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Της Αθανασίας Κωνσταντίνου  

 
Αποστολή στην Αφρική! Συνέντευξη με τη Χρύσω Σιόκκου, παρατηρήτρια 

των εκλογών στο Μάλι. 
 

 
Η συμμετοχή μου στις εκλογικές αυτές αναμετρήσεις ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και 
ιδιαίτερο, καθότι παρακολούθησα με αμεσότητα την προετοιμασία, τη διεξαγωγή 
των εκλογών και το μετεκλογικό κλίμα σε μια χώρα διαφορετικής νοοτροπίας και 

κάτω από τους δικούς της πολιτικούς θεσμούς και νόμους. 
 
Χρύσω, ήσουνα παρατηρήτρια στις πρόσφατες εκλογές στο Μάλι της Αφρικής ως 
απεσταλμένη της ΕΕ. Μίλησε μας για την εμπειρία αυτή.  
 
Τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2013 ήμουν στις Προεδρικές εκλογές και τον Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο στις Βουλευτικές. Το Μάλι είναι πρώην γαλλική αποικία και γι' αυτό, 

η επίσημη γλώσσα είναι η γαλλική.  Ρόλος του παρατηρητή είναι η παρατήρηση της 

εκλογικής διαδικασίας, πριν, κατά και μετά τις εκλογές.  
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Η συμμετοχή μου στις εκλογικές αυτές αναμετρήσεις ήταν κάτι το πρωτόγνωρο 

και ιδιαίτερο, καθότι παρακολούθησα με αμεσότητα την προετοιμασία, την 

διεξαγωγή των εκλογών και το μετεκλογικό κλίμα σε μια χώρα διαφορετικής 

νοοτροπίας και κάτω από τους δικούς της πολιτικούς θεσμούς και νόμους.  Πρέπει 

να σημειώσω ότι η αγαστή συνεργασία που είχαμε με τους υπεύθυνους εκλογικούς 

παράγοντες της κάθε τοπικής υπηρεσίας (Διοικητές Εκλογικών Περιφερειών, 

Αστυνομία, Εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων, κτλ), όπως επίσης και η 

συμπεριφορά των ψηφοφόρων συνέτεινε σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή διεξαγωγή 

των εκλογών.  Γενικότερα, θα έλεγα ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε ήσυχο κλίμα 

χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα και εντάσεις.  Οι ψηφοφόροι 

τηρώντας τους νόμους και τις εκλογικές διαδικασίες, άσκησαν το εκλογικό τους 

δικαίωμα με τάξη και υπομονή, παρά τις μεγάλες ουρές που είχαν σχηματιστεί έξω 

από μερικά εκλογικά κέντρα.  
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Η παρουσία μου στο Μάλι μέσα από την παρατηρητική δραστηριότητα των εκλογών 

ήταν πραγματικά μια σημαντικότατη και εποικοδομητική εμπειρία. Αναμφίβολα, η 

εμπλοκή μου στα πολιτικά δρώμενα αυτής της καινούριας για εμένα χώρας, ήταν 

ξεχωριστή διότι μπόρεσα να γνωρίσω το πολιτικό σύστημα του κράτους και τις 

νομοθεσίες που διέπουν την εκλογική διαδικασία.  Μαζί με την γνωριμία αυτή, 

αξιοσημείωτο ήταν και το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα που πέρασα στο 

συγκεκριμένο Αφρικανικό κράτος ήταν μια μοναδική ευκαιρία να δω από κοντά τον 

τρόπο ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων. 

Tι θυμάσαι πιο έντονα από την αποστολή σου στην Αφρική; 

Αμέσως μετά την άφιξή μου στην χώρα, συνειδητοποίησα ότι ο τρόπος και οι 

συνθήκες ζωής των κατοίκων διαφέρουν εντελώς από τα δικά μας.  Αν και όλοι 

έχουμε δει ντοκιμαντέρ με θέμα την ζωή στην Αφρική, εντούτοις, πολύ σύντομα 

διαπίστωσα ότι η πραγματικότητα και η άμεση επαφή με τους κατοίκους της 

περιοχής, συνταράζουν.  Οι εικόνες που αποτυπώθηκαν στο μυαλό μου ήταν 

συγκλονιστικές και απίστευτες, με πιο έντονα τα συναισθήματα όταν αντίκριζα 

εικόνες με μικρά παιδάκια. 
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Στις αυλές των σπιτιών, είδαμε παιδάκια να κοιμούνται κάτω στο έδαφος, ενώ ένα 

άλλο που έπασχε από τυμπανισμό να κάθεται στο χώμα και να τρώει με τα χέρια 

του από το σκεύος που βρισκόταν μπροστά του, σε ένα όχι και τόσο καθαρό 

περιβάλλον.  Σε πολλές περιπτώσεις, μόλις μας έβλεπαν αντιλαμβάνονταν ότι 

ήμασταν ξένοι και μας πλησίαζαν ζητώντας φαγητό ή και χρήματα, κάνοντας μας να 

νιώθουμε αμήχανα. 

      

 

Ένα τέτοιο περιστατικό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι και το εξής : Σε κάποιο σημείο 

της περιήγησής μας συναντήσαμε μια παρέα από τρία παιδιά.  Ήρθαν κοντά μου και 

με ρώτησαν στα γαλλικά, αν είχα μπισκότα και τους απάντησα αρνητικά, δείχνοντας 

τους ότι κρατούσα μόνο το κινητό μου τηλέφωνο και την φωτογραφική μηχανή.  

Μετά, με ρώτησαν αν έχω λεφτά και τους ξαναείπα όχι.  Τα παιδιά κάτι είπαν 

μεταξύ τους στην τοπική διάλεκτο, κοιτώντας με από πάνω μέχρι κάτω.  Αμέσως 

μετά, το μεγαλύτερο από αυτά, μου έδειξε με νόημα τα αθλητικά μου παπούτσια 

και έπειτα τα δικά του.  Τα κοίταξα.  Δεν χρειάστηκε να πούμε κάτι παραπάνω, 

αφού αυτή η κίνηση των παιδιών ήταν πολύ συγκεκριμένη και αρκετή για να νιώσω 

άβολα και αμήχανα.  Στόχος φυσικά, δεν ήταν το τι θα ένιωθα και η αντίδρασή μου, 

αλλά να μου απαντήσουν πίσω στο « ψέμα » που είπα, γιατί στα μάτια τους, το ότι 
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δεν έχω χρήματα, είναι ψέμα από την στιγμή που έχω την ευχέρεια να αγοράζω ότι 

χρειάζομαι.  
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Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η υποδομή στην χώρα και ιδιαίτερα στην 

αγροτική ζώνη δεν είναι και τόσο καλή.  Χωμάτινοι δρόμοι με λακκούβες, σπίτια και 

σχολεία χωρίς πόρτες και παράθυρα και κακή τηλεπικοινωνία είναι μερικά από 

αυτά που βρίσκει ο επισκέπτης.  Ακόμη και σε μερικά σχολεία που θα 

χρησιμοποιούνταν σαν εκλογικά κέντρα, εκτός του ότι δεν είχαν πορτοπαράθυρα 

στις αίθουσες, δεν είχαν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα όταν βράδιασε και 

μετά το κλείσιμο των καλπών, κατά την ώρα της καταμέτρησης των ψήφων, 

χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε λάμπες πετρελαίου.  

 

      

Κάτι παρόμοιο ισχύει και σε ότι αφορά την κατασκευή των σπιτιών, όπου συχνά, δεν 

ήταν αρκετά στερεή, αφού ήταν χτισμένα με πηλό κυρίως και πέτρες.  Κυριότερο 

μεταφορικό μέσο ήταν οι μοτοσικλέτες, λίγα αυτοκίνητα και μικρά λεωφορεία. 

Δεδομένου ότι σκοπός της αποστολής μου στο Μάλι ήταν η παρατήρηση των 

εκλογών, αν εξαιρέσω τις πολύτιμες εμπειρίες μου στον ρόλο αυτό, τα έντονα 

συναισθήματα που ένιωσα αντικρίζοντας όλη αυτή την κατάσταση, είναι κάτι το 

οποίο θα θυμούμαι για πάντα. 
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Χρύσω, μίλησε μας λίγο για το διαδικαστικό μέρος της αποστολής.  

Η συγκεκριμένη αποστολή στο Μάλι, για μένα, ήταν η πρώτη μου επαφή με τέτοιου 

είδους δραστηριότητες.  Εντύπωση μου έκανε η οργάνωση, η ενδελεχής ενημέρωση 

και η καθοδήγηση που είχαμε σαν παρατηρητές από τα αρμόδια άτομα που 

ηγούντο της αποστολής, διότι ήταν άρτια.  Τα καθήκοντα, αλλά και ο τρόπος δράσης 

μας, μας εξηγήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατόν αποτέλεσμα.  Δόθηκε και ιδιαίτερη σημασία στην υγεία και την ασφάλειά 

μας.  Όλα ήταν τόσο καλά οργανωμένα συμβάλλοντας έτσι στην επιτέλεση του 

έργου μας χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι ότι η 

σύνθεση της Ευρωπαϊκής Αποστολής είναι φυσικά πολυεθνική.  Η ιδιαιτερότητα 

αυτή την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αφού άτομα διαφόρων εθνικοτήτων 

συνεργάζονται για τον ίδιο σκοπό.  Ανεξάρτητα από την διαφορετική κουλτούρα και 

θρησκεία του καθενός, η γαλλική γλώσσα ήταν ένα από τα κοινά που είχαμε, τόσο 

οι παρατηρητές μεταξύ μας, όσο και με τους κατοίκους του Μάλι.  
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Πόσο σημαντική είναι η γνώση της γαλλικής γλώσσας σε τέτοιου είδους 

αποστολές;  

Η γνώση της γαλλικής γλώσσας είχε καταλυτική σημασία στην επαγγελματική μου 

πορεία μου, μετά την αποφοίτησή μου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το τμήμα 

της Γαλλικής Φιλολογίας.  Όπως ανέφερα και στην αρχή της συνέντευξής, αμέσως 

μετά το τέλος των σπουδών μου, ασχολήθηκα με την Κυπριακή Προεδρία του 

Συμβουλίου της ΕΕ, όπου αξιοποιήθηκα σαν Liaison Officer, μεταξύ άλλων και στις 

γαλλικές αποστολές που έρχονταν στην Κύπρο. Η εμπλοκή μου αυτή ήταν 

καθοριστική για την μετέπειτα επιλογή μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

παρατηρήτρια στις εκλογές του Μάλι.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη γλώσσα 

της χώρας είναι τα γαλλικά, οι ενημερώσεις που μας γίνονταν (briefing), όλες οι 

σημειώσεις και τα έντυπα που συμπληρώναμε, καθώς και οι εκθέσεις που έπρεπε 

να παραδώσουμε ήταν στα γαλλικά. 

 

Είναι η γνώση ξένων γλωσσών σημαντικό εφόδιο;   

Αναντίλεκτα, η γνώση ξένων γλωσσών είναι εφόδιο ζωής και προσωπικά, οι 

γνώσεις που αποκόμισα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτέλεσαν διαβατήριο για 

να ανοιχτούν νέοι ορίζοντες μπροστά μου.  Να αναφέρω επίσης ότι κατά την 

φοίτησή μου στο Saint Mary’s School, εκτός από τα γαλλικά, είχα επίσης διδαχθεί 

την αγγλική και ιταλική γλώσσα.  Ωστόσο, προτίμησα να ακολουθήσω τον κλάδο της 

Γαλλικής Γλώσσας, η οποία και αποδείχτηκε πολύτιμο προσόν που με βοήθησε να 

διευρύνω τις προοπτικές μου σε επαγγελματικό επίπεδο, τόσο στην Κύπρο όσο και 

στο εξωτερικό.  Ως απόφοιτη του συγκεκριμένου κλάδου, συστήνω ανεπιφύλακτα 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

*Η Χρύσω Σιόκκου είναι απόφοιτη του τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2012 εργάστηκε ως Liaison Officer για την 

Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  


