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Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες
Αντιπρόσωποι στο 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ
Αγαπημένε σύντροφε Πάμπη Κυρίτση, ηγέτη της ΠΕΟ και της ΠΣΟ
Συντρόφισσες και σύντροφοι της ηγεσίας της ΠΕΟ
Αγαπητοί σύντροφοι από όλες τις Τουρκοκυπριακές οργανώσεις
Εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που σήμερα έχει στη
δύναμή της αγωνιστικά συνδικάτα από 133 χώρες των πέντε ηπείρων με 105
εκατομμύρια μέλη, σας φέρνουμε ειλικρινή χαιρετισμό και τις καλύτερες ευχές μας
για ένα πετυχημένο Συνέδριο.
Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι και προσωπικά, ανθρώπινα, αισθάνομαι τιμή και
χαρά γιατί έχω την τύχη να βρίσκομαι εδώ στο ιστορικό Συνέδριο που γιορτάζει τα
80 χρόνια της Οργάνωσής σας. Σε ένα Συνέδριο τομής και συνέχειας που θα δώσει
νέες δυνατότητες και καινούρια περπατησιά, πάντα στέρεα στις αρχές του ταξικού
αγώνα, του Διεθνισμού και της αλληλεγγύης, μπολιάζοντας αρμονικά το χτές, το
παρόν και το αύριο.
Φίλες και φίλοι
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες
Η ΠΣΟ ήταν και παραμένει δεσμευμένη με συλλογικές αποφάσεις, αλληλέγγυα στον
κοινό αγώνα της ΠΕΟ και των αγωνιστικών Τουρκοκυπριακών Οργανώσεων για τη
λύση του Κυπριακού προβλήματος που θα επανενώνει τη χώρα σας. Στηρίζουμε τις
θέσεις των μελών της ΠΣΟ στο νησί γιατί πιστεύουμε ότι μπορούν να εξασφαλίσουν
μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος.
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Ταυτόχρονα ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τη δική σας για την υπεράσπιση των
Συλλογικών Συμβάσεων, για άμεσα μέτρα στήριξης ομάδων όπως οι συνταξιούχοι,
οι φοιτητές, οι μετανάστες, οι άνεργοι. Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και των
κάθε είδους κοινωνικών διακρίσεων. Για τον περιορισμό της ακρίβειας που εξανεμίζει
τα λαϊκά εισοδήματα. Απαιτούμε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της
αγοραστικής δύναμης των μισθωτών.
Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες
Διανύουμε μια περίοδο που την χαρακτηρίζουν
-

Η ένταση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας που γεννά μεγάλα προβλήματα
πρώτα από όλα και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους λαούς. Αθώοι και
άμαχοι χάνουν τις ζωές τους, εκατομμύρια οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
που υποχρεώνονται να φύγουν από τις εστίες τους αναζητώντας καλύτερες
μέρες για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Οι λαοί γίνονται πιόνια στα
γεωστρατηγικά σχέδια των ιμπεριαλιστών.

-

Η πανδημία του Κορωναιού και οι σοβαρές συνέπειες για τους λαούς και τη
ζωή όλων μας. Κυβερνήσεις και εργοδότες σε κάθε γωνιά του πλανήτη
αξιοποιούν την πανδημία για να χτυπήσουν κατακτήσεις και δικαιώματα των
εργαζόμενων. Η μαύρη εργασία, η μερική απασχόληση, η εργοδοτική
τρομοκρατία
μεγαλώνουν.
Ταυτόχρονα
δημοκρατικά
δικαιώματα,
δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες έχουν μπει σε μεγάλο κίνδυνο.
Όλοι παρακολουθούμαστε κάθε στιγμή για το κάθε τι. Η ΠΣΟ από την αρχή
της πανδημίας κάνει συγκεκριμένο αγώνα με στόχους την ολόπλευρη
ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων Υγείας σε κάθε χώρα, τη συνολική
στήριξη των υγειονομικών και τη διάθεση ασφαλών εμβολίων, δωρεάν σε
όλες τις ηπείρους. Είναι αδύνατο να εξαλειφτεί η πανδημία όταν ο πληθυσμός
στις χώρες του Τρίτου Κόσμου παραμένει απροστάτευτος και ανεμβολίαστος
επειδή οι πολυεθνικές και οι πατέντες των εμβολίων τους παρεμβάλουν
εμπόδια για τις πιο φτωχές χώρες.

-

Οι βαθιές και παρατεταμένες και επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις του
καπιταλισμού, που αναπαράγουν την κοινωνική αδικία, τη φτώχεια, την
ανεργία και την αβεβαιότητα για τους πολλούς και την υπερσυσσώρευση
κερδών για τους λίγους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κατανοητό ότι η ελπίδα και η διέξοδος για την
Παγκόσμια Εργατική Τάξη σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται
στους αγώνες των εργαζόμενων.
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Είμαστε αισιόδοξοι βλέποντας στην Ευρώπη, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική
σημαντικούς αγώνες που γεννούν ελπίδες και για την αναζωογόνηση του ίδιου του
εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Στους αγώνες αυτούς τα βασικά μας όπλα είναι η αγωνιστική μας ενότητα και ο
προλεταριακός μας διεθνισμός. Το σύνθημα της ΠΣΟ είναι κανένας μόνος του στους
ταξικούς αγώνες.
Φίλοι και φίλες
Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ετοιμάζεται για το 18ο Παγκόσμιο
Συνδικαλιστικό της Συνέδριο. Στόχος μας είναι να διοργανώσουμε ένα Συνέδριο
αγωνιστικό, Δημοκρατικό, Διεθνιστικό και ανοιχτό σε όλα τα Συνδικάτα. Η πανδημία
του κορονοϊού μας δημιουργεί δυσκολίες και εμπόδια αλλά προσπαθούμε να
περιορίσουμε στο ελάχιστο τις συνέπειες τους.
Όπως τα τελευταία 20 χρόνια της αναγέννησης της ΠΣΟ πορευτήκαμε σφιχτά μαζί
με την ΠΕΟ έτσι και τώρα μπροστά στο 18ο Συνέδριο που πρέπει να αποτελέσει ένα
νέο ξεκίνημα για πιο γρήγορα βήματα. Το 18ο Συνέδριο μπορεί και πρέπει να
αναδείξει ακόμα πιο πρωταγωνιστικό τον ρόλο της Κύπρου, την κοινή αγωνιστική
δράσης της ΠΕΟ με τις Τουρκοκυπριακές οργανώσεις μας. Είμαστε όλοι αδέλφια και
σύντροφοι στον κοινό αγώνα για το σήμερα και το αύριο.
Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι τα καλύτερα και σας ευχαριστώ όλους για την
κοινή πολύχρονη πορεία μας.
Ο αγώνας συνεχίζεται!
Ζήτω το 28 Συνέδριο της ΠΕΟ !
Ζήτω η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία!
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