
ΕΔΟΝ διοργανώνει 
φέτος για ακόμη μια 
φορά το Δεκαπενθήμερο 
Επαναπροσέγγισης, στα 

πλαίσια της επαναπροσέγγισης με τους 
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. 
Το Δεκαπενθήμερο Επαναπροσέγγισης 
αρχίζει φέτος στις 27 Μαρτίου και 
τελειώνει στις 9 Απριλίου.

Το Δεκαπενθήμερο πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο από την ΕΔΟΝ, ως 
ένδειξη μνήμης και τιμής στους ήρωες 
συμπατριώτες μας Κώστα Μισιαούλη 
και Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, ήρωες 
της ελληνοτουρκικής φιλίας, που 
δολοφονήθηκαν άνανδρα από την 
φασιστική οργάνωση Τουρκοκυπρίων 
ΤΜΤ, στις 11 του Απρίλη του 1965.

Το Δεκαπενθήμερο Επαναπροσέγγισης 
πραγματοποιείται και πάλι σε μια περίοδο 
που βρίσκει το Κυπριακό σε ένα τεράστιο 
αδιέξοδο, με τις συνομιλίες για λύση του 
να έχουν μπει κάτω από το χαλί εδώ και 
περίπου 4,5 χρόνια. Παράλληλα, το 
Δεκαπενθήμερο Επαναπροσέγγισης, 
βρίσκει τον λαό της Τουρκίας αλλά και 
τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες 
μας σε μια ευάλωτη θέση, αφού ζουν 
καθημερινά τις τραγικές συνέπειες των 
τραγικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία. 

Στα πλαίσια του 
Δεκαπενθημέρου, όπως και 
κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται 
διάφορες εκδηλώσεις ποικίλου 
περιεχομένου σε όλες τις 
επαρχίες. Εκδηλώσεις με 
πολιτιστικό περιεχόμενο  όπως 
συναυλίες, αθλητικό περιεχόμενο 
όπως δικοινοτικά τουρνουά ή το 
«Ποδηλατώ για την Ειρήνη», και 
άλλα πολλά. Κορύφωση του 
Δεκαπενθημέρου όπως και κάθε 
χρόνο, αποτελεί η μεγάλη πορεία 
μνήμης και τιμής Μισιαούλη 
και Καβάζογλου, που θα 
πραγματοποιηθεί και φέτος στο Πέρα 
Χωριό Νήσου, στις 9 Απριλίου. 

Καλούμε λοιπόν, κάθε προοδευτικό νέο 
και νέα, να συμπορευτεί μαζί μας και 
φέτος, να στηρίξει με την παρουσία 
του το Δεκαπενθήμερο, στις διάφορες 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
σε ολόκληρη την Κύπρο.

Για την Κύπρο μας, μάνα όλων των 
παιδιών της, Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, Αρμένων, Μαρωνιτών 
και Λατίνων. Καθήκον μας είναι να 
αναδεικνύουμε καθημερινά, όλο και πιο 
έντονα, την ανάγκη μας να ζήσουμε σε 
μια Κύπρο ειρηνική και επανενωμένη. 
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ε κάθε χώρο σπουδών 
σε Κύπρο , Ελλάδα  και 
εξωτερικό, οι φοιτητές 
καλούνται να επιλέξουν 
τους εκπροσώπους τους 

στις Φοιτητές Ενώσεις για τον επόμενο 
ένα χρόνο. Το φοιτητικό τμήμα της ΕΔΟΝ, 
η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Φοιτητών  και 
φέτος δίνει μια δύσκολη μάχη σε όλους 

τους χώρους σπουδών, με μοναδικό 
μέλημα το καλό του φοιτητή. Για 
να μπορούμε να έχουμε ενεργούς 
συλλόγους, με υπεύθυνη δράση 

υπέρ των φοιτητών, κόντρα στις 
αντιλαϊκές πολίτικες που ζούνε οι φοιτητές 
στο πετσί τους τα τελευταία 10 χρόνια με 
την νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ. Δυστυχώς βλέπουμε την ΠΟΦΕΝ , 
το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσωπεύσεις 
των φοιτητών, να συγκαλύπτει αυτές της 
πολίτικες αφού ελέγχεται από την παράταξη 
της Πρωτοπορίας.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις ξεκίνησαν στις 
20 Φεβρουαρίου στο ΑΞΙΚ, όπου θα είναι και 
οι τελευταίες εκλογές λόγο της σύμπτυξης 
του Ινστιτούτου με το ΤΕΠΑΚ. Η Προοδευτική 
Κ.Φ. έλαβε 44 ψήφους 30.99% και 4 έδρες 
στη Φ.ΕΝ.ΑΞΙΚ. Η Πρωτοπορία 93 ψήφους 
65.49% και 7 έδρες ενώ η Αναγέννηση 5 
ψήφους 3.52% χωρίς έδρα στη Φ.ΕΝ.ΑΞΙΚ.

Στις 5 του Μάρτη πραγματοποιήθηκαν 
δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αυτές της 
Φ.Ε.ΤΕΠΑΚ και της Φ.Ε. Frederick. Στο 
πανεπιστήμιο του Frederick η Προοδευτική 
Κ.Φ. παραμένει πρώτη και αυτοδύναμη 
με 381 ψήφους και 64.91 %  14 έδρες στη 
Φοιτητική Ένωση. 

Η  Πρωτοπορία 166 ψήφους 28.28 %  5 
έδρες και η Αναγέννηση 40 ψήφους 6.81 %  
1 έδρα.

Στο ΤΕΠΑΚ η Προοδευτική Κ.Φ. έλαβε 490 
ψήφους 39.33% και 8 έδρες στη Φ.Ε.ΤΕΠΑΚ. 
Η Πρωτοπορία 565 ψήφους 45.35% και 9 
έδρες, Η Α.Φ.Κ ΝΙΚΗ 150 ψήφους 17.66% 3 
έδρες ενώ η Αναγέννηση 41 ψήφους 3.52% 
1 έδρα στη Φ.Ε.ΤΕΠΑΚ.

Στις 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 
της Φ.Ο.Κ. Βουλγαρίας. Στη Βουλγαρία η 
Προοδευτική Κ.Φ. παραμένει για άλλη μια 
χρονιά πρώτη και αυτοδύναμη με 6 από 
τις 9 έδρες στη Φ.Ο.Κ.Β και με ποσοστιαία 
άνοδο. Η Προοδευτική έλαβε 84 ψήφους 
64.12% (+0,48) ενώ η Πρωτοπορία έλαβε 
47 ψήφους 35.88% (-0,48).

Οι εκλογικές αναμετρήσεις συνεχίζονται 
μέσα στο επόμενο διάστημα  στους 
φοιτητικούς συλλόγους της Ελλάδας, στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στα υπόλοιπα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου μέχρι και 
τον Μάιο.

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών , θα 
παραμείνει  η κινητήρια δύναμη του 
φοιτητικού κινήματος. Εκείνος ο πόλος που 
θα αγκαλιαστεί από τους φοιτητές και όπου οι 
ίδιοι θα εναποθέσουν τις ελπίδες τους, ούτως 
ώστε οι φοιτητές να αγωνίζονται συλλογικά 
για σπουδές και ζωή με αξιοπρέπεια. Μόνο 
με ισχυρή Προοδευτική Κ.Φ. θα καταφέρουμε 
η ΠΟΦΕΝ να περάσει ξανά στα χέρια των 
Δημοκρατικών Παρατάξεων. Γιατί, όπως λέει 
και το φετινό μας σύνθημα, «…. στα ιδανικά 
των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνουμε 
τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται…
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
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ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το   Παγκύπριο Διήμερο της ΠΕΟΜ στις 
11 και 12 Μαρτίου, στην Κακοπετριά. 
Κατά την πρώτη μέρα του διημέρου 
πραγματοποιήθηκε το 21ο Συνέδριο της ,, 

με σύνθημα “Δυνατή ΠΕΟΜ, πρωταγωνιστές στον 
αγώνα για το σχολείο που οραματιζόμαστε.” 
Τα μέλη και στελέχη της ΠΕΟΜ συνζήτησαν και 
συναποφάσισαν της θέσεις της μέχρι το 22ο 
συνέδριο.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου παρευρέθηκαν 
και απηύθυναν χαιρετισμό η ΠΣΕΜ , η Επίτροπος 
προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, 
η ΠΟΦΕΝ και εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας. Οι ΠΕΟΜιτες και ΠΕΟΜιτισσες είχαν 
την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Κεντρικο 
Οργανωτικό γραμματέα της ΕΔΟΝ, συν. Ιάκωβο 
Τοφαρή.

Ένα από τα πολύ θετικά του συνεδρίου ήταν ότι πολλά μέλη της ΠΕΟΜ βγήκαν μπροστά στο βήμα 
και τοποθετήθηκαν για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία όπως τα θέματα 
εγκαταστάσεων, ρατσισμού , εθνικιστικών στοιχείων αλλά και το bulling. Το ζήτημα που απασχόλησε 
περισσότερο το Συνέδριο ήταν ο Τρόπος Αξιολόγησης των μαθητών, οι εξετάσεις τετραμήνων. Ο 
καθένας με το δικό του τρόπου εξέφρασε τις ανησυχίες του και έθεσε απόψεις και προβληματισμούς 
για τις μορφές αγώνα και τις δράσεις που οφείλει να αναπτύξει η ΠΕΟμ. Έντονος προβληματισμός 
τέθηκε από πολλούς μαθητές για την καινούργια διακυβέρνηση που εκλέχθηκε και για τις προθέσεις 
του στην παιδεία.

Το ηχηρό μήνυμα που επικράτησε από το συνέδριο είναι η ανάγκη για μαζικοποιήση της ΠΕΟΜ σε 
όλα τα σχολεία ώστε να ενισχυθεί η δράση μας, τη δράση των προοδευτικών μαθητών απέναντι σε 
αυταρχικές και συντηρητικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Παιδεία. Με φάρο την 68χρονης 
ένδοξης ιστορία της ΠΕΟΜ συνεχίζουμε να παλεύουμε για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, 
δημόσιο και πραγματικά δωρεάν, όπου στο επίκεντρο του θα είναι ο μαθητής και οι πραγματικές του 
ανάγκες.

Μαζικοποιώντας τις γραμμές τις ΠΕΟΜ, κάνοντας συνεχείς κάλεσμα στους συμμαθητέ μας, για να 
μπορέσουμε όλοι μαζί να αντισταθούμε στο συντηρητικό σχολείο που μας επιβαλλουν. Μόνο με μαζική 
ΠΕΟΜ μπορούμε να αντισταθούμε στον εθνικισμό – σοβινισμό, και να παλέψουμε για απελευθέρωση 
και επανένωση του τόπου και του λαού μας. Μόνο με μαζική ΠΕΟΜ, μπορεί ο κάθε μαθητής να ελπίζει 
σ’ ένα καλύτερο αύριο.

Με μαζική ΠΕΟΜ, για το σχολείο που μας αξίζει.
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ιανύουμε ήδη τη 12η εβδομάδα 
διαδηλώσεων κατά της δικαστικής 
μεταρρύθμισης στο Ισραήλ. Η 
ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου 
έχει καταθέσει νομοσχέδιο-έκτρωμα 

που περιορίζει τις εξουσίες του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, δίνοντας μεγαλύτερες εξουσίες 
στην κυβέρνηση όπως την επιλογή δικαστών, 
καταργώντας έτσι την ανεξαρτησία των θεσμών 
της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση 

έχει εισαχθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο 
και όπως ήταν αναμενόμενο έχει προκαλέσει 
μαζικές διαμαρτυρίες στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο ορίζει ότι 
απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων 
στη βουλή για την απομάκρυνση ενός 
πρωθυπουργού από τα καθήκοντά του, 
κάτι που αποσκοπεί στο να αποτρέψει το 
Ανώτατο Δικαστήριο ή το Γραφείο του γενικού 
εισαγγελέα από το να επηρεάσουν μια 
πρόταση μομφής. Επιπλέον, οι τροπολογίες 
έχουν σκοπό να επιτρέψουν στο κοινοβούλιο 
να ακυρώνει αποφάσεις του ανωτάτου 
δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία.

Στις 11 Μαρτίου, ειδική επιτροπή ενέκρινε 
σήμερα, στην πρώτη πλήρη κοινοβουλευτική 
ανάγνωσή του, το νομοσχέδιο. Απαιτούνται 
τρεις ακόμη αναγνώσεις στο κοινοβούλιο 
προτού τεθεί σε ισχύ ο νόμοςμ ενώ ο 
κυβερνητικός συνασπισμός δεξιάς-
ακροδεξιάς θέλει να προωθήσει βασικά 
στοιχεία της μεταρρύθμισης με ταχύρρυθμες 
διαδικασίες πριν από το τέλος Μαρτίου.

Καθώς όμως το νομοσχέδιο οδεύει προς 
θεσμοθέτηση, οι διαδηλώσεις αυξάνονται. Τα 
προηγούμενα 11 Σάββατα η κύρια διαμαρτυρία 
λαμβάνει χώρα στο κέντρο του Τελ Αβιβ με 
εκτιμήσεις για πάνω από 100.000 διαδηλωτές 
σε κάθε συγκέντρωση. Πραγματοποιούνται 
επίσης διαδηλώσεις σε όλες τις υπόλοιπες 
μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ισραηλινών 
μέσων ενημέρωσης, οι συγκεντρώσεις το 
προηγούμενο Σάββατο έσπασαν ρεκόρ 

προσέλευσης σε Χάιφα και Μπερ Σέβα, με 
50.000 και 10.000 διαδηλωτές αντίστοιχα, 
αριθμοί τεράστιοι αν αναλογιστεί κανείς ότι 
η χώρα έχει πληθυσμό λίγο πάνω από εννέα 
εκατομμύρια.
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