
Αν βάλεις 1000 άτομα να σου περιγράψουν ένα 
ελέφαντα θα σου δώσουν ισάριθμες οπτικές και 
απόψεις. Το ίδιο και όταν βάλεις την κοινωνία 
να σου περιγράψει το κοστούμι του κατάλληλου 
υποψηφίου που πρέπει να «φορέσει» ο υποψήφιος 

της αντιπολίτευσης, ώστε να επέλθει η προοδευτική αλλαγή 
στη διακυβέρνηση του τόπου.

Σε μόνο μια συνιστώσα συμφωνεί η πλειοψηφία. Στο στόχο 
της προοδευτικής αλλαγής στο τιμόνι της Κυβέρνησης. Μια 
ολόκληρη δεκαετία ήταν αρκετός καιρός για να «καταδικάσει» 
τη νέα γενιά σε δεκαετίες δύσκολες. Και ακριβώς αυτή η μερίδα 
πληθυσμού, η νεολαία του τόπου πρέπει «να μπεί μπροστά», 
ώστε να απομακρύνει το Συναγερμό και τους δορυφόρους του. 
Νίκοι, Αβέρωφ και λοιποί υποψήφιοι «μνηστήρες», αποτελούν 
κακέκτυπες version του ίδιου παρανομαστή που καθόρισε εν 
πολλώ τη μοίρα της νέας γενιάς. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να 
φύγει, μαζί με τις πολιτικές της γιατί στον τόπο και ιδιαιτέρως 
στη νέα γενιά αξίζουν καλύτερες μέρες. 

Ο μόνος δρόμος ώστε η αλλαγή 
να μη μείνει ένα σχήμα λόγου αλλά 
να αποκτήσει και περιεχόμενο, είναι 
μέσα από τη συμμετοχή των νέων 
στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία. 
Σύντομα η αλλαγή αυτή θα αποκτήσει 
και ονοματεπώνυμο.  

Οι νέοι και οι νέες αυτού του τόπου 
ζούν στο πετσί τους τις συνέπειες της 
αδίστακτης πολιτικής που εφαρμόζουν 
οι κυβερνώντες με τις πλάτες του ΔΗ.ΣΥ. 
Τις ζούνε όταν βλέπουν τις συνθήκες στη 
δουλειά τους να θυμίζουν μεσαίωνα, όταν 
οι μισθοί τους μειώνονται, όταν βλέπουν 
τα όνειρα τους για ιδιόκτητη στέγη να 
απομακρύνονται παραπάνω με τον καιρό 
και το κράτος να εργαλειοποιείται για την 
κερδοφορία των λίγων.

Όλα αυτά, συνθέτουν το ψηφιδωτό «της νέας 
πραγματικότητας», η οποία δυσχαιρένει την 
προσπάθεια της νέας γενιάς να αναπνεύσει 
στον τόπο της. Για αυτό και ακριβώς, η 
νέα γενιά, η πρώτη γενιά που θα ζήσει σε 
χειρότερες συνθήκες απ`ότι έζησε η γενιά των 
γονιών της, πρέπει να στείλει σπίτι τους όλους 
αυτούς που με χρυσές μασέλες, τρώνε από τη 
σάρκα των παιδιών τους.

Η νέα γενιά, προσβλέπει στην προοδευτική 
αλλαγή της αντιπολίτευσης. Όχι εν είδει λευκής 
επιταγής, αλλά δέσμευσης ώστε, με το σωστό 
περιεχόμενο, δομημένες θέσεις και ανοικτές 
κεραίες, να ριχθεί στη μάχη των Προεδρικών 
για να απομακρύνει τα σκοτάδια τους. 
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όσες φορές πρέπει να έρτουμε για να τα 
καταλάβετε; Όχι στις εξετάσεις τετραμήνων”, 
έγραφε το πανό των τριών χιλιάδων μαθητών, 

που μαζεύτηκαν στην κινητοποίηση της ΠΣΕΜ έξω 
από το Προεδρικό Μέγαρο στις 7 Απριλίου, το οποίο 
φανερώνει την πραγματικότητα, που δεν είναι άλλη, από 
την συνεχή προχειρότητα, καθώς και τον αυταρχισμό 
που επιδεικνύει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας 
στην εκπαίδευση. 

Αυτή την φορά οι μαθητές δεν ήταν μόνοι. Η 
συνομοσπονδία γονέων (ΠΑΣΥΓΟΜΕ) συμμετείχε 
στην κινητοποίηση, ενώ οι οργανωμενοι καθηγητές 
(ΟΕΛΜΕΚ) στήριξαν την κινητοποίηση της ΠΣΕΜ.  
Μαθητές, καθηγητές και γονείς έστειλαν το μήνυμα, ότι 
η εκπαίδευση δεν είναι βιομηχανία εξετάσεων, και ότι 
θέλουν ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο.

Είναι φανερό, ότι η ΠΣΕΜ και ολόκληρο το μαθητικό 
κίνημα, μέσα από τους συνεπείς και συνεχείς  τους 
αγώνες, κατάφεραν να έχουν την συντριπτική 
πλειοψηφία, των άμεσα εμπλεκόμενων με την παιδεία, 
με το μέρος τους, στον αγώνα που δίνουν για τα δίκαια 
αιτήματα τους.

Είναι αποτέλεσμα, των αγώνων των μαθητών, που σήμερα 
συζητείται στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής,η τροποποποίηση, 
ακόμη και η κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων. Δυστυχώς, 
κάποιοι συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάκοπα. Κυβέρνηση 
και Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζουν να επιμένουν, στον 
εξετασιοκεντρικό και βαθμοθηρικό χαρακτήρα που προσάπτουν 
στο σχολείο οι εξετάσεις ανά τετράμηνο.

Το ΑΚΕΛ, στην τελευταία Επιτροπή Παιδείας της Βουλής την 
περασμένη Δευτέρα, εισηγήθηκε για ακόμη μια φορά την 
κατάργηση των εξετάσεων ανά τετράμηνο, αποδεικνύοντας ξανά, 
ότι αποτελεί τον κύριο συμπαραστάτη των μαθητών στον δίκαιο 
αγώνα τους, αλλά και ταυτόχρονα ότι έχει ολοκληρωμένο πλάνο 
για την μεταρρύθμιση της Παιδείας.

Η ΕΔΟΝ, όπως και το ΑΚΕΛ,  έχει όραμα για την Παιδεία, και 
ακριβώς για αυτό στέκεται αρωγός στον αγώνα  των μαθητών. 
Γιατί η ΕΔΟΝ επιδιώκει την δημιουργία δημοκρατικών και 
ανθρώπινων σχολείων, που θα απελευθερώνουν τις δημιουργικές 
και πνευματικές δυνατότητες των νέων. Που θα μεγαλώνει νέους, 
με ανθρωπιά που θα εμπεδώνουν την δικαιοσύνη, την αξιοκρατία 
και την ισότητα, ενώ θα στέκονται κόντρα σε φαινόμενα ρατσισμού 
, φασισμού και κοινωνικών διακρίσεων. 

“Π
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Κ ύπρος 2022. Τα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφει 

ο πληθωρισμός στέλνουν σαφές μήνυμα ότι η 

κοινωνία βρίσκεται απέναντι σε ένα πρωτοφανές 

κύμα ακρίβειας και οικονομικής ανασφάλειας.

Αυξήσεις σε λιανικό εμπόριο (τρόφιμα, καύσιμα), σε 

υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, σε οικιακές συσκευές, 

έπιπλα, φωτιστικά, οικοδομικά υλικά, σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Και ενώ γύρω μας οι τιμές ανεβαίνουν κατακόρυφα, η 

Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη αποδεικνύεται για ακόμη μια 

φορά κατώτερη των περιστάσεων, αφήνοντας την κοινωνία και 

τους πολίτες στο έλεος της ακρίβειας. Άλλωστε για να είμαστε 

και ειλικρινείς, κανείς δεν θα περίμενε από την «Κυβέρνηση 

των συμφερόντων» να αντιμετωπίσει και να περιορίσει το 

φαινόμενο αυτό. 

Σχεδιασμός μηδέν. Πρόθεση υπό το μηδέν.

Ταυτόχρονα, καλό είναι να διευκρινίζουμε πως αυξήσεις 

καταγράφουμε μόνο σε ότι αφορά το εμπόριο αφού η κλίμακα 

μισθοδοσίας των πολιτών παραμένει σταθερά στα ίδια 

χαμηλά επίπεδα εδώ και χρόνια. Μισθοί των 850-1000 ευρώ 

όπου καλούνται να καλύψουν μηνιαία έξοδα όπως ενοίκιο, 

ρεύμα, νερό, τηλέφωνα, έξοδα οχημάτων, τρόφιμα και αν 

είναι τυχεροί και περισσέψει κάτι τότε ίσως υπάρξει και ένα 

μικρό ποσό για κοινωνικές υποχρεώσεις. 

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης πως η Κύπρος, είναι από τις 

λίγες χώρες που εφαρμόζει οριζόντια μέτρα στον ηλεκτρισμό, 

για όλους τους καταναλωτές, μη θέλοντας προφανώς να 

προστατεύσει από το κύμα των αυξήσεων τις ευάλωτες 

ομάδες. 

Στην αντίπερα όχθη όμως βρίσκεται το ΑΚΕΛ, όπου πρόσφατα 

έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενώπιον 

της Βουλής. Καταθέτοντας πρόταση νόμου για επιβολή 

πλαφόν στα καύσιμα και θέτει όρια έναντι της αισχροκέρδειας 

βάζοντας φρένο στην αλόγιστες αυξήσεις. Ένα 

ΑΚΕΛ που επιλέγει για ακόμη μία φορά να σταθεί 

στο πλευρό των εργαζομένων και να στείλει το 

μήνυμα πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. 

Είναι καιρός η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι η 

ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαλογισμό και 

θεωρητικές αναλύσεις. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται 

με πράξεις. Πράξεις που θα παραπέμπουν σε 

πολιτικές παρέμβασης του Κράτους, στήριξης του 

εισοδήματος των νοικοκυριών και αντιμετώπισης 

της αισχροκέρδειας και της εκμετάλλευσης στην 

αγορά.

Ελπίζουμε ακόμη σε μια ύστατη προσπάθεια 

όπου η σημερινή Κυβέρνηση ίσως μας εκπλήξει 

ευχάριστα. Κι όσο ελπίζουμε, εμείς δεν 

παύουμε να συντασσόμαστε στο πλευρό κάθε 

εργαζομένου διεκδικώντας τα αυτονόητα. 



τις 6 Απριλίου, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα εργατικά συνδικάτα διαδήλωναν 
ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ – Ε.Ε.. Αστυνομικές δυνάμεις αναίτια κι βίαια επιτέθηκαν 
στους διαδηλωτές και προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις. Ανάμεσα στους 

προσαχθέντες, είναι μέλη της ηγεσίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καθώς και δημοσιογράφος του 
Ριζοσπάστη.

Η ΕΔΟΝ απέστελε μήνυμα αλληλεγγύης προς την αδερφή μας οργάνωση. Παραθέτουμε 
αυτούσια την επιστολή:

«Αγαπητοί σύντροφοι,
Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ καταδικάζει τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν 
οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά την προηγούμενη 
εβδομάδα, όπως και τις αναίτιες συλλήψεις διαδηλωτών.

Ενώ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας το εργατικό κίνημα με μαζικές κινητοποιήσεις 
καταδίκαζε τον πόλεμο και απαιτούσε τη μη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ, η Κυβέρνηση επέλεξε να στείλει τις δυνάμεις καταστολής 
για να σιγάσουν τη φωνή των διαδηλωτών. Σημειώνουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ανάμεσα 
στους 8 προσαχθέντες, είναι μέλη της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, 
του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας, όπως και δημοσιογράφος του 
«Ριζοσπάστη», για τους οποίους και έχει οριστεί δίκη για τις 15 Ιουνίου.

Ως ΕΔΟΝ εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην ΚΝΕ, το ΚΚΕ και σε ολόκληρο το ελληνικό 
εργατικό κίνημα που, παρά τις απειλές και την αστυνομοκρατία, εξακολουθεί να αγωνίζεται 
για τη μη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Εκφράζουμε επίσης την ετοιμότητα να 
προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τις 
ημέρες της δίκης των 8 συναγωνιστών.»
 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ
12 Απριλίου 2022
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