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Το Προοδευτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα της Κύπρου θεωρούσε απαραίτητη από την πρώτη 

στιγμή της ίδρυσης του την ένταξη στις γραμμές του όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως 

εθνικής καταγωγής και θρησκείας. 

 

Με κύρια χαρακτηριστικά την ενότητα, τη συνεργασία, τη συναδέλφωση, και την 

αγωνιστικότητα έδωσε τους πρώτους σκληρούς αγώνες για το οκτάωρο, τους στοιχειώδους 

όρους απασχόλησης, και υποφερτές συνθήκες εργασίας. 

 

Ακόμη και όταν οι Τ/Κ δημιούργησαν και δικές τους Συντεχνίες κυριαρχούσε η ανάγκη για 

ενότητα και αγώνες μέσα από την κοινή δράση. Είναι χαρακτηριστικοί οι σκληροί αγώνες μέσα 

από μεγάλες απεργίες στη δεκαετία του 40 κατά τους οποίους μπήκαν τα θεμέλια για τις 

μεγάλες κατακτήσεις και τη σταδιακή βελτίωση των όρων απασχόλησης και της ποιότητας ζωής 

των εργαζομένων. Τέτοιες κατακτήσεις ήταν η Συλλογική Σύμβαση, το δικαίωμα της οργάνωσης 

και διαπραγμάτευσης, ο Τιμάριθμος, η Κοινωνική Ασφάλιση και πολλά άλλα. 

 

Δυστυχώς, οι οπαδοί της διαίρεσης έσπειραν το μίσος και τη διχόνοια. Ακολούθησαν οι τραγικές 

δικοινοτικές συγκρούσεις και εγκλήματα που κατέληξαν στο πραξικόπημα και την Τουρκική 

εισβολή που διαίρεσαν την Κύπρο. 

 

Έκτοτε, η ΠΕΟ συνεχίζοντας την πολιτική της ενότητας των εργαζομένων και του λαού επεδίωξε 

ανεξάρτητα από τις όποιες δυσκολίες, την επαφή, τη συνεργασία, την επαναπροσέγγιση και τη 

φιλία πάντα με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Για το λόγο αυτό προσπαθούσε να 

δημιουργήσει συνθήκες που να υποβοηθούν τις προσπάθειες που κατά καιρούς καταβάλλοντο 

για την επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης. 

 

Σήμερα δημιουργήθηκε μια δικαιολογημένη αισιοδοξία, ότι αυτή τη φορά είναι δυνατό να 

πετύχουμε αυτό που για 41 χρόνια δεν μπορέσαμε.  

 

Εμείς που είχαμε τις επαφές με τους Τ/Κ συνάδελφους μας μπορέσαμε να κατανοήσουμε τους 

φόβους, τις ανησυχίες, και τις ανάγκες τους. Το ίδιο και οι συνάδελφοι και φίλοι μας για τους 

Ε/Κ. Το ερώτημα είναι πόσο μας άφησε η συνεχιζόμενη προπαγάνδα αυτών που δεν ήθελαν τη 

λύση να μεταφέρουμε αυτό το συναίσθημα στη μάζα των εργαζομένων και του λαού. 

 

Γνωρίζουμε όμως με σαφήνεια τι θέλουμε την επόμενη της λύσης και της επανένωσης. Αυτό 

πρέπει να το πούμε δυνατά για να ακουστεί από όλους ώστε να εφαρμόσουμε χωρίς εμπόδια τη 

λύση, να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, και να εργασθούμε για να πετύχουμε τα οράματα μας για 

την κοινωνία με σεβασμό ο ένας για τον άλλο. 

 

Θα πρέπει να γνωρίζουμε και να συνειδητοποιήσουμε από τώρα ότι στην ενωμένη Κύπρο για 

τους εργαζόμενους πρέπει να εξασφαλίζεται: 

− Η ενιαία οικονομία και η ισορροπημένη ανάπτυξη. 

− Η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας-ενιαία πολιτική απασχόλησης. 



− Ίδιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

− Γενικό Σύστημα Υγείας για όλους τους κατοίκους. 

− Ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

− Αποτελεσματική αντιμετώπιση των διακρίσεων και εξασφάλιση της ισότητας. 

− Κοινωνική προστασία για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

−  

Οι πιο πάνω βασικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζονται από το Σύνταγμα και τις Νομοθεσίες 

του Ομοσπονδιακού Κράτους. 

 

Εμείς όμως σαν Ταξικό Συνδικαλιστικό Κίνημα έχουμε υποχρέωση και καθήκον να 

εξασφαλίζουμε την εφαρμογή τους στην πράξη τουλάχιστον σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, 

και να συμβάλουμε αποφασιστικά στη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας. 

Κύριο χαρακτηριστικό της δίκαιης κοινωνίας είναι η ισορροπημένη κατανομή τους παραγόμενου 

πλούτου. Σε αυτό έχουμε να δώσουμε σκληρούς αγώνες που θα πετύχουν μόνο αν 

δυναμώσουμε τις ταξικά προσανατολισμένες οργανώσεις και πετύχουμε την κοινή δράση των 

εργαζομένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

 

Πρέπει πρώτα και κύρια όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, να επιβάλουμε ενιαία πολιτική για την απασχόληση, να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα 

εκμετάλλευσης και φτηνής εργασίας εξαλείφοντας την ανεργία. Η ελεύθερη διακίνηση στην 

αγορά εργασίας και το δικαίωμα επιλογής και διαμονής πρέπει να εξασφαλισθούν. Το σύστημα 

των εργασιακών σχέσεων πρέπει να είναι ενιαίο και να περιλαμβάνει την αναγνώριση: 

− Του δικαιώματος της οργάνωσης. 

− Της Συλλογικής διαπραγμάτευσης και της σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων. 

− Την υιοθέτηση των Διεθνών Συμβάσεων, των συστάσεων τους Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 

και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. 

 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις Νομοθεσίες πρέπει να 

διεκδικήσει την εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού των μισθών και των απολαβών σε 

όλους τους Κλάδους της Οικονομικής ζωής του τόπου. 

 

Έχουμε δουλειά να κάνουμε προς την κατεύθυνση της σύγκρισης των ωφελημάτων και των 

όρων των συλλογικών συμβάσεων με στόχο την εξίσωση τους. Κάποιοι από αυτούς είναι το 

ύψος των μισθών, ο Τιμάριθμος, ο 13ος μισθός, το Ταμείο Προνοίας, το ωράριο εργασίας, οι 

άδειες ανάπαυσης, τα σχέδια υγείας, ευημερίας, ασφάλειας κ.α. 

 

Ένα άλλο μεγάλο μέρος που αφορά τις εργασιακές σχέσεις και τους εργαζόμενους είναι η 

εργατική Νομοθεσία που περιλαμβάνει πολύ σοβαρά θέματα όπως: 

− Η Κοινωνική Ασφάλιση-Σύνταξη Γήρατος, επίδομα ανεργίας, ασθενείας κ.α. 

− Ρύθμιση των θεμάτων για τον τερματισμό της απασχόληση (αποζημιώσεις κ.α.). 

− Ασφάλεια και Υγεία στον Τόπο Εργασίας. 

− Προστασία των μισθών – κατώτατος μισθός. 

− Ίση αμοιβή και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. 

− Άδεια μητρότητας – γονική άδεια και δεκάδες άλλες Νομοθεσίες. 

 

Στις σημερινές συνθήκες που οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί το βάρος των επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης, χρειάζεται να επεκταθεί η εργατική Νομοθεσία, κατά τρόπο που να 

καταστά υποχρεωτική την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης κάθε Κλάδου. 

 



Μας περιμένει επομένως σκληρή δουλειά αν λάβουμε υπόψη μας ότι η εργοδοσία και το 

Κεφάλαιο είναι εκ προοιμίου ενωμένοι και δεν λογαριάζουν ούτε θρησκεία ούτε εθνική 

καταγωγή. 

 

Η ΠΕΟ είναι έτοιμη όπως πάντα να αναλάβει το δικό της μερίδιο ευθύνης προκειμένου οι 

εργαζόμενοι Ε/Κ και Τ/Κ να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στη μελλοντική κοινωνία της 

ενωμένης Κύπρου. 

 


