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υζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή των
Αντιπροσώπων ο Κρατικός Προϋπολογισμός για
το 2022 και έχει ψηφιστεί από την πλειοψηφία των
κομμάτων.
Ο ετσιθελισμός και η αλαζονεία που επικρατεί
στις πολιτικές τις κυβέρνησης τα τελευταία 9 χρόνια,
αντικατοπτρίσθηκε και στον Προϋπολογισμό. Ένα
προϋπολογισμό χωρίς όραμα. Ένας προϋπολογισμός
που ήταν περισσότερο πρόβα προεκλογικής εκστρατείας
για το 2023 παρά σχέδιο για το μέλλον του τόπου.
Κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν
την κοινωνία δεν επιλύονται και ούτε αποτελούν
προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
Την ώρα που η Κύπρος είναι πίσω σε όλους τους δείκτες
που αφορούν την κοινωνική πολιτική, προβλήματα όπως
η ακρίβεια, οι κοινωνικές ανισότητες, οι εκποιήσεις η
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν απασχολούν
ποσώς την κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το
65% του Προϋπολογισμού υλοποιείται, καθώς και το
ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως αυτές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά και το
ΓεΣΥ, υπονομεύονται από την ίδια την κυβέρνηση και το
κυβερνών κόμμα.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ με απόφαση της
Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος καταψήφισε τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα κατέθεσε
τροπολογίες για αντιμετώπιση αντιλαϊκών πολιτικών,
αλλά και για να περιορίσει καταχρήσεις και σπατάλες
με στόχο τον καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Στόχος του ΑΚΕΛ ήταν μέσα από τις τροπολογίες
του να γίνει αποκοπή των κονδυλίων που προωθούν
τις ιδιωτικοποιήσεις, να ελέγξει τη διαχείριση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων για το μεταναστευτικό και των
δαπανών που αφορούν στα Σχέδια για τον Ακάμα και
για τη μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού.
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τροπολογίες
που
κατέθεσε το ΑΚΕΛ και
ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια
της Βουλής ήταν και η τροπολογία
για δέσμευση κονδυλίων που αφορούν τους
συμβούλους του Προέδρου και των υπουργών.
Επίσης ψηφίστηκε τροπολογία η οποία απαγορεύει
τη μονιμοποίηση ως δημόσιων υπαλλήλων, των
πολιτικών διορισμών της κυβέρνησης.
Ακόμα όπως κάθε χρόνο το ΑΚΕΛ ζήτησε με
τροπολογία του την διάθεση μέχρι εξαντλήσεως
όλο το κονδύλι για τη φοιτητική χορηγία ώστε να
στηριχθούν φοιτητές που έχουν ανάγκη, πράγμα
που έγινε αποδεκτό από τα όλα τα κόμματα πλην του
Δημοκρατικού Συναγερμού.
Συμπέρασμα και από τη φετινή συζήτηση του
Κρατικου προϋπολογισμού είναι ότι αυτή η κυβέρνηση
πρέπει να αλλάξει. Μία κυβέρνηση και ένα κυβερνών
κόμμα που μόνη τους έγνοια είναι η εξυπηρέτηση, των
μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων αλλά και των λίγων
και εκλεκτών. Μια κυβέρνηση και ένα κυβερνών κόμμα
που αναπέμπουν νόμους που ψηφίζονται, από όλα
τα κόμματα εκτός από τους ίδιους, για ελάφρυνση
των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο τόπος χρειάζεται αλλαγή. Μια νέα προοδευτική
διακυβέρνηση που θα σέβεται τους πολίτες και θα
μπορεί να αντιληφθεί αυτά που βιώνουν.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε και εμείς, με
μοναδική μας εγνοια τον τόπο και το μέλλον του.
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ι μαθητές και οι μαθήτριες βγαίνουν στο δρόμο για
να διεκδικήσουν. Το οργανωμένο μαθητικό κίνημα τις
τελευταίες εβδομάδες έβαλε γυαλιά σε πολλούς.
Μέσα από τις δημοκρατικές τους διαδικασίες οι μαθητές
αποφάσισαν να κατέλθουν σε δυναμική κινητοποίηση έξω
από το Προεδρικό στις 21 Δεκεμβρίου 2021.
Θα πει κανείς πως οι «ανώριμοι» θέλουν να χάσουν
μαθήματα και βαριούνται να διαβάζουν για εξετάσεις και
διαγωνίσματα. Ο κάθε μαθητής, ο κάθε γονιός, ο κάθε
καθηγητής όμως μπορούν να διαβεβαιώσουν πως αυτά τα
επιχειρήματα δεν προσβάλλουν απλώς τους μαθητές, αλλά
απέχουν πολύ από την πραγματικότητα του εκπαιδευτικού
συστήματος στην Κύπρο.
Τα εκπαιδευτικό σύστημα του τόπου μας, με την εφαρμογή
των νέων κανονισμών λειτουργίας από την κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, πάσχει εδώ και καιρό. Το σύστημα
των εξετάσεων τετράμηνων οδηγεί, μαθητές και καθηγητές,
σε αγώνα δρόμου για να καλύψουν την τεράστια ύλη και
αυξάνει το άγχος, την πίεση και τον ανταγωνισμό ανάμεσα
στους μαθητές. Τα σχολεία μετατράπηκαν σε εξεταστικά
κέντρα. Οι μαθητές οδηγούνται στην παραπαιδεία, όσων,
βέβαια, οι οικογένειες τους μπορούν να ανταπεξέλθουν
οικονομικά. Ιδιαίτερα οι μαθητές της Γ΄ τάξης που θα
παρακαθίσουν σε τρείς εξετάσεις μέσα σε μερικούς μήνες.

Σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν τα προβλήματα που έφερε
η πανδημία του κορωνοϊού στην παιδεία. Τον περισσότερο
καιρό την πανδημίας οι μαθητές παρακολουθούσαν τα
μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, φτάνοντας σήμερα να
έχουν τεράστια μαθησιακά κενά και αδυναμίες. Παράλληλα
οι μαθητές σε εφηβική ηλικία αντιμετωπίζουν κοινωνικά ή και
άλλα ζητήματα καθημερινότητας, τα οποία δεν λήφθηκαν
καθόλου υπόψιν από το ΥΠΠΑΝ κατά τη διαδικασία
επανόδου των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.
Οι μαθήτριες και οι μαθητές δίνουν ένα τεράστιο αγώνα
για το ίδιο το δικαίωμα στη μόρφωση. Το οργανωμένο
μαθητικό κίνημα έχει καταθέσει τις απόψεις και προτάσεις
του επανειλημμένα. Η μόνη απάντηση που λαμβάνει είναι
η απαξίωση και ο αυταρχισμός από πλευράς Κυβέρνησης
και ΥΠΠΑΝ. Συνειδητά, λοιπόν, οι μαθητές και μαθήτριες
βγαίνουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν, ως πρώτο
στάδιο τουλάχιστον, την αναστολή των εξετάσεων
τετράμηνων.
Είναι χρέος ολόκληρης της κοινωνίας να σταθεί δίπλα στα
παιδιά της. Εμείς είμαστε περήφανοι για την αγωνιστικότητα
των μαθητών του τόπου μας. Στεκόμαστε δίπλα τους στον
αγώνα για το δικαίωμα στη μόρφωση, για ένα σχολείο
ανθρώπινο. Για το σχολείο που θα καλλιεργεί την κριτική
σκέψη, που θα μορφώνει ολόπλευρα, που θα μεταδίδει
αρχές και αξίες.
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ια σειρά ετών
η
Παγκύπρια
Ομοσπονδία
Φοιτητικών Ενώσεων
ελέγχεται κατά πλειοψηφία
από τη ΦΠΚ Πρωτοπορία.
Κατά τα χρόνια αυτά, το
οργανωμένο φοιτητικό κίνημα
έχει λάμψει δια της απουσίας
του από όλους τους αγώνες της
φοιτητικής κοινότητας. Κατ` ακρίβεια,
όχι απλά δηλώνει απών από όλους τους
αγώνες των φοιτητών αλλά βλέπουμε την
ΠΟΦΕΝ να έχει γίνει ουρά της Πρωτοπορίας,
προβάλλοντας ως προτεραιότητα της δράσης
της Ομοσπονδίας, την εικόνα και όχι την ουσία.
Η κυβερνητική παράταξη, έχει
καταστήσει την Ομοσπονδία
χειροκροτητή των κυβερνητικών
αποφάσεων. Αν κάποιος
χαρακτήριζε την στάση της
Πρωτοπορίας
αδυναμία
επίγνωσης της κατάστασης
των φοιτητών, θα ήταν
επιεικής.

Η αλήθεια είναι ότι η
στάση της Γραμματείας
της Ομοσπονδίας, είναι
η πλέον αρμόζουσα για τα
δεδομένα της κυβερνητικής
φοιτητικής παράταξης. Σε τι να
διαφωνήσει με τους κυβερνώντες;
Είναι τις δικές τους πολιτικές που
εφαρμόζουν. Όταν ο φοιτητόκοσμος
αδυνατεί να πληρώσει τα δίδακτρα του, την
ίδια στιγμή που οι μισθοί μειώνονται, τότε οι
Πρωτοπόροι δεν αδυνατούν να βάλουν την ΠΟΦΕΝ
σε πορεία διεκδίκησης, απλά αντιλαμβάνονται αυτό
το δεδομένο σαν «αναγκαίο κακό» του καπιταλιστικού
συστήματος και της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας
που υπηρετούν. Όταν τα ενοίκια χτυπούν ταβάνι,
οι Πρωτοπόροι δεν αδυνατούν να λάβουν μέτρα,
απλά συνειδητά σφυρούν αδιάφορα, γιατί «η αγορά
αυτορυθμίζεται», πάντα σύμφωνα με τη φιλοσοφία
τους.
Τι
περιμένει κάποιος από την νεοφιλελεύθερη
παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού; Ότι όντας
αυτοδύναμη στην ΠΟΦΕΝ, θα βάλει την Ομοσπονδία
σε πορεία διεκδίκησης, κόντρα στις πολιτικές της
κυβέρνησης τους που κόβουν το δικαίωμα της
πρόσβασης στην εκπαίδευση από χιλιάδες νέους
φοιτητές; Ας μην ζούμε σε αυταπάτες. Η μόνη οδός για
ριζική αλλαγή στην πορεία πλεύσης της ΠΟΦΕΝ είναι
η στήριξη της Προοδευτικής στις επικείμενες φοιτητικές
εκλογές του ερχόμενου εξαμήνου.
Η παράταξη της Αριστεράς, διεκδικεί το δικαίωμα
όλων σε πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το
δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών,
η φωνή που τους εκπροσωπεί, πρέπει να καταστεί
ξανά δύναμη διεκδίκησης για τις σύγχρονες ανάγκες
του φοιτητόκοσμου. Οι ανάγκες μας πρέπει να τεθούν
ξανά μπροστά. Όχι για το φαίνεσθαι, αλλά για την
ουσία. Πρωταγωνιστές εμείς.
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πό τις αρχές του μήνα, έχει ξεκινήσει η
εκστρατεία του Παγκύπριου Κινήματος
ΕΔΟΝόπουλων «Κάλαντα Αλληλεγγύης
2022», της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν
για στήριξη των παιδιών της Κολομβίας.
Καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, το Παγκύπριο
Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων θα αποδείξει για άλλη μια
χρονιά ότι για την ΕΔΟΝ η αλληλεγγύη προς τα παιδιά
ολόκληρου του κόσμου, δεν μπορεί να κλειστεί στα
στενά όρια συνόρων, φυλών και θρησκειών.

Η Κολομβία εδώ και δεκαετίες βιώνει τις
συνέπειες της πολιτικής αστάθειας. Εκατομμύρια
Κολομβιανών δεν έχουν πρόσβαση στις βασικές
ανάγκες, δεκάδες χιλιάδες εξαφανίζονται
ή δολοφονούνται λόγω των πολιτικών
τους φρονημάτων (πρώην αντάρτες και
κομμουνιστές),
χιλιάδες
βασανίζονται
καθημερινά από τις παραστρατιωτικές
οργανώσεις στη χώρα. Έτσι, πολύ συνειδητά η
ΕΔΟΝ πήρε την απόφαση να στηρίξει έμπρακτα τα παιδιά
της χώρας, εστιάζοντας (ως ελάχιστη συνεισφορά) στην περιοχή «San
Isidro de Puerto Caldas», ένα μικρό χωριό στην πόλη της Περέιρα.
Στο San Isidro de Puerto Caldas, κατοικούν περίπου 1000 Κολομβιανοί. Ο πληθυσμός του χωριού
αποτελείται αποκλειστικά από ιθαγενείς, αγρότες, και άτομα που λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων
ή του ότι ανήκουν στην LGTB κοινότητα, εκδιώχθηκαν από τις περιοχές τους και γκετοποιήθηκαν στο χωριό.
Η πλειοψηφία των κατοίκων αποτελείται από άτομα με πολλά κοινωνικά
προβλήματα, θύματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Το φαινόμενο των
πρώιμων εγκυμοσυνών (σε εφηβική ή και παιδική ηλικία) είναι πολύ συχνό
στην περιοχή. Επιπρόσθετα, πολλοί από τους κατοίκους εκδιώχθηκαν στο
χωριό λόγω του ρατσισμού που βιώνουν οι ιθαγενείς στην Κολομβία.
Ίσως όμως το πιο τραγικό σε σχέση με τη διαχείριση της κατάστασης,
είναι η ανυπαρξία της κρατικής στήριξης. Η κυβέρνηση της Κολομβίας
αδιαφορεί για την κατάσταση στο San Isidro, αφήνοντάς την στο έλεος της
αυτοδιαχείρισης των κατοίκων του χωριού. Καμιά προσπάθεια δεν έχει γίνει
τα τελευταία χρόνια για ανάπτυξη της περιοχής, γεγονός που έχει σαν
αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν πρόσβαση ούτε καν στα βασικά. Η
προσβασιμότητα σε παιδεία και υγεία είναι μηδενική, όπως και η ύπαρξη
δομών και θεσμών εντός της κοινότητας.
Η κατάσταση που παρουσιάζουμε στο χωριό San Isidro de Puerto Caldas, δεν αποτελεί την εξαίρεση, ως μια περιθωριοποιημένη περιοχή
της Κολομβίας. Δυστυχώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
της πλειοψηφίας των περιοχών που ζουν ιθαγενείς και θύματα των
παραστρατιωτικών οργανώσεων της χώρας.
Ο λαός της χώρας χαρακτηρίζεται από στοιχεία αγωνιστικότητας
και αντίστασης. Έτσι, αντίστοιχα και στο San Isidro de Puerto Caldas,
καταβάλλονται προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η
εκστρατεία των «Καλάντων αλληλεγγύης» θα ενισχύσει ομάδες
εθελοντών της κοινότητας, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για δημιουργία σχολείων και χώρων δημιουργικής
απασχόλησης των παιδιών της Κολομβίας.

