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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η αντικειμενική εκτίμηση της οργανωτικής μας δουλειάς είναι ζήτημα στο
οποίο χρειάζεται να ενδιατρίψει το 27ο Παγκύπριο μας Συνέδριο.
Βέβαια, η οργανωτική δουλειά δεν είναι μόνο αριθμοί. Οι αριθμοί
αποτυπώνουν το αποτέλεσμα. Αν περιοριστούμε μόνο σε αυτούς, αν δεν
συζητήσουμε, αν δεν αναλύσουμε διαλεκτικά τις συνθήκες στην υπό
ανασκόπηση περίοδο, η εκτίμηση μας θα είναι αποσπασματική και
ενδεχομένως να μην αποτυπώνει με σαφήνεια την πραγματικότητα.
Επομένως, η εκτίμηση της δουλειάς μας, για να είναι ολοκληρωμένη,
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλεστήκαμε
να δράσουμε. Αυτό, περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση δράσης, στο
σχέδιο απόφασης που θα εγκρίνουμε αύριο αλλά και στην χθεσινή
εισηγητική ομιλία του Γενικού μας Γραμματέα. Συνεπώς, δεν θα κουράσω
το συνέδριο με επαναλήψεις δεδομένων που ήδη λέχθηκαν.
Θα πω μόνο την γενική παραδοχή, ότι το συνέδριο μας πραγματοποιείται
μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Συνθήκες που έντειναν τον φόβο και
την ανασφάλεια στους εργαζόμενους και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις
ανατροπής του συσχετισμού στο ταξικό πεδίο και ιδιαίτερα στο ξήλωμα
των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων.
Τώρα ήρθε η ώρα του απολογισμού. Η ώρα που αντικειμενικά
αναλύοντας τα αποτελέσματα που έχουμε, να εκτιμήσουμε κατά πόσο και
σε πιο βαθμό οι στόχοι μας έχουν εκπληρωθεί. Η ώρα, που θα
αποφασίσουμε πως θα προχωρήσουμε στο μέλλον.
Εκτιμώντας βέβαια τα οργανωτικά μας αποτελέσματα δεν πρέπει να
διαφεύγει της προσοχής μας η ταυτόχρονη και παράλληλα δράση που η
ΠΕΟ αναπτύσσει σε πολλούς άλλους τομείς οι οποίοι αναφέρονται
εκτενώς στην Έκθεση Δράσης.
Προτού λοιπόν στην καθαυτό οργανωτική δράση, σε συντομία πρέπει να
αναφερθούμε και στην δράση που έμμεσα ή άμεσα συνδέεται με αυτήν.

Για ένα ταξικό Συνδικαλιστικό κίνημα όπως είναι η ΠΕΟ, η κάθε μορφής
κινητοποιήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολυδιάστατης
δράσης του.
Πέραν από τις απεργίες που είναι η πιο συνήθης μορφή κινητοποίησης
και αγώνα, το κίνημα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε δράσεις
και κινητοποιήσεις για ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν την
κοινωνία.
Έγιναν πολλές δραστηριότητες, κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις, πέραν
των καθιερωμένων δραστηριοτήτων με την ευκαιρία της Πρωτομαγιάς
και της 8ης του Μάρτη.
Συνεχίσαμε
και
αναβαθμίσαμε
ουσιαστικά
τις
δικοινοτικές
δραστηριότητες σε συνεργασία με την Dev-is και τα άλλα προοδευτικά
Τ/Κυπριακά συνδικάτα.
Ζωντανέψαμε την νεκρή ζώνη. Πέραν από το κοινό γιορτασμό της
Πρωτομαγιάς και τις εκδηλώσεις για την 1 του Σεπτέμβρη,
πρωταγωνιστήσαμε στην κινητοποίηση χιλιάδων συμπατριωτών μας σε
εκδηλώσεις στήριξης των συνομιλίων και της προοπτικής της λύσης.
Η πλατφόρμα συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων στην οποία
πρωτοστατήσαμε για την δημιουργία της, οργάνωσε πολλές, σημαντικές
και μαζικές σε όγκο κινητοποιήσεις, πρωτοφανής για τα σύγχρονα
δεδομένα του τόπου μας.
Οι
Συνταξιούχοι
μας,
η
ΕΚΥΣΥ,
πραγματοποίησαν
δεκάδες
κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες. Απόδειξαν στην πράξη ότι
είναι μόνο απόμαχοι της δουλειάς, όχι της ζωής, του αγώνα και της
διεκδίκησης.
Βγήκαμε στους δρόμους για τις εκποιήσεις, για το ξεσπίτωμα των λαϊκών
οικογενειών που επίκειται αν δεν αλλάξει η πολιτική που φαίνεται ότι θα
ακολουθήσουν οι τράπεζες και τα κοράκια των τάχα επενδυτικών
ταμείων.
Οι Συντεχνίες έδωσαν σκληρές μάχες για υπεράσπιση των συλλογικών
συμβάσεων. Ξεχώρισε το 2013 η συγκλονιστική απεργία των Οικοδόμων
που κράτησε 22 μέρες παραλύοντας ολόκληρο τον κλάδο. Στον κλάδο
των ημικρατικών οργανισμών έγιναν σκληροί αγώνες για να
δημιουργηθεί μέτωπο κατά των ιδιωτικοποιήσεων και για να κτιστούν οι
προϋποθέσεις αποτελεσματικής αντίστασης. Αγώνες που εκ των
πραγμάτων κρίνονται θετικοί και αποτελεσματικοί.

Αναπτύξαμε δράσεις και πήραμε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για το
προσφυγικό και τους μετανάστες.
Στηρίξαμε και συμμετείχαμε ενεργά σε κινητοποιήσεις που οργανώνει το
Λαϊκό κίνημα όπως ενάντια στο ΝΑΤΟ, κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς
τον Λαό της Παλαιστίνης, ενάντια στον πόλεμο, αντιιμπεριαλιστές
δράσεις κλπ
Η πολύμορφη δράση της ΠΕΟ μέσα από την διοργάνωση ή την
ουσιαστική συμμετοχή, σε κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις όπως πχ
πολιτιστικές παρεμβάσεις, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χαρακτήρα,
την φυσιογνωμία και τον ιδεολογικό της προσανατολισμό.
Αξιόλογη δουλειά έγινε και από τα βοηθητικά γραφεία της Ομοσπονδίας
μας. Τα γραφεία γυναικών, νεολαίας, μεταναστών, το μορφωτικό μας
γραφείο και άλλα, ανάπτυξαν σημαντική δραστηριότητα για την οποία
επίσης υπάρχει ανάλυση και εκτίμηση στην έκθεση δράσης.
Αυτή η πολυδιάστατη δράση έγινε ταυτόχρονα και παράλληλά με την
οργανωτική μας δουλειά.
Οργανωτικά αποτελέσματα:
Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα που είχαμε
είναι ότι αντέξαμε στις πιέσεις, περιορίσαμε τις απώλειες και από το 2016
είμαστε σε πορεία επανάκτησης των δυνάμεων μας.
Πιο συγκεκριμένα στους βασικούς τομείς του πλάνου είχαμε:
1. Στην είσπραξη των συνδρομών, συγκριτικά με το 2011 έχουμε
μείωση 32.6% σε σχέση με το 2016 . Η μείωση των συνδρομών
δεν οφείλεται μόνο στην μείωση των μελών αλλά και στην μείωση
του ποσού της συνδρομής από τα μέλη. Όπου είχαμε μειώσεις
μισθών, αναλογικά μειώθηκε και το ύψος της συνδρομής.
2. Στην οργάνωση Νέων Επιχειρήσεων,
στα πέντε χρόνια που
ανασκοπούμε, οργανώσαμε 789. Ενώ δεν είναι ευκαταφρόνητος
ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων που οργανώσαμε λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες που είχαμε, εντούτοις, είναι φανερό ότι η
αδυναμία μας εντοπίζεται στο γεγονός ότι λίγες από αυτές είναι
μεγάλες επιχειρήσεις. Η αύξηση στην σύνδεση και τα πολύ καλά
αποτελέσματα στα νέα μέλη που είχαμε το 2016 και συνεχίζεται
φέτος, συγκριτικά με το αποτέλεσμα στις νέες επιχειρήσεις,
υποδηλώνει ότι βελτιώνουμε την θέση μας μέσα στις ήδη

οργανωμένες επιχειρήσεις. Αυτό είναι βέβαια θετικό. Αποδεικνύει
ότι δεν μας γύρισε ο κόσμος την πλάτη, δεν μας άγγιξε σε μεγάλο
βαθμό η απαξίωση που καλλιεργεί το σύστημα. Από την άλλη όμως
από μόνο του δεν είναι αρκετό. Πρέπει να σπάσουμε τον φόβο και
να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά στην οργάνωση νέων
επιχειρήσεων. Πήραμε αποφάσεις για το θέμα, το ΚΟΓ πρέπει να το
παρακολουθεί και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Και εδώ όμως
δεν πρέπει να χαθεί το μέτρο και η ισορροπία στις προσεγγίσεις
μας. Η εύκολη αλλά ψυχοφθόρα και καθόλου αποτελεσματική
προσέγγιση είναι να μιλούμε για τα mall, τις υπεραγορές, τα
λογιστικά γραφεία, να λέμε για τις χιλιάδες εργαζομένους που
έχουν κλπ. Αυτό είναι εύκολο, μόνο που οι διαπιστώσεις δεν
φέρνουν αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα φέρνει η συγκεκριμένη και
στοχευμένη δουλειά. Η ρεαλιστική προσέγγιση και η ανάλυση των
αντικειμενικών
δεδομένων.
Η
εμπλοκή
ολόκληρου
του
μηχανισμού, από τα πάνω μέχρι τα κάτω σε αυτό το καθήκον.
Συνεπώς αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Συγκεκριμένα, με σωστή
πληροφόρηση και με πιθανότητες επιτυχίας. Συλλογικά,
αποφασιστικά και με αυτοπεποίθηση.
3. Εγγράψαμε αυτά τα πέντε χρόνια αρκετές χιλιάδες νέα μέλη. Όπως
όμως διαπιστώνουμε και στο τομέα των νέων επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία των νέων μελών προέρχεται μέσα από τις ήδη
οργανωμένες επιχειρήσεις. Αυτό είναι μεν θετικό, αλλά από μόνο
του δεν θα αναπληρώσει τις απώλειες που είχαμε. Είναι για αυτό
που ξανατονίζουμε την σημασία της οργάνωσης νέων
επιχειρήσεων.
4. Αναφορικά με τα μέλη εφόρου, η εικόνα είναι ανάλογη με τα πιο
πάνω και είναι συνυφασμένη με τα συνολικά αποτελέσματα που
είχαμε. Βέβαια, διαφέρουν οι συνθήκες ανάλογα με τους κλάδους
και τις επιπτώσεις που είχαν από την κρίση. Για παράδειγμα στις
κατασκευές, στο μέταλλο και την βιομηχανία, η μείωση είναι
μεγαλύτερη, στις υπηρεσίες είναι πολύ χαμηλή, ενώ στα
ξενοδοχεία έχουμε ελαφριά αύξηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που
αξιολογούμε θετικά είναι ότι οι απώλειες μας οφείλονται σχεδόν
αποκλειστικά σε απολύσεις και όχι σε άλλους λόγους.
Ως αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, κατορθώσαμε να απορροφήσουμε
τους κραδασμούς που δημιούργησε η κρίση, σταθεροποιήσαμε τις
δυνάμεις μας και είμαστε τώρα σε ανοδική πορεία.
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάναμε ότι μπορούσαμε όλοι μας. Ότι
εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο για ακόμα πιο καλά αποτελέσματα. Ότι δεν
είχαμε παραλήψεις.

Οι εργαζόμενοι, φυσιολογικά, αναμένουν από την ΠΕΟ περισσότερα γιατί
ακριβώς αναγνωρίζουν ότι είναι ο γνήσιος εκφραστής των συμφερόντων
τους. Ξέρουν ότι η ΠΕΟ δεν είναι οργάνωση για τους εργαζόμενους, αλλά
οργάνωση των εργαζομένων. Αν αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην
καθημερινή μας δράση, είναι σοβαρό μειονέκτημα.
Αν για παράδειγμα, οι τοπικές επιτροπές, που είναι η καρδιά και η ψυχή,
δεν λειτουργούν, δεν συνεδριάζουν τακτικά, δεν εκλέγονται από γενικές
συνελεύσεις, δεν συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της συνδικαλιστικής
δράσης, τότε υπάρχει ουσιαστικό κενό.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να νιώθουν τα επαγγελματικά στελέχη ως δικούς
τους ανθρώπους , οι οποίοι να είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους
και να τους ενημερώνουν για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει .Να συζητούν
μαζί τους και να συναποφασίζουν τον χειρισμό των ζητημάτων που
προκύπτουν. Αδυναμίες οι οποίες παρουσιάζονται είτε έχουν σχέση με
την αποτελεσματικότητα , είτε με το περιεχόμενο και την ποιότητα των
επαφών, επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά.
Συνάδελφοι/σσες
Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της οργανωτικής θέσης της ΠΕΟ
πρέπει να συνεχίσει να είναι το πιο σημαντικό οργανωτικό μας καθήκον
την επόμενη περίοδο. Όσο πιο ισχυροί είμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικοί
είναι και οι αγώνες μας προς όφελος των εργαζομένων.
Με δεδομένη την αναγνώριση από μέρους μας αυτής της αναγκαιότητας
και κύρια με δεδομένη την πεποίθηση ότι μπορούμε, έχουμε την
δυνατότητα, μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση και
αισιοδοξία.
Χρειάζεται όμως να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί στην δράση μας.
Να δούμε την οργανωτική δουλειά πέραν από τους αριθμού. Να δούμε
και τις αδυναμίες μας κατάματα.
Αυτή η προσπάθεια δεν θα είναι εύκολη. Δεν έχουμε αυταπάτες ούτε
ψευδαισθήσεις ότι πέρασαν τα δύσκολα χρόνια και αυτά που έρχονται θα
είναι εύκολα.
Πρέπει να νικήσουμε τον φόβο και την ανασφάλεια που καλλιεργεί η
εργοδοσία στις ανοργάνωτες επιχειρήσεις και να κερδίσουμε την
εμπιστοσύνη αυτών των εργαζομένων.

Να αξιολογήσουμε τις δομές μας. Να δούμε διεξοδικά τα δεδομένα που
διαμορφώθηκαν.
Φαινόμενα κόπωσης, αναβλητικότητας, κάποιες φορές και φόβου
αντιμετώπισης των προβλημάτων, να τα κοιτάξουμε κατάματα και να τα
αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά.
Η εισαγωγή καινοτομιών στην οργανωτική δουλειά, η βελτίωση των
δυνατοτήτων της μηχανογράφησης που ήδη εφαρμόσαμε με το νέο μας
πρόγραμμα, είναι εργαλεία που θα συμβάλουν στην επίτευξη των πιο
πάνω.
Η αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών επιτροπών και η ενασχόληση μας
με τα γραφεία υπαίθρου είναι ζητήματα με τα οποία το νέο Γενικό
Συμβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί.
Συναδέλφισσες/φοι
Έχετε ενώπιον σας τα έγγραφα που αφορούν και τα οικονομικά του
κινήματος.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σε αριθμούς αφού περιέχονται με σαφήνεια
στα έγγραφα.
Θα σταθώ μόνο στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα έσοδα του κινήματος
παρουσιάζουν μείωση. Αυτό είναι φυσιολογικό, με την έννοια ότι τα
οικονομικά μας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την οργανωτική μας
κατάσταση. Η μείωση στα έσοδα ξεπερνά το 30% τα τελευταία χρόνια.
Από την άλλη, είναι επίσης γεγονός, ότι οι αποφάσεις που συλλογικά με
αυξημένο βαθμό ευθύνης και συντροφικά πήραμε, συνέβαλαν
καθοριστικά στο να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όχι μόνο το κίνημα έμεινε όρθιο, αλλά
κατορθώσαμε να μειώσουμε τα ελλείματα. Διασφαλίσαμε την
απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανισμών μας και κτίσαμε τις
προϋποθέσεις για σωστή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων μας.
Δικαιούμαστε να πάρουμε ανάσα, χωρίς όμως να εφησυχάζουμε.
Συνάδέλφισσες/φοι

Μέσα στα πλαίσια της ομιλίας μου βέβαια δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν
όλα τα ζητήματα που αφορούν την Οργανωτική μας δουλειά. Υπάρχουν
όμως με μεγάλη ανάλυση στην Έκθεση Δράσης την οποία είμαι βέβαιος
ότι μελετήσαμε. Περιλαμβάνονται και στις αποφάσεις που όλοι μαζί θα
πάρουμε αύριο.
Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, να εργαστούμε σκληρά, στοχευμένα, με
σεβασμό στις αποφάσεις που σήμερα θα πάρουμε, σε 4 χρόνια, στο
επόμενο μας Συνέδριο, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό μας να
αισθανόμαστε περήφανοι, να έχουμε ήσυχη την συνείδηση μας ότι
κάναμε ότι μπορούσαμε για να υπηρετήσουμε την υπόθεση της τάξη μας.
Κλείνοντας, νοιώθω την ανάγκη να πω το εξής.
Δεχτήκαμε μια αβυσσαλέα επίθεση. Αμυνθήκαμε οργανωμένα. Ασφαλώς
έγιναν ίσως και λάθη. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην είμαστε
τόσο αποφασιστικοί όσο έπρεπε.
Είναι λογικό να υπάρχει σε μερίδα του κόσμου μας, των μελών μας και
απογοήτευση.
Αυτούς όμως που πραγματικά έχουμε απογοητεύσει είναι τους ταξικούς
και πολιτικούς μας αντιπάλους. Όλους όσους θεώρησαν ότι μας
ξεδόντιασαν, μας έκαναν ασπόνδυλους, εξουδετέρωσαν την ικανότητα
μας να διεκδικούμε, να παλεύουμε και να κερδίζουμε!
Αυτούς ΝΑΙ! Σίγουρα τους απογοητεύσαμε.
Εμπρός λοιπόν, να απαντήσουμε με στεντόρεια φωνή σε όλους όσους
νόμισαν ότι ήρθε η ώρα να ξοφλήσουν λογαριασμούς με το κίνημα μας,
ότι, λογαριάσανε λάθος. Έχουμε ένδοξο παρελθόν. Έχουμε δυναμικό
παρόν. Έχουμε ελπιδοφόρο μέλλον! Ενωμένοι, συσπειρωμένοι, σαν μια
γροθιά , με πλήρη συναίσθηση του ιστορικού μας ρόλου.

Ζήτω το 27ον Παγκύπριο μας Συνέδριο
Ζήτω η ΠΕΟ.

