
αι ενώ η πλειοψηφία της 
κοινωνίας, οι οργανωμένοι 
μαθητές, γονείς αλλά 
και καθηγητές έχουν 
συνειδητοποιήσει εδώ και 
καιρό τι ακριβώς σημαίνει 

αυτός ο αντιπαιδαγωγικός και 
καταστροφικός θεσμός των Εξετάσεων 
ανά Τετράμηνο, σαν κερασάκι στην 
τούρτα προέκυψε την πρώτη μέρα της 
έναρξης των εξετάσεων η διαρροή 
θεμάτων του γραπτού των Νέων 
Ελληνικών της Γ’ Λυκείου. 

Η διαρροή αυτή από μόνη της συνιστά 
ακόμα ένα σκάνδαλο το οποίο έχει 
πλήξει το αδιάβλητο  των εξετάσεων και 
οδηγεί σε απώλεια της εμπιστοσύνης 
μαθητών, γονέων αλλά και καθηγητών 
ως προς τις διαδικασίες. Τα κενά που 
υπάρχουν άλλωστε σε αυτές, εφόσον 
αρκετά άτομα βλέπουν τα γραπτά πριν 
δοθούν στους μαθητές, επιβεβαιώνουν 
πως όλα γίνονται χωρίς ασφάλεια. Το 
θλιβερό και απαράδεκτο περιστατικό 
αυτό επιβεβαιώνει πως το σύστημα 
αυτό δεν λειτουργεί σωστά και πρέπει 
επιτέλους να αλλάξει. 

Η ευθύνη για όλα αυτά τα τραγελαφικά 
που συμβαίνουν στην παιδεία μας 
βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση 
του ΔΗΣΥ αλλά και τον Υπουργό 
Παιδείας που για ακόμα μια φορά 
στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων. 

Ο τρόπος άλλωστε που ο Υπουργός 
χειρίστηκε το ζήτημα αυτό αναπόφευκτα 
προκάλεσε περισσότερη αναστάτωση, 
ταλαιπωρία αλλά και άγχος σε όλους 
τους μαθητές, θέτοντας περαιτέρω σε 
κίνδυνο το μέλλον τους.  Το σχολείο 
άλλωστε επί των ημερών τους έχει 
μετατραπεί σε βιομηχανία εξετάσεων.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η αύξηση 
της παραπαιδείας και η μετρατροπή των 
σχολείων σε εξεταστικά κέντρα έχουν 
ήδη θυματοποιήσει την πλειοψηφία 
των μαθητών για μια παιδεία που 
μόνο παιδεία δεν μπορεί να είναι. Ο 
θεσμός των εξετάσεων τετραμήνων δεν 
εξυπηρετεί κανένα εκπαιδευτικό στόχο 
εδώ και καιρό γι’ αυτό και είναι επιτακτική 
ανάγκη να καταργηθεί. 

Το σχολείο θα πρέπει να αποτελεί ένα 
χώρο πολύπλευρης μόρφωσης, η 
οποία θα ακολουθεί την τεχνολογική και 
επιστημονική ανάπτυξη. Ένα σχολείο που 
θα αναπτύσσει πέραν από το μορφωτικό 
και το αισθητικό κριτήριο μέσω της 
μουσικής, της τέχνης, της ποίησης 
κ.α. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει 
ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αλλά και η Βουλή των Αντιπροσώπων 
να δημιουργήσουν  ένα νέο τρόπο 
αξιολόγησης προς όφελος των 
μαθητών. 

Κ
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ρισκόμαστε στην τελική ευθεία 
των επερχόμενων Προεδρικών 
εκλογών. Στην τελική ευθεία για να 
πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή 
στην διακυβέρνηση του τόπου μας. 

Στην τελική ευθεία για την εκλογή του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη στην προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Εν ολίγοις στην τελική ευθεία 
για να αποδείξουμε ότι η Κύπρος Μπορεί και 
πρέπει να ζήσει καλύτερες μέρες!

Ας μην μένουμε βέβαια στον συνθηματικό 
λόγο. Εξάλλου το σύνθημα «Κύπρος Μπορείς» 
εμπεριέχει ολόκληρη τη ουσία του οράματος 
του Ανεξάρτητου Υποψήφιου Ανδρέα 
Μαυρογιάννη.  Το όραμα αυτό σκιαγραφείται 
μέσα από το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί 
με την συμβολή μιας ομάδας ειδικών σε όλα 
τα θέματα. Στο εκλογικό πρόγραμμα μπορεί 
να δείτε τις προτάσεις για όλους τους τομείς 
της κοινωνίας μας: την παιδεία, την υγεία, 
τα εργασιακά, την οικονομία, τη στεγαστική 
πολιτική, το Κυπριακό, την κοινωνική πολιτική, 
το περιβάλλον και πολλές άλλες πτυχές της 
ζωής.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα 
διακυβέρνησης του Ανδρέα Μαυρογιάννη. 

Μηνύματα Νίκης από 
ολόκληρη την Κύπρο!

Σε αυτή την μακρά 
προεκλογική περίοδο, η 

ανεξάρτητη υποψηφιότητα 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη 

αγκαλιάστηκε από το σύνολο 
της Κυπριακής κοινωνίας. 
Τα μηνύματα της νίκης, τα 
μηνύματα της απαλλαγής 
από την διαφθορά και το 

σάπιο, για απαλλαγή από 
την διακυβέρνηση ΔΗΣΥ 
, αντηχούν στις μαζικές 

συγκεντρώσεις του Υποψήφιου.

Β

Για την Κύπρο. Για την ελπίδα. Για το μέλλον.
Παρέα με: Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, 
Γιώργο Ανδρέου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Ευσταθία, Παντελή 
Θαλασσινό, Κούλη Θεοδώρου, Παμπίνα Κοντέα, 
Δημήτρη Μπάση, Μίλτο Πασχαλίδη, Ελένη 
Τσαλιγοπούλου και Δημήτρη Φανή.

ΔΑΛΙ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΕΡΒΟΛΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
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τις 5 Φεβρουαρίου (α γύρος) και στις 12 Φεβρουαρίου (β γύρος) καλούμαστε στις κάλπες για την ανάδειξη 
του επόμενου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλούμε όλους τους νέους και νέες, να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα. Η αποχή δεν αποτελεί επιλογή, αφού το μόνο που ευνοεί είναι τη συνέχιση των 
υφιστάμενων πολιτικών, της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, της φτωχοποίησης και του εξευτελισμού της 
αξιοπρέπειας μας.

Κάλπες εξωτερικού:
Το επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη έχει υπεύθυνους για όλες τις κάλπες που θα ανοίξουν στο εξωτερικό. Για 
οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με τους υπεύθυνους μας. 

Σ
Νέοι εκλογείς:
Όσοι εγγράφηκαν για πρώτη φορά 
στους εκλογικούς καταλόγους 
μπορούν να παραλάβουν τα 
εκλογικά τους βιβλιάρια από τον 
κοινοτάρχη της περιοχής τους μέχρι 
τις 2 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια 
θα επιστραφούν στις Επαρχιακές 
Διοικήσεις από όπου μπορούν να 
τα παραλάβουν. Υπενθυμίζουμε, 
βέβαια, ότι μπορείτε να ψηφίσετε 
με το δελτίο ταυτότητας.  

Μπορείς να ενημερωθείς 
για το εκλογικό σου κέντρο 
από τη σελίδα «Πού 
ψηφίζεις» 



κόμη ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ξεκινά σιγά σιγά για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στα Πανεπιστήμια 
της Κύπρου και του Εξωτερικού. Για ακόμη ένα εξάμηνο η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών εύχεται 
σε όλους καλό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δίνει υπόσχεση αγώνα ενάντια σε όλα ταλανίζουν τους 
φοιτητές σε κάθε χώρο σπουδών. 

«Σήμερα, η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής και η οικογένεια του είναι η ακρίβεια. 
Η αύξηση του κόστους διαβίωσης και η ανυπαρξία κράτους πρόνοιας είναι το κυριότερο πρόβλημα που 
τίθεται ενώπιον των φοιτητών, είτε επιλέξει κάποιος να σπουδάσει στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Πολλοί 
είναι οι φοιτητές που κατά την διάρκεια της πανδημίας αποφάσισαν να διακόψουν ή και να σταματήσουν εν 
τέλει τις σπουδές τους. Πολλοί περισσότεροι είναι αυτοί που οδηγούνται στο να εργαστούν για να μπορούν 
να συνεχίσουν να σπουδάζουν. Ακόμα, η αβεβαιότητα ως προς το μέλλον τους μετά την ολοκλήρωση του 
κύκλου σπουδών τους, ή ως προς την εξεύρεση εργασίας στο τομέα τους ή ως προς τους εξευτελιστικούς 
μισθούς που λαμβάνουν σήμερα οι νέοι, συνεχώς αυξάνεται.»
Αναφέροντας όλα αυτά και αντιλαμβανόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, το φοιτητικό τμήμα 
της ΕΔΟΝ, απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικά σκεπτόμενους φοιτητές να βοηθήσουν την  
Προοδευτική στην μάχη της για ποιοτική και πραγματικά δωρεάν παιδεία, προσβάσιμη σε όλους. Ενάντια 

στην αδράνεια και τον συμβιβασμό που 
κατάντησε να έχει η ΠΟΦΕΝ στα χέρια 
της παράταξης τους Δημοκρατικού 
Συναγερμού. Δίνοντας τη μάχη για 
την απαλλαγή από τις πολιτικές  που 
για 10 χρόνια έβαζαν στο στόχαστρο 
τους φοιτητές και τις οικογένειες τους, 
ξηλώνοντας τα δικαιώματα των φοιτητών 
που κατακτήθηκαν στο πέρασμα των 
χρόνων από το Οργανωμένο Φοιτητικό 
Κίνημα. Να συνεχίσουμε τη πάλη για 
δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, 
που θα επανενώνει τον τόπο και το 
λαό μας, για μια Κύπρο ελεύθερη, 
ομόσπονδη, αποστρατικοποιημένη.

Το καινούριο εξάμηνο ας ελπίσουμε 
να φέρει μια πραγματικά προοδευτική 
αλλαγή για την νεολαία, όπου το 
Οργανωμένο Φοιτητικό Κίνημα θα 
διεκδικεί ξανά για τα συμφέροντα των 
φοιτητών.

Η επιλογή μας το Β’ ακαδημαϊκό εξάμηνο 
να πορευτούμε με τους στίχους του 
ποιητή Κώστα Βάρναλη, είναι καθόλα 
συνειδητή. 

«Γιατί στα ιδανικά των κόσμων που 
γκρεμίζονται, φέρνουμε τα ιδανικά των 
κόσμων που γεννιούνται…
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

A


