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κόμη μία χρονιά φτάνει στο τέλος της. 
Αποχαιρετούμε το 2022 μέσα σε ένα έντονο 
πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Την 
ίδια στιγμή όμως ως ΕΔΟΝ ανασκοπούμε 
τη δράση μας, βάζουμε νέους στόχους για 

καινούργιους αγώνες. Το 2023 η Οργάνωση μας, 
έχει να δώσει μεγάλες μάχες. Μάχες αλληλεγγύης 
και συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους λαούς 
του κόσμου. Μάχες για την Κύπρο της ειρήνης, 
της λευτεριάς και της επανένωσης. Μάχες στους 
δρόμους, για αντίσταση και υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων της νέας γενιάς. Μάχες πλάι στο 
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για επέκταση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Πάρε το μέλλον στα χέρια σου… 
μέσα από την οργανωμένη και 
συλλογική πάλη!
Εκατοντάδες στελέχη της ΕΔΟΝ, μέσα στα σχολεία, 
στους χώρους σπουδών - Κύπρο και Εξωτερικό -, στους 
χώρους δουλειάς, σε στέκια νεολαίας, όπου υπήρχε 
νέα και νέος, ρίχτηκαν για ακόμη μία χρονιά στη μάχη 
της Οργανωτικής Εξόρμησης. Κόντρα στη μιζέρια, στη 
μοιρολατρία, στην παραίτηση, «ότι τίποτε δεν αλλάζει», 
που καλλιεργείται καθημερινά  στην κοινωνία από το 
ίδιο το σύστημα και τους θεσμούς του, καλούσαν κάθε 
νέα και νέο να γυρίσει την πλάτη στην απαξίωση και την 
ισοπέδωση. Το θυμό και την αγανάκτηση που ένιωθε με 
την υπάρχουσα κατάσταση να την κάνει δύναμη μέσα από 
το δρόμο της οργανωμένης και συλλογικής πάλης. 

Η ολοκλήρωση της οργανωτικής εξόρμησης για το 2022, 
στέλνει το μήνυμα ότι η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει να είναι η 
πρωταγωνιστική δύναμη στο νεολαιίστικο κίνημα του 
τόπου μας. Θα συνεχίσει μαζικά και οργανωμένα στο δρόμο 
του αγώνα να διεκδικεί τα δικαιώματα της νέας γενιά. Θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται για να δημιουργηθεί η προοπτική 
για ένα καλύτερο μέλλον.

Η ΠΣΕΜ συνεχίζει στο δρόμο των 
αγώνων και των διεκδικήσεων – 
Θα συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι 
και συμπαραστάτες στους αγώνες του 
μαθητικού κινήματος
Για ακόμα μια χρόνια εκατοντάδες στελέχη και φίλοι της 
Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών (ΠΕΟΜ), έδωσαν 

Α με ανιδιοτέλεια τη μάχη των μαθητικών εκλογών. Παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν μέσα στα σχολεία αλλά και τα εμπόδια από μερίδα καθηγητών 
κατάφεραν να κατακτήσουν την πλειοψηφία στη νέα γραμματεία της 
ΠΣΕΜ. Το οργανωμένο μαθητικό κίνημα θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά να 
βρίσκεται σε τροχιά διεκδίκησης, στέλνοντας το μήνυμα της αντίστασης 
και της αντεπίθεσης.

Σε όλους τους αγώνες που έχει να δώσει το μαθητικό κίνημα, θα 
συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι και συμπαραστάτες. Στον αγώνα για 
τροποποίηση της νομοθεσίας για εισαγωγή νέου τρόπου αξιολόγησης 
του μαθητή κόντρα στον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα που υπάρχει 
σήμερα. Στον αγώνα τους για ένα σχολείο δημόσιο και πραγματικά 
δωρεάν, που θα παρέχει στου μαθητές ολοκληρωμένη μόρφωση.

Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κράτησαν 
ψηλά τη σημαία της Κύπρου – 
να συνεχίσουμε τους αγώνες μας για 
«ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές σε κάθε γωνιά της 
Κύπρου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του μαθητικό 
και φοιτητικό κίνημα του τόπου μας, καταδίκασαν την 
39η επέτειο από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. 
Κρατώντας ψηλά τη σημαία της Κύπρου έστειλαν 
το μήνυμα της απελευθέρωσης και επανένωσης 
του τόπου και του λαού μας, διατρανώνοντας τη 
θέληση τους ότι η νέα γενιά δε συμβιβάζεται με τη 
διχοτόμηση και την κατοχή. Έστειλαν το μήνυμα 
ότι η νέα γενιά αγωνίζεται για λύση Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα 
όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, 
με μία κυριαρχία μια ιθαγένεια και μια διεθνή 
προσωπικότητα. Χωρίς κατοχικά στρατεύματα, 
μακριά από την κηδεμονία μητέρων πατρίδων 
και ΝΑΤΟικές εξαρτήσεις.

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες μαθητές 
έδωσαν το παρόν τους στην εκδήλωση 
μνήμης και τιμής του Πολυτεχνείου που 
ολοκληρώθηκε με πορεία έξω από την 
Αμερικάνικη πρεσβεία. Οι μαθητές με τη 
μαζικότητα και τη μαχητικότητα τους 
έστειλαν τα δικά τους μηνύματα ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό και το φασισμό. 
Ενάντια στο ΝΑΤΟ και τους πολέμους 
του. Την ίδια στιγμή έστειλαν το 
μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τους 
αγώνες τους για «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ 
– ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». 

Το δικαίωμα της 
ψήφου κερδήθηκε μέσα 
από σκληρούς αγώνες – 
Μέχρι 27 Δεκεμβρίου 
η εγγραφή στους 
εκλογικούς καταλόγους.

Το δικαίωμα της ψήφου δεν ήταν 
πάντα αυτονόητο. Κερδήθηκε μέσα από 

σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες, για 
να αποφασίζει ο καθένας μας συνειδητά, 

πού θα δώσει τη στήριξη και τη δύναμη του 
σε κάθε εκλογική διαδικασία. Πάρε θέση, μην 

«χαρίσεις» σε κανένα αυτό σου το δικαίωμα. 
Αν κλείνεις το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 

τις 5 Φεβρουαρίου, μπορείς να εγγραφείς στους 
εκλογικούς καταλόγους μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου.

Η ψήφος μας να γίνει δύναμη για 
την πραγματική αλλαγή

Οι εκλογές του Φλεβάρη του 2013 έχουν 3 βασικούς 
υποψήφιους αλλά ΜΟΝΟ δύο επιλογές. Από τη μία 

πλευρά το συναργεμικό δίδυμο Αβέρωφ Νεοφύτου 
– Νίκου Χριστοδουλίδη, που δηλώνουν περήφανοί 

συνεχιστές της κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. 
Συνεχιστές δηλαδή του αντιλαϊκού έργου της τελευταίας 

δεκαετίας και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που σκοπό 
έχουν οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί 

φτωχότεροι, να εξυπηρετούνται οι «φίλοι» και γνωστοί.

Η μόνη επιλογή που έχει η νέα γενιά για να υπάρξει 
πραγματική αλλαγή στις πολιτικές που εφαρμόζονται και να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο είναι 
η ψήφος στον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Μια καθαρή επιλογή που 

δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλα, δοσοληψίες και διαφθορά. Μια 
επιλογή που διαπνέεται από δημοκρατικές αρχές, που μέσα 

από το πρόγραμμα του προτείνει λύσεις σε καίρια προβλήματα 
που ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία. Που έχει ως πρώτη του 

προτεραιότητα την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση του 
τόπου μας. 

•Χρίστος Μακρής
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Πάφου
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ον τελευταίο χρόνο ο λαός της Κύπρου συνηθίζει 
να συζητά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν στη χώρα μας και πόσο 
δύσκολα πλέον τα βγάζει πέρα. Οι τσέπες των 
εργαζομένων αδειάζουν, το ποσό των συντάξεων 
για τους συνταξιούχους δεν είναι αρκετό ενώ η 

κοινωνία αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο success story που έχει 
φτιάξει η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού. 

Τα ενοίκια συνεχίζουν να βρίσκονται εξωπραγματικά ψηλά, οι 
τιμές των καυσίμων ανεβοκατεβαίνουν βασανιστικά, οι τιμές 
των προϊόντων στα ράφια των υπεραγορών είναι απαγορευτικά 
ψηλές για την πλειοψηφία του λαού.  

Με αυτά τα δεδομένα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
ξεκίνησε η συζήτηση στη βουλή για τον προϋπολογισμό του 
κράτους για το 2023. Δεν ζούμε όμως με αυταπάτες. Κανένα 
από τα καθημερινά προβλήματα του λαού δεν έχει πρόθεση 
η κυβέρνηση να επιλύσει. 

Ο προϋπολογισμός που φέρνει η Κυβέρνηση δεν αφουγκράζεται 
τις ανάγκες του λαού. Δεν δίνει λύσεις σε προβλήματα όπως 
ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Δεν αντιμετωπίζει σε καμία 
περίπτωση το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και των ψηλών 
δανειστικών επιτοκίων. Δεν νοιάζεται για τις ανάγκες των 
χαμηλομεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας, των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, των ευάλωτων ομάδων και των νοικοκυριών.

Την ώρα που η κυβέρνηση διαθέτει κονδύλια για τη δημιουργία 
νέου μουσείου του Γρίβα, κρύβεται πίσω οικονομιστικές 
λογικές και συνταγματικές δικλείδες για να αποφύγει να 
στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού βυθισμένη στη διαφορά 
και την αλαζονεία ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει όραμα 
για τη Κύπρο και το λαό της. Τα μεγάλα προβλήματα που 
απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια και η απορρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων δεν συμπεριλαμβάνονται στις έγνοιες 

της κυβέρνησης. Ενώ στη πραγματικότητα η πατρίδα μας 
παραμένει ουραγός στους δείκτες κοινωνικής προστασίας θα 
ακούσουμε και πάλι τα συναγερμικά στελέχη να πανηγυρίζουν 
για τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, δηλαδή τον 
πλούτο που παράγεται στη χώρα. Δεν θα ακούσουμε όμως 
που θα πάει και ποιος θα απολαύσει αυτό τον πλούτο αν και 
ξέρουμε εκ των προτέρων πως σιγουρά ο λαός δεν βρίσκεται 
στις προτεραιότητες τους. 

Δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά, τα συνεχιζόμενα προβλήματα 
της κοινωνίας θα αντιμετωπιστούν με μια στεγνή διαχείριση 
αριθμών.  Για ακόμη ένα χρόνο στον προϋπολογισμό δεν 
ενισχύεται το κοινωνικό κράτος, η έρευνα, η τεχνολογία και η 
επιστήμη αλλά η λογική των υποκατάστατων και προσωρινών 
μέτρων. Δεν προωθείται μια ενιαία δημόσια και δωρεάν παιδεία 
αλλά η κυβέρνηση της δεξιάς προσπαθεί να μετατοπίσει την 
ευθύνη παροχής υπηρεσιών του κράτους προς τον ιδιωτικό 
τομέα.

Ο δογματισμός των κυβερνώντων δεν αντισταθμίζεται σε καμία 
περίπτωση από τα αυξημένα δημοσιονομικά πλεονάσματα. 
Τα απροσδόκητα έσοδα από φορολογίες λόγω της ακρίβειας 
στα καύσιμα, στον ηλεκτρισμό και σε είδη πρώτης ανάγκης 
δεν επιστρέφονται στην κοινωνία. Όλα αυτά όμως, δεν είναι 
λάθος της κυβέρνησης. Όλα αυτά είναι επιλογή της κυβέρνησης 
συνειδητή και απροκάλυπτα ταξική. 

Σε καμιά περίπτωση η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε στο 
συνολικότερο σχεδιασμό  τις προτάσεις του ΑΚΕΛ και 
ευρύτερα της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας, που δίνουν 
ανάσα στις αυξανόμενες ανάγκες του λαού. Αυτό αποτελεί 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ετσιθελικής και αυταρχικής 
νοοτροπίας της κυβέρνησης η οποία υποβαθμίζει συνεχώς 
τον θεσμικό διάλογο με τις αναπομπές των προτάσεων νόμου 
για τις φοροελαυρύνσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και στα 
καύσιμα, καθώς και στο πάγωμα των εκποιήσεων.

Όλα αυτά όμως δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν πρόκληση 
για το λαό που εδώ και 8 χρόνια δέχεται το ένα χτύπημα μετά 
το άλλο. Η κοινωνία που αποδείχτηκε συνεπής σε όλες τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια απαιτεί 
επιτέλους από τους κυβερνώντες να κοιτάξουν λίγο προς το 
μέρος αυτής, που καθημερινά αβοήθητη περιμένει από το κράτος 
να σταθεί δίπλα της. 

Περιμένει επιτέλους την πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ που 
σήμερα στο τσουνάμι των αυξήσεων και της ακρίβειας φαίνεται η 
αναντικατάστατη σημασία της για την προστασία του εισοδήματος 
των εργαζομένων και των νοικοκυριών. Περιμένει μια κοινωνική 
πολιτική, σύγχρονη και προοδευτική που να στηρίζει τους 
εργαζόμενους γονείς και τη μονογονεϊκή οικογένεια στη βάση 
των αναγκών τους. 

Χρειάζεται ένα σωστά προσανατολισμένο επανασχεδιασμό 
της κοινωνικής πολιτικής για τη δημιουργία ενός 
πραγματικά σύγχρονου κράτους πρόνοιας που θα στηρίζει 
με αποτελεσματικότητα τους πολίτες του. Ο λαός χρειάζεται 
πολιτικές που να καταπολεμούν την οικονομική και κοινωνική 
ανισότητα και να διοχετεύσουν επαρκείς πόρους στους 
χαμηλόμισθους και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Έχει ανάγκη ένα ισχυρό σύστημα υγείας, στήριξη του τουρισμού, 
πλάνο και στρατηγική για τον πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα. Έχει ανάγκη την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών 
και υπηρεσιών. 

Η απάντηση προς την κοινωνία όμως είναι γνωστή και 
χιλιοειπωμένη από τα φερέφωνα της κυβέρνησης. «Μα δεν 
υπάρχει λεφτόδεντρο». Λεφτόδεντρο όμως δεν υπάρχει μόνο 
όταν αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας. Αντ’ αυτού, λεφτόδεντρο 
υπάρχει όταν η κυβέρνηση θέλει βολέψει συμβούλους στο 
Προεδρικό και στα Υπουργεία. Λεφτά υπάρχουν αν είναι για 
μεγαλοϊδιοκτήτες γης που απαλλάσσονται από τη φορολογία 
ακίνητης ιδιοκτησίας. Λεφτά υπάρχουν όταν ψηφίζουν 80 
εκατομμύρια ευρώ κρατική χρηματοδότηση στο ταμείο της 
Αρχιεπισκοπής. 

Δεν μπορεί και δεν πρέπει όμως, να είναι το μέλλον της Κύπρου 
και του λαού μας αυτό. Ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός 
της διακυβέρνησης δεν πρέπει να επιβραβευθεί με ακόμη μια 
πενταετία. Ο πολλαπλασιασμός των κοινωνικών παντοπωλείων 
δεν αξίζει σε αυτόν το λαό. 

Το δίδυμο Αβέρωφ – Χριστοδουλίδη που για 9 χρόνια έκοβαν και 
έραβαν τις ζωές του λαού δεν είναι η απάντηση στις ανάγκες 
του λαού. 

Όλα βοούν ότι ο τόπος χρειάζεται και αξίζει αλλαγή. Αλλαγή 
ριζική. Αλλαγή προοδευτική. Αλλαγή που θα σημαίνει απαλλαγή 
από τις πολιτικές, από το ήθος και ύφος εξουσίας των τελευταίων 
δέκα χρόνων. Αλλαγή και όχι παραλλαγή της σημερινής 
κατάστασης, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο συναγερμικό 
υποψήφιο. Αλλαγή για το μέλλον της Κύπρου που πρέπει να 
είναι η επανένωση. Αλλαγή γιατί αυτή η χώρα και αυτός ο λαός 
αξίζουν καλύτερα.

•Στέφανος Χριστοδούλου
Μέλος Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Όμως οι ανάγκες δεν καλύπτονται μόνο από εμπορεύματα.  
Ανάγκες μπορούν να καλυφθούν και από αγαθά που έχουν 

αξία χρήσης αλλά δεν είναι εμπορεύματα καθώς δεν 
παράγονται με σκοπό να πωληθούν. Τέτοια αγαθά μπορεί 
να προέρχονται για παράδειγμα από την ιδιοκαλλιέργεια 

μικρών εκτάσεων γης που ανήκουν στην εργατική τάξη και 
οι οποίες αξιοποιούνται για την παραγωγή μικρής ποσότητας 

αγαθών εκτός κεφαλαιοκρατικής παραγωγής που προορίζονται 
για ιδιοκατανάλωση και όχι για πώληση.  Αυτή η μορφή αξιών χρήσης 

τείνει ολοένα να μειώνεται όσο αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, καθώς 
η αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας και η συνεπακόλουθη 
μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου παραγωγής των αγαθών, 
τείνει ολοένα να μετατρέψει σε οικονομικά μη συμφέρουσες τέτοιες 
μη εμπορευματικές δραστηριότητες.

Μια άλλη ομάδα αγαθών που εντάσσεται στα αγαθά εκτός 
κεφαλαιοκρατικής παραγωγής και επίσης επηρεάζει το επίπεδο 
διαβίωσης της εργατικής τάξης είναι τα αγαθά που δεν παράγονται 
από τον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα ο αέρας που αναπνέουμε 
και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τόσο την ποιότητα όσο και το 
προσδόκιμο ζωής.   Ακόμα και τέτοια αγαθά που συναντώνται 
στην φύση χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση της  ανθρώπινης 
εργασίας, έχουν έμμεσο κοινωνικό προσδιορισμό καθώς η 
ποιότητα του αέρα συνδέεται με την κοινωνική-παραγωγική 
δραστηριότητα ενώ την ίδια ώρα η επιλογή τόπου κατοικίας είναι 
συνάρτηση της οικονομική κατάστασης του κάθε ανθρώπου. Για 
παράδειγμα, στην περιοχή της Νότιας Ασίας ,στην οποία ζει 
περίπου το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση είναι τόσο υψηλή με αποτέλεσμα σε μερικές πόλεις 
όπως το Νέο Δελχί της Ινδίας οι άνθρωποι να μπορούσαν να 
ζήσουν μέχρι και 10 χρόνια περισσότερα αν η ατμοσφαιρική 
ρύπανση μειωνόταν σε 10 µg/m³ όπως  υποδεικνύει ο 
Παγκόσμια Οργανισμός Υγείας2.  Η εγκατάλειψη τέτοιων 
περιοχών κακής και επιβλαβούς ποιότητας ζωής μπορεί να 
είναι επιλογή μόνο για μια οικονομικά εύρωστη μειοψηφία 
αυτών των κοινωνιών.

Φυσικές και κοινωνικές ανάγκες
Μια κλασική διάκριση στην θεωρία αναγκών είναι η 
διάκριση μεταξύ φυσικών και κοινωνικών αναγκών. Αυτή 
την διάκριση μπορούμε και είναι χρήσιμο να την δεχθούμε 
και να την αξιοποιήσουμε μόνο σε ένα ορισμένο επίπεδο 
αφαίρεσης.  Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμιά 
ανάγκη που να είναι αποκλειστικά φυσική ή αποκλειστικά 
κοινωνική.  Κάθε κοινωνική ανάγκη αφού ικανοποιηθεί 
επηρεάζει και βιολογικές παραμέτρους του ανθρώπου 
ενώ κάθε φυσική ανάγκη δεν είναι εξ ολοκλήρου 
βιολογική καθώς ο τρόπος ικανοποίησης της προσδίδει 
έναν κοινωνικά καθορισμένο χαρακτήρα3.  

Ακόμα και η πιο βασική βιολογική ανάγκη ικανοποιείται 
με βάση εμπορεύματα ή συνθήκες που καθορίζονται 
έμμεσα ή άμεσα από την ίδια την κοινωνία και 
ικανοποιούνται στην ποσότητα και την ποιότητα 
την οποία επιτρέπουν και επιβάλουν οι κοινωνικό-
οικονομικοί νόμοι.  Αντίστοιχα, η κάλυψη ακόμα 
και της πιο προωθημένη κοινωνικής ανάγκης 
αλληλοεπιδρά με το σώμα και το μυαλό του ανθρώπου 
και πυροδοτεί βιολογικές διεργασίες που προκαλούν 
διάφορα αισθήματα. 

Το σημαντικό στην αφαιρετική διάκριση μεταξύ 
φυσικών-κοινωνικών είναι η διαπίστωση -που 
είχε ξεφύγει ακόμα και από τον νεαρό Μαρξ ο 
οποίος ήρθε στα ώριμα του έργα να το διορθώσει- 
ότι οι απαραίτητες ανάγκες για κανονική 
αναπαραγωγή του ανθρώπου δεν περιορίζονται 
στις φυσικές-βιολογικές ανάγκες4.  Δηλαδή, για 
να επεξηγηθεί χρησιμοποιώντας όρους πολιτικής 
οικονομίας, δεν ταυτίζεται το απαραίτητο μέρος 
της Αξίας της Εργασιακής Δύναμης με τις φυσικές 
ανάγκες και το Ηθικοιστορικό μέρος με τις 
κοινωνικές ανάγκες, αλλά οι φυσικές ανάγκες 
αποτελούν ένα υποσύνολο του αναγκαίου 
μέρους. Πιο συγκεκριμένα, οι φυσικές ανάγκες 
πρέπει να προσεγγίζονται ως η βιολογική 
προϋπόθεση για την ύπαρξη και διαιώνιση 
της εργατικής τάξης ούτως ώστε να καλύψει 
της ανάγκες της. 

Ψευδείς και Αληθείς ανάγκες
Συχνά προβάλλεται η άποψη, ειδικά με την 
ανάπτυξη του μάρκετινγκ τις τελευταίες 
δεκαετίες, ότι με τις διαφημίσεις και 
την επιθετική προώθηση εμπορευμάτων 
δημιουργούνται ψευδείς ανάγκες.  Η 
μαρξιστική προσέγγιση δεν στέκει πολύ 
σε αυτή την επιφανειακή προσέγγιση για 
μια σειρά από λόγους,  με κυριότερο ,την 
απουσία αντικειμενικού κριτηρίου και 
μέτρου που να διακρίνει τις ανάγκες σε 
αληθείς και ψευδείς, σε πραγματικές και 
πλασματικές5.   Δεν έχει σημασία από που 
προκύπτει η ανάγκη που ικανοποιείται 
παρά μόνο ότι ένας άνθρωπος νιώθει την 
ανάγκη να αποκτήσει ένα αγαθό.  
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Έχουμε μπει εδώ και βδομάδες στην -ολοένα και πιο μακρά- εορταστική περίοδο η οποία 
μεταξύ πολλών άλλων, αποτελεί την κατ’ εξοχή περίοδο του -ακράτου σε πολλές περιπτώσεις- 
καταναλωτισμού που κορυφώνεται από την εδραιωμένη πλέoν ‘’Black Friday’’ μέχρι και τις ετήσιες 
εκπτώσεις μετά την πρωτοχρονιά.

Μια από τις λέξεις που κατά κόρον χρησιμοποιείται ειδικά αυτή την περίοδο, είναι αυτή 
των αναγκών η οποία  «υποφέρει» και «ξεχειλώνεται» σε 
ευφάνταστες, χρυσοπληρωμένες 
διαφημιστικές καμπάνιες 
που υπόσχονται με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο 
να καλύψουν τις ανάγκες 
των καταναλωτών. 

Ως εκ τούτου, δεν θα 
υπήρχε καλύτερη περίοδος 
να αγγίξουμε και εμείς ως 
«Νεολαία» το βασανισμένο 
ζήτημα των αναγκών σε 
μια προσπάθεια έστω και 
ακροθιγώς να αναλύσουμε 
κάποιες από τις βασικές και 
σχετικά άγνωστες πτυχές της 
ταξικής θεωρία αναγκών.

Ανάγκες και αγαθά
Η ανάγκη είναι μια έννοια που 
δεν μπορεί να εξεταστεί χωρίς 
την αντιδιαστολή και σύνδεση 
της με τα  αγαθά 
ή τις αντικειμενικές 
δραστηριότητες που την ικανοποιούν. Μια ανάγκη υπάρχει μόνο αν και εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο αγαθό 
που την ικανοποιεί.  Παραδείγματος χάριν, κανένας στην εποχή των σπηλαίων δεν είχε ανάγκη για θέατρο, 
κανένας στο μεσαίωνα δεν είχε ανάγκη για αεροπορική μετακίνηση, κάνεις στον 17ο αιώνα δεν είχε ανάγκη για 
συνδρομητική τηλεόραση κ.ο.κ. Βέβαια, οι αντίστοιχες γενικές ανάγκες μετακίνησης και ψυχαγωγία υπήρχαν, 
αλλά μόνο  σε συνάρτηση με τον κοινωνικά καθορισμένο τρόπο ικανοποίησης τους. Αντίστοιχα, σήμερα δεν 
έχουμε ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν στον μέλλον και κάποιες από αυτές θα αναχθούν ως απαραίτητες 
ανάγκες για τους ανθρώπους μελλοντικών γενιών.

Τόσο οι ανάγκες όσο και τα μέσα ικανοποίησης τους δεν είναι σταθερά αλλά αλλάζουν διαρκώς με βάση τις 
παραγωγικές ικανότητες μια κοινωνίας. Η ανάγκη προκύπτει ταυτόχρονα και ως συνέπεια την εμφάνισης των 
υλικών όρων ικανοποίηση της. 

Αγαθά και εμπορεύματα

Ένα εμπόρευμα εξ’ ορισμού καλύπτει μια ανάγκη, δηλαδή προϋπόθεση για να υπάρξει ένα εμπόρευμα είναι να έχει «αξία χρήσης» 
δηλαδή να φέρει την υλική αξιοποίηση, την πρακτική χρησιμότητα που προσφέρει στον αγοραστή του, αυτό που ο Αριστοτέλης 
ονόμαζε οικεία χρήση1.   Με άλλα λόγια ,ένα αγαθό μπορεί να είναι εμπόρευμα μόνο αν κάποιος στην αγορά το χρειάζεται για να 
καλύψει μια ανάγκη και ως εκ τούτου να είναι διατεθειμένος να καταβάλει την ανταλλακτική αξία που αναλογεί στο εμπόρευμα για 
να το αποκτήσει.  Συνεπώς, οι ανάγκες και τα αντίστοιχα εμπορεύματα που τις καλύπτουν συνυπάρχουν και αλληλο-προυποτείθενται 
σε μια διαλεκτική σύνδεση. 
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Εκείνο που στην πραγματικότητα μπορούν να επιτύχουν οι εταιρίες με το μάρκετινγκ δεν 
είναι να δημιουργήσουν πλασματικές ανάγκες αλλά να επηρεάσουν τους καταναλωτές 
ως προς το με ποια προϊόντα και ποια προτεραιότητα θα καλύψουν μια υπαρκτή ανάγκη 
έναντι ανταγωνιστικών ή υποκατάστατων προϊόντων που είναι διαθέσιμα.

Αναγκαία είδη και είδη πολυτελείας
Τα είδη πολυτελείας συνειρμικά συνδέονται 

με την συζήτηση πραγματικών και 
πλασματικών αναγκών.  Αυτή η 

συνειρμική σύνδεση προκύπτει 
από την ορθή αντιπαραβολή 

τους με τα αναγκαία είδη 
και ευρύτερα τα είδη που 

εμπίπτουν στην Αξία της 
Εργασιακής Δύναμης.  
Σε αντίθεση με τα 
αναγκαία εμπορεύματα 
τα είδη πολυτελείας 
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν 
σπάνια ζήτηση ως 
προς το σύνολο του 
πληθυσμού καθώς 
είναι  εξ ορισμού 
εμπορεύματα που δεν 
μπορεί να καταναλώσει 

μαζικά η εργατική τάξη 
και καταναλώνονται 

αποκλειστικά από την 
αστική τάξη. Φετιχισμός 

(δέσμευση επόμενων 
μισθών).

Ωστόσο η κατηγοριοποίηση 
κάποιου εμπορεύματος ως είδους 

πολυτελείας δεν έχει να κάνει με το αν 
καλύπτει πραγματικές ή πλασματικές 

ανάγκες. Η κατηγοριοποίηση των 
ειδών πολυτελείας μπορεί να γίνει 
μόνο με οικονομικούς όρους: 
“Κανένα προϊόν ή ανάγκη δεν 
κατέχει την ποιότητα να είναι 
προϊόν πολυτελείας ή ανάγκη 
πολυτελείας. Αυτό καθορίζεται 
αποκλειστικά από το αν το 
αντικείμενο κατέχεται και 
χρησιμοποιείται (και επομένως 
ικανοποιείται η αντίστοιχη 

ανάγκη) από την πλειονότητα 
του πληθυσμού”6.  

  Τα εμπορεύματα πολυτελείας του 
παρελθόντος μπορούν να γίνουν 

αναγκαία εμπόρευμα στο μέλλον αν ο 
αναγκαίος χρόνος παραγωγής και κατ’ 

επέκταση η αξίας τους μειωθεί σε τέτοιο 
σημείο που κάνει εφικτή τη συχνή αγορά και 

κατανάλωση του εν λόγω εμπορεύματος από την 
εργατική τάξη. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το 

ιδιωτικό αυτοκίνητο που αρχικά ήταν είδος πολυτελείας ενώ πλέον αποτελεί απαραίτητο 
εμπόρευμα που εμπίπτει στην ΑΕΔ. Επίσης, δεν αποκλείεται και το αντίθετο, δηλαδή ένα 
εμπόρευμα της ΑΕΔ να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. 

Απώλεια και αλλοτρίωση των αναγκών
Οι ανθρώπινες ανάγκες διαμορφώνονται σε κοινωνικές σχέσεις και βασικό χαρακτηριστικό 
είναι η απώλεια, ο περιορισμός   αλλά και η αλλοτρίωση τους.  Πολλές φορές, ειδικότερα 
σε περιόδους κρίσεων, η συρρίκνωση των εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου των 
εργαζομένων επιφέρει δυσκολία αγοράς εμπορευμάτων η οποία συχνά ερμηνεύεται ως 
απώλεια αναγκών.   Η προσέγγιση της απώλειας εξηγεί την διαφοροποίηση της κάλυψης 
αναγκών βραχυπρόθεσμα, εντούτοις μακροπρόθεσμα αυτό που ισχύει και έχει βαρύτερη 
και καθοριστικότερη επίδραση από την σκοπιά της ταξική ανάλυση δεν είναι η απώλεια 
αναγκών αλλά η αλλοτρίωση των αναγκών.  

Ο καπιταλισμός επιβάλλει ένα αλλοτριωμένο χαρακτήρα της παραγωγής, της κατανάλωσης 
καθώς και του τρόπου κάλυψης των αναγκών του αποξενωμένου εργαζομένου.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η mainstream ψυχαγωγία και τα αλλοτριωμένα 
πρότυπα ζωής.  Η απεμπλοκή από την αλλοτρίωση και η πάλη για ουσιαστική κάλυψη των 

ανθρώπινων αναγκών συνδέεται με την πάλη για κατάργηση του ίδιου του καπιταλισμού 
που θα επιτρέπει όχι μόνο την κάλυψη της εκάστοτε ανάγκης αλλά θα δημιουργήσει την 
δυνατότητα μη αλλοτριωμένης κάλυψης των αναγκών.

Ανάγκη για χρήμα και ελεύθερος χρόνος
Το ζήτημα του καταναλωτισμού ξεκάθαρα 
συνδέεται με τα ανάγκες που 
καλύπτονται από εμπορεύματα.  
Ο μισθός του εργαζομένου 
στον καπιταλισμό αποτελεί 
την χρηματική μορφή της 
Αξίας της Εργασιακής 
Δύναμης.  Με πιο απλά 
λόγια αποτελεί τα 
χρήματα με τα οποία 
ο εργαζόμενος 
αγοράζει τα 
εμπορεύματα που 
χρειάζεται για 
να αναπαραχθεί 
ο ίδιος και τα 
εξαρτώμενα από 
αυτόν άτομα.  
Νοουμένου ότι 
η συντριπτική 
π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
των αναγκών 
καλύπτεται από 
εμπορεύματα που 
πωλούνται στην 
αγορά, όλες οι ατομικές 
ανάγκες ανάγονται και 
συμπιέζονται σε μια και μόνο 
ανάγκη την ανάγκη για χρήμα 
μέσα από το οποίο καλύπτεται η 
γενική ανάγκη του «έχειν».  

Η ανάγκη για ελεύθερο χρόνο είναι μια καθοριστική ανάγκη 
η οποία διαχρονικά αποτελεί πεδίο διαπάλης μεταξύ της 
εργατικής και αστικής τάξης καθώς ο ελεύθερος χρόνος είναι αντίστροφος ανάλογος του 
εργάσιμου χρόνου.  Παρά το γεγονός ότι η παραγωγικότητα της εργασίας καταγράφει 
θεαματική αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, εντούτοις όχι μόνο δεν μειώνεται ο εργάσιμος 
χρόνος αλλά τα τελευταία χρόνο καταγράφεται η αύξηση του  και η εντατικοποίηση 
της εργασίας με συνεπακόλουθη μείωση του ελευθέρου χρόνου. Μάλιστα σε πολλές 
περιπτώσεις οι πενιχροί μισθοί οδηγούν του ίδιους τους εργαζομένους σε αναζήτηση 
υπερωριακής απασχόλησης ή δεύτερης δουλειάς αυτό-περιορίζοντας έτσι τον ελεύθερο 
χρόνο τους.  Αυτή είναι ίσως και η πιο ενδεικτική μορφή αλλοτρίωσης και αποξένωσης 
στον καπιταλισμό.  Ενώ ο αγώνας για μισθό αφορά τα ιδιαίτερα συμφέροντα των 
εργαζομένων, ο αγώνας για ελεύθερο χρόνο υπερβαίνει τα επιμέρους συμφέροντα και 
περιλαμβάνει κατ’ αρχήν «αυτό που συμμορφώνεται με τις ανάγκες του είδους»7.  Η 
ουσιαστικότερη διαφοροποίηση στην σοσιαλιστική-κομμουνιστική κοινωνία είναι ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας επιφέρει την αύξηση του ελευθέρου χρόνου που είναι η 
ουσιαστική ανάγκη του ανθρώπου  για αυτό και για τον Μαρξ το μέτρο για το πέρασμα 
στην κατάσταση της ελευθερίας είναι ο ελεύθερος χρόνος. 

Σήμερα, η απόφαση για αξιοποίηση του ελάχιστου ελευθέρου χρόνου περιορίζεται 
από το οικονομικό κόστος της εκάστοτε δραστηριότητας.  Για παράδειγμα, δεν 
μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση ή ένα αθλητικό γεγονός 
αν δεν έχει τα αντίστοιχα χρήματα που απαιτεί η κάλυψη αυτής της ανάγκης. Σε μια 
κοινωνία απαλλαγμένη από την ατομική ιδιοκτησία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για περιορισμό της ανάγκης από την ίδια την ανάγκη και όχι από το χρήμα: Όταν ο 
πολιτισμός, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία θα προσφέρονται δωρεάν και καθολικά 
στην κοινωνία ,και εφόσον ο άνθρωπος θα έχει τον ελεύθερο χρόνο που απαιτείται, 
το μόνο που θα περιορίζει την κάλυψη μιας ανάγκης είναι η επιλογή να αξιοποιηθεί ο 
δεδομένος χρόνο για την κάλυψη μιας άλλης ανάγκη.

Ριζικές ανάγκες
Ολόκληρη η ταξική ανάλυση των αναγκών καταλήγει σε ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα: 
Οι ανάγκες του λαού σε τελική ανάλυση συνοψίζονται και καταλήγουν σε ένα συλλογικό 
καθήκον, μια Ανάγκη, την ανάγκη ριζικής αλλαγής της κοινωνικοοικονομικής βάσης 
στην οποία γεννούνται και ικανοποιούνται οι ανάγκες. 

Η κάλυψη των ριζικών αναγκών του ανθρώπου που δημιουργούνται στα πλαίσια 
του καπιταλισμού αλλά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν παρά μόνο ελλιπώς και 
αλλοτριωμένα ενσαρκώνουν και οδηγούν στο «συλλογικό καθήκον» που συναντάται με 
την επαναστατική πράξη και την ανάγκη ολικής ανατροπή της κεφαλαιοκρατίας8.  Όπως 
είπε ο Μαρξ: «Μια ριζική επανάσταση δεν μπορεί να είναι παρά η επανάσταση ριζικών 
αναγκών».

•Πέτρος Πέτρου 
Μέλος Συντακτικής «ν»

1(Μαρξ Κ. , 1976)
2(Air Quality Life Index Report - 2019)
3(Heller, 2018, σ. 45)
4(Heller, 2018, σ. 44)
5(Στάθης Μανδαλάκης, 2013)
6(Heller, 2018, σ. 53)
7(Heller, 2018, σ. 131)
8(Heller, 2018, σσ. 107-137)
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Πρόληψη του θυμού σε παιδιά και 
έφηβους

Υπάρχουν ενέργειες τις οποίες μπορούν να κάνουν 
οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για να προλάβουν τις 
εκρήξεις των παιδιών και των εφήβων!

1. Επιβραβεύστε το παιδί/ τον έφηβο για τη θετική 
του συμπεριφορά. Σε καταστάσεις που πιθανόν να 
εμφάνιζε εκρήξεις θυμού, εάν εμφανίζει κατάλληλη 
συμπεριφορά επαινέστε το.

2. Δώστε του έλεγχο για μικρά πράγματα, όποτε 
είναι εφικτό, με το να δίνετε επιλογές. Το μικρό 
κομμάτι ελέγχου που θα του δοθεί μπορεί να μειώσει 
τις μεγάλες διαμάχες για την εξουσία αργότερα. 

3. Προσπαθήστε να αλλάξετε τη δραστηριότητα του 
παιδιού/έφηβου, αν παρατηρήσετε ότι ασχολείται 
με κάτι που θα το οδηγήσει σε ξέσπασμα θυμού. 

4. Διδάξτε το παιδί/τον έφηβο πώς να ζητά κάτι 
χωρίς θυμό και στη συνέχεια πραγματοποιήστε το 
αίτημα του. 

5.Παιχνίδια ρόλων: Μέσω φανταστικών σεναρίων και 
παιχνιδιών εκπαιδεύεται σε ολοένα δυσκολότερες 
προκλήσεις και μαθαίνει μέσω της μίμησης προτύπου 
να αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες, να ρυθμίζει 
τα συναισθήματα του, αλλά και να διαχειρίζεται το 
θυμό του σε απαιτητικές καταστάσεις. 

6.Πείτε στο παιδί/ έφηβο μερικές θετικές δηλώσεις 
και ζητήστε του να τις απομνημονεύσει και να τις λέει 
στον εαυτό του όταν νιώθει θυμωμένο. Οι δηλώσεις 
αυτές θα του υπενθυμίζουν να επιλέγει σωστούς 
τρόπους αντίδρασης αντί να ξεσπά. 

7. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ για να αποσπάσετε την 
προσοχή του και κρατήστε το μακριά από ξεσπάσματα 
θυμού. Προσοχή, όμως, σε καμία περίπτωση να μην 
είναι αστεία που τον γελοιοποιούν. 

8. Εάν του είναι δύσκολο να εξηγήσει μία 
στρεσσογόνα κατάσταση με λόγια ενθαρρύνετε το 
να την περιγράψει γραπτά. Πιθανόν να του είναι 
δύσκολο να μιλήσει γι’ αυτή, επομένως το γράψιμο 
θα το βοηθήσει να εκφραστεί πιο εύκολα. 

9. Τεχνική 3 + 10: Πείτε στο παιδί/στον έφηβο, 
όταν νιώθει ότι θα θυμώσει πολύ και θα χάσει τον 
έλεγχο να πάρει 3 βαθιές ανάσες και στη συνέχεια 
να μετρήσει αργά από μέσα του μέχρι το 10. Αυτή η 
τεχνική θα το βοηθήσει να ηρεμίσει.

Τεχνικές διαχείρισης του θυμού σε παιδιά 
και έφηβους

Είναι λογικό ότι δεν προβλέπονται και δεν 
αντιμετωπίζονται όλες οι καταστάσεις που πιθανόν 
να πυροδοτήσουν τον θυμό στα παιδιά και στους 
έφηβους. Στις περιπτώσεις αυτές είναι χρήσιμο 
να υπάρχει ενημέρωση για το πώς βοηθιούνται τα 
παιδιά και οι έφηβοι για να σταματήσουν τον θυμό 
τους προτού κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα. 

Στο σπίτι:

1. Αποφύγετε τη βία. Παραμείνετε ήρεμοι και 
ελέγξετε τη δική σας αντίδραση. Να θυμάστε ότι 
κάθε φορά που προσβάλετε και τιμωρείτε το παιδί 
σας, ουσιαστικά «διδάσκεται» τρόπους εξουσίας, 
τους οποίους αργά ή γρήγορα θα προσπαθήσει να 
φτάσει και να ξεπεράσει.

2. Εάν το παιδί σας φαίνεται αναστατωμένο, ρωτήστε 
το τι του συμβαίνει προτού ξεσπάσει. Δώστε του να 
καταλάβει ότι μπορεί να σας πει τα πάντα χωρίς να 
το κρίνετε. 

3.Μην το παίρνετε προσωπικά. Το παιδί σας μπορεί 
να κατευθύνει τον θυμό του σε εσάς, παρόλα αυτά 
μπορεί να το κάνει γιατί θέλει να το ακούσετε και να 
κάνετε κάτι. 

4. Αγνόηση θυμού: Εάν πιστεύετε ότι το κάνει για να 
τραβήξει την προσοχή σας, αγνοήστε τον θυμό. Μόλις 
ηρεμίσει, δώστε του την προσοχή που χρειάζεται.

5. Εύρεση των αιτιών του συναισθήματος. 
Προσπαθήστε να κατονομάσετε το συναίσθημα ώστε 
να βοηθήσετε το παιδί σας να βρει αυτό που θέλει 
ή χρειάζεται. Ψάξτε και βρείτε πιθανές «παγίδες» 
ανάπτυξης θυμού στο χώρο του σπιτιού και στο 
πρόγραμμα της οικογένειας. 

6. Θέστε όρια στη συμπεριφορά του, καθώς το 
βοηθάτε να λύσει το πρόβλημα του. 

7. Χρήση τεχνικής time-out. Η τεχνική time-out είναι 
αποτελεσματική φτάνει να έχει προσυμφωνηθεί 
με το παιδί. Με αυτή την τεχνική διακόπτετε σε 
οποιοδήποτε μέρος μια συζήτηση που έχει υψηλή 
ένταση για μερικά λεπτά. Το παιδί μένει μόνο για 
μερικά λεπτά χωρίς να μιλάει, έχοντας χρόνο να 
σκεφτεί αυτά που ειπώθηκαν.

Κυριακή Κωνσταντίνου
Σχολική-Εκπαιδευτική 
Ψυχολόγος (ΒΑ,ΜΑ)
Αριθμός Μητρώου: 810

Στο σχολείο:

1. Προσπαθήστε να παραμείνετε δίπλα στο παιδί/στον έφηβο χωρίς 
να τρομοκρατηθείτε.

2.  Λειτουργήστε προστατευτικά προς το παιδί/τον έφηβο, αποδεχτείτε 
τα συναισθήματα θυμού του και μην γίνεται επικριτικοί μαζί του.

3.Προσοχή και εγρήγορση, ώστε να βρείτε μια εναλλακτική και 
δημιουργική διέξοδο.

4. Συζητήστε το συναίσθημα του μαθητή σας σε ουδέτερο και ήρεμο 
περιβάλλον.

5. Πηγαίνετε ένα περπάτημα ή ακούστε μια μουσική μαζί, δίνοντας 
του την ευκαιρία να χαλαρώσει.

6. Μάθετε στην/τον μαθήτρια/τή εναλλακτικές τεχνικές αντιμετώπισης 
μιας στρεσσογόνας κατάστασης. Για παράδειγμα: να μαζέψει κοντά 
στο σώμα του τα χέρια και τα πόδια, να ακουμπήσει το κεφάλι του στο 
θρανίο ή να χαλαρώσει τους μύες του σώματός του και να παραμείνει 
στην ίδια θέση για λίγο.

7. Επιβραβεύστε θετικές συμπεριφορές και αγνοείστε αρνητικές 
συμπεριφορές. 

8. Βάλτε στην/τον μαθήτρια/τή δίπλα από «καλές/ούς» μαθήτριες/
τές για να έχει σωστά πρότυπα προς μίμηση. 

Συνοπτικά τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται αγάπη, υποστήριξη, 
ενθάρρυνση, στοργή, αποδοχή και προσοχή. Η ζωή είναι γεμάτη από 
απογοητεύσεις, πόνο, απώλεια και απροσδόκητες αντιδράσεις των 
άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Εκείνο 
όμως που μπορεί να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν οι 
άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους γεγονότα. 

Εάν παρόλες τις προσπάθειες το παιδί/ο/η έφηβος/η εξακολουθεί 
να παρουσιάζει έντονες εκρήξεις θυμού μη διστάσετε να ζητήσετε 
εξειδικευμένη βοήθεια από Σχολικό-Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο.

Οθυμός είναι ένα πολύπλευρο συναίσθημα το 
οποίο περιλαμβάνει ενόχληση, απογοήτευση, 
δυσαρέσκεια και εκνευρισμό. Όπως και οι 
ενήλικες έτσι και τα παιδιά αισθάνονται θυμό. 
Ο θυμός πηγάζει κυρίως από εξωτερικά 
ερεθίσματα, αλλά και από ανησυχία για τα 

προσωπικά μας προβλήματα. 

Πιθανά αίτια είναι η αίσθηση ότι παραβιάζεται ο 
προσωπικός τους χώρος ή ότι τα δικαιώματα 
τους απειλούνται. Εξαιτίας του αυθόρμητου 
του χαρακτήρα τους, τα παιδιά και οι έφηβοι 
συχνά υποθέτουν ότι οι άλλοι τους επιτίθενται 
εσκεμμένα, ενώ συχνά δε συμβαίνει αυτό. 
Επιπλέον, ο εγωκεντρισμός τους, δημιουργεί 
την πεποίθηση ότι οι άλλοι θα πρέπει να 
ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες. 
Ακόμη, η ζήλια, ο αδελφικός ανταγωνισμός, 
η αμηχανία, η απογοήτευση και η ταπείνωση 
μπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις θυμού.  

Επειδή, ο θυμός μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα σε 
κάποια εναντιωματική ή προκλητική συμπεριφορά 
ή σε λεκτική και σωματική επιθετικότητα, είναι 
σημαντικό τα παιδιά και οι έφηβοι να βοηθηθούν, 
ώστε να εντοπίσουν και να αμφισβητήσουν τις μη 
λειτουργικές σκέψεις που υιοθετούν και διατηρούν 
τον θυμό τους στο πέρασμα του χρόνου.

Δεκέμβρης
2022
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ιατί ο αντιφασισμός πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της 
πολιτικής της ΕΕ.

Μια νεοφασίστας πολιτικός θα ηγηθεί 
της ιταλικής κυβέρνησης. Από τοτε που η 
χώρα ήταν υπο το φασιστικό καθεστώς του 
Μουσολίνι, η χώρα δεν ήταν τόσο ανοιχτά 
δεξιά και εθνικιστική. Ποτέ άλλοτε τόσο 
λίγοι πολίτες δεν άσκησαν το δημοκρατικό 
τους δικαίωμα ψήφου. Μόνο το 63% όλων 
των ψηφοφόρων ψήφισαν στις τελευταίες 
εκλογές, ένα ιστορικό χαμηλό σε μια χώρα 
που ιστορικά απολάμβανε υψηλό επίπεδο 
συμμετοχής των ψηφοφόρων.

Οι νεοφασίστες των Fratelli d’Italia 
κυβερνούν δίπλα-δίπλα με τη Forza Italia 
και τη Lega. Ήταν φυσικό να ακολουθήσουν 
τα συγχαρητήρια της ακροδεξιάς της 
Ευρώπης.

Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι μια 
προειδοποιητική βολή για την άρχουσα 
τάξη της ΕΕ. Με την πιθανή εκλογή του 
Μελόνι ως επικεφαλής της κυβέρνησης, 
πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες της 
ΕΕ θα κυβερνώνται από έναν αρχηγό 
κυβέρνησης, μέρος της ακρο- δεξιάς 
ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών 
και Μεταρρυθμιστών (την ομάδα ECR). Η 
Ομάδα ECR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είναι ο τόπος όπου η περιφρόνηση των 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
συναντά την καταστροφή του κράτους 
πρόνοιας, όπου ο εθνικός εγωισμός 
υπερισχύει της αλληλεγγύης και όπου οι 
δημοκρατικές ελευθερίες ισχύουν μόνο για 
μια περιορισμένη ομάδα ανθρώπων που, 
κατά τύχη, έχουν το «σωστό» διαβατήριο 
και το σωστό χρώμα δέρματος.

Η Manon Aubry, συμπρόεδρος της Αριστεράς 
υπογράμμισε: «Ο νεοφασισμός είναι στο 
κατώφλι μας με τη νίκη του Meloni στην 
Ιταλία. Το αντιδραστικό, ξενοφοβικό και 
αυταρχικό δηλητήριο μεγαλώνει παντού 
στην Ευρώπη. Η προειδοποίηση είναι 
σοβαρή: πρέπει να οικοδομήσουμε μια 
αριστερή εναλλακτική ως αντίδοτο».

Όσο η ΕΕ συνεχίζει τις πολιτικές λιτότητας, τη διαίρεση Βορρά-Νότου  και τη έλλειψη δημοκρατίας και 
διαφάνειας, η ολίσθηση προς τα δεξιά σε όλη την Ευρώπη θα επιδεινώνεται. Ως Αριστερά, αγωνιζόμαστε 
για εκδημοκρατισμό, κοινωνική δικαιοσύνη και δίκαιη οικολογική μετάβαση.

«Η στροφή προς τα δεξιά στην Ιταλία είναι επίσης το αποτέλεσμα πολιτικών λιτότητας ετών από 
τεχνοκρατικές ελίτ και κεντρώα κόμματα που δεν έχουν το θάρρος για θεμελιώδεις αλλαγές. Αυτό δείχνει: 
Αν θέλετε την Ευρώπη, πρέπει να την πάρετε από τους πλούσιους και τις εταιρείες. Η διατήρηση του 
status quo καταστρέφει τη δημοκρατία μας», λέει ο Martin Schirdewan, συμπρόεδρος της Αριστεράς.

Αυτή την εβδομάδα, η Αριστερά θα τιμήσει την αντιφασιστική κληρονομιά του Μανώλη Γλέζου με αφορμή 
τα 100α γενέθλιά του. Ο Γλέζος ήταν ισόβιος σοσιαλιστής, από την αντιφασιστική αντίσταση μέχρι 
το κίνημα ενάντια στην Τρόικα και τη λιτότητα στην Ελλάδα. Επέζησε από τρεις θανατικές ποινές, 12 
χρόνια φυλάκιση, όπου βασανίστηκε και τέσσερα χρόνια στην εξορία. Υποστήριξε ότι η δημοκρατία 
στην ΕΕ εμποδίζεται από τη δύναμη μιας ελίτ και ότι η αναβίωση των ακροδεξιών ομάδων αποτελούσε 
νέες απειλές. Ερωτηθείς για τα χρόνια στη φυλακή, τα βασανιστήρια και τον θάνατο του αδελφού του 
και πολλών φίλων, ο Γλέζος είπε κάποτε: «Κανένας αγώνας για αυτό που πιστεύεις δεν είναι ποτέ 
μάταιος».

Το μήνυμά μας σήμερα είναι σαφές: Siamo tuttə antifascistə! (Είμαστε όλοι αντιφασίστες!)

Γ

Δεκέμβρης
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«Ν»: Ποιο είναι το διακύβευμα των Προεδρικών εκλογών του 2023; 

Στην κάλπη του 2023 η κυπριακή κοινωνία καλείται ν΄απαντήσει ένα βασικό ερώτημα: θέλει τρίτη πενταετία με τον 
Δημοκρατικό Συναγερμό στην εξουσία με ένα εκ των δύο συνεχιστών του κ. Αναστασιάδη, είτε τον Αβέρωφ Νεοφύτου 
είτε τον Ν. Χριστοδουλίδη ή θέλει αλλαγή με έναν πραγματικά ανεξάρτητο υποψήφιο, που να διαθέτει ένα πραγματικά 
προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης; 

Αν θέλουμε προοδευτική αλλαγή, υπάρχει μόνο μία επιλογή: ο Ανδρέας Μαυρογιάννης.

«Ν»: Ποιο είναι το περιεχόμενο της προοδευτικής αλλαγής που το ΑΚΕΛ επικαλείται, ιδιαίτερα σε 
σχέση με τη νεολαία;

Όταν μιλούμε για αλλαγή ασφαλώς δεν αναφερόμαστε μόνο στα πρόσωπα, αλλά και στις πολιτικές. 
Θέλουμε στο τιμόνι της χώρας ένα άνθρωπο που ο ίδιος και οι συνεργάτες του να αποτελούν 
παράδειγμα ήθους και εντιμότητας, διαφάνειας και ειλικρίνειας. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα και 
αλλαγή στο επίπεδο των πολιτικών ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι 
ενώ έχουν όλα τα προσόντα να δημιουργήσουν δεν τους παρέχεται η δυνατότητα, γιατί δεν 
υπάρχουν οι πολιτικές εκείνες που θα στηρίξουν τη νεανική δημιουργικότητα. 
Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Α. Μαυρογιάννη κεντρική θέση κατέχουν οι 
πολιτικές και οι προτάσεις για στήριξη της νέας γενιάς. Αναφέρω ενδεικτικά τις 
προτάσεις για την στεγαστική πολιτική, για την ενίσχυση των εισοδημάτων των 
εργαζομένων, για την επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία, για την 
ενίσχυση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, για την στήριξη στους νέους 
γονείς, για την επέκταση του ολοήμερου σχολείου, την κατάργηση των 
εξετάσεων τετραμήνων και πολλά άλλα. 

Δεκέμβρης
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«Ν»: Τι είναι αυτό που είδε το ΑΚΕΛ στον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη και επέλεξε να τον στηρίξει στις 
επικείμενες Προεδρικές εκλογές; Ποια είναι εκείνα 
τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν κατάλληλο 
για το Προεδρικό αξίωμα; 

Ο Α. Μαυρογιάννης διαθέτει ήθος, εντιμότητα και 
ειλικρίνεια. Υπηρέτησε την Κυπριακή Δημοκρατία από 
τη θέση του διπλωμάτη για πολλά χρόνια αποκτώντας 
διοικητική και πολιτική εμπειρία, με αποκορύφωμα τον 
διορισμό του ως υφυπουργός Προεδρίας για ευρωπαϊκά 
θέματα στην κυβέρνηση Χριστόφια. Έχει λοιπόν τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες, το κύρος εντός και εκτός 
Κύπρου, συμμερίζεται την πολιτική θέση ότι επιτέλους 
τα πράγματα στον τόπο μας πρέπει ν΄αλλάξουν, ότι 
μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες πρέπει επιτέλους να 
βγάλουμε αποφασιστικά μπροστά τη λύση του Κυπριακού 
προβλήματος, να εφαρμόσουμε πολιτικές στήριξης 
των πολλών, των αδύνατων, των ευάλωτων, των νέων 
ανθρώπων.

«Ν»: Το κυπριακό 
πρόβλημα βρίσκεται 
ίσως στην δυσκολότερη 
καμπή της ιστορίας του. 
Τι σημαίνει πραγματικά 
για την νεολαία η μη 
λύση του Κυπριακού 
προβλήματος; Ποιο 
είναι το κοινό όραμα 
για την Κύπρο, που 
ενώνει ΑΚΕΛ και 
Ανδρέα Μαυρογιάννη;

Μη λύση του Κυπριακού 
σημαίνει διχοτόμηση 
και αυτό συνεπάγεται 
μια ολόκληρη ζωή στην 
ανασφάλεια και του 
κινδύνους για τη νέα 
γενιά. Φανταστείτε μια 
τόσο μικρή χώρα όπως 

η Κύπρος να έχει σύνορα με την Τουρκία στο έδαφος 
της, με ένα ψευδοκράτος δίπλα της να εξοπλίζεται και 
να εποικίζεται ανεξέλεγκτα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει 
καμία ασφάλεια, καμία προοπτική για την Κύπρο όπως 
την ξέρουμε και όπως την θέλουμε. 

Με τον Α. Μαυρογιάννη μας ενώνει ο στόχος της 
απελευθέρωσης και της επανένωσης του τόπου μας με 

λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα όπως περιγράφεται στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. 

Ο Α. Μαυρογιάννης όπως έχει ήδη δηλώσει συμμερίζεται την 
αγωνία μας για επανένωση του τόπου και είναι έτοιμος να διανύσει 

τη μικρή απόσταση που είχε απομείνει για τη λύση του Κυπριακού 
συνεχίζοντας τις συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά για 

να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για συνολική λύση. 
Είναι λοιπόν κοινό το όραμά μας για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη στην 

οποία ο λαός της, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, θα ζει σε μια πατρίδα που 
θα είναι πρότυπο ειρηνικής συμβίωσης και οι άνθρωποι της θα μπορούν επιτέλους 

να τη ζήσουν, να τη χαρούν απ΄άκρη σε άκρη και να δημιουργήσουν μαζί το κοινό 
τους μέλλον, μέλλον ειρήνης, προόδου και ευημερίας. 

«Ν»: Οι Προεδρικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2023, θα διεξαχθούν σε μία 
ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για την Κύπρο και τους ανθρώπους της. Ποιες οι βασικές 

θέσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη για την ακρίβεια, τα εργασιακά και την οικονομία;

Η πλειοψηφία της κοινωνίας όντως σήμερα νιώθει τη θηλιά της ακρίβειας, της απορρύθμισης της εργασίας 
και τις οικονομικές ανισότητες. Στην καθημερινή μας επαφή με εργαζόμενους, με απλούς ανθρώπους, με 

κοινωνικά σύνολα, με ανθρώπους της δουλειάς και της αγοράς αντικρίζουμε τα πολλαπλά προβλήματα 
που βασανίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας. Διαπιστώνουμε τον καθημερινό αγώνα τους ν΄ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους, στην αγωνία να βγει ο μήνας, στην αβεβαιότητα και στην ανασφάλεια για το τι θα φέρει το 
μέλλον, για το πώς θα ζήσουν τα παιδιά τους, στην απογοήτευση ανθρώπων που δουλεύουν όλη μέρα αλλά και 

πάλι δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα βασικά για την επιβίωση τους. 

Με τον Α. 
Μαυρογιάννη μας 

ενώνει ο στόχος της 
απελευθέρωσης και 

της επανένωσης του τόπου 
μας με λύση διζωνικής, 

δικοινοτικής ομοσπονδίας 
με πολιτική ισότητα όπως 

περιγράφεται στα 
κείμενα των 

Ηνωμένων Εθνών



13σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η Δεκέμβρης
2022

Δυστυχώς οι κυβερνώντες για δέκα χρόνια αρνούνται πεισματικά να δουν τα προβλήματα και να προωθήσουν 
λύσεις γι΄αυτά. Οι πολιτικές τους ολοένα και περισσότερο βυθίζουν τους πολίτες στα προβλήματα και τα 
αδιέξοδα. Είναι αυτή την πικρή πραγματικότητα που οι Α. Νεοφύτου και Ν. Χριστοδουλίδης θέλουν να 
συνεχίσουν.

Στον αντίποδα, ο Α. Μαυρογιάννης έχει ήδη τοποθετηθεί με μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. 
Προτάσεις όπως η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, η πλήρης απόδοση της 
ΑΤΑ, η μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από το 19% στο 9% για όσο διαρκεί η κρίση, 
η τροποποίηση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, η προώθηση νομοθετικών 
ρυθμίσεων για κατοχύρωση ελάχιστων εργασιακών δικαιωμάτων, ο επανασχεδιασμός 
του αναπτυξιακού μας μοντέλου που θα δημιουργήσει νέες και ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, η προώθηση μιας  προοδευτικής φορολογικής πολιτικής που να 
γεφυρώνει κοινωνικές ανισότητες κ.α.

«Ν»: Μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων, δηλώνει ιδιαίτερα 
απογοητευμένη από τα κακώς έχοντα στην χώρα μας και 
αρνείται να κατέλθει στην κάλπη για να ψηφίσει. Τι θα λέγατε 
σε αυτούς ανθρώπους; Γιατί είναι σημαντική η ψήφος τους;

Είναι αλήθεια ότι ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι στην πλειοψηφία 
τους δεν πάνε στην κάλπη είτε γιατί θεωρούν ότι όλοι 
είναι οι ίδιοι, είτε γιατί θεωρούν ότι τίποτε δεν μπορεί 
ν΄αλλάξει. Υπάρχουν γι΄αυτό πολλοί λόγοι και 
σίγουρα το βάρος πέφτει σ΄εμάς ν΄αποδεικνύουμε 
καθημερινά με τη δράση μας ότι δεν είναι όλοι ίδιοι 
αλλά και να εμπνεύσουμε τους νέους 
ανθρώπους να παλέψουν μαζί μας για 
τις μικρές και μεγάλες αλλαγές που 
ονειρεύονται. 
Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν δύο δρόμοι 
που καταλήγουν στην κάλπη των 
Προεδρικών Εκλογών. Ο ένας είναι 
αυτός που οδηγεί στο αδιέξοδο της 
συνέχισης της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ, 
της επανάληψης του κακοπαιγμένου 
έργου που παρακολουθούμε την 
τελευταία δεκαετία. Ο άλλος είναι 
ο δρόμος για την αλλαγή στο ύφος 
και το ήθος διακυβέρνησης. Την 
αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και 
η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και σε 
όλους τους τομείς, τα εργασιακά, την 
παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, το 
περιβάλλον, όλα αυτά που συνθέτουν 
το μέλλον που θέλουμε να έχουμε. Ο 
καθένας από εμάς λοιπόν καλείται να 
επιλέξει δρόμο. Αν δεν το κάνει, θα 
το κάνουν άλλοι στη θέση του, χωρίς 
αυτόν, γι΄αυτόν. 
«Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει Ιστορία» λέει ο 
στίχος και είναι εύστοχος. Πάνω στην αδιαφορία 
και την απάθειά μας ποντάρουν αυτοί που θέλουν 
ν΄αποφασίσουν για το μέλλον. Την ώρα που οι 
νέοι γυρίζουν την πλάτη τους στην πολιτική, η 
πολιτική εξακολουθεί ν΄ασχολείται μαζί τους αλλά 
αποφασίζει μόνη της, για το τι μισθό θα έχουν, για 
το πώς θα ζήσουν, για το ποια παιδεία, ποια υγεία θα 
έχουν. Είναι λοιπόν στα χέρια τους ν΄αποφασίσουν 
οι ίδιοι για τον εαυτό τους και το μέλλον τους. 

«Ν»: Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν 
ακόμη αποφασίσει ποιον υποψήφιο θέλουν 
να στηρίξουν. Γιατί κάποιος να επιλέξει τον 
Ανδρέα Μαυρογιάννη; Σε τι διαφέρει από τους 
άλλους υποψήφιους;

Καταρχάς ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι μία 
ανεξάρτητη υποψηφιότητα απέναντι στις δύο 
άλλες συναγερμικές υποψηφιότητες που η μόνη 
τους διαφορά είναι ποιος από τους δύο είναι ο 
πιο αγαπημένος του κ. Αναστασιάδη. Η μόνη τους 
διαφωνία είναι αυτή. Κατά τα άλλα φλομώνουν τον 
λαό με μεγάλα λόγια και υποσχέσεις δημιουργώντας 
το αυτονόητο ερώτημα «δέκα χρόνια που ήταν στην 
κυβέρνηση γιατί δεν έκαναν αυτά που σήμερα 
υπόσχονται ότι θα κάνουν;». 

Στον αντίποδα βρίσκεται ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος καταθέτει 
ρεαλιστικές και σοβαρές προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει ο τόπος και η κυπριακή κοινωνία. Με κοινωνική ευαισθησία, 
με σοβαρότητα και με βούληση να ακούει και να συμμερίζεται τις αγωνίες, τα 

προβλήματα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του κόσμου. 

Μετά από μια δεκαετία που η απερχόμενη Κυβέρνηση βύθισε τον τόπο στο βούρκο της 
διαφθοράς και της διαπλοκής και των πολλαπλών κοινωνικών προβλημάτων, η κυπριακή 

κοινωνία έχει ανάγκη να βρεθεί στο τιμόνι ένας άνθρωπος που να θέλει και να μπορεί να 
αντιληφθεί και να επιλύσει τα προβλήματα, που ν΄αντιλαμβάνεται την ανάγκη ο πρώτος πολίτης 

του τόπου να είναι ο ίδιος παράδειγμα ήθους και εντιμότητας και να εργάζεται σκληρά για το κοινό 
καλό. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει ο κ. Μαυρογιάννης. 

•Επιμέλεια Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής «N»

Στον αντίποδα 
βρίσκεται 
ο Ανδρέας 

Μαυρογιάννης ο 
οποίος καταθέτει 

ρεαλιστικές και σοβαρές 
προτάσεις για την επίλυση 

των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει 
ο τόπος και 
η κυπριακή 

κοινωνία
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ς Παγκύπριο 
Κ ί ν η μ α 
ΕΔΟΝόπουλων, 
έχοντας την 
α ν ά γ κ η  ν α 

εκφράσουμε  την 
αλληλεγγύη μας, 
π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς 
έμπρακτα στο μέτρο 
των δυνατοτήτων 
μας σε παιδιά που το 
έχουν ανάγκη, τόσο 
στην Κύπρο όσο και 
σε όλο τον κόσμο, 
θεσμοθετήσαμε εδώ 
και δεκαετίες την 
εκστρατεία «Κάλαντα Αλληλεγγύης». Μέσα 
από το θεσμό των Καλάντων Αλληλεγγύης, 
δίνεται η ευκαιρία στα ΕΔΟΝόπουλα, να 
συμβάλουν έμπρακτα στους σκοπούς της 
εκστρατείας, μέσω της συμμετοχής τους 
στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, 
αναπτύσσοντας έτσι το αίσθημα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης, της προσφοράς και του 
εθελοντισμού.  

Τα φετινά «Κάλαντα Αλληλεγγύης 2023», 
είναι αφιερωμένα στα παιδιά της Σρι 
Λάνκα που βρίσκονται αντιμέτωπα με 
φαινόμενα ακραίας φτώχειας. Η Σρι 
Λάνκα είναι μια χώρα που βιώνει μια βαθιά 
οικονομική κρίση από το 1948, η οποία 
προκλήθηκε από τις νεοφιλελεύθερες 
οικονομικές πολιτικές καθώς και από τη 
διαφθορά των καπιταλιστών πολιτικών. 
Η καπιταλιστική κρίση έφερε το λαό της 
Σρι Λάνκα αντιμέτωπο με τον πληθωρισμό 
και με την έλλειψη βασικών αγαθών όπως 
τρόφιμα, βενζίνη, υγραέριο, φάρμακα 
και ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα τη 
φτωχοποίηση. 

Σε μια περίοδο κρίσης, πάντα η πιο 
αβοήθητη και ευάλωτη ομάδα, δεν είναι 
άλλη από τα παιδιά. Η Σρι Λάνκα γίνεται 
γρήγορα μια από τις χώρες με έντονο 
υποσιτισμό των παιδιών. Ταυτόχρονα, η 
πίεση που δέχονται οι ενήλικες λόγω της 
κρίσης επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά καθώς 
μερικές φορές εκτίθενται σε βίαιη σωματική 
ή ψυχολογική κακοποίηση. 
Επιπλέον, η ανθυγιεινή, η 
ψυχολογική ανισορροπία 
και ο αναλφαβητισμός 
των παιδιών θα είναι μια 
τεράστια απώλεια για τη 
χώρα. 

Τα χρήματα που θα 
μαζέψουμε φέτος θα δοθούν 
για τρεις διαφορετικούς 
προορισμούς.  Α ρ χ ι κ ά 
ένα μέρος των εσόδων 
θα δοθεί στο νοσοκομείο 
παιδιών «Sirimawo Banda-
ranaike». Το νοσοκομείο 
αυτό είναι εξειδικευμένο στη παιδιατρική 
φροντίδα με πολλές ειδικότητες και 

βρίσκεται στην πόλη Peradeniya. Με τα 
χρήματα που θα δοθούν θα αποκτηθούν 
φάρμακα αλλά και ιατρικός εξοπλισμός. 

Χρήματα θα δοθούν επίσης και στο 
δημοτικό σχολείο  «Ha/Pahala Mattat-
ala», το οποίο βρίσκεται στο  Lunugam-
wehera στη περιοχή Hambanthota. Οι 
περισσότεροι μαθητές προέρχονται από 
φτωχές οικογένειες που αγωνίζονται 
καθημερινά για να παρέχουν φαγητό στα 
μέλη τους. Το σχολείο αποτελείται από 80 
μαθητές και 6 δασκάλους. Αν και το σχολείο 
έχει μαθητές που ανήκουν σε πέντε τάξεις, 
έχει μόνο ένα κτίριο το οποίο χωρίζεται σε 
τάξεις με ξύλινα κουφώματα. Δεν υπάρχει 
κατάλληλος χώρος για τη βιβλιοθήκη και 
την αίθουσα υπολογιστών. Με τα χρήματα 
που θα δοθούν θα αγοραστεί γραφική ύλη 
και σχολικός εξοπλισμός για τους μαθητές  
ή θα αναπτυχθούν οι σχολικές υποδομές. 

Τέλος, χρήματα θα δοθούν και στο 
σχολείο «Carlabeck Tamil», στην περιοχή 

Nuwara. Οι περισσότεροι μαθητές που 
φοιτούν σε αυτό το σχολείο αναγκάζονται 

να δουλεύουν στις φυτείες τσαγιού που 
συνδέονται με το σχολείο και δεν έχουν 
πρόσβαση σε καθαρό νερό με αποτέλεσμα 
να παρατηρούνται φαινόμενα υποσιτισμού. 
Στο σχολείο φοιτούν 246 μαθητές και 
όσον αφορά την υποδομή του, αν και 
υπάρχουν αρκετές τάξεις, δεν υπάρχουν 
οι κατάλληλοι διαχωρισμοί λόγω έλλειψης 
χώρου. Επίσης, οι τουαλέτες δεν βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση.  Με τα χρήματα που 
θα δοθούν θα αγοραστεί γραφική ύλη και 
σχολικός εξοπλισμός για τους μαθητές  ή 
θα αναπτυχθούν οι υποδομές.

Τα ΕΔΟΝόπουλα δεν θα μπορούσαν 
να μείνουν απαθή μπροστά σε αυτή τη 
δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο λαός 
και τα παιδιά της Σρι Λάνκα. Μέσα από την 
εκστρατεία των «Καλάντων Αλληλεγγύης», 
στέλνουμε το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζουν μια 
αξιοπρεπή ζωή και να αναπτυχθούν σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον με πρόσβαση, 
μεταξύ άλλων, στην υγεία, στη μόρφωση 
και στο παιχνίδι.

Για τον σκοπό της εκστρατείας μας, θα 
πραγματοποιήσουμε εκδηλώσεις σε όλες 
τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Θα μας 
βρείτε λοιπόν σε δρόμους και πλατείες, 
σε Χριστουγεννιάτικα χωριά και σε 
εμπορικούς δρόμους και σε εκδηλώσεις 
που θα πραγματοποιηθούν για τον σκοπό 
αυτό. 

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στον 
αγώνα μας, για να στηρίξουμε τα παιδιά 
που το έχουν πραγματικά ανάγκη. 

•Έλενα Αντωνίου
Επαρχιακή υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων 
Λεμεσού 

Ω «Κάλαντα Αλληλεγγύης 
2023», αφιερωμένα στα 

παιδιά της Σρι Λάνκα 
που βρίσκονται 

αντιμέτωπα με 
φαινόμενα ακραίας 

φτώχειας

Τα ΕΔΟΝόπουλα δεν θα 
μπορούσαν να μείνουν 

απαθή μπροστά σε αυτή τη 
δύσκολη κατάσταση 

που βιώνει ο λαός και 
τα παιδιά της Σρι Λάνκα

Δεκέμβρης
2022
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Το παγκόσμιο διαχρονικό φαινόμενο 
του εκφοβισμού η αλλιώς όπως 
χαρακτηρίζεται bulling, παρατηρείται 
για ακόμα μια χρονιά να ταλανίζει 
εκατοντάδες ανθρώπους σε όλους 

τους κοινωνικούς τους  χώρους. Οξύτερα όμως 
το πρόβλημα φαίνεται να απασχολεί κυρίως 
τα παιδιά και τους εφήβους στο σχολικό τους 
περιβάλλον. Την εποχή του πιο άγριου εκφοβισμού 
της κοινωνίας προκύπτει και ανασύρεται και ο 
σχολικός εκφοβισμός.

 Ο εκφοβισμός συνδέεται με την εσκεμμένα βίαιη 
συμπεριφορά η οποία έχει στόχο να φοβίζει, και 
να εξουσιάζει, ενώ παράλληλα στοχεύει στον 
έλεγχο και στην αποδυνάμωση.  Στην θέση του 
θύματος συνήθως βρίσκεται ένα πιο ευάλωτο παιδί/
μαθητής. Το φαινόμενο αναγνωρίζεται, πλέον, ως 
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει 
να αντιμετωπιστεί. Είναι αναμφισβήτητο ότι το 
ελλιπές εκπαιδευτικό μας σύστημα, απέδειξε σε 
βάθος χρόνου και ακόμα συνεχίζει να αποδεικνύει 
πως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους 
παραβατικής συμπεριφοράς, αφού  δεν έχει ως  
επίκεντρο την  ολόπλευρη μόρφωση και την 
καλλιέργεια του ανθρώπου. 

Είναι πλέον προφανές και ιδιαίτερα από τους 
μαθητές, πως στις μέρες μας για την μόρφωση, 
την πρόοδο αλλά και για ένα ¨λαμπρό¨ 

επαγγελματικό μέλλον όπως 
προορίζεται για αυτούς, 
το σχολείο ορίζει ως 
προτεραιότητα την ύλη, τους 
βαθμούς  και τις εξετάσεις, 
πράμα που καθιστά το 
σύστημα εξετασιοκεντρικό. 
Από την άλλη παρουσιάζεται 
ως ανίκανο να εφοδιάσει την 
απαραίτητη  εκπαίδευση, 
τις αξίες, και τα ιδανικά, 
όπως την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, ανάμεσα 
στους  μαθητές και στις 
μαθήτριες, τα οποία θα 
χρειαστούν ως άνθρωποι σε 
όλη τους τη ζωή.

Στη συζήτηση για την ενδοσχολική 
βία χρειάζεται να ξεχωρίσουμε και το 
ρόλο του εκπαιδευτικού. Προφανώς 
μπορεί να μην είναι δική του η ευθύνη 
για την ανάπτυξη τέτοιων κοινωνικών 
φαινομένων, είναι όμως ο δρόμος της 
ανάληψης και της δικής του ευθύνης  
να οργανώσει τη σχολική ζωή με τέτοιο 
τρόπο, να ανοίξει τη συζήτηση στην τάξη 
έτσι ώστε η τάση των νέων για δημιουργία 
και για δράση να βρει θετική και συλλογική 
διέξοδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

ο  δάσκαλος 
που θέτει το 
λειτούργημά του 
στην υπηρεσία της 
ίδιας της κοινωνίας, 
εκ των πραγμάτων 
έρχεται σε ρήξη 
με την κατεύθυνση 
που τον θέλει απλά 
ως ένα διεκπεραιωτή. 
Ότι δουλεύει σταθερά 
με εκείνα ακριβώς τα 
παιδιά που είναι τα 
πιο “δύσκολα”, τα 
παιδιά που λόγω της 
ταξικής - κοινωνικής 
τους καταγωγής ο 
δρόμος τους προς τη 
μόρφωση, τη γνώση 
δεν είναι στρωμένος με 
ροδοπέταλα.

 Ένας εκπαιδευτικός 
που προσπαθεί να κάνει 
πράξη την αλληλεγγύη 
μέσα κι έξω από το 
μάθημα, που σκύβει 
στη σχολική αποτυχία 
όχι για να τη θεωρήσει 
αποτέλεσμα της δικής 
του δουλειάς, αλλά 
έχοντας επίγνωση 
των παραμέτρων της, 
αναλαμβάνει το δικό 
του μερίδιο ευθύνης, 
αφιερώνοντας και 
χρόνο για να ανεβάσει 
το μορφωτικό επίπεδο 
των παιδιών. Που από 
το δικό του μετερίζι 
συμβάλλει ώστε να 
γίνεται κατανοητό πως 

πρέπει η κοινωνία να γράφει στις σημαίες της το “ένας για όλους κι όλοι για έναν” για 
να πάρει και το αντίστοιχο περιεχόμενο το σχολείο.

Ωστόσο  με αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα συνειδητά και ασυνείδητα 
παροτρύνει τα παιδιά να μένουν άβουλα και αμέτοχα μπροστά στα διάφορα κοινωνικά 
ζητήματα που θα χρειαστεί να έρθουν αντιμέτωπα, όσον ενδοσχολικά τόσον και 
εξωσχολικά, αφού δεν τους δίνεται η ευκαιρία να μάθουν τι συμβαίνει γύρω τους, 
αλλά και να  ξέρουν να αναγνωρίζουν και να επεμβαίνουν  σε τέτοιου είδους  σοβαρά 
συμπεριφορές, όπως είναι και ο σχολικός εκφοβισμός. Για παράδειγμα να μπορούν να 
στηρίξουν ένα συμμαθητή τους που βιώνει τέτοιου είδους περιστατικά που πιθανόν 
να φοβάται να μιλήσει.

Ο εκφοβισμός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσωρινές λύσεις, αλλά θα 
πρέπει λοιπόν  να γίνουν καταλυτικές αλλαγές όσον αφορά το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα, έτσι ώστε το φαινόμενο ,αλλά και η οποιαδήποτε μορφή βίας ή 
παραβατικής συμπεριφοράς από παιδιά ή μαθητές να εξαλειφθεί μια και καλή από 
τα σχολεία μας. Ωστόσο οπωσδήποτε αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να ληφθούν τα 
κατάλληλα  πειθαρχικά  μέτρα προς τους θύτες με βίαιη συμπεριφορά προς τους 
συμμαθητές τους, αλλά ακόμη θα βοηθούσε σε αυτό το θέμα πολύ, τα ευάλωτα 
θύματα  σχολικού εκφοβισμού που το πιο πιθανόν να φοβούνται ή ακόμα και 
να ντρέπονται να μιλήσουν για όσα τους συνέβησαν. Συνεπώς οι κατάλληλες 
υποδομές στήριξης και κυρίως ψυχολογικής υποστήριξης που χρειάζονται 
τα θύματα εκείνη την περίοδο για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και 
να αντιμετωπίσουν αυτό που τους βασανίζει θα έπρεπε να αποτελεί ή να 
αποτελέσει λύση στο πρόβλημα.

Η ενημέρωση, λοιπόν, είναι αναγκαία. Πρέπει να ενταχθεί όμως σε μια 
ευρύτερη συζήτηση για το ποιος γεννάει το πρόβλημα και όχι για να 
συσκοτιστεί το πρόβλημα.

•Άντρεα Φιλίππου
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Ψευδά
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Ο εκφοβισμός συνδέεται 
με την εσκεμμένα βίαιη 
συμπεριφορά η οποία 

έχει στόχο να φοβίζει, και 
να εξουσιάζει, ενώ 

παράλληλα στοχεύει 
στον έλεγχο και στην 

αποδυνάμωση.

Το ελλιπές εκπαιδευτικό 
μας σύστημα, απέδειξε σε 
βάθος χρόνου και ακόμα 

συνεχίζει να αποδεικνύει 
πως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 

αυτού του είδους παραβατικής 
συμπεριφοράς, αφού  δεν 

έχει ως  επίκεντρο την  
ολόπλευρη μόρφωση 

και την καλλιέργεια του 
ανθρώπου.
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oν περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν Τμηματικές Εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και στο Πανεπιστήμιο Frederick για την ανάδειξη εκπροσώπων στα Τμήματα και στις 
Σχολές. Όπως όλες οι εκλογικές διαδικασίες, έτσι και οι φετινές αποτέλεσαν ένα 
ακόμη πολιτικό σταθμό. Σε συνθήκες μη ευνοϊκές για την Προοδευτική Κ.Φ. με την 

αποπολιτικοποίηση και αποϊδεολογικοποίηση που επικρατεί, καταφέραμε ως παράταξη να πάμε 
κόντρα, έχοντας αριθμητική και ποσοστιαία άνοδο της τάξης του 4.54% στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και του 9.61% στο Πανεπιστήμιο Frederick. 

Η εκλογική επιτυχία των φοιτητών της Προοδευτικής δεν ήρθε αυθαίρετα και τυχαία. Ήταν 
αποτέλεσμα της ακούραστης και αδιάκοπης δράσης μας για την επίλυση των καθημερινών 
προβλημάτων των φοιτητών, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Είναι αποτέλεσμα της 
συνεχούς πάλης μας για Πανεπιστήμια χωρίς κοινωνικοοικονομικούς αποκλεισμούς, προσβάσιμα 
για όλους τους νέους. Είναι αποτέλεσμα της συνεπούς δράσης μας για την απελευθέρωση και 
επανένωση του τόπου και του λαού μας.

Παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας που δημιούργησε η δεξιά, οι φοιτητές αναγνωρίζουν και 
πιστώνουν στην Προοδευτική ότι είναι η δύναμη που αντιστέκεται όλα αυτά τα χρονιά στις αντι-
φοιτητικές και αντι-νεανικές πολιτικές που προωθεί η κάθε Συναγερμική Κυβέρνηση. Πολιτικές 
στις οποίες δεν εναντιώνεται ούτε ο Αβέρωφ Νεόφυτου ούτε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Και τα δυο εκλογικά αποτελέσματα στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα στην απερχομένη Κυβέρνηση 
ότι το φοιτητικό κίνημα, δεν αντιλαμβάνεται ως «νέα πραγματικότητα» τα όσα για μια ολόκληρη 
δεκαετία μας σέρβιραν. Η νέα γενιά δε συμβιβάζεται με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της δεξιάς 

και στέλνει μηνύματα για προοδευτική αλλαγή στην Κοινωνία μας, γυρίζοντας τις πλάτες στην 
συναγερμική παράταξη.

Τα αποτελέσματα των Τμηματικών Εκλογών στέλνουν μηνύματα ελπίδας και πάλης σε ολόκληρο 
το λαό μας. Οι φοιτητές, μας δείχνουν το δρόμο για εντατικοποίηση του αγώνα για υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αγροτών,  ευρύτερα της νεολαίας, των συνταξιούχων 
και των μικρομεσαίων.

Τέτοιες επιτυχίες είναι που πρέπει να αποτελούν φάρο για τους επομένους αγώνες που έχουμε να 
δώσουμε έξω στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα στέλνουν το μήνυμα ότι η Αριστερά είναι εκείνη η 
δύναμη που τραβά μπροστά και ότι ο λαός μας περιμένει να ξαναβγεί στο προσκήνιο παλεύοντας 
κόντρα στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για να επικρατήσει η αλληλεγγύη και η 
κοινωνική δικαιοσύνη. Κόντρα στα καθημερινά προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η 
κοινωνία μας.

Ας κρατήσουμε αυτά τα συμπερασμάτα έτσι ώστε να αφουγκραστεί η κοινωνία και η νεολαία 
μας τα μηνύματα των καιρών και να στρατευτεί μαζί μας στο δύσβατο δρόμο της πάλης για να 
έρθουν οι καλύτερες μέρες. Ενός δρόμου ανηφορικού, όχι όμως με προτετελεσμένο αποτέλεσμα. 
Η Κύπρος μπορεί να κατακτήσει το μέλλον που αξίζει στο Λαό μας. Για να επανακτήσουμε την 
χαμένη αξιοπρέπεια της νέας γενιάς.

•Μάριος Χατζηηλίας
Τοπικός Γραμματέας Προοδευτικής Πανεπιστήμιο Κύπρου
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o 
Επαρχιακό 
Γραφείο των Νέων 
Εργαζομένων της ΕΔΟΝ Λάρνακας 
διοργάνωσε τον Νοέμβριο συζητήσεις με θέμα «Ακρίβεια, 

Εργασιακά Δικαιώματα – Κατώτατος Μισθός – Στεγαστικό… και πολλά άλλα». 
Πραγματοποιήθηκαν τρεις συζητήσεις, στην Αραδίππου, την Ορμήδεια και το 
Κίτι.

Το θέμα των συζητήσεων θέτει τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο κάθε νέος εργαζόμενος. Η αγοραστική δύναμη του μισθού των ΝΕ ολοένα και 
μειώνεται, οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται.

Η ουσία των συζητήσεων δεν ήταν να συζητήσουμε τα προβλήματα που ζει από 
πρώτο χέρι ο κάθε ΝΕ αλλά να συζητήσουμε για το τι κάνουμε ως αριστερά μέσα σε 
αυτές τις συνθήκες για να βοηθήσουμε τον λαό να έχει μια πιο αξιοπρεπή ζωή μέσα 
σε αυτό το βάρβαρο σύστημα. Για αυτό οι συζητήσεις χωρίστηκαν σε δύο μέρη: Την 
κοινοβουλευτική δράση του ΑΚΕΛ και τη δράση της ΠΕΟ στους χώρους δουλειάς.

Για την κοινοβουλευτική δράση του ΑΚΕΛ αναφερθήκαμε ανάμεσα σε πολλά στις 
προτάσεις για:
1. Την μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 9%.
2. Την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα ώστε να μην επιβάλλεται ΦΠΑ 
πάνω στο φόρο κατανάλωσης.
4. Το πλαφόν στα καύσιμα που θα έδινε το δικαίωμα στη κυβέρνηση να καθορίζει 
πλαφόν στις τιμές για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή.
5. Αναστολή των εκποιήσεων για την πρώτη κατοικία αξίας 350 χιλιάδων ευρώ, την 
επαγγελματική στέγη επιχείρησης με κύκλο εργασιών κάτω από 750 χιλιάδες και 
αγροτεμάχια αξίας μέχρι 100 χιλιάδες Ευρώ.
Οι πιο πάνω προτάσεις είχαν κατατεθεί στη Βουλή από το ΑΚΕΛ και ψηφίστηκαν από 
την πλειοψηφία των κομμάτων ενώ ο ΔΗΣΥ τις καταψήφισε. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ανέπεμψε τους πιο πάνω νόμους στο Ανώτατο και έτσι αναβάλλεται η εφαρμογή τους 
μέχρι το Ανώτατο να αποφασίσει. Αυτή είναι η τακτική του Συναγερμού όταν η πλειοψηφία 
της Βουλής υπερψηφίζει νόμους αλλά ο ΔΗΣΥ διαφωνεί.

Συζητήθηκε επίσης κατά πόσο οι προτάσεις που κατέβαλε το ΑΚΕΛ προς το συμφέρον του 
λαού  είναι προϋπολογισμένες και μπορεί η κυβέρνηση να τις εφαρμόσει από τη στιγμή που 
θα της μειώσει τα έσοδα αφού οι πολίτες θα πληρώνουν λιγότερες φορολογίες.
1) Τα έσοδα του Κράτους μέχρι τον Σεπτέμβρη ήταν αυξημένα κατά 1.1 δις εκατομμύρια 
ευρώ λόγο της ακρίβειας που συνεπάγεται αύξηση των εσόδων από τους φόρους που 
πληρώνουμε όλοι. Άρα η κυβέρνηση έχει περιθώρια να ενισχύσει τους πολίτες.
2) Υπάρχουν τρόποι να αυξήσει τα έσοδα της η κυβέρνηση. Για παράδειγμα η πρόταση 
του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ οι οποίες έβγαλαν 
πολλαπλάσιο κέρδος από αυτό που προϋπολόγιζαν λόγο της ακρίβειας στον ηλεκτρισμό είναι 
ένας τρόπος να πάρει από αυτούς που κατέχουν και να τα δώσει σε αυτούς που δεν τα βγάζουν 
πέρα. Η πρόταση αυτή συζητείτε τώρα στην επιτροπή Εμπορίου με τη κυβέρνηση να μην έχει τη 
θέληση. Για το θέμα αυτό ακόμη και η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν καλέσει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση.
3) Επίσης έχει να κάνει και με του που κατανέμει η κυβέρνηση τα έξοδα της. Λεφτά μπορεί 
να υπάρχουν για να χτίζονται μουσεία για τον Γρίβα αλλά όχι για την ενίσχυση του εργαζόμενου.

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της συζήτησης που αφορούσε τη δράση της ΠΕΟ στους χώρους 
δουλειάς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της οργάνωσης των εργαζομένων και αναφερθήκαμε 
σε μερικές από τις διεκδικήσεις εργαζομένων:
- 13ος μισθός
- Ταμείο Προνοίας 
- Πληρωμένες Υπερωρίες
- Προσαυξήσεις

Ειπώθηκαν παραδείγματα για χώρους που οργανώθηκαν και διεκδίκησαν αλλά και τον τρόπο που 
μπορούν οι εργαζόμενοι να οργανωθούν:
Δημιουργία πυρήνα εργαζομένων -> Επικοινωνία με συντεχνία -> Εγγραφή μελών -> Κάλυψη του 

ποσοστού που χρειάζεται για να αρχίσουν οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του εργοδότη και της 
συντεχνίας.

Έγινε ειδική αναφορά στον κατώτατο μισθό και στην 
ΑΤΑ*.

Για τον εθνικό κατώτατο μισθό ειπώθηκε πως το ύψος 
των 940 μικτών ευρώ (τους πρώτους 6 μήνες εργασίας 
το ποσό είναι 885 ευρώ) είναι πολύ κάτω από τις 
προσδοκίες των καιρών. Εάν αναλογιστεί κάποιος πως 
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από το 13’ μέχρι το 22’ η αύξηση του κατώτατου που υπήρχε για μερικούς κλάδους ήταν 
μόλις στα 16 ευρώ (από 924 ευρώ) κατανοεί πως με το κόστος ζωής σήμερα τα 940 ευρώ 
είναι λίγα. Το σημαντικότερο κομμάτι που αφορά τον εθνικό κατώτατο μισθό είναι ότι η 
κυβέρνηση δεν καθόρισε κανένα εργασιακό δικαίωμα στο διάταγμα:

- Δεν καθόρισε ότι εκεί και όπου οι Συλλογικές Συμβάσεις περιέχουν ψηλότερο κατώτερο 
μισθό από το 940 να έχουν μεγαλύτερη ισχύ οι συλλογικές συμβάσεις.
- Δεν υπάρχει ωριαίος κατώτατος μισθός. Άρα ένας εργαζόμενος μπορεί να παίρνει τα 
940 ευρώ και να εργάζεται περισσότερες από 38 ώρες τη βδομάδα.
- Άφησαν εκτός τις οικιακές βοηθούς και τους εργαζόμενους στον γεωργοκτηνοτροφικό 
τομέα.
- Εάν είσαι κάτω από 18 ετών και δουλέψεις για περιστασιακή απασχόληση λιγότερη 
από 2 μήνες τότε ο κατώτατος είναι 25% μειωμένος. 
- Χωρίς διασύνδεση με την ΑΤΑ.
- Χωρίς πληρωμένες υπερωρίες.

Όσον αφορά την ΑΤΑ υπάρχουν διαπραγματεύσεις για πλήρη αποκατάσταση της. 
Για το θέμα αυτό τόσο το ΑΚΕΛ όσο και η ΠΕΟ βάζουν μπροστά την πρόταση για 
πλήρη απόδοση και επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους.

Σε γενικές γραμμές η συζήτηση είχε τρία σημαντικά συμπεράσματα.

1) Στο μέρος της συζήτησης  για την Κοινοβουλευτική δράση του ΑΚΕΛ έγινε 
αντιληπτό πως δεν μπορεί να το εξισώνει με τα άλλα κόμματα. Η δράση και οι 
προτάσεις νόμου που καταθέτει δείχνει ξεκάθαρα πως αγωνίζεται και παλεύει 
για τον απλό άνθρωπό, τον εργαζόμενο χωρίς αυταπάτες για το εκμεταλλευτικό 
σύστημα.
2) Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης έγινε αντιληπτό πως με οργάνωση στους 
χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν πίσω πολλά από τα 
δικαιώματα που έχασαν.
3) Δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και το ζήτημα των Προεδρικών Εκλογών. 
Είναι γεγονός πως αν δεν αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου με ένα 
προοδευτικό Πρόεδρο όπως τον Ανδρέα Μαυρογιάννη που υποστηρίζει και 
έχει στο πρόγραμμα του τα πιο πάνω, τότε πολύ πιο δύσκολα θα στηριχθεί 
ο κόσμος από τους συνεχιστές της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ που θα 
συνεχίσουν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των τραπεζών, των εργοδοτών 
και των βιομηχάνων.

 *ΑΤΑ – Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Όσο αυξάνονται οι τιμές των 
προϊόντων να αυξάνονται και οι μισθοί.

•Μηνάς Δημητρίου
Επικεφαλής Γραφείου Ν.Ε. Λάρνακας
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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18 ιστορία

7η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από την πολιτεία 
ως η Μέρα της Δημοκρατικής Αντίστασης. Μέρα 
μνήμης και τιμής, σε όσους αγωνίστηκαν για την 
διατήρηση της δημοκρατίας στο νησί μας, ενάντια 
στις φασιστικές δυνάμεις του πραξικοπήματος. Στις 7 
του Δεκέμβρη αποτίνουμε φόρο τιμής σε ζώντες και 
τεθνεώτες αντιστασιακούς, οι οποίοι υπερασπίστηκαν 

τη Δημοκρατία και τη Νομιμότητα, πριν, κατά και μετά το προδοτικό 
πραξικόπημα της 15ης του Ιούλη του 1974, στα μετερίζια της ένοπλης 
αντίστασης, στα βασανιστήρια και τις ανακρίσεις, στις λαϊκές 
διαδηλώσεις. Είναι μέρα υπεράσπισης της μνήμης, της ιστορικής 
αλήθειας και των αγώνων του λαού μας. Μία διαρκής θύμηση προς 
τους ήρωες της Δημοκρατίας αλλά και ένα χρέος προς τη νέα γενιά που 
δικαιούται να γνωρίζει την πραγματική Ιστορία του τόπου.

Η 7η Δεκεμβρίου 1974, ήταν η μέρα της επανόδου του Μακάριου στην Κύπρο και την Προεδρία. 
Ήταν και παραμένει σταθμός στην Ιστορία της πατρίδας μας. Ο πληγωμένος λαός μας, που ακόμα 
έθαβε τους νεκρούς του, σε ένα συγκλονιστικό συλλαλητήριο στην πλατεία της αρχιεπισκοπής, 
διαδήλωνε ότι δεν θα συμβιβαζόταν με το ΝΑΤΟϊκό έγκλημα διαχωρισμού του νησιού και δεν θα 
συγχωρούσε την προδοσία της Χούντας και των πραξικοπηματιών της ΕΟΚΑ Β΄.

Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί η στάση της κυβέρνησης, και του Συναγερμού για το γεγονός 
ότι από το 2013 προσπαθούν να παραχαράξουν την ίδια την ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα με 
πολλούς και διάφορους τρόπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ έπρεπε να αποστέλλονται εγκύκλιοι 
από το Υπουργείο Παιδείας προς τα σχολεία και τους μαθητές για αυτή την ιστορική μέρα, στην 
ουσία αυτό έχει καταργηθεί.

Θλιβερή έκπληξη όμως προκαλεί δυστυχώς το γεγονός ότι, ενώ τον Ιούνιο του 2022 τα κόμματα 
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ σταύρωσαν μαζί με το ΑΚΕΛ για ακόμη μία φορά κονδύλι που αφορούσε αγορά 
οικίας στη Χλώρακα και μετατροπή της σε μουσείο Γρίβα, στις 30 Οκτωβρίου 2022 οι ηγεσίες 
των κομμάτων ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, έδωσαν την θετική τους ψήφο στην κοινοβουλευτική επιτροπή 

Οικονομικών, ενώ η ΔΗΠΑ τήρησε αποχή.

Είναι άξιο απορίας, πως είναι δυνατόν τα 
κόμματα αυτά, με τόση άνεση και ευκολία, 
να ακυρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Να 
ακυρώνουν και να χλευάζουν στην ουσία, 
τον κόσμο εκείνο στη βάση τους, που 
κουβαλά δημοκρατικές και αγωνιστικές 
παρακαταθήκες. Πως μπορούν με τέτοιο 
τρόπο να διαγράφουν τους εκατοντάδες 
αγωνιστές της Δημοκρατικής Αντίστασης.

Η αλλοπρόσαλλη και ανιστόρητη στάση 
τους, συμβάλει στην προσπάθεια της 
κυβέρνησης και του κυβερνών 
κόμματος, να αναποδογυρίσει 
την ιστορία. Οι θήτες να 
γίνουν θύματα και τα 
θύματα να γίνουν 

θήτες. 

Ο δημοκρατικός κόσμος του τόπου και τα στελέχη της Δημοκρατικής 
Αντίστασης έχουν το κάθε δικαίωμα να αγανακτούν και να 
εξοργίζονται. Τι θα λένε άραγε από δω και μπρος οι ηγεσίες 
αυτών των κομμάτων στα μνημόσυνα του Μακαρίου και 
των ηρώων της Αντίστασης; Μήπως δεν θα εκδώσουν 
την καθιερωμένη ετήσια τους ανακοίνωση? Ή μήπως 
στην ανακοίνωση τους θα γράφουν ότι για μία 
καρέκλα, διέγραψαν την ιστορία τους, αλλά 
και την ιστορία του τόπου μας.

Ανατριχιαστική και εξοργιστική 
είναι πάντως η σύμπτωση ότι, 
τις μέρες που τελούνταν 
οι κηδείες τεσσάρων 
αντιστασιακών του Αγίου 
Τύχωνα, οι οποίοι 
βασανίστηκαν και 

δολοφονήθηκαν από τα μέλη της ΕΟΚΑ Β’, να περνά από τη βουλή το κονδύλι 
για τη δημιουργία μουσείου του αρχηγού της. Ένα είναι το σίγουρο πάντως, 
ότι τα κόκκαλα τους και τα κόκκαλα όσων αντιστάθηκαν και δολοφονήθηκαν 
υπερασπιζόμενοι την συνταγματική νομιμότητα της Κύπρου μας, έτριζαν. Έτριζαν 
και προσπαθούσαν να υπερασπιστούν για ακόμη μία φορά την ιστορική αλήθεια 
και την ιστορική μνήμη.

Όσο και αν θέλουν να κοροϊδέψουν τον κυπριακό λαό όμως, δεν μπορούν να τα 
καταφέρουν. Και δεν θα τα καταφέρουν εφόσον υπάρχουν νέοι και νέες, οι οποίοι 
δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνούν τα όσα έφεραν στον τόπο μας ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β’, 
τον πόνο και την οδύνη που προκάλεσαν στον κυπριακό λαό. 

Για την ΕΔΟΝ, τους Εδονίτες και τις Εδονίτησες, η μνήμη και τιμή της 
Δημοκρατικής Αντίστασης είναι ταγμένη και ενταγμένη στην ανυποχώρητη πάλη για 
να μην διαγραφεί το έγκλημα του 1974, για να δικαιωθεί η Αντίσταση με την 
απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Η 7η Δεκεμβρίου δεν αφορά 
μόνο το ιστορικό παρελθόν. Αφορά εξίσου το παρόν και το μέλλον που 
θέλουμε για την πατρίδα μας.

Δεν χρειάζονται μνημεία να μας θυμίζουν τον γρίβα. Μας τον 
θυμίζει καθημερινά ο Πενταδάκτυλος, τα οδοφράγματα, οι 
πρόσφυγες, οι παθόντες της κυπριακής τραγωδίας αλλά και 
τα μνημόσυνα εκείνων που ο Γρίβας και οι συνοδοιπόροι 
του δολοφονούσαν.

•Αντρέας Χρυσάνθου
Υπεύθυνος Μορφωτικού Γραφείου 
ΕΔΟΝ Πάφου

Η

Για την ΕΔΟΝ η 
μνήμη και τιμή της 

Δημοκρατικής Αντίστασης 
είναι ταγμένη και 

ενταγμένη στην ανυποχώρητη 
πάλη για να μην διαγραφεί το 

έγκλημα του 1974, για να 
δικαιωθεί η Αντίσταση 
με την απελευθέρωση 

και επανένωση της 
πατρίδας μας.

Πως μπορούν με 
τέτοιο τρόπο να 

διαγράφουν 
τους εκατοντάδες 
αγωνιστές της 
Δημοκρατικής 
Αντίστασης.
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Λόγω της ανεξέλεγκτης 

κατάστασης, οι διαμένοντες 

ξεκίνησαν ειρηνικές διαμαρτυρίες 

για τις ταπεινωτικές συνθήκες 

διαβίωσης και η αντίδραση ήταν 

να κληθούν ισχυρές αστυνομικές 

δυνάμεις για να σταματήσει 

η διαμαρτυρία.

Αλλος παράγοντας 
που συμβάλλει στην 

καθυστέρηση της εξέτασης  είναι 
ο ίδιος ο  Υπουργός Εσωτερικών, 

ο οποίος δίνει εντολές, 
βασισμένες σε κανένα νομικό 

πλαίσιο, να μην εξετάζονται οι 
αιτήσεις των Συρων 

αίτητων ασύλου.

πρόσφυγες & μετανάστες

δώ και χρόνια, ακούμε για 
τη μεταναστευτική κρίση και 
το προσφυγικό, και συνεχώς 
εμφανίζεται κάποιος που 
μας παρουσιάζει τη μαγική 
συνταγή για να το λύσει. Στις 

ειδήσεις αναπαράγονται καθημερινά 
τίτλοι ειδήσεων, όπως: “Έχουμε 
γεμίσει με πρόσφυγες και μετανάστες”, 
“Επαναπροωθήσεις στις χώρες 
καταγωγής τους”, “Οι οικονομικοί 
μετανάστες πρέπει να φύγουν”, “Οι 
προσφυγές είναι ο τρίτος Αττίλας”.

Από την άλλη, όπου και αν περπατήσεις 
στην Κύπρο και συναντήσεις πρόσφυγες 
και μετανάστες θα δεις τη θλίψη 
ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους. 
Αυτοί οι άνθρωποι δε χρειάζεται να σου διηγηθούν την ιστορία 
τους για να καταλάβεις πως είναι θύματα του ιμπεριαλισμού και του 
καπιταλισμού. Έχουμε αναφαίρει επανελημένα της εφθήνες που η ίδια η 
ΕΕ έχει, αφήνοντας τους ανθρώπους αυτούς να στιβάζονται στα “κράτη 
υποδοχείς”. 

Για να δούμε πώς τα δέκα χρονιά διακυβέρνησης ΔΗΣΥ προστατεύουν την 
Κύπρο από την δημογραφική αλλοίωση και τον Αττίλα... Για χρόνια τώρα, 
ακούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νουρή, να μας ενημερώνει για τις νέες 
πρακτικές που θα ακολουθήσει για να σταματήσει τις μεταναστευτικές ροές, 
και τους τρόπους με τους οποίους θα σώσει την Κύπρο από τους πρόσφυγες. 
Ας πάμε να δούμε λίγο τι κατάφερε να κάνει ο κ. Νουρής για να μας σώσει. 

Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και 
δυστυχώς η καθυστέρηση στην εξέταση τους προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα. 
Ο κ. Νουρής δήλωσε ότι μόνο φέτος είχαμε 17.000 νέες αιτήσεις ασύλου και 
δυστυχώς υπάρχουν άλλες τόσες χιλιάδες που εκκρεμούν για εξέταση από τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Ο αίτητης ασύλου, φτάνοντας στην Κύπρο, περνά από μια σειρά διαδικασιών πριν 
να μπορέσει να υποβάλει αίτηση. Για αρχή, υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις 
και στη συνέχεια υπόκειται σε προκαταρτικό έλεγχο από τους αστυνομικούς της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Μόνο τότε, προχωρά στην υποβολή 
της αίτησης ασύλου. 

Η διαδικασία αυτή κανονικά θα έπρεπε να ολοκληρώνεται εντός μιας εβδομάδας. 
Ωστόσο, το 2020, με δικαιολογία την πανδημία, η διαδικασία αυτή έπαιρνε 20 
μέρες περίπου. Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα 
ξεκίνησε να γεμίζει. Το 2020, η χωρητικότητα του κέντρου  ήταν για 1000 αίτητες 
ασύλου και οι αρχές με εντολή του κ. Νουρή το μετέτρεψαν σε κέντρο παράνομης και 
αυθαίρετης κράτησης αιτητών ασύλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό έγινε για τη δική 
μας προστασία από την πανδημία. Μέχρι το τέλος Μάιου του 2020, οι διαμένοντες 
ξεπέρασαν τους 2000 και σύμφωνα με έκθεση της UNHCR οι διαδικασίες υποβολής 
αίτησης ασύλου ολοκληρώνονταν μετα από 50 μερες! 

Οι άνθρωποι στο Πουρνάρα υποβλήθηκαν σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές 
συνθήκες. Αναγκάζονταν να 
κοιμηθούν μέσα σε αντίσκηνα 
για να προστατευτούν από τη 
ζεστή της ημέρας και το κρύο της 
νύχτας, δεν είχαν ζεστό νερό για 
να κάνουν μπάνιο και οι λειτουργοί 
δεν μπορούσαν να τους παρέχουν 
είδη υγιεινής. Επιπρόσθετα, το 
αποχετευτικό σύστημα του κέντρου 
είχε ξεχειλίσει λόγω υπερπληθυσμού 
και τα απορρήματα κατέληγαν 
στα αντίσκηνα των διαμενόντων. 
Δυστυχώς, ακόμα και ο διαχωρισμός 
των ενήλικων από τα ανήλικα 
ασυνόδευτα παιδιά δεν τηρούνταν 
πλέον. 

Λόγω της ανεξέλεγκτης κατάστασης, 
οι διαμένοντες ξεκίνησαν ειρηνικές 

διαμαρτυρίες για τις ταπεινωτικές 
συνθήκες διαβίωσης και η αντίδραση 
ήταν να κληθούν ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις για να σταματήσει η 
διαμαρτυρία. Όταν έφθασαν οι 
αστυνομικοί, χρησιμοποιόντας τις 
γνωστές πρακτικές τους, εξάσκησαν 
βία κατά των διαμενόντων. Κάποιοι 
από τους διαμένοντες χρειάστηκε 
να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο και 
σύμφωνα με τα λεγόμενα τους ήταν 
μια ευκαιρία τουλάχιστον να μείνουν 
έστω και για λίγες μέρες σε ένα πιο 
υγιές περιβάλλον.

Έπειτα από κάποιους μήνες και μετά 
από συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποφασίστηκε ότι το Πουρνάρα πρέπει 

να αποσυμφορηθεί. Έτσι, μεσα σε μια εβδομάδα 600-
700 άτομα αποδεσμέυτηκαν χωρίς να τους δοθεί καμία 
καθοδήγηση. Οι περισσότεροι από αυτούς, δυστυχώς, 
κατέληξαν χωρίς πρόσβαση σε στέγαση, φαγητό και 
νερό. 

Δυστυχώς, όμως, οι συνθήκες στο Πουρνάρα παραμένουν 
μέχρι και σήμερα οι ίδιες και ο Υπουργός Εσωτερικών 
θεωρεί ότι το πρόβλημα θα λυθεί με την πρόσληψη 
300 αστυνομικών στη νεκρή ζώνη και τοποθετώντας 
παντού συρματοπλέγματα. Είναι πεποίθησή μας, ότι 
θα ήταν πιο χρήσιμη η ενίσχυση των εξεταστών της 
Υπηρεσίας Ασύλου, αφού υπάρχει σοβαρή αμέλεια 
εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, παρά η πρόσληψη 
300 επιπλέον αστυνομικών.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η εξέταση των αιτήσεων 
πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η αρμόδια 
υπηρεσία που εξετάζει τις αιτήσεις ασύλου είναι η 
Υπηρεσία Ασύλου, η οποία είναι υποστελεχωμένη. 
Συνεπώς, λόγω του φόρτου εργασίας, η διαδικασία 
εξέτασης μπορεί να πάρει και χρόνια.

Ωστόσο, η καθυστέρηση δεν έρχεται μόνο 
από την Υπηρεσία Ασύλου, η οποία έχει σε 
εκκρεμότητα εδώ και χρόνια χιλιάδες αιτήσεις. 
Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην 
καθυστέρηση της εξέτασης  είναι ο ίδιος ο  
Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος δίνει εντολές, 
βασισμένες σε κανένα νομικό πλαίσιο, να μην 
εξετάζονται οι αιτήσεις των Συρων αίτητων 
ασύλου, για να τους «τιμωρήσει»  για τα 
επεισόδια που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο 
του 2021 στη Χλώρακα Πάφου. 

Ίσως κάποιοι να σκέφτονται ότι σωστά 
έπραξε ο Υπουργός Εσωτερικών με αυτή 
του την απόφαση. Ωστόσο, δυστυχώς, με 
τις αποφάσεις του επηρεάζει  το μέλλον 
χιλιάδων Συρων αιτητων ασύλου οι οποίοι 
δεν είχαν καμία σχέση με τα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα στη Χλώρακα. 

Τα πιο πάνω γεγονότα μας δείχνουν 
δυστυχώς ποσό έχει αποτύχει ο κ. 
Νουρής και η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ στη 
μεταναστευτική πολιτική. Καθημερινά, 
παραβιάζονται οι βασικές αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
υποβιβάζοντας τη δημοκρατία και τον 
πολιτισμό της χώρας μας.

•Γραφείο Προσφυγικού και 
Μετανάστευσης Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Ε
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«ΟΙ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ» 
Θέατρο 

Αντίλογος
Τρεις σιδεράδες που τους 
χωρίζει ένας πόλεμος 
αλλά τους ενώνει ένα 
μυστικό. Ένας Σέρβος, ένας 

Ρώσος, ένας Γερμανός και 
ανάμεσά τους μια γυναίκα, 

αναζητούν τους γιους τους με 
φόντο τη μεταπολεμική Γερμανία. 

«Οι Σιδεράδες», μια βαλκάνια κωμωδία 
του Σέρβου Μίλος Νίκολιτς, είναι ένα εγκώμιο στην 
ανθρώπινη ύπαρξη, μια απόδειξη πώς όταν η αγάπη μιλά, 
το μίσος, τα όπλα, ο εθνικισμός σιγούν. Ο Σέρβος Άτσα 
έχει μόλις ανακαλύψει, ότι την περίοδο που τον έστειλαν 
σαν αιχμάλωτο πολέμου στο σιδεράδικο του Πέτερ στην 
Γερμανία, η γυναίκα του έμεινε έγκυος από τον Ιβάν, 
έναν Ρώσο σιδερά. Έχοντας μάθει την αλήθεια για την 
πατρότητα του γιου του πηγαίνει ξανά στην Γερμανία, με 
την ελπίδα ότι θα βρει ένα δικό του παιδί εκεί. Μέσα σε 
ένα σιδεράδικο, ξεδιπλώνεται με κωμικό και συγκινητικό 
τρόπο, η αλήθεια τριών πατεράδων και μιας μάνας.

 Πότε και Που: ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
26/11/2022 - 18/12/2022
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 99 25 1331

«Ο Πατέρας» του 
Αύγουστου 

Στρίντμπεργκ  
Η ΕΘΑΛ συνεχίζοντας 
την προσπάθεια της να 
συμβάλλει ενεργά στη 
θεατρική δημιουργία σε 
εποχές δύσκολες για τις 

τέχνες και προωθώντας 
τη σύμπνοια δημιουργικών 

δυνάμεων και μονάδων, 
συνεργάζεται για πρώτη φορά στην 

ιστορία της, σε επίπεδο παραγωγής, 
με την Τουρκοκύπρια ταλαντούχα σκηνοθέτη Nehir 
Demirel και ανεβάζει το κλασσικό αριστούργημα του 
σπουδαίου Σουηδού συγγραφέα Αύγουστου Στρίντμπεργκ 
«Ο Πατέρας», παραγωγή με την οποία έχει την τιμή να 
συμμετέχει επιπλέον για μια ακόμη χρονιά στο «Διεθνές 
Φεστιβάλ Λευκωσίας».
της ΕΘΑΛ

Πότε και Που: 
Θέατρο Δέντρο   |01, 02, 03 Δεκεμβρίου 2022 | 20:30
 |04 Δεκεμβρίου 2022 | 18:30
Πληροφορίες: 25877827

«Ο Γύρος του 
Κόσμου σε 80 
ημέρες» του 
Ιούλιου Βέρν 
ΘΟΚ

Η ιστορία ξεκινά όταν 
ο Βρετανός ευγενής 

Φιλέας Φογκ και ο Γάλλος 
Ζαν Πασπαρτού, που μπαίνει στην 

υπηρεσία του, αποφασίζουν να κάνουν τον γύρο 
του κόσμου σε 80 ημέρες για να κερδίσουν ένα στοίχημα.
Σε μια διαδρομή-παιχνίδι με τον χρόνο, διασχίζουν χώρες, 
χρησιμοποιούν κάθε μέσο που βρίσκουν στη διάθεσή 
τους, συναντώνται με πολιτισμούς από την Ανατολή 
ως τη Δύση, ξεπερνούν εμπόδια και προβλήματα, σε 
μια αγωνιώδη προσπάθεια να κερδίσουν το δύσκολο 
στοίχημα και να δικαιώσουν την τολμηρή απόφασή 
τους. Κάθε σταθμός είναι μια συναρπαστική εμπειρία, 
πότε ριψοκίνδυνη, πότε απογοητευτική και πάντοτε 
αποκαλυπτική.
Πότε και Που: 
Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα 
Εύης Γαβριηλίδης
από 20 Νοεμβρίου 2022
και κάθε Κυριακή (10:30)

Πληροφορίες: +357 77772717

Διαλογισμός με την Τέχνη! Στην Λεβεντείου Πινακοθήκη
Πώς ένα έργο τέχνης μπορεί να μας βοηθήσει να γαληνέψουμε την ψυχή μας και να ξαναχτίσουμε τις 

σκέψεις μας; Να ξυπνήσουμε τις αισθήσεις μας και να νιώσουμε χαρά και ικανοποίηση; Για να 
νιώσουμε διαφορετικά, για να τα νιώσουμε όλα αυτά, θα προτείναμε έναν διαλογισμό που θα 

βασίζεται και θα εμπνέεται από τους πίνακες της Λεβεντείου Πινακοθήκης. Τι λέτε λοιπόν να 
αφεθούμε στη μαγεία της τέχνης να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου η δύναμη και το φως της 
ψυχής μας μπορούν να μας καθοδηγήσουν σε μια καινούργια πραγματικότητα όπως εμείς την 
επιθυμούμε;
Πότε και Που: 

Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης
από 20 Νοεμβρίου 2022

και κάθε Κυριακή (10:30)
Ώρα: 18:00-19:00

Ηλικίες: 15+
Κόστος συμμετοχής: €10

Για περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις: τηλ. 22668838, εσωτ. 109 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00 & 14:00-16:30) ή 
email education@leventisgallery.org.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων

9th  Cyprus Jazz & World Music Showcase 
Ριάλτο Λεμεσός

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν το 9ο 
Cyprus Jazz & World Music Showcase 2022.
Κύρια αποστολή της διοργάνωσης είναι να προσφέρει βήμα καλλιτεχνικής έκφρασης σε μουσικούς 
και συγκροτήματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευρύτερης αυτοσχεδιαστικής μουσικής, 
παρουσιάζοντας σε δύο μέρες, μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής 

μουσικής δημιουργίας, τόσο στο κοινό της Κύπρου όσο και σε επαγγελματίες από το εξωτερικό.
Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Συμμετέχουν τα σχήματα:
Aris Quitar Trio, Blünefe, Cahit Kutrafali 4et ft. Ezgi Akgurgen, Funkystraat, Gaba Project ft. Nicolas Tryph-

onos, Ioanna Troullidou Quartet, Quintedo, Vassilis Philippou - Colourful Emptiness, Andria Antoniou & Friends, 
Dimitris Terpizis Quartet. 

Πότε και Που: 9 & 10 Δεκεμβρίου, Ριάλτο Λεμεσός
 
Εισιτήρια: €10/8 (€15 για 2 μέρες)

Εμείς οι ασταμάτητοι 1. 
Πώς κατακτήσαμε τον 
κόσμο
Συγγραφέας: Yuval Noah Harari
Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια, Μεταίχμιο

Από τις σαβάνες της Αφρικής μέχρι τους πάγους της 
Γροιλανδίας, οι άνθρωποι είναι οι κυρίαρχοι του πλανήτη 

Γη. Πώς όμως γίναμε τόσο ισχυροί; Το βιβλίο αυτό αποκαλύπτει ότι οι 
άνθρωποι έχουν μια υπερδύναμη και ότι την έχουν χρησιμοποιήσει 
για να δημιουργήσουν παράξενα και μυστηριώδη πράγματα – από 
φαντάσματα και πνεύματα μέχρι κυβερνήσεις και εταιρείες.
Ακολουθήστε τους αρχαίους ανθρώπους στο ταξίδι που τους οδήγησε 
έξω από την Αφρική και μάθετε στην πορεία πώς η φωτιά συρρίκνωσε το 
στομάχι μας, τι μας λέει το ποδόσφαιρο για τους ανθρώπους και γιατί το 
χρήμα είναι το πιο πετυχημένο παραμύθι.

Τα τραγούδια του νόμου
και της τάξης 
Συγγραφέας: Φώντας Λάδης 
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή
Πρόκειται για ποιήματα που ορισμένα εξ 

αυτών βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη συλλογή, ενώ 

κάποια άλλα έχουν στο παρελθόν δημοσιευτεί σε 
διάφορα έντυπα ή έχουν συμπεριληφθεί, μελοποιημένα, σε κάποιο 
δίσκο. Ποιήματα που είτε γράφτηκαν σαν άμεση αντίδραση σε ένα 
πολιτικό γεγονός είτε είναι «συλλέκτες» μεταγενέστερων συναισθημάτων 
και σκέψεων του δημιουργού τους.

Η ποντικότρυπα 
Συγγραφέας: ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ Θ.
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή
Η Μαρία Βισκοτοπούλη, η Θωμαΐς  
Αναληματτικού κι ο Επαμεινώνδας Θηβαίος 
είναι τρεις σπουδαστές μαγειρικής που συναντιούνται για την 
πρακτική τους άσκηση στο «Πολυτελές Ξενοδοχείο» στη Νήσο. 
Μαζί τους συνυπάρχει και η Κατερίνα Στεργίου (καμαριέρα) που 
διαμένει με τη Μαρία και τη Θωμαΐδα σε ένα στενό και ανήλιαγο 
δωμάτιο στα υπόγεια του ξενοδοχείου  κι από ένα σημείο και μετά 
αναδεικνύεται σε βασικό πρόσωπο της μυθιστορηματικής πλοκής. 
Στο «Πολυτελές Ξενοδοχείο» επικρατούν εντατικοποιημένες 
συνθήκες εργασίας, απληρωσιά, εκφοβισμός, ρουφιανιλίκια.
Σε μια κοινωνία που οι «ανώτεροι» έχουν το δικαίωμα να κάνουν 
πλουσιοπάροχες διακοπές στο «Πολυτελές Ξενοδοχείο», η 
εργοδοσία με «νόμιμους» ή και άτυπους μηχανισμούς και 
μεθοδεύσεις εκμεταλλεύεται χωρίς έλεος τους εργαζόμενους.
Καθένας από τους κεντρικούς ήρωες αντιδρά με διαφορετικό 
τρόπο απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Τι δρόμο θα επιλέξουν 
τελικά οι ήρωές μας;

ΕΔΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΜΠΛΕ ft Prospectus
Που και πότε: Savino Live ||  20/12  || 21:00
Τιμή Εισιτηρίου: 20 Eυρώ
Κρατήσεις / Πληροφορίες: 96617309

Στο σανίδι

Εκδηλώσεις
της Οργάνωσης μας
ΕΔΟΝ Λάρνακας

Νοέμβρης
2022



21πολ ι τ ισμός

Στις 6 Νοεμβρίου 2022, στην Δημοσιογραφική Εστία στην Λευκωσία, πήρε σάρκα 
και οστά ένα διαχρονικό όραμα των μουσικών της Κύπρου. Αυτό για ίδρυση 
ενός συνδικαλιστικού φορέα μουσικών, όραμα το οποίο δημιούργησε την Ένωση 
Μουσικών Κύπρου, την συντεχνία η οποία θα καλύπτει όλους όσους εργάζονται 
και βιοπορίζονται μέσα από την μουσική. 

Οι μουσικοί της Κύπρου, ένιωσαν έντονα την ανάγκη για δημιουργία της Ένωσης με 
σκοπό να ακουστούν. Η πανδημία ξεσκέπασε τα πολύχρονα και βαθιά προβλήματα του 
κλάδου και αποκάλυψε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν από πλευράς κράτους, 
πολιτείας και θεσμών σε σχέση με τους εργαζόμενους στον χώρο της μουσικής, οι οποίοι 
είναι ουσιαστικά αθέατοι και ανύπαρκτοι. Μετά την ιδρυτική τους συνέλευση, οι μουσικοί 
δηλώνουν έτοιμοι για αγώνες και δράση, για την αξιοπρέπεια του κλάδου τους. Μόνοι σαν 
κλάδος αλλά και με άλλους συναφής κλάδους στον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, 
δήλωσαν έτοιμοι να διεκδικήσουν όλα όσα τους αναλογούν. 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε ανεπίσημα τον Μάρτιο από μια ομάδα πρωτοβουλίας και τον 
Ιούνη του 2022, στην Κοφίνου, μετά από μια άτυπη συνέλευση, εκλέγηκε μια προσωρινή 
επιτροπή η οποία θα είχε την ευθύνη για την σύσταση ενός φορέα εκπροσώπησης των 
μουσικών της Κύπρου. Η επιτροπή αυτή εργάστηκε συλλογικά και μεθοδικά, αξιοποιώντας 
συμβουλές νομικών και ανθρώπων με εμπειρία σε αυτά τα θέματα και κατέληξε ότι ο πιο 
δόκιμος τρόπος για εξυπηρέτηση των στόχων που έθεσαν ήταν η εγγραφή ως Συντεχνία. 
Το καταστατικό της Συντεχνίας προεγκρίθηκε από το αρμόδιο  τμήμα του Υπουργείου 
Εργασίας και παρουσιάστηκε ενώπιον της Ιδρυτικής Συνέλευσης στις 6 Νοεμβρίου, με 
σκοπό την άμεση κατάθεση του για έγκριση και εγγραφή της Συντεχνίας. 

Οι μουσικοί παλεύουν με την ανασφάλεια, για να παραμείνουν υπηρέτες της Τέχνης τους
Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μουσικοί και οι εργαζόμενοι στον χώρο της 
μουσικής στην Κύπρο είναι πολλά. Οι ώρες για πρόβες και προετοιμασία κάθε πολιτιστικής 
παράστασης και συναυλίας δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν, καθώς επίσης ούτε οι ώρες 
μελέτης και εξάσκησης, είτε των αυτοδίδακτων μουσικών, είτε των μουσικών με μόρφωση 
και πτυχία.  Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει καμία συλλογική σύμβαση και οι μουσικοί 
παλεύουν με την ανασφάλεια, για να παραμείνουν υπηρέτες της Τέχνης τους, κόντρα σε 
μια πολιτεία που έχει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του στο πιο χαμηλό σημείο των 
ενδιαφερόντων της. 
Όλα τα πιο πάνω έγιναν πιο έντονα κατά την διάρκεια των δύο χρόνων της πανδημίας, 
όταν τα μαγαζιά έκλεισαν και όλες οι συναυλίες και παραστάσεις ακυρώθηκαν. Έκτοτε, οι 
εξαγγελίες και οι διακηρύξεις για στήριξη των εργαζομένων από πλευράς της κυβέρνησης, 
άφησαν έξω τους εργαζόμενους στον χώρο της μουσικής, καθιστώντας τους αόρατους, 
ακόμα και σήμερα, μετά την υγειονομική κρίση. Οι μουσικοί εξακολουθούν να δουλεύουν 
σε καθεστώς ανασφάλειας. Ανασφάλιστη εργασία, τεράστια ποσά 

εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις 
οι οποίες δεν μπορούν σε πολλές 
περιπτώσεις να καταβληθούν από 
τους μουσικούς, εποχιακή εργασία, 
μη κατοχυρωμένο μεροκάματο, μη 
κατοχυρωμένη σύνταξη και άλλη 
παροχή για συνταξιοδότηση.

Άμεσες προτεραιότητες και στόχοι 
που έθεσε η Ιδρυτική Συνέλευση 

Οι άμεσες προτεραιότητες, στόχοι 
και σκοποί που έθεσε η Ιδρυτική 
Συνέλευση των Μουσικών είναι οι 
ακόλουθες: 
1. Θεσμική υπόσταση της 
Συντεχνίας 

2. Συλλογική εκπροσώπηση των μουσικών από την Ένωση Μουσικών Κύπρου στην 
συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού, για την κατοχύρωση της 
ιδιότητας του καλλιτέχνη.
3. Υλοποίηση των καταστατικών σκοπών και εγγραφή μελών στην Συντεχνία. Οι 
καταστατικοί σκοποί της Ένωσης καθώς και το ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε 
αυτήν, καθορίστηκαν από τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού και εγκρίθηκαν από την 
συνέλευση. 
4. Επαφή και συλλογή εμπειριών από συλλόγους μουσικών άλλων χωρών, με σκοπό την 
εξομοίωση της διεθνούς εμπειρίας στην κυπριακή πραγματικότητα.
5. Δημιουργία ενός πολυχώρου, ο οποίος θα αποτελέσει σημείο συνάντησης της Ένωσης 
και των μουσικών της, «το σπίτι του Μουσικού». 
6. Καταρτισμός του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δημιουργία επιτροπών με την 
συμμετοχή των μελών της Συντεχνίας για επεξεργασία θέσεων για διάφορα ζητήματα.
7. Δημιουργία ιστοσελίδας και παρουσίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για ενημέρωση 
των μελών και προβολής της δράσης της Συντεχνίας.

[Από το “Συλλογικό κείμενο - Εισήγηση πρωτοβουλίας για ίδρυση Συνδικαλιστικού 
φορέα μουσικών”]

Η ιδρυτική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία αποφάσισε ότι το Δ.Σ. της Ένωσης 
Μουσικών Κύπρου, απαρτίζεται από τα πιο κάτω 13 μέλη: 
Κούλης Θεοδώρου (πρόεδρος), Δημήτρης Φανής (αντιπρόεδρος), Φρειδερίκη Τομπάζου 
(γραμματέας), Δημήτρης Σουρουλλάς, Μιχάλης Καρακατσάνης, Γιώργος Γρηγορίου, 
Σάββας Χρυσοστόμου, Δημήτρης Μεσημέρης, Άδμητος Πιτσιλλίδης, Πέτρος Κουλουμής, 
Αννίτα Κωνσταντίνου, Κατερίνα Παράσχου, Μαρία Θεοδότου

Νοέμβρης
2022

Μήνυμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης Μουσικών Κύπρου,
Κούλη Θεοδώρου: 
“Αυτό που δεν κατάφερε η κοινωνία να καταλάβει (και σε αυτό 
είμαστε συνυπεύθυνοι) είναι ότι διαδραματίζουμε ένα πάρα πολύ 
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της. Χώρα χωρίς πολιτισμό είναι 
καταδικασμένη στον αφανισμό. 

Η μουσική κατέχει το μεγαλύτερο μέρος στην παραγωγή 
πολιτισμού και γι’ αυτό έχουμε υποχρέωση να τη διαφυλάξουμε, να 
προστατεύσουμε τους ανθρώπους της αλλά και να διεκδικήσουμε 
αυτά που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Με λίγα λόγια, 
διεκδικούμε την αξιοπρέπεια μας!

Μετά το ιδρυτικό μας συνέδριο σταματήσαμε να είμαστε αόρατοι. 
Η δική μας φωνή αποκτά πλέον οντότητα και θέση στις λήψεις 
αποφάσεων που αφορούν στη δική μας βιωσιμότητα, στο δικό μας 
μέλλον. 

Με συλλογικότητα και προπαντός ενότητα θα προστατεύσουμε τον 
κάθε συνάδελφο μουσικό και θα είμαστε παρόντες στους αγώνες 
του κάθε καλλιτέχνη.

Την 6η Νοεμβρίου αποκτήσαμε στέγη, την Ένωση Μουσικών 
Κύπρου”. 

•Άννα Παναγιώτου
Υπέυθυνη Πολιτιστικού γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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του λαού – που εμφανίστηκαν σε διάφορες χώρες και 
να τις κοινωνικοποιήσουμε με συντρόφους σε όλο 

τον κόσμο. Αφετέρου, η πρόκληση να μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα σενάριο παγκόσμιας κλιμάκωσης 

εντάσεων, στο οποίο ο αγώνας για ειρήνη ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και για έναν κόσμο απαλλαγμένο 
από εκμετάλλευση και κάθε είδους καταπίεση, έγινε 

όχι μόνο απαραίτητος αλλά και επιτακτικός. Αυτές είναι 
αναμφίβολα δύσκολες προκλήσεις, αλλά δεν μπορούμε και 

δεν πρέπει να τις αποφύγουμε.

 «Ν»: Ποια είναι η θέση της ΠΟΔΝ και ποιες οι ενέργειές της 
σχετικά με την κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων 
και εντάσεων τα τελευταία χρόνια, στην Ουκρανία, αλλά και σε 

άλλα μέρη του κόσμου; 

Το σύνθημα της ΠΟΔΝ είναι «Νεολαία ενωμένη, εμπρός για διαρκή 
ειρήνη», και δεν είναι μόνο λόγια. Αυτό το σύνθημα συνοψίζει τη 
θέση χιλιάδων νέων σε όλο τον κόσμο απέναντι στη βαρβαρότητα 

στην οποία μας 
καταδικάζει ο 

ιμπεριαλισμός. Η 
ΠΟΔΝ ιδρύθηκε μετά 
τη βαρβαρότητα 

του ναζισμού και 
φασισμού και του 

Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και, από 

τότε, αγωνιζόμαστε 
για την ειρήνη, ενάντια 
στις ιμπεριαλιστικές 

παρεμβάσεις, την 
επιθετικότητα και την 

κατοχή.
Σήμερα, μπροστά στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
στην Ουκρανία, έχουμε 

μια ξεκάθαρη και συνεπή 
θέση με την ιστορία μας, 

την οποία ο καθένας 
μπορεί να βρει και να διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 

ΠΟΔΝ. Εν συντομία, είμαστε ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, 
πλαισιώνοντάς τον πάντα στο ιστορικό του πλαίσιο, αυτό της πτώσης 

του Σοσιαλιστικού Μπλοκ, ως βασικό ορόσημο για την εδραίωση 
πολλών προβλημάτων στην περιοχή σήμερα. Το ιστορικό πλαίσιο 

περιλαμβάνει, επίσης, και το πρόσφατο πραξικόπημα του 2014, 
το οποίο προώθησαν οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ στη στρατηγική 

τους να περικυκλώσουν τη Ρωσία για να αποτρέψουν την 
παγκόσμια αναδιάρθρωση που βιώνουμε σήμερα και την 

οποία βλέπουν ως κίνδυνο για την παγκόσμια ηγεμονία 
τους.

Όλα αυτά, βεβαίως, είναι θεμελιώδη για να βάλουμε 
σε ένα πλαίσιο – και όχι να δικαιολογήσουμε – την 
τρέχουσα κατάσταση. Στην Ουκρανία, όπως και 

στην Παλαιστίνη, τη Δυτική Σαχάρα, την Κούβα ή 
την Βόρεια Κορέα, όπως και παγκοσμίως, ο λαός 

και η νεολαία του είναι αυτοί που υφίστανται τις 
συνέπειες της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. 

Είναι σαφές ότι διανύουμε μια φάση όπου 
η κλιμάκωση των εντάσεων απειλεί να 

αποτελέσει το επίκεντρο της ιστορίας 
και ο ρόλος μας πρέπει να είναι να το 

αλλάξουμε αυτό και να κάνουμε τον λαό 
πρωταγωνιστή.

 «Ν»: Φέτος γιορτάζουμε 77 χρόνια 
ζωής και δράσης της ΠΟΔΝ. Ποιος 
είναι ο προγραμματισμός δράσης 

της για την επόμενη περίοδο και 
ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι;

Τον Δεκέμβριο στον Λίβανο, 
θα πραγματοποιηθεί η 
Σύνοδος του Γενικού 

Συμβουλίου της 
Π α γ κ ό σ μ ι α ς 

Αντιμετωπίσαμε 
μια κατάσταση 

που δεν 
μπορούσαμε ποτέ 

να φανταστούμε, 
με μια απαράμιλλη 
κλιμάκωση 

εντάσεων και 
συγκρούσεων 

σε διεθνές 
επίπεδο.

Σήμερα, η 
κυπριακή νεολαία 

έχει μεγάλους 
συμμάχους 

στον αγώνα της 
ενάντια στην κατοχή, 

για ελευθερία και 
επανένωση υπό τη λύση 

ενός δικοινοτικού, 
διζωνικού, 

ομοσπονδιακού 
κράτους

 «Ν»: Τον Δεκέμβριο του 2022 συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εκλογή σας στην προεδρία της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), εκ μέρους της οργάνωσής σας (Unión de Juventudes Comunis-
tas de España - UJCE). Ποιες ήταν οι βασικές προκλήσεις και προβλήματα που έπρεπε να διαχειριστείτε αυτά 
τα τρία χρόνια ως πρόεδρος της ΠΟΔΝ;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 20η Γενική Συνέλευση της ΠΟΔΝ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, 
λίγες εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, το κλείσιμο των συνόρων και τα lockdowns, δεν είναι 
εύκολο να συνοψίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων. Εν ολίγοις, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση που δεν 
μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, με μια απαράμιλλη κλιμάκωση 
εντάσεων και συγκρούσεων σε διεθνές επίπεδο. 

Μια παγκόσμια επιδημία, η οικονομική κρίση η οποία επιταχύνθηκε, μια 
βάναυση επίθεση του ιμπεριαλισμού για να μας κάνει να πληρώσουμε 
τις συνέπειες αυτής της κρίσης, μια αναδιάρθρωση του κόσμου που 
συνοδεύεται από την κλιμάκωση των εντάσεων και το ξέσπασμα 
ανοιχτού ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης, οι σημερινοί 
ελιγμοί των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, 
οι οποίες βλέπουν σε αυτή την αναδιάρθρωση του κόσμου τον κίνδυνο 
να χάσουν τη θέση τους και το χρησιμοποιούν αυτό ως πρόσχημα για να 
κλιμακώσουν την κατάσταση.

Οι προκλήσεις θα μπορούσαν, επομένως, να συνοψιστούν σε δύο. 
Αφενός, όσον αφορά την πανδημία, η ανάγκη να μπορούμε να δράσουμε 
παγκοσμίως παρά τους περιορισμούς και τα εμπόδια στις μετακινήσεις, 
μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε τους τρόπους πάλης και άσκησης πολιτικής κινητοποίησης και 
προπαγάνδας. Επίσης, να διδαχθούμε από τις εμπειρίες – επικοινωνιακές και οργάνωσης 
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Διανύουμε μια 
φάση όπου η 

κλιμάκωση των 
εντάσεων απειλεί 

να αποτελέσει το 
επίκεντρο της ιστορίας 

και ο ρόλος μας 
πρέπει να είναι να το 

αλλάξουμε αυτό 
και να κάνουμε 

τον λαό 
πρωταγωνιστή.

Ομοσπονδίας Δημοκρατικών 
Νεολαιών. Σε αυτή τη 
συνάντηση, οι Οργανώσεις - 
μέλη μας θα είναι σε θέση να 
συζητήσουν δημοκρατικά και 
υπεύθυνα το έργο που έγινε κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου και 
τις προτεραιότητες στις οποίες πρέπει 
να στοχεύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, ο 
κύριος στόχος πρέπει να είναι να συνεχίσει 
να γίνεται η ΠΟΔΝ μια πιο μαχητική 
οργάνωση, όπου εθνικοί και διεθνείς στόχοι 
να γίνονται αντιληπτοί ως ένα και το αυτό. 

Από τη μία, χρειαζόμαστε την ΠΟΔΝ να είναι 
παρούσα σε κάθε χώρα και να είναι μέρος των 
καθημερινών αγώνων των νέων εργαζομένων και 
φοιτητών, αλλά και να κατανοήσουμε ότι ο αγώνας 
που δίνουμε όλοι στις χώρες μας είναι μια μεγάλη 
συνεισφορά στον διεθνή αγώνα. Από την άλλη, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, η εξεύρεση κοινών δράσεων 
για να αγωνιστούμε μαζί ενάντια στον κοινό εχθρό μας – 
τον ιμπεριαλισμό – θα είναι επίσης κρίσιμη. Ως εκ τούτου, 
οι διεθνείς εκστρατείες, ο ρόλος της κάθε οργάνωσης σε 
αυτές τις εκστρατείες και η δυνατότητα φιλοξενίας του 20ου 
Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, θα αποτελέσουν 
το βήμα για κρίσιμες συζητήσεις, ούτως ώστε να τεθεί μια ατζέντα 
ικανή να αντιμετωπίσει τους προαναφερθέντες στόχους.

 «Ν»: Περισσότερες από 270 ημέρες έχουν περάσει από την απαγωγή 
των συντρόφων μας Mikhail και Alexander Kononovich από τις Υπηρεσίες 
Ασφαλείας του αντιδραστικού Ουκρανικού καθεστώτος. Ποιες δράσεις 
αλληλεγγύης έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η ΠΟΔΝ και ποιες 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στο άμεσο μέλλον για τους απαχθέντες 
συντρόφους μας;

Για εμάς, για την αντιιμπεριαλιστική νεολαία, εκτός από όσα προαναφέρθηκαν, 
η αλληλεγγύη με τον Mikhail και Alexander Kononovich είναι προτεραιότητα από 
τότε που απήχθησαν από την Υπηρεσία Ασφαλείας του ουκρανικού αντιδραστικού 
καθεστώτος. Γι’ αυτό έχουμε μελετήσει όλους τους δυνατούς τρόπους για να 
αποτρέψουμε τη δολοφονία τους, να σταματήσουμε τα βασανιστήρια, να βάλουμε τέλος 
στην παραβίαση των δικαιωμάτων τους και να επιτύχουμε την απελευθέρωσή τους.

Αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες. Πρώτα απ’ 
όλα, διπλωματικές ενέργειες ώστε οι ουκρανικοί θεσμοί να αισθανθούν τη διεθνή πίεση, αν 
και είναι αλήθεια ότι δεν ήταν ο κεντρικός πυρήνας αυτού του αγώνα. Δεύτερον, νομική 
υποστήριξη για να μπορέσουν να αποφύγουν τις συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
τους, η οποία στην υπεράσπιση ήταν σημαντική για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε 
τη νομική τους κατάσταση, τους λόγους της σύλληψης και να δούμε πώς θα προχωρήσουν 
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, λίγα μπορούμε να περιμένουμε 
από οποιαδήποτε δικαιοσύνη στην υπηρεσία των κυρίαρχων τάξεων, σε μια χώρα με 
έντονα αντιδραστικό χαρακτήρα, που υποστηρίζεται από φασιστικές και ακροδεξιές 
δυνάμεις και σε ένα περιβάλλον ιμπεριαλιστικού πολέμου, όπου οι νόμιμες εγγυήσεις 
μειώνονται δραστικά. Τρίτον, οι ατομικές πιέσεις, οι οποίες ήταν επίσης καθοριστικές 
για την άσκηση πίεσης στους ουκρανικούς θεσμούς. Σε αυτές, αξίζει να σημειωθούν οι 
επιστολές που στάλθηκαν σε πρεσβείες της Ουκρανίας με αίτημα για ενημέρωση για 
την κατάσταση του Mikhail και του Alexander και την άμεση απελευθέρωσή τους, 
καθώς και τις ενέργειες στα κοινωνικά δίκτυα για ενίσχυση της αλληλεγγύης.

Ωστόσο, τελευταία καταφέρνουμε να βρούμε τα πιο αποτελεσματικά μέσα πίεσης 
τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη. Και είναι η λαϊκή κινητοποίηση, 
η οποία εκδηλώθηκε με ποικίλους τρόπους. Πραγματοποιήσαμε κινητοποιήσεις 
μπροστά από πρεσβείες της Ουκρανίας σε διάφορες χώρες, μετατρέψαμε το 
σύνθημα “Ελευθερία στους Kononovich” σε έναν από τους κύριους άξονες στη 
διαδήλωση ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, πήραμε πανό 
για την απελευθέρωσή τους σε ποδοσφαιρικούς αγώνες με την εθνική ομάδα 

της Ουκρανίας, ξεκινήσαμε μια Διεθνή Εβδομάδα Αλληλεγγύης με αφορμή τις 250 ημέρες της απαγωγής 
τους, έχουμε οργανώσει πολλές εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τα λόγια των ίδιων των αδελφών Kononovich, αυτές οι ενέργειες ήταν κρίσιμες για να 
αποφευχθεί η δολοφονία τους στα χέρια των Ουκρανών αντιδραστικών και για να καθυστερήσει 

και να καταστεί σαφές ο πολιτικός χαρακτήρας της δίκης για την κομμουνιστική και 
αντιιμπεριαλιστική τους μαχητικότηα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα των δυνατοτήτων 

του διεθνιστικού αγώνα. Αυτό πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για να ενισχύσουμε τον 
αντιιμπεριαλιστικό μας αγώνα. 

 «Ν»: Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να ακούσουμε το μήνυμα του προέδρου της ΠΟΔΝ 
προς την αγωνιζόμενη νεολαία της Κύπρου και την ΕΔΟΝ.

Θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα ενθάρρυνσης στην κυπριακή νεολαία. 
Πράγματι, δεν είναι εύκολες εποχές για να είσαι νέος και αντιιμπεριαλιστής. 

Δεν είναι εύκολοι καιροί για να παλέψεις. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί 
δικαιολογία για να τα παρατήσουμε ή να παραπέσουμε σε αποθάρρυνση, 

απογοήτευση και απελπισία. Σήμερα, η κυπριακή νεολαία έχει μεγάλους 
συμμάχους στον αγώνα της ενάντια στην κατοχή, για ελευθερία και επανένωση υπό τη λύση ενός δικοινοτικού, διζωνικού, 

ομοσπονδιακού κράτους με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα, μια ιθαγένεια, με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων. 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών δεν ξεχνά τον στόχο σας και τον κάνουμε δικό μας, δεν πρόκειται 
να αφήσουμε κανέναν πίσω. Ομοίως, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσάς και να αγωνιστούμε μαζί για 

τους στόχους της νεολαίας και των ανθρώπων όλου του κόσμου. Λέμε στην νεολαία της Κύπρου να οργανωθείτε, 
να κάνετε το βήμα ενισχύοντας οργανώσεις όπως η ΕΔΟΝ, για να αγωνιστούμε μαζί ενάντια σε αυτούς τους 

καιρούς της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Και σε όσους από εσάς είστε ήδη οργανωμένοι, σας χρειαζόμαστε 
να συνεχίσετε να παλεύετε, με την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να τερματίσουμε την εκμετάλλευση και κάθε 

είδους καταπίεση. Παρά τις δυσκολίες, όπως έλεγε και ο ποιητής Miguel Hernández σε ένα από τα γνωστά 
ποιήματά του «υπάρχει μια αχτίδα λιακάδας στον αγώνα, που αφήνει πάντα την σκιά ηττημένη». Είμαστε 

σίγουροι ότι η κυπριακή νεολαία, ότι οι σύντροφοί μας από την ΕΔΟΝ, είναι σήμερα μια ακόμη αχτίδα 
ελπίδας και ότι μαζί με την υπόλοιπη νεολαία του κόσμου θα νικήσουν το σκοτάδι του ιμπεριαλισμού.

•Συνέντευξη και Επιμέλεια Άννα Παναγιώτου, 
Μέλους Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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