
ιλιάδες μαθητές ένωσαν 
ξανά τις φωνές τους και 
βροντοφώναξαν στους 
δρόμους της πρωτεύουσας για 
ανθρώπινο και δημοκρατικό 

σχολείο, με επίκεντρο τους μαθητές, 
που θα έχει ως βασικό στόχο την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Την 
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, οι μαθητές με 
μπροστάρη την ΠΣΕΜ, πορεύτηκαν 
μέχρι το Προεδρικό όπου και 
επέδωσαν ψήφισμα σε αντιπρόσωπο 
του Προέδρου της Δημοκρατίας όπου 
αναγράφονται τα αιτήματα τους.

Οι μαθητές, εδώ και τρία χρόνια 
αγωνίζονται ενάντια στους νέους 
κανονισμούς της Κυβέρνησης, που 
δυστυχώς φέτος πήραν σάρκα και 
οστά, με την εφαρμογή των εξετάσεων 
ανά τετράμηνο.  Ζητούν άμεση 
τροποποίηση των κανονισμών, οι 
οποίοι ενισχύουν τον εξετασιοκεντρικό 
χαρακτήρα του σχολείου, κάτι το οποίο 
επισημάνθηκε και στην πρόσφατη 
συνάντηση τους με τον νέο Υπουργό 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, κ. Προδρόμου. Η ΠΣΕΜ, 
ζητά την έναρξη ενός ουσιαστικού 
διαλόγου για την αξιολόγηση του 
μαθητή. 

Για τους μαθητές, στόχος του σχολείου 
θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και η ολόπλευρη 
μόρφωση και όχι το κυνήγι του 
βαθμού και ο ανταγωνισμός. Κάτι 
το οποίο η Κυβέρνηση φαίνεται 
να μην αντιλαμβάνεται, αφού με 
τον ετσιθελισμό της και παρά την 
αντίθεση των οργανωμένων μαθητών 
και καθηγητών, προχώρησαν στην 
εφαρμογή των εξετάσεων ανά 
τετράμηνο.

Ως ΕΔΟΝ, διαφωνήσαμε από την πρώτη 
στιγμή με τους νέους κανονισμούς 
λειτουργίας των σχολείων στο σύνολο 
τους.

Χ

Ειδικά για το θέμα των εξετάσεων, θεωρούμε ότι θα 
οξύνουν τα προβλήματα της Παιδείας, όπως αυτά 
περιγράφονται πιο πάνω. Στεκόμαστε στο πλευρό του 
μαθητικού κινήματος και της ηγεσίας του και στηρίζουμε 
το δύσκολο, αλλά δίκαιο δρόμο που επέλεξε. 
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τις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 46o Συνέδριο της ΠΟΦΕΝ, μέσα από το 
οποίο αναδείχθηκαν οι θέσεις και οι διεκδικήσεις του οργανωμένου φοιτητικού 
κινήματος.

Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε ότι η ΠΟΦΕΝ οφείλει να είναι πάντα σε τροχιά διεκδίκησης 
και η δράση της να βρίσκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων. Σε μια εποχή που ανά το παγκόσμιο 
ο ιμπεριαλισμός συνεχίζει να απλώνει τα δίχτυα του, η πατρίδα μας παραμένει διαιρεμένη, 
η παιδεία βρίσκεται σε κρίση, συμπατριώτες μας ζουν στο όριο της φτώχειας και γενικότερα 
η κυπριακή κοινωνία αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα 
είναι αδήριτη ανάγκη να συνεχίσει να αγωνίζεται και να διεκδικεί όσα δικαιωματικά του 
ανήκουν.

Δυστυχώς, η Πρωτοπορία με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα των περσινών φοιτητικών 
εκλογών αναδείχθηκε αυτοδύναμη και πήρε στα χέρια της τα ινία της ΠΟΦΕΝ. Για εμάς είναι 
ξεκάθαρο ότι η ΠΟΦΕΝ πλέον θα διαδραματίσει το ρόλο του χειροκροτητή της 
Κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, που όχι μόνο θα δέχεται ανενόχλητα 
τις αντιλαϊκές και αντιφοιτητικές πολιτικές που εφαρμόζει, αλλά και 
θα τις εκθιάζει. 

Σίγουρα θα ακολουθήσει 
ένα δρόμο διαφορετικό 
από αυτόν που τόσα χρόνια 
η ΠΟΦΕΝ διαδραμάτιζε 
ως διεκδικητής και 
προσασπιστής των 
δικαιωμάτων των φοιτητών.

Παρόλα αυτά, η 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ., δε 
θα σταματήσει ούτε στιγμή 
τον αγώνα για προάσπιση 
των δικαιωμάτων των 
φοιτητών, για δημόσια 
και δωρεάν εκπαίδευση. 
Στο πλευρό της και η 
ΕΔΟΝ. Κρατώντας ψηλά 
το λάβαρο του ανθρώπου 
συνεχίζουμε με το ίδιο 
σθένος να τασσόμαστε 
στο πλευρό των φοιτητών, 
αναδεικνύοντας τις 
πραγματικές τους ανάγκες. 
Στεκόμαστε πάντοτε εμπόδιο 
σε οποιονδήποτε και αν 
προσπαθεί με αντιλαϊκά 
μέτρα να υπονομεύσει όλα 
αυτά που εδώ και χρόνια 
το φοιτητικό κίνημα με 
αγώνες κατέκτησε. Μέσα 
από τις Φοιτητικές Ενώσεις 
σε κάθε χώρο σπουδών 
και την παρέμβαση μας 
στο φοιτητόκοσμο θα 
συνεχίσουμε στο δρόμο 
της διεκδίκησης και του 
αγώνα. Τέλος, δίνουμε 
υπόσχεση ότι θα δώσουμε 
το άπαν των δυνάμεων μας 
η ΠΟΦΕΝ από χρόνου να 
βρίσκεται και πάλι σε τροχιά 
διεκδίκησης με μπροστάρη 
την Προοδευτική Κ.Φ.
  

Σ
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τις 2 Ιανουαρίου 2020 υπογράφτηκε στην 
Αθήνα η συμφωνία για την κατασκευή του 
αγωγού Ανατολικής Μεσογείου ή East-Med 
όπως είναι γνωστός, από τους ηγέτες της 
Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για ακόμη μια 
φορά προσπαθεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη 
παρουσιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας σαν 
κάτι περισσότερο από ότι είναι στην πραγματικότητα. 
Σε καμία περίπτωση η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί 
δέσμευση για την υλοποίηση αυτού του έργου. Η 
συμφωνία απλώς θέτει το διεθνές νομικό πλαίσιο 
το οποίο διασφαλίζει την συγκατάθεση των τριών 
συμβαλλομένων κρατών εκ των προτέρων.

Τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι όποιες εταιρίες τελικά 
ενδιαφερθούν για την υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου 
έργου, το οποίο θα έχει και τις ανάλογες δυσκολίες και 
προβλήματα, τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά. 

Αυτές οι δυσκολίες δεν δείχνουν προς το παρόν να είναι πιθανόν να 
υλοποιηθεί το έργο αυτό.

Από τη μια τριμερείς συνεργασίες όπως αυτή είναι καλές αν και 
εφόσον συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Αντίθετα 
με το ό,τι δηλώνει η κυβέρνηση δεν προσφέρει καμία αμυντική 
προστασία η συνεργασία αυτή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο 
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή μας και στους 
σχεδιασμούς των ΗΠΑ. Από την άλλη, δεν πρέπει να μπαίνει σε 
δεύτερη μοίρα το Κυπριακό, το οποίο μπορεί να υποστεί σοβαρό 
πλήγμα από τέτοιες ενέργειες. Φρονιμότερο θα ήταν οι συνεργασίες 
και άλλες τέτοιες κινήσεις να γίνονται με στόχο την υποβοήθηση των 
προσπαθειών για επίτευξη συνολικής επίλυσης του Κυπριακού.

Η επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήματος είναι ο μόνος δρόμος 
που θα επιλύσει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα εκείνα που προκαλεί 
η ίδια η Τουρκία κλιμακώνοντας με κάθε ευκαιρία την επιθετικότητα 
της.

Σ



αναταραχή στο Ιράν μετά το θάνατο 8 ανθρώπων, ανάμεσα τους και ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ 
Σουλεϊμανί, επικεφαλής της ειδικής μονάδας «Αλ Κουντς» του σώματος των «Φρουρών της Επανάστασης» 
ανοίγει νέο αιματοκυλισμένο κεφάλαιο στον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή με την υπογραφή και 
πάλι των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ, με αφορμή δηλώσεις του Γ.Γ. του, αλλά και του Αμερικανού Προέδρου, φαίνεται για άλλη μια φορά 
να εμπλέκεται στην πυροδότηση νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, που όπως κάθε φορά οι μεγάλοι 
χαμένοι θα είναι οι ίδιοι οι λαοί. 

Η Κύπρος θα βρεθεί στο στόχαστρο αν με οποιονδήποτε 
τρόπο εμπλακεί στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των 
ΗΠΑ, Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας ενάντια στο Ιράν και σε 
άλλα κράτη και λαούς της γειτονιάς μας. 

Οι τυχόν διευκολύνσεις που δόθηκαν από την Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη προς 
την αμερικανική 
κυβέρνηση, δηλαδή 
για επιχειρήσεις 
ε κ κ έ ν ω σ η ς 
δ ι π λ ω μ α τ ι κ ώ ν 
αποστολών από τις 
γειτονικές χώρες 
ελπίζουμε να 
χρησιμοποιηθούν 
όντως για αυτό, 
χωρίς η Κύπρος να 
δίνει το έρεισμα για 
νέες αιματοχυσίες.

Η


