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κόμη ένα τεράστιο κεφάλαιο έκλεισε με τη
λήξη των Παγκύπριων Εξετάσεων για τους
φετινούς τελειόφοιτους μαθητές. Και όπως
ξέρουμε, κάθε τέλος είναι και μια καινούργια
αρχή. Το άγχος βρίσκεται στα ύψη μέχρι να
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων
Εξετάσεων. Τόσο οι τελειόφοιτοι μαθητές αλλά
και οι στρατιώτες που απολύονται, θα κληθούν να
κάνουν μια νέα αρχή. Σε αυτή τη νέα αρχή, δεν
θα είναι μόνοι. Στο πλευρό τους θα βρίσκεται η
Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών. Το Φοιτητικό τμήμα
της ΕΔΟΝ θα τους υποδεχθεί με χαρά με την παροχή
οποιασδήποτε βοήθειας και αν χρειαστούν. Πιο
συγκεκριμένα, η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών είναι
δραστήρια σε όλα τα Πανεπιστήμια στην Κύπρο,
στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες
χώρες του εξωτερικού.
Η Προοδευτική Κ.Φ. αγωνίζεται εντός και εκτός των
Πανεπιστημίων, για το δικαίωμα στη μόρφωση. Έτσι
ώστε όλοι οι νέοι, να μπορούν να σπουδάσουν σε
Πανεπιστήμια που έχουν στο επίκεντρό τους τον
άνθρωπο και τις ανάγκες του. Για Πανεπιστήμια που
να μορφώνουν ολόπλευρα, και όχι να δημιουργούν
εργαζόμενους-εξαρτήματα στα γρανάζια των
αναγκών της αγοράς. Παλεύουμε για την επανένωση
του τόπου και του λαού μας. Για λύση στη βάση της
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική
ισότητα όπως αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα που επηρεάζουν τον
φοιτητόκοσμο. Τα υπέρογκα ποσά των ενοικίων από
τη μια και από την άλλη οι φοιτητικές εστίες που δεν
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών
καθιστούν το στεγαστικό ένα από τα κυριότερα. Τα
τελευταία 8 χρόνια που στη διακυβέρνηση του τόπου
βρίσκεται η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, τα
φοιτητικά επιδόματα έχουν μειωθεί δραματικά.

Από το 2013 μέχρι το 2021 το κονδύλι
έχει μειωθεί κατά 24 εκατομμύρια.
Ταυτόχρονα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
τα δίδακτρα έχουν φτάσει σε σημείο
που ωθούν φοιτητές να σταματούν τις
σπουδές τους.
Για όλα τα πιο πάνω, και για ακόμα
περισσότερα, μπροστάρης στον αγώνα
είναι η Προοδευτική Κ.Φ. Από την ίδρυση
της, η Προοδευτική καταξιώθηκε στις
συνειδήσεις των φοιτητών ως η παράταξη
που εκφράζει γνήσια και έμπρακτα, το
αίτημα για δικαίωμα στη μόρφωση και στη
δουλειά. Η σταθερή μας επιδίωξη είναι
ένα φοιτητικό κίνημα ενωμένο σε στόχους
και αρχές, μαζικό στη βάση, διεκδικητικό, με
αιτήματα που έχουν στο επίκεντρο τους νέους
και τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα αποτελεί
τον μεγάλο πόλο της δημοκρατίας και της
διεκδίκησης, εκφράζοντας τον άμεσο στόχο
της επανένωσης της Κύπρου.
Στα μικρά και στα μεγάλα, δίπλα σου! Καλή
αρχή σε όλους!
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ι εκπαιδευτικοί των απογευματινών και βραδινών προγραμμάτων,
οι οποίοι από τις 11 Μαΐου μέχρι και σήμερα πραγματοποιούν επ’
αόριστο απεργία. Δυστυχώς, από το 2013 οι εκπαιδευτικοί των
απογευματινών και βραδινών προγραμμάτων του Υπουργείου
Παιδείας, ζουν στο πετσί τους τον εργασιακό μεσαίωνα. Τον εργασιακό
μεσαίωνα που προωθείται από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, που
άλλοτε προβάλλεται ως «ευέλικτη μορφή απασχόλησης» και άλλοτε ως
αγορά υπηρεσιών, χωρίς εργασιακά δικαιώματα.
Περίπου 4600 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές απασχολούνται και δεκάδες
χιλιάδες συμπολίτες μας εξυπηρετούνται στα Επιμορφωτικά Κέντρα,
τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, στα Προαιρετικά Ολοήμερα
Σχολεία, στα Μουσικά Σχολεία, στα Αθλητικά Σχολεία, τα Απογευματινά
και βραδινά τμήματα Τεχνικών Σχολών, τη Διδασκαλία Κομμωτικής και
Αισθητικής, σε Προγράμματα κατ’ οίκον εκπαίδευσης, σε Δράσεις
Σχολικής και κοινωνικής ένταξης, Διδασκαλία ναυτιλιακών επαγγελμάτων,
Διερμηνείς Κυπριακής νοηματικής γλώσσας, Μεταλυκειακά Ινστιτούτα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Σύστημα μαθητείας – νέα
σύγχρονη μαθητεία, θερινά σχολεία και κατασκηνώσεις.
Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, που καλύπτει τις ανάγκες
της κοινωνίας και επιτελεί κοινωνικό έργο, καλύπτοντας το σύνολο των
κοινωνικών στρωμάτων του λαού. Ταυτόχρονα, μέσω το προγραμμάτων
δίνονται ίσες ευκαιρίες στη μάθηση και την ψυχαγωγία των παιδιών.

δικαιώματα, χωρίς κοινωνικές ασφαλίσεις, χωρίς
άδειες ανάπαυσης, χωρίς 13ο μισθό, χωρίς
δικαίωμα εγγραφής στο ανεργιακό επίδομα κατά την
καλοκαιρινή περίοδο που κλείνουν τα σχολεία και
χωρίς οποιαδήποτε ανέλιξη.
Σημειώνεται το γεγονός ότι το Διοικητικό Δικαστήριο
τον Οκτώβρη του 2020 δικαίωσε τους εκπαιδευτικούς
και επιβεβαίωσε το καθεστώς της μισθωτής εργασίας
στο οποίο απασχολούνται. Παρόλο που η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο Παιδείας γραπτώς δεσμεύτηκαν να
σεβαστούν την όποια απόφαση του Δικαστηρίου, εν
τούτοις αθέτησαν την υπόσχεση τους και αρνούνται
να συμμορφωθούν.
Η ΕΔΟΝ από την πρώτη στιγμή, στέκεται
συμπαραστάτης στον αγώνα των εκπαιδευτικών και
τα δίκαια αιτήματα τους.
Ο αγώνας των εκπαιδευτικών συνεχίζεται, και
αποτελεί υπόθεση όλων των εργαζομένων, για
εργασία με δικαιώματα και αξιοπρεπή διαβίωση.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να
εφαρμόσουν εκείνες τις πολιτικές και να προβούν σε ενέργειες, οι οποίες
θα αναβάθμιζαν και θα εξυχρόνιζαν τα προγράμματα, τις υποδομές
και τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων. Αντίθετα, φαίνεται να
μην αναγνωρίζουν την προσφορά των εκπαιδευτικών και την αξία των
προγραμμάτων, αφού άφησαν τους εκπαιδευτικούς χωρίς εργασιακά
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ο 2013 ακούγαμε τον ΔΗΣΥ να
κατηγορεί το ΑΚΕΛ για λασπολογία.
Ο λόγος ήταν η αντίδραση στην
πρόθεση του σημερινού ΠτΔ για
ένταξη της Κύπρου στο παρακλάδι
του ΝΑΤΟ, τον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη».
Σήμερα ζούμε με την ανάσα του ΝΑΤΟ να
αγγίζει τον σβέρκο μας. Η κυβέρνηση ΔΗΣΥΑναστασιάδη πλήρως ευθυγραμμισμένη στο
πλαίσιο του νομοσχεδίου Μενέντες - Ρούμπιο
που ψηφίστηκε στις ΗΠΑ, προχωρά στη
δημιουργία του «Κέντρου Εκπαίδευσης για
Θέματα Συνοριακής Ασφάλειας» – CYCLOPS.
Συμφώνησαν δηλαδή, στο να εκπαιδεύεται
στρατιωτικά η Κύπρος από τις ΗΠΑ, για να
προωθήσει τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα
και να υπερασπίσει την εθνική ασφάλεια των
ΗΠΑ!

Φαίνεται η κυβέρνηση, αδιαφορώντας για το μέλλον του τόπου μας
και τις ισορροπίες στο Κυπριακό, συνεχίζει να είναι «πιστό σκυλί» του
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Ως ΕΔΟΝ δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί
μπροστά σε αυτή την καταστροφική συμφωνία. Θέλουμε μια Κύπρο
θεματοφύλακα της ειρήνης και της σταθερότητας για την περιοχή μας
και για αυτό αγωνιζόμαστε. Την περασμένη Κυριακή σταθήκαμε πλάιπλάι με το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης στην εκδήλωση διαμαρτυρίας
που διοργάνωσε απέναντι από τον χώρο που ετοιμάζεται η στέγαση
του CYCLOPS στο πρώην «Κτήμα Μακένζι». Διαβεβαιώνουμε πως θα
συνεχίσουμε τον αγώνα για να εμποδίσουμε την ένταξη της χώρας
μας στο άρμα του ΝΑΤΟ.

ΟΥΤΕ ΤΟ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΟΥΤΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ!

Μια στρατηγική συμφωνία και ταύτιση δηλαδή,
που δεν έχει να ωφελήσει σε τίποτα τον
Κυπριακό λαό. Απεναντίας, αυτό προκαλεί
προβλήματα στο ανοικτό μέτωπο του
Κυπριακού, αφού οι ΗΠΑ έχουν σαν στόχο
την αντιμετώπιση της δράσης «κακόβουλων
περιφερειακών δρώντων» στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, αλλά δεν θεωρούν
την Τουρκία κακόβουλο δρώντα. Η Τουρκία
είναι ο πιο πολύτιμος ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος και
οι ΗΠΑ αρνούνται πεισματικά να έρθουν σε
οποιανδήποτε ουσιαστική ρήξη μαζί της, σε ότι
αφορά την Κύπρο.
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τις πρόσφατες εκλογές στο
Περού, μέσα σε ένα έντονα
πολωμένο κλίμα, και με την
Περουβιανή κοινωνία βαθιά
διαιρεμένη, νέος πρόεδρος της
χώρας εκλέγηκε ο Πέδρο Καστίγιο (Pedro
Castillo), από το κόμμα Perú Libre. Το κόμμα
αυτό αυτοπροσδιορίζεται ως Μαρξιστικό,
Σοσιαλιστικό,
αντιιμπεριαλιστικό
και
στηριγμένο στις ιδέες του Χοσέ Μαριατέκι
(José Mariátegui).
O Castillo, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής
στη χώρα τα τελευτά χρόνια, καθώς ηγείτο
στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις
των εκπαιδευτικών, επικράτησε κατά της
ανθυποψηφίου του Κέικο Φουχιμόρι (Keiko
Fujimori), με ποσοστό μόλις 50.13%. Η Fujimori, τέως πρόεδρος, αρχηγός του δεξιού
κόμματος και κόρη πρώην προέδρου της
χώρας, είναι συνδεδεμένη με σωρεία
σκανδάλων, ξέπλυμα και με την έξαρση
διαφθοράς των τελευταίων χρόνων. Η
έκταση του φαινομένου φτάνει σε τέτοια
επίπεδα που βασικό διακύβευμα των
εκλογών για την αριστερά, ήταν η απαλλαγή
από τον «Φουχιμορισμό».
Το Περού κατά την πανδημία κατέρρευσε
σε θέματα υγείας ενώ δημιουργήθηκαν
εκατομμύρια άνεργοι, πράγμα που
ενίσχυσε τις μακροχρόνιες ανισότητες στην
χώρα αλλά και την χαμένη εμπιστοσύνη
των πολιτών. Γι΄ αυτό και η προεκλογική του
εκστρατεία βασίστηκε στο μήνυμα «Όχι πια
φτωχοί σε μια πλούσια χώρα». Οι ιδιαίτερες
συνθήκες της Λατινικής Αμερικής, η εντελώς
διαφορετική πραγματικότητα από τη δική
μας, κάνουν την εκτίμηση του αποτελέσματος
και της επερχόμενης πορείας του Castillo
πολύ απαιτητική υπόθεση.
Οι κομμουνιστικές δυνάμεις της χώρας
χαιρέτησαν την εκλογή του, θεωρώντας
την ως μια προοδευτική αλλαγή. Το μόνο
σίγουρο είναι πως η εκλογή Castillo είναι
μια είδηση που δίνει ελπίδα σε γειτονικούς
λαούς της Λατινικής Αμερική και ιδιαίτερα
προς τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Κολομβία
οι οποίοι σύντομα θα κατέλθουν στις κάλπες.

