
46 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από το 
προδοτικό, φασιστικό πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου. 46 μαύροι 

Ιούληδες με ανοιχτές τις πληγές της εισβολής και 
συνεχιζόμενης κατοχής του τόπου μας.

Η αμερικανοκίνητη χούντα των Αθηνών και η 
Γριβική ΕΟΚΑ Β΄ στην Κύπρο, έστρεψαν τα όπλα 
ενάντια στη δημοκρατία και την νόμιμη κυβέρνηση 
Μακαρίου. Το προδοτικό πραξικόπημα δεν ήταν 
τυχαίο γεγονός. Αποτελεί κομμάτι του δίδυμου 
εγκλήματος κατά της Κύπρου. Του ΝΑΤΟϊκού, 
ιμπεριαλιστικού σχεδίου για διχοτόμηση του 
νησιού μας. Άνοιξε τις κερκοπόρες στην Τουρκία 
για να εισβάλει λίγες μέρες μετά. 

Οι συνέπειες γνωστές και τραγικές. Κατοχή του 
37% του νησιού μας, πρόσφυγες, αγνοούμενοι, 
εκτοπισμένοι. 46 χρόνια μετά, το όραμα για μια 
Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική και επανενωμένη δεν 
έχει εκπληρωθεί. Σήμερα, το παρατεταμένο 
αδιέξοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις 
για το Κυπριακό και οι επικίνδυνοι χειρισμοί του 
Προέδρου Αναστασιάδη, οδηγούν όλο και πιο 
κοντά στη διχοτόμηση.

Χρέος της νέας γενιάς, είναι να 
διαφυλάξουμε άσβεστη την ιστορική μνήμη 
και αλήθεια. Ως ΕΔΟΝ για ακόμα μια 
χρονιά δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Μέχρι την 
επίτευξη βιώσιμης λύσης στη βάση αρχών 
που θα μας απαλλάσσει από την κατοχή 
και θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας. 
Λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, 
με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία 
διεθνής προσωπικότητα.

Δίνουμε όρκο στη μνήμη όλων αυτών 
που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για 
να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την 
ελευθερία της πατρίδας μας. Δίνουμε όρκο 
στους Ήρωες μας! Όρκο στην ιστορία!

Καλούμε όλους τους νέους και τις νέες, να 
δώσουν μαζικά το παρών τους στη Μεγάλη 
Αντικατοχική εκδήλωση που διοργανώνει το 
ΑΚΕΛ για καταδίκη του πραξικοπήματος και 
της εισβολής, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο 
γήπεδο του Άδωνη Ιδαλίου η ώρα 20:00. Θα 
προηγηθεί Μεγάλη Πορεία Νεολαίας η ώρα 
19:00, με αφετηρία το σωματείο Άδωνις Ιδαλίου.
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ε ανακοίνωση της 
πρεσβείας τους 
στην Κύπρο, οι ΗΠΑ 

προτίθενται να προσφέρουν 
Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση (IMET)  στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Στην 
ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται ότι η 
παροχή στρατιωτικής εκπαίδευσης 
στοχεύει στην «ενίσχυση 
στρατιωτικών συνεργασιών 
και διεθνών συνασπισμών που 
υπερασπίζονται τα συμφέροντα 
εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ». Η 
πρόθεση αυτή αποτελεί κομμάτι 
του σχεδιασμού των ΗΠΑ για 
την περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, όπως εκφράστηκε με 
το νόμο Μενέντεζ-Ρούμπιο.

Με το νόμο αυτό, οι ΗΠΑ θέτουν ως 
σκοπό τους να απομακρύνουν από την 
περιοχή τα όποια ρωσικά, κινέζικα και 
ιρανικά συμφέροντα μέσω της Κύπρου, 
της Ελλάδας και του Ισραήλ. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, 
έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίηση 
της για αυτή την εξέλιξη. Για ακόμα μια 
φορά, η κυβέρνηση βάζει τον τόπο μας 
σε επικίνδυνα μονοπάτια. Η κυβέρνηση 
θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα εάν 
πρόκειται να θέσει τις ένοπλες δυνάμεις 
της Κύπρου στην υπηρεσία των ΗΠΑ.  

Οι λαοί της περιοχής μας 
έζησαν και ζουν τη βία, το 
αιματοκύλισμα, το θάνατο και 
την καταστροφή που σπέρνουν 
οι ιμπεριαλιστές. Ως η νεολαία 
αυτού του τόπου, οφείλουμε 
να διαφυλάξουμε ότι η χώρα 
μας θα μείνει μακριά από 
τα γεωστρατηγικά παιχνίδια 
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των 
συμμάχων τους. Οφείλουμε, 
αλληλέγγυοι με τους λαούς της 
περιοχής μας, να αγωνιστούμε 
για την επικράτηση της 
ειρήνης και της φιλίας των 
λαών. Δεν θα επιτρέψουμε 
η Κύπρος να μετατραπεί σε 
υποχείριο, προτεκτοράτο των 
ιμπεριαλιστών.

Μ
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ντός των ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν 
οι θέσεις για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου. Χιλιάδες 
υποψήφιοι αναμένουν τα αποτελέσματα, 
προκειμένου να προγραμματιστούν καταλλήλως 
για το νέο δρόμο ζωής που ανοίγεται μπροστά 

τους.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Παιδεία έχει 
δεχθεί πολλά πλήγματα, απόρροια των πολιτικών που 
η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη ακολούθησε και 
ακολουθεί. Η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα το κέρδος 
και την εξυπηρέτηση συμφερόντων, έναντι του δικαιώματος 
κάθε φοιτητή να μπορεί να σπουδάσει ανεξαρτήτως της 
οικονομικής του κατάστασης. Αυτοχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, υψηλά ενοίκια, υψηλά δίδακτρα στα Ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια, μη παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
και εγχειριδίων που χρειάζονται οι φοιτητές για να 
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του πτυχίου τους, ανεπαρκής  
Φοιτητική Μέριμνα, αποτελούν μερικά από τα κυριότερα 
προβλήματα των φοιτητών σήμερα.

 
Επιπρόσθετα, η έκρυθμη κατάσταση λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού έχει προκαλέσει ένα επιπλέον άγχος σε 
πολλές οικογένειες, εφόσον υπάρχει αβεβαιότητα για τον 
τρόπο λειτουργίας, τόσο των χώρων σπουδών στην Κύπρο, 
όσο και στο εξωτερικό. 

Παρόλα τα προβλήματα, στο νέο αυτό ξεκίνημα η 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ. βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών, 
προκειμένου με ομαλότητα να περάσουν στο επόμενο 
στάδιο, αυτό της φοιτητικής ζωής. Είμαστε δίπλα στους 
νεοεισερχόμενους φοιτητές για οποιαδήποτε βοήθεια, 
απορία και πληροφορία. Από τα μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα! 

Η Προοδευτική Κ.Φ, με υπευθυνότητα βρίσκεται από την 
αρχή μέχρι το τέλος δίπλα σε όλους τους φοιτητές. Γιατί 
στον αγώνα για κατάκτηση των ονείρων μας, δεν χωρούν 
εκπτώσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Με τους φοιτητές, 
για τους φοιτητές! Οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για 
δημόσια και πραγματικά Δωρεάν Παιδεία. Στον αγώνα αυτό 
δεν περισσεύει κανείς, για αυτό και καλούμε τους φοιτητές 
να συμπορευτούν μαζί μας στο δύσκολο και συνάμα 
όμορφο αγώνα! 

Ε



απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν για 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε 
τζαμί δεν έπεσε, ή τουλάχιστον δεν έπρεπε να πέσει 
σαν κεραυνός εν αιθρία. Η κίνηση του Ερντογάν, 
εντάσσεται στα πλαίσια διεκδίκησης ηγεμονικής 
θέσης στην περιοχή ευρύτερα, αλλά και στο ίδιο 

το εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας. Είναι το αποτέλεσμα 
μιας διαρκούς μάχης μεταξύ δύο αντίθετων ρευμάτων. 
Των αυταρχικών συντηρητικών, ισλαμικών κύκλων, και των 
κοσμοπολίτικων, φιλοδυτικών δυνάμεων της τουρκικής 
κοινωνίας. Η Αγία Σοφία, ως σύμβολο, εργαλειοποιήθηκε 
ως χώρος αντιπαράθεσης των δύο αντίθετων ρευμάτων. 

Η ιδεολογικού υπόβαθρου πράξη, είναι απερίφραστα 
καταδικαστέα. Η Αγιά Σοφία και ανάλογης σημασίας 
πολιτισμικά μνημεία αποτελούν οικουμενικά σύμβολα και 
μοναδικά μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η μετατροπή 
σε χώρο λατρείας συνιστά περιφρόνηση οικουμενικών 
αξιών και διεθνών υποχρεώσεων της Τουρκίας. Πέραν 
τούτων, υπονομεύεται ο διαθρησκευτικός διάλογος και 
εντείνεται το ήδη τεταμένο και ασταθές κλίμα στην περιοχή 
μας. Αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στη στρατηγική κλιμάκωσης 
της επιθετικότητας της Τουρκίας σε βάρος των λαών της 
περιοχής.

Ως ΕΔΟΝ,  στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για διεθνή 
ανάδειξη του ζητήματος με στόχο να ακυρωθεί η απόφαση. 

Η


