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τους να μειώνονται,  το κόστος 

ζωής αυξάνεται, αντί η κυβέρνηση 

να επιστρέψει τουλάχιστον μέρος 

όσων απέκοψε και να βελτιώσει τα 

κριτήρια, μαγειρεύει αριθμούς για να 

δικαιολογήσει τις πολιτικές της. Όλα 

αυτά βέβαια και με τις ευλογίες της 

κυβερνητικής φοιτητικής παράταξης, 

της Πρωτοπορίας.

Την ίδια στιγμή το μέλλον της γενιάς 

μας υποθηκεύεται όσο η πατρίδα μας 

βρίσκεται υπό κατοχή. Η επανένωση 

του τόπου και του λαού μας και μόνο 

μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι θα 

έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε σε 

ένα τόπο που δεν θα βρίσκεται κάτω 

από διαρκή απειλή. Όσο συνεχίζεται 

η υφιστάμενη κατάσταση, τόσο 

πιο απειλητικά θα πλησιάζει και 

η  καταστροφική διχοτόμηση. Η 

στασιμότητα στην οποία μας έχουν 

οδηγήσει οι πολιτικές του Προέδρου 

Αναστασιάδη πρέπει να τερματιστεί και 

να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις 

το συντομότερο στη βάση του πλαισίου 

του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Γκουντέρες και 

των συμφωνημένων αρχών. Όσο 

παραμένει στάσιμο το Κυπριακό όλο 

και περισσότερο θα βρίσκουν εύφορο 

έδαφος οι εθνικιστικές νεοφασιστικές 

οργανώσεις. Το ΕΛΑΜ και οι φοιτητικές 

παρατάξεις του ΕΦΑΕΦΠ, προωθούν 

με περισσότερη ένταση σήμερα τις 

γνωστές εθνικιστικές τους θέσεις 

που δηλητηριάζουν τη νέα γενιά. Σε 

αυτή τους την προσπάθεια βρίσκουν 

δυστυχώς άξιους συμπαραστάτες την 

ΦΠΚ Πρωτοπορία.  

 
Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, στα 

45 χρόνια ζωής της, υπήρξε σταθερά 

η πρωτοπόρα δύναμη διεκδίκησης και 

δημοκρατίας μέσα στο οργανωμένο 

φοιτητικό κίνημα. Επομένως, ο 

ρόλος μας είναι η επίτευξη ενός 

πλατιού μετώπου νεολαίας σε κάθε 

χώρο σπουδών, που θα αντισταθεί 

στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και 

θα υπερασπιστεί το δικαίωμα στη 

μόρφωση και στη ζωή με αξιοπρέπεια 

για όλους. Απαιτείται ένα μαζικό 

και διεκδικητικό φοιτητικό κίνημα, 

με μπροστάρη την ΠΟΦΕΝ και τις 

Φοιτητικές Ενώσεις σε κάθε χώρο 

σπουδών. Το αρνητικό αποτέλεσμα 

στις φοιτητικές εκλογές που μας 

πέρασαν, θέτει πλέον σε σοβαρό 

κίνδυνο το ίδιο τον χαρακτήρα που 

για χρόνια είχε η ΠΟΦΕΝ, εφόσον η 

παράταξη της Πρωτοπορίας θα είναι 

αυτοδύναμη.  

Θα πρέπει λοιπόν, οι καιροί να μας 

πεισμώσουν. Να μην χαρίσουμε 

ότι με δεκαετίες κερδήθηκε από 

τους φοιτητές και το λαό μας. Να 

αγωνιστούμε για επανένωση και 

απελευθέρωση της πατρίδας μας, 

για μια Κύπρο με αφέντη το λαό της 

Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, 

Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους. Να 

δημιουργήσουμε ισχυρό μέτωπο ώστε 

να τσακίσουμε το φασισμό σε κάθε 

χώρο σπουδών!
 

“Τα δικαιώματά σου δεν τα 

ζητιανεύεις, αλλά τα κατακτάς!”

 
•Αντρέας Σόλωνος

Επικεφαλής Προοδευτικής Κ.Φ.

ο τεύχος της 

«Φοιτητικής 

Έπαλξης» που 

κρατάτε στα 

χέριας, αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο 

για κάθε 

φοιτητή, ώστε 

να ενημερωθεί, 

να προβληματιστεί, να αφυπνιστεί 

και να κατανοήσει τις εξελίξεις που 

καθημερινά συντελούναι στη Κύπρο 

και διεθνώς. Ο ρόλος του εκφραστικού 

οργάνου της Προοδευτικής Κ.Φ. γίνεται 

σήμερα ακόμη πιο σημαντικός, καθώς η 

αποπολιτικοποίηση και ο συμβιβασμός 

έχει κατά γενική ομολογία αλώσει τις 

συνειδήσεις της νέας γενιάς. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

διανύουμε τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, 

δεν μπορούν να είναι ξεκομμένες από τη 

σημερινή φτωχοποίηση του λαού μας, 

ένεκα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 

λιτότητας, που ακολουθούνται πιστά 

από τη Κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ 

αλλά και τους όμοιους τους σε όλη 

την Ευρώπη. Πολιτικές που έχουν ως 

φιλοσοφία τους να υποτάξουν και την 

Παιδεία, στη λογική της ιδιωτικοποίησης 

και απορρύθμισης των πάντων για να 

εξυπηρετήσουν τα συμφερόντων των 

λίγων και οικονομικά ισχυρών, εις βάρος 

των υπολοίπων, εις βάρος των φοιτητών. 

Η δημόσια δωρεάν παιδεία βρίσκεται 

πλέον κάτω από μια διαρκή απειλή, 

την ίδια ώρα που το κόστος για να 

σπουδάσουμε ολοένα και αυξάνεται. 

Τα τελευταία έξι χρόνια, διαχρονικά 

δικαιώματα της σπουδάζουσας 

νεολαίας κατακερματίστηκαν 

στο βωμό της λιτότητας, με πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της μείωση 

της κρατικής φοιτητικής μέριμνας 

κατά 24 εκατομμύρια. Ενώ λοιπόν 

σήμερα τα ενοίκια βρίσκονται στα 

ύψη, η πλειοψηφία των κυπριακών 

νοικοκυριών βλέπει τα εισοδήματά 

T
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ο κυπριακό 
πρόβλημα είναι 
ίσως στην πιο 
κρίσιμη και 
επικίνδυνη φάση 

των τελευταίων 6 χρόνων 
διακυβέρνησης Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ. Δυστυχώς για την 
κατάρρευση των συνομιλίων 
στον Κρανς Μοντανά αλλα και τη 
στασιμότητα που ακολούθησε 
στις συνομιλίες μέχρι τώρα, η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη φέρει 
σοβαρές ευθύνες, κάτι που το 
αποτυπώνεται και μέσα από τις 
εκθέσεις του Γ.Γ. ΟΗΕ. 

Η υστεροβουλία που έδειξε ο κ. 
Αναστασιάδης τα περασμένα δύο 
χρόνια μας έβαλε σε μια θέση 
όπου οι συνθήκες που επηρεάζουν 
την επίλυση του Κυπριακού όχι 
μόνο δεν έχουν βελτιωθεί, αλλά 
έχουν χειροτερεύσει. Από τότε 
μέχρι σήμερα, έχουν αυξηθεί 
οι προκλητικές ενέργειες και 
η παρουσία της Τουρκίας στην 
Κυπριακή ΑΟΖ. Η Τουρκία συνεχίζει 
ανενόχλητη να κάνει γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ και να δρομολογεί τον 
εποικισμό της περίκλειστης πόλης 
της Αμμοχώστου στοχεύοντας στη 
δημιουργία τετελεσμένων διά της 
βίας και της παρανομίας. Βρισκόμαστε 
ακριβώς στη φάση, που αν δεν γίνουν 
τα απαραίτητα από τη δική μας πλευρά, 
ένας νέος κύκλος έντασης και αστάθειας 
θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια 
στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης 
και των άλλων τετελεσμένων που θα 
δημιουργηθούν.

Ένα ακόμη ανησυχητικό σημείο που 
αποδεικνύει την κρισιμότητα των στιγμών 
που διανύουμε είναι οι παλινδρομήσεις από 
τον κ. Αναστασιάδη  με τις εναλλακτικές 
μορφές λύσεων που έχει κατά καιρούς 
προτείνει, πέραν της ΔΔΟ. 

T
Ενδεχόμενη επανεκκίνηση συνομιλιών σε 
άλλο πλαίσιο πέραν του συμφωνημένου 
θα είναι ολέθριο για την Κύπρο, αφού 
ουσιαστικά θα δώσει την ευκαιρία στην 
Τουρκία να θέσει τις δικές τις θέσεις ή θα 
καταρρεύσουν οι συνομιλίες για άλλη μια 
φόρα, οδηγώντας τελικά στην οριστική 
διχοτόμηση του νησιού. Διχοτόμηση η οποία 
θα είναι στην ουσία λύση δυο κρατών που 
θα μας βάζει σε σύνορα με την Τουρκία και 
παραδίδουμε ταυτόχρονα οικειοθελώς το 
κατεχόμενο νησί.

Για εμάς το Κυπριακό παραμένει η 
πρώτη μας προτεραιότητα. Για τούτο 
και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια 
για λύση του Κυπριακού, στη βάση 
όμως των συμφωνημένων αρχών, 
που θα απελευθερώνει τον τόπο και 
θα επανενώνει τον λαό μας. Μια 
προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει 
στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως 
αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ, για ένα κράτος με μια και 
μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή 
προσωπικότητα, που θα οδηγεί στην 
πλήρη αποστρατικοποίηση του νησιού, 
μακριά από πολεμικούς οργανισμούς 
όπως το ΝΑΤΟ. 

Ο κ. Αναστασιάδης 
θα πρέπει επιτέλους 
να επαναφέρει όλες 
τις συγκλίσεις που 
επιτεύχθηκαν μέχρι 
σήμερα, να βασιστεί στο 
πλαίσιο Γουντέρες και 
την κοινή διακήρυξη του 
2014, να εκμεταλλευτεί 
το άτυπο έγγραφο 
για τον μηχανισμό 
εφαρμογής της λύσης 
που κατατέθηκε 
στη Διάσκεψη, στο 
οποίο αποδίδεται στις 
εγγυήτριες δυνάμεις 
μόνο συμβουλευτικός 
και όχι εκτελεστικός 
ρόλος και να 
μείνει απόλυτα 
προσηλωμένος στο 
συμφωνημένο πλαίσιο 
λύσης. Ας ελπίσουμε 
ότι οι επόμενοι μήνες 
δεν θα επιβεβαιώσουν 
ξανά το πόσο 
επικίνδυνος είναι. 

•Ρολάνδος 
Κυριάκου
Πρόεδρος 
Προοδευτικής Κ.Φ. 
Βουλγαρίας
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μακρόχρονη πλέον στασιμότητα 
στο Κυπριακό επανέφερε σε 
κάποιο βαθμό την απαισιοδοξία 
ανάμεσα στο λαό μας για μια 
θετική έκβαση της διαδικασίας 
επίλυσής του. Παράλληλα, είτε 

φανερά, είτε συγκαλυμμένα, επανέρχονται 
φωνές είτε για διατήρηση της παρούσας 
κατάστασης, είτε για διχοτομικές λύσεις δύο 
κρατών. 

Η διατήρηση, όμως, της σημερινής 
κατάστασης δεν μπορεί να είναι επιλογή 
όπως και καμιά άλλη πρόταση που οδηγεί 
στην οριστική διχοτόμηση της Κύπρου, 
απευθείας ή διά της πλάγιας οδού. Πρέπει να 
αποδομηθεί η ψευδαίσθηση «ασφάλειας και 
σταθερότητας» που δημιουργείται γύρω από 
τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, 
η οποία σημαίνει εδραίωση και νομιμοποίηση 
των τετελεσμένων της εισβολής και της 
κατοχής και παραχώρηση της κατεχόμενης 
μας πατρίδας στην κατοχική Τουρκία.

Η αναγνώριση ενός δεύτερου κράτους και 
η κανονικοποίηση της διχοτόμησης του 
νησιού και του λαού μας, με ανεξέλεγκτη 
μεταφορά εποίκων και στρατευμάτων 
στο νησί, οδηγεί σε σοβαρούς κινδύνους, 
όπως η μονιμοποίηση της παρουσίας του 
ιμπεριαλισμού και η ανάπτυξη άνισου 
οικονομικού ανταγωνισμού με μια οικονομία 
του μεγέθους της τουρκικής. Η διατήρηση 
της γραμμής αντιπαράταξης ή η αναγνώριση 
συνόρων μέσα στο νησί αφήνει ορατούς και 
διαρκείς τους κινδύνους θερμού επεισοδίου 
ή πολεμικής σύρραξης, απειλώντας την 
ειρήνη στο νησί, αφήνοντας εύφορο έδαφος 
στον εθνικισμό να αναπτυχθεί ακόμα 
περισσότερο. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, επιμένουμε ότι ο μόνος 
δρόμος για το λαό μας, είναι ο άμεσος τερματισμός της κατοχής 
και η επανένωση του τόπου και του λαού μας μέσα από τη 
λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Λύση ενός κράτους 
με μια και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια 
ιθαγένεια, με βασικές αρμοδιότητες που να θωρακίζουν την 
ενότητα του κράτους στην κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, 
με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στη ψηφίσματα του 
ΟΗΕ. 

Μόνο αυτό συνιστά δικαίωση της πατρίδας μας και ανατροπή 
του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος που συντελέστηκε το 1974 σε 
βάρος της Κύπρου. Αυτή η λύση είναι ο έντιμος συμβιβασμός στον 
οποίο έχουν συμφωνήσει η ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή 
κοινότητα και έχει υιοθετηθεί από τον διεθνή παράγοντα. 

Για την Προοδευτική Κ.Φ., ο αγώνας για απελευθέρωση και 
επανένωση της πατρίδας μας αποτελεί και το άμεσο στρατηγικό 
καθήκον των ίδιων των εργαζομένων, φοιτητών, μαθητών και 
κάθε κοινωνικού στρώματος του λαού μας, που έχει ανάγκη μια 
άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 
Στη δική μας αντίληψη, η επανένωση του λαού μας αποτελεί 
την ουσιαστική προϋπόθεση για να διανοίξει μακροπρόθεσμα η 
προοπτική της ειρήνης, της κοινωνικής προόδου και δικαιοσύνης, 
της κυπριακής κοινωνίας που θα υπηρετεί τις πραγματικές και 
σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. 

Το δίλημμα, λοιπόν, δεν είναι Ομοσπονδία ή κάποια άλλη λύση, 
αλλά Ομοσπονδία ή Διχοτόμηση. Ως Προοδευτική, θα συνεχίσουμε 
να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αντικατοχικού αγώνα 
του λαού μας, για μια Κύπρο ελεύθερη, ανεξάρτητη, ειρηνική, 
αποστρατιωτικοποιημένη, κυρίαρχη και επανενωμένη, χωρίς 
εγγυήτριες δυνάμεις και επεμβατικά δικαιώματα.

•Άγγελος Δημητρίου 
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. ΤΕ.ΠΑ.Κ

H
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φ ο ι τ η τ ι κ ή 
χορηγία και κατ’ 
επέκταση η κρατική 
φοιτητική μέριμνα, 
αποτέλεσε και αποτελεί 
μια από τις μεγαλύτερες 

κατακτήσεις του οργανωμένου 
φοιτητικού κινήματος. Μια κατάκτηση 
που ήρθε μετά από πολύχρονες 
διεκδικήσεις των φοιτητών.

Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, 
αφουγκραζόμενο τις πραγματικές 
ανάγκες των φοιτητών, με μπροστάρη  
την Προοδευτική Κ.Φ. το 1999, 
διεκδίκησε από την κυβέρνηση 
Κληρίδη τη θεσμοθέτηση της 
φοιτητικής χορηγίας. 

Απαρχή των διεκδικήσεων 
αυτών αποτελεί η 
Γενική Συνέλευση της 
Φοιτητικής Ένωσης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, 
όπου υπερψηφίζεται 
το αίτημα της 
Προοδευτικής Κ.Φ. για 
1000 λίρες φοιτητική 
χορηγία και όχι 500 λίρες 
όπως είχε προταθεί από 
το Υπουργείο Παιδείας. 
Αρκεί να σημειωθεί ότι 
η Πρωτοπορία όχι μόνο 
ήταν απούσα από τον 
αγώνα αυτό, αλλά επίσης 
τον υπονόμευε και εν 
ολίγοις τον καταδίκαζε. 

Τον Απρίλιο του ίδιου 
χρόνου κατακτούνται οι 
1000 λίρες, ύστερα από 
μαζική κινητοποίηση 
έξω από το Προεδρικό, 

H αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι 
δεν συμβιβαζόμαστε αλλά παλεύουμε για 

την περαιτέρω ενίσχυση των φοιτητών. 
Το επόμενο βήμα γίνεται ένα χρόνο 
μετά, όταν το επόμενο αίτημα της 
Παμφοιτητικής Συνδιάσκεψης για 
παροχή της χορηγίας σε τριτοετείς 
και τεταρτοετείς φοιτητές των 
κολεγίων, γίνεται δεκτό.

Από τότε και μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2001 γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια 
από πλευράς ΠΟΦΕΝ, προκειμένου η 
φοιτητική χορηγία να είναι για όλους 
τους φοιτητές και να μην περιορίζεται 

μόνο στους άπορους και στους 
άριστους φοιτητές. 

Από το 2003 και έπειτα, όποτε και 
ουσιαστικά τελειώνει η διακυβέρνηση 

ΔΗΣΥ, ακολουθείται μια εμφανώς 
ευνοϊκότερη αντιμετώπιση ως προς τις 

ανάγκες των φοιτητών. Το 2008, η κυβέρνηση  
Δημήτρη Χριστόφια βάζει γερά θεμέλια και 

θέτει σε εφαρμογή μια  ολοκληρωμένη πολιτική 
κρατικής φοιτητικής μέριμνας, υλοποιώντας 
ένα πακέτο στήριξης για τις βασικές ανάγκες 
των φοιτητών (βιβλία, σίτιση, στέγαση, αγορά 
Η/Υ). Ένα πακέτο συνυφασμένο με τις ανάγκες 
των φοιτητών, μια διαφορετική πολιτική, μια 
διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, μια 
πιο προοδευτική αντίληψη περί των εννοιών της 
Παιδείας και των δικαιωμάτων των φοιτητών.

Δυστυχώς, από το 2013 και έπειτα, ο ΔΗΣΥ βάζει 
σε εφαρμογή το σχέδιο του για το ξήλωμα όλων 
των κοινωνικών παροχών. Με τις ευλογίες της 
Πρωτοπορίας, που εκείνη τη χρονιά για πρώτη 
φορά ήταν στην ηγεσία της ΠΟΦΕΝ, έγινε η πρώτη 
αποκοπή ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε 
που άνοιξε ο δρόμος, η φοιτητική μέριμνα υπόκειται 
σε σωρεία περικοπών και μέχρι και σήμερα συνεχίζει 
να συρρικνώνεται. 

Από το 2013 μέχρι και σήμερα 
υπολογίζονται ότι αποκόπηκαν 

γύρω στα 24 εκατομμύρια από 
τη φοιτητική μέριμνα. Σε αυτά 
τα 6 χρόνια, η παράταξη μας 
βγήκε μπροστά και μέσω 
της ΠΟΦΕΝ πραγματοποίησε 
κινητοποιήσεις και 
διαμαρτυρίες στην Κύπρο 
και σε χώρους σπουδών στο 
εξωτερικό μέσω των φοιτητικών 
ενώσεων. Έθεσε το ζήτημα της 
επαναφοράς όσων αποκόπηκαν 
ενώπιον των πολιτικών φορέων, 
των φορέων της Παιδείας και 
έθεσε ψηλά στην ατζέντα της 
την ανάγκη συστράτευσης των 
φοιτητών με την παράταξή μας για 
να ενισχυθεί η φωνή μας ενάντια 
στις αντιφοιτητικές πολιτικές.

 Μετά τις κινητοποιήσεις της ΠΟΦΕΝ 
τον περασμένο Φεβρουάριο, που 
στόχευαν σε αλλαγές των κριτηρίων 
και επαναφορά μέρους των ποσών 
που αποκόπηκαν τα τελευταία 
έξι χρόνια – για περαιτέρω 
ενίσχυση των φοιτητών μπροστά 
στις σημερινές πολύ αρνητικές 
συνθήκες για τους ιδίους και τις 
οικογένειες τους- ο Υπουργός 
προχώρησε στη σύσταση 
επιτροπής.

Η επιτροπή συνεδρίασε μόλις 
δύο φορές εδώ και οκτώ 
μήνες, μια το Μάιο και μια τον 
Οκτώβριο, χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα. Στην τελευταία 
συνάντηση της επιτροπής 
η ΠΟΦΕΝ επανέλαβε τα 
αιτήματά της, λαμβάνοντας 
ξανά φρούδες υποσχέσεις. 
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Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι 
η επιτροπή συστάθηκε ως 
μια κίνηση κατευνασμού των 
αντιδράσεων των φοιτητών.

Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια, 
η κυβέρνηση έχει σύμμαχο 
της, τη φοιτητική παράταξη του 
Συναγερμού, την ΦΠΚ Πρωτοπορία, 
η οποία είναι ο Δούρειος Ίππος των 
αντιφοιτητικών πολιτικών. Για ακόμα 
μια φορά, έδειξε το πραγματικό της 
ρόλο, αφού δεν δίστασε μετά το τέλος 
της συνάντησης  να χειροκροτήσει το 
Υπ. Παιδείας, χωρίς να ασχοληθεί με 
την ουσία της συνάντησης. Έτρεξαν να 
μας ενημερώσουν ότι για το 2020 θα 
υπάρξει αύξηση του κονδυλίου κατά 
800.000 ευρώ. Την ίδια ώρα που 
για 6  ολόκληρα χρόνια δεν είπαν 
κουβέντα ούτε για τις αποκοπές 
που έφτασαν τα 24 εκατομμύρια 
ευρώ, ούτε για τα αδιανέμητα 
ποσά που χάθηκαν στις 
μαύρες τρύπες των 
κρατικών προϋπολογισμών 
αντί να διανεμηθούν σε 
περισσότερους φοιτητές.

Έτρεξαν να μας ενημερώσουν για την 
αύξηση των δικαιούχων, ενώ 
γνωρίζουν ότι οι αντιλαϊκές 

πολιτικές της κυβέρνησής τους, 
οδήγησε όλο και περισσότερες 

οικογένειες να εμπίπτουν 
στα υφιστάμενα κριτήρια 
της φοιτητικής μέριμνας, 
ενώ παράλληλα αποκλείουν 
οικογένειες με σοβαρές 
ανάγκες. 

Την ίδια ώρα, που σε όλες 
τις διεκδικήσεις της ΠΟΦΕΝ 
δήλωσαν απών! Σε όλες 
τις Γενικές Συνελεύσεις 

των φοιτητικών ενώσεων 
υπερασπίστηκαν την κυβέρνησή 

τους προβάλλοντας, μάλιστα, 
ότι συγκεκριμένες παροχές που 

δόθηκαν από το κράτος μετά την 
κινητοποίηση της 7ης Νοεμβρίου 

ήταν δική τους κατάκτηση. Παροχές 
που επιβεβαιώνουν για ακόμα μια 

φορά τα λεγόμενα μας, ότι δηλαδή, 
υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω 

στήριξης των φοιτητών αλλά δεν 
υπάρχει η διάθεση από πλευράς 
κυβέρνησης, παρά μόνο η επιθυμία της 

να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της 
κυβερνητικής παράταξης.

Ως Προοδευτική Κίνηση 
Φοιτητών, δεν ξεγελιόμαστε και 
κυρίως δεν συμβιβαζόμαστε! Θα 
συνεχίσουμε να πορευόμαστε 
στο δρόμο που χάραξαν 
οι συναγωνιστές μας, 
απαιτώντας επαρκή κρατική 
στήριξη για τις ανάγκες 
των φοιτητών που φοιτούν 
σε δημόσια και ιδιωτικά 
πανεπιστήμια της Κύπρου 
και του εξωτερικού. 
Θα παραμείνουμε η 

εμπροσθοφυλακή του 
φοιτητικού κινήματος, δίπλα 
στους συμφοιτητές μας, στα 
μικρά και στα μεγάλα, σε κάθε 
χώρο σπουδών. 

•Κωνσταντίνα Χρυσάνθου
Οργανωτικός Γραμματέας 
Προοδευτικής Κ.Φ. 
Πανεπιστημίου Κύπρου
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σημερινή κοινωνία και ειδικότερα η 
νεολαία και οι φοιτητές βιώνουν μια 
από τις δυσκολότερες  καθώς και 
πιο κρίσιμες φάσεις της σύγχρονης 
ιστορίας του τόπου μας. Οι πολιτικές 

της Κυβέρνησης μεγαλώνουν και εντείνουν 
ολοένα και περισσότερο το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών, θυματοποιόντας για 
ακόμα μια φορά τους φοιτητές, ειδικότερα των 
λαϊκών στρωμάτων.  Από την μια πλευρά λοιπόν 
η “αισχροκέρδεια” και οι αντιλαϊκές πολίτικες 
και από την άλλη, οι οικονομικά ασθενέστερες 
ομάδες του πληθυσμού.

Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ο κίνδυνος όλο 
και περισσότεροι φοιτητές να τερματίζουν τις 
σπουδές τους μεγαλώνει μέρα με την μέρα.  Είναι 
ξεκάθαρο πως σημαντικότερο ρόλο στο ζήτημα 
παίζουν τα ψηλά δίδακτρα τα οποία επιβάλουν 
οι αρχές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων αλλά και 
η «ανεκτικότητα» τους στην καταβολή αυτών, 
σε σχέση με την οικονομική πραγματικότητα της 
κυπριακής κοινωνίας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμίσουμε πως η 
εισαγωγή πλαφόν στην αύξηση του ύψους των 
διδάκτρων που επέβαλε η Κυβέρνηση Χριστόφια 
το 2011 υπήρξε κατάκτηση για το φοιτητικό 
κίνημα και υπάρχει άμεση ανάγκη για εφαρμογή 
του σήμερα. Στο παρελθόν, όταν πανεπιστήμια  
υπερέβαιναν το όριο το οποίο είχε τεθεί, η 
Προοδευτική Κ.Φ., μέσα από τους αγώνες της 
πλάι στις φοιτητικές ενώσεις των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων, κατάφερε όπως δωθούν 
πίσω στους φοιτητές και στους απόφοιτους τα 
επιπλέον χρήματα.

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η στέγαση, με τις 
πολύ ψηλές τιμές ενοικίασης. Τα πλείστα ιδιωτικά  
πανεπιστήμια δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες 
και αυτά που διαθέτουν, δεν ανταποκρίνονται 
ούτε στις οικονομικές δυνατότητες ούτε και στον 
αριθμό των φοιτητών. Πρέπει λοιπόν, άμεσα η 
εκτελεστική εξουσία, μαζί με τους διάφορους  
φορείς να εξετάσει τρόπους εφαρμογής μιας 
πλήρους στεγαστικής πολιτικής, όσο αφορά 
τους νέους και νέες του τόπου, καθώς και για 
τις άλλες ευάλωτες οικονομικά ομάδες του 
πληθυσμού. 

Παράλληλα ολοένα και μεγαλύτερος είναι  ο 
αριθμός των φοιτητών που αναζητούν μια θέση 
εργασίας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

οικονομικά στις σπουδές τους. Αρκετοί από αυτούς καταλήγουν 
να δουλεύουν σε μη καθορισμένα ωράρια και μη καθορισμένους 
όρους  με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν στις  
ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Δυστυχώς δεν βλέπουμε ούτε 
τους μισθούς να αυξάνονται ούτε και τα κονδύλια της Φοιτητικής 
Μέριμνας κατά αναλογία του κόστους  ζωής  του φοιτητή . 
Αντί για πλήρη στήριξη του ταμείου της Φοιτητικής Μέριμνας, 
τις προηγούμενες  χρονιές παρουσιάστηκαν περικοπές, με 
αποτέλεσμα την μείωση του ποσού των δικαιούχων αλλά και 
των ληπτών.

Κλείνοντας, ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα 
παραμείνουμε άγρυπνοι φρουροί των συμφερόντων των 
φοιτητών για να υπερασπιστούμε μέχρι το τέλος τα δικαιώματά 
τους και μια αξιοπρεπή φοίτηση. Καλούμε για άλλη μια φορά 
τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τα δίδακτρα τους ειδικότερα στα 
δυο Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς επίσης και σταθεροποίηση 
των τιμών στο Πανεπιστημιο Frederick καθως και η μείωση των 
δίδακτρών σε συγκεκριμένους κλάδους. Το δικαίωμα όμως 
στην μόρφωση πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι 
προνόμιο για τους λίγους όπως η κυβέρνηση έχει ως πολιτικό 
στόχο.

Πέτρος Κονόμου
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Frederick

H
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Κύπρος 1974…  ήταν μια χρονιά 
που ο νατοϊκός ιμπεριαλισμός 
και τα πειθήνια όργανά του, ο 
εθνικισμός – σοβινισμός και στις 
δύο κοινότητες, εφάρμοσαν 
στην πράξη τα άνομα σχέδιά 
τους για διαμελισμό της 
Κύπρου και μετατροπής της σε 
«αβύθιστο αεροπλανοφόρο».
Το πραξικόπημα  της φασιστικής    
ΕΟΚΑ Β του Γρίβα και της 
αμερικανοκίνητης Χούντας 
των Αθηνών και στη συνέχεια 
η βάρβαρη Τουρκική εισβολή, 
ήταν το αποκορύφωμα ενός 
σχεδίου που εκπονήθηκε από 
την Αμερικάνικη CIA και τους 
Βρετανούς.

Ελλάδα 1974… Αποκαθίσταται 
τη χρονιά αυτή η δημοκρατία 
στη χώρα, μετά και τον 
έντονο αντιδικτατορικό 
αγώνα που προηγήθηκε από 
τις προοδευτικές δυνάμεις 
του ελληνικού λαού, με πιο 
τρανό παράδειγμα την ηρωική 
εξέγερση των φοιτητών 
του Πολυτεχνείου στις 17 
Νοεμβρίου 1973. Μετά από 
7 χρόνια πέφτει η χουντική 
δικτατορία. Οι συνέπειες της 
φασιστικής επταετίας είναι 
ακόμα ζωντανές. 

Το κυπριακό φοιτητικό κίνημα 
όμως, εξακολουθεί να ελέγχεται 
από τα ακροδεξιά φασιστικά 
στοιχεία του εοκαβήτικου 
Δράσις-Κες, που μέχρι και 
την πτώση της δικτατορίας 
διοριζόταν από τη Χούντα των 
Αθηνών στο Δ.Σ. της ΕΦΕΚ και 
της ΟΕΦΕΚ. Οι συνθήκες της 

εποχής πρόσταζαν την ίδρυση μιας Δημοκρατικής και Προοδευτικής 
Κίνησης Φοιτητών που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φοιτητών, 
για το δικαίωμα στη μόρφωση για όλους τους νέους του τόπου μας, 
για τον εκδημοκρατισμό του κυπριακού φοιτητικού κινήματος, για τον 
αντικατοχικό αγώνα του λαού μας που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση 
και επανένωνση του τόπου και του λαού μας στο σύνολό του και όχι 
στην νομιμοποίηση της διχοτόμησης και της μισαλλοδοξίας. Έτσι, τον 
Οκτώβρη του 1974 στη Μεθώνης 48, σε ένα υπόγειο στα Εξάρχια 
στην Αθήνα, αυτή η ανάγκη γίνεται ιστορία. Η ίδρυση της μεγάλης 
Προοδευτικής Δημοκρατικής Παράταξης είναι γεγονός.  

Με την πάροδο του χρόνου η Προοδευτική αγκαλιάστηκε από χιλιάδες 
φοιτητές σε όλους τους χώρους σπουδών σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία 
και Ευρώπη και καθιερώθηκε ως η παράταξη που αγωνίζεται δίπλα στο 
φοιτητή, με σθένος, για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του και 
την προάσπιση των κεκτημένων του. Υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η 
παράταξη που εκφράζει τη φιλοσοφία ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και όχι 
να είναι προσβάσιμη από  τους λίγους και εκλεκτούς μόνο. 
 
Η 45χρονη ιστορία της Προοδευτικής Κ.Φ. έχει αποδείξει περίτρανα ότι 
αποτελεί τη μοναδική φοιτητική παράταξη που συνέδεσε την οργανωμένη 
και μαζική της δράση, με όλες τις κατακτήσεις του οργανωμένου 
κυπριακού φοιτητικού κινήματος αλλά και τις προσπάθειές του για 
προστασία και επέκταση των κατακτήσεων αυτών. Από τη φοιτητική 
χορηγία, την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και ΤΕΠΑΚ, το ΙΚΥΚ και 
άλλες τόσες κατακτήσεις. 
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Η Προοδευτική συνεχίζει 
πιστά στη θέση, ότι ο 
δρόμος για τις κατακτήσεις 
και τα μεγάλα οράματα της 
Αριστεράς είναι η οργανωμένη 
πάλη των εργαζομένων 
και της νεολαίας. Για τούτο 
η Προοδευτική, από την 
ίδρυσή της, καταξιώθηκε στις 
συνειδήσεις των φοιτητών ως η 
παράταξη που εκφράζει γνήσια 
κι έμπρακτα το αίτημά της για το 
δικαίωμα στη μόρφωση και στη 
δουλειά. Η σταθερή μας επιδίωξη 
είναι ένα φοιτητικό κίνημα ενωμένο, 
με στόχους και αρχές, μαζικό στη 
βάση, διεκδικητικό, με αιτήματα που 
έχουν στο επίκεντρο τον νέο και τις 
ανάγκες του. Ταυτόχρονα αποτελεί 
τον μεγάλο πόλο της δημοκρατίας και 
της διεκδίκησης κι εκφράζει τον άμεσο 
στόχο της επανένωσης της Κύπρου.

Επιμένουμε, λοιπόν, στη θέση ότι ο δρόμος 
των φοιτητών και της νεολαίας, είναι ο 
δρόμος της εργατιάς, των ανθρώπων του 
μόχθου και της προοδευτικής διανόησης. 
Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού 
Κινήματος της Αριστεράς στην Κύπρο. Η 
παράταξη μας αποτελεί την μόνη παράταξη 
που ξεκάθαρα δηλώνει ανοικτά την πολιτική 
της προέλευση και την σύνδεση της με την 
ΕΔΟΝ και το ΑΚΕΛ.

Η Προοδευτική Κ.Φ. συνεχίζει παράλληλα, να 
έχει πλατιά κινηματική δράση, εντάσσοντας 
στις γραμμές της κάθε προοδευτικό φοιτητή και 
φοιτήτρια που συμφωνεί με το όραμα της δημόσιας 
και πραγματικά δωρεάν Παιδείας για όλους, σε 
μια Κύπρο της ειρήνης, της δημοκρατίας και της 
κοινωνικής προόδου. Παράλληλα η Προοδευτική 
Κ.Φ. έχει να επιδείξει διαχρονικά πολύμορφες 
δραστηριότητες στο μέτωπο της επανένωσης, 
στη διεκδίκηση των φοιτητικών αιτημάτων και 
στην πολιτιστική δημιουργία, δραστηριότητες που 
αγκαλιάζουν και αγκαλιάζονται από τους φοιτητές 

διαχρονικά μέχρι και σήμερα. 

Η παράταξή μας λοιπόν, για 45 χρόνια, απευθύνεται σε όλους τους 
δημοκρατικούς και προοδευτικούς φοιτητές που νοιάζονται για το 
μέλλον της Κύπρου και του Λαού της, που πιστεύουν στη δυναμική 
διεκδίκηση των φοιτητικών αιτημάτων, που έχουν οράματα για την 
κοινωνία και τον κόσμο.

Σήμερα, με φάρο την 45χρονη ιστορία μας συνεχίζουμε να 
αγωνιζόμαστε και να εκφράζουμε έμπρακτα τους δημοκρατικούς 
φοιτητές σε όλους τους χώρους σπουδών. Στεκόμαστε απέναντι 
στον εθνικισμό και στις αντιλαϊκές πολιτικές που τσακίζουν 
καθημερινά τα όνειρα μας και παλεύουμε για την απελευθέρωση 
και την επανένωση της πατρίδας μας. 45 χρόνια λοιπόν, ήταν η 
αρχή, και τώρα και πάντα Προοδευτική!

•Πάμπος Γεωργίου
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Αθήνας



O
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τομέας της Παιδείας είναι άμεσα συνυφασμένος με ολόκληρη 
τη κυπριακή πραγματικότητα. Το τι συμβαίνει δηλαδή 
σήμερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στην 
δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μια μικρογραφία 
ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας. Η ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, αλλά και η συνεχής 
επέκτασή τους, όπως η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2013, αποτελούν κατακτήσεις 

του λαού μας, στις οποίες η Προοδευτική Κ.Φ. πρωτοστάτησε.

Αποτελεί όμως γενική διαπίστωση,  ότι παρόλο που στην Κύπρο 
διαθέτουμε τρία δημόσια ιδρύματα, η φοίτηση σε αυτά δεν 
είνα πραγματικά δωρεάν. Τα δημόσια τριτοβάθμια ιδρύματα 
υπηρετούν σημαντικά την ανάγκη των νέων για πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, όμως είναι ανάγκη να πετύχουμε 
περαιτέρω επέκταση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. 
Μέσα από την αύξηση των προσφερόμενων θέσων, ώστε να 

εισαχθούν περισσότεροι νέοι. Μέσα από την 
ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων στα 
δημόσια πανεπιστήμια, που θα αυξήσει 
επίσης τις προσφερόμενες θέσεις.  
Στα πλαίσια αυτά, είναι ανάγκη να 
πετύχουμε και τη δωρεάν παροχή 
υλικών και βιβλίων, που σήμερα 
αποτελεί σημαντικό κόστος για 
τους φοιτητές.

Το πιο μεγάλο πρόβλημα 

Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
φοιτητές και στα τρία ιδρύματα, 
είναι η στέγαση, ειδικά με τα 
πολύ ψηλά ενοίκια και την 
έλλειψη εστιών. Εν έτη 2019 το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει 
μόνο 208 εστίες για ένα σύνολο 
7000 χιλιάδων φοιτητών, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
διαθέτει 140 εστίες για 3000 και 
πλέον φοιτητές. Όσον αφορά το 
ΑΞΙΚ, αυτή τη στιγμή προωθείται 
η παραχώρηση του Φιλοξένια, 
που ανήκει στο ΑΞΙΚ, για να γίνει 
Δικαστήριο, αντί να αξιοποιηθεί 
στο σύνολό του για τις ανάγκες των 
φοιτητών, όπως η στέγαση. Από μεριάς 
μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα για 
ανέγερση των κατάληλλων εστιών για 
αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως 
και άλλα μέτρα στήριξης, κυρίως μέσα 
από τη φοιτητική μέριμνα.

Ως Προοδευτική, στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, συνεχίζουμε τους αγώνες μας 
για ζητήματα όπως η υλοποίηση του 
Συνεργατικού Φοιτητικού Βιβλιοπωλείου, 
η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της 
δράσης του Σωματείου Ευημερίας, το σπάσιμο 
των αλυσίδων σε αρκετά μαθήματα και άλλα 
τόσα. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
αντιστεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο 
νέο μέτρο που είναι ήδη σε  εφαρμογή με τις 
πιστωτικές μονάδες, που θα οδηγήσει πολλούς 
συμφοιτητές μας στη διαγραφή. Στο ΑΞΙΚ 
συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να μην περάσει η 
υποβάθμιση των πτυχίων του, αλλά να επιτευχθεί 
η αναβάθμισή τους, όπως η δημιουργία τετραετών 
προπτυχιακών προγραμμάτων. Επίσης θα πρέπει 
να πετύχουμε ώστε το Φιλοξένια να αξιοποιηθεί για 
τις σοβαρές ανάγκες του ΑΞΙΚ.

Οι αγώνες που έχει να δώσει η Προοδευτική Κ.Φ. και 
στα τρία ιδρύματα της Κύπρου είναι πολλοί, δύσκολοι, 
αλλά όχι ακατόρθωτοι. Έχουμε ως πρώτο καθήκον να 
διατηρήσουμε τα κεκτημένα των φοιτητών και δεύτερον 
να τα διευρύνουμε. Το όραμά  μας για  δημόσια και 
δωρεάν εκπαίδευση, ανταποκρίνεται ακριβώς στο όραμα 
μας για το δικαίωμα όλων των νέων του τόπου μας να 
σπουδάζουν απρόσκοπτα στον τόπο τους. Στα αρνητικά, 
λοιπόν, πλαίσια στα οποία δραστηριοποιούμαστε σήμερα, 
σε συνάρτηση με τις αντιδραστικές πολικές της Κυβέρνησης  
ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, είναι ξεκάθαρο ότι η Προοδευτική 
πρέπει να παραμείνει ισχυρή και μαζική, με τους φοιτητές, 
για τους φοιτητές. 

•Παναγιώτης Αθηνή
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου
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Τ ο φοιτητικό κίνημα της Ελλάδας, είναι ξανά αντιμέτωπο με μια 
κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει κατά κόρων νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές εις βάρος των φοιτητών. Αμέσως μετά την εκλογή 
της, η Νέα Δημοκρατία διά στόματος της Υπουργού Παιδείας, 
εξάγγειλε τα απαράδεκτα μέτρα που προγραμματίζει να 

εφαρμόσει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αρχή έγινε με την κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου, ενώ στη συγκεκριμένη εξαγγελία δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί την επιδίωξη της για διαγραφές φοιτητών, όπως επίσης και 
για την κατηγοριοποίηση των πτυχίων, ώστε αυτά να ευθυγραμμιστούν με 
τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς στη χώρα, μετατρέποντας τους φοιτητές 
σε φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό.

Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου  τέθηκε ως προτεραιότητα 
της κυβέρνησης και παρουσιάστηκε ως το μέτρο που θα λύσει  τάχα την 
ανομία εντός των πανεπιστημίων. Κάτι εντελώς υποκριτικό, καθώς ο στόχος 
τους δεν είναι άλλος από την αποδυνάμωση του οργανωμένου φοιτητικού 
κινήματος, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης σύνδεση των πανεπιστήμιων με 
τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων χωρίς αντίσταση, αλλά και η 
καταπάτηση όλων των φοιτητικών κεκτημένων αφού πλέον το πανεπιστήμιο 
δεν θα είναι χώρος οργάνωσης και διεκδίκησης.

Επίσης, στο απαράδεκτο νομοσχέδιο, γίνεται αναφορά για ισοτιμία των 
ιδιωτικών κολεγίων με 2ετή και 3ετή προγράμματα, με τα ελληνικά 
πανεπιστήμια και η εφαρμογή του ν+2. Από το πολυνομοσχέδιο, απουσιάζουν 
για ακόμα μια φορά η στήριξη στις ανάγκες της εκπαίδευσης, στις 
ανάγκες των φοιτητών. Καμιά αναφορά για τη σίτιση, τη στέγαση και την 
ανέγερση εστιών, την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις, τον εργαστηριακό εξοπλισμό.

Γύρω από το ζήτημα της πανεπιστημιοποίησης, τα προβλήματα της δήθεν 
ανωτατοποίησης των ΤΕΙ παραμένουν και δυστυχώς τη νύφη πληρώνουν 
πρωτίστως οι φοιτητές. Ανάμεσά τους και Κύπριοι φοιτητές που αναγκάζονται 
να σταματήσουν τις σπουδές τους και να επιστρέψουν στην Κύπρο. Το 
πείραμα, που προκύπτει από τη Συνθήκη της Μπολόνια, ήδη απέτυχε. Στα 
πρώην ΤΕΙ, έχει δημιουργηθεί η εξής κατάσταση: πτυχία χωρίς αναγνώριση, 
αίθουσες χωρίς καθηγητές, εργαστήρια χωρίς εξοπλισμό τον οποίο καλούνται 
να αγοράσουν οι φοιτητές, πρακτική άσκηση χωρίς πληρωμή. 

Για τους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στα Ανώτερα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, έρχονται να προστεθούν και άλλα εμπόδια στους ίδιους και 
τις οικογένειές τους. Οι υπέρογκες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια 
ανεβάζουν πλέον το κόστος σπουδών σημαντικά. Η κατάργηση της πρόνοιας 
για αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος κατά 3000 ευρώ, για κάθε 
εξαρτώμενο τέκνο για τους Κύπριους φοιτητές, είχε ως αποτέλεσμα την 
μείωση των Κύπριων δικαιούχων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που 
δινόταν από την ελληνική πολιτεία . Την ίδια ώρα, σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν στην επιβολή χρέωσης σε φοιτητές 
κατόχους κυπριακών τραπεζικών καρτών, για κάθε ανάληψη μετρητών από 
ΑΤΜ στην Ελλάδα. 

Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, παλεύουμε καθημερινά μαζί με το 
οργανωμένο ελληνικό φοιτητικό κίνημα και την πρωτοπόρα δύναμη σε αυτό, 
το ΜΑΣ (Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών), για πραγματικά δημόσια και δωρεάν 
παιδεία για όλους τους φοιτητές, Ελλαδίτες και Κύπριους.

Η μόρφωση δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, δικαίωμα μας είναι με αγώνες 
κατακτιέται.

•Στέφανος Χριστοδούλου
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Θεσσαλονίκης



 Ιανουαρίου 1959. Η Κούβα γυρίζει 
σελίδα και στέλνει το μήνυμα πως ο 
ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Στις 
31 Δεκεμβρίου του 1958 ο αρχηγός 
του κουβανικού στρατού ενημέρωσε 
τον δικτάτορα Μπατίστα ότι δεν 

υπάρχει καμιά ελπίδα να εμποδιστεί η προέλαση 
των επαναστατών προς την Αβάνα. Την επόμενη 
ημέρα, ο λαϊκός αντάρτικος στρατός της Κούβας 
μπαίνει θριαμβευτικά στην Αβάνα, μετά από ένα 
μακρόχρονο αγώνα του λαού της Κούβας ενάντια 
στη δικτατορία του Φλουχένσιο Μπατίστα που 
στήριζαν οι ΗΠΑ. Η Κουβανική Επανάσταση άνοιξε 
το δρόμο για τη σοσιαλιστική προοπτική του νησιού.
 
Στη μεγάλη διαδήλωση της 16ης του Απρίλη του 
1961, ο Φιντέλ Κάστρο, ανακηρύσσει για πρώτη 
φορά το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης. 
Αμέσως, ο κουβανικός λαός ήρθε αντιμέτωπος με τον 
αποκλεισμό των ΗΠΑ. Το κόστος του αποκλεισμού 
ξεπερνάει τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτά 
τα 61 χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν οργανώσει πάνω από 
700 επιθετικές ενέργειες κατά της Κούβας, με 3.500 
νεκρούς και 2.100 τραυματίες.
 
Η επαναστατική Κούβα, συνεχίζει για 61 χρόνια 
να γράφει ιστορία! Όσο και αν αμφισβητείται από 
τον καπιταλισμό, δεν παύει να είναι στην πράξη 
η χώρα, στην οποία ο σοσιαλισμός καταγράφει 
σπουδαία επιτεύγματα. Το εθνικό σύστημα Υγείας 
είναι δωρεάν και προσβάσιμο για το σύνολο του 
λαού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως 
«παράδειγμα προς μίμηση» για όλες τις χώρες 
του κόσμου. Μείωσε την βρεφική θνησιμότητα στο 
0%. Εγγυήθηκε 1 γιατρό για κάθε 130 κατοίκους. 
Δημιούργησε τη μεγαλύτερη σχολή ιατρικής στον 
κόσμο, με 25.000 γιατρούς αποφοίτους από 84 
έθνη. Έστειλε πάνω από 30 χιλιάδες γιατρούς σε 
περισσότερες από 68 χώρες στον κόσμο με 600.000 
αποστολές. Κατάφερε να είναι το μόνο κράτος 
της Λατινικής Αμερικής χωρίς παιδικό υποσιτισμό. 
Δημιούργησε εμβόλια κατά του καρκίνου και 
εξάλειψε τη μετάδοση του AIDS από τη μητέρα στο 
βρέφος. 

Πριν την Επανάσταση, το ποσοστό που γνώριζε 
γραφή και ανάγνωση κυμαίνονταν από 60% έως 76%. 
Η οργανωμένη προσπάθεια μαζικής εκπαίδευσης 
που έλαβε χώρα μόλις 12 μήνες κατα το έτος 1961, 
αύξησε το ποσοστό στο 96%! 

Το 2017 το ποσοστό ανεργίας στην Κούβα 
υπολογίζονταν στο 2%, παρουσιάζοντας τάσεις 
μείωσης. Τέτοια ποσοστά ανεργίας φαντάζουν 
απρόσιτα για τις καπιταλιστικές χώρες. Παράλληλα 
το κράτος από το 1959 εγγυάται την δωρεάν 
και καθολική ασφάλιση όλων των Κουβανών 
εργαζομένων.

Τέλος, το πιο διαδεδομένο ψέμα για τη Κούβα, 
είναι τα περί δικτατορικού καθεστώτος και τη μη 
διεξαγωγή εκλογών. Στην Κούβα όχι μόνο γίνονται 
εκλογές, αλλά και με διαδικασίες δημοκρατικότερες 
από πολλές άλλες αναπτυγμένες χώρες. Ο λαός της 
Κούβας συμμετέχει σε όλο το φάσμα της πολιτικής 
ζωής, χωρίς κοινωνικούς, φυλετικούς ή άλλους 
αποκλεισμούς, εφαρμόζοντας στην πράξη τη λαϊκή 
εξουσία και έλεγχο, από τις γειτονιές και τα τοπικά 
Λαϊκά Συμβούλια, μέχρι την Εθνοσυνέλευση.

Μέσα από το έμπρακτο παράδειγμα της Κούβας 
καθίσταται πλέον φανερό ότι ο σοσιαλισμός δεν είναι 
ουτοπία, αλλά είναι εφικτός. Ότι ο ιμπεριαλισμός 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δεν είναι  ανίκητος, 
φτάνει να τσακιστεί από τους λαούς του κόσμου. 
Η επαναστατική Κούβα αποτελεί παράδειγμα για 
κάθε λαό!

ΖΗΤΩ Η ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
VENCEREMOS!

•Μηνάς Δημητρίου
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. 

Ηνωμένου Βασιλείου
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ιανύουμε φέτος τον έβδομο χρόνο 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της 
διακυβέρνησης Αναστασιάδη – Συναγερμού. Σ’ 
αυτά τα εφτά χρόνια, ο λαός μας, ειδικότερα 
η νεολαία του τόπου μας, συνεχίζουν να 

βιώνουν έντονα τις πολιτικές λιτότητας της Κυβέρνησης, 
που δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο επιθετικές.

Από τα πρώτα κιόλας στάδια διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, ξεκίνησε η επίθεση στα μικρομεσαία 
και λαϊκά στρώματα του λαού μας, με στόχο τη κρίση 
των τραπεζών να πληρώσει η πλειοψηφία του λαού 
μας, ώστε η πλουτοκρατία του τόπου να διασώσει και 
να αυξήσει τα κέρδη της. Πιστή σε αυτό το μανιφέστο, 
των αντιλαϊκών πολιτικών που κυριαρχούν σε όλη την 
Ε.Ε., ξεκίνησε με το κούρεμα καταθέσεων το οποίο 
πρώτη φορά επιτελέστηκε στα χρονικά ως πείραμα του 
Eurogroup για την βιωσιμότητα των τραπεζών.

Επικαλούμενοι τα «σταθερά βήματα μπροστά» έβαλαν λουκέτο στο 
Συνεργατισμό ξεπουλώντας τον στην Ελληνική Τράπεζα, φορτώνοντας 
7 δισεκατομμύρια ευρώ το λαό μας. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε 
τις προσπάθειες ιδιωτικοποιήσης των ημικρατικών οργανισμών, με 
πρόσφατο γεγονός ότι στους προϋπολογισμούς του κράτους για το 2020 
έχουν από τους πρώτους στόχους τους  την ιδιωτικοποίηση της Cyta.  

Η «ανάπτυξη» τους είναι ανάπτυξη για τα κέρδη του κεφαλαίου, τα κέρδη 
των λίγων έναντι των πολλών. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat τα 
Κυπριακά νοικοκυριά υπολειτουργούν καθώς  καταπατούνται τα εργασιακά 
δικαιώματα και οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν για 
εξευτελιστικούς μισθούς. Πολλοί συμπατριώτες μας λόγο της λεγόμενης 
οικονομικής κρίσης βρέθηκαν στις λίστες της ανεργίας χωρίς να έχουν 
τα προς το ζην. Πολλοί  αναγκάστηκαν είτε να μεταναστεύσουν για ένα 
καλύτερο αύριο, είτε να δουλεύουν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης 
χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με μισθούς πείνας. Σαν να μην έφταναν 
όλα αυτά, η Κυβέρνηση ενέκρινε μέσω της Βουλής, με άλλες πολιτικές 
δυνάμεις, τις εκποιήσεις της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες οι οποίοι 
δεν βρίσκονται σε θέση αποπληρωμής των δανείων τους ένεκα κρίσης, 
στερώντας τους έτσι το δικαίωμα στη στέγαση. 

Δεν φτάνει που η Κυβέρνηση οδήγησε στην απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων εις βάρος των εργαζομένων, δεν φτάνει που πέτυχε πρωτιά στην 
Ευρώπη στην διεύρυνση της οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στο 90% 
του λαού μας και το 10%, δηλαδή οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί 
φτωχότεροι, η Κύπρος κατάντησε η χώρα της διαφθοράς. Πιο πρόσφατο, 
το διεθνές σκάνδαλο με τα χρυσά διαβατήρια τα οποία έξεδιδε το ίδιο 
το δικηγορικό γραφείο του ΠτΔ  που έφεραν στο φως της δημοσιότητας 
Ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Διαβατήριο εκδόθηκε μέχρι και σε διεθνή 
καταζητούμενο από την Interpol. Για να μην αναφέρουμε άλλα τόσα 
σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται οι «άριστοι των αρίστων». 

Ως Προοδευτική Κ.Φ. ήμασταν και θα παραμείνουμε με συνέπεια απέναντι 
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. Θα 
συνεχίσουμε να δηλώνουμε παρών στους ταξικούς αγώνες του Λαϊκού 
Κινήματος της Κύπρου, για την προάσπιση των συμφερόντων των πολλών, 
των εργαζομένων, των φοιτητών, των μαθητών, των συνταξιούχων 
και κάθε κοινωνικού στρώματος που οι πολιτικές των κυβερνώντων 
τσακίζουν. Θα στεκόμαστε απέναντι στους λίγους ολιγάρχες που η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη εκπροσωπεί επάξια. Με φάρο μας τα ιδανικά της 
Αριστεράς και του σοσιαλισμού, της ταξικής αλληλεγγύης, του οράματος 
της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για το 
δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή με αξιοπρέπεια για όλους! 

•Μάριος Ιωάννου
Προέδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Ιωαννίνων

Δ
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H προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της 
καθημερινής πάλης της 
παράταξης μας. Η συνεχής 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της 
Γης, προς όφελος των επιχειρηματικών 
συμφερόντων αποσκοπεί μόνο στην 
περαιτέρω συσσώρευση του πλούτου 
στα χέρια των λίγων. Πρέπει να 
θυμόμαστε πως κάθε περιβαλλοντικό 
ζήτημα αποτελεί και την επιταγή για 
κοινωνική αλλαγή. Το περιβάλλον 
βρίσκεται στο στόχαστρο των 
πολυεθνικών εταιρειών ως μια δεξαμενή 
ανεξέλεγκτης άντλησης πρώτων υλών 
και απόρριψης αποβλήτων, αλλά και 
ως ένας ακόμη κερδοφόρος τομέας 
επενδύσεων.

Η άνευ όρων καπιταλιστικής 
εκμετάλλευση που τυγχάνει και το 
περιβάλλον, έχεις ως συνέπεια τη 
λεηλασία του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων της Γης. Ειδικότερα, 
οι ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές 
επεμβάσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων 
τους, πέρα από το ξερίζωμα από τις 
πατρίδες τους εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων, ευθύνονται και για 
τεράστιες οικολογικές καταστροφές, 
την καταστροφή μνημείων της 
παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, 
του φυσικού και του ζωικού πλούτου, 
των υποδομών.

Στην Κύπρο τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα είναι δυστυχώς ορατά 
με κύριες αιτίες την αλόγιστη και 
άναρχη ανάπτυξη, την εξασφάλιση 
συμφερόντων εταιρειών και της 
εκκλησίας, αλλά και την απουσία 
σωστής και ολοκληρωμένης κρατικής 
πολιτικής για το περιβάλλον. 
Ιδιαίτερα η έξαρση των αυθαίρετων 
επεμβάσεων σε περιοχές αυξημένης 
περιβαλλοντικής προστασίας όπως για 
παράδειγμα η καταστροφή του Ακάμα 
από τις φωτιές αλλά και η ανοχή των 
κυβερνώντων, μας βρίσκει κάθετα 
εναντίον. Επιπλέον η μη ρύθμιση 
του θέματος των αποβλήτων και της 
ρύπανσης μέρα με τη μέρα διογκώνει 
τα προβλήματα.

Έχοντας από καιρό συνειδητοποιήσει 
την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται 
το περιβάλλον, κατάσταση άμεσα 
συνυφασμένη με την ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων, τις ανισότητες που 
καθημερινά βαθαίνουν μεταξύ των 
στρωμάτων της κοινωνίας, όχι μόνο 
της χώρας μας αλλά και παγκόσμια, 
πιστεύουμε πως μόνο με ένα αειφόρο 
μοντέλο ανάπτυξης, μπορούν οι 
άνθρωποι και το φυσικό περιβάλλον στο 
σύνολο τους, να επιβιώσουν έχοντας 
πραγματικές επιλογές, στο άμεσο 
μέλλον και να παραμείνει ο πλανήτης, 
ικανός να τους φιλοξενεί.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί για τον 
αιώνα που διανύουμε, τη μεγαλύτερη 
πρόκληση της ανθρωπότητας. Ανάπτυξη 
που έχει ως βάση το τρίπτυχο οικονομική 
άνθηση, κοινωνική αλληλεγγύη και 
ακέραιο περιβάλλον. 

Ένα περιβάλλον προς όφελος των 
λαών, όμως, δεν μπορεί να υπάρξει 
μέσα στο καπιταλιστικό μοντέλο 
παραγωγής. Αντίθετα προϋποθέτει ένα 
ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. 
Για να ανοίξει αυτός ο δρόμος, θα 
πρέπει οι σημερινοί αγώνες μας 
ενάντια στην αυθαίρετη παρέμβαση 
στο περιβάλλον, να στοχεύσουν τους 
πραγματικούς υπαίτιους, το κεφάλαιο 
και τις κυβερνήσεις που είναι οι 
κύριοι υπέυθυνοι για την όξυνση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

O αγώνας λοιπόν για προστασία 
του περιβάλλοντος είναι αγώνας 
ενάντια στον καπιταλισμό και τις 
πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, 
στη βάση θεμελιωδών κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών αρχών, της 
ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών 
πόρων. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος 
με την πάλη για απαλλαγή της 
ανθρωπότητας από τη βαρβαρότητα 
του καπιταλισμού και το κτίσιμο της 
νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού, που 
στη φύση του έχει πάνω από όλα τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

•Νίκη Παρασκευά
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Πάτρας



Σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης 
και του κόσμου, αναδύεται και πάλι το 
μισάνθρωπο ιδεολόγημα του φασισμού. Ο 
λαϊκισμός και η δημαγωγία των ακροδεξιών, 
νεοφασιστικών και νεοναζιστικών 
κινημάτων βρίσκει καταφύγιο στη σημερινή 
εξαθλίωση των λαών, απότοκο των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, της κρίσης 
του καπιταλισμού, της ιστορικής λήθης και 
παραχάραξης της ιστορίας Η ατζέντα τους, 
ρατσισμός, μισαλλοδοξία, ξενοφοβία, βία, 
απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η μάστιγα του φασισμού, έχει μετατραπεί 
σε πανδημία του 21ου αιώνα, κάτι το οποίο 
έχει αποδειχθεί και από τις ευρωεκλογές του 
Μάη, που σε 18 χώρες έχουν εκλεγμένους 
αντιπροσώπους φασιστικών κομμάτων 
στο ευρωκοινοβούλιο. Στην Ουγγαρία 
τα φασιστικά κόμματα κατέχουν την 
πλειοψηφία με εμφανή δείγματα βίας. Η 
βία όμως δεν περιορίζεται στην Ουγγαρία, 
τα πρωτεία στη ρατσιστική βία κερδίζει 
η Φινλανδία, ακολουθούμενη από την 
Ιρλανδία, την Αυστρία αλλά και την Ελλάδα, 
με τους γνωστούς ξυλοδαρμούς μεταναστών 
και αντιφασιστών, ακόμη και οι δολοφονίες, 
από την εγκληματική Χρυσή Αυγή. 

Η ακροδεξιά παράλληλα παρουσιάζεται ως 
αντισυστημική, ως κάτι διαφορετικό. Στην
πραγματικότητα αποτελεί το δεκανίκι 
της Δεξιάς και της ξεπουλημένης 
σοσιαλδημοκρατίας στις αντιλαϊκές, 
νεοφιλελεύθερές τους πολιτικές. Ιδιαίτερα 
σήμερα, που η κρίση του καπιταλισμού 
οδηγεί ξανά στην αμφισβήτηση των 
πολιτικών και του συστήματος που 
εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους και τους 
λαούς, η άνοδος του φασισμού «λύνει» τα 
χέρια των οικονομικά ισχυρών, που τον 
χρησιμοποιούν για να τρομοκρατήσουν 
το λαϊκό κίνημα και να καταστείλουν την 

οργανωμένη πάλη του, ώστε με τις πολιτικές τους οι λίγοι πλούσιοι να 
γίνουν πλουσιότεροι και οι πολλοί φτωχοί να γίνουν φτωχότεροι. 

Εξάλλου, είναι πολλά τα παραδείγματα που η εφαρμογή αντιλαϊκών 
και συντηρητικών πολιτικών γίνεται με τη βοήθεια ακροδεξιών και 
φασιστικών κόμματων, όπως στη Δανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, 
Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, με μέτρα όπως η κατάργηση της 
απεργίας, η κατάργηση του 8ωρου και θέσπιση 12ωρου, η κατάργηση 
εργασιακών δικαιωμάτων στο όνομα της ενίσχυσης των «εθνικών» 
μεγαλοεπιχειρηματιών και άλλα πολλά. 

Η Κύπρος δεν είναι εξαίρεση. Το «αντισυστημικό» ΕΛΑΜ μόλις τα 
περασμένα χρόνια, ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου για κλείσιμο του 
Συνεργατισμού και εγγύηση 8 δις στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ μαζί  με 
τον ΔΗΣΥ έθεσε προσκόμματα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, για τη 
μη δημιουργία Σωματείου Επιθεώρησης Εργασίας, που θα ήταν υπεύθυνο 
για υποβολή αυστηρών προστίμων σε εργοδότες που δεν εφαρμόζουν 
την εργατική νομοθεσία. 

Οι λαοί και οι εργαζόμενοι του κόσμου, είναι αδήριτη ανάγκη να 
εφαρμόσουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους. Κόντρα στο φασισμό και 
εθνικισμό που λειτουργούν ως το μέσο συγκρούσεων μεταξύ των λαών 
και διάσπασης των κοινών αγώνων όλων των εργαζομένων. Οι εθνικές 
αντιπαραθέσεις εξυπηρετούν μόνο τα οικονομικά συμφέροντα όσων 
βολεύονται από τους άδικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 

Θα πρέπει λοιπόν ο φασισμός να απομονωθεί πολιτικά, ιδεολογικά και 
κοινωνικά ως ό,τι χειρότερο γέννησε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Μέσα 
από την οργανωμένη, μαζική πάλη και αντίσταση, που θα τοποθετεί το 
ζήτημα των κρίσεων του καπιταλισμού, ως την γενεσιουργό αιτία που 
γεννά και εκτρέφει το φασισμό. Ο φασισμός έρχεται από τα σπλάχνα της 
βαθιάς εκμεταλλευτικής κοινωνίας, του καπιταλισμού. Ως Προοδευτική 
παλεύουμε για ισχυρό μέτωπο ενάντια στο νεοφασισμό, μέσα σε κάθε 
πανεπιστήμιο, και χώρο δουλειάς ώστε να απομονώσει ο λαός τους 
φασίστες. Να κτυπηθεί το κακό στη ρίζα του.

 “Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί, παρά μονάχα ως καπιταλισμός 
στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή” (Μ.Μπρεχτ)

•Δημήτρης Αθανασόπουλος 
Πρόεδρος Προοδευτικής K.Φ. Ηρακλείου
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ροντερή, ακαταμάχητη, βαρία - όπως εύστοχα 
λέει και ο ύμνος της ΕΔΟΝ - είναι η 75χρονη 
πορεία και ιστορία της. Η ΕΔΟΝ έχει καταστεί στη 
συνείδηση του λαού μας, και ιδιαίτερα της νεολαίας, 
ως η πρωτοπόρα μαχητική, μαζική και δημοκρατική 
οργάνωση νεολαίας, εντάσσοντας στις γραμμές 

της χιλιάδες νέους και νέες από κάθε γωνιά της Κύπρου, 
εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές.

Το προοδευτικό κίνημα της νεολαίας στην Κύπρο, απο την 
παράνομη Κομμουνιστική Νεολαία Κύπρου μέχρι την ίδρυση 
της ΑΟΝ το 1944 και της ΕΔΟΝ το 1959, έχει δώσει δυναμικά 
το παρόν του σ΄ όλους τους αγώνες του λαού μας ενάντια 
στην αποικιοκρατία, για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την 
ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της Κύπρου.  Στο κάλεσμα της 
πατρίδας δεκάδες είναι οι ΑΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτες που έδωσαν 
ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή. Σήμερα, όλοι 
οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες του λαού της Κύπρου, κάθε 
κατάκτηση της κυπριακής νεολαίας φέρει ανεξίτηλη την σφραγίδα 
της ΕΔΟΝ.

Στις 12 Απριλίου 1959, πέραν των 1500 αντιπροσώπων από κάθε 
γωνιά της Κύπρου μαζεύτηκαν στο κινηματοθέατρο «Παλλάς» 
στη Λευκωσία για να συμμετέχουν στο ιδρυτικό συνέδριο της 
Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας. 

Η ίδρυση της ΕΔΟΝ ήταν ιστορική αναγκαιότητα βγαλμένη από 
τη μαχητικότητα και τη θέληση για αγώνα της Προοδευτικής 
Νεολαίας της Κύπρου καθώς, παρά την υπογραφή των 
συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου που είχαν προηγηθεί, οι 
αποικιοκράτες συνέχιζαν να κρατούν εκτός νόμου το ΑΚΕΛ, 
την ΑΟΝ και τις υπόλοιπες οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος. Η 
αναγκαιότητα για νόμιμη μαζική προοδευτική Οργάνωση Νεολαίας 
έτσι ώστε να μπορεί να αγωνιστεί ενάντια στον εθνικισμό - σοβινισμό 
και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια κατά της Κύπρου, οδήγησαν τα στελέχη 

της παράνομης από τους αποικιοκράτες Οργάνωσης 
Νεολαίας της Αριστεράς, της ΑΟΝ, να πάρουν την 
απόφαση για την ίδρυση της ΕΔΟΝ τον Απρίλη του 
1959, που αποτελεί συνεχιστή του έργου και των 
αγώνων της ΑΟΝ.

Μέσα στις νέες συνθήκες της αιματοβαμμένης 
ιμπεριαλιστικής «Νέας τάξης», η ΕΔΟΝ συνεχίζει 
να είναι η πρωτοπόρα Οργάνωση Νεολαίας 
του τόπου στον αγώνα που διεξάγει ο λαός 
μας για επίλυση του κυπριακού προβλήματος 
και για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου 
και του λαού μας. Αντιπαλεύει τον εθνικισμό – 

σοβινισμό και αγωνίζεται για την ειρηνική συμβίωση 
Ε/κ και Τ/κ και μια Κύπρο ενωμένη, ομόσπονδη, 

κυρίαρχη και αποστρατικοποιημένη. Συνεχίζει ακόμη 
πιο αποφασιστικά, πιστή στις αρχές της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της 
αλληλεγγύης,  τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες 
έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τα γνήσια συμφέροντα 
και δικαιώματα  της νεολαίας, των εργαζομένων και 
του λαού μας.

Κάθε νέος και νέα που τον πνίγει η αδικία του σημερινού 
ντουνιά, οφείλει  να συστρατευτεί μαζί με τη ΕΔΟΝ, πλάι 
της μέχρι τη τελική δικαιώση, την επανένωση του τόπου 
και του λαού μας, μέχρι τη μέρα που θα τερματίσουμε την 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, μέχρι την «έφοδο 
στον ουρανό».

•Μάριος Αποστόλου
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας
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ον περασμένο Σεπτέμβριο, η πλειοψηφία του 

Ευρωκοινοβουλίου, υιοθέτησε ένα ανιστόρητο 

και αντικομουνιστικό ψήφισμα, με τίτλο η 

«Σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το 

μέλλον της Ευρώπης».  Στόχος του, η διαγραφή 

της συμβολής του Σοβιετικού Λαού στην συντριβή 

του χιτλεροφασισμού και η αντεπιστημονική εξίσωση 

του κομουνισμού με το φασισμό, χειροκροτώντας 

παράλληλα όσες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχώρησαν 

σε ποινικοποίηση της κομουνιστικής ιδεολογίας και 

δράσης, ξεπλένοντας σήμερα χωρίς ντροπή συνεργάτες 

των ναζί.

Για κακή τους τύχη όμως, η συμβολή της Σοβιετική 

Ένωσης και άλλων τόσων κομουνιστών, που 

πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της αντίστασης στις 

κατεχόμενες από τους ναζί χώρες – παρτιζάνικο κίνημα 

- για την συντριβή του φασισμού, γράφτηκε με το αίμα 

τους στα πεδία μαχών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως και πριν 80 χρόνια έτσι και τώρα οι 

κυρίαρχες δυνάμεις στρώνουν το χαλί στο φασισμό, 

αναπαράγοντας τη «θεωρία των δύο άκρων», με 

πρωτοστάτες τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. Η «θεωρία των δύο 

άκρων» χρησιμοποιήθηκε ως μια βίαιη και χυδαία 

προπαγάνδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα 

και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η επικίνδυνη αυτή 

θεωρία, αγνοεί τα  συγκρουσιακά, μεταξύ τους, 

χαρακτηριστικά του φασισμού και του κομουνισμού. 

Αγνοεί ότι ο φασισμός αποτελεί ότι πιο σκοτεινό 

γέννησε η σύγχρονη ανθρωπότητα ενώ ο κομουνισμός 

ότι πιο ανθρώπινο, και τους ταυτίζει ως δυο ακραίους 

σχηματισμούς μαζικής δράσης αυταρχισμού και βίας 

ενάντια στο άτομο και τα δικαιώματα του. 

Στο επίκεντρο της θεωρίας αυτής βρίσκεται η ταύτιση 

δύο άσχετων και εχθρικών μεταξύ τους δυνάμεων, 

αλλά εν τέλει  οι ίδιοι που τις ταυτίζουν, έχουν σαφή 

προτίμηση στο ένα από τα δύο «άκρα». Αξιοποιούν, 

δηλαδή τον φασισμό, επειδή γίνεται όχημα εφαρμογής 

των αντιλαϊκών πολιτικών τους με τον πιο αντιδραστικό 

τρόπο,  υπονομεύοντας την κοινωνική και λαϊκή 

αντίδραση. 

Η θεωρία των «δύο άκρων» ξεκινά από τον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, όταν στο πολιτικό προσκήνιο εμφανίζονται 

τα κομμουνιστικά κόμματα και μαζικοποιούνται. Οι 

κυρίαρχη τάξη της πλουτοκρατίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο και υπό το φόβο της εξάπλωσης της Αριστεράς 

ανάμεσα στους λαούς, θεσπίζουν την απαρχή των 

αντικομμουνιστικών νόμων με πρόσχημα την «προστασία της 

δημοκρατίας». Κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πόλεμου, 

όταν ο φασισμός-ναζισμός αιματοκύλισε την μισή Ευρώπη, η 

θεωρία των «δύο άκρων» θεμελιώνεται περαιτέρω και γίνεται 

όπλο στα χέρια των «συμμάχων» ενάντια στη Σοβιετική Ένωση, 

η οποία αφήνεται να τα βγάλει πέρα μόνη της απέναντι στο τέρας 

του φασισμού, με πέραν των 20 εκατομμυρίων νεκρών.  

Καθόλου τυχαία που η ανακήρυξη της 9ης Μαΐου, από Μέρα της 

Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, όταν η σημαία του 

κόκκινου στρατού καρφωνόταν στη καρδιά του φασισμού στο 

Βερολίνο, έγινε η «μέρα της Ευρώπης».

Στην πραγματικότητα στόχος τους είναι η ιστορική αλήθεια, 

οι αγώνες των λαών και των εργαζομένων που ξαναβγαίνουν 

στην αντεπίθεση, η διεκδίκηση κοινωνικής δικαιοσύνης και μιας 

άλλης Ευρώπης.  Με άλλα λόγια, οι δυνάμεις του συστήματος 

και του κατεστημένου που με τις πολιτικές τους γεννούν δεκάδες 

εκατομμύρια άνεργους, φτωχούς και εξαθλιωμένους σε ολόκληρη 

την ήπειρο, αποφάσισαν ότι θα ξεριζώσουν από την Ευρώπη τις 

ιδέες, τη δράση, την ιστορία και τα οράματα των κομμουνιστών 

και της Αριστεράς. Βέβαια, οι αντικομουνιστικές διώξεις αργά ή 

γρήγορα στρέφονται ενάντια σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη 

πολίτη.

Για αυτό και πρέπει σ’ αυτές τις αντίξοες συνθήκες που περνά 

ο λαός και ο τόπος μας να  επαγρυπνούμε και να τσακίζουμε 

τα φαινόμενα φασισμού και νεοναζισμού, όπως επίσης και να 

καταδικάζουμε την προσπάθεια παραχάραξης της Ιστορίας που 

επιχειρείται, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον χωρίς το 

«σκοτεινό» παρελθόν της ανθρωπότητας. 

•Καλλής Αντούνας

Οργανωτικός Γραμματέας Προοδευτικής Κ.Φ.

Πανεπιστημίου Κύπρου
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Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε την 1η 
Μαΐου το 1909 στη  Μονεμβασιά και 
είναι ένας από τους σπουδαιότερους 
Έλληνες ποιητές με διεθνή φήμη. 
Δημοσίευσε πάνω από εκατό 

ποιητικές συλλογές, εννέα μυθιστορήματα, τέσσερα 
θεατρικά έργα και μελέτες. Ο Ρίτσος νόσησε από 
φυματίωση, μια ασθένεια που του στέρησε τη 
μητέρα και τον αδερφό του. Ο ίδιος τη ξεπέρασε 
στο σανατόριο «Σωτηρία». Εκεί ήρθε κοντά με 
τον μαρξισμό – λενινισμό, γεγονός που επηρέασε 
βαθύτατα την ποίησή του και τον τρόπο ζωής του. 
Το 1934 έγινε μέλος του Κομουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδος. 

Το 1931 ξεσπούν εργατικές κινητοποιήσεις σε όλη 
την Ελλάδα, με κορύφωσή τους τον Μάιο του 1936 στη 
Θεσσαλονίκη, με τη μεγάλη απεργία των καπνεργατών, 
που πνίγηκε στο αίμα από την κυβέρνηση του δικτάτορα 
Μεταξά. Ο Ρίτσος εμπνευσμένος, από μία φωτογραφία 
που είδε στον Ριζοσπάστη, με μία μάνα να θρηνεί τον 
νεκρό γιο της, έγραψε την ποιητική του σύνθεση 
«Επιτάφιος», που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. 
Κυκλοφόρησαν τότε 10.000 χιλιάδες αντίτυπα που 
είχαν σχεδόν εξαντληθεί, αριθμός ρεκόρ για την 
εποχή, ενώ 250 αντίτυπα καταστράφηκαν από το 
δικτατορικό καθεστώς Μεταξά. Η τελική μορφή του 
ποιήματος εκδόθηκε το 1956 και περιλαμβάνει τα 20 

άσματα του Επιταφίου. Το ποίημα αυτό είναι ένα 
από τα γνωστότερα ποιήματα του Ρίτσου.

Κατά την  διάρκεια της γερμανικής κατοχής, 
συμμετείχε ενεργά στο μορφωτικό τμήμα 
του ΕΑΜ, ενώ μετά την ήττα του ΕΛΑΣ στα 
Δεκεμβριανά, συνέχισε να βρίσκεται με την 
πένα του στις προκλήσεις του καιρού. Το 1945 
γράφει τη «Ρωμιοσύνη», ένα ακόμη δημοφιλές 
ποίημά του, που το μελοποίησε το 1966 ο Μίκης 
Θεοδωράκης. Στη διάρκεια του Εμφυλίου 
Πολέμου εξορίστηκε στη Λήμνο και τον Μάιο 
του 1949 μεταφέρθηκε στο «κολαστήριο» 
της Μακρονήσου, που απολύθηκε τον Ιούλιο 
του 1950. Παρόλα αυτά φυλακίστηκε ξανά 
στον Αη Στρατή. Στις 30 Μαρτίου του 1952 
εκτελούνται ο Νίκος Μπελογιάννης και οι 
σύντροφοί του. Ο Ρίτσος επηρεασμένος από 
το γεγονός γράφει το ποίημα «Ο Άνθρωπος 
με το Γαρίφαλλο». Τον Αύγουστο του 1952 
ο Ρίτσος απολύεται οριστικά ενώ την 21η  
Απριλίου 1967 το χουντικό καθεστώς τον 

συλλαμβάνει  και τον εξορίζει στην Γυάρο.

Στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο ποιητής θα ζήσει 
από κοντά τα γεγονότα της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου, ενώ με αφορμή το προδοτικό 
πραξικόπημα και τη Τουρκική εισβολή συνθέτει 
το ποίημα Ύμνος και Θρήνος για την Κύπρο. 

Το 1975, παραλαμβάνει από τη Βουλγαρία, το 
Διεθνές Βραβείο Γκεόργκι Δημητρόφ. Έπειτα 
από την Ιταλία το 1976 το Αίτνα-Ταορμίνα και 
το 1977 το βραβείο ΛΕΝΙΝ για την Ειρήνη και 
τη Φιλία των Λαών. Επίσης είχε προταθεί πάνω 
από δύο φορές για το Βραβείο Νόμπελ, όμως 
δεν βραβεύθηκε ποτέ γιατί ήταν κομουνιστής. 
Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στην Αθήνα στις 11 
Νοεμβρίου 1990. 

«Η ποίηση πρέπει να ‘ναι
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού αγωνιστή
μία σημαία στα χέρια της ελευθερίας...»

(«Οι γειτονιές του κόσμου», Μακρόνησος, 
Αϊ-Στράτης, 1949-1951)

•Σωτήρης Αυγουστή
Πρόεδρος Προοδευτικής Κ.Φ. Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου
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