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ε γοργούς ρυθμούς έχει επανέλθει το επιτελείο του υποψήφιου
Προέδρου της Δημοκρατίας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
Σημείο αναφοράς της επανεκκίνησης αυτής η δημοσίευση του
νέου λογότυπου του Αντρέα Μαυρογιάννη, το οποίο πρεσβεύει
την υπευθυνότητα, τον ορθολογισμό, την κοινωνική ευαισθησία, το
όραμα και την αποφασιστικότητα της υποψηφιότητας.

διεθνώς αναγνωρισμένη θητεία του ως Υφυπουργός Προεδρίας
για ευρωπαϊκά θέματα, έχοντας τη γενική ευθύνη και την πολιτική
εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεκπεραίωση της Κυπριακής
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο
εξάμηνο του 2012, είναι ένα καλό παράδειγμα επίδειξης δυνατοτήτων
και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του.

Ο Αντρέας Μαυρογιάννης εξ αρχής έχει δείξει τις προθέσεις
του, καθώς με ταπεινότητα και σεβασμό προς το λαό, διεκδικεί το
αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώτιστο στόχο της
ευημερία του τόπου μετά από μια δύσκολη δεκαετία Συναγερμικής
διακυβέρνησης. Η διαφθορά, τα απανωτά σκάνδαλα, η ατιμωρησία,
η φτωχοποίηση του λαού και τέλος η μη πολιτική βούληση για
επίλυση του Κυπριακού είναι όλα όσα έχει να αντιμετωπίσει η νέα
κυβέρνηση, που σίγουρα δεν μπορεί να είναι υπό την καθοδήγηση
των συνεχιστών της Συναγερμικής διακυβέρνησης, δηλαδή υπό τους
Αβέρωφ και Χριστοδουλίδη.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν τις δυνατότητες αλλά και την ουσιαστική
αλλαγή που μπορεί να επιτύχει η υποψηφιότητα αυτή, δυναμώνουμε
και συσπειρώνουμε τις φωνές μας υπέρ της υποψηφιότητας που
μπορεί να φέρει καλύτερες μέρες για την Κύπρο. Ήδη το επιτελείο
Μαυρογιάννη επισκέπτεται ολόκληρο το νησί, από γειτονιά σε
γειτονία, σε χώρους εργασίας, πολιτισμού και παιδείας, για να
ακουστούν οι προθέσεις και οι προτάσεις του υποψηφίου για κάθε
κομμάτι που αφορά την κοινωνία, την οικονομία, την αειφόρο
ανάπτυξη, το περιβάλλον, την τεχνολογία και όλα όσα θα επιφέρουν
την πραγματική αλλαγή.

Η εμπειρία του κ. Μαυρογιάννη σε τεχνοκρατικά θέματα, η βαθιά
του γνώση για τον τρόπο λειτουργίας και τις αδυναμίες του
κράτους και της δημόσιας υπηρεσίας, με φωτεινό σημείο την
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ετά από 11 χρόνια και 10 χρόνια
διακυβέρνησης Αναστασιάδη –
ΔΗΣΥ, αποφάσισαν την «αύξηση»
του κατώτατου μισθού 16 ολόκληρα
ευρώ. Αποτελεί πρόκληση και υποτίμηση για
τους εργαζόμενους που ανάμεναν ένα μισθό
που να ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος
ζωής. Επιπλέον πρόκληση είναι ο καθορισμός
κατώτατου μισθού, χωρίς να καθορίζεται
σε πόσες ώρες αντιστοιχεί και ποιος είναι ο
ωριαίος μισθός.
Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση
αφήνει εκτός εμβέλειας κατώτατου μισθού,
μεγάλες ομάδες εργαζομένων που είναι
ιδιαίτερα ευάλωτοι. Εντελώς εκτός κάλυψης με
κατώτατο μισθό μένουν οι οικιακές βοηθοί και οι
εργάτες στη γεωργοκτηνοτροφία, εκεί δηλαδή
που κατά πλειοψηφία εργάζονται ξένοι. Από
το διάταγμα απουσιάζει επίσης η ρύθμιση
βασικών ζητημάτων όπως οι αργίες, 13ος
μισθός και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
Την ίδια στιγμή που οι μισθοί συρρικνώνονται
δραματικά και οι όροι απασχόλησης δεν
τηρούνται, με τις αποφάσεις της η κυβέρνηση
δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες, με
το πρόσχημα της ευκαιριακής εργασίας να
εργοδοτούν τους νέους κάτω των 18 ετών με
μισθό κατά 25% χαμηλότερο από τον κατώτατο
μισθό. Αρνείται επίσης να διασφαλίσει τους
ήδη συμφωνημένους κατώτατους μισθούς
στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και
υποβοηθά εκείνη τη μερίδα των εργοδοτών
που τις παραβιάζει και συμβάλει στο αθέμιτο
ανταγωνισμό μεταξύ εργοδοτών. Και αντί,
οι εργοδότες να υποχρεωθούν να σέβονται

αυτά που οι ίδιοι υπογράφουν στις συλλογικές συμβάσεις, θα
νομιμοποιηθεί η αυθαιρεσία τους.
Η εισαγωγή κατώτατου μισθού αντί να προστατεύσει τους
εργαζόμενους, «νομιμοποιεί» την απορρύθμιση στους όρους
εργασίας. Επιβεβαιώνεται ξανά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης
για τον κατώτατο μισθό πως εδώ και μια δεκαετία τίποτα δεν ήταν
τυχαίο. Η κατάχρηση της εξουσίας από τους συναγερμικούς
καρεκλοκένταυρους στρέφεται εναντίον του λαού και κυρίως του
εργαζόμενου λαού με την Κυβέρνηση Συναγερμού να σερβίρει
μισθούς πείνας και την ΟΕΒ και ΚΕΒΕ να τρίβουν τα χέρια από
ικανοποίηση.
Για όλους αυτούς τους λόγους η ΠΕΟ συνήλθε σε έκτακτο Παγκύπριο
Συνέδριο στις 7 Σεπτεμβρίου και μέσα από ένα διάλογο με τα μέλη
της αποφασίστηκε το πλαίσιο πάλης που θα ακολουθήσουν. Το
Συνέδριο κάλεσε όλους τους εργαζόμενους και τις συντεχνίες να
συνταχθούν μαζί στη μάχη για ολοκληρωμένες ρυθμίσεις που θα
κατοχυρώνουν ελάχιστα δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους
και θα προστατεύουν και θα ενισχύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας. Εμείς με την σειρά μας στηρίζουμε τον αγώνα που δίνουν
οι εργαζόμενοι και έχουμε καθήκον τις μάχες που έρχονται να τις
δώσουμε μαζί.
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υστυχώς ακόμα μια χρονιά μπαίνει με το «δεξί»
στα λύκεια και στα γυμνάσια. Δεσπόζουν ο
αυταρχισμός και οι συντηρητικές αντιλήψεις που
διέπουν το πνεύμα των κανονισμών λειτουργίας
των σχολείων. Με το που πάτησαν πόδι οι
μαθητές στα σχολεία, διευθυντές και καθηγητές, άρχισαν
να μοιράζουν αποβολές λόγω «απαράδεχτης» εξωτερικής
εμφάνισης.
Ολόκληρη η κοινωνία αντέδρασε βλέποντας ότι στα σχολεία
ασχολούνται με «τρίχες», την ίδια ώρα που τα προβλήματα
είναι μυριάδες. Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτυγχάνει
να καλλιεργήσει ανθρώπους κριτικά σκεπτόμενους, με
σεβασμό στη διαφορετικότητα, έτοιμους να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις της κοινωνίας. Είναι όμως πιο σημαντικό
στην αντίληψη των κυβερνώντων, οι μαθητές και μαθήτριες
να «πειθαρχούν» σε κανονισμούς που τους επιβάλλουν
να έχουν την δική τους απαρχαιωμένη αντίληψη για την
«ευπρέπεια». Είναι πιο σημαντικό από την δική τους ευθύνη
να εκσυγχρονίσουν τα σχολεία, να εισάγουν νέους τρόπους
διδασκαλίας, νέες μορφές αξιολόγησης. Να δημιουργήσουν
ένα περιβάλλον δημιουργικό, στο οποίο όλοι οι μαθητές θα
ξεδιπλώνουν τις αρετές τους.

Είναι πλέον καιρός να γίνει αναθεώρηση των κανονισμών
λειτουργίας των σχολείων. Οι υφιστάμενοι κανονισμοί είναι
αντιπαιδαγωγικοί, αντιδραστικοί και αποπνέουν αυταρχισμό.
Η ΠΕΟΜ δεν θα σταματήσει λεπτό να αγωνίζεται ενάντια σε
αυτούς που προάγουν τον συντηρητισμό, τον ρατσισμό, τη
μισαλλοδοξία. Δεν θα σταματήσουμε λεπτό να αγωνιζόμαστε
ενάντια σε αυτούς που ενεργούν αντιδημοκρατικά και
ετσιθελικά. Θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά, ακόμη
πιο μαζικά μέχρι να γίνει πραγματικότητα το σχολείο που
οραματιζόμαστε. Ένα σχολείο που θα μορφώνει, που θα
προάγει τη δημοκρατία, την ελεύθερη σκέψη, ένα σχολείο που
στο επίκεντρο του θα έχει τις ανάγκες των μαθητών.
Η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών, με αφορμή
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στέλνει θερμούς
αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαθήτριες και τους
μαθητές, στις οικογένειες τους, αλλά και στους εκπαιδευτικούς.
Παράλληλα τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους στόχους και
τις επιδιώξεις τους, αλλά και δύναμη και αντοχή, σε όλες τις
προσπάθειες που θα δώσουν για να γίνουν τα όνειρα τους
πραγματικότητα.
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τις 6 Μαρτίου η Ουκρανική κυβέρνηση προχώρησε στη σύλληψη των αδελφών Mikhail και
Aleksander Kononovich με την κατηγορία πως είναι κατάσκοποι, χωρίς ωστόσο να έχουν καμιά
απόδειξη. Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται ο Mikhail Kononovich,
αφού σαν Γενικός Γραμματέας της Λενινιστικής Κομμουνιστικής Νεολαίας Ουκρανίας, υπήρξε
θύμα απαγωγής από τα ακροδεξιά στοιχεία της χώρας το 2019, όπου και βασανίστηκε σχεδόν
μέχρι θανάτου. Οι νεοναζιστικές ομάδες έχουν εδώ και χρόνια αποκτήσει θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση της
Ουκρανίας, αφού πλέον είναι το ένα και το αυτό.
Έξι ολοκλήρους μήνες μετά από τη σύλληψή τους, οι Ουκρανοί συναγωνιστές μας παραμένουν υπό κράτηση
στις φυλακές της χώρας, περιμένοντας τη δίκη. Οι κατηγορίες που τους έχουν πρόσφατα απαγγελθεί,
αποδεικνύουν περίτρανα ότι πρόκειται για πολιτική κράτηση. Αφού οι φασίστες κατήγοροί τους δεν βρήκαν
κανένα στοιχείο που να τους συνδέει με την κατασκοπία (την αρχική δηλαδή κατηγορία η οποία ήταν και ο
λόγος σύλληψής τους), τώρα τους κατηγορούν για προσπάθεια «υποκίνησης επανάστασης» στη χώρα,
αφού «ανακάλυψαν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους αναρτήσεις και κοινοποιήσεις «κομμουνιστικού
περιεχομένου».
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ) στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους,
αγωνιζόμενη για άμεση απελευθέρωσή τους. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν εκστρατείες και κινητοποιήσεις σε
διάφορες χώρες, στάλθηκαν επιστολές απαίτησης απελευθέρωσης σε ουκρανικές πρεσβείες σε ολόκληρο
τον κόσμο, και ασκήθηκαν πιέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναλάβει και η Ε.Ε. τον ρόλο
της στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συντρόφων μας.
Ως ΕΔΟΝ επαναφέρουμε το θέμα στην επιφάνεια και συστρατευμένοι με το Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό
Κίνημα Νεολαίας, εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους αδελφούς Kononovich και στους
αγωνιστές της Ουκρανίας. Ζητούμε την αθώωσή τους από τις παράλογες και ανυπόστατες κατηγορίες
και εκφράζουμε την ετοιμότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών κατά το επόμενο διάστημα προς ενίσχυση των
προσπαθειών για απελευθέρωσή τους.

