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Κύπρο̋ μα̋, βιώνει την στιγμή
που γράφονται τα συγκεκριμένα
σχόλια, τι̋ δραματικότερε̋ εξελίξει̋ των τελευταίων πολλών χρόνων
στην ιστορία τη̋. Η οικονομική κατάσταση και το μέλλον του τόπου μα̋ παραμένει μετέωρο. Η εξελίξει̋ στα οικονομικά προβλήματα του τραπεζικού συστήματο̋ και οι πρόσφατε̋ συμφωνίε̋
τη̋ νέα̋ Κυβέρνηση̋ με την Τρόικα, θα
αλλάξουν από την μια μέρα στην άλλη
την καθημερινότητα, και κυρίω̋ την ποιότητα ζωή̋ του συνόλου του λαού μα̋.

Οι Ευρωπαίοι «εταίροι» μα̋, πήραν συγκεκριμένε̋ αποφάσει̋ και πίεσαν προ̋
συγκεκριμένη κατεύθυνση για τα οικονομικά μέτρα, με σκοπό το «ξεπέρασμα
τη̋ κρίση̋» στην Κύπρο. Είναι ξεκάθαρο
πλέον στην δική μα̋ αντίληψη, ότι αν και
τα μέτρα που προωθούνται είναι οικονομικά, τα κριτήρια για την απόφαση να
προωθηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα
στην Κύπρο, είναι καθαρά πολιτικά! Για
την Αριστερά ο μύθο̋ των ιδεοληψιών
και του ατεκμηρίωτου ευρωσκεπτικισμού καταρρέει, αφού αποδεικνύεται
περίτρανα πλέον πω̋, στι̋ διεθνή̋ σχέσει̋ και στο παιχνίδι τη̋ διπλωματία̋,
δεν υπάρχουν «φίλοι»… Το παραμύθι
που πλάσαραν στον Λαό κάποιοι προεκλογικά μα̋ οδηγεί σε ένα διττό συμπέρασμα: Ή η πολιτική του̋ αντίληψη για
το τι εστί διπλωματικέ̋ σχέσει̋ και πόλεμο̋ συμφερόντων είναι υπερβολικά
φτωχή, για να διεκδικούν την στήριξη
του κόσμου ή ήξεραν πολύ καλά τι ΔΕΝ
θα κατάφερναν, με τι̋ υποτιθέμενε̋ καλέ̋ του̋ σχέσει̋ και το τι ζητούν οι
«εταίροι», και συνειδητά το απέκρυπταν
από τον Λαό… κάτι που θα του̋ καθιστά
ψεύτε̋ και επικινδύνου̋.

Από εκεί και πέρα τα δεδομένα είναι
μπροστά μα̋ και είναι επιτακτικό να τα
αναλύσουμε και να εξετάσουμε όλε̋ τι̋
επιλογέ̋ που έχουμε μπροστά μα̋ για
να βρούμε την διέξοδο από αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ω̋ Αριστερά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προ̋ τον Λαό και
να τον προετοιμάσουμε ότι, η συμφωνία
στην οποία κατέληξε το Eurogroup συνιστά την κορύφωση τη̋ ΠΡΩΤΗΣ φάση̋
των σχεδιασμών τη̋ Τρόικα σε βάρο̋

του Κυπριακού Λαού. Η συγκεκριμένε̋
αποφάσει̋ όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα τη̋ οικονομία̋ αλλά ακριβώ̋ το
αντίθετο. Βαθαίνουν την οικονομική
ύφεση προκαλώντα̋ τεράστια οικονομικά προβλήματα. Οι πρακτικέ̋ και οι πολιτικέ̋ τη̋ Τρόικα αναμένεται ότι όπω̋
και σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ που εφαρμόστηκαν, έτσι και στην Κύπρο θα έχουν ω̋
αποτέλεσμα την δραματική αύξηση τη̋
ανεργία̋, περικοπέ̋, ιδιωτικοποιήσει̋
και αναπόφευκτα θα επέλθουν νέα χειρότερα οικονομικά μέτρα.
Υπάρχει λύση όμω̋ εκτό̋; Αυτό είναι το
δίλημμα που τίθεται με τον πλέον εκβιαστικό τρόπο από αστικά πολιτικά κόμματα, ΜΜΕ, «γνωστού̋» επιχειρηματίε̋
και οικονομολόγου̋ όλου̋ όσου̋ δηλαδή έχουν τον συγκεκριμένο τρόπο
σκέψη̋. Οι κυρίαρχοι κύκλοι τη̋ Ε.Ε. για
να εξυπηρετήσουν τα δικά του̋ οικονομικά συμφέροντα εμμένουν σε αυτέ̋ τι̋
πολιτικέ̋ οι οποίε̋ με συνειδητό τρόπο
καταστρέφουν οικονομίε̋ και λαού̋, με
απώτερο στόχο την δική του̋ οικονομική επικυριαρχία σε αυτέ̋ τι̋ «λεηλατημένε̋» χώρε̋. Η συνειδητή επιλογή
παραμονή̋ σε αυτά τα πλαίσια σκέψη̋
τη̋ πολιτική̋ ηγεσία̋ του τόπου μαζί με
τον ταυτόχρονο τεχνητό εγκλωβισμό
τη̋ συνείδηση̋ του λαού σε αυτά τα
πλαίσια, δεν δημιουργεί προοπτικέ̋ για
το ξεπέρασμα τη̋ κρίση̋ αλλά αντίθετα
διαιωνίζει και μεγεθύνει σε βάθο̋ χρόνου το υπάρχον πρόβλημα. Η μόνη πραγματική επιλογή μα̋ ω̋ Λαό̋ είναι με σοβαρέ̋ μελέτε̋ και συντεταγμένε̋ κινήσει̋ η άμεση αποδέσμευση μα̋ από τα
πλαίσια τη̋ Τρόικα και η αναζήτηση λύση̋ έξω από αυτά.

Έχει ήδη ξεκινήσει, και εκτιμούμε ότι
θα ενταθεί, η συντονισμένη προσπάθεια
αποχαύνωση̋ του Κυπριακού Λαού, σε
μια προσπάθεια να περιοριστεί η αγωνιστική διάθεση που χαρακτηρίζει μεγάλη
μερίδα του Κυπριακού Λαού μέσα στι̋
δοσμένε̋ συνθήκε̋. Το ερώτημα αν το
λεγόμενο «ΟΧΙ» τη̋ βουλή̋ ήταν τελικά
σωστό ή όχι έχει ξεκινήσει να μπαίνει
στα μυαλά των Κυπρίων με έντεχνο
τρόπο. Το ότι η νέα συμφωνία του ΠτΔ
με το Eurogroup, ήταν ότι καλύτερο μπορούσαμε, είναι το ψεύτικο δίλλημα που
παρουσιάζεται στον Λαό.

Ω̋ Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α., ω̋ αναπόσπαστο κομμάτι του λαϊκού κινήματο̋, είμαστε η θεωρία και η δράση τη̋ Αριστερά̋
στου̋ φοιτητέ̋, έχουμε τον δικό μα̋
καθοριστικό ρόλο. Είναι επιτακτική ανάγκη η ριζοσπαστικοποίηση των συνειδήσεων των φοιτητών, η όλο και περισσότερη ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή
του̋ στου̋ αγώνε̋ που δίνουμε και θα
καλεστούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε.

Το ξέρουμε πολύ καλά ότι, οι δυνάμει̋
τη̋ αδράνεια̋ και του συμβιβασμού θα
προσπαθούν καθημερινά να περιορίσουν
και να αποχαυνώσουν τον κάθε φοιτητή.
Άρνηση συμμετοχή̋ σε πορείε̋ και κινητοποιήσει̋, δηλώσει̋ στήριξη̋ και εφησυχασμού με τι̋ υπάρχουσε̋ συμφωνίε̋
Κυβέρνηση̋ – Eurogroup, ακόμα και η
πρόσφατη απειλή απουσιών και αποβολών στο μαθητικό κίνημα… Τα «όπλα»
του̋ πολλά. Με μπροστάρη την Αριστερά πρέπει να κάνει κτήμα του ο κάθε
ένα̋ φοιτητή̋ ότι τα «ΟΧΙ» δεν τα λένε
μόνο τα κοινοβούλια. Τα «ΟΧΙ» τα λένε
οι ΛΑΟΙ. Του̋ μεγαλύτερου̋ αγώνε̋
μα̋ δεν καλεστήκαμε ακόμα να του̋
δώσουμε. Γιʼ αυτόν τον λόγο η φράση
που περιφρονητικά αντιμετώπιζαν οι παρατάξει̋ τη̋ δεξιά̋ και ακροδεξιά̋
τώρα πρέπει να πάρει σάρκα και οστά.
«… Όσοι βιάστηκαν να γράψουν τον θάνατο τη̋ Αριστερά̋, θα δουν την νεολαία με κόκκινα λάβαρα στου̋ δρόμου̋…» Στην Αθήνα οι 14 του Απρίλη είναι ένα̋ σταθμό̋. Θα είναι το πρώτο
βήμα ενίσχυση̋ τη̋ φωνή̋ τη̋ νεολαία̋, η ενίσχυση του ίδιου του Λαού.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΕ!!

Σεβήρο̋ Κούλα̋
3ο Πάντειο

ι προεδρικέ̋ εκλογέ̋ του 2013
έχουν πραγματοποιηθεί. Στο τιμόνι του Κυπριακού λαού βρίσκεται πλέον ο θιασώτη̋ του νεοφιλελευθερισμού Νίκο̋ Αναστασιάδη̋. Αναμενόμενη ήταν η αναζοπύρωση του θέματο̋
για το ΝΑΤΟ και τον Συνεταιρισμό για
την Ειρήνη (ΣγΕ) αφού ήταν και προεκλογική του θέση. Επακόλουθο του γεγονότο̋ αυτού ήταν και η αναμενόμενη
αναζοπύρωση των επιχειρημάτων περί
“ιδεολογικών αγκυλώσεων” του ΑΚΕΛ
και ευρύτερα του λαϊκού κινήματο̋.

Ο

Από το πιο πάνω προκύπτει το ερώτημα
του ποια είναι η αλήθεια τελικά σχετικά
με το εν λόγω θέμα και ποιο το συμφέρον για την Κύπρο μα̋. Καταρχήν σε
αυτο το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μία αλήθεια δέν υπάρχει σε
τέτοια̋ φύσεω̋ θέματα. Αυτό που μένει
είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιά η αλήθεια
για το λαο και αν εξυπηρετεί τα δικά του
συμφέροντα,

Πολλέ̋ φορέ̋ αναμασάται απο του̋
υπερασπιστέ̋ του οργανισμού τέτοιου
τύπου ότι η ένταξη μα̋ είναι για το συμφέρον του λαού. Προσπαθούν να μα̋
πείσουν ότι με την ένταξή μα̋ στον οργανισμό αυτό θα πετύχουμε περαιτέρω
στήριξη σαν κράτο̋ όπω̋ επίση̋ καί την
ενίσχυση τη̋ εδαφική̋ μα̋
ασφάλεια̋.

Επιπρόσθετα ένα αξιοσημείωτο επιχείρημα που πολλέ̋ φορέ̋ προβάλεται επίμονα από του̋ υποστηρικτέ̋ του̋ είναι
ότι το ΝΑΤΟ και ο ΣγΕ δεν έχουν καμία
σύνδεση.

Πολλέ̋ φορέ̋ φτάνουν στο σημείο να
υποστηρίζουν με επιμονή ότι ο ΣγΕ είναι
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επιπλέον προσπαθούν να μα̋ πείσουν ότι η ένταξη
τη̋ Κύπρου στο ΣγΕ ή στο ΝΑΤΟ θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια επίλυση̋ του Κυπριακού προβλήματο̋.

Τι είναι στη πραγματικότητα όμω̋ ο Συνεταιρισμό̋ για την Ειρήνη; Έτο̋ ίδρυση̋ του ΣγΕ είναι το 1994, χρονικά τοποθετείται μετά από την ανατροπή τη̋ Σοβιετική̋ Ένωση̋ και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Σκοπό̋ τη̋ ίδρυσή̋ του
είναι να αξιοποιηθεί ω̋ προθάλαμο̋ του
ΝΑΤΟ κυρίω̋ στι̋ πρώην σοσιαλιστικέ̋
χώρε̋. Εγχείρημα που το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό αφού 23 από τι̋ χώρε̋ του
πρώην σοσιαλιστικού χώρου εντάχθηκαν
και άλλε̋ βρίσκονται σε διαδικασία
ένταξη̋ του̋. Από τα προαναφερθέντα
στοιχεία προκύπτει αβίαστα ότι ο ΣγΕ είναι πρόγραμμα του ΝΑΤΟ. Εξάλλου η
σύνδεση αυτή γίνεται ξεκάθαρα
αν ανατρέξει̋ στο διαδύκτιο για
το ΣγΕ. Το ΣγΕ δεν έχει δική
του ιστοσελίδα και στεγάζεται στην

ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ. Αναφέρεται
ακόμη ξεκάθαρα, στον ιστοτόπο αυτό,
οτι ο ΣγΕ ειναι πρόγραμμα και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ.

Ένα επιπρόσθετο και σημαντικό ερώτημα είναι κατά πόσο ένα̋ οργανισμό̋
όπω̋ το ΝΑΤΟ μπορεί να προστατεύσει
την εδαφική μα̋ ασφάλεια. Επαναλαμβάνουν μονότονα ότι θα

αποκτήσουμε καινούριου̋ συμμάχου̋
που θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε
για την επίλυση των προβλημάτων μα̋.
Μα πω̋ είναι δυνατόν να πιστεύουν ένα
επιχείρημα σαν και αυτό; Α̋ μην ξεχνάμε ότι το 36 % του εδάφου̋ μα̋ είναι
υπό την κατοχή τη̋ Τουρκία̋ που «τυγχάνει» να είναι ο υπαρχηγό̋ του ΝΑΤΟ
ΚΑΙ ο υπεύθυνο̋ για τα θέματα τη̋ Μεσογείου του ΝΑΤΟ. Είναι αξιόλογο να
αντιπαραταθεί η ένταξη τη̋ Κύπρου στο
ΝΑΤΟ με την είσοδο ενό̋ νεοσύλλεκτου
στρατιώτη στο στρατό: Όπω̋ ο νεοσύλλεκτο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να υπακούει
τον διοικητή του, έτσι και η Κύπρο̋ θα
είναι υπόλογη στην Τουρκία. Ένα αξιόλογο παράδειγμα είναι και η παρουσία
τη̋ Ελλάδα̋ στο ΝΑΤΟ. Ποιά η στάση
του
ΝΑΤΟ
απέναντι
στην
Ελλάδα περί του θέματο̋ των
Ιμίων, περί του θέματο̋ παραβίαση̋ του εναέριου χώρου τη̋ Ελλάδα̋ με F16
κ.α.;

Στην σύγχρονη εποχή τα εδαφικά σύνορα προστατεύονται μέσα από την δική
σου διπλωματική στάση ω̋ κράτο̋ έναντι των άλλων χωρών. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα με την διπλωματική μάχη
που είχε δώσει ο τέω̋ πρόεδρο̋ τη̋ Κυπριακή̋ δημοκρατία̋, Δημήτρη̋ Χριστόφια̋, σχετικά με το φυσικό αέριο και τι̋
απειλέ̋ τη̋ Τουρκία̋. Μέσα από σωστού̋ χειρισμού̋ καταφέραμε την εξασφάλιση τη̋ εδαφική̋ μα̋ ασφάλεια̋
και την διεθνή αναγνώριση τη̋ ΑΟΖ μα̋
δίνοντα̋ ένα δυνατό πολιτικό ράπισμα
στην Τουρκία.

Ακόμη και στην παρούσα κατάσταση τη̋
οικονομική̋ κρίση̋ επιμένουν στην
ένταξή μα̋ στο ΝΑΤΟ. Με την είσοδό
μα̋ στον οργανισμό αυτό θα έχουμε
άμεσα αντίκτυπα στην οικονομία. Αρκεί
μόνο να αναλογιστεί̋ τι̋ επιπτώσει̋ ,
μέσα στι̋ σημερινέ̋ συνθήκε̋ τη̋ οικονομική̋ κρίση̋: Να αναγκάζεσαι να εξοπλίζει̋ την άμυνά σου όπω̋ οι μεγάλε̋
δυνάμει̋ σου επιβάλλουν (από ποιού̋,
πόση ποσότητα και πού θα τοποθετηθούν), που αυτό θα γίνεται μέσα από την
κατάθεση αμυντικού σχεδιασμού. Επιπλέον θα είμαστε αναγκασμένοι να συμμετέχουμε στι̋ ασκήσει̋ που πραγματοποιούνται. Αναμφίβολα αυτά θα απορροφούν μεγάλο μέρο̋ του οικονομικού
προϋπολογισμού που θα αξιοποιούνταν
σε πραγματικά σημαντικού̋ τομεί̋ (παιδεία,υγεία κ.α).

Συν των άλλων ποιά θα είναι η παρέμβαση και η βοήθεια του ΝΑΤΟ, με την
ένταξή μα̋ σε αυτό, για την επίλυση του
Κυπριακού πρόβληματο̋; Α̋ μην παραβλέψουμε το πολύ σημαντικό γεγονό̋
(τεκμηριώνεται μέσα από τον φάκελο
τη̋ Κύπρου άλλωστε που ψηφίστηκε
στην βουλή) που είναι το μεγαλύτερο
έγκλημα που διαπράχθηκε ει̋ βάρο̋ του
λαού τη̋ Κύπρου. Το πραξικόπημα και η
εισβολή του 1974, σχεδιάστηκε μέσα στα
γραφεία του ΝΑΤΟ και τη̋ CIA και εκτελέστηκαν από του̋ εδώ εκπροσώπου̋
του̋, την ΕΟΚΑ Β΄. Από το πιο πάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ένταξή μα̋ στο

ΝΑΤΟ ή στο ΣγΕ θα σήμαινε αυτόματα
δικαίωση και συγχώρεση του εγκλήματο̋ που διαπράχθηκε ει̋ βάρο̋ μα̋.

Με την είσοδό μα̋ στον οργανισμό αναγνωρίζουμε έμμεσα τα τούρκικα στρατεύματα στην Κύπρο και την εξασφάλιση
τη̋ μόνιμη̋ και νόμιμη̋ διαμονή̋ του̋.
Αυτό προκύπτει με το δικαίωμα που έχει
παραχωρήσει η ίδια η χώρα προ̋ το
ΝΑΤΟ για βάσει̋. Άρα αφού η Τουρία
βρίσκεται ήδη στο ΝΑΤΟ αντικαθίσταται
ουσιαστικά η σημαία τη̋ Τουρκία̋ με
του ΝΑΤΟ, αλλά ο στρατό̋ παραμένει ο
ίδιο̋. Εκτό̋ όλων των άλλων όταν μεταξύ δύο χωρών, μελών του ΝΑΤΟ,
υπάρχει πρόβλημα, τότε το πρόβλημα
επιλύεται μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
Για τα κυπριακά δεδομένα αυτό θα είχε
ω̋ αποτέλεσμα την μεταφορά του προβλήματο̋ από την αρμοδιότητα του ΟΗΕ
(και συνεπώ̋ ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι
σήμερα) στο ΝΑΤΟ. Όπω̋ έχει προαναφερθεί έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια
του ΝΑΤΟ για επίλυσή του το 1974 με τα
γνωστά για όλου̋ μα̋ θλιβερά αποτελέσματα. Α̋ μην εθελοτυφλούμε λοιπόν
για αυτή την δεύτερη λύση.

Πλυν όλων των άλλων, γιατί να θέλουμε
και να επιδιώκουμε την ένταξή μα̋ σε
έναν οργανισμό που κίνητρό του είναι το
κέρδο̋ των λίγων ει̋ βάρο̋ των πολλών, και καύσιμο του το αίμα των λαών;
Τα παραδείγματα τη̋ Γιουγκοσλαβία̋,
του Αφγανιστάν, του Ιράκ, πρόσφατα τη̋
Λιβυή̋ και πολλά άλλα μα̋ δείχνουν ξεκάθαρα ποιό̋ είναι ο σκοπό̋ του ΝΑΤΟ
και των δημιουργημάτων του, που σίγουρα δεν είναι η ειρήνη. Ιστορικά βλέπουμε την στήριξη του ΝΑΤΟ απέναντι
σε δικτατορικέ̋ κυβερνήσει̋, διαμελισμό ολόκληρων χωρών με αποτέλεσμα
τον κατακερματισμό του λαού κ.α. Ξεκάθαρα το ΝΑΤΟ αποτελεί έναν επιθετικό
ιμπεριαλιστικό οργανισμό που επιβάλει
με κάθε κόστο̋ την νέα τάξη πραγμάτων. Οι φαντάροι τη̋ Κύπρου δεν εχούν
θέση στι̋ όποιε̋ επιθέσει̋ του ΝΑΤΟ ή
του ΣγΕ. Αποτέλεσμα μια πιθανή̋ ένταξη̋ τη̋ Κύπρου στο ΣγΕ και μετέπειτα,

ω̋ αποτέλεσμα, στο ΝΑΤΟ είναι η οριστική μετατροπή τη̋ Κύπρου σʼ ένα αβύθιστο ΝΑΤΟϊκό αεροπλανοφόρο για επίθεση τη̋ Κύπρου ενάντια στου̋ γειτονικού̋ λαού̋ τη̋ Μέση̋ Ανατολή̋. Επιπρόσθετα θα επιβληθεί μια «ΝΑΤΟϊκή
λύση» του Κυπριακού, δηλαδή λίγα λόγια οριστική διχοτόμηση.

Δυστυχώ̋ τα σημερινά δεδομένα μα̋
βρίσκουν προ των πυλών προ̋ την
ένταξη μα̋ στον ΣγΕ και γιατί όχι καί
στο ΝΑΤΟ όπω̋ διαγγέλει ο πρόεδρο̋
Νίκο̋ Αναστασιάδη̋. Είναι γνωστό ότι
έχει ήδη αρχίσει τι̋ διαδικασίε̋ υποβολή̋ αιτήματο̋ για ένταξή μα̋ στο ΣγΕ,
και συνάμα έχουν αρχίσει οι τοποθετήσει̋ τη̋ Αμερική̋ για την θετικότητα
τη̋ ενέργεια̋ αυτή̋. Αυτό είναι ένα̋ οιωνό̋ για την διεκπεραίωση τη̋ ένταξη̋.
Αυτό διαψεύδει και το επιχείρημα πολλών που διατυμπάνιζαν την άρνηση τη̋
Τουρκία̋ για την ένταξή τη̋.

Ο λαό̋ δεν εχει να περιμένει τίποτα θετικό από τέτοιου τύπου οργανισμού̋.
Πρέπει να πάρει στα χέρια του το μέλλον
του, κάνοντα̋ σκοπό δικό του το να
αντικόψει τα ανθρωποφάγα όρνια του
ιμπεριαλισμού να επιτίθονται στου̋ λαού̋. Ο λαο̋ και ιδιαίτερα εμεί̋, οι φοιτητε̋, πρέπει να σταθούμε δίπλα στι̋ δυνάμει̋ τη̋ προόδου που παλεύουν σε
οτιδήποτε ειναι αντιλαϊκό. Οι φαντάροι
είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά.

Χριστόφορο̋ Πιτταρά̋
4ο Πάντειο
Μαρία Λυμπουρή
1ο Παν/ Πειρεά
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ρόικα, Eurogroup, ΔΝΤ, δάνεια, τράπεζε̋, όροι που έχουν καταφέρει να
μπουν για τα καλά στη ζωή μα̋ και
πλέον κάθε συζήτηση που γίνεται μεταξύ πολιτικών προσώπων αλλά και απλών πολιτών
στρέφεται γύρω από την οικονομία. Η παγκόσμια οικονομική κρίση χτύπησε και το
δικό μα̋ τόπο ανοίγοντα̋ τον ασκό του Αιόλου κατά των εργατικών κατακτήσεων. Με
την κατάσταση στον τόπο μα̋ να είναι πολύ
δύσκολη, σε συνδυασμό με την άνοδο στην
εξουσία του συντηρητικού και νεοφιλελεύθερου Νίκου Αναστασιάδη, τα πράγματα φαντάζουν ακόμα πιο δύσκολα και επώδυνα για
το λαό. Η ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών
οργανισμών είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα τη̋ προσπάθεια̋ για «ανάκαμψη»
τη̋ οικονομία̋.

Τ

Δυστυχώ̋ η φιλοσοφία τη̋ απερχόμενη̋
κυβέρνηση̋ σε σχέση με τη̋ υφιστάμενη̋
κυβέρνηση̋ είναι εκ διαμέτρου αντίθετε̋.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με
την Τρόικα ο κ. Δημήτρη̋ Χριστόφια̋ είχε
καταστήσει σαφέ̋ προ̋ κάθε κατεύθυνση
πω̋ δεν πρόκειται να δεχτεί καμία ιδιωτικοποίηση παρʼ όλε̋ τι̋ πιέσει̋ τη̋ Τρόικα.
Ταυτόχρονα στη συμφωνία συναντίληψη̋
που επιτεύχθηκε, μόνο στο πολύ ακραίο σενάριο θα αναγκαστεί το κράτο̋ να προχωρήσει σε συζητήσει̋, για ιδιωτικοποιήσει̋.
Προεκλογικά ο κ. Αναστασιάδη̋ διαβεβαίωνε πω̋ δεν πρόκειται να προβεί σε ιδιωτικοποιήσει̋ μπλοφάροντα̋ μάλιστα χρησιμοποιώντα̋ την λέξη μετοχοποίηση. Αν και
προεκλογικά ο κ. Αναστασιάδη̋ απέστειλε
επιστολή προ̋ του̋ εργαζόμενου̋ των ημικρατικών οργανισμών στην οποία του̋ υποσχόταν πω̋ δεν θα βρεθούν στου̋ δρόμου̋
καθώ̋ δεν θα προβεί σε ιδιωτικοποιήσει̋…
Αν και προεκλογικά καλούσε του̋ πολιτικού̋ του αντιπάλου̋ να πάψουν
να χρησιμοποιούν ω̋ επιχείρημα
ότι ο ίδιο̋ επιθυμεί ιδιωτικοποιήσει̋… Ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα
και μετά το «παραλήρημα τη̋ νίκη̋», ξύπνησαν ξεχνώντα̋ να φορέσουν την μάσκα και παρουσιάστηκαν στο λαό με το πραγματικό
του̋ πρόσωπο. Μπορεί και να προκάλεσαν τρόμο…
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Πώ̋ να μην προκαλέσουν πανικό αφού
πλέον ξεκάθαρα θα προχωρήσουν στι̋ ιδιωτικοποιήσει̋; Πώ̋ να μην προκαλέσουν αγωνία όταν ο νέο̋ Υπουργό̋ Οικονομικών μιλούσε για αποκρατικοποιήσει̋ — ιδιωτικοποιήσει̋; Πώ̋ να μην προκαλέσουν φόβο
όταν ο κ. Σαρρή̋ παραδέχτηκε πω̋ η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων δεν αποτελεί πολιτική τη̋ Τρόικα αλλά συνειδητή και ιδεολογική πολιτική τη̋ νέα̋ κυβέρνηση̋; Άλλο
λοιπόν οι υποσχέσει̋ και οι προεκλογικέ̋
δεσμεύσει̋, και άλλο οι πραγματικέ̋ προθέσει̋ και οι επιδιωκόμενε̋ πολιτικέ̋ εφαρμογέ̋.
Οι κύριοι κερδοφόροι ημικρατικοί
οργανισμοί του τόπου μα̋, δηλαδή η CYTA,
η ΑΗΚ και η Αρχή Λιμένων, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των κερδών του κράτου̋ μα̋, εξασφαλίζοντα̋ έτσι στήριξη σε
ώρε̋ ανάγκη̋ και κάλυψη̋ των άμεσων πληρωμών. Ταυτόχρονα σε αυτού̋ εργοδοτούνται χιλιάδε̋ συμπατριωτών μα̋. Ιδιωτικοποίηση αυτών των οργανισμών σημαίνει αυτόματα ότι τα κέρδη αυτά θα τα επωμίζονται
ιδιώτε̋ και ταυτόχρονα κανένα̋ δεν εγγυάται πω̋ δεν θα υπάρξουν απολύσει̋, για το
καλό του κέρδου̋ των επιχειρήσεων. Διατηρώντα̋ του̋ ημικρατικού̋ οργανισμού̋
μπορεί επίση̋ το κράτο̋ να προβαίνει σε
διακανονισμό με τα νοικοκυριά ούτω̋ ώστε
να μην γίνεται διακοπή των υπηρεσιών σε
περίπτωση οφειλών. Θα μπορεί αυτό να γίνεται μεταξύ ιδιώτη; Σίγουρα όχι...
Η πώληση των ημικρατικών οργανισμών, θα
επιφέρει στα ταμεία του
κράτου̋ ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο το κράτο̋ θα μπορούσε να κερδίσει μέσα σε μερικά χρόνια από τα κέρδη αυτών των οργανισμών. Η πώληση των ημικρατικών
οργανισμών μπορεί να καλύψει
τόκου̋ των δανείων του κράτου̋ για ένα

χρόνο. Συνεπώ̋ δεν πρόκειται για πώληση
αλλά για ξεπούλημα.
Λίγε̋ μόλι̋ μέρε̋ από την εκλογή του κ.
Αναστασιάδη στην προεδρία του κράτου̋
και οι ιδιωτικοποιήσει̋ έχουν ήδη αποφασιστεί και έχουν μπει σε τροχιά υλοποίηση̋.
Λίγε̋ μόλι̋ μέρε̋ και ο κ. Αναστασιάδη̋
ακολουθεί τι̋ συνταγέ̋ τη̋ λιτότητα̋ των
«φίλων μα̋ στην ΕΕ» για να γεμίσουν τα
μπαούλα τη̋ πλουτοκρατία̋. Κοροϊδέψανε
τον κυπριακό λαό, τον εξαπατήσανε και
τώρα αφήνουν στο δρόμο πολλού̋ εργαζομένου̋. Η διαφορά λοιπόν βρίσκεται στη φιλοσοφία, η διαφορά λοιπόν βρίσκεται στο
ποιού το πλευρό τάσσεται ο κάθε ένα̋. Και η
Αριστερά βρίσκεται ξεκάθαρα στο πλευρό
των εργαζομένων.
Οι πολιτικέ̋ τη̋ λιτότητα̋ και τη̋ άνιση κατανομή̋ των βαρών τη̋ κρίση̋ στι̋ πλάτε̋
του απλού λαού έχουν αποτύχει. Οι πολιτικέ̋ αυτέ̋ θα μα̋ βρουν απέναντι του̋, έτοιμου̋ να προασπιστούμε τα συμφέροντα του
τόπου και του λαού μα̋. Δεν θα ανεχτούμε
καταστροφή των εργασιακών δικαιωμάτων
και κεκτημένων. Θα σταθούμε ανάχωμα σε
αντιλαϊκέ̋ πολιτικέ̋ έτοιμοι να αναμετρηθούμε με την συντήρηση που θέλουν να επιβάλουν. Είμαστε έτοιμοι για συναίνεση και
πατριωτική αντιμετώπιση τη̋ κρισιμότητα̋
τη̋ κατάσταση̋. Για εμά̋ όμω̋ πατρίδα δεν
είναι το κεφάλαιο και η οικονομική ολιγαρχία. Πατρίδα είναι ο λαό̋ που εργάζεται και
οδηγεί τον τόπο στην πρόοδο! Για αυτή την
πατρίδα θα αγωνιστούμε εμεί̋!

Χρύσανθο̋ Ιωάννου
3ο Ιατρική

Κ

άθε
χρόνο την 8η Μαρτίου τιμάται η
εργαζόμενη γυναίκα. Καθιερώνοντα̋ την ημέρα αυτή ω̋ ημέρα τη̋ γυναίκα̋ αποτίνεται φόρο̋ τιμή̋ στην
ηρωική θυσία των απεργών εργατριών
γυναικών στην κλωστοϋφαντουργία και
στα ραφτάδικα τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋. Στι̋ 8
του Μάρτη το 1857 εκατοντάδε̋ εργάτριε̋ έχασαν τι̋ ζωέ̋ του̋ στη μεγάλη
διαδήλωση με αίτημα «δεκάωρη δουλειά, φωτεινέ̋ και υγιεινέ̋ αίθουσε̋ εργασία̋, μεροκάματα ίσα με των κλωστοϋφαντουργών και των ραφτών». Η απεργία του 1857 αποτελεί μέχρι και σήμερα
φάρο για τον αγώνα των γυναικών για
κοινωνική ισοτιμία και αναγνώριση των
δικαιωμάτων του̋.

Παρατηρείται σήμερα μια συντονισμένη
προσπάθεια των αστικών Μέσων Μαζική̋ Ενημέρωση̋ για αποπροσανατολισμό από την ουσία τη̋ παγκόσμια̋ ημέρα̋ τη̋ γυναίκα̋ και τον πυρήνα του
προβλήματο̋. Συγκεκριμένα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αφαιρέσουν τον
πολιτικό προσανατολισμό τη̋ ημέρα̋
και να την παρουσιάσουν ω̋ μέρα των
πάρτυ και του ξεφαντώματο̋. Η προσπάθειά του̋ αυτή δεν μα̋ παραξενεύει,
αφού είναι γνωστό̋ ο ρόλο̋ του̋, να
παραπλανούν δηλαδή την κοινή γνώμη,
και να την αποχαυνώνουν με άνομου̋
τρόπου̋ υποβάλλοντα̋ ω̋ πρότυπα την
ατομικότητα, τον αγώνα για το κέρδο̋
και τον καταναλωτισμό.

Ακόμα και με γυμνό μάτι, μπορεί κανεί̋
σήμερα να παρατηρήσει τι̋ δυσμενεί̋
συνθήκε̋ εργασία̋ των γυναικών. Αθέμιτε̋ διακρίσει̋ ει̋ βάρο̋ των γυναικών
στην καθημερινότητα, την εργασία, την
εκπαίδευση, του̋ θεσμού̋, τη θρησκεία,
τα Μέσα Μαζική̋ Ενημέρωση̋, την πολιτική ζωή, τι̋ αντιλήψει̋ σχετικά με το
ρόλο των γυναικών στι̋ διαπροσωπικέ̋
σχέσει̋ στον έρωτα, στον γάμο και την
οικογένεια αποτελούν αδιαμφισβήτητε̋
ενδείξει̋ τη̋ κοινωνική̋ ανισοτιμία̋
των γυναικών. Επιπρόσθετα, το φαινόμενο τη̋ ανισομισθία̋, δηλαδή των χα-

μηλότερων απολαβών για τι̋ γυναίκε̋
σε σχέση με τι̋ ανάλογε̋ απολαβέ̋ των
ανδρών για ίση̋ αξία̋ εργασία, συντηρείται και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα
και σε κράτη με αρκετά υψηλό βιοτικό
επίπεδο.
Συνεπώ̋, το πραγματικό
νόημα τη̋ 8η̋ Μαρτίου βρίσκεται στον
αγώνα για ισοτιμία των δύο φύλων και
εξάλειψη κάθε μορφή̋ καταπίεση̋ και
διάκριση̋ ει̋ βάρο̋ τη̋ γυναίκα̋.

Συχνά υποστηρίζεται από διάφορα πολιτικά πρόσωπα ότι το γυναικείο ζήτημα είναι ένα θέμα που απορρέει από τον
ανταγωνισμό των δύο φύλων ή από τι̋
ξεπερασμένε̋ νοοτροπίε̋ μια̋ πατριαρχική̋ ανδροκρατική̋ κοινωνία̋. Έχουν
όμω̋ δίκαιο; Η πραγματικότητα είναι ότι
και το γυναικείο ζήτημα έχει ταξικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκε̋
όξυνση̋ των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, οι γυναίκε̋ είναι τα
πιο εύκολα και ευάλωτα θύματα. Από την
εκμετάλλευση των γυναικών κερδισμένη δεν βγαίνει η εργαζόμενη γυναίκα, αλλά ο εργοδότη̋ τη̋, που μπορεί να είναι και γυναίκα.
καθώ̋ οι
αντεργατικέ̋ πολιτικέ̋, όπω̋ οι ιδιωτικοποιήσει̋ κοινωνικών υπηρεσιών, η αύξηση του εργάσιμου χρόνου και των
ορίων συνταξιοδότηση̋ κτυπούν κυρίω̋
τον εργαζόμενο γυναικείο πληθυσμό. Η
ρίζα του γυναικείου ζητήματο̋ βρίσκεται, στο άνισο και κοινωνικά άδικο καπιταλιστικό σύστημα, και μόνο με την ανατροπή του μπορεί να αποκατασταθεί η
κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων.

Το Λαϊκό Κίνημα τη̋ Κύπρου πρωτοστατεί στου̋ κοινωνικού̋ αγώνε̋ για
ισοτιμία των δύο φύλων και την εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων ει̋ βάρο̋ των κύπριων γυναικών. Μέσα στην
Αριστερά, γαλουχήθηκαν σπουδαίε̋ γυναίκε̋ που πρώτε̋ έσπασαν τι̋ αλυσίδε̋ τη̋ ανδροκρατία̋ στην κλειστή κυπριακή κοινωνία. Μερικέ̋ από αυτέ̋ είναι η Κλειώ Ιωαννίδου και η Κατίνα Τουμάζου Νικολάου, όπω̋ και πολλέ̋ άλλε̋
επαναστάτριε̋. Μέσα από του̋ αγώνε̋
του̋, το γυναικείο ζήτημα τοποθετήθηκε στη πραγματική του βάση και απέκτησε ταξικό περιεχόμενο, κερδίζοντα̋
πολλά και σημαντικά πράγματα για τι̋
κύπριε̋ εργαζόμενε̋.

Δόθηκαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα, εκσυγχρονίστηκε το οικογενειακό δίκαιο,
καταργήθηκαν οι νομικέ̋ διακρίσει̋ ει̋
βάρο̋ των γυναικών, λήφθηκαν κοινωνικά μέτρα για την προστασία τη̋ μητρότητα̋ και αυξήθηκε η συμμετοχή τη̋ γυναίκα̋ στα κέντρα λήψη̋ αποφάσεων.
Παρʼ όλα αυτά, παρά τα σημαντικά βήματα, η θέση τη̋ γυναίκα̋ παραμένει
ακόμα σε αρκετά δεινή θέση, αφού προβλήατα που οξύνονται στι̋ μέρε̋ μα̋
όπω̋ η ανεργία, η φτώχεια, η μερική
απασχόληση και οι μειωμένε̋ απολαβέ̋
ταλανίζουν πρώτα τι̋ εργαζόμενε̋ γυναίκε̋.

Η πλήρη̋ ισοτιμία τη̋ γυναίκα̋ παραμένει και σήμερα ένα̋ από του̋ στόχου̋
τη̋ Αριστερά̋. Η γυναίκα σήμερα είναι
το μεγαλύτερο θύμα του απάνθρωπου
καπιταλιστικού συστήματο̋, το οποίο
την θυματοποιεί και την εκμεταλλεύεται
στο έπακρον. Την εκμεταλλεύεται ω̋
γυναίκα, ω̋ εργαζόμενη και ω̋ εργαλείο
κέρδου̋ σε κάθε γωνιά τη̋ Γή̋. Συνεπώ̋, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι
λύση του γυναικείου ζητήματο̋ δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση, την καταπίεση και την κοινωνική εξαθλίωση. Η πραγματική χειραφέτηση και ισοτιμία των γυναικών μπορεί
μόνο να επιτευχθεί μέσα σε μια ποιοτικά
ανώτερη κοινωνία, η οποία θέτει στο επίκεντρό τη̋ τον άνθρωπο και τι̋ πραγματικέ̋ του ανάγκε̋, δηλαδή τον σοσιαλισμό. Προ̋ αυτή την κατεύθυνση στρέφονται οι προσπάθειε̋ τη̋ Αριστερά̋
και του ευρύτερου Λαϊκού Κινήματο̋
στην Κύπρο.
Κατερίνα Ηλία
4ο Φιλοσοφική
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“ Όταν δώσει̋ μια μάχη μπορεί και να
χάσει̋..όταν δεν τη δώσει̋ έχει̋ ήδη
χάσει¨
..είπε κάποτε ο μεγαλύτερο̋ θεατρικό̋
συγγραφέα̋ και ποιητή̋, Μπέρτολτ
Μπρεχτ και τα λόγια του, αντηχούν στο
μυαλό μα̋ επίκαιρα όσο ποτέ, αυτέ̋ τι̋
μέρε̋. Η κατάσταση στην πολύπαθη
νήσο δεν κατάφερε να αφήσει ακλόνητο
κανένα φοιτητή πόσο μάλλον εμά̋ εδώ
στην πρωτεύουσα τη̋ χώρα̋ που υπέφερε τα πάνδεινα από αυτή την πρωτοφανή οικονομική κρίση.
Μέσα σε αυτέ̋ τι̋ αντίξοε̋ συνθήκε̋
που ξεκίνησαν να δημιουργούνται σε παγκόσμιο επίπεδο αρκετά πιο πριν, η Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α. έδωσε για ακόμα μια
φορά δύσκολε̋ και μεγάλε̋ μάχε̋. Πάλεψε και διεκδίκησε για τον κάθε φοιτητή πολλά και α̋ ήταν μόνη. Λυπηρό είναι το γεγονό̋, και δεν θα μπορούσε να
μην αναφερθεί, το ότι ενώ όλε̋ οι παρατάξει̋ λένε ότι κόπτονται για το καλό
του φοιτητή και το μέλλον μα̋, εντούτοι̋ όχι μόνο δεν ήταν σε πολλέ̋ περιπτώσει̋ μαζί μα̋ στον αγώνα αλλά πολλέ̋ φορέ̋ βρέθηκαν απέναντι μα̋.
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που
χρήζουν επίλυση̋, πρόβλημα μάλιστα
που χρόνια τώρα η Προοδευτική
Κ.Κ.Φ.Α. διεκδικεί να επιλύσει είναι οι
μεταγραφέ̋ Κυπρίων φοιτητών στα
Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρόσφατα το συγκεκριμένο θέμα ξανανοίχτηκε από
Έλληνα υπουργό, κάτι που δίνει στη
διεκδίκηση μα̋ μεγάλη δυναμική και
αποτελεί μια καλή ευκαιρία να προωθήσουμε το θέμα τώρα που
είναι ήδη υπό συζήτηση. Η Προοδευτική, ω̋ η μόνη παράταξη που νοιάζεται πραγματικά για
τα δικαιώματα των
φοιτητών,

και το αποδεικνύει στην πράξη, επανέφερε και αυτό το ζήτημα και κάποιε̋ από
τι̋ κινήσει̋ που επιθυμούμε να γίνουν
έχουν ήδη τροχοδρομηθεί.
Παρά του ότι χρόνο με τον χρόνο η
προσπάθεια μα̋ γίνεται όλο και δυσκολότερη, συνεχίζουμε την προσπάθεια
αποφασιστικά, να τερματιστεί η αδικία
που συντελείται σε βάρο̋ των φοιτητών
πενταετών σχολών με την μη αναγνώριση του 5ου έτου̋ σαν μεταπτυχιακού.
Απ΄ ότι φαίνεται οι υπόλοιπε̋ παρατάξει̋
δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ζήτημα, καθώ̋ για μια ακόμα χρονιά χρειάστηκε εμεί̋ να ανοίξουμε την συζήτηση
για το συγκεκριμένο θέμα ώστε να το
προωθήσουμε.
Ένα επίση̋ χρόνιο πρόβλημα που συνεχίζει να υπάρχει και απασχολεί του̋ φοιτητέ̋ που ανήκουν στι̋ σχολέ̋ ΣΤΕΦΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί, εδώ και χρόνια, η αναγνώριση του πτυχίου. Παρά τι̋
προσπάθειέ̋ μα̋ δεν είχαμε μεταβολέ̋.
Αντίθετα στα τόσα προβλήματα ήρθε φέτο̋ να προστεθεί το πολυσυζητημένο
σχέδιο Αθηνά.
Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι καταστροφικό και οι επιπτώσει̋ του σε όλου̋
του̋ φοιτητέ̋ ακόμα χειρότερε̋ από
άλλα προηγούμενα. Πρόκειται για ένα
ακόμα σχέδιο το οποίο «μα̋ θυμίζει»
κάτι από την διαδικασία τη̋ Bolognia,
μα̋ πλασάρεται η συγχώνευση πανεπιστημίων, οι μετονομασίε̋ και συζεύξει̋
τμημάτων και καταλήγουμε σταδιακά σε
φθορά και σταθερή υποβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα. Θέση
μα̋ από τη πρώτη στιγμή ήταν ότι ω̋
φοιτητικό κίνημα πρέπει να είμαστε δίπλα στου̋ αγώνε̋ του φοιτητικού κινήματο̋ δίνοντα̋ από κοινού τι̋ μάχε̋
μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Δυστυχώ̋ η πρόταση μα̋ δεν εισακούστηκε στο σύλλογο αλλά δε σταματάμε
εκεί.
Αγώνε̋ που καρποφόρησαν μα̋ δείχνουν το δρόμο, και μα̋ εμπνέουν για
την συνέχεια. Αγώνε̋, όπω̋ αυτοί για
την διεκδίκηση μείωση̋ των φοιτητικών
ναύλων που επέφεραν 10% μείωση στι̋
τιμέ̋ των εισιτηρίων για όλου̋ μα̋,
αγώνε̋ όπω̋ αυτού̋ για την έκδοση και
καθιέρωση τη̋ φοιτητική̋ ταυτότητα̋,
αγώνε̋ που πέτυχαν και άλλα πολλά είναι που συνοδεύουν το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα με τη σφραγίδα τη̋ Προοδευτική̋.

Όπω̋ είπε κάποτε και ένα̋ εθνικό̋ μα̋
ποιητή̋ «η χώρα δεν είναι για καυχησιέ̋
και ηρωισμού̋ όταν βρίσκεσαι κατάφατσα με το θάνατο». Τούτε̋ τι̋ δύσκολε̋
ώρε̋ ολόκληρο το φοιτητικό οικοδόμημα θα έπρεπε να αγωνιστεί και να
αντιπαλέψει οτιδήποτε το αντινεανικό
του πλασάρεται, οτιδήποτε κουρελιάζει
και στέλλει στα σκουπίδια του̋ στόχου̋
και τα όνειρά του. Εντούτοι̋, από μερίδα
παρατάξεων βλέπουμε καθημερινά μια
συγκεκριμένη και στοχευμένη απάθεια
προ̋ του̋ αγώνε̋, μια λασπολογία προ̋
την Προοδευτική και άλλο από καυχησιέ̋ τίποτα. Είναι ντροπή αυτοί που προδίδουν καθημερινά εσένα και τι̋ ελπίδε̋
σου για ένα καλύτερο αύριο να τύχουν
στήριξη̋ στι̋ επικείμενε̋ φοιτητικέ̋
εκλογέ̋. Είναι ντροπή οι πολιτικοί απόγονοι του Γρίβα που εκκολάπτουν το
φίδι του εθνικισμού καθημερινά και
σπέρνουν το δηλητήριό του παντού διαβρώνοντα̋ έτσι μυριάδε̋ συνειδήσεων,
να ελπίζουν στη ψήφο σου. Είναι ντροπή
προ̋ την ιστορία του λαού μα̋.
Στι̋ ερχόμενε̋ φοιτητικέ̋ εκλογέ̋ δεν
αναμετρώνται απλά οι παρατάξει̋. Αναμετράται το μαύρο του φασισμού που
αλλάζει μανδύα συνέχεια, με το αγωνιστικό, το ελπιδοφόρο το επανειλημμένα
στη πρώτη γραμμή φόντο που βρίσκεται
στο ψηφοδέλτιο τη̋ Προοδευτική̋. Από
λόγια όλοι, από έργα είναι το θέμα όμω̋.
Δεν πρέπει να λυγίσουμε ούτε στιγμή.
Στι̋ 14 του Απρίλη ψηφίζουμε για Ισχυρή
Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α.!

Μιχάλη̋ Φαραώ
1ο Πάντειο

το χώρο σπουδών μα̋, όπω̋ και σε κάθε
χώρο που υπάρχει και δραστηριοποιείται
η Προοδευτική, υπάρχει οργανωμένο
φοιτητικό κίνημα. Την έκφραση του στην
Αττική την παίρνει μέσα από την ΕΦΕΚ Αθήνα̋ η οποία αποτελεί το πρωτοβάθμιο όργανο
έκφραση̋ των φοιτητών. Η ΕΦΕΚ χρονολογείται από το 1949, ωστόσο παρόλη την μακρά
ιστορία τη̋ μέχρι και το 2002 βρισκόταν στα
χέρια ακροδεξιών δυνάμεων και η οργάνωση
των φοιτητών έχανε σε μεγάλο βαθμό την
ουσία τη̋.

Σ

Δυστυχώ̋ μετά από αυτή την θετική πορεία
του συλλόγου την δεκαετία που μα̋ πέρασε,
τα τελευταία δυο χρόνια σημειώνεται ένα πισωγύρισμα στο φοιτητικό κίνημα. Η χρονιά
που διανύουμε είναι η δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά που η Πρωτοπορία βρίσκεται στι̋ οργανικέ̋ θέσει̋ του συλλόγου. Η παράταξη
του Νίκου Αναστασιάδη εξυπηρετώντα̋ απόλυτα τα συμφέροντα του κόμματο̋ τη̋ και
τη̋ μερίδα̋ τη̋ κοινωνία̋ που υπηρετεί, του
κεφαλαίου δηλαδή, προσπαθεί μανιωδώ̋ να
αφαιρέσει κάθε ίχνο̋ διεκδίκηση̋ από τον
χαρακτήρα τη̋ ΕΦΕΚ. Ο εθνικισμό̋ και η συντήρηση, αντικαθιστούν την δημοκρατία και
την πρόοδο, και η αδράνεια και η παθητικότητα τον αγώνα και την πάλη!
Η δεύτερη χρονιά προεδρία̋ τη̋ Πρωτοπορία̋ στο Δ.Σ. του συλλόγου μοιάζει με ένα
καλοστημένο σήριαλ σε επανάληψη. Ξεκινώντα̋ με την καθυστέρηση στον καταρτισμό
του συλλόγου, την αδράνεια του κατά τι̋ διακοπέ̋ του καλοκαιριού, την μη πραγματοποίηση οποιασδήποτε από τι̋ συναντήσει̋ που
είχαν συμφωνηθεί, την διεξαγωγή μια̋ κουτσουρεμένη̋ συνεδρία̋ και την εντελώ̋
ανοργάνωτη και απρογραμμάτιστη συνάντηση με την ΠΟΦΕΝ. Δράση τη̋ ΕΦΕΚ την
περίοδο των Χριστουγέννων… μηδέν, δεν
έγινε ούτε και μια κίνηση. Την περίοδο πριν
και μετά τα Χριστούγεννα για δύο ολόκληρου̋ μήνε̋ δεν έγινε συνεδρία του συλλόγου, που κανονικά συνεδριάζει τακτικά κάθε
βδομάδα! Η ίδια ακριβώ̋ στάση για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά.

Αποκορύφωμα τη̋ απαξίωση̋ τη̋
Πρωτοπορία̋ προ̋ τα πραγματικά αιτήματα των φοιτητών αποτελεί η
στάση τη̋ στο ζήτημα με την ανάρτηση κάδρων του Γρίβα στο οίκημα
τη̋ ΕΦΕΚ. Μετά από απόφαση περσινή̋ Γενική̋ Συνέλευση̋, τα κάδρα
που ήταν αναρτημένα στου̋ τοίχου̋
του οικήματο̋ έπρεπε να κατέβουν.
Όταν η Προοδευτική εφάρμοσε την
απόφαση τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ το
Δράσι̋-ΚΕΣ με μια ομάδα τραμπούκων, ήρθε σε συνεδρία του συλλόγου και αποφάσισε να επιβάλει την
δική του άποψη.Το Δράσι̋-ΚΕΣ φυσικά μα̋ συνήθισε σε τέτοιε̋ ενέργειε̋ καθώ̋ οι τραμπουκισμοί και οι
προσπάθειε̋ φασιστική̋ επιβολή̋
αποτελούν διαχρονικέ̋ του̋ τακτικέ̋. Η στάση τη̋ ΦΠΚ Πρωτοπορία̋
όμω̋ ήταν αυτή που έδωσε, το ελεύθερο, στο φασισμό να δράσει. Ο
Πρόεδρο̋ του Δ.Σ. τη̋ ΕΦΕΚ, εκπρόσωπο̋ τη̋ Πρωτοπορία̋ όχι μόνο
δεν είχε αντίρρηση, αλλά δήλωσε
επίση̋ πω̋ τα κάδρα του «αρχηγού»
έπρεπε να μείνουν αναρτημένα. Το
ζήτημα για μα̋ στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι τόσο, το πρόσωπο που απεικονίζεται και το τι μαύρε̋ θύμησε̋ ξυπνά, όσο του τι σημαίνει η παράταξη που κομπάζει πω̋
είναι η πρώτη δύναμη ανάμεσα
στου̋ φοιτητέ̋ να απαξιώνει πλήρω̋ τι̋ αποφάσει̋ που πήραν! Η επιδίωξη του̋ είναι ξεκάθαρη, οι γενικέ̋ συνελεύσει̋, οι εκλογέ̋, οι φοιτητικέ̋ ενώσει̋ και η κάθε έκφραση
του φοιτητικού συνδικαλισμού να
καταλυθούν. Φυσικά τίποτα από αυτά
δεν μα̋ ξενίζει, οι αντιλαϊκέ̋ πολιτικέ̋ που προωθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν θα επιβληθούν τόσο
εύκολα αν βρουν απέναντι του̋ οργανωμένο φοιτητικό κίνημα!
Πέραν τη̋ προσπάθεια̋ τη̋ Πρωτοπορία̋ να αδρανοποιήσει τον σύλλογο η αμέσω̋ επόμενη τη̋ επιδίωξη σε συνεργασία με το δίδυμο
τη̋ αδελφάκι Δράσι̋ - ΚΕΣ είναι να
υιοθετήσει ο σύλλογο̋ τι̋ δικέ̋
του̋ ακροδεξιέ̋-σοβινιστικέ̋ αντιλήψει̋, καλύτερο παράδειγμα, η
αντικατοχική πορεία! Είναι επίση̋
άξια αναφορά̋ η προσπάθεια που γίνεται, κάθε γενική συνέλευση ακόμα
πιο έντονα, χρησιμοποιώντα̋ εκφράσει̋ και λεκτικό που δεν αρμόζει
ούτε καν να ξαναειπωθούν, να εξευτελιστούν και να υποβαθμιστούν οι

δημοκρατικέ̋ διαδικασίε̋ του συλλόγου μα̋.
Η δική μα̋ αντίληψη
για την διεκδίκηση και για την ουσία
του φοιτητικού κινήματο̋ δεν μα̋
αφήνει άλλη επιλογή από το να πολεμάμε αυτέ̋ τι̋ δυνάμει̋ και να αγωνιζόμαστε για την οριστική εξαφάνιση του̋ από του̋ φοιτητικού̋ συλλόγου̋ παράλληλα με την υπόλοιπη
συνδικαλιστική μα̋ δράση! Η ύπαρξη
και η λειτουργία παρατάξεων με
τόσο μισάνθρωπα ιδεολογήματα και
τόσο σκοτεινό ρόλο στο φοιτητικό
κίνημα δεν αποτελεί ένδειξη πλουραλισμού αλλά αντιθέτω̋ παράδειγμα του τι πισωγυρίσματα μπορεί
να φέρει η παραπληροφόρηση, το
ψέμα και οι πελατειακέ̋ σχέσει̋ βάσει των οποίων αντιμετωπίζουν του̋
φοιτητέ̋. Για μα̋ δεν αποτελούν έκφραση δημοκρατία̋ αλλά αντιθέτω̋
μέσα από την δράση του̋ την προσπάθεια κατάλυση̋ τη̋.
Το αντίβαρο σε αυτέ̋ τι̋ δυνάμει̋
μέσα στην ΕΦΕΚ αποτελεί η Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α. Χρόνια ολόκληρα
παλεύουμε ώστε να αποκτήσει ο
σύλλογο̋ τον χαρακτήρα που θα
έπρεπε να έχει. Την χρονιά που μα̋
πέρασε έχοντα̋ να αντιμετωπίσουμε
εκτό̋ των άλλων, και μια Αναγέννηση με μια πρωτοφανή στροφή-ταύτιση με την Πρωτοπορία, προσπαθήσαμε να προωθήσουμε ζητήματα τα
οποία δυστυχώ̋ καμία άλλη παράταξη δεν φαίνεται να θεώρησε σημαντικά. Τέτοια ήταν το ζήτημα των μεταγραφών το οποίο ζητήσαμε να
επανεξεταστεί, τα θέματα που ανέκυψαν για σίτιση, εστίε̋ και συγγράμματα με την εφαρμογή των
αντιλαϊκών
νομοσχεδίων
στην
Ελλάδα. Επιδιώξαμε επίση̋ να γίνει
ενημέρωση των φοιτητών για την
μείωση των αεροπορικών ναύλων.
Παρά τι̋ προσπάθειε̋ τη̋ Πρωτοπορία̋, η Προοδευτική όπω̋ πάντα
έκανε, έτσι και τώρα θα συνεχίσει να
παλεύει κόντρα στην αδράνεια. Για
μα̋ ο συμβιβασμό̋ δεν αποτελεί επιλογή. Στι̋ 14 του Απρίλη οι φοιτητέ̋
τη̋ Αθήνα̋ καλούνται να διαλέξουν,
απραξία ή διεκδίκηση, δημοκρατία ή
σοβινισμό! Στι̋ 14 του Απρίλη ο κάθε
Προοδευτικό̋ άνθρωπο̋ τη̋ Αθήνα̋ δεν έχει να επιλέξει, έχει να πράξει! Στη̋ 14 του Απρίλη ψηφίζουμε
για Ισχυρή Προοδευτική!

Ιάκωβο̋ Τοφαρή̋
2ο ΝΟΠΕ

Σ

τι̋ 10 Μαρτιου πραγματοποιήθηκε
η ετήσια παγκύπρια εκδρομή τη̋
ΕΔΟΝ στο Τρόοδο̋ . Εκατοντάδε̋
νέοι και νέε̋ τη̋ ΕΔΟΝ , με Τ/κ συμπατριώτε̋ βροντοφώναξαν ΟΧΙ Στο ΣγΕ –
ΟΧΙ Στο θα-ΝΑΤΟ . Επίκαιρο όσο ποτέ ,
το σύνθημα << Εμπρό̋ για την επανένωση , κόντρα στο θα-ΝΑΤΟ >> πραγματοποιήθηκε η φετινή εκδήλωση . Ε/κ και
Τ/κ νεοι έστειλαν μαζικό και ισχυρό μήνυμα στη νέα κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την ένταξη τη̋ πατρίδα̋ μα̋ σε ένα τέτοιο οργανισμό και θα
συνεχίσουν να παλεύουν για μια Κύπρο
ανεξάρτητη – ομόσπονδη – επανενωμένη μακριά από κατοχικού̋ στρατού̋ .

Στη συνέχεια οι εκατοντάδε̋ των νέων
απο κάθε γωνία τη̋ Κύπρου μετέβηκαν
στον εκδρομικό χώρο στα Πλατάνια ,
όπου ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον
Γ.Γ. τη̋ ΕΔΟΝ, τον πρόεδρο τη̋ Νεολαία̋ του κόμματο̋ Ενωμένη Κύπρο̋
και ομιλία από το μέλο̋ του Πολιτικού
Γραφείου τη̋ Κ.Ε του ΑΚΕΛ Στέφανο
Στεφάνου .

Σε ομιλία του ο Γ.Γ. τη̋ ΕΔΟΝ Χάρη̋ Καράμανο̋ , έστειλε το μήνυμα πω̋ ο λάο̋
τη̋ Κύπρου αρνείται να δώσει συγχωροχάρτι στου̋ φονιάδε̋ των λαών, αρνείται να δηλώσει υποταγή σε αυτού̋ που
σχεδίασαν και εκτέλεσαν με τι̋ ευλογίε̋ του̋ την εισβολή και την κατοχή . Ο
Κυπριακό̋ λαό̋ πλήρωσε και πληρώνει
του̋ σχεδιασμού̋ του ΝΑΤΟ . Σε αυτού̋
του̋ σχεδιασμού̋ που θέλει να εντάξει
ο νέο̋ Πρόεδρο̋ Ν . Αναστασιάδη̋ .
Εμεί̋ στέλλουμε ισχυρό μήνυμα ότι δεν
πρόκειται να αποδεχτούμε , η μικρή μα̋
πατρίδα να ενταχθεί σε ένα τέτοιο επιθετικό οργανισμό , την ώρα που διεκδίκησε πλήρη αποστρατικοποίηση τη̋ Κύ-

πρου , την ώρα που παλεύουμε για μια
Κύπρο από κατοχικού̋ στρατού̋ .

Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Νεολαία̋ του Κόμματο̋ Ενωμένη Κύπρο̋ δήλωσε η μη επίλυση του Κυπριακού προβλήματο̋ είναι
η βασική πηγή όλων του̋ των προβλημάτων. Δήλωσε πω̋ θα συνεχίσουν τον
αγώνα με πείσμα και δυσκολίε̋ , δεν
πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω από τον
αγώνα μέχρι και την οριστική απομάκρυνση του ιμπεριαλισμού που επιδιώκει
να εμβαθύνει την διχοτόμηση . Θα συνεχίσουν τον αγώνα για Ενωμένη Κύπρο.

Το μέλο̋ του πολιτικού γραφείου τη̋
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανο̋ Στεφάνου σε
δηλώσει̋ του ανέφερε ότι ʻʼη παγκύπρια
και μαζική εξόρμηση έχει πάντοτε ένα
ξεκάθαρο πολιτικό χαρακτήρα και μήνυμα και το κεντρικό σημείο αναφορά̋
αυτή̋ τη̋ εξόρμηση̋ είναι η Κύπρο̋
μα̋. Η κοινή πατρίδα των Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών,
Αρμένιων και Λατίνωνʼʼ Στην συνέχεια
ανέφερε ʻʼΘα συνεχίσουμε να βροντοφωνάζουμε όχι στο ΝΑΤΟ και το θάνατο
που σπέρνει σε διάφορα μέρη του πλανήτη μα̋. Γνωρίζουμε πολύ καλά την
επιθετική και πολεμοκάπηλη φύση του
ΝΑΤΟ, γιατί εμεί̋ οι Κύπριοι τη ζήσαμε
και τη ζούμε ακόμα στο πετσί μα̋. Θα
συνεχίσουμε αδιάκοπα να αγωνιζόμαστε
για επανένωση του νησιού και την εξεύρεση μια λύση διζωνική̋ δικοινοτική̋
ομοσπονδία̋ʼʼ

Μετά τι̋ ομιλίε̋ ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Οι νέοι απο κάθε γωνία τη̋ Κύπρου με τα τραγούδια του̋
διατράνωσαν για ακόμη μια φορά πω̋
αγωνιζόμαστε για την ειρήνη και την

επανένωση του νησιού.

Η εκδρομή τη̋ ΕΔΟΝ στο Τρόοδο̋
έστειλε το μήνυμα για επανένωση του
νησιού μα̋ και του λαού μα̋. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα̋ Κύπριο̋ να σταλεί να
πολεμήσει σε όποια άλλη χώρα στι̋ Νατοϊκέ̋ «ειρηνευτικέ̋» αποστολέ̋ του̋ .
Τούτο̋ ο λαό̋ δε δίνει συγχωροχάρτι
στο ΝΑΤΟ που αιματοκύλησε τον τόπο
μα̋ και πω̋ ο τροχό̋ τη̋ ιστορία̋ θα
ξανακυλήσει για να δικαιώσει το λαό μα̋
.
Η μέχρι τώρα πορεία τη̋ Κύπρου δηλώνει πω̋ δεν μπορεί να εχει οτιδήποτε
κοινό με αιμοσταγεί̋ πολεμικού̋ οργανισμού̋ όπω̋ το ΝΑΤΟ . Όλοι οι Κύπριοι
μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για την επανένωση του νησιού και του λαού μα̋ .

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα απο την επίλυση του Κυπριακού μέσα απο την επίτευξη λύση̋ διζωνική̋ – δικοινοτική̋
ομοσπονδία̋ με μια ιθαγένεια , μια κυρίαρχια μια διεθνή προσωπικότητα βασισμένη στα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε . Μεχρι
τοτε θα αγώνιζομαστε ασταμάτητα και
ακούραστα Ε/κ και Τ/κ. Ο αγώνα̋ αυτό̋
δεν είναι εύκολο̋, ποτέ δεν ήταν. Ε/κ
και Τ/κ ανανέωσαν το ραντεβού του̋ για
τον επόμενο χρόνο όπου θα ξανασμίξουν τα τραγούδια του̋ για την επανένωση .
Αλεξία Πελετιέρ
4ο Τει Πειραιά

«Σαν δεν καώ εγώ, σαν δεν καεί̋
εσύ, σαν δεν καούμε εμεί̋,πω̋
θε̋ να βγούνε τα σκοτάδια στο
φώ̋;»
Ναζίμ Χικμέτ

έσα από αυτού̋ του̋ στίχου̋
ξεπροβάλλει η θυσία του
Ντερβί̋ Αλί Καβάζογλου και
του Κώστα Μισιαούλη. Μια θυσία που
έγινε σύμβολο ενό̋ ολόκληρου λαού
που μάχεται για ελευθερία, συναδέλφωση Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, για
επαναπροσέγγιση και επανένωση τη̋
μοιρασμένη̋ μα̋ πατρίδα̋. Στι̋ 11
Απριλίου 1965, οι ριπέ̋ τη̋ φασιστική̋ οργάνωση̋ ΤΜΤ, «Τουρκοκυπριακή Αντιστασιακή Οργάνωση»,
αφαίρεσαν βίαια τη ζωή του̋ στήνοντα̋ του̋ καρτέρι και δολοφονώντα̋
του̋ εν ψυχρώ μέσα στο αυτοκίνητο
του̋.

Μ

Οι δύο ήρωε̋ γνώριζαν, ότι οι σοβινιστέ̋ τη̋ ΤΜΤ του̋ έθεσαν στην
μαύρη λίστα του θανάτου, γιατί η πολιτική τη̋ συνεννόηση̋, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ ομαλή̋ συμβίωση̋
ήταν το αντίπαλο δέο̋ που οδηγούσε
στη σωτηρία τη̋ κοινή̋ πατρίδα̋ και
την απόκρουση τη̋ απειλή̋ τη̋ διαίρεση̋ και τη̋ διχοτόμηση̋. Σκοπό̋
του̋ ήταν να «δολοφονήσουν» κάθε
προσπάθεια επανένωση̋ του λάου και
να σβήσουν κάθε ίχνο̋ αδελφοσύνη̋
Ε/κ και Τ/κ. Πίστεψαν πω̋ έτσι θα τρομοκρατούσαν το ΑΚΕΛ, όμω̋ λογάριασαν λάθο̋, αφού οι δύο ΑΚΕΛιστέ̋
ποτέ του̋ δε συμβιβάστηκαν με τον
σοβινισμό και τον μασκαρεμένο με
την πατριδοκαπηλία φασισμό. Δεν
μπορεί̋ ποτέ να σκοτώσει̋ τι̋ ιδέε̋

του̋ , όταν αυτέ̋ οι ιδέε̋ φωλιάζουν
στι̋ καρδιέ̋ χιλιάδων ανθρώπων και
φωτίζουν το νου και τη συνείδησή
του̋.
Μέσα στο ρεύμα αυτό του εθνικισμού
οργανώνονται και δραστηριοποιούνται, παράλληλα με την ΤΜΤ και οι μασκοφόροι του Γρίβα. Αυτοί που στην
συνέχεια θα αποτελέσουν την ΕΟΚΑ
Βʼ. Η πολιτική των σοβινιστών είναι
παράλληλη και με κοινού̋ στόχου̋
και στι̋ δύο κοινότητε̋, τον αντικομουνισμό, για την επιβολή των διχοτομικών του̋ σχεδίων. Ο Γρίβα̋ διατάζει συνεχώ̋ εκτελέσει̋ αριστερών
και προετοιμάζει το έδαφο̋ για επικείμενε̋ συγκρούσει̋ με του̋ Τ/κ.
Σʼ αυτέ̋ τι̋ συνθήκε̋ του φανατισμού και του μίσου̋ οι μόνοι που βρίσκουν κουράγιο να αντιταχθούν είναι
η Αριστερά μέσα και από τι̋ δύο κοινότητε̋. Το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα που
δεν ξεχώριζε, και συνεχίζει να μην ξεχωρίζει Έλληνε̋ και Τούρκου̋ τη̋
Κύπρου, αλλά του̋ ένωνε και του̋
ενώνει για να παλεύουν μαζί και μαζί
να διεκδικούν τα δίκαια και τα δικαιώματά του̋. Το ΑΚΕΛ και ολόκληρο το
λαϊκό κίνημα στη Κύπρο από την επόμενη μέρα τη̋ εισβολή̋, μίλησε για
επαναπροσέγγιση και κατηγορήθηκε
από τόνου̋ λάσπη̋ για προδοσία και
ανθελληνισμό. Άντεξε όμω̋, δείχνοντα̋ έτσι στον λαό ότι η επαναπροσέγγιση και η κοινή πάλη απέναντι
στον ιμπεριαλισμό, είναι ο μόνο̋ δρόμο̋.

Η θυσία των Καβάζογλου και Μισιαούλη μα̋ υπενθυμίζει το διαχρονικό
μα̋ καθήκον να αγωνιστούμε ενάντια
στον εθνικισμό – σοβινισμό. Έχουμε
χρέο̋ να απομονώνουμε του̋ όποιου̋ φορεί̋ ακροδεξιών ιδεολογημάτων. Μπορεί οι σφαίρε̋ να σίγασαν
την φωνή των συντρόφων μα̋ αλλά η
μνήμη του̋ δεν έσβησε και δεν θα
σβήσει ποτέ. Σύμβολο που πολεμά
κάθε μέρα τη κάθε φωνή που μιλά για
διχοτόμηση. Σύμβολό για εμά̋ που θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε με την καθημερινή μα̋ δράση και του̋ αγώνε̋
μα̋ για την λύση τη̋ Διζωνική̋ Δικοινοτική̋ Ομοσπονδία̋, ω̋ την μόνη
λύση που επανενώνει το τόπο και το
λαό μα̋
Η πίστη και η αφοσίωση των δύο
ηρώων για ειρηνική συμβίωση ήταν ο
λόγο̋ που πλήρωσαν με τη ζωή του̋,
ποτίζοντα̋ με το αίμα του̋ τον κοινό
αγώνα για μια κοινή πατρίδα, αυτήν
τη̋ ειρήνη̋, τη̋ δημοκρατία̋ και τη̋
προόδου τη̋ Κύπρου.

Μόνο τα ονόματα διαφέρουν. Η ιδεολογική ταυτότητα των νεκρών είναι η
ίδια. Όπω̋ ίδια είναι και η ιδεολογική
ταυτότητα των δολοφόνων.

Ορθοδοξία Γεωργίου
2ο Τει Αθήνα̋
Αναστασία Κώστα
1ο Τει Αθήνα̋

Η πολιτική τη̋ επαναπροσέγγιση̋ δε
στηρίζεται σε κάτι ξένο ή αποκομμένο
από εμά̋. Αντίθετα, έχει σαν βάση
τη̋, του̋ κοινού̋ αγώνε̋ των δύο
κοινοτήτων όπω̋ σφυρηλατήθηκαν
μέσα από πολλά χρόνια, κοινή̋ συμβίωση̋ και συνεργασία̋. Πολλοί είναι
οι Ε/κ και Τ/κ σύντροφοι που έχασαν
τη ζωή του̋ επειδή ήταν Ακελιστέ̋,
υποστήριζαν αλλά και προσπαθούσαν
να διαδώσουν τα πιστεύω του̋, τα
οποία αφορούσαν την ειρηνική συμβίωση Ε/κ και Τ/κ και τόνιζαν τα όσα
ενώνουν τι̋ δύο κοινότητε̋ παρά τα
όσα τι̋ χώριζαν.
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Η

καθημερινότητα ενό̋ νέου ανθρώπου στι̋ μέρε̋ μα̋ και
κάτω από τι̋ σημερινέ̋ συνθήκε̋ κρίση̋ του καπιταλισμού, τείνει να
γίνει ένα̋ εφιάλτη̋. Ο νέο̋ πλέον νιώθει αφόρητη την πίεση από τι̋ οικονομικέ̋ κυρίω̋ εξελίξει̋ που τρέχουν συνεχώ̋, έχοντα̋ στο μυαλό του, το αύριο
που προδιαγράφεται δυσοίωνο. Πλέον ο
νέο̋ στρέφεται με μανία σε τρόπου̋
διασκέδαση̋ που επιτάσσει το σύγχρονο
καταναλωτικό πρότυπο ω̋ μόδα μέσα
από ΜΜΕ, «γνωστού̋ και επώνυμου̋»
αλλά και την βιομηχανία μουσική̋ και
θεάματο̋. Πολλοί νέοι ψάχνουν, έστω
ασυνείδητα πολλέ̋ φορέ̋, ένα τρόπο
εκτόνωση̋ και διαφυγή̋ από την σύγχρονη καθημερινότητα. Μία πόρτα διαφυγή̋ από τα πιο πάνω για ένα νέο άνθρωπο ανάμεσα και σε πολλά άλλα, είναι
ο αθλητισμό̋. Ο αθλητισμό̋ έχει να
προσφέρει στον άνθρωπο παρά πολλά
θετικά στοιχεία με κανένα αρνητικό
αντίκτυπο.

Μέσω του αθλητισμού εκτονώνεται, ψυχαγωγείται και αναπτύσσεται το αίσθημα
τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ συλλογικότητα̋ ενώ παράλληλα διδάσκεται ο σεβασμό̋ στο συμπαίχτη, αλλά κυρίω̋, στον
αντίπαλο. Ένα̋ νέο̋ αθλητή̋ υιοθετεί
την ευγενή άμυλα παραμένοντα̋ συγκρατημένο̋ στην χαρά τη̋ νίκη̋ και
αποδεχόμενο̋ την ήττα ω̋ κίνητρο βελτίωση̋ και αυτοκριτική̋, για να γίνει καλύτερο̋ στο μέλλον. Μέσα από τον
αθλητισμό διδάσκονται αξίε̋ ζωή̋, όπω̋
η υπομονή και η επιμονή, ο κόπο̋ και η
ανταμοιβή, η χαρά και η λύπη, όπω̋ επίση̋ και η πειθαρχεία, ο αυτοέλεγχο̋ και
η κάμψη του εγωισμού, κάνοντα̋ έτσι
πιο ομαλή την διαβίωση ενό̋ νέου μέσα
στην κοινωνία. Επιπλέον μπορεί να θέσει
στόχου̋ υψηλού̋ που δεν μπορεί ούτε ο
ίδιο̋ να φανταστεί ότι μπορεί να του̋
κατακτήσει. Ένα̋ νέο̋ με τι̋ αξίε̋ του
σωστού αθλητή, παραμένει αθλητή̋ και
εκτό̋ του αγωνιστικού χώρου, αφού
αυτό τον καθιστά καλύτερο άνθρωπο, με
γενική μόρφωση και παιδεία, καλύτερο
μαθητή, εργαζόμενο, φίλαθλο, ένα άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του, μα
κυρίω̋ του̋ γύρω του.

Ω̋ Προοδευτική ΚΚΦ Αθήνα̋ μέσω του

αθλητισμού θέλουμε να στείλουμε ένα
ηχηρό μήνυμα κατά, του φασισμού και
του ρατσισμού, όπου με λύπη παρατηρούμε ότι στι̋ μέρε̋ μα̋ επιδεινώνεται
ραγδαία. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά
στον ομαδικό αθλητισμό, παρατηρούμε
ότι μέσα στου̋ συνδέσμου̋ φιλάθλων
ομάδων έχουν παρεισφρήσει τα φασιστικά και τα ρατσιστικά στοιχεία. Αυτό
φαίνεται μέσα στου̋ αγωνιστικού̋ χώρου̋ με την δράση του̋, με συνθήματα
και πανό, και ακόμα με τι̋ αποδοκιμασίε̋ σε παίχτε̋ με διαφορετικά φυλετικά χαρακτηριστικά με αυτού̋. Κάποιο̋
μπορεί να διερωτηθεί αν πραγματικά
έχουν επίγνωση του τι ακριβώ̋ κάνουν.
Σε αυτό θα συνδέσουμε και το πιο πρόσφατο περιστατικό που συνέβηκε στα
Ελληνικά γήπεδα, όπου νεαρό̋ ποδοσφαιριστή̋ πανηγύρισε το γκολ του κάνοντα̋ την γνωστή χυδαία κίνηση με το
υψωμένο χέρι χαιρετώντα̋ ναζιστικά.
Το πιο ανησυχητικό δεν ήταν ότι πανηγύρισε με τον συγκεκριμένο τρόπο, αλλά
το ότι στην συνέχεια κατά γενική ομολογία και όπω̋ ο ίδιο̋ δήλωσε, δεν γνώριζε τι πραγματικά συμβολίζει αυτή η κίνηση. Σημαντικό̋ στόχο̋ του αθλητισμού πρέπει να παραμένει, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, οι νέοι τι
ακριβώ̋ είναι ο ρατσισμό̋ και ο φασισμό̋ και να διδαχθούν τι̋ αρχέ̋ και τι̋
αξίε̋ κατά αυτών των ιδεολογημάτων.

Ο αθλητισμό̋ τάσσεται ενάντια στην
μάστιγα των εξαρτησιογόνων ουσιών
που είναι ήδη εξαπλωμένη μέσα στι̋ τάξει̋ τη̋ νεολαία̋. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το πρόβλημα τη̋ χρήση̋ ουσιών
είναι ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο
κοινωνικό φαινόμενο, οι επιδράσει̋ του
οποίου στο άτομο, στην οικογένεια, την
κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία αποτελούν μία από τι̋ κυριότερε̋ προκλήσει̋ στην εποχή μα̋. Οι νέοι μέσω τη̋
ενασχόληση̋ του̋ με τον αθλητισμό
μπορούν να αμυνθούν απέναντι σε αυτή
την τραγική κατάσταση.

Οι αγωνιστικοί χώροι μπορούν να αποτελέσουν κάστρα, που όχι μόνο θα είναι
γεμάτα με «στρατιώτε̋» αλλά θα έχουν
και τι̋ «πολεμίστρε̋», για να καταφέρουν να πολεμήσουν το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η

νεολαία στι̋ μέρε̋ μα̋. Ένα̋ νέο̋ που
ασχολείται καθημερινά με το άθλημα
που του αρέσει, διαθέτει δημιουργικά
τι̋ ελεύθερε̋ του ώρε̋ παραμένοντα̋
προσηλωμένο̋ στου̋ στόχου̋ που έχει
θέσει εντό̋ του αγωνιστικού χώρου,
αποτρέποντα̋ τον έτσι από την απομόνωση και την αποξένωση, που μπορεί να
τον οδηγήσουν σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Η Προοδευτική Κ.Κ.Φ. Αθήνα̋, δεν θα
μπορούσε να λείπει από αυτό τον μεγάλο αγώνα τη̋ νεολαία̋ κατά των ναρκωτικών. Το τουρνουά ποδοσφαίρου που
οργανώνει κάθε χρόνο έχει ένα καθαρό
κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα. Την χρονιά που μα̋ πέρασε η Προοδευτική διοργάνωσε τουρνουά ποδοσφαίρου με το
σύνθημα
ΟΥΤΕ ΣΚΛΗΡΑ, ΟΥΤΕ
ΜΑΛΑΚΑ – ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.
Η συμμετοχή των Κυπρίων φοιτητών τη̋
Αθήνα̋ στο τουρνουά είναι μαζική. Η
Προοδευτική δεν σταματά των συγκεκριμένο αγώνα σε αυτή την μέρα, αλλά
παραμένει καθημερινά κοντά στον φοιτητή ενημερώνοντα̋ τον για του̋ κινδύνου̋ που υπάρχουν όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όπω̋ κάθε χρόνο έτσι και φέτο̋, μέσω
του Αθλητικού τη̋ Ομίλου και τη̋ Ομόνοια Αθήνα̋, η Προοδευτική Κ.Κ.Φ.Α. δηλώνει παρών στο φοιτητικό πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου τη̋ ΕΦΕΚ. Η Προοδευτική
διαχρονικά στηρίζει το φοιτητικό πρωτάθλημα τη̋ ΕΦΕΚ αλλά και την προσπάθεια τη̋ Ομόνοια̋ Αθήνα̋, παραμένοντα̋ κοντά στου̋ ποδοσφαιριστέ̋ στηρίζοντα̋ τι̋ προσπάθειε̋ και τι̋ προσπάθειε̋ του̋. Στόχο̋ τη̋ Προοδευτική̋ Κ.Κ.Φ.Α. και τη̋ Ομόνοια̋ Αθήνα̋
δεν είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματο̋, αλλά να πρεσβεύει και να διαδίδει
όλε̋ τι̋ αρχέ̋ και τι̋ αξίε̋ του υγιού̋
αθλητισμού.
Σάββα̋ Σάββα
3ο ΜΙΘΕ

ΚΚΦΑ θα συνεχίσει να προωθεί την Γιώργο̋ Γίαγκου,
ολόπλευρη στήριξη του αθλητικού Χρίστο̋ Μιχαηλίδη̋,
Αντρέα̋ Καζαμία̋,
τμήματο̋ τη̋ ΕΦΕΚ.
Χαράλαμπο̋ Φλουρή,
Σάββα̋ Σάββα (Captain),
Στο αγωνιστικό κομμάτι η Ομόνοια Κύρο̋ Τσιακλή̋,
μετά από έξι συνεχόμενε̋ νίκε̋ Μιχάλη̋ Μιχαηλίδη̋,
και δυο ήττε̋ κατάφερε να τερμα- Σολωμού Δημήτρη̋,
τίσει πρώτη στη κατάταξη του πρώ- Πιερή̋ Δημήτρη̋,
του γύρου του πρωταθλήματο̋. Αντρέα̋ Φανίδου,
Στην συνέχεια η Ομόνοια αντιμε- Στέλιο̋ Στυλιανού,
τώπισε την ομάδα του Αποελ στα Φαραώ Μιχάλη̋,
play off όπου με συνδυασμό την Σάββα̋ Πιλακούτα̋,
νίκη στο πρωτάθλημα με την νίκη Σακκά Χαράλαμπο̋,
στα playoff, περνά στα ημιτελικά Αντρέου Αντρέα̋,
του πρωταθλήματο̋ περιμένοντα̋ Θεοφάνου̋ Ραφαήλ,
τον νικητή του αγώνα επα-αελ. Λαμπράκη̋ Χριστοδούλου,
Στην ομάδα δραστηριοποιούνται Στέλιο̋ Χαραλάμπου̋,
26 ποδοσφαιριστέ̋.
Νικόλα̋ Δημητρίου,
Αλβέρτο̋ Στρατή̋,
Θεμιστοκλέου̋ Λούκα̋,
Κωνσταντίνο̋ Βασιλείου,
Κωνσταντίνο̋ Μακρυγιώργη̋,
Λούκα̋ Λουκά,
Άκη̋ Γεωργίου,
Αχιλλέα̋ Σωφρονίου
Η Προοδευτική ΚΚΦΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα τη̋, την
Ομόνοια Αθήνα̋ αλλά και γενικότερα το φοιτητικό πρωτάθλημα
Κωνσταντίνο̋
τη̋ ΕΦΕΚ, θέλοντα̋ να το καταΜακρυγιώργη̋
στήσει βήμα αθλητισμού για όλου̋
3ο Τει Αθήνα̋
του̋ φοιτητέ̋. Ακόμα, μέσα από
το ΔΣ τη̋ ΕΦΕΚ η Προοδευτική
Το αθλητικό τμήμα-όμιλο̋ τη̋
Προοδευτική̋ ΚΚΦΑ έχει ω̋ κύριο
άξονα τη̋ δράση̋ του, την προβολή τη̋ δική̋ μα̋ αντίληψη̋ για
τον πολιτισμό και ταυτόχρονα τη
στήριξη των φοιτητικών ομάδων
που συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τη̋ ΕΦΕΚ. Η
Ομόνοια Αθήνα̋ ιδρύθηκε το
1984, αρχικά με το όνομα «Κύπρο̋
74», από την Προοδευτική Κίνηση
Κυπρίων Φοιτητών Αθήνα̋, με
στόχο την ανάπτυξη τη̋ υγιού̋
αθλητική̋ δραστηριότητα̋ ανάμεσα στου̋ φοιτητέ̋ και τη συμμετοχή στο αθλητικό τμήμα τη̋
ΕΦΕΚ. Μέσα από τη συμμετοχή
τη̋ στο ετήσιο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα η ομάδα̋ μα̋ κατάφερε
να στεφθεί δύο φορέ̋ κυπελλούχο̋ ενώ το 2009 η Ομόνοια κατέκτησε το «νταμπλ» στο πρωτάθλημα τη̋ ΕΦΕΚ.
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τι̋ 14 του Απριλη οι κύπριοι φοιτητέ̋ τη̋ Αθήνα̋ καλούνται να προσέλθουν στι̋ κάλπε̋ και να αναδείξουν του̋ αντιπροσώπου̋ του̋ για την
ΕΦΕΚ Αθήνα̋. Ένα δικαίωμα το οποίο
δεν ήταν πάντα τόσο αυτονόητο όσο φαντάζει σήμερα. Πριν από μόλι̋ μερικέ̋
10ετίε̋ οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί φοιτητέ̋ τη̋ Αθήνα̋ στερούνταν
κάθε δικαιώματο̋ έκφραση̋ των πολιτικών του̋ πεποιθήσεων καθώ̋ το Διοικητικό Συμβούλιο τη̋ ΕΦΕΚ Αθηνα̋ το
διόριζε η Χούντα των Αθηνών από στελέχη του Δράσι̋ ΚΕΣ τα οποία ανταπέδιδαν προδίδοντα̋ οποίων φοιτητή τολμούσε να διαφωνήσει με την υπάρχουσα
κατάσταση.

Σ

Στον σύλλογο σήμερα οι πράκτηκε̋
αντικειμενικά έχουν αλλάξει από τι̋ παρατάξει̋ τη̋ συντήρηση̋ όμω̋ η φιλοσοφία και η υπονόμευση που επιφέρουν
στην επίτευξη των εκάστοτε στόχων του
προοδευτικού φοιτητικού κινήματο̋ είναι οι ίδιε̋.
Δύο είναι οι κύριε̋ φιλοσοφίε̋ που αντιπαλεύονται στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα. Από την μία πλευρά βρίσκονται οι
δυνάμει̋ τη̋ συντήρηση, τη̋ αδράνεια̋, και του σοβινισμού και από την
άλλη οι δυνάμει̋ τη̋ προόδου τη̋ διεκδίκηση̋ και τη̋ δημοκρατία̋. Αυτό που
πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε φοιτητή̋ ο
οποίο̋ αναζητά την αλήθεια είναι να ψάχνει στα βαθύτερα αίτια και συνέπειε̋
των επιφανειακών θέσεων και των εύηχων συνθημάτων. Σε κάθε ιστορική περίοδο υπάρχει η ανάγκη που γεννιέται
από τον ιδρώτα και τι̋ αγωνίε̋ του
απλού άνθρωπου και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και από την άλλη η ανάγκη για περιορισμό τη̋ πολιτική̋ και οργανωμένη̋ έκφραση̋ των αναγκών αυτων από του̋ εκμεταλλευτέ̋ του λαου.
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΦ γέννημα του πόθου για αξιοπρέπεια του κυπριακού λαού
στι̋ στάχτε̋ του 1974 πρωτοστατεί στην
προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη λύση
του κυπριακού προβλήματο̋, του̋ αγώνε̋ για δημόσια και δωρεάν παιδεία και
στην αξιοπρεπή δουλεία με δικαιώματα.
Πολέμιοι στου̋ αγώνε̋ του κυπριακού
λαού βρίσκονται τα δίδυμα αδελφάκια
του εθνικισμού και τη̋ συντήρηση̋.
Πρωτοπορία και δράσι̋ κε̋ άλλοτε με
απόλυτη ταύτιση θέσεων και πρακτικών
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και άλλοτε με επιφανειακέ̋ ψηφοθηρικέ̋ διαφωνίε̋ επιχειρούν να κτίσουν
ένα ενιαίο τοίχο̋ απέναντι στι̋ δύναμη̋
τη̋ προόδου. Κάποτε υιοθετούν το επικίνδυνο ιδεολόγημα τη̋ αποπολιτικοποίηση̋ από αποιδεολογικοποίηση̋ και κάποτε ανοιχτά και ξεδιάντροπα με φασιστικέ̋
μεθόδου̋
και
γριβική
αντιΑΚΕΛική ρητορεία επιδιώκουν την
απομάκρυνση του φοιτητικού κινήματο̋
από τον υγιή δρόμο του αγώνα και τη̋
πάλη̋ τροφοδοτώντα̋ όσο χρειάζεται
κάθε φορά την ανάγκη για ύπαρξη τη̋
εκλογική̋ παραταξιακή̋ κόντρα̋ μεταξύ του̋.
Στο κυπριακό το μεν δράσι̋ κε̋ με ανέξοδε̋ ενωτικέ̋ - αντιομοσπονδιακέ̋
διακηρύξει̋ και η δε πρωτοπορία με το
βολικό «δεν ονοματίζω την λύση» αποπροσανατολίζουν του̋ φοιτητέ̋ από την
συνειδητή πατριωτική επιδίωξη τη̋ μόνη̋ εφικτή̋ και βιώσιμη̋ λύση̋ τη̋ Διζωνική̋ Δικοινοτική̋ Ομοσπονδία̋ φέρνοντα̋ έτσι ολοένα και πιο κοντά την
οριστική διχοτόμιση τη̋ Κύπρου και την
δικαίωση του εγκλήματο̋ του 1974.
Στα φοιτητικά ζητήματα και αιτήματα και
οι δύο παρατάξει̋ επιδιώκουν την αποδυνάμωση τη̋ Πανκυπρια̋ Ομοσπονδία̋
Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) που είναι
ο πυλώνα̋ υπεράσπιση̋ των φοιτητών
εδώ και 39 ολόκληρα χρόνια υλοποιώντα̋ και κερδίζοντα̋ πολλά από τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. Από την
μία οι φωνέ̋ για διάλυση τη̋ ΠΟΦΕΝ
από το δράσι̋ κε̋ και από την άλλη η συνειδητή υπονομευτική συμμετοχή τη̋
πρωτοπορία̋ στόχο έχουν να στερήσουν
το μεγαλύτερο κεκτημένο και όπλο των
φοιτητών, το δικαίωμα στον συνδικαλισμό.
Στα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα
η πρωτοπορία ολόχρονα κάνει πλάτε̋
στο κόμμα τη̋ υπερασπιζόμενη τι̋ αντινεανικέ̋, νεοφιλελέυθερε̋ επιβουλέ̋.
Προωθεί την άρχουσα ιδεολογία, παρά
το ότι όποτε τα βρίσκε ʻʼσκόυραʼʼ απαρνιέται κάθε διασύνδεση με τον ΔΗΣΥ. Το
δράσι̋ κε̋ από την άλλη με μια γενικόλογη αστόχαστη κριτική προ̋ όλου̋
του̋ πολιτικού̋ προσπαθεί να πείσει
του̋ φοιτητέ̋ πω̋ «ʼολοι είναι ίδιοι»
προωθώντα̋ την απάθεια διασφαλίζοντα̋ έτσι την επικράτηση των ίδιων ιδεολογιών.

Παρά τι̋ επιφανειακέ̋ και όχι κατουσία
διαφορέ̋ μεταξύ πρωτοπορία̋ και δράσι̋ κε̋ του̋ είδαμε χέρι χέρι να περνούν τα εθνικιστικα συνθύματα στι̋
αντικατοχικέ̋ τον Νοέμβρη. Σαν μία παράταξη του̋ είδαμε να σπάνε για ακόμα
μια χρονιά το πλαίσιο που ίδιοι πέρασαν
στι̋ αντικατοχικέ̋. Μαζί πέτάνε στον
κάλαθο των αχρήστων τι̋ αποφάσει̋
των Γενικών Συνελεύσεων τη̋ ΕΦΕΚ
Αθήνα̋. Μαζι με κάθε ευκαιρία υποβαθμίζουν τον εθνικό μα̋ ύμνο σε σύνθημα
σε ένα διαρκεί διαγωνισμό εθνική̋ καπηλεία̋. Μαζί σκύβουν το κεφάλι στο αιμοσταγέ̋ ΝΑΤΟ και τα παρακλάδια του.
Υπήρξαν και οι δύο επίσημε̋ παρατάξει̋
του ΔΗΣΥ πολεμώντα̋ με παθογενή μανία την συμβίωση μεταξύ ελληνοκύπριων και τουρκοκυπρίων. Ανταγωνίζονται για τον τίτλο του γνήσιου γριβικού
απόγονου. Βρίζουν το ΑΚΕΛ την
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ και την κάθε αριστερή
και προοδευτική συνεʼιδηση. Κάνουν ό,τι
μπορούν για να βυθίσουν τη ΕΦΕΚ Αθήνα̋ στην αδράνεια. Οραματίζονται ένα
σοβινιστικό φοιτητικό κίνημα που θα
προσφέρεται για το παιχνίδι μοιράσματο̋ των ψήφων του̋.
Ω̋ ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΦ δηλώνουμε ότι θα
παραμείνουμεστην πρωτοπορία του
αγώνα για ΛΕΥΤΕΡΙΑ – ΜΟΡΦΩΣΗ –
ΔΟΥΛΕΙΑ. Θα συνεχίσουμε το ασυμβίβαστο̋ πολέμιο̋ του εθνικισμού και του
συμβιβασμού. Καλούμε όλου̋ του̋ φοιτητέ̋ που σκέφτονται δημοκρατικά και
προοδευτικά να συντροφευτούν μαζί
μα̋. Καλούμε όποιο οραματίζεται την
νεολαία να διαμορφώνει το μέλλον τη̋
να ενώσει τη φωνή του με την δική μα̋.
Στι̋ 14 του Απρίλη
φράζουμε τον
δρόμο στην μισαλλοδοξία, στον
ρατσισμό και το
σωβινισμό. Τερματίζουμε την
απάθεια και την
αδράνεια̋ στην
ΕΦΕΚ Αθήνα̋.
Στι̋ 14 του
Απρίλη απαντά
με ισχυρή
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ.
Πέτρο̋ Πέτρου
2ο Πάντειο

