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Οργανωτική Εξόρμηση (Ο.Ε.) αποτελεί μια περίοδο τεσσάρων με 
πέντε μηνών (αναλόγως της χρονιάς και των προτεραιοτήτων που 
θέτει η Οργάνωση), κατά την οποία τα στελέχη της ΕΔΟΝ εξορμούν 
για να οργανώσουν νέα μέλη αλλά και για να επαναβεβαιώσουν 
και να ανανεώσουν τη συμμετοχή των υφιστάμενων μελών. Οι 
λόγοι για τους οποίους η ΕΔΟΝ επιλέγει αυτού του είδους τον 
τρόπο δουλειάς και σε αντίθεση με αδελφές μας οργανώσεις, 
δεν προχωρά σε δια βίου στρατολόγηση, αποτελούν μέρος της 

συνολικής τακτικής της Οργάνωσης μας. Προκύπτει από τον ίδιο τον χαρακτήρα της 
ΕΔΟΝ και αποτελεί βασικό στοιχείο της πλατύτητας της δράσης μας.

Κάθε χρόνο, στην περίοδο της Ο.Ε. οι ΕΔΟΝίτισσες και οι ΕΔΟΝίτες, οφείλουν να 
δώσουν τη μάχη, μέχρι και με την τελευταία συνείδηση που δυνητικά μπορεί να 
αποτελέσει μέρος του αγώνα μας. Του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της 
Κύπρου, για βελτίωση της ζωής της νεολαίας και φυσικά για τον τελικό μας στόχο, 
για την απαλλαγή από το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε 
και την αντικατάσταση του από την ποιοτικά ανώτερη κοινωνία του σοσιαλισμού.

Προτεραιοποίηση το βασικό συστατικό της επιτυχίας 
Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας, όσο μακριά και αν βρίσκεται αυτή 
τη στιγμή η συνείδηση του από τη δική μας, δουλεμένη και επεξεργασμένη αντίληψη 
για τον κόσμο, όσο αποκοιμισμένα και αν είναι τα ταξικά του αντανακλαστικά. 
Φυσικά, εφόσον η Ο.Ε. αποτελεί μια περίοδο μερικών μηνών και εφόσον ταυτόχρονα 
χρειάζεται να εργαζόμαστε για ένα σωρό άλλα για τα οποία η Οργάνωση δεν σταματά 
στιγμή να αγωνίζεται, η διαδικασία αυτή χρειάζεται να γίνεται μεθοδικά. Ενώ από 
τη μια λέμε πως οφείλουμε να απευθυνθούμε όσο πιο πλατιά γίνεται, από την άλλη 
χρειάζεται να θέτουμε τις σωστές προτεραιότητες. Σε ποιο κόσμο χρειάζεται να 
απευθυνθούμε πρώτα; Ποιοι βρίσκονται ήδη κοντά μας; Ποιων η συνείδηση είναι 
τόσο μακριά που αδυνατούν να δουν αυτό που βλέπουμε εμείς;  Αν δεν ξεκινήσουμε 
τη δουλειά μας θέτοντας σωστές προτεραιότητες, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση 
να θεωρούμε πως οι στόχοι μας είναι κατορθωτοί. Για την πολιτική (και όχι μόνο την 
οργανωτική) σημασία των στόχων, παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες στο 
προηγούμενο άρθρο.

Από την ποσότητα στην ποιότητα
Σχετικά με τη συζήτηση που (πολύ σωστά) διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο 
εντός των γραμμών μας, κατά πόσο για χάρη της κατάκτησης του αριθμητικού 
στόχου, παραμερίζουμε το ποιοτικό στοιχείο, θα πούμε το εξής. Όταν τίθεται ένας 
στόχος, το ποιοτικό στοιχείο έχει ήδη συνυπολογιστεί ενώ υπάρχει πληθώρα τρόπων 
να μετρηθεί ακόμα και η ποιότητα. 
Το καθήκον αυτό, εναπόκειται στα στελέχη της Οργάνωσης που διαθέτουν 
καθοδηγητικό ρόλο. Οφείλουμε πάντα να βρίσκουμε τρόπους να ποσοτικοποιούμε 
την ποιότητα. Να περνούμε από το γενικό και αόριστο στο ειδικό και συγκεκριμένο. 
Η ποιότητα της σύνθεσης των μελών μας μπορεί να μετρηθεί από π.χ. α) το πόσες 
συνδρομές έχουμε εισπράξει (κάτι το οποίο αποτελεί στοιχείο συνειδητότητας), β) το 
πόσα παλιά μέλη δεν επιθυμούν να ανανεώσουν, γ) το πόσοι δείχνουν ενδιαφέρον 
για το εκφραστικό μας όργανο (με το να γίνουν συνδρομητές «Ν»), δ) πόσοι 

συμμετέχουν στις συνεδρίες της Τοπικής Οργάνωσης (Τ.Ο.), ε) πόσοι συμμετέχουν 
στις εκδηλώσεις μας, στ) πόσοι εμπλέκονται στην καθημερινή μας δουλειά. Για να 
είμαστε όμως σε θέση να εκτιμήσουμε την ποιότητα με αυτό τον τρόπο, χρειάζεται οι 
καθοδηγητές των Τ.Ο. να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να διατηρούν μετρήσεις 
για το ότι συμβαίνει στην Τ.Ο.

Από το απλό στο σύνθετο και πάλι πίσω
Ταυτόχρονα, αφού ένας στόχος έχει τεθεί, χρειάζεται να γίνεται ξεκάθαρο σε όσους 
παλεύουν για την κατάκτηση του, πως ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Οι καθοδηγητές 
των Τ.Ο. είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να κρατούν ενήμερες τις Τ.Ο. για το 
ποιος είναι ο στόχος αυτός, να παρουσιάζουν το πλάνο με το οποίο πορευόμαστε 
για την κατάκτηση του και κυρίως το μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται η συλλογική 
προσπάθεια ανα πάσα στιγμή. Να λειτουργούν ως φίλτρο το οποίο μετατρέπει το 
απλό (τον γενικό αριθμητικό στόχο) σε σύνθετο (την τακτική που ακολουθούμε 
για την κατάκτηση του) και να το ξαναμετατρέπουν σε απλό (στο συγκεκριμένο 
καθήκον που αναλογεί στο κάθε στέλεχος ξεχωριστά).
Μόνο έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από την αοριστολογία και το γενικό «καλά τα 
πήγαμε» ή το «θα μπορούσαμε και καλύτερα» και να καταφέρνουμε να διαβάζουμε 
πραγματικά την οργανωτική μας εικόνα. Η δυσκολία να πούμε συγκεκριμένα, 
πετύχαμε ή αποτύχαμε, αποτελεί σοβαρό πολιτικό πρόβλημα και όχι απλά μια 
μικρή αδυναμία. «Δεν θέλει συζήτηση ότι η αυτοκριτική είναι απόλυτα απαραίτητη 
για κάθε ζωντανό και βιώσιμο κόμμα. Δεν υπάρχει τίποτε πιο σιχαμερό από την 
αυτάρεσκη αισιοδοξία. Δεν υπάρχει τίποτε πιο θεμιτό από τις υποδείξεις σχετικά 
με τη μόνιμη, απόλυτη ανάγκη να επεκτείνεται σε βάθος και πλάτος, σε πλάτος και 
βάθος η επιρροή μας πάνω στις μάζες…» ενώ παράλληλα  «’Ύστερα από κάθε νίκη 
πρέπει πάντα να υπενθυμίζουμε και να υπογραμμίζουμε τη σημασία της, επειδή 
διαφορετικά η νίκη θα ναι φαινομενική, οι καρποί της, δεν θα είναι εξασφαλισμένοι, 
η πραγματική σημασία της από τη σκοπιά του μεγάλου αγώνα μας για τον τελικό 
σκοπό, θα ναι μηδαμινή και μπορεί να καταντήσει ακόμα και αρνητική» (Λένιν, 
Μπέρδεμα πολιτικής και παιδαγωγικής).

Αντί επιλόγου
Είναι γεγονός πως τα στελέχη της Οργάνωσης που εμπλέκονται σε αυτή τη 
διαδικασία για μεγάλο διάστημα, ενδεχόμενος να κουραστούν και να κορεστούν 
από την επανάληψη. Να χάσουν την επαναστατική σπίθα και τον ενθουσιασμό 
των πρώτων χρόνων. Είναι σε εκείνες τις στιγμές που χρειάζεται να θυμόμαστε 
πως η επιμονή σε ένα μακροχρόνιο αγώνα με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, είναι 
αρετή των κομμουνιστών. Παράλληλα να έχουμε εμπεδωμένη την τεράστια 
σημασία της διαδικασίας της Ο.Ε.  «Το μεγάλο αυτό σχολείο δεν μπορεί ποτέ και 
μέσα σε οποιεσδήποτε συνθήκες να ξεχάσει να διδάσκει το αλφάβητο, να δίνει 
τις στοιχειώδεις γνώσεις και τα στοιχεία της αυτοτελούς σκέψης … Ούτε σε καιρό 
ειρήνης ούτε σε καιρό πολέμου επιτρέπεται να ξεχνάει κανείς την εκπαίδευση των 
νεοσυλλέκτων, τη διδασκαλία της βολής, τη διάδοση σε πλάτος και σε βάθος του 
αλφαβήτου της στρατιωτικής τέχνης μέσα στις μάζες.» (στο ίδιο)

•Ιάκωβος Τοφαρή
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας

Το παρών άρθρο συνιστά προέκταση (όχι συνέχεια) εκείνου που δημοσιεύτηκε πριν ένα ακριβώς 
χρόνο στη «Ν». Για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των όσων γράφονται πιο κάτω, θα ήταν 
χρήσιμη μια σύντομη ανάγνωση του προηγούμενου. Σκανάρωντας τον κώδικα QR που ακολουθεί 
κατευθύνεσαι στο άρθρο.    
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«N»: Ως ο νέος Επαρχιακός Γραμματέας του Φοιτητικού 
Τμήματος της ΕΔΟΝ, μίλησε μας για την πορεία σου εντός 
της οργάνωσης. Ποιοι ήταν δράση σου στη Προοδευτική 
Κ.Φ, στην ΕΔΟΝ και ευρύτερα στο Λαϊκό Κίνημα;

Η ενεργός συμμετοχή μου στο Λαϊκό Κίνημα ξεκίνησε από νεαρή 
ηλικία, όταν εντάχθηκα στην Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση 
Μαθητών . Κατά τη διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων διετέλεσα 
μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΕΜ Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών μου, διετέλεσα  Οργανωτικός και Τοπικός Γραμματέας 
της Προοδευτικής Κίνησης Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας. Από το 
2016 μέχρι το 2019 ήμουν μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Φοιτητικής 
Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Αθήνας, και Πρόεδρος του Δ.Σ. της τη 
χρονιά 2016-2017. Είμαι μέλος του  Φοιτητικού Συμβουλίου της 
ΕΔΟΝ εδώ και 6 χρόνια και εκλέχθηκα μέλος της Γραμματείας 
του Φοιτητικού Συμβουλίου το 2020, όταν επέστρεψα δηλαδή 
από τις σπουδές μου. Επίσης, είχα την τιμή να εκπροσωπώ 
την Προοδευτική στο Δ.Σ. της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων 
(ΠΟΦΕΝ) το 2020 μέχρι το 2022.
Είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
της ΕΔΟΝ από το 2020 και μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ από 
το 2021. Το 2016 έγινα μέλος του ΑΚΕΛ.

«N»: Ποιο ήταν το σύνθημα της 29ης 
Συνδιάσκεψης; Ποια ζητήματα τέθηκαν 
ενώπιον των στελεχών της οργάνωσης; 

Η 29η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε 
στις 29 και 30 Ιουλίου υπό το σύνθημα 
«Με την καρδιά μας άγρυπνο φρουρό, με 
πείσμα και οργάνωση παντού, μέχρι να 
‘ρθουν τα πάνω-κάτω». Στη συνδιάσκεψη, 
μας απασχόλησε έντονα η επιστροφή των 
φοιτητών στο φυσικό τους χώρο μετά 
από 2,5 χρόνια πανδημίας. Το εχθρικό 
περιβάλλον, δηλαδή, στο οποίο καλούνται 
οι φοιτητές να διεκπεραιώσουν τις σπουδές 
τους και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα  εκλογικά 
αποτελέσματα στις φοιτητικές ενώσεις, μετά από 3 χρόνια χωρίς 
φοιτητικές εκλογές. Επίσης, στη συνδιάσκεψη εγκρίθηκαν 
οι θέσεις της Προοδευτικής και οι σύνεδροι εξέλεξαν το νέο 
φοιτητικό συμβούλιο.

«N»: Τι αποφασίστηκε για την πορεία του φοιτητικού 
κινήματος; Ποιοι είναι οι στόχοι που τέθηκαν για τη νέα 
χρονιά; 

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν και οι στόχοι που τέθηκαν δεν είναι 
μονοδιάστατοι, καθώς και ούτε μόνο εκλογικοί. Αρχικά, τονίστηκε 
η ανάγκη η Προοδευτική να παραμείνει η κινητήριος δύναμη 
του φοιτητικού κινήματος. Εκείνος ο πόλος που θα αγκαλιαστεί 
από τους φοιτητές και όπου οι ίδιοι θα εναποθέσουν τις ελπίδες 

τους, ούτως ώστε να παλέψουμε συλλογικά για σπουδές και ζωή με 
αξιοπρέπεια. Από εκεί και πέρα, τονίστηκε η ανάγκη απαλλαγής 
από τις πολιτικές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη, η οποία στα 
9,5 χρόνια διακυβέρνησης της, δεν δίστασε σε πολλές περιπτώσεις 
να βάλει στο στόχαστρο τους φοιτητές και τις οικογένειες τους, 
ξηλώνοντας τα δικαιώματα των φοιτητών που κατακτήθηκαν στο 
πέρασμα των χρόνων από το Οργανωμένο Φοιτητικό Κίνημα. Η 
απαλλαγή μας από τη σημερινή κατάσταση έχει όνομα, και αυτό 
είναι του ανεξάρτητου υποψήφιου για την Προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Ανδρέα Μαυρογιάννη. 

Επιπροσθέτως, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη, πως η φοιτητιώσα 
νεολαία πρέπει να συνεχίσει τη πάλη της για δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που θα επανενώνει 
τον τόπο και το λαό μας, για μια Κύπρο ελεύθερη, 
ομόσπονδη, αποστρατικοποιημένη. Να καταφέρει 
μέσα από τις θέσεις της 29ης Συνδιάσκεψης την 
καθημερινή ανιδιοτελή δραστηριοποίηση κάθε 
μέλους του τμήματος με στόχο τη διαπαιδαγώγηση 
συνειδήσεων που θα αντιπαλεύουν την αδικία, την 
εκμετάλλευση και την ανισότητα. Συνειδήσεις οι 
οποίες θα αγωνίζονται για τα ιδανικά της Αριστεράς 
και του Σοσιαλισμού, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της επαναπροσέγγισης του λαού μας, της ταξικής αλληλεγγύης 

και του διεθνισμού.

«N»: Οι φοιτητές θα επιστρέψουν στους χώρους σπουδών τους σε μια ιδιαίτερα 
δύσκολη περίοδο, όπου οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν θα είναι πολλές. 
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής 
σήμερα; 

Σήμερα, η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής και η οικογένεια 
του είναι η ακρίβεια. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης και η ανυπαρξία κράτους πρόνοιας 
είναι το κυριότερο πρόβλημα που τίθεται ενώπιον των φοιτητών, είτε επιλέξει κάποιος να 
σπουδάσει στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Πολλοί είναι οι φοιτητές που κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας αποφάσισαν να διακόψουν ή και να σταματήσουν οριστικά εν τέλει τις σπουδές 
τους. Πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που οδηγούνται στο να εργαστούν για να μπορούν 
να συνεχίσουν να σπουδάζουν. Ακόμα, η αβεβαιότητα ως προς το μέλλον τους μετά την 
ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους αυξάνεται, και ως προς την εξεύρεση εργασίας 
στον τομέα τους,  αλλά και σε σχέση με τους εξευτελιστικούς μισθούς που λαμβάνουν 
σήμερα οι νέοι.

«N»: Το συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών, η Παγκύπρια Οργάνωση Φοιτητικών 
Ενώσεων, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στα χέρια της Πρωτοπορίας. Ποιος είναι ο 
ρόλος μιας παράταξης του Κυβερνώντος κόμματος σε αυτή την θέση; Πως δυσκολεύει 
τη διεκδίκηση υπέρ των φοιτητών; 

Η δράση της Ομοσπονδίας ήταν και όσο θα παραμείνει στο πηδάλιο της η κυβερνητική παράταξη θα συνεχίσει να 
είναι, υποτονική. Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε να προτάξει τις ανάγκες των φοιτητών με την απαραίτητη 
πίεση προς τους αρμόδιους φορείς. Όλο αυτό το διάστημα,  οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στις συνεδρίες της 
Ομοσπονδίας με στόχο την προώθηση και την επίλυση των πάγιων προβλημάτων, ήταν από την παράταξη μας.

Μάλιστα, σε μια προσπάθεια εξαργύρωσης υπηρεσιών προς τον ΔΗΣΥ, η Πρωτοπορία φρόντισε να αμαυρώσει την 
ιστορία της Ομοσπονδίας, προσκαλώντας στο 47ο συνέδριο της ΠΟΦΕΝ τον περασμένο Ιουλίου,  τους Νεοναζί του 
ΕΛΑΜ να παρευρεθούν και να εκφωνήσουν χαιρετισμό.
 
Ο δικός μας ρόλος δεν είναι απλά και μόνο να καταγγέλλουμε τη στάση της κυβερνητικής παράταξης. Μέχρι να 
καταφέρουμε η ΠΟΦΕΝ να περάσει ξανά στα χέρια των Δημοκρατικών Παρατάξεων, οφείλουμε να προτάσσουμε τις 
διεκδικήσεις μας με δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις, πέραν του πλαισίου λειτουργίας της Γ.Γ. της ΠΟΦΕΝ. 
Να προβαίνουμε σε εκείνες τις δυναμικές ενέργειες είτε για να προτάξουμε τις διεκδικήσεις, είτε να προστατέψουμε 
τα κεκτημένα των φοιτητών.

•Επιμέλεια Σοφία Λαζαρή
Μέλος συντακτικής «Ν»

Ανάγκη η 
Προοδευτική 

να παραμείνει η 
κινητήριος δύναμη του 

φοιτητικού κινήματος. Εκείνος 
ο πόλος που θα αγκαλιαστεί από 
τους φοιτητές και όπου οι ίδιοι 

θα εναποθέσουν τις ελπίδες 
τους, ούτως ώστε να 

παλέψουμε συλλογικά 
για σπουδές και ζωή 
με αξιοπρέπεια.

Σεπτέμβρης
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ε πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΑΚΕΛ, συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
σχετικό θέμα για την ανάγκη διασφάλισης 
της επ’ αμοιβής πρακτικής επαγγελματικής 
άσκησης των νέων, η οποία προβλέπεται μέσα 

από τα προγράμματα σπουδών, καθώς και τα αναλυτικά 
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Η ανάγκη για εγγραφή και συζήτηση του πιο πάνω θέματος 
προέκυψε από το γεγονός πως η προσφορά απλήρωτης 
πρακτικής άσκησης των νέων έχει πλέον καταστεί 
σύνηθες φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται ακόμα και 
στο δημόσιο τομέα. Επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα τον Ιανουάριο 
του 2022, με το οποίο επικρίνει την πρακτική της μη 
αμειβόμενης άσκησης και μαθητείας, ζητώντας επίσης 
να καταστεί η ψυχική υγεία αναπόσπαστο μέρος της 
κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης από την 
πανδημία.

Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα καταδικάζεται η πρακτική 
της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, της μαθητείας 
και της τοποθέτησης σε θέση εργασίας ως «μια μορφή 
εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων, καθώς και 
παραβίαση των δικαιωμάτων τους» και καλούνται 
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα 
κοινό νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί δίκαιη 
ανταμοιβή για περιόδους πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας.

Το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη 
για μια δεσμευτική, αποτελεσματικότερη και 
απαλλαγμένη από αποκλεισμούς «ενισχυμένη 
εγγύηση για τη νεολαία», θεωρώντας τη γέφυρα 
για την απασχόληση. Προκειμένου να γίνει πιο 
αποτελεσματική η επικοινωνία με τους νέους, 
το Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να συγχωνευθούν σε 
κοινό ψηφιακό τόπο η υφιστάμενη Ευρωπαϊκή 
Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας με τις πλατφόρμες 
Europass και Eures. Η πλατφόρμα αυτή θα 
δημιουργούσε ένα κεντρικό σημείο αναφοράς 
για την παροχή βοήθειας και ενημέρωσης 
στους νέους σχετικά με την κατάρτιση, την 
απασχόληση, την πρακτική άσκηση, τη 
χρηματοδοτική στήριξη, τα προγράμματα 
κινητικότητας, τα δικαιώματα που 
συνδέονται με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
κ.λπ.

Ο Dragoș Pîslaru, επικεφαλής της επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
του ΕΚ, δήλωσε τα εξής: «Είναι ευθύνη 
μας να διασφαλίσουμε ότι η νεολαία μας 
δεν θα μείνει πίσω την επομένη αυτής 
της πανδημίας. Ειδικότερα, ζητούμε 
καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό των 
διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων 
και αποτελεσματική βοήθεια για την 
εξεύρεση ποιοτικής απασχόλησης ή 
εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα των αγορών 
εργασίας, προωθώντας παράλληλα 
την κινητικότητα και την υποστήριξη 
της ψυχικής υγείας των νέων.»

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή 
Εργασίας διαφάνηκε πως δυστυχώς, λόγω 
έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας των φοιτητών 
και των μαθητών στον κλάδο, οι εργοδότες δεν 
προχωρούν στην καταβολή αμοιβής με αποτέλεσμα 
οι νέοι να τυγχάνουν εκμετάλλευσης. Επιπλέον, 
οι εργοδότες συχνά αναθέτουν στους νέους 
εργασιακά καθήκοντα τα οποία δεν αντιστοιχούν με 
τα καθήκοντα ενός μόνιμου εργαζόμενου στην ίδια 
θέση εργασίας, στερώντας τους στην ουσία ουσιαστική 
πρακτική άσκηση. Επίσης, αρκετές φορές και με το 
πέρας της πρακτικής άσκησης των νέων, οι εργοδότες 
αρνούνται να τους εντάξουν στο εργατικό τους δυναμικό, 
αποφεύγοντας έτσι το κόστος εργοδότησης τους (μισθός, 
εισφορές στο ΤΚΑ, εργασιακά δικαιώματα.

Σημειώνεται πως στην Κύπρο τόσο οι φοιτητές, όσο και οι 
μαθητές, ιδιαίτερα των Τεχνικών Σχολών, πρέπει σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών τους ή το αναλυτικό πρόγραμμα 
του Υπουργείου Παιδείας, να προχωρήσουν σε πρακτική 
επαγγελματική άσκηση.

 Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες:

• Σύστημα μαθητείας,
• Φοιτητές των οποίων είναι προϋπόθεση στα προγράμματα 
σπουδών τους για την απόκτηση πτυχίου,
• Απόφοιτοι των οποίων τα Επαγγελματικά Συμβούλια 
για εγγραφή τους ζητούν την πρακτική άσκηση: όπως για 
παράδειγμα δικηγόροι, φαρμακοποιοί.  

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν πως θα πρέπει να 
καθοριστεί ένα νομικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα εκλείψει το 
φαινόμενο που παρατηρείται οι νέοι να απασχολούνται στο πλαίσιο 
πρακτικής επαγγελματικής άσκησης χωρίς να 
λαμβάνουν αμοιβή. 

Το πλαίσιο θα πρέπει επιπλέον να παρέχει κίνητρα 
σε εργοδότες να συμμετέχουν σε προγράμματα, 
να προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων από τους 
αρμόδιους φορείς στους εργοδότες για τήρηση των 
όρων των εν λόγω προγραμμάτων. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι κατά τη 
διάρκειά της πρακτικής επαγγελματικής άσκησης, οι 
νέοι θα λαμβάνουν επαρκή αμοιβή, θα προστατεύονται 
τα εργασιακά τους δικαιώματα και θα ασκούν καθήκοντα 
τα οποία θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν, 
συμπληρωματικά προς το γνωσιολογικό πεδίο που 
τους παρέχεται από το πρόγραμμα φοίτησής τους, 
επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε από τους φοιτητές κατά τη 
συνεδρία είναι ότι για τη χρονική περίοδο που οι φοιτητές των 
ιδιωτικών πανεπιστημίων κάνουν την πρακτική τους άσκηση 
συνεχίζουν να καταβάλλουν δίδακτρα στο πανεπιστήμιο. Αυτό 
είναι ασύμφορο γιατί επεκτείνεται η περίοδος ολοκλήρωσης 
των σπουδών τους (άρα και το συνολικό κόστος σπουδών) σε 
περίπτωση που απαιτούνται συγκεκριμένες ώρες πρακτικής 
άσκησης, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν τα έξοδα μετακίνησης τους 
από και προς τον οργανισμό/ εταιρεία όπου κάνουν την πρακτική 

τους άσκηση (ιδίως όταν αυτός είναι σε άλλη πόλη ή πολύ 
μακριά από τον τόπο διαμονής ή φοίτησης τους).

Αποφασίστηκε όπως η συζήτηση του θέματος συνεχιστεί τον 
Οκτώβριο, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων 
προς επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το υπό 
αναφορά ζήτημα.

Είναι ξεκάθαρο πως το Κράτος θα πρέπει να θέσει το πλαίσιο 
και να ρυθμίσει νομοθετικά το ζήτημα εφαρμόζοντας ενιαίες 
πρακτικές και πολιτικές. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει 
να προσφέρεται καθολικά, στα πλαίσια των ακαδημαϊκών 
αναγκών μας και όχι της εργασιακής εκμετάλλευσης που 
υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η διασφάλιση επαρκούς 
και ποιοτικής πρακτικής άσκησης για τις ανάγκες των 
προγραμμάτων σπουδών αλλά και για τους απόφοιτους σε 
σχέση με την απόκτηση άδειας επαγγέλματος, με αυστηρή 
τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι υποχρέωση και 
όχι επιλογή! 

•Ιωάννα Φικάρδου
Κοινοβουλευτική Συνεργάτιδα ΑΚΕΛ

Μ
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βάση της θεωρίας του προλεταριακού διεθνισμού, ότι 
δηλαδή οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως καταγωγής ή 
εθνικότητας έχουν κοινά συμφέροντα και επομένως 
και κοινούς αγώνες, αποτελεί θεμελιακό στοιχείο της 

μαρξιστικής-λενινιστικής κοσμοαντίληψης. Στοιχείο που μάλιστα 
διατυπώνεται και αναπτύσσεται πολύ νωρίς στην ιστορία του 
Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, και συγκεκριμένα από τα 
μέσα του 19ου αιώνα. Όπως διαπιστώνει και εξηγεί ο Μαρξ στο 
Καταστατικό της Α’ Διεθνούς Ένωσης των Εργαζομένων, «όλες οι 
προσπάθειες για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης, απέτυχαν 
ως τώρα λόγω έλλειψης αλληλεγγύης ανάμεσα στους διάφορους 
εργατικούς κλάδους κάθε χώρας και λόγω της απουσίας ενός 
αδελφικού δεσμού ανάμεσα στους εργάτες των διαφόρων χωρών...».

Η διαπίστωση ότι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι 
κοινά, δεν είναι αυθαίρετη όταν αντιληφθούμε ότι είναι κοινός και ο εχθρός της: Το 
κεφάλαιο, το οποίο προκειμένου να θρέψει τη δίψα του για κέρδος, 
την εκμεταλλεύεται. Είτε οι εκάστοτε εκφραστές 
του κεφαλαίου έχουν τον ρόλο του 
αποικιοκράτη που αναζητεί νέες αγορές, 
είτε έχουν τον ρόλο του εργοστασιάρχη 
που αναζητεί φτηνό εργατικό δυναμικό, 
το «θύμα» της δίψας αυτής είναι πάντοτε 
η εργατική τάξη. Το κεφάλαιο, δεν 
αναγνωρίζει αν ο εργαζόμενος είναι 
«ντόπιος» ή «ξένος», αρκεί να μπορεί 
να λειτουργήσει ως γρανάζι στη μηχανή 
παραγωγής κέρδους. Επομένως, όπως 
κοινός είναι ο εχθρός των εργαζομένων σε 
κάθε γωνιά του πλανήτη, κοινός πρέπει να 
είναι και ο τελικός τους στόχος: Η εξάλειψη 
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, 
μέσω της ανατροπής του συστήματος που τη 
γεννά και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού.

Με λίγα λόγια, τα συμφέροντα και ο τελικός 
σκοπός των Κυπρίων εργατών, για παράδειγμα, 
δε διαφέρουν από τα συμφέροντα και τον τελικό 
σκοπό των Τούρκων εργατών. Ο εγχώριος 
αγώνας ενός λαού ενάντια στον ιμπεριαλισμό, ο αγώνας 
κάθε εκμεταλλευόμενου ενάντια στον εκμεταλλευτή του, εξυπηρετεί 
τα ίδια συμφέροντα με τον αγώνα κάθε άλλου λαού που αγωνίζεται 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και την εκμετάλλευση εντός των δικών 
του συνόρων. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για αγώνες που δίνονται 
εντός κοινών κρατικών συνόρων από εργαζόμενους διαφορετικής 
καταγωγής ή εθνικότητας.

Από τα πιο πάνω, όπως εξηγούν οι θεμελιωτές της ιδεολογίας μας, 
προκύπτει η ανάγκη για πρακτική και θεωρητική συνεργασία μεταξύ 
των αγωνιζόμενων και δοκιμαζόμενων λαών, συνεργασία που 
ενσαρκώνεται στη διεθνιστική αλληλεγγύη μεταξύ των εργατών και 
των Κομμάτων που εκπροσωπούν τα συμφέροντά της τάξης τους.

Καθοδηγούμενο από την αρχή του προλεταριακού διεθνισμού, το 
Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου ανέκαθεν στέκεται αλληλέγγυο σε κάθε 
αγωνιζόμενο λαό, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ενδεικτικά, για την ΕΔΟΝ, αναφέρουμε ως παραδείγματα διεθνιστικής 
αλληλεγγύης:

• τη συμμετοχή 60 Κυπρίων νέων κομμουνιστών στις Διεθνείς Ταξιαρχίες 
που πολέμησαν στον Ισπανικό εμφύλιο,
• τη συμμετοχή εκατοντάδων Κυπρίων νέων κομμουνιστών στη μάχη 
ενάντια στον Χιτλεροφασισμό στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
• τη συμβολή της ΑΟΝ στην ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ) και την 8ετή θητεία της ΕΔΟΝ 
στην Προεδρία της,
• τη συμμετοχή της ΑΟΝ-ΕΔΟΝ στα 19 Παγκόσμια 
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, τα οποία ανέκαθεν 
αποτελούσαν το σημαντικότερο βήμα έκφρασης διεθνιστικής 
αλληλεγγύης στο παγκόσμιο νεολαιίστικο κίνημα,
• τη διοργάνωση και φιλοξενία στην Κύπρο 22 
μπριγάδων αλληλεγγύης με διεθνιστικό και αντιιμπεριαλιστικό 
περιεχόμενο,
• τη συμμετοχή σε μπριγάδες αλληλεγγύης στην Κούβα, 
στη Νικαράγουα, στον Λίβανο και στην Παλαιστίνη,
• τη διοργάνωση της ετήσιας εκστρατείας «Κάλαντα 
Αλληλεγγύης» από το παιδικό τμήμα της Οργάνωσης.

Αντίστοιχη είναι και η αλληλεγγύη που λαμβάνει το Λαϊκό 
Κίνημα της Κύπρου από το Διεθνές Κομμουνιστικό και 
Αντιιμπεριαλιστικό Κίνημα, στον αγώνα που διεξάγει για 
λύση του Κυπριακού προβλήματος και επανένωση του λαού. 
Επιστέγασμα της αλληλεγγύης αυτής, αποτελούν οι κοινές 
ανακοινώσεις, αποφάσεις, διακηρύξεις και ψηφίσματα 
των Διεθνών Συναντήσεων Κομμουνιστικών και Εργατικών 
Κομμάτων, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών 

Νεολαιών, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Γυναικών και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. 
Η διεθνιστική αλληλεγγύη προς τον Κυπριακό λαό, είναι απαραίτητο 

στοιχείο στην υπόθεση επίλυσης του Κυπριακού, όχι 
μόνο ως παράδειγμα διεθνοποίησης του ζητήματος, 
αλλά και ως έκφραση της ετοιμότητας των αδερφών 
Κομμάτων και Οργανώσεων για ανάληψη δράσεων 
και πρωτοβουλιών προς πίεση για λύση.

Ως αποτέλεσμα της ιδεολογικής ανομοιογένειας 
μεταξύ των Κομμουνιστικών Κομμάτων που 
προήλθε από την οπισθοχώρηση του Διεθνούς 
Κομμουνιστικού Κινήματος κατά τη δεκαετία του 
90’, υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο Κόμματα και 
Οργανώσεις που διαφοροποιούν την ανάλυση 
και τη θέση τους σχετικά με το εθνικό ζήτημα της 
Κύπρου.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι σεβαστή, στα 
πλαίσια της αυτοτέλειας, αλλά και στα πλαίσια 
της ευγενούς ανταλλαγής ιδεών και αναλύσεων. 
Η διαφοροποίηση αυτή όμως, δεν πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να υποσκάπτει τον αγώνα που 
το κυπριακό Λαϊκό Κίνημα δίνει για επίτευξη 
λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, 

αφού αυτό (το Λ.Κ.) αποτελεί και τον κατ’ 
εξοχήν εκφραστή των συμφερόντων της εγχώριας εργατικής τάξης. 

Επιπρόσθετα, παρά τις επί μέρους διαφοροποιήσεις σε 
επίπεδο αναλύσεων, η διεθνής αλληλεγγύη που λαμβάνει 
η εργατική τάξη της Κύπρου στον αγώνα της για λύση και 
επανένωση από το Διεθνές Κίνημα, οφείλει να παραμείνει 
αμείωτη, ειδικά στις σημερινές συνθήκες όπου ο κίνδυνος 
της οριστικής διχοτόμησης είναι πιο ορατός από ποτέ.

•Σταύρος Αγαθού
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Λάρνακας
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Όπως εξηγούν 
οι θεμελιωτές 
της ιδεολογίας 

μας, προκύπτει η 
ανάγκη για πρακτική και 
θεωρητική συνεργασία 

μεταξύ των αγωνιζόμενων 
και δοκιμαζόμενων λαών, 

συνεργασία που 
ενσαρκώνεται 

στη διεθνιστική 
αλληλεγγύη

Καθοδηγούμενο 
από την αρχή του 
προλεταριακού 
διεθνισμού, το 

Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου 
ανέκαθεν στέκεται 

αλληλέγγυο σε κάθε 
αγωνιζόμενο λαό, τόσο σε 

θεωρητικό, όσο 
και σε πρακτικό 

επίπεδο.

Η

Σεπτέμβρης
2022

Βιβλιο-πρόταση 
Κριτικά σημειώματα για το 
εθνικό ζήτημα. Β.Ι. Λενιν
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ι είναι ο Σχολικός
Εκφοβισμός/Bullying;

Με τον όρο σχολικός εκφοβισμός (bullying) 
αναφερόμαστε συνήθως στην έκφραση επιθετικής 
συμπεριφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται συνήθως 
ως σκόπιμη, επώδυνη και επαναλαμβανόμενη που 
στόχο έχει να βλάψει, να εκφοβίσει, να κυριαρχήσει, 
να παρενοχλήσει και να ασκήσει εξουσία πάνω στον 
άλλο. Η συμπεριφορά αυτή γίνεται είτε από ένα 
άτομο, είτε από μια ομάδα προς ένα άλλο άτομο 
και χαρακτηρίζεται ως άδικη πολλές φορές από το 
θύμα, το οποίο είναι πιο αδύναμο.

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θυματοποίηση. Ως 
θυματοποίηση από συνομηλίκους ορίζεται η 
επαναλαμβανόμενη έκθεση με την πάροδο του 
χρόνου σε αρνητικές ενέργειες από την πλευρά ενός 
ή/και περισσότερων ατόμων που στόχο έχουν να 
προκαλέσουν φυσική, ψυχολογική ή κοινωνική βία 
με απώτερο στόχο να προκαλέσουν πόνο σε ένα/
μια άλλ/ηο συνομήλικο/η. Αναγνωρίζεται από όλο 
και περισσότερο κόσμο ως μια επιβλαβής πτυχή 
της σχολικής ζωής με αντίκτυπο στη φυσική και 
ψυχολογική κατάσταση όλων των συμμετεχόντων. 

Ποιες μορφές μπορεί να πάρει ο Σχολικός 
Εκφοβισμός;

 Οι μορφές εκφοβισμού που είναι κοινά αποδεκτές 
από όλους ανέρχονται σε τέσσερεις. Θα μπορούσαμε 
να τις κατηγοριοποιήσουμε σε άμεσες (φυσικές, 
λεκτικές), έμμεσες (κοινωνικός αποκλεισμός) και 
τέλος ο εκφοβισμός που επικεντρώνεται στα ατομικά 
χαρακτηριστικά. 

Ποιες είναι οι αιτίες του Σχολικού 
Εκφοβισμού και ποιες οι συνέπειές του;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν και συντείνουν στην 
εκδήλωση του σχολικού εκφοβισμού είναι ποικίλοι 
και περιλαμβάνουν κυρίως τα χαρακτηριστικά 
του παιδιού, την οικογένεια, το σχολικό, αλλά 
και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω, το φύλο και η ηλικία 
του παιδιού επηρεάζουν την εμφάνιση του 
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, 
προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, 
η αυτοεκτίμηση και η ευαισθησία φαίνεται να 
συσχετίζονται µε την εκδήλωση, είτε εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς είτε θυµατοποίησης των παιδιών.

Από την άλλη µεριά, οι διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ 
των µελών μιας οικογένειας, που χαρακτηρίζονται 
από επιθετικότητα, απόρριψη, έλλειψη συνοχής, 
συνεχείς διαφωνίες και συχνή χρήση αυστηρής 
τιμωρίας σχετίζονται µε την εμφάνιση επιθετικότητας 
και συμπεριφοράς εκφοβισμού από τη πλευρά 
των παιδιών καθώς και την βίωση σοβαρής 
θυµατοποίησης. Τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες 
επεισοδίων βίας μέσα στο σπίτι ή που είναι τα ίδια 
θύματα βίας από την ίδια τους την οικογένεια μπορεί 
να μάθουν να θεωρούν τη βία ως ένα αποδεκτό 
τρόπο έκφρασης του θυμού και της έντασής τους. 

Ωστόσο, και το σχολικό περιβάλλον συμβάλλει 
με τον τρόπο του στην εκδήλωση εκφοβισμού και 
θυµατοποίησης µε την ύπαρξη παραγόντων όπως 
είναι η απουσία ξεκάθαρων κανόνων, η ψυχρή-
απρόσωπη σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
και τα παιδιά καθώς και ο τρόπος που οι ίδιοι 
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και χειρίζονται τα 
περιστατικά εκφοβισμού και θυµατοποίησης.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι μια 
σημαντική αιτία εμφάνισης περιστατικών εκφοβισμού 
είναι η υπέρμετρη προβολή βίαιων εικόνων από τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και η ενασχόληση 
των παιδιών µε ηλεκτρονικά παιχνίδια που προωθούν 
το πρότυπο του επιθετικού ήρωα, ο οποίος μέσα από 
τη χρήση βίας καταφέρνει να κερδίσει τους κακούς.

Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού είναι 
σωματικές, πνευματικές, κοινωνικές και 
ψυχολογικές. Τα θύματα συχνά παρουσιάζουν 
έντονους πονοκεφάλους και πόνους στο στομάχι, 
αϋπνίες, κοινωνικό άγχος και μοναξιά. Στο χώρο του 

σχολείου τα παιδιά αυτά είναι πιθανόν να κρατούν 
χαμηλό προφίλ, δεν μοιράζονται τις σκέψεις τους 
λόγω του φόβου χλευασμού και υποτίμησης. 
Η σχολική τους επίδοση είναι μειωμένη -μιας 
και αποφεύγουν να τραβούν την προσοχή με τη 
συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Έχουν 
ελάχιστα κίνητρα μάθησης και συχνά αρνούνται 
να πάνε σχολείο, συσσωρεύοντας έτσι ένα μεγάλο 
αριθμό απουσιών. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση καθιστά 
τα θύματα υπερευαίσθητα, ιδιαίτερα αυστηρά και 
απαιτητικά τόσο με τον εαυτό τους όσο και με τους 
άλλους γύρω τους. Τα παιδιά που θυματοποιούνται 
συστηματικά υποφέρουν από υψηλότερα επίπεδα 
κατάθλιψης, άγχους και μοναξιάς σε σχέση με τα 
παιδιά που δε θυματοποιούνται. Πολλοί μαθητές/
τριες που θυματοποιούνται αποφεύγουν να 
αναφέρουν τα περιστατικά σε κάποιο ενήλικα. 
Αρκετοί μαθητές μάλιστα πιστεύουν ότι η παρέμβαση 
των εκπαιδευτικών κάνει τα πράγματα χειρότερα. 
Γι’ αυτό, ένα στα δύο παιδιά εκμυστηρεύονται τον 
εκφοβισμό σε κάποιον φίλο/η.

Η πιο ακραία συνέπεια του εκφοβισμού για τα 
θύματα και την κοινωνία είναι η βία, η οποία 
περιλαμβάνει την αυτοκτονία μέχρι και το φόνο. Τα 
παιδιά που είναι θύματα μπορεί να νιώθουν τόσο 
ανίσχυρα και αδύναμα, ώστε μερικά αντιδρούν με 
αυτοκαταστροφικές πράξεις ή καταφεύγουν στο 
φόνο ως αντίποινα.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο 
εκφοβισμός έχει επίσης άσχημες συνέπειες και για 
εκείνους που τον χρησιμοποιούν. Αν οι θύτες δεν 
σταματήσουν στην παιδική ηλικία, πιθανότατα ως 
ενήλικοι θα εκφοβίζουν άλλους στον εργασιακό 
και ευρύτερα στον κοινωνικό χώρο. Επίσης, 
μερικές μελέτες υποστηρίζουν ότι άτομα, τα οποία 
στην παιδική τους ηλικία χρησιμοποιούσαν τη βία 
και εκφόβιζαν, είχαν περισσότερες πιθανότητες 
να διαπράξουν αδικήματα στην ενήλική ζωή σε 
σύγκριση με εκείνους που δεν χρησιμοποιούσαν τον 
εκφοβισμό στην παιδική τους ηλικία.

Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού;

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον 
Σχολικό Εκφοβισμό αποτελούν ένα πολύ σημαντική 
παράγοντα, καθώς από αυτές καθορίζεται η 
παρέμβαση τους στα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού και κατ’ επέκταση στην αντιμετώπιση 
του φαινομένου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν χρέος να:
• Κάνουν εποικοδομητικές συζητήσεις µε τους/τις 
μαθητές/τριες ώστε να γίνει κατανοητό ότι όλες 
οι μορφές εκφοβισμού είναι ανεπίτρεπτες και μη 
αποδεκτές.
• Μπορέσουν να περάσουν στους/στις µαθητές/
τριες το μήνυμα ότι οι ίδιοι πρέπει να απορρίπτουν 
και να αποκρούουν κάθε εκφοβιστική συμπεριφορά.
• Συζητούν από την αρχή μέσα στην τάξη τον 
ορισμό, τις μορφές, αλλά και τις επιπτώσεις της 
ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.
• Ενισχύουν τα παιδιά να αποκαλύπτουν τέτοια 
φαινόμενα και να μην τα αποσιωπούν.
• Συμβάλουν καθοριστικά στην ομαλή ένταξη 
καινούργιων μαθητών/τριών ή μαθητών/τριών από 
άλλα πολιτισμικά πλαίσια στην τάξη.
• Δείχνουν στο παιδί πως νοιάζονται και πως θα 
είναι δίπλα τους σε ότι τους συμβεί.
• Συζητούν με το παιδί θύμα για το περιστατικό 
εκφοβισμού και να το διαβεβαιώνουν πως δεν 
φταίει και πως κανείς δεν πρέπει 
να υφίσταται συμπεριφορές 
εκφοβισμού (στόχος μας είναι η 
απενοχοποίηση του παιδιού).
• Να ενημερώνουν τους γονείς 
,καθώς και τη διεύθυνση 
του σχολείου σε περίπτωση 
που εντοπίζουν πως κάποιο 
παιδί περιθωριοποιείται ή 
«ετικετοποιείται» συστηματικά 
από μια ομάδα παιδιών για 
να υπάρχει αποτελεσματική 
αντιμετώπιση. 
• Να μη διστάζουν να ζητούν 
τη βοήθεια του Οικείου 

T

•Περικλέους Ιωάννα
Εγγεγραμμένη Σχολική/Εκπαιδευτική 
Ψυχολόγος 
(Αρ. Μητρώου 398)
perikleous.psy@gmail.com

Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου του σχολείου, εάν αυτό κρίνετε 
απαραίτητο!

Εν κατακλείδι αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο 
κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 
είναι η γνώση του φαινομένου και η ανίχνευση των πρώιμων 
σημαδιών που παρουσιάζει στο μαθητόκοσμο. Η γνώση αυτή 
μπορεί να αποκτηθεί μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών, 
ώστε να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τον εκφοβισμό, να τον 
αναφέρουν αλλά και να τον εμποδίζουν. Η δεξιότητα αυτή 
είναι απαραίτητη για να εξαλειφθεί το φαινόμενο αλλά και 
να βοηθηθούν τα άτομα τα οποία έχουν υπάρξει θύματα. Σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάμε το τι μπορεί να 
προκαλέσει μια τέτοια εμπειρία στη ψυχή ενός παιδιού ή 
ακόμα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία ανθρώπου. Να θυμάστε 
ότι ο εκφοβισμός δεν έχει ηλικία.

Σεπτέμβρης
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έσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, ο 
αντίκτυπος της απόφασης του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για 
την ανατροπή του Roe v Wade ήταν 
μεγάλος: Δημιουργήθηκαν κονδύλια 
για να βοηθήσουν τις γυναίκες να 

ταξιδεύουν σε πολιτείες όπου εξακολουθεί να 
είναι νόμιμη η άμβλωση, γυναίκες συσσωρεύουν 
αντισύλληψη και διαγράφουν εφαρμογές 
παρακολούθησης περιόδου φοβούμενες ότι 
τα δεδομένα που συλλέγονται θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους και φυσικά 
η ιστορία ενός 10χρονου κοριτσιού, θύματος 
βιασμού που ήταν έγκυος έξι εβδομάδων και 
αναγκάστηκε να ταξιδέψει σε άλλη πολιτεία 
επειδή δεν ήταν πλέον επιλέξιμη για έκτρωση 
στην πολιτεία της καταγωγής της.

Οι αντηχήσεις της απόφασης αυτής έγιναν 
αισθητές και στην Ευρώπη. Υπάρχουν βάσιμοι 
φόβοι ότι οι εξελίξεις στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού θα εμψυχώσουν ακροδεξιές και 
θρησκευτικές ομάδες εδώ στην ΕΕ.

Στη Μάλτα, μια Αμερικανίδα που απέβαλλε 
της αρνήθηκαν έκτρωση καθώς το έμβρυο, το 
οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς είχε μηδενικές 
πιθανότητες επιβίωσης, είχε ακόμα καρδιακούς 
παλμούς. Έπρεπε να μεταφερθεί στην Ισπανία, 
καθώς κάθε μορφή έκτρωσης είναι παράνομη 
στη Μάλτα. Εν τω μεταξύ, στην Πολωνία, ένα 
νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων 
μέχρι τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης 
απορρίφθηκε από τους δεξιούς βουλευτές στις 
24 Ιουνίου.

Αν και αυτές είναι αναμφισβήτητα σκοτεινές μέρες 
για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, υπάρχουν 
μερικοί λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι.

Διαδηλώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν 
σε όλη την ήπειρο, με τα δεινά των Αμερικανών 
γυναικών να φτάνουν παντού, από τις Βρυξέλλες 
και το Παρίσι μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο. 
Η Γαλλία κινήθηκε τελικά και προχώρησε στην 
κατοχύρωση της άμβλωσης ως συνταγματικό 
δικαίωμα, μια πρόταση από τη France Insoumise 
που είχε απορριφθεί στο παρελθόν.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ ψηφίσματος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των αμβλώσεων.

Το ψήφισμα ζητά να συμπεριληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Οι 
ευρωβουλευτές θα υποβάλουν πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την τροποποίηση του άρθρου 7, τον σεβασμό 
της οικογένειας και της ιδιωτικής ζωής, προσθέτοντας ότι «καθένας έχει δικαίωμα σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση».

Το ψήφισμα εκφράζει «σταθερή αλληλεγγύη και υποστήριξη για τις γυναίκες και τα κορίτσια στις ΗΠΑ, καθώς και 
σε όσους εμπλέκονται τόσο στην παροχή όσο και στην υπεράσπιση του δικαιώματος και της πρόσβασης σε νόμιμη 
και ασφαλή περίθαλψη για την άμβλωση σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες» και καλεί για προστασία της άμβλωσης σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ.

Όπως λέει η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Sandra Pereira (PCP, Πορτογαλία): «Οι προσπάθειες για αποτροπή των 
αμβλώσεων είναι απαράδεκτες. Η άμβλωση πρέπει να θεωρείται  ως πρόβλημα δημόσιας υγείας και ως ζήτημα 
συνυφασμένο με τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών».

M
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αι φέτος όπως και κάθε χρόνο λειτούργησαν οι 
παιδικές κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ στα περβόλια. Ο 
παραθαλάσσιος χώρος της κατασκήνωσης πήρε και 
πάλι πνοή από το γέλιο, τη χαρά και τη διασκέδαση 
εκατοντάδων παιδιών που συμμετείχαν. Παιδιά από 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου που ξανασυμμετείχαν 

αλλά και νέα παιδιά είχαν την ευκαιρία να περάσουν μια φανταστική 
βδομάδα στην κατασκήνωση.

Τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, διαμορφώνοντας τις 
κατάλληλες και προσεγμένες συνθήκες για τη διασφάλιση της 
υγείας των κατασκηνωτών, λειτούργησαν τέσσερεις εβδομαδιαίες 
περίοδοι. Μέσα από τη διεξαγωγή των κατασκηνωτικών περιόδων 
Δημοτικού και Γυμνασίου, φάνηκε πως τα παιδιά είχαν ανάγκη 
ανάτασης και κοινωνικοποίησης μετά από τις δύσκολές χρονιές 
που διανύσαμε λόγω του covid. 

Το πρόγραμμα βοήθησε στην ικανοποίηση αυτής της ανάγκης των 
παιδιών αφού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομήλικους τους 
και να συμμετέχουν στις αθλητικές, πολιτιστικές, και μορφωτικές 
δραστηριότητες της κατασκήνωσης.  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες 
επιμορφωτικές και διαδραστικές δραστηριότητες που βασίζονται 
σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως εργαστήρια, παρουσιάσεις 
και συζητήσεις, ομαδικά παιχνίδια που συνδυάζουν την ενημέρωση 
και τη ψυχαγωγία, παιχνίδια προσομοίωσης και άλλες πολιτιστικές 
και δημιουργικές δραστηριότητες.

Η απόκτηση αυτών των γνώσεων και αυτής της επαφής των νέων 
με ζητήματα πέραν από αυτά που απασχολούν το στενό κοινωνικό 
τους περιβάλλον, συμβάλλει αναπόφευκτά και στη συνειδητοποίηση 
της ανάγκης για περεταίρω συμμετοχή τους στα κοινωνικά και 
πολιτικά δρώμενα στη χώρα τους, αλλά και στην ανάγκη ένδειξης 
αλληλεγγύης στα προβλήματα που ταλανίζουν τους νέους και τους 
λαούς σε διεθνές επίπεδο.

Τα παιδιά έφτιαξαν τις βαλίτσες τους φυλάγοντας καλά κρυμμένες 
όλες αυτές τις αξίες, και κρατώντας για πάντα στην μνήμη τους τις 
αναμνήσεις από την κατασκήνωση,  και ανανέωσαν το ραντεβού 
τους στο συναπάντημα παιδιών που θα γίνει στο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΝΗΓΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΟΝ - Κυριακή 11 
Σεπτεμβρίου 2022 στον εκδρομικό χώρο του Κόρνου

ο καθιερωμένο πλέον Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού των ΕΔΟΝόπουλων, πλησιάζει! 
Λίγες μόνο μέρες έμειναν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου για να ανταμώσουμε ξανά! Εκεί 
που μικροί και μεγάλοι μαζευόμαστε για να περάσουμε ένα όμορφο πρωί Κυριακής 
στη φύση γεμίζοντας τον εκδρομικό χώρο του Κόρνου με γέλια και παιδικές φωνές. 
Το Κυνήγι Θησαυρού εδώ και πολλά χρόνια φέρνει κοντά παιδιά και νέους από όλη την 
Κύπρο σε μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει στάδια τα οποία πραγματοποιούνται 
με ψυχαγωγικό και δημιουργικό τρόπο. 

Μέσα από τις όμορφες δραστηριότητες και γρίφους που ετοιμάστηκαν θα γνωρίζουμε 
τις Εφευρέσεις και Ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο. Ομαδικότητα, συνεργασία, 
φαντασία και όρεξη είναι τα βασικά συστατικά για την επιτυχία των ομάδων. 
Ελάτε και εσείς μαζί μας να ανταμώσουμε ξανά, να δούμε παλιούς φίλους αλλά 
και να κάνουμε νέους σε μια φανταστική εξερεύνηση για να ανακαλύψουμε τον 
κρυμμένο θησαυρό!

K
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νάγκη για νέο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε 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 την τεράστια 
εξεταστέα 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 
πιο 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. Παρά την μεγάλη αποτυχία 
αυτού του πειράματος που όλοι μας γίναμε μάρτυρες, το Υπουργείο δεν φαίνεται να 
συγκινείται για την όποια αναχαίτηση ή έστω αναδιαμόρφωση αυτού του συστήματος, 
πράγμα που κάνει το έργο των μαθητών και για την φετινή χρονιά πολύ πιο δύσκολο 
και εξαντλητικό.   

Ελλείψεις εξοπλισμών

Ως μαθητές στα σημερινά σχολεία αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα έλλειψης 
εξοπλισμού σε μαθήματα όπως η χημεία, η τεχνολογία και η πληροφορική όπου 
ο πλήρης εξοπλισμός που αναλογεί στο κάθε μάθημα καθίσταται απαραίτητος για 
την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία αυτών των μαθημάτων. Οι σχολικές 
εγκαταστάσεις όσο περνούν τα χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο αφού πολλά 
σχολικά κτήρια είναι τουλάχιστον 30 ετών και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αναβάθμιση 
στα τόσα χρόνια λειτουργίας τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα επικίνδυνο 
περιβάλλον για τους μαθητές αλλά και για όλους όσοι εργάζονται εκεί. Πολλά σχολεία 
επίσης, φαίνεται να υστερούν σε απαραίτητες εγκαταστάσεις όπως είναι οι αίθουσες 
μουσικής και τέχνης, αμφιθέατρα, γήπεδα, στέγαστρα στην αυλή κ.λπ.. 

Εδώ και χρόνια εμείς σαν μαθητές φωνάζουμε για την απουσία κλιματιστικών στις 
αίθουσες των σχολείων, πράγμα που το Υπουργείο μας υποσχέθηκε πολλές φορές 
ότι θα φτιάξει και ακόμη δεν είδαμε καμία εξέλιξη. Θεωρούμε ανεπίτρεπτο εν έτη 
2022 στην Κύπρο, όπου η ζέστη και ο ήλιος είναι ανυπόφορα και κυριαρχούν τους 
περισσότερους μήνες του χρόνου, να μην υπάρχουν κλιματιστικά στα σχολεία, πράγμα 
που θα βοηθήσει και στην πιο αποτελεσματική διεξαγωγή των μαθημάτων, αφού 
κανένας μαθητής δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και να παρακολουθήσει μάθημα με 
τόση ζέστη.

Νέοι Αγώνες
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, το 
σχολείο θα εστιάζει στην πνευματική και δημιουργική καλλιέργεια του κάθε παιδιού. 
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. 

Η σχολική χρονιά που αρχίζει θα είναι γεμάτη από αγώνες για να διεκδικήσουμε και 
να κερδίσουμε όλα αυτά που ως μαθητές δικαιούμαστε, δηλαδή ένα δημοκρατικό και 
ανθρωποκεντρικό σχολείο που θα έχει ως στόχο την ολόπλευρη μόρφωση του μαθητή 
και την καλλιέργεια του ως σωστού ανθρώπου με δικιά του προσωπική άποψη και 
κριτική σκέψη. 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 με το σύνθημα που μας χαρακτηρίζει: «Πρώτοι στα 
μαθήματα – Πρώτοι στους αγώνες». 

•Μελίνα Χριστοφόρου
ΠΕΟΜ Αγίου Αθανασίου

ν και η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και ο 
πολιτισμός θεωρητικά ακμάζει, η κατάσταση στην 
κυπριακή παιδεία οπισθοδρομεί. Οι μαθητές σήμερα 

αντιμετωπίζουν επί καθημερινής βάσης πολλά προβλήματα 
στα σχολεία και στην παιδεία γενικότερα τα οποία τους 
αποπροσανατολίζουν από τον στόχο που θα έπρεπε να 
έχει το δημόσιο σχολείο: την δημιουργία ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών. 
Πολλοί αναρωτιούνται πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα αυτά. Η ΠΕΟΜ έχει ήδη κάνει πολλούς 
αγώνες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και 
συνεχίζει, αλλά χρειάζεται και την κατάλληλη στήριξη 
από τους μαθητές. Η λύση λοιπόν, είναι να στηρίξουν 
την ΠΕΟΜ στις μαθητικές εκλογές.

Η ανάγκη για ένα δυναμικό μαθητικό κίνημα είναι 
διαχρονική. Τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η ΠΕΟΜ 
έχει την πλειοψηφία στην ηγεσία της ΠΣΕΜ, έχουμε δει τους 
μαθητές να είναι πολύ μαχητικοί, καθώς διαμαρτύρονται 
έντονα και παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Τα κύρια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι εξετάσεις 
τετραμήνων, οι οποίες προωθούν την βαθμοθηρία και 
την στείρα απομνημόνευση μετατρέποντας τους μαθητές 
σε υποχείρια ενός συστήματος που προωθεί το υπουργείο 
παιδείας, χωρίς κριτική σκέψη. Επιπρόσθετα, έρχονται 
καθημερινά αντιμέτωποι με το Κυπριακό πρόβλημα, το 
οποίο απασχολεί όλους τους μαθητές, αφού επηρεάζει 
τον τρόπο ζωής τους και αναμφισβήτητα η επίλυσή του 
θα αλλάξει το μέλλον τους προς το καλύτερο. Ακόμη, 
αντιμετωπίζουν την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
στα σχολεία. Αρκετές είναι οι αίθουσες που δεν είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Τέλος, ένα ακόμα 
σημαντικό πρόβλημα είναι τα κόμιστρα στα σχολικά 
λεωφορεία. Για να καταφέρει όμως η ΠΣΕΜ να επιλύσει 
όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει όλοι οι μαθητές να 
συμμετάσχουν με τον δικό τους τρόπο στον αγώνα και 
να την βοηθήσουν.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, λοιπόν, οι μαθητές 
είναι πολύ σοβαρά. Η ΠΕΟΜ λοιπόν, έχει να αποδείξει και 
πάλι ότι είναι πρωτοπόρος στην μάχη για τα δικαιώματα 
των μαθητών. Οι Πεομίτες και οι Πεομίτισσες βρίσκονταν 
και πρέπει να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή 
και είναι οι πρώτοι που διαμαρτύρονται για ό,τι άδικο 
συμβαίνει. Αν βέβαια θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση, 
πρέπει ο κάθε μαθητής ξεχωριστά να δώσει μάχη για 
αυτά τα δικαιώματα. Αυτό μπορεί να το καταφέρει με την 
ένταξή του στην ΠΕΟΜ ή έστω δίνοντας την ψήφο του 
σε κάποιο μέλος της. Έτσι, θα εξασφαλίσει μια μαχητική 
και ενεργητική ΠΣΕΜ.

Διαμάντω Κωνσταντίνου
Τ.Ο. Παλουριώτισσας – Καϊμακλίου 
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κατάσταση στην Εθνική Φρουρά δεν έχει αλλάξει 
και πολύ εδώ και αρκετά χρόνια. Από την κατάταξη 
μέχρι και την απόλυση του ένας στρατιώτης έχει 
να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει διάφορες 

καταστάσεις. Φέτος όπως και τα τελευταία 2 χρόνια, 
οι νεοσύλλεκτοι με την κατάταξη τους στην 2022 ΕΣΣΟ 
δεν έκαναν την βασική τους εκπαίδευση στα ΚΕΝ αλλά 
μεταφέρθηκαν απευθείας στα τάγματα τους.

Από την αρχή της στρατιωτικής τους θητείας ο εθνικισμός 
και η μισαλλοδοξία μπολιάζεται στις συνειδήσεις των νέων 
στρατιωτών. Συνθήματα για την “μεγάλην ιδέαν” δεν 
λείπουν, με τους εκπαιδευτές να μην χάνουν στιγμή από το 
να προσπαθούν να επιβάλουν τα εθνικιστικά τους ιδεώδη 
στους 18χρονους στρατιώτες με τα συνθήματα “ΕΛΛΑΣ 
ΕΛΛΑΣ....”,”Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ” να είναι λίγα μόνο 
από τα κύρια τους όπλα. Τέτοιου είδους συμπεριφορές κάνουν 
ακόμα πιο έκδηλο το γεγονός πως κάποιοι είτε αδυνατούν 
είτε δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι η χώρα μας βρίσκεται σε 
αυτή τη κατάσταση εξαιτίας του σοβινισμού που καλλιεργούν 
τέτοιες ενέργειες και ότι αν δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε 
προς το καλύτερο, τότε δυστυχώς η κατάσταση στην οποία 
θα βρεθούμε θα είναι μη ανατρέψιμη.

Φυσικά ο καπιταλισμός και οι υπόλοιπες εκφάνσεις του 
εθνικισμού-σοβινισμού, τις οποίες αξιοποιεί για να μπορεί 
να επιβάλλεται , δεν δρουν μόνο στη Κύπρο αλλά και σε 
ολόκληρο το κόσμο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, που όπως και σε κάθε πόλεμο, αυτοί 
που πληρώνουν στο τέλος είναι ο απλός κόσμος.

Όσον αφορά όμως γενικά τις συνθήκες διαβίωσης στο στρατό, 
στα θετικά καταγράφεται ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν 
εγκατασταθεί κλιματιστικά, ανεμιστήρες και τηλεοράσεις 
στα στρατόπεδα. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν 
διαχρονικά προβλήματα όπως το ζήτημα με τους χώρους 
υγιεινής και τις κουβέρτες, (τις λεγόμενες κάχλες) , που δεν 
έχουν αλλάξει εδώ και αρκετά χρόνια και όλοι όσοι έχουν 
έστω την ελάχιστη επαφή με την Ε.Φ γνωρίζουν ότι είναι 
ακατάλληλες να εκπληρώσουν τον σκοπό τους. Τέτοιου 
είδους προβλήματα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των 
στρατεύσιμων.

Επιπρόσθετα, πέρα από τις εθνικιστικές συμπεριφορές, στον 
στρατό υπάρχουν και οι συμπεριφορές που έχουν ως κύριο 
σκοπό να «επιβάλουν μια τάξη και πειθαρχεία». Αυτές οι 
συμπεριφορές πολλές φορές παρεκτρέπονται και εύκολα θα 
μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει ως βιασμό της λογικής, 
αφού ο στρατιώτης αναγκάζεται να εκτελεί εντολές  που δεν 
έχουν καμιά λογική. Επιπλέον, φαινόμενα εκφοβισμού μεταξύ 
των στρατιωτών αλλά και από ανώτερους προς κατωτέρους, 
δυστυχώς έχουν καταντήσει σύνηθες φαινόμενο. Οι φωνές, 
οι βρισιές και οι αδικαιολόγητες αποκοπές εξόδων είναι 
χαρακτηριστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Επίσης 
αρκετές από τις κτηριακές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν 
σοβαρά προβλήματα αφού δεν έχουν ανακαινιστεί ποτέ και 
καθιστούν την ζωή των στρατιωτών επικίνδυνη.

Στην Κύπρο μπορεί να υπάρξει, δεδομένων των συνθηκών, 
μια Εθνική Φρουρά δυνατή και καλά οργανωμένη, με 
ξεκάθαρα αμυντικό χαρακτήρα και χωρίς εθνικιστικό 
προφίλ. Μια Εθνική Φρουρά η οποία θα μπορεί να αποτελεί 
επιπλέον εχέγγυο για την ασφάλεια της Κύπρου μέχρι και την 
επανένωση της. Αυτή είναι η Εθνική Φρουρά που χρειάζεται 
ο τόπος μας. 

Εμείς είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση της 
πατρίδας μας. Διεκδικούμε αναθεώρηση των συντηρητικών 
και απαρχαιωμένων κανονισμών, καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης και εξάλειψη της εθνικιστικής προπαγάνδας. 
Το σύνθημα “Κανένας στρατιώτης της Κύπρου έξω από το 
νησί” γίνεται κτήμα μας. Εμείς δεν είμαστε ιδιοκτησία του 
ιμπεριαλισμού και όσον αφορά  εμάς τους νεοσύλλεκτους 
στρατιώτες που μας αναγκάζουν να φωνάζουμε εθνικιστικά 
συνθήματα, εμείς διαβεβαιώνουμε πως ποτέ δεν ξεχνάμε 
τα λόγια που λένε οι Κοινοί Θνητοί “Δεν είναι άνθρωπος, 
σου λέω δεν είναι έθνος, είναι το σύστημα που γέννησε το 
πένθος”.

•Αντρεας Γεωργίου 
Στρατιώτης
Τ.Ο. ΕΔΟΝ Καϊμακλίου
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ι ς 
τελευταίες 
μέρες γίναμε μάρτυρες 
των εκδικητικών, ετσιθελικών 

και απαράδεκτων αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής. Δεν δίστασαν να απολύσουν τρεις 
καθηγήτριες γιατί τους ενοχλεί η διεκδίκηση για το σύνολο του προσωπικού της 
Αγγλικής Σχολής. Οι αποφάσεις τους μας θυμίζουν την αποικιοκρατία.

Οι τρεις συνδικαλίστριες έλαβαν επιστολή, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, η 
οποία προτείνει την απόλυση τους. Και όλα αυτά εν μέσω εργατικής διαφοράς, γεγονός που 
καθιστά την απόφαση του ΔΣ πρωτοφανή, κάτι το οποίο παραδέχθηκε και ο αναπληρωτής 
διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντης Αποστόλου στη συζήτηση στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. 

Η κρίση στην Αγγλική Σχολή δεν είναι σημερινό* φαινόμενο 
Τα όσα διαδραματίζονται σήμερα στην Αγγλική Σχολή δεν εμφανίστηκαν 
σαν κεραυνός εν αιθρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να εκδικηθεί τους εκπαιδευτικούς που συνδικαλίζονται. Αντί να κρίνουν 
τους εκπαιδευτικούς για την απόδοση και την αποτελεσματικότητα, τους 
εκδικούνται για την συνδικαλιστική τους δράση. Απώτερος τους σκοπός είναι 
μέσω της εξόντωσης των συνδικαλιστών, να διαλύσουν την Συντεχνία τους.

Οι αποφάσεις του ΔΣ θυματοποιούν το σύνολο του σχολείου, που αναπόφευκτα 
δεν θα ξεκινήσει ομαλά την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. 

Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής είναι διορισμένο από την 
εκάστοτε κυβέρνηση. Συνεπώς το νυν Συμβούλιο διορίστηκε από την 
παρούσα κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και επειδή το Διοικητικό 
Συμβούλιο υλοποιεί βήμα προς βήμα τον σχεδιασμό του εφαρμόζοντας προειλημμένες 
αποφάσεις, το μπαλάκι πέφτει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει την ευθύνη 
για το πώς λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η κοινωνία στέκεται στο πλευρό των απολυμένων καθηγητριών 
Η συντεχνία των εργαζομένων στην Αγγλική Σχολή, με διάφορες μορφές (με 
αποκορύφωμα τις απεργίες), στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων τους. Το ΑΚΕΛ 
από την πρώτη στιγμή στήριξε τον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών. Προχώρησε σε 
διαβήματα προς τον Υπουργό Παιδείας, το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για να παρέμβουν και να εξομαλύνουν την κρίση που δημιουργήθηκε. 
Στο πλευρό τον εκπαιδευτικών στέκεται και η ΠΕΟ καθώς και η ΟΕΛΜΕΚ. Στήριξη 
εξέφρασαν η ομοσπονδία επαναστατικών εργατικών συντεχνιών (Dev-İş), η συντεχνία 
των Τ/κ δασκάλων (KTÖS) και η συντεχνία των Τ/κ καθηγητών (KTOEÖS). 

Την ακύρωση της απόφασης για απόλυση τριών καθηγητριών της Αγγλικής Σχολής 
ζητά και η Επιτροπή Αγώνα Καθηγητών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

Σημαντική είναι και η στήριξη από μαθητές της Αγγλικής Σχολής, οι οποίοι κάνουν 
λόγο για το βαρύ κλίμα το οποίο επικρατούσε την περσινή χρονιά. Ήταν ένα κλίμα 
φόβου, όπου οι καθηγητές δεν μπορούσαν να εκφραστούν άνετα, υπήρχαν οδηγίες 
από τη διεύθυνση να μη συζητούν τα θέματα των διαδηλώσεων με τους μαθητές 
τους. 

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε ότι αγώνας τους είναι κομμάτι των αγώνων των εργαζομένων 
της Κύπρου για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Ζητούμε να ανακληθούν οι 
απολύσεις και να ξεκινήσει επιτέλους ο διάλογος. 

 • Τμήμα Νέων Εργαζομένων Κ.Σ. ΕΔΟΝ 

Σχετικά με το καθεστώς
της Αγγλικής Σχολής 
Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα, εύλογα, ανοίγεται ξανά η συζήτηση 
για το ιδιόμορφο καθεστώς που επικρατεί στην Αγγλική Σχολή. Και ενώ 
η σχολή επιχορηγείται με πολλές χιλιάδες ευρώ από τον φορολογούμενο 
πολίτη, από το κράτος και δεν λογοδοτεί σε κανένα. Δεν είναι ιδιωτικό 
σχολείο, άρα δεν υπάγεται στη νομοθεσία για τον έλεγχο των ιδιωτικών 
σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας, δεν είναι δημοσίου δικαίου και 
ουσιαστικά είναι ένα ίδρυμα ανεξέλεγκτο με ένα δικό του χαρακτήρα. 

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

 *Ανακοίνωση Οργάνωσης προσωπικού Αγγλικής Σχολής 
“Η ευθύνη για την μη ομαλή λειτουργία του Σχολείου βαραίνει αποκλειστικά και μόνο την 
Διεύθυνση και Διοίκηση και όχι το προσωπικό, αφού είναι αυτοί που επέλεξαν να ανοίξουν 
πειθαρχικές διαδικασίες για γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τον Οκτώβριο του 2021. Δεν είναι τυχαίο 
που ανέμεναν να αρχίσουν πειθαρχικές διαδικασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο που το Σχολείο 
θα ήταν κλειστό. Οι πειθαρχικές διαδικασίες ήταν τροχοδρομημένες να ξεκινούσαν μεταγενέστερα 
και καταρτίστηκε σχέδιο δράσης για τον εξόντωση των εκπροσώπων της Συντεχνίας και κατ’ 
επέκταση την διάλυση της. Είναι λυπηρό που η διοίκηση και Διεύθυνση επιδόθηκαν, από τον 
Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2022, σε ένα οργιώδες παρασκήνιο για να ικανοποιήσουν 
τους ετσιθελισμούς του Διευθυντή και να καρατομήσουν τους 3 Συντεχνιακούς. 

Να υπενθυμίσουμε ότι η αφετηρία για την έναρξη των πειθαρχικών διαδικασιών ήταν η συνδικαλιστική 
δράση των εκπροσώπων της Συντεχνίας για την δικαιολογημένη στάση εργασίας που έγινε τον 
Οκτώβριο του 2021 και όχι η αποτελεσματικότητα τους και η απόδοση τους ως εκπαιδευτικοί. Είναι 
ξεκάθαρο ότι η Διεύθυνση και Διοίκηση παραβιάζουν το Άρθρο 5(1) (α) του Περί της Σύμβασης 
περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικό) Νόμο του 1995 έως 2012 το οποίο δίνει 
αποτελεσματική προστασία στους εκπροσώπους των εργαζομένων απαγορεύοντας τον εργοδότη να 
προβεί σε απόλυση εάν αφορά συνδικαλιστική δράση και ενέργεια τους.” 

τους ενοχλεί 
η διεκδίκηση 

για το σύνολο του 
προσωπικού της 
Αγγλικής Σχολής

Το ΑΚΕΛ από την πρώτη 
στιγμή στήριξε τον 

δίκαιο αγώνα των 
εκπαιδευτικών
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Παραμένει ίσως ο μοναδικός 
υποψήφιος στον Κόσμο, 

που κατέρχεται σε Προεδρικές 
Εκλογές με την ταμπέλα 
του Ανεξάρτητου 
και ταυτόχρονα 

δηλώνει περήφανος 
Συναγερμικός

ρισκόμαστε πέντε μόλις μήνες μακριά από τις Προεδρικές Εκλογές του 
2023. Τις Εκλογές που θα αναδείξουν τον 8ο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Για εμάς, οι επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές είναι 
βαρυσήμαντες για την μετέπειτα πορεία του λαού και του τόπου μας. Δεν 
είναι αυθαίρετα και δημαγωγικά που μιλάμε για αλλαγή. Επιδιώκουμε 
και μαχόμαστε για την απαλλαγή από την Συναγερμική Φιλοσοφία της 
τελευταίας δεκαετίας, με μια πραγματικά Προοδευτική αλλαγή για τον 
τόπο μας, που θα ξημερώσει για τον λαό μας καλύτερες μέρες και θα 
γεννά ξανά την ελπίδα και την αξιοπρέπεια.

Για εμάς, η Προοδευτική αλλαγή και τα χαρακτηριστικά 
που θα φέρει μαζί της, συμπυκνώνονται στην Ανεξάρτητη Υποψηφιότητα του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ενός ανθρώπου που χαρακτηρίζεται για την ειλικρίνεια, 
την εντιμότητα, την καθαρότητα του, την ευαισθησία του για τον απλό 
άνθρωπο, την πνευματικότητα και την παιδεία που τον διακατέχουν. Ο 
Αντρέας Μαυρογιάννης έχει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες που 
χρειάζεται, ώστε να ηγηθεί σε μια διακυβέρνηση που θα γυρίσει σελίδα και 
θα δώσει λύσεις σε σωρεία θεμάτων με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο 
τόπος μας. Μια διακυβέρνση που θα βγάλει από το ψυγείο το Εθνικό μας 
πρόβλημα, θα προωθήσει Κοινωνικές Πολιτικές και Πολιτικές Πρόνοιας και 
θα αναβαθμίσει το Κράτος Δικαίου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου αποτελούν τις δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος. Και οι δύο, συγκυβερνήτες της διακυβέρνησης Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ, κατέρχονται στις Προεδρικές Εκλογές με διαφορετικά επιτελεία, αλλά 
με κοινές πολιτικές και επιδιώξεις. Και οι δύο είναι έτοιμοι να αποτελέσουν τη 
συνέχεια του προκατόχου τους, Νίκου Αναστασιάδη, του οποίου υπήρξαν οι 
στενότεροι συνεργάτες.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπηρέτησε την Κυβέρνηση Αναστασιάδη – 
ΔΗΣΥ για εννιά χρόνια, ως Εκπρόσωπος Τύπου αρχικά και αργότερα 
ως Υπουργός Εξωτερικών. Παραμένει ίσως ο μοναδικός υποψήφιος στον Κόσμο, 
που κατέρχεται σε Προεδρικές Εκλογές με την ταμπέλα του Ανεξάρτητου και ταυτόχρονα δηλώνει 
περήφανος Συναγερμικός και πως δεν επιθυμεί τη διαγραφή του από τον Δημοκρατικό Συναγερμό που 
υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι για ακόμα ένα λόγο ξεχωριστός. Είναι ο μόνος 
Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στα χρονικά, που αφού πρώτα διέλυσε την Επιτροπή Διαφώτισης για 
το Κυπριακό, αργότερα καταχράστηκε το κονδύλι από τον Προϋπολογισμό του Κράτους για ‘Διαφώτιση του Κυπριακού’ με 
διάφορους τρόπους, όπως με το να μισθώνει φωτογράφο για να καλύπτει τα ταξίδια και τις επισκέψεις του ως Υπουργού! 

Ανεξίτηλο το έργο που αφήνει πίσω του ο Νίκος Χριστοδουλίδης από τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η 
περιβόητη θωράκιση της ΑΟΖ, αλλά και το πως το ενεργειακό μας πρόγραμμα θα προχωρήσει απρόσκοπτα, ήταν συχνές 
διαβεβαιώσεις από πλευράς της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, που όπως φάνηκε δεν ήταν τίποτα περισσότερο 
απο επικοινωνιακά τεχνάσματα. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα είναι σε όλους μας γνωστό, αφού παρά τις διαβεβαιώσεις και 
τις εξαγγελίες για τριμερείς και τετραμερείς συμφωνίες, η Τουρκία με τα γεωτρύπανά της έκαναν σουρωτήρι την ΑΟΖ 
της πατρίδας μας.

Δυστυχώς, τα γεγονότα στην Αμμόχωστο με Τουρκικές προκλήσεις και το άνοιγμα μέρους των Βαρωσίων, αποτελούν 
μια ακόμη ζοφερή πραγματικότητα των επιτευγμάτων της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών. Γεγονότα που 
διαψεύδουν τόσο τον Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Από τη μια ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωνε 
ότι οι απειλές της κατοχικής δύναμης για την Αμμόχωστο ήταν επικοινωνικά πυροτεχνήματα και από την άλλη ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου έλεγε πως ‘δεν ανησυχεί’ και πως οι Τουρκικές προκλήσεις στα Βαρώσια θα σταματήσουν. Είναι 
άξιο απορίας πώς μπορεί ο Κυπριακός λαός να τους εμπιστευτεί την τύχη του Κυπριακού, όταν αποτυγχάνουν συνεχώς 
να προβούν σε ορθές εκτιμήσεις, πόσο μάλλον να διαχειριστούν 
καταστάσεις.

Είναι πραγματικότητα ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ θα 
μέινει στην Ιστορία για ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ, αφού επί των 
ημερών τους η διαφθορά και η διαπλοκή έφθασαν σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα. Στις μέρες της διακυβέρνησης του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, η διαφθορά έγινε θεσμικό φαινόμενο.  Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο που η Παγκόσμια Τράπεζα καταγράφει ότι από το 
2013 η Κύπρος σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση διαφθοράς από 
όλες τις χώρες της Ε.Ε. Σκάνδαλα και ρουσφέτια που αγγίζουν 
τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οικογένεια του. 
Η παραχώρηση παράνομων χρυσών διαβατηρίων, το ξέπλυμμα 
μαύρου χρήματος και οι διορισμοί των άριστων των αρίστων, 
αποτέλεσαν καθημερινό φαινόμενο στα εννιά χρόνια διακυβέρνησης 
του Συναγερμού. Ρεζίλεψαν την χώρα μας και έστειλαν διεθνώς 
την αξιοπιστία της στα τάρταρα.

Και αντί όλοι αυτοί που ήταν συνένοχοι να βρίσκονται προ των ευθυνών τους, διεκδικούν σήμερα με αξιώσεις 
την Προεδρία της Δημοκρατίας. Χρειάζεται πολιτικό θράσος, να δηλώνει ο-κατά τα άλλα-ανεξάρτηρος 
υποψήφιος Νίκος Χριστοδουλίδης σε τηλεοπτικό πάνελ, ότι η Κυβέρνηση δεν είναι διεφθαρμένη. Από την 
άλλη, χρειάζεται πολιτικό θράσος και υποκρισία να βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση, να χαρακτηρίζεις την 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ως ‘την πιο διεφθαρμένη στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας’ και 
αργότερα να επιλέγεις να στηρίξεις για Υποψήφιο Πρόεδρο ένα μέλος αυτής της Κυβέρνησης, όπως έπραξε 
ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το ΔΗΚΟ. 

Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το ΔΗΚΟ με τις επιλογές τους στο ΄Β γύρο των 
Προεδρικών Εκλογών, τόσο το 2013 όσο και το 2018, παρά τις διακηρύξεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις 
τους, έδωσαν την εξουσία στον Αναστασιάδη και τον Συναγερμό. Ψήφισαν χέρι-χέρι με τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου όλους τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς, επέβαλαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές εκτοξεύοντας 
την κοινωνική ανισότητα στα ύψη, φτωχοποίησαν ακόμα περισσότερο το λαό μας.  Σήμερα προσπαθούν 
να πράξουν το ίδιο.

Το διακύβευμα όλων των πιο πάνω, οδηγούν στο γεγονός ότι παρά τις τρεις μεγάλες υποψηφιότητες, 
δύο είναι οι επιλογές. Δύο είναι οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά στον Κυπριακό λαό στις επερχόμενες 
εκλογές. Ο πρώτος, είναι ο δρόμος της συντήρησης και της συνέχισης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
και της συναγερμικής φιλοσοφίας, που αντιπροσωπεύουν οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ 
Νεοφύτου. Ο άλλος ο δρόμος, είναι ο δρόμος της Προοδευτικής αλλαγής, του Κοινωνικού κράτους, 
της διαφάνειας, της προόδου και της ευημερίας. Είναι ο δρόμος που θα βαδίσουμε με τον Αντρέα 
Μαυρογιάννη και θα φέρουμε καλύτερες μέρες για την Κύπρο μας και το λαό της. Σε αυτόν τον αγώνα 
δεν πρέπει, δεν μπορεί να λείπει κανένας. Μαζί να δώσουμε ξανά φτερά στην ελπίδα!

•Σταύρος Χατζηγεωργίου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ
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11η Σεπτεμβρίου αποτελεί μεταίχμιο στη σύγχρονη ιστορία. Μια αιματοβαμμένη γραμμή μεταξύ «προ-11ης Σεπτεμβρίου εποχής» και 
«μετά», με τον καπιταλισμό να μπαίνει με το «καλημέρα» του 21ου αιώνα στο πιο βάρβαρο στάδιο ανάπτυξης του. Όχι τόσο λόγω 
του μεγέθους της τραγωδίας, αλλά λόγω των παγκόσμιων συνεπειών στην ιστορία και τους λαούς δεκάδων χωρών - της Αμερικής 
συμπεριλαμβανομένης.

Η περίοδος που ακολούθησε του χτυπήματος, τροφοδότησε μια σειρά από θεωρίες και συζητήσεις σχετικά με το ρόλο της ίδιας της αμερικανικής 
ηγεσίας στο διάστημα που προηγήθηκε. Χιλιάδες πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, όπως η αποκάλυψη των New York Times 
ότι ο Μπους είχε ενημερωθεί από τις 6 Αυγούστου για επικείμενα γεγονότα αεροπειρατίας. Αποδεικνύεται έτσι, ότι τέτοιου είδους συζητήσεις 
και θεωρίες, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, όπου η εμπιστοσύνη απέναντι σε αντιλαϊκές πολιτικές ηγεσίες 
κλονίζεται.

Ενδεχομένως να περάσουν ακόμα μερικές δεκαετίες προκειμένου να αποκαλυφθούν τα γεγονότα στην ολότητα τους και να καταγραφούν με 
ακρίβεια. Ίσως και πάλι, η ιστορική αλήθεια ακόμα μια φορά να κρατηθεί όμηρος στα χέρια των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ωστόσο, παραμένουν δύο ακράδαντα γεγονότα. Πρώτο: ο αμερικανικός λαός έγινε δέκτης, με αιματηρό τρόπο, των 
συνεπειών των αποφάσεων της πολιτικής του ηγεσίας. Δεύτερο: η 11η Σεπτεμβρίου 
εγκαινίασε μια παγκόσμια πολεμική εκστρατεία η οποία ξεσκέπασε με απροκάλυπτο 
τρόπο τη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού, ως το ανώτατο καπιταλιστικό σκαλοπάτι.

ανάλυση

Ο θύτης πίσω από τον «θύτη»
Αν υιοθετηθεί το επίσημο αφήγημα και ενοχοποιηθεί ο ισλαμικός φονταμενταλισμός 
ως ο αποκλειστικός θύτης, θα πρέπει ταυτόχρονα να αναζητήσουμε και τον ηθικό 
αυτουργό. Την ώρα, δηλαδή, που καταδικάζουμε τον θρησκευτικό φανατισμό του Μπιν 
Λάντεν, της Αλ-Κάιντα ή σήμερα των Ταλιμπάν, έχουμε καθήκον να καταδεικνύουμε 
ότι αυτοί που τους «δημιούργησαν» πολιτικά και τους εξόπλισαν στρατιωτικά και 
οικονομικά, βρίσκονται μέσα στο Πεντάγωνο, τον Λευκό Οίκο και τη CIA. 

Ο ισλαμικός εξτρεμισμός εργαλειοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια 
της αμερικανοκίνητης Αφγανο-Σοβιετικής σύρραξης, με σκοπό την ανατροπή της 
λαϊκής κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Στα πλαίσια της επιχείρησης “Cyclone”, οι 
Μουντζαχεντίν, έχοντας βαφτιστεί ως «μαχητές της ελευθερίας», ενισχύθηκαν με 
εκατομμύρια δολάρια, ενώ στις πολεμικές επιχειρήσεις διακρίθηκε ένας 
νέος πολέμαρχος: ο Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Η αυγή της 12ης Σεπτεμβρίου
Πριν κηδευτούν και τα τελευταία θύματα του χτυπήματος, η κυβέρνηση 
του μακελάρη Μπους ανακοίνωνε τη νέα σταυροφορία των καιρών μας: 
ένα παγκόσμιο κυνήγι ελέγχου των εδαφών και του ορυκτού πλούτου 
των ασιατικών χωρών -πόρων δηλαδή που είχαν μείνει «ορφανοί» με 
την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης- στο όνομα της καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας. Ο πλανήτης χωριζόταν ντε φάκτο σε δύο άξονες: η 
δύση εναντίων της μουσουλμανικής θρησκείας.

«Δεν τίθεται θέμα πολέμου των πολιτισμών όπως έντεχνα 
καλλιεργούν μια τέτοια προσέγγιση οι εραστές της ιδέας νέων 
σταυροφοριών. Διότι ας μην ξεχνούμε ότι οι μεγαλύτερες 
βαρβαρότητες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος [...] υπήρξαν παράγωγα 
του λεγόμενου πολιτισμένου, δυτικού κόσμου».
Απόσπασμα από την ανακοίνωση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, 18/09/2001

Το πολεμικό μακελειό εγκαινιάστηκε τον Οκτώβρη του 2001 
όταν οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν, 
δήθεν, τους τρομοκράτες Ταλιμπάν και να εξαρθρώσουν την Αλ-
Κάιντα – τις δύο ισλαμικές οντότητες δηλαδή, που προέκυψαν 
από τους πρώην συνεργάτες των ΗΠΑ, τους Μουντζαχεντίν. 
Δύο χρόνια αργότερα, η Αμερική εξήγαγε «δημοκρατία» και στο 
Ιράκ, με πρόφαση αυτή τη φορά την απειλή του Σαντάμ Χουσείν 
και τα «όπλα μαζικής καταστροφής» που διέθετε. 

Δύο δεκαετίες και χιλιάδες αστείες προφάσεις μετά, Αμερικανοί 
αξιωματούχοι παραδέχονται ανοικτά πλέον ότι ουδέποτε 
υπήρξαν βιολογικά ή χημικά όπλα στο Ιράκ, ενώ το Αφγανιστάν 
με τις ευλογίες του αμερικανικού στρατού, επέστρεψε στο 
μεσαιωνικό σκοτάδι των Ταλιμπάν.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;
Ταυτόχρονα, τις συνέπειες των επιπτώσεων της 
«αντιτρομοκρατικής» εκστρατείας γνώρισε και ο ίδιος ο 
αμερικανικός λαός. Από τον Οκτώβρη του 2001 κιόλας, 
ανακοινωνόταν στο Κονγκρέσο η θέσπιση του πολυ-τρομονόμου 
“Patriot ACT”. Το αντιδραστικό νομοσχέδιο προέβλεπε μεταξύ 
άλλων: 

• Παρακολούθηση, καταγραφή και φύλαξη τηλεφωνικών συνομιλιών/
μηνυμάτων/emails ατόμων που θεωρούνται πιθανοί τρομοκράτες, χωρίς 
προηγούμενη δικαστική εντολή.
• Έρευνα προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων και ιστορικού 
αναζήτησης ηλεκτρονικών υπολογιστών ατόμων χωρίς ανάλογο ένταλμα.
• Σύλληψη και επ’ αόριστον κράτηση μεταναστών θεωρούμενοι ως 
πιθανοί τρομοκράτες χωρίς δίκη. 

Εν ολίγοις, η αμερικανική κοινωνία μετατράπηκε σε μια δυστοπική 
μεταφορά του Big-Brother. Μόνο που στο τέλος του «επεισοδίου», οι 

πρωταγωνιστές δεν αποχωρούν απλά από το 
«σπίτι» αλλά χάνουν κάθε έννοια ατομικής 
ελευθερίας.

Αντιθέτως, μοναδικοί κερδισμένοι από την 11η Σεπτεμβρίου 
αποδείχθηκαν και πάλι τα πολεμικά μονοπώλια της 
ιμπεριαλιστικής μηχανής. Σύμφωνα με άρθρο στο 
οικονομικό περιοδικό Forbes, η εικοσαετής στρατιωτική 
παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν υπολογίζεται σε 2 
τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι πολεμικές επιχειρήσεις 
σε Ιράκ, Συρία και Αφγανιστάν, υπολογίστηκαν από 
το περιοδικό το 2020 ότι αναλογούσαν σε $231 ανά 
Αμερικανό φορολογούμενο. 

Δηλαδή, ο αμερικανικός λαός δεν κλήθηκε μόνο να 
πληρώσει το λογαριασμό των πολέμων αλλά και τις 

επιπτώσεις τους στα προσωπικά του δικαιώματα. Την 
ίδια ώρα φυσικά, όπου στην άλλη άκρη του κόσμου, 
λαοί πλήρωναν την αμερικανική θηριωδία με την ίδια 
τους τη ζωή.

«Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη 
τους»
Αναλύοντας τα γεγονότα που προηγηθήκαν και 
διεξήχθησαν κατά την 11η Σεπτεμβρίου αλλά και 
όσα ακολούθησαν, ως κομμουνιστές νοιώθουμε 
δικαιωμένοι για τη στάση μας. 

Διαφωνούμε με κάθε μορφή ατομικής τρομοκρατίας, 
ενώ στεκόμαστε ενάντια και σε οποιοδήποτε φάσμα 
της κρατικής καταστολής. Γνωρίζουμε πολύ καλά 
ταυτόχρονα, ότι με βάση το «ποινικό μητρώο» της 
CIA και του ΝΑΤΟ, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
μπορεί να αξιοποιήσει ή ακόμη και να δημιουργήσει 
προφάσεις για να υλοποιήσει τους γεωστρατηγικούς 

και οικονομικούς του σχεδιασμούς. 

Εμείς αντιτάσσουμε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας 
δε βρίσκεται ούτε στον θρησκευτικό εξτρεμισμό, 
ούτε ανάμεσα στη ΝΑΤΟϊκή ή όποια άλλη 
στρατιωτική ολοκλήρωση. Εγγύηση για το μέλλον 
του κόσμου αποτελεί η ειρήνη. Ειρήνη όμως, πέρα 
από τους πρόσκαιρους όρους που λαμβάνει σε 
ιμπεριαλιστικές συνθήκες. Ειρήνη, όπως μόνο ο 
σοσιαλισμός μπορεί να την εξασφαλίσει.  

•Στυλιανός Ιωάννου
Μέλος Ε.Σ. ΕΔΟΝ Λεμεσού
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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Καινούργιο Παιδί
Η παράσταση Καινούργιο Παιδί του λατρεμένου δίδυμου Θανάση 

Παπαθανασίου - Μιχάλη Ρέππα ταξιδεύει για να μπορούμε και εμείς με τη 
σειρά μας να την απολαύσουμε. Πρόκειται για ένα μονόλογο της Δάφνης 
(Κάτια Δανδουλάκη) που αφηγείται περιστατικά που όλοι με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο έχουμε ζήσει. Ο συντηρητικός μπαμπάς, η μαμά που διαβάζει 
ακόμα και τη σκέψη της κόρης της, οι έρωτες, οι γάμοι, οι προδοσίες, οι 
γέννες, τα παιδιά που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, ο χρόνος που κυλάει 

αδυσώπητα, τα μπότοξ και οι απώλειες… Η αλήθεια είναι πως δεν μας 
απογοήτευσαν και πολύ για να τους χάσεις τώρα.

Πότε και Που: 10 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας | 11 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός

Πληροφορίες: 7777 7040, tichethour.com.cy

Ηλέκτρα του Ευριπίδη
Η πρωτοποριακή Ηλέκτρα του Ευριπίδη έρχεται στην Κύπρο για μόλις 

λίγες μοναδικές παραστάσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα και με 
επιτελείο ένα εξαιρετικό θίασο. Ο μεγάλος τραγικός Ευριπίδης γνωρίζει 
από πρώτο χέρι τη φρίκη των πράξεων των ανθρώπων. Γνωρίζει πως δεν 
υπάρχουν πολλά να περιμένει κανείς ούτε από τους θεούς, ούτε από τους 
ανθρώπους. 

Ο Ευριπίδης παρουσιάζει την Ηλέκτρα σε μια δική του εκδοχή για το μύθο, 
τοποθετώντας τους ήρωες σε έναν κόσμο ρεαλιστικής καθημερινότητας να 

θέτουν επιτακτικά ζητήματα πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της δικαιοσύνης, 
της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους.

Δεν αξίζει να τη χάσεις!
Πότε και Που: 23 Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας | 24 
Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός | 25  Σεπτεμβρίου, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 
Λευκωσία.
Πληροφορίες: 7777 7040, tichethour.com.cy

Villagers of Ioanina City
Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν συναυλιακά με full 
ηλεκτρικό set, σε μια συναυλία που η Κύπρος πρόσμενε εδώ και 
πολύ καιρό. Μετά από το περσινό Revival Acoustic Tour και τη σειρά 
συγκλονιστικών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, οι Villagers of Ioan-
nina City μας καλούν σαν Σειρήνες στη ηλεκτρική συναυλιακή τους 

επιστροφή.

Πότε: 09 Σεπτεμβρίου
Που: Κοινοτικό Πάρκο Λυμπιών, Λευκωσία

Πληροφορίες: 99 810011

Δήμητρα Γαλάνη, Έρωτα Εσύ
Η μοναδική Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ερωτικό 
τραγούδι και μας καλείς σε ένα ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο. 
Μια μουσική περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια 
που έχουμε λατρέψει. Έχοντας τα τελευταία χρόνια ολοκληρώσει 
ή συμμετάσχει σε σημαντικότατα projects (Chronos, Αφιέρωμα 
Ξαρχάκου στον Βαμβακάρη, παραστάσεις με την Ορχήστρα Βασίλης 

Τσιτσάνης), η Δήμητρα Γαλάνη παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία το 
2020 (στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης) μια παράσταση 

με «άλλη» διάθεση, πιο ποπ, πιο ηλεκτρική και σαφώς πιο «διεθνική».

Πότε και Που: 23 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός | 24 
Σεπτεμβρίου Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία.
Πληροφορίες: 99 059257 & 99 300430

1o Rock Fest «Ραντεβού στην Πλατεία»
Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ γεννιέται στην Πλατεία Πρόοδος 
(Καϊμακλίου). Φτιαγμένο από τις καλύτερες ροκ μπάντες της Ελλάδας 
και με όραμα να γίνει ένα σταθερό φεστιβάλ που θα εγκατασταθεί σε 
μια τοπική πλατεία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ροκ μουσικής και 
την αλληλεγγύη, το «Ραντεβού στην Πλατεία» Rock Fest έρχεται για 
πρώτη φορά φέτος. 

Όραμα είναι να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο ροκ φεστιβάλ, το οποίο 
θα γίνεται ετήσια, σε ανοιχτούς χώρους/πλατείες, με κύρια συστατικά 

την αγάπη για την ποιοτική ροκ μουσική, τη συνεργασία σημαντικών 
ονομάτων από την ελληνόφωνη ροκ σκηνή και νέων Κύπριων δημιουργών 

και σχημάτων.

Στη φετινή διοργάνωση θα μπορέσεις να απολαύσεις Γυμνά Καλώδια, OnTour, Nomik, Σάββας 
Χρυσοστόμου και Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Δημητρης Μητσοτακης Full Band, Magic De 
Spell, Least Concern Και Private Garden.

Πότε: 24 & 25 Σεπτεμβρίου 
Που: Πλατεία Πρόοδος (Καϊμακλίου)
Πληροφορίες: www.soldoutticketbox.com

COCO – ΚΟΚΟ (2017) - 
Μεταγλωττισμένο στα Ελληνικά

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου συνεργάζεται για 
ακόμα μια χρονιά με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου για 
μια σειρά προβολών με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Τεχνών Faneromeni22. 
Παρά τη μυστηριώδη οικογενειακή απαγόρευση της μουσικής 

- η οποία κρατάει ολόκληρες γενιές, ο Miguel ονειρεύεται να 
γίνει ένας επιδέξιος μουσικός σαν το είδωλό του, τον Ernesto de 

la Cruz. Μετά από μερικά αλλόκοτα γεγονότα και λαχταρώντας να 
αποδείξει το ταλέντο του, ο Miguel θα βρεθεί στην εκθαμβωτική και 

πολύχρωμη Χώρα των Προγόνων. Στην πορεία θα συναντήσει τον Hector, έναν γοητευτικό 
απατεώνα και μαζί θα κάνουν ένα απίθανο ταξίδι, προσπαθώντας να ανακαλύψουν την 
αλήθεια της οικογενειακής ιστορίας του Miguel.

Πότε: 08 Σεπτεμβρίου 
Που: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία
Πληροφορίες: 22 128157

Εδώ Έχουν Προτεραιότητα οι 
Έφιπποι

Η stand up comedy παράσταση με τίτλο Εδώ έχουν 
προτεραιότητα οι έφιπποι είναι η καινούρια δουλειά του 
Βύρωνα Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Μαθιουδάκη… 
και σε καλεί να γελάσει με την καρδία σου. Εξάλλου υπάρχει 

καλύτερος τρόπος να επανέλθουμε πίσω σε δουλείες, 
σχολεία, γραφεία και υποχρεώσεις από μια χαλαρή και 

απολαυστική βραδιά με άφθονο καυστικό χιούμορ;

Πότε και Που: 08 Σεπτεμβρίου, Ravens Music Hall, Λεμεσός | 09 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό 
Αμφιθέατρο Λευκωσίας
Πληροφορίες: 99 865603

Σοφία Μουτίδου - 10 Χρόνια 
Σοφίας

Η Ελληνίδα ηθοποιός, σκηνοθέτης, παρουσιάστρια, You-
Tuber και standup comedian Σοφία Μουτίδου σε τρεις 
ξεχωριστές εμφανίσεις στις 30 Σεπτεμβρίου, 1η και 2 
Οκτωβρίου σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Γιορτάζει 
τα δέκα της χρόνια στο stand up comedy και είναι έτοιμη 

να μας προσφέρει αστείρευτο γέλιο. 

Πότε: 30 Σεπτεμβρίου 
Που: Σχολή Τυφλών, Λευκωσία

Πληροφορίες: www.soldoutticketbox.com

 Προοδευτική Κ.Φ.
Η Προοδευτική Κ.Φ. διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά τα μεγαλύτερα 

φοιτητικά party
των πόλεων

Πότε: Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00
Που: Πανεπιστημιούπολη ΚΚΔ, Λευκωσία
Πληροφορίες: Έλενα – 97739636. Περιστιάνης – 99101198 και 

στα τραπεζάκια μας στους χώρους σπουδών.

Πότε: Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00
Που: Πλατεία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, Λεμεσός

Πληροφορίες: 96045156 - Μαριαλένα

Ενδιαφέρουν

Στο σανίδι

Βάλε μουσική

Εκδηλώσεις
της Οργάνωσης μας
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-«Τι είναι Μανόλη;»
-«Θες να ‘ρθω στο σπίτι, μάνα;»
-«Πώς θα ‘ρθεις;»
-«Ε… θα υπογράψω και θα ‘ρθω»
-«Ιντα να υπογράψεις;»
-«Δήλωση»
-«Ιντα δήλωση;»
-«Οτι δεν είμαι αυτό που είμαι…»
-«Και δεν είσαι;»
-«Είμαι»
-«Μην υπογράψεις, κερατά, μην υπογράψεις…».
Διάλογος του Μάνου Κατράκη σε μια συνάντηση του
με την μάνα του κυρα — Ειρήνη, όταν ο ίδιος ήταν στην εξορία.

Γ
εννημένος στις 14 Αυγούστου του 1909 στο Καστέλι 
Κισσάμου των Χανιών της Κρήτης, ο μεγάλος 
ηθοποιός και αγωνιστής, Μάνος Κατράκης, ο 
«ΛεβεντοΜάνος», έφυγε από την ζωή στις 2 
Σεπτεμβρίου 1984. Παρόλο που η ζωή του ήταν 
γεμάτη δυσκολίες, ο Μάνος έδειξε από μικρή ηλικία 

το υποκριτικό του ταλέντο, καταλαμβάνοντας από νωρίς 
δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στους κορυφαίους ηθοποιούς της 
Ελλάδας, με μια λαμπρή καριέρα να ανοίγεται μπροστά του: 
θίασος Νέων το 1928, θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη, Εθνικό 
Θέατρο το 1932. 

Από την ηλικία των 20 μόλις χρόνων, κάθε του νέα εμφάνιση 
είχε θερμή υποδοχή από το κοινό, τον κόσμο του θεάτρου 
και τους κριτικούς. Με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς 
προσφοράς στο θέατρο, όπου «μέτρησε δεκαπέντε χιλιάδες 
μερόνυχτα πάνω στη σκηνή, ώσπου το θέατρο έγινε ένα με 
το πετσί του» (Εφημερίδα Τα Νέα, 1984), με συγκλονιστικές 
ερμηνείες, βραβεία και κριτικούς επαίνους, ο Μάνος 
Κατράκης είχε όλες τις προϋποθέσεις για να απολαμβάνει 
όλη του την ζωή τις τιμές και δόξες της εξουσίας. Ήταν ένας 
άνθρωπος με λεβέντικο παρουσιαστικό, ολύμπια φωνή, 
αλλά και σπουδαίο καλλιτεχνικό ένστικτο. Ένας ηθοποιός 
που ξεχώριζε σε κάθε του εμφάνιση και άφηνε ανεξίτηλο 
στίγμα με την κάθε ερμηνεία του. «Μες στη φωνή σου πέντε 
αηδόνια, τρεις αητοί κι ένα λιοντάρι, δένουν τη φιλία του 
κόσμου», γράφει για τον Μάνο Κατράκη ο Γιάννης Ρίτσος, 
αδελφικός του φίλος, με τον οποίο μοιράστηκαν τα βάσανα 
της εξορίας και στη συνέχεια βρέθηκαν μαζί στους αγώνες 
για την ειρήνη και το σοσιαλισμό. 

Ο Μάνος Κατράκης, με τις ψυχικές αρετές που τον ξεχώριζαν, 
οι οποίες ήταν απότοκο της δύσκολης και έντονης ζωής 
του, των θυσιών και αγώνων των νεανικών του χρόνων, 
αντιμετώπιζε την Τέχνη σαν ένα σπουδαίο κοινωνικό 
λειτούργημα και όχι σαν προσωπική ανάγκη για έκφραση 
και δημιουργία. Έταξε έτσι την υποκριτική, αλλά και τον 
ίδιο του τον εαυτό στην εξυπηρέτηση των υψηλών ιδανικών 
και στόχων, περπατώντας πλάι στους άλλους μεγάλους 
αγωνιστές-δημιουργούς της γενιάς του: Ρίτσο, Χικμέτ, 
Βίκτορ Χάρα, Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μάνος Κατράκης είχε την 
επιλογή να ζήσει μια ήρεμη και άνετη οικονομικά ζωή, αλλά 
προτίμησε να μείνει άνθρωπος... 

«Η καλλιτεχνική διαδρομή του Μάνου Κατράκη είναι ένα 
από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το ότι η 
στράτευση της τέχνης με την πλευρά των καταπιεσμένων, 
όχι μόνο δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για 
την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, αλλά αντίθετα ο 
καταλύτης για να μπορέσει αυτή να εξελιχθεί και να 
μεγαλουργήσει». Από την ομιλία του Νίκου Σοφιανού, σε 
εκδήλωσε που διοργάνωσε το ΚΚΕ προς τιμή του Μάνου 
Κατράκη

Η ζωή μου άρχισε από τότε που μπήκα στο κόμμα μου. 
Διάλεξα να είμαι κομμουνιστής”. 

Το 1919 η οικογένειά του Μάνου Κατράκη μετακόμισε από 
την Κρήτη στην Αθήνα. Ο νεαρός Μάνος καταφέρνει να 
πάρει μια θέση το 1932 στο νεοϊδρυόμενο Εθνικό Θέατρο, 
από όπου λίγα χρόνια αργότερα, εκδιώχθηκε εξαιτίας της 
ιδεολογίας του. Πάντα μπροστά, πάντα από τους πρώτους, 
σε όλους τους αγώνες του ελληνικού λαού και πάντα μέσα 
από τις γραμμές του κόμματος του, του ΚΚΕ, από την αρχή 
μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Μάνος πήρε 
μέρος στον αγώνα του ΕΑΜ αρχικά και του ΚΚΕ από το 1943 και 
έπειτα. Όπως όλους τους ήρωες αγωνιστές της αντίστασης, 
το κράτος αντάμειψε τον Κατράκη με βασανισμούς στα 
μπουντρούμια της Ασφάλειας και εξορίες στην Ικαρία, την 
Μακρόνησο και τον Αη – Στράτη για 4 ολόκληρα χρόνια. 

Χαρακτηριστικό της ανυπότακτης και αδάμαστης ψυχής του 
Μάνου Κατράκη είναι το περιστατικό στην εξορία που έχουν 
διηγηθεί ο Γιάννης Ρίτσος και η Ρούλα Κουκούλου, όταν οι 
Αλφαμίτες βασάνιζαν τον Μάνο: 

«Γονάτισε Κατράκη» – του έλεγαν – «αλλιώς θα πεθάνεις» 
«Οχι, ρε παιδιά, τέτοια χάρη δε σας την κάνω»
«Τι παριστάνεις, ρε;» – συνέχιζαν – «Τον Μαρίνο Κοντάρα;» 
(τον ήρωα της ομώνυμης ταινίας που είχε ενσαρκώσει τον 
ατρόμητο ήρωα) 
Κι ο Κατράκης αποκρίθηκε «…όχι ρε παιδιά, δεν παριστάνω 
τον Μαρίνο Κοντάρα, απλά τον άνθρωπο».

Η 15ετία από το 1952 μέχρι και το 1967, μια από τις πιο 
δημιουργικές περιόδους στην ζωή του Μάνου Κατράκη, 
φτάνει στο τέλος της, με την επιβολή της δικτατορίας 
της Χούντας των συνταγματαρχών το 1967. Ο Μάνος 
Κατράκης πλήρωσε για μια ακόμα φορά, το τίμημα της 
κομμουνιστικής του στράτευσης και ταυτότητας και 
δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα, την έξωση του Θεάτρου 
το οποίο είχε δημιουργήσει. Σε αυτή την περίοδο, 
είχε καθημερινές κλήσεις στα αστυνομικά τμήματα και 
την Ασφάλεια, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί τόσο η 
οικονομική του κατάσταση (η οποία ήταν πάντα δύσκολη) 
αλλά και η υγεία του. Αφήνει την τελευταία του πνοή, 
νικημένος από τον καρκίνο στις 2 Σεπτεμβρίου 1984. 

Η κρητική ποιητική του φωνή, η ιδιοσυγκρασία του και 
καλλιτεχνική και κοινωνική του ευαισθησία, αλλά κυρίως η 
ειλικρίνεια, οι ιδέες και το ανυπότακτο του χαρακτήρα του 
αντανακλώνται σε όλους τους ρόλους που έχει ερμηνεύσει, 
στα λόγια όλων των ανθρώπων που έχουν ζήσει και δουλέψει 
μαζί του και έχουν μείνει αθάνατα στα ποιήματα του Ρίτσου: 

«Σύντροφε Μάνο, κρητικόπουλο, Ερωτόκριτέ μας, άξιε 
γιε της Ρωμιοσύνης
Ερωτας είσαι και ομορφιά και λεβεντιά και αγάπη
στο μπόι σου παίρνει μέτρο η ανθρωπιά και η τέχνη
μες στη φωνή σου ακέριος ο λαός βρίσκει την πιο σωστή 
φωνή του
μες στη φωνή σου πέντε αηδόνια, τρεις αητοί κι ένα 
λιοντάρι δένουν τη φιλία του κόσμου.
Σύντροφε Μάνο εσένανε σου πρέπουν αψηλόκορφοι 
ύμνοι σαν τον πάππο σου τον ψηλορείτη
λόγια τρανά για την αντρειά σου και την τέχνη σου
καθώς αυτά στις ραψωδίες του Ομήρου
όμως εγώ φτωχές ακούω τις λέξεις μου μπροστά στην 
ελατόφυτη καρδιά σου
κι έτσι μονάχα δέκα στίχους σου αφιέρωσα κι ένα μεγάλο 
“Γεια σου ορέ ΛεβεντοΜάνο”
ένα μεγάλο “Γεια σου” που αναβλύζει απ’ τις καρδιές και 
από το στόμα όλων των συντρόφων»

(Γιάννης Ρίτσος 14 IV 81)

•Άννα Παναγιώτου
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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«N»: Σύντροφε καταρχάς θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνέντευξη που είναι 
μια εξαιρετική ευκαιρία για την κυπριακή νεολαία να γνωρίσει την κατάσταση στην Ιταλία και 
τους σημερινούς αγώνες που δίνει η νεολαία. Πρώτα απ’ όλα, ας συστήσουμε την FGC στους 
αναγνώστες μας. Θα θέλαμε να μάθουμε την ιστορία σας, τους μεγαλύτερους αγώνες και τα 
επιτεύγματά σας και φυσικά τους σημερινούς αγώνες σας και τον τρόπο δουλείας σας. 

Το Μέτωπο της Κομμουνιστικής Νεολαίας γεννήθηκε πριν από δέκα χρόνια, το 2012, από την ένωση 
τοπικών οργανώσεων και ομάδων από όλη τη χώρα. Ήταν μια δύσκολη ιστορική στιγμή: οι κομμουνιστές 
είχαν μείνει εκτός κοινοβουλίου το 2008 και στους κομμουνιστικούς σχηματισμούς που υπήρχαν τότε, 
υπήρχαν συνεχείς διασπάσεις.

Όπως γνωρίζετε, στην Ιταλία το ιστορικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας (PCI) διαλύθηκε το 1991. 
Έκτοτε, όσα συνέβησαν στους κύκλους του κομμουνιστικού κινήματος ήταν προβληματικά, αλλά 
μπορούμε να πούμε ότι σήμερα βρισκόμαστε ακόμη στη φάση της συσσώρευσης δυνάμεων και της 
ανασυγκρότησης του Κόμματος.

Το FGC το 2012 ήταν η πρώτη οργάνωση που γεννήθηκε ενώνοντας και όχι διχάζοντας, στέλνοντας ένα 
σημαντικό μήνυμα που ήρθε από τις νέες γενιές. Κάποιοι από εμάς ήμασταν κομμουνιστές από οικογενειακή 
παράδοση, είμαστε μια νέα γενιά κομμουνιστών που αναδύθηκε από τους αγώνες των τελευταίων δεκαετιών. 
Σήμερα είμαστε μια από τις κύριες οργανώσεις νεολαίας στην Ιταλία.

Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων του φοιτητικού και μαθητικού κινήματος και 
των κινητοποιήσεων δίπλα στο εργατικό κίνημα. Τον περασμένο χειμώνα, περισσότεροι από 200.000 μαθητές βγήκαν 
στους δρόμους μετά το θάνατο δύο συνομηλίκων τους σε σχολικά έργα, σε έναν κύκλο κινητοποιήσεων που ξεκίνησε 
η κομμουνιστική νεολαία, με δεκάδες σχολεία να καταλαμβάνονται σε 
όλη την Ιταλία. Η κυβέρνηση του Ντράγκι εκείνες τις μέρες επιτέθηκε 
ανοιχτά στην FGC κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής συνόδου, 
στην οποία ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην αστυνομική 
κακοποίηση φοιτητών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. 

Τους τελευταίους μήνες, έχουμε κινητοποιηθεί ενάντια στην εμπλοκή 
της Ιταλίας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και ενάντια στο 
ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης και ανασύνθεσης 
του ταξικού κινήματος ξεκινώντας από τις πιο μάχιμες συνδικαλιστικές 
πρωτοπορίες. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τις φοιτητικές και 
εργατικές κινητοποιήσεις για το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας την 
προοπτική μιας ενιαίας γενικής απεργίας.

«N»: Είχατε πρόσφατα το 3ο συνέδριό σας, όπου είχαμε την 
ευκαιρία να παρευρεθούμε και σας ευχαριστούμε για την 
πρόσκληση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του συνεδρίου σας και 
ποιες είναι οι νέες προτεραιότητές σας;

Ήταν ένα σημαντικό συνέδριο, είχαμε πολλά να συζητήσουμε και πολλούς 
στόχους να θέσουμε. Η συζήτηση του συνεδρίου περιελάβανε όλο το 
σώμα της οργάνωσης, συζητήσαμε με πολύ σχολαστικό τρόπο και βγήκαμε 
εξαιρετικά ενισχυμένοι τόσο σε πολιτικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο, 
με πάνω από 300 σελίδες πολιτικής απόφασης στις οποίες υποβλήθηκαν 
περισσότερες από 1000 τροποποιήσεις. Για να σας δώσω μια ιδέα, κάθε 
τοπική ομοσπονδία πραγματοποίησε μεταξύ 4 και 6 συνεδρίες σχετικές με 
το συνέδριο στην επικράτειά της για να συζητήσει την απόφαση. 

Τα κύρια θέματα ήταν η στρατηγική για την οικοδόμηση του επαναστατικού 
κόμματος στην Ιταλία και τα συγκεκριμένα καθήκοντα της κομμουνιστικής 

νεολαίας. Οι διεθνείς εξελίξεις ενόψει της βάθυνσης του ιμπεριαλιστικού 
ανταγωνισμού, αλλά και η προσπάθεια για αποτελεσματικότερη 

πολιτική παρέμβαση σε σχολεία, πανεπιστήμια και χώρους εργασίας, 
σε συγκεκριμένα πλαίσια όπως η καταπολέμηση της περιβαλλοντικής 

καταστροφής, το γυναικείο κίνημα, η καταπολέμηση των ναρκωτικών 
και εθισμοί στη νεολαία. Αλλά σίγουρα, το μεγαλύτερο και πιο 

επείγον καθήκον που αντιμετωπίζουμε μετά από αυτό το συνέδριο, 
ως οργάνωση και ως κομμουνιστές, είναι να συμβάλουμε 

στην ανοικοδόμηση ενός κομμουνιστικού και επαναστατικού 
κόμματος στην Ιταλία, υποστηρίζοντας όλες τις δυνάμεις μας 

σε αυτή τη διαδικασία. Το σύνθημα του συνεδρίου είναι 
μια καλή σύνθεση του πώς αντιλαμβανόμαστε την FGC 

σήμερα: «Πρωτοπορία στο πραγματικό κίνημα, θεμέλια 
στην κομμουνιστική ανασυγκρότηση».

«N»:  Πώς βρίσκει τη χώρα η επόμενη μέρα της 
παραίτησης του Ντράγκι; Ποιες είναι οι επόμενες 

κινήσεις του κομμουνιστικού κινήματος αφού 
αυτό ήταν ένα σενάριο που ήδη προβλέπατε 

πριν από μήνες;

Η κυβέρνηση του Ντράγκι είχε συσταθεί 
για να διαρκέσει μέχρι το τέλος της 

κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή 

Το Μέτωπο 
Κομμουνιστικής 
Νεολαίας Ιταλίας 

(FGC) το 2012 ήταν 
η πρώτη οργάνωση 

που γεννήθηκε ενώνοντας 
και όχι διχάζοντας, 
στέλνοντας ένα 

σημαντικό μήνυμα 
που ήρθε από τις 

νέες γενιές
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Είμαστε μια νέα 
γενιά κομμουνιστών 
που αναδύθηκε από 

τους αγώνες των 
τελευταίων δεκαετιών. 

Σήμερα είμαστε μια από τις 
κύριες οργανώσεις 

νεολαίας στην 
Ιταλία.

μέχρι το 2023. Ο σκοπός ήταν 
να υπάρξει ένας «ισχυρός 
άνδρας» που θα συγκέντρωνε 
όλες τις κύριες φατρίες του ιταλικού 
κεφαλαίου και θα διαχειριζόταν τα 
κοινά τους συμφέροντα. Η πτώση της 
κυβέρνησης οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες, άλλους πολύ συγκεκριμένους 
και άλλους πιο γενικούς. 

Το «Κίνημα Πέντε Αστέρων» αποφάσισε να 
αποσύρει την υποστήριξή του προς την κυβέρνηση 
για προπαγανδιστικούς σκοπούς, ελπίζοντας να 
επιβιώσει στην πτώση της συμμαχίας. Όμως, το 
πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα αυτές οι εξελίξεις 
είναι αυτό της αυξανόμενης δυσαρέσκειας από την 
πλευρά ορισμένων τομέων του ιταλικού κεφαλαίου, 
που έχουν πληγεί από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι 
αντιθέσεις στον καπιταλισμό στην Ιταλία μεγαλώνουν και 
δυσκολεύουν ακόμη και τη λεγόμενη «εθνική ενότητα».

Τώρα θα πάμε βιαστικά σε ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο, με 
ένα σύστημα που ουσιαστικά θα κόψει κάθε κριτική για την 
καπιταλιστική διαχείριση της κρίσης. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός, 
το κόστος ζωής και η εκμετάλλευση στο χώρο εργασίας αυξάνονται. 
Οδεύουμε σε μια εκρηκτική κατάσταση, στην οποία δεν μπορούν να 
αποκλειστούν νέες εξάρσεις και εκρήξεις λαϊκού θυμού.

Το πιθανότερο είναι ότι θα κινηθεί προς μια δεξιά κυβέρνηση, αλλά το θέμα 
δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει. Στην Ιταλία έχουμε δει την «αριστερά» να κάνει 
αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική που ούτε η δεξιά θα είχε το θάρρος να κάνει.

Το θέμα είναι πώς θα οργανώσουμε μια πραγματική πολιτική και ταξική αντιπολίτευση 
στο πεδίο του αγώνα, ξεκινώντας από το επόμενο φθινόπωρο.

«N»:  Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις της νεολαίας της Ιταλίας αυτή τη 
στιγμή και πώς η οργάνωσή σας προχωρά σε σχέση με αυτές;

Αν ρωτάτε ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των νέων στην Ιταλία, η απάντηση είναι 
σίγουρα η επισφάλεια και η αβεβαιότητα για το μέλλον. Η ανεργία των νέων είναι πολύ 
υψηλή και στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερη από τις επίσημες στατιστικές 
που κατασκευάζονται με αμφισβητήσιμα κριτήρια. Όσοι έχουν δουλειά υφίστανται 
εκμετάλλευση από την αυγή μέχρι το σούρουπο για πολύ χαμηλούς μισθούς και 
έχουν ασταθείς δουλειές, που δεν τους επιτρέπουν να σχεδιάσουν το μέλλον ή να 
οργανώσουν τη ζωή τους πέρα από τις άμεσες ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν 
μας εκπλήσσουν τα στοιχεία για τη χρήση ναρκωτικών στους νέους, ούτε για την 
αύξηση των ψυχολογικών και ψυχικών διαταραχών. 

Μεταξύ των πολύ νέων τα τελευταία χρόνια, η προσοχή έχει αυξηθεί σε πολλά 
πολιτικά ζητήματα, όπως το περιβαλλοντικό ζήτημα, με γενικά προοδευτικό και 
άρα θετικό προσανατολισμό. Τον περασμένο χειμώνα, ήταν οι νεαροί φοιτητές που 
ξεκίνησαν την πρώτη μεγάλη εθνική κινητοποίηση ενάντια στην κυβέρνηση του 
Ντράγκι. Οι νέοι προλετάριοι έρχονται αντιμέτωποι με την αδικία στην οποία αυτό 
το σύστημα μας αναγκάζει να ζούμε. Οι υποσχέσεις που έδωσε ο καπιταλισμός 
στη γενιά μας σπάνε η μία μετά την άλλη. Το μεγαλύτερο καθήκον μας τώρα 
είναι να εξηγήσουμε ότι όλα αυτά δεν είναι μια αμετάβλητη πραγματικότητα 

στην οποία πρέπει να παραιτηθούμε, αλλά είναι δυνατό  να το αλλάξουμε μέσα από 
τον αγώνα μας. Ότι υπάρχει άλλο μέλλον από αυτό που θέλουν να μας επιβάλουν.

«N»: Πώς εμπλέκονται τα συνδικάτα των εργαζομένων στην παρούσα 
κατάσταση; Πόσο μεγάλη είναι η επιρροή τους και ποια είναι η θέση 

σας σχετικά; 

Είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Το CGIL, το «ιστορικό» σωματείο, έχει 
μετατραπεί σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε να 

είναι ένα σωματείο. Δεν μιλάμε για έναν απλό μεταρρυθμιστικό και 
σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό, μιλάμε για ανοιχτή συνεργασία 

με τους καπιταλιστές, ενός συνδικάτου του οποίου οι ηγέτες έχουν 
δηλώσει πρόσφατα ότι υπερασπίζονται την κυβέρνηση Ντράγκι, 

ενώ όλα αυτά τα χρόνια αρνήθηκαν να οργανώσουν απεργία 
ακόμη και μπροστά στις πιο αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Εκτός 

από το CGIL, υπάρχουν αρκετά συνδικάτα με αξιόλογο ταξικό 
προσανατολισμό, τα οποία ήταν επικεφαλής ορισμένων από 

τους κύριους εργατικούς αγώνες της τελευταίας δεκαετίας, 
όπως αυτοί στον τομέα των logistics.

Η ταξική σύγκρουση έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις, όπως και η κατασταλτική αντίδραση. Πριν από 
ένα χρόνο, ένα μέλος του συνδικάτου «SI Cobas», ο σύντροφος Adil Belakhdim, δολοφονήθηκε κατά τη 

διάρκεια της εθνικής απεργίας στον τομέα των logistics. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα οι απεργοί εργάτες 
στις αποθήκες δέχθηκαν επίθεση από ένοπλες διμοιρίες που οργανώθηκαν από τις εταιρείες, με τη 

συνενοχή των ιταλικών αστυνομικών δυνάμεων. Πρόσφατα ξεκίνησαν ποινικές διώξεις κατά 8 εθνικών 
και τοπικών ηγετών των συνδικάτων «SI Cobas» και «USB», με την προσπάθεια να εξισωθούν τα 

ταξικά προσανατολισμένα συνδικάτα με «εγκληματικές ενώσεις». Ομοίως, προσπαθούν να ταυτίσουν 
και τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, ότι δηλαδή προσπαθούν για να κερδίσουν καλύτερες 

συνθήκες από τις εταιρείες με τον «εκβιασμό». Οι ίδιες παράλογες κατηγορίες χρησιμοποιούνται, 
επανειλημμένα, κατά των φοιτητικών οργανώσεων και των ανέργων.

Χρειάζεται ένα μεγάλο ταξικό σωματείο, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί με διάταγμα. 
Η θέση μας ως κομμουνιστές σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση του συνδικαλιστικού 

κινήματος στην Ιταλία είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τους εργάτες όλων των 
συνδικάτων, προωθώντας τον μέγιστο συντονισμό μεταξύ των συνδικάτων στη βάση 
μιας μαχητικής στάσης και ταξική και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Οι καπιταλιστές 
έχουν ήδη το «ενωμένο μέτωπό» τους. Η μέχρι χθες κυβέρνηση του Ντράγκι ήταν 

μια έκφραση αυτού. Πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας, βάζοντας στο επίκεντρο τους 
καλύτερους της εργατικής τάξης μαζί με τις καλύτερες ενέργειες του φοιτητικού 

κινήματος, των οργανωμένων ανέργων, όλων των αντικαπιταλιστικών αγωνιστικών 
κινημάτων.

«N»: Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμά σας για την ΕΔΟΝ λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 
στην Κύπρο και τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές;

Παρακολουθούμε τα γεγονότα στη χώρα σας όχι μόνο λόγω της εγγύτητάς μας με την 
οργάνωση σας, αλλά και επειδή γνωρίζουμε τη σημασία της Κύπρου και της Ανατολικής 

Μεσογείου στον σημερινό ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό. Η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών 
που βλέπουν τα μονοπώλια τους να παρεμβαίνουν στην περιοχή για να υπερασπιστούν τα 

συμφέροντά τους. Για το λόγο αυτό, η ιταλική κυβέρνηση επένδυσε πρόσφατα σε στρατιωτική 
παρουσία σε αυτά τα ύδατα. Ο λαός της Κύπρου, περισσότερο από άλλους, κινδυνεύει τώρα 

να πληρώσει το τίμημα των ιμπεριαλιστικών σχεδίων. Είναι ζωτικής σημασίας καθήκον να 
αντιμετωπίσουμε αυτά τα σχέδια με αλληλεγγύη και διεθνιστική αδελφότητα μεταξύ των λαών. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ΕΔΟΝ, στο ΑΚΕΛ και στην εργατική τάξη σε όλη την Κύπρο, τόσο 

στις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες όσο και σε όλους τους αγώνες που θα αντιμετωπίσετε 
τα επόμενα χρόνια.
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