ΑΝΟΙΓΜΑ 27ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΟ
ΑΠΟ ΛΕΥΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Γ.Γ.ΣΥΞΚΑ
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Συναδέλφισσες/φοι
Σας καλωσορίζουμε στο 27ον συνέδριο μας το οποίο συνέρχεται σε μια
δύσκολη περίοδο για την πατρίδα και το λαό μας, αλλά και μια περίοδο
μεγάλων εντάσεων και πολέμων σε ολόκληρο τον κόσμο, με τεράστιο
κόστος σε ανθρώπινες ζωές, καταστροφή, πόνο και εξαθλίωση
ολόκληρων λαών.
Η ΠΕΟ, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται
ενάντια στους Ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις στα
εσωτερικά των χωρών. Μαζί με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του
διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος, μέσα από τις γραμμές της
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα
για ειρήνη, σεβασμό της ανεξαρτησίας των κρατών, σεβασμό του
καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για ένα
δικαιότερο κόσμο.
Σήμερα καλούμαστε να αναλογιστούμε και να εκτιμήσουμε την δράση
μας κατά την τελευταία πενταετία. Μια πενταετία που χαρακτηρίζεται
από μεγάλες ανατροπές στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του
τόπου μας.
Η διεθνής οικονομική κρίση του καπιταλισμού σε συνδυασμό με την
άνοδο στην εξουσία των νεοφιλελεύθερων, συντηρητικών δυνάμεων, η
συμφωνία κι εφαρμογή του αντιλαϊκού μνημονίου της ΤΡΟΙΚΑ είχαν
τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και το λαό μας
ευρύτερα.
Το Κυπριακό πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει άλυτο παρά την
πρόοδο που επιτεύχθηκε σε όλες σχεδόν τις πτυχές του.
Σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων κρατήσαμε εποικοδομητική
στάση και προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να ενισχύσουμε τους
διαπραγματευτές, με κινητοποιήσεις των εργαζομένων και άλλων
Συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων και φορέων υπέρ της
λύσης.
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Η Τουρκική αδιαλλαξία αλλά και οι παλινδρομήσεις στους χειρισμούς
του προέδρου και η απροθυμία του να προχωρήσει στις
διαπραγματεύσεις, για προεκλογικούς λόγους, οδήγησαν σε ναυάγιο κι
αυτή τη προσπάθεια, φέρνοντας μεγάλη απογοήτευση και στις δύο
κοινότητες που ευελπιστούσαν σε λύση και ενοποίηση της Κύπρου και
του λαού της.
Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της ώστε οι
διαπραγματεύσεις να αρχίσουν το συντομότερο από εκεί που έμειναν
στο Γκράνς Μοντάνα και το όραμα της λύσης και επανένωσης να γίνει
πραγματικότητα.
Συναδέλφισσες/φοι,
Οι συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι κι ο λαός μας τα τελευταία 5
χρόνια είναι πρωτόγνωρες.
Η μαζική ανεργία έδωσε την ευκαιρία στην εργοδοτική πλευρά να
αποδοθεί σε μια άνευ προηγούμενου επίθεση στις κατακτήσεις των
εργαζομένων.
Οι Συλλογικές Συμβάσεις αμφισβητήθηκαν και μονομερώς επιβλήθηκαν
στους εργαζόμενους μειώσεις μισθών και κατάργηση ή μείωση
παρεμφερών ωφελημάτων.
Οι μισθοί πήγαν πίσω μια εικοσαετία, οδηγώντας χιλιάδες νοικοκυριά
στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης.
Στατιστικά στοιχεία της Eurostad καταγράφουν στην Κύπρο την
μεγαλύτερη μείωση μισθών απ΄όλη τη Ε.Ε.
Το ένα τρίτο του πληθυσμού 200,000 άνθρωποι, ευρίσκονται στα όρια
της φτώχειας και της περιθωριοποίησης.
Το κοινωνικό κράτος κατακρεουργήθηκε, οδηγώντας τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού σε απελπιστική κατάσταση.
Τα κοινωνικά αγαθά της Υγείας και Παιδείας σταδιακά μετατρέπονται
σε αγαθά για τους έχοντες και κατέχοντες.
Το ΓΕΣΥ πέρασε από χίλια μύρια κύματα και παρά τις υποσχέσεις και
Δεσμεύσεις του προέδρου της Δημοκρατίας, τα μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα εξακολουθούν να εμποδίζουν την εφαρμογή του με
διάφορα προσκόμματα.
Οι μεγάλοι περιορισμοί στο Ε.Ε.Ε και οι πολύπλοκες διαδικασίες
διεκδίκησης του, επαληθεύουν τις ανησυχίες που είχαμε από την αρχή.
Ότι δηλαδή στο τέλος της ημέρας πήραμε από τους φτωχούς για να
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δώσουμε στους φτωχότερους και μάλιστα με διαδικασίες που
πληγώνουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες το Συνδικαλιστικό μας κίνημα με
γνώμονα την προστασία των εργαζομένων αλλά και το γενικότερο
συμφέρον του τόπου μας, με υπευθυνότητα διαχειρίστηκε τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης με κύριο στόχο την διαφύλαξη των
θέσεων εργασίας, των Συλλογικών Συμβάσεων και βασικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
Οι υποχωρήσεις που έγιναν, ήταν συντεταγμένες και για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Ήδη ξεκίνησε η μάχη για την επαναφορά των δικαιωμάτων μας με
σημαντικές επιτυχίες. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί με υπευθυνότητα
αλλά και αποφασιστικότητα.
Τα προβλήματα είναι πολλά και σοβαρά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες
επίσης πολλές. Η ανάγκη μεγαλύτερης συσπείρωσης, συστράτευσης,
ενότητας και αγωνιστικότητας των εργαζομένων επιβάλλεται από την
ίδια τη ζωή και καθημερινότητα.
Προσδοκούμε ότι μέσα από το συνέδριο μας με κριτικό και αγωνιστικό
πνεύμα θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες μας και θα χαράξουμε τον
δρόμο μας για την επόμενη πενταετία.
Έχουμε θέσεις και προτάσεις για όλα τα προβλήματα που βιώνει ο
εργαζόμενος κι ο λαός μας και μέσα από τη δική σας παρέμβαση και
συμβολή είμαστε βέβαιοι ότι θα πάρουμε τις καλύτερες και σωστότερες
αποφάσεις:
Για επανένωση
Κοινωνική Προστασία
Για δουλειά με Δικαιώματα
Συναδέλφισσες/φοι,
Το κίνημα μας δεν είναι αδιάφορο στις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μένουμε
αμέτοχοι στις εκάστοτε εκλογικές αναμετρήσεις είτε αυτές είναι
προεδρικές, είτε βουλευτικές, είτε δημοτικές.
Έχουμε θέσεις και οράματα που για να υλοποιηθούν χρειάζεται στην
εξουσία να βρίσκονται δυνάμεις που μας καταλαβαίνουν και πονούν
για τα προβλήματα των εργαζομένων και του λαού.
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Μέσα σαυτό το πλαίσιο το Γ.Σ της ΠΕΟ στην τελευταία του συνεδρία
αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά για την
προεδρία της Δημοκρατίας και αναμένουμε ότι το Συνέδριο μας θα
σφραγίσει την αποφασιστικότητα όλων μας να δώσουμε με επιτυχία και
αυτή την μάχη.
Συναδέλφισσες/φοι
Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών του συνεδρίου μας
προτείνεται το ακόλουθο προεδρείο:
1. Πάμπης Κυρίτσης
Γεν. Γραμματέας ΠΕΟ
2. Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αν. Γενική Γραμματέας ΠΕΟ
3. Χρίστος Τομπάζος
Κεντρικός Οργ. Γραμ. ΠΕΟ
4. Μιχάλης Παπανικολάου
Γ. Γ. Συντεχ. Οικοδόμων
5. Άθως Ελευθερίου
Γ. Γ. ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ
6. Αντώνης Νεοφύτου
Γ.Γ ΣΗΔΗΚΕΚ
7. Πανίκος Ρήγα
Γ. Γ ΣΕΜΜΗΚ
8. Χαράλαμπος Πρατσής
Γ. Γ.ΣΕΒΕΤΤΥΚ
9. Χαράλαμπος Ηρακλείδης
Επαρχ. Γραμ. Τ.Σ.ΠΕΟ Λ/σιας
10.Κώστας Σκαρπάρης
Γ. Γ. ΕΚΥΣΥ
11.Μιχάλης Αρχοντίδης
Γ. Γ ΠΑΣΥΕΚ
12.Πιερής Πιερή
Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΕΟ
13.Σάββας Τούλουπος
Γ. Γ.ΠΑΣΕΥ
14.Μαρίνα Σταυρινού Κούκου Γραμ. Γραφ. Γυν. Εργατ. ΠΕΟ
15.Παύλος Καλοσυνάτος
Διευθυντής ΙΝΕΚ ΠΕΟ
16.Δημήτρης Χριστοδούλου
Επαρχ. Γραμ. Τ.Σ.ΠΕΟ Λ/σου
17.Μάριος Πρατζιώτης
Επαρχ. Γραμ. Τ.Σ. ΠΕΟ Λ/κας
18.Ευάγγελος Ευαγγέλου
Επαρχ. Γραμ. Τ.Σ. ΠΕΟ Αμ/στου
19.Ανδρέας Φακοντής
Επαρχ. Γραμ. Τ.Σ. ΠΕΟ Πάφου
20.Νίκος Γρηγορίου
Υπεύθ. Γραφ. Οικονομικής
& Κοινωνικής Πολιτικής
Και ο υποφαινόμενος
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