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Άρση του εμπάργκο και τα πανηγύρια για την πρόσδεση στο ΝΑΤΟϊκό άρμα 
Το εμπάργκο πώλησης όπλων που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο 
το 1987 ήταν εξαρχής και εξ ολοκλήρου ένα εξωφρενικό αναποδογύρισμα της λογικής 
και του δικαίου. Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία που 
υπέστη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία. Αντίθετα, στην ΝΑΤΟϊκή 
σύμμαχό τους, την Τουρκία, που εισέβαλε και κατέχει τη μισή Κύπρο, πωλούν όπλα 
εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι ενδεικτικό για την απαράδεκτη αντίληψη των ΗΠΑ και 
του ΝΑΤΟ για το Κυπριακό Πρόβλημα. Τώρα αίρεται ολικά το εμπάργκο, όχι γιατί 
αντιλήφθηκαν τον παραλογισμό τους οι ΗΠΑ, αλλά ζητώντας ανταλλάγματα που 
εξυπηρετούν τα σχέδια τους στην περιοχή. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη ικανοποίησε 
όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνονται στον περιβόητο αμερικάνικο 
νόμο Μενέντεζ-Ρούμπιο (EastMed Act) για την Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος απαιτεί 
από την Κύπρο να ευθυγραμμιστεί με την αμερικανική επιθετική πολιτική ενάντια στη 
Ρωσία. Ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει την απαίτηση να απαγορεύσει η Κύπρος στα 
ρωσικά πλοία να ελλιμενίζονται στο νησί μας.

Το ΑΚΕΛ είναι η μόνη πολιτική δύναμη στην Κύπρο που αντιτίθεται στο περιεχόμενο 
του νόμου «Μενέντεζ-Ρούμπιο» και στην εμπλοκή της Κύπρου στους αμερικανικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι η Κύπρος πρέπει να διατηρεί 
και να ενισχύει τις σχέσεις με όλα τα κράτη του κόσμου και ιδιαίτερα με τα μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ.

Ότι πιο Συναγερμικό ο Νίκος Χριστοδουλίδης – Απαλλαγή από τον ΔΗΣΥ το ζητούμενο
Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρεί τον εαυτό του ως κάτι το «νέο» στην πολιτική, το οποίο μπορεί να φέρει μια «ραγδαία αλλαγή» και να αποτελέσει «πρωτοποριακή 
γροθιά» στην κυπριακή κοινωνία, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την παραλλαγή του γνωστού Συναγερμικού προφίλ, ύφους και πολιτικής. Αυτού που 
ρίζωσε πολύ βαθιά στο κατεστημένο και που τώρα προσπαθεί να διαγράψει τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρελθόντος. Όσο και εάν προσπαθεί ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης να παρουσιαστεί ως κάτι το «νέο» στην πολιτική, οι πολίτες του τόπου πάντοτε θα θυμούνται το τρίο Χριστοδουλίδη – ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη, που μαζί χέρι – χέρι 
σταμάτησαν τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Μαζί Χριστοδουλίδης και ΔΗΣΥ, έκθεσαν τον τόπο μας στη διεθνή κοινότητα με την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων, ωθούσαν 
τους νέους στην αμορφωσιά μέσα από το κουτσούρεμα των επιδομάτων των φοιτητών, μαζί μέσα από τις περικοπές τους στα κρατικά νοσηλευτήρια οδήγησαν μέρα με την ημέρα 
στην περεταίρω υποστελέχωση, ωθούσαν όλο και περισσότερο τους γιατρούς προς τον ιδιωτικό τομέα και τους νοσηλευτές σε απεργίες για να κερδίσουν την επαγγελματική 
αναγνώριση τους. Ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου με τον «νέο» στην πολιτική Νίκο Χριστοδουλίδη οδήγησαν στο ξεπούλημα του Συνεργατισμού, οδηγούν στην 
ιδιωτικοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών και των Λιμανιών του τόπου.

Ανδρέας Μαυρογιάννης η μόνη πραγματική επιλογή
Καμία ψήφος του κυπριακού λαού να μην χαθεί 
σε αναξιόπιστους υποψήφιους. Σε υποψήφιους 
οι οποίοι είναι χωμένοι στη διαπλοκή και στη 
διαφθορά. Ο κυπριακός λαός έχει υποψήφιο 
και αυτός λέγεται Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Άνθρωπος καταρτισμένος, με εμπειρία και διεθνή 
αναγνώριση, δοκιμασμένος μέσα από δύσκολα 
και απαιτητικά πόστα, χωρίς κανένα πολιτικό 
βαρίδιο του παρελθόντος. Άτομο που έμπρακτα 
απέδειξε τις ικανότητες του σε όποιο πόστο 
του ζητήθηκε από διάφορες κυβερνήσεις. Ο 
κυπριακός λαός έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό 
και το πραγματικά καινούριο. Έχει ανάγκη να 
εκλέξει άνθρωπο ο οποίος να καταδικάζει και 
να επικρίνει τη διαφθορά, να έχει πρόθεση να 
καθαρίσει τον στάβλο του Αυγεία, να προστατεύει 
και να υπερασπίζεται τις βασικές αρχές, αξίες και 
δικαιώματα των πολιτών του τόπου. Άτομο που θα 
διαφυλάξει τον κρατικό πλούτο και θα επενδύσει 
στη μόρφωση και στην υγεία των πολιτών. Που να 

στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και μέσα από φιλολαϊκές πολιτικές να επαναφέρει την Κύπρο στα επίπεδα της ανάπτυξης για τους πολλούς. Εμείς δε γυρίζουμε την 
πλάτη μας στο μέλλον. Οι καλύτερες μέρες του κυπριακού λαού θα έρθουν με την εκλογή Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέρες πιο ελπιδοφόρες 
για ένα καλύτερο αύριο, για το δικαίωμα των νέων στη μόρφωση και τη δουλειά, για το δικαίωμα των συνταξιούχων σε αξιοπρεπή ζωή και το δικαίωμα όλου του κυπριακού λαού να 
εργάζεται με διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα. Ας μας ενώσει λοιπόν όλους το αύριο και ας χαράξουμε το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο για τον κυπριακό λαό και την Κύπρο 
που μας αξίζει. Η Κύπρος Μπορεί!

Μαθητικές Εκλογές – Μάχη για ένα αγωνιστικό Μαθητικό Κίνημα
Ο Οκτώβρης είναι κάθε χρόνο μήνας σταθμός, για το μαθητικό κίνημα του τόπου μας. Οι μαθητές μας καλούνται να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στις τάξεις, τα Κεντρικά 
Μαθητικά Συμβούλια και μετέπειτα στις Συντονιστικές Επιτροπές ανά επαρχία (ΕΣΕΜ) και Παγκύπρια (ΠΣΕΜ). Οι μαθητικές εκλογές έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο, για τον 
καθορισμό των σωστών εκπροσώπων τους, αλλά κυρίως για τη στάση που θα κρατήσουν απέναντι στα δεκάδες προβλήματα της παιδείας μας. Ανικανότητα, αυταρχισμός, έλλειψη 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού είναι αυτά που χαρακτηρίζουν 
σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Με τους μαθητές να είναι το πειραματόζωο, το Υπουργείο 
προωθεί με αυταρχικότητα μέτρα χωρίς να λαμβάνει 
υπόψιν τη γνώμη κανενός. Τρανό παράδειγμα οι εξετάσεις 
τετραμήνων, που το ίδιο το Υπουργείο έκρινε ότι χρήζουν 
αλλαγών.  Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι μαθητές πρέπει 
να βγουν μπροστά. Ό,τι κερδήθηκε από το μαθητικό κίνημα 
δεν κερδήθηκε με απάθεια και συμβιβασμό. Η μαχητική  
στάση, της ΠΣΕΜ και των ΕΣΕΜ, έδωσαν το έναυσμα για όλα 
όσα κέρδισε το μαθητικό κίνημα. Πάντοτε, η ψυχή και το 
σώμα, των αγώνων της ΠΣΕΜ ήταν η ΠΕΟΜ.

Για όλα αυτά και πολύ περισσότερα λοιπόν, επιλέγουμε το 
δρόμο της οργάνωσης και της συλλογικής πάλης. Με την 
οργανωμένη πάλη μέσα από τις γραμμές της ΕΔΟΝ στο 
σχολείο, στο πανεπιστήμιο και στη δουλειά, οι αγώνες μας 
μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Μπορούν να δημιουργήσουν 
την προοπτική για ένα μέλλον στο οποίο θα κυριαρχεί η 
ειρήνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

•Χριστόφορος Χαραλάμπους
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Αμμοχώστου
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Όχι, δεν έχουν 
πάθει πολιτική 

άνοια. Απλά, 
αντιλαμβανόμενοι 

το ντόμινο 
εξελίξεων που αναμένεται 
από τον μαινόμενο πόλεμο 
μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας, 
καταφεύγουν στο τελευταίο 
τους αποκούμπι, 
το μαξιλαράκι 

ασφαλείας τους.

«Είναι ανήθικο για τις εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου να αποκομίζουν κέρδη ρεκόρ 
από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση στις πλάτες 
των φτωχότερων ανθρώπων, με τεράστιο κόστος 
για το κλίμα. Προτρέπω όλες τις κυβερνήσεις να 
φορολογήσουν αυτά τα υπερβολικά κέρδη και 
να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για να 
στηρίξουν τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.» 
(βλ. εικόνα 1)

Τάδε έφη Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός 
Γραμματέας Ο.Η.Ε.

Το τελευταίο διάστημα στο εξωτερικό, όλο 
και πυκνώνουν οι φωνές που ζητούν την 
φορολόγηση των κερδών στον ενεργειακό 
τομέα, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. 
Για του λόγου το αληθές, τη σκυτάλη στις 
ανάλογες δηλώσεις παίρνουν και Ευρωπαίοι 
ηγέτες όπως  η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν, 
πρόεδρος της Κομισιόν (βλ. Εικόνα 2) όταν 
κατά την ετήσια ομιλία της για την «Κατάσταση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
πρότεινε εισαγωγή πλαφόν 
στα υπερκέρδη των εταιρειών 
παραγωγής ενέργειας. Στη 
Γερμανία η κυβέρνηση με 
νομοθετική ρύθμιση προχωρά 
σε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ 
από 19% σε 7% στο φυσικό 
αέριο. Στα ίδια μήκη κύματος 
ο Βέλγος Πρωθυπουργός 
Αλεξάντερ Ντε Κρου, σε διεθνές 
συνέδριο για την ενέργεια στη 
Νορβηγία, ζητά πλαφόν στη 
μέγιστη τιμή πώλησης φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη μέσα από «Ευρωπαϊκό πλαίσιο» 
που θα επιτρέπει την ανάκτηση «των εξαιρετικών 
υπερκερδών»  του κλάδου ενέργειας. 

Στην «ανατομία» του φιλελευθερισμού, μια 
κάποια αναφορά σε κρατικό παρεμβατισμό 
θα προκαλούσε, υπό κανονικές συνθήκες, 
αλλεργικά σοκ στο σώμα του μέσου δεξιού 
αντικρατιστή.  Πόσο μάλλον όταν οι κατ` 
εξοχήν εκφραστές της φιλελεύθερης 
ιδεολογίας με δηλώσεις τους διατείνονται 
για παρεμβατικές ρυθμίσεις από ενιαίους 
φορείς. Όχι, δεν έχουν πάθει πολιτική 
άνοια. Απλά, αντιλαμβανόμενοι το 
ντόμινο εξελίξεων που αναμένεται από 
τον μαινόμενο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας 
Ουκρανίας, καταφεύγουν στο τελευταίο 
τους αποκούμπι, το μαξιλαράκι ασφαλείας 
τους. Την ρυθμιστική παρέμβαση στην «ελεύθερη 
αγορά» για να εξομαλυνθεί η επερχόμενη κρίση. 
Ο Φριντμαν μπορεί να 
συνεχίζει τον αιώνιο του 
ύπνο. Η ελεύθερη αγορά 
δεν «απορρυθμίζεται» 
ρ υ θ μ ι ζ ό μ ε ν η  α π ό 
κρατικές παρεμβάσεις. 
Στη μεγάλη εικόνα, οι 
δυνατοί θα συνεχίσουν 
να καταχράζονται τη 
δεσπόζουσα θέση τους 
έναντι των αδυνάτων. 
Απλά καταφεύγουν σε ένα 
αναγκαίο συμβιβασμό.

Στα του οίκου μας, στην 
Κύπρο, την ίδια στιγμή 
που στο εξωτερικό 
«γίνονται πραγματάκια» 
οι τοπικοί άρχοντες 
νέμονται τα υπερκέρδη 
πάνω στις πλάτες των 
πολλών χωρίς να κινείται 
φύλο. Η αντιπολίτευση 
με μπροστάρη το ΑΚΕΛ 
χαράσσει πολιτικές που θα 
μπορούσαν οι κυβερνώντες 
αν τις υιοθετούσαν, να 
απαλύνουν τα βάρη που 
σηκώνει στις πλάτες 
του ο απλός Λαός. Αντ` 
αυτού, οι κυβερνώντες 
κ α λ ύ π τ ο υ ν  ό σ ο υ ς 

κερδοσκοπούν δίχως προηγούμενο σε βάρος των 
φορολογούμενων πολιτών.

Τα αλματώδη κέρδη που σημειώνουν  οι βιομηχανίες 
ενέργειας και η συνεπακόλουθη ακρίβεια που 
μαστίζει τον Λαό, έχουν επιφέρει στα ταμεία της 

κυβέρνησης αυξημένα έσοδα 
ύψους 700 εκατομμυρίων μόνο 
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. 
Το ΑΚΕΛ, κατέθεσε στη Βουλή 
ψήφισμα ειδικής φορολογίας 
στα υπερκέρδη των εταιρειών 
στον τομέα της ενέργειας για 
να ανακουφιστεί η κοινωνία. 
Το ψήφισμα, ω τι έπληξη, 
αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο 
προς το Ανώτατο, ασχέτως εάν 
πέρασε πλειοψηφικά από τη 
Βουλή!

Με απλά λόγια, ενώ ο Λαός δεινοπαθεί, η κυβέρνηση 
ΔΗΣΥ για ακόμα μια φορά είναι κατώτερη των 
περιστάσεων. Η πρόταση νόμου που θα ανακούφιζε 
τα νοικοκυριά από το κύμμα ακρίβειας, βρίσκεται 

προς αναφορά στο 
Ανώτατο Δικαστήριο. 
Το αν ο  εκάστοτε 
Πρόεδρος διατηρεί το 
δικαίωμα να αναπέμπει 
νόμους που περνούν με 
ευρεία αποδοχή από το 
Νομοθετικό Σώμα, δεν 
είναι το θέμα μας.

Διαδικαστικά το Σύνταγμα 
του παραχωρεί τέτοιες 
εξουσίες. Πολιτικά όμως 
φαίνεται η γύμνια των 

αρίστων. Υπερασπιζόμενοι τα υπερκέρδη των 
λίγων, αφήνουν το κόσμο να κατρακυλά όλο 

και περισσότερο στην ενεργειακή 
φτώχεια. Η δικαιολογία τους; Θα ήταν 
κωμική εάν δεν ήταν τραγική. Λένε ότι 
με την πρόταση νόμου το κράτος χάνει 
έσοδα. Οι αριθμοί όμως είναι εκεί. Η 
πραγματικότητα είναι ότι η απώλεια 
εσόδων υπολογίζεται γύρω στα €70εκ. 
Η υποκρισία στο μεγαλείο της. Για τα 
εκατομμύρια που χαρίστηκαν για τα 
«χρυσά» διαβατήρια, μόκο η κυβέρνηση. 
Συγκεκριμένα οι απώλειες έφτασαν τα 
204 εκατ. ευρώ από τους «επενδυτές» 
των «χρυσών» διαβατηρίων με τη χρήση 
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% με 
βάση την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. 

Το γιατί εμμονικά συγκρατούν τα 
έσοδα εντός των ταμείων του κράτους, 
είναι πλέον χιλιοπαιγμένο έργο. Για 
να μπορούν να επιστρέψουν ψίχουλα 
στο κόσμο, ελέω προεκλογικής. Οι 
πρωταγωνιστές οι ίδιοι. Αυτοί που 
προσπαθούν έντεχνα να φορτώσουν 
την κρίση στους εργαζομένους. Δεν θα 
τους περάσει. Το ρολόϊ της αλλαγής 
μετράει αντίστροφα.  

•Αντρέας Στεφανής
Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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οι κυβερνώντες αν 
τις υιοθετούσαν, να 

απαλύνουν τα βάρη 
που σηκώνει 

στις πλάτες του ο 
απλός Λαός
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Θεωρητικό πλαίσιο του σήμερα
Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία, πριν από την εμφάνιση της πανδημίας, 
είχε βγει από μια πρωτοφανή σε έκταση και βάθος κρίση του καπιταλιστικού 
συστήματος. Μια κρίση που «αντιμετωπίστηκε» μέσα από την εφαρμογή πολιτικών 
λιτότητας, που στόχο είχαν να πληρώσουν τις ζημιές οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά και 
τα μεσαία στρώματα. Αυτές οι πολιτικές μάλιστα θεσμοθετήθηκαν από κυβερνήσεις 
και τα κέντρα λήψεων αποφάσεων στα οποία κυριαρχούν οι πολιτικές δυνάμεις 
του νεοφιλελευθερισμού, ώστε να συνεχίσουν να έχουν ισχύ και με το πέρας της 
κρίσης, ακριβώς επειδή επανακαθορίζουν τις οικονομικές και εργασιακές σχέσεις 
της κυρίαρχης τάξης - της αστικής - με τις 
υπόλοιπες κοινωνικές, προς όφελος της 
κερδοφορίας του Κεφαλαίου, κάτι που 
μπορεί να πραγματωθεί μόνο εις βάρος της 
πλειοψηφίας της κοινωνίας, κυρίως ενάντια 
στην εργατική τάξη.

Λίγους μήνες μετά την εξάπλωση της 
πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον 
πλανήτη τους πρώτους μήνες του 2020 
και την έντονη εφαρμογή πρωτόγνωρων 
μέτρων για αντιμετώπιση της, έτρεξαν 
οι απολογητές του συστήματος να 
αποδώσουν στην πανδημία την νέα πορεία 
επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, 
που παρατηρήθηκε κυρίως μέσα στο 2019 
και μήνες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, 
και τον ορατό κίνδυνο μιας νέας οικονομικής 
κρίσης. Προφανώς η πανδημία έπαιξε το 
ρόλο της, αφού οδήγησε στην απότομη 
μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
μείωση της κατανάλωσης και άλλα 
δεδομένα που λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούμε μέχρι σήμερα αρνητικά 
στην καπιταλιστική παραγωγή και την κερδοφορία του Κεφαλαίου, όμως δεν ήταν 
η αιτία μια νέας κρίσης. Η πανδημία λειτούργησε συγκυριακά, ως επιταχυντής προς 
μια νέα καπιταλιστική κρίση.

Τα πραγματικά αίτια της κρίσης που πέρασε και αυτής που αχνοφαίνεται,  βρίσκονται 
στον ίδιο τον χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής, που ενώ έχει κοινωνικό 
χαρακτήρα, τα αποτελέσματα της τα καρπώνονται λίγοι, επιβεβαιώνοντας τις 
θεωρίες του Καρλ Μαρξ για τις κυκλικές κρίσεις από τις οποίες αδυνατεί να ξεφύγει ο 
καπιταλισμός, παρόλο που ο σημερινός καπιταλισμός διαφέρει σημαντικά, ένεκα της 
εξελικτικής του πορείας που φυσιολογικά ακολούθησε τόσα χρόνια μετά την εποχή 
του Μαρξ, όμως οι νόμοι κίνησης του συστήματος παραμένουν οι ίδιοι. Η παραγωγική 
διαδικασία που θέτει το κέρδος ως το μοναδικό κίνητρο, αργά ή γρήγορα οδηγεί 
σε υπερπαραγωγή προϊόντων και υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου στους λίγους που 
κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Έτσι αυτοί οι καπιταλιστές για να αυξήσουν τα κέρδη 
τους μειώνουν μισθούς και αμφισβητούν εργασιακά δικαιώματα, ώστε να μειώσουν 
το εργατικό κόστος, συρρικνώνοντας παράλληλα την αγοραστική  δύναμη των 
εργαζομένων. Αυτό οδηγεί στην μείωση της ζήτησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών, 
μειώνοντας τελικά την ίδια την καπιταλιστική κερδοφορία. Η ανάγκη επαναφοράς 
της κερδοφορίας για τους καπιταλιστές, πέραν από νέες απολύσεις, νέες μειώσεις 
μισθών, αύξηση ωρών εργασίας κ.ο.κ., αναδεικνύει πιο έντονα την προσπάθεια τους 
για αφανισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τον χάρτη της αγοράς, ώστε 
η κερδοφορία τους να παραδοθεί στους καπιταλιστές.

Η Κυπριακή πραγματικότητα
Όσον αφορά την Κύπρο των τελευταίων χρόνων, είναι επίσης γεγονός ότι έχει 
γίνει διεύρυνση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που σε συνδυασμό με την 
πρόσφατη παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών της κυβέρνησης της Δεξιάς για σχεδόν μια δεκαετία, οδηγηθήκαμε σε 
περαιτέρω συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και σε όξυνση των εισοδηματικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων, κάνοντας πιο διακριτή την κυριαρχία του κυπριακού και του 
ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου στην κυπριακή οικονομία. Οδηγηθήκαμε στο μαζικό 
κλείσιμο αρκετών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την διασφάλιση των μεγάλων 
οικονομικών συμφερόντων. 

Επομένως σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης το Κεφάλαιο, δεν οξύνει την εκμετάλλευση 
του μόνο απέναντι στους εργαζομένους. Την ίδια ώρα συντελείται η συγκέντρωση της 
παραγωγής σε ολοένα και πιο λίγα χέρια, σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν τεράστιες 
διαστάσεις, έως πολυεθνικού χαρακτήρα. Με άλλα λόγια θύμα των καπιταλιστικών 
κρίσεων γίνεται η πλειοψηφία της κοινωνίας, αφού συντελείται και η συρρίκνωση της 
μεσαίας τάξης μέσα από τη σοβαρή μείωση των εισοδημάτων έως και τη φτωχοποίηση 
του μεγαλύτερου τμήματος της. Η Κύπρος της τελευταίας δεκαετίας μπορεί να 
επιβεβαιώσει τα πιο πάνω συμπεράσματα.

Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη;
Τι ορίζουμε όμως μεσαία τάξη σε μια καπιταλιστική κοινωνία; Ο Φ. Ενγκελς στο 
Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος έδωσε τον εξής ορισμό για τις δύο βασικές 
τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας: «Με τη λέξη αστική τάξη εννοούμε την τάξη των 
σύγχρονων καπιταλιστών, που είναι κάτοχοι των βασικών μέσων παραγωγής και που 
εκμεταλλεύονται τη μισθωτή εργασία. Με τη λέξη προλεταριάτο, εννοούμε την τάξη 
των σύγχρονων μισθωτών εργατών που, επειδή δεν κατέχουν καθόλου δικά τους μέσα 
παραγωγής, είναι αναγκασμένοι να πουλούν την εργατική τους δύναμη για να μπορούν 
να ζήσουν». Στις σημερινές συνθήκες ανάπτυξης του καπιταλισμού, του ιμπεριαλιστικού 
σταδίου, που η συγχώνευση του τραπεζιτικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό γέννησε το 

χρηματιστικό κεφάλαιο, στην 
εργατική τάξη δεν μπορούν να 
εντάσσονται μόνο οι εργάτες 
της βιομηχανίας, αλλά και 
οι υπάλληλοι στο εμπόριο, 
τις υπηρεσίες, τις τράπεζες, 
καθώς επίσης οι άνεργοι, οι 
χαμηλοσυνταξιούχοι, όπως και 
εργάτες στον αγροτικό τομέα 
που πουλούν τη εργατική τους 
δύναμη για να ζήσουν.

Η μεσαία τάξη, είναι ανάμεσα 
στις δυο βασικές τάξεις, χωρίς 
να έχει ενιαία σύνθεση. Είναι 
εκείνες οι μάζες που έχουν 
γνωρίσματα της αστικής τάξης 
αλλά και της εργατικής τάξης. 
Για παράδειγμα η μεσαία 
τάξη παρομοίως με την αστική, κατέχει μέσα παραγωγής, όμως πρόκειται για 
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Έτσι, όπως και η αστική τάξη, οι μάζες αυτές 
έχουν την ευθύνη διεύθυνσης των επιχειρήσεων τους, όμως σε αντίθεση με 
την αστική τάξη, δεν μπορούν να  μην συμμετέχουν και οι ίδιες στην παραγωγή 
για να επιβιώσουν. Επομένως, όπως και η εργατική τάξη, πουλά την εργατική 
της δύναμη, προφανώς όμως στον εαυτό της, παράλληλα με τη δυνατότητα να 
εργοδοτεί μισθωτούς υπαλλήλους, με μικρότερη μορφή εκμετάλλευσης. 

Τα μονοπώλια, που στην ουσία είναι μεγάλες επιχειρήσεις που αποκτούν λόγω 
μεγέθους δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά, καθορίζουν όλα τα δεδομένα 
στα μέτρα τους, αξιοποιώντας και τα αστικά κράτη,  οδηγούν σε όξυνση του 
ανταγωνισμού μεταξύ τους και των μικρότερων επιχειρήσεων για το μοίρασμα της 
αγοράς, με τις μικρότερες επιχειρήσεις εν τέλει να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. 
Έτσι και η μεσαία τάξη, ειδικά σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης, στην 
πραγματικότητα είναι όμηρος του μεγάλου Κεφάλαιο και του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, βέβαια με διαφορετικό τρόπο και βαθμό εκμετάλλευσης από 
αυτόν που δέχεται η εργατική τάξη. Το μεγάλο Κεφάλαιο κάνει τα πάντα για την 
εφαρμογή πολιτικών διάσωσης της κερδοφορίας του όπως η φιλελευθεροποίηση 
ωραρίων, ευέλικτη απασχόληση και άλλα μέσα που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οι 
μικρότερες επιχειρήσεις. Μέσα από αυτόν τον αθέμιτο ανταγωνισμό που εντείνεται 
σε περιόδους κρίσης διαλύεται η οικονομική δραστηριότητα των μικρομεσαίων 

Το μεγάλο 
Κεφάλαιο κάνει 

τα πάντα για 
την εφαρμογή 

πολιτικών διάσωσης της 
κερδοφορίας του όπως 
η φιλελευθεροποίηση 

ωραρίων, ευέλικτη 
απασχόληση και άλλα 

μέσα που αδυνατούν 
να ανταπεξέλθουν 

οι μικρότερες 
επιχειρήσεις.

Σε περίοδο 
καπιταλιστικής 

κρίσης το Κεφάλαιο, 
δεν οξύνει την 

εκμετάλλευση του μόνο 
απέναντι στους εργαζομένους. 

Την ίδια ώρα συντελείται η 
συγκέντρωση της 
παραγωγής σε 

ολοένα και πιο λίγα 
χέρια.
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επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση συρρικνώνεται σημαντικά η κερδοφορία 
τους.

Βέβαια ανάμεσα στις μάζες  που ανήκουν στην μεσαία τάξη, υπάρχουν 
διαφορές ως προς τις διαστάσεις των επιχειρήσεων, τον αριθμό των 
μισθωτών που εργοδοτούν, αλλά και στο εισόδημα που τελικά 
καρπώνονται ως ιδιοκτήτες. Αυτά τα εισοδήματα μπορεί να 
είναι στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τους εργαζόμενους ή και να 
απέχουν σημαντικά. Σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης 
εκείνο το τμήμα της μεσαίας τάξης που εξοντώνεται από 
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οδηγείται σε σοβαρή 
συρρίκνωση των εισοδημάτων του ή και στο 
κλείσιμο των επιχειρήσεων του. Αυτό το τμήμα, 
είτε προσεγγίζει τα επίπεδα εισοδημάτων και 
βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης, 
είτε ενσωματώνεται στην εργατική 
τάξη. Υπάρχει και ένα μικρό τμήμα 
της που συγκυριακά επωφελείται 
από την κρίση, αυξάνοντας την 
κερδοφορία του, κάτι που το οδηγεί 
μέχρι και στην ενσωμάτωση του 
στην αστική τάξη, ενώ σε περιόδους 
κρίσης λειτουργεί ως σύμμαχος της 
αστικής τάξης ενάντια στα λαϊκά και 
μεσαία στρώματα.

Ιδιαιτερότητα της Κύπρου
Η Κύπρος, ένεκα πολλών 
παραγόντων, όπως το μικρό 
μέγεθος της οικονομίας της που 
στηρίζεται κυρίως σε τομείς 
όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες 
και το τραπεζικό σύστημα, η 
μικρού μεγέθους βιομηχανία 

της, η διαχρονική καθυστέρηση 
ως προς το στάδιο ανάπτυξης του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
σε σχέση το επίπεδο ανάπτυξης στον 
υπόλοιπο κόσμο, η ύπαρξη ισχυρού 
πρωτογενή τομέα τις προηγούμενες 
δεκαετίες παρόλο που συρρικνώθηκε 
σημαντικά πλέον, σε συνδυασμό 
με την ομολογουμένως οικονομική 
ανάπτυξη που υπήρξε στην Κύπρο μετά 
το 1974, κατέστησαν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς 
εργαζόμενους τη ραχοκοκαλιά της 
κυπριακής οικονομίας. Παρόλα αυτά 
οι αρνητικές συνέπειες που έφερε και 
στην Κύπρο η κρίση του καπιταλισμού 
την τελευταία δεκαπενταετία, σε 
συνδυασμό με τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης, 
το φάσμα της φτωχοποίησης άγγιξε 
μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού 
και η κάποτε ευημερούσα μεσαία τάξη 
συρρικνώθηκε δραματικά. 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι αυτά τα τμήματα της μεσαίας τάξης, ειδικά τα μικρομεσαία που 
είναι η πλειοψηφία της τάξης αυτής, σε Κύπρο αλλά και κάθε καπιταλιστική κοινωνία, 
είναι δυνητικοί σύμμαχοι της εργατικής τάξης στους οικονομικούς, πολιτικούς αγώνες 
που έχει να δώσει τόσο μέσα στα στενά πλαίσια του καπιταλισμού, όσο και γύρω από 
τον αγώνα για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, τη σοσιαλιστική. Είναι για αυτό 

που το ΑΚΕΛ έχει στις προτεραιότητες του την 
στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στις σημερινές συνθήκες, μέσα από μέτρα 
όπως την τεχνολογική αναβάθμισή τους, την 
κρατική χρηματοδότηση τους, την προστασία 
από τις εξοντωτικές πολιτικές των τραπεζών, 
την προστασία της επαγγελματικής στέγης και 
την κατάργηση της φιλελευθεροποίησης των 
ωραρίων των καταστημάτων. 

Ανδρέας Σόλωνος
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

Τα πραγματικά αίτια 
της κρίσης που 

πέρασε και αυτής 
που αχνοφαίνεται,  

βρίσκονται στον ίδιο τον 
χαρακτήρα της καπιταλιστικής 

παραγωγής, που ενώ έχει 
κοινωνικό χαρακτήρα, 
τα αποτελέσματα της 
τα καρπώνονται λίγοι.

θύμα των 
καπιταλιστικών 
κρίσεων γίνεται 

η πλειοψηφία της 
κοινωνίας, αφού συντελείται 

και η συρρίκνωση της μεσαίας 
τάξης μέσα από τη σοβαρή 

μείωση των εισοδημάτων έως 
και τη φτωχοποίηση 
του μεγαλύτερου 

τμήματος της
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Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες και έρευνες που έγιναν, 
αλλά και τις διαχρονικές συμβουλές των υπηρεσιών 
υγείας του κράτους η άσκηση επιβάλλεται στην 
τρίτη ηλικία, διότι τα οφέλη είναι σημαντικά για τον 
οργανισμό και την υγειά τους.

•Η άσκηση στην Τρίτη Ηλικία συμβάλλει στο να 
διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, όχι μόνο οι 
κινητικές λειτουργίες του ατόμου, αλλά και η όραση 
και η ακοή!

• Βελτιώνεται το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό 
σύστημα.

• Η άσκηση στην τρίτη ηλικία ενδυναμώνει επίσης το 
μυοσκελετικό σύστημα, αυξάνοντας τη μυϊκή μάζα, 
την ευκινησία των αρθρώσεων και την αντοχή των 
οστών.

•Οι άνθρωποι που γυμνάζονται εμφανίζουν 
βελτιωμένη ψυχική διάθεση και λιγότερο άγχος, 
απομακρύνεται ο κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης 
και αναζωογονούνται συναισθηματικά.

•Η άσκηση ενδυναμώνει και βοηθάει το άτομο να 
έχει αίσθηση του σώματός του και βελτιώνει την 
ισορροπία του, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο 
επιρρεπές σε πτώσεις και επομένως να περιορίζεται 
ο κίνδυνος τραυματισμού.

•Η ήπια άσκηση ανακουφίζει ή/και προλαμβάνει 
πόνους στις αρθρώσεις.

•Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει το επίπεδό ποιότητας 
ζωής.

Με βάση οδηγίες των ιατρικών υπηρεσιών οι 
ασκήσεις μπορούν ακόμη να γίνονται ατομικές ή 
ομαδικές. 

•Η γυμναστική στην τρίτη ηλικία όταν είναι σε 
ομαδικό πλαίσιο (π.χ.: μάθημα χορού, γιόγκα, 

πιλάτες), συμβάλλει στη δημιουργία διαπροσωπικών 
σχέσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ψυχική 
υγεία του ατόμου. 

•Η ήπια σωματική δραστηριότητα, όπως το 
περπάτημα και η κολύμβηση, θεωρείται ιδανική μετά 
τα 70, όπως επίσης είναι σημαντικές και οι απλές 
ασκήσεις (σε άτομα που έχουν αρκετή καθιστική 
ζωή) π.χ.: να κινούνται μια φορά κάθε 15 λεπτά. 

•Πρόσθετα, σημαντικές είναι οι αερόβιες ασκήσεις 
οι οποίες είναι γνωστές για τα καρδιαγγειακά οφέλη 
που επιφέρουν και οι ασκήσεις δύναμης (γνωστές 
ως ασκήσεις αντίστασης) οι οποίες βοηθούν στην 
ενδυνάμωση των μυών και τη διατήρηση της 
ισορροπίας.

Συχνότητα
Οι ασκήσεις δεν χρειάζεται να έχουν μεγάλη ένταση. 
Η άσκηση τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα, 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση της 
υγείας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Πρόληψη Τραυματισμών
Στις συμβουλές τους οι ειδικοί προτείνουν για να 
προληφθούν οι τραυματισμοί να γίνεται προθέρμανση 
πριν από οποιαδήποτε άσκηση και 
να έχουν επιλέξει τα κατάλληλα 
αθλητικά παπούτσια. Φυσικά, 
αν αντιμετωπίζουν  οποιοδήποτε 
πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να 
ενημερώσουν τον γιατρό τους πριν 
ξεκινήσουν τη γυμναστική και 
στη συνέχεια τον/την γυμναστή/
στρια ή τον/τη φυσιοθεραπευτή/
πεύτρια τους (αν έχουν). 

•Παναγιώτης Σκαρπάρης
Εκπαιδευόμενος Φυσικοθεραπευτής

Ρόλος του Κράτους
Για την άσκηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας σημαντικό 
ρόλο μπορεί να επιτελέσουν το Κράτος, οι Δήμοι και τα 
Κοινοτικά Συμβούλια σε συνεργασία που μπορεί να έχουν 
με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) μέσω του 
προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ). 
Ένα προοδευτικό κράτος και ευρύτερα μια προοδευτική 
κοινωνία οφείλουν μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση προς τους 
ηλικιωμένους μας, οι οποίοι με τους αγώνες τους άλλαξαν 
ριζικά τη ζωή, το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής της 
κοινωνίας στη Κύπρο. Γι’ αυτό και στο τομέα της υγείας το 
κράτος οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και 
να παρέχει όλες τις διευκολύνσεις για να ενθαρρύνει τους 
ηλικιωμένους να ασκούνται.

Fun Idea
Μπορεί να υπάρχουν Κέντρα Ημέρας ή Πολυδύναμα Κέντρα 
στην περιοχή ή στην επαρχία σας τα οποία διαθέτουν 
προγράμματα και δραστηριότητες για άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. Η σύνδεση με αυτά τα κέντρα μπορεί να επιφέρει 
διάφορα ωφέλη στα άτομα που τα επισκέπτονται. 

Οκτώβρης
2022

T Η άσκηση δεν είναι «προνομιακό δικαίωμα» μόνο για τους νέους. Όλος αντιθέτως είναι πολύ αναγκαία -για πάρα πολλούς λόγους- ιδιαίτερα στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. Δυστυχώς, συχνά η κοινωνία στην οποία ζούμε παραγκωνίζει επιμελώς συστηματικά αρκετές από τις ανάγκες και τα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων ατόμων. Ξεχνάμε πως όλοι και όλες έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε τη ζωή και τις διάφορες πτυχές της χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας! Ο 
κάθε άνθρωπος που ανήκει στη λεγόμενη τρίτη ηλικία θα ήταν ωφέλιμο να γυμνάζεται και η ‘κατάταξη’ του σε μια κλίμακα ηλικίας δεν συνεπάγεται πως 
δεν μπορεί να εκγυμνάσει το σώμα του επωφελούμενος τα όσα μπορεί να του προσφέρει η άσκηση -πάντα αναλόγως με τις δυνάμεις και αντοχές του.

Ένας άνθρωπος μετά την ηλικία των 70 μπορεί να μην είναι σε θέση να ακολουθήσει ένα απαιτητικό και δύσκολο πρόγραμμα γυμναστικής, ωστόσο αυτό δεν πρέπει 
να αποθαρρύνει τον ίδιο, ούτε να εφησυχάζει το άμεσο περιβάλλον του. Υπάρχουν πολλά είδη άσκησης που δύναται να ανταποκριθούν στο σώμα του, στις αντοχές 
του, στις επιθυμίες και στις ανάγκες του.
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περίοδος που διανύουμε για τους 
εργαζόμενους χαρακτηρίζεται από 
έντονη ανασφάλεια. Οι αντιθέσεις του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
ωθούν στην ανακατανομή της «πιτας» της 
αγοράς, βαθαίνουν ακόμα περισσότερο 

την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και όξυναν τις 
ενδοιμπεριαλιστικές αντιθέσεις (πόλεμος στην Ουκρανία 
και οι συνεχείς όξυνση των συνθηκών στην περιοχή, η 
επιθετικότητα του ΝΑΤΟ στην Κίνα με αιχμή του δόρατος 
την Ταιβάν κλπ). 

Ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση, και κατ’ 
επέκταση η κρίση διαβίωσης που βιώνουν σήμερα 
οι εργαζόμενοι στην ΕΕ θέτει σε κίνδυνο ακόμα και 
το ίδιο το σύστημα. Είναι αποδεκτό το απλοποιημένο 
σχήμα ότι η φτωχοποίηση των πολιτών μειώνει την 
ζήτηση και επομένως και το ποσοστό του κέρδους 
για το κεφάλαιο.  Είναι επίσης αποδεκτό ότι χωρίς 
εργαζομένους, αυτούς  που παράγουν υπεραξία, δεν 
μπορεί να υπάρξει καπιταλισμός.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε σε επίπεδο 
ΕΕ η συζήτηση για καθιέρωση «Επαρκούς Κατώτατου 
Μισθού». Αφού πλέον έγινε κοινός τόπος ότι το να έχεις 
δουλειά δεν σημαίνει ότι γλύτωσες και από την φτώχεια1. 
Ως Αριστερά στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο εμπλακήκαμε 
ενεργά μέσα σε αυτή τι διαδικασία δίνοντας μάχες για 
την καταστήσουμε όσο πιο προοδευτική γίνεται.  

Στην ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στις 12-16 
Σεπτεμβρίου (2022) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του 
τριλόγου2 για την σχετική οδηγία. Θα πρέπει να πούμε 
ότι κάποια στοιχεία της έκθεσης τα βλέπουμε θετικά. 
Βασικό τέτοιο στοιχείο είναι ο στόχος της σταδιακής 
αύξησης του ποσοστού κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στο 80%. Όπως επίσης η παρότρυνση 
στα κράτη μέλη για δημιουργία εθνικών μηχανισμών 
αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογή.

Την ίδια ώρα όμως ενσωματώνει σημαντικά αρνητικά 
στοιχεία. Παράδειγμα είναι  ότι παρόλο που σε επίπεδο 
αναφορών καταδικάζει τις άτυπες και παράνομες 
μορφές απασχόλησης εντούτοις στην οδηγία δεν 
εξασφαλίζονται ουσιαστικά μέτρα για την αποφυγή 
τους. Επιπρόσθετα, δεν συνδέει τον μισθό με τον 
εργάσιμο χρόνο  νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό 
τα σημερινά φαινόμενα ακαθόριστων ωραρίων. Συνάμα, 
δίνει την δυνατότητα εξαιρέσεων σε συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων από τον κατώτατο μισθό.

Βασικό αρνητικό στοιχείο της οδηγίας είναι η σύνδεση 
του κατώτατου μισθού με την παραγωγικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά καθιστούν το 
όλο εγχείρημα κενού περιεχομένου και αυτό γιατί στο 
καπιταλιστικό σύστημα, ιδιαίτερα στην νεοφιλελεύθερη 
του έκφανση, θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά, 
ότι τα πάντα θυσιάζονται για την ανταγωνιστικότητα 
και η παραγωγικότητα ποτέ δεν είναι αρκετή για το 
κεφάλαιο. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης η Ευρωβουλευτής Της Αριστεράς Özlem Demirel υπογράμμισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ 
εργάζονται παραμένουν φτωχοί. Ο αριθμός αυτός φτάνει τα 25 εκατομμύρια εργαζομένων στην ΕΕ, συμπληρώνοντας ότι «Η ευημερία 
δεν είναι για όλους.

Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που δημιουργούν ευημερία και πλούτο. Όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ εργάζονται χωρίς 
συλλογική σύμβαση. Αυτό σημαίνει χειρότερες συνθήκες εργασίας, χειρότερους μισθούς» τονίζοντας ότι ολο αυτό «δεν έπεσε από τον 
ουρανό. Τροφοδοτήθηκε επίσης από την ΕΕ: η πολιτική της τρόικας επιτέθηκε στα συνδικάτα, απαίτησε να ξεπουληθούν οι κοινωνικές 
υποδομές και να γκρεμιστούν οι συλλογικές συμβάσεις.»

Η Ευρωβουλευτής Sandra Pereira υπογράμμισε ότι «η οδηγία που συζητείται σήμερα αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, ένα επικίνδυνο 
μέσο γενικής στασιμότητας των μισθών και, κατά συνέπεια, του κατώτατου εθνικού μισθού.» και παρατήρησε ότι «ο περιορισμός 
της επάρκειας των μισθών σε δείκτες, σημαίνει παραδοχή και αποδοχή ότι οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό 
καταδικάζονται σε κατάσταση φτώχειας» συμπληρόνοντας παρακάτω «ότι παρέχει εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους εργοδότες 
και τις κυβερνήσεις τους να μπορούν να αποτρέψουν δίκαιες και αξιοπρεπείς αυξήσεις στον κατώτατο μισθό».

Ως ΑΚΕΛ βλέπουμε με επιφύλαξη την πιο πάνω οδηγία. Ουσιαστικά καθίσταται ένα πυροτέχνημα για τους εργαζομένους που σε τελική 
ανάλυση μπορεί να την εφαρμόζει η εργοδοσία όπως την εξυπηρετεί. Ως Κόμμα των εργαζομένων έχουμε χρέος να θέτουμε στο φως τις 
αυταπάτες αυτές. Την ίδια ώρα είναι χρέος μας να δώσουμε αγώνα να ενισχυθούν τα θετικά στοιχεία,  απομακρύνοντας τα αρνητικά. 
Για να μπορεί να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει την ίδια ώρα να δώσουμε την μάχη για την προοδευτική αλλαγή στην προεδρία της 
Κύπρου, που θα μας εξασφαλίσει τις συνθήκες για να διεκδικήσουμε μαζί με τους εργαζομένους. 

Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΑΚΕΛ 

1*  25 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ κινδυνεύουν από φτώχεια.
2* Η διαδικασία συζήτησης και διαπραγμάτευσης των τριών θεσμών, Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με σκοπό την κατάληξη 

σε συμβιβαστικής έκθεσης. 

H

Οκτώβρης
2022
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Ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης 

είναι η μόνη 
υποψηφιότητα 

που ρεαλιστικά μπορεί να 
αποτελέσει το φορέα της 
αλλαγής, μετά από δέκα 
χρόνια διακυβέρνησης 

Αναστασιάδη – 
Δημοκρατικού 
Συναγερμού.

Οκτώβρης
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«N»: Γιατί κάποιος να ταχθεί στο πλευρό της 
Υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη; Από ποιους 
χώρους – κοινωνικούς & πολιτικούς - αντλεί και θεωρείτε 
ότι μπορεί να αντλήσει στήριξη ο Ανδρέας Μαυρογιάννης;

Γιατί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι η μόνη υποψηφιότητα που 
ρεαλιστικά μπορεί να αποτελέσει το φορέα της αλλαγής, 
μετά από δέκα χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη – 
Δημοκρατικού Συναγερμού. Μίας διακυβέρνησης 
που θα μείνει στην ιστορία για τον πρωταθλητισμό 
στη διαπλοκή, τη σύγκρουση συμφερόντων, την 
οικονομική ανισότητα και την εξυπηρέτηση 
των λίγων. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
είναι ο μόνος που μπορεί να ηγηθεί της 
προσπάθειας για να γυρίσουμε σελίδα. 
Της προσπάθειας για επανένωση, να γίνει 
ξανά η Κύπρος ένα σύγχρονο, αξιόπιστο 
κράτος για το οποίο να είμαστε όλοι 
περήφανοι όταν θα το παραδίδουμε στα 
παιδιά μας.

Κι αυτό μας παίρνει στην απάντηση για 
το 2ο ερώτημα: ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
αντλεί και θα αντλήσει στήριξη από όλες 
και όλους που θεωρούν ότι, τα πράγματα 
κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση και 
συμφωνούν στην ανάγκη για πραγματική 
αλλαγή. Απευθύνεται σε όσους προσδοκούν 
σε καλύτερες ημέρες με διαφάνεια, 
λογοδοσία και ευημερία για όλους και 
όχι για τους λίγους. Κι αυτή είναι η 
πλειοψηφία των συμπολιτών μας. 
Γι’ αυτό και είμαι πεπεισμένος ότι, 
μπορούμε να τα καταφέρουμε στο 
στόχο της αλλαγής, φτάνει να το 
πιστέψουμε και να εργαστούμε 
γι’ αυτό.

«N»: Ποιο πιστεύετε πως 
είναι το διακύβευμα των 
επικείμενων Προεδρικών 
εκλογών του 2023; Κρίσιμες 
εκλογές ή ακόμα ένα κλισέ; 

Κρίσιμες και καθόλου κλισέ. 
Το διακύβευμα αφορά το κατά πόσον ο 
τόπος μας μπορεί να πάει καλύτερα, κατά 
πόσον μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία 

του, να μπει στον δρόμο της σταθερότητας, 
της αειφόρου ανάπτυξης και της ευημερίας 

και κατά πόσο μπορούμε να ελπίζουμε ξανά 
ότι, θα δημιουργηθούν οι προοπτικές για την 

επανένωση του τόπου μας. Η διχοτόμηση είναι 
προ των πυλών και αυτό από μόνο του καθιστά 
τις εκλογές αυτές πιο κρίσιμες από ποτέ. Γιατί 
σε μια Κύπρο διχοτομημένη, πολύ φοβάμαι ότι 
τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η επιβίωση μας στον 
τόπο μας. 

«N»: Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που διαθέτει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
τα οποία τον καθιστούν κατάλληλο για 
το Προεδρικό αξίωμα; Σε τι διαφέρει από 
τους άλλους υποψήφιους;

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, έχει εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να πετύχουμε το 
ζητούμενο που είναι η αλλαγή: διαθέτει εμπειρία στην 

Κύπρο και το εξωτερικό, διοικητική ικανότητα, μόρφωση 
αλλά και ευρυμάθεια, κοινωνική ευαισθησία, σοβαρότητα, 

αποτελεσματικότητα, ήθος και εντιμότητα. Χαρακτηριστικά 
που μας έχουν λείψει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Θεωρώ επίσης ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τον ξεχωρίζει από όλους 
τους υπόλοιπους υποψήφιους: την αίσθηση του χρέους 
προς τον τόπο μας η οποία αποτελεί και βασικό λόγο 
που διεκδικεί την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν 
θεωρεί όπως άλλοι ότι ο τόπος του χρωστά, αλλά ότι 
χρωστά ο ίδιος στον τόπο μας και του ανθρώπους του.

«N»: Τι θα σήμαινε για την Κύπρο η ανάδειξη 
ενός εκ των δύο Συναγερμικών υποψηφίων, του 
Αβέρωφ Νεοφύτου ή του Νίκου Χριστοδουλίδη, ως 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας; 

Θα σήμαινε συνέχιση μιας διακυβέρνησης που σημαδεύτηκε 
από τη μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων και από σκάνδαλα 

διαφθοράς με διεθνείς διαστάσεις με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μέλη της Κυβέρνησης του. Κι αυτό 

επιβεβαιώνεται μέσα από εκθέσεις, από την κατρακύλα της χώρας μας 
στους διεθνείς δείκτες, από την απώλεια της αξιοπιστίας μας διεθνώς. 

Μιας διακυβέρνησης στην οποία ο δημόσιος τομέας Υγείας, η Παιδεία, ο 
Πολιτισμός, το Κοινωνικό Κράτος, το Περιβάλλον και πρωτίστως οι νέοι 
άνθρωποι, αντί να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα μετατράπηκαν σε 
φτωχούς συγγενείς. Την αλλαγή δεν μπορούν να τη φέρουν εκείνοι που 
υπήρξαν ο πυρήνας του συστήματος εξουσίας της δεκαετίας που φεύγει. 
Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης αποτελούν τις δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος και τη συνέχιση μιας διακυβέρνησης που πρέπει να αλλάξει.

Ποιο είναι το όραμα του Ανδρέα Μαυρογιάννη για την Κύπρο; 
 

Να πάρουμε τον τόπο μας μπροστά, να τον σηκώσουμε ψηλότερα, γιατί η Κύπρος 
και οι άνθρωποι μας δικαιούνται να δουν καλύτερες ημέρες. Αξίζουν και αξίζουμε 
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Είναι ο μόνος που 
μπορεί να ηγηθεί 
της προσπάθειας 

για να γυρίσουμε 
σελίδα. Της προσπάθειας 
για επανένωση, να γίνει 

ξανά η Κύπρος ένα 
σύγχρονο, 
αξιόπιστο 
κράτος.
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καλύτερα. Και κυρίως αξίζουν καλύτερα η νέα 
γενιά και τα παιδιά μας. Όπως συχνά λέει ο ίδιος 
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, να γίνει η Κύπρος 
ξανά ο φιλόξενος τόπος των ονείρων μας. 

«N»: Ποιες οι βασικές θέσεις του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη για τη νεολαία και την 
εκπαίδευση;

Σε ότι αφορά τη νεολαία, θα επιλέξω δύο από τους 
βασικούς άξονες που περιλαμβάνονται στις 
θέσεις που θα είναι έτοιμες τις αμέσως 
επόμενες ημέρες: η δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
έτσι ώστε να μπει φρένο στη 
γενιά των 800 ευρώ και των 
εργαζόμενων φτωχών. Κι 
αυτό θα επιτευχθεί μέσα 
από ένα νέο βιώσιμο 
οικονομικό μοντέλο 
που θα επενδύει σε 
τομείς ακριβώς που 
θα δημιουργούν 
συνθήκες ανάπτυξης. 
Ο δεύτερος αφορά 
την προσιτή στέγη: 
σήμερα η νέα γενιά 
αδυνατεί να αποκτήσει 
τη δική της στέγη. Γι’ 
αυτό και στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη 
περιλαμβάνονται μια σειρά από 
προτάσεις που θα δίνουν λύση στο 
μείζον αυτό πρόβλημα. 

Σε ότι αφορά τώρα την εκπαίδευση, αυτή θα 
αποτελεί κεντρικό άξονα του προγράμματος 
και των θέσεων, γιατί την ώρα που οι άλλοι 
βλέπουν δαπάνη, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 

βλέπει επένδυση. Επένδυση 
για την κοινωνία που 
θέλουμε να φτιάξουμε. 
Στο θέμα λοιπόν της 
εκπαίδευσης, στις θέσεις 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι 
ένας ουσιαστικός 
μετασχηματισμός για 
δημόσια εκπαίδευση 
σύγχρονη, υψηλής 

ποιότητας, που να παρέχει 
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις 

νέες και όλους τους νέους 
της Κύπρου ανεξαρτήτως 

οικονομικής κατάστασης. Ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα, που δεν 

θα έχει τίποτα να ζηλέψει από 
τα πιο προηγμένα συστήματα 

της Ευρώπης και του κόσμου. 
Δυστυχώς, στα 10 χρόνια της 
απερχόμενης κυβέρνησης 
στον τομέα αυτό, παίρνουν 
ξεκάθαρα απροβίβαστο. 

«N»: Η αποχή 
παρουσιάζει πλέον 
μόνιμα ψηλά ποσοστά, 
μεγάλο μέρος της 

οποίας, προέρχεται από 
τη νεολαία. Γιατί ένας 

νέος και μια νέα σήμερα να 
ψηφίσει στις εκλογές; Γιατί 

είναι σημαντική η ψήφος του;

Είναι σημαντική γιατί στη Δημοκρατία, 
η ψήφος είναι δύναμη. Και έχουμε ευθύνη να 
αξιοποιήσουμε τη δύναμη αυτή για να κάνουμε τη ζωή 
μας καλύτερη. Κατανοώ απόλυτα την απογοήτευση 
που νοιώθει μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων και 

ιδιαίτερα η νέα γενιά. Και πώς να μην νοιώθουν 
απογοητευμένοι άλλωστε, όταν από τη μια μεγάλη 

μερίδα της κοινωνίας πλήττεται από την ακρίβεια, τις 
αυξήσεις, την αβεβαιότητα, όταν οι νέοι μας βρίσκονται 
στο περιθώριο με μισθούς στο ύψος ενός ενοικίου, και τη 
ίδια ώρα βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας το σαθρό 
σύστημα του αθέμιτου πλουτισμού και των δις που 
κτίστηκε γύρω από ένα πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, 
διαπλοκής και σύγκρουσης συμφέροντος από αυτού 
που είχαν την εξουσία;

Είναι η ίδια απογοήτευση που νοιώθω κι εγώ, είναι 
γι’ αυτό που λέω ότι δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε. 
Δικαιούμαστε κάτι καλύτερο και πρέπει να το 
διεκδικήσουμε. Η ψήφος μας, είναι το μέσο για το 
πετύχουμε.

•Επιμέλεια Σοφία Λαζαρή
Μέλος Συντακτικής «Ν»
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ον δρόμο για την επαναδραστηριοποίηση του 
Παιδικού μας Κινήματος χάραξε το 13ο Παγκύπριο 
Κυνήγι Θησαυρού που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στο Εκδρομικό χώρο 

Κόρνου με θέμα «Εφευρέσεις και Ανακαλύψεις που άλλαξαν τον 
κόσμο». Το «Κυνήγι Θησαυρού» αποτελεί μια από τις πιο μαζικές 
δραστηριότητες του Παιδικού Κινήματος της οργάνωσης μας, αφού 
κάθε χρόνο συμμετέχουν εκατοντάδες παιδιά από όλες τις ελεύθερες 
περιοχές της Κύπρου. 

Είναι μια εκδήλωση γεμάτη δράση, αγωνιά και γνώση. Σκοπός 
της ήταν μέσα από το παιχνίδι να δημιουργήσει στα παιδιά την 
επιθυμία να μάθουν περισσότερα αλλά και να ανακαλύψουν 
καινούρια πράγματα για τις διάφορες εφευρέσεις και ανακαλύψεις 
του ανθρώπου. Έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή, δημιουργώντας καινούριες φιλίες. Ομαδικά κατάφεραν 
να συνεργαστούν προσπαθώντας να λύσουν τους γρίφους και στο 
τέλος κατάφεραν να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό.

Τα στάδια είχαν θέματα όπως τις διάφορες μορφές ενέργειας 
(ανανεώσιμες και μη), τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα μέσα 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, την γραφή, την υγεία, το διάστημα, 
τον προσανατολισμό και την πυξίδα, την πρόγνωση του καιρού, 
την μέτρηση της ώρας και τέλος την φωτιά. 

Στόχος μας σε κάθε δραστηριότητας, όπως και σε αυτήν, είναι να 
προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά, υγιείς τρόπους ενασχόλησης, βήμα 
έκφρασης και δημιουργίας, υγιή διασκέδαση και ψυχαγωγία, όπως 
και βασικούς πόρους μάθησης. 

Το Παγκύπριο Κυνήγι Θησαυρού σηματοδοτεί την έναρξη της χρονιάς 
για το Παιδικό Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων. Μετά από το Κυνήγι Θησαυρού 
ακολουθεί η επαναδραστηριοποίηση των Τοπικών μας Κινημάτων 
σε όλη την Κύπρο, με την εκστρατεία των ΕΔΟΝόπουλων η οποία 
φέτος  είναι αφιερωμένη στην «Κυπριακή Ταυτότητα».

Τα ΕΔΟΝόπουλα ετοιμάζονται για ακόμα μια 
χρονιά να επαναρχίσουν τις εβδομαδιαίες 
συναντήσεις τους στα Τοπικά μας Κινήματα 
σε όλες τις επαρχίες, από το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν παιδιά 
από 6 μέχρι 14 χρόνων. 

Η φετινή εκστρατεία έχει ως στόχο να φέρει 
τα ΕΔΟΝόπουλα πιο κοντά με την Κυπριακή τους 
ταυτότητα και να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους για 
αυτήν μέσα από το παιχνίδι και την διασκέδαση. 
Μέσα από το παιχνίδι, τις χειροτεχνίες και πολλές 
άλλες δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει θα 
αγγίξουμε θέματα όπως την κυπριακή διάλεκτο, 
την κυπριακή ενδυμασία, για τις κοινότητες και 
θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου. Θα χορέψουμε 
και θα μάθουμε για την παραδοσιακή Κυπριακή 
μουσική και τους παραδοσιακούς μας χορούς. 
Θα παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιζαν 
στην Κύπρο ανά τους αιώνες και θα ασχοληθούμε 
με τα παραδοσιακά μας εδέσματα μέσα από διάφορα 
παιχνίδια. Όλες οι δραστηριότητες έχουν  ως σκοπό 
να δώσουν τα κατάλληλα εφόδια στα ΕΔΟΝόπουλα για 
να μάθουν όσα περισσότερα για την Κύπρο, την παράδοση της 
και ότι μπορεί να συμπεριληφθεί στην ταυτότητα ενός Κυπρίου.

Καλούμε λοιπόν όλους τους μικρούς μας φίλους να έρθουν 
μαζί μας σε αυτό το ταξίδι εξερεύνησης της Κυπριακής μας 
ταυτότητας μέσα από τις 5 εβδομαδιαίες μας συναντήσεις. 
Όλοι μαζί θα περάσουμε δημιουργικά μια ώρα κάθε εβδομάδα, 
μαθαίνοντας και παίζοντας ταυτόχρονα.

•Χαραλαμπία Μολέσκη 
Επαρχιακή Υπεύθυνη ΕΔΟΝόπουλων Λάρνακας
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Μόνο με οργάνωση 
και μαζικό αγώνα 

με μπροστάρη 
την ΠΕΟΜ 

μπορούν οι μαθητές  να 
διεκδικήσουν και 
να κατακτήσουν 
τα δικαιώματα 

τους.

Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών αποτελεί 
εδώ και δεκαετίες το πιο πρωτοπόρο και 
αγωνιστικό κομμάτι του 
κυπριακού μαθητικού 
κινήματος. Από την 

ίδρυση της μέχρι και σήμερα 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των 
καθημερινών αγώνων που δίνουν 
οι μαθητές αλλά και ολόκληρος ο 
κυπριακός λαός. Έχει ως στόχο 
ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό 
σχολείο, ως προς τους τρόπους 
διδασκαλίας, λειτουργίας, αλλά 
και αξιολόγησης των μαθητών. 
Ένα σχολείο που να βοηθά τους 
μαθητές να οξύνουν την κριτική 
τους σκέψη, αναπτύσσοντας 
παράλληλα αξίες όπως η 
αλληλεγγύη, ο σεβασμός, 
η συνεργασία και η συλλογικότητα, ένα σχολείο για 
όλους και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς. Στέκεται 
μπροστάρης στα σημερινά προβλήματα των μαθητών, 
όχι μόνο ασκώντας κριτική προς την Κυβέρνηση 
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη και τον Υπουργό Παιδείας, αλλά 
εκφράζοντας απόψεις και θέσεις για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των μαθητών.

Η ΠΕΟΜ, αγωνίζεται για να αλλάξουν οι κανονισμοί 
λειτουργίας των σχολείων που ψηφίστηκαν τον 
Φεβρουάριο του 2017, οι οποίοι είναι αντιπαιδαγωγικοί 
και αντιδημοκρατικοί, με κυριότερο ζήτημα την εφαρμογή 
των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Το μέτρο αυτό, μετά 
και την εφαρμογή του το πρώτο ακαδημαϊκό τετράμηνο 
του 2019-20, έχει μετατρέψει το σχολείο σε ένα μεγάλο 
εξεταστικό κέντρο. Με τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, το 
μόνο που έχει πετύχει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, είναι 
ένα πιεσμένο πρόγραμμα προς τους μαθητές και την 
αύξηση της παραπαιδείας, με τους μαθητές να τρέχουν 
συνεχώς να καλύψουν την ύλη των εξετάσεων παρά να 
μορφώνονται πολύπλευρα και εποικοδομητικά. 

Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει 
αποδείξει πόσο αυταρχική είναι και πώς ενεργεί. Ενώ το 
μαθητικό κίνημα με μπροστάρη της ΠΕΟΜ με δημοψήφισμα, 
συλλογή υπογραφών, συνδιασκέψεις και κινητοποιήσεις 
τόνισε ότι διαφωνεί με το μέτρο, οι κυβερνώντες 
ετσιθελικά εφάρμοσαν τις εξετάσεις ανά τετράμηνο. Πέραν 
από την αντιπαιδαγωγική φιλοσοφία των εξετάσεων η 

κυβέρνηση εφάρμοσε με τόση προχειρότητα τον θεσμό 
αυτό δημιουργώντας επιπρόσθετη αναστάτωση και 

πίεση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς. Επιπλέον, ενώ το μέτρο αυτό 
μπάζει από παντού και βρίσκει αντίθετο 
ολόκληρο το μαθητικό οικοδόμημα, 
από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2022-
2023 θα εφαρμοστεί και στα γυμνάσια 
δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα 
κενά και ελλείψεις στους εν δυνάμει 
μαθητές.

Άλλο ένα σοβαρό ζήτημα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι 
οικογένειες τους είναι η ακρίβεια 
που τσακίζει ολόκληρη την κυπριακή 
κοινωνία ένεκα των νεοφιλελεύθερων 
και αντιλαϊκών πολιτικών της 
κυβέρνησης. Προς ανακούφιση των 

κυπριακών νοικοκυριών, η ΠΕΟΜ προτείνει όπως 
η πολιτεία να επαναφέρει τη δωρεάν μεταφορά των 
μαθητών με τα λεωφορεία στα σχολεία, καθώς κάθε χρόνο 
οι οικογένειες επιβαρύνονται με ένα σημαντικό ποσό για 
τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία. Να παρέχεται 
δωρεάν εξοπλισμός 
στους μαθητές που είναι 
υποχρεωμένοι σήμερα 
λόγω του κλάδου τους να 
τον αγοράζουν. Επίσης, 
να παρέχεται βοήθεια 
από το κράτος για αγορά 
τεχνολογικών συσκευών 
(π.χ. tablet) με σκοπό 
της προσαρμογή της 
διδασκαλίας στις νέες 
τεχνολογίες, ώστε να 
μην υπάρχουν μαθητές 2 
κατηγοριών ανάλογα με 
την κοινωνική τους θέση.

Οι βασικές ανάγκες ενός 
μαθητή/μαθήτριας, είναι 
το βιβλίο, ο καθηγητής και η αίθουσα διδασκαλίας. 
Δυστυχώς , το Υπουργείο και η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ αδυνατούν 
να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Παρατηρούνται 
σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των βιβλίων, 
και σε κάποια σχολεία δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός 
καθηγητών και οι σχολικές υποδομές δεν καλύπτουν τις 

διδακτικές ανάγκες των μαθητών. Επιπλέον, οι κτηριακές 
εγκαταστάσεις κάποιων σχολείων είναι σε πολύ άσχημη 
κατάσταση και από τύχη δεν υπάρχουν τραυματίες στα 
σχολεία. Η ΠΕΟΜ μέσω ανακοινώσεων και πιέσεων καλεί το 
Υπουργείο Παιδείας να σταματήσουν τις περικοπές από την 
παιδεία και να καλύψουν τις ανάγκες που έχει ένα από τα 
πολυτιμότερα αγαθά.

Ταυτόχρονα, όσο αφορά την ενημέρωση και τη διδασκαλία 
του μαθήματος προτείνει τον άμεσο εκσυγχρονισμό σε όλους 
τους τομείς. Στις μέρες μας, η τεχνολογία είναι παντού 
εκτός από τους σχολικούς χώρους και τις αίθουσες όπου 
η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Με τη 
χρήση της τεχνολογίας στην παράδοση ενός μαθήματος, η 
προσοχή των μαθητών θα αυξηθεί, και το σχολείο θα ελκύσει 
το ενδιαφέρον των μαθητών. Ας εφοδιαστούν οι σχολικές 
αίθουσες, επιτέλους, με βιντεοπροβολείς και διαδραστικούς 
πίνακες, έτσι ώστε τα μαθήματα να γίνουν πιο ευχάριστα και 
πιο κατανοητά.

Τέλος, ακόμα ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί 
μαθητές είναι η εκμετάλλευση που βιώνουν αυτοί των τεχνικών 
σχολών όσον αφορά την απλήρωτη πρακτική άσκηση. Η 
πρακτική άσκηση έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική για την 

φοίτηση των μαθητών σε ορισμένους κλάδους 
των τεχνικών σχολών, χωρίς να υπάρχουν 
όμως οι απαραίτητες δικλίδες από το υπουργείο 
Παιδείας που να υποχρεώνουν τους εργοδότες 
στο να πληρώνουν την πρακτική άσκηση. Η 
ΠΕΟΜ, αγωνίζεται με σκοπό την πάταξη της 
απλήρωτης πρακτικής άσκησης για τους μαθητές 
των τεχνικών σχολών.

Ολοκληρώνοντας, μόνο με οργάνωση και μαζικό 
αγώνα με μπροστάρη την ΠΕΟΜ μπορούν οι 
μαθητές  να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν 
τα δικαιώματα τους. Τα σχολεία είναι για τους 
μαθητές, για να μορφώνονται ολόπλευρα και να 
μαθαίνουν αξίες που θα τους κάνουν ωφέλιμους 
για την κοινωνία, άρα οι μαθητές θα πρέπει να 
έχουν τον πρώτο λόγο για τα ζητήματα που τους 
αφορούν. Το σχολείο θα πρέπει να ελκύει και 

όχι να απωθεί τους μαθητές. Η ΠΕΟΜ θα συνεχίσει τον αγώνα 
της για ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο.

•Γιώργος Σκούρου
Μέλος Επαραχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ Πάφου
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Έχει ως στόχο ένα 
ανθρώπινο και 

δημοκρατικό σχολείο, 
ως προς τους τρόπους 

διδασκαλίας, λειτουργίας, 
αλλά και αξιολόγησης των 

μαθητών. Ένα σχολείο 
που να βοηθά τους 

μαθητές να οξύνουν 
την κριτική τους 

σκέψη.
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ο στεγαστικό πρόβλημα είναι το οξύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, 
φοιτήτριες και οι οικογένειες τους. Από τη μία η χαμηλή προσφορά διαθέσιμων 
διαμερισμάτων, με τις εστίες των πανεπιστημίων συμπεριλαμβανομένων, σε συνδυασμό 
με την υψηλή ζήτηση και από την άλλη το κόστος των ενοικίων που βλέπουμε στο 
«παζάρι» αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο αφήνει πολλές οικογένειες στον 

αέρα, ελλείψει και ουσιαστικής κυβερνητικής πολιτικής και πολιτικής υστεροβουλίας.

Η παράταξη μας δε μπορεί να μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Το προηγούμενο διάστημα προχωρήσαμε 
σε συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό τη δημοσιοποίηση του θέματος, καταθέτοντας μάλιστα και 
πολύ συγκεκριμένες, ουσιαστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις. Η φοιτητική κοινότητα ζει στο πετσί 
της την  υπερεκμετάλλευση στις τιμές των ενοικίων. Η ανέχεια που επιδεικνύει η πολιτεία δια 
μέσου της κυβέρνησης, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η κυβέρνηση ΔΗΣΥ- Αναστασιάδη πάσχει 
από σοβαρή πολιτική υστεροβουλία , ειδικά πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Την ίδια στιγμή ο 

Πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ΔΗΣΥ, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, αντιλαμβανόμενος το 
πολιτικό κενό που υπάρχει στο ζήτημα, αλλά 
και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις δυναμικές μας κινήσεις, ήρθε ως άλλος Μεσσίας να 
προτείνει μια λύση – πυροτέχνημα για φιλοξενία φοιτητών σε ξενοδοχειακές μονάδες. Λες και δεν 
ήταν αυτοί που τόσα χρόνια αγνοούσαν το πρόβλημα μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται 
ως το μείζον θέμα και να ταυτίζεται με το δικαίωμα στη μόρφωση. Γιατί ναι. Το δικαίωμα στη 
μόρφωση, είναι ταυτόσημο και με το δικαίωμα στη Στέγαση.

Η εκστρατεία μας είναι πολυεπίπεδη. Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και θεμιτούς 
τρόπους για να εισακουστούμε. Προχωρήσαμε στη τοποθέτηση πανό στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και στη τοποθέτησή αντίσκηνων και πανό στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιου 
Κύπρου, ως συμβολική προβολή του υψηλού κόστους των ενοικίων. Το πρόβλημα 
πρέπει να φτάσει στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά κυρίως στους Κυβερνώντες, μέσω 
της προβολής του σε όλα τα ΜΜΕ και στα ΜΚΔ. Παράλληλα, ξεκινήσαμε μία σειρά 
συναντήσεων με Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση 

για τις κινήσεις τους ως προς το πρόβλημα αυτό. Στα πλαίσια των συναντήσεων μέχρι στιγμής 
βρεθήκαμε με τους πρυτάνεις των δύο δημόσιων Πανεπιστημίων και με τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Frederick, τους οποίους και ευχαριστούμε. Στην συνέχεια συναντηθήκαμε με 
την επικεφαλής του γραφείου στεγαστικής πολιτικής του ΑΚΕΛ, όπου το κύριο θέμα συζήτησης 
ήταν το στεγαστικό και οι ουσιαστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν 
για να βελτιωθούν οι συνθήκες στέγασης των φοιτητών, τον επικεφαλής του Τομέα Παιδείας της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ καθώς και με την επικεφαλής του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. 

Παράλληλα, στείλαμε επιστολές τόσο στο ΥΠΠΑΝ, όσο και στο ΥΠΟΙΚ για το ζήτημα της Φοιτητικής 
Μέριμνας, το οποίο είναι αλληλένδετο με το ζήτημα της στέγασης, αφού πριν τις αποκοπές και την 
στρέβλωση του, αποτελούσε ένα σοβαρό αποκούμπι οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών 
και των οικογενειών τους, οι οποίοι το έχουν ανάγκη.

Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τις 
θέσεις μας καθημερινά, εκεί και όπου μας δίνεται η ευκαιρία. Δεκάδες 
παρεμβάσεις σε media, συναντήσεις με πολιτικούς και άλλους οργανωμένους 
φορείς, αρμόδιες αρχές, συμβολικές κινητοποιήσεις, ανάρτηση πανό. 
Δεν θα συμβιβαστούμε με την απραξία της Κυβέρνησης και τις κινήσεις - 
πυροτεχνήματα των λοιπών απολογητών της. Συνεχίζουμε στο δρόμο της 
διεκδίκησης, με πρακτικές, τεκμηριωμένες θέσεις, με απώτερο σκοπό 
την υλοποίηση τους. Κανένας φοιτητής/φοιτήτρια χωρίς στέγη – Κανένας 
φοιτητής να μη σταματήσει τις σπουδές του. 

Μαζί στον αγώνα για μόρφωση, δουλειά, ζωή!

•Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Προοδευτική Κ.Φ. ΤΕΠΑΚ
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χεδόν 
μια δεκαετία 
διακυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔηΣυ 
έχουμε παρατηρήσει τον πληθωρισμό να καλπάζει γύρω 
στο 10% και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές να δίνουν και να 

παίρνουν εις βάρος των εργαζομένων. Με λίγα λόγια, οι μισθοί 
να είναι κουτσουρεμένοι όσο ποτέ και οι τιμές να βρίσκονται 
στα ύψη, είτε αυτές λέγονται ενοίκια, είτε αυτές λέγονται απλά 
διαβίωση.

Οι κυβερνώντες για ακόμα μια φορά ρίχνουν πυροτεχνήματα νίκης, 
ο λόγος, ο κατώτατος μισθός που ορίστηκε στα 940ευρώ μικτά. 
Μιλάμε για μια  αύξηση των 15ευρώ περίπου, μετά από 11 ολόκληρα 
χρόνια, συνοψίζοντας μιλάμε για μισό freddo espresso ανά ένα χρόνο. 
Όλο αυτό αποτελεί πρόκληση και υποτίμηση για τους εργαζόμενους 
που ανάμεναν ένα μισθό που να ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος 
ζωής και στην έννοια της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η απόφαση της 
κυβέρνησης σ’ αυτό το ζήτημα  είναι σε αντίθεση και παραβιάζει το 
πνεύμα της ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία καλεί τις κυβερνήσεις να 
εφαρμόσουν μέτρα που να οδηγούν σε διεύρυνση της κάλυψης των 
εργαζομένων με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι οι συμφωνίες των εργασιακών σχέσεων που επιτυγχάνονται σε συλλογικό 
επίπεδο, δηλαδή μεταξύ φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των συνδικαλιστών και των εργοδοτών όσο αφορά 
τις συμβάσεις εργασίας. Αναφορικά με το θέμα των κατώτατων μισθών θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι εκεί και 
όπου υπάρχουν συμφωνημένοι κατώτατοι μισθοί στις συλλογικές συμβάσεις  αυτοί υπερισχύουν και αυτοί είναι 
οι κατώτατοι μισθοί για τους διάφορους κλάδους.    Πρέπει να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι ο κάθε 
εργαζόμενος στη Κύπρο, που δεν καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις,  έχει κατοχυρωμένο ωριαίο μισθό και ωράριο,  
βασικά ωφελήματα όπως ΑΤΑ[1], υπερωριακή αποζημίωση, 13ο μισθό. Οπόταν, οι συλλογικές συμβάσεις θα είναι οι 
νόμιμοι κατώτατοι μισθοί, όμως η νομοθεσία ανοίγει στους εργοδότες ακόμα ένα παράθυρο άρνησης εφαρμογής των 
συλλογικών συμβάσεων και υπόσκαψης του θεσμού.

Οργανωνόμαστε – Διεκδικούμε
Εμείς ως οι νέοι εργαζόμενοι αυτού του τόπου είτε είμαστε οργανωμένοι σε κάποια συντεχνία ή και όχι, οφείλουμε να 
σταθούμε στο πλευρό του συνδικαλιστικού κινήματος και να ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ! Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία είναι ο 
μπροστάρης αυτού του άδικου αγώνα: «Εργαζόμενοι Vs Εργοδότες» - «Μισθός αξιοπρέπειας Vs Υπερκέρδη εταιρειών».
Στις 7/9/2022 διεξάχθηκε το έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο της ΠΕΟ με το σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΑΓΩΝΑΣ για αξιοπρεπείς μισθούς και ρυθμισμένους όρους για ΌΛΟΥΣ». Το Συνέδριο απευθύνει έκκληση 
προς όλους τους εργαζόμενους,   οργανωμένους και ανοργάνωτους καθώς και το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, ενωμένο 
να  συνταχθεί στη μάχη για ολοκληρωμένες ρυθμίσεις που να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους και θα 
προστατεύουν και να ενισχύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Λέχθηκαν επίσης, πάρα πολλά ζητήματα που αφορούσαν 
διάφορους κλάδους εργοδοσίας. Όπως για παράδειγμα, να δοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο σε χώρους δουλειάς ή σε μεγάλα 
εμπορικά κέντρα όπου σε αυτά την εκμετάλλευση οι νέοι τη ζουν στο πετσί τους. Επιπλέον, προτάθηκε να γίνει κινητοποίση σε 
Παγκύπρια κλίμακα ώστε η μαζικότητα των εργαζομένων να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στα αφεντικά που 
προσπαθεί να εκπροσωπεί επάξια.

Κατώτατος μισθός ΔΕΝ είναι ένα νούμερο
Δεν χρειάζεται να πέφτουμε με τα μούτρα στη προπαγάνδα των κυβερνώντων-εργοδοτών. Ο κατώτατος μισθός ορίστηκε για «πρώτη 
φορά» στα 940ευρώ, όπου σε καμία περίπτωση δεν αναφέρει το διάταγμα αν είναι εβδομαδιαία εργασία των 38 ωρών, 40 ωρών, 42 
ωρών ή και των 48 ωρών. Προφανώς και αυτό δεν μας ευχαριστεί, διότι όπως προαναφέρθηκε αυτή η νομοθεσία είναι ένα τεράστιο 
παράθυρο διαφυγής των εργοδοτών έναντι στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι οι νέοι εργαζόμενοι 
κάτω των 18 ετών οι οποίοι θα αμείβονται με 25% χαμηλότερο κατώτατο μισθό για εργασία μέχρι 2 μήνες, με αποτέλεσμα την άμεση 
εκμετάλλευση στη φτηνή ευκαιριακή απασχόληση. «Στοιχείο το οποίο είναι προβληματικό όχι μόνο επειδή μεγαλώνει τις εστίες φτηνής 
εργασίας και δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων εντός του ιδίου κλάδου – εντός του ιδίου τομέα, αλλά και γιατί μεγαλώνει τον 
αθέμητο ανταγωνισμό[2] μεταξύ των εργοδοτών» έχει αναφέρει χαρακτηριστικά η Γ.Γ. της ΠΕΟ.

•Βαρνάβας Κατσούρη
Υπεύθυνος Ν.Ε. ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

Βιβλιογραφία:
ΓΓ ΠΕΟ: “Δώσαμε μάχες για να προστατέψουμε τις συλλογικές συμβάσεις” (Εργατικό Βήμα, 1η Μαΐου 2022)
ΠΕΟ: Ο Κατώτατος υποβοηθά την κατάργηση του 38ωρου (Brief, 7 Σεπτεμβρίου 2022)
Εφημερίδα «ΝΕΟΛΑΙΑ» Τ.240 Μάης 2022 (σελ. 17)

__________________________________________________________________________________________________________________

[1] Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) είναι ο μηχανισμός που έρχεται να ανεβάσει τους μισθούς «σε περίοδο πληθωρισμού» στο επίπεδο που αποκαθιστά 
την αγοραστική δύναμη του μισθού.

[2] Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων είναι όταν μία ανταγωνιστική επιχείρηση χρησιμοποιεί μέσα προβολής, διαφήμισης, υπηρεσίες ή τιμές για τις 
υπηρεσίες της που είναι αντίθετες με κανονισμούς κάποιων ομίλων στους οποίους υπάγονται οι εν λόγω επιχειρήσεις ή αντίθετες ως προς τους νόμους του κράτους. 
Θεωρείται σε τέτοιες περιπτώσεις ότι η επιχείρηση που το κάνουν αυτό, το κάνουν εις βάρος των άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου με σκοπό το δικό της κέρδος.
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ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι αποκαλύψεις, τα νέα στοιχεία και οι έρευνες για την όλη υπόθεση των παρακολουθήσεων και των προγραμμάτων 
που τις πραγματοποιούν, δίνουν και παίρνουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει η κίνδυνος αυτό το άρθρο να θεωρηθεί ως «old news» πριν καν κυκλοφορήσει 
το τεύχος της «Νεολαίας». Για αυτό θα προσπαθήσουμε, παρά να παραθέσουμε απλά τα γεγονότα -δημοσιογραφικά-, να δούμε πίσω αυτά, υπενθυμίζοντας 
παράλληλα στοιχεία και δεδομένα που αποσιωπήθηκαν. 

Το μαύρο βαν που θάφτηκε
Στην Κύπρο, η υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπως παραδείγματος χάριν του «Μαύρου 
Βαν» και η σύνδεση των ιδιοκτητών και διευθυντών της εταιρίας με πολιτικά πρόσωπα, την 
κυβέρνηση αλλά και συγκεκριμένο κόμμα, μπορεί να έπεσε στα χαμηλά -προς το παρών- 
αλλά σε κάποιες άλλες χώρες και σε διαφορετικές στιγμές της ιστορίας, παρόμοιες ιστορίες 
παρακολουθήσεων στάθηκαν ικανές να κατακρημνίσουν αυτόν που συχνά αποκαλείται ως 
ο «πιο ισχυρός άνθρωπος του Δυτικού κόσμου». Τον ίδιο τον (τότε) Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Ρίτσαρντ Νίξον*1 . 
 
Στην Κύπρο λοιπόν το μαύρο βαν -θάφτηκε προσωρινά- αφότου ανακαλύφθηκε τον Νοέμβρη 
του 2019 αλλά τα ερωτήματα έμειναν -δόξα την Κυπριακή Εισαγγελία και Αστυνομία- 
αναπάντητα. Ερωτήματα που επανέρχονται, πολύ πιο ουσιαστικά και «ενοχλητικά» μετά και 
τις ανακαλύψεις για παρακολούθηση στην Ελλάδα του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, βουλευτών, 
δημοσιογράφων κ.α., με το Ευρωκοινοβούλιο να βάζει και την Κύπρο στο στόχαστρο των 
ερευνών*2 . Οι παρακολουθήσεις, και εδώ είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, φέρεται να 
διενεργούνταν από ιδιωτικές εταιρίες, Ισραηλινών συμφερόντων, κατ’ εντολή και παραγγελία 
των Κρατικών Υπηρεσιών Πληροφορίας και του ίδιου του  Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Πριν 
θεωρήσουμε όλα τα πιο πάνω ξένα και μακρινά, καλό θα ήταν να θυμηθούμε τα ερωτήματα 
που έμειναν αναπάντητα από το 2019, προτού προσθέσουμε και άλλα στη συνέχεια. 

Τα ερωτήματα
Γιατί, Δημοκρατικός 
Σ υ ν α γ ε ρ μ ό ς 
και Κυβέρνηση, 
π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν 
εναγωνιωδώς και 
ακόμα προσπαθούν 
να υποβαθμίσουν την 
αποδεδειγμένη πλέον*3 , 
σύνδεση της χώρας μας 
με τις παρακολουθήσεις 
στην Ελλάδα; Γιατί δεν 
απάντησε ποτέ η κυπριακή 
εισαγγελία, της οποίας 
προΐστανται δύο πρώην 
υπουργοί της κυβέρνησης 
Συναγερμού, για την 
απόφασή της να απαλλαγεί 
ο Ταλ Ντίλιαν από όλες 
τις κατηγορίες; Μέχρι 
πότε θα συγκαλύπτουν τη 
σκανδαλώδη σύνδεση του 

Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα με τον Ντίλιαν, τον οποίο απάλλαξε από κατηγορίες; Γιατί δεν 
ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση ποια σχέση είχαν οι εταιρίες του Ντίλιαν και το μαύρο βαν με την ΚΥΠ 
και την Αστυνομία; Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να διερευνηθούν οι, γνωστές άλλωστε, σχέσεις 
των συγκεκριμένων Ισραηλινών πρακτόρων με πολιτικούς της χώρας μας;

Αν με την υπενθύμιση των ερωτημάτων, δημιουργήθηκαν ήδη οι πρώτες ανησυχίες, καλό είναι 
να υπενθυμίσουμε πως  ο Ταλ Ντίλιαν πρώην Ισραηλινός πράκτορας (όπως όλοι όσοι είναι 
επικεφαλής τέτοιων εταιριών) είναι ο CEO της WS Wispear Systems LTD κατοχής της οποίας ήταν 
το μαύρο βαν. Στο κτήριο το οποίο λειτουργούσε, έδρευαν και άλλες εταιρείες που ασχολούνταν 
με λογισμικά παρακολούθησης ιδιοκτήτης μιας εκ των οποίων ήταν ο Avraham Avni Shahak 
άνθρωπος ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με τον ΔΗΣΥ και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ του 
δόθηκε άδεια οπλοφορίας από το Υπουργικό Συμβούλιο με παρέμβαση τότε Υπουργού Ιωνά 
Νικολάου. Οι εταιρίες αυτές οι οποίες μέσα από ένα πολύ καλά επεξεργασμένο πλάνο δομής, 
δεν αφήνουν να υπάρχει εταιρική σύνδεση, παρόλα αυτά σύμφωνα με έρευνα που έγινε από 
την Αστυνομία το 2016 σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Tothemaonline» καταδείκνυαν πώληση 
υπηρεσιών σε πολιτικό κόμμα, αλλά και σε ιδιώτες*4 .

Να δεις τι σου’ χω 
για μετά
Και ενώ λοιπόν στην Ελλάδα ήδη 
έχουμε παραιτήσεις του Γενικού 
Γραμματέα του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρη 
Δημητριάδη και του Διοικητή 

της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέων 
για το θέμα των παρακολουθήσεων, 

ισχυριζόμαστε ότι το κουβάρι των 
παρακολουθήσεων καθώς ξετυλίγεται θα 

αγγίξει και την Κύπρο. 

Στις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις που έπονται, 
σημαντικό κατ’ εμάς είναι να κρατήσουμε κάποια 

συμπεράσματα: 1. Το νομικό πλαίσιο χωρών όπως της 
Κύπρου και όχι μόνο, είναι διάτρητο εξού και αποτέλεσε 

επιλογή εγκατάστασης εταιριών για εξαγωγή και πώληση 
τέτοιων συστημάτων παρακολούθησης. Το ζήτημα όμως, δεν 

είναι νομικό αλλά καθόλα πολιτικό. Άρα το ζήτημα δεν είναι γενικά 
και αόριστα η ρύθμιση του πλαισίου λειτουργείας αλλά η ίδια η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων. 
2. Οι παρακολουθήσεις τέτοιου τύπου σε πολιτικούς της αντιπολίτευσης, ακτιβιστές και 
δημοσιογράφους δεν είναι ποτέ απροσδιόριστες ταξικά και πολιτικά. Στρέφονται κατά κανόνα 
απέναντι σε όποιους και σε όσους, μάχονται για να ανατρέψουν τα κέντρα εξουσίας και αφορούν 
αυταρχικές συμπεριφορές κρατών και κυβερνήσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αρκετές φορές 
όμως μπορεί να αποτελέσουν και εργαλεία στην τακτική δολιοφθοράς μεταξύ αστικών κομμάτων 
ή και αρχηγών κομμάτων για έλεγχο των εσωκομματικών τους αντιπάλων. 3. Οι Ισραηλινές 
εταιρείες παίρνουν άδεια λειτουργείας, παραγωγής λογισμικών και πώλησης τους σε μυστικές 
υπηρεσίες και κυβερνήσεις άλλων χωρών 
απευθείας από το Υπουργείο Άμυνας του 
Ισραήλ και τις μυστικές του υπηρεσίες και 
είναι άμεσα συνδεδεμένες. Το γεγονός 
αυτό, αφήνει διάτρητο το περιθώριο 
λοιπόν, οι κυβερνήσεις που αγοράζουν 
και χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά, 
να είναι και οι ίδιες με τη σειρά τους 
υπό παρακολούθηση -και άρα σε σχέση 
εξάρτησης- από το ίδιο το κράτος του 
Ισραήλ*5 . 4. Το κουβάρι όπως ξετυλίγεται 
αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την 
απίστευτη σχέση αλληλεπίδρασης των 
εξουσιών μέσα στο αστικό κράτος, την 
φαινομενικότητα του ανεξάρτητου των 
θεσμών του, την σύμφυτη με το σύστημα 
διαφθορά που υπάρχει σε κάθε έκφραση 
της πολιτικής δράσης. Ξεγυμνώνει 
ταυτόχρονα τα όρια των ατομικών 
ελευθεριών μέσα στον καπιταλισμό και 
την λεγόμενη φιλελεύθερη προσήλωση 
των αστικών κομμάτων σε αυτά, αφού δεν 
διστάζουν να τα καταπατήσουν βάναυσα, 
στον βωμό της υπεράσπισης της εξουσίας 
τους.

•Σεβήρος Κούλας
Γ.Γ. ΕΔΟΝ
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Πηγές και Στοιχεία από:
Documentonews.gr
Insidestory.gr – Τάσος Τέλλογλου
Democracynow.org
*1  Abuse of Power: 25h Anniversary 
of the Watergate Break-in, the Last 
Crisis of Richard Nixon

*2 Υποκλοπές Αμηχανία αναμένεται 
να «σκεπάσει» το Προεδρικό – Την 
Πέμπτη η ακρόαση στο ΕΚ με τη 
συμμετοχή Κουκάκη

*3 Το Predator στην Ελλάδα: Το 
χρονικό των αποκαλύψεων

*4 Φωτογραφίζουν Αβέρωφ 
και ΔΗΣΥ να συνδέονται με την 
υπόθεση κατασκοπείας

*5 Info-war.gr – Άρης 
Χατζηστεφάνου
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Τα ιστορικά 
φαινόμενα δεν 

μπορούν να 
ξεπηδήσουν 

μόνο από τη 
δράση ενός ανθρώπου, 

χωρίς φυσικά να 
παραγνωρίζεται ότι οι 

προσωπικότητες 
διαδραματίζουν 
συγκεκριμένο 

ρόλο

θάνατος του Γκορμπατσώφ, του τελευταίου 
Προέδρου της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), τον περασμένο 
Αύγουστο έδωσε χώρο για πολλές αναλύσεις, 
καλοπροαίρετες και κακοπροαίρετες. Tόσο για 
την πορεία οικοδόμησης του σοσιαλισμού τον 
20ο αιώνα όσο και για το ρόλο που διαδραμάτισε 

ο ίδιος ως ιστορική προσωπικότητα στη διάλυση του πρώτου 
εργατικού κράτους στον κόσμο. Κανένας αφοριστικός 
χαρακτηρισμός για τον ίδιο τον Γκορμπατσώφ δεν μπορεί να 
εξηγήσει πως φτάσαμε στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 
το 1991. Από την άλλη κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει 
τις ευθύνες του τελευταίου ηγέτη ενός κράτους που δεν 
υπάρχει πια, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη στην προσέγγιση 
μας τις δημόσιες τοποθετήσεις του ή τον εναγκαλισμό του με 
τον καπιταλισμό, σε σημείο γελοιότητας (πχ συμμετοχή σε 
διαφήμισης). 

Τα λάθη και οι παραλείψεις στην 
πορεία οικοδόμησης
του σοσιαλισμού
Τα ιστορικά φαινόμενα δεν 
μπορούν να ξεπηδήσουν μόνο από 
τη δράση ενός ανθρώπου, χωρίς 
φυσικά να παραγνωρίζεται ότι οι 
προσωπικότητες διαδραματίζουν 
συγκεκριμένο ρόλο και συνδέονται με 
τις διάφορες διεργασίες που οδηγούν 
σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και 
από αυτό το αποτέλεσμα κρίνονται. 
Είναι ξεκάθαρο πως οι «ρίζες» 
της διάλυσης της ΕΣΣΔ βρίσκονται 
πολύ πριν αναλάβει την ηγεσία ο 
Γκορμπατσώφ. Λάθη και παραλείψεις 
στην πορεία οικοδόμησης του 
σοσιαλισμού είχαν ήδη ενταθεί πριν 
το 1985. 

Η εισαγωγή πολιτικών ενίσχυσης της 
αγοράς, η διεύρυνση της διαφοράς 
εισοδήματος μεταξύ εργαζομένων και 
διευθυντικών στελεχών, η ενίσχυση 
της παραγωγικότητας με κριτήριο 
την ποσότητα των παραγόμενων 
προϊόντων και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας ήταν μόνο 
μερικές από τις πολιτικές που οδήγησαν στην ενίσχυση 
του ατομικού συμφέροντος σε βάρος του συλλογικού. Δεν 
μπορούμε παράλληλα να παραγνωρίσουμε ότι τα θέματα 
οικονομίας είναι σύνθετα. Ειδικά συνυπολογίζοντας πως ο 
σοσιαλισμός οικοδομείτο για πρώτη φορά και προσπαθούσε 
να προσαρμοστεί έχοντας να αντιμετωπίσει και πολλούς 
εξωγενείς παράγοντες. Είχαν δημιουργηθεί επίσης πολιτικές 
στρεβλώσεις που υποβάθμιζαν την ταξική πάλη τη στιγμή 
που δεν είχαν καταργηθεί οι αντιθέσεις που φυσιολογικά 
κληρονόμησε το σύστημα από τον καπιταλισμό. Σε αρκετές 
περιπτώσεις τα Σοβιέτ μετατράπηκαν από όργανα λαϊκής 
εξουσίας και ελέγχου (οικονομικού και πολιτικού) σε 
γραφειοκρατικά όργανα επιβολής των αποφάσεων. Δεν 
ισχυριζόμαστε ότι τα λάθη και οι παραλείψεις έγιναν 
σκόπιμα ή ήταν προϊόντα προδοσίας. Ούτε ισχυριζόμαστε ότι 
αν γίνονταν άλλες ή καθόλου μεταρρυθμίσεις το σύστημα 
δεν θα είχε αντιμετωπίσει προβλήματα. Αποτιμώντας 
ιστορικά τα γεγονότα και με την «ασφάλεια» που μας δίνει 
η χρονική απόσταση  κρίνουμε ότι αυτά ήταν μερικά από 
τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις που «κληρονόμησε» ο 
Γκορμπατσώφ.

Η κληρονομιά που θάφτηκε
Πέραν από τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις ο 
Γκορμπατσώφ και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Σοβιετικής Ένωσης «κληρονόμησαν» και τα θετικά ενός 
συστήματος που έθεσε τις βάσεις για να καταργηθεί η 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ένα σύστημα που 
παρείχε στους πολίτες στέγη, δωρεάν υγεία και παιδεία, 
δουλειά και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης 
που όμοιες τους δεν υπήρχαν σε κανένα καπιταλιστικό 
κράτος. Είναι γι’ αυτό που, χωρίς να είναι ο αποκλειστικός 
υπεύθυνος, το όνομα του Γκορμπατσώφ συνδέθηκε με τη 
διάλυση της ΕΣΣΔ. Ενός κράτους που ήταν φάρος για τους 
λαούς όλου του κόσμου καθώς η ύπαρξη του οδήγησε σε 
κατακτήσεις για τους εργαζόμενους των καπιταλιστικών 
κρατών, για τους λαούς στις αποικίες και στις υποανάπτυκτες 
χώρες.

Συνεπώς ο Γκορμπατσώφ ως ηγέτης δεν είναι άμοιρος 
ευθυνών για τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Οι πολιτικές που ντύθηκαν 
με ωραία ονόματα για να αλλάξουν καταστάσεις, που όντως 

ήταν προβληματικές, «Περεστρόικα» (ανασυγκρότηση) στο 
πεδίο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και «γκλάσνοστ» 
(διαφάνεια) στο επίπεδο της κρατικής λειτουργίας δεν 
οδήγησαν στην αναζωογόνηση του σοσιαλισμού αλλά 
στο τέλος του. Ενισχύθηκαν οι λογικές της αγοράς στην 
οικονομία όπως για παράδειγμα με τη μετατροπή κρατικών 
επιχειρήσεων σε «ομαδικές», που σε βάθος χρόνου έγιναν 
ιδιωτικές. 

Η έμφαση στα λάθη του παρελθόντος, οδήγησαν αντί σε 
κριτική ανάλυση τους με στόχο το ξεδίπλωμα των δυνάμεων 
της σοσιαλιστικής κοινωνίας, σε σπίλωση του συστήματος.  
Συνυπολογίζοντας τις εξωτερικές πιέσεις, τον «ψυχρό 
πόλεμο», την παντοδυναμία του αντιπάλου που παρουσίαζε 
μια πλασματική, εξιδανικευμένη εικόνα των καπιταλιστικών 
χωρών, τις  υποχωρήσεις προς τις καπιταλιστικές σχέσεις 
παραγωγής και την παρουσίαση του σοσιαλισμού με εν γένει 
αδυναμίες από την ηγεσία του ΚΚΣΕ, αναγνωρίζουμε ότι το 
εγχείρημα για περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη 
διαφάνεια αξιοποιείτο από κάποιους να το παρωθήσουν 
σαν άλλο σύστημα και άλλη οικονομική οργάνωση της 
κοινωνίας. Χωρίς, λοιπόν, να υιοθετούμε ότι η καπιταλιστική 

παλινόρθωση και η 
διάλυση της ΕΣΣΔ υπήρξε 
αποτέλεσμα ξεκάθαρα 
ή αποκλειστικά της 
λαϊκής αντίδρασης, 
αντιθέτως ο λαός 
επανειλημμένα εξέφρασε 
την πεποίθηση παραμονής 
στον σοσιαλισμό, με 
αποκορύφωμα το 
δημοψήφισμα το Μάρτιο 
του 1991 με αποτέλεσμα 
σχεδόν 80% υπέρ της 
διατήρησης της ΕΣΣΔ 
και του σοσιαλισμού,  
π ρ ο β λ η μ α τ ι ζ ό μ α σ τ ε 
παράλληλα γιατί τις 
κρίσιμες στιγμές ο λαϊκός 
παράγοντας δεν επεδίωξε 
ή δεν κατάφερε να σταθεί 
εμπόδιο και να υπερασπιστεί 
τις κατακτήσεις και το 
σύστημα.

Ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Γκορμπατσώφ διαφαίνεται 
και από το πως αντιμετωπίστηκε ο θάνατος του από 
ηγέτες και προσωπικότητες του δυτικού κόσμου. Πως 
μπορεί να παραγνωριστεί ο ρόλος του όταν λαμβάνει 
διθυραμβικά σχόλια από αστούς ως ο ηγέτης που 
έθεσε τέρμα στον «ψυχρό πόλεμο» και οδήγησε την 
ανθρωπότητα σε συνθήκες «ειρήνης»; Φυσικά όλοι 
αυτοί οι υπερασπιστές της «ειρήνης» στον δυτικό 
κόσμο που θρηνούν τον Γκορμπατσώφ είναι οι ίδιοι 
που έστελναν βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου 
στη Γιουγκοσλαβία, διέλυαν το Αφγανιστάν και το 
Ιράκ, υποκινούσαν πραξικοπήματα στη Λατινική 
Αμερική, τριχοτομούσαν τη Λιβύη και ο κατάλογος 
επεμβάσεων δεν έχει τελειωμό.

Το όραμα παραμένει ζωντανό
Η ΕΣΣΔ διαλύθηκε και οι ευθύνες μπορούν 
να αποδίδονται κατά το δοκούν σε ηγέτες, 
προσωπικότητες και οργανισμούς, ενίοτε με 
αφοριστικούς χαρακτηρισμούς και δοσμένες 
απαντήσεις. Η ουσία όμως είναι η κριτική 
αποτίμηση της εβδομηκονταετούς οικοδόμησης 
του σοσιαλισμού, των επιτευγμάτων, των λαθών 
και των στρεβλώσεων, με στόχο το ξεδίπλωμα 
του οράματος του σοσιαλισμού και την ενίσχυση 
του στις συνειδήσεις των εργαζομένων. Παρά 
το πισωγύρισμα με την υποστολή της σημαίας 
και τη διάλυση του πρώτου εργατικού κράτους 
στον κόσμο, οι ιδέες δεν υποστέλλονται και 
δεν διαλύονται. Ο αγώνας για την κοινωνία της 
ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο 
αγώνας για την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο συνεχίζεται. Ο 
σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και θα έρθει ξανά 
στο προσκήνιο, η επανάσταση «θα ξανασυμβεί 
με χίλιους τρόπους, όσο θα υπάρχουν οι αιτίες 
οι παλιές εκείνες που ανάψανε του Οκτώβρη 
τις φωτιές».

•Άλκης Συλικιώτης
Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ
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Μικρός Πρίγκιπας
Το αριστούργημα του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας 

ανεβαίνει (ξανά) στη σκηνή από το Θέατρο Piccolo σε σκηνοθεσία της 
Βασιλικής Ανδρέου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή παράσταση που 
συνδυάζει την τεχνική της life size κούκλας και των human puppets, 
ιδανική για μικρούς και μεγάλους θεατές.

Πότε: Σάββατο στις 15:30, 08/10, 22/10, 29/10 & Κυριακή στις 11:00 02/10, 
9/10, 23/10, 30/10)

Που: Flea Theatre (Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί), Λευκωσία
Πληροφορίες:  94 409100

Επείγον email από τον κύριο Τσέχωφ
Ο λόγος για ένα έργο βασισμένο σε διηγήματα και θεατρικά έργα του Άντον 

Τσέχωφ και στο έργο Ο καλός γιατρός του Νιλ Σάιμον. Τη σκηνοθεσία 
υπογράφουν οι Σταύρος Λούρας και η Χριστίνα Παυλίδου. Σε μια εποχή 
όπου ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη και οι κάθε λογής κρίσεις 
(οικονομική, επιδημιολογική κλπ.) απαξιώνουν την ανθρώπινη ζωή είναι 
επιτακτική ανάγκη να θυμηθούμε και να εμβαθύνουμε και πάλι σε ένα 
θέατρο που τοποθετεί στο κέντρο τον άνθρωπο. 

Ο Τσέχωφ μας θυμίζει πως ο καλύτερος τρόπος για να αγαπήσουμε ξανά 
τους ανθρώπους είναι να γράφουμε για τις ιστορίες τους. Το επείγον e-mail 

του κυρίου Τσέχωφ προς όλους μας είναι μια αποστομωτική απάντηση στην 
μονοχρωμία της καθημερινότητας και την βία. Πέντε ηθοποιοί ξεδιπλώνουν επί 

σκηνής την κωμική πλευρά του έρωτα και του θανάτου, «βγάζοντας τη γλώσσα» στη σκληρή 
πραγματικότητα.

Πότε και Που: 02, 08, 09, 19, 23, 26, 30 Οκτωβρίου, Θέατρο Δέντρο, Λευκωσία | 15 Οκτωβρίου, 
Μαρκίδειο Θέατρο, Πάφος | 29 Οκτωβρίου, Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός.
Πληροφορίες: 99 520835 |  www.soldouttickets.com.cy

Χορεύοντας στη Λουνάσα
Η Θεατρική Ομάδα Persona εγκαινιάζει τη νέα θεατρική σεζόν με το 

αριστούργημα του Brian Friel που απέσπασε τρία θεατρικά βραβεία 
Tony Χορεύοντας στη Λουνάσα. Πρόκειται για ένα τρυφερό έργο 

μνήμης για την αναζήτηση ταυτότητας και τα χαμένα όνειρα, με 
έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, κι ένα αλληγορικό ταξίδι στην 
πολύπαθη ιστορία της Ιρλανδίας, το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη ψευδαίσθηση, αφήνοντας μια νοσταλγική, 
γλυκόπικρη γεύση στον αέρα.

Πότε: Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8:30 μ.μ. 
μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, τις Δευτέρες 10 & 17 Οκτωβρίου και την Τρίτη 18 

Οκτωβρίου

Που: Wherehaus 612 (Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Παλλουριώτισσα), Λευκωσία
Πληροφορίες: 70000138

Το Μινόρε
Το θεατρικό έργο Το μινόρε κατεβαίνει στην Κύπρο για 
περιορισμένες εμφανίσεις. Είναι ένα μουσικοθεατρικό οδοιπορικό 
μέσα στα σκοτάδια και τους καπνούς του Πειραιά του ‘30, για τους 
ρεμπέτες, τους ανυπότακτους, τους ανθρώπους του περιθωρίου, 

που λυτρώθηκαν μέσα από τη μουσική τους και την έφεραν από «την 
υπόγεια την ταβέρνα» στα σαλόνια, στις καρδιές και στα χείλια μας. Θα 

παίζουν οι Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης και άλλοι.

Πότε: Τρίτη 04 & Τέταρτη 05 Οκτωβρίου
Που: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Λευκωσία
Πληροφορίες: www.tickethour.com

Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού
Η ΕΘΑΛ ξεκινά τη νέα θεατρική περίοδο με τη μαύρη κωμωδία 
Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού του Ιάκωβου Καμπανέλλη, έργο 
σταθμός της μεταπολιτευτικής περιόδου στην Ελλάδα. Το 2022 έχει 
ανακηρυχθεί ως «Έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη» και η ΕΘΑΛ επιλέγει 
να τιμήσει τον πατριάρχη της Σύγχρονης Ελληνικής Δραματουργίας. 

Το έργο παρουσιάζει με αμεσότητα και ρεαλισμό την αιώνια μάχη 
για κυριαρχία του καινούριου πάνω στο παλιό. Τα επτά αδέρφια της 

ιστορίας δεν αποτελούν εξαίρεση και δεν πράττουν τίποτα πρωτοφανές. 
Επιχειρούν να αποδεσμευτούν από τα δεσμά που τους επιβάλλει η – 

οικονομική κυρίως- εξάρτηση από τον πατέρα τους και να επιβληθεί ο ένας 
στον άλλο, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους και μεταχειριζόμενοι όποιο μέσο 

μπορούν. Μια μάχη που μαίνεται ακόμα και σήμερα και προεκτείνεται από το ιδιωτικό της 
οικογένειας στο συλλογικό της παγκόσμιας κοινωνίας.
Πότε και Που: 13, 14 & 15 Οκτωβρίου 2022, 20:30 &16 Οκτωβρίου 2022,  18:30, Θέατρο 
Δέντρο, Λευκωσία
18, 21, 22, 25, 28 & 29 Οκτωβρίου 2022, 20:30 & 23 και 30 Οκτωβρίου 2022, 18:30 Θέατρο ΕΘΑΛ, 
Λεμεσός
Πληροφορίες: 25 877827

13ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής 
Φάρος

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος έχει ετοιμάσει ένα συναρπαστικό 
πρόγραμμα για τη Φθινοπωρινή του σαιζόν, κάνοντας όπως 
πάντα την αρχή με το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής 
Φάρος. Φανερώνοντας τη βαθιά αφοσίωση του Ιδρύματος 
στη δημιουργικότητα και τη μουσική καινοτομία, πρόκειται 
για το πρώτο φεστιβάλ νέας μουσικής που θεσπίστηκε ποτέ 

στην Κύπρο, και το οποίο αναγνωρίσθηκε από το ξεκίνημά του 
ως ένας από τους πιο πρωτοποριακούς ετήσιους θεσμούς στην 

Ευρώπη. Το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει τέσσερις συναρπαστικές 
συναυλίες, παράλληλα με μια σειρά καινοτόμων διεπιστημονικών 

εκδηλώσεων, όπως εργαστήρια μουσικής, διαλέξεις, και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για τη νεολαία.
Τι και Πότε: 
Fidelio Trio – 5 Οκτωβρίου 
Ρεσιτάλ για Παν Φλάουτο με τον Matthijs Koene –7 Οκτωβρίου 
«Γιορτάζοντας τον Ιωάννη Ξενάκη» Ergon Ensemble –12 Οκτωβρίου 
Trio Zukan –14 Οκτωβρίου
Που: The Shoe Factory, Λευκωσία
Πληροφορίες: 22 663871

7ο Nicosia Book Fest 
Το 7o Nicosia Book Fest από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας 

θα πραγματοποιηθεί στις 13-14-15-16 Οκτωβρίου στο Πάρκο 
Ακρόπολης. Στις 13-14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν 
εργαστήρια και παρουσιάσεις στην αίθουσα ‘Σπηλιές’, 
ενώ στις 15-16 Οκτωβρίου από τις 10:00 π.μ. μέχρι 
και τις 10:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το σύνολο των 
δράσεων του διημέρου με την ταυτόχρονη λειτουργία των 
περιπτέρων των συμμετεχόντων οργανισμών, εκδοτικών 
οίκων και βιβλιοπωλείων. 

Θα συμμετέχουν πέραν των 50 οργανισμών με περίπτερα 
– εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοπωλεία, ενώσεις συγγραφέων, 

πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ξένα πολιτιστικά ιδρύματα και πρεσβείες 
– θα παρουσιαστούν πέραν των 40 συγγραφέων στις διάφορες σκηνές παρουσιάσεων – 
λογοτεχνική και παιδική – θα γίνουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, ενώ στην κεντρική σκηνή του 
Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Συνολικά η συμμετοχή 
συγγραφέων στο Φεστιβάλ αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 άτομα.
Πότε: 13-14-15-16 Οκτώβριου 2022
Που: Πάρκο Ακρόπολης, Λευκωσία
Πληροφορίες: nicosiabookfestival@gmail.com, 22432111

ΕΔΟΝ Λευκωσίας
Θεατρική παράσταση No money no honey διασκευή του έργου του Ντάριο Φο Δεν πληρώνω- 
δεν πληρώνω, από τη θεατρική ομάδα της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας.. *Η παράσταση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 35ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του 
ΘΟΚ
Πότε: 31/10 στις 20:00
Πού: Θέατρο ΠΕΟ, Λευκωσία
Πληροφορίες: 99187204

Στο σανίδι

Βάλε μουσική

Εκδηλώσεις
της Οργάνωσης μας

Οκτώβρης
2022
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HΠαγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής γιορτάζεται κάθε 
χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου-φέτος 
δηλαδή, στις 03 Οκτωβρίου 2022. Η πρωτοβουλία 
ανήκει στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) και 
στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα, 

που είναι κομβικής σημασίας τόσο για την αστική, όσο και για 
την πολιτιστική ανάπτυξη.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, κάνουμε 
μια αναδρομή στην πολιτική διάσταση της και στο πως αυτή 
επηρεάζει ή επηρεάζεται από την εκάστοτε εποχή.

Η πολιτική και η αρχιτεκτονική βρίσκονται σε στενή και άμεση 
σχέση. Κυρίως όμως η πολιτική είναι αυτή που επηρεάζει 
την αρχιτεκτονική, αλλά και την πολεοδομία με νόμους, 
χρηματοδοτήσεις και διαγωνισμούς για δημόσια έργα και άλλους 
παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την εκάστοτε αρχιτεκτονική 
και πολεοδομική διαδικασία. Παράλληλα ωστόσο, οι πολιτικοί 
ηγέτες κάθε χώρας και εποχής χρησιμοποιούσαν, χρησιμοποιούν 
και αναπόφευκτα θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ως μέσο 
προώθησης και προπαγάνδισης της ιδεολογίας τους, τον τομέα 
αυτό είτε με σημαντικά δημόσια (κυρίως) έργα, τον σχεδιασμό 
και την ανέγερση ενός μνημείου ή θρησκευτικού κτιρίου, είτε με 
την διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου. Τα παραδείγματα που 
αποδεικνύουν και υποστηρίζουν τα πιο πάνω ποικίλουν, αρκεί 
να ρίξουμε μια ματιά στο - όχι και τόσο - μακρινό παρελθόν.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, τόσο κατά τον Πρώτο και 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο τομέας της αρχιτεκτονικής 
είχε να διαδραματίσει έναν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο. 

Συγκεκριμένα, με την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η 
αρχιτεκτονική κλήθηκε άμεσα να λύσει ένα μείζον πρόβλημα. 
Μετά την καταστροφή εκατομμυρίων κατοικιών, δημιουργήθηκε 
η ανάγκη  στέγασης όσων έχασαν τα σπίτια τους, αλλά και των 
προσφυγικών ομάδων. Σε αυτή την γραμμή, αναπτύχθηκαν 
σχεδιασμοί για μαζικές κατοικίες και συγκροτήματα με σκοπό 
την εξυπηρέτηση και την στέγαση όσο το δυνατόν περισσότερου 
πληθυσμού. Έτσι αναπτύχθηκαν αρχιτεκτονικά κινήματα, 
όπως αυτό του Μπρουταλισμού, το οποίο εμφανίστηκε κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 στο Ηνωμένο Βασίλειο με 
τα έργα ανοικοδόμησης της μεταπολεμικής εποχής και είχε 
ως χαρακτηριστικά του την έντονη γραμμικότητα στην μορφή 
των κτιρίων, τα ξεκάθαρα σχήματα, τα εμφανή υλικά και την 
εκτεταμένη χρήση του σκυροδέματος (μπετόν).  

Προς το συμφέρον του λαού, η 
αρχιτεκτονική στην Σοβιετική Ένωση
Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό παράδειγμα για το 
πως η πολιτική επηρεάζει θετικά την αρχιτεκτονική και την 
πολεοδομία είναι η περίοδος της Σοβιετικής Ένωσης, όπου 
η αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό για τον 
σχεδιασμό και την ανέγερση σημαντικών πολιτιστικών και 
άλλων έργων. Πάνω σε αυτή τη βάση εκδοθήκαν διατάγματα, 
με ένα εξ αυτών να αναφέρεται στην αναδιοργάνωση του τομέα 
της Τέχνης, με επίκεντρο πλέον τον εργαζόμενο λαό και την 
πάλη του για τη δημιουργία μιας νέα κοινωνίας, απαλλαγμένης 
από την εκμετάλλευση και τους πολέμους. 

Ειδικότερα, τη δεκαετία του 1950 (την μεταπολεμική δηλαδή 
εποχή) ανεγέρθηκαν οι «εργατικές πολυκατοικίες του 
σοσιαλισμού» σε χώρες οι οποίες μόλις είχαν βγει από τον πόλεμο, 
όντας ουσιαστικά τσακισμένες, με την ανάγκη να στεγάσουν 
τον λαό τους που είχε χάσει τα σπίτια του. Επίσης, υπήρχε η 
ανάγκη να αναστηλώσουν μνημεία και κτίρια πολιτιστικής 
κληρονομιάς, μουσεία για να διατηρήσουν την ιστορική μνήμη, 
σχολεία, νοσοκομεία για να εξυπηρετούν τον λαό, σχεδιάζοντας 
συνάμα ευρύχωρες λεωφόρους, χώρους πράσινου και πάρκα. 
Ακόμα οι Σοβιετικοί επισκεύαζαν και αποκαθιστούσαν εκκλησίες 
και μοναστήρια, γεγονός που αποδεικνύει την ανακρίβεια του 
κυρίαρχου ιστορικού αφηγήματος. Για παράδειγμα, στα τσεχικά 
(τότε τσεχοσλοβακικά) εδάφη, η Σοβιετική Ένωση ολοκλήρωσε 
με επιτυχία το πρόγραμμα στέγασης όλων των πολιτών μέσα 
σε τρία χρόνια, παρέχοντας στην κάθε οικογένεια διαμέρισμα 
αναλόγως των μελών της.

Παράλληλα εκείνη την περίοδο, τέθηκαν οι βάσεις για την 
σύγχρονη αρχιτεκτονική με βασικό στοιχείο την απλότητα 
και το λειτουργικό συνδυασμό των αρχιτεκτονικών μορφών 
με το περιεχόμενο της κάθε κατασκευής. Έτσι, η σοβιετική 
αρχιτεκτονική επηρέασε πολλά κινήματα της καπιταλιστικής 
Δύσης. Οι πρωτοποριακές και μεγαλεπήβολες ιδέες 
των αρχιτεκτόνων του κονστρουκτιβιστικού κινήματος  
προβλήθηκαν στα πλαίσια των εκθέσεων της Σοβιετικής τέχνης 

στις μεγαλουπόλεις του εξωτερικού προκαλώντας 
θαυμασμό, παρόλο που οι περισσότερες δεν ήταν 
εφικτό να υλοποιηθούν εκείνη τη εποχή, κυρίως 
λόγω της έλλειψης πόρων και μέσων. 

Στα χέρια της άρχουσας τάξης, ως 
όπλο ενάντια στο λαό
Ένα εντυπωσιακό αλλά αρνητικό στη ολότητα του 
παράδειγμα για το πως επηρεάζει και επηρεάζεται 
η αρχιτεκτονική από ένα ολοκληρωτικό και 
φασιστικό καθεστώς, είναι η Γερμανία των Ναζί και 
του Τρίτου Ράιχ. Οι αρχιτέκτονες της ναζιστικής 
Γερμανίας, με πρωτοστάτη των Albert Speer, 
χρησιμοποίησαν μεγαλόπρεπα σχέδια επηρεασμένα 
από την αρχιτεκτονική της Αρχαίας Ελλάδας, για 
να διατυμπανίσουν στον κόσμο, και πρώτιστα 
στους Γερμανούς, ότι αυτοί αποτελούσαν τους 
συνεχιστές της αρχαίας Ρώμης και Ελλάδας, δηλαδή 
την «άρια φυλή». Έτσι αποσκοπούσαν με τα έργα 
τους στην επίδειξη της δόξας και του θριάμβου του 
Ναζιστικού καθεστώτος, την δημόσια αποδοχή του 
και την διαιώνισή του, μέσω της προπαγάνδας που 
ασκούσαν.

Ο πόλεμος και η καταστροφή είναι δυο αλληλένδετα 
φαινόμενα, όμως για τους Ναζί η καταστροφή δεν ήταν το 
αναγκαίο συνεπακόλουθο του πολέμου. Συνεπακόλουθό του 
ήταν ο προγραμματικός και αρχιτεκτονικός τους σκοπός. 
«Οι κατεστραμμένες πόλεις» έλεγε ο Χίτλερ το 1944 «θα 
ξαναγεννηθούν ωραιότερες από πριν». «Αυτό το έργο της 
καταστροφής θα αποδειχθεί ευλογία… Δεν χύνουμε ούτε ένα 
δάκρυ για το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής των κτιρίων», 
έλεγε ο Konstanty Gutschow, ένας από τους αρχιτέκτονές 
του Χίτλερ. Η ολοκληρωτική ανοικοδόμησή 
της πόλης, προαπαιτούσε τον «ολοκληρωτικό 
πόλεμο», σύμφωνα με τον Joseph Goebbels και 
την ολοκληρωτική καταστροφή.  

Επιπρόσθετα, οι Ναζί χρησιμοποίησαν την 
αρχιτεκτονική ως εργαλείο συστηματικής 
εξόντωσης ανθρώπων. Στο παράδειγμα της 
ναζιστικής Γερμανίας, πιάνοντας το νήμα από 
τις υπέρλαμπρες αρχιτεκτονικές φιλοδοξίες 
του ναζιστικού καθεστώτος, φτάνουμε στον 
σχεδιασμό αυτών που γνωρίζουμε ως στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. 

Έχοντας επίσης πολύ καλή γνώση της επιρροής 
που μπορούσαν να ασκήσουν τα σύμβολα της 
τέχνης, των επικοινωνιακών μέσων και της 
αρχιτεκτονικής πάνω στις μάζες, ο Αδόλφος 
Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή τους 
συνδυαστικά, ώστε να οδηγηθεί στην «άνευ 
όρων εξουσία» και να εμποτίσει τη ναζιστική του 
ιδεολογία στο Γερμανικό έθνος. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί ο «Καθεδρικός του Φωτός», 
ένα αισθητικό δρώμενο των συγκεντρώσεων του Ναζιστικού 
Κόμματος στη Νυρεμβέργη από το 1934 έως το 1938, το οποίο 
σχεδίασε ο Albert Speer, αρχιτέκτονας και στενός συνεργάτης 
του Χίτλερ, για εντυπωσιασμό των μαζών. 

Εν κατακλείδι  
Πού καταλήγουμε λοιπόν; Με την γνώση των πιο πάνω πλέον, 
αντιλαμβάνεται κανείς πως η Αρχιτεκτονική και το πολιτικό 
υπόβαθρο κάθε εποχής, αποτελούν ένα συνδυασμό που μπορεί 
να επηρεάσει και να καθορίσει την εξέλιξη της ιστορίας μέσα 
από τον σχεδιασμό και την ανέγερση διαφόρων έργων. Στο 
παράδειγμα της ναζιστικής Γερμανίας, υπηρέτησε την ανάγκη 
χειραγώγησης των μαζών για καθιέρωση των Ναζί ως «η άρια 
φυλή», με την παράλληλη υποβάθμιση και εξόντωση όσων 
λαών διέφεραν, ενώ στο παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης 
υπηρέτησε τον λαό, τις ανάγκες του και την δημιουργία μιας 
ποιοτικά ανώτερης κοινωνίας. 

•Βασίλης Ευθυμίου,
Φοιτητής Αρχιτεκτονικής
Μέλος Πολιτιστικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΟΝ 

Οκτώβρης
2022
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«Αγαπητοί Σύντροφοι,

Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, χαιρετίζουμε την 8η Κατασκήνωση Στελεχών «Κολεκτίβων 
Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας» και σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Ως ΕΔΟΝ έχουμε έντονη 
την πεποίθηση πως τέτοιου είδους διοργανώσεις μπορούν να είναι πραγματικά εποικοδομητικές για τις 
Κομμουνιστικές Οργανώσεις Νεολαίας, εφόσον αποτελούν μια πρώτης τάξης ευκαιρία σύσφιξης των 
συντροφικών δεσμών μεταξύ των οργανώσεων μας. Το πλέον σημαντικό όμως είναι το ότι μέσω τέτοιων 
διοργανώσεων δίνεται βήμα σε όλους εμάς να ανταλλάξουμε απόψεις, να αξιολογήσουμε τακτικές, να 
μοιραστούμε εμπειρίες και σε ορισμένες περιπτώσεις διαλεκτικά να υιοθετήσουμε συστατικά στοιχεία από 
τη δράση αδελφικών μας οργανώσεων που κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
αναβάθμιση και της δικής μας δουλειάς. 

Στην Κύπρο, η εργατική τάξη και ο Κυπριακός Λαός στο σύνολο του βιώνουν μια πραγματικά σκληρή 
κατάσταση. Την ίδια στιγμή που η τουρκική κατοχή στο 37% του νησιού μας παραμένει για 48 χρόνια και 
ο Ιμπεριαλισμός συνεχίζει να πληγώνει με τις βάσεις και τους στρατούς του το σώμα της πατρίδας μας 
η νέα καπιταλιστική κρίση σε συνδυασμό με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης τσακίζουν 
τον κόσμο της εργασίας και πόσο μάλλον τους νέους εργαζόμενους. Ανατιμήσεις, μισθοί πείνας, ψηλά 
ενοίκια, ιδιωτικοποιήσεις, διαφθορά και αυταρχισμός συνθέτουν την Κυπριακή πραγματικότητα. 
Φυσικά η πιο πάνω εικόνα, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Η εργατική 
τάξη καλείται για ακόμα μια φορά να πληρώσει την καπιταλιστική κρίση ενώ οι κυρίαρχές τάξεις, οι 
εκμεταλλευτές δηλαδή των εργαζομένων, πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους. 

Μεγαλύτερο θύμα της όλης κατάστασης είναι για ακόμα μια φορά οι νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι βλέπουν 
τα όνειρα τους να κουτσουρεύονται και το μέλλον τους να υποθηκεύεται στον βωμό της καπιταλιστικής 
οικονομίας. Στην Κύπρο, η νεολαία και οι νέοι εργαζόμενοι δέχονται ολομέτωπη επίθεση εφόσον η οικονομική 
τους θέση δυσχεραίνει και οδεύουν όλο περισσότερο προς την εξαθλίωση. Το κλασσικό πλαίσιο εκμετάλλευσης 
που βιώνουν οι νέοι εργάτες διατηρείται με βασικότερα χαρακτηριστικά την απουσία συλλογικών συμβάσεων, 
τους χαμηλούς μισθούς και τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Σε αυτό προστίθενται συνεχώς και νέες-σύγχρονες 
θα λέγαμε- μορφές εκμετάλλευσης των νέων. Η αρρύθμιστη τηλεργασία αποτελεί από την πανδημία και εντεύθεν 
ένα νέο μέσο εκμετάλλευσης στα χέρια της εργοδοσίας. Ταυτόχρονα η ‘ελαστική’ εργασία και τα ευέλικτα ωράρια 
χαρακτηρίζουν την νέο-διαμορφωμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η νεολαία της εργατικής τάξης. Η δεξιά 
κυβέρνηση πανηγυρίζει διαρκώς για την μείωση της ανεργίας στο 4% αποκρύβοντας συνειδητά πως μια σοβαρή μάζα 
της κοινωνικής πλειοψηφίας εργάζεται κάτω από μορφή ‘ελαστικής εργασίας’. Ταυτόχρονα η ελαστική εργασία σε 
συνδυασμό με την εμφάνιση νέων κλάδων εργασίας θέτουν σοβαρά εμπόδια στην συνδικαλιστική οργάνωση των 
νέων. Μπροστά σε αυτή τη νέα επίθεση κατά της τάξης μας και τις νέες μορφές εκμετάλλευσης, ως ΕΔΟΝ επιδιώκουμε 
να ενδυναμώνουμε την πάλη μας ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της. Την ίδια ώρα πιστεύουμε 
ακράδαντα πως αυτές οι νέες μορφές εκμετάλλευσης επιτάσσουν την ανάπτυξη νέων μορφών πάλης από πλευράς της 
εργατικής τάξης και της επαναστατικής νεολαίας. Όπως εύστοχα διατύπωνε ο ηγέτης του Παγκόσμιου προλεταριάτου, 
Β.Ι. Λενιν ‘’ «Μην αντιγράφετε την τακτική μας, αλλά να αναλύετε τα αίτια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, τις 
συνθήκες που δημιούργησαν αυτή την τακτική, και τα αποτελέσματα της. Προχωρήστε πέρα από το «γράμμα» και 
εφαρμόστε το «πνεύμα», το νόημα και τα μαθήματα της εμπειρίας μας». 

Κάτω από αυτές συνθήκες, όπου μια νέα επίθεση 
διεξάγεται ενάντια στην εργατική τάξη, η συνδικαλιστική 

οργάνωση και οι συνδικαλιστικοί αγώνες γίνονται ακόμα 
πιο επιτακτικοί.  Η Κομμουνιστική Νεολαία είναι έντονα 
επιφορτισμένη λοιπόν με την ευθύνη της παρέμβασης 

ανάμεσα στις μάζες της εργαζόμενης νεολαίας. Φυσικά 
για να γίνει ορθώς κατανοητή η δράση μας στο πεδίο του 
συνδικαλισμού, οφείλουμε σύντομα να αναλύσουμε το 

πως λειτουργεί ο συνδικαλισμός στην Κύπρο. Στην Κύπρο 
δεν ακολουθείτε το κλασσικό μοντέλο συνδικαλισμού αλλά  
το πολυσυνδικαλιστικό μοντέλο. Βάσει αυτού υπάρχουν 

αυτονομημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες 
πρόσκεινται στον ένα ή τον άλλο χώρο, έχουν άμεση παρέμβαση 

στους χώρους δουλειάς και προς την εργοδοσία και οι εργάτες 
οργανώνονται απευθείας σε αυτές. Η ταξική συνδικαλιστική 
οργάνωση, είναι η ΠΕΟ, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του Λαϊκού κινήματος και δραστηριοποιείται σε αρκετούς χώρους 
δουλειάς (ΠΕΟ οικοδόμων, ΠΕΟ λιμενεργατών κτλ.).

Ποια είναι λοιπόν τα καθήκοντα μας ως Κομμουνιστική Νεολαία 
και ποια η παρέμβαση μας σε αυτό το πολύπλοκο πεδίο του 
συνδικαλισμού στην Κύπρο? Πρώτα και κύρια η τροφοδότηση και 

η ενίσχυση της ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με τα μέλη και τα 
στελέχη μας, ούτως ώστε να ενισχυθεί η παρουσία και η παρέμβαση 
της παντού. Κατά δεύτερον, πρώτιστης σημασίας είναι η δικιά μας 

απευθείας παρέμβαση στους νέους, ως ΕΔΟΝ. Η οργάνωση όσο 
περισσότερων συνειδητών νέων στις γραμμές μας σε συνδυασμό με 
πλατιές εκστρατείες ενημέρωσης που διεξάγουμε ανάμεσα στις μάζες 

των νέων εργαζομένων συνιστούν εχέγγυο για την ενδυνάμωση του 
ταξικού συνδικαλισμού. Ένα παράδειγμα τέτοιας δράσης ήταν όταν ως 
ΕΔΟΝ σε συνεννόηση και με την ΠΕΟ, εγκαινιάσαμε μια εκστρατεία στους 

χώρους δουλειάς με τίτλο ‘Μισθοί, τιμές και κέρδη’’ όπου απευθυνθήκαμε 
μαζικά στους νέους της εργατικής τάξης. Τρίτο βασικό μας καθήκον είναι 
η ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης και η δημιουργία συνδικαλιστικής 

οργάνωσης εκεί και όπου δεν υπάρχει. Την δεδομένη στιγμή στο 50% των 
χώρων δουλειάς- κυρίως στους νέους και ψηφιακούς τομείς εργασίας- 

δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση πράγμα ιδιαίτερα αρνητικό για την 
υπόθεση της προάσπισης των κεκτημένων των νέων και της τάξης μας. 

Φυσικά, η δράση της Κομμουνιστικής νεολαίας ανάμεσα στους νέους δεν 
κρίνεται μόνο σε συνάρτηση με τα δρόμενα στον συνδικαλιστικό τομέα. Η 

οργάνωση μας αγωνίζεται με τους νέους, καθοδηγώντας τους μεγάλους 
αγώνες τους, σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής σε όλο το 

φάσμα της νεολαίας. Στο μαθητικό κίνημα, έχοντας κατακτήσει το 
κεντρικό όργανο εκπροσώπησης των μαθητών, έχουμε ξεσηκώσει 

χιλιάδες μαθητές ενάντια στα αντι-παιδαγωγικά εκτρώματα της 
δεξιάς κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, διοργανώσαμε πορείες 

χιλιάδων έξω από το Υπουργείο Παιδείας και το Προεδρικό, 
συγκλονίσαμε τα δημόσια σχολεία με μαζικές αποχές ενώ 

διοργανώσαμε δημοψηφίσματα σε κάθε σχολείο, σε 
κάθε γωνιά της Κύπρου όπου οι μαθητές συντριπτικά 

καταδίκασαν τις πολιτικές της κυβέρνησης. Με 
πυρήνες σε κάθε σχολείο και στους χώρους όπου 

συχνάζουν οι μαθητές, χωρίς να υποτιμούμε κανένα 
μέσο επικοινωνίας μαζί τους, επιδιώκουμε την 

συνεχή μαζικοποίηση μας στο μαθητικό κίνημα 
και κατά συνέχεια την περαιτέρω πολιτική 

συνειδητοποίηση αυτών των μαζών. 

Στους φοιτητές, η Οργάνωση μας έχει 
ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους 

φοιτητές μέσω της Προοδευτικής Κίνησης 
Φοιτητών.
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Τοποθέτηση της ΕΔΟΝ στο Διεθνές Σεμινάριο που διοργάνωσε
η Colectivos de Jóvenes Comunistas
Από τις 18 μέχρι τις 21 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 8η Κατασκήνωση Στελεχών της Οργάνωσης 
«Κολεκτίβων Νέων Κομμουνιστών Ισπανίας» (Colectivos de Jóvenes Comunistas, CJC), με θέμα «H σύγχρονη εργασιακή 
πραγματικότητα για τους νέους και οι προκλήσεις για τους κομμουνιστές». Στην Κατασκήνωση συμμετείχαν, πέραν 
των Ισπανών συναγωνιστών, αντιπρόσωποι Οργανώσεων Νεολαίας από διάφορες χώρες.

Με ιδιαίτερη χαρά, ως ΕΔΟΝ αποδεχθήκαμε την πρόσκληση των συναγωνιστών από την Ισπανία για τη συμμετοχή 
μας στην Κατασκήνωση. Την Οργάνωση εκπροσώπησαν οι συναγωνιστές Χρίστος Μακρής, μέλος του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Παναγιώτης Γεωργίου, μέλος του Φοιτητικό Συμβουλίου.

Η αποστολή της ΕΔΟΝ στην Ισπανία, αφενός είχε την ευκαιρία να αντλήσει από την εμπειρία των συντρόφων 
στην Ισπανία, και αφετέρου να μεταφέρει τις δικές μας θέσεις, αναλύσεις και πρακτικές σε διεθνές επίπεδο.
Στα πλαίσια της Κατασκήνωσης Στελεχών, πραγματοποιήθηκε Διεθνές Σεμινάριο με θέμα τις «Σύγχρονες 
μορφές εκμετάλλευσης των εργαζομένων, και το ρόλο της νεολαίας στην οργάνωση της εργατικής τάξης». 
Λόγω της επικαιρότητας του θέματος, αλλά και ως συμβολή στην καίρια αυτή συζήτηση που απασχολεί το 
διεθνές κομμουνιστικό νεολαιίστικο κίνημα, παραθέτουμε αυτούσια την τοποθέτηση της ΕΔΟΝ στο Σεμινάριο:
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Ως οργάνωση 
δραστηριοποιούμαστε 
στους χώρους σπουδών της Κύπρου, 
σε 8 πόλεις σπουδών στην Ελλάδα, στην 
Βουλγαρία, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Αναπτύσσοντας πλούσια συνδικαλιστική, 
μορφωτική και πολιτιστική δράση, η Προοδευτική 
αγκαλιάζεται σήμερα από χιλιάδες φοιτητές στους 
πιο πάνω χώρους σπουδών. Την ίδια στιγμή που 
παλεύουμε για την κατάκτηση πλειοψηφιών στα 
όργανα εκπροσώπησης των φοιτητών, κόντρα στις 
διάφορες αντιδραστικές παρατάξεις, αποβλέπουμε 
στο να είμαστε μπροστάρηδες των ευρύτερων αγώνων 
των φοιτητών. Έχοντας ως προμετωπίδα τα βασικά και 
ουσιαστικά μας συνθήματα, επιχειρούμε να έχουμε ηχηρή 
παρέμβαση στα πανεπιστήμια, στους χώρους συνεύρεσης 
ενώ την ίδια ώρα γίνονται άλματα προόδου και στον τομέα της 
ψηφιακής επικοινωνίας, πράγμα που επιτάσσουν οι καιροί. Με 
τις όποιες αδυναμίες της, η οργάνωση ανάμεσα στους φοιτητές 
παραμένει το ελπιδοφόρο απόθεμα της Κομμουνιστικής Νεολαίας 
του νησιού μας. 

Όσον αφορά την  οργάνωση ανάμεσα στους νέους εργάτες, κύριοι πυλώνες 
της δράσης μας αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Την ίδια στιγμή, ως ΕΔΟΝ 
προσπαθούμε να κάνουμε συνεχώς αισθητή την παρουσία μας στις πλατιές 
μάζες των εργατών με πολλές και πλούσιες δράσεις και εκδηλώσεις διαφόρων 
μορφών: Πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, οικονομικές και άλλες. 
Η οργάνωση μας λοιπόν, κάνει πλατύ κάλεσμα στις μάζες της νεολαίας. Βάζοντας 
μπροστά τα άμεσα, τα ‘οικονομικά’ αιτήματα των νέων, οφείλουμε να μετατρέπουμε 
αυτό τον αγώνα σε πολιτικό και έπειτα σε ιδεολογικό, διαπλάθοντας έτσι συνειδήσεις 
και φέρνοντας τους νέους με το μέρος μας. Πάντα έχοντας ανοικτά τα μάτια και τα 
αυτιά μας, με αυτοκριτική διάθεση και πιστοί στην ρήση του Λένιν πως ‘’η επαναστατική 
τάξη για να εκπληρώσει το καθήκον της, πρέπει να ξέρει να κάνει κτήμα της όλες, χωρίς 
την παραμικρή εξαίρεση, τις πλευρές ή τις μορφές της κοινωνικής δράσης’’.  Την ίδια 
στιγμή που ο ταξικός αγώνας εντείνεται, ως ΕΔΟΝ, αναδεικνύουμε την σημασία του 
αντικατοχικού αγώνα εφόσον η απαλλαγή του τόπου μας από τον Τούρκικο και τον 
Νατοϊκό ιμπεριαλισμό και η επανένωση του Λαού μας, αποτελούν βασική παράμετρο 
για να προχωρήσουμε στον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 

Με αυτή την σκληρή πραγματικότητα λοιπόν να πνίγει τον Λαό μας και με την Οργάνωσή μας να έχει να επιτελέσει 
τόσο σημαντικά καθήκοντα, ακόμα ένα σταθμός ζωτικής σημασίας βρίσκεται μπροστά μας. Στην Κύπρο το Φλεβάρη 

του 2023 θα διεξαχθούν Προεδρικές Εκλογές. Ως Οργάνωση και ως Κόμμα, δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη ούτε για 
τις αστικές εκλογές, ούτε για τη διαχείριση του αστικού κράτους. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως καμία ‘καλύτερη’ 

διαχείριση του καπιταλισμού δεν μπορεί να είναι πραγματικά προς όφελος της εργατικής τάξης. Την ίδια ώρα 
όμως αναγνωρίζουμε πως η άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Λαός μας, η ανάγκη των εργατών για την 

άμεση ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων και πρώτιστος η ανάγκη για επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος, 
επιτάσσουν να λάβουμε θέση. Έτσι λοιπόν πρόκειται να στηρίξουμε ως υποψήφιο τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, 

έναν άνθρωπο ανεξάρτητο, έμπειρο διπλωμάτη, με προοδευτικές ευαισθησίες ο οποίος την ίδια ώρα είναι 
ο μόνος που δεν είναι εξαρτημένος ή εκπρόσωπος από τα συμφέροντα της αστικής τάξης ή του κόμματος 

που την εκπροσωπεί. Διατηρώντας πλήρως την πολιτική μας αυτοτέλεια, και με τον στρατηγικό μας στόχο 
σταθερά αμετάβλητο, αυτόν της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους συντρόφους των Κολεκτίβων Νέων Κομμουνιστών 
Ισπανίας για την πρόσκληση τους. Η ποιοτική αυτή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μπορεί να 

αποτελέσει πραγματική δύναμη. Δύναμη στις μάχες και στους αγώνες μας. Δύναμη στην πάλη 
για την οριστική απελευθέρωση του ανθρώπου. Για το τσάκισμα του σάπιου καπιταλισμού 

και την οικοδόμηση της άλλης κοινωνίας, της ανθρώπινης, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. 
Μέχρι την νίκη!»

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Κ.Σ. ΕΔΟΝ
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