Η

στάση αδιαφορίας και ετσιθελισμού, που
παρουσιάζει ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού, απέναντι σε όλα όσα γίνονται
στην Παιδεία, είναι πρωτοφανής. Η
αδιαφορία που επιδεικνύει τους τελευταίους μήνες
για όλα όσα φωνάζουν οι μαθητές, οι γονείς και οι
καθηγητές, είναι σαν ακόμη ένα κακόγουστο αστείο
της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη.
Από τον Σεπτέμβρη, φάνηκε ότι τα σχολεία θα
συνέχιζαν/ξεκινούσαν με τα προβλήματα που

υπήρχαν από την προηγούμενη σχολική
χρονιά. Πέρασε το καλοκαίρι και το ΥΠΠΑΝ
δεν έκανε απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα
να αρχίζει η χρονιά με μια εβδομάδα
καθυστέρηση και να μην υπάρχουν αρκετές
αίθουσες και θρανία για τους μαθητές. Τα
σχολεία τα άφησαν να είναι ανέτοιμα, να
μην μπορούν να υποδεχθούν τους μαθητές
για τη νέα σχολική χρονιά. Μάλιστα, πολλά
από τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν
μέχρι και σήμερα.
Μέσα από κοινή ανακοίνωση οι οργανωμένοι
γονείς, οι μαθητές και οι καθηγητές,
αναφέρουν ότι είναι κοινή η διαπίστωση για τη
δυσκολία αλλά και την ιδιομορφία της φετινής
χρονιάς. Ζητούν από κοινού την αναστολή των
εξετάσεων του Α΄ Τετράμηνου για την Α΄ και Β΄
τάξη Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.
Δεν θα έπρεπε να ήταν αίτημα αλλά αυτονόητη
ανάγκη, και το Υπουργείο θα έπρεπε να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων, της δύσκολης σχολικής
χρονιάς που διανύουν μαθητές, εκπαιδευτικοί
και γονείς. Ζητούμε όπως εισακουστούν οι
προβληματισμοί των πρωταγωνιστών εντός των
σχολείων και των οικογενειών τους. Η εμμονή
του Υπουργού θα οδηγήσει και πάλι την παιδεία
σε νέες περιπέτειες με θύματα τους μαθητές
και το μέλλον τους. Επιβάλλεται η άμεση
αναστολή των εξετάσεων ανά τετράμηνο και η
αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης. Αν δεν
μπορεί να το χειριστεί ο Υπουργός, να επέμβουν
άμεσα οι εμπλεκόμενοι, για να σώσουν ότι
σώζεται από την φετινή σχολική χρονιά.

Η

εξάπλωση του COVID-19 έχει καταστήσει
σαφές πως η υγεία αποτελεί δημόσιο
αγαθό και η πρόσβαση σε ένα δωρεάν
σύστημα υγείας είναι δικαίωμα και όχι
προνόμιο. Η αδυναμία των συστημάτων
υγείας να ανταποκριθούν σε αυτή την έκτακτη ανάγκη
επιβεβαίωσε με επώδυνο τρόπο την αντιλαϊκότητα των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθούνται τα
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά
σε μια καινούργια πρόκληση. Στην διαδικασία παροχής
του εμβολίου, θα πράξουν επιτέλους οι κυβερνήσεις
τα απαραίτητα ή θα το αντιμετωπίσουν ως ακόμα
μια ευκαιρία για να θησαυρίσουν οι φαρμακευτικές
βιομηχανίες;
Τα κράτη έχουν ξεκάθαρη ευθύνη να επιβεβαιώσουν
πως, το εμβόλιο και η όποια θεραπεία κατά του
κορωνοϊού θα φτάσει σε όλους.

Μαζί απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
●
Να διασφαλίσει για όλες και όλους ελεύθερη
πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές
θεραπείες και εμβόλια που να είναι καθολικό δημόσιο
αγαθό
●
Να διασφαλίσει ότι τα όποια πνευματικά
δικαιώματα σε φάρμακα και εμβόλια δε θα
περιορίσουν τη διαθεσιμότητα σε θεραπείες και
εμβόλια κατά του COVID-19
●
Να μην επιτρέψει οι φαρμακευτικοί κολοσσοί
να κερδοσκοπούν σε βάρος της υγείας των λαών
●
Να θέσει τη δημόσια υγεία πάνω από τα
ιδιωτικά κέρδη
Οι σύνδεσμοι για την υπογραφή:
https://noprofitonpandemic.eu/el/
https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home

Για το λόγο αυτό, ως ΕΔΟΝ συμμετέχουμε
στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών #Right2Cure #ΔικαίωμαΣτηΘεραπεία όπου μαζί με μια
πλατιά συμμαχία οργανώσεων, συνδικάτων, ΜΚΟ,
επαγγελματιών υγείας και ειδικών από κράτη-μέλη της
ΕΕ καλούμε όλους να συνυπογράψουν.

2

Μ

ετά και από τις τελευταίες τροποποιήσεις
που φέρνει η Κυβέρνηση για τους κρατικούς
προϋπολογισμούς του 2021, όπως διαφαίνεται οι
φοιτητές θα πληρώσουν και πάλι το τίμημα. Πιο
συγκεκριμένα προχωρούν με τροποποίηση που
μειώνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών από 8,8 εκατομμύρια σε 6,8 εκατομμύρια, δηλαδή
αποκοπές ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Αντί η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε περαιτέρω στήριξη του
ΙΚΥΚ ώστε να δοθεί η δυνατότητα για παροχή περισσότερων
υποτροφιών, ειδικότερα στις κατηγορίες υποτροφιών που δίνεται
με περισσότερη βαρύτητα στα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,
προχωρεί στη σοβαρή μείωση των προϋπολογισμών του ΙΚΥΚ,
την ίδια ώρα που η πραγματική δαπάνη του ΙΚΥΚ για το 2019
ξεπερνούσε τα 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για απαράδεκτες
τροπολογίες, ειδικά σε μια περίοδο που η πλειοψηφία των
κυπριακών νοικοκυριών αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. Δυστυχώς η κοινωνική απαίτηση και ανάγκη για ένα
σύγχρονο κοινωνικό κράτος προσκρούει για ακόμη μια φορά στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές των Κυβερνώντων.
Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να παραχωρήσει
επιπρόσθετο επίδομα Χριστουγέννων, στους φοιτητές δικαιούχους
φοιτητικής χορηγίας σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις

του Υπουργού Παιδείας αλλά και
ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας,
ύψους 200 ευρώ. Έχει παρατηρηθεί
και καταγγελθεί, από την Προοδευτική
Κ.Φ., ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι
υπάρχει σύγχυση στο ποιοι εν τέλη
είναι οι δικαιούχοι. Το ΥΠΠΑΝ οφείλει
άμεσα να ξεκαθαρίσει στους φοιτητές
και τις οικογένειες τους το τι ισχύει.
Πέραν τούτου, η κυβέρνηση συνεχίζει
να μην θέλει πολιτικά να απαντήσει
στην πράξη, στις ανάγκες των φοιτητών
αφού δεν καλύπτουν τα όσα χαθήκαν
από τις αποκοπές των κονδυλίων για τη
φοιτητική μέριμνα τα τελευταία χρόνια
διακυβέρνησης τους, πόσο μάλλον τις
συνεχίζουν.
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ραγματοποιήθηκε στις 26
Νοεμβρίου η μεγαλύτερη
απεργία που έγινε ποτέ στον
κόσμο! 250 εκατομμύρια
Ινδοί
εργάτες
και
αγρότες
συμμετείχαν σε πανεθνική απεργία
ενάντια στα αντεργατικά μέτρα
της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης
της Ινδίας. Αν προσθέσουμε στα
αντιλαϊκά μέτρα, την φτωχοποίηση
μεγάλου μέρους του πληθυσμού, την
αύξηση των κοινωνικοοικονομικών
ανισοτήτων που επέφερε η πανδημία
και την εκτίναξη της ανεργίας στο
27%, τότε μιλάμε για μια εκρηκτική
κατάσταση στη δεύτερη μεγαλύτερη,
πληθυσμιακά, χώρα του κόσμου.
Αφορμή για την απεργία ήταν οι
αλλαγές που προώθησε η δεξιά
κυβέρνηση Μόντι στο νομοθετικό
πλαίσιο για συγκεντροποίηση της
αγροτικής παραγωγής, προσέλκυση
ξένων επενδύσεων και διευκόλυνση
της δράσης των μονοπωλίων
στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
Τα
νέα
μέτρα
παρέχουν
προνομιακή φορολόγηση στους
μεγαλοεπενδυτές και αλλάζουν το
δίχτυ προστασίας των αγροτών προς
όφελος της απελευθέρωσης της
αγροτικής αγοράς, αδιαφορώντας
για την κατάσταση των μικρομεσαίων
αγροτών.

Η απεργία ξεκίνησε από τους αγρότες
με κύρια αιτήματα την προστασία των
μικροπαραγωγών, την εφαρμογή των
υπαρχουσών προνοιών στήριξης
των αγροτών και την ενίσχυση της
στήριξης των αγροτών που πλήγηκαν
από την κρίση που δημιούργησε η
πανδημία. Τους αγρότες στήριξαν
αμέσως εργαζόμενοι και φοιτητές
με τα συνδικάτα που συμμετέχουν
στην
Παγκόσμια
Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία να πρωτοστατούν στην
απεργία.
Παρά την άγρια καταστολή της
κυβέρνησης που οδήγησε ακόμα

και σε συλλήψεις βουλευτών
τοπικών κοινοβουλίων (του Κ.Κ.
Ινδίας (Μαρξιστικό) και άλλων
αντιπολιτευόμενων κομμάτων) και τις
δυσκολίες που έφερε η πανδημία,
εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν
την απεργία και τις κινητοποιήσεις
μέχρι
σήμερα
αποδεικνύοντας
πως ακόμα και μέσα σε δύσκολες
συνθήκες οι λαοί πάντα θα
βρίσκουν το δρόμο της αντίστασης
και της διεκδίκησης. Ως ΕΔΟΝ
εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στον αγωνιζόμενο λαό της Ινδίας στο
δίκαιο αγώνα που διεξάγει. Πάντα
μέχρι τη νίκη.

