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Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της ΠΣΟ σ. Γιώργου Μαυρίκου 
 

27ο  Συνέδριο ΠΕΟ  Κύπρου,  Λευκωσία 16  Νοέμβρη  

2017  
 

 
 
 

Αγαπητοί Σύνεδροι, συνάδελφοι, συναγωνιστές και σύντροφοι 
 

Αγαπητέ σύντροφε Πάμπη Κυρίτση, Αντιπρόεδρε της ΠΣΟ 
 

Είναι  μεγάλη  χαρά  και  τιμή  που  βρισκόμαστε  σήμερα  μαζί  σας  στην  έναρξη  του  27ου
 

Συνεδρίου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας. 
 

Χαρά γιατί είμαστε ανάμεσα σε αληθινούς συντρόφους και αδέλφια μας. Τιμή γιατί με την 

παρουσία μας τιμούμε τους αμέτρητους αγωνιστές της ΠΕΟ που έδωσαν τη ζωή τους στον 

ηρωικό αγώνα του Κυπριακού Λαού για υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας 

της πατρίδας και για δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. 
 
 

 
Αγαπητοί σύντροφοι 

 
Όπως η ιστορία της ΠΕΟ είναι ιστορία ταξικών αγώνων έτσι και η ιστορία της ΠΣΟ είναι και 

αυτή γεμάτη από προσπάθειες, αγώνες, δυσκολίες, εμπόδια, επιτυχίες και καθυστερήσεις 

στην παγκόσμια συνδικαλιστική σκηνή και πάντα για τα συμφέροντα των λαών και των 

απλών ανθρώπων. Πάντα για την υπεράσπιση των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων της 

νέας γενιάς, των εργαζόμενων γυναικών,  όλων των τμημάτων της εργατικής τάξης που 

δέχονται τις αντεργατικές επιθέσεις εργοδοτών και κυβερνήσεων. 
 

Σε αυτή την πολύχρονη πορεία η ΠΕΟ και η ΠΣΟ πορεύτηκαν και συνεχίζουν μέχρι και 

σήμερα να πορεύονται μαζί. Η ΠΕΟ στηρίζοντας την ΠΣΟ με τον ενεργητικό της ρόλο τα 

ηγετικά κλιμάκια του Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Κινήματος σε διεθνές, ηπειρωτικό και 

κλαδικό επίπεδο και η ΠΣΟ στηρίζοντας όλες τις πρωτοβουλίες της ΠΕΟ για την επίλυση του 

Κυπριακού,   εκφράζοντας   τη   διεθνιστική   της   αλληλεγγύη   σε   όλους   τους   αγώνες 

ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων εργαζόμενων. 
 

Σε αυτή την κοινή γραμμή συνεχίζουμε. Σταθερά, μαζί και δίπλα από την ΠΕΟ. Μαζί και 

δίπλα με όλες τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκουν στη μεγάλη 

οικογένεια της ΠΣΟ. Για την επανένωση του νησιού και την οριστική απαλλαγή από την 

κατοχή, με αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και των εποίκων. Στηρίζουμε την επιμονή 

της ΠΕΟ στην ανάγκη για συνέχιση της διαδικασίας διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων 

μέχρι να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Σαν ΠΣΟ σεβόμαστε το δικαίωμα των μελών μας να 

αποφασίζουν και να χαράζουν την τακτική και τη στρατηγική μας στα εθνικά τους θέματα.
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Και θεωρούμε πολύ σημαντικές τις πρωτοβουλίες της ΠΕΟ, που συνενώνει γύρω της όλα τα 

αγωνιστικά τουρκοκυπριακά συνδικάτα σε μια πολύμορφη δράση και συνεργασία που 

διεκδικεί βιώσιμη και λειτουργική λύση που να υπηρετεί τα συμφέροντα των Κυπρίων, να 

εξασφαλίζει συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας χωρίς ξένους κηδεμόνες και 

προστάτες. 
 

Σαν ΠΣΟ στηρίζουμε την πλούσια δράση της ΠΕΟ ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της 

κυβέρνησης Αναστασιάδη που με τις πολιτικές λιτότητας, ιδιωτικοποιήσεων, περικοπών 

κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών φτωχοποιεί πλατύτερες μάζες λαϊκών στρωμάτων στη 

νησί. Οι απαιτήσεις που προβάλει η ΠΕΟ για 13ο  μισθό, για το ωράριο εργασίας, για τις 

αυξήσεις στις αποδοχές, αποτελούν ρεαλιστικό και αναγκαίο πλαίσιο που στοχεύει την 

ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών των εργαζόμενων. 
 
 

 
Αγαπητοί σύντροφοι 

 
Σαν Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, σαν επιτελείο του διεθνούς αγωνιστικού 

συνδικαλιστικού κινήματος η προσοχή μας αυτή την περίοδο επικεντρώνεται σε τρία βασικά 

σημεία. 
 

Το   πρώτο  είναι η απόκρουση των συνεπειών  από  τη  βαθειά  παρατεταμένη  κρίση  

του καπιταλισμού,  που  γεννά  πολλαπλές  αρνητικές  συνέπειες  στα  εργασιακά,  

μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων σε κάθε γωνιά 

του πλανήτη. Διεθνείς μηχανισμοί όπως είναι το ΔΝΤ, ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο  

FAO, η ΕΕ και άλλες περιφερειακές ή ηπειρωτικές ενώσεις αξιοποιούν την κρίση και 

αφαιρούν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. Αξιοποιούν την κρίση για να 

πολλαπλασιάσουν την αβεβαιότητα για το αύριο όλων των εργαζόμενων και κύρια της νέας 

γενιάς. Έτσι που να μας κάνει όλους εύκολη λεία στο κυνήγι του κέρδους για τις πολυεθνικές 

και τα μονοπώλια. 
 

Το   δεύ τερ ο   στοιχείο  είναι  η  όξυνση  της  επιθετικότητας  του  Ιμπεριαλισμού  σε  

τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, που γεννά πολέμους για αλλαγή συνόρων, 

διαμόρφωση νέων σφαιρών επιρροής, ελέγχου πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ιμπεριαλιστικές 

στρατηγικές που αφαιρούν ζωές, διώχνουν εκατομμύρια ανθρώπους από τις εστίες τους και 

δίνουν τροφή σε ρατσιστικές, νεοφασιστικές και ξενοφοβικές δυνάμεις. 
 

Εκτός όμως από τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας, ένα σημαντικό για 

εμάς στοιχείο που δίνει κουράγιο, ελπίδα και αισιόδοξη προοπτική είναι   οι  α γώνε ς   

που αναπτύσσονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική,  

στη Λατινική Αμερική, παντού. Είναι αγώνες που κρατούν αναμμένη τη σπίθα της 

αντίστασης, τη σπίθα των μαζικών αγώνων της Εργατικής Τάξης και των συμμάχων τους, 

που μπορούν να ξαναδώσουν ελπίδα στους εργαζόμενους και να ξαναδώσουν ζωντάνια  

και νέα ορμή στη ζωή και τη δράση των συνδικάτων. 
 

Εμείς σαν ηγεσία της ΠΣΟ, στηρίζουμε αυτούς τους αγώνες, προσπαθούμε να ενώνουμε 

τους εργαζόμενους με βάση τα ταξικά τους συμφέροντα, να συντονίζεται η Εργατική Τάξη με 

τους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους, να συνδέουμε τις διεκδικήσεις για τα 

καθημερινά προβλήματα με την ανάγκη για ριζικές αλλαγές και να διαπαιδαγωγείται η 

Εργατική Τάξη μέσα από τους αγώνες για την χειραφέτησή της. 
 

Στα πλαίσια αυτά παίρνουμε πολλές πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
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-     Πριν  λίγες  μέρες  τελείωσε  στη  Ρώμη  το  3ο   Παγκόσμιο  Συνέδριο  Εργαζόμενης 

Νεολαίας με συμμετοχή 130 νέων συνδικαλιστών από 41 χώρες. 
 

 

- Στο Παρίσι στη Γαλλία  επίσης μαζί με την Ομοσπονδία  χημικών της  CGT-FNIC 

συνδιοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία ένα διεθνές συμπόσιο για το δικαίωμα όλων 

των εργαζόμενων στα φάρμακα και τη δημόσια υγεία. 

 
- Τον προηγούμενο μήνα τον Οκτώβριο οργανώσαμε διεθνή μέρα δράσης για την 

υπεράσπιση των μεταναστών και των προσφύγων. 

 
- Έχουμε ήδη εξαγγείλει το 3ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Εργαζόμενων Γυναικών που θα 

ξεκινήσει τις 8 Μάρτη 2018 στον Παναμά 

 
- Προχωράμε στην ίδρυση μιας ακόμα διεθνούς κλαδικής οργάνωσης της ΠΣΟ στους 

κλάδους ιματισμού, κλωστοϋφαντουργίας και δέρματος. 

 
- Έχουμε   κηρύξει   το   έτος   2018   χρονιά   Συνδικαλιστικής   Εκπαίδευσης   με   την 

διοργάνωση πάνω από 80 ειδικών σεμιναρίων σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 

 
- Βελτιώνουμε την παρουσία μας στους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους η ΠΣΟ 

έχει μόνιμους εκπροσώπους όπως είναι τα ΗΕ στη Νέα Υόρκη, η UNESCO στο 

Παρίσι, το FΑΟ στη Ρώμη, το ILO στη Γενεύη. 
 
 

 
Aγαπητοί σύντροφοι 

 
Κλείνοντας θέλουμε να δεσμευτούμε εδώ μπροστά σας ότι η ΠΣΟ θα συνεχίσει σταθερά 

δίπλα σας. Μέχρι την τελική νίκη. 
 

Σας καλούμε όλους να δυναμώσουμε το διεθνισμό μας, να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη 

μας και το διεθνή συντονισμό. Ο Διεθνισμός ήταν και είναι αναντικατάστατο όπλο για το 

κίνημα μας για την Παγκόσμια Εργατική Τάξη. 
 

Από καρδιάς, κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας. 

Ζήτω η Εργατική Τάξη της ΚΥΠΡΟΥ! 

Ζήτω η ΠΕΟ! 


