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Νοέμβρης
2022 3π ο λ ι τ ι κ ή

ο κοινωνικό 
σ ύ σ τ η μ α 
διαμορφώνει 
« π λ α σ τ έ ς 

συνειδήσεις», καλλιεργεί 
ψευδαισθήσεις και συχνά 
καταφέρνει να πετύχει την 
κοινωνική αποστράτευση 
των νέων που είναι, ως 
κοινωνική ομάδα, η πιο 
επιρρεπής σε επιδράσεις.

Συνεπακόλουθα μεγάλη 
μερίδα της νεολαίας 
αποστασιοποιείται από 
την πολιτική, τα κόμματα 
και την οργανωμένη 
πάλη, χωρίς να μπορεί 
να επεξηγήσει - παρά 
επιφανειακά - τη 
συγκεκριμένη της στάση, 
με την πλειοψηφία να μένει σε γενικεύσεις βασισμένη σε αποσπασματικά γεγονότα ή «μισές αλήθειες». 
Αυτή η τάση είναι ανησυχητική και επικίνδυνη, γιατί τα φαινόμενα απαξίωσης και απομάκρυνσης 
από την πολιτική διαδικασία συνολικά λειτουργούν ως μηχανισμός αυτοάμυνας, συντήρησης και 
αναπαραγωγής του κατεστημένου.» (Από το Έγγραφο Πολιτικής Απόφασης του 20ου Παγκύπριου 
Συνεδρίου ΕΔΟΝ).

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις, που κάναμε κατά τη διεξαγωγή του 20ου Παγκύπριου Συνεδρίου της 
ΕΔΟΝ (Γενάρης 2022), αποτελούν μέρος της ανάλυσής μας για τα χαρακτηριστικά του Κυπριακού 
Νεολαιίστικου Κινήματος και του «εχθρικού» και «αφιλόξενου» περιβάλλοντος που αυτό καλείται να 
οργανωθεί, να αγωνιστεί, να κερδίσει. Διαπιστώσεις που δυστυχώς επαληθεύονται καθημερινά με 
διάφορα παραδείγματα, που αποδεικνύουν ότι το σύστημα βολεύεται με την καλλιέργεια στρεβλών 
αντιλήψεων, επιφανειακών αναλύσεων, αποπροσανατολισμού της περιρρέουσας ατμοσφαίρας και 
απομάκρυνση της συζήτησης από την ουσία των προβλημάτων της σύγχρονης κυπριακής νεολαίας.

Για σκοπούς συντομίας του άρθρου, θα αναλωθούμε σε μόνο τρία παραδείγματα της επικαιρότητας 
που αποδεικνύουν τα πιο πάνω, και δυστυχώς δικαιώνουν τις Θέσεις της Οργάνωσης σχετικά με 
το πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος που έχουμε να διαβούμε μέχρι να φέρουμε την όποια αλλαγή:

1) Προεδρικές Εκλογές – Προεκλογική συζήτηση
 

Α ν 
αφεθούμε στην επικρατούσα συζήτηση που εύστοχα και βολικά καλλιεργεί το κατεστημένο, 
τότε η προεκλογική μας εκστρατεία, η επιχειρηματολογία μας, η άμυνα και η επίθεσή μας, θα 
περιορίζονται σε επιφανειακές, άσκοπες και ανούσιες αντιπαραθέσεις.

Η παρουσίαση του διακυβεύματος των Προεδρικών Εκλογών (σε επίπεδο κατ’ ιδίαν 
συζητήσεων, διαδικτυακών προσωπικών τοποθετήσεων, κτλ), δεν μπορεί να περιορίζεται 
στο ποιος υποψήφιος δεν αντέγραψε προεκλογικές ομιλίες, στο ποιος έχει σιδεράκια, 
στο ποιος παρουσιάζεται ως φτωχός αλλά είναι πλούσιος, στο αν είναι μεμπτή ή όχι η 
πραγματοποίηση ενός γκαλά ντίνερ! Όσο εύστοχα και χιουμοριστικά και αν παραθέσουμε 
τα πιο πάνω, είναι αφελές να θεωρούμε ότι «τρολάροντας» ανθυποψηφίους μπορούμε να 
κερδίσουμε τις εκλογές. Ο περιορισμός των προσωπικών μας τοποθετήσεων μέχρι το σημείο 
αυτό (της επιφανειακής και ανούσιας αντιπαράθεσης), αποπροσανατολίζει τη δημόσια 
συζήτηση και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα από το ουσιαστικό διακύβευμα των εκλογών.

Εάν όμως, σε επίπεδο προεκλογικής συζήτησης, επικεντρωθούμε στην ουσία, θα 
συνειδητοποιήσουμε ότι ο υποψήφιος που στηρίζουμε, έχει το «πάνω χέρι» και μπορεί να 
κερδίσει τις εκλογές. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει ήδη παραθέσει ενώπιον του λαού το 
προεκλογικό του πρόγραμμα, έκτασης μάλιστα πέραν των 150 σελίδων. Ένα πρόγραμμα 
με όραμα, εισηγήσεις και προτάσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, της 
δημόσιας σφαίρας και ιδιωτικής ζωής. Το πρόγραμμα και οι θέσεις του υποψηφίου μας, 
είναι σε τεράστιο βαθμό εκ διαμέτρου αντίθετες από τις θέσεις των ανθυποψηφίων του. 
Εάν λοιπόν καταφέρουμε να μετατοπίσουμε τη συζήτηση στις θέσεις, στην ουσία δηλαδή 
της προεκλογικής εκστρατείας, τότε θα γίνει και αντιληπτή η ποιοτική μας διαφορά!

2)  Προσφυγικό και χώροι φιλοξενίας
Τα πρόσφατα γεγονότα επεισοδίων και συμπλοκών στο Κέντρο Κράτησης/
Φιλοξενίας «Πουρνάρα», αναζωπύρωσαν ξανά την ήδη ενταμένη 
συζήτηση για το προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα, για τους 
Αιτητές Ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσής τους στην Κύπρο, όπως και 
για την κυβερνητική πολιτική περί του θέματος. Η επικρατούσα συζήτηση 
για το ζήτημα και για τις ενδεχόμενες λύσεις του, περιστρέφεται κυρίως 
γύρω από δύο διαφορετικές οπτικές, με δύο διαφορετικές αφετηρίες. 

Αφενός, αντλούμενη από ακροδεξιά αφηγήματα και ρητορεία, επικρατεί 
η άποψη ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι απεσταλμένοι της 
Τουρκίας με μοναδικό στόχο να «ανθελληνίσουν» την Κύπρο και να 
«αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας», ή/και να μας «πάρουν τις δουλειές 
μας», ή/και να «βολευτούν» στην Κύπρο αντλώντας από τα επιδόματα. 
Η λύση που προτείνεται από όσους ασπάζονται την άποψη αυτή, είναι 
είτε η επαναπροώθηση βαρκών προσφύγων στη θάλασσα («και να 
πνιγούν»), είτε η τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων στο ήδη μοιρασμένο 
νησί μας.

Αφετέρου, υπάρχει και η σχεδόν πάντα καλοπροαίρετης προέλευσης 
άποψη, η οποία πηγάζει από τα αντιρατσιστικά και ουμανιστικά αντανακλαστικά 
μέρους της κοινωνίας, που ανοχή και αποδοχή των προσφύγων και μεταναστών στην 
κυπριακή κοινωνία. Εντούτοις, η άποψη αυτή συνήθως περιορίζεται μέχρι το σημείο της 
ενσωμάτωσης των προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνία, χωρίς να επεκτείνεται 
στην ουσιαστική επίλυση του ζητήματος. Συχνά μάλιστα, δεν αναγνωρίζεται καν η 
ύπαρξη του προβλήματος.

Και οι δύο πιο πάνω απόψεις, εμπεριέχουν ένα κοινό κίνδυνο: την απομάκρυνση από την 
ουσία και τη ρίζα του προβλήματος, επομένως και οι «λύσεις» τους είναι περιστασιακές 
και κάποτε μονοδιάστατες. Κοιτώντας όμως με μια πιο κοντινή ματιά στο προσφυγικό 
και μεταναστευτικό, μπορούμε σίγουρα να αναγνωρίσουμε ότι κατ’ αρχάς υπάρχει 
πρόβλημα. Πρόβλημα υπερπληθυσμού στα κέντρα κράτησης, πρόβλημα καταπάτησης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόβλημα έλλειψης ουσιαστικής κυβερνητικής πολιτικής, 
πρόβλημα καταπάτησης Διεθνών Συμβάσεων, πρόβλημα στη διαδικασία εξέτασης 
αιτήσεων ασύλου, πρόβλημα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αν μάλιστα σε αυτή την  πιο 
κοντινή ματιά, «φορέσουμε και τα ταξικά γυαλιά μας», διακρίνουμε ότι η ουσία του 
προβλήματος, βρίσκεται στο ίδιο το σύστημα, το οποίο γεννά πολέμους και πρόσφυγες, 
στο σύστημα το οποίο χρειάζεται μετανάστες ως φτηνό εργατικό προσωπικό, όπως και 
τον ρατσισμό να επικρατεί στη συνείδηση της κοινωνίας.
Επομένως, εάν επικεντρωθούμε στην ουσία, η μοναδική οριστική λύση που μπορούμε να 
προτείνουμε, είναι ο συνεπής και καθημερινός αντιιμπεριαλιστικός αγώνας.

3) Βία στα γήπεδα και κάρτα φιλάθλου
Τα πρόσφατα 
επεισόδια σε 
ποδοσφαιρικούς 
α γ ώ ν ε ς , 
αποδεικνύουν για 
ακόμα μια φορά 
την αποτυχία του 
«τρομονόμου» 
της Κυβέρνησης 
ΔΗΣΥ.

Δυστυχώς η 
ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α 
συζήτηση και πάλι 
φαίνεται να μην 
αγγίζει την ουσία 
του προβλήματος της 
οπαδικής βίας. Μερίδα όσων ασχολούνται με το ζήτημα, περιορίζονται στο να προτείνουν ως 
μοναδική λύση την κατάργηση της κάρτας οπαδού. Παράλληλα, άλλοι αποπροσανατολίζουν 
ακόμα περισσότερο τη συζήτηση, βρίσκοντας ευκαιρία να κατηγορήσουν όσους έχουν κάρτα.

Η επίλυση όμως του προβλήματος της βίας, κατ’ αρχάς δεν μπορεί να περιορίζεται στην 
ύπαρξη ή την κατάργηση της κάρτας, και σίγουρα ούτε στις κατασταλτικές αποφάσεις και 
πολιτικές της κυβέρνησης. Μέρος της επίλυσης αποτελεί η τροποποίηση ολόκληρου του 
νόμου (και όχι μόνον η κατάργηση της κάρτας). Η ουσία όμως της συζήτησης, οφείλει να 
περιστρέφεται γύρω από το που εντοπίζουμε τη ρίζα του προβλήματος. Η βία είναι φαινόμενο 
κοινωνικό και ως τέτοιο, μέσα από την φιλοσοφία της πρόληψης και της διαπαιδαγώγησης 
πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το άρθρο δεν επικαλείται σε καμιά περίπτωση ότι εάν επικεντρωθούμε στην ουσία, αυτόματα 
μπορεί να επέλθει και η αλλαγή. Αντί επιλόγου, παρατίθεται ένα άλλο απόσπασμα από την 
ανάλυσή μας στην Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου της ΕΔΟΝ:

«Παρ’ όλη την πίεση που νιώθει η νεολαία της Κύπρου, σε γενικές γραμμές αυτή διατηρεί 
τα χαρακτηριστικά της αμφισβήτησης, του αυθορμητισμού, της τάσης προς κάθε τι το νέο 
και καινούριο. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν στοιχεία ριζοσπαστικά και μέσα από τον 
σωστό προσανατολισμό τους μπορούν να γίνουν στοιχεία προοδευτικά και με αποφασιστική 
καθοδήγηση της νεολαίας, αυτή να γίνει φορέας κοινωνικών αλλαγών.»

Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που οφείλουμε να εντοπίσουμε, να αναπτύξουμε και να 
επενδύσουμε πάνω τους. Οργανωμένα και μεθοδικά, μπορούμε να μετατρέψουμε τα 
χαρακτηριστικά αυτά της νεολαίας στην ταφόπλακα του συστήματος που ωθεί στην αποχή, την 
ανοχή και που καλλιεργεί τις στρεβλές αντιλήψεις.

•Σταύρος Αγαθού
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ

Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Λάρνακας

«Τ
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υμπληρώνονται φέτος 39 χρόνια 
από την παράνομη ανακήρυξη της 
λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας 
Βόρειας Κύπρου.

Ήδη από πριν την ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ηγέτες των Τουρκοκυπρίων 
επεδίωκαν με πάσα πιθανότητα την διχοτόμηση 
του νησιού. Με τις Διακοινοτικές Ταραχές το 1963-
64 και την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από 
την διακυβέρνηση, η τουρκοκυπριακή εθνικιστική 
ελίτ επεδίωξε να προωθήσει την αντίληψη της 
μη βιώσιμης συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων. 
Αναδιοργανώνεται πλήρως η κοινωνικοπολιτική 
ζωή των Τουρκοκυπρίων και δημιουργούνται οι 
«θύλακες», λειτουργώντας ως ένα μικρότερο 
κράτος στην επικράτεια ενός άλλου κράτους, σε 
μια αναζήτηση «προσομοίωσης κυριαρχίας». Η 
θεσμική και εδαφική αποξένωση από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, συνοδευόμενη από μια προσπάθεια 
κοινωνικής αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης, 
εμφάνισε ένα ιδιόρρυθμο «καθεστώς εξαίρεσης», 
το οποίο αποσκοπούσε σε μια νέα ξέχωρη πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική ομαλοποίηση. 

Αφού προηγείται η Τουρκική Εισβολή του 1974, στις 
13 Φεβρουαρίου 1975, ιδρύεται στα κατεχόμενα 
το «Τουρκοκυπριακό Ομόσπονδο Κράτος» και 
μαζί του δημιουργείται και η «ιδρυτική Βουλή». 
Πρόεδρος της «ιδρυτικής Βουλής» ανακηρύσσεται 
ο Ραούφ Ντενκτάς, χωρίς εκλογή, αφού μέχρι 
τότε αποτελούσε τον αντιπρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Βασικό, λοιπόν, καθήκον αυτής της 
«ιδρυτικής βουλής» αποτελούσε ο καταρτισμός 
νέου Συντάγματος, το οποίο έπρεπε να εγκριθεί με 
δημοψήφισμα. Μια ομάδα ειδικών που κατέφτασε 
από την Τουρκία, ετοιμάζει ένα πρώτο προσχέδιο 
συντάγματος το οποίο βασιζόταν στο προεδρικό 
σύστημα, ενώ δεν συμπεριλάμβανε μηχανισμούς 
ελέγχου και εξισορρόπησης του προέδρου, όπως 
κανονικά θα έπρεπε να γίνεται σε ένα προεδρικό 

σύστημα. Η αριστερή, όμως, αντιπολίτευση δεν 
ήταν σύμφωνη με αυτό το προσχέδιο προεδρικού 
συστήματος, αλλά υποστήριζε το κοινοβουλευτικό 
σύστημα. Μετά, μάλιστα, από ιδιαίτερα ισχυρές 
αντιπαραθέσεις, η τελική κατάληξη ήταν η 
εισαγωγή του κοινοβουλευτικού συστήματος, 
αυστηρά, όμως, ελεγχόμενο από τον Ντενκτάς. 

Εντωμεταξύ, από τον Νοέμβριο του 1974 
είχε οργανωθεί στη βουλή της αυτόνομης 
τουρκοκυπριακής διοίκησης «ομάδα ελευθερίας», 
μετά από πληροφορίες που ανέφεραν πως ο 
Ντενκτάς επεδίωκε να προχωρήσει στη δημιουργία 
συντακτικής συνέλευσης για ένα νέο συνταγματικό 
καθεστώς.  Η Ομάδα Ελευθερίας αποτελούσε μια 
ισχυρή ομάδα αντιπολίτευσης απέναντι στην 
εθνικιστική ηγεσία. Η συγκεκριμένη ομάδα, 
που αποτελείτο από 8 βουλευτές,  υποστήριζε 
πως μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε την διάλυση 
της υφιστάμενης βουλής με άμεσο κίνδυνο να 
κυριαρχήσουν αυταρχικές τάσεις. 

Παράλληλα, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό 
Κόμμα (Cumhuriyetçi Türk Partisi – CTP) που 
ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1970, προωθούσε 
τη θέση για επίλυση του Κυπριακού εντός 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι με την 
ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε άλλο κράτος όπως 
η Ελλάδα ή η Τουρκία. Σημαντική, μάλιστα, 
εξέλιξη ήταν η ανάπτυξη και μαζικοποίηση του 
τουρκοκυπριακού φοιτητικού κινήματος, αφού 
η επαφή των νέων με το ήδη ισχυρό αριστερό 
φοιτητικό κίνημα στην Τουρκία και η επαφή τους 
με τους θύλακες, συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο 
του αντιμιλιταρισμού και της θέλησης για λύση 
του Κυπριακού, που δεν ήταν άλλη για αυτούς 
από κάποια που θα απέκλειε την ένωση και τη 
διχοτόμηση. 

Καθοριστικές επιπτώσεις για τις εξελίξεις στο 
Κυπριακό και στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα 

έφερε το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Το φασιστικό αυτό πραξικόπημα 
που είχε ως απώτερο στόχο την καταστολή της τουρκικής αριστεράς, οδήγησε σε 
αυξημένες παρεμβάσεις της Άγκυρας στα κατεχόμενα, γεγονός που οδηγούσε σε ένα 
πλήρως ελεγχόμενο τουρκικό έδαφος, υποτελή στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Η 
οικονομία των κατεχομένων, πλήρως εξαρτώμενη από την Τουρκία, φτάνει σε πολύ 
κακή κατάσταση. 

Εντός αυτών των πλαισίων, πραγματοποιούνται «εκλογές» στις οποίες αναδεικνύεται 
«πρόεδρος» ο Ραούφ Ντενκτάς. Ωστόσο, το κόμμα του Ντενκτάς χάνει την απόλυτη 
πλειοψηφία και αδυνατεί, έτσι, να σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επεμβαίνει, 
ωστόσο, το κατεστημένο της Άγκυρας. Ο τότε υπουργός εξωτερικών της πραξικοπηματικής 
τουρκικής κυβέρνησης, Ιλτέρ Τουρκμέν, επισκέπτεται τα κατεχόμενα με σκοπό να 
συναντήσει τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στις συναντήσεις αυτές 
ξεκαθάριζε πως δε θα επέτρεπε σε πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν θέσεις ενάντια 
στην πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά το Κυπριακό, να σχηματίσουν «κυβέρνηση 
συνασπισμού», γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ένταση της αντιπαράθεσης στο 
δημόσιο πολιτικό χώρο της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Η στασιμότητα στο Κυπριακό και τα προαναφερθέντα σκηνικά, ξεκαθαρίζουν πλέον 
τον απώτερο στόχο της Τουρκίας: η δημιουργία ενός ξεχωριστού και ανεξάρτητου 
«κρατικού μορφώματος», που θα μπορούσε κάλλιστα να εξυπηρετήσει τον έλεγχο της 
Ανατολικής Μεσογείου. Τότε λοιπόν εμφανίστηκαν και οι συζητήσεις για την ανάγκη 
των Τουρκοκυπρίων για πλήρη ανεξαρτητοποίηση. 

Προς το τέλος του 1982, οι τουρκικές απειλές για στρατιωτική επέμβαση στις ελεύθερες 
περιοχές αυξάνονται και μαζί τους παρουσιάζεται μια γενικότερη σκλήρυνση των 
τουρκικών θέσεων ως προς το Κυπριακό.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Μάιο του 1983, εγκρίνεται ψήφισμα με βάση το οποίο 
ο ΟΗΕ απαιτούσε την απόσυρση όλων των κατοχικών στρατευμάτων, ενώ παράλληλα 
διακηρυσσόταν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη κυριαρχία. Ορίστηκε, 
μάλιστα, και η έναρξη νέων διακοινοτικών συνομιλιών, κάτι το οποίο όχι μόνο δεν 
έγινε ποτέ, αλλά η κατάσταση στην Κύπρο ολοένα και χειροτέρευε. 

Εν τέλει, στις 14 Νοεμβρίου 1983, ο Ντενκτάς καλεί σε δείπνο όλους τους «βουλευτές», 
με σκοπό να τους ανακοινώσει την πρόθεση του για την ανακήρυξη της «ανεξαρτησίας», 
το επόμενο κιόλας πρωί, φροντίζοντας μάλιστα να διακοπούν όλες οι επικοινωνίες στις 
κατεχόμενες περιοχές. Η ανακοίνωση, όμως, συνοδευόταν και με απειλές οι οποίες 
αναφέρονταν στην αντιπολίτευση και έλεγαν πως εάν οποιοδήποτε κόμμα αντιστεκόταν 
στην σχετική απόφαση, δεν θα είχε δικαίωμα να υπάρχει στο νέο πολιτικό σύστημα. 
Επομένως, τα αντιπολιτευτικά κόμματα υποκύπτουν, ούτως ώστε να διασφαλίσουν 
την μελλοντική ύπαρξη τους.

Έτσι, στις 15 Νοεμβρίου γίνεται η παράνομη ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας 
Βόρειας Κύπρου, υπό πλήρη συντονισμό με το στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας, 
εκείνης της εποχής. 

Από τότε μέχρι και σήμερα, η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελεί ένα 
καθόλα πραγματικό αναπόσπαστο πρόβλημα ως προς την επίλυση του Κυπριακού 
και την οριστική διχοτόμηση της πατρίδας μας.  Ενώπιον όλων αυτών, οφείλουμε να 
συνεχίσουμε τον αγώνα για επίλυση του Κυπριακού και της επανένωσης του τόπου 
και του λαού μας.

•Βασιλική Δημητρίου  
Επικεφαλής Γραφείου Επαναπροσέγγισης Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ 
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Ως η νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ, θα κληθείτε να 
αντιμετωπίσετε για ακόμα μια χρονιά πολλές 
προκλήσεις όπως και τις προηγούμενες. Τι να 
περιμένουν φέτος οι συμμαθητές σας και ποια 
ζητήματα τίθενται στην προτεραιότητα της νέας 
ηγεσίας της ΠΣΕΜ; Ποιες είναι οι πρώτες σας 
ενέργειες;

Πρωτίστως θα θέλαμε να ευχαριστούμε την 
εφημερίδα ‘’Νεολαία’’ για τη φιλοξενία. 
Αναμφίβολα η χρονιά 
δεν θα είναι εύκολη 
και τα προβλήματα 
που έχουμε να 
α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ μ ε 
είναι πολυάριθμα. 
Ξεκινώντας από τα 
αυξημένα περιστατικά 
βίας, ρατσισμού και 
φτάνοντας στο βασικό 
μας πρόβλημα, τις 
εξετάσεις τετραμήνων. 
Πάγια θέση της ΠΣΕΜ 
είναι η κατάργηση  
των εξετάσεων ανά 
τετράμηνο καθώς οι 
εξετάσεις αυτές δεν 
προσφέρουν τίποτε 
στον μαθητή, εκτός από 
άγχος. Ιδιαίτερα στην Γ’ 
Λυκείου, έχοντας και τις 
Παγκύπριες εξετάσεις, 
η πίεση είναι ιδιαίτερα μεγάλη αφού 
διακυβεύεται το μέλλον μιας ολόκληρης 
γενιάς. 

Ταυτόχρονα ένα επίσης 
σημαντικό ζήτημα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε είναι ,όπως 
προανέφερα, τα περιστατικά 
βίας και τα ρατσιστικά επεισόδια. 
Καθημερινά παρατηρούνται 
ολοένα και περισσότερα τέτοια 
περιστατικά με εμπλεκόμενους, 
τόσο μαθητές όσο και γονείς. 
Ως ΠΣΕΜ επιδιώκουμε να 
δημιουργήσουμε ένα σχολικό 
περιβάλλον όπου καθένας θα μπορεί 
να νιώθει ασφάλεια. Επιπρόσθετα 
ψηλά στο πρόγραμμα μας βάζουμε 
και το Κυπριακό πρόβλημα. Όσο και αν 
προσπαθούν μερικοί με τις εθνικιστικές 
τους αντιλήψεις, να εμποδίσουν τη λύση 
του Κυπριακού  και την επανένωση του 
τόπου μας, εμείς θα μπαίνουμε τροχοπέδη 
σε αυτές τις αντιλήψεις ζητώντας τη μόνη 
βιώσιμη λύση για τον τόπο μας, τη Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία.  

Για ακόμα μια χρονιά, ως μαθητικό κίνημα 
είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε δυναμικά 
τον αγώνα για την επίτευξη των στόχων 
μας. Γι’ αυτό θα επιδιώξουμε συναντήσεις με 
κοινοβουλευτικά κόμματα και με αρκετούς φορείς 
της παιδείας ώστε να προωθήσουμε όλα αυτά 
που μας απασχολούν. 
Πρώτη μας συνάντηση 
άλλωστε θα είναι και 
φέτος όπως και κάθε 
χρόνο με τον Υπουργό 
Παιδείας. 

Θεωρείτε πως 
οι πολιτικές που 
ακολουθεί το ΥΠΠΑΝ 
στρέφονται προς την 
σωστή κατεύθυνση; Σε 
ποια ζητήματα κυρίως 
διαφωνείτε; 

Ως νέα ηγεσία της ΠΣΕΜ, 
θεωρούμε ότι οι πολιτικές 
που εφαρμόζονται από το 
ΥΠΠΑΝ είναι στραμμένες 
προς εντελώς λανθασμένη 
κατεύθυνση. Αρχικά 
διαφωνούμε με τις εξετάσεις 
ανά τετράμηνο το οποίο 
καθιστά τα σχολεία εξεταστικά 
κέντρα και τους μαθητές 
πειραματόζωα. Πρόκειται για ένα μέτρο αντιπαιδαγωγικό, που 
προκαλεί την αποστήθιση στείρων γνώσεων και πληροφοριών. 
Συνεπώς, οι εξετάσεις αυτές δεν αναπτύσσουν σε καμία περίπτωση 
την κριτική σκέψη κάθε μαθητή. Επιπρόσθετα βασική διαφωνία μας 
με το υπουργείο, είναι και οι κανονισμοί λειτουργίας που ψηφίστηκαν 

το 2017. Κανονισμοί οι οποίοι ενισχύουν 
τον συντηρητισμό στη σχολική στολή, που 
μετατρέπουν τα σχολεία σε φυλακές με πανύψηλες 
περιφράξεις. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός 
ότι το ΥΠΠΑΝ αδιαφορεί για τα συγκεκριμένα 
προβλήματα ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με θέματα 
ασήμαντα όπως για παράδειγμα τα μαλλιά των 
μαθητών ή τα σκουλαρίκια. 

Το Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε με διάφορους 
τρόπους επικοινωνιακά αλλά και με εύηχες προτάσεις 
να παραπλανήσει μερίδα μαθητών και την κοινή 
γνώμη όμως χωρίς επιτυχία. Από τη πρώτη μέρα 
εφαρμογής του θεσμού των εξετάσεων τετραμήνου. 
Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν δημιουργηθεί μαθητές 
πολλών ταχυτήτων και έχει χαθεί ο ανθρώπινος 
χαρακτήρας του σχολείου. Δεν μπορεί να γίνει σωστή 
διάγνωση και θεραπεία των αδυναμιών ενός μαθητή 
ενώ στα ασφυκτικά περιθώρια που επιβάλλουν οι 
εξετάσεις, ενισχύεται ο ατομικισμός, το άγχος και το 
στρες των μαθητών.

Πέρσι αλλά και τη φετινή χρονιά στις αρχές είχαμε έντονη συζήτηση με διάφορα 
περιστατικά που αφορούσαν τη στολή, την κόμμωση αλλά και την εμφάνιση των 
μαθητών στο σχολείο. Ποια είναι η θέση σας για αυτά τα ζητήματα;

Είναι αλήθεια ότι τέτοια περιστατικά παρατηρούνται συνεχώς στους σχολικούς χώρους. 
Ήδη από την αρχή της χρονιάς, μαθητής αποβλήθηκε την πρώτη μέρα του σχολείου 

Για ακόμα μια 
χρονιά, ως 

μαθητικό κίνημα 
είμαστε αποφασισμένοι 
να δώσουμε δυναμικά 
τον αγώνα για την 
επίτευξη των 
στόχων μας. 
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για την κόμμωση του. Η θέση μας για το θέμα αυτό είναι 
ξεκάθαρη. Αφενός μεν κάθε μαθητής και μαθήτρια οφείλει 
να έχει μια ευπρεπή εμφάνιση, αφετέρου δε δεν πρέπει 
όλη η προσοχή να στρέφεται σε υποδεέστερα ζητήματα 
όπως αυτά. Επίσης όσον αφορά τη στολή, το μαθητικό 
κίνημα έχει κερδίσει με τους αγώνες του τη χαλάρωση 
της. Δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση να γυρίσουμε 
σε παλαιότερες εποχές και οπισθοδρομικές αντιλήψεις.

Η παιδεία μας πάσχει από πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. 
Χρέος μας να επιλύσουμε αυτά και όχι να ασχολούμαστε 
με μικρότητες.

Την περσινή χρονιά η ΠΣΕΜ ανέπτυξε πλούσια και 
πολυεπίπεδη δράση τόσο συνδικαλιστική όσο και 
σε κοινωνικό επίπεδο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα 
αυτών;

Είναι γεγονός ότι την περασμένη χρονιά η ΠΣΕΜ είχε 
αναπτύξει πλούσια δράση. Το αποκορύφωμα της 
δράσης μας αποτέλεσε η πραγμάτωση δύο μαζικών 
κινητοποιήσεων έξω από το προεδρικό μέγαρο, 
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς το Υπουργείο και 
την Κυβέρνηση πως οι αντιπαιδαγωγικές πολιτικές 
τους που στοχοποιούν τους μαθητές δεν μπορούν να 
γίνουν ανεκτές. Εμείς ως νέα ηγεσία, συνεχίζουμε 

τον αγώνα μας στον δρόμο 
που χάραξαν οι συμμαθητές 
και οι συμμαθήτριες μας. 
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε 
την κατάργηση των 
εξετάσεων, την χαλάρωση 
της στολής, την μείωση στα 
κόμιστρα των λεωφορείων. 
Την περσινή χρονιά υπήρξαν 
αρκετές συναντήσεις με τους 
φορείς της παιδείας ώστε να 
προωθηθούν τα αιτήματα μας. 
Μάλιστα το μαθητικό κίνημα 
αναγκάστηκε να κινητοποιήσει 
τους μαθητές και να βγουν στο 
δρόμο για να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματα τους. Δυστυχώς 
χωρίς αποτέλεσμα αφού δεν 
υπήρξε συνεργασία από την 
πλευρά του υπουργείου. 
Παρόλ’ αυτά δεν πρόκειται 
να σκύψουμε κεφάλι. Θα 
συνεχίσουμε να παλεύουμε 
για το δίκαιο της μαθητικής 
κοινότητας με οποιοδήποτε 
κόστος.

Πως είναι το σχολείο που οραματίζονται 
οι μαθητές και οι μαθήτριες και τι κάνει 
το οργανωμένο μαθητικό κίνημα – ΠΣΕΜ 
για να πετύχει αυτό το όραμα; 

Ως μαθητές ονειρευόμαστε ένα σχολείο 
ανθρώπινο, που να μορφώνει και όχι 
να εξοντώνει τους μαθητές. Ζητούμε 
το σχολείο να προσφέρει περισσότερο 
ανθρωπιστική παρά τεχνοκρατική 
παιδεία. Να μεταλαμπαδεύει αξίες 
σε κάθε νέο και νέα, να βοηθά 
στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων. Οραματιζόμαστε ένα 
σχολείο που να προετοιμάζει κάθε έναν 
από εμάς για τον δύσκολο αγώνα που 
θα κληθούμε να δώσουμε βγαίνοντας 
στην κοινωνία. Ένα σχολείο που κάθε 
μαθητής ή μαθήτρια θα μπορεί να 
ονειρεύεται και να ελπίζει για ένα 
μέλλον καλύτερο. Ως ΠΣΕΜ, μέσω 
των συναντήσεων που θα έχουμε, θα 
εκφράσουμε τους προβληματισμούς 
μας και θα καταθέσουμε τις δικές 
μας προτάσεις ώστε να φτιάξουμε 
ένα σχολείο που να αρμόζει στον 
τόπο μας και στους μαθητές του.

Αποδείξαμε πολλές φορές πως 
αν θέλουμε κάτι, μπορούμε να 
το πετύχουμε. Με αγώνες και 

Το Υπουργείο 
Παιδείας 

προσπάθησε με 
διάφορους τρόπους 

επικοινωνιακά αλλά και 
με εύηχες προτάσεις να 

παραπλανήσει μερίδα 
μαθητών και την 
κοινή γνώμη 
χωρίς όμως 

επιτυχία
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Αποδείξαμε 
πολλές 

φορές πως 
αν θέλουμε κάτι, 
μπορούμε να το 

πετύχουμε. Με 
αγώνες και 

μαχητικότητα

μαχητικότητα. Η απαίτησή μας δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από 
μια μόρφωση ολόπλευρη μέσα από την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης που έχει στόχο ένα σχολείο ανθρώπινο και δημοκρατικό. 
Ως προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε τους 
προβληματισμούς και τις θέσεις της ΠΣΕΜ στο Συμβούλιο Δημοτικής και 
Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου, αλλά και στην Επιτροπή Παιδείας 
της Βουλής, για όλα τα ζητήματα που τίθενται.

Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους συμμαθητές σας; Γιατί είναι 
σημαντικό να ενταχθούν στον αγώνα σας για ένα καλύτερο σχολείο;

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες μας 
ότι θα πράττουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για τη μαθητική κοινότητα. 
Ο αγώνας μας για ένα καλύτερο σχολείο δεν θα σταματήσει. Με την 
στήριξη όλων μπορούμε να πετύχουμε πολλά και το αποδείξαμε πολλές 
φορές στο παρελθόν. Γι’ αυτό ζητούμε από κάθε μαθητή και μαθήτρια να 
ταχθεί στο πλευρό της ΠΣΕΜ. Γιατί η ΠΣΕΜ είναι η φωνή του μαθητικού 
συνόλου! Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε όσα ζητούμε! Έχοντας 
μαζικότητα και μαχητικότητα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα σχολείο 
καλύτερο, όπως εμείς το θέλουμε!

•Επιμέλεια: Μαθητικό Γραφείο Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Γιατί όμως θεωρείται σημαντικό να γίνεται άμεση και 
αποτελεσματική διαχείριση του γονεϊκού άγχους; 
Διότι, διαφαίνεται μέσα από τη βιβλιογραφία ότι τα 
παιδιά γονέων με υψηλά επίπεδα άγχους στη ζωή τους 
έχουν 5-7 φορές περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης 
αγχωδών διαταραχών σε σύγκριση με παιδιά γονέων 
με χαμηλά επίπεδα άγχους (Crosby Budinger, Drazdows-
ki & Ginsburg, 2012). Συνεπώς, οι γονεϊκές αγχώδεις 
συμπεριφορές και αντιλήψεις μπορεί να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη σχέση μεταξύ του άγχους των 
γονέων και των παιδιών, δημιουργώντας αρνητικές 
συνέπειες στην ενήλικη ζωή των παιδιών (Creswell 
& O’Connor, 2006). Παράλληλα, το γονεϊκό άγχος 
οδηγεί σε υπερβολικό γονικό έλεγχο των παιδιών από 
τους γονείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή 
ανάπτυξης αυτονομίας, υψηλής αυτοεκτίμησης και 
εμποδίζει τα παιδιά να βιώσουν μια από τις πιο ισχυρές 
εμπειρίες μάθησης -αυτήν της λήψης προσωπικών 
αποφάσεων. Υιοθετώντας οι γονείς λοιπόν, ένα γονεϊκό 
στυλ που θέτουν υψηλές προσδοκίες με οριοθετημένα 
επίπεδα ελέγχου αποφεύγεται η ανάπτυξη έντονου 
άγχους στα παιδιά. 

Ποιοι είναι όμως κάποιοι αποτελεσματικοί τρόποι 
διαχείρισης του γονεϊκού άγχους; Καταρχάς, είναι 
πολύ σημαντικό οι γονείς να μην απορρίπτουν και να 
αγνοούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, αλλά 
να τα αναγνωρίζουν και να τα εκφράζουν στα παιδιά 
τους. Η αναγνώριση του τι πραγματικά νιώθει ένας 
γονέας που βιώνει έντονα το γονεϊκό άγχος είναι από 
τα βασικότερα πρώτα βήματα για την αντιμετώπιση 
του!

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μπορούν οι γονείς να 
αναγνωρίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα 
σωματικά συμπτώματα που προκύπτουν από το άγχος 
(π.χ.: πονοκέφαλοι, δυσκολίες αναπνοής, εφίδρωση 
κ.ά.) ώστε, να μη γίνεται η βίωση του άγχους μια 
καταπιεστική εμπειρία. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ 
σημαντική η χρήση τεχνικών χαλάρωσης, αφού ένας 
αναστατωμένος και αγχωμένος γονέας είναι πιο πιθανόν 
να ενεργήσει παρορμητικά και με τρόπο που αργότερα 
θα το μετανιώσει σε σχέση με έναν ήρεμο γονέα. 

Μέσα στις τεχνικές χαλάρωσης συμπεριλαμβάνονται οι 
ασκήσεις αναπνοής (π.χ.: διαφραγματική αναπνοή), 
σταδιακή χαλάρωση μυών, γυμναστική, μουσική, 
ζωγραφική, κ.ά. Οι στρατηγικές χαλάρωσης μπορούν 
να είναι χρήσιμες στη μείωση των γενικών επιπέδων 
άγχους και έντασης με την πάροδο του χρόνου. 
Για κάθε άτομο υπάρχει ένα διαφορετικό σύνολο 
δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων που τους βοηθούν 
να χαλαρώσουν. Δεν χρησιμοποιούμε τις τεχνικές 
χαλάρωσης για να αποφύγουμε τα συναισθήματα μας, 
αλλά για να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μπορέσουμε 
στη συνέχεια να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα το 
άγχος (Smith, Saklofske, Keefer & Tremblay, 2016). 

Παράλληλα, η επικέντρωση σε ζητήματα που μπορούν 
να επιλυθούν θα βοηθήσει στο να ρυθμιστούν τα 
επίπεδα άγχους στη ζωή ενός γονέα. Πιο συγκεκριμένα, 
οι γονείς μπορούν να κάνουν μια λίστα με ζητήματα 
που τους απασχολούν και τους αγχώνουν ως γονείς 
και να κατατάξουν ιεραρχικά από τα πιο δύσκολα 
στα πιο εύκολα. Στη συνέχεια να 

•Στυλιανή Σταύρου
Εγγεγραμμένη Σχολική/ Εκπαιδευτική 
Ψυχολόγος

αξιολογήσουν ποια από αυτά τα ζητήματα είναι ασήμαντα ή 
δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα και να επικεντρωθούν στα 
ζητήματα που μπορούν να δουλευτούν άμεσα. Όταν ξεκινάμε την 
επίλυση μικρότερων και ευκολότερων ζητημάτων ενισχύουμε τον 
εαυτό μας ότι μπορούμε να επιτύχουμε την επίλυση και των πιο 
δύσκολων προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ακόμη, 
ορισμένα προβλήματα που ενεργοποιούν το άγχος στη ζωή των 
γονέων μπορούν να προβλεφθούν πριν να εκδηλωθούν. Έτσι, 
με σωστό προγραμματισμό και οργάνωση μπορεί να αποφευχθεί 
το έντονο άγχος. Για παράδειγμα, εάν το πρωινό ντύσιμο των 
παιδιών είναι αιτία για καυγά, ζητήστε από τα παιδιά να βρουν 
και να ετοιμάσουν τα ρούχα τους από το βράδυ.

Κάθε γονιός είναι σημαντικό να εντοπίζει και να φροντίζει τις 
προσωπικές του ανάγκες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις ανάγκες των παιδιών του. Όσο περισσότερο 
φροντίζετε να ικανοποιείτε τις προσωπικές σας ανάγκες, τόσο 
περισσότερη ενέργεια θα έχετε ώστε να φροντίσετε όσο πιο 
αποτελεσματικά γίνεται και τις ανάγκες των παιδιών σας. 
Αναζητήστε λοιπόν, υποστήριξη από οικεία πρόσωπα που μπορείτε 
να εμπιστευθείτε και βρείτε χρόνο να φροντίσετε τις προσωπικές 
σας ανάγκες. Εάν αισθάνεστε ότι το γονεϊκό άγχος οδηγεί σε 
υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής σας με την παρέμβαση στη 
φυσιολογική καθημερινότητα της ζωής, αναζητήστε βοήθεια από 
κάποιον ειδικό.

Καταληκτικά, να υπενθυμίζεται στον εαυτό σας ότι μια κατάσταση 
που οδηγεί σε γονεϊκό άγχος δεν είναι ποτέ μόνιμη, εάν δεν την 
αφήσετε εσείς να γίνει. Τέλειοι γονείς δεν υπάρχουν, ούτε 
εγχειρίδια με οδηγίες ώστε να μπουν σε εφαρμογή. Η γονεϊκότητα 
προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια, εκπαίδευση και εμπειρία.

H γονεϊκότητα θεωρείται μια κατάσταση που προκαλεί αρκετό άγχος και ανησυχία στους γονείς και προσδίδει μια αίσθηση απώλειας ελέγχου καταστάσεων. 
Συχνά οι γονείς νιώθουν σαν να βρίσκονται στον «αυτόματο πιλότο» και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στους διάφορους ρόλους και απαιτήσεις της 
καθημερινότητας. Η ανατροφή των παιδιών παρομοιάζεται από πολλούς ως μαραθώνιος, που δεν είναι απλά 100 μέτρα και θέλει μεγάλες αντοχές. 

Πιο συγκεκριμένα, το γονεϊκό άγχος συνήθως περιλαμβάνει υπερβολική ανησυχία των γονέων όταν έρχονται αντιμέτωποι με συγκεκριμένες καταστάσεις 
που οδηγεί σε μειωμένες δεξιότητες διαχείρισης και αντιμετώπισης τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 35% των γονέων εμφανίζουν συμπτώματα άγχους κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, το 17% αμέσως μετά τον τοκετό και το 20% έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού (Radoš, Tadinac & Herman, 2018), με τα επίπεδα 
άγχους να αυξάνονται όσο το παιδί μεγαλώνει. Η πανδημία έχει συμβάλει στην αύξηση των ποσοστών γονεϊκού άγχους, αφού διαφάνηκε σε έρευνα ότι πάνω από το 
44% των γονέων εμφάνισαν κλινικό άγχος που σχετιζόταν με την πανδημία και τις προκλήσεις της γονεϊκότητας (AL van Tilburg et al., 2020). 
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ταν η  καπιταλιστική κρίση 
βαθαίνει, όπως σήμερα στην ΕΕ 
αλλά και παγκόσμια,  η προστασία 

των εργαζομένων πρέπει να βρίσκεται στις 
προτεραιότητες μας, ακόμα και των αστικών 
κυβερνήσεων. Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (17-20/10/2022) υπήρξε 
συζήτηση και ψήφιση για τις κατευθυντήριες 
γραμμές απασχόλησης. Αξίζει να πούμε ότι 
στο συγκεκριμένο  κείμενο υπάρχουν κάποια 
χαρακτηριστικά που βρίσκονται προς την 
σωστή κατεύθυνση. Τέτοια είναι η προστασία 
των εργαζομένων, η σημασία που δίνεται στον 
συνδικαλισμό κ.α.

Σε γενικές γραμμές τέθηκαν κάποιοι στόχοι 
που πρέπει να καλυφθούν μέχρι το 2030 
σχετικά με την απασχόληση. Κάποιοι από 
αυτούς είναι: το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 
20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται, το 60 
% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχει 
σε κατάρτιση κάθε χρόνο και η μείωση της 
φτώχειας (τουλάχιστον κατά 15 εκατομμύρια, 
συμπεριλαμβανομένων πέντε εκατομμυρίων 
παιδιών).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κείμενο όπως 
προέκυψε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της 
εργοδοσίας. Τα όποια θετικά στοιχεία, όπως 
η προστατευμένη, πλήρους απασχόληση και 
οι ποιοτικές θέσεις εργασίας, η καταπολέμηση 
αποκλεισμών σε όλα τα επίπεδα (λόγω φύλου, 
καταγωγής κλπ), οι αναφορές σε ίση αμοιβή 
για ίση εργασία, η καταπολέμηση της φτώχεια 
και προστασία της υγείας, δεν ξεπερνούν την 
ιδιότητα των ευχολόγιων. 

Αντιθέτως η ουσία του κειμένου ήταν 
να δημιουργήσει εργαζόμενους που «να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της οικονομίας» 
και η δημιουργία «ευπροσάρμοστου εργατικού 
δυναμικού».  Γινόταν αρκετά γενναιόδωρο με 
την εργοδοσία. Έτσι καλούσε να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
στις προσλήψεις και να σχεδιαστούν κίνητρα 
πρόσληψης. Θέση του ήταν επίσης η φορολογία 
να μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας. Την ίδια ώρα καλεί τα ΚΜ 
να δημιουργήσουν τις συνθήκες ούτως ώστε 

εργοδότες να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας. Σε αυτό το πλαίσιο εισάγει 
και την χρήση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, σχεδιασμένα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας κλπ.

Μέσα από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (συζήτηση στην επιτροπή EMPL και  στην ολομέλεια) 
το κείμενο έχει βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως η 
νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που θέτει σε προτεραιότητα τις αγορές αντί των ανθρώπων δεν λείπει από το κείμενο. 
Επομένως στο κείμενο υπάρχουν στοιχεία που αποδυναμώνουν τα όποια θετικά στοιχεία πέρασαν στο κείμενο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όταν τίθεται ως προτεραιότητα η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς τότε η εργασία με 
δικαιώματα τίθεται σε δεύτερη μοίρα. Επίσης η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην αγορά, θα 
μετατρέψει την γνώση και την πρόοδο σε διαδικασίες παραγωγής αναλώσιμων εργαζομένων . Ενάντια στο 
σύνολο της κοινωνίας είναι και η κατεύθυνση για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Αφενός στερεί θέσεις 
εργασίας από τη νέα γενιά και αφετέρου οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν αξιοπρεπή συνταξιοδότηση, παρά 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας και εξέλιξη της κοινωνίας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται λιγότερο. 
Φυσικά αυτό αποδεικνύει και το  τέλμα της καπιταλιστικής οικονομίας αφού οι παραγωγικές σχέσεις περιορίζουν 
τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά η περαιτέρω επεξήγηση δεν  άπτεται στη θεματική του κειμένου αυτού.

Στην τοποθέτηση του εκ μέρους Της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο José Gusmão σημείωσε ότι το 
αποτέλεσμα «βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς, τις 
δημόσιες υπηρεσίες και την καταπολέμηση της φτώχειας» υπογράμμισε επίσης ότι η δεξιά αγωνίστηκε για να 
ενσωματώσει διατυπώσεις  που να μεταφέρουν το κόστος της κρίσης στους εργαζόμενους και όχι σε αυτούς 
που την προκάλεσαν.

Ό
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Σ τις 5 και 12 Φεβρουαρίου διεξάγεται ίσως η πιο σημαντική 
εκλογική διαδικασία στην ιστορία του τόπου μας.

Ο λαός μας θα καλεστεί να επιλέξει υποψήφιο και πρόγραμμα 
διακυβέρνησης σε μια περίοδο όπου το κυπριακό βρίσκεται ένα βήμα 
πριν τη διχοτόμηση. Η ένταση στη γειτονιά μας οξύνεται μέρα με τη 
μέρα. Στο εσωτερικό, διανύουμε τη χειρότερη διακυβέρνηση στα 
χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαφθορά, θεσμικός ρατσισμός, 
συντηρητισμός, βόλεμα ημέτερων αρίστων, ακρίβεια, κυβερνητική 
αναλγησία. 

Για μας, που θέλουμε ο τόπος μας να αλλάξει σελίδα και να πάψει 
να υπάρχει με το παράπονο, η επιλογή είναι μία, και είναι αυτή 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Την ώρα που τα βασικά γρανάζια και οι 
συνεχιστές των κυβερνητικών πολιτικών, που μας έφεραν στη σημερινή 
τραγική κατάσταση, επιδίδονται σε ανταλλαγή κενού περιεχομένου 
συνθημάτων, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ζητά τη στήριξη του λαού 
στη βάση ενός αναλυτικού, συγκεκριμένου και κυρίως υλοποιήσιμου 
προγράμματος διακυβέρνησης. 

Όσοι ασπάζονται την αναγκαιότητα η Κύπρος να αλλάξει σελίδα και να 
βαδίσει προς την προοδευτική αλλαγή, στις επερχόμενες προεδρικές 
έχουν επιλογή.
Η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη περιβάλλεται από 
προοδευτικές θέσεις που θέτουν στο επίκεντρο τους τα διογκωμένα 
προβλήματα που έχει επιφέρει η διακυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη. 

Πιο κάτω, παρατίθενται επιγραμματικά οι βασικοί 
πυλώνες του προγράμματος διακυβέρνησης του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σκάναρε το QR code, για να 
βρεις αναλυτικά και ανά θεματική κατηγορία, το 
προεκλογικό πρόγραμμα.

Η ακρίβεια στην Κύπρο καλπάζει και είναι ιδιαίτερα 
έντονη στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάθε 
νέος λογαριασμός ρεύματος αποτελεί και νέο αρνητικό ρεκόρ.  Από 
τη μια, ο λαός βλέπει την προσπάθεια του να ανταπεξέλθει να γίνεται 
όλο και πιο δύσκολη, και από την άλλη, η κυβέρνηση να σφυρίζει 
αδιάφορα, προσπαθώντας, μάλιστα, ούτε λίγο ούτε πολύ, να μας 
πείσει ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει.

• Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο Ανδρέας 
Μαυρογίαννης προτείνει:
• Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικιακές μονάδες με επιδότηση 
μέχρι και 100% για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα
• Τη μείωση του Φ.Π.Α. στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% στο 9%
• Την κατάργηση της πολλαπλής φορολογίας στα καύσιμα
• Την αναθεώρηση και στοχευμένη εφαρμογή της Α.Τ.Α.

Το στεγαστικό πρόβλημα ολοένα και μεγαλώνει. Μέρα με τη μέρα, 
παίρνει τρομακτικές διαστάσεις, έτσι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
ουσιαστικά και άμεσα.

• Για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού προβλήματος η υποψηφιότητα 
του Ανδρέα Μαυριγιάννη προτείνει:
• Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος θα έχει 
την ευθύνη παρακολούθησης και εφαρμογής όλων των στεγαστικών 
σχεδίων
• Αξιοποίηση κρατικής γης ή γης που ανήκει στις Τοπικές Αρχές
• Πολιτική κινήτρων για όλους 
• Βελτίωση και απλοποίηση διαδικασιών

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στο όριο και κάτω από το όριο 
της φτώχειας αυξάνεται δραματικά. Η κατάσταση αυτή, μεταξύ άλλων, 
επιφέρει και προβλήματα όπως αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού.

• Για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
ο Ανδρέας Μαυρογίαννης έχει ως στόχο:
• Τη ριζική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
• Τη δημιουργία υποδομών και προγραμμάτων φροντίδας και 
απασχόλησης για παιδιά και ηλικιωμένους
• Την αναθεώρηση των επιδομάτων που δίνονται ώστε να συνάδουν με 
το κόστος ζωής
• Τη δημιουργία ξεχωριστής νομοθεσίας για στήριξη των ατόμων με 
αναπηρία. Η νομοθεσία θα είναι εκτός του πλαισίου του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος.
• Τη λήψη μέτρων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνταξιούχων
• Την ουσιαστική στήριξη  για τους εκτοπισμένους, τους συγγενείς των 
αγνοουμένων, των πεσόντων και των παθόντων της εισβολής.

Το ΓΕΣΥ αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση των τελευταίων 
χρόνων. Ένα σχέδιο υγείας το οποίο λοιδορείται και υπονομεύεται 
από τους κυβερνώντες και άλλους οπαδούς του πολυασφαλιστικού 
συστήματος, που θυσιάζει τη δημόσια υγεία στο βωμό του κέρδους των 
ασφαλιστικών εταιρειών. 

• Στον, τεράστιας σημασίας, τομέα της υγείας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
έχει στόχο να εργαστεί για την ενίσχυση και βελτίωση του ΓΕΣΥ κόντρα 
σε όσους εποφθαλμιούν να αλλάξουν το χαρακτήρα του. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η ενίσχυση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων με τελική κατάληξη την ουσιαστική και πραγματική 
αυτονόμηση τους. Όλα αυτά θα έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του 
επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τον κυπριακό λαό στο 
σύνολο του.

Η τεράστια απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων εις βάρος των 
εργαζομένων, που επέβαλαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Τρόικα, 
συντηρείται και ενδυναμώνεται και από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ, η οποία, 
ουκ ολίγες φορές, δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι το πολιτικό τους 
μανιφέστο. 

Για τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης τοποθετείται ενάντια στην απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων και προτείνει νομοθετικές ρυθμίσεις 
ελάχιστων υποχρεωτικών εργασιακών δικαιωμάτων και 
τροποποίηση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό. 
Επιπρόσθετα, θεωρεί επιβεβλημένη την κατάργηση 
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της αποκοπής του 12% στις συντάξεις για 
όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος 
έχοντας καλύψει τα απαιτούμενα έτη 
εργασίας.

Συγκεκριμένα επιδιώκει:

Νομοθετικές ρυθμίσεις ελάχιστων 
υποχρεωτικών εργασιακών δικαιωμάτων:
• 38 ώρες εργασίας την εβδομάδα
• αποζημίωση για τις υπερωρίες
• καθορισμένες υποχρεωτικές αργίες
• 13ος μισθός
•Τροποποίηση του διατάγματος για 
τον κατώτατο μισθό, ώστε αυτός να 
αναπροσαρμόζεται με βάση το συμφωνημένο 
σύστημα Αυτόματης Τιμαριθμικής 
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).
• Άμεση και ουσιαστική αναθεώρηση του 
ύψους του κατώτατου μισθού και απάλειψη 
των εξαιρέσεων για συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων.
• Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που 
να καθιστούν υποχρεωτικούς τους βασικούς 
όρους των εργασιακών σχέσεων και των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους σε κλάδους και τομείς 
όπου υφίστανται συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας, τόσο στο πλαίσιο της σχετικής 
Οδηγίας της Ε.Ε., όσο και αναγνωρίζοντας 
και σεβόμενοι τον ρόλο που το Κράτος οφείλει 
να διαδραματίζει στη στήριξη των συμβάσεων 
αυτών.
• Προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων 
προκειμένου να αποκτήσουν καθεστώς 
μισθωτού εργαζομένου όσοι προσλήφθηκαν 
με αγορά υπηρεσιών και οι συνθήκες 
εργασίας και τα καθήκοντά τους έχουν τα 
χαρακτηριστικά της εξαρτημένης μισθωτής 
εργασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, άμεση 
αποκατάσταση και επαναφορά σε καθεστώς 
μισθωτών των εκπαιδευτικών που 
εργάζονται στα διάφορα προγράμματα 
του Υπουργείου Παιδείας.
• Πλήρης απόδοση της ΑΤΑ, 
με βάση τη διακύμανση του 
πληθωρισμού και διεύρυνσή 
της για όλους τους 
εργαζομένους.

σε χώρους πολιτιστικού, περιβαλλοντικού 
και τεχνολογικού ενδιαφέροντος.

• Υλοποίηση του μέτρου του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία 

δύο νέων Τεχνικών Σχολών και αναβάθμιση των 
υφιστάμενων κτηριακών υποδομών, με ταυτόχρονο 

σχεδιασμό προγραμμάτων για ολοήμερη αξιοποίησή 
τους.

• Επέκταση του θεσμού των δημόσιων Ολοήμερων Σχολείων, 
υποχρεωτικά και προαιρετικά, από τον βρεφονηπιακό σταθμό 

μέχρι το Λύκειο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους μέσα από 
εργασιακές και εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες να λαμβάνουν 

υπόψη την απαραίτητη και αναπόφευκτη αύξηση στον αριθμό των 
εκπαιδευτικών που απαιτείται για στελέχωσή τους. Το σχολείο πρέπει 

να προσφέρει στους μαθητές/τριες μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης, 
σίτισης και δραστηριοτήτων, παράλληλα με την εκτέλεση της εργασίας που 

τους ανατίθεται.
• Πλήρη εφαρμογή της πολιτικής του Σχολικού Λεωφορείου από πόρτα σε πόρτα.

• Κατάργηση του άδικου καθεστώτος εργοδότησης της αγοράς υπηρεσιών για 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

• Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένη πολιτική για ποιοτική και προσιτή φοιτητική στέγη, 
με αύξηση της προσφοράς. Σχετική πρόταση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «Στεγαστική 

πολιτική» στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης.
• Συνδιαμόρφωση, εντός έξι μηνών, ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης 

των μαθητών/τριών και καταργούμε τις εξετάσεις τετραμήνων μετά από διάλογο όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων. Η παιδεία δεν πρέπει να είναι εξετασιοκεντρική και οι μηχανισμοί 
αξιολόγησης οφείλουν να υπηρετούν και όχι να στρεβλώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.
• Εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης τη σεξουαλική, 
κυκλοφοριακή και αντιναρκωτική αγωγή, καθώς και προγραμμάτων σε σταθερή βάση για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Για τα ζητήματα Πολιτισμού προωθεί:
• Εκπόνηση και υλοποίηση Εθνικής στρατηγικής για τον Πολιτισμό η οποία θα συνδιαμορφωθεί 

με τους ανθρώπους του Πολιτισμού, ούτως ώστε να παρέχει τα εφόδια και να 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη καλλιτεχνική δημιουργία.
• Άμεση κατοχύρωση του καθεστώτος των εργαζομένων στους τομείς του 
πολιτισμού.
• Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον πολιτισμό.
• Διαφάνεια και αξιοκρατία στην κατανομή κονδυλίων.
• Συμπερίληψη τομέων του Πολιτισμού και Δημιουργίας, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

• Βασικός στόχος της διακυβέρνησης Ανδρέα Μαυρογίαννη, είναι η αξιοποίηση 
των προοπτικών που παρουσιάζουν όλοι οι τομείς της οικονομίας. Για τον σκοπό 
αυτό πρέπει:
• Να επιτευχθεί η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών.
• Να στηριχθεί και να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. 
• Να αναπτυχθεί ο τομέας της μεταποίησης.
• Να διασυνδεθούν οι μικρομεσαίες επιχείρησης με την έρευνα, την τεχνολογία και 
την καινοτομία.

Στα θέματα ενεργειακής πολιτικής η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε 
τον εαυτό της.  Αναλώθηκε στην επικοινωνιακή διαχείριση της στασιμότητας στον 
τομέα αυτό. Στασιμότητα που οφείλεται μεταξύ άλλων και στους λανθασμένους 
χειρισμούς των κυβερνώντων.
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Στη μεταναστευτική πολιτική, οι χειρισμοί 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη όχι μόνο 
δεν μπορούν να αποτελέσουν απάντηση 
στα καυτά ερωτήματα αλλά αποτελούν 
και παραβίαση διεθνών και ευρωπαϊκών 
συνθηκών που δεσμεύουν την Κυπριακή 
Δημοκρατία.

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων 
στη μεταναστευτική πολιτική, ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης θεωρεί ότι πρέπει να γίνει:

• Σωστή και διαφανής αξιοποίηση των 
κονδυλίων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
• Αποφασιστική προώθηση της θέσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την υιοθέτηση 
δεσμευτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για 
ισότιμη κατανομή των αιτούντων άσυλο 
στα ευρωπαϊκά κράτη ανάλογα με τις 
δυνατότητες τους
• Ενίσχυση της υπηρεσίας 
Ασύλου με στόχο την ταχεία 
και δίκαιη εξέταση των 
αιτήσεων ασύλου

Είναι κοινή 
διαπίστωση ότι οι 
χειρισμοί της 
κυβέρνησης 
σ τ η ν 
Παιδεία 
κ α ι 
τ ο ν 

Πολιτισμό είναι από τους χειρότερους, αν όχι οι χειρότεροι, αυτής της δεκαετίας. 

Αυταρχισμός, ανικανότητα σχεδιασμού, αδυναμία επίλυσης και των πιο απλών ζητημάτων.
• Στις προγραμματικές θέσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη τα ζητήματα αυτά τίθενται στο επίκεντρο 
των προτεραιοτήτων του.
Για την παιδεία, θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός της εκπαίδευσης αποτελεί κοινωνική ανάγκη. 
Προσβλέπει σε ένα σύγχρονο σχολείο για όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής ή κοινωνικής 
θέσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και να στηρίζει εκείνα που 
έχουν περισσότερη ανάγκη σε ένα περιβάλλον συμπεριληπτικό χωρίς αποκλεισμούς.

Συγκεκριμένα στηρίζει:.
• Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον σχεδιασμό και στην παράδοση των 
μαθημάτων

• Εξασφάλιση πρόσβασης όλων των μαθητών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
ή tablet
• Προώθηση μεθόδων συμμετοχικής διδασκαλίας και μάθησης εντός 
και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, με περισσότερες επισκέψεις 

σε χώρους πολιτιστικού, περιβαλλοντικού 
και τεχνολογικού ενδιαφέροντος.

• Υλοποίηση του μέτρου του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία 

δύο νέων Τεχνικών Σχολών και αναβάθμιση των 
υφιστάμενων κτηριακών υποδομών, με ταυτόχρονο 

σχεδιασμό προγραμμάτων για ολοήμερη αξιοποίησή 
τους.

• Επέκταση του θεσμού των δημόσιων Ολοήμερων Σχολείων, 
υποχρεωτικά και προαιρετικά, από τον βρεφονηπιακό σταθμό 

μέχρι το Λύκειο, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους μέσα από 
εργασιακές και εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες να λαμβάνουν 

υπόψη την απαραίτητη και αναπόφευκτη αύξηση στον αριθμό των 
εκπαιδευτικών που απαιτείται για στελέχωσή τους. Το σχολείο πρέπει 

να προσφέρει στους μαθητές/τριες μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης, 
σίτισης και δραστηριοτήτων, παράλληλα με την εκτέλεση της εργασίας που 

τους ανατίθεται.
• Πλήρη εφαρμογή της πολιτικής του Σχολικού Λεωφορείου από πόρτα σε πόρτα.

• Κατάργηση του άδικου καθεστώτος εργοδότησης της αγοράς υπηρεσιών για 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

• Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένη πολιτική για ποιοτική και προσιτή φοιτητική στέγη, 
με αύξηση της προσφοράς. Σχετική πρόταση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «Στεγαστική 

πολιτική» στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης.
• Συνδιαμόρφωση, εντός έξι μηνών, ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης 

των μαθητών/τριών και καταργούμε τις εξετάσεις τετραμήνων μετά από διάλογο όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων. Η παιδεία δεν πρέπει να είναι εξετασιοκεντρική και οι μηχανισμοί 
αξιολόγησης οφείλουν να υπηρετούν και όχι να στρεβλώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.
• Εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης τη σεξουαλική, 
κυκλοφοριακή και αντιναρκωτική αγωγή, καθώς και προγραμμάτων σε σταθερή βάση για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Για τα ζητήματα Πολιτισμού προωθεί:
• Εκπόνηση και υλοποίηση Εθνικής στρατηγικής για τον Πολιτισμό η οποία θα συνδιαμορφωθεί 

με τους ανθρώπους του Πολιτισμού, ούτως ώστε να παρέχει τα εφόδια και να 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη καλλιτεχνική δημιουργία.
• Άμεση κατοχύρωση του καθεστώτος των εργαζομένων στους τομείς του 
πολιτισμού.
• Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον πολιτισμό.
• Διαφάνεια και αξιοκρατία στην κατανομή κονδυλίων.
• Συμπερίληψη τομέων του Πολιτισμού και Δημιουργίας, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

• Βασικός στόχος της διακυβέρνησης Ανδρέα Μαυρογίαννη, είναι η αξιοποίηση 
των προοπτικών που παρουσιάζουν όλοι οι τομείς της οικονομίας. Για τον σκοπό 
αυτό πρέπει:
• Να επιτευχθεί η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών.
• Να στηριχθεί και να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. 
• Να αναπτυχθεί ο τομέας της μεταποίησης.
• Να διασυνδεθούν οι μικρομεσαίες επιχείρησης με την έρευνα, την τεχνολογία και 
την καινοτομία.

Στα θέματα ενεργειακής πολιτικής η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε 
τον εαυτό της.  Αναλώθηκε στην επικοινωνιακή διαχείριση της στασιμότητας στον 
τομέα αυτό. Στασιμότητα που οφείλεται μεταξύ άλλων και στους λανθασμένους 
χειρισμούς των κυβερνώντων.

• Η πεποίθηση του υποψηφίου της προοδευτικής αλλαγής είναι ότι η αλλαγή θα έρθει με μια νέα 
ενεργειακή πολιτική. Μια πολιτική που θα περιλαμβάνει:
• Μακροχρόνιο Ενεργειακό Στρατηγικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό που  θα καλύπτει όλες τις πτυχές 
της ενεργειακής στρατηγικής στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τις μεταφορές, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τις επιπτώσεις στην οικονομία. 
• Την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της χώρας, με πνεύμα συνεννόησης και συναίνεσης, 
έχοντας ως γνώμονα  το στόχο της επίλυσης του Κυπριακού.
• Στροφή της ηλεκτροπαραγωγής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τρόπο που να επωφελούνται 
οι καταναλωτές και η οικονομία.
• Εισαγωγή το συντομότερο φθηνού φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή που θα επιφέρει την 
μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κατακερματισμός της αξιοπιστίας της Κύπρου διεθνώς φέρει την σφραγίδα της Συναγερμικής 
Κυβέρνησης. Τα ζητήματα διαφθοράς σε συνδυασμό με τους εγκληματικούς χειρισμούς στο Κυπριακό 
καθιστούν την 10ετη διακυβέρνηση ως την πλέον αποτυχημένη. Για πρώτη φορά, η Τ/Κ κοινότητα 
καταθέτει επίσημη θέση για λύση δύο κρατών, και αντί να βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, 
στην καλύτερη, η διεθνής κοινότητα επιρρίπτει ευθύνες και στις δυο κοινότητες. Ο Αναστασιάδης, ο 
οποίος ερωτοτροπούσε με την λύση δυο κρατών, φέρει τεράστια ευθύνη. 

Οι ευθύνες για το χειρισμό των συνομιλιών είναι ασήκωτες. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη διχοτόμηση. 
Αυτό οφείλεται τόσο στην Τουρκική στάση, όσο και στην εγκληματική διαχείριση που έτυχε η διαδικασία 
επίλυσης του κυπριακού από τον Αναστασιάδη.

• Αδιαπραγμάτευτος στόχος για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι η επανέναρξη της διαδικασίας των 
συνομιλιών με στόχο την επίτευξη λύσης στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική 
ισότητα, όπως περιγράφεται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η επιδιωκόμενη λύση βρίσκεται μακριά από 
το ΝΑΤΟ και τα παρακλάδια του, είναι μια λύση που δίνει προοπτική στον κυπριακό λαό στο σύνολο 
του.  Για να φτάσουμε στην υλοποιήση του ζωτικής σημασίας στόχου αυτού είναι επιβεβλημένη μια 
εξωτερική πολιτική στη βάση αρχών, μια πολιτική πολυδιάστατη και αποτελεσματική που να κερδίζει 
φίλους για την Κύπρο και των αγώνα που διεξάγει.

Ο κυπριακός λαός νιώθει στο πετσί του την κρισιμότητα των ζητημάτων που είναι ανοικτά αυτή την 
στιγμή. Τα ζητήματα αυτά είναι τόσα πολλά και τέτοιας σημασίας που καθιστούν την έκβαση των 
εκλογών ως την πιο καθοριστική εκλογή στην ιστορία της κυπριακής δημοκρατίας. Ο κυπριακός λαός 
κρατά στα χέρια του το μέλλον του, μα κυρίως το μέλλον των παιδιών του. Στις επερχόμενες εκλογές, 
ο κυπριακός λαός μπορεί να επιλέξει εάν «το κρυφό παράπονο θα πνίξει τον τόπο που μεγάλωσα» ή 
αν θα το απαλλάξει από όλα αυτά που τον έφεραν σε αυτή την θέση. 

Είναι ξεκάθαρη πεποίθηση μας ότι η Κύπρος πρέπει και μπορεί να ξεφύγει από τον βάλτο που την 
οδήγησε η Συναγερμική κυβέρνηση. Για μας η Κύπρος πρέπει και μπορεί να ξαναγίνει το νησί της 
αγάπης και του ονείρου. 

Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι μια έντιμη επιλογή, η οποία συνοδεύεται 
από ξεκάθαρες και ολοκληρωμένες θέσεις. Θέσεις οι οποίες είναι προϊόν επαφής με οργανωμένα 
σύνολα, με το λαό. Θέσεις που έρχονται να αφουγκραστούν τις ανάγκες της πλειοψηφίας του 
κυπριακού λαού. Θέσεις συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες. 

Ο τόπος που μεγάλωσα αξίζει να γίνει και πάλι το νησί της αγάπης και του ονείρου. Ο τόπος  που 
μεγάλωσα αξίζει να απελευθερωθεί από τα βάρη που του έχει φορτώσει αυτά τα δέκα χρόνια η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ.

Ο τόπος που μεγάλωσα στις επερχόμενες εκλογές γυρίζει σελίδα. Για την αναζωπύρωση της ελπίδας, 
για την αναγέννηση της προοπτικής. Για την Προοδευτική αλλαγή.    

•Πέτρος Κούκος
Μέλος συντακτικής «ν»
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Τα παιδιά αποτελούν το 
ευαίσθητο, δημιουργικό 

και αγνό 
κομμάτι της 
κοινωνίας.

α παιδιά είναι το νεαρότερο κομμάτι 
της κοινωνίας και το μέλλον κάθε 
τόπου. Τα παιδιά αποτελούν το 
ευαίσθητο, δημιουργικό και αγνό 
κομμάτι της κοινωνίας. Η κοινωνία 
από την πλευρά της έχει καθήκον να 
τα προστατεύει. Η αναγνώριση, πως 

τα παιδιά αποτελούν ισάξιο κομμάτι της κοινωνίας, 
δεν ήταν αυτονόητο για την ανθρωπότητα, καθώς 
για πολλούς αιώνες τα παιδιά δεν συγκαταλέγονταν 
στις προτεραιότητες της κοινωνίας ανά το 
παγκόσμιο. Η σταδιακή κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, δημιούργησε την 
ανάγκη για τη θέσπιση των δικαιωμάτων του 
παιδιού. 

Η πρώτη προσπάθεια έγινε στη 
Διακήρυξη της Γενεύης το 1924. Μετά 
τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου το 
1945 και την ίδρυση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, τα Ηνωμένα Έθνη 
στις 20 Νοεμβρίου 1959 υιοθέτησαν 
επίσημα τη «Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού», σύμφωνα με την οποία 
καθορίζονται τα δικαιώματα τους. Την 
σύμβαση την επικύρωσαν 193 χώρες, 
εκτός από τη Σομαλία και τις Η.Π.Α. Από 
τότε, η 20η Νοεμβρίου έχει καθοριστεί 
ως Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων 
του Παιδιού.  Σε νομοθετικό πλαίσιο, θεωρείται ο 
πρώτος παγκόσμιος δεσμευτικός κώδικας και ως 
εκ τούτου εκφράζεται ως ένα κοινό πλαίσιο που 
αφορά την αντιμετώπιση των παιδιών, από τις 
διάφορες κοινωνίες, ως ξεχωριστές οντότητες, με 
δικαιώματα που συνάδουν τόσο στην ηλικία τους 
όσο και στο αναπτυξιακό τους επίπεδο. 

Η Σύμβαση έχει ως στόχο να προστατεύσει τα 
παιδιά από κάθε μορφή εκμετάλλευσης, να ορίσει 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, καθώς 
και να προσδιορίσει τις ευθύνες τους. Επίσης, 
συμπεριλαμβάνει  το δικαίωμα της επιβίωσης, 
το δικαίωμα της πρόσβασης στη υγεία, στην 
εκπαίδευση, στη στέγη, στην τροφή, στην κοινωνική 
ασφάλιση, στο παιχνίδι, στην ψυχαγωγία, στον 
πολιτισμό αλλά και στον ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον , 
η Σύμβαση έχει ως στόχο την προστασία του παιδιού 
από όλες τις μορφές κακοποίησης, διάκρισης, 
εκμετάλλευσης, διαμάχης και κατάχρησης ουσιών. 
Μέσα στο πολυδιάστατο χαρακτήρα της Σύμβασης, 
συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα του παιδιού 
στην ελευθερία διαμόρφωσης και έκφρασης των 
προσωπικών του απόψεων και στην ενημέρωσή 
του όσων αφορά αποφάσεις που το αφορούν και 
το επηρεάζουν. 

Τα κράτη που είναι μέλη της Σύμβασης οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά αντιμετωπίζονται 
χωρίς καμία διάκριση, έχουν προστασία και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως την εκπαίδευση 
και την υγεία. Έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης της 
προσωπικότητας τους, των ικανοτήτων και των 
ταλέντων τους, μεγαλώνουν σε ευτυχισμένο 
περιβάλλον με αγάπη και κατανόηση, 
πληροφορούνται και συμμετέχουν σε ό,τι αφορά 
τα δικαιώματα τους μέσα από προσιτές για αυτά 
διαδικασίες.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως 
στις μέρες μας διαπιστώνεται η μη εφαρμογή ή η 
παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Δυστυχώς , παρόλα τα διεθνή κείμενα αναφορικά 
με την προστασία του παιδιού και των δικαιωμάτων 
του, βλέπουμε ότι τα δικαιώματα του παιδιού όχι 
μόνο δεν χρίζουν σεβασμού, αλλά καταπατούνται 
με το χειρότερο τρόπο. Παιδιά που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας αφού δεν έχουν τα βασικά , 
παιδιά που κακοποιούνται λεκτικά, ψυχικά αλλά 
και σωματικά. Σε κάποιες χώρες τα παιδιά γίνονται 
θύματα των ολοένα και αυξανόμενων πολέμων, που 
έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων παιδιών, 
ενώ όσα επιζήσουν αναγκάζονται να γίνουν θύματα 

της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Χρέος 
όλων μας πρέπει να είναι η προστασία του παιδιού. 

Η Κύπρος είναι ένα από τα κράτη, που έχει 
υπογράψει τη «Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού», ως εκ τούτου σέβεται και εφαρμόζει 
τις σχετικές διατάξεις. Έχει δημιουργηθεί, η 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας 
και Ευημερίας του Παιδιού, σε κάθε επαρχία 
της Κύπρου υπάρχει η Επιτροπή Προστασίας και 
Ευημερίας του Παιδιού. Μέλη της ΠΣΕΠΕΠ και 
της ΕΠΕΠ είναι κάθε οργανωμένο σύνολο της 
κοινωνίας, που έχει άμεση εμπλοκή με τα παιδιά. 
Η ΕΔΟΝ με την ενεργό συμμετοχή της στις δράσεις 

της ΠΣΕΠΕΠ και ΕΠΕΠ, υπερασπίζεται, αλλά 
και καταθέτει τις θέσεις της για το παιδί, 
μέσα από το πρίσμα των βασικών αρχών 
της ιδεολογίας μας. Σε όσες περιπτώσεις 
στο παρελθόν η ΕΔΟΝ ανέλαβε επικεφαλής 
σε Παγκύπριο ή Επαρχιακό επίπεδο στους 
αντίστοιχους φορείς, έγιναν ουσιαστικά 
βήματα στην πραγματική προάσπιση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, εφόσον 
αναλήφθηκαν ουσιαστικές πρωτοβουλίες. 

Η οργάνωση μας η ΕΔΟΝ, έθεσε το παιδί 
στις προτεραιότητες της. Αυτό γίνεται με 
την δημιουργία του Παγκύπριου Κινήματος 
των ΕΔΟΝόπουλων. Η πολυεπίπεδη δράση 
του παιδικού κινήματος αγγίζει καθημερινά 
θέματα που αφορούν το παιδί, τις συνθήκες 
διαβίωσης του και την ποιότητα ζωής του. 
Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, 
αγωνιζόμαστε για τα παιδιά της Κύπρου 
και του κόσμου, για ένα καλύτερο κόσμο 
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
παιδιού.
Έτσι μέσα από τις εβδομαδιαίες μας 
συναντήσεις που γίνονται σε όλες 
τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου 
βρισκόμαστε εκεί, κοντά στα παιδιά. Οι 
συναντήσεις έχουν ως στόχο τα παιδιά 
να δημιουργήσουν, να προβληματιστούν 
και να συζητήσουν. Όλα αυτά μέσα από 
το παιχνίδι και την ενεργό συμμετοχή. 

Τα ΕΔΟΝόπουλα στις συναντήσεις, 
θα γνωρίσουν την Κυπριακή 
ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της. 
Συγκεκριμένα, τη γλώσσα και διάλεκτο, 
τις κοινότητες και θρησκευτικές 
ομάδες, την παραδοσιακή κουζίνα, 
μουσική, παιχνίδια και ενδυμασία. Οι 
συναντήσεις των Τοπικών Κινημάτων 
ξεκίνησαν το Σαββατοκυρίακο 8-9 
Οκτωβρίου 2022 και ολοκληρώνονται 
το Σαββατοκυρίακο 12-13 Νοεμβρίου 
2022. 

Σας περιμένουμε στις συναντήσεις 
μας, μέσα από το παιχνίδι να 
δημιουργήσουμε και να μάθουμε! 

•Νατάσια Αναστασίου
 Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων 
Λευκωσίας.

Τ
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λοι στέκονται αλληλέγγυοί προς τα 
παιδιά με αναπηρίες και σίγουρα όλοι 
εκφράζονται ως υποστηρικτές των 
ίσων ευκαιριών αυτών των παιδιών. 
Όμως στην πραγματικότητα πόσο ίσες 

είναι οι ευκαιρίες που προσφέρουμε σε αυτά τα 
παιδιά, και ποιοι είναι πραγματικά αλληλέγγυοι;

 Εν έτη 2022 αυτά τα παιδιά χρήζουν ανεπαρκής 
εκπαίδευσης, από την στιγμή που η κυβέρνηση 
και το Υπουργείο εμπαίζουν τα αιτήματα τους. 
Ποσό πιο υποκριτική μπορεί να γίνει η στάση του 
υπουργείου καθώς την ιδιά ώρα που διδάσκεται 
η έννοια της διαφορετικότητας και της αποδοχής, 
το ίδιο το κράτος στερεί ρατσιστικά από αυτά τα 
παιδιά το αυτονόητο: να έχουν ισότιμη μεταχείριση 
και πρόσβαση στο αγαθό της Παιδείας.

Η ΚΥΣΟΑ (Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων 
Αναπήρων) εκφράζει αιτήματα τα οποία έχουν 
σκοπό  την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στη 
γενική τάξη για να μη στερούνται το δικαίωμα της 
κοινωνικοποίησης. Ανάμεσα στ αίτηματα της ΚΥΣΟΑ  
περιλαμβάνεται και η επιβολή από το υπουργείο 
παιδείας διαφοροποίησης στην διδακτική ύλη 
και στα εξεταστικά δοκίμια.  Η Κυβέρνηση και 
το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να αναλάβουν 
τις βαρύτατες ευθύνες τους απέναντι σε αυτά τα 
άτομα, παρέχοντας τους  όλες τις τεχνολογικές 
δυνατότητες οι οποίες θα διευκολύνουν την 
εκπαίδευση τους, και μόνο τότε θα μπορέσουμε 
να δώσουμε σωστό περιεχόμενο στην λέξη ισότητα. 
Γιατί στην τελική αυτά τα παιδιά δεν ζητούν απλά 
ίση αντιμετώπιση από την κοινωνία αλλά ισότιμες 
ευκαιρίες.

Στην πληθώρα των  ζητημάτων που αντιμετωπίζουν 
τα άτομα με αναπηρίες συμπεριλαμβάνονται και οι 
αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων συνοδών.  Σε 
πολλές περιπτώσεις οι συνοδοί είναι ανεπαρκείς 

και ανειδίκευτοι στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.  Πολλοί από αυτούς 
προέρχονται από την υπεράριθμη λίστα 
των ανέργων πτυχιούχων που οδηγούνται 
σε επαγγέλματα μη συμβατά με την 
μορφωτική του κατάρτιση. Την ίδια ώρα 
όμως, η βαρύτατες ευθύνες της Κυβέρνησης 
Αναστασιάδη δεν είναι αμελητέες καθώς 
η κυβέρνηση αφήνει τους συνοδούς 
αντιμέτωπους με χαμηλούς μισθούς και την 
ανεργία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αντί 
όμως να αναλάβουν αυτές τους τις ευθύνες, 
οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης κοκορεύονται 
για την αύξηση του αριθμού των συνοδών 
όπως επίσης και για την μείωση της ανεργίας 
στην ολότητα της. Ούτε λέξη όμως για την 
υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων ειδικά 
των νέων εργαζόμενων οι οποίοι παραμένουν 
απροστάτευτοι.

Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει εντός κι εκτός της 
Βουλής την ανάγκη το Κράτος να υιοθετήσει 
και να τροποποίησει νομοθεσίες που να 
παραχωρούν υπηρεσίες και υποστήριξη στα 
παιδιά με αναπηρίες καθώς και στις οικογένειές 
τους.  Το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ τονίζουν την 
σημασία του συνοδού αυτών των παιδιών και 
την επιτακτική ανάγκη αυτός να λειτουργεί ως 
βοηθός του δασκάλου και όχι μόνο του μαθητή, 
έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των 
μαθητών και να παρέχεται η απαραίτητη προσοχή 
στους μαθητές με αναπηρία. Εξάλλου, για εμάς το 
σχολείο θα πρέπει να προάγει την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων, τη λειτουργικότητα και την αυτονομία 
όλων των μαθητών, ανεξάρτητα της οποιασδήποτε 
αναπηρίας ή διαφορετικότητας.

Ως ΕΔΟΝ βρισκόμαστε στο πλευρό αυτών των ατόμων. 
Το ανθρωποκεντρικό σχολείο δεν είναι ένα σύνθημα 

με κενό περιεχόμενο. Τα άτομα με αναπηρίες δεν εξαιρούνται από την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ΕΔΟΝ για τα θέματα παιδείας. Τα δίκαια αίτηματα που εκφράζονται 
σήμερα από την ΚΥΣΟΑ μας βρίσκουν συμπαραστάτες και συν εκφραστές. Είναι 
επιτακτική ανάγκη σήμερα να παρθούν μέτρα στήριξης ειδικά για τα Άτομα με 
Αναπηρία, τους χρονίως πάσχοντες, και τις οικογένειές τους.

Μόνο ένα σύγχρονο και δημόσιο σχολείο το οποίο θα έχει στη φιλοσοφία και στην 
προτεραιότητα του το μαθητή, θα μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρία αλλά ολόκληρής της μαθητιώσας νεολαίαε. Οι μόνιμες θέσεις 
εργασίας των παιδαγωγών όσο και των συνοδών είναι για εμάς αλληλένδετες 
με το απαραβίαστο δικαίωμα του κάθε παιδιού στην εξασφάλιση της αναγκαίας 
παιδαγωγικής σχέσης. Σχέση που επιβάλλεται να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός με 
του μαθητές του, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα απαιτούμενα εφόδια για τη 
μελλοντική τους ζωή. 

Γιατί για εμάς οι έννοιες της ισότητας και της ισοτιμίας έχουν ξεκάθαρο περιεχόμενο.

•Ρεβέκκα Σιααμπάν
Μέλος Γραφείου ΑμεΑ του Κ.Σ. ΕΔΟΝ 

Ό
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πως κάθε Νοέμβρη και φέτος καλούμαστε ως φοιτητικό κίνημα να δώσουμε μαζικά το μήνυμα πως δεν συμβιβαζόμαστε και καταδικάζουμε την παράνομη 
και αποσχιστική ενέργεια στην οποία προχώρησαν η τότε ηγεσία των Τουρκοκυπρίων και η Άγκυρα, με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 του 
Νοέμβρη του 1983. Παράλληλα , και αυτόν τον Νοέμβρη οι φοιτητές έχουν χρέος να τιμήσουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973 αφού μετά από 49 
χρόνια τα μηνύματα παραμένουν όχι απλά επίκαιρα αλλά και διδακτικά για τους αγώνες του σήμερα.

Η Κύπρος ανήκει στο λαο της
Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών θεωρούμε πως η ΠΟΦΕΝ ως το δευτεροβάθμιο όργανο αντιπροσώπευσης όλων των Κυπρίων φοιτητών 
έχει υποχρέωση να καταδικάζει κάθε χρόνο το παράνομο ψευδοκράτος στέλνοντας ισχυρά και μαζικά μηνύματα πως η νεολαία της Ε/Κ 
κοινότητας όχι απλά δεν συμβιβάζεται με την μια μοιρασμένη Κύπρο αλλά επιδιώκει λύση και επανένωση του τόπου μας, σε μια Κύπρο 
οπού θα μπορούμε να ζούμε ειρηνικά με τους Τ/Κ συμπατριώτες μας. Θέλουμε ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα να δηλώνει παρών στις 
αντικατοχικές εκδηλώσεις Παγκύπρια με χιλιάδες φοιτητές να δείχνουν την θέληση για πραγματική λύση του τόπου και του λαού μας. 
Μπροστά στη στασιμότητα και στις τελευταίες εξελίξεις που επικρατούν στο Κυπριακό, για την Προοδευτική Κ.Φ. η λύση επείγει όσο 
ποτέ άλλοτε. Επαναλαμβάνουμε πως η Λύση του Κυπριακού δεν πρέπει να ξεφύγει από τις βασικές αρχές του, ώστε να διασφαλίζει 
την ενότητα του τόπου μας. Αυτή η λύση αποτελεί η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με μια ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα 
και μια αδιαίρετη κυριαρχία.

Δυστυχώς στο τιμόνι της ηγεσίας της ΠΟΦΕΝ βρίσκεται η ΦΠΚ Πρωτοπορία η οποία πέρσι οδήγησε την ομοσπονδία στην ιστορικά 
πιο ντροπιαστική αντικατοχική εκδήλωση. Την ιδια ώρα που η Τουρκία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τατάρ, καθημερινά 

προβάλλουν το αφήγημα ότι ε/κ και τ/κ δεν μπορούν να ζήσουν μαζί και άρα η οριστική διχοτόμηση είναι η μόνη εφικτή 
λύση, στην εκδήλωση όχι μόνο απουσίαζαν μηνύματα προς την τουρκοκυπριακή νεολαία για την ανάγκη διεξαγωγής 
του αντικατοχικού αγώνα από κοινού για την κοινή μας πατρίδα, όχι μόνο απουσίαζαν η επιδικώμενη λύση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά παρουσιάστηκαν μάλιστα συνθήματα  
άλλων εποχών,  που εξοπλίζουν το διχοτομικό αφήγημα τους, όπως το «Η Κύπρος είναι Ελληνική».

Ο αγώνας ενάντια στον εθνικισμό και το σωβινισμό υπέρ της απελευθέρωσης και της επανένωσης του τόπου και του 
λαού μας, 39 χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη του Ψευδοκράτους, θα πρέπει να συνεχιστεί. Αφού ο αγώνας 
για λύση του κυπριακού προβλήματος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ. Γι’ αυτό θέλουμε μια ΠΟΦΕΝ και ένα μαζικό 
φοιτητικό κίνημα με διεκδικητικό χαρακτήρα όπου θα δηλώνει παρών μαζί μας στο καθημερινό αγώνα για καλύτερες 
μέρες, για μια Κύπρο της ειρήνης και της αδελφοσύνης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων, 
Μαρωνιτών και Λατίνων, χωρίς στρατούς και συρματοπλέγματα. 

Εμπρός για της γενιάς μας τα πολυτεχνεία
Συμπληρώνονται φέτος 49 χρόνια από τη λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου που αποτέλεσε την αρχή του τέλους για 
τη Χούντα. Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ήταν «τέκνο της ανάγκης και ώριμο τέκνο της οργής». Οργής ενάντια στο 
φασισμό, στον ολοκληρωτισμό αλλά και στην καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ και τη CIA Χούντα, που με το πραξικόπημα 
της 21ης Απριλίου 1967, με παρακολουθήσεις και στρατοκρατία προσπαθούσε να ποδηγετήσει τον Ελληνικό λαό και 
να εξυπηρετήσει τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα στην περιοχή. Οι αγώνες των φοιτητών ήταν αγώνες ολόκληρου του 
ελληνικού λαού και της εργατικής τάξης. Αγώνες που είχαν σαν στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τη 
διεκδίκηση των βασικών δικαιωμάτων του λαού, αλλά και αγώνων για λαϊκή εξουσία. Τα αιτήματα των φοιτητών 
συμπυκνώθηκαν στο σύνθημα «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Η δικτατορία ουσιαστικά συνετρίβη  υπό το βάρος του πραξικοπήματος στην πατρίδα μας, στις 15 Ιουλίου και της 
Τουρκικής Εισβολής που ακολούθησε στις 20 Ιουλίου, υλοποιώντας τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια των ιμπεριαλιστών. Το 
Πολυτεχνείο αποτελεί το πιο τρανό παράδειγμα πως όταν ο λαός ενωθεί και ξεσηκωθεί, οργανωμένα τότε μπορεί να 
ανατρέψει οτιδήποτε εναντιώνεται στα δικαιώματα του. Η φλόγα εκείνη των φοιτητών του Πολυτεχνείου θα πρέπει 
να συνεχίσει να εμπνέει τους φοιτητές του σήμερα ενάντια στη φίμωση και στον εθνικισμό. 

Ως Προοδευτική Κ.Φ. κρίνουμε πως τα μηνύματα αυτά είναι επίκαιρα και θα πρέπει να αποτελούν φάρο φωτεινό για 
τη δική μας δράση και τους δικούς μας αγώνες. Την ίδια ώρα που οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ τσακίζουν στη καθημερινότητα τους φοιτητές με τις μονομερείς αποφάσεις και τη απαξίωση, η κυβερνητική 
φοιτητική παράταξη οδηγεί την ΠΟΦΕΝ στη αδράνεια και σε εικονικές εκδηλώσεις τιμής του πολυτεχνείου σε κλητές 
αίθουσες. Στη δική μας αντίληψη η ΠΟΦΕΝ θα έπρεπε να οδηγεί ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα στους δρόμους να 
διεκδικεί και να τιμά την λαϊκή εξέγερση του πολυτεχνείου στέλνοντας ισχυρά μηνύματα προς όλη την νεολαία.

Σαράντα εννιά  χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τριάντα εννιά από την παράνομη ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους, η Κύπρος ζει ακόμα τα αποτελέσματα των επαίσχυντων πράξεων της Χούντας και της προδοτικής 
ΕΟΚΑ Β΄, της τουρκικής εισβολής και κατοχής και των επιβουλών του ΝΑΤΟ. Είναι για αυτούς τους λόγους που 
έχουμε χρέος ως νέα γενιά να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το φασισμό μέσα από τις 
αντικατοχικές εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του Πολυτεχνείου. Η παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου 
φάρος στους αγώνες μας...

•Ρολάνδος Κυριάκου
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Μέλος Γραμματείας Φοιτητικού Τμήματος ΕΔΟΝ
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Η κινητοποίηση 
δεν είναι το τέλος 

του δρόμου. Οφείλουμε 
και θα συνεχίσουμε να 

αγωνιζόμαστε για 
αυτές τις μέρες.

άτω 
από το 
σύνθημα «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ» η Παγκύπρια Εργατική 
Ομοσπονδία (ΠΕΟ) πραγματοποίησε κινητοποίηση 
το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με τη 

συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων, διεκδικώντας:

• Αξιοπρεπή κατώτατο μισθό με δικαιώματα
• Θεσμικά μέτρα ενίσχυσης των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας (ΣΣΕ)
• Μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας
• Πλήρη επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής 
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ)
 
Η απόφαση για πραγματοποίηση της κινητοποίησης πάρθηκε στο Έκτακτο 
Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ  που συνήλθε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου για να 
εξετάσει τα ζητήματα που προκύπτουν για τους εργαζόμενους μετά την απόφαση 
της κυβέρνησης και το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο 
Οικονομικών και πορεύθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ενέκριναν σχετικό 
υπόμνημα το οποίο παρέλαβε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠτΔ) ο 
Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΠτΔ κ. Ανδρέας Ιωσήφ. Ο κ. Ιωσήφ με την 
παραλαβή του υπομνήματος απευθύνθηκε στους διαδηλωτές και εισέπραξε την έντονη 
οργή τους για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Αξιοπρεπής κατώτατος μισθός με δικαιώματα
Η απόφαση της κυβέρνησης και το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό πρέπει να 
τροποποιηθεί (βλ. προηγούμενο τεύχος της «Ν»).

Θεσμικά μέτρα ενίσχυσης των ΣΣΕ
Στην Κύπρο, όπως καταγράφεται και 
σε πρόσφατο έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής έχει παρατηρηθεί μια ουσιώδης 
μείωσης των εργαζομένων που καλύπτονται 
από ΣΣΕ. Μόλις το 45% καλύπτεται σήμερα. 
Αντί η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες 
που να υποβοηθούν στην αύξηση της 
κάλυψης στο 80% των εργαζομένων, όπως 
θέτει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία στα κράτη 
μέλη, υποσκάπτει το θεσμό ανοίγοντας ακόμα 
ένα παράθυρο στους εργοδότες άρνησης 
εφαρμογής των ΣΣΕ. Για τους εργαζόμενους 
που καλύπτονται από ΣΣΕ πρέπει άμεσα να 
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εισαχθούν ρυθμίσεις έτσι που οι κατώτατοι συμφωνημένοι μισθοί ανά 
ειδικότητα που περιέχονται στις ΣΣΕ, εφαρμόζονται υποχρεωτικά 
για όλους τους εργαζόμενους.

Μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας
Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για την αντιμετώπιση των 
αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και στα καύσιμα. Να 
σταματήσει επιτέλους να ρίχνει όλη την ευθύνη στο ξέσπασμα του 
πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Τα αιτήματα 
όπως καταγράφονται στο υπόμνημα που παραδόθηκε στον ΠτΔ:

Να υπάρξει άμεση μείωση του ΦΠΑ και άλλων τελών στο ηλεκτρικό 
ρεύμα για όσο καιρό συνεχίζεται το κύμα των αυξήσεων.
– Άμεση μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

– Άμεση αύξηση στα κοινωνικά επιδόματα, για να καλυφθεί η απώλεια που έχουν τα πιο ευάλωτα 
νοικοκυριά από τις συνεχόμενες αυξήσεις.
– Κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.
– Φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών.
 
Πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ
Η αγοραστική δύναμη των μισθών επηρεάζεται αρνητικά λόγω της ακρίβειας, γεγονός που 
κάνει ακόμα πιο αναγκαία και χρήσιμη την ΑΤΑ. Η μεταβατική συμφωνία (απόδοση της ΑΤΑ 
στο 50%) έληξε στο τέλος του 2021 και η κυβέρνηση συνεχίζει να κρύβεται και να καθυστερεί. 
Αγνοεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες απέστειλαν κοινή επιστολή ζητώντας να 
ξεκινήσει ο διάλογος από τον Απρίλη. Πρέπει επιτέλους να πάρει θέση. Θα συνεχίσει να 
είναι με το μέρος των εργοδοτικών συνδέσμων που θέλουν την ΑΤΑ κουτσουρεμένη και 
σπρώχνουν προς την πλήρη κατάργηση της; Ή θα αφουγκραστεί τους εργαζόμενους 
για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ και επέκταση της ώστε να καλύψει το σύνολο των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Η κινητοποίηση έστειλε ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης στην κυβέρνηση, τους εργοδότες και 
στον κόσμο της εργασίας. Οι εργαζόμενοι δικαιούμαστε καλύτερες μέρες. Η κινητοποίηση 
δεν είναι το τέλος του δρόμου. Οφείλουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για 
αυτές τις μέρες.

•Σάββας Χριστοφόρου
Επικεφαλής Γραφείου Νέων Εργαζομένων Κ.Σ. ΕΔΟΝ 
____________________________________________________________________________

1Το Συνέδριο αφού αξιολόγησε τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την απόφαση της 
κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό, την φοβερή πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τον 
συνεχιζόμενο και εντεινόμενο κύμα ακρίβειας σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, τον ηλεκτρισμό 
και τα καύσιμα, επαναβεβαιώνει και υπογραμμίζει την απαίτηση για λήψη ουσιαστικών μέτρων 
προστασίας των εργαζομένων, πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ και απόδοσης της για όλους 
εργαζόμενους. Προς αυτή την κατεύθυνση εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Συμβούλιο της 
ΠΕΟ να προχωρήσει στην πραγματοποίηση Παγκύπριας εργατικής κινητοποίησης. Με στόχο 
την ενωμένη και συλλογική αντίδραση των εργαζομένων το επόμενο διάστημα θα γίνουν 

επαφές με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα.

Η κυβέρνηση να 
αναλάβει τις ευθύνες 

της για την αντιμετώπιση 
των αυξήσεων σε βασικά 
καταναλωτικά αγαθά 
και στα καύσιμα.
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Ζοζέ Σαραμάγκου, αυτή η τεράστια μορφή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου 
πολιτισμού, γεννήθηκε ένα αιώνα πριν, τον Νοέμβριο του 1922 στο χωριό Aζινιάγκα 
της Πορτογαλίας. Ήταν μαχητής κατά της χούντας του Σαλαζάρ στην «Επανάσταση 
των γαρυφάλλων» και ένας άνθρωπος που λόγω της φτώχειας της αγροτικής  
οικογένειάς του δεν τελείωσε ούτε καν τη βασική εκπαίδευση. Παρόλα αυτά 
κατέκτησε τη θέση του στο πάνθεον της λογοτεχνικής αθανασίας αν και άρχισε να 

γράφει μόλις μετά τα 50 του χρόνια και  εθεωρείτο αυτοδίδακτος.  

Ο αυτοδίδακτος Νομπελίστας κομμουνιστής συγγραφέας 
Προερχόταν από μια αγροτική οικογένεια ακτημόνων χωρικών  και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τη μέση εκπαίδευση σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του σε ένα τεχνικό 
γυμνάσιο. Γρήγορα όμως κατάφερε να εμπλακεί στους δημοσιογραφικούς κύκλους της Λισαβόνας 
και να εργαστεί για πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος και μεταφραστής. Το 1998 του απονεμήθηκε 
το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το έργο του. 

Ο Ζοζέ Σαραμάγκου ήταν ένας μαχητικός διανοούμενος και στρατευμένος κομμουνιστής, μέλος του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας από το 1969. Ο ίδιος, εξηγούσε αφοπλιστικά το γιατί 
ήταν κομμουνιστής. Έλεγε «δεν θέλω να χάσω τον μόνο λόγο που έχω για να ζω: τη συνείδηση του 
ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν είναι ένας κόσμος καλός, το αντίθετο, και ότι είναι ανάγκη να 
τον αλλάξουμε». 

Το έργο του «Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον», πολεμήθηκε όσο λίγα από την Εκκλησία και η πορτογαλική 
κυβέρνηση το απέσυρε από το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυθιστορήματος εκείνης της χρονιάς, με το 
αιτιολογικό ότι… «δεν εξέφραζε τη χώρα». Εξαιτίας της ρήξης αυτής με την πορτογαλική Εκκλησία 
αυτοεξορίστηκε το 1993 στις Κανάριες Νήσους, μέχρι και τον θάνατό του το 2010. 

Το πιο κάτω απόσπασμα αφορά την προτροπή του σατανά 
στον Ιησού:

“Ο Ιησούς πεθαίνει λίγο λίγο, η ζωή τον εγκαταλείπει, όταν ξαφνικά ανοίγει 
ο ουρανός πάνω από το κεφάλι του, απ’ άκρη σ’ άκρη, κι εμφανίζεται ο Θεός, 
με το ντύσιμο που είχε στο καΐκι, και η φωνή του αντηχεί σ’ όλη τη γη καθώς 
λέει, Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, σε σένα έδωσα όλη μου την εύνοια.

Τότε ο Ιησούς κατάλαβε πως σύρθηκε στην πλάνη όπως 
σέρνεται ο αμνός στη σφαγή, ότι η ζωή του χαράκτηκε 
για να πεθάνει έτσι από την αρχή της αρχής, και, όπως 
θυμήθηκε τον ποταμό αίματος και τον πόνο που θα 
γεννηθεί απ’ αυτόν και θα πλημμυρίσει τη γη, κράυγασε 
προς τον ανοικτό ουρανό, όπου ο Θεός χαμογελούσε, 
Άνθρωποι, συγχωρήστε τον, γιατί δεν ξέρει τι κάνει. 
Ύστερα αργοπέθαινε μέσα σ’ ένα όνειρο, ήταν, λέει, 
στη Ναζαρέτ και άκουγε τον πατέρα του να του λέει, 
σηκώνοντας τους ώμους, χαμογελώντας κι αυτός, Ούτε 
εγώ μπορώ να σου κάνω όλες τις ερωτήσεις, ούτε εσύ να μου 
δώσεις όλες τις απαντήσεις. Του απέμενε ακόμα μια ρανίδα 

ζωής όταν αισθάνθηκε ένα 
σφουγγάρι βουτηγμένο 
σε νερό και ξίδι να του 
αγγίζει τα χείλια, και τότε, 
κοιτάζοντας προς τα κάτω, 
πρόσεξε έναν άνθρωπο 
που απομακρυνόταν με 
έναν κουβά κι ένα καλάμι 
στον ώμο. Δεν πρόφτασε 
να δει, αφημένη στο 
έδαφος, τη μαύρη γαβάθα 
που μέσα της έσταζε το 
αίμα του[...]”

Να υπερασπίζεσαι τη ζωή. Ακόμα 
κι όταν ο Θεός σού ζητάει να 
θυσιάσεις ένα πλάσμα στο όνομα 
του, εσύ να υπερασπίζεσαι τη 
ζωή. Διαφορετικά δεν έχεις 
μάθει τίποτα.

Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον

Το Ίδρυμα José Saramago 
Στις 14 Οκτωβρίου, στα πλαίσια του Nicosia Bookfest πραγματοποιήθηκε παρουσίαση 
με τίτλο «Η ζωή και το έργο του σπουδαίου νομπελίστα Πορτογάλου συγγραφέα Ζοζέ 
Σαραμάγκου» από τον Sergio Machado Letria, Διευθυντή του Ιδρύματος José Saramago 
στην Πορτογαλία, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Κύπρο και 
το Ινστιτούτο Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. Οι επισκέπτες είχαν 
επίσης την ευκαιρία να δουν φωτογραφική έκθεση, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο 
του. 

Το Ίδρυμα του Ζοζέ Σαραμάγκου  (Fundação José Saramago), ιδρύθηκε από τον ίδιο το 
2007 με σκοπό την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και την προώθηση 
της πορτογαλικής κουλτούρας. Στο ίδρυμα διοργανώνονται διάφορες καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις όπως προωθήσεις βιβλίων, διαλέξεις, παραστάσεις  κτλ. και 
υπάρχει μόνιμη έκθεση και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τη ζωή και 
το έργο του Πορτογάλου συγγραφέα. 

“Κι εγώ ρωτώ τους οικονομολόγους, τους πολιτικούς, 
τους ηθικολόγους: υπολόγισαν ποτέ τον αριθμό των 
ατόμων που υποχρεωτικά καταδικάζονται σε αθλιότητα, 
σε άνιση εργασία, σε εξαχρείωση, σε αφροσύνη, σε 
διεφθαρμένη άγνοια, σε ανίκητη δυστυχία, σε απόλυτη 
ένδεια, για να παραχθεί ένας πλούσιος; ”

•Μόδεστος Αργυρού
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου 

Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Έλεγε «δεν θέλω να χάσω 
τον μόνο λόγο που έχω 

για να ζω: τη συνείδηση του 
ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε 
δεν είναι ένας κόσμος 

καλός, το αντίθετο, και 
ότι είναι ανάγκη να τον 

αλλάξουμε».



19ιστορία

Ουίνστων Τσώρτσιλ, γόνος εύπορης οικογένειας 
ευγενών, θεωρείται μέχρι σήμερα ως ένας εκ των 
ηγετών εκείνων οι οποίοι διετέλεσαν καθοριστικό 
ρόλο στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας στον 
Β’ΠΠ ενώ ταυτόχρονα κατέχει εξέχουσα θέση 
στις συνειδήσεις πολλών Βρετανών μέχρι και 

σήμερα. 

Την ίδια ώρα όμως, που η αστική Ιστοριογραφία ανά το 
παγκόσμιο επιχειρεί μετά μανίας να αγιοποιήσει τον Τσώρτσιλ, 
η Ιστορική πραγματικότητα μαρτυρεί ότι ο επί χρόνια Βρετανός 
Πρωθυπουργός δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από ένα 
σύμβολο συντηρητισμού, ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, 
ρατσισμού και άκρατου αντικομουνισμού. 

Επί σειρά ετών στέλεχος του Συντηρητικού κόμματος με 
πέρασμα και από τους Φιλελεύθερους, ο Τσώρτσιλ υπηρέτησε 
το Βρετανικό στέμμα ή μάλλον τον Βρετανικό Ιμπεριαλισμό από 
πληθώρα θέσεων. Συγκεκριμένα διετέλεσε σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους υπουργός αποικιών, ναυτιλίας, 
αεροπορίας, αμύνης, πολέμου, εσωτερικών και άλλα πολλά. 
Το 1940, ως αρχηγός του συντηρητικού κόμματος εκλέχθηκε 
πρωθυπουργός της Βρετανικής Κυβέρνησης, θέση στην οποία 
επανεκλέχθηκε το 1951.

Ας εξετάσουμε λοιπόν 3 καλά κρυμμένες αλήθειες για 
τον πολιτικό άνδρα Ουίνστων Τσώρτσιλ, οι οποίες είναι 
καθοριστικές όσον αφορά την αποδόμηση των αστικών μύθων 
που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομα του. 

Α. Ο Τσώρτσιλ δεν ήταν αγαπητός στην 
πλειοψηφία του Βρετανικού Λαού της εποχής. 

Μέχρι και σήμερα παρατηρείται έντονα η τάση της βρετανικής 
αστικής τάξης να παρουσιασθεί ο Τσώρτσιλ όχι μόνο ως ένας εκ 
των νικητών του Β’ΠΠ, αλλά ως ένας φιλεύσπλαχνος ηγέτης με 
δημοκρατικές ευαισθησίες. Αυτή η προσπάθεια της ιστορικής 
παραχάραξης, εντάθηκε και χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα 
την δεκαετία των 80’s από την Margaret Thatcher, η οποία 
αναζητούσε απεγνωσμένα ένα σύμβολο μέσω του οποίου θα 
‘δικαιολογούσε’ την άγρια επίθεση κατά των εργαζομένων και 
της κοινωνικής πλειοψηφίας, την οποία ετοίμαζε. Έτσι λοιπόν, 
όπως περιεκτικά αναλύει ο Τάρικ Άλι 
στο βιβλίο του ‘’Winston Churchill: 
His Times, His Crimes’’, ξεκίνησε 
να οικοδομάει στον ‘πατέρα της 
νίκης’ όπως ήταν γνωστός μέχρι 
τότε ο Ουίνστων Τσώρτσιλ, ένα 
επιπλέον προφίλ: Αυτό του 
αγαπητού και φιλολαϊκού ηγέτη.

Η Ιστορική αλήθεια όμως είναι 
αμείλικτη. Περίτρανη απόδειξη 

του ότι η εργαζόμενοι δεινοπαθούσαν επί Ουίνστων Τσώρτσιλ, 
αποτελεί το ότι με το τέλος του πολέμου και ενώ οι συντηρητικοί 
είχαν να επιδείξουν την νίκη στον Β’ΠΠ, ο Ουίνστων Τσώρτσιλ 
και το κόμμα του συντρίβονται εκλογικά με το κόμμα των 
Εργατικών να αναδεικνύεται στην εξουσία λαμβάνοντας 
πανηγυρικά περίπου 62%. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει πως ο 
Βρετανικός Λαός έψαχνε απεγνωσμένα διέξοδο και ελπίδα 
από τις πολιτικές των ‘Tories’ [συντηρητικοί] και του ίδιου 
του Τσώρτσιλ κατ’ επέκτασίν.

Βετεράνοι του κομμουνιστικού κόμματος περιγράφουν πόσο 
έντονα ο Λαός ένιωθε την ανάγκη της αλλαγής. Χαρακτηριστικά 
στην μαρτυρία του ο βετεράνος του κόμματος, David George, 
αναφέρει, «Η Βρετανική εργατική τάξη καθώς επίσης και 
πολλά άτομα από τα μεσαία στρώματα ήταν αποφασισμένοι 
πως δεν πρέπει να επιστρέψει η χώρα στο προπολεμικό 
χάλι, όπου υποφέραμε από φτώχεια, ανέχεια και ανεργία και 
βρισκόμασταν συνεχώς υπό την απειλή ενός πολέμου».

Β. Ο Τσώρτσιλ δεν απείχε ιδιαίτερα από τον 
Χίτλερ ιδεολογικά ενώ ήταν ένας μεγάλος 
ρατσιστής

Οι διαφορές του Τσώρτσιλ με τον Χίτλερ ήταν διαφορές 
ιμπεριαλιστικές και όχι ιδεολογικές, δηλαδή μια σύγκρουση 
των συμφερόντων των αστικών τάξεων της τότε Μεγάλης 
Βρετανίας και της Ναζιστικής Γερμανίας. Ο ίδιος ο Τσώρτσιλ 
δήλωνε κυνικά «Δεν μισώ κανέναν εκτός από τον Χίτλερ, 
και αυτό για επαγγελματικούς λόγους.» ενώ πρόσθετε πως 
«Αν η Βρετανία ηττούνταν σε έναν πόλεμο θα ευχόμουν να 
βρίσκαμε έναν Χίτλερ για να μας επαναφέρει στη θέση που 
μας αρμόζει στη διεθνή σκηνή». 

Όσο και αν ο ίδιος επιχειρούσε να παρουσιασθεί ως 
προασπιστής των δυτικών δημοκρατικών, πληθώρα 
αποδείξεων αποδεικνύει την συμπάθεια τους ως προς τις 
ιδέες περί άριας φυλής αλλά και το έντονο ρατσιστικό του 
μίσος που τον διακατείχε.  Ως Υπουργός Αποικιών αλλά και 
από διάφορα άλλα πόστα, ο Ουίνστων Τσώρτσιλ προώθησε 
το αιματοκύλισμα και την βία εις βάρος πολλών λαών του 
κόσμου εν ονόματι της βρετανικής αυτοκρατορίας. Παράλληλα 
δεν έχανε ευκαιρία να προβαίνει σε ρατσιστικές αναφορές. 
Ήταν ο ίδιος που με υπέρμετρη αγριότητα δήλωνε αυτολεξεί 
την «έντονη στήριξη του στη χρήση δηλητηριωδών αερίων 
έναντι απολίτιστων φυλών.. Θα σκόρπιζε το ζωντανό 
τρόμο». 

Ήταν και πάλι ο ίδιος ο οποίος αναφερόμενος σπουδαίο Μαχάτμα 
Γκάντι εξέφραζε την πεποίθηση του πως θα έπρεπε να ‘’δεθεί 
χειροπόδαρα στις πύλες του Δελχί και μετά να ποδοπατηθεί 
από έναν τεράστιο ελέφαντα με τον νέο [Βρετανό] 

αντιβασιλέα πάνω 
στις πλάτες του” 
ενώ δεν δίστασε 
να χαρακτηρίσει 
ένα ολόκληρο λαό 
[τους Ινδούς στην 
προκειμένη] ως 
‘’κτήνη με τερατώδη 
θρησκεία’’. Διόλου 
περίεργη δεν 
φαίνεται λοιπόν 
η αναφορά του 
στενού του φίλου 
και συνεργάτη του 
Λέο Αμέρι ο οποίος 
κυνικά αναφέρει, 
«Στο ζήτημα της 

Ινδίας ο Ουίνστων δεν είναι και τόσο σώφρων…δεν βλέπω 
ιδιαίτερες αναφορές ανάμεσα σε αυτόν και τον Χίτλερ 
σχετικά με αυτό». Τέλος, υπάρχουν ηχηρές ενδείξεις πως 
με την αποχώρηση του από την πρωθυπουργία πρότεινε ως 
προεκλογικό σύνθημα των Συντηρητικών για τις εκλογές του 
1955 να είναι το ‘’Keep Britain White’’. 

Όλα τα πιο πάνω φυσικά αποτελούν μόνο μερικά ενδεικτικά 
παραδείγματα που αναδεικνύουν το απάνθρωπο και 
ρατσιστικό του πρόσωπο. 

Γ. Ο Τσώρτσιλ ήταν Φανατικός 
Αντικομουνιστής και πατέρας  του Ψυχρού 
πολέμου

Το μίσος του για τα σοσιαλιστικά ιδεώδη και τους 
κομμουνιστές είναι γνωστά και δεν αποκρύβονται ούτε από 
τους υποστηρικτές του. Επομένως δεν ήταν καθόλου παράξενο 
το γεγονός πως υπήρξε ο πρώτος που έκανε αναφορά σε 
σιδηρούν παραπέτασμα και θεωρείται ο ‘πατέρας’ του Ψυχρού 
Πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, Ο Τσώρτσιλ ήταν αυτός που ενώ όλη 
η υφήλιος ήταν συγκλονισμένη με τα όσα συνέβησαν στη 
Χιροσίμα-Ναγκασάκι έγραφε “Είναι βέβαιον ότι η Ευρώπη 
θα είχε κομμουνιστικοποιηθεί… εάν δεν ευρίσκετο η 
ατομική βόμβα εις τας χείρας των Ηνωμένων Πολιτειών” 
επικροτώντας ουσιαστικά την ρίψη ατομικής βόμβας για χάρη 
της αποφυγής του ‘κομμουνιστικού κινδύνου’.

Φυσικά, υπήρξε αντικομουνιστής και επί του πρακτέου. Ως 
Υπουργός Στρατιωτικών το 1919 πρωτοστάτησε στην αποστολή 
στρατευμάτων στην επαναστατημένη Ρωσία για καταστολή 
της επανάστασης. Μετά την λήξη του πολέμου ο Τσώρτσιλ, 
εκπόνησε το ‘operation unthinkable’ το οποίο απέβλεπε στην 
ρίψη πυρηνικών βομβών σε περίπου 30 σοβιετικές πόλεις 
μέχρι την οριστική παράδοση τους. 

Και αν όλα αυτά σε ορισμένους δεν φαντάζουν αρκετά 
μπορούμε να υπενθυμίσουμε το μένος του και προς του 
Έλληνες κομμουνιστές το οποίο διαφαίνεται με επιστολές 
του προς τους εγκάθετους του στην χώρα, μετά το τέλος του 
Β’ΠΠ: “οφείλετε να εξουδετερώσετε η να καταστρέψετε 
όλες τις ομάδες ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που θα πλησιάσουν στην πόλη…
Μη διστάζετε πάντως να ενεργείτε σα να βρισκόσαστε 
σε κατακτημένη πόλη, όπου θα είχε ξεσπάσει μια τοπική 
εξέγερση.”

Έχοντας λοιπόν εξετάσει όλα τα πιο πάνω, μπορούμε με 
σιγουριά να καταλήξουμε πως ο Ουίνστων Τσώρτσιλ-ως 
δημιούργημα της κοινωνίας και της εποχής του- υπήρξε ένας 
άνθρωπος της αστικής τάξης, με σκοτεινές ιδέες και ο οποίος 
έβαψε τα χέρια του με αίμα διαφόρων Λαών. Το γεγονός ότι 
συγκυριακά βρέθηκε αντιμέτωπος απέναντι στον ναζισμό δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση συγχωροχάρτι διότι μπορεί εν 
τέλει ο Τσώρτσιλ να συγκρούστηκε στρατιωτικά με το τέρας 
του ναζισμού, όμως δεν έπαψε στιγμή να υπηρετεί το σύστημα 
που το γεννά, τον σάπιο καπιταλισμό. Τέλος, δεν πρέπει και 
δεν πρόκειται ποτέ να του πιστωθεί καμία νίκη την οποία με 
το αίμα τους και την θέληση τους για ελευθερία κέρδισαν 
αποκλειστικά οι Λαοί και ουδείς άλλος. 
‘’Ποιος είπε ότι είναι φίλος ο εχθρός του εχθρού; Una fatsa οι 
εχθροί του Λαού’’

•Παναγιώτης Γεωργίου
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Τ.Γ. ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου
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Μην πυροβολείτε τον Xαρταετό
Το θέατρο Αντίλογος κάνει πρεμιέρα στη φθινοπωρινή 

σεζόν με την παραγωγή «Μην πυροβολείτε τον 
χαρταετό» βασισμένη στο πολυβραβευμένο βιβλίο 
της Φεριντέ Τσιτσέκογλου σε θεατρική διασκευή 
Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη 
Δεγαΐτη. Με την επικράτηση της δικτατορίας 
του Εβρέν στην Τουρκία, στις 12 Σεπτεμβρίου 
1980, η Φεριντέ Τσιτσέκογλου συλλαμβάνεται και 

φυλακίζεται για τέσσερα χρόνια. Στο βιβλίο της «Μην 
πυροβολείτε τον χαρταετό» παρουσιάζει εικόνες από 

τη ζωή των φυλακισμένων γυναικών μέσα από τα μάτια 
του Μπαρής, του μικρού αγοριού κάποιας κρατουμένης. Μια 

διεισδυτική εικονογράφηση της ζωής, όχι μόνο μέσα στη φυλακή, 
αλλά κι έξω απ’ αυτήν, με την πολυτάραχη περίοδο της χούντας στην Τουρκία να 
περνά μέσα από τη ζωή αυτών των γυναικών.
Πότε και που: Κάθε Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 19:00 μέχρι τις 
13 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μασκαρίνι στα Λατσιά | Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 
20:30 στο Λανίτειο Γυμνάσιο στη Λεμεσό I Πέμπτη 24 Νοεμβρίου  στις 20:00 στο 
Δημοτικό Θέατρο Αγίας Νάπας   
Πληροφορίες: 99 251331 

Αμφιβολία, Μια Παραβολή 
Δεκαετία του ’60, σε ένα καθολικό σχολείο στο 

Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Η αυστηρή διευθύντριά 
του, αδελφή Αλοΐσιους, ξεκινά έρευνα όταν 
υποψιάζεται ότι ο νεαρός, φιλελεύθερος πατέρας 
Φλιν διατηρεί ανάρμοστες σχέσεις με έναν από 
τους μαθητές του σχολείου. Οι υποψίες της 
για την ενοχή του κλιμακώνονται ραγδαία και 

μετατρέπονται σε βεβαιότητα. Πεπεισμένη ότι έχει 
απόλυτο δίκιο, ρίχνεται σε έναν αγώνα με στόχο την 

αποπομπή του Φλιν από το σχολείο.
Το περίφημο έργο του Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ Αμφιβολία, 

βραβεύτηκε με Πούλιτζερ και Τόνι και έγινε ευρέως γνωστό 
χάρη στην κινηματογραφική του μεταφορά το 2008.Το έργο φωτίζει 

την ανθρώπινη πάλη του νου με τις βεβαιότητές του. Ένα έργο-παραβολή για τα 
πολλαπλά πρόσωπα της αλήθειας, τη γκρίζα ζώνη ανάμεσα στις προθέσεις και 
τις πράξεις, ανάμεσα στο καλό και στο κακό, εκεί όπου φωλιάζει η αμφιβολία.
Πλαισιωμένος από μια ομάδα διακεκριμένων συντελεστών και ηθοποιών, 
στο κέντρο των οποίων η καταξιωμένη ηθοποιός Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ο 
σκηνοθέτης Ανδρέας Αραούζος αναμετριέται με τα καίρια ζητήματα του έργου, 
ανιχνεύοντας τις αντηχήσεις τους στο σήμερα.
Πότε και Που: Παρασκευή, Σάββατο (20:30) και Κυριακή (18:00), Κεντρική 
Σκηνή - Θέατρο ΘΟΚ | Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στις 
20:30 
Πληροφορίες: 77 77 27 17 

1984
Το μυθιστόρημα 1984 του Τζορτζ Όργουελ, 

διασκευασμένο με τόλμη από τους Ρόμπερτ 
Άικ και Ντάνκαν Μακμίλαν, αποτελεί ένα 
δυστοπικό αριστούργημα για την κατασκευή 
της πραγματικότητας, την παραχάραξη του 
παρελθόντος, τον έλεγχο και το πάγωμα της 
συνείδησης, το οποίο μας συγκλονίζει ακόμα και 
σήμερα, εβδομήντα δύο ολόκληρα χρόνια από τότε 
που πρωτοκυκλοφόρησε. 

Πότε και Που: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 
(20:30) και Κυριακή (18:00), Νέα σκηνή - Θέατρο 

ΘΟΚ | Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
2022 στις 20:30 | Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος 

Λυκούργος», Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 στις 20:30
Πληροφορίες: 77 77 27 17 

Μαγεμένο Δέντρο
Το Μαγεμένο Δέντρο, ένα υπέροχο παραμύθι για μικρούς 

και μεγάλους, ζωντανεύει στην Παιδική Σκηνή του 
Σατιρικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας 

Καυκαρίδου. Μια μουσικοθεατρική παράσταση 
για όλες τις ηλικίες, γεμάτη χορό, τραγούδια, 
περιπέτεια και δράση που με το χιούμορ, την 
ευαισθησία, τις εκπλήξεις και τις μαγικές 
της εικόνες θα αποτελέσει μια συναρπαστική 
θεατρική εμπειρία, ένα ονειρικό ταξίδι εμπειριών 

και συναισθημάτων.
Η τρυφερή ιστορία του Μαγεμένου Δέντρου εξυμνεί 

την ανθρώπινη θέληση, την ενσυναίσθηση και τη 
δικαίωση της αληθινής φιλίας και αγάπης. Μέσα από 

τις περιπέτειες των ηρώων του έργου βλέπουμε πως όταν 
υπάρχει αφοσίωση, ομαδικότητα, αλληλεγγύη και πείσμα, το καλό και 

το δίκαιο θα θριαμβεύσουν. 
Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο!
Πότε: Κάθε Κυριακή στις 11.00 το πρωί.
Που: Σατιρικό Θέατρο, Λευκωσία
Πληροφορίες: 22 312940 | www.satirikotheatro.com

Rou To Let
Δύο φτωχοί μα φιλόδοξοι κωμικοί, ο Γιάννης Ρούσσος και ο Πάρις Ρούπος, 

μισθώνονται με τη μέρα για να παρουσιάσουν την stand-up comedy 
παράστασή τους “ROU TO LET”, με παλιά και νέα κείμενα και αστεία 
που θα θερίσουν.
Κυρίως θύελλες. Κάποιοι την χαρακτήρισαν ως την “παράσταση της 
χρονιάς”! Αλλά απ’ την άλλη, τι χρόνια ήταν και αυτή...
Πότε και Που: Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 – 19:00 – Ravens 
Music Hall, Λεμεσός | Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 – 21:00 – Θέατρο 

Δέντρο, Λευκωσία
Πληροφορίες: Tickethour.com.cy

Limassol Book Fair 
Από τις 25 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, η Λεμεσός θα μετατραπεί στη χαρά του κάθε... βιβλιοφάγου 
αφού θα πραγματοποιηθεί η πρώτη, μεγάλη έκθεση βιβλίου, το Limassol Book Fair, στις αίθουσες 
του Χαρουπόμυλου, δίπλα από τον περίβολο του μεσαιωνικού κάστρου της πόλης. Το όραμα του Li-
massol Book Fair είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ιθυνόντων του χώρου 
όχι μόνο εντός Κύπρου, αλλά και με γειτονικές χώρες. H φετινή έκθεση βιβλίου θα καταπιάνεται με 
τις ‘γέφυρες’ και τις διάφορες ερμηνείες που δύναται να λάβουν. Η θεματική πάντως μοιάζει πολύ 
ενδιαφέρουσα και θα σας προτείναμε να ‘ρθείτε.
Πότε: 25-27 Νοεμβρίου 2022
Που: αίθουσες του Χαρουπόμυλου, δίπλα στον περίβολο του Μεσαιωνικού Κάστρου της Λεμεσού
Πληροφορίες: www.limassolbookfair.com

Έκθεση Φωτογραφίας «Αφήστε Με να Είμαι ο 
Εαυτός Μου»

Η Πρεσβεία του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Κύπρο, το Σπίτι της Άννας 
Φρανκ στο Άμστερνταμ και ο Δήμος Παραλιμνίου διοργανώνουν την 

έκθεση φωτογραφίας Η Ιστορία της Άννας Φρανκ: «Αφήστε με να 
είμαι ο εαυτός μου». Η εκπαιδευτική έκθεση «Αφήστε Με να 

Είμαι ο Εαυτός Μου» – Η Ιστορία της Ζωής της Άννας Φρανκ 
αφηγείται την ιστορία της Άννας Φρανκ και του Ολοκαυτώματος 
και προκαλεί τους επισκέπτες να εξετάσουν πιο γενικά θέματα 
όπως είναι η ταυτότητα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις.
Η είσοδος είναι δωρεάν.

Πότε: από το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, μέχρι και την Τρίτη 15 
Νοεμβρίου 2022.

Που: Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, Ελ. Αμμόχωστο
Πληροφορίες: Tickethour.com.cy

Aλήθειες & ψέματα για τον καπιταλισμό 1

Συγγραφέας: Συλλογικό
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή
η έκδοση αναδεικνύει βασικά ζητήματα για την ανάλυση της βαθύτερης αιτίας των σύγχρονων 
εξελίξεων που σχετίζονται με την εκδήλωση του πολέμου μέσα από την επαναστατική «ματιά».   Γι’ 
αυτό και απευθύνεται σε όλους όσοι σήμερα προβληματίζονται για το αν υπάρχει διέξοδος από τον 
κόσμο των πολέμων, ανησυχούν για τις επικίνδυνες διεθνείς εξελίξεις. Απευθύνεται ιδιαίτερα στους 
νέους και τις νέες που δε συμβιβάζονται με τον άδικο κόσμο που ζούμε και θέλουν να τον αλλάξουν.

Ανοικτή συζήτηση : «Ακρίβεια – Εργασιακά δικαιώματα- κατώτατος Μισθός – 
Στεγαστικό … και πολλά άλλα» 

Που και Πότε: Ορμήδεια την Πέμπτη 10/11 ώρα 19:30 στο Cafe Πλατεία Ι Κίτι την Τετάρτη 16/11 
ώρα 19:30 στο οίκημα Λαϊκών Οργανώσεων  
Πληροφορίες: 97844790

Στο σανίδι

Εκδηλώσεις
της Οργάνωσης μας
ΕΔΟΝ Λάρνακας
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Φέτος, συμπληρώνονται 105 χρόνια από τη 
μεγάλη οκτωβριανή επανάσταση του 1917. Μια 
επανάσταση ορόσημο για την παγκόσμια ιστορία 
αφού αποτελεί την πρώτη απόπειρα του 20ου 
αιώνα για να ξεπεραστεί το καπιταλιστικό σύστημα 
και κίνηση του ιστορικού προτσές προς τα μπρος. 

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε πως προηγήθηκαν 
εξεγέρσεις τα προηγούμενα χρόνια, με μια από τις πιο 
σημαντικές,  την επανάσταση του 1905 που καταπνίγηκε 
στο αίμα από τις δυνάμεις καταστολής και ‘’ανάγκασε’’ τους 
τσάρους να παραχωρήσουν στον λαό αστικοδημοκρατικές 
ελευθερίες όπως αυτή της κρατικής Δούμας.

Οι βάσεις ή τα πρώτα θεμέλια 
Η διαδικασία για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού είχε να 
αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και προβλήματα που είχε 
κληροδοτήσει από την ξεπερασμένη ιστορικά κοινωνία. 
Το νεοσύστατο κράτος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα 
αναλφαβητισμού στο σύνολο του πληθυσμού του. Το 1917 
τρεις στους τέσσερις δεν ήξεραν γραφή και ανάγνωση 
ενώ τέσσερα στα πέντε παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να 
φοιτήσουν ούτε καν στη δημοτική εκπαίδευση. 

Με λίγα λόγια, η εκπαίδευση δεν αποτελούσε κοινωνικό αγαθό 
αλλά προνόμιο των πλουσίων. Μόλις το 1918 συγκαλείτε 
το 1ο Πανρωσσικό συνέδριο για τον μετασχηματισμό της 
εκπαίδευσης. Ακολουθεί, το 1922,  αυτό για την εξάλειψη του 
αναλφαβητισμού. Με το πέρας των εργασιών του συνεδρίου 
δόθηκε προτεραιότητα για την μόρφωση των αγροτών και 
των εργατών στις ηλικίες 18 – 30 χρόνων, ενώ ταυτόχρονα το 
πρόγραμμα  εκπαίδευσης επιμηκύνθηκε στους 7 μήνες. 

Ακολούθησαν δράσεις για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού 
όπως την πολιτική εκστρατεία του 1928 που αποτέλεσε 
ακρογωνιαία λίθο για την επιμόρφωση του λαού. 

Εκπαιδευτικό σύστημα από το μέλλον
Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν αφού στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘30 ο αριθμός των ενήλικων μαθητών έφτασε 
τα 10 εκ., ενώ μέχρι το 1940 σχεδόν 50 εκ. ενήλικες έμαθαν 
γραφή και ανάγνωση. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘30 οι 
αριθμοί πια μιλούσαν από μόνοι τους, αφού η ΕΣΣΔ μετρούσε 
περισσότερους φοιτητές  από όσους οι ΗΠΑ, Γαλλία και 
Αγγλία μαζί.  Επιπρόσθετα, το 1977 η δεκατάξια εκπαίδευση 
καθίσταται υποχρεωτική.

Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης και 
του σχολείου, ήταν καθοριστικός για την πάταξη του 
αναλφαβητισμού αλλά και για την μεγάλη επιτυχία που είχε 
μεταγενέστερα το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το 1914 
υπήρχαν μόλις 150 παιδικοί σταθμοί και μέχρι το 1987 ο 
αριθμός τους ανήλθε στις 150 χιλιάδες.

Η σύγχρονη δημοτική εκπαίδευση αποκτά νέα -επαναστατικά- 
χαρακτηριστικά για την εποχή. Πλέον, ισχύει η δωρεάν 
φοίτηση για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως φύλου. 
Παράλληλα, συνδέεται  η εγκυκλοπαιδική γνώση με την 
πολυτεχνική και καταργείτε ο παλιός τρόπος πειθαρχίας. 
Αντίθετα εισάγεται η εσωτερική πειθαρχία και η λεγόμενη 
άμυλα (που προσεγγίζεται στο τεύχος 241 Ιούνης 2022, σ. 
18)  που βασιζόταν στην εργασιακή δραστηριότητα και στον 
αντίστοιχο αναγκαίο ορθολογικό σχεδιασμό. 

Ακόμα, καταργείτε το εξετασιοκεντρικό σύστημα αξιολόγησης, 
διδάσκεται η επιστημονική προσέγγιση της κοινωνίας, η 
αξιοποίηση των εργαλείων του μαρξισμού, για τη μελέτη 
και κατανόηση της. Η πραγματική, σοσιαλιστική δημοκρατία 
παίρνει σάρκα και οστά, η διοίκηση του σχολείου αποτελείται 
από μαθητές άνω των 12 ετών, εργαζόμενους στο σχολείο και 
από εκπροσώπους του πληθυσμού της περιφέρειας.

Στην ΕΣΣΔ συνυπήρχαν αρμονικά άνθρωποι διαφόρων 
εθνικοτήτων. Για την αποφυγή των ανισοτήτων η διδασκαλία 
γινόταν σε 45 γλώσσες και τα βιβλία εκδίδονταν σε 52 
γλώσσες, όσες δηλαδή και οι εθνικότητες των λαών που 
ζούσαν στην Σοβιετική Ένωση. Κάπως έτσι, κατακτάται το 
δικαίωμα των εθνικοτήτων να σπουδάζουν στη μητρική τους 
γλώσσα, εφαρμόζονται νέοι μέθοδοι για την εισαγωγή των 
φοιτητών στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι πύλες 
των πανεπιστημίων ανοίγουν διάπλατα για την εργατική 
τάξη.

Στα πανεπιστήμια της ΕΣΣΔ, η φοίτηση, τα βιβλία, τα 
εργαστήρια και οι εξετάσεις ήταν δωρεάν. Το Σοβιετικό 

κράτος έδινε επίδομα σε  πάνω από το 80% των φοιτητών 
ούτως ώστε να αποφορτίζουν τις οικογένειες τους.

Ακόμα, τα πανεπιστήμια παρείχαν φοιτητικές εστίες και 
λέσχες για τη σίτιση των φοιτητών. Οι εστιακοί φοιτητές 
καλούνταν να πληρώσουν 7% του επιδόματος που λάμβαναν. 
Όσον αφορά τη σίτιση, οι φοιτητές απολάμβαναν επίσης 
χαμηλότερες τιμές σε εστιατόρια και σε χώρους εστίασης 
γενικά. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι κάθε πανεπιστήμιο είχε 
κέντρο προληπτικής ιατρικής, πολυκλινική και κέντρο υγείας 
που εξοπλίζονταν ανάλογα με τις ανάγκες του πανεπιστημίου. 
Ακόμα, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να  ασχοληθούν με 
πολιτιστικές δραστηριότητες εντελώς δωρεάν και το κράτος 
τους παρείχε τον ανάλογο εξοπλισμό.

Πέραν των όσων αναφέραμε, τα πανεπιστήμια αναλάμβαναν 
και τις διακοπές των φοιτητών και των εργαζομένων. 
Συγκεκριμένα, 100 χιλιάδες φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 
πάνε διακοπές σε θέρετρα για 12 μέρες με διατροφή και να 
πληρώσουν μόλις 7 ρούβλια. Όλοι οι απόφοιτοι με το πέρας 
των σπουδών τους είχαν το δικαίωμα να πάνε διακοπές για 
1 μήνα με καλυμμένα έξοδα από το βιομηχανικό συγκρότημα  
που τους είχε προσλάβει.

Η αποκατάσταση των σπουδαστών
Η εργασιακή αποκατάσταση των φοιτητών της ΕΣΣΔ δεν 
αποτελούσε πρόβλημα, αφού η λέξη ανεργία είχε εξαφανιστεί 
από το λεξιλόγιο των σοβιετικών ήδη από το πρώτο πενταετές 
πλάνο. Στην πράξη, τα αρμόδια υπουργεία ήταν υπεύθυνα να 
καταγράψουν τις απαιτήσεις για πρόσληψη εξειδικευμένου 
προσωπικού στους χώρους εργασίας. Έπειτα, τα 
πανεπιστήμια καλούσαν τους φοιτητές για να εξετάσουν τους 
διαθέσιμους χώρους εργασίας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
και τις ικανότητες του κάθε σπουδαστή. Έξι μήνες πριν να 
αποφοιτήσουν, οι φοιτητές ήξεραν ήδη που θα εργάζονταν 
και είχαν τον χρόνο να προετοιμαστούν για το μεταγενέστερο 
εργασιακό τους περιβάλλον.

Η πραγματικότητα σε αριθμούς
Η ναζιστική εισβολή άφησε το βαθύ της στίγμα και στον τομέα 
της παιδείας καταστρέφοντας συνολικά 82.000 σχολεία και 
334 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι το επιστημονικό προσωπικό της 
ΕΣΣΔ μέχρι το 1975, μεγάλωσε αριθμητικά πάνω από 100 
φορές σε σχέση με το 1913. Το 1987 η ΕΣΣΔ αριθμούσε 1,5 
εκατομμύρια επιστήμονες που αντιστοιχούσαν σε 1 στους 4 
επιστήμονες παγκοσμίως. Τα πρωτία εφευρέσεων της ΕΣΣΔ 
επίσης αναλογούσαν στο 20-25% των παγκόσμιων πρωτείων 
εφευρέσεων.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 φοιτούσαν στην ΕΣΣΔ 
20.328.000 σε 67.600 σχόλια και 2.824.500 φοιτητές στα 
514 πανεπιστήμια της χώρας. Το 1975 σπούδασαν στην ΕΣΣΔ 
44.000 ξένοι φοιτητές ενώ υπολογίζεται ότι οι σπουδαστές 
που φοίτησαν στην ΕΣΣΔ προέρχονταν από 134 διαφορετικές 
χώρες. Επιπρόσθετα, πέραν των 9,1 εκατομμυρίων 
επιστημόνων εργοδοτούνταν τους τομείς της Παιδείας και του 
πολιτισμού.

Η αναγκαιότητα του σήμερα 

Τον 21ο αιώνα το καπιταλιστικό σύστημα προάγει τον 
ατομικισμό, τον ανταγωνισμό και τη βαρβαρότητα, με μόνο 
γνώμονα την συνεχή κερδοφορία του Κεφαλαίου. Καθημερινά 
ζούμε στη ψευδαίσθηση πως μας παρέχεται δωρεάν και 
δημόσια παιδεία. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ακόμα και 
το αγαθό της παιδείας έχει εμπορευματοποιηθεί, την ίδια ώρα 
που οι ανισότητες από το σχολείο μέχρι και το πανεπιστήμιο 
είναι ευδιάκριτες. Αυτοί που κερδοσκοπούν φωνάζουν πως 
το  μοντέλο εκπαίδευσης στη σοβιετική ένωση είναι ουτοπία. 
Εμείς ξέρουμε ότι είναι ο προβολέας που φωτίζει το μέλλον, 
τον σοσιαλισμό. 

Δημήτρης Καλλούρης
Συνδικαλιστικός Υπεύθυνος Τ.Ο. ΕΔΟΝ Αθήνας
Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Αυτό έγινε μετά την αποτυχία άλλων παρόμοιων παρασιτικών 
δυνάμεων και πολιτοφυλακών που είχαν συσταθεί με την ίδια 

αποστολή.  Η ίδρυση της Gasht-e Ershād, έδειξε σαφώς ότι 
μετά από περισσότερα από 25 χρόνια Ισλαμικής Δημοκρατίας 
στο Ιράν, ο λαός (ιδίως οι γυναίκες και η νεολαία) εξακολουθεί 

να αντιτίθεται σθεναρά σε αυτές τις επιβολές.  Η αντίθεση 
στην υποχρεωτική χιτζάμπ ξεκίνησε τον πρώτο μήνα μετά 
την επανάσταση του Φεβρουαρίου 1979 και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα.  Οι γυναίκες του Ιράν αγωνίζονται για τα δημοκρατικά 
πολιτικά τους δικαιώματα για περισσότερα από 40 χρόνια και 
τώρα ηγούνται μιας εθνικής εξέγερσης ενάντια σε ολόκληρο το 

κατεστημένο του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. 
 
Ποιες είναι οι διαφορές των σημερινών διαδηλώσεων από τις 

προηγούμενες μαζικές διαδηλώσεις που έχουν κατά καιρούς 
προκύψει στο Ιράν; 

Οι σημερινές διαμαρτυρίες είναι η συσσώρευση και η συνέχιση 
του αγώνα δεκαετιών του λαού του Ιράν ενάντια στο καταπιεστικό 

καθεστώς που κυβερνά.  Η πλειονότητα του ιρανικού λαού, από όλα τα 
κοινωνικά στρώματα, από την εργατική τάξη μέχρι τα μεσαία κοινωνικά 
στρώματα, από γυναίκες και άνδρες, από νέους και ηλικιωμένους, από 

διανοούμενους, καλλιτέχνες και συνταξιούχους μέχρι ακόμη και ιδιοκτήτες 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, νιώθει να πνίγεται και να καταπιέζεται 
από τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της θεοκρατικής δικτατορίας.  

Ομοειδείς του Gasht-e Ershād επιβάλλουν κοινωνικούς περιορισμούς που 
καταπατούν περαιτέρω τα δικαιώματα των ανθρώπων και καθιστούν την 
καθημερινή τους ζωή αφόρητη.  

Κάθε εκδήλωση διαφωνίας, πόσο μάλλον η οργανωμένη κομματική και 
πολιτική εναντίωση, καταστέλλεται αδίστακτα και βίαια.  Από την άλλη πλευρά, 

η άσκηση νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής από το καθεστώς έχει ωθήσει 
τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στα όρια της απόλυτης φτώχειας, 
ενώ μια μικρή μειοψηφία πιστών στο καθεστώς συνεχίζει να συσσωρεύει 

τεράστιες περιουσίες.  Ταυτόχρονα, κάθε προσπάθεια συλλογικής οργάνωσης 
ενάντια σε αυτό και συγκρότησης συνδικάτων έχει συντριβεί βάναυσα.  Από το 
1997 (εκλογή του Χατάμι ως προέδρου), ο αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα 
(π.χ. κατά των νοθευμένων ψηφοφοριών και της υποχρεωτικής χιτζάμπ) και 

για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (π.χ. οι διαμαρτυρίες και οι απεργίες των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων) συνεχίζεται ασταμάτητα.  Αυτή τη φορά, 

ο θάνατος της Mahsa Amini ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι  της μέχρι 
πρότινος καταπιεσμένης οργής του πολύπαθου λαού του Ιράν και τώρα 

στοχοποιεί το κατεστημένο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο σύνολό του, 
ξεπερνώντας κατά πολύ τις προηγούμενες εκκλήσεις για μεταρρύθμιση 
του συστήματος. 

Ποια είναι η θέση σας και η συμβολή σας στις διαδηλώσεις; Τι 
και πώς μπορεί να αλλάξει μέσω αυτών; 

TYI: Εμείς, η Νεολαία Tudeh, υποστηρίζουμε απερίφραστα τις 
τρέχουσες μαζικές διαδηλώσεις και στεκόμαστε στο πλευρό των 
προοδευτικών και πατριωτικών δυνάμεων που αντιτίθενται 

θαρραλέα στην καταστροφική συνέχιση της διακυβέρνησης 
της δικτατορίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.  Φυσικά, 
διατηρούμε ιδιαίτερη έμφαση στο κίνημα της νεολαίας 

στο Ιράν - το οποίο είναι ένας από τους κύριους 
κινητήριους μοχλούς πίσω από το σημερινό κίνημα 

διαμαρτυρίας στο Ιράν.  

ατά τις τελευταίες εβδομάδες το φως της δημοσιότητας έχει εστιαστεί στο Ιράν, λόγω της 
δολοφονίας της  Mahsa Amini και των κινητοποιήσεων που ακολούθησαν. Με αφορμή τα 
τεκτενόμενα στη χώρα, μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας του Κόμματος Tudeh (Κόμμα του 
Λαού) παραχώρησαν συνέντευξη στη Νεολαία, δίνοντας στους αναγνώστες μας μια πλήρη 
εικόνα της σημερινής κατάστασης και των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή.
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*Έργο της
Αντρεανής Νικολαϊδου

Για περισσότερο από ένα μήνα τώρα, παρακολουθούμε τις τρομακτικές εξελίξεις στο Ιράν.  Η αιτία: Η δολοφονία της 
Mahsa Amini από την “Αστυνομία Ηθικής” επειδή δεν φορούσε “σωστά” το χιτζάμπ της.  Ας ξεκινήσουμε ρωτώντας 
ποιά είναι η “Αστυνομία Ηθικής” και ποιος είναι ο σκοπός της.

Η λεγόμενη “Αστυνομία Ηθικής”, ή αυτό που είναι γνωστό στο Ιράν ως “Gasht-e Ershād” (κυριολεκτικά σημαίνει “Περιπολία 
Καθοδήγησης”), είναι ουσιαστικά μια υπο-αστυνομική ομάδα που επιβάλλει τους ισλαμικούς κανόνες (Σαρία).  Επιβάλλει τον 
ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας- παρακολουθεί τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών, ιδίως τον αναγκαστικό διαχωρισμό μεταξύ 
των νέων του αντίθετου φύλου- επιβάλλει περιορισμούς στις γυναίκες καλλιτέχνιδες- και πολλά άλλα, σύμφωνα με τα διατάγματα 
του κυβερνώντος θεοκρατικού καθεστώτος.  Το Gasht-e Ershād ιδρύθηκε το 2005 με εκτελεστική εντολή του νεοεκλεγέντος λαϊκιστή 
προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.



23δ ι ε θ ν ή

Η άσκηση 
νεοφιλελεύθερης 

οικονομικής πολιτικής 
από το καθεστώς έχει 

ωθήσει τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ανθρώπων στα όρια 

της απόλυτης φτώχειας, 
ενώ μια μικρή 

μειοψηφία πιστών στο 
καθεστώς συνεχίζει 

να συσσωρεύει 
τεράστιες περιουσίες

Η Δύση, και κυρίως οι 
ΗΠΑ και η ΕΕ, δεν θα 

είχαν πρόβλημα με μια 
συνεργάσιμη και υπάκουη 

Ισλαμική Δημοκρατία στην 
περιοχή.  Σίγουρα θα προτιμούσαν 

να συναλλάσσονται με αυτό 
το καθεστώς παρά με 
μια ριζοσπαστική 

δημοκρατική 
εναλλακτική λύση

Πρέπει να καταστήσουμε 
σαφές ότι είναι οι ταξικές 
πολιτικές και οι κακοί 
σχεδιασμοί του καθεστώτος 
που έχουν οδηγήσει στην 
αφαίρεση των δικαιωμάτων, 
την περιθωριοποίηση και την 
απελπισία ενός τεράστιου τμήματος 
του νεανικού πληθυσμού του Ιράν - με 
ελάχιστες ελπίδες για μια καλή ή σταθερή 
δουλειά ή τα μέσα για να παρέχουν και να 
φροντίζουν τις οικογένειές τους και τους 
αγαπημένους τους ή να παραμείνουν στη χώρα 
μακροπρόθεσμα. 

Στην πραγματικότητα, αυτό έχει οδηγήσει σε μια 
καταστροφική διαρροή επιστημόνων  τα τελευταία 
χρόνια, με αποτέλεσμα οι ταλαντούχοι νέοι που είχαν τα 
μέσα να το πράξουν, να εγκαταλείψουν μαζικά τη χώρα.  
Ιστορικά, όπως και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, οι 
νέοι μαζί με τους αντίστοιχους φοιτητές βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα για τη δημοκρατική ανανέωση, την 
προοδευτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.  Η Νεολαία 
Tudeh υπερασπίστηκε ενεργά την προοδευτική δέσμευση με 
τη νεολαία της χώρας μας και βοήθησε στην προώθηση των 
μηνυμάτων και των στόχων της με τρόπο που θα ήταν αδύνατο 
υπό τις συνθήκες της δικτατορίας στο εσωτερικό του Ιράν. 

 Το ιρανικό καθεστώς έχει εφαρμόσει ένα σχεδόν ολοκληρωτικό 
“black out” στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε 
οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες και άγνωστης αξιοπιστίας.  
Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τη νεολαία και τα 
προβλήματά της;  Ποιοι είναι οι βασικοί αγώνες και οι προτεραιότητες 
των προοδευτικών αριστερών οργανώσεων νεολαίας στο Ιράν; 

TYI: Αυτό είναι αλήθεια... Το ιρανικό καθεστώς, φοβούμενο τη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για το συντονισμό και την οργάνωση των διαδηλώσεων 
(καθώς και τη διάδοση των ειδήσεων για τις εξελίξεις), έχει μπλοκάρει και πάλι 
αρκετές δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το WhatsApp, το Instagram και το Telegram, και 
έχει κλείσει κατά διαστήματα το διαδίκτυο, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων.  Από τις 16 Σεπτεμβρίου, όταν δημοσιοποιήθηκε η 
είδηση της δολοφονίας της Mahsa Amini, οι διαδηλώσεις στους δρόμους μαίνονται συνεχώς 
σε ολόκληρη τη χώρα.  Καμία άλλη εξέγερση των τελευταίων ετών δεν έχει διαρκέσει τόσο 
πολύ.

 Είναι ελπιδοφόρο ότι, παρά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, η αποφασιστικότητα του 
λαού δεν έχει λυγίσει και συνεχίζει να πιέζει για ουσιαστικές αλλαγές  προς την πτώση της 
δικτατορίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.  Οι διαδηλωτές, εμπνευσμένοι από τις γενναίες 
γυναίκες και τα κορίτσια του Ιράν, απαιτούν τώρα πολύ περισσότερα από τον τερματισμό της 
υποχρεωτικής χιτζάμπ.  Το κύριο σύνθημα της σημερινής εξέγερσης είναι “Γυναίκα, ζωή, 
ελευθερία”, το οποίο περιλαμβάνει τις εκκλήσεις για θεμελιώδεις δημοκρατικές αλλαγές στο 
Ιράν.  Ο μέσος όρος ηλικίας των διαδηλωτών είναι περίπου 20 ετών.  Μια νέα γενιά προωθεί 
το κίνημα και φρέσκος αέρας αναπνέει στους πνεύμονες της εξέγερσης του λαού μας. 

ΕΔΟΝ: Ποια είναι η αντίδραση του υπόλοιπου κόσμου; Ποια είναι η θέση και η συμβολή 
της Δύσης σε αυτή την κατάσταση και ποια είναι η θέση της οργάνωσής σας σχετικά 
με τα σχέδιά τους για τη χώρα σας;  

TYI: Ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει αγκαλιάσει και υποστηρίξει με ενθουσιασμό 
την ενεργητική εξέγερση των γυναικών και της νεολαίας, η επίσημη ανταπόκριση 
σε όλο τον κόσμο ήταν ανάμεικτη.  Η “Δύση” έχει γενικά αντιδράσει επιφυλακτικά 
στις διαμαρτυρίες - όπως και κάποιοι στη Διεθνή Αριστερά, αν και από διαφορετική 
σκοπιά.  Η Δύση, και κυρίως οι ΗΠΑ και η ΕΕ, δεν θα είχαν πρόβλημα με μια 
συνεργάσιμη και υπάκουη Ισλαμική Δημοκρατία στην περιοχή.  Σίγουρα θα 
προτιμούσαν να συναλλάσσονται με αυτό το καθεστώς παρά με μια ριζοσπαστική 
δημοκρατική εναλλακτική λύση.  

Πρόσφατα, ακούστηκαν κάποιες φωνές υποστήριξης των γυναικών και του λαού του Ιράν, π.χ. 
από τους ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες και από ορισμένους αξιωματούχους και πολιτικούς των 

ΗΠΑ (ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ένας από αυτούς).  Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν επίσης 
σταδιακά να μεταδίδουν ειδήσεις σχετικά με τις διαδηλώσεις στο Ιράν.  Η Ρωσία και η Κίνα, 

από την άλλη πλευρά, έχουν ουσιαστικά διατηρήσει πλήρη σιγή ασυρμάτου σύμφωνα με τα 
δικά τους πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.  

Δυστυχώς, στη Διεθνή Αριστερά βλέπουμε θέσεις που κυμαίνονται από την πλήρη σιωπή 
μέχρι τις ψευδείς αμφιταλαντεύσεις - κυρίως λόγω των λανθασμένων αντιλήψεών 

τους σχετικά με την “αντιιμπεριαλιστική” φύση του καθεστώτος της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας, και με πλήρη αδιαφορία για τα ταξικά συμφέροντα, τον πόνο και τα 

βάσανα που υφίσταται ο λαός του Ιράν.  Φυσικά, υπήρξε σταθερή υποστήριξη για 
τις διαμαρτυρίες και τον αγώνα, που εκφράστηκε από διάφορα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του 

ΑΚΕΛ, και προοδευτικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.  Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να σημειωθεί 
ότι ο λαός του Ιράν είναι ενάντια στην ξένη ανάμειξη στον αγώνα του με οποιοδήποτε πρόσχημα.  Η θέση της οργάνωσής μας 

είναι ακριβώς η ίδια. Μόνο ο λαός του Ιράν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το πεπρωμένο της χώρας του.  Λέμε ένα 
ξεκάθαρο και κατηγορηματικό “ΟΧΙ” σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στο Ιράν! 

ΕΔΟΝ: Η διεθνής αλληλεγγύη χαρακτήριζε πάντα το κίνημά μας.  Τι θα περίμεναν οι προοδευτικοί νέοι στο Ιράν 
από εμάς ως βοήθεια και αλληλεγγύη για τον αγώνα τους;  Ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσε να αναλάβει η 

ΕΔΟΝ, η νεολαία του ΑΚΕΛ; 

TYI: Το μόνο που θα ήθελε η ιρανική νεολαία και ο ιρανικός λαός να λάβει από μη ιρανικές οργανώσεις είναι 
αλληλεγγύη και υποστήριξη για τον δίκαιο αγώνα τους.  Η υποστήριξη και η αλληλεγγύη αξιόλογων οργανώσεων 

όπως η δική σας θα ανύψωνε το πνεύμα της νεολαίας στο Ιράν στον αγώνα για τα δικαιώματά της.  Η άσκηση 
πίεσης στην κυβέρνηση του Ιράν μέσω διεθνών οργανισμών, όπως η WFDY, ώστε να σεβαστεί τα δικαιώματα 

του λαού να διαμαρτύρεται ειρηνικά, καθώς και να μην καταφύγει στη βία κατά των διαδηλωτών και να 
απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους, είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που μπορεί να κάνει 

το κίνημά σας.  

Όπως γνωρίζετε, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις διαδηλώσεις μέχρι 
στιγμής.  Οι 23 ήταν παιδιά και περισσότεροι από 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο στην επαρχία 

Μπαλουχιστάν.  Αυτές οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν και η διεθνής πίεση μπορεί να βοηθήσει 
σε αυτό.  Η ιρανική νεολαία πρέπει να είναι σε θέση να προωθήσει τα αιτήματά της χωρίς το 
φόβο της φυλάκισης ή του θανάτου.  Η ΕΔΟΝ μπορεί να βοηθήσει μαζικά, βοηθώντας στη διάδοση 
του δίκαιου μηνύματος και των στόχων της νεολαίας του Ιράν και της γενναίας και προοδευτικής 

εκστρατείας της κάτω από τόσο δύσκολες και επιβαρυμένες συνθήκες - ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει 
ότι είναι οι συνομιλητές τους, ο ιρανικός λαός και μόνο ο ιρανικός λαός, που μπορεί και πρέπει να 
αποφασίσει την πορεία των μελλοντικών εξελίξεων στο Ιράν, μέσα στο θόρυβο που δημιουργούν 
καλύτερα εξοπλισμένοι αλλά κακόβουλοι και σκοτεινοί παράγοντες.  Δεν πρέπει να χάσουμε από τα 

μάτια μας το γεγονός ότι η νεολαία του Ιράν, με εξέχουσες τις νέες γυναίκες, εμπλέκεται ουσιαστικά 
σε έναν αντιιμπεριαλιστικό καθώς και αντιδικτατορικό 
αγώνα για την ειρήνη, την πρόοδο και την κοινωνική 
δικαιοσύνη - και ότι αυτές οι δύο πτυχές του αγώνα 
είναι αλληλένδετες. 

Στέλνουμε τους θερμούς και αδελφικούς μας 
χαιρετισμούς στους συντρόφους μας στην ΕΔΟΝ και τους 
ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη και την υποστήριξή 
τους.

•Συνέντευξη στη Χάρις Ζαντή
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ, Μέλος Γραφείου Διεθνών 

Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ 
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