
Δ εν μας προκαλεί καμιά έκπληξη η ενέργεια του κυβερνώντος κόμματος, να επαναφέρει 
στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσω της Επιτροπής Παιδείας, 
πρόταση με την οποία εισηγούνται την επιβολή διδάκτρων στα δημόσια ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την κατάργηση των παγκυπρίων εξετάσεων. Ως 
νεολαία, έχουμε έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές με τις πιο πάνω θέσεις είτε σε Γενικές 

Συνελεύσεις, είτε σε συνεδρίες της εκάστοτε φοιτητικής ένωσης. Όπως είναι λογικό, η πρόταση 
αυτή είχε ως εισηγητή τα παρακλάδια του κυβερνώντος κόμματος, την Πρωτοπορία και την 
ΝΕΔΗΣΥ.

Ως ΕΔΟΝ, συμφωνούμε με την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας με 
αγγλόφωνα προγράμματα ώστε να προσεγγισθούν και σπουδαστές που δεν έχουν ως μητρική 
γλώσσα την ελληνική. Επίσης μέσα από την αναβάθμιση αυτή, θα ανοίξει ο δρόμος για τη σύναψη 
επιπλέον συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού κάτι το οποίο θα αναβαθμίσει περεταίρω 
το επίπεδο των ιδρυμάτων του τόπου μας. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι υπάρχουν τρόποι να 
επιτευχθεί αυτό, διατηρώντας τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των πανεπιστημίων. 

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουμε ότι διαφωνούμε πλήρως με θέσεις που αφορούν στη διαγραφή 
των ανώτατων ορίων διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς εάν αυτό συμβεί θα επηρεάσει 
αρνητικά στο άμεσο μέλλον τη μάζα των φοιτητών, που καθημερινά επιζητούν τη μείωση των 
υφιστάμενων υπέρογκων διδάκτρων που καταβάλλουν για τη φοίτηση τους. 

Στόχος είναι η διασφάλιση των κεκτημένων του φοιτητικού και μαθητικού κινήματος ώστε να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανεξαρτήτως της οικονομικής 
κατάστασης των φοιτητών και των οικογενειών τους. Καλούμε τη νέα γενιά να αγωνιστούμε κόντρα 
στο κουτσούρεμα της δωρεάν, δημόσιας παιδείας που εφαρμόζουν οι κυβερνώντες και για 
επαναφορά των κονδυλιών της φοιτητικής μέριμνας όπως υφίσταντο πριν τις περικοπές που έκανε 
η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, εξαιτίας των δύσκολων 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, η συμπαράσταση και η περεταίρω στήριξη 
του κράτους προς τους φοιτητές και τις οικογένειες τους, είναι αναγκαία όσο ποτέ.
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τις 28 Φεβρουαρίου 
2020 η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη έλαβε 

μονομερώς την απόφαση για 
αναστολή λειτουργίας τεσσάρων 
οδοφραγμάτων λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Να 
αφήσουμε βέβαια ασχολίαστο το 
γεγονός ότι μέχρι τότε ακόμη και τα 
αεροδρόμια παρέμεναν ανοιχτά. 
Ασχολίαστο αλλά σημαντικό αν 
θελήσει κανείς «πονηρός» να 
σκεφτεί αν ήταν πραγματικά η 
πανδημία ο μόνος λόγος για το 
κλείσιμο των οδοφραγμάτων, 
τουλάχιστον αρχικά.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε 
ποικίλες αντιδράσεις. 
Δημιούργησε ένταση μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων, αποδυνάμωσε 
εκείνες τις δυνάμεις στην 
τουρκοκυπριακή κοινότητα που 
επιθυμούν λύση και δημιούργησε 
προβληματισμό στα Ηνωμένα 
Έθνη για την αξιοπιστία τη δικής 
μας πλευράς.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, 
έρχονται σαν κερασάκι στην 
τούρτα οι πρόσφατες δηλώσεις 
Τατάρ – Οζερςάι για επιτάχυνση 
της διαδικασίας εποικισμού της 
Αμμοχώστου και γενικότερα η 
τουρκική προκλητικότητα που 
εντείνεται.

Δεν μας ξαφνιάζουν οι προκλήσεις της 
Τουρκίας. Ως συνήθως καταπατούν τη 
νομιμότητα και είναι απαράδεχτες. Όλα 
αυτά είναι αναμενόμενα από την Τουρκία. Το 
ζητούμενο είναι να κατανοήσει η κυβέρνηση 
ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη ότι είναι η δική μας 
πλευρά που καίγεται για λύση, απελευθέρωση 
και επανένωση.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, μέχρι τον 
ερχόμενο Οκτώβρη που θα γίνουν οι εκλογές 
στα κατεχόμενα, πρέπει να αξιοποιήσει 
το χρόνο για να καλλιεργήσει μια σωστή 
ατμόσφαιρα στην κυπριακή κοινωνία και από 
την άλλη, για να προετοιμάσει το έδαφος για 
επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Οι επόμενες εκλογές στα κατεχόμενα 
θα καθορίσουν την πορεία των 
διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν είναι όμως, 

στο χέρι της πλευράς μας. 
Αυτό που οφείλει η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να 
πράττει, είναι να εντείνει τις 
προσπάθειες της για άνοιγμα 
των οδοφραγμάτων. Τα 
οδοφράγματα χρειάζεται να 
ανοίξουν, λαμβάνοντας βέβαια 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
για τη δημόσια υγεία, με στόχο 
να επαναρχίσουν οι επαφές 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και 
να δημιουργηθεί τέτοιο κλίμα 
το οποίο θα υποβοηθήσει τις 
προσπάθειες για επανέναρξη 
των συνομιλιών και για επίλυση 
του Κυπριακού.

Σ
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προσφυγιά και η οικονομική μετανάστευση 
είναι απότοκα του καπιταλισμού, αφού στην 
προσπάθεια να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των 
ιμπεριαλιστικών κρατών, εκατομμύρια άνθρωποι 
εξαναγκάζονται είτε να προσφυγοποιηθούν, είτε 

να μεταναστεύσουν.

Τόσο στην Κύπρο, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
παρατηρούνται συνεχώς φαινόμενα ρατσισμού και 
ξενοφοβίας, ενισχύοντας έτσι δυνάμεις της ακροδεξιάς. 
Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας λέγονται πολλά ψέματα 
για τα τάχα «ωφελήματα» τα οποία έχουν οι μετανάστες 
και οι πρόσφυγες, προκαλώντας έτσι την οργή μερίδας 
του κόσμου που πέφτει θύμα στη δημαγωγία που επιδιώκει 
αυτές τις συγκρούσεις αποσπώντας του την προσοχή από 
την καθημερινή λεηλάτηση των δικαιωμάτων του από την 
κυβέρνηση και το σύστημα που αυτή υπηρετεί.

Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής θέσης της δέχεται 
μεγάλο αριθμό αιτητών ασύλου οι οποίοι φτάνουν στο 
νησί μας από τα κατεχόμενα εδάφη και διά θαλάσσης σε 
άθλιες συνθήκες.

 Οι άνθρωποι αυτοί σε μια προσπάθεια να βρουν μια 
καλύτερη ζωή ξεριζώνονται από τους τόπους τους και 
ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Η προσπάθεια αυτή πολλές 
φορές τελειώνει απότομα στα κρύα νερά της Μεσογείου. 
Όταν μιλούμε για ανθρώπινες ζωές, ακόμα και μια χαμένη 
ζωή είναι πολλή.

Το Κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου 
Πουρνάρα, όπως προβλέπει η νομοθεσία πρέπει να 
είναι μόνο για προσωρινή φιλοξενία για 3 μέρες πράγμα 
που δεν γίνεται. Άλλο πρόβλημα στην Πουρνάρα είναι ο 
υπερπληθυσμός που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, 
γεγονός που φέρνει και άλλα κακά, όπως έλλειψη βασικών 
ειδών ανάγκης.

Η διεθνής κοινότητα έχει δώσει μέχρι τώρα 100 εκ. ευρώ 
για στήριξη των προσφύγων και των μεταναστών, χρήματα 
που πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση αν και πώς τα 
έχει αξιοποιήσει. Όταν μιλάμε για ανθρώπους δεν υπάρχει 
χώρος για διακρίσεις με βάση το χρώμα, την καταγωγή ή τη 
θρησκεία. Καλούμε σε κοινωνική αντίσταση στο ρατσισμό σε 
κάθε του μορφή.

Η



το επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας 
βρίσκονται εδώ και εβδομάδες οι ΗΠΑ, μετά 
τη δολοφονία του George Floyd από μέλος της 
αστυνομικής δύναμης της Minneapolis. Το κύμα 
οργής που ξεσηκώθηκε τόσο στη χώρα, αλλά 
και σε ολόκληρο τον πλανήτη έχει ως βασικό 

στοιχείο την εναντίωση του κόσμου απέναντι σε κάθε μορφή 
ρατσισμού και κυρίως του φυλετικού. 

Δυστυχώς οι φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ του 21ου αιώνα 
συνεχίζουν να υπάρχουν αλλά και να αναβιώνουν, καθώς 
τα τελευταία χρόνια στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ο πλέον 
ρατσιστής και μισαλλόδοξος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, 
ο οποίος συχνά ρίχνει δημόσια τα πυρά του σε φυλετικές 
ομάδες όπως οι Μεξικανοί (ρατσιστικό τείχος) ή άτομα με 
ασιατικές καταβολές εν καιρώ πανδημίας. Το ρατσιστικό 
παζλ συμπληρώνει και η αστυνομική βία, όπου σε πολλές 
περιπτώσεις από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα μέχρι 
σήμερα οξύνεται, σε βάρος των μαύρων.

Ο πλανήτης μας εν μέσω πανδημίας περνά μια μεγάλη 
υγειονομική κρίση, αλλά παράλληλα και ένα νέο κύμα 
οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας. Ο ρατσισμός, 
ως «παιδί» του καπιταλιστικού συστήματος αποτελεί ένα 
χρήσιμο όπλο της αστικής τάξης απέναντι στην εργατική 
μάζα, η οποία βιώνει τις επιπτώσεις της κάθε κρίσης πριν 
καν επουλώσει τις προηγούμενες πληγές από τις κρίσεις του 
παρελθόντος. 

Στην σύγχρονη πραγματικότητα η ΕΔΟΝ συνεχίζει 
καθημερινά να εναντιώνεται σε κάθε μορφή ρατσισμού, 
αλλά και να καταδεικνύει το σύστημα ως τη ρίζα του κακού. 
Άλλωστε το μίσος δεν αλλάζει τις κοινωνίες, δεν επουλώνει 
τις πληγές από τις οποιεσδήποτε κρίσεις, δεν ανακηρύσσει 
νικητές πάρα μόνο ηττημένους και στην Κύπρο δυστυχώς 
πληρώσαμε και πληρώνουμε το μίσος αυτών που ποτέ δεν 
δέχτηκαν το λαό μας ενωμένο. 

Οι άνθρωποι για εμάς δεν ξεχωρίζουν, πάρα μόνο διαφέρουν 
και αυτός είναι ο πιο μεγάλος πλούτος της ανθρωπότητας. 
Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!

Σ


