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υμπληρώνονται φέτος εφτά χρόνια
από την πολιτική δολοφονία του
έλληνα
αντιφασίστα
Παύλου
Φύσσα. Στις 18 Σεπτεμβρίου το 2013 ο
φασίστας Γιώργος Ρουπακιάς, στέλεχος
της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή,
μαχαίρωσε θανάσιμα ένα νέο άνθρωπο
που πάλευε ενάντια σε ότι πιο σάπιο γέννησε
η ανθρωπότητα. Η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα φανέρωσε στον ελληνικό λαό το
πραγματικό πρόσωπο της εγκληματικής
νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή,
παράρτημα της οποίας είναι το ΕΛΑΜ εδώ
στην Κύπρο.
Ο Παύλος Φύσσας γεννήθηκε στις 10
Απριλίου το 1979 στα προάστια του
Πειραιά από βιοπαλαιστές γονείς. Στα
18 του χρόνια κάνει τα πρώτα του βήματα
στο χώρο του ελληνικού ραπ. Μέσα από
τα τραγούδια του μεταφέρει τη δική του
στάση ζωής. Αναφέρεται σε πρόσφυγες και
μετανάστες, στη βία που βίωσε ο ίδιος από
το κατεστημένο και στον αγώνα ενάντια στο
φασισμό. Είχε ενεργό δράση στο ευρύτερο
αντιφασιστικό κίνημα.
Ο θάνατος του Παύλου Φύσσα οδήγησε την
ελληνική Εισαγγελία στην έναρξη ποινικής
δίωξης εναντίον της Χρυσής Αυγής ως
εγκληματική οργάνωση για σωρεία αδικημάτων.

εγρήγορση. Καλούμε όλες τις δημοκρατικές,
αντιφασιστικές και προοδευτικές δυνάμεις
του τόπου σε συστράτευση απέναντι στο
νεοφασισμό.

Ως ΕΔΟΝ, καταδικάζουμε την αναβίωση
νεοναζιστικών και νεοφασιστικών μορφωμάτων
σε αρκετές χώρες που βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος. Τέτοιες οργανώσεις σηκώνουν κεφάλι
και στον τόπο μας. Νεοφασιστικές οργανώσεις
που εκτρέφουν το μίσος, τον εθνικισμό,
τον αντικομμουνισμό, το ρατσισμό και την
ξενοφοβία. Καλούμε την κυπριακή νεολαία σε

Φέτος, εφτά χρόνια μετά τη δολοφονία του
έλληνα ράππερ ολοκληρώνεται η δίκη και η
απόφαση θα ανακοινωθεί στις 7 Οκτωβρίου.
Ανεξαρτήτως της καταδικαστικής ποινής
του δικαστηρίου, θα συνεχίσουμε τον αγώνα
μέχρι τέλους να καταδικαστεί ο νεοφασισμός
στη συλλογική συνείδηση και να μπει στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας για πάντα!

περιβόητη τηλεκπαίδευση, το
«σύγχρονο» κυπριακό σχολείο
στερείται τα απαραίτητα σε
θέματα τεχνολογίας.
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απόηχος του πρώτου
κτυπήματος
του
κουδουνιού στα σχολεία
επαναβεβαίωσε την προχειρότητα
και την έλλειψη σχεδιασμού
από το ΥΠΠΑΝ, που απέτυχε
να ανταπεξέλθει στις δύσκολες
συνθήκες που διαμορφώθηκαν
από το Μάρτιο με την πανδημία
του κορωνοϊού. Παρά το γεγονός
ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς
αναβλήθηκε (τελευταία στιγμή!)
για μια εβδομάδα και παρά τις
διακηρύξεις της Κυβέρνησης
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ότι όλα
ήταν έτοιμα να υποδεχτούν
τους μαθητές, η σχολική χρονιά
ξεκίνησε με πολλά προβλήματα.
Η ασφάλεια και υγεία των
μαθητών
δεν
ενδιαφέρει
πραγματικά τους κυβερνώντες,
αφού στην προσπάθεια να
αποποιηθούν τις ευθύνες τους,
τα έριξαν στις καιρικές συνθήκες
ως δικαιολογία για την αναβολή
του ανοίγματος των σχολείων.
Επίσης, δεν τους ενδιαφέρει αν
θα συνωστιστούν οι μαθητές εκτός
των σχολείων, ανοίγοντας τα
κάγκελα η ώρα 7:30. Ακόμα μια
απόδειξη για το πιο πάνω, είναι
ότι οι μάσκες που θα δοθούν δεν
τηρούν τις προδιαγραφές και δεν
δόθηκαν από την πρώτη μέρα.
Γίνονται επίσης αρκετές εκπτώσεις
στα ανεφάρμοστα υγειονομικά
πρωτόκολλα.

Η Κυβέρνηση, που μέλος του υπουργικού
της συμβουλίου έβγαλε τη μάσκα σε
κλειστό κλιματιζόμενο χώρο δηλώνοντας
ότι «εν να φκει η ψυσχιή του», έχει την
απαίτηση από μαθητές και εκπαιδευτικούς
να φοράνε τη μάσκα στις αντίξοες
θερμοκρασίες εντός των σχολικών
αιθουσών.

Ως
ΕΔΟΝ,
θεωρούμε
ότι το ΥΠΠΑΝ πρέπει να
σταματήσει
να
μετατοπίζει
τις ευθύνες και να κοιτάξει
κατάματα
τα
προβλήματα
που υπάρχουν. Να διορίσει
άμεσα συμβουλευτική επιτροπή
ειδικών για θέματα παιδείας και
να εισακούσουν τα αιτήματα
των εκπαιδευτικών και των
μαθητών. Να αναθεωρήσουν
τα αναλυτικά προγράμματα,
να αναπροσαρμόσουν την
ύλη και να καταργήσουν,
έστω και τώρα, τις εξετάσεις
τετραμήνων. Επίσης επιβάλλεται
η εγκατάσταση κλιματιστικών σε
όλες τις αίθουσες διδασκαλίας,
καθώς και η απαραίτητη
τεχνολογική αναβάθμιση.

Η έλλειψη παιδαγωγικού πλάνου
είναι οφθαλμοφανής, αφού δεν
αναθεώρησαν την ύλη, ενώ
προχωρούν
ολοταχώς
στην
εφαρμογή
των
εξοντωτικών εξετάσεων
ανά τετράμηνο. Ακόμη οι
μαθητές δεν παράλαβαν
έγκαιρα όλα τα σχολικά
βιβλία.
Για αναβάθμιση της υλικοτεχνικής
υποδομής στα σχολεία ούτε
λόγος.
Πρωτοτύπησαν
με ξυλουργικές πατέντες,
ρεζιλεύοντας διεθνώς για
άλλη μια φορά την Κύπρο.
Και ενώ το προηγούμενο
διάστημα διατυμπάνιζαν την
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πήκε ο Σεπτέμβρης και αισίως ξεκίνησε η νέα
ακαδημαϊκή χρονιά. Μια χρονιά που μας φέρνει
αντιμέτωπους με πρωτοφανείς συνθήκες και στα
πανεπιστήμια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα πανεπιστήμια κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις
για τη λειτουργία τους, το κάθε ένα ξεχωριστά και όχι
συλλογικά, με το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να αφήνει την ευθύνη σε αυτά και
να σφυρίζει αδιάφορα.

Ακόμα ένα σημαντικό θέμα είναι, ότι οι αρμόδιοι
καθυστέρησαν πάρα πολύ να πάρουν τις τελικές
αποφάσεις τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη
θυματοποίηση μεγάλης μερίδας φοιτητών και των
οικογενειών τους. Αρκετοί φοιτητές, μετά τις αποφάσεις
των πανεπιστημίων για εκ περιτροπής την τελευταία στιγμή,
αναγκάστηκαν να πληρώσουν ενοίκια σε διαμερίσματα
ή σε εστίες, τα οποία τελικά δεν θα χρειαστούν, αφού θα
πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από το σπίτι.

Τόσο τα κρατικά, όσο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
επέλεξαν την εκ περιτροπής διδασκαλία, δηλαδή σε
κάποια μαθήματα με φυσική παρουσία και σε άλλα
διαδικτυακά. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι λύσεις
ανάγκης και όχι ευκαιρία μιας πειραματικής περιόδου για
μονιμοποίηση μιας νέας παιδαγωγικής μεθόδου. Η ΕΔΟΝ
και η Προοδευτική Κ.Φ. στηρίζουν τη διδασκαλία με φυσική
παρουσία σε όλα τα μαθήματα, αφού μόνο με αυτό τον
τρόπο διασφαλίζεται το ψηλό επίπεδο της παρεχόμενης
εκαπίδευσης. Υπό τις περιστάσεις, η εκ περιτροπής
διδασκαλία είναι ένα προσωρινό αναγκαίο μέτρο, χωρίς
να σημαίνει ότι με το ξεπέρασμα της πανδημίας θα
ανεχτούμε την όποια προσπάθεια μονιμοποίησης της εξ
αποστάσεως ως μεθόδου διδασκαλίας.

Για ακόμα μια φορά βλέπουμε την ανικανότητα της
κυβέρνησης και την απουσία συλλογικών αποφάσεων.
Επιμένουμε στην ενίσχυση τις φοιτητικής μέριμνας από
την κυβέρνηση. Από το 2013 έχουν αποκοπεί τεράστια
κονδύλια στήριξης των φοιτητών. Άλλο μεγάλο θέμα
είναι και η πολιτική στέγασης των φοιτητών, την οποία
την έχουν αφήσει σχεδόν αποκλειστικά στην ευχέρεια
της κερδοσκοπίας του κάθε επιχειρηματία. Ας δούμε
για μια φορά τους φοιτητές σε αυτό τον τόπο και ας
σταματήσουν οι κυβερνώντες να σφυρίζουν αδιάφορα
απέναντι στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι φοιτητές καθημερινά.
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πό το 2016, η Κυπριακή Δημοκρατία δέχεται
καταγγελίες και αποκαλύψεις σε βάρος της
από διεθνείς οργανισμούς και από διεθνή μέσα
ενημέρωσης, εξαιτίας της βιομηχανίας των «χρυσών
διαβατηρίων». Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης,
την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον
ΟΟΣΑ, τη Διεθνή Διαφάνεια, το Διεθνές Παρατηρητήριο για
το Έγκλημα και τη Διαφθορά, ακόμα και από το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα δηλαδή στο οποίο ανήκει ο ΔΗΣΥ, το
πρακτορείο Ρόιτερς, βρετανικές, γαλλικές, γερμανικές και
άλλες εφημερίδες.
Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα του Al Jazzera, η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ αντί να αναλάβει τις ευθύνες
της ώστε να καθαρίσει το όνομα της Κύπρου διεθνώς,
περιορίστηκε σε επικοινωνιακή διαχείριση για χειραγώγηση
της κοινής γνώμης στο εσωτερικό. Αντί την κυβέρνηση να
την ενοχλήσει η διαφθορά, ενοχλήθηκε από την αποκάλυψη
της διαφθοράς. Τα τελευταία δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα
οποία 350 αιτήσεις για πολιτογράφηση συνδέονται με μέλη
της κυβέρνησης Αναστασιάδη, περιλαμβανομένου και του
Δικηγορικού Γραφείου που φέρει το όνομα του Προέδρου,
αποκαλύπτουν ακόμα πιο έντονα πόσο μεγάλο είναι το
σκάνδαλο και η διαφθορά. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη –
Συναγερμού μετέτρεψε ένα επενδυτικό πρόγραμμα σε παζάρι
ξεπουλήματος διαβατηρίων, ξεχειλώνοντας τα κριτήρια και
μοιράζοντας διαβατήρια σε απατεώνες και διεφθαρμένους,
εκθέτοντας την Κύπρο διεθνώς.
Εν τέλει, για ακόμα μια φορά, διόρισαν τετραμελή
ερευνητική επιτροπή, για να διερευνήσει το πρόγραμμα των
πολιτογραφήσεων. Μια ερευνητική επιτροπή που διορίστηκε
από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να εξετάσει
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την περίοδο που
ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν μέλος του. Μια ερευνητική
επιτροπή που βάσει των όρων εντολής της, θα ελέγξει τις
πολιτογραφήσεις βάσει των κριτηρίων που ίσχυαν τη δεδομένη
στιγμή, ενώ ένα από τα κύρια προβλήματα του σκανδάλου των
χρυσών διαβατηρίων είναι ακριβώς τα ξεχειλωμένα κριτήρια
που καθόρισε η κυβέρνηση.
Αναμένουμε λοιπόν τα πορίσματα άλλης μιας ερευνητικής
επιτροπής. Ενώ εδώ και τόσο καιρό, καμία από τις ερευνητικές
επιτροπές που διορίστηκαν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη –
ΔΗΣΥ όπως αυτές για το σκάνδαλο της κυπριακής οικονομίας,
το κατασκοπευτικό βαν, τους στημένους αγώνες και την
κατάρρευση του Συνεργατισμού, δεν έχουν αποτέλεσμα. Ο
κυπριακός λαός και η νεολαία απαιτούν διαφάνεια. Απαιτούν
να λογοδοτήσουν αυτοί που αμαυρώνουν το όνομα της
Κύπρου και έστησαν φαγοπότι στις πλάτες τους για άλλη μια
φορά. Απαιτούν επιτέλους δικαιοσύνη.

