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Άνοιγμα Μιχάλη Παπανικολάου, Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας Οικοδόμων, Ξυλουργών,
Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (ΠΕΟ), στο 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, σας καλωσορίζω στο σημερινό μας Συνέδριο.
Γιορτάζουμε τα 80χρονα της ΠΕΟ, ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού και συνδικαλιστικού
κινήματος του τόπου μας. Με αυτή την ευκαιρία, στρέφουμε το βλέμμα προς τα πίσω, ανασκοπούμε
και αξιολογούμε τους αγώνες, τις θυσίες και τις κατακτήσεις της εργατικής μας τάξης, που
πραγματοποιήθηκαν πρωτίστως με την καθοδήγηση της ΠΕΟ.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1930, οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές συνειδητοποίησαν την ανάγκη
οργανωτικής ενότητας και συσπείρωσης του συνδικαλιστικού κινήματος.
Το Νοέμβριο του 1941, η προσπάθεια αυτή καρποφόρησε, με αποτέλεσμα τη συνένωση των
Συντεχνιών που υπήρχαν, στην Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή, γνωστή ως ΠΣΕ.
Το 1946, η ΠΣΕ κηρύχτηκε παράνομη, με την κατηγορία της συνωμοσίας για ανατροπή του
αποικιακού καθεστώτος, ενώ όλη η ηγεσία της φυλακίστηκε.
Η κατηγορία αυτή αποτελεί τιμή για το κίνημα της ΠΕΟ. Τη θέση της ΠΣΕ κατέλαβε η Παγκύπρια
Εργατική Ομοσπονδία, που συνέχισε επάξια το έργο της.
Από τότε, η ΠΕΟ ξεκίνησε μια μεγάλη, θριαμβευτική πορεία γεμάτη αγώνες και θυσίες για τα
συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικά των εργαζομένων.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, συνεχιστές της ένδοξης αυτής 80χρονης πορείας, για να συζητήσουμε τη
δράση μας των τελευταίων 4 χρόνων και να χαράξουμε τη μελλοντική μας πορεία στους
καθημερινούς αγώνες για τα δίκαια των εργαζομένων.
Αναγνωρίζουμε όλοι τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά δε θα πρέπει να απογοητευόμαστε.
Αντίθετα, θα πρέπει να οπλιζόμαστε με πίστη και μεγαλύτερη δύναμη, για να μπορέσουμε να
διεξάγουμε με επιτυχία τους καθημερινούς μας αγώνες που έχουμε μπροστά μας.
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Η ταξική μας ενότητα, το θάρρος και η αισιοδοξία για το μέλλον, θα πρέπει να μας συντροφεύουν σε
αυτή την πορεία.
Οι δυνάμεις του κατεστημένου θα μας βρουν για ακόμα μια φορά μπροστά τους, πιστούς στα ωραία
ιδανικά μας, για τον άνθρωπο-εργαζόμενο, υπερασπιζόμενοι το δίκαιο.
Γνωρίζουμε ότι στην 80χρονη πορεία μας, τίποτα δε μας χαρίστηκε για να αλλάξει η ζωή μας.
Αντίθετα, είχαμε πάντοτε να αντιμετωπίσουμε, στο καμίνι της ταξικής πάλης, τους εκμεταλλευτές της
εργατικής μας δύναμης και τους διάφορους συμμάχους τους, με όποιο προσωπείο και εάν
παρουσιάζονταν.
Έτσι και σήμερα, από το βήμα του Συνεδρίου, θέλουμε να δηλώσουμε ότι γνωρίζουμε ποιους έχουμε
απέναντί μας, ως εργαζόμενοι που ανήκουμε στο Κίνημα της ΠΕΟ.
Οι γενεές πρωτοπόρων εργατών που έδρασαν μέσα από το Κίνημά μας, άφησαν βαριά κληρονομιά,
που μας βοηθά να αναγνωρίσουμε ότι, όσα φτιασίδια και αν χρησιμοποιούν κάποιοι, όσο και εάν
λένε ότι έφτασε το τέλος της ιστορίας, όσα και εάν υποβάλλουν έντεχνα μέσα στην κοινωνία ότι
είμαστε όλοι οι ίδιοι, εμείς θα τους χαλάμε τα σχέδια, και θα τους διαψεύσουμε και πάλι.
Θα συνεχίσουμε περήφανοι, να οργανώνουμε και να υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους του μόχθου,
που με την καθημερινή τους δουλειά παράγουν τον πλούτο, χωρίς να καρπούνται το μερίδιο που
τους αναλογεί, χωρίς να τους διαχωρίζουμε στη βάση χρώματος, φυλής ή θρησκείας, αλλά ενώνοντας
τους κάτω από τα λάβαρα του ταξικού αγώνα, για μια καλύτερη ζωή και μια ανθρώπινη κοινωνία.
Συνεχίζουμε λοιπόν τον ταξικό αγώνα, χωρίς αμφιταλαντεύσεις και ψευδοδιλήμματα, και
οργανωμένοι μπαίνουμε με αυτοπεποίθηση στη δουλειά, εκεί που μας έταξε η ιστορία, για να
μπορέσουμε να ξαναδώσουμε προοπτική στους εργαζόμενους και στον λαό της χώρας μας, για να
παραδώσουμε και εμείς με τη σειρά μας στις κατοπινές γενιές, ένα καλύτερο μέλλον, όπως έκαναν
και οι πρωτοπόροι συνάδελφοί μας, που ίδρυσαν το κίνημα της ΠΕΟ.
Ας γίνουμε η αιτία, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να ενωθούν μαζί μας λόγω των θέσεων,
ενεργειών και δράσεων μας, όλες εκείνες οι δυνάμεις που πιστεύουν σε ένα καλύτερο αύριο για τη
μικρή μας πατρίδα, δημιουργώντας ένα κοινωνικό κύμα, που θα παρασύρει αυτή την απαράδεκτη
κατάσταση που παρουσιάζεται σήμερα, και θα φέρει επιτέλους το καινούριο, το ανθρώπινο, το
ελπιδοφόρο.
Εύχομαι καλή δουλειά σε όλους, με την πεποίθηση ότι το 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ που ξεκινά σήμερα,
θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
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Όπως πάντα, προχωρούμε μπροστά, με ψηλά το κεφάλι, ηγούμενοι του δρόμου συνάδελφοι!
Ζήτω το 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ
Ζήτω ο αγώνας των εργαζομένων

