


Μια νέα σχολική χρονιά ενδέχεται να αρχίσει με τους μαθητές να 
έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια χρονιά με το εξεταστικοκεντρικό 
σύστημα που επιβάλλει το Υπουργείο.

Την περσινή σχολική χρονιά εμείς οι μαθητές κληθήκαμε να 
καλύψουμε μια μεγάλη ύλη και να παρακαθίσουμε σε εξετάσεις ανά 
τετράμηνο. Το Υπουργείο Παιδείας για ακόμη μια φορά μας έδειξε την 
επιθυμία του να μετατρέψει το σχολείο σε ένα εξεταστικό κέντρο που 
θα αποτελείται από μαθητές ρομπότ και παπαγάλους που θα δέχονται 
παθητικά την όποια πληροφορία και δεν θα καλλιεργούν την κριτική 
τους σκέψη. Δυστυχώς, το έργο των μαθητών της 3ης Λυκείου ήταν πιο 
δύσκολο και σκληρό από κάθε άλλη χρονιά, αφού έγιναν για ακόμη 
μια φορά τα πειραματόζωα του Υπουργείου που θέλησαν να φέρουν 
ξανά στην επιφάνεια το παλιό σύστημα όπου οι μαθητές έδιναν δύο 
διαφορετικές εξετάσεις, μια για το απολυτήριο τους και μια για την 
εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια. Συνεπώς, οι τελειόφοιτοι σε σύνολο 
παρακάθισαν σε τρεις εξετάσεις μέσα σε μόνο ένα χρόνο.

Τη φετινή χρονιά θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα σχολείο που οι 
μαθητές του δεν θα κρίνονται και δεν θα τιμωρούνται για την εξωτερική 
τους εμφάνιση αλλά το σχολείο θα εστιάζει στην πνευματική και 
δημιουργική καλλιέργεια του κάθε παιδιού. Επιπλέον, ο αγώνας μας 
για ένα σχολείο απαλλαγμένο από φαινόμενα ρατσισμού, διακρίσεων, 
σχολικού εκφοβισμού, βίας και φασισμού δεν σταματά. Παλεύουμε 
για ένα σχολείο που θα αποδέχεται το διαφορετικό και θα καλλιεργεί 
την ισότητα και τη αλληλεγγύη.

Νέα Σχολική Χρονιά 
Νέοι αγώνες 



Η σχολική χρονιά που αρχίζει θα είναι γεμάτη από αγώνες και διαμαρτυρίες 
για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε όλα αυτά που ως μαθητές 
δικαιούμαστε, δηλαδή ένα δημοκρατικό και ανθρωπιστικό σχολείο που θα 
έχει ως στόχο την ολόπλευρη μόρφωση του μαθητή και την καλλιέργεια του 
ως σωστός άνθρωπος με δικιά του προσωπική άποψη. Ως ΠΕΟΜ είμαστε 
δίπλα σε όλο το μαθητόκοσμο και σε όλους τους αγώνες του.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους, προχωράμε με πίστη και αποφασιστικότητα 
για τους αγώνες που μας περιμένουν πάντα με το σύνθημα που μας 
χαρακτηρίζει, «Πρώτοι στα μαθήματα – Πρώτοι στους αγώνες».











Νέο κεφάλαιο
Νέοι αγώνες 

Η ΠΕΟΜ ως Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών έχει επιτελέσει ένα έργο 
το οποίο ανάμεσα σε αρκετά εμπόδια, σε συνθήκες η οποίες λειτουργούσαν 
σαν ένα ΤΟΙΧΟΣ απέναντι στους αγωνιστές και μαθητές της ΠΕΟΜ, κατάφερε 
σε νεοφιλελεύθερες συνθήκες να διεκδικήσει και να κατακτήσει για το 
ενιαίο καλό των μαθητών. Χέρι με χέρι με κάθε μαθητή και με κάθε παιδί 
που ήθελε αλλαγή, εκεί για να παλέψει, να αγωνιστεί με πίστη με αφοσίωση, 
με τόλμη. 

Οι συναγωνιστές και συναγωνίστριες με ψυχή, με πάθος και με δύναμη 
κυνηγούσαν, κυνηγάνε και θα κυνηγάνε τους στόχους τους και τους σκοπούς 
τους για των αγώνα όλων των μαθητών.  Σε κάθε σχολική χρονιά όπου το 
υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού έφραζε το δρόμο στην εκπαίδευση που 
μας αξίζει η ΠΕΟΜ όπως και εγώ άλλοτε μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές 
μου στεκόμασταν πλάι πλάι για να αντιπαλέψουμε όσα εμπόδιζαν την 
οργάνωση για να μάχεται για ένα καλύτερο μέλλον. 

Εν καιρώ πανδημίας η οργάνωση στάθηκε δίπλα στους μαθητές όπως πάντα 
και άκουγε τα αιτήματα τους έτσι ώστε να μπορεί να βρει την λύση,με καλή 
θέληση αφού έπρεπε να παλέψει για τις εποχές που ακολουθούν και για να 
αφήσουμε ένα καλύτερο μέλλον σε μια γενιά που έρχεται, γεμάτη δίψα για 
αγώνες και μάχες εναντίον αυτού του σάπιου κατεστημένου.    
          
Μια οργάνωση σαν την ΠΕΟΜ, έχει να προσφέρει πολλά σε όλους τους 
μαθητές, όπως πρόσφερε και σε μένα, με έμαθε να μην τα παρατάω, να 
αγωνίζομαι μέχρι να επιτεύξεων τους στόχους, να μην φοβάμαι να πω την 
γνώμη μου ελεύθερα γιατί είμαι και εγώ ο ίδιος ελεύθερος, αγωνίστηκα με 
την ΠΕΟΜ συλλογικά και μαζικά, σαν μια γροθιά με όλους τους συναγωνιστές 
μου και τις συναγωνίστριες μου. 

Η ΠΕΟΜ μου έχει δείξει πως να οραματίζεται κανείς για ένα καλύτερο αύριο. 
Έμαθα να ονειρεύομαι και να πετυχαίνω αυτά που θέλω. 



Σε κάθε αίτημα μου και σε κάθε επιθυμία κάποιου μαθητή που αποσκοπούσε 
στο κοινό συμφέρον  η ΠΕΟΜ μας συμμεριζόταν και μας ακολουθούσε 
παντού και πάντα, όπως και εμείς αυτήν την οργάνωση που θυσιαζόταν 
καθημερινά για μας, για ένα καλύτερο αύριο  Ωστόσο μέσα από τα συνέδρια 
της ΠΕΟΜ έλαβα γνώση για πάρα πολλά, αμέτρητα διδάγματα, να μάχομαι για 
παιδεία και τη δημοκρατία ανεξαρτήτως της πολιτικής που εφαρμόζει η μία 
κυβέρνηση όπου θεωρείται ότι αποσκοπεί στα συμφέροντα της και όχι των 
μαθητών.      
       
Τα δικά μου μηνύματα για την οργάνωση όλων των συναγωνιστών και 
μαθητών, που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την ΠΕΟΜ και όχι 
μόνο, πρέπει να περάσουν και να εμπεδωθούν από όλους. Όντας όλοι μια 
ομάδα, όπως μια γροθιά και πιο μαζικά από ποτέ πρέπει να ανασυνταχτούμε 
όπως προστάζει η οργάνωση της νεολαίας μας και έτσι όπως μας έμαθε να 
αγωνιζόμαστε ενάντια στο κακό και στο άδικο που στέκεται σαν εμπόδιο και 
σαν μια δοκιμασία απέναντι στο μαθητή, με κουράγιο και το κεφάλι πάντα 
ψηλά.       
      
Αποχαιρετώ και εγώ τους συμμαθητές, τους συναγωνιστές μου και τις 
συναγωνίστριες μου με την δικιά μου σειρά, μετά από τόσους αγώνες, 
μάχες, απογοητεύσεις και νίκες, αποτυχίες και αμέτρητες επιτυχίες και τόσο 
όμορφες στιγμές και τους εύχομαι να συνεχίσουν να αγωνίζονται πιστά όσα 
μας έμαθε η οργάνωση και μας προετοίμασε για την αυριανή κοινωνία. Το 
μέλλον πρέπει να το φτιάξουμε εμείς μετά δικά μας χέρια και τις δικές μας 
ψυχές για να είναι όμορφο, έτσι όπως φτιάξαμε και εμείς οι συναγωνιστές 
της ΠΕΟΜ τους δικούς μας αγώνες, την δικια μας ιστορία, τον δικό μας 
δρόμο, τον δρόμο των μαθητών για το αύριο, γιατί όπως λέει και ο συνθέτης 
μας, ο δρόμος έχει την δική του ιστορία, κάποιος την έγραψε στον τοίχο με 
μπογιά, γράφουμε και εμείς την ιστορία στους δρόμους και στους ορίζοντες 
που μας χάραξε η ΠΕΟΜ.




