοντας να συζητούν, να 
προβληματίζονται και να δημιουργούν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
των συναντήσεων. 

Για αυτή την εκστρατεία έχει ετοιμαστεί μία εξαιρετικά ψυχαγωγική 
εκστρατεία με θέμα τις εφευρέσεις-ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο! 
Μαζί με τα παιδιά θα εξερευνήσουμε τον μαγικό κόσμο του διαστήματος 
και θα επιβιβαστούμε στα μέσα μεταφοράς, ανακαλύπτοντας πως αυτά 
βοήθησαν τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή. Θα δούμε με ποιους 
τρόπους (παλιούς και νέους) καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ 
μας, και πως μέσα από την εξέλιξη, αυτοί οι τρόποι έγιναν πιο άμεσοι. 
Θα μάθουμε επίσης για την ιστορία των ΜΜΕ, του ραδιοφώνου, της 
τηλεόρασης, του χαρτιού και της τυπογραφίας. Έπειτα θα γίνουμε για 
λίγο μικροί επιστήμονες και θα ασχοληθούμε με τις διάφορες ανακαλύψεις 
στην Ιατρική και πώς αυτές βοήθησαν τον άνθρωπο στην βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής του. Τέλος θα ερευνήσουμε τις μορφές ενέργειας 
(ανανεώσιμες και μη), πως μετατρέπονται από μια μορφή σε άλλη και 
πως αυτές  βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στην ζωή μας.

Όλα αυτά θα γίνουν μέσα από βιντεοπροβολές, κατασκευές και έξυπνες δραστηριότητες με 
μπόλικο παιχνίδι και διασκέδαση, μαθαίνοντας στα παιδιά πώς προέκυψαν οι εφευρέσεις που 
άλλαξαν την ανθρωπότητα, άλλοτε με το πείραμα και την παρατήρηση, και άλλοτε μέσα από 
τυχαία γεγονότα!

Για να οργανωθούν και να προετοιμαστούν τα πιο πάνω, τα επαρχιακά γραφεία ΕΔΟΝόπουλων, 
πραγματοποιήσαν επεξηγηματικά σεμινάρια των καθοδηγητών όλων των επαρχιών που θα 

διεξάγουν συναντήσεις. Οι καθοδηγητές μετά την ενημέρωση που έτυχαν για τις φετινές 
συναντήσεις, είναι πανέτοιμοι να υποδεχτούν τα παιδιά σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της 
Κύπρου. Στις συναντήσεις μας συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6-13 χρόνων, σε εβδομαδιαία βάση 
στα Τοπικά Κινήματα που βρίσκονται σε διάφορες κοινότητες και χωριά σε όλες τις επαρχίες. 

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
σε πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
του κινήματος όπως είναι εκδρομές, 
κατασκηνώσεις, επιμορφωτικά παιγνίδια, 
κυνήγι θησαυρού, δενδροφυτεύσεις, θεατρικές 
παραστάσεις, ανθεστήρια, καρναβάλια, 
φεστιβάλ παιδιού και πολλά άλλα!

Με πρώτιστο μέλημα μας την δημόσια υγεία 
και συγκεκριμένα την υγεία και ασφάλεια 
των παιδιών, θα τηρούμε όλα τα μέτρα 
που προβλέπονται για τον περιορισμό 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σας περιμένουμε 
με ανυπομονησία για να αξιοποιήσουμε 
δημιουργικά τον ελεύθερο μας χρόνο!

•Ορθοδοξία Γεωργίου
Επαρχιακή υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων 
Λάρνακας
Μέλος Κεντρικού Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

Γεια σας φίλοι μας!
Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά 
τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα στης Κύπρου κάθε γωνιά! 

Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουμε εμείς, παιδιά από 6 μέχρι 13 χρόνων, 
που πιστεύουμε στην ειρήνη, στη δημοκρατία, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη λευτεριά!

Συναντιόμαστε μία φορά κάθε βδομάδα και ασχολούμαστε με παιχνίδι, αθλητισμό, ζωγραφική, χορό, 
χειροτεχνίες, εκδρομές και πολλά άλλα. 

Συζητάμε διάφορα θέματα, όχι μόνο αυτά των μεγάλων, 
αλλά και αυτά που αφορούν εμάς: σχολείο, παιχνίδια, περιβάλλον...

Συζητάμε για τις σχέσεις μας με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και την κατοχή στο νησί 
μας, τη ζωή των παιδιών σε άλλες χώρες και ό,τι συμβαίνει στο κόσμο μας γιατί είναι υπόθεση όλων 
μας!

Σας καλούμε λοιπόν, όλα τα παιδιά να δείτε τις δραστηριότητες μας από κοντά,
Να περάσουμε τον ελεύθερο μας χρόνο όμορφα και δημιουργικά!

Ελάτε να παίξουμε και να μορφωθούμε, 
και φίλοι καλοί να γίνουμε σαν βρεθούμε!

Όλοι μαζί να μάθουμε να παλεύουμε για την ειρήνη, την ελευθερία και το δίκαιο
και πάνω απ’ όλα για να διεκδικούμε ένα αύριο για εμάς και τους γύρω μας, καλύτερο! 
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Τα παιδιά μαθαίνουν 
να λειτουργούν 

δημοκρατικά ως ισότιμα 
μέλη στα Τοπικά Κινήματα 

όπου συμμετέχουν, μαθαίνοντας 
να συζητούν, να προβληματίζονται 

και να δημιουργούν, 
στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων 
των συναντήσεων
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Είναι πλέον φανερό σε όλη την κοινή γνώμη, 

ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ότι 

η Κυβέρνηση δεν μερίμνησε στους πέντε μήνες 

που είχε στην διάθεση της, για το πως πραγματικά 

οι μαθητές θα επίστρεψουν πίσω ομαλά στην 

καθημερινότητα του σχολείου. Αποτέλεσμα της 

αδυναμίας και της προχειρότητας των πολιτικών 

που έδειξαν Κυβέρνηση και Υπουργείο ήταν να 

εντοπίζονται καθημερινά πολλά προβλήματα 

κατα την λειτουργία του σχολείου. Διαφάνηκε 

από την αρχή, ότι το πρωτόκολλο που το ίδιο το 

υπουργείο εξέδωσε ήταν αδύνατο να λειτουργήσει. 

Από την πρώτη μέρα του σχολείου, σε πολλές 

αίθουσες δεν υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός 

θρανίων με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μετακίνηση 

μαθητών σε άλλα τμήματα ή η εύρεση θρανίων 

και καρεκλών, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την 

ταλαιπωρία μαθητών και χάσιμο αρκετού χρόνου. 

Επίσης, συνεχίζουν να υπάρχουν τάξεις με πάρα 

πολλούς μαθητές, κάτι που δεν συμφωνεί έρχεται 

σε αντίθεση με την κοινωνική αποστασιοποίηση. 

Η χρήση μάσκας μέσα σε τέτοιες δύσκολες 

συνθήκες καταντά ανυπόφορη ως αποτέλεσμα 

οι μαθητές να νιώθουν αδιαθεσία ή και ακόμη να 

υπάρχουν λιποθυμίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 

το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήταν έτοιμο για να 

υποδεχτεί τους μαθητές στα σχολεία. 

Ανδρέας Μιλτιάδους 

ΠΕΟΜ Λυκείου Κοκκινοχωρίων 

Ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά από τα τέλη του Φεβρουαρίου με την 

κυριολεκτική σημασία του όρου. Με σιγουριά μπορεί να διαπιστωθεί ότι η ζωη 

όλων μας εγίνε πολύ δύσκολη, καθημερινή χρήση μάσκας και αντισηπτικού 

κτλ. Ειδικότερα για εμάς τους μαθητές που η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι 

σχεδόν αδύνατη τις σχολικές ώρες. Πράγμα που περιπλέκει την κατάσταση.

Περιπλέκωμενη κατάσταση εννοώντας ότι η χρήση μάσκας από τους μαθητές 

είναι υποχρεωτική. Με μεγάλη μου λύπη, ήδη οκτώ μέρες μετά την έναρξη 

της σχολικής χρονιάς, δεν έχουν ακόμη δοθεί μάσκες από το Υπουργείο, όπως 

υποσχέθηκε. Αλλά δυστυχώς, υπάρχουν κυρώσεις όταν οι μαθήτες δεν την 

χρησιμοποιούν σε τάξη και προαύλιο.
Από την άλλη, η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους χώρους του σχολείου 

μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην υγεία του μαθητή. Για παράδειγμα, 

λιποθυμίες ή ακόμη χειρότερα και ασφυξία λόγω της υπερβολικά αυξημένης 
θερμοκρασίας.

Συνοψίζοντας η χρήση μάσκας πρέπει να την φορούμε βάζοντας την υγεία, 

εμάς αλλά και των οικογενειών μας πάνω απ’ όλα, αλλά την ίδια στιγμή για να 

μπορεί να είναι υποφερτή η χρήση μάσκας θα πρέπει άμεσα το Υπ. Παιδείας 

να προχωρήσει στην εγκατάσταση μηχανισμών κλιματισμού σε τάξεις και 

εργαστήρια κάθε Λυκείου και Τεχνικής Σχολής παγκύπρια.

Χαρά Ξενοφώντος 
ΠΕΟΜ Λυκείου Αγίου Χαραλάμπους, Πάφος

Από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους, ως μαθητές, αντιμετωπίζουμε 
δεκάδες προβλήματα, τα οποία βιώνουμε καθημερινά σχετικά με την πανδημία 
αλλά και διαχρονικά. Από τη μια έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αμέλεια του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για την κατάσταση που επικρατεί στα 

σχολεία, η οποία είναι και αδικαιολόγητη, από την στιγμή που είχαν παραπάνω 
από έξι μήνες για να βρουν λύσεις. 

Σήμερα, σε κάποια σχολεία της Λάρνακας, π.χ. το Λύκειο Μακαρίου Γ’, 
λόγω της παλαιάς ηλεκτρολογικής υποδομής δεν μπορούν να χρησιμοποιούν 
τους ανεμιστήρες. Κάθε φορά που φορτώνονται ελάχιστα οι ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις το σχολείο μένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
μαθητές να λιποθυμούν λόγω της ζέστης σε συνδυασμό με τη χρήση μάσκας. 

Επίσης, στο σχολείο που φοιτώ, το Λύκειο Βεργίνας, από πέρσι υπάρχουν κάποιες 
αίθουσες οι οποίες είναι ετοιμόρροπες. Υπάρχουν σημάνσεις για απαγόρευση 

κυκλοφορίας σε αυτές τις περιοχές. Το σχολείο μας δεν είναι ασφαλές ούτε για μας, 
ούτε για τους καθηγητές μας και το βοηθητικό προσωπικό. Πέρσι προκλήθηκε ατύχημα 

με καθηγήτρια μας λόγω πτώσης τούβλων. 

Το ερώτημα είναι, ως ποτέ θα περιμένουμε εμείς οι μαθητές, να λάβει το Υπουργείο τα 
κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της κατάστασης; 

Μπισάν Ιμπραχήμ
ΠΕΟΜ Λυκείου Βεργίνας, Λάρνακα

Μέσα 
σε μία δύσκολη 

σχολική χρονιά, θα 
ανέμενε κανείς ότι το Υπουργείο 

Παιδείας θα προετοιμάζονταν 
καλύτερα, έτσι ώστε οι μαθητές να 

μπορούσαν να βρίσκονται στο σχολείο με 
λιγότερα προβλήματα. Αντί αυτού, πέραν από 

τις ανυπόφορες συνθήκες που υποχρεωνόμαστε 
να βρισκόμαστε στις σχολικές αίθουσες εμείς και 

οι καθηγητές μας, για ακόμη μια χρονιά, οι μαθητές 
δεν βρίσκονται στις προτεραιότητες του Υπουργείου 

Παιδείας καθώς σε πολλά σχολεία δεν έχουμε 
προμηθευτεί τα διδακτικά βιβλία. Η προχειρότητα 
του Υπουργείου, είναι αδιαμφισβήτητη, ειδικότερα 
αν λάβουμε υπόψη ότι η πανδημία δεν έφυγε και 

μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πρέπει να 
διδαχτούμε το μάθημα μέσω της τηλεκπαίδευσης 

όπως κάναμε το προηγούμενο έτος από τον 
Μάρτη και μετά.

Βικτώρια Λαπήθιου
ΠΕΟΜ Τεχνικής Α’ Λευκωσίας

Δύο εβδομάδες μετά την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς 

και η χρονιά έχει ξεκινήσει με πολλά 

προβλήματα. Ένα από τα βασικότερα 

προβλήματα είναι η συχνή διακοπή ρεύματος 

στις τάξεις με αποτέλεσμα το χάσιμο πολύτιμου 

χρόνου έτσι ώστε να καλυφθεί η ύλη. Ένα άλλο 

πρόβλημα που παρουσιάζεται στο σχολικό χώρο είναι 

η απουσία νερού στις τουαλέτες με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο. 

Διερωτώμαι  ως μαθητής πως ο Υπουργός Παιδείας, κ. 

Προδρόμου δηλώνει ότι τα σχολεία είναι έτοιμα στο 99% και ότι 

τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα.

Ως μαθητής καλώ τον κ. Προδρόμου να αναγνωρίσει επιτέλους 

ότι πραγματικά προβλήματα είναι αυτά που προανέφερα και 

όχι η ξυλεία για τα θρανία. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση 

απέδειξε πως δεν ήταν έτοιμη για την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς. Αντί λοιπόν να προσπαθεί να μας πείσει πως 

οι εξετάσεις τετραμήνων είναι αποτελεσματικές και 

μορφώνουν ολόπλευρα των κάθε μαθητή ας μεριμνήσει 

να κάνει το αυτονόητο: να υπάρχει νερό στις 

τουαλέτες και ηλεκτρικό ρεύμα στις αίθουσες. 
Βασίλης Θεοδώρου

ΠΕΟΜ Λυκείου Λινόπετρας
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τρόπος διδασκαλίας του τρέχοντος χειμερινού εξάμηνου αποτελεί το μείζον θέμα το 
οποίο απασχόλησε και συνεχίζει  να απασχολεί τη Πανεπιστημιακή Κοινότητα της 
Κύπρου, αλλά και ευρύτερα.  Ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και των 
μέτρων και  των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται προς αντιμετώπιση αυτού, 
η εξ ολοκλήρου δια ζώσης εκπαίδευση δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 

πλείστα Πανεπιστήμια. Το γεγονός αυτό έγκειται στον αριθμό 
των φοιτητών που φοιτούν στο εκάστοτε Πανεπιστημίου, 
εν συγκρίσει με την χωρητικότητα των αιθουσών στους 
πανεπιστημιακούς χώρους με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Σε κάποια Πανεπιστήμια εφαρμόζεται μεικτό σύστημα 
διδασκαλίας, το λεγόμενο εκ περιτροπής σύστημα, κατά το οποίο 
οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και παρακολουθούν εναλλάξ 
το μάθημα με φυσική παρουσία, ενώ τη διάλεξη την οποία δεν 
παρακολουθούν με φυσική παρουσία, την παρακολουθούν 
διαδικτυακά. 

Το εκ περιτροπής μοντέλο αποτελεί σαφώς μια καλύτερη λύση από 
την εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μάθηση, καθώς επιτυγχάνεται οι 
φοιτητές έστω και σε μια από τις δύο διαλέξεις να παρακολουθούν 
το μάθημα με φυσική παρουσία. Σε καμία περίπτωση το εκ 
περιτροπής μοντέλο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μονιμοποιηθεί, 
καθώς αποτελεί ξεκάθαρα μια προσωρινή λύση ένεκα της τρέχουσας 
κατάστασης, η οποία θα πρέπει να αποσυρθεί μόλις το επιτρέψουν 
οι συνθήκες.

Η δια ζώσης εκπαίδευση αποτελεί ακράδαντα 
την ανώτερη μορφή διδασκαλίας. Αρχικά, 
όταν και εφόσον το μάθημα διεξάγεται 
με φυσική παρουσία ο φοιτητής έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει το μάθημα 
του σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για να 
μπορεί να συγκεντρωθεί επαρκώς και να 
είναι αποδοτικός στο μάθημα. Επίσης, δίνεται 
η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης με τους 
συμφοιτητές του, καθώς και  με τους καθηγητές 
του, να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο 
με το οποίο καταπιάνεται και να συμμετέχει 
ενεργά στο μάθημα, διατυπώνοντας με τρόπο 
άμεσο τις απορίες και τις τοποθετήσεις του.   

Για όλους αυτούς τους λόγους και ακόμα 
περισσότερους η με φυσική παρουσία διδασκαλία 
θα πρέπει να παραμείνει η μόνιμη μέθοδος 
διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
εξαμήνου, κατά το οποίο εφαρμόστηκε η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση ως η μόνη εφικτή 
λύση, παρατηρήθηκαν πολλές δυσκολίες όπως η 
απόκτηση του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού, 
η παροχή διαδικτύου και άλλα πολλά. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού όποτε και έπρεπε να 
παρθεί η απόφαση  για το πως θα λειτουργούσαν 
τα Πανεπιστήμια, αλλά μέχρι και σήμερα, αρκετοί 
ήταν αυτοί που υπήρξαν υπέρμαχοι της εφαρμογής 
της εξ ολόκληρου εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 
όπως και έγινε σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια του τόπου, 
υιοθετώντας μάλιστα μια επιχειρηματολογία υπέρ 
της μονιμοποίησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 
εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετηθεί μια τέτοια 
νοοτροπία, η οποία εγκυμονεί πολλούς κινδύνους 
και θέτει σε αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη των 
Πανεπιστημίων.

Στη ζυγαριά επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
και ότι σε τμήματα  Πανεπιστημίων που εκ των 
υστέρων ανακοινώθηκε η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία στο σύνολο των μαθημάτων, 
εν αντιθέσει με την αρχική απόφαση περί 
εκ περιτροπής συστήματος, φοιτητές 
οι οποίοι ενοικίασαν διαμερίσματα 
ερχόμενοι από άλλες πόλεις βρέθηκαν 
εκτεθειμένοι.

Επιπροσθέτως, το μικτό εκ 
περιτροπής σύστημα κατά 
την τρέχουσα εφαρμογή 
του χρήζει πολλών 
βελτιώσεων, καθώς 
π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ α ι 
π ρ ο β λ ή μ α τ α 
ουσιαστικά. Επί 
παραδείγματι, 
σε μαθήματα 

πρακτικού χαρακτήρα, όπως φροντιστήρια 

και εργαστήρια, εκεί και όπου εφαρμόζεται η 

διαδικτυακή παρακολούθηση του μαθήματος είναι 

αρκετά δύσκολο για το φοιτητή να παρακολουθήσει 

επαρκώς το μάθημα και να το κατανοήσει. Η σύνδεση 

με το διαδίκτυο αποτελεί έναν ακόμα πονοκέφαλο 

για τους χρήστες των πλατφόρμων εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας, καθώς ανά πάσα στιγμή το μάθημα 

χάνεται και δημιουργούνται κενά. 

Το στοίχημα με το εκ περιτροπής σύστημα τη 

δεδομένη στιγμή είναι να βελτιωθεί στο σημείο που 

να αμβλύνει τα τεχνικά ζητήματα και να είναι όσο 

πιο λειτουργικό γίνεται στη βάση της  προσωρινής 

λύσης ένεκα των συνθηκών. Εκεί και όπου το 

επιτρέπουν τα δεδομένα θα πρέπει να επιδιωχθεί 

η εξ ολοκλήρου δια ζώσης διδασκαλία, αφήνοντας 

στην άκρη κάθε ενέργεια η οποία υποβαθμίζει την 

αξία της μάθησης και τη σημαντικότητα της δια 

ζώσης εκπαίδευσης. 

•Κωνσταντίνα Χρυσάνθου 

Τοπική Γραμματέας  Τ.Ο. ΕΔΟΝ 

Πανεπιστημίου Κύπρου

Οκτώβριος
2020
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κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων, 
ο περιορισμός της δυνατότητας 
εξασφάλισης δανειοδότησης για 
απόκτηση στέγης, οι εκποιήσεις 
κατοικιών, η συρρίκνωση 
στεγαστικών προγραμμάτων, κάνουν 

ολοένα και πιο δύσκολη τη δυνατότητα μεγάλης 
μερίδας του πληθυσμού να έχει αξιοπρεπείς 
συνθήκες στέγασης. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-
ΔΗΣΥ έχει φέρει μπροστά από αδιέξοδα τη νέα 
γενιά αλλά και το σύνολο των πολιτών αφού η 
απουσία εφαρμογής στεγαστικής πολιτικής και τα 
κενά που παρουσιάζει η υφιστάμενη κυβερνητική 
πολιτική δυσχεραίνουν την οικονομική κατάσταση 
των πολιτών.

Ιδιαίτερα, σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκονται οι πρόσφυγες 
καθώς, το πρόγραμμα διάθεσης κρατικών οικοπέδων σε 
συνοικισμούς αυτοστέγασης, οπως και το πρόγραμμα 
ανέγερσης πολυκατοικιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς 
τερματίστηκε από την κυβέρνηση το 2013. Παρουσιάζεται 
στασιμότητα και καθυστερήσεις στη συντήρηση των 
Κυβερνητικών Οικισμών και στην εγκατάσταση ανελκυστήρων 
στις προσφυγικές πολυκατοικίες, σημειώνεται απουσία 
σχεδίου το οποίο να στηρίζει τους ιδιοκτήτες κατεχόμενων 
περιουσιών και γενικά δεν εφαρμόζονται στεγαστικά 
σχέδια που να στηρίζουν αποτελεσματικά τα χαμηλότερα 
εισοδηματικά στρώματα του προσφυγικού κόσμου.

Επιπρόσθετα τον περασμένο Ιούνιο η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
την απόφαση της για παγοποίηση της παραχώρησης του 
στεγαστικού επιδόματος που  δινόταν σε παιδιά προσφύγων 
για ανέγερση ή για αγορά κατοικίας. Αυτή η απόφαση έχει 
αφήσει εκτεθειμένους πολλούς νέους που έχουν προχωρήσει 
ήδη σε εξασφάλιση δανείων για τη νέα τους κατοικία. 

Ένα άλλο σημείο που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη 
είναι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία 
χρόνια για προσέλκυση επενδυτών με τη συνεχή ανέγερση 
πύργων, γεγονός που επηρεάζει και το στεγαστικό, μιας 
και το κόστος ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα. 

Η πανδημία δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο και τον τομέα του 
στεγαστικού. Οι τράπεζες έχουν επαναρχίσει τις διαδικασίες 
εκποιήσεων την ίδια ώρα που τα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα χιλιάδων συμπολιτών μας αυξάνονται εξαιτίας 
της πανδημίας.

Είναι τώρα που η κυβέρνηση θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί για 
να αποτρέψει τυχόν εκποιήσεις, αντί να αρνείται να λάβει 
μέτρα για παράταση της περιόδου αναστολής των εκποιήσεων 
χωρίς να παραδέχεται ότι το πρόβλημα είναι έξω από την 
πόρτα των πολιτών. Έτσι και αλλιώς ήταν αναμενόμενο ότι 

αν οι τράπεζες παρουσίαζαν προβλήματα, 
η κυβέρνηση θα έκανε τα πάντα για να τις 
εξυπηρετήσει σε αντίθεση με την αργοπορία 
στη λήψη αποφάσεων για το συμφέρον των 
πολιτών. 

Η αντιμετώπιση του στεγαστικού 
προβλήματος πρέπει να είναι πολυεπίπεδη 
και κοινωνικά προσανατολισμένη για να έχει 
και τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Ως ΕΔΟΝ, 
θεωρούμε ότι το ζήτημα της στέγασης είναι 
πολύ ψηλά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
η νεολαία. Η διασφάλιση αξιοπρεπών 
ανθρώπινων συνθηκών στέγασης αποτελεί 
βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου γι’αυτό 
και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να λάβει 

μέτρα και να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση του 
στεγαστικού προβλήματος.

Κάποιες προτάσεις της Οργάνωσης μας είναι: 
• Σύσταση προγραμμάτων για ανέγερση κατοικιών 
από το κράτος με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
• Φορολογικές ελαφρύνσεις στην αγορά-ανέγερση 
πρώτης κατοικίας για τα νεαρά ζευγάρια. 
• Σχέδιο επιδότησης ενοικίων με βάση εισοδηματικά 
κριτήρια και βελτίωση υφιστάμενων κριτηρίων 
επιδότησης ενοικίου για φοιτητές.
• Σχέδιο οικονομικών κινήτρων σε νέες οικογένειες 
οι οποίες επιθυμούν να αξιοποιήσουν κατοικία στην 
ύπαιθρο για μόνιμη διαμονή.
• Βελτίωση των σχεδίων για τους πρόσφυγες μέσω 
της επαναφοράς του σχεδίου παραχώρησης οικοπέδου 
και οικονομικής βοήθειας για την ανέγερση κατοικίας, 
άμεση εφαρμογή σχεδίου για την αναδόμηση των 
πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών οικισμών 
και ουσιαστική αύξηση της οικονομικής χορηγίας 
για αγορά ή ανέγερση κατοικίας για οικογένειες με 
εισοδήματα κάτω των 35χιλ. ευρώ. 
• Εμπλουτισμό των στεγαστικών προγραμμάτων από 
τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και συνέχιση 
και ενίσχυση των στεγαστικών προγραμμάτων του 
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
• Ίδρυση Κεντρικού Στεγαστικού Φορέα, ο οποίος θα 
παρακολουθεί, θα επεξεργάζεται και θα εφαρμόζει μια 
μακροπρόθεσμη ολοκληρωμένη κρατική στεγαστική 
πολιτική.
• Αποτροπή τυχόν εκποιήσεων και τροποποίηση 
του νόμου με στόχο να επαναφερθεί το δικαίωμα 
προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή της 
διαδικασίας πλειστηριασμού.

•Κατερίνα Φραγκουλίδου
Μέλος Γραφείου Νέων Εργαζομένων

Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Η πανδημία δεν έχει αφήσει 
ανεπηρέαστο και τον τομέα 

του στεγαστικού. Οι τράπεζες έχουν 
επαναρχίσει τις διαδικασίες εκποιήσεων 

την ίδια ώρα που τα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα χιλιάδων 

συμπολιτών μας αυξάνονται 
εξαιτίας της πανδημίας

Οκτώβριος
2020

ην Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η παράδοση των 
πιστοποιητικών Green Office στους διαχειριστές των στελεχωμένων 
κτιρίων της Cyta Παγκύπρια. 

Η εκδήλωση έγινε στο νέο κτίριο της Δασούπολης, παρουσία του 
Ανώτερου Διευθυντή Στρατηγικής και Χονδρικής Αγοράς κ. Γιάννη 

Κουλία, του Διευθυντή Διαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών κ. Νίκου 
Νικολάου, Προϊστάμενου Υποδομής Κτιρίων κ. Πανίκου Αμιαντίτη, και του Προϊστάμενου 
Εταιρικών Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης κ. Ανδρέα Πολεμίτη. 

Παρόν ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Cymepa κ. 
Μιχάλης Ιερίδης, που μαζί με τους κυρίους Γιάννη Κουλία και Νίκο Νικολάου, παρέδωσαν 
τα 31 πιστοποιητικά Green Offices στους διαχειριστές των κτιρίων. Τα κτίρια αυτά 
επιθεωρήθηκαν για πρώτη χρονιά και πέτυχαν τους στόχους των κριτηρίων που χρειάζεται 
για να καταστούν ως Green Offices. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκφράστηκαν 
ευχαριστίες προς τους διαχειριστές για τη συνεργασία τους προς επίτευξη του στόχου. 

Η Cyta έχει λάβει το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής ποιότητας Green Offices σε συνολικά 
53 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων όλων των καταστημάτων της. Αυτό την κατατάσσει ως 
τον πρώτο οργανισμό που έχει καταφέρει να πιστοποιήσει όλα τα στελεχωμένα κτίριά του. 

Τα Green Offices είναι ένα πρωτοποριακό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτίρια και 
γραφεία. Η κατάκτησή του προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση αυστηρών κριτηρίων 
που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη 

χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την ποιότητα τροφής και ποτών, τη μετατροπή 
των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα τυγχάνει διαχείρισης από την Κυπριακή Ένωση 
Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Cymepa)  και είναι υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.T
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τις 19 Φεβρουαρίου 
1959, υπογράφεται 
στο Λονδίνο, η τελική 
συμφωνία της Ζυρίχης 
– Λονδίνου για το 

Κυπριακό, όπου για πρώτη φορά 
έχουμε τη μετεξέλιξη του νησιού 
από αποικία των Βρετανών σε 
ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κύπρου. 
Αναμφίβολα είναι κοινώς αποδεκτό 
πως η συμφωνία που υπεγράφη, της 
Ζυρίχης – Λονδίνου, αποτέλεσε και 
αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας 60 
χρόνια μετά, ορόσημο στη σύγχρονη 
ιστορία της χώρας μας. Άλλωστε 
οι συμφωνίες αυτές αποτελούν 
συνάμα και το τέλος της περιόδου 
του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-
1959, όπου αποτέλεσε και αυτός 
καταλυτικό σταθμό κατά την περίοδο 
των διαπραγματεύσεων για την 
επίτευξη μιας λύσης. Η συμφωνία αυτή 
επισημοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου 
1960, και το 1963 αποφασίστηκε για 
πρώτη φορά όπως γιορτάζεται την 1η 
Οκτωβρίου.

Αδιαμφησβήτητο παραμένει και το γεγονός όμως, πως με 
την υπογραφή της συμφωνίας ή ενός συμβιβασμού ο οποίος 
χαρακτηρίστηκε τότε, η νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία, μπήκε 
σε μια καινούργια πραγματικότητα την οποία παρά τις αρνητικές 
επιπτώσεις μιας ακρωτηριασμένης ανεξαρτησίας, καλέστηκε να 
ανταπεξέλθει, ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες. Αν και το ΑΚΕΛ, 
ευθύς εξ αρχής, διαφώνησε με την συμφωνία αυτή, αφού διαιώνιζε 
την ιμπεριαλιστική παρουσία στο νησί, έθετε την Κύπρο υπό την 
κηδεμονία των εγγυητριών δυνάμεων και επέβαλε αρκετά διαιρετικά 
στοιχεία, αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα προσεγγίζοντας 
δημιουργικά τη νέα κατάσταση  ώστε να ξεπεραστούν.

Εκτιμώντας την πιο πάνω κατάσταση το ΑΚΕΛ καθόρισε ως κύριο 
καθήκον του, την ολοκλήρωση της Κυπριακής ανεξαρτησίας με κύριο 
στόχο την απαλλαγή από τα αρνητικά της συμφωνίας αυτής, θέτοντας 
παράλληλα τους στόχους του εκδημοκρατισμού της πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής, αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας προς όφελος 
του λαού και των εργαζομένων. Παρά τις προθέσεις που έδειξαν εξ αρχής 
όλες οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μας, οι οποίες συνέβαλαν στη 
προσπάθεια για τη δημιουργία μιας υγειούς λειτουργίας της νεοσύστατης 
Κυπριακής Δημοκρατίας, δυστυχώς αυτό δεν επετεύχθη ποτέ. Οι εσωτερικοί 
και εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο εθνικισμός και οι ιμπεριαλιστικές 

Σ

επιδιώξεις των εγγυητριών δυνάμεων, παράλληλα με τα αντιδημοκρατικά προβλήματα και τις δυσκολίες που 
κληροδότησαν οι συμφωνίες της Ζυρίχης-Λονδίνου, δεν επέτρεψαν ποτέ το ενδεχόμενο συνεργασίας και ενότητας 
μεταξύ Ε/κ και Τ/κ. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός, πως ο κύριος στόχος ο οποίος είχε τεθεί τότε σε 
μια περίοδο δοκιμασίας, κρίθηκε ως ανέφικτος αφού ποτέ δεν δημιουργήθηκαν οι πραγματικές συνθήκες ώστε 
να τελεσφορήσει. 

Παρά του πανηγυρισμούς και τις θριαμβολογίες για την απαλλαγή από τον αποικιακό Βρετανικό ζυγό, η 
ανεξαρτησία δεν έγινε σεβαστή, αφού από την επόμενη κιόλας μέρα μια μεγάλη μερίδα και από τις δύο 
κοινότητες, άρχισε τον αγώνα για ολοκλήρωση του ανεκπλήρωτου στόχου τους, οι Ε/κ για την ένωση και οι 
Τ/κ για τη διχοτόμηση. Εν συνέχεια αυτού μια σειρά γεγονότων οδήγησαν στο δίδυμο έγκλημα του 1974 και 
τη Τουρκική κατοχή του 37% του νησιού μας. 

Από το 1974 και μετά, το Κυπριακό Πρόβλημα πέρασε από αρκετούς σταθμούς με μερικές φορές να φτάνει 
μέχρι και τη λύση του. Ακόμα και σήμερα που δυστυχώς επικρατεί η στασιμότητα και η απογοήτευση λόγω 
της στάσης που τηρεί διαχρονικά η Τουρκία αλλά και λόγω των λανθασμένων χειρισμών της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ, έχουμε ως καθήκον μας να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα του 
λαού μας και να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας. Να μην 
σταματήσουμε σε καμία περίπτωση να επαναλαμβάνουμε και το γεγονός πως η μόνη εφικτή λύση του 
Κυπριακού είναι σήμερα, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Μια λύση όπου επιτέλους θα επανενώσει 
το κράτος μας, μακριά από επεμβατικά δικαιώματα και ξένες εγγυήσεις, όπου θα διασφαλίζονται 
όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες όλου του λαού μας, Ελληνοκυπρίων, 
Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Ένα κράτος με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια 
διεθνή προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως αυτά καθορίζονται από όλα 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Γι’ αυτό για τη νεολαία αυτού του τόπου, 60 χρόνια μετά, αποτελεί μονόδρομο η επιλογή να 
εντείνουμε τον αντικατοχικό αγώνα για την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας. 

Να παραμείνουμε σταθεροί πολέμιοι του εθνικισμού-σοβινισμού, του φασισμού και των 
ακροδεξιών ιδεολογημάτων που έχουν ως όραμα τη διχοτόμηση του λαού και του τόπου 

μας.

•Χαράλαμπος Πανταζής
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»



19π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Οκτώβριος
2020

ια ακόμα μια φορά οι πρόχειροι και 
απερίσκεπτοι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης 
Νίκου Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ θέτουν σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και τον 
φυσικό μας πλούτο. Θυματοποιούνται 
αυτή την φορά οι κάτοικοι πέραν των 

10 Δήμων και Κοινοτήτων, από την Αραδίππου μέχρι 
τα Λύμπια, οι οποίοι αντιδρούν και αντιστέκονται 
έντονα στη μεταφορά εργοστασίων ασφαλτικού 
σκυροδέματος στην περιοχή της Κόσιης. Αξιοσημείωτη 
είναι τόσο η συνεργασία όσο και η στήριξη που 
εκφράζεται μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων που 
διαμαρτύρονται δικαιολογημένα για την απομάκρυνση 
των εν λόγω εργοστασίων από τις περιοχές τους. Τα 
εργοστάσια κρίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα και δεν 
δικαιολογείται με κανένα τρόπο η παρουσία τους κοντά 
σε οποιεσδήποτε κατοικημένες περιοχές. 

Η Κυβέρνηση θέλοντας να ικανοποιήσει την αντίδραση 
πολιτών, προχωρεί με προχειρότητες σε απόφαση για 
μεταφορά του εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος 
σε άλλη περιοχή. Με αυτή την απόφαση η Κυβέρνηση 
αρνείται να κατανοήσει την επικινδυνότητα των 
συγκεκριμένων εργοστασίων, αφού επί της ουσίας 
μεταθέτει τα προβλήματα σε βάρος άλλων περιοχών. 
Η συγκεκριμένη περιοχή για την οποία γίνεται λόγος 
αυτή την στιγμή γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή και 
βρίσκεται κοντά σε σχολεία. Αξιοσημείωτο είναι και 
το γεγονός πως εντός της περιοχής υπάρχει χώρος 
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και αποθηκευτικός 
χώρος τοξικών εμποτισμένων πασσάλων της ΑΗΚ. 
Η περιοχή έχει ήδη υποστεί βαριά περιβαλλοντική 
καταστροφή.  Συνεπώς,  αυτό που θα έπρεπε να 
ανησυχεί το κράτος είναι η αποσυμφόρηση  της 
περιοχής από εργοστάσια βαριάς βιομηχανίας και όχι 
η επιπλέον επιβάρυνση της.

Η περιοχή γειτνιάζει με ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα 
NATURA στην επαρχία Λάρνακας, το δίκτυο «Κόσιης – 
Παλλουρόκαμπου». Αποτελεί μεγάλο φυσικό πνεύμονά 

όχι μόνο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, 
αλλά και ολόκληρης της επαρχίας Λάρνακας. 

Η ΕΔΟΝ  στέκεται στο πλευρό των Δήμων και Κοινοτήτων 
που αντιδρούν στην μεταφορά εργοστασίων βαριάς 
βιομηχανίας που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία 
και υποβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 
Η κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει τις αποφάσεις 
της και θα έπρεπε ήδη να προχωρήσει σε στρατηγικό 
σχεδιασμό χωροθέτησης περιοχών, που θα δίνουν την 
δυνατότητα ανάπτυξης βιομηχανιών, αλλά παράλληλα 
να διασφαλίζουν τη δημόσια ασφάλεια και υγεία 
καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε 
κάθε σχεδιασμό και απόφαση η υγεία και η ασφάλεια 
των πολιτών πρέπει να προέχουν των οποιονδήποτε 
ιδιωτικών συμφερόντων και να μπαίνουν πρώτα και 
πάνω από την κάθε ιδιωτική ανάπτυξη. 

Τονίζουμε ότι το κράτος οφείλει να επενδύσει στην 
πράσινη ανάπτυξη αναβαθμίζοντας την ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων. Ο κρατικός σχεδιασμός για 
την ανάπτυξη των βιομηχανιών είναι απαραίτητος, 

απαραίτητο όμως είναι και κάθε απόφαση να γίνεται 
με σεβασμό προς τον άνθρωπο και ότι τον περιβάλλει. 

•Χαράλαμπος Σακκάς
Μέλος Κ.Σ.ΕΔΟΝ
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Σε κάθε σχεδιασμό και απόφαση η 
υγεία και η ασφάλεια των πολιτών 

πρέπει να προέχουν των 
οποιονδήποτε ιδιωτικών 

συμφερόντων και να μπαίνουν 
πρώτα και πάνω από την κάθε 

ιδιωτική ανάπτυξη
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«Επάγγελμα Πόρνη» 
Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει τις συναρπαστικές εξομολογήσεις 
της Λιλής Ζωγράφου από το βιβλίο «Επάγγελμα Πόρνη» σε 
δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία της Αλεξίας 
Παπαλαζάρου. Με τους Πόπη Αβραάμ, Χριστίνα Χριστόφια 
και Δημήτρη Αντωνίου στις αυτοβιογραφικές ιστορίες μιας 
αντισυμβατικής συγγραφέως, ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει 
την ελευθερία ως το ύψιστο αγαθό ώστε αποφασίζει να θέσει τέλος 
στη ζωή της για να απαλλαγεί από την δουλοπρέπεια της πείνας.

Πότε: Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00
Που: Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία

Πληροφορίες: 99251331

«Το Δάνειο» του Jordi Galceran
Το θεατρικό έργο του βραβευμένου Καταλανού συγγραφέα Jordi 
Galceran σε μετάφραση του Els de Paros είναι μια απολαυστική 
και επίκαιρη όσο ποτέ κωμωδία που αντλεί έμπνευση από το 
υπαρξιακό αδιέξοδο που γεννά η σύγχρονη χρηματοπιστωτική 
κρίση. Ο Αντόνιο επιθυμεί διακαώς να λάβει ένα τραπεζικό δάνειο, 
όμως ως μοναδική εγγύηση έχει να επιδείξει… τον λόγο της τιμής 
του. Μπροστά στην επίμονη άρνηση του διευθυντή της τράπεζας να 
εγκρίνει το πολυπόθητο δάνειο, ο επίδοξος δανειολήπτης απειλεί 

τον τραπεζίτη ότι θα «αποπλανήσει» τη γυναίκα του αξιοποιώντας 
την ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στο γυναικείο φύλο!

Πότε: Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 20:30, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 
20:30

Που: Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία, Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός
Πληροφορίες: 22894356, 77 77 45 «Ανατροπές», 

της Στέλλας Τραχανά

Η ζωγράφος Στέλλα Τραχανά γεννήθηκε στα Λύμπια, μετά την προσφυγιά 
της μητέρας της από τα Λιμνιά Αμμοχώστου. Η Στέλλα βρίσκεται στο 
«φάσμα του αυτισμού» (Aspergers) και ως εκ τούτου αντιμετωπίζει 

διάφορα θέματα εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς της. Αυτό όμως καθόλου δεν 
την εμπόδισε να εκδηλώσει το ταλέντο της στη ζωγραφική από νεαρή 

ηλικία.  Η ζωγράφος παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση με τον 
τίτλο «Ανατροπές». 

Ποτε: 23 και 24 Οκτωβρίου στις 19:30
Που: Αποθήκη 79, Λάρνακα. 
Πληροφορίες: 99-083974 

Μουσική 
βραδιά

 23/10 21:00, ΕΔΟΝ 
Ορμήδειας στο οίκημα Λ.Ο. 

Ορμήδειας

Μπουάτ
27/10 21:00 Avalon Live, με τους 
Στέφανο και Κυριάκο Δεσπότη. 

Διοργανωτής Ε.Σ. ΕΔΟΝ 
Λάρνακας

Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
Αφού για φέτος στερηθήκαμε το Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 

& Φοιτητών ΕΔΟΝ,  μέσα στις συνθήκες που δημιούργησε 
η πανδημία και με την αυξημένη ανάγκη για πολιτιστική 
ανάταση και ποιοτική ψυχαγωγία, το Κεντρικό Συμβούλιο της 
ΕΔΟΝ αποφάσισε όπως δεν μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. 
Έρχονται πέντε συναυλίες με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου 
σε διάφορες πόλεις. 

Πότε: 6 και 7 Οκτωβρίου, 8 Οκτωβρίου, 9 Οκτωβρίου, 11 
Οκτωβρίου

Πού: Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Δημοτικό Κηποθέατρο 
Λεμεσού, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας.

Πληροφορίες:  22 76 64 59

Νατάσσα Μποφίλιου
Monologue

Η Νατάσσα Μποφίλιου, μια από τις σημαντικότερες 
εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και μία από 
τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες της γενιάς της, παρουσιάζει 
μία ειδικά σχεδιασμένη για την Κύπρο παράσταση των 
Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Σε ένα 
συναυλιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις μεγάλες τους 
επιτυχίες, πρωτότυπες διασκευές γνωστών τραγουδιών της 
διεθνούς σκηνής, αλλά και τα ολοκαίνουργια τραγούδια τους 

που μόλις κυκλοφόρησαν, η εσωτερικότητα της Δύσης θα 
συναντήσει την εξωστρέφεια της Μεσογείου, με το πάθος και τη 

συγκίνηση της ερμηνείας της Νατάσσας.

Πότε: 22 και 23 Οκτωβρίου, στις 20:30
Που: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Πληροφορίες: 77 77 77 45 

Ενδιαφέρουν

Βάλε μουσική

Στο σανίδι

Οκτώβριος
2020

Εκδηλώσεις ΕΔΟΝ



21π ο λ ι τ ι σ μ ό ς

Την περίοδο αυτή οι συσχετισμοί στο εσωτερικό των 
ρεμπετών είναι προφανείς. Ενώ προπολεμικά το αιτιατό για τα 

βάσανα τους ήταν η κακιά η μοίρα, μεταπολεμικά είναι η άδικη 
κοινωνία. Η φυλακή από ένας δυνητικά χώρος καλοπέρασης 

πλέον έγινε ένας χώρος με βασανιστήρια που κλείνουν μέσα τα 
«παλικάρια», αποτυπώνοντας τις φυλακίσεις των αγωνιστών 

στην κατοχή, τον εμφύλιο καθώς και μετεμφυλιακά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση που αποκτά ο εργάτης 
τη δεύτερη περίοδο. Γίνεται πρότυπο, που 
αντανακλά την περηφάνια της απλότητας και 
τιμιότητας που ενσωματώνει.

Μέσα στην μακρόχρονή πορεία του ρεμπέτικου 
εξέφραζε αυτούς που η κοινωνία τους έθετε 
στο περιθώριο. Αυτούς που αγωνίζονταν, χωρίς 
να κατέχουν ιδιοκτησία, να επιβιώσουν σε μια 
ταξικά διαρθρωμένη κοινωνία. Παρόλο που 
στην πορεία του αδυνατεί να δώσει διέξοδο, 
εντούτοις εγκόλπωνε κοινωνικές νόρμες και αξίες 
διαφορετικές από αυτές του καθωσπρεπισμού της 
κυρίαρχης τάξης και αποτύπωνε συμπεριφορές 
αντίστασης στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης. 

•Χριστόφορος Πιταράς 
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν»

Οκτώβριος
2020

μουσική στην εξέλιξη του ανθρώπου, από όσο μπορούμε να σκαλίσουμε το παρελθόν του, κατέχει κεντρικό ρολό. Στο 
κείμενο αυτό θα προσεγγιστεί ως μια μορφή κοινωνικής συνείδησης όπου δια του λόγου (ποίηση) και της μουσικής 
αντανακλά και αποτυπώνει με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα. Σκοπός του κειμένου είναι να προσεγγίσει, στο 
μέτρο του εφικτού, τις κοινωνικές πτυχές του ρεμπέτικου. Για το σκοπό αυτό θα χωρίσει την ιστορική πορεία του σε δύο 
περιόδους, μέχρι την κατοχή, προπολεμική περίοδος, και μετά την κατοχή, μεταπολεμική περίοδος.
 
Το ρεμπέτικο αποτελεί ένα είδος μουσικής που οι απόψεις για αυτό υπήρξαν και παραμένουν μέχρι σήμερα διαφορετικές 

και αντιφατικές τόσο για την αισθητική και αρμονική του αξία όσο και για την κοινωνική του συμβολή. Λαϊκό τραγούδι όχι μόνο 
για το περιεχόμενο του αλλά κατά κύριο λόγο γιατί οι δημιουργοί του δεν κατείχαν ολοκληρωμένα τη θεωρία της μουσικής αλλά 
εμπειρικά και βιωματικά ανάπτυσσαν τα ταλέντα τους. 

Το όνομα του φανερώνει μέρος της ταυτότητας του. Κάποιες αφηγήσεις υποστηρίζουν 
ότι προέρχεται από την λέξη «ρεμπέτ» που πιθανόν να προέρχεται από τους 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς του Κοσόβου και περιγράφει τον ατίθασο και 
ανυπότακτο απέναντι στην κοινωνική αναγκαιότητα της ανθρώπινης συμβίωσης1. 
Στα ελληνικά εντοπίζεται στη λέξη «ρέμπελος» που και εδώ περιγράφει τον 
επαναστάτη και ατίθασο2. 

Τα οργανικά μέρη του ρεμπέτικου χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη πολυμορφία. 
Πιο συγκεκριμένα, παρόλο που ενσωματώνει διάφορα στρώματα, αυτά προέρχονται 
από τα χαμηλά και κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. Την εργατική τάξη αλλά 
και το λούμπεν προλεταριάτο3. Οι αντανακλάσεις των αντιθέσεων αυτών δεν 
έπαψαν ποτέ να υπάρχουν στο ρεμπέτικο. Επομένως δεν υπήρξε ποτέ ένα ιδεότυπο 
ρεμπέτικο που να αποκρυσταλλώνονται οι κοινωνικές εκφάνσεις του. Ανάλογα με 
τις ιστορικές περιόδους, οι τάσεις που ελλοχεύουν στο εσωτερικό του ενισχύονταν 
και υποχωρούσαν.

Αν και για κάποιους τα ψήγματα του ρεμπέτικου εντοπίζονται από το 1500 (ως 
λαϊκό τραγούδι)4  φαίνεται ότι αναπτύχθηκε ουσιαστικά τον 19 αιώνα (μετά το 1880) στα παράλια της Μικράς 
Ασίας κυρίως ως είδος μουσικής της συγκεκριμένης περιοχής. Όπως είναι αναμενόμενο είχε διαφορετική μορφή 
από αυτή που καθορίστηκε μετέπειτα5.

Την περίοδο αυτή συντελούνται μια σειρά από κοινωνικές μεταβολές. Στην Ελλάδα πραγματώνεται η μεταβολή 
του οικονομικού συστήματος. Ο καπιταλισμός αρχίζει να κάνει τα πρώτα του αργά βήματα. Κάνει την εμφάνιση 
της η εργατική τάξη αλλά ταυτόχρονα προλεταριοποιούνται αγροτικές μάζες που εκτοπίζονται από την γη και 
αναγκάζονται να μεταναστεύσουν εσωτερικά στα αστικά κέντρα. Στοιβαγμένοι στις πόλεις, κάτω από άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης συνειδητοποιούν την πραγματικότητα που τους περιβάλει αλλά όχι την αιτία που την 
προκαλεί. Με την Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 δημιουργούνται ροές εσωτερικών προσφύγων στην 
κεντρική Ελλάδα που φέρουν μαζί τους την κουλτούρα τους. 

Οι κοινωνικές συνθήκες οξύνονται, το λούμπεν προλεταριάτο αυξάνεται. Αναλογία που αποτυπώνεται 
και στους ρεμπέτες. Τα τραγούδια των ρεμπετών περιγράφουν μια κλειστή «σκιώδη» κοινωνία, με τις 
δικές της κοινωνικές νόρμες και κώδικα ηθικής, που αποστρέφεται επίσημους κοινωνικούς θεσμούς. 
Ιδιαίτερη θέση έχουν τα απαγορευμένα (ναρκωτικά, τζόγος κλπ) και οι μικροκομπίνες ταυτόχρονα με 
τον ευσεβοποθισμό «να πιάσουν την καλή». Την πολιτική την αντιμετώπιζαν σχεδόν με αποστροφή. 
Χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι «Όσοι γένουν πρωθυπουργοί» που εκτός από την εξιστόρηση 
γεγονότων, εκφέρει και συγκεκριμένη άποψη για τη χρησιμότητα τους6.  

Επομένως θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι στη σύνθεση του το λούμπεν προλεταριάτο 
υπερτερεί της συνειδητοποιημένης εργατικής τάξης. Παρόλα αυτά το συνειδητοποιημένο  μέρος 
συνεχώς αυξάνεται. Χαρακτηριστικό είναι επίσης στο πιο πάνω τραγούδι όπου στις εργατικές 
συνοικίες υπήρχε ακόμα ένα ανεπίσημο μέρος που έλεγε:

 «Και πρόσεξε καλά Γιαννάκη και Σοφούλη
μην ξεμπυκάρει ο Σκλαβαινάς και σας μασήσει ούλοι»7 

όπου ο Σκλαβαινάς ήταν ηγετικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας8. Ή αυτό 
του Βαμβακάρη που γράφτηκε την περίοδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. 

«Κι εσύ βρε Στάλιν αρχηγέ του κόσμου το καμάρι 
όλοι οι εργάτες σ’ αγαπούν γιατ’ είσαι παλικάρι.»

Αξίζει να πούμε ότι η κυρίαρχη τάξη και το αστικό κράτος πέραν της αποστροφής τους 
λόγω του περιεχομένου των  τραγουδιών του, το πολεμούσαν και λόγω του ανατολίτικου 
ήχου του που δεν μπορούσε να συμβαδίζει με την απόφαση της αστικής τάξης να 
εναγκαλιστεί με τη Δύση.

Ρόλο καταλύτη στην εξέλιξη του ρεμπέτικου είχε η κατοχή και ο εμφύλιος. Κατά τη 
διάρκεια της αντίστασης μεγάλο μέρος των ρεμπετών παίρνουν μέρος και εντάσσονται 
στις γραμμές των ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ. Το γεγονός αυτό, παρόλο που αντανακλάται 
σε μεγάλο μέρος των τραγουδιών της περιόδου, εντούτοις τα τραγούδια αυτά 
δεν μεταφέρθηκαν στη δισκογραφία, επομένως η αντανάκλαση αυτή δεν είναι 
άμεσα μετρήσιμη.

1Ρεμπέτες και Ρεμπέτικο Τραγούδι
2Ρεμπέτες και Ρεμπέτικο Τραγούδι
3Τους περιθωριοποιημένους, τους «εκτός του κοινωνικού ιστού» αλλά και τη μάζα εκείνη των εργατών που παρόλη την χαμηλή ταξική τους θέση ενσωματώνει στον τρόπο σκέψης και πράξης του 
έντονα αστικά χαρακτηριστικά
4Από το Βυζάντιο στο Μάρκο Βαμβακάρη - Η προϊστορία του λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού
5πχ τα κύρια όργανα είναι αυτά της νησιωτικής παράδοσης όπως βιολί, ούτι, κανονάκι - κιθάρα, λύρα, σαντούρι και όχι το μπουζούκι που κυριάρχησε μετά το 1930
6«να κάθομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω»
7Στοιχεία Κοινωνιολογίας του ρεμπέτικου (περιοδικό «Πολιτιστική» 1984)
8Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή μαζί με τους άλλους 199.
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Λευκορωσία, ένα Σοβιετικό 
κατάλοιπο; 
Στη δική μας ανάλυση, η απάντηση 
είναι κατηγορηματικά όχι! Είναι 
γεγονός, πως ο τωρινός πρόεδρος 
της χώρας, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, 
όταν συντελούνταν οι κοσμοϊστορικές 
αλλαγές στην ΕΣΣΔ στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90, διαφώνησε 
και τάχθηκε εναντίον. Ωστόσο, το 
καθεστώς που επικράτησε στη χώρα 
μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε 
πως ομοιάζει, είτε σε πολιτικές 
δομές, είτε στο βασικότερο, δηλαδή 
την οικονομία, με την ΕΣΣΔ.  

Στη χώρα υπάρχει ένα περίπλοκο 
πολιτικό σύστημα. Ο πρόεδρος 
εκλέγεται από συνδυασμό των 
ψηφοφοριών από το εκλογικό σώμα, 
την άνω και κάτω βουλή. Η κάτω 
βουλή εκλέγεται άμεσα ενώ η πάνω 
διαμορφώνεται με ένα συνδυασμό 
εκλογικών διαδικασιών και 
διορισμών. Επίσης, απαγορεύεται 
βάσει του συντάγματος, ο πρόεδρος 
της δημοκρατίας να ανήκει σε 
οποιοδήποτε κόμμα, ενώ από τους 
110 βουλευτές της κάτω βουλής, 
αυτοί που ανήκουν σε κάποιο κόμμα δεν είναι περισσότεροι 
από 25. Το ΚΚ της χώρας κατέχει 11 έδρες στη Βουλή (και 
αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα). 

Γιατί η Λευκορωσία, γιατί τώρα;
Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, είναι να ρίξουμε μια ματιά 
στο διπλανό χάρτη. Όπως φαίνεται, οι μόνες δύο χώρες που 
υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το ΝΑΤΟϊκό τείχος προς 
τη Ρωσία, είναι η Ουκρανία και η Λευκορωσία. Η Ουκρανία 
μετά τις επεμβάσεις και των τελευταίων χρόνων, έχει ήδη 
πάρει το δρόμο της. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ, δήλωσε προς μερικούς μήνες, πως οι πόρτες 
του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία είναι ανοιχτές.

Πέραν από αυτό, η οικονομία της χώρας αποτελεί μια 
ακόμα ιδιομορφία. Πρόκειται για μια οικονομία που το 
μεγαλύτερο μέρος της ανήκει στο κράτος και εφόσον το 
κράτος έχει εκτεταμένες συμφωνίες με τη Ρωσία, δεν 
προσφέρεται για επενδύσεις από την Ε.Ε. Ακόμη, σε επίπεδο 
πολιτικής κουλτούρας, η Λευκορωσία δεν ακολούθησε 
τον αντικομμουνιστικό δρόμο που τράβηξαν μετα το ‘90 
τα γειτονικά της κράτη. Αντιθέτως, διάφορες Σοβιετικές 
επέτειοι γιορτάζονται ακόμη (σε μεγαλύτερο βαθμό απ΄ 
ότι στη Ρωσία). Για παράδειγμα, η επέτειος ίδρυσης της 
Κομμουνιστικής Κομσομόλ είναι κρατική γιορτή.  Σε επίπεδο 
πολιτικών, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα πως το 
υπουργείο παιδείας, θέτει σε ψηλή προτεραιότητα την 
αντιπαράθεση με τις πολιτικές της Μπολόνιας. 

ο τελευταίο διάστημα ακούμε τον «Δυτικό κόσμο» να φωνάζει έξαλλος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία. Σαφώς η Αριστερά βρίσκεται σε 
απόλυτη αλληλεγγύη με κάθε αγώνα, του οποιουδήποτε λαού, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. Ωστόσο, πριν εξάγουμε συμπεράσματα, είναι σημαντικό να 
αναρωτηθούμε ορισμένα πράγματα. 

Πρώτα απ΄όλα, ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε σήμερα για ανθρώπινα δικαιώματα; Φυσικά και δεν θα ορίσει τη δική μας θέση, το τι λέει κάποιος άλλος. Μπορούμε όμως να εκτιμήσουμε 
εν μέρει την κατάσταση, εάν αναλογιστούμε το ποια ήταν διαχρονικά η στάση αυτών που σήμερα φωνάζουν. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι συνήθεις ύποπτοι, ΗΠΑ, ΕΕ και 
λοιπά ΝΑΤΟϊκά κοράκια, που τόσο κόπτονται για την κατάσταση στη Λευκορωσία. 

Περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η όλη συζήτηση άνοιξε μετά τα αποτελέσματα των εκλογών που 
διεξήχθησαν τον προηγούμενο Αύγουστο. Ο πρόεδρος Αλεξάντερ 
Λουκασένκο επανεξελέγη με  80.1%. Η ΕΕ αμφισβήτησε την 
αυθεντικότητα των εκλογών λόγω των ισχυρισμών της ανθυποψηφίας 
του Λουκασένκο ότι εκείνη είχε κερδίσει τις εκλογές με ποσοστό 60%. 
Ωστόσο, η Λευκορωσία προτάσσει ως επιχείρημα πως, πριν από τις 
εκλογές, o ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη) κλήθηκε να επιτηρήσει την εκλογική διαδικασία, αλλά 
δεν το έπραξε. 

Φυσικά, η Ε.Ε. δεν αρκέστηκε να αμφισβητήσει απλά τις εκλογές! 
Συνεπής στις παρεμβάσεις της σε όποια χώρα δεν ακολουθεί το 
δικό της δόγμα, αποφάσισε τα εξής: 1) Να μην αναγνωρίσει τα 
αποτελέσματα των εκλογών, 2) Κάλεσε τη χώρα να διεξάγει νέες 
εκλογές, 3) Προτίθεται να επιβάλει κυρώσεις σε όσους έκρινε 
υπεύθυνους για τα γεγονότα που ακολούθησαν των εκλογών (η 
κυβέρνηση κατηγορείται για χρήση υπέρμετρης βίας ενάντια σε 
διαδηλωτές) 4) Δηλώνει έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνική μετάβαση 
εξουσίας 5) Ενέκρινε κονδύλι 53 εκατομμυρίων για να στηρίξει 
«Λευκορωσικές πρωτοβουλίες» 6) Καλεί τις αρχές να βρουν ειρηνική 
λύση στην κρίση.

Πέραν από το γεγονός ότι η ΕΕ παρεμβαίνει απροκάλυπτα στα 
εσωτερικά μιας χώρας, πέραν από το ότι όταν η «υπέρμετρη βία» 
ασκείται από τη Γαλλία του Μακρόν, είναι εντάξει, αλλά από τη 
Λευκορωσία του Λουκασένκο είναι πρόβλημα, το πιο εξωφρενικό 
της συγκεκριμένης απόφασης, είναι ότι η ΕΕ στηρίζει μετάβαση 
εξουσίας! Με λίγα λόγια, ότι και να ψήφισε ο λαός της χώρας, η ΕΕ 
τοποθετείται ξεκάθαρα υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης! Αυτό ακριβώς 
είναι το επίπεδο της έγνοιας της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των λαών.  

Η Ε.Ε. των ελευθεριών
Οφείλουμε να πούμε πως η Ε.Ε. δεν θυμήθηκε τη 
Λευκορωσία μετά τις τελευταίες εκλογές. Η χώρα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις εδώ και χρόνια, για 
τους λόγους που ήδη αναφέραμε. Και τα μέτρα αυτά, για 
την «στήριξη των ελευθεριών και των δικαιωμάτων», 
η Ε.Ε. τα προωθεί με την ίδια ευκολία, που εφαρμόζει 
τη θεωρία των δύο άκρων ως επίσημο δόγμα, που 
απαγορεύει κομμουνιστικά σύμβολα, κηρύττει 
παράνομες τις αδελφές μας οργανώσεις και φυλακίζει 
συντρόφους μας. Με την ίδια ευκολία που στηρίζει τους 
διαδηλωτές που κατεβαίνουν στους δρόμους κρατώντας 
φασιστικά σύμβολα (πριν μερικά χρόνια στην Ουκρανία, 
σήμερα στη Λευκορωσία). 

Εμείς τασσόμαστε χωρίς δεύτερη σκέψη στο πλευρό 
του λαού της Λευκορωσίας, σε κάθε του βήμα προς 
το μέλλον. Στηρίζουμε κάθε του προσπάθεια για 
εμβάθυνση της δημοκρατίας, κοινωνική πρόοδο και 
ευημερία. Ωστόσο, το σκηνικό που παρακολουθούμε να 
εκτυλίσσεται, σε εμάς φαίνεται ως ένα ακόμα φιάσκο 
του ιμπεριαλισμού, που προσπαθεί να μεγαλώσει το 
έρισμα του. Και αυτό, μόνο πρόοδος δεν μπορεί να είναι 
για ένα λαό. Εξάλλου, εμείς δεν είδαμε ποτέ να έρχεται 
πρόοδος πίσω από φασιστικά σύμβολα. Ποιος ξέρει, 
ίσως στα σχολικά βιβλία της ΕΕ να υπάρχει και αυτό...  

•Ιάκωβος Τοφαρή
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων
Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Η Ίδρυση της ΠΣΟ, μια αναγκαιότητα της νέας εποχής...
Το Ιδρυτικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 3 του Οκτώβρη του 1945, ύστερα 
από προπαρασκευαστική συνδιάσκεψη στο Λονδίνο, τρείς μήνες πριν 
την επίσημη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου. Άλλωστε, η ίδρυση της ΠΣΟ 
θεωρήθηκε ως ενδεικτικό της νέας εποχής που είχε ανοίξει με την ήττα του 
φασισμού. Οι εργαζόμενοι και οι δημοκρατικές δυνάμεις είδαν σε αυτή τη 
νίκη το νέο μέλλον του κόσμου, όπου ο ιμπεριαλισμός και η αποικιοκρατία 
θα υποχωρούσαν και όπου θα εξέφραζε την ενιαία θέληση και επιθυμία 
της παγκόσμιας εργατικής τάξης να παλέψει ενωμένη για ένα καλύτερο 
μεταπολεμικό μέλλον. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, που μέσα στο καταστατικό 
της ΠΣΟ που εγκρίθηκε το 1945, μεταξύ των πρωταρχικών της στόχων 
αναφέρεται και στην « Καταπολέμηση του πολέμου και των αιτίων του, 
καθώς και τη συνεχές δουλειά για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη σε όλο 
τον κόσμο»...

Θέματα της προπαρασκευαστικής συνδιάσκεψης ήταν: 1. Η παραπέρα 
ενίσχυση της συμμαχικής πολεμικής προσπάθειας, 2. Η θέση των Συντεχνιών 
έναντι της αναμενόμενης ειρήνης, 3. Αντιπροσώπευση των Συντεχνιών 
στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης, στις προπαρασκευαστικές επιτροπές και 
συνδιασκέψεις για την ανακούφιση, αποκατάσταση και μεταπολεμική 
ανοικοδόμηση, 4. Προβλήματα της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης του 
Διεθνούς Συνδικαλιστικού Κινήματος.  

Από τις 3 του Οκτώβρη, η συνδιάσκεψη μετατράπηκε σε συνέδριο. Πήραν 
μέρος 346 αντιπρόσωποι από 56 χώρες, που εκπροσωπούσαν 67.000.000 
οργανωμένους εργάτες. Στην ίδρυσή της συμμετείχαν όλες οι Γενικές 
Συνομοσπονδίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν 
στις χώρες τους.

Η συμβολή της ΠΕΟ στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα...
 Το συντεχνιακό κίνημα της ΠΕΟ έχει την τιμή να συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στα ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας ( ΠΣΟ) και 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
εργατικής τάξης διεθνώς, μέχρι σήμερα συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχοντας την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΣΟ καθώς και 
με την συμμετοχή των συντεχνιών της στις Διεθνείς κλαδικές. Η ενεργή 
δραστηριότητα της ΠΕΟ στις τάξεις της ΠΣΟ, από την αρχή της ίδρυσης 
της είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προάγει όχι μόνο το δικό της κύρος, 
αλλά και ολόκληρου του συντεχνιακού κινήματος της Κύπρου. Ήταν και 
είναι μια δραστηριότητα εξυπηρετική των αγώνων της κυπριακής εργατικής 
τάξης, ανταπόδοσης της αλληλεγγύης και υποστήριξης στους αγώνες 
των εργαζόμενων χωρών, στη πάλη άλλων λαών για την ανεξαρτησία 
και την πρόοδο που συμβάλλει στην πανανθρώπινη πάλη ενάντια στους 
πολεμοχαρείς ιμπεριαλιστικούς κύκλους.

Η ΠΣΟ στο πλευρό των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων 
όλων των λαών για ένα καλύτερο αύριο...
Από το 1945 και μέχρι το τέλος περίπου της δεκαετίας του 1980, με πάνω από 
400 εκατομμύρια μέλη σε όλη την υδρόγειο, η ΠΣΟ συνέβαλε αποφασιστικά 
να αναδειχτεί ο ρόλος της εργατικής τάξης. Σημαντικός, επίσης, ήταν 
ο ρόλος της στην υπεράσπιση εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που δρούσαν σε δύσκολες και αντίξοες 
συνθήκες. Οι διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τις συνδικαλιστικές και 
δημοκρατικές ελευθερίες, η κοινωνική ασφάλιση, οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας, τα δικαιώματα των γυναικών, η παιδική εργασία και άλλα 
δικαιώματα των εργαζομένων φέρουν το στίγμα της δράσης της ΠΣΟ.

Παρά τις επιθέσεις που δέχθηκε τότε μέσα στη περίοδο του ψυχρού πολέμου 
και τις διασπαστικές ενέργειες, η ΠΣΟ στάθηκε δίπλα στους αγωνιζόμενους 
λαούς της Παλαιστίνης, της Κούβας, της Χιλής, της Νοτίου Αφρικής και τόσων 
άλλων λαών που αγωνίστηκαν για ελευθερία και δημοκρατία και ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό,  στις δικτατορίες, την αποικιοκρατία, το απαρτχάιντ. 
Στήριξε με διαχρονική συνέπεια,  με ουσιαστικό και έμπρακτο τρόπο τους 
Κύπριους εργαζόμενους εκφράζοντας σταθερά την αλληλεγγύη της στον 
αγώνα για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την επανένωση της 
Κύπρου, αλλά και για τις δολοφονικές επιθέσεις κατά αριστερών και 
προοδευτικών συνδικαλιστών. Παράλληλα, από την αρχή στάθηκε δίπλα 
στο πλευρό της ΠΕΟ με επισκέψεις από εμπειρογνώμονες στην Κύπρο, ώστε 
να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα θέμα 
που ταλάνιζε το εργατικό κίνημα από τη δεκαετία του 1940. 

Η ΠΣΟ αντιμέτωπη με νέες συνθήκες...
Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο στη δεκαετία 
του 90, επέφεραν ραγδαίες ανακατατάξεις στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα 
με την ΠΣΟ να δέχεται σοβαρό  πλήγμα στη δράση της.  Στην κρίσιμη εκείνη 
περίοδο παρουσιάστηκαν δύο προσεγγίσεις στις γραμμές της. Η ταξική 
προσέγγιση που έθετε ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση της ΠΣΟ ενώ 

η άλλη γραμμή στο όνομα της ανανέωσης, ευνοούσε τη διάλυση της ΠΣΟ. 

Παρά τις δυσκολίες, σήμερα στην ΠΣΟ συμμετέχουν οργανώσεις από 126 
χώρες, που συσπειρώνουν 92 εκατομμύρια εργαζόμενους. 

 Οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν 
αρχικά στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο της 
ΠΣΟ που πραγματοποιήθηκε στο Νέο 
Δελχί από τις 23 έως και τις 28 Μάρτη 
2000, όπου αντιπρόσωποι από 70 χώρες 
συγκεντρώθηκαν, συζήτησαν τα επίκαιρα 
προβλήματα που απασχολούν το διεθνές 
συνδικαλιστικό κίνημα και ψήφισαν 
αποφάσεις που σε γενικές γραμμές 
κινούνταν σε ταξική κατεύθυνση. 
Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια 
ανασυγκρότησης της ΠΣΟ έγινε στο 16ο 
παγκόσμιο συνδικαλιστικό συνέδριο, 
τον Απρίλη του 2011 στην Αθήνα, που 
οργανώθηκε με ευθύνη του ΠΑΜΕ. Στο 
συνέδριο συμμετείχαν 920 αντιπρόσωποι 
από 105 χώρες. Το πιο σοβαρό βήμα 
ήταν οι σωστές, γενικά, αποφάσεις 
πάνω στα σύγχρονα ζητήματα και στις 
προτεραιότητες του συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Τον  Οκτώβρη  του  2016 
πραγματοποιήθηκε στο Ντερμπάν της 
Νότιας Αφρικής το 17ο Συνέδριο της 
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ ). 
Τα στοιχεία για το σώμα του συνεδρίου αντανακλούν 
στις σημερινές συνθήκες την οργανωτική 
ισχυροποίηση της ΠΣΟ την πενταετία που πέρασε 
από το προηγούμενο 16ο Συνέδριο (2011, Αθήνα). 
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 1.300 σύνεδροι, 
(από 860 το 2011). Οι σύνεδροι εκπροσωπούν 
συνδικαλιστικές οργανώσεις από 111 χώρες (101 
το 2011), ενώ το 69% των συνέδρων προέρχονται 
από συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού 
τομέα και το 31% από αντίστοιχες του δημόσιου 
τομέα.

Σήμερα που οι συνθήκες που διανύουμε είναι 
πρωτόγνωρες, αντιμέτωποι όλοι με μία 
πανδημία που δημιούργησε νέα δεδομένα 
και δίνει την ευκαιρία στο καπιταλιστικό 
σύστημα και στις πολυεθνικές να επιτεθούν 
ξανά στα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων, δημιουργούν για 
την εργατική τάξη ανά το παγκόσμιο 
την ευθύνη και το καθήκον πιο έντονα 
από ποτέ να φανεί αντάξια της 
75χρονης ένδοξης ιστορίας της ΠΣΟ.  
Έχουμε το χρέος και οφείλουμε να 
τιμήσουμε αυτή την πλούσια ιστορία 
με καινούριες διεκδικήσεις και νέα 
οράματα. Για ένα καλύτερο μέλλον 
για την ανθρωπότητα. 

•Μαρί-Κωνστάνς Κων/νου
Μέλος Γραφείου Διεθνών 
Σχέσεων ΠΕΟ
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