
Σ την επαναλειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τελειόφοιτους μαθητές 
προχώρησε από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο. Από 
τις 21 Μαΐου επαναλειτουργούν και τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια. Από την πρώτη κιόλας 
στιγμή εξάπλωσης της πανδημίας διαφάνηκε ότι υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). 

Όσο και αν το ΥΠΠΑΝ αρκείται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και διακηρύττει ότι όλα βαίνουν 
καλώς στην εκπαίδευση, η πραγματικότητα πόρρω απέχει από τις διακηρύξεις και τα τεχνάσματα. 
Τα προβλήματα είναι εκεί, αναζητούν λύσεις και δεν μπορούν να κρυφτούν. 

Ασάφειες στις εγκυκλίους που εξέδιδε το ΥΠΠΑΝ, αντικρουόμενες αποφάσεις σε σχέση με τα 
επιστημονικά δεδομένα, εξυπηρέτηση συμφερόντων και δημιουργία μαθητών δύο ταχυτήτων 
είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης της κρίσης από το αρμόδιο Υπουργείο. 
Τα πιο πάνω, μαζί με την πρόσφατη απόφαση για να μην ανοίξουν τα νηπιαγωγεία, οι 
βρεφονηπιοκομικοί σταθμοί  καθώς και η Α’ και Β’ Λυκείου, φανερώνουν την αποτυχία των 
Κυβερνώντων να καταρτίσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την εκπαίδευση.

Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε ότι το ΥΠΠΑΝ πρέπει να κοιτάξει κατάματα τα προβλήματα και να 
τα επιλύσει. Να καταρτίσει έστω και τώρα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και να διασφαλίσει 
έστω και την υστάτη την δημόσια υγεία και όχι τα οικονομικά συμφέροντα. Να φροντίσει 

ούτως ώστε να τηρηθούν με 
ευλάβεια όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που απαιτούνται 
και να παρέχει δωρεάν σε 
μαθητές, εκπαιδευτικούς 
και εργαζόμενους όλο τον 
προστατευτικό εξοπλισμό 
που χρειάζεται. Να 
φροντίσει ούτως ώστε 
κανένας μαθητής να μην 
μείνει εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.
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ία από τις μεγαλύτερες 
απώλειες με το 
ξέσπασμα της πανδημίας 
του COVID-19 είναι η 

περιθωριοποίηση του πολιτισμού 
και των ανθρώπων του. Μετά από 
την ολοκληρωτική παύση των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
κάθε μορφής, οι εργαζόμενοι 
στο χώρο αυτό έμειναν μετέωροι, 
ενώ κανείς δεν τους ενημέρωνε 
για το μέλλον τους, ακόμα και με 
την ανακοίνωση της σταδιακής 
άρσης των περιοριστικών 
μέτρων. 

Μετά από έντονες συζητήσεις 
και αγώνα από τους φορείς 
του πολιτισμού, καθώς και ένα 
τεράστιο κύμα υποστήριξης 
από τον κόσμο διαδικτυακά 
και στα μέσα ενημέρωσης, η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ 
προχώρησε στην καταβολή ενός 
έκτακτου επιδόματος. Το επίδομα 
αυτό (900 ευρώ για 3 μήνες!), 
παρόλο που δεν ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες ανθρώπων που 
έμειναν χωρίς κανένα εισόδημα, 
είναι μια αρχή στον αγώνα τους,  

δεδομένου ότι αρκεί να καλύψει όλους τους 
επηρεαζόμενους που το έχουν ανάγκη, χωρίς 
διακρίσεις. Δεν έφτανε όμως το πολύ χαμηλό 
ποσό του επιδόματος, ανακοινώθηκε ότι θα 
δοθεί στα μέσα Ιουνίου! Γι άλλη μια φορά, η 
κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ, αποδεικνύουν ότι είναι 
κοινωνικά αναίσθητοι και ανάλγητοι.

Η κρίση στον χώρο του πολιτισμού στην 
Κύπρο, δεν ήρθε δυστυχώς μαζί με την 
πανδημία, αλλά η πανδημία βοήθησε στο να 
ξεσκεπαστούν μερικά από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο. Εδώ και 
χρόνια οι άνθρωποι του πολιτισμού, μαζί με 
τη στήριξη πολλών οργανωμένων φορέων και 
κυρίως του Λαϊκού Κινήματος διαμαρτύρονται 
για τους χαμηλούς προϋπολογισμούς του 
κράτους για τον πολιτισμό και την εργασιακή 
ανασφάλεια που νοιώθουν.

Συνειδητοποιώντας την αξία 
της πολιτιστικής δημιουργίας, 
η ΕΔΟΝ στήριζε, στηρίζει 
και θα συνεχίσει να στηρίζει 
τους εργάτες του πολιτισμού. 
Τους ανθρώπους μπροστά 

και πίσω από τις κάμερες, 
τα παρασκήνια, τα στούντιο 
μουσικής, τις συναυλίες, τα 
θεατρικά εργαστήρια, τις 
γκαλερί. Οι άνθρωποι του 
πολιτισμού δεν είναι δεύτερης 
κατηγορίας εργαζόμενοι και θα 
παλέψουμε μαζί τους, για να 
διεκδικήσουμε τα αιτήματα τους 
για κατοχύρωση του καθεστώτος 
του καλλιτέχνη, για σύναψη 
και εφαρμογή συλλογικών 
συμβάσεων, για σεβασμό των 
πνευματικών δικαιωμάτων του 
έργου των καλλιτεχνών και 
άλλα.

Μ
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ν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, το φοιτητικό 
κίνημα αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων 
που προκύπτουν από τη γενικότερη κατάσταση 
που επικρατεί. Πολλές οικογένειες φοιτητών 

αντιμετωπίζουν οικονομικής φύσεως προβλήματα, 
βλέποντας σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και το δικαίωμα 
στη μόρφωση να τίθεται εν αμφιβόλω. Οι πλείστοι φοιτητές 
αντιμετωπίζουν και προβλήματα ακαδημαϊκής φύσεως, 
όπως πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και εξ 
αποστάσεως εξετάσεις κ.α.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, το Φοιτητικό Τμήμα της 
ΕΔΟΝ και η Προοδευτική Κ.Φ., μπήκαν μπροστάρηδες 
καταθέτοντας καθημερινά εισηγήσεις στα δεκάδες 
προβλήματα που ταλανίζουν τους φοιτητές. Μέσα και 
έξω από την Παγκύπρια Ομοσπονδία (ΠΟΦΕΝ) και τις 
Φοιτητικές Ενώσεις, καταγράφηκαν προβλήματα και 
κατατέθηκαν εισηγήσεις στους κυβερνητικούς αρμόδιους.

Αναδείχθηκαν ζητήματα όπως τα ενοίκια, προτάθηκαν 
εισηγήσεις για δίδακτρα ιδιωτικών σχολών,το ύψος του 
ποσού της Φοιτητικής Μέριμνας, ποσό το οποίο δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών γενικότερα 
αλλά και ειδικότερα εν καιρώ κρίσης. Ζητήθηκε σχεδιασμός 
επαναπατρισμού φοιτητών αλλά και επιστροφής τους σε 
χώρους σπουδών και κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η 
φυσική παρουσία για επιτυχία σε εξετάσεις. Έγνοια μας 
ήταν και είναι πάντοτε να διαφυλαχθεί το δικαίωμα όλων 
στη μόρφωση.

Δυστυχώς όμως, οι καθ` ύλην αρμόδιοι φαίνεται να 
κάνουν τα στραβά μάτια στη σωρεία προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές αλλά και στις εισηγήσεις που 
καταθέτει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Η προχειρότητα 
και οι βεβιασμένες αποφάσεις των κυβερνώντων στα θέματα 
που αντιμετωπίζει ο φοιτητόκοσμος αποδεικνύει του λόγου το 
αληθές. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά τα 
ζητήματα; 

Σε όλη αυτή την κατάσταση, ο μοχλός πίεσης για να απαντηθεί 
με πράξεις το πιο πάνω ερώτημα, θα έπρεπε να ήταν η ΠΟΦΕΝ. 
Δυστυχώς όμως, το όργανο εκπροσώπησης των Φοιτητικών 
Ενώσεων, αρκείται απλά να αναδεικνύει όλα αυτά τα 
προβλήματα και να μένει αδρανής αφού στο τιμόνι βρίσκεται 
συναγερμοκρατούμενη Γραμματεία, λόγω πλειοψηφίας της 
Συναγερμικής Φοιτητικής παράταξης, της ΦΠΚ Πρωτοπορία.

Το φοιτητικό κίνημα, θα πρέπει να είναι σε θέση μάχης, 
ετοιμοπόλεμο να παλέψει ενάντια στην αδράνεια και το 
συμβιβασμό και να υπερασπιστεί το δικαίωμα ΌΛΩΝ στη 
μόρφωση. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων 
πρέπει να μπει ξανά σε δρόμο διεκδίκησης, πρωταγωνιστής 
στην επίλυση προβλημάτων. Η ενότητα στο φοιτητικό κίνημα 
που με τόσο ζήλο προσπαθεί η ΦΠΚ Πρωτοπορία να αναδείξει, 
θα είχε νόημα εάν η ΠΟΦΕΝ είχε διεκδικητικό, πρωταγωνιστικό 
χαρακτήρα. Κανένας δεν πρόκειται να γίνει συνένοχος στην 
απώλεση δικαιωμάτων, για χάριν της ενότητας.

Ε



Κύπρος: Στο πλαίσιο της μάχης για την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η ΕΔΟΝ διέθεσε τα 
μέλη και τα στελέχη της σε όλες τις επαρχίες στη διάθεση 
των αρχών για να στελεχώσουν, ως εθελοντές, τα κινητά 
συνεργεία που εξυπηρετούν τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού με την προμήθεια αγαθών.

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται διάφορα παραδείγματα 
εκστρατειών από άλλες αδελφές οργανώσεις στις δικές 
τους χώρες και κοινωνίες: 

Ιταλία: Η FGC Ιταλίας με σύνθημα τους «Περιορίστε την 
εξάπλωση του Coronavirus και αποτρέψτε τη μόλυνση», 
ενημέρωνε τον κοσμο για τον ιό και πως να τον περιορίσουν.

Ζιμπάμπουε: Η οργάνωση ZANU PF Youth League από 
τη Ζιμπάμπουε μοίρασε στους πολίτες, χωρίς χρηματικό 
κέρδος απολυμαντικό χεριών και διεξάγουν εκστρατείες 
απολύμανσης. 

Μαυρίκιος: Η UMYO του Μαυρίκιου παρείχαν σε ξένους 
φοιτητές τρόφιμα και είδη υγιεινής κατά τη διάρκεια του 
περιορισμού και της απαγόρευσης μετακίνησης.

Κούβα: Στην Κούβα, περισσότεροι από 2.800 νέοι μέλη της 
Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας Κούβας (UJC) σε όλη τη 
χώρα έχουν ενταχθεί στην παραγωγή τροφίμων. 

Βραζιλία: Η Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Βραζιλίας 
(UJC) πραγματοποίησε στη Φορταλέζα, μια συλλογή 
τροφίμων για την εκστρατεία αλληλεγγύης «Η ζωή πάνω από 
τα κέρδη» και στη συνέχεια τα τρόφιμα δόθηκαν σε ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού.

Λίβανος: Eθελοντές από την Κομμουνιστική Νεολαία του 
Λιβάνου (ULDY), ήταν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν, στην 
απολύμανση, στην παράδοση των απαραίτητων τροφίμων 
και ιατρικών προμηθειών σε ευπαθείς ομάδες και άλλων 
πληγέντων ανθρώπων. Όπως επίσης και ενημέρωση του 
κοινού για τον COVID-19. Ο Παλαιστινιακός Οργανισμός 
Νεολαίας (PYO) ξεκίνησε μια εκστρατεία για την απολύμανση 
των εισόδων, των δρόμων και των καταστημάτων στον 
καταυλισμό Shatila.

Μπαγκλαντές: Η Ένωση Νεολαίας του Μπαγκλαντές 
οργάνωσε μια εκστρατεία με την οποία διανεμήθηκαν 
διάφορες προμηθειες σε εκατοντάδες άτομα με χαμηλό 
εισόδημα, σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Σρι Λάνκα: Η Σοσιαλιστική Ένωση Φοιτητών στη Σρι Λάνκα 
(SSU) κινητοποίησε τα μέλη της και βγήκε στους δρόμους 
σε μια εκστρατεία απολύμανσης για να αποτρέψει την 
εξάπλωση του ιού.


