ϊ�:μ\y.i��:�·;_..-��:· ·. Γιατί άνησυχεϊ ή Π ΕΟ;
'Αvησυχεi τώρα καί ή ΠΕΟ άπο τίςζημ ι
ογόvες επιπτώσεις πού θά προκληθοϋv σέ
καίριους τομείς, λόγω τιϋv άπεργιακώv μέ-.
τρωv τώv ύnαλλήλωv τώv !<υπριακώv
· Αερογραμμώv.
'Αr.λά γιατί άvησυχεϊ ή ΠΕΟ;

e Μόλις τήν περασμένη Κυριακή ό Γεν1κός Γραμματέας τηι; δέν άπέκλεισε τό έv
δεχόμενο νά χρησιμοποιήσει τό δπλο τής
άπεργίας γιά νά έξαναγκασθεί ό Πρόεδροι;
Κυπριανοϋσέ παραίτηση.

Αύτό τ( σημαίvει;

• Σημαίνει δη ή ΠΕΟ ε1ναι δυνατό σέ
δεδομένη στιγμή νά χρησιμοποιήσει τήν
τεράστια συνδικαλιστική ίσχύ της γιά πολι
τικούς σκοπούς. Μπορεί νά κάμει nανα

πεpyίεc; οί όποίες θά πλήξουν καίρια καί
άνεπανόρθωτα τήν οiκονομία τοϋ τόπου καί
ίιλλουι; ζωτικούς τομείς, σέ μιά έκβιαστική
προσπάθεια �ά ύποχρεωθεί ό Πρόεδροι; σέ
παραίτηση!

· Η πολιτική άnεργίσ, λοιπόv, δέv έvο-

ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ το ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ
ΝΑ ΚΑΜΕΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΞΟΥΝ
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΑ
χλεϊ τήv ΠΕΟ. Οϋτε καί όvσλογίζεται, στήv
nερίnτωση σύτή, τήv τεράστια ζημ1ά καί'τό
χάος πού θά προκληθεί στόv τόπο. 'Εvο
χλεϊ δμως τήv ΠΕΟ ή όπεργίσ τώv ύnάλ
ληλωv τώv Κυπριω<ώv 'Αερογραμμώv
καί όvησυχεi τή συvτεχvία ή ζημιά πού θά
προκληθεί στόv τόπο.

Πιστεύουμε πώς ή άnεργία σάν δnλο πο
λιτικοϋ έκβιασμοϋ ε1ναι άπαράδεκτη καί
καταδικαστέα.
Αύτό τό δπΧο έ1χε χρησψοποιηθεϊ κάπο
τε έvσvτίοv τοϋ Μακαρίου καί δχι μόvο
πολιτικώς δέv άnί;φιφε ό,τιδήποτε στούς
εγκεφάλους πού σχεδiαοαv τήv κivηση,
οiκοvομικώς δμως 1ωi αλλως nως εβλαψε

/

όνεπαvόρθωτα τόv τόπο.
Δέv vομίζουμε nώς θά ηταv συvcτό vc:
μψηθεi τώρα ή 'Αριστερά τούς παλιούς
πολέμιους τοϋ Μακαρίου, τiς μεθόδους
τώv όποίωv έπαvειλημμέvα καταδίκασε.

· Ο έιcβιασμός καί ή χρησιμοποίηση άπα
ραδέιcτων μέτρων σάν δπλο κατά τοίi πολι
τιιcοϋ άντιπάλου ε1ναι άντιδημοιcρατιιcό καί
άνεπίτρεπτει; μέθοδοι καί σέ τελευταία
άνάλυση στρέφονται έναντίον έιcείνων πού
τίι; χρησιμποιοϋν.
Οϋτε, π10τεύουμε, άποτελεϊ πατριωτι
σμό vά ζημιώvουμε καί vά �;αταβαραθρώ
vουμε τόv τόπο στήv τψοσπάθc1α μας νά
πετύχουμε έξουδετέρωσn τοϋ πολη1κου

όvτ1nάλου.
Θέλουμε, συvεπώς, vά πιστεύουμε δτι ή
δήλωοη τοϋ κ. Α. Ζ1αρτίδη περi εvδεχομί:
vου χρησιμοποίησης τοϋ δπ:λου τωv όπφ
γιώv γ1ά vά εξαvαγκαστεί ό Προέδρος σέ
παραίτησr:, δέv άποτελεi οϋτε καν σκέψη
ατούς κύκλους της 'Αρ1στεράς.
Δ ι ότ;, αv έn,χειρηθεi αί;τή ή άvηδημο
κρατική καί άνεύθυvη ται<τική τότε ή κα
ταστροφή τοϋ τόπου θά ε1vαι nλέοv όρι
οτική.

·: � ·; ΠΕΟ, συνεπώς, θέλει νά !Ιιιcαιοϋται
νά ιφ,νει άπεργίες άλλων, ίιν θέλει νά δι
καιοϋται νά άνηαuχεί γιά τίι; έπιπτώσειι;
ιcαί τή ζημιά πού θά πρaκαλέσου•ι στήν οί
κονομία τοίί τόπου, άπεργίει; άλλων, πρέ
πει νά άποσύρει προηyουμέvωι; τίι; άπει
λές της γιά χρησιμοποίηση τών άπερyιών
σάν iiπλου π ολιτικών έκβιασμων.
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