WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS
Class oriented - uniting - democratic - modern – independent – internationalist!
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Συγχαρητήρια επιστολή
του Γενικού Γραμματέα της ΠΣΟ Γιώργου Μαυρίκου προς την νέα ηγεσία της ΠΕΟ
Αγαπητοί σύντροφοι της νεοεκλεγείσας ηγεσίας της ΠΕΟ,
αγαπητή συντρόφισσα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, Γ.Γ. της ΠΕΟ,
Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ αποτελεί ήδη ιστορία μετά από 2 μέρες εργασιών.
Αναμφίβολα αποτελεί ένα Συνέδριο-σταθμό στην μακρά πορεία του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος
καθώς αφενός διεξήχθη κατά την 80η επέτειο από την ίδρυση της ΠΣΕ-ΠΕΟ και αφετέρου γιατί με τις
σημαντικές αποφάσεις και την εκλογή νέας ηγεσίας σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την εργατική τάξη
και τους ταξικούς αγώνες στην Κύπρο.
Ως Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά τα 125 μέλη του νέου
Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΟ και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχίες στους κοινούς μας αγώνες.
Ειδικότερα θα θέλαμε να συγχαρούμε την συντρόφισσα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η οποία με την εκλογή
της ως Γ.Γ. της ΠΕΟ αποτελεί την πρώτη γυναίκα επικεφαλής στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος
στην χώρα σας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με την σκληρή δουλειά και την ακλόνητη πίστη στο δίκιο και την
δύναμη της τάξη μας, η νέα ηγεσία της ΠΕΟ θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις ανάγκες των κύπριων
εργαζομένων.
Με την ολοκλήρωση του ιστορικού 28ου Συνεδρίου σας ολοκληρώνεται και η 23χρονη παρουσία
του συντρόφου Πάμπη Κυρίτση στο πηδάλιο της ΠΕΟ. Θα ήταν παράληψη μας να μην συγχαρούμε και
ευχαριστήσουμε τον τέως Γ.Γ. της ΠΕΟ και Αντιπρόεδρο της ΠΣΟ για την αταλάντευτη προσήλωση και
την σημαντική συνεισφορά της ΠΕΟ στο παγκόσμιο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια.
Οι προκλήσεις, και τα διακυβεύματα για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα τόσο στην Κύπρο
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστια, ωστόσο είμαστε βέβαιοι ότι με φάρο την ένδοξη ιστορία του
κινήματος σας και τον στέρεο ταξικό προσανατολισμό η ΠΕΟ θα συνεχίσει να υλοποιεί την ιστορική της
αποστολή μέχρι και την απελευθέρωση της εργατική τάξη στην Κύπρο και στον κόσμο. Η ΠΣΟ και το
διεθνές ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά την αμέριστη διεθνιστική
αλληλεγγύη και συμπαράσταση τους στον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους,
Μαρωνίτες, Αρμένιδες και Λατίνους, στο αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση, αξιοπρεπή δουλειά
και εργασία.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι ενισχύοντας τους στενούς συντροφικούς δεσμούς ανάμεσα στην ΠΕΟ και
την ΠΣΟ θα συνεχίσουμε την κοινή δράση στη διεθνή συνδικαλιστική αρένα.
Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Γιώργος Μαυρίκος,
Γενικός Γραμματέας ΠΣΟ
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