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πιο πάνω λεζάντα μπορεί 
αν παραλληλιστεί με 
τον καλύτερο τρόπο 
με τους στόχους που 
έθεσε η Οργάνωση μας 
ένα χρόνο πριν, στο 
20ο της Συνέδριο. Αν 
και ο προγραμματισμός 
δράσης της ΕΔΟΝ 

συμβαδίζει με την ακαδημαϊκή (Σεπτέμβρης 
- Αύγουστος) και όχι με την ημερολογιακή 
χρονιά (Γενάρης - Δεκέμβρης) τα μέχρι 
στιγμής αποτελέσματα, με την ολοκλήρωση 
της Οργανωτικής Εξόρμησης 2022-2023, 
αλλά και στους διάφορους σταθμούς, 
μας αφήνουν ικανοποιημένους και μας 
γεμίζουν με αισιοδοξία ότι με συνέχεια 
της σκληρής και στοχευμένης δουλείας 
που γίνεται μπορούμε να πετύχουμε τους 
στόχους μας.

Δίνουμε έμφαση στην σωστή στοχοθέτηση. 
Δηλαδή ο στόχος που τίθεται να είναι 
ρεαλιστικός από την μια και από την άλλη 
να μην μπορεί να καλυφτεί με ευκολία. 
Η πιο πάνω λογική μας επιτρέπει να μην 
παραιτούμαστε και να δουλεύουμε εντατικά 
μέχρι την κάλυψη του, αντίστοιχα. Επίσης 
έμφαση δίνεται στο να γίνεται συλλογική 
δουλεία αλλά και συλλογική ενημέρωση, 
για το που βρισκόμαστε σε όλη την πορεία 
προς τον τελικό στόχο.

Καταφέραμε σε αυτόν τον ένα χρόνο να 
εφαρμόσουμε την λογική της επίτευξης των 
επί μέρους στόχων (ποσοτικών/ποιοτικών) 
που τίθενται και όχι μόνο στην κάλυψη του 
συνολικού. Αυτό μας δίδει την δυνατότητα 
να στοχοπροσηλωνόμαστε σε συγκεκριμένα 
καθήκοντα, μέσα σε συγκεκριμένες 
περιόδους χωρίς να «χανόμαστε» μέσα στα 
διάφορα επί μέρους και έκτακτα ζητήματα, 
που προκύπτουν.

Στα θετικά μπορεί να καταγραφεί και το 
γεγονός ότι μετρούνται πλέον σε τακτά 
διαστήματα και οι ποιοτικοί στόχοι. 
Διαφαίνεται ότι μέσα από αυτή την 
προσέγγιση, όχι μόνο έχουμε καλύτερη 
εικόνα αλλά είναι βοηθητικό στο να 
γινόμαστε καλύτεροι και να ανεβάζουμε 
τον πήχη. Θέλουμε να εμπεδώσουμε την 
οργανωτική αντίληψη ότι ο όποιος πολιτικός 

και οργανωτικός στόχος τίθεται, πρέπει να κατακτιέται στο χρονικό πλαίσιο που 

H

τίθεται, 
χ ω ρ ί ς 

παρατάσεις και 
αναβολές.

Συνοψίζοντας, για να 
αναμετρηθούμε και να είμαστε 

νικητές σε όλες τις μάχες που έχουμε 
να δώσουμε το 2023 πρέπει να καταφέρουμε 

να πετύχουμε την διαλεκτική σχέση μεταξύ της 
ποσοτικής (να καταμετρηθούμε και να ‘μαστε όλοι) 

και της ποιοτικής δουλείας (να μετρηθούμε και να ‘μαστε 
επαρκείς).

Εντατικοποιούμε την 
δουλειά μας
για το Οικονομικό 
Διάβημα (ΟΔ)

Ξεκίνησε από τον 
Δεκέμβρη -μέσα 
σε μια δύσκολη 
και απαιτητική 
περίοδο- το ΟΔ 
της ΕΔΟΝ. Το 
κάλεσμα στα 
μέλη και τους 
φίλους της 
Οργάνωσης για 
άμεση (μέσω 
λαχνών) και 
έμμεση (μέσω 
εκδηλώσεων) 
ενίσχυση της 
ΕΔΟΝ. Το ΟΔ 
πρόκε ι τα ι 
γ ι α 

οικονομικό, αλλά πρωτίστως πολιτικό 
καθεχρονικό καθήκον. Η οποιαδήποτε 
συνεισφορά από το υστέρημα της καθεμιάς 
και του καθενός -στις δύσκολες συνθήκες που 
αντιμετωπίζουμε- είναι ένα ακόμα λιθαράκι 
για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της 
ΕΔΟΝ. Εντοπίζουμε την ανάγκη αύξησης της 
οικονομικής επάρκειας από ιδία έσοδα, την 
ίδια στιγμή που διαβάζουμε τις οικονομικές 
πραγματικότητες που βρίσκονται γύρω μας. 
Το ΟΔ ολοκληρώνεται τον Μάιο με βάση τον 
Προγραμματισμό Δράσης. Η επιτυχημένη 
περσινή χρονιά, και η μέχρι στιγμής κάλυψη 
από τις Επαρχιακές Οργανώσεις μας 
βεβαιώνουν ότι μπορούμε να πετύχουμε 
ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά και στο ΟΔ.

10 χρόνια διακυβέρνησης Δημοκρατικού 
Συναγερμού ήταν αρκετά

Στην τελική ευθεία μπήκε ο μακρύς 
αγώνας των Προεδρικών Εκλογών. 
Διαφαίνεται αυτό που λέγαμε από 
την αρχή. Ότι δηλαδή, οι Προεδρικές 
Εκλογές δεν είναι και δεν ήταν ποτέ 
αγώνας ταχύτητας αλλά μαραθώνιος. 
Η Ανεξάρτητη Υποψηφιότητα 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη που 
μπήκε στην «κούρσα» τελευταία, 
αποκτά μέρα με την μέρα ολοένα 
και περισσότερες προοπτικές. 
Υπάρχει μια δυναμική το τελευταίο 
διάστημα που αποτυπώνεται στις 
δημοσκοπήσεις και στην επαφή 

με τον κόσμο. Με τη δουλειά, με τη ψήφο μας, με τη 
νίκη του Α. Μαυρογιάννη η ευχή για «καλή χρονιά» 
μπορεί να γίνει πράξη.**

Επιτακτική η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης 
των μισθών | Επιτακτική η νίκη των εργαζομένων 
στη μάχη για επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής 

Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ)

Ο χειμώνας μπήκε και το κρύο είναι τσουχτερό. Αρκετοί 
συνάνθρωποι μας δεν μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους 
ζεστό. Τσουχτερές παραμένουν και οι τιμές στην αγορά 
παρατηρώντας συνθήκες παρατεταμένης και έντονης 
ακρίβειας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το συνδικαλιστικό 
κίνημα δίνει τη μάχη απέναντι στους εργοδότες για διαφύλαξη 
της ΑΤΑ και την απόδοση της στη βάση της φιλοσοφίας της. 
Ο Γενάρης είναι καθοριστικός μήνας. Το συνδικαλιστικό 
κίνημα προειδοποιεί με δυναμική και καθολική αντίδραση 
απαντώντας στην αξίωση των εργοδοτών για κατάργηση της 
ΑΤΑ. Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ πρέπει να σταματήσει να νίπτει τας 
χείρας της και να τοποθετηθεί. Οι εργοδότες να σεβαστούν την 
υπογραφή που έβαλαν στην μεταβατική συμφωνία του 2017 και 
να σταματήσουν να εγείρουν ζήτημα κατάργησης της ΑΤΑ κάθε 
φορά που ανοίγει διάλογος. Η ιδεολογική και πολιτική ταύτιση 
της κυβέρνησης με τα συμφέροντα των εργοδοτών επιβεβαιώνει 
τη σημασία που έχει ο προσανατολισμός της εκτελεστικής 
εξουσίας.
** Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ | 30/12/2022 | 
Πρωτοχρονιάτικη συνάντηση-συνεστίαση ΕΔΟΝ

•Σάββας Χριστοφόρου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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Βραβείο ‘Ηρόδοτου’
Είναι η αλήθεια πως η απονομή του συγκεκριμένου βραβείου Ιστορίας ήταν 

πραγματικά δύσκολη για την κριτική μας επιτροπή. Στην Κύπρο είμαστε, και ως 
γνωστόν η καθημερινή κακοποίηση της Ιστορίας αποτελεί ίδιον του μεγαλύτερου μέρους 
του πολιτικού φάσματος. Παρολαυτά, νικητής στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι ο 
εκπρόσωπος Τύπου της Συμμορ…εεε του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου. Συγκεκριμένα, 
ο Δημήτρης μας με την αμίμητη του τοποθέτηση περί του ότι η εισβολή στην Ουκρανία 
‘Είναι η πρώτη εισβολή με στρατιωτικά μέσα, η πρώτη παραβίαση συνόρων που γίνεται, 
μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου’ δεν άφησε και πολλά περιθώρια στους 
ανταγωνιστές του. 

Να ξέρεις φίλε Δημήτρη σύσσωμη η κριτική επιτροπή των χρυσών Βατόμουρων της ‘Ν’ 
είναι μαζί σου. Προφανώς και δεν φταις εσύ…τόσους πραξικοπηματίες στέγασε το  κόμμα 
σου, δεν ευρέθηκε ένας να σε θυμίσει για τα κατορθώματα του και την Τούρκικη Εισβολή; 

Βραβείο ‘Σωτήριο έτος 2023’
Πολλοί γλυκοκοίταξαν το βραβείο σύγχρονης σκέψης και λόγου, το ‘φορτσάρισμα’ 

όμως του Α. Θεμιστοκλέους το τελευταίο διάστημα δεν άφησε περιθώρια σε κανένα. 
Τον ακούσαμε να λέει ότι θα ‘σάσει’ συνάδελφο του, να παριστάνει τον παλιάτσο 
στην επιτροπή παιδείας της Βουλής, να μας λέει ‘πόρνικες και ομοφυλικές εποχές’, να 
παραληρεί μπροστά στο ενδεχόμενο εισαγωγής σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και 
άλλα πολλά κάνοντας περήφανο τον πολιτικό χώρο που τον ανέθρεψε, της κλασσικής 
κυπριακής δεξιάς και ακροδεξιάς. Έτσι είναι όμως, κάθε χώρα έχει τα time zone 
της. Στην Κύπρο είμαστε 2 ώρες μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, 7 ώρες μπροστά 
από την Νέα Υόρκη, μια ώρα μπροστά από το Παρίσσι και 9 δεκαετίες πίσω από τον 
υπόλοιπο κόσμο όταν ανοίγουν το στόμα του άνθρωποι όπως τον Θεμιστοκλέους. 
Να του ευχηθούμε λοιπόν καλό νέο χρόνο και μακάρι το 2023 να βρει αυτόν και 

τους όμοιους του στον χώρο που τους ενώνει: Το χρονοντούλαπο της Ιστορίας. 

Βραβείο Ακροβασίας
Κύριε Γιώρτσιο αξιέπαινη η προσπάθεια σας. Κύριε Μαρίνο και εσένα αλλά δεν 

ήταν πρωτότυπη. Οπότε το βραβείο καταλήγει δικαιωματικά στον πρίγκιπα της 
καρδιάς, Νικόλα Παπαδόπουλο για τις συνεχόμενες κωλοτούμπες του. Πρώτα η 
στήριξη σε ένα Υπουργό και βασικό στέλεχος της -κατ’ εκείνον- πιο διεφθαρμένης 
κυβέρνησης και έπειτα η ψήφος υπέρ του μουσείου Γρίβα μας έκαναν να ανασύρουμε 
την Ιστορική ατάκα του Δ. Κουτσούμπα: ‘ΤΟΣΗ ΨΥΧΕΔΕΛΕΙΑ’. 

Και να μου φέρνει η Αναγέννηση την Έλλη Κοκκίνου για Christmas Party. Φέρτε ρε 
την Βανδή να τραγουδήσουν με τον Νικόλα το ‘Έχει ο καιρός γυρίσματα’.

Βραβείο ‘Διαφθορά με Διαφορά’ 
Τα είπαμε και πέρσυ τα λέμε και φέτος. Ο Ν. Αναστασιάδης και η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ 

παίζουν πλέον σε διεθνές επίπεδο στην εν λόγω κατηγορία. Τι να επαναλάβουμε; 
Τα διαβατήρια; Τους ημετέρους; Τα μιτσοκαμμήματα; Τους Γιαννάκηδες; Τη φίμωση 
κάθε ανεξάρτητου φορέα; Και είναι και ο Μ. Δρρουσιώτης να γράφει βιβλία και να 
μας ‘κολάζει όλο και περισσότερο’. Πάντως κ. Νίκο Αναστασιάδη εμείς είμαστε 
σίγουροι πως θα δώσεις απαντήσεις όπως υποσχέθηκες. Μπορεί και όχι. Συνεχίζουμε. 

Επίσης να υπενθυμίσουμε πως οι εορτασμοί για την πρωτιά στη κατηγορία Διαφθορά 
θα πραγματοποιηθούν στο Προεδρικό με εκατοντάδες καλεσμένους. Όλοι διορισμένοι 
συνεργάτες στο προεδρικό. 

Βραβείο ειδικών δυνάμεων

Εννοείται πάει στο πιο creative επιτελείο του κόσμου. Αυτό του Ν. Χριστοδουλίδη 
που επινόησε τα περιβόητα διαδικτυακά task forces και τα ψεύτικα προφιλ σε fully 
luben vibes. Είναι αυτά τα task forces αλλά και τα screenshots που κυκλοφορήσαν 
που μας χάρισαν αμίμητες στιγμές, από ‘τεράτσια’ μέχρι ‘αχάπαρους’. 

Όχι τίποτε άλλο κύριε Χριστοδουλίδη μου αλλά αν αυτά κατάφεραν να κυκλοφορήσουν, 
αγχωνόμαστε τι μπορεί να περιέχει η περιβόητη μυστική συμφωνία με το ΔΗΚΟ; 
ΤΙ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ; 

Τρείς χωρίς τον Κούκο vol.2 

Εννοείται και πάλι πάει στην ΕΔΕΚάρα [όση άφησε] του Μαρίνου Σιζόπουλου. 
Ήταν που ήταν διαλυμένη προ πολλού με τους χειρισμούς του, αυτές οι προεδρικές 
φαίνεται δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Όση σοβαρή υπήρχε στηρίζει Μαυρογιάννη, οι 
κλασσικοί απορριπτικοί είναι με τον Κολοκασίδη και εσύ κ. Μαρίνο, με κάτι αντίδικους 
σου [κλάμα] προσποιήστε ότι τα βρίσκετε με τον Χριστοδουλίδη, προσβλέποντας 
στην καρέκλα. 

Τελικά κ. Μαρίνο άφησες καθόλου κόμμα; 

Βραβείο ‘Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς’
Το εν λόγω βραβείο, καταλήγει δικαιωματικά, που αλλού; Στην περήφανη 

Πρωτοπορία. Η όχι και τόσο φοιτητική, παράταξη της Πρωτοπορίας για ακόμα 
μια χρονιά επανέλαβε εαυτό, βεβαιώνοντας τον ρόλο της ως το meme factory του 
φοιτητικού κινήματος και χαρίζοντας μας στιγμές άφθονου γέλιου. Πως να μην 
περιμένει κανείς του Πρωτοπόρους για άλλη μια χρονιά να προβάλλουν την θέση 
τους για αδιανέμητο κονδύλι και στο τέλος πάλι να εκτίθενται από το ίδιο τους το 
κόμμα στη βουλή; Πως μπορεί να μας εκπλήσσει το μωσαϊκό [Αβέρωφ μαθαίνουμε 😊] 
των τοπικών τους οργανώσεων που στον ένα χώρο είναι ενωτικές, αλλού ειρηνιστές 
και αλλού απλά υπάρχουν; Υπάρχει όντως κανείς που βρήκε παράξενο το γεγονός 
ότι ο Πρωτοπόρος πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ και συνακόλουθοι αυτόν, παραπλανούσαν 
συνειδητά ακόμα και από ραδιοφωνικούς σταθμούς για το στεγαστικό ζήτημα; 

Αφού…αυτοί είναι.  

Βραβείο Ξε-καθαριότητας
Το βραβείο ξεκάθαρα καταλήγει στον new [εδώ γελάμε πολύ] big thing [εδώ 

γελάμε περισσότερο]. Στο γλυκό παιδί, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ξεκάθαρα 
Ξεκάθαρος σε όλα. Είτε πρόκειται για θέσεις για την παιδεία για την οικονομία για 
την υγεία ή ακόμα και για το Κυπριακό. Πραγματικά, αν παίρναμε ένα εύρω για κάθε 
φορά που ο Νίκος Χριστοδουλίδης τοποθετούταν χωρίς να τοποθετηθεί ουσιαστικά, 
δεν θα χρειαζόμασταν το οικονομικό διάβημα. 

Εμείς, ως κριτική επιτροπή των Χρυσών Βατομούρων, προκαλούμε και προσκαλούμε τα 
Ρεκόρ Guinness να βραβεύσουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις περισσότερες χρήσεις 
μιας συγκεκριμένης λέξης [ΞΕΚΑΘΑΡΑ] σε μια συνέντευξη. Μπας και διακριθεί και 
αυτός καμιά φορά σε διεθνές επίπεδο γιατί ως ΥΠΕΞ μόνο…πυροτεχνήματα και πόνο. 

Βραβείο ‘Τα ξαναφτιάξαμε και είμαστε ωραίοι’ 
Το συγκεκριμένο βραβείο Έρωτα καταλήγει στο πιο συναγερμικό ζευγάρι, 

Αβέρωφ-Αναστασιάδη. Η σχέση του ΠτΔ και του Πρόεδρου του ΔΗΣΥ πέρασε από 
τρικυμίες. Ο Νίκαρος πιάστηκε να φλερτάρει με τον δεύτερο συναγερμικό υποψήφιο Νίκο 
Χριστοδουλίδη, σκορπώντας πανικό στις τάξεις του Συναγερμού. Μέχρι και ‘ελέφαντα 
στο δωμάτιο’ τον χαρακτήρισε ο Αβέωφ. Το θέμα κ. Νεοφύτου ήταν με ποιον βρισκόταν 
στο δωμάτιο. 

Σε κάθε περίπτωση το ζεύγος της διαφθοράς φαίνεται να έλυσε τα προβλήματα του και 
ξανά πήρε μπρος η κασέτα της ‘Ιστορικής παράταξης που δεν μπορεί να προδοθεί’ και 
της ‘κληριδικής παρακαταθήκης’ και όλα αυτά τα ντεκατανς. Μάλιστα το καθοριστικό 
ερωτικό τετ-α-τετ πραγματοποιήθηκε στο λόφο του Προεδρικού λες και το Προεδρικό 
είναι το οικογενειακό τους σπίτι. Αν όντως έτσι το αντιλαμβάνονται, τότε να 
ετοιμαστούν για έξωση τον ερχόμενο Γενάρη. 

Βραβείο ‘Εγώ και εσύ, οργάνωση Χ’
Εννοείται καταλήγει για άλλη μια χρονιά στο ακτύπητο δίδυμο ΔΗΣΥ-ΕΛΑΜ. 

Με μια διαφορά από πέρσυ. Φέτος δεν είναι μόνο το ότι χέρι χέρι τα κολλητάρια 
ψήφισαν όλα τα αντιλαϊκά νομοσχέδια της κυβέρνησης. Ούτε μόνο η συγκινητική 
στιγμή όπου η Αννίτα μας επιχείρησε -αποτυχημένα- να μας πείσει ότι δεν χρωστά 
την εκλογή της στο ΕΛΑΜ, όταν οι νεοναζί της ζήτησαν χάρες εντός βουλές. Φέτος, 
είναι και η ανάσυρση του πατερούλη τους του ‘Πελλογιωρκού’. 

Και δεν έφθανε αυτό, το πλέον ωραίο ήταν που έφεραν και ‘τους παρέες τους’ 
έξω που τη Βουλή όπου τους ακούσαμε να καλούν την ΕΟΚΑ Β’ να ξαναχτυπήσει, 
μαρτύρησαν την επιθυμία τους για βόμβες στο ΑΚΕΛ, ενώ ζήτησαν επανάληψη 
ψυχαγωγικής εκδρομής στο Τρόοδος. Αλλά ας το δούμε και λίγο, από τη θετική 

του πλευρά. Θα μπορούσαν να έρθουν με τα τανκς . Πρώτη φορά θα’ ταν;

Βραβείο ‘Εν του εΚΑΙΛΗσεν’

Το συγκεκριμένο βραβείο πάει στον άμωμο, τον αμόλυντο, τον άριστο των αριστών, 
Λουκά Φουρλά. Μα κύριε Φουρλά μου να σε προσεγγίσει η Καιλή για το Qatar Gate 
και να μην της καηλήσεις; Για την καταδίκη του προέδρου για τα χρυσά διαβατήρια 
μια χαρά εψήφισες κατά. Τόσα σκάνδαλα μια χαρά τα κατάπιες. Μην κάνεις τον 
δύσκολο. Έχεις ένα Δημοκρατικό Συναγερμό να εκπροσωπήσεις μην το ξεχνάς. 

Φυσικά, το timing σου είναι ύποπτο. Μήπως της εκαιλησες και ντρέπεσαι να μας 
το πεις; Who knows?

Βραβείο Ηθοποιός σημαίνει φως

Δεν είναι τόσο οι παρελθοντικές παραστάσεις. Δεν είναι ούτε o ρόλος του πεζινάρη, 
του ταβερνιάρη, του χτιστά. Είναι οι συγκινητικές ομιλίες για τη περήφανη συναγερμική 
παράταξη. Είναι δακρύβρεχτες αναφορές της προσωπικής του ζωής και για το πως 
ξεκίνησε από τις αβλατζίες και τις μάντρες. Είναι οι γεμάτες ρίγος ομιλίες για το πόσο 
τιμονιέρης είναι. Μα πάνω απ’ όλα, είναι όλες εκείνες οι προτάσεις που προτάσσει, 
αλλά δέκα χρόνιας εξουσίας δεν τα θυμήθηκε ποτέ. 
Εσύ μεγάλε δεν είσαι για βατόμουρα της Νεολαίας. Είσαι για Όσκαρ.
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Ο Παναγιώτης Τσαππής είχε καταλάβει από μικρός πως η μουσική είναι το στοιχείο του;

Η ενασχόληση μου με τη μουσική ξεκίνησε σε σχετικά προχωρημένη ηλικία, γύρω στα 14 
μου χρόνια. Δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια και γενικά οι αναφορές που λάμβανα 
όσον αφορά τη μουσική ήταν σχεδόν μηδαμινές. Κατά την εφηβεία ξεκίνησαν να φτάνουν στο 
σπίτι κάποια άλμπουμ, μέσω του αδερφού μου και κάποιων φίλων, κυρίως από ελληνική, 
αλλά και ξένη δισκογραφία. Μέχρι τότε η κύρια ενασχόλησή μου ήταν το ποδόσφαιρο. Για 
κάποιο λόγο, από τα πρώτα μου κιόλας ακούσματα, είχε δημιουργηθεί η επιθυμία να μάθω 
να εκτελώ τη μουσική που τόσο απολάμβανα. 

Γενάρης
2023

Ξεκινώντας τη μουσική μου εκπαίδευση, η αγάπη μου γι’ αυτή μεγάλωνε 
ακόμα παραπάνω - κλέβοντας σιγά-σιγά όλο και περισσότερο χρόνο 
από τις υπόλοιπες ενασχολήσεις μου. Μπορεί να μην είχα καταλάβει 
από μικρός ότι η μουσική είναι το στοιχείο μου, αλλά μέχρι και σήμερα 
νιώθω πως από πάντα με περίμενε να την ανακαλύψω.

Τόσο οι μελωδίες, όσο και οι στίχοι που γράφεις αφήνουν μια αλλιώτικη 
γεύση και μια έντονη επίγευση! Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πηγή που 
τείνεις να εμπνέεσαι;

Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ακριβώς είναι αυτό που εννοούμε με τον 
όρο έμπνευση. Για μένα προσωπικά, έμπνευση είναι η στιγμή της τέλειας 
συνεργασίας του υποσυνείδητου με το συνειδητό - κατά την οποία 
μπαίνουν σε σειρά οι κρυμμένες μας σκέψεις με περίτεχνο τρόπο. Δεν 
θα μπορούσα να πω πως υπάρχει συγκεκριμένη πηγή από την οποία 
εμπνέομαι. Πιστεύω πως απλά γίνεται μια προσπάθεια εξωτερίκευσης 
των συναισθημάτων που συλλέγω από την καθημερινότητά μου, με 
σκοπό να τα γνωρίσω και εγώ ο ίδιος καλύτερα, προτού τα μοιραστώ 
με τους άλλους. 

Πως διαχειρίζεσαι τις περιόδους που ο “δαίμον” της μη έμπνευσης σε 
γυροφέρνει; 

Δεν έχω κάνει ποτέ διαχωρισμό σε περιόδους έμπνευσης και μη έμπνευσης 
-τουλάχιστον όχι συνειδητά. Όταν σε μια χρονική περίοδο δεν έχεις να 
πεις κάτι, είναι ανώφελο να πιέζεις τον εαυτό σου να το κάνει, καθώς η 
έμπνευση και η δημιουργία έρχονται αβίαστα. Κάθε φορά που πιέζω τον 
εαυτό μου να δημιουργήσει, νιώθω πως το αποτέλεσμα δεν προκύπτει 
από εμένα, αλλά από εξωγενείς παράγοντες. Λίγες μέρες κιόλας μετά, 
αισθάνομαι πως ούτε καν μου ανήκει. Οπότε, η έμπνευση έρχεται σαν 
μια φυσική λειτουργία προκαλώντας σε να τη διαχειριστείς όσο καλύτερα 
μπορείς. 

Αν μπορούσα να το παρομοιάσω… θα έλεγα ότι η έμπνευση λειτουργεί 
όπως ακριβώς και η βροχή που έρχεται κατά περιόδους. Όταν απουσιάζει, 
αν γεμίζεις τις μέρες σου με ωφέλιμες ενασχολήσεις, η βροχή θα βρει - 
με τον ερχομό της - μια γη ικανή για να καρποφορήσει!

Τι έχει να προσφέρει η διάχυση της μουσικής παιδείας στην κυπριακή 
κοινωνία;

Η μουσική εκπαίδευση, βραχυπρόθεσμα, προσφέρει στ@ν μαθητευόμεν@ 
όχι μόνο γνώσεις μουσικής, αλλά και εργαλεία που συμβάλλουν στην 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε πολλές έρευνες φάνηκε πως η μουσική 
εκπαίδευση κάνει τα παιδιά πιο έξυπνα, αναπτύσσει τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες και κατ’ επέκταση την αυτοπεποίθησή τους, τα κάνει πιο 
πειθαρχημένα, μειώνει το στρες, ξυπνάει τη δημιουργικότητά τους και 
τα ωθεί στο να ορίζουν στόχους και να τους εκπληρώνουν. 

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο - κατά τη δική μου γνώμη - μια σωστή μουσική 
παιδεία δημιουργεί άτομα με βαθιές αναζητήσεις και ευαισθησίες, με 
αποτέλεσμα να λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας κατά της 
εγκληματικότητας σε οποιαδήποτε μορφή. Ως εκ τούτου, η μουσική 
εκπαίδευση, αλλά και η έκθεση γενικώς στον κόσμο της καλλιτεχνίας, 
συντελεί στην πιο ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Μου φαντάζει 
εξαιρετικά δύσκολο να εγκληματήσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος 
δακρύζει ακούγοντας όπερα ή κοιτώντας ένα πίνακα ζωγραφικής.

Τι ρόλο πιστεύεις ότι έχει ή θα έπρεπε να έχει το κράτος στην προαγωγή 
της μουσικής στη χώρα μας;

Δυστυχώς, πάντα είχα αρνητική εικόνα για τον τρόπο που το κράτος μας 
αντιμετώπιζε τη μουσική και κατ’ επέκταση τους μουσικούς στη χώρα 
μας. Για κάποιο λόγο που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω, το μάθημα 
της μουσικής, κατά την πρώιμη εκπαίδευση -αλλά και σε μεταγενέστερο 
στάδιο - αντιμετωπιζόταν πάντα ως ένα μάθημα δευτερεύουσας αξίας. 
Αυτό με θλίβει και συνάμα με προβληματίζει πάρα πολύ. Η μουσική 

και γενικά οι τέχνες, δεν λειτουργούν μόνο 
ως μέσο διασκέδασης - όπως λανθασμένα 
εκλαμβάνεται από πολλούς - αλλά συντελούν 
στην προσπάθεια του ανθρώπου να 
ανακαλύψει το «θείο» - ότι και να σημαίνει 
αυτό για τον κάθε άνθρωπο. Επομένως, θα 
ήθελα ένα κράτος που να αντιμετωπίζει και 
να προάγει τη μουσική εκπαίδευση με τη 
σοβαρότητα που της αρμόζει, αφού πρόκειται 
για ένα από τα σημαντικότερα αγαθά που 
μπορεί να αποκτήσει ένας νέος άνθρωπος. 

Επίσης, δεν μπορώ να αντιληφθώ την παντελή 
απουσία του κλάδου της μουσικής από τα 
κρατικά πανεπιστήμια της χώρας μας και 
τη σχεδόν παντελή απουσία των υπόλοιπων 
τεχνών, ούτε τη μη-ύπαρξη μεγάρου μουσικής. 
Ελπίζω πως το κράτος μια μέρα θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες 
για τη σωστή λειτουργία της μουσικής εκπαίδευσης, σεβόμενη τους 
μαθητές, αλλά και το καλλιτεχνικό προσωπικό και θα δίνει ουσιαστική 
έμφαση στην προώθηση και στήριξη διεξαγωγής αξιόλογων μουσικών 
παραστάσεων.

‘Ωδή στη Nύχτα’ είναι ο τίτλος του πρώτου σου δίσκου. Πως προέκυψε 
και ποια συναισθήματα έφερε μαζί του;

Ο τίτλος του δίσκου προέκυψε μετά από τη σύνδεση της νύχτας με 
την αλήθεια. Συνήθως, τον ρόλο αυτό τον παίρνει το φως, το οποίο 
μας φανερώνει κάτι, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Το φως 
όμως της μέρας, είναι αυτό που σκεπάζει την αλήθεια από εμάς, αφού 
κρύβει ολόκληρους κόσμους και συνεπώς την πραγματική μας θέση 
στο σύμπαν. Η νύχτα μας αποκαλύπτει αμέτρητους ήλιους (αστέρια), 
γαλαξίες και άλλα κοσμολογικά φαινόμενα ασύλληπτα για τον νου. 
Ενεργοποιεί τη φαντασία και φανερώνει τον πραγματικό μας εαυτό, 
αναγκάζοντάς μας να έρθουμε πιο κοντά σε αυτόν. Μας ηρεμεί, ξυπνά 
τη μνήμη, τον έρωτα και την ανάγκη για αναζήτηση. Σκεφτόμουν τότε 
διαρκώς πως αν δεν νύχτωνε ποτέ, ίσως να πιστεύαμε ακόμα πως 
είμαστε το κέντρο του κόσμου. 

Στον δίσκο, προσπάθησα να παρουσιάσω τα πιο πάνω μαζί με άλλα, 
πιο καθημερινά θέματα. Ήταν για μένα ένα αξέχαστο ταξίδι το 
οποίο είχα την τιμή να μοιραστώ με τον πλέον αδερφικό μου φίλο 
Θεόδωρο Κουέλη, ο οποίος με την αγάπη και τις συμβουλές του 
πρόσθεσε στον δίσκο το δικό του κομμάτι. Είμαι επίσης ευγνώμων 
για τη συμμετοχή των σπουδαίων καλλιτεχνών που αποδέχτηκαν 
τη πρόσκλησή μου και δεν θα μπορούσα να μην τους αναφέρω. 
Στο τραγούδι ήταν οι: Παυλίνα Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης 
Μυστακίδης, Γιάννης Διονυσίου, Απόστολος Ρίζος, Σταύρος 
Χριστοδούλου, Δημήτρης Μεσημέρης και Νικόλας Καλούτσης. 
Έπαιξαν οι: Θεόδωρος Κουέλης, Βαγγέλης Καρίπης, Φώτης 
Σιώτας, Γιάννης Κουτής, Στέφανος Δορμπαράκης, Σωτήρης 
Μαργώνης και Νικόλας Μελής. Τέλος, θέλησα να κλείσω τον 
δίσκο γράφοντας στο εξώφυλλο το εξής: ‘Νιώθω ευγνωμοσύνη 
για τη δύναμη που αυτόβουλα με έφερε εδώ για να βιώσω 
την ύπαρξη. Κάποιες μέρες βιώνω την απόφασή της αυτή 
σαν δώρο κι άλλες σαν μεγαλειώδες θράσος’.

•Μαρία Δίπλαρου
Μέλος Συντακτικής ‘Ν’
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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Μπροστά 
στην παταγώδη 
αποτυχία της 

κυβέρνησης να δώσει 
απαντήσεις στα αδιέξοδα 
της κοινωνίας μέσω του 

κρατικού προϋπολογισμού, το 
ΑΚΕΛ στάθηκε ξανά με 
υπευθυνότητα 

απέναντι στον λαό 
και τις ανάγκες 

του

Μπροστά στην παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης να δώσει 
απαντήσεις στα αδιέξοδα της κοινωνίας μέσω του κρατικού 

προϋπολογισμού, το ΑΚΕΛ στάθηκε ξανά με υπευθυνότητα 
απέναντι στον λαό και τις ανάγκες του. Μέσα από τη 

συζήτηση του προϋπολογισμού, η κοινοβουλευτική μας ομάδα 
κατέδειξε την επικινδυνότητα των πολιτικών της κυβέρνησης 
που τοποθετούν την κοινωνία σε έναν οικονομικό λαβύρινθο. 

Προτείναμε λύσεις, καταθέσαμε τροπολογίες επί του 
προϋπολογισμού και πιο πριν, προτάσεις νόμου που δίνουν 
διέξοδο και ανάσα στην κοινωνία. Εισηγηθήκαμε τον 

τερματισμό της διπλής φορολογίας στα 
καύσιμα, την μείωση του ΦΠΑ από 19% 
σε 9% στον ηλεκτρισμό, την εισαγωγή 
πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, τη 
φορολόγηση των υπερκερδών των 
εταιρειών ενέργειας. Σταθήκαμε υπέρ 
της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και 
στήριξης του ΓεΣΥ, υπέρ της στήριξης 
του πολιτισμού που αποτελεί τον φτωχό 
συγγενή της κυβέρνησης. Σταθήκαμε 
ανάχωμα ενάντια στην εκχώρηση 
τομέων της δημόσιας εκπαίδευσης 
προς τον ιδιωτικό τομέα. Υπέρ των 
συνταξιούχων, του προσφυγικού 
κόσμου και όσων είδαν τις δεσμεύσεις 
των κυβερνώντων απέναντι τους να 
εξαφανίζονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα 
και συνέπεια.

Δυστυχώς, ο ετσιθελικός χαρακτήρας 
των κυβερνώντων «έπνιξε» κάθε 
προσπάθεια του ΑΚΕΛ να επιτύχει 

άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις, μέσω της 
αναπομπής των ψηφισθέντων προτάσεων 
νόμου, ενώ δεν νοιάστηκαν να συμπεριλάβουν 
στον κρατικό προϋπολογισμό εισηγήσεις των 
υπόλοιπων κομμάτων.

Ταυτόχρονα, παρά τω πλευρώ των 
Αναστασιάδη-Αβέρωφ τάχθηκαν κατά τη 
ψήφιση του προϋπολογισμού βουλευτές και 
κ ό μ μ α τ α που συμπορεύονται με τον έτερο 

συναγερμικό υποψήφιο και 
συνυπεύθυνο για τη σημερινή 
κατάσταση της κοινωνίας, 
Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτοί, 
δηλαδή, οι οποίοι τα 
προηγούμενα χρόνια φώναζαν 
για «καθαρή αλλαγή», που 
κατέκριναν τους αδιέξοδους 
χειρισμούς του ΔΗΣΥ στην 
οικονομία και βρίσκονταν 
στην αντιπολίτευση, 
είδαν τα αντιπολιτευτικά 
τους αντανακλαστικά να 
χαλαρώνουν.

Από την ψήφιση του 
κρατικού προϋπολογισμού 
κρατάμε το μοναδικό 
θετικό που προκύπτει. Ότι 

αυτός ο προϋπολογισμός 
είναι ο τελευταίος μιας 
δεκαετούς διακυβέρνησης, 
η οποία βύθισε τον λαό 
μας στη φτωχοποίηση, 
την ανασφάλεια και την 
εξαθλίωση. 
Η τριανδρία των 
Αναστασ ιάδη -Αβέρωφ-
Χριστοδουλίδη και η 
κυβέρνηση της κοινωνικής 
αναλγησίας, της 
ανευθυνότητας και της 
διαφθοράς, μετρά πλέον 
αντίστροφα.

Τον Φεβρουάριο ανοίγεται 
πλέον διάπλατα ο δρόμος της 
προοδευτικής αλλαγής και της 
προοπτικής για τη χώρα και 
τον λαό μας.
Με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
να γυρίσουμε σελίδα και 
να επανακτήσουμε την 
αξιοπρέπεια και τη χαμένη μας 
ελπίδα.

•Στυλιανός Ιωάννου
Κοινοβουλευτικός
Συνεργάτης ΑΚΕΛ
Μέλος Συντακτικής «Ν»

τις 8 Δεκεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η τριήμερη 
συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023, 
με την ψήφισή του από την πλειοψηφία των μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το ΑΚΕΛ, έπειτα από 
ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 30 
Νοεμβρίου, καταψήφισε τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό για 
το 2023, καταδεικνύοντας 

την απουσία οράματος και κοινωνικής 
ενσυναίσθησης που διακατέχουν τις 
πολιτικές της δεκαετούς διακυβέρνησης του 
ΔΗΣΥ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο 
προϋπολογισμός αποτελεί τον καθρέφτη 
μιας διακυβέρνησης. Αντανακλά την 
αντίληψη και τον σχεδιασμό της για 
το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ο 
προϋπολογισμός μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ο «οδηγός» μιας διακυβέρνησης και 
συγκροτείται γύρω από τρεις άξονες: 
πως -και κατά πόσον- αντιλαμβάνεται τις 
κοινωνικές πραγματικότητες της χώρας, 
το σημείο στο οποίο θέλει να φτάσει το 
επίπεδο ζωής των πολιτών και η οικονομία του τόπου στο κλείσιμο του έτους και τέλος, 
με ποιες ενέργειες θα υλοποιήσει αυτό το πλάνο.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη και με δεδομένες τις προθέσεις μιας διακυβέρνησης, η οποία 
για μια δεκαετία δεν «κουράστηκε» να επιβεβαιώνει τον στυγνό και νεοφιλελεύθερο 
χαρακτήρα του μοντέλου που ακολουθεί, κανείς δεν μπορούσε να διατηρεί αυταπάτες ότι 
ο προϋπολογισμός του 2023, θα κινείτο μακριά από μια οικονομιστική και διαχειριστική 
αντίληψη.

Ο δέκατος -και αισίως ο τελευταίος- προϋπολογισμός της συναγερμικής 
διακυβέρνησης, συνεχίζει στο ίδιο μήκος με αυτούς των προηγούμενων 
ετών. Ενώ βρισκόμαστε εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ενός οξυμένου 
τσουνάμι ακρίβειας και αντιμετωπίζουμε ακόμη τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρνηση σφυρίζει ξανά αδιάφορα.

Οι πολίτες αφήνονται έρμαιο μπροστά στην τραπεζική αυθαιρεσία και 
τα αυξημένα τραπεζικά επιτόκια. Τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, των 
οποίων τα εισοδήματα μειώνονται, βιώνουν μια άνιση μετατόπιση του 
παραγόμενου πλούτου από τους μισθούς προς τα επιχειρηματικά κέρδη. 
Οι νέοι και νέες της χώρας βλέπουν τα αμέτρητα εμπόδια που προκαλούν 
το στεγαστικό πρόβλημα και οι πενιχροί μισθοί να πολλαπλασιάζονται. 
Οι διαμένοντες στο Προεδρικό, όμως, με ύφος χιλίων καρδιναλίων 
πανηγυρίζουν για φαινομενικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό και 
διακηρύττουν προκλητικά τη δημιουργία οικονομικών πλεονασμάτων. 
Πλεονασμάτων, φυσικά, που δεν προέκυψαν ως αποτέλεσμα 
μιας στοχευμένης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά από τις τσέπες 
των πολιτών ως παράγωγο των απροσδόκητων εσόδων ύψους 
εκατοντάδων εκατομμυρίων που μπήκαν στα ταμεία του κράτους 
ελέω φορολογιών, κυρίως στον ηλεκτρισμό και στα καύσιμα. 

Αντί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα πλεονάσματα για την άμβλυνση 
των οικονομικών δυσκολιών του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας, 
μέσω της επένδυσής τους στην πραγματική οικονομία, της παροχής 
στοχευμένης στήριξης της κοινωνίας και της παροχής ποιοτικότερων 
υπηρεσιών, η κυβέρνηση τα μαζεύει για «μαξιλαράκια» και τα τάζει ως 
προεκλογικές υποσχέσεις. Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους για 
τις μεγάλες εποχές που θα’ ρθουν, έγραφε ο Μπρεχτ.

Η λογιστική προσέγγιση της κυβέρνησης περιορίζει δογματικά την 
αντίληψή τους για το κοινωνικό κράτος ως ένας πάροχος επιδομάτων σε 
λίγες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες μάλιστα οφείλουν να συγχαίρουν και 
να χειροκροτούν τη «φιλάνθρωπη» κυβέρνηση. Μια αντίληψη, φυσικά, 
η οποία όχι μόνο δεν επιλύει ουσιαστικά τα προβλήματα των ευάλωτων 
αυτών ομάδων, αλλά αντιθέτως τις καθιστούν δέσμιες και εξαρτώμενες 
από την... διακριτική ευχέρεια των κυβερνώντων, αφού σε πολλές περιπτώσεις 
είτε τα κριτήρια αφήνουν εκτός πλαισίου εκατοντάδες συμπολίτες μας που έχουν 
ανάγκη κρατική στήριξη, είτε ταλαιπωρούν τους δικαιούχους με χρονοβόρες και 
αποτρεπτικές διαδικασίες. 

Στον τομέα της εργασίας, οι πρόνοιες και τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
επεκτείνουν σε ολοένα και μεγαλύτερο φάσμα το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών 
έναντι του ανοίγματος μόνιμων οργανικών θέσεων εργασίας, καθιστώντας 
έτσι το κράτος από εργοδότη σε αναξιόπιστο «συνεργάτη» και ουσιαστικά, σε 
πρωταγωνιστή της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να συζητήσει, πόσο μάλλον να 
εφαρμόσει, την ολική επαναφορά της ΑΤΑ και τον τερματισμό του άδικου πέναλτι 
12% στις πρόωρες συντάξεις, διατηρούνται στον προϋπολογισμό κονδύλια δεκάδων χιλιάδων ευρώ που αφορούν την προαγωγή της 
μνήμης του καταστροφέα της Κύπρου, Γεώργιου Γρίβα, προωθείται η μερική ή και ολική εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κράτους προς 
τον ιδιωτικό τομέα, ενώ με προκλητικό τρόπο συμπεριλαμβάνονται κονδύλια και για τον «στρατό» συμβούλων και συνεργατών του 
Προέδρου και των Υπουργών του, τους οποίους έχουν βολέψει στον κρατικό μηχανισμό.

Γενάρης
2023

Σ



7ι σ τ ο ρ ί α Γενάρης
2023

επένδυση στην επιστημονική εξέλιξη αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της μαρξιστικής- λενινιστικής 
κοσμοθεωρίας καθώς μέσα από αυτή ο άνθρωπος μπορεί 
να παράξει γνώση που θα του βελτιώσει στο έπακρο το 

βιοτικό του επίπεδο. Οι σοσιαλιστικές χώρες πέραν από τα τεράστια 
επιτεύγματα σε τομείς όπως η παιδεία, η υγειά, τα εργασιακά 
δικαιώματα και ο αθλητισμός, ασχολήθηκαν στα πλαίσια της 
έμφασης που δόθηκε στην ανάπτυξη των επιστήμων και με την 
εξερεύνηση του διαστήματος, αξιοποιώντας το τελευταίο ως ένα 
πεδίο έρευνας που διευρύνει τους ανθρώπινους ορίζοντες.

Η Σοβιετική Ένωση συγκεκριμένα, ήταν η χωρά που πρωτοπόρησε 
στην μελέτη του διαστήματος ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυτικές 
καπιταλιστικές χώρες. Αυτές έβλεπαν το διάστημα ως ένα ακόμη 
εργαλείο για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του μεγάλου 
κεφαλαίου, στοχεύοντας ουσιαστικά στον «εποικισμό» της 
σελήνης, που αυτό όμως δεν έδειχνε με πρακτικό τρόπο πως 
θα αυξήσει την κερδοφορία του, επομένως και δεν ήταν άξιο 
επενδύσεων. 

Στις 4 Οκτώβρη 1957 η Σοβιετική Ένωση έσπαγε πρώτη και για 
πρώτη φορά, τα δεσμά της βαρύτητας του πλανήτη μας, στέλνοντας 
σε τροχιά πάνω από την υδρόγειο τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, 
τον «Σπούτνικ-1» γεγονός που συγκλόνισε όλο τον κόσμο, ως ένα 
εκπληκτικό επιστημονικό - τεχνολογικό επίτευγμα που άνοιγε 
νέους ορίζοντες στην ανθρωπότητα. Σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα η ΕΣΣΔ εκτοξευσε ακόμα 2 δορυφόρους σπουτνικ όπου 
στον ένα εξ αυτών επέβαινε η Λάικα, ένας σκύλος που αποτελεσε 
το πρώτο ζώο που μπήκε σε διαστημική τροχιά.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα στο διάστημα  του πρώτου εργατικού 
κράτους στον πλανήτη ήταν αδιαμφισβήτητα η πτήση «Vo-
stok 1» η οποία έμελλε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της 
στην ιστορία του 20ου αιώνα. Ήταν η πρώτη επανδρωμένη 
πτήση στο διάστημα που έλαβε χωρά στις 12 Απρίλιου 1961 με 
τον κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν να επιβαίνει για 108 λεπτά 
κάνοντας μια πλήρη περιστροφή γύρω από την γη σε ύψος 302 
χιλιομέτρων και με ταχύτητα 30000 την ώρα. Ενώ οι ΗΠΑ και οι 
σύμμαχοι τους σπαταλούσαν χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό 
πραγματοποιώντας ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, η Σοβιετική 
Ένωση, ένα κράτος με λιγότερο από μισό αιώνας ζωής έκανε 
άλματα προόδου και στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Οι Σοβιετικοί δεν έμειναν όμως μόνο ως εκεί αλλά οι επιστήμονες 
προχώρησαν ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά. Συγκεκριμένα 
οι κοσμοναύτες Αντριάν Νικολάγιεφ και 
Πάβελ Ποπόβιτς πραγματοποιούν την πρώτη 
διπλή πτήση. Ο «Vostok 3» του Νικολάγιεφ 
εκτοξεύτηκε στο διάστημα στις 11 Αυγούστου 
του 1962, μια μέρα πριν από το «Vostok 4» του 
Πόποβιτς, αλλά και οι δύο πραγματοποιούν 
τις περιστροφές τους σε σχεδόν ταυτόσημες 
τροχιές, σε απόσταση που κυμαίνεται 
μεταξύ τριών και χιλίων μιλίων. Σημαντικά 
βήματα έγιναν όμως και στο μέτωπο των 
διαπλανητικών πτήσεων. Το Νοέμβρη του 1962, 
η ΕΣΣΔ ανακοινώνει την εκτόξευση προς τον 
Άρη του διαστημικού παρατηρητηρίου «Άρης- 
1». Ήταν η πρώτη πετυχημένη εκτόξευση 
διαστημοπλοίου με προορισμό άλλον πλανήτη. 

Σαφέστατα οι δυτικές χώρες επένδυαν και 
αυτές πόρους για την μελέτη του διαστήματος. 
Τον Ιούλη του 1962 τίθεται σε τροχιά από τους 
Αμερικανούς ο τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος 
«Τέλσταρ», ο οποίος πραγματοποιεί σειρά 

επιστημονικών πειραμάτων και την πρώτη μετάδοση ζωντανής 
τηλεοπτικής εικόνας από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Ενώ το Δεκέμβρη 
του ίδιου έτους, οι ΗΠΑ στέλνουν στην Αφροδίτη το «Μάρινερ 
- 2», το πρώτο διαστημόπλοιο που μελετά αυτόν τον πλανήτη, 
πολλαπλασιάζοντας μέσα σε λίγες ώρες τις γνώσεις μας για τον 
παράδοξο γείτονα. Η καίρια διαφορά όμως με την ΕΣΣΔ ήταν ότι 
αυτές είχαν ως προτεραιότητα να καπηλευτούν το διάστημα για 
να επωφεληθεί όσο το δυνατό περισσότερο το μεγάλο κεφάλαιο. 
Επιπλέον την περίοδο του ψυχρού πολέμου, οι ΗΠΑ αξιοποιούσαν 
το διάστημα για να οξύνουν τον ανταγωνισμό με την ΕΣΣΔ και να 
αναπαράγουν αντικομουνιστική ρητορική. Χαρακτηριστική ήταν 
η δήλωση του τότε αντιπροέδρου και μετέπειτα προέδρου των 
ΗΠΑ Lyndon Johnson ο οποίος την περίοδο που εκτοξευτήκαν οι 
Σπούτνικ είπε πως «Δεν θα ήθελα να πάω για ύπνο κάτω από ένα 
κομμουνιστικό φεγγάρι».

Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
δεν αντιλαμβάνονται το διάστημα ως ένα χώρο που μπορεί να 
προχωρήσει η εξερεύνηση και η αξιοποίησή του προς όφελος 
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αντίθετα το μετατρέπουν ως ένα 
ακόμη πεδίο διττού ανταγωνισμού, αφενός για την κερδοφορία, 
που είναι και η βάση της καπιταλιστικής οργάνωσης της κοινωνίας 
και αφετέρου μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού του ψυχρού 
πολέμου. 

Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αντίθεση 
σε σχέση με την σοσιαλιστική οργάνωση της 
κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα προτεραιότητα 
δεν έχει το κέρδος που θα αποκομίσει από 
την διαδικασία (για τον καπιταλιστή που θα 
το ιδιοποιηθεί σε μια καπιταλιστική κοινωνία) 
αλλά το όφελος που θα προσφέρει στο 
σύνολο της κοινωνίας. Η απελευθέρωση των 
παραγωγικών δυνάμεων από την υστερική 
εμμονή της ατομικής ιδιοποίησης του κέρδους 
είναι η κινητήριος δύναμη που ξεκλειδώνει την 
ορμή τους και τους προσφέρει την δυνατότητα 
να γιγαντωθούν προς όφελος του συνόλου της 
κοινωνίας. 

•Αντρέας Χήρας 
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Παν. Κύπρου

H





9ν έ ο ι  ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς

Μέχρι πρόσφατα ήταν κοινώς αποδεκτό ότι η 
‘αινιγματική’ αυτή ικανότητα ήταν χαρακτηριστικό 
της πλούσιας γνωστικής και συναισθηματικής 
νοημοσύνης του ανθρώπου. Πρόσφατες έρευνες 
έχουν δείξει ότι η ταύτιση με τη ψυχική κατάσταση 
τρίτου δεν περιορίζεται μόνο σε εμάς, αλλά και σε 
άλλους οργανισμούς, όπως πρωτεύοντα θηλαστικά 
και τρωκτικά. Για παράδειγμα, οι Cox και Reichel 
(2019) έχουν δείξει ότι αρουραίοι μπορούσαν να 
σώσουν κάποιο άγνωστο αρουραίο που βρισκόταν 
σε δυσάρεστη θέση (π.χ.: αρουραίος βυθισμένος 
σε δεξαμενή νερού), επιδεικνύοντας με αυτό τον 
τρόπο κάποιου είδους ταύτιση με τη δυσμενή 
θέση κάποιου οικείου τους. Άλλη πρόσφατη 
έρευνα έδειξε ότι αρουραίοι που είχαν υποβληθεί 
σε πειράματα που επιφέρουν πόνο (π.χ.: τοξίνες) 
έτυχαν προκοινωνικής συμπεριφοράς από οικείους 
τους (π.χ.: άγγιγμα στο σημείο του πόνου) με τους 
οποίους είχαν αναπτύξει κοινωνικούς δεσμούς (Li 
et al., 2018). Ένα πιο περίπλοκο και ενδιαφέρον 
παράδειγμα προέρχεται από τους μακάκους (είδος 
πιθήκου), οι όποιοι επιδεικνύουν προκοινωνική 
συμπεριφορά υπό την κατανομή ‘βραβείων’ (π.χ.: 
φρουτοχυμός) σε οικείους τους κατά την ανταλλαγή 
βλεμμάτων (Ballesta & Duhamel, 2015) – δείχνοντας 
ίσως κάποια βασική μορφή ενσυναίσθησης.

Βέβαια, γιατί να μας ενδιαφέρει κατά 
πόσο ζώα – άλλα από εμάς – έχουν 
τη δυνατότητα να επιδείξουν 
εκλεπτυσμένη κοινωνική 
συμπεριφορά; Είναι σημαντικό 
να αντιληφθούμε ότι η μελέτη 
ενσυναίσθησης στον άνθρωπο 
περιορίζεται στις ψυχολογικές 
και νευροεπιστημονικές 
πτυχές της με τα τρέχοντα 
μέσα νευροαπεικόνισης (neu-
roimaging) – άρα δύναται να 
παρέχει μόνο συσχετισμούς. 
Χρησιμοποιώντας μοντέλα 
ενσυναίσθησης μέσω ζώων – όπως 
στις πιο πάνω περιπτώσεις – υπάρχει η 

δυνατότητα 
να χειριστούμε και 
εγκεφαλικές δομές, συχνά 
μέσω ψυχοφαρμακολογικών 
προσεγγίσεων, συγκρίνοντας 
τη λειτουργία τους με αυτές του 
ανθρώπου. Εξάλλου, πέραν 
από τις κλινικές εφαρμογές των 

πιο πάνω μέσων, είναι το ίδιο 
σημαντικό να αντιληφθούμε ότι 

το γεγονός ότι μοιραζόμαστε την 
ικανότητα της ψυχικής ταύτισης με 

κατώτερα θηλαστικά υποδηλώνει ότι η 

Πολύβιος Θεοδότου
MSc Νευροεπιστήμης, MSc 
Κλινικής Νευροεπιστήμης 
Υποψήφιος Διδάκτορας στη 
Ψυχολογία

συγκεκριμένη 
ιδιότητα έχει ισχυρό 
εξελικτικό υπόβαθρο 
– με άλλα λόγια, 
η εκλεπτυσμένη 
ε γ κ ε φ α λ ι κ ή 
λειτουργία οδηγεί σε 
εκλεπτυσμένη κοινωνική 

συμπεριφορά και ίσως να 
είναι υπεύθυνη για τη δική 

μας – και όχι μόνο – επιβίωση 
μέσω των χρόνων (Panksepp & Pank-

sepp, 2013).
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Μ ε την ενσυναίσθηση ουσιαστικά αναφερόμαστε – κατά τη σύγχρονη 
νευροψυχολογία – στην ιδιότητα του να ταυτιζόμαστε με τη 
ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου. Με άλλα λόγια, 
μπορούμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά και τα 
κίνητρα άλλων ατόμων με βάση τα συμπεριφορικά 
μοτίβα που παρατηρούμε τη δεδομένη στιγμή (Riess, 

2017). Για παράδειγμα, άτομα με υψηλή ενσυναίσθηση μπορούν 
να κατανοήσουν και να ‘ταυτιστούν’ με τη δυσφορία του άλλου 
όταν περνά από μια δυσάρεστη περίοδο, έστω και αν δεν έχουν 
περάσει από παρόμοια εμπειρία (π.χ., απώλεια αγαπημένου 
προσώπου) (Decety, 2011). Επιπλέον, η ικανότητα να 
ταυτιζόμαστε με άλλους ανθρώπους έχει σημαντικά κοινωνικά 
οφέλη, όπως η συνεργασία και η συμπόνοια μεταξύ ατόμων 
(Weisz & Zaki, 2018). Η ψυχολογική και νευροβιολογική 
μελέτη της ενσυναίσθησης είναι επίσης σημαντική για την 
αντιμετώπιση νευροψυχιατρικών παθήσεων όπου ο ασθενής 
βρίσκει δύσκολη τη ταύτιση με την ψυχική κατάσταση άλλου 
άτομού – όπως η αντικοινωνική συμπεριφορά – οδηγώντας σε 
προκοινωνικές δυσκολίες (van Dongen, 2020;  Chang et al., 
2021).
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ναμφισβήτητα, η κατάσταση η οποία 
επικρατεί στις Κεντρικές Φυλακές έχει 
πολλάκις απασχολήσει τη κοινή γνώμη 
ανά διαστήματα, ένεκα συγκεκριμένων και 

πολλαπλών περιστατικών που συμβαίνουν και ολοένα 
και περισσότερα βρίσκουν το φως της δημοσιότητας.

Ποιος είναι όμως εν τέλει ο επιτελικός σκοπός των 
φυλακών; Η τιμωρία και μόνο, ή και ο αναμορφωτικός 
ρόλος που θα έπρεπε να έχουν ως σωφρονιστικά 
ιδρύματα; Ποιες οι συνθήκες κράτησης των καταδίκων 
και υποδίκων; Ποια δεδομένα ισχύουν για τους 
ανήλικους καταδικασθέντες; Τι συμβαίνει με τις άτυπες 
μετανάστριες και το ζήτημα του υπερπληθυσμού;

Δυστυχώς, με απτά στοιχεία και πολύ συγκεκριμένα 
περιστατικά είναι πλέον καταφανές ότι εντός των 
κεντρικών φυλακών συντελούνται πολλά αδικήματα 
με την ανέχεια των αρμοδίων και εις βάρος εν 
κατακλείδι του σκοπού που οι φυλακές θα έπρεπε 
να επιτελούσαν. Αναλυτικότερα, φυλακές υπό το 
πρίσμα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης ως προς 
το θύμα, αλλά και υπό το πρίσμα της επανένταξης 
των καταδικασθέντων στην κοινωνία, με σκοπό 
την μη τελέση αδικημάτων εκ νέου από αυτούς, θα 
πρέπει να επιτελούν ρόλο διαπαιδαγωγικό για τους 

καταδικασθέντες, λαμβάνοντας εκ των προτέρων 
υπόψιν τι είναι αυτό που οδηγεί τον δράστη στην τέλεση 
του εκάστοτε εγκλήματος, τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες που διέπαν τη ζωή του, καθώς και τις συνθήκες 
διάπραξης του εκάστοτε εγκλήματος. Επιδιώκοντας, 
πέραν όλων των άλλων,  την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των κρατουμένων στον επιθυμητό βαθμό.

Αν και τα τελευταία χρόνια υπήρξε βελτίωση ως 
προς τις υποδομές και τις συνθήκες κράτησης, μετά 
από μια περίοδο απάνθρωπης πραγματικότητας στις 
φυλακές με αλλεπάλληλους βιασμούς, αυτοκτονίες, 
περιστατικά ξυλοδαρμών και κακοποίησης, εντούτοις 
η κατάσταση συνεχίζει να χρήζει πολύ μεγαλύτερης 
βελτίωσης, καθώς συνεχίζουν να τελούνται πολλά 
αδικήματα εντός αυτών.

Συγκεκριμένα, στις κεντρικές φυλακές διαπράττονται 
πολλά και υψηλής σοβαρότητας αδικήματα. Διακίνηση 
και χρήση ναρκωτικών, χρήση κινητών τηλεφώνων 
από τους κρατούμενους, και όλα αυτά φέροντας την 
υπογραφή αμέλειας και ανοχής των αξιωματούχων των 
φυλακών. Αποκορύφωμα των πιο πάνω η δολοφονία 
Τουρκοκυπρίου στις κεντρικές 
φυλακές τον περασμένο Οκτώβριο, 
με τις έρευνες προς εξιχνίαση του 
εγκλήματος να τεκταίνονται.

Η κατάσταση στις φυλακές 
φαίνεται να διαιωνίζεται και ενώ 
η εικόνα είναι επί της ουσίας 
άκρως επικίνδυνη, εντούτοις όλο 
το προηγούμενο διάστημα γινόταν 
μια προσπάθεια εξωραϊσμού της 
κατάστασης, με την κυβέρνηση να 
τηρεί «εκκωφαντική σιωπή».

Στην πραγματικότητα το ζήτημα 
των φυλακών πολλές φορές 
εμπερικλείει ένα παιχνίδι εξουσίας 
με την ανάγκη για εξιχνίαση και 

διαφάνεια ως εκ τούτου να αποτελεί μονόδρομο. Τόσο η διεύθυνση των 
φυλακών όσο και η ίδια η πολιτεία επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να 
παρουσιάσουν μια επίπλαστη, ωραιοποιημένη εικόνα για την κατάσταση 
στις φυλακές. Η πραγματικότητα βέβαια δεν μπορεί να κρυφτεί. Το φως της 
δημοσιότητας είδαν σειρά υποθέσεων αυτοκτονίας, διακίνησης ναρκωτικών 
ουσιών, δολοφονιών και «κλικών».

Η κατάσταση στις φυλακές δεν αφορά εν τοις πράγμασι μόνο την 
πραγματικότητα εντός των κεντρικών φυλακών, αλλά απειλεί και την 
ασφάλεια πολιτών εκτός των φυλακών. Συγκεκριμένα, δεν ήταν μόνο ένα 
το περιστατικό, κατά το οποίο διαπράχθηκαν εγκλήματα κατά μαρτύρων 
υποθέσεων ή εγκλήματα κατά οικείων προσώπων βασικών μαρτύρων 
υποθέσεων. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι το ζήτημα αφορά εν γένει την 
ασφάλεια του συνόλου των πολιτών, ενώ πλήττει ευρύτερα το θεσμό του 
κράτους δικαίου.

Επιπρόσθετα των άνωθεν στοιχείων, στις φυλακές υπάρχει σοβαρό ζήτημα 
υπερπληθυσμού. Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2021 συντελείται μαζική εισδοχή άτυπων μεταναστριών στα φυλακές, που με βάση 
δεδομένα του προηγούμενου Μαρτίου από τις 84 τότε κρατούμενες, οι σχεδόν 60 κρατούμενες αφορούσαν περιπτώσεις παράνομης 
παραμονής στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη πολιτική είναι καταδικαστέα και ανεπίτρεπτη και δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα, όχι 
μόνο τον υπερπληθυσμό, και η πολιτεία οφείλει να λύσει άμεσα το ζήτημα. Παράλληλα, η δημιουργία φυλακών που να συνάδουν με 
τις πραγματικές ανάγκες των κρατουμένων είναι άμεση ανάγκη προς αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού.

Όσον αφορά το πεδίο των ανηλίκων και εκεί παρατηρείται σοβαρό ζήτημα, καθώς δεν υπάρχει σωφρονιστική σχολή ανηλίκων. 
Αναλυτικότερα, στην Κύπρο λειτουργούσε μια σωφρονιστική σχολή στη Λάμπουσα, η οποία και καταργήθηκε το 1986. Έκτοτε, 
δεν λειτουργεί καμία σωφρονιστική σχολή για τους ανήλικους, ενώ στις 

υφιστάμενες φυλακές δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο  προσωπικό για 
αυτούς, καθώς επίσης δεν υπάρχει καν διακριτό δικαστήριο ανηλίκων. 
Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη η δημιουργία ειδικού σωφρονιστικού 
ιδρύματος για ανηλίκους, καθώς η συνύπαρξη ανήλικων παραβατών 
και κοινών εγκληματιών δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.

Οι κεντρικές φυλακές, λοιπόν, αποτελούν βασική συνιστώσα του 
κράτους δικαίου και θα πρέπει να λειτουργούν ως μέσο σωφρονισμού 
και επανακοινωνικοποίησης  των κρατουμένων. Ως εκ τούτου 
επιτάσσεται αυτές να διέπονται από αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης 
και διαβίωσης για τους φυλακισμένους, με σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και με προσβάσιμη στους κρατούμενους εκπαίδευση. Η 
πολιτεία  οφείλει να επιληφθεί του ζητήματος των φυλακών και ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, από τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις, μέχρι 
και τη διαχείριση του μεγάλου αριθμού πληθυσμού στις φυλακές. 
Αναλυτικότερα, η παροχή εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες προς 
τους κρατούμενους είναι πολύ σημαντική τόσο προς την μετέπειτα 
επανένταξη τους στην κοινωνία, όσο και προς τη δόμηση μιας 
προσωπικότητας ουσιαστικής και διάφορης αυτής που τέλεσε 

το εκάστοτε έγκλημα. Επιπρόσθετα, η σύσταση καταρτισμένων 
ομάδων «συμβουλευτικών υπηρεσιών» είναι υψίστης σημασίας για 
τη διαχείριση των διαφορετικών ομάδων κρατουμένων, αλλά και 
την περαιτέρω εκπαίδευση τους.

Πέραν τούτου, είναι αναγκαίο αναλόγως της αξιόποινης πράξης 
που διαπράττεται από τον εκάστοτε καταδικασθέντα να γίνεται 
και αντίστοιχη κατανομή των κρατουμένων, προκειμένου άτομα 
που διέπραξαν  αδικήματα  μικρότερης σοβαρότητας  να μην 
αλληλοεπιδρούν με κρατούμενους που διέπραξαν αδικήματα πολύ 
μεγαλύτερης σοβαρότητας . 

Γενικότερα, αυτό που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα είναι η εν 
γένει η αναθεώρηση των δομών και η βελτίωση των υποδομών στις 
κεντρικές φυλακές, καθώς και σε άλλους χώρους εγκλεισμού υποδίκων 
και καταδίκων.

•Κωνσταντίνα Χρυσάνθου 
Μέλος του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ 

A
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εντός των κεντρικών 
φυλακών συντελούνται 
πολλά αδικήματα με την 
ανέχεια των αρμοδίων 

και εις βάρος εν κατακλείδι 
του σκοπού που οι 

φυλακές θα έπρεπε 
να επιτελούσαν.

Στην πραγματικότητα 
το ζήτημα των 

φυλακών πολλές 
φορές εμπερικλείει 

ένα παιχνίδι εξουσίας με την 
ανάγκη για εξιχνίαση 

και διαφάνεια ως εκ 
τούτου να αποτελεί 

μονόδρομο

Αυτό που πρέπει 
να αποτελέσει 
προτεραιότητα 

είναι η εν γένει η 
αναθεώρηση των δομών και 
η βελτίωση των υποδομών 
στις κεντρικές φυλακές, 

καθώς και σε άλλους 
χώρους εγκλεισμού 

υποδίκων και 
καταδίκων.
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«Ν»: Κύριε Ανδρέα Μαυρογιάννη, η υποψηφιότητα σας πρεσβεύει 
την «αλλαγή», όπως συχνά επικαλείστε. Ποιο είναι το περιεχόμενο 
αυτής της αλλαγής; 

Ναι ισχύει, επαγγελλόμαστε  μία μεγάλη προοδευτική αλλαγή που να 
περιλαμβάνει μία πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη πολιτική προσέγγιση 
με επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις αξίες του ανθρωπισμού. Ικανή 
να καταστήσει την Κύπρο έναν τόπο φιλόξενο για τους ανθρώπους και 
τη νέα γενιά.

Η πραγματική αλλαγή, περιλαμβάνει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και 
την αξιοκρατία, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, της ορθολογικής 
διαχείρισης και των αρχών της νομιμότητας, της ισονομίας και του 
σεβασμού προς τους θεσμούς και το κοινωνικό συμβόλαιο.

Εχουμε χρέος να θέσουμε τέρμα στα φαινόμενα της διαφθοράς που 
πλήττουν την οικονομία μας και ψαλιδίζουν την κοινωνική ευημερία. 
Που αποξενώνουν τους πολίτες από την πολιτική.

Παράλληλα, η προοδευτική διακυβέρνηση, θα στοχεύει στην 
απάμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Με 
πυξίδα μας τη διαμόρφωση μίας βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους 
τομείς, στοχεύουμε σε μία στέρεη και μακροπρόθεσμη ευημερία του 
κοινωνικού συνόλου της χώρας. Περιλαμβάνει επίσης τη λήψη μέτρων 
που να στηρίζουν έμπρακτα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, την 
τρίτη ηλικία, τη νέα γενιά και όλους όσους βρίσκονται σε δυσμενή 
θέση και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.

Λαμβάνοντας υπόψιν, την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις που 
επιφέρει, η δική μας διακυβέρνηση, θα υπηρετεί την αειφορία και θα 
εργαστεί για τη πράσινη μετάβαση. Όραμά μας είναι οι έννοιες αυτές 
να διατρέχουν οριζόντια την οικονομία, την ανάπτυξη, την υγεία, την 
παιδεία και τη κοινωνία, ώστε να γίνουν τελικά σύμφυτες με την ίδια 
τη χώρα.

«Ν»: Ποιο είναι το διακύβευμα των Προεδρικών εκλογών του 2023; 
Θα τις κρίνατε ως μία κρίσιμη καμπή για το μέλλον της Κύπρου; 

Να βγάλουμε την Κύπρο στο φώς. Να βάλουμε επιτέλους φρένο στην 
κατρακύλα των τελευταίων ετών. Να τη βγάλουμε από το αδιέξοδο 
στο οποίο την έχει οδηγήσει η απουσία οράματος από την απερχόμενη 
κυβέρνηση. 

Να τη θέσουμε ξανά στις σωστές ράγες. Να δώσουμε και πάλι όραμα 
και προοπτική στους ανθρώπους της και ιδιαίτερα τους νέους. Να 
ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία της. Να θέσουμε ξανά το Κυπριακό 
σε τροχιά επίλυσης. Να έρθουμε κοντά με τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας. Να σταθούμε δίπλα στους πολλούς. Να στηρίξουμε 
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας. Να κτίσουμε μία καλύτερη 
Κύπρο. 

Αυτό θεωρώ πως είναι το βασικό διακύβευμα των Προεδρικών εκλογών.

Σε αυτές τις Προεδρικές εκλογές, οι Κύπριοι πολίτες καλούνται να απαντήσουν 
ένα κρίσιμο ερώτημα: Θα γυρίσουμε σελίδα ή θα αφήσουμε τον ΔΗΣΥ στην 

εξουσία, με ένα εκ των δύο επίδοξων συνεχιστών της διακυβέρνησης Νίκου 
Αναστασιάδη; Θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η διαφθορά, η κατάλυση του κράτους 

δικαίου και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων ή θα θέσουμε επιτέλους στο 
επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες του και την πρόοδο του τόπου μας;

«Ν»: Ποιο είναι το όραμα σας για την Κύπρο και τους νέους ανθρώπους που προσπαθούν 
να ξεκινήσουν την ζωή τους, ως εργαζόμενοι, ως γονείς;

Όραμα μας είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τους ανθρώπους της 
Κύπρου. Να καταφέρουμε να πάρουμε τον τόπο μας μπροστά, γιατί οι άνθρωποι του, αξίζουν και 
δικαιούνται να δουν καλύτερες μέρες. 

Το όραμα αυτό σκιαγραφείται μέσα από το εκλογικό πρόγραμμα που έχουμε διαμορφώσει με 
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Ο άνθρωπος και δή 
ο νέος μπορεί και 
πρέπει να αλλάζει 

τον κόσμο, 
μπορεί και πρέπει 
να χτίζει την ζωή 
και την κοινωνία 

του αύριο.
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την συμβολή ειδικών, 
τεχνοκρατών και 
κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ω ν 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν . 
Σε αυτό έχουμε 
συμπεριλάβει σειρά 
προτάσεων για 
όλους τους τομείς 
της κοινωνίας μας, την παιδεία, την υγεία, τα 
εργασιακά, την οικονομία, τη στεγαστική πολιτική, 
το Κυπριακό, την κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον 
και πολλές άλλες πτυχές της ζωής. 

Προτεραιότητα μας πάντοτε η νέα γενιά, η Κύπρος 
του αύριο. Οι νέοι άνθρωποι του τόπου μας, στους 
οποίους θα παραδώσουμε μία μέρα την σκυτάλη της 
χώρας μας. Δυστυχώς σήμερα οι προκλήσεις και 
τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
είναι πολλά. Οι νέοι και οι νέες μας ζουν σε 
συνθήκες οικονομικής, εργασιακής και κοινωνικής 
ανασφάλειας. Είναι η γενιά που ξεκινά τη ζωή της 
σε συνθήκες χειρότερες από αυτές που παρέλαβε 
η δική μας. 

Στόχος για εμάς είναι η μετατροπή της Κύπρου σε 
τόπο φιλόξενο για τους νέους, τα όνειρα και τις 
προοπτικές τους, επαγγελματικές και προσωπικές. 
Ένα τόπο όπου θα μπορούν και θα θέλουν να 
επιστρέψουν ή να παραμείνουν μετά τις σπουδές 
τους για να εργαστούν, να δημιουργήσουν και να 
χτίσουν τη δική τους ζωή. 

Αυτό θα επιτευχθεί αρχίζοντας από την 
μεταρρύθμιση και προσαρμογή της παιδείας μας 
για να είναι η κοιτίδα της ακμής και της καταξίωσης 
των νέων μας. Εξίσου σημαντική είναι η προώθηση 
μίας στεγαστική πολιτικής που να 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα στέγασης 
των νέων μας, μέσα από την αύξηση 
των διαθέσιμων οικιστικών μονάδων 
σε προσιτές τιμές και ενοίκια. Σε ό, τι 
αφορά την εργασία, είναι σημαντικό 
να προχωρήσουμε στην άμεση 
επανεξέταση του κατώτατου μισθού, 
ώστε να αυτός να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες. Την ίδια ώρα, 
μέσα από τη δημιουργία του ανάλογου 
οικοσυστήματος, θα προσελκύσουμε 
επιχειρήσεις με φυσική παρουσία 
ώστε να αυξηθούν οι ποιοτικές θέσεις 
εργασίας.

Με υπευθυνότητα, ορθολογισμό, 
αξιοπιστία, αξιοπρέπεια, κοινωνική 
ευαισθησία και ανθρωπισμό, θα επιδιώξουμε να 
φέρουμε εις πέρας αυτή την μεγάλη αποστολή 
που έχουμε αναλάβει. Για να μπορούμε σε πέντε 
χρόνια, με την ολοκλήρωση της διακυβέρνησης 
μας, να βλέπουμε στα μάτια τους συμπολίτες μας. 

«Ν»: Σας έχουμε ακούσει να λέτε πως η παιδεία 
αποτελεί το κλειδί για τη νέα εποχή. Ποιο είναι 
το όραμα σας για την παιδεία και ποιες οι βασικές 
σας προτάσεις; 

Πιστεύω ακράδαντα πως η απάντηση σε κάθε 
ερώτημα είναι το τρίπτυχο Παιδεία – Εκπαίδευση 
– Μόρφωση. Αυτά είναι τα τρία αγαθά που 
αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης 
κάθε προοδευτικής κοινωνίας, κάθε σύγχρονου 
κράτους. Γι’ αυτό και όπως πολύ σωστά έχετε 
αναφέρει, πάντοτε επισημαίνω πως το κλειδί για τη 
νέα εποχή βρίσκεται στην παιδεία. 

Γιατί η αλλαγή για τον τόπο μας θα 
αρχίσει από αυτή. Είναι η πιο σημαντική 
επένδυση για την κοινωνική, 
οικονομική, πνευματική, πολιτισμική 
και πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου. 
Ως εκ τούτου, ο μετασχηματισμός της 
εκπαίδευσης δεν αποτελεί απλώς μία 
επιλογή πολιτικής, αλλά κοινωνική 
ανάγκη. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η παιδεία 
ταλαιπωρήθηκε στα χέρια της 
απερχόμενης κυβέρνησης, που δεν 
είχε όραμα, σχέδιο και στόχο. Η 
παιδεία αφέθηκε στη δίνη πρόχειρων σχεδιασμών, μονομερών 
αποφάσεων και αμφιλεγόμενων και αποσπασματικών πολιτικών. 
Εμείς θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά, διαμορφώνοντας 
την εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά μας. Ένα Δημόσιο Σχολείο 

πρότυπο ποιότητας και πρότυπο της 
κοινωνίας που οραματιζόμαστε. Ένα σχολείο 
ανθρώπινο, δημοκρατικό, αποτελεσματικό 
και καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και 
διακρίσεις. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, με την ανάληψη 
της διακυβέρνησης, θα επιδιώξουμε 
πρώτο από όλα την εφαρμογή του ενιαίου 
Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό 
θα προσφέρει μάθηση, δωρεάν σίτιση, 
δραστηριότητες και θα παρέχει επιμελητές 
που θα διαβάζουν στα παιδιά. Επιπλέον, 
εντός έξι μηνών θα προχωρήσουμε στην 
κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων 
και θα διαμορφώσουμε ένα νέο σύστημα 

αξιολόγησης. 

Θα επιδιώξουμε επίσης, την ευρύτερη βελτίωση της ποιότητας των 
δημόσιων σχολείων μας, μέσω της επένδυσης στη μεταρρύθμιση του 
συστήματος, αλλά και την προώθηση των νέων τεχνολογιών. 
  

«Ν»: Παρά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από 
το Κυπριακό, εσείς διατηρείτε ελπίδες για επανέναρξη των 
συνομιλιών και εξεύρεση λύσης; Ποιο θα είναι το αντίκτυπο στην 
Κύπρο εάν η στασιμότητα συνεχιστεί; Ποιος ο ρόλος των νέων 
ανθρώπων στην προσπάθεια για λύση;

Πράγματι, διατηρώ και θα συνεχίσω να διατηρώ άσβεστη την ελπίδα, 
αλλά και την αποφασιστικότητα και την βούλησή μου για επίλυση του 
Κυπριακού. Δεν πρόκειται να σηκώσουμε ποτέ τα χέρια ψηλά. Αυτό 
δεν αποτελεί επιλογή. Διότι είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι, χωρίς 
να λυθεί το Κυπριακό, η Κύπρος δεν έχει μέλλον. Ό,τι κτίζουμε, θα 
το κτίζουμε στην κινούμενη άμμο της κατοχής που μοιραία θα μας 
καταπιεί όλους, αν δεν καταφέρουμε να απαλλαγούμε από αυτήν. 

Βρισκόμενοι σε αυτή την τόσο κρίσιμη καμπή, εμείς είμαστε 
αποφασισμένοι, με απόλυτη πίστη στην συμφωνημένη βάση λύσης, 
την ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, να βγάλουμε το Κυπριακό από το 
αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.
Μόνο έτσι θα μπορέσει η Κύπρος να δει πραγματικά καλύτερες 
μέρες. 

Σε αυτή τη μάχη που 
έχουμε να δώσουμε 
για να θέσουμε ξανά 
το Κυπριακό σε τροχιά 

επίλυσης, οι νέοι άνθρωποι του τόπου 
μας έχουν να διαδραματίσουν κεντρικό 
ρόλο. Το έχω πει πολλές φορές πως, στο 
σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, δεν 
αρκούν μόνο οι διπλωματικοί χειρισμοί και 
οι διαπραγματεύσεις για να κάνουμε τη 
διαφορά. 

Αυτό που χρειάζεται είναι να 
δημιουργήσουμε τις οργανικές συνθήκες της 
ειρήνης, που μέσα από μία πολυδιάστατη 
πολιτική που θα αγγίζει τους τομείς της 
παιδείας, του πολιτισμού και ευρύτερα 
της επαναπροσέγγισης, θα μπορέσουμε 
να έρθουμε κοντά στην Τουρκοκυπριακή 

κοινότητα. Επενδύοντας στα όσα μας ενώνουν, στη κοινή μας 
θέληση για μία επανενωμένη Κύπρο.

Ξεπερνώντας τα στενά όρια των οδοφραγμάτων, θα μπορέσουμε να 
διαμορφώσουμε κουλτούρα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. 
Κουλτούρα συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπων του τόπου μας και 
ιδιαίτερα των νέων που αποτελούν το μέλλον της Κύπρου. Πρέπει 
λοιπόν, να επενδύσουμε σε αυτούς. Να τους δώσουμε λόγο και ρόλο 
και να τους αφήσουμε να μας δείξουν τον δρόμο της ειρήνης και της 
επανένωσης. 

«Ν»: Η αποχή παρουσιάζει πλέον μόνιμα ψηλά ποσοστά. Μεγάλο 
μέρος της, προέρχεται από τη νεολαία. Γιατί ένας νέος/ μία νέα 
σήμερα να ψηφίσει στις εκλογές; Γιατί είναι σημαντική η ψήφος; 

Οι νέοι άνθρωποι του τόπου μας βιώνουν τα τελευταία χρόνια, έντονα 
τα συναισθήματα της απογοήτευσης και του θυμού. Της απώλειας 
κάθε ελπίδας για κάτι καλύτερο, που οδηγεί στην αποστασιοποίηση 
και στην αλλοτρίωση. Αυτό που κυριαρχεί, είναι η αβεβαιότητα, 
μπροστά στα κακώς έχοντα στη χώρα μας, με την ακρίβεια, τα 
υψηλά ενοίκια, τους χαμηλούς μισθούς και τη διαφθορά. Αυτά είναι 
που κόβουν τα φτερά τους, αυτά είναι που τους εγκλωβίζουν σε μία 
χώρα χωρίς προοπτική. 

Ωστόσο, την αγανάκτηση αυτή που νιώθουν, πρέπει να τη 
μετατρέψουν σε δύναμη. Στη δύναμη που θα τους κινητοποιήσει, 
να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο. Να 
διεκδικήσουν την αλλαγή που τόσο χρειάζεται ο τόπος μας. Την 
αλλαγή που τόσο χρειάζονται οι ίδιοι. Ο άνθρωπος  και δή ο νέος 
μπορεί και πρέπει να αλλάζει τον κόσμο, μπορεί και πρέπει να χτίζει 
την ζωή και την κοινωνία του αύριο.

Η χώρα μας βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή και η αποχή 
δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή. Οι άνθρωποι της Κύπρου, έχουν 
στα χέρια τους το κλειδί για μία καλύτερη Κύπρο. Έχουν στα χέρια 
τους το εργαλείο που μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Τη 
ψήφο τους αλλά όχι μόνο ως διαδικαστική άσκηση του δικαιώματος 
του εκλέγειν. Θέλουμε τους νέους δίπλα μας. Τις ιδέες τους, την 
ενέργειά τους, τα οράματα τους, το πάθος τους για την ζωή. 
Να κάτσουμε όλοι μαζί να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που 
ταλανίζουν τον τόπο μας. 

Έχουμε ευθύνη, όλοι μας – από τον πιο μικρό, στον πιο μεγάλο 
-  να αξιοποιήσουμε  τη δύναμη που μας δίνει η νεολαία. Να την  
αξιοποιήσουμε στον αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί για γυρίσει ο 
τόπος μας σελίδα. Για να δώσουμε ξανά προοπτική στους νέους 
ανθρώπους μας και να μπορέσουμε να  παραδώσουμε μία καλύτερη 
Κύπρο στις επόμενες γενιές, να μπορέσουν να ανθίσουν και να 
διακριθούν. Το χρέος αυτό, ας μας κινητοποιεί όλους προς αυτή την 
κατεύθυνση.

•Συνέντευξη και επιμέλεια Σοφία Λαζαρή 
Μέλος συντακτικής «Ν»

Διαβάστε ολόκληρο 
το πρόγραμμα του 
σκανάροντας το QR

Σε αυτές τις 
Προεδρικές 

εκλογές, οι Κύπριοι 
πολίτες καλούνται 

να απαντήσουν ένα 
κρίσιμο ερώτημα: Θα 
γυρίσουμε σελίδα 

ή θα αφήσουμε τον 
ΔΗΣΥ στην εξουσία.

Διατηρώ και θα 
συνεχίσω να διατηρώ 

άσβεστη την ελπίδα, αλλά 
και την αποφασιστικότητα 

και την βούλησή μου για 
επίλυση του 

Κυπριακού. Δεν 
πρόκειται να 

σηκώσουμε ποτέ τα 
χέρια ψηλά.
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λοκληρωθήκαν οι δραστηριότητες της 
εκστρατείας του Παιδικού Κινήματος 
ΕΔΟΝόπουλων με θέμα «Κυπριακή 
Ταυτότητα». Οι Συναντήσεις γίνονταν 
εβδομαδιαία σε Παγκύπρια βάση με τη 

συμμετοχή αρκετών  παιδιών.

ΕΔΟΝόπουλα ηλικίας 6 μέχρι 13 ετών, μέσα από μια 
ενδιαφέρουσα θεματική, έμαθαν για τα κυπριακά 
παιχνίδια, τα κυπριακά εδέσματα, την κυπριακή 
μουσική, χορό και ενδυμασία, τις κοινότητες και 
τις θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου και για την 
κυπριακή διάλεκτο. Στόχος μας ήταν να φέρουμε πιο 
κοντά τα παιδιά με την κυπριακή τους ταυτότητα και 
να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις τους για αυτήν μέσα 
από το παιχνίδι και τη διασκέδαση. 

Κατά τη διάρκεια των  εβδομαδιαίων Συναντήσεων 
των Τοπικών Κινημάτων  ΕΔΟΝόπουλων, αλλά και 
μέσα από διάφορες δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διάφορα στοιχεία 
της Κυπριακής παράδοσης και να γνωρίσουν τον 
πολιτισμό της Κύπρου.

Μέσα από ένα πλούσιο, δημιουργικό αλλά 
και ψυχαγωγικό για τα παιδιά πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων, ήρθαν σε επαφή με την παράδοση 
της Κύπρου και γνώρισαν τις διάφορες πτυχές της.  
Παράλληλα, ανακάλυψαν την κοινή παράδοση 
ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. 

Ως ΕΔΟΝ στηρίζουμε αυτού του είδους εκστρατείες και 
δραστηριότητες, γιατί δείχνουν στα παιδιά  κάποιες 
άγνωστες πτυχές του τόπου τους και τα εμπλέκουν 
με βιωματικό τρόπο στην ανακάλυψη τους. Επίσης, 
ενισχύουν την δημιουργικότητα τους.

Ως παιδικό κίνημα ΕΔΟΝόπουλων θα συνεχίσουμε 
να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Θα προσαρμοζόμαστε 
στις δύσκολες καταστάσεις που υπάρχουν στο 
τόπο μας! Τέτοιες δραστηριότητες και εκστρατείες 
ενθαρρύνονται από εμάς και θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν στο παιδικό κίνημα !!!   

Ευχαριστούμε τους μικρούς μας φίλους για τις 
υπέροχες δημιουργίες τους!!!!!! 

Ο

Γενάρης
2023

Σημεία από το πρόγραμμα διακυβέρνησης Ανδρέα Μαυρογιάννη: 
• Δημιουργία ποιοτικών υποδομών και προγραμμάτων φροντίδας και απασχόλησης βρεφών, νηπίων και παιδιών 
από το Κράτος και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με προσιτό κόστος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
• Επέκταση της επιδότησης του κόστους φροντίδας για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στη βάση 
κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων.
• Επέκταση του θεσμού του Δημόσιου Ολοήμερου σχολείου σε όλες τις βαθμίδες και σε όλη τη γεωγραφική 
επικράτεια. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη γονική άδεια και εισαγωγή της πληρωμένης γονικής άδειας 
για άντρες και γυναίκες. H γονική άδεια να λαμβάνεται για παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών (αντί μέχρι 8 ετών, που 
ισχύει σήμερα).
• Αύξηση της άδειας και του επιδόματος μητρότητας από το πρώτο παιδί.
• Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τα παιδιά, περιλαμβανομένης της περί Υιοθεσίας νομοθεσίας.
• Θέσπιση νομοθεσιών για την Κοινωνική Φροντίδα και την Αναδοχή.

Σκαναρε για να δεις περισσότερ
 από το πρόγραμμα που αφορούν

τη νέα γενιά και τα παιδιά 
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του κουφού την πόρτα, όσο θέλεις 
βρόντα λέει και μια παροιμία. Αυτό 
συνεχίζει να ισχύει για τον Υπουργό 
Παιδείας, ο οποίος αγνοεί παντελώς 
τον περίγυρο του και δεν δείχνει 
καμία διάθεση ακούσει τις Οργανώσεις 

των Καθηγητών, των Γονέων, αλλά και των 
Μαθητών, οι οποίοι βοούν ότι δεν πάει άλλο για τις 
Εξετάσεις Τετραμήνων. Σημειώνεται πως, παρά τις 
αντιδράσεις για τα προβλήματα που δημιούργησαν 
και εξακολουθούν να δημιουργούν οι εξετάσεις ανά 
τετράμηνο, φέτος το ΥΠΠΑΝ επέκτεινε το θεσμό 
και στο Γυμνάσιο. 

Η συζήτηση για τις Εξετάσεις Τετραμήνων το 
τελευταίο διάστημα επανήλθε στο προσκήνιο μετά 
και από την πρόσφατη αναφορά του Προέδρου 
της Επιτροπής Παιδείας, Παύλου Μυλωνά, για 
κατάργησή τους. Μετά την παταγώδη αποτυχία 
του συστήματος αυτού, η οποία δυστυχώς δικαιώνει 
όλους όσοι εναντιώνονται μέχρι και σήμερα, κάποιοι 
επιτέλους φτάνουν στη διαπίστωση πως εν τέλει 
αποτελεί παιδαγωγικό έγκλημα. 

Να υπενθυμίσουμε πως εδώ και χρόνια, πριν 
έρθει η επιφοίτηση σε κάποιους να επιβάλουν 
τον θεσμό αυτό, μαθητές, γονείς και καθηγητές 
με κάθε τρόπο και μέσο, προσπαθούν να πείσουν 
την Κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού 
να τερματίσει τον συγκεκριμένο θεσμό. Με 
ανακοινώσεις, άρθρα, συνέδρια, κινητοποιήσεις, 
παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες, αποχές, δημοψήφισμα 
και άλλα πολλά, η ΠΣΕΜ προσπαθεί εδώ και καιρό 
να επεξηγήσει τα όσα αρνητικά έχει επιφέρει αυτός 
ο θεσμός. 

Αποδεικνύεται στην πράξη, λοιπόν, αυτό για το 
οποίο προειδοποιούσαμε ως οργάνωση εδώ και 
χρόνια, πως η εφαρμογή των εξετάσεων ανά 

τετράμηνο θα αποτελούσε 
πισωγύρισμα για το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. 
Αναμφίβολα, οι εξετάσεις 
αλλοίωσαν ακόμη περισσότερο 
τον χαρακτήρα του Δημόσιου 
Σχολείου, μετατρέποντάς 
το σε εξεταστικό κέντρο 
χωρίς να αφήνει περιθώρια 
στα σχολεία για προαγωγή 
ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης, 
που να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. 

Μόνη λύση είναι η κατάργηση αυτού 
του παιδαγωγικού εγκλήματος και η 
αντικατάστασή του από ένα σύστημα 
αξιολόγησης του μαθητή, το οποίο 
θα βασίζεται περισσότερο στους 
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, 
θα προϋποθέτει σημαντική μείωση 
και αναδιαμόρφωση της ύλης και θα 
καταργεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
μαθητών. Αυτήν ήταν και η θέση μας 
άλλωστε ευθύς εξαρχής.

Θεωρούμε ότι η καθολική εναντίωση από 
όλους τους άμεσα επηρεαζόμενους στις 
εξετάσεις ανά τετράμηνο, υποδεικνύει 
ξεκάθαρα πως η προοδευτική αλλαγή 
στον τόπο μας κρίνεται ως επιτακτική 
ανάγκη, η οποία επιτυγχάνεται μόνο μέσα 
από την εκλογή στην Προεδρία του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. Μόνο έτσι θα υπάρχει όραμα 
και πραγματικός στρατηγικός σχεδιασμός για 
τον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης. 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει ήδη εξαγγείλει 
το όραμά του για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό 

σύστημα με κεντρικό άξονα την αειφορία. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που όχι μόνο θα εμπνέει τα παιδιά 
ώστε να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα 
μετατρέψει τις αίθουσες διδασκαλίας σε μικρά εργαστήρια διασυνδεδεμένα με την ίδια τη ζωή, αλλά και 
θα τα υποστηρίζει στην προσπάθειά τους να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι, ενεργοί και δημοκρατικοί 
πολίτες με όρεξη και κουλτούρα για δημιουργία, με γνώσεις και δεξιότητες μάθησης. Όλα αυτά θα 
οδηγούν τον νέο άνθρωπο στα αυτονόητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο με επιστημονικά τεκμηριωμένα, σαφή και ξεκάθαρα μέσα.

Το δικό μας όραμα, άλλωστε, είναι ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, με την παιδεία 
να είναι δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, το οποίο να παρέχεται σε όλους δωρεάν και κανένα παιδί 
να μην αποκλείεται από την απόκτηση όλων εκείνων των εφοδίων που χαρακτηρίζουν σήμερα έναν 
μορφωμένο άνθρωπο. Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά της Κύπρου, πλούσιους και φτωχούς, Κύπριους 
και ξένους. Ένα σχολείο που να καταπολεμά τόσο τις διαρροές από το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ένα Σχολείο με κέντρο του τον Άνθρωπο, μακριά από εθνικιστικά και 
μονοπολιτισμικά στοιχεία, το οποίο να συνδυάζει την κυπριακή παράδοση με την πολυπολιτισμικότητα 
και να καλλιεργεί τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

•Κεντρικό Μαθητικό Γραφείο ΕΔΟΝ

Σημεία από το πρόγραμμα διακυβέρνησης Ανδρέα Μαυρογιάννη: 
• Εφαρμόζουμε πλήρως την πολιτική του Σχολικού Λεωφορείου από πόρτα
σε πόρτα.
• Κατάργηση του αντιπαιδαγωγικού θεσμού των Εξετάσεων ανά τετράμηνο.
• Επεκτείνουμε μελετημένα και στοχευμένα τα δημόσια Ολοήμερα
Σχολεία, υποχρεωτικά και προαιρετικά, από τον βρεφονηπιακό σταθμό
μέχρι το Λύκειο.
• Μεταβαίνουμε συνειδητά, σταδιακά και επιστημονικά μελετημένα,
στην εποχή της Ενιαίας Εκπαίδευσης.
• Ενισχύουμε ουσιαστικά τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας, όπως και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία.

Σ

Γενάρης
2023

Σκαναρε για να δεις 
περισσότερα από το 

πρόγραμμα που αφορούν την 
παιδεία
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Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών κύριο μέλημα μας όλα αυτά τα χρόνια 
ήταν, είναι και θα είναι η πραγματική στήριξη των φοιτητών για πραγματικά 
δωρεάν παιδεία. Γι’ αυτό και από την αρχή η Προοδευτική υπήρξε ο 
μπροστάρης στον αγώνα του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος για την 

θεσμοθέτηση της φοιτητικής χορηγίας και στη συνέχεια για την ενίσχυση της κρατικής 
φοιτητικής μέριμνας. 

Tα τελευταία δέκα χρόνια και ενώ η ακρίβεια θερίζει, ο προϋπολογισμός της 
κρατικής φοιτητικής μέριμνας όχι μόνο δεν ενισχύθηκε αλλά αποκόπηκαν από 
την κυβέρνηση, πέραν των 23 εκατομμυρίων από το συνολικό κονδύλι (για 
τον προϋπολογισμό βλέπε περισσότερα σελ. 6). Τα τελευταία δέκα χρόνια 
η κυβέρνηση εγκληματεί αφού αφήνει εκατοντάδες φοιτητές χωρίς την 
απαραίτητη οικονομική στήριξη. Για καθαρά προεκλογικούς σκοπούς (και για 
να εμπαίξουν την νοημοσύνη μας) προχώρησε στο να παραχωρήσει στους 
φοιτητές επιπλέον επιδόματα-ψίχουλα  για αεροπορικά ναύλα και στέγαση. 
Η ΦΠΚ Πρωτοπορία (που τόσα χρόνια κάνει πλάτες στην κυβέρνηση) 
σπεύδοντας να πανηγυρίσει για τη “γενναιοδωρία” του κόμματος της παρέλειψε 
να αναφέρει το γεγονός πως το αδιανέμητο ποσό από τo κονδύλι έτσι κι αλλιώς έπρεπε να 
δοθεί και να εξαντληθεί σε φοιτητικά επιδόματα αφού μόλις ένα χρόνο πριν εγκρίθηκε στη 
Βουλή η τροπολογία που είχε καταθέσει το ΑΚΕΛ για την εξάντληση του αδιανέμητου ποσού της 
φοιτητικής  χορηγίας. Δηλαδή το κυβερνών κόμμα και η φοιτητική τους παράταξη πανηγυρίζουν 
επειδή τα λεφτά που προορίζονταν για τους φοιτητές πράγματι δόθηκαν στους φοιτητές.

Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι σχήμα οξύμωρο να πανηγυρίζουν πάνω σε μια πρόταση που 
ένα χρόνο πριν ΜΟΝΟ ο ΔΗΣΥ καταψήφισε.  Και ακόμα πιο γελοίο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός πως λίγες μέρες 
μετά τους φετινούς πανηγυρισμούς της Πρωτοπορίας, το ΔΗΣΥ και η ΕΔΕΚ τάχθηκαν ξανά κατά της τροπολογίας 
του ΑΚΕΛ για διάθεση του αδιανέμητου κονδυλίου της φοιτητικής χορηγίας στη φετινή συνεδρία προϋπολογισμού. 
Μόνο κοροϊδία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον τρόπο που παρουσίασε η Πρωτοπορία και η κυβέρνηση ως ‘’επιπλέον 
επίδομα’’ το αδιανέμητο κονδύλι, την ίδια ώρα που οι φοιτητές και οι οικογένειες τους βιώνουν καθημερινά στο πετσί 

τους την ακρίβεια και τη φτωχοποίηση της κοινωνίας 
από τις αντιλαϊκές τους πολιτικές. Αν όντως ήθελαν 
να στηρίξουν τους φοιτητές και τις οικογένειες τους 
όπως διατυμπανίζουν το τελευταίο διάστημα τότε 
δε θα απέρριπταν το πάγιο αίτημα μας για 
αύξηση του προϋπολογισμού της φοιτητικής 
χορηγίας με τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες.

Ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε 
ότι η διανομή των κονδυλίων 
σε επιπλέον επιδόματα 
στοχεύει στην ελάφρυνση 
από τις αυξημένες τιμές 
των ενοικίων και των 
αεροπορικών ναύλων. 

Αυτό αποδεικνύει και την ορθότητα του αιτήματος μας τόσα χρόνια για αύξηση 
του προϋπολογισμού. Όμως γιατί, ενώ γνωρίζουν την ανάγκη στήριξης των 
φοιτητών αρνούνται επίμονα να το πράξουν; Προφανώς για τον ίδιο λόγο 
που υπερψήφισαν έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει 12% πέναλτι 
στις συντάξεις, πολιτικές της αρπαχτής και των ουρανοξυστών, 
κατώτατο μισθό τα 850 ευρώ και πολλά άλλα. Γιατί στο «δίλημμα» 
εξυπηρέτηση συμφερόντων των λίγων ή στήριξη του λαού αυτοί θα 

παίρνουν 
π ά ν τ α 

το μέρος 
των λίγων 

ενώ ΕΜΕΙΣ θα 
στεκόμαστε ΠΑΝΤΑ 

πλάι στις λαϊκές 
οικογένειες.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ σε αυτά τα 10 χρόνια 

διακυβέρνησης δεν είχε στις 
προτεραιότητες τους φοιτητές, 

όπως και ούτε οι δύο επίδοξοι συνεχιστές της δεν θα την έχουν. Για πραγματική στήριξη των 
φοιτητών σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μια είναι η λύση. Μια προοδευτική 

αλλαγή κυβέρνησης, όπου η κοινωνική πολιτική για τους φοιτητές θα είναι προτεραιότητα και 
όχι κούφια δέσμευση. Η ανάγκη για αλλαγή πλεύσης γίνεται πραγματικότητα στη στήριξη μιας 

υποψηφιότητας όπως αυτής του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Η απομάκρυνση της δεξιάς παράταξης είναι 
μονόδρομος.

•Φωτεινή Χατζηπετρή
Τοπική Γραμματέας ΕΔΟΝ Ηρακλείου

Τα τελευταία δέκα 
χρόνια η κυβέρνηση 
εγκληματεί αφού 

αφήνει εκατοντάδες 
φοιτητές χωρίς 

την απαραίτητη 
οικονομική 

στήριξη.

λίγες μέρες μετά 
τους φετινούς 

πανηγυρισμούς της 
Πρωτοπορίας, το ΔΗΣΥ και 

η ΕΔΕΚ τάχθηκαν ξανά κατά 
της τροπολογίας του ΑΚΕΛ για 
διάθεση του αδιανέμητου 

κονδυλίου της 
φοιτητικής χορηγίας 
στη φετινή συνεδρία 

προϋπολογισμού.

Γενάρης
2023

Σημεία από το πρόγραμμα διακυβέρνησης
Ανδρέα Μαυρογιάννη: 

• Πολιτική βούληση για αμοιβή στην Πρακτική Άσκηση 
• Ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριμνας για να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες μας
• Δημιουργία Κρατικών Φοιτητικών Εστιών

Σκαναρε για να δεις περισσότερα από το πρόγραμμα
 που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία
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ην Τρίτη 13 Δεκεμβρίου οι διανομείς της πλατφόρμας 
Wolt αποφάσισαν να κατέλθουν σε απεργία αφού ο 
κόμπος έφτασε στο χτένι. Η συγκεκριμένη κατηγορία 
υπαλλήλων υπόκειται σε στυγνή εκμετάλλευση. 
Αφορμή της απεργίας ήταν η μείωση της βασικής 
τους αμοιβής.

Η απεργία ξεκίνησε έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
στην Λευκωσία και επεκτάθηκε στην επαρχία Λάρνακας κατά την 
3η ημέρα (με την συμμετοχή διανομέων που εργάζονται σε άλλες 
πλατφόρμες. Κατά την 5η ημέρα η απεργία επεκτάθηκε σε όλες τις 
πόλις της Κύπρου, ενώ μηνύματα αλληλεγγύης κατέφθασαν τόσο 
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Σημαντικό γεγονός 
αποτελεί ότι οι απεργοί πραγματοποίησαν σύσκεψη όλων των 
επαρχιών για να συντονίσουν τις ενέργειες τους, σύσκεψη με τις 
συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως πραγματοποίησαν πορεία προς το Τμήμα Εργασιακών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας όπου καταθέσαν αίτηση για 
μεσολάβηση εργατικής διαφοράς.
«Σας καλούμε όπως επισπεύσετε τη διαδικασία και καλέσετε 
άμεσα, τόσο εμάς όσο και τα άλλα μέρη σε μεσολάβηση, εταιρεία 
και ατζέντηδες, για τη συνομολόγηση Συλλογικής Σύμβασης», 
αναφέρει το έγγραφο με το οποίο οι απεργοί και η ΠΕΟ ζητούσαν 
μεσολάβηση, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα που περνά οι 
εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από απειλές και διάφορες πιέσεις 
από τους εργοδότες τους για να επιστρέψουν στην εργασία τους».

Η εργοδοσία υλοποιώντας απεργοσπαστικές πολιτικές 
προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις δύσκολες συνθήκες των 
εργαζομένων κάνοντας ενέργειες με στόχο να σπάσει την απεργία. 
Πρόσφερε διπλάσιες απολαβές σε όλους όσοι δεν συμμετείχαν 
στην απεργία. Πίεζαν με διάφορους τρόπους για να επιστρέψουν 
στις δουλειές τους, είτε μέσω πρακτικών εκφοβισμού είτε μέσω 
παροχής δώρων που έχουν να κάνουν με αύξηση δεδουλευμένων 
τους. Εξαπέλυε απειλές ενάντια στους απεργούς για απολύσεις.

Μετά από 10ήμερη απεργία πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο 
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας μεταξύ 
εκπρόσωποι των εργαζομένων και εκπρόσωποι της εργοδοτικής 
πλευράς υπό την προεδρία του Αν. Γενικού Διευθυντή κ. Άντυ 
Αποστόλου.

Αποφασίστηκε η έναρξη θεσμοθετημένου διαλόγου διάλογος 
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτικής πλευράς με την εμπλοκή 
του Υπουργείου Εργασίας με χρονοδιάγραμμα για την οριστική 
επίλυση του προβλήματος, με στόχο τη ρύθμιση των εργασιακών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου. Οι απεργοί 
αποφάσισαν ομόφωνα σε Γενική Συνέλευση τη λήξη της απεργίας.

Επικρατούν συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα

Οι εργαζόμενοι από άλλη χώρα καλούνται από τις απολαβές τους 
να πληρώνουν το 41% στους ατζέντηδες ενώ από την πλευρά της 
η εταιρεία στην οποία ουσιαστικά εργάζονται, εμφανίζεται να μην 
έχει καμία ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους.

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιούν δικό τους όχημα για να εκπληρώνουν την εργασία 
τους και επωμίζονται όλα τα έξοδα του οχήματος.

Η ΠΕΟ από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο 
πλευρό των απεργών

Η ΠΕΟ κατάγγειλε τις συνθήκες εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας. Μαζί με τους εργαζόμενους διεκδικεί καλύτερες 
συνθήκες εργασίες κάνοντας προσπάθειες για συνομολόγηση 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Βρέθηκε στο πλευρό των 
απεργών τόσο με την φυσική παρουσία των στελεχών της όσο 
και με παροχή υλικής βοήθειας στους απεργούς.

Κλιμάκιο του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας 
βρέθηκε στους χώρους 
της απεργίας για να διαπιστωθούν οι όροι απασχόλησης των 
εργαζομένων. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν 
προκύπτει -πέραν από την στυγνή εκμετάλλευση- ότι 
οι εργοδότες παρανομούσαν αφού βρέθηκαν αδήλωτοι 
εργαζόμενοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η απεργία των διανομέων στη Wolt ανέδειξε ευρύτερα και 
βαθύτερα εργασιακά ζητήματα | Το κράτος γίνεται συνένοχο 
σε σύγχρονο σκλαβοπάζαρο

• Η διαδικασία παραχώρησης αδειών εργοδοτικής φοιτητών 
και αιτητών ασύλου είναι προβληματική και παραπέμπει σε 
εμπορία προσώπων αφού παραχωρούνται άδειες κράτος χωρίς 
να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και χωρίς να 
ακολουθήσει έλεγχος με αποτέλεσμα οι εργοδότες-ατζέντηδες 
να «παραχωρούν» τους εργαζόμενους σε άλλους εργοδότες.
• Οι ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να αναγνωριστούν ως 
οι βασικοί εργοδότες με στόχο οι εργαζόμενοι σε αυτές να 
κατοχυρωθούν νομικά. Το ΑΚΕΛ ανάδειξε το εν λόγω ζήτημα 
στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, έχοντας απέναντι του την 
κυβέρνηση και τους εργοδοτικούς συνδέσμους που αντιτίθενται 
στην νομοθετική κατοχύρωση των εργαζομένων.
 
Σημειώνεται ότι αρκετοί από τους διανομείς είναι αιτητές 
πολιτικού ασύλου και επιβεβαιώνουν την μεγάλη καθυστέρηση 
που υπάρχει στην εξέταση των αιτήσεων τους.

Στη διακυβέρνηση Ανδρέα Μαυρογιάννη, δεν χωρούν 
εργαζόμενοι δύο και τριών ταχυτήτων. Δεν χωρούν «αόρατοι» 
εργαζόμενοι, ούτε σύγχρονοι σκλάβοι, χωρίς δικαιώματα

Με ανακοίνωση του, το Επιτελείο του Ανεξάρτητου Υποψήφιου 
Ανδρέα Μαυρογιάννη στάθηκε στο πλευρό των απεργών 
αναφέροντας ότι «διεκδικούν τα απολύτως αυτονόητα». 
Καταδίκασε τη στυγνή εκμετάλλευση οποιουδήποτε εργαζομένου 
και καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να ασχοληθεί σοβαρά και να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ξεκαθάρισε ότι « 
εκμετάλλευση στην εργασία και ο εργασιακός μεσαίωνας δεν 
μπορούν να χαρακτηρίζουν μία σύγχρονη και ευημερούσα 
Κύπρο ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτά.»

Δύναμη μας η οργάνωση

Η δύναμη των εργαζομένων -όπου και αν εργάζονται-  βρίσκεται 
στην οργάνωση τους και στην συλλογική διεκδίκηση. Αυτό που 
επιβεβαιώθηκε και στην απεργία των διανομέων είναι αυτό που 
πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου και να συνεχίσουμε να παλεύουμε 
για να γίνει συνείδηση.

•Τμήμα Νέων Εργαζομένων

T

Γενάρης
2023

Σημεία από το πρόγραμμα διακυβέρνησης Ανδρέα Μαυρογιάννη: 

• Νομοθετικές ρυθμίσεις ελάχιστων υποχρεωτικών εργασιακών δικαιωμάτων:
• 38 ώρες εργασίας την εβδομάδα
• αποζημίωση για τις υπερωρίες
• καθορισμένες υποχρεωτικές αργίες
• 13ος μισθός.
• Τροποποίηση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, ώστε αυτός να αναπροσαρμόζεται με βάση το 
συμφωνημένο σύστημα Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).
• Πλήρης απόδοση της ΑΤΑ, με βάση τη διακύμανση του πληθωρισμού και διεύρυνσή της για όλους τους 
εργαζομένους.
• Τερματισμός της μείωσης του 12% για όσους επιλέγουν να πάρουν σύνταξη στο 63ο έτος της ηλικίας τους
• Κατάργηση της διασύνδεσης της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής.

Σκαναρε για να δεις περισσότερα από το πρόγραμμα 
που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα
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ια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας είναι η στιγμή που θα 
έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος και της θέρμανσης, δημιουργώντας αίσθημα 
ανασφάλειας και άγχους στον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η Κύπρος 
αποτελεί την όγδοη πιο ακριβή χώρα στην τιμή πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος σε 
νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό γεωγραφικό 
χώρο. Παράλληλα, το πρώτο μισό του 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 31.93% 
στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τοποθετώντας ξανά την 

Κύπρο ανάμεσα στις πρωταθλήτριες χώρες. 

Οι διαπιστώσεις μπορούν εύκολα να εξαχθούν! Εκείνο που θα πρέπει, 
όμως, να απαντηθεί είναι το ποια είναι όντως η πραγματική αιτία αύξησης 
των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας αλλά και το ποια ή ποιες θα 
μπορούσαν να ήταν οι λύσεις στο ζήτημα αυτό. Εύλογα κάποιος μπορεί 
να αναρωτηθεί, πώς είναι δυνατόν σήμερα, με την τεράστια άνοδο της 
τεχνολογίας και τις τεράστιες δυνατότητες των ανθρώπων που ανέβασαν 
την εργατική παραγωγικότητα και μείωσαν το κόστος, να υπάρχει ζήτημα 
με την ενέργεια και το κόστος της!

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με κάτι διαφορετικό, παρά από εκείνα τα 
εργαλεία που ως ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισες ξέρουμε να χρησιμοποιούμε και 
να διαβάζουμε τον κόσμο, και φυσικά δεν είναι άλλα από τα εργαλεία του 
Μαρξισμού – Λενινισμού. 

«Το εμπόρευμα είναι πριν απ’ όλα ένα εξωτερικό αντικείμενο, ένα πράγμα που 
με τις ιδιότητές του ικανοποιεί οποιοδήποτε είδος ανθρώπινης ανάγκης. Η φύση αυτών των αναγκών, 
αν λ.χ. προέρχονται από το στομάχι ή από τη φαντασία, δεν αλλάζει σε τίποτα την υπόθεση. Επίσης 
δεν πρόκειται εδώ για το πώς το πράγμα ικανοποιεί την ανθρώπινη ανάγκη, αν την ικανοποιεί σαν 
μέσο συντήρησης, δηλαδή σαν μέσο απόλαυσης, ή έμμεσα σαν μέσο παραγωγής. […]» Καρλ Μαρξ

Σύμφωνα με την ανάλυση του Μαρξ, όπως οτιδήποτε που παράγεται από τους εργαζόμενους και 
τις εργαζόμενες, έτσι και η ενέργεια αποτελεί εμπόρευμα με σκοπό την ικανοποίηση αναγκών (για 
περισσότερα σχετικά με την θεωρία αναγκών βλέπε τεύχος Δεκεμβρίου 2022, “Τελικά το θέλεις το 
smartphone; Η καλύτερη περίοδος για λίγη Θεωρία Αναγκών”) . Άρα, όπως όλα τα εμπορεύματα,  
έτσι και η ενέργεια χρησιμοποιούνται ώστε να εξυπηρετείται ο βασικός στόχος του καπιταλισμού: 
η αύξηση της κερδοφορίας. Ως εκ τούτου, η ενέργεια σήμερα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη διαχείριση του προβλήματος υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, καθώς τα μονοπώλια δύσκολα 
βρίσκουν διεξόδους επένδυσης με ικανοποιητική κερδοφορία, όπως αυτή που τους προσφέρει η 
ενέργεια. Όπως αναλύει ορθά ο Λένιν, τα κράτη κατά την ιμπεριαλιστική περίοδο εξυπηρετούν 
τα συμφέροντα των Μονοπωλίων. Δεν είναι τυχαία, λοιπόν, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από το μακρινό μα εξίσου πρόσφατο 1999 με τη Συνθήκη του Μαάστριχτ για την απελευθέρωση της 
ενέργειας. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει: «Σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι καταναλωτές δεν μπορούν να επιλέξουν την επιχείρηση που τους προμηθεύει το ηλεκτρικό 
ρεύμα.(…). Χάρη σε νέες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ, οι πελάτες θα μπορούν στο μέλλον να 
επιλέγουν την επιχείρηση που τους παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Θα μπορούν 
επίσης να αποφασίζουν τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζουν»1. 

Ο σκοπός τους είναι προφανής, να μπορούν μεγάλοι μονοπωλιακοί κύκλοι να επενδύσουν 
και στον τομέα αυτό, εξυπηρετώντας όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω. Δεν είναι τυχαίο 
το δογματικό κόλλημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στο ξεπούλημα της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου. Να βρει, δηλαδή, σε διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες 
την διέξοδο για την επένδυση με σοβαρή κερδοφορία.  Το μοντέλο  
αυτό του ξεπουλήματος των κρατικών οργανισμών ακολούθησαν 
κάποιες χώρες της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα, με πρόφαση τη μείωση 
του ηλεκτρικού ρεύματος, για κάτι για το οποίο εκτός από 
θεωρητικά, πλέον και εμπειρικά,  έχει διαψευσθεί.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, τα χαμηλά 
αποθέματα αερίου που υπήρχαν, η αυξημένη ζήτηση 
ενέργειας από νέες αυξανόμενες αγορές (λ.χ 
Ασία), η μείωση της παραγωγής φυσικού 
αερίου από τη Βόρειο θάλασσα και την 
Ολλανδία,  η καθυστέρηση ολοκλήρωσης 
νέων αγωγών (Nord Stream 2), η μη 
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 
οδήγησαν από το 2021 στην 
αύξηση της τιμής της 
ενέργειας. Η εισβολή 
της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και 
οι κυρώσεις 
τ η ς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτίναξαν περισσότερο το πρόβλημα.  Στις 24 Φεβρουαρίου η τιμή 
του αργού Brent αυξήθηκε κατά 6.6% το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό ελαφρύ πετρέλαιο 
αυξήθηκε κατά 6.2% το βαρέλι.

Ακριβή ενέργεια σηματοδοτεί υψηλό πληθωρισμό.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εμφανίζονται και στον 
αγροτικό τομέα, αλλά και σε όλη τη διαδικασία του παραγωγικού 
τομέα. Η ενέργεια (χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού 
ρεύματος) χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της παραγωγής ενός 
προϊόντος, αλλά και κατά τη διαδικασία διάθεσης τους προς πώληση.

Οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του κόστους παραγωγής και ακολούθως την μετακύλισή του 
προς τις τιμές των προϊόντων, άρα και προς τους αγοραστές. 
Αλυσιδωτή επίπτωση στην κρίση κόστους ζωής προκύπτει 
από τη μείωση της αγοραστικής ικανότητας των 
καταναλωτών, καθώς στην πλειοψηφία τα εισοδήματα 
παραμένουν στάσιμα  ή μειώνονται (Δεν γίνεται 
καθολική και ολοκληρωμένη εφαρμογή της 
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, 
ΑΤΑ). Ο πληθωρισμός για το 2022 ανήλθε 
περίπου στο 8%.

Φόβο προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο τα 
αστικά κέντρα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν 
την αύξηση του πληθωρισμού. Εκείνο που 
επιχειρείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) που ακολούθησε την 
Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) 
είναι η αύξηση του επιτοκίου. Το 
θεωρητικό του πλαίσιο είναι 
πως με την αύξηση του 
επιτοκίου αναφοράς 
θα ακολουθήσει 
αύξηση του 
κ ό σ τ ο υ ς 
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Η Κύπρος αποτελεί 
την όγδοη πιο 

ακριβή χώρα στην 
τιμή πώλησης ηλεκτρικού 
ρεύματος σε νοικοκυριά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και γενικότερα στον 
Ευρωπαϊκό 

γεωγραφικό 
χώρο.
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δανεισμού από Κράτη και Τράπεζες, μείωση της προσφοράς χρήματος και ως εκ τούτου μείωση 
των δημόσιων δαπανών και ιδιωτικών επενδύσεων. Συνεπώς, η μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας θα οδηγήσει στο ισοζύγιο της ζήτησης με την προσφορά άρα και στην 
αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Η πραγματικότητα μέχρι στιγμής έρχεται να φανερώσει το 
αντίθετο, καθώς δεν αντιμετωπίζεται η βασική αιτία του πληθωρισμού, που σήμερα είναι 
οι αυξημένες τιμές ενέργειας.

Μπορούν να αποδοθούν ευθύνες στην Κυβέρνηση;

Θα μπορούσαμε να δώσουμε απάντηση με δύο μόνο λέξεις! Και βέβαια!  Καταρχάς δεν έδρασε 
ρεαλιστικά και προληπτικά με την υψηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ενώ θα μπορούσε 
να προχωρήσει σε ουσιαστική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος και παράλληλα δεν έγινε εισαγωγή φυσικού αερίου και πάλι για 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αποτυγχάνοντας και στους τέσσερις στόχους που η ίδια 
έθεσε. Κατά δεύτερο, απέτυχε στην ορθή εκτίμηση για το πώς θα επιδράσει στην κοινωνία και 
στα νοικοκυριά. Ως εκ τούτου, δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για την στήριξη της κοινωνίας από 
την κυβερνητική πλευρά, ενώ όλα όσα μπορούσε να αποφασίσει η Βουλή με πρωτοβουλίες του 
ΑΚΕΛ (με τα περιορισμένα συνταγματικά δικαιώματα και εργαλεία που δίνονται στην Βουλή) 
τα ανάπεμψε ως αντισυνταγματικά και προφανώς όλα τα καταψήφισε η κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΔΗΣΥ. Τέλος, ενδεικτικό του πόσο παταγώδης ήταν η αποτυχία της Κυβέρνησης να 
εκτιμήσει την κατάσταση και την ακρίβεια, είναι το γεγονός πως η εκτίμηση της κυβέρνησης 
τον Δεκέμβριο του 2021 για το 2022 κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2022 ήταν 
ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει μόλις στο 1.5%, ενώ τελικά ο πληθωρισμός έφτασε στο 8%. 

Λύση μπορεί να υπάρξει;

Όπως ο Λένιν ανέλυε έναν αιώνα πριν, όσο ο καπιταλισμός θα αναπτύσσεται τόσο πιο 
έντονη θα είναι η ανάγκη για τον έλεγχο πρώτων υλών, έτσι ο ανταγωνισμός ανάμεσα 
σε ιμπεριαλιστικές δυνάμεις θα οξύνεται. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο των ενεργειακών 
πηγών αλλά και τον μέσων μεταφορών τους (θαλάσσιες και εδαφικές διαδρομές μεταφοράς 
τους), θα γίνεται εντονότερος και θα δημιουργούν διαρκώς νέους συσχετισμούς δυνάμεων.

Είναι δεδομένο, λοιπόν, πως οριστική λύση στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν μπορεί να 
υπάρξει!  Η οριστική λύση του ζητήματος θα έρθει μόνο με την αλλιώτικη κοινωνία του 
Σοσιαλισμού. Θα έρθει καθώς στο Σοσιαλισμό σταματά το κέρδος να είναι το μοναδικό κριτήριο 
παραγωγής, καθώς μπαίνουν πρώτα και κύρια οι ανάγκες του λαού! Έτσι, η ενέργεια από 
προϊόν θα μετατραπεί σε βασικό κοινωνικό αγαθό που θα παρέχεται απρόσκοπτα, σεβόμενο 
πραγματικά το περιβάλλον, σε ολόκληρο το λαό.

Μέχρι να πετύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τους 
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο έλεος των ανταγωνισμών και των κρίσεων, αλλά ούτε 
να παίρνουμε θέση για το ποιος μονοπωλιακός όμιλος κερδίζει. Είναι γι’ αυτό που διαλεκτικά, 
επιλέγουμε να δημιουργούμε και να διεκδικούμε προτάσεις, που αν και γνωρίζουμε καλά 
πως δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα, δίνουν ανάσες ζωής στις λαϊκές οικογένειες και τα 
νοικοκυριά (παράδειγμα οι ενδεικτικές προτάσεις που παρατίθενται παρακάτω).
 
Όπως προαναφέραμε, γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια του αστικού κράτους, οι δυνατότητες για 
οριστικές λύσεις όλων των ζητημάτων της ενέργειας είναι περιορισμένες. Ωστόσο, μπορούν 
να υπάρξουν λύσεις που να αμβλύνουν το πρόβλημα και κυρίως να σταματήσουν τον 
κατήφορο στο βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων, των συνταξιούχων και των νέων της 
Κύπρου. Η εκλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη μπορεί να το πετύχει και αυτό!

•Αλέξανδρος Γερολατσίτης 
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ 
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Πηγή:
1.https://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1205.html
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Μάθε επιπλέον:
•Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν σωληνώσεις κεντρικού συστήματος θέρμανσης 
που παρείχε ζεστό νερό και θέρμανση σε όλα τα σπίτια 24 ώρες το 24ωρο, που 
παραγόταν από θερμικά εργοστάσια ενέργειας. Το ίδιο σύστημα δεν άφηνε τους 
δρόμους να παγώσουν από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

•Παράλληλα, κατοχυρώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα αλλά και το νερό 
ως κοινωνικά αγαθά και προσφέρονται δωρεάν, σταματώντας να θεωρούνται ως 
εμπορεύματα. 

Σημεία από το πρόγραμμα διακυβέρνησης Ανδρέα Μαυρογιάννη: 
•Κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.
•Πλήρης απόδοση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες.
•Μείωση του Φ.Π.Α. στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% στο 9%.
•Φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της ενέργειας.
•Άμεση εισαγωγή Φυσικού Αερίου και αξιοποίησή του για την εγχώρια κατανάλωση.
•Αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας στην Κύπρο.
•Καθολική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικίες, δημόσια κτίρια και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

Σκαναρε για να δεις 
περισσότερα από το 

πρόγραμμα που αφορούν 
την ενεργειακή πολιτική 
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Κωδικός 
“Κομπανία 

4Χ4!”…
Τι κοινό έχουν 
τέσσερα πρώην 
αδέσποτα σκυλιά, 
ένας εξωτικός 

παπαγάλος που μιλά 
κι ένα χαρισματικό 

πιθηκάκι; Μπορούν τα 
σκυλιά να μιλήσουν; Τί ξέρει 

ένα σκυλί και δεν το μολογάει; Πώς 
είναι τελικά αυτό που λέμε «σκυλίσια ζωή»; 
Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος που ζούμε, 
αν είχαμε όλοι μια ουρά να κουνιέται πέρα δώθε, 
προδίδοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
μας; Και πόσο μοιάζει τελικά ο κόσμος των 
σκυλιών με την κοινωνία των ανθρώπων;
Μονάχα η Κομπανία μπορεί σας λύσει τις 
απορίες, αρκεί να ξέρετε τον κωδικό. Μέχρι 
τότε... Σσστ, μην το πείτε πουθενά! Η Θεατρική 
Ομάδα Persona ανεβάζει το μιούζικαλ τσέπης 
Κωδικός “Κομπανία 4Χ4!”… με μια επίλεκτη 
ομάδα συντελεστών και ηθοποιών.
Πότε: 8 Ιανουαρίου 
Που: Wherehaus 612, Λευκωσία
Προπώληση Εισιτηρίων:
www.tickethour.com.cy και ACS COURIER

Ο Σπανός τζιαί οι Σαράντα 
Δράτζιοι

Το θέατρο Αντίλογος 
περιμένει τα παιδιά 
στο θέατρο για 
να ταξιδέψουν 
στον κόσμο του 
παραμυθιού με 
το κυπριακό, 

λαϊκό παραμύθι 
«Ο Σπανός τζιαί οι 

Σαράντα Δράτζιοι» 
σε σκηνοθεσία /

θεατρική διασκευή Αλεξίας 
Παπαλαζάρου. Μια παράσταση 

για μικρούς και μεγάλους που αναμένεται 
να μαγέψει αφήνοντας γεύσεις από γνώριμα 
χρώματα. Μη τη χάσεις.
Πότε: 14, 21, 28 Ιανουαρίου 
Που: Θέατρο ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ, Λατσιά, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99 25 1331
Προπώληση Εισιτηρίων: SoldOut Tickets 
και καταστήματα Stephanis - Electronics

Μάλο

Ο Μάλο είναι μια 
υποσχόμενη παιδική 

παράσταση γεμάτη 
τραγούδι και 
μαγεία. Πρόκειται 
για ένα αφελές, 
αριστοκρατικό 
ψάρι, που 
ονειρεύεται να 
γίνει ο επόμενος 

βασιλιάς του 
βυθού. Μια μέρα η 

ζωή του θα αλλάξει 
όταν εγκλωβίζεται σε 

ένα πλαστικό σκουπίδι και 
ο βασιλιάς τον διώχνει από το βασίλειο των 
αριστοκρατικών ψαριών. Μέσα από το δικό του 
ταξίδι ως κοινό ψάρι, ο Μάλο θα μάθει για τη 
ρύπανση των ωκεανών, τι πάει να πει πραγματική 
φιλία, ομαδικότητα, αλληλεγγύη και τι κάνει έναν 
βασιλιά σπουδαίο.
Μια εμπειρία που θα εντυπωσιάσει μικρούς και 
μεγάλους.
Πότε και Που: 22 Ιανουαρίου, Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας | 26 Ιανουαρίου, Δημοτικό 
Θέατρο Λάρνακας
Πληροφορίες: www.soldoutticketbox.com

Κοινή Ησυχία 
Ποδαρικό στη νέα χρονιά κάνει ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακωνσταντίνου με μια παράσταση που 

λατρεύτηκε από χιλιάδες θεατές στην Αθήνα. 
Η Κοινή Ησυχία είναι μια παράσταση για όλες και όους, μικρούς και μεγάλους. Για όσους 

ονειρεύονται, για όσες αντιστέκονται, προσπαθούν… είναι μια πάλη ενάντια στην καθημερινότητα, 
ένα τρυφερό χάδι, μια επαναστατική ορμή. Είναι μια παράσταση που σε καλεί σε μια 
απελευθερωμένη ανυπακοή απέναντι σε οτιδήποτε εγκλωβίζει τις ευαισθησίες μας. Είναι μια 
παράσταση που σε καλεί σε ένα ριζοσπαστικό ρομαντισμό. «Δεν ονειρευόμαστε κάτι για να 
γίνει, ονειρευόμαστε για να κοιτάμε ψηλά!». Μια μουσική παράσταση για την αλληλεγγύη, τη 

συντροφικότητα, την αγάπη.
Η Ελένη Ράντου -με αυτή την παράσταση- υπογράφει την πρώτη της σκηνοθεσία στο θέατρο. Επί 

σκηνής οι ηθοποιοί Σοφία Πανάγου και Νίκος Βατικιώτης.
Πότε: 13-15 Ιανουαρίου 

Που: Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία
Εισιτήρια: www.soldoutticketbox.com

«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου
Ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου ποιητή Γιάννη Ρίτσου ανεβαίνει επί σκηνής με την ηθοποιό 
Παναγιώτα Βλαντή στην αφήγηση του κειμένου και την ορχήστρα μουσικής δωματίου και τη 
συμμετοχή δύο σολιστών του Χρήστου Ζερμπίνου στο ακορντεόν και του Δημήτρη Παπαγγελίδη στην 
κλασική κιθάρα.
Η σονάτα του σεληνόφωτος χαρακτηρίζει μια νέα εποχή για την ποίηση, αλλά και για τον ίδιο τον 

ποιητή -αφού είναι η πρώτη από τις μακρές συνθέσεις της Τέταρτης Διάστασης, αλλά και γενικότερα.
Ο Συνθέτης και μαέστρος του έργου Θοδωρής Λεμπέσης, συνδύασε με την πρωτότυπη μουσική του 

σύνθεση τον λόγο με τη μουσική, υπογραμμίζοντας με τη μουσική του, όλα αυτά που ο ποιητής, σε ένα 
σκηνικό μονόλογο, σε μια βαθιά «εξομολόγηση», στο συνδυασμό της ζωής, της ελπίδας, της προσμονής, μας 

παρουσιάζει.
Πότε και Που: 13 Ιανουαρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας “Γ. Λυκούργος” (Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Χειμώνα Λάρνακας 
2022-2023.) | 14 Ιανουαρίου, Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού.
Προπώληση εισιτηρίων: www.tinyurl.com/2jmp7j2t και ACS COURIER

«Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» με τραγούδια του Μίκη 
Θεοδωράκη

Το συγκρότημα της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», Λιποτάκτες ανεβάζει επί σκηνής τις 
Αναμνήσεις ενός κοριτσιού, μια παράσταση μουσικής και λόγου.
Την ανάγνωση των κειμένων θα έχει υπό την επίβλεψη της η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, ενώ δημοφιλή 
τραγούδια ερμηνεύουν ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει εκτενή επιλογή από τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη και 

στιχουργού. Εξαίσιες συνθέσεις που διατρέχουν όλη τη μουσική διαδρομή του συνθέτη αναμένεται να 
μας ταξιδέψουν και πάλι σε αλλιώτικής υφής μονοπάτια.

Πότε και Που: 23 Ιανουαρίου, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού | 24 Ιανουαρίου Δημοτικό Θέατρο 
Λάρνακας “Γ. Λυκούργος”. (Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Χειμώνα Λάρνακας 2022-2023.)

Προπώληση εισιτηρίων: www.tinyurl.com/2jmp7j2t και ACS COURIER

Η Πάλη ενάντια στον 
Φασισμό

Μια πρωτοπόρα 
ανάλυση για τον 
φασισμό, μπροστά 
στην άνοδο του 
Μουσολίνι στην 
εξουσία

Συγγραφέας: Clara Zetkin
 Εκδόσεις: RedMarks

Αυτό το μικρό βιβλίο περιλαμβάνει τη 
σχετική εισήγηση της Τσέτκιν στη 

Διευρυμένη Ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Κομιντέρν τον Ιούνη του 1923, όπως και το ψήφισμα που 
συντάχθηκε από την ίδια και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια. 
Πρόκειται για κείμενα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον 
προσανατολισμό των Κομμουνιστικών Κομμάτων όσον αφορά 
την αντιφασιστική πάλη και εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα για την 
ακρίβεια και το βάθος της ανάλυσης ενός φαινομένου που ακόμα 
τότε ήταν νέο και είχε προκαλέσει διάφορες συγχύσεις.

Απέναντι στην 
Καρδιά του 
Σκότους
Ο αγώνας ενάντια 
στη γενοκτονία 
των Κονγκολέζων 

[1885-1908]

Η παρούσα έκδοση καταγράφει 
τον όλεθρο που σκόρπισε η ευρωπαϊκή 

αποικιοκρατία στην Αφρική. Παράλληλα περιγράφεται η 
συγκλονιστική δράση του Βρετανού δημοσιογράφου και 
ακτιβιστή Έντμουντ Μορέλ, που κατήγγειλε τα εγκλήματα του 
Λεοπόλδου και μετά από πολυετείς προσπάθειες κατάφερε 
να δημιουργήσει το πρώτο μαζικό κίνημα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του προηγούμενου αιώνα. Σε τούτον τον 
αναπάντεχο όσο και λησμονημένο ήρωα εστιάζει η παρούσα 
έκδοση, αποκαθιστώντας τον στο ίδιο ύψος με τους 
αγωνιστές του Λευκού Ρόδου και τον Αλβέρτο Σβάιτσερ ως 
ένα παράδειγμα έμπρακτου ανθρωπισμού και αλληλεγγύης.

Στο σανίδι

Βάλε μουσική

Γενάρης
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ατά τις τελευταίες εβδομάδες το Γραφείο 
Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ είχε την ευκαιρία 
να αναπτύξει πλούσια δράση, η οποία 

περιλάμβανε συναντήσεις και επισκέψεις με τους 
Πρέσβεις Παλαιστίνης και Κούβας στην Κύπρο, διμερείς 
συναντήσεις με αδερφές μας Οργανώσεις του εξωτερικού 
(φοιτητική Οργάνωση COMAC Βελγίου, Σοσιαλιστική 
Ένωση Νέων Σρι Λάνκα – SYU, Κομμουνιστική Νεολαία 
Βενεζουέλας – JCV), και αποστολή αντιπροσωπείας του 
στο 11ο Συνέδριο των Κολεκτίβων Νέων Κομμουνιστών 
Ισπανίας (CJC).

Από τη δράση αυτή, ξεχωρίζουν δύο διεθνείς 
διοργανώσεις, οι οποίες – η καθεμιά με τη δική της 
βαρύτητα και σημασία – αποτέλεσαν σταθμό στη δράση 
του Διεθνούς Αντιιμπεριαλιστικού Κινήματος Νεολαίας 
και των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Οργανώσεων 
Νεολαίας:

«Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες των λαών 
– ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση 
και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους – για το 
Σοσιαλισμό»
Στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο 
Βελιγράδι η 16η Συνάντηση Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών 
Οργανώσεων Νεολαίας (ΣΕΚΟΝ), με το πιο πάνω σύνθημα. 
Στη Συνάντηση συμμετείχαν 21 Οργανώσεις Νεολαίας. 
Την ΕΔΟΝ εκπροσώπησαν οι συναγωνιστές Σταύρος 
Αγαθού, μέλος Κεντρικής Γραμματείας και Υπεύθυνος 
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, και ο Χαράλαμπος Πανταζής, 
μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Οι ετήσιες πλέον ΣΕΚΟΝ, αποτελούν ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών από τους αγώνες των Κομμουνιστικών Οργανώσεων 
Νεολαίας των χωρών της Ευρώπης, αλλά και σταθμό για την περαιτέρω ενδυνάμωση των αγώνων, κοινών και ιδιαίτερων, για 
την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πολύωρη και πολύ παραγωγική συζήτηση που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 16ης ΣΕΚΟΝ έληξε με την έκδοση Διακήρυξης, 
την οποία συνυπέγραψαν οι 17 από τις Οργανώσεις που παρευρέθηκαν, μεταξύ αυτών και η ΕΔΟΝ.

Απόσπασμα από τη Διακήρυξη:

«Μετά την Συνάντησή μας στο Βελιγράδι, στη Σερβία, που ο λαός της που μάτωσε από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ – 
ΝΑΤΟ – ΕΕ, στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όλους τους λαούς που υποφέρουν 
από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους… 

… Οι λαοί θα νικήσουν! Οι Κομμουνιστικές Νεολαίες της 
Ευρώπης συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ανάπτυξη 
και τον συντονισμό της κοινής πάλης μας. Γιατί «ΕΛΠΙΔΑ 
Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ – Ενάντια στην καπιταλιστική 
εκμετάλλευση και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους – ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ!».

Σύνοδος Γενικού Συμβουλίου Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών
Κατά το τριήμερο 16-18 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό η Σύνοδος του Γενικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), η οποία φιλοξενήθηκε από την Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας 
Λιβάνου – ULDY. Η ΕΔΟΝ, ως εκλεγμένο μέλος του Γενικού Συμβουλίου, συμμετείχε στη Σύνοδο. Την Οργάνωση εκπροσώπησε 
ο συναγωνιστής Ιάκωβος Τοφαρής, Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας και τέως Πρόεδρος της ΠΟΔΝ.

Στα πλαίσια της Συνόδου, συζητήθηκε και εγκρίθηκε η Πολιτική Διακήρυξη, η οποία θα καθοδηγεί την Ομοσπονδία για το 
επόμενο διάστημα, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες που καλείτε να δώσει το Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό Κίνημα Νεολαίας.

Απόσπασμα από τη Διακήρυξη:

«Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε μια κρίσιμη συμβολή στον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα που δεν μπορεί να ξεχαστεί: την 
κινητοποίηση της νεολαίας, την προώθηση του μαζικού αγώνα, την ανάπτυξη της ενότητας και την επίτευξη νικών στις χώρες 
μας. Το να βλέπουμε τους συντρόφους μας να αγωνίζονται και να πετυχαίνουν νίκες, να αντιστέκονται στις ιμπεριαλιστικές 
επιθέσεις και να οικοδομούν μια νέα κοινωνία είναι μια ανάσα ελπίδας για τους δικούς μας αγώνες. Όταν αντιστεκόμαστε 
στις επιθέσεις που δεχόμαστε, και μάλιστα όταν καταφέρνουμε να νικήσουμε, δείχνουμε σε όλο τον κόσμο ότι μέσα από τον 
αγώνα η τελική νίκη θα είναι εφικτή. Επομένως, ο αγώνας και η επίτευξη νικών στις χώρες μας είναι μια κρίσιμη συμβολή στον 
αντιιμπεριαλιστικό αγώνα παγκοσμίως.»

Ως ΕΔΟΝ επαναλαμβάνουμε ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην ενδυνάμωση του Διεθνούς 
Αντιιμπεριαλιστικού Κινήματος Νεολαίας.

     •Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Γενάρης
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Σκαναρε για να διαβάσεις ολόκληρη 
την ανακοίνωση
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Όλα αυτά είναι προκλήσεις που 
πραγματικά πιστεύω ότι όλοι 
μαζί μπορούμε να κερδίσουμε. 
Όχι μόνο εμείς οι ευρωβουλευτές 
της αριστεράς αλλά πάντα μαζί 
με τα προοδευτικά κινήματα. 
Μόνο έτσι θα μπορούμε να 
φέρουμε την αλλαγή.  Άρχισα 
την απάντηση με το θέμα των 
εμβολίων. Στην προκειμένη 
περίπτωση είχαμε επιτυχία 
επειδή υπήρχε ένα ισχυρό 
κίνημα σε διάφορες χώρες που 
ενδυνάμωσε την φωνή μας εντός 
του Κοινοβουλίου. 

• Μπορούμε να πούμε ότι κατά 
την άποψη της πλειοψηφίας, οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την 
καθημερινότητά μας. Μπορείτε 
να αναφέρετε 2-3 μεγάλες 
συζητήσεις και αποφάσεις των 

τελευταίων ετών, που στην πράξη έχουν αλλάξει τη ζωή μας, ειδικά των νέων;

Είναι μια καλή ερώτηση γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιορισμένες εξουσίες. Για 
παράδειγμα, σχετικά με τον πόλεμο το ευρωκοινοβούλιο δεν έχει καθοριστικό ρόλο στη 

λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Φυσικά δεν βοηθά όταν μέλη 
του κοινοβουλίου φέρουν ενστάσεις ως προς τη διπλωματία αλλά σε κάθε περίπτωση δεν 

έχουν άμεση επίδραση στις τελικές 
αποφάσεις. Παρόλα αυτά ,το 

ευρωκοινοβούλιο κάποιες φορές 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο 

σε ορισμένες αποφάσεις. 
Ψηφίζουμε κείμενα τα 

οποία έχουν επίδραση 
στην καθημερινή ζωή 

των ευρωπαίων. Όσο 
αφορά εργασιακά 

δικαιώματα για 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α , 

έχουμε εγκρίνει 
π ρ ό σ φ α τ α 

έ ν α 
ψήφισμα για τον κατώτατο μισθό στο οποίο το κοινοβούλιο επηρέασε 

το περιεχόμενο. Το προβληματικό είναι η επιρροή του ευρωπαϊκού 
δικαίων στη ζωή των ανθρώπων. Το ευρωκοινοβούλιο έχει ορισμένη 

επιρροή στη λήψη αποφάσεων αλλά είναι πάντα στρυμωγμένο 
ανάμεσα σε διαφορετικούς θεσμούς και φυσικά πολιτικές 
παρατάξεις. Η αριστερά παλεύει για να μεταφέρει την φωνή 

των εργαζομένων και των νέων. Εμείς από την πλευρά 
μας αντιλαμβανόμαστε το κοινοβούλιο ως ένα ακόμα 

θεσμό μέσα από τον οποίο δίνουμε τις μάχες μας και  
αναδεικνύουμε τι πραγματικά συμβαίνει στη Ευρώπη. 

Για να  δυναμώσουμε τους αγώνες των εργαζομένων 
και των νέων και τα επαναστατικά κινήματα. 

Η φιλοσοφία της 
δουλειάς μας 

στο Κοινοβούλιο 
είναι να 

εντοπίζουμε τα 
προβλήματα του κόσμου, 

να τα φέρνουμε στο 
Κοινοβούλιο 

και μετά να τα 
παίρνουμε πίσω 
στον κόσμο και 
στα κινήματα.

Γενάρης
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Πρώτη φορά ως βουλευτής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Πρώτη φορά, αλλά σε δύσκολα 
χρόνια, λόγω της πανδημίας, της 

οικονομικής κρίσης, του πολέμου στην 
Ουκρανία. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίσατε αυτά τα χρόνια ως 
ευρωβουλευτής;

Προφανώς όταν εκλέγεσαι δεν αναμένεις να έχει πάνω από όλα μια πανδημία 
και μετά ένα πόλεμο. Αυτά δημιουργούν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις. 
Για παράδειγμα με την πανδημία είμασταν όλοι κλεισμένοι σπίτι. Και ενώ οι 
εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων συνεχίζονταν, όλοι θέλαμε να είμαστε 
σε  επαφή με τον κόσμο. Η φιλοσοφία της δουλειάς μας στο Κοινοβούλιο είναι 
να εντοπίζουμε τα προβλήματα του κόσμου, να τα φέρνουμε στο Κοινοβούλιο 
και μετά να τα παίρνουμε πίσω στον κόσμο και στα κινήματα. Προφανώς αυτό 
έπρεπε να γίνεται με διαφορετικό τρόπο λόγω της πανδημίας. Μια πρόκληση που 
πιστεύω πετύχαμε ήταν η μεγάλη εκστρατεία για τα εμβόλια που κάναμε και με 
το ΑΚΕΛ, που καταφέραμε να αλλάξουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αφού κινητοποιηθήκαμε όλοι.

Από την άλλη ο πόλεμος είναι μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Ο πόλεμος 
είναι μια πρόκληση καταρχήν προς την ίδια τη δημοκρατία. Επειδή έχουμε ένα 
διαφορετικό όραμα για μια άλλη δημοκρατία. Η Ε.Ε. θα έπρεπε να έχει ενεργό 
ρόλο στον τερματισμό του πολέμου. Δυστυχώς, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην 
Ε.Ε. δεν κάνουν αυτό. Δεν υπήρξε όμως καμία προσπάθεια της Ε.Ε. σε διπλωματικό επίπεδο 
προς αυτή την κατεύθυνση. Και  εμείς λέμε ότι από τη μια, καταδικάζουμε τον πόλεμο, ότι 
είναι παραβίαση του Διεθνούς δικαίου και από την άλλη ότι θέλουμε να έρθει γρήγορα 
η ειρήνη ,επειδή όσο συνεχίζεται ο πόλεμος οι επιπτώσεις είναι οδυνηρές τόσο για το 
λαό της Ουκρανίας όσο και για το λαό της Ευρώπης.  Όλους εμάς λοιπόν προσπαθούν 
να μας παρουσιάσουν ως υποστηρικτές του Πούτιν. Αυτό προφανώς είναι ψέμα 
αλλά είναι ο τρόπος τους να σταματήσουν την συζήτηση. Προσπαθούν να 
φιμώσουν οποιαδήποτε διαφορετική τοποθέτηση. Είναι πρόκληση σε 
τέτοιες συνθήκες η ενδυνάμωση του φιλειρηνικού κινήματος 
που υπάρχει στην Ευρώπη όπως επίσης και να φέρουμε 
αυτή τη φωνή που στηρίζει την διπλωματία και 
τις διαπραγματεύσεις στο προσκήνιο και 
τη δημόσια συζήτηση. 

Η αριστερά παλεύει 
για να μεταφέρει την 

φωνή των 
εργαζομένων 

και των νέων. 
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Ποιες είναι οι συνθήκες στο Βέλγιο. Ποιες είναι οι 
κύριες προκλήσεις για την εργατική τάξη και τη νεολαία;  

Το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο είναι οι τιμές 
της ενέργειας όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 
Αυτό επηρεάζει και την νεολαία γιατί για παράδειγμα δεν 
ανάβουν θερμάνσεις στα σχολεία. Οι μαθητές κρυώνουν μέσα 
στις αίθουσες. Αυτό επηρεάζει ολόκληρη την καθημερινότητα 
των ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να βγάλουν 
τον μήνα. Γνωρίζουμε ότι μεγάλος αριθμός παιδιών πηγαίνουν 
στα σχολείο χωρίς φαγητό επειδή οι γονείς δεν έχουν χρήματα. 
Δραστηριότητες πολιτιστικές ή αθλητικές περικόπτονται από τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό. Για αυτό τα κύρια αιτήματα αυτή τη στιγμή 
είναι η μείωση των τιμών των καυσίμων, η φορολόγηση των υπερκερδών 
των μεγάλων πολυεθνικών και η αύξηση των μισθών. 

Αυτή είναι μια μεγάλη μάχη , άλλη μεγάλη πρόκληση κυρίων για τους νέους 
αποτελεί η κλιματική αλλαγή. Είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση πριν λίγο καιρό 
στις Βρυξέλλες, χιλιάδες άτομα, κυρίως νέοι , διεκδίκησαν διαφορετικές πολιτικές 
υπέρ του περιβάλλοντος. Το σύνθημα της κινητοποίησης ήταν «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΧΙ 
ΚΕΡΔΗ» («PLANET – NOT PROFIT»).  

Στα πανεπιστήμια αναπτύχθηκε ένα ισχυρό φεμινιστικό κίνημα. Επειδή βγήκαν στην 
επιφανείς ιστορίες για παρενοχλήσεις φοιτητών/τριών από καθηγητές. Οι φοιτητές δεν 
νιώθουν ασφαλείς στις πανεπιστημιουπόλεις. Αυτή είναι η κατάσταση στο Βέλγιο αυτή τη 
στιγμή.

Είναι γνωστό ότι τα ακροδεξιά κόμματα και ο εθνικισμός ανεβαίνουν 
στο Βέλγιο. Πείτε μας κάποια σχόλια και σκέψεις σας για αυτό.  

Όπως γνωρίζετε είμαστε ένα ομόσπονδο κράτος. Στο βορρά τα 
εθνικιστικά κόμματα είναι πολύ ισχυρά. Ένα από αυτά είναι το 

φασιστικό κόμμα -  Vlaams Belang και το άλλο το New Flemish 
Alliance (Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA).  Στο νότο δεν υπάρχει 

οργανωμένο φασιστικό κόμμα προς το παρόν χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φασίστες. Ο φασισμός υπάρχει 

και τον αντιπαλεύουμε και στον νότο. Σχετικά με αυτό, το 
2024 θα είναι μια τεράστια πρόκληση αφού θα έχουμε 

εθνικές εκλογές και γνωρίζουμε ότι οι εθνικιστές θέλουν 
να διχοτομήσουν την χώρα. Για αυτό πραγματοποιούμε 

μια τεράστια καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε 
Ένα». Με αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι από όποια 

«πλευρά» και αν προέρχεται ο καθένας είμαστε 
όλοι Βέλγοι και πρέπει να το διαφυλάξουμε 

αυτό. Να καταδείξουμε ότι οι φασίστες με τη 
διχοτόμηση επιδιώκουν να αποδυναμώσουν 

και να διαλύσουν τα εργατικά συνδικάτα, 
τα εργασιακά κεκτημένα, την κοινωνική 

πρόνοια.  Τα σχέδια για διχοτόμηση 
του Βελγίου είναι σχέδια ενάντια στην 

εργατική τάξη και την κοινωνική 
πρόοδο.  

Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στα μέλη της ΕΔΟΝ και στη κυπριακή νεολαία;

Πρώτα από όλα οφείλω να πω ότι όλοι οι σύντροφοι μου που ήρθαν στην Κύπρο με 
διάφορες συγκυρίες φιλοξενούμενοι από την ΕΔΟΝ είναι πραγματικά εντυπωσιασμένοι από 
την δουλεία που κάνετε εδώ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η οργάνωση και οι αγώνες που 

δίνετε και μαθαίνουμε πολλά και από το ΑΚΕΛ και από την ΕΔΟΝ. Το λέω γιατί είναι κάτι που 
ακούω πολύ συχνά, είναι πολύ ενθαρρυντικό 
που μπορούμε να παλεύουμε αλληλέγγυα 
ο ένας λαός με τον άλλο. Γιατί πραγματικά 
πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Πολλοί αγώνες μας 
είναι κοινοί. Οι τιμές των καυσίμων, ενάντια 
στην ακροδεξιά, στους εμβολιασμούς και ούτω 
καθεξής. Για αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι 
ενάντια στους  κοινούς εχθρούς. Αυτό είναι το 
κύριο μου μήνυμα. Τελειώνοντας ,βεβαίως, δεν 
θα μπορούσα να μην εκφράσω την αλληλεγγύη 
μου με το κίνημα σας αλλά και ολόκληρο το 
κυπριακό λαό στον αγώνα για επανένωση του 
νησιού σας. Συνεχίζουμε λοιπόν τους αγώνες 
μας για ειρήνη και πρόοδο.

•Συνέντευξη στην Φωτεινή Χαραλάμπους,
Μέλος Συντακτικής «Ν»

Γενάρης
2023

Μια πρόκληση 
που πιστεύω 

πετύχαμε 
ήταν η μεγάλη 

εκστρατεία για τα εμβόλια 
που κάναμε και με το 

ΑΚΕΛ, που καταφέραμε 
να αλλάξουμε τη θέση 
του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου αφού 
κινητοποιηθήκαμε




