
Σ τις 30 Μαϊου η νέα γενιά καλείται να απαντήσει αν επιθυμεί 
η Κύπρος να συνεχίσει να βυθίζεται στον βούρκο των 
αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη-
ΔΗΣΥ ή να ανοίξει ο δρόμος για καλύτερες μέρες. Σε μια 

προεκλογική περίοδο που τα εύηχα συνθήματα, οι μεγαλόστομες 
διακηρύξεις και ο λαϊκισμός δίνουν και παίρνουν, οι νέοι και οι 
νέες, καλούνται να ψηφίσουν έχοντας ως κριτήριο τις πράξεις των 
κομμάτων και όχι τα λόγια. 

Είναι γι’ αυτό που η νεολαία έχει επιλογή. Έχει επιλογή να ψηφίσει το 
κόμμα των έργων, το κόμμα που με συνέπεια στηρίζει τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, το κόμμα που με συνέπεια στάθηκε ενάντια στη 
διαφθορά καταψηφίζοντας τις χαλαρώσεις των κριτηρίων του 
επενδυτικού προγράμματος, το κόμμα που με συνέπεια στέκεται 
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των ημικρατικών οργανισμών και στις 
εκποιήσεις κύριας κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, 
το κόμμα που με συνέπεια στηρίζει την άυξηση των φοιτητικών 
επιδομάτων και την ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, 
το κόμμα που με συνέπεια αγωνίζεται για την απελευθέρωση και 
επανένωση της Κύπρου. Η επιλογή αυτή είναι ξεκάθαρη και είναι 
ψήφος στο ΑΚΕΛ.

Η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα θέσει 
τις βάσεις για μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία με 
στόχο την απαλλαγή 
το 2023 από τη 
νεοφιλελεύθερη, 
α ν τ ι λ α ϊ κ ή 
κ υ β έ ρ ν η σ η 
ΔΗΣΥ. Είναι 
γι’ αυτό που οι 
κ υ β ε ρ ν ώ ν τ ε ς 
και ο ΔΗΣΥ 
ποντάρουν στην 
απαξίωση, στην 
καλλιέργεια του 
απατηλού «όλοι 
είναι το ίδο», «όλοι 
κάναμε λάθη», 
«όλοι φάγαμε». 
Το ΑΚΕΛ απέδειξε 
στην πράξη πως 
δεν είναι το ίδιο με 
κανένα αστικό κόμμα 
και αγωνίζεται εντός 
και εκτός βουλής 
για να ξημερώσουν 
καλύτερες μέρες για 
τους εργαζόμενους, 
τη νεολαία και την 
Κύπρο μας.

 Συνεπώς η αποχή στις εκλογές πριμοδοτεί στην ουσία 
τον ΔΗΣΥ και την κυβέρνηση, πριμοδοτεί τις αντιλαϊκές 
πολιτικές και τη θεσμική διαφθορά. 

Στις 30 Μαϊου η νεολαία οφείλει να γυρίσει την πλάτη 
σε όσους άμεσα και έμμεσα την καλούν να απέχει. Την 
επαύριο των εκλογών 56 βουλευτές με συγκεκριμένες 
πολιτικές θέσεις θα κρατούν το μέλλον της νεολαίας είτε 
ψηφίσουμε είτε όχι. Κλείνουμε τα αυτιά σε όσους μας 
καλούν να απέχουμε από τις 
κάλπες και τους αγώνες και 
στέλνουμε το μήνυμα πως 
δεν θα αφήσουμε κανένα να 
κουρελιάσει τα όνειρα μας. 
Ισχυροποιούμε το ΑΚΕΛ για 
να δώσουμε δύναμη στους 
αγώνες μας. Καλή ψήφο και 
καλούς αγώνες!
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Πώς μπορούμε να αναμένουμε να συνετιστεί 
η Τουρκία, όταν εμείς οι ίδιοι δεν εμμένουμε 
με συνέπεια στο πλαίσιο λύσης στη βάση της 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με  πολιτική 
ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ; Όταν η δική μας πλευρά αμφισβητεί 
συγκλήσεις και ανοίγει συμφωνημένα θέματα; 

Είναι κρίσιμο ο κ. Αναστασιάδης να είναι 
πειστικός και να ξανακτίσει την αξιοπιστία 
του, για να μπορεί να πείσει τόσο τη διεθνή 
κοινότητα, όσο και τα Ηνωμένα Έθνη για 
την αποφασιστικότητα της Ε/Κ  πλευράς για 
επίλυση του Κυπριακού. Πρέπει ταυτόχρονα 
να είναι έτοιμος να καταθέσει γεφυρωτικές 
προτάσεις στα εκκρεμούντα θέματα, χωρίς να 
υπαναχωρεί σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί και 
στα όσα υπάρχουν συγκλήσεις. 

Μέχρι την επόμενη Πενταμερή, ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης και η Κυβέρνηση πρέπει να 
αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για αντιμετώπιση ενδεχόμενων πιέσεων για 
αλλοίωση υφιστάμενων σημαντικών συγκλίσεων  
για ενίσχυση της προοπτικής επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων και να προετοιμάσουν 
κατάλληλα το έδαφος. Δεν υπάρχει άλλος 
χρόνος και η ιστορία θα είναι αμείλικτη 
καταγράφοντας τον ως τον «Πρόεδρο της 
Διχοτόμησης».

άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό, που διεξήχθη στη Γενεύη στα 
τέλη Απριλίου, δεν κατάφερε το ζητούμενο. Την επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων  μεταξύ των δύο πλευρών. 
Βέβαια, οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, κυρίως λόγω των 

απαράδεκτων αξιώσεων της Τουρκίας για λύση δύο κρατών και την 
επιχειρηματολογία της για κυριαρχική ισότητα. 

Είναι απογοητευτικό αλλά και ανησυχητικό συγχρόνως το γεγονός 
ότι η άτυπη συνάντηση της Γενεύης δεν καρποφόρησε. Κύρια ευθύνη 
φέρει προφανώς η επιμονή της τουρκικής πλευράς για λύση δύο 
κρατών, θέση η οποία  βρίσκεται μακριά από τη συμφωνημένη βάσης 
λύσης, τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία αλλά και πέρα και έξω 
από το πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ. Ο ΓΓ του ΟΗΕ έδωσε επί της ουσίας «οξυγόνο» στη διαδικασία 
ανακοινώνοντας μια δεύτερη πενταμερή στο επόμενο διάστημα για 
συνέχιση των προσπαθειών εξεύρεσης κοινού εδάφους και την «έξοδο 
από το αδιέξοδο».

Δεν μπορούμε βέβαια να μην αναλογιστούμε τις ευθύνες του Προέδρου 
Αναστασιάδη,  όλα τα προηγούμενα χρόνια, που μας οδήγησαν στην 
σημερινή τραγική κατάσταση. Το προηγούμενο διάστημα, ο ίδιος ο 
Πρόεδρος της 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
ανέφερε και 
συζήτησε με 
διάφορους τις 
σκέψεις του για 
αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία ή 
ακόμα και λύση 
δύο κρατών. 

H
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ολλά έχουν δει το φως της δημοσιότητας 
για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 
(παροχής «χρυσών» διαβατηρίων), 
ανάμεσα σε αυτά είναι και το 

ενδιάμεσο πόρισμα της Ερευνητικής επιτροπής. 
Για ακόμα μια φορά η Κυβέρνηση Αναστασιάδη 
και Δημοκρατικού Συναγερμού, μένουν 
εκτεθειμένοι με όλα όσα έκαναν γύρω από τη 
βιομηχανία χρυσών διαβατηρίων που έστησαν. 
Μια βιομηχανία που συνιστά το σκάνδαλο των 
σκανδάλων.

Μέσα από το «μαυρισμένο» ενδιάμεσο πόρισμα 
της επιτροπής, επιβεβαιώθηκαν για ακόμα μια 
φορά η εμπλοκή και η παρέμβαση που έκαναν 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και ιεράρχες 
για να επισπευσθούν επιλεκτικά συγκεκριμένες 
αιτήσεις. Μέσα από το πόρισμα, επιβεβαιώνεται 
η παρέμβαση στην περίπτωση της Μαρίνας 
Αγίας Νάπας (που τυχαία είναι και συνέταιροι με 
τον γαμπρό του ΠτΔ), αλλά και στην περίπτωση 
των πολιτογραφήσεων για το καζίνο κ.α.

Είναι ξεκάθαρο γιατί οι κυβερνώντες δεν 
αντέχουν και δεν θέλουν τον έλεγχο για τα χρυσά 
διαβατήρια. Θέλουν να αποσιωπήσουν το θέμα 
γιατί οι κυβερνώντες είναι ο ηθικός και φυσικός 
αυτουργός του σκανδάλου. Είναι η κυβέρνηση 
που παραχώρησε 6.5 χιλιάδες διαβατήρια 
και εξετάζει ακόμα 1000 αιτήσεις μέχρι και 
σήμερα. Είναι η κυβέρνηση που ξεχαρβάλωσε το 
πρόγραμμα και αυθαιρετούσε, που χαλάρωσε 
τα κριτήρια και τους ελέγχους, και αναγκάστηκαν 
να το σταματήσουν ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα.

Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη εμπλέκεται 
άμεσα με την βιομηχανία χρυσών διαβατηρίων 
με μια σκανδαλώδη και πρωτοφανή σύγκρουση 
συμφέροντος. Είναι αυτή η κυβέρνηση που με το 
ένα χέρι υπέβαλλαν τις αιτήσεις και με το άλλο 
χέρι τις ενέκριναν μέσα στο υπουργικό συμβούλιο, 
αποκομίζοντας με δόλιο τρόπο οι οικογενειακές 
τους επιχειρήσεις δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, 
εις βάρος του κυπριακού λαού.

Π



δώ και περισσότερο 
από ένα χρόνο έχουμε 
ζήσει στο έπακρο 
τις καταστροφικές 
συνέπειες που έφερε 

μαζί της η πανδημία του COVID-19. 
Οι επιπτώσεις πολλές και 
πολυεπίπεδες, με το μεγαλύτερο 
μέρος της ζημίας να καταλήγει στις 
‘πλάτες’ των εργατών και του απλού 
λαού. 

Η Ινδία είναι μια από τις περιπτώσεις 
που οι ανεύθυνοι χειρισμοί της 
κυβέρνησης άφησαν τον λαό 
της χώρα να μετρά αμέτρητές 
πληγές. Κι’ ας μην έφτανε αυτό, το 
κουτσουρεμένο σύστημα υγείας της 
χώρας με την έλλειψη κλινών και 
αναπνευστήρων δημιούργησε μια 
κατάσταση δραματική.

Αυτό που βλέπουμε να 
διαδραματίζεται αυτή την στιγμή στην 
Ινδία αποτελεί θύμηση πως η υγεία 
δεν είναι εμπόρευμα προς πώληση 
μόνο προς τις πλούσιες ‘κάστες’ 
του κόσμου. Η υγεία αποτελεί και 
πρέπει να αποτελεί, αγαθό το οποίο 
το κράτος οφείλει απλόχερα να 
χαρίζει σε όποιον το έχει ανάγκη. 
Η εμπορευματοποίηση της υγείας 
και ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας 
που αποκτά στον καπιταλισμό, 
γίνονται οι αιτίες που κτηνωδίες σαν 
αυτή που εξελίσσεται στην Ινδία θα 
συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους 
λαούς όλου του κόσμου.

Ως ΕΔΟΝ στέλνουμε μήνυμα 
αλληλεγγύης στον λαό της Ινδίας. 
Από τη δική μας πλευρά εκφράζουμε 
την αμέριστη συμπαράσταση μας 
και δηλώνουμε ξεκάθαρα πως 
παίρνουμε θέση, για άλλη μια 
φορά, δίπλα σε αυτούς που το 
σύστημα «ξέχνα» να φροντίσει. 
Γιατί και η υγεία, είναι φυσικά θέμα 
ταξικό.

Ε


