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Στό·ι άγώνα :οϋ Κυπριακού λαού, ή ΠΣΟ πάντοτε, άπό τήν πρώτη στιγμή, 
χωρίς δισταγμό η άμψιταλαντεύ::ιΞΐς, χωρίς πολιτικαντισμό η άχρο6ατισμι;,ύς πήρε 
σα.ψή χ,χί χρυστάλλινη θέση &.ρχο>ν κατα.δικάζοντας τσ πραξικόπημα και τήν εισ6ο- 
λή καί άξιώνοντας άμεση κα.ί άποτελεσματική έψα.ρμογή των άποψάσεων τοϋ ΟΗΕ 
γιά τήν Κύπρο γιά αποχώρηση Ttoy ξένων στρατευμάτων άπσ Tb νησί, Ζπιστροψη 
το>ν προσφύγων στίς έ::ιτίες τους κάτω α.π6 συνθήκες άσψαλείας, ανεύρεση τιύν αγνο
ούμε νων και επανε ναρ ξ η των διαχοινοτιχων συνομι),ιων UnU την προσωπική κα.ο- 
ο-ήγηση τοϋ Γ .Γ. τσα ΟΗΕ.
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Τήν διαβεβαίωση αύτή ε- 
δωαε ό Πρόεδρος τής ΠΣΟ 
ο. 'Ενρίκε Παστορίνο κατά 
τήν χθεσινή συνάντηση τ^ς 
τριμελοϋς άντιηροοωηείας της 
Όμοοηονδίας, συνοδευομένης 
άηό τόν Γ.Γ. της ΠΕΟ ο. Α. 
Ζιαρτίδη, μέ τόν Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Άρχιεηίοκο- 
πο Μακάριο.

Ό ο. Παοτορίνο επλεΕε 
έnίοηc. τό έγκώμιο τοϋ Προ
έδρου Μακαρίου τόν όηοίο 
χαρακτήρισε οάν ήΥέτη, τό 
όνομα τοϋ όηοίου συνδέθηκε 
μέ τούς άΥωνες τοϋ κυπρια- 
κοϋ λαοϋ.

'Επίσης τόνισε ότι ή ΠΣΟ 
γιά τήν ύλοιιοίηοη της ύηο- 
οτήρι!Ξης της ηρός τήν Κύ
προ έγκαινίαοε διαρκή έκ- 
στροτεία άλληλεγγύης άνά- 
μεοα στά 160 έκ. μέλη της 
πού είναι δοσμένα ατόν κοι
νό άγώνα γιά τή σωτηρία 
της Κύπρου.

Τ;..Ι ,..,.,. "?"Ι.... n.,,.. ,.....,., Vli,ni,-..

· Ακολούθως ό Μοκαριώτα- 
τος άνεφέρθη στήν σημερινή 
φάση τήν όποιαν διέρχεται 
τό Κυπριακό καί τόνιοε ότι 
ειλικρινής έηιθυμία της Κυ- 
βερνήσεως είναι ή δικαία κοί 
ειρηνική λύση τοϋ προβλήμα
τος. Έν ούδεμία δμως περι- 
πτώσει, είπεν ό Μοκαριώτα- 
τος, θά ύηοκύψωμεν είς τά 
διά της βίος δημιουργηθέντα 
τετελεσμένο γεγονότα.

Τέλος ό Μακαριώτοτος, έ- 
!Ξηρε τόν ρόλο τόν όποιον 
διεδραμάτιοαν καί διοδραμα- 
τίΖουν oi έργαΖόμενοι τ^ς 
Κύπρου καi οί όργανώσεις 

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ϊ 
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των — καί ιδιαιτέρως ή ΠΕΟ 
— είς τόν άγώνα τοϋ Κυπρι- 
ακοϋ λαοϋ διά οικονομικήν 
έηιβίωσιν, άνε!Ξαρτησίαν, κυ- 
ριορχίον καί έδαφικήν άκε- 
ροιότητα τ^ς πατρίδος μας.

Η ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΣΤΟΡΙΝΟ

Τό πλήρες κείμενο τ^ς 
προσφώνηοης τού ο. Παοτο
ρίνο πρόc: τόν Μοκοριώτατο 
έχει ώς έξης:

«Μόc: περιηοιεί ιδιαίτερη 
τιμή τό γεγονόc: ότι εϊχατε 
τήν καλωσύνη νά μόc: δεχθεί
τε. Είναι τιμή γιό μένα καί 
τά ύηόλοιπα μέλη τικ άντι-

Άπό τήν συνάντηση ττ)ς άντιπρι;,σωπείας της ΠΣΩ μέ τον Μσ.χα,ριώτοιτο.

προοωnείαc: Tnc: Παγκόσμιας 
Σuνδικαλιοτικηc: Όμοσπονδί- 
αc: νά γίνουμε δεκτοί άηό 
Σόc:, εναν ήγέτη τού όηοίου 
τό όνομα ουνεδέθη δρρηκτα 
μέ τούc: μακροχρόνιους, δύ
σκολους έθνικοαηελευθερωτι- 
κούc: άγώνεc: τοϋ κυπριακού 
λαοϋ. Τό όνομα σας, Μακα- 
ριώτατε, είναι γνωστό σέ μός, 
στήν ΠΣΟ, οάν τό Ονομα έ- 
νός άητόητου όγωνιστη γιά 
τήν διαφύλα!Ξη τnc: έλευθε- 
ρίας, όνε!Ξαρτηοίας, κυριαρ
χίας καί έδαφικηc: όκεραι6- 
τητας Tfic: χώραc: οαc:, ένάν- 

^_^^KM^w;:micej:^— ■

τια στic: άδιάκοnεc: δολοηλο- 
κίεc: των διεθνών Ιμπεριαλι
στικών, Νατοϊκών κύκλων καί 
τών προκτόρων τοuc:.

Στόν άγώνα αύτό τοϋ λα
οϋ σας ή ΠΣΟ πάντοτε, ά
ηό τήν πρώτη στιγμή, χωρίς 
δισταγμούς η άμφιταλαντεύ- 
σειc:, χωρίc: πολιτικαντισμό η 
άκροβατιομούc: πήρε σαφή καί 
κρυστάλλινη θέση άρχων.

Καταδικάσαμε τό ηρα!Ξικό- 
πημα τnc: 15ης ·Ιουλίου, ό- 
nωc: καταδικάσαμε καί τήν 
τουρκική έηιδρομή. Καταδι

1

κάζουμε τήν συνεχιΖόμενη 
κατοχή μεγάλου τμήματοc: Tnc: 
Κύπρου άηό τόν εισβολέα ..

ΎποστηρίΖουμε άηοφοοιστι- 
κά καί μέ συνέπεια:

-Τήν όμεοη καί άποτελε
σματική έφαρμογή των ηερί 
Κύπρου άηοφάσεων των 'Η
νωμένων Εθνών.

-Τήν δμεση άποχώρηση 
ολων των !Ξέ-νων στρατευμά
των άηό τήν Κύπρο.

-Τήν έηιοτροφή όλων των
8------- ^ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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απο τον I .1 . της HbU σ. Α. 
Ζιαρτίδη, μέ τόν Πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκο
πο Μακάριο.

Ό σ. Παστορίνο έπλεξε 
έπίσης τό εγκώμιο τοΰ Προ
έδρου Μακαρίου τόν όποιο 
χαρακτήρισε σάν ήγέτη, τό 
όνομα τοϋ όποιου συνδέθηκε 
μέ τούς αγώνες τοϋ κυπρια
κού λαού.

Επίσης τόνισε ότι ή ΠΣΟ 
γιά τήν ύλοποίηση τής ύπο- 
στήριΕης της πρός τήν Κύ
προ έγκαινίασε διαρκή έκ- 
στρατεία αλληλεγγύης άνά- 
μεσα στό 160 έκ. μέλη της 
πού είναι δοσμένα στόν κοι
νό αγώνα γιά τή σωτηρία 
τής Κύπρου.

Τέλος τόνισε ότι χωρίς 
τήν ύπεύθυνη πολιτική τής 
ΠΕΟ καί τών άλλων συνδι
καλιστικών οργανώσεων, θά 
ήταν δύσκολο νά έπουλωθοΰν 
οί πληγές καί νά άνακάμψει 
ή οικονομία τού τόπου.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Απαντώντας ό Πρόεδρος 
Μακάριος, έξέφρασε βαθειά 
ικανοποίηση καί χαράν πού 
είχε τήν εύκαιρία νά δεχθεί 
τήν άντιπροσωπείαν τής ΠΣΟ 
μέ έπικεφαλής τόν Πρόεδρό 
της-

Παρακολουθώ ατενώς, εί- 
πεν ό Μακαριώτατος, τάς δι
αφόρους έκδηλώσεις άλλη- 
λεγγύης τής όργανώσεώς σας 
πρός τόν άγώνα τοΰ Κυπρια
κού λαού. Εκτιμώ βαθύτατα 
τήν στάση καί τις θέσεις τής 
ΠΣΟ όσον άφορό τό Κυπρι
ακό πρόβλημα καί δύναμαι νά 
εϊπω ότι αύται συμπίπτουν 
πλήρως πρός τάς ΐδικάς μας.

Ακολούθως, έξέφρασε εύ- 
χαριστίες καί έκτίμηση γιά 
τήν διαρκή έκστρατεία άλλη- 
λεγγύηο τής πανισχύρου Διε
θνούς Όργανώσεώς τών έρ- 
γαζομένων πρός τήν Κύπρο.

Αί έκδηλώσεις αύταί, τό
νισε, αποτελούν πολύτιμον 
συμπαράστασιν πρός ήμάς 
καί έμψυχώνουν τόν Κυπρια
κόν λαό.

ειρηνική λύση τοΰ προβλήμα
τος. Εν ούδεμία όμως περι- 
πτώσει, είπεν ό Μακαριώτα
τος, 0ά ύποκύψωμεν εις τά 
διά τής βίας δημιουργηθέντα 
τετελεσμένα γεγονότα.

Τέλος ό Μακαριώτατος, έ- 
ξήρε τόν ρόλο τόν όποιον 
διεδραμάτισαν καί διαδραμα
τίζουν οί έργαζόμενοι τής 
Κύπρου καί οί οργανώσεις

Η ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΣΤΟΡΙΝΟ

Τό πλήρες κείμενο τής 
προσφώνησης τού σ. Παστο
ρίνο πρός τόν Μακαριώτατο 
έχει ώς έξης:

«Μάς περιποιεΐ ιδιαίτερη 
τιμή τό γεγονός ότι είχατε 
τήν καλωσύνη νά μάς δεχθεί
τε. Είναι τιμή γιά μένα καί 
τά ύπόλοιπα μέλη τής άντι-

ί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ί 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΣΟ I

«Σήμερα ΠΕΜΠΤΗ, 13.5.76
9.30 π.μ. Μετάβαση τής άντιπροσωπείας στή Λεμεσό.5 

«11.00 π.μ. Γνωριμία μέ συντεχνιακά στελέχη τής ΠΕΟ$ 
5 Λεμεσού. 2;
« Απόγευμα: Επισκέψεις σέ έργοστάσια καί τόπους 
£ δουλειάς.
« 7.30 μ.μ. Επίσημη πανηγυρική πανεργατική συγκέν-5: 
g τρώση πρός τιμή τοΰ Προέδρου τής ΠΣθΊί:
« Κύριοι ομιλητές οί σ. Α. Ζιαρτίδης καΐ5:
g Ε. Παστορίνο. £
|πΑΡΑΣΚΕ1Ή, 14.5.76

& 8.30 π.μ. Επίσκεψη στά γραφεία τής ΣΕΚ.
« 9.30 π.μ. Επίσκεψη σέ έργοστάσια στή Λευκωσία. 5
g 11.30 π.μ. Συνάντηση μέ Ε.Σ. ΠΕΟ. 8
S 4.00 μ.μ. Επίσκεψη στήν ΕΤΥΚ. 5:
g 5.00 μ.μ. Επίσκεψη στήν ΠΑΣΥΔΥ. ζ.
8ΣΑΒΒΑΤ0Ν, 15.5.76
£ 11.00 π.μ. Διάσκεψη Τύπου (οίκημα ΠΕΟ Λευκωσίας).^; 
« Αναχώρηση τής άντιπροσωπείας γιά τήν Πάψο. Γνωρι-;{; 
£μία μέ στελέχη τής ΠΕΟ Πάφου.
ΒκϊΡΙΑΚΗ, 16.5.76 #
ί 7.30 μ.μ. ‘Επίσημο δείπνο μέ τήν ήγεσία τής ΠΕΟ.
£ · Ή αντιπροσωπεία τής ΠΣΟ αναχωρεί τήν# 
g προσεχή Δευτέρα, 17 Μαίου. J

Awrin/ri £vftp uni θά έγετε
ματοςΤΙης χώρας του.

Άπό τήν συνάντηση τής Αντιπροσωπείας τής ΠΣΟ μέ τόν Μακαριώτατο.

προσωπείας τής Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδί
ας νά γίνουμε δεκτοί άπό 
Σάς, έναν ήγέτη τού όποιου 
τό όνομα συνεδέθη άρρηκτα 
μέ τούς μακροχρόνιους, δύ
σκολους έθνικοαπελευθερωτι- 
κούς αγώνες τού κυπριακού 
λαού. Τό όνομα σας, Μακα- 
ριώτατε, είναι γνωστό σέ μάς, 
στήν ΠΣΟ, σάν τό όνομα έ- 
νός άπτόητου άγωνιστή γιά 
τήν διαφύλαξη τής έλευθε- 
ρίας, άνεξαρτησίας, κυριαρ
χίας καί έδαφικής άκεραιό- 
τητας τής χώρας σας, ένάν-

τια στις αδιάκοπες δολοπλο
κίες τών διεθνών ιμπεριαλι
στικών, Νατοϊκών κύκλων καί 
τών πρακτόρων τους.

Στόν άγώνα αυτό τοΰ λα- 
οΰ σας ή ΠΣΟ πάντοτε, ά
πό τήν πρώτη στιγμή, χωρίς 
δισταγμούς ή άμφιταλαντεύ- 
σείς, χωρίς πολιτικαντισμό ή 
άκροβατισμούς πήρε σαφή καί 
κρυστάλλινη θέση άρχών.

Καταδικάσαμε τό πραξικό
πημα τής 15ης Ιουλίου, ό
πως καταδικάσαμε καί τήν 
τουρκική έπιδρομή. Καταδι

κάζουμε τήν συνεχιζόμενη 
κατοχή μεγάλου τμήματος τής 
Κύπρου άπό τόν εισβολέα.

Υποστηρίζουμε άποφασιστι- 
κά καί μέ συνέπεια:

— Τήν άμεση καί άποτελε- 
σματική έφαρμογή τών περί 
Κύπρου άποφάσεων τών Η
νωμένων Εθνών.

— Τήν άμεση άποχώρηση 
όλων τών ξένων στρατευμά
των άπό τήν Κύπρο.

— Τήν έπιστροφή όλων τών
------------ >ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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εΐρηνη ανάμεσα στούς λαούς.
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προσφύγων στις έστίες τους 
ύπό συνθήκες άσφαλείας.

— Τήν ύπό τοΰ ΟΗΕ άνά- 
ληψη προσπαθειών γιά τήν ε
πισήμανση καί άπελευθέρωση 
τών άγνοουμένων προσώπων, 
καί

— Τήν έπανέναρξη τών δι- 
ακοινοτικών συνομιλιών ύπό 
τήν προσωπική καθοδήγηση 
τοΰ Γ.Γ. τοΰ ΟΗΕ.

Γιά τήν ύλοποίηση τών ά- 
νωτέρω θέσεων, Μακαριώτα- 
τε, ή Παγκόσμια Συνδικαλι
στική ’Ομοσπονδία, έγκαινία- 
σε μιά διαρκή έκστρατεία άλ-
ληλεγγύης 
μέρος τής 
ή παρούσα 
νήσο. Τήν

δωση τού άγώνα σας, γιά 
ένα καλύτερο, εύτυχισμένο 
μέλλον γιά τήν Κύπρο καί 
τόν λαό της, "Ελληνες καί 
Τούρκους.

Ό σ. Παστορίνο συνοδευ- 
όμενος άπό τό Γ.Γ. τής ΠΕΟ 
σ. Ζιαρτίδη, είχε έπίσης χθες 
συνάντηση μέ τόν Υπουργό 
’Εργασίας κ. Μάρκο Σπανό, 
έπίσημη συνάντηση μέ τό Ε. 
Γρ. τής ΠΕΟ, άντιπροσωπεία 
τής Επιτροπής συγγενών ά- 
γνοουμένων καί τήν Παγκύ- 
πρια Επιτροπή Προσφύγων.

Τό βράδυ παρευρέθη σέ 
δεξίωση πού έδωσε πρός τι
μή του ή ΠΕΟ στό μέναοο

άντιπροσωπεία τής ΠΣΟ έ- 
πεσκέφθη τούς προσφυγικούς 
καταυλισμούς «Τσιακκιλερή» 
καί «Κότσιηνες».

Στόν καταυλισμό «Τσιακκι- 
λερή» προσφώνησαν τούς ύ
ψηλούς έπισκέπτες οί κ. κ. 
Σπύρος Ζήσιμος καί Θεοδό
σης Μενοίκου Γραμματέας 
καί Πρόεδρος τής Επιτροπής 
προσφύγων άντιστοίχως. Στις 
«Κότσιηνες» προσφώνησε τήν 
άντιπροσωπεία ό Πρόεδρος 
τής Επιτροπής τοΰ καταυλι
σμού κ. Γιάννης Σακκάς.

Οί έκπρόσωποι τών έκτο- 
πισμένων καλωσόρισαν τούς

πρόβλημα μονάχα τοΰ λαού 
της, άλλά αφορά όλες τις 
δυνάμεις πού άγωνίξονται γιά 
τήν ανεξαρτησία, τήν πρόοδο 
καί τήν κοινωνική δικαιοσύ
νη» .

«Επιθυμώ νά σάς διαβε
βαιώσω, συνέχισε ό σ. Πα
στορίνο, ότι ή ΠΣΟ ύποστη- 
ρίξει πλήρως τά αιτήματα 
σας. Απαιτεί τήν άμεση έ- 
φαρμογή τών άποφάσεων τοΰ 
ΟΗΕ γιά τήν Κύπρο καί κά- 
λεσε τήν διεθνή έργατική τά
ξη νά εντείνει τήν άλληλεγ- 
γύη της γι’ αύτόν τόν σκο
πό.

«*Η έπίσκεωπ μας ποόσθε-
πρός τήν Κύπρο, 
οποίας είναι καί 

επίσκεψη μας στή 
εκστρατεία αύτή

θά τήν συνεχίσουμε καί θά 
τήν διευρύνουμε. ’Όλες οί 
δυνάμεις τής ΠΣΟ, όλες οί 
εθνικές όργανώσεις — μέλη 
της σ’ ολόκληρο τόν κόσμο 
καί τά 160 έκατομμύρια έρ- 
γαξομένων πού είναι οργα
νωμένα σ’ αύτές, είναι δο
σμένες στόν άγώνα, στόν κοι
νό άγώνα, γιά τήν σωτηρία 
τής Κύπρου.
Μακαριώτατε,

Είναι ύπερήφανος καί εύ- 
τυχής ό κυπριακός λαός πού 
έχει Εσάς σάν ήγέτη του. 
Πρέπει όμως νά πώ ότι καί 
Σείς πρέπει νά αίσθάνεσθε ύ
περήφανος καί εύτυχής διότι 
ήγεϊσθε ένός τέτοιου λαού 
τμήμα καί καμάρι τού όποιου 
είναι ή έργατική τάξη, οί έρ- 
γαξόμενοι τής Κύπρου. Καί 
οφείλω, Μακαριώτατε, σάν ή- 
γέτης τής ΠΣΟ, νά τονίσω 
ότι εκτιμούμε βαθύτατα τήν 
προσφορά τών Κυπρίων έργα- 
Ζομένων καί τών συνδικαλιτι- 
κών τους οργανώσεων — ι
διαίτερα τής ΠΕΟ — στόν 
άγώνα πού διεξάγεται γιά έ- 
θνική έπιβίωση καί οικονομι
κή άναστήλωση.

Χωρίς τήν συνετή καί ύ- 
πεύθυνη πολιτική τής ΠΕΟ 
καί τών άλλων συνδικαλιστι
κών οργανώσεων τής Κύπρου 
θά ήταν πολύ δύσκολο — άν 
όχι άδύνατο — νά έπουλω- 
θούν οί πληγές, νά άνακάμ- 
ψει ή οικονομία, νά άντιμε- 
τωπισθούν έπιτυχώς τά πολ
λαπλά προβλήματα τής προ
σφυγιάς καί άνεργίας, μέ άλ
λα λόγια νά συμπτυχθεϊ καί 
ισχυροποιηθεί τό παλλαϊκό μέ-

στον καταυλισμόΟ σ. Παστορίνο μίλα σέ συγκέντρωση προσφύγων 
«Τσιακκιλερή» στή Λάρνακα.

τωπο σωτηρίας 
κού λαού.

Τελειώνοντας, 
τε, θά ήθελα νά

τοΰ κυπρια-

Μακαριώτα- 
σάς διαβίβα

σω τις θερμότερες εύχές τής 
ήγεοίας τής ΠΣΟ γιά εύό-

“10 μήνυμα μυι, ιιρ<

της στή Λευκωσία.
Ό σ. Παστορίνο έφθασε 

στήν Κύπρο στις 11 π.μ. τής 
Δευτέρας 10.5.76.

Σέ δηλώσεις του πρός τούς 
δημοσιογράφους στό άερο- 
δρόμιο Λάρνακας έξέφρασε 
τή χαρά του γιατί βρίσκεται 
στήν Κύπρο, καί τήν ισχυρή 
άλληλεγγύη τής ΠΣΟ πρός 
τόν λαό μας. (Τις δηλώσεις 
τού σ. Παστορίνο στό άερο- 
δρόμιο Λάρνακας δημοσιεύου-

ύψηλούς επισκέπτες καί έξέ- 
φρασαν τήν συγκίνηση καί 
τις εύχαριστίες τών προσφύ
γων καί τού Κυπριακού λα
ού γιά τήν αλληλεγγύη τής 
ΠΣΟ καί τής διεθνούς έργα- 
τικής τάξης στόν αγώνα τής 
Κύπρου.

Τόνισαν ότι ή αλληλεγγύη 
τών 160 έκατομμυρίων μελών 
τής ΠΣΟ «μάς δίνει κουρά
γιο καί άντοχή, μάς δείχνει

σε, ό Πρόεδρος τής ΠΣΟ, 
δέν έκφράξει μια γενική άλ-
ληλεγγύη, αλλά άποσκοπεϊ
στό νά τονίσει τήν συγκεκρι
μένη άλληλεγγύη μας στά 
προβλήματα σας. Κατανοού- 
μεν τό δράμα σας. Βλέπου
με τις προσπάθειες τής κυ
βέρνησης Μακαρίου γιά νά 
τό μετριάσει, κτίζοντας σπί-
τια γιά νά φύγετε 
άντίσκηνα. «Εμείς,

με στήν 5η σελίδα.).
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Τό πρωί τής Τρίτης, 
νοδευόμενος άπό τόν

συ- 
Γ.Γ.

τής ΠΕΟ σ. Α. Ζιαρτίδη, ό 
σ. Ε. Παστορίνο καί ή συνο
δεία του έπισκέφθηκε τή Λάρ
νακα.

"Υστερα άπό συνάντηση 
γνωριμίας μέ τήν καθοδήγη
ση των Συντεχνιών ΠΕΟ Λάρ-

ότι δέν είμαστε μόνοι ■ 
άγώνα μας» καί ξήτησαν 
συνέχιση καί ένταση τής 
θνούς άλληλεγγύης.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

στόν 
τήν 
διε-

θα 
νά
τια 
λά

άγωνισθοΰμε μαξί 
μήν μείνουν αύτά

άπό τά 
τόνισε, 

σας γιά 
τά σπί

τά μόνιμα σπίτια σας, άλ- 
νά επιστρέφετε μέ άσφά-

νακας
t, ιυυς

καί Αμμοχώστου, ή

Απαντώντας ό σ. Παστο
ρίνο τόνισε ότι: «Ή ΠΣΟ, 
άπό τήν πρώτη στιγμή τοΰ 
άγώνα σας βρέθηκε στό πλευ
ρό τής Κύπρου. Γιά τήν ΠΣΟ 
είναι καθαρό, ότι τό πρόβλη-

λεία στις πόλεις και τά χω
ριά σας, στά σπίτια καί τις 
περιουσίες σας».

Καταλήγοντας ό Πρόεδρος 
τής ΠΣΟ κ. Ένρίκε Παστο
ρίνο, έπανέλαβε τήν διαβε
βαίωση ότι ή αλληλεγγύη τής 
ΠΣΟ καί των 160 έκατομ-

μα τής Κύπρου δεν είναι
μυρίων της πρός τήν Κύπρο
θά

cAAqveq και ιυυρκους
έργαξόμενους τής Κύπρου, τό μήνυμα μας πρός τόν Κυ
πριακό λαό είναι τούτο: 'Ενώστε τις δυνάμεις σας στήν 
πάλη ενάντια στόν κοινό εχθρό, ένάντια σ’ αύτούς πού επι
βουλεύονται τήν ανεξαρτησία, κυριαρχία καί τό άδέσμευτο 
τής πατρίδας σας. Άγωνισθεϊτε μαξί, "Ελληνες καί Τούρ
κοι, γιά νά σώσετε τήν Κύπρο, νά τήν μετατρέψετε σέ μιά 
εύτυχισμένη χώρα στήν οποία νά ξήσετε ειρηνικά καί συνα-

I ραμματέας τής ’ίδιας συνδι
καλιστικής οργάνωσης.

Μεταξύ τών χρόνων 1951 
και 1959, όσ. Παστορίνο διε- 
τέλεσε μέλος τής Βουλής τών 
’Αντιπροσώπων σάν βουλευ
τής του Κομμουνιστικού Κόμ
ματος τής χώρας του.

δυναμώνει συνεχώς.
· ·|--- , ; .

σπονδίας, θέση στήν οποία
παραμένει μέχρι σήμερα.
Τό 1973 ό σ. Ένρίκε Παστο- 

ρίνο τιμήθηκε μέ τό Παράση
μο Λένιν γιά τήν ενεργό συμ
βολή του στόν αγώνα γιά τήν 
ειρήνη ανάμεσα στους λαούς.



Ο ΠΑΣΤΟΡΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στιγμιότυπο άπό τήν συνάντηση γνωριμίας τού σ. Παστορίνο μέ τό ’Εκτελε
στικό Γραφείο τής ΙΙΕΟ.

Ηγέτες τής ΠΕΟ, ύποδέχθησαν τήν περ. Δευτέρα τήν άγτιπροσωπεία τής 
ΙΙΣΟ, |Γ επικεφαλής τον σ. Παστορίνο (δεύτερος από δεξιά) .

ΠΑΣΤΟΡΙΝΟ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΜΑΖΙ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΕΧΘΡΟ
• Ή δήλωση τοϋ Προέδρου τής ΠΣΟ στό αεροδρόμιο Λάρνακας (10.5.1976)

Είναι μέ ιδιαίτερη χαρά καί δωηρή συγκίνηση πού ή 
αντιπροσωπεία μας έπισκέπτεται τήν Κύπρο. Χαιρόμαστε 
γιατί στην διάρκεια τού προσεχούς επταημέρου θά έχουμε 
τήν εύκαιρία σέ άμεση έπικοινωνία μέ τόν Κυπριακό λαό 
νά διαδηλώσουμε τήν ισχυρή άλληλεγγύη τών 160 εκατομ
μυρίων έργα£ομένων μελών τής ΠΣΟ πρός τόν άγώνα πού 
διεξάγει. Χαιρόμαστε επίσης γιατί θά μάς δοθεί ή εύκαιρία 
νά συναντηθούμε μέ τόν Πρόεδρο Μακάριο, τό όνομα τού 
όποιου είναι στενά συνδεδεμένο μέ τούς μακροχρόνιους ά- 
γώνες τού Κυπριακού λαού γιά έθνική άνεδαρτησία καί κυ
ριαρχία, ένάντια στις επιβουλές τού διεθνούς 'Ιμπεριαλισμού.

« Αλλά είναι καί μέ ίωηρή συγκίνηση πού επισκεπτό
μαστε τήν Κύπρο. Ή κατοχή από τά Εένα έπιδρομικά στρα
τεύματα τού 40% τού Κυπριακού έδάφους, ή ϋπαρΕη 200. 
000 προσφύγων, τό δράμα τών συγγενών άγνοουμένων 
προσώπων — όλα αύτά δέν μπορούν νά μάς άφήσουν α
συγκίνητους.

«Ή άντιπροσωπεία μας αισθάνεται τήν άνάγκη νά α
πευθυνθεί πρός τόν Κυπριακό λαό — "Ελληνες καί Τούρ- 

όσο καί σ ολόκληρο τόν κόσμο.
«Είναι άκριβώς μέ βάση αύτές τις άρχές πού ή ΠΣΟ 

ύποστηρίΖει ενεργά καί άνεπιφύλακτα τόν Κυπριακό λαό. 
Ή έπίσκεψη τής άντιπροσωπείας μας έντάσσεται μέσα στά 
πλαίσια τής διαρκούς εκστρατείας άλληλεγγύης τής 'Ομο
σπονδίας μας πρός τήν Κύπρο. Ελπίζουμε πώς ή έπίσκεψη 
μας θά συμβάλει στήν παραπέρα ώθηση τής διεθνούς άλ- 
ληλεγγύης καί συμπαράστασης πρός τούς Κυπρίους έργα- 
ζομένους, ολόκληρο τόν Κυπριακό λαό».

IMOFRVMKO ^ΗΜ0Ε1«>ΙΑ
Ό Πρόεδρος τής ΠΣΟ σ. 

Παστορίνο γεννήθηκε στό 
Μοντεβιδέο τής Ουρουγουάης 
στις 6 Μαρτίου 1918. Εργά
της υποδηματοποιίας, έξελέ- 
γη γραμματέας τής συντεχνί
ας του κλάδου τό 1940. Τό 
1946 έξελέγη γραμματέας

"Υστερα άπό τήν ένοποί- 
ηση του συνδικαλιστικού κινή
ματος τής Ουρουγουάης, έξε
λέγη Γενικός Γραμματέας τής 
’Εθνικής "Ενωσης Εργαζομέ
νων, θέση τήν όποια διατη
ρεί μέχρι σήμερα.



Ηγέτες τής ΠΕΟ, ύποοέχθησαν 
ΠΣΟ, μ’ επικεφαλής τον

την περ. Δευτέρα την αντιπροσωπεία τής 
σ. Παστορίνο (δεύτερος από δεξιά) .

Στιγμιότυπο άπδ την συνάντηση γνωριμίας του σ. ΐιαστορινο με 
στικό Γραφείο τής ΠΕΟ.

το

ΠΑΣΤΟΡΙΝΟ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΜΑΖΙ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΕΧΘΡΟ
• *Η δήλωση τοϋ Προέδρου τής ΠΣΟ στό αεροδρόμιο Λάρνακας (10.5.1976)

Είναι μέ ιδιαίτερη χαρά καί ζωηρή συγκίνηση πού ή 
αντιπροσωπεία μας έπισκέπτεται τήν Κύπρο. Χαιρόμαστε 
γιατί στήν διάρκεια τού προσεχούς επταημέρου θά έχουμε 
τήν ευκαιρία σέ άμεση επικοινωνία μέ τον Κυπριακό λαό 
νά διαδηλώσουμε τήν ισχυρή άλληλεγγύη των 160 εκατομ
μυρίων εργαζομένων μελών τής ΠΣΟ προς τόν αγώνα πού 
διεξάγει. Χαιρόμαστε επίσης γιατί θά μάς δοθεί ή ευκαιρία 
νά συναντηθούμε μέ τόν Πρόεδρο Μακάριο, τό όνομα τού 
όποιου είναι στενά συνδεδεμένο μέ τούς μακροχρόνιους ά- 
γώνες τού Κυπριακού λαού γιά εθνική άνεξαρτησία καί κυ
ριαρχία, ένάντια στις έπιβουλές τού διεθνούς ‘Ιμπεριαλισμού.

« Αλλά είναι καί μέ ζωηρή συγκίνηση πού επισκεπτό
μαστε τήν Κύπρο. Ή κατοχή άπό τά ξένα έπιδρομικά στρα
τεύματα τού 40% τού Κυπριακού έδάφους, ή ύπαρξη 200. 
000 προσφύγων, τό δράμα των συγγενών άγνοουμένων 
προσώπων — όλα αύτά δέν μπορούν νά μάς άφήσουν ά- 
συγκίνητους.

«Ή αντιπροσωπεία μας αισθάνεται τήν άνάγκη νά α
πευθυνθεί πρός τόν Κυπριακό λαό — 'Έλληνες καί Τούρ
κους — καί νά τούς μεταφέρει τόν θερμό άγωνιστικό χαι
ρετισμό τής ΠΣΟ καί τών έκατομμυρίων μελών της άπό ο
λόκληρο τόν κόσμο.

«Τό μήνυμα μας πρός τούς Έλληνες καί Τούρκους 
έργαζόμενους τής Κύπρου, τό μήνυμα μας πρός τόν Κυ
πριακό λαό είναι τούτο: Ενώστε τις δυνάμεις σας στήν 
πάλη ένάντια στον κοινό εχθρό, ενάντια σ’ αύτούς πού επι
βουλεύονται τήν ανεξαρτησία, κυριαρχία καί τό άδέσμευτο 
|τής πατρίδας σας. Άγωνισθεϊτε μαζί, Έλληνες καί Τοΰρ- 
κοι, γιά νά σώσετε τήν Κύπρο, νά τήν μετατρέψετε σέ μιά 
εύτυχισμένη χώρα στήν όποια νά ζήσετε ειρηνικά καί συνα- 
δελφωμένα. Σ’ αύτό σας τόν αγώνα έχετε καί θά έχετε 
τήν πίό θερμή ύποστήριξη τού διεθνούς συνδικαλιστικού μας 
κινήματος, όλων τών φιλειρηνικών δυνάμεων τού κόσμου.

«Γνωρίζουμε ότι ή περίοδος τής έπίσκεψης μας συμ
πίπτει μέ μιά κρίσιμη περίοδο, κατά τήν οποία καταβάλλον
ται έντονες προσπάθειες νά άποφευχθεί οριστικό ναυάγιο 
τών ένδοκυπριακών συνομιλιών. Ή ΠΣΟ έπιθυμεί νά έκ- 
φράσει τήν ζωηρή άνησυχία της γιά τήν στασιμότητα τών 
ένδοκυπριακών καί τήν εκκρεμότητα τού Κυπριακού. Ιέ- 
ρουμε ότι ή στασιμότητα αύτή είναι τό άποτέλεομα τής ά- 
διάλλακτης καί μή έποικοδομητικής στάσης τής Τουρκίας 
*καΐ τών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων πού τήν ενθαρρύνουν 
ίκαΐ τήν ύποστηρίζουν. Όπως καί στό παρελθόν έτσι καί 
τώρα ύπογραμμίζουμε τήν άνάγκη έξεύρεσης ειρηνικής καί 
δ-καιης λύσης τού προβλήματος μέ βάση τά ψηφίσματα καί 
τις άρχές τών 'Ηνωμένων Εθνών. Ή διεξαγωγή ούσιαστι- 
κών καί εποικοδομητικών διακοινοτικών συνομιλιών ύπό τήν 
αιγίδα τού Γ.Γ. τού ΟΗΕ άσφαλώς θά ουμβάλει πολύ στήν 
ταχεία διευθέτηση τού Κυπριακού πρός τό συμφέρον τής 
διατήρησης τής ειρήνης τόσο στήν νήσο καί τήν περιοχή--- - - - - - -

όσο καί σ’ ολόκληρο τόν κόσμο.
«Είναι άκριβώς μέ βάση αύτές τις άρχές πού ή ΠΣΟ 

ύποστηρίζει ένεργά καί άνεπιφύλακτα τόν Κυπριακό λαό. 
Ή έπίσκεψη τής άντιπροσωπείας μας έντάσσεται μέσα στά 
πλαίσια τής διαρκούς έκστρατείας άλληλεγγύης τής ‘Ομο
σπονδίας μας πρός τήν Κύπρο. Ελπίζουμε πώς ή έπίσκεψη 
μας θά συμδάλει στήν παραπέρα ώθηση τής διεθνούς άλ- 
ληλεγγύης καί συμπαράστασης πρός τούς Κυπρίους έργα· 
ζομένους, ολόκληρο τόν Κυπριακό λαό».

Ό Πρόεδρος τής ΠΣΟ σ. 
Παστορίνο γεννήθηκε στό 
Μοντεβιδέο τής Ουρουγουάης 
στις 6 Μαρτίου 1918. Εργά
της υποδηματοποιίας, έξελέ- 
γη γραμματέας τής συντεχνί
ας τού κλάδου τό 1940. Τό 
1946 έξελέγη γραμματέας 
τής Γενικής "Ενωσης Εργα
ζομένων τής χώρας καί ακο
λούθως, τό 1951, Γενικός 
Γραμματέας τής ίδιας συνδι
καλιστικής οργάνωσης.

Μεταξύ τών χρόνων 1951 
καί 1959, ό σ. Παστορίνο διε- 
τέλεσε μέλος τής Βουλής τών 
’Αντιπροσώπων σαν βουλευ
τής τού Κομμουνιστικού Κόμ
ματος τής χώρας του.

"Υστερα άπό τήν ένοποί- 
ηση τού συνδικαλιστικού κινή
ματος τής Ουρουγουάης, έξε
λέγη Γενικός Γραμματέας τής 
Εθνικής Ένωσης Εργαζομέ
νων, θέση τήν οποία διατη
ρεί μέχρι σήμερα.

Τό 1957 έξελέγη αντιπρό
εδρος τής ΠΣΟ. Τό 1969, 
τό 7ο Συνέδριο τής ΠΣΟ τόν 
εξέλεξε Πρόεδρο τής 'Ομο
σπονδίας, θέση στήν οποία 
παραμένει μέχρι σήμερα.

Τό 1973 όσ. Ένρίκε Παστο
ρίνο τιμήθηκε μέ τό Παράση
μο Λένιν γιά τήν ενεργό συμ
βολή του στον αγώνα γιά τήν 
ειρήνη ανάμεσα στούς λαούς.


