O

ανεξάρτητος υποψήφιος γι την προεδρία της
Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρουσίασε
το πρόγραμμα του για την διακυβέρνηση του τόπου. Το
πρόγραμμα χωρίζετα σε 23 ενότητες και αποτυπώνει
τις βασικές διαστάσεις του οράματος του υποψήφιου για την
προοδευτική αλλαγή.
Σε όλες τις ενότητες ξεκινά με τη διαπίστωση του προβλήματος,
των στρεβλώσεων και των σδυναμιών που υπάρχουν σήμερα. Στη
συνέχεια παραθέτει το όραμα για την αλλαγή και τον στόχο που
θέλει να επιτύχει. Τέλος παραθέτει τις προτάσεις του ώστε το όραμα
αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα.
Το πρόγραμμα αφορά και καταπιάνεται με όλες τις πτυχές της
ζωής και των ανθρώπων της Κύπρου. Από την Προστασία του
Περιβάλλοντος, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Παιδεία, τη νέα
γενιά, μέχρι την Υγεία, την οικονομική δραστηριότητα και την αγροτική
ανάπτυξη. Την έρευνα, την καινοτομία, το ψηφιακό μετασχηματισμό,
και το επιχειρείν. Την προστασία των εργαζομένων, των

συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων. Την πλήρη διασφάλιση
όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τον τερματισμό κάθε
μορφής διάκρισης.
Την ταχεία, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με την
απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου και των ανθρώπων του.
Για τη χρηστή διοίκηση, την ορθολογική και αποτελεσματική
λειτουργία του Κράτους, των θεσμών και της δημόσιας υπηρεσίας,
την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς. Για την αποκατάσταση
της αξιοπιστίας μας. Για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών
προς το Κράτος και τους θεσμούς του.
Βρείτε ολόκληρο το πρόγραμμα στην επίσημη σελίδα
του Υποψήφιου mavroyiannis.cy

T

ο Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων ξεκίνησε τις
εβδομαδιαίες του συναντήσεις στα Τοπικά Κινήματα σε
όλες τις επαρχίες.

Η φετινή εκστρατεία έχει ως στόχο να φέρει τα ΕΔΟΝόπουλα πιο
κοντά με την Κυπριακή τους ταυτότητα και να εμπλουτίσει τις γνώσεις
τους για αυτήν μέσα από το παιχνίδι και την διασκέδαση. Μέσα
από διάφορες δραστηριότητες που έχουν ετοιμαστεί αγγίζουμε
θέματα όπως την κυπριακή διάλεκτο, την κυπριακή ενδυμασία, για
τις κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου. Θα χορέψουμε
και θα μάθουμε για την παραδοσιακή Κυπριακή μουσική και τους
παραδοσιακούς μας χορούς.
Θα παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιζαν στην Κύπρο
ανά τους αιώνες και θα ασχοληθούμε με τα παραδοσιακά μας
εδέσματα. Όλες οι δραστηριότητες έχουν ως σκοπό να δώσουν
τα κατάλληλα εφόδια στα ΕΔΟΝόπουλα για να μάθουν όσα
περισσότερα για την Κύπρο και την παράδοση της. Όλοι όσοι ζουν
στην Κύπρο μπορούν να απολαμβάνουν συνυπάρχοντας όλοι μαζί
την Κυπριακή μας παράδοση.
Παιδιά ηλικίας 6 με 14 χρονών μπορούν να συμμετέχουν στις
συναντήσεις μας. Με όρεξη και πολλή ενέργεια περιμένουμε τα
παιδιά να έρθουν μαζί μας, σε αυτό το ταξίδι εξερεύνησης της
Κυπριακής μας ταυτότητας. Όλοι μαζί θα περάσουμε δημιουργικά
μια ώρα κάθε εβδομάδα, μαθαίνοντας και παίζοντας ταυτόχρονα.
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τις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
η
μεγάλη
εργατική
κινητοποίηση
που διοργάνωσε η ΠΕΟ με σύνθημα
«ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ».
Οι
εργαζόμενοι από όλους του κλάδους, οι
νέοι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, δήλωσαν παρών
και πορεύτηκαν στην πορεία Διαμαρτυρίας και
διεκδίκησης. Πορεύτηκαν από το Υπ. Οικονομικών
μέχρι το Προεδρικό, όπου παρέδωσαν ψήφισμα προς
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνθήκες στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια,
όπως τις βιώνουν οι εργαζόμενοι στο πετσί τους
δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η απορρύθμιση της
εργασίας, η διεύρυνση της φτηνής και χωρίς βασικά
εργασιακά δικαιώματα εργασίας, οι κοινωνικές
ανισότητες, η άνιση κατανομή του πλούτου οδηγούν
τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης για τον
κατώτατο μισθό προκαλούν απογοήτευση και θυμό,
με την κυβέρνηση να εξευτελίζει τους εργαζόμενους.
Η απογοήτευση δεν έχει κάνει μόνο με το ύψος
του κατώτατου μισθού. Προφανώς τα 855 στην
πρόσληψη και €940 μετά από έξι μήνες υπηρεσίας δεν
ανταποκρίνονται στο ελάχιστο στο σημερινό κόστος
ζωής. Απογοήτευση προκαλεί το γεγονός ότι με την
απόφαση αυτή, η κυβέρνηση συνεχίζει να αφήνει το
πεδίο ελεύθερο στους εργοδότες να επεκτείνουν τα
ωράρια εργασίας χωρίς πληρωμή υπερωριών, χωρίς
αποζημίωση αργιών, χωρίς 13ο, χωρίς ΑΤΑ.
Το σύνθημα της κινητοποίησης είναι ξεκάθαρο. Οι
εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τους αγώνες και τις
διεκδικήσεις μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Τα αιτήματα ξεκάθαρα:
• Αξιοπρεπής μισθός με δικαιώματα.
• Θεσμικά μέτρα που να καθιστούν υποχρεωτικούς
για όλους τους βασικούς όρους των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας.
• Πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και διεύρυνση της για
όλους τους εργαζόμενους.
• Επαρκή μέτρα προστασίας της κοινωνίας από την
ακρίβεια.
Η ΠΕΟ θα συνεχίσει τους αγώνες της και καλέι όλους
τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε εγρήγορση.
Όπως είπε η Γ.Γ. της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους
στην ομιλία της «Σε κάθε βήμα που μας δίνεται με κάθε
μέσο που διαθέτουμε οργανωμένα και συλλογικά θα
διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε.»
Το Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ έδωσε
δυναμικά το παρόν του στην πορεία που διοργανώθηκε.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι νέοι εργαζόμενοι, οι πιο ευάλωτοι,
αυτοί που οι εργοδότες τους τους εκφοβίζουν για
να μην οργανωθούν, δεν συμβιβάζονται με τον
εργασιακό μεσαίωνα που προσπαθεί να επιβάλει η
κυβέρνηση ΔΗΣΥ. Ο αγώνας συνεχίζεται!
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ην Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2002, ακόμα μια μαύρη σελίδα σημειώθηκε για την Ιταλία και μαζί της
για ολόκληρη την Ευρώπη. Το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» στο οποίο ηγετική μορφή αποτελεί η
Τζιόρτζια Μελόνι θριάμβευσε στις Ιταλικές Εκλογές, ξυπνώντας σε όλη την Ευρώπη θύμισες από
την εποχή που ο φασισμός την γέμισε με “πληγές’’. Όσο και αν η ίδια η Μελόνι και οι υποστηρικτές
της παρουσιάζουν την ίδια και το κόμμα της ως κάτι φρέσκο και ανεξάρτητο από το πολιτικό και
οικονομικό κατεστημένο της χώρας, αυτό απέχει κατά πολύ από την πραγματικότητα. Αλώστε η ίδια έχει
δηλώσει στο παρελθόν τον θαυμασμό της για τον δικτάτορα – φασίστα Μπενίτο Μουσολίνι.
Αν και η ίδια παρουσιάζει το κόμμα της ως ριζοσπαστική δεξιά, προβάροντας από το 2019 το προφίλ της
Χριστιανής μητέρας, εντούτοις η ιστορία της ξεκινά πολύ πίσω και μάλιστα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με το πολιτικό σύστημα που υποτίθεται διαφωνεί. Η σύνδεση της άλλωστε με την πολιτική ξεκίνησε απο τις
επιρροές του μέντορας της Τζιανφρανκο Φίνι ο οποίος υπήρξε πολιτικός αρχηγός του πολιτικού ακροδεξιού
κόμματος Εθνικής συμμαχίας.
Δυστυχώς η εκλογή Μελόνι έδωσε το έναυσμα στους απανταχού εθνικιστικούς κύκλους της Ευρώπης να
πανηγυρίσουν. Ήδη από τις πρώτες μέρες της εκλογής της εθνικιστικές προσωπικότητες όπως η Μαρίν
Λεπέν, ο Σαντιάγο Αμπασκαλ, ο Βίκτορ Ορμπαν και άλλοι εκπρόσωποι της ακροδεξιάς στην Ευρώπη,
έστειλαν τα συγχαρητήρια τους.
Και ενώ σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή ένωση σφυρίζει αδιάφορα, μόνο αμέτοχη δεν μπορεί να θεωρηθεί σε
όλο αυτό. Η παρεμβάσεις της στην πολιτική ζωή της χώρας, η λιτότητα και ο πληθωρισμός, άνοιξαν τον
δρόμο για το «Αδελφοί Ιταλοί» να κερδίσει της εκλογές και να θέσει το μέλλον της χώρας σε ερωτηματικό.
Η μόνη φωνή που πραγματικά αντιστέκεται στην νέα κατάσταση στην Ιταλία είναι αυτή της αριστεράς, με
τους συντρόφους μας εντός και εκτός χώρας να προειδοποιούν πως αν δεν οικοδομήσουμε μια αριστερά
ως αντίδοτο του αντιλαικού και νεοφιλελεύθερου τρόπου δράσης της Ευρωπαικής ένωση, σύντομα θα
βρούμε μπροστά μας και πάλι ισχυρό το τέρας του φασισμού.
Ως ΕΔΟΝ, είμαστε δίπλα στον Ιταλικό λαό και στους συντρόφους που δίδουν το δικό τους αγώνας για να
μην κυριεύσει την χώρα ο φασισμός. Ταυτόχρονα υποσχόμαστε να δώσουμε το δικό μας αγώνα για να
αποτρέψουνμε παρόμοια εξέλιξη στο νησί μας. Ο φασισμός και η ακροδεξιά έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα
το νησί μας στο παρελθόν και είναι χρέος μας να πούμε ‘’Στοπ’’ σε όποιο επιθυμεί να τον επαναφέρει.

