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Με τόν δρο άριθμητικότητα τής έργατικής 
τάξης εννοούμε την άριθμητική σχέση τής έρ
γατικής τάξης — δηλ. δλων όσοι έργάζων- 
ται μέ μισθόν ή ήμερομίσθιο — ιτρός τό σύ
νολο τού πληθυσμού καϊ προς τό σύνολο τού 
οικονομικά ένεργοϋ πληθυσμού.

‘Η άριθμητικότητα τής έργατικής τάξης 
σέ μιά χώρα έχει μεγάλη σχέση μέ την έμ- 
φάνιση καί τήν άνάπτυξη τού έργατικοΰ κα'ι 
τού συνδικαλιστικού κινήματος. Μιά άπό τις 
προϋποθέσεις πού άπαιτούνται γιά τήν έπιτυ- 
χή οργάνωση καί τήν άνάπτυξη έργατικοΰ και 
συνδικαλιστικού κινήματος είναι ή ύπαρξη πο
λυάριθμης έργατικής τάξης.

Ή αύξηση τής άριθμητικότητας τής έρ
γατικής τάξης έχει άμεση σχέση μέ τήν καπι
ταλιστική άνάπτυξη τής οικονομίας τής χώ
ρας, ιδιαίτερα μέ τήν βιομηχανική άνάπτυ
ξη. Χώρες στις όποιες ή μή γεωργική παρα
γωγή βρίσκεται άκόμη στό βιοτεχνικό της 
στάδιο καϊ στις όποιες ή καπιταλιστική ορ
γάνωση τής οικονομίας δέν έχει άκόμη έπι- 
κρατήσει ή άριθμητικότητα τής έργατικής τά
ξης είναι σχετικά μικρή καϊ ή οργάνωση ι
σχυρού συνδικαλιστικού κινήματος άδύνατη.

Μέ τόν δρο όργανωτικότητα τής έργατι
κής τάξης έννοοΰμε τόν βαθμό πού ή έργατι- 
κή τάξη μιας χώρας κατορθώνει νά οργανώνε
ται καϊ οργανωμένα άγωνίζεται γιά τά οικο
νομικά, κοινωνικά καϊ πολιτικά της δικαιώμα
τα. "Οπως γράφουμε πιό πάνω ή άνάπτυξη 
τής όργανωτικότητας τής έργατικής τάξης 
είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τήν άριθμητικό
τητα της καϊ τήν βιομηχανική καϊ οικονομική 
άνάπτυξη τής χώρας. Θά είναι λάθος, δμως, 
νά πούμε δτι μόνη της ή ύπαρξη πολυάριθμης 
έργατικής τάξης, μόνη της ή καπιταλιστική 
καϊ βιομηχανική άνάπτυξη ·— δηλ. μόνη της 
ή ύπαρξη ευνοϊκών άντικειμενικών συνθηκών ■— 
λύει τό πρόβλημα τής οργάνωσης καϊ άνάπτυ- 
ξης τού έργατικοΰ κινήματος. Παράλληλα μέ 
τήν ύπαρξη τών ευνοϊκών άντικειμενικών συν
θηκών, ό ρόλος τού υποκειμενικού παράγον

τα, τών πρωτοπόρων ταξικά συνειδητών έργα- 
τών — στελεχών είναι άπαραίτητος.

Στό προηγούμενο άρθρο σ’ αύτό τό τεύ
χος γίνεται μιά περιγραφή, άνάλυση καί έκ- 
τίμηση τής οικονομικής προόδου καϊ τών άλ- 
λαγών πού σημειώθηκαν στήν Κύπρο στήν πε
ρίοδο μετά τήν άνεξαρτησία (1960—1971). 
Ή άνάπτυξη πού σημειώθηκε, δέν μπορούσε 
παρά νά έχει τήν έπίδραση της στήν άριθμη
τικότητα καϊ τήν διάρθρωση τής έργατικής 
τάξης τής νήσου μας. Ή οικονομική άνάπτυ
ξη καϊ ιδιαίτερα ή βιομηχανική άνάπτυξη καϊ 
ή άνάπτυξη τών ύπηρεσιών αύξησε τήν άριθ
μητικότητα τής έργατικής τάξης τής Κύπρου 
καί μέ τήν σειρά της, ή αύξηση τής άριθμητι
κότητας τής έργατικής τάξης έδημιούργησε 
ευνοϊκές συνθήκες γιά τήν πάρα πέρα οικονο
μική άνάπτυξη.

"Ας δούμε, δμως, μερικούς άριθμούς σχε
τικά μέ τις άλλαγές πού σημειώθηκαν. Στήν 
περίοδο 1960—1971 ό πληθυσμός τής νή
σου μας αύξήθηκε κατά 11.5%. Τό 1960 εί
χαμε πληθυσμόν 573 χιλ. τό 1971 ό πληθυ
σμός ύπολογίζετο δτι είχε φθάσει τις 639 
χιλ. Στήν ίδια περίοδο ό οικονομικά ένεργός 
πληθυσμός αυξήθηκε κατά 16.2%. Τό 1960 
ό οικονομικά ένεργός πληθυσμός ύπελογίζετο 
σέ 235 χιλ. τό 1971 σέ 273 χιλ. 01 άριθμοϊ 
αύτοϊ δείχνουν δτι τό ποσοστό αύξησης τού 
οικονομικά ένεργοϋ πληθυσμού στήν περίοδο 
1960—1971 ήταν κατά 40.5% ψηλότερο άπό 
τό ποσοστό αύξησης τού πληθυσμού. Σάν ά- 
ποτέλεσμα ένώ τό 1960 μόνο τό 41% τού ο
λικού πληθυσμού ήταν οικονομικά ένεργό, τό 
1971 τό ποσοστό άνέβηκε στό 42.7%.

"Ας δούμε δμως ποιά ήταν μέσα στήν ί
δια περίοδο ή αύξηση στήν άριθμητικότητα 
τής έργατικής τάξης (έργατών καϊ ύπαλλήλων 
γενικά). Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού Τμή
ματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων τού Υπουρ
γείου Εργασίας (’Ετήσια "Εκθεση τού Υ
πουργείου ’Εργασίας 1960 σελ. 31 παράγρ. 
124) οϊ έργατοϋπάλληλοι πού ήσαν ένεργοϊ 
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: ζζζζε'ς στό Σχέδιο Κοινωνικών Άσφαλίσε- 
_ -ζ '960 ήσαν 114 χιλ. Τό 1971 ύπελογί- 

ζ- έφθασαν τις 134 χιλ. ("Εκθεση Ύπ.
Ξζ ζζ ας 1971 σελ. 52 παραγρ. 440). Πα- 
::.ζ άζεται δηλ. μια αύξηση τών μισθωτών 
ζζ-ζζ σμένων κατά 17.5%. Δεδομένου πώς 
_:·ζ -ζ 1960 δσο καί τό 1971 ή ασφάλιση 

ζζγοδοτουμένων ήταν υποχρεωτική, τό 
—ζζζσπό αύτό αντιπροσωπεύει τήν αύξηση 
ζ— ζζιθμητικότητα τής έργατικής τάξης.

• —ά την περίοδο λοιπόν, 1960—1971 
ζ ζε_ε αύξηση τού πληθυσμού κατά 11.5%, 
ζ. :*ζ_ τού οικονομικά ένεργοΰ πληθυσμού 

■ —ζ '6.2% καί αύξηση τής έργατικής τά- 
ζ-ς κατά 17.5%. Τό ποσοστό αύξησης τής 
ζζ ζ- <ής τάξης ήταν κατά 52% ψηλότερο ά- 
—ζ εκείνο τού πληθυσμού γενικά, καί κατά 
ζ% -ηλότερο άπό εκείνο τού οικονομικά ένερ- 

: 2 —ληθυσμού.
Άν δεχθούμε τον άριθμό τών 134 χιλ. 

_ ζτωτών σάν τόν πραγματικό άριθμό τής 
ζζ -ατικής τάξης γιά τό 1971, τότε τό ποσο- 
—: τής έργατικής τάξης σέ σχέση μέ τό σύ- 
κλο τού πληθυσμού ήταν 21% καί σέ σχέση 
_ζ -ζ. οικονομικά ένεργό πληθυσμό 49%. 01 
ζ~ στοίχοι άριθμοί γιά τό 1960 ήσαν 19.9% 
.ζ 48.5%.

Τό συμπέρασμα άπό τούς πιό πάνω άριθ- 
_ζ.ζ είναι ότι παρ’ δλον ότι μέσα στή δεκαε- 
- ζ είχαμε σέ απόλυτους άριθμούς μιά σημαν- 
- ·~ αύξηση τής έργατικής τάξης (20 χιλ. 
- 7 5%) και παρ’ δλον ότι τό ποσοστό αΰ- 
:-ζ-ζ τής εργατικής τάξης ήταν σημαντικά 

— ζ ζηλό άπό τό ποσοστό αύξησης τού πλη- 
τ-σμού (17.5% έναντι 11.5%) καί πιό ψηλό 
~ζ τό ποσοστό αύξησης τού οικονομικά έ- 
-εζγού πληθυσμού, (17,5% έναντι 16.2%), έν- 
-ζ.-ζις ή άριθμητική σχέση τής έργατικής 
-ζ;-ς πρός τόν πληθυσμό εξακολουθεί νά εί- 
■ ζ χαμηλή (21) αν συγκριθεΐ μέ τις προη- 

_έ»ες βιομηχανικά χώρες. Στην Ευρώπη ό 
-ζζος όρος τής άριθμητικής σχέσης τής έρ- 
ζ-ικής τάξης πρός τόν πληθυσμό είναι 42%, 

ζ—. Βόρεια ’Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) 
-2 2% καί στή Σοβιετική "Ενωση 47%).

Τό χαμηλό δικό μας ποσοστό οφείλεται 
<_ζώς σέ δυό λόγους: Πρώτον στό δτι ή 
ζ----ετοχή τής γυναίκας στήν παραγωγή εΐ- 
ζ άκόμα πολύ χαμηλότερη άπ’ δσο είναι 

ζ- ς προηγμένες χώρες καί δεύτερο διότι σέ 
-ζζ ό παιδικός πληθυσμός άποτελεΐ ένα πο- 
. μεγαλύτερο ποσοστό τού ολικού πληθυ- 

ζζοΰ άπ’ δσον σέ αυτές τις χώρες.
Οί άριθμοι πού άναφέρουμε πιό πάνω εί- 

ζ ζ γενικοί άριθμοι γιά τήν εργατική τά- 
σάν σύνολο. Άν κοιτάξουμε τις αλλαγές 

-ζ2 σημειώθηκαν δσον άφορά τό τμήμα τής 
ζζ -ζτικής τάξης πού άπασχολεΐται στήν βιο- 
_-:Ζ-ία τότε θά διαπιστώναμε σημαντική αΰ- 
:->ζ~ τής άριθμητικότητας. Γιά τήν περίοδο 

-62—1971 πού έχουμε άκριβή στοιχεία ό 
ζζ θμός τών άπασχολουμένων στήν βιομηχα- 

ζ σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 2%. Στήν 

περίοδο τής έννεαετίας (1962—1971) ή αύ
ξηση πού σημειώθηκε στον άριθμό τών άπα
σχολουμένων στήν μεταποιητική βιομηχανία 
ήταν 25.7% (άπό 27.2 χιλ. τό 1962 σέ 
34.2 χιλ. τό 1971). Ένώ δηλ. είχαμε αύξη
ση τού πληθυσμού κατά 11.5% καί αύξηση 
τής έργατικής τάξης κατά 17.5% τό κομμά
τι τής έργατικής τάξης πού άπασχολεΐται 
στήν μεταποιητική βιομηχανία αυξήθηκε κα
τά 25.7%. Αυτό είναι τό άποτέλεσμα τής ά- 
νάπτυξης πού σημειώθηκε στήν μεταποιητική 
βιομηχανία γιά τήν οποία γίνεται λόγος στό 
προηγούμενο άρθρο τού τεύχους αύτοΰ. Στόν 
τομέα «’Ηλεκτρισμός—Γκάζι—Νερό» ή αύξη
ση πού σημειώθηκε στον άριθμό τών άπασχο
λουμένων ήταν 54%. Οί άντίστοιχοι άριθμοι 
γιά τήν οικοδομική βιομηχανία ήταν 27% καί 
γιά τό έμπόριο 29%.

Ή άριθμητικότητα τής κυπριακής έργα
τικής τάξης στόν τομέα τών ύπηρεσιών (του
ρισμός, άναψυχή, μεταφορές, έμπόριον κλπ), 
έπίσης, αυξήθηκε. Π.χ. μεταξύ 1960—1970 
στις ύπηρεσίες έστιατορείων ξενοδοχείων καί 
άναψυχής είχαμε μιά αύξηση τοΰ οικονομικά 
ένεργοΰ πληθυσμού άπό 5.100 σέ 10.500 
(κατά 106)%. Τό μεγαλύτερο μέρος τής αύ
ξησης αυτής οφείλεται στήν αύξηση τού άριθ- 
μοΰ τών μισθωτών σέ αύτούς τούς τομείς.

Στήν έπισκόπηση Υπηρεσιών (1970— 
1971) άναφέρεται δτι τό 1965 άπασχολοΰν- 
ταν στίς διάφορες ύπηρεσίες (συμπεριλαμβα- 
νομένης τής παιδείας, καί τών γραφείων δια
φόρων έλευθέρων ύπηρεσιών ώς δικηγορικών, 
λογιστικών, άρχιτεκτονικών), 17.145 πρόσωπα 
αύτοεργοδοτούμενοι και μισθωτοί. Τό 1971 
ό άριθμός έφθασε τις 20.659. Σημειώθηκε 
δηλ. αύξηση κατά 20.5% σέ διάστημα 6 μό
νον χρόνων. Δυστυχώς δέν έχουμε στοιχεία 
πού νά δείχνουν γιά τήν ίδια αύτή περίοδο 
(1965—1971) τή χωριστή αύξηση στό έρ- 
γατικό δυναμικό τών ύπηρεσιών. "Εχουμε, δ- 
μως, γιά τήν περίοδο 1967—1971 (μόνο γιά 
τις ελληνικές έπιχειρήσεις). Μέσα σ’ αύτή τήν 
περίοδο (1967—1971) ό άριθμός τού οικο
νομικά ένεργοΰ πληθυσμοΰ στις ύπηρεσίες 
(ελληνικές έπιχειρήσεις μόνον) αύξήθηκε άπό 
14993 σέ 17744 (κατά 18%). Οί μισθωτοί 
σ’ αύτές τις έπιχειρήσεις αυξήθηκαν άπό 7.300 
περίπου σέ 9440 (κατά 29,3%).

Γιά τήν άριθμητικότητα τής έργατικής τά
ξης στήν άγροτική οικονομία δέν υπάρχουν ού
τε έπαρκή ούτε άκριβή στοιχεία. Είναι, δμως 
βέβαιο δτι καί σ’ αύτόν τόν τομέα είχαμε 
άλλαγές κυρίως διαρθρωτικές.

Θά δώσουμε μερικούς άπό τούς άριθμούς 
παρ’ δλον δτι δέν πιστεύουμε καί πολύ στήν 
άκρίβειά τους. Τό 1969 τό 40.3% τοΰ οικο
νομικά ένεργοΰ πληθυσμού άσχολεΐτο μέ τήν 
γεωργία (94.8 χιλ.). Τό 1971 τό ποσοστόν 
έπεσε στό 35.2% (96.2 χιλιάδες). Ένώ δηλ. 
είχαμε αύξηση τοΰ γενικού πληθυσμοΰ κατά 
1 1.5%, καί τοΰ οικονομικά ένεργοΰ πληθυσμοΰ 
κατά 16.2%, ό οικονομικά ένεργός πληθυσμός 
στήν άγροτική οικονομία αυξήθηκε μόνο κατά 
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1400 πρόσωπα (λιγώτερα άπό 1,5%). Είναι 
όλοφάνερο δτι είχαμε μιά μετατόπιση έργα- 
τικοΰ δυναμικού άπό τον άγροτικό τομέα 
στους άλλους τομείς.

Σημαντική είναι ή πτώση πού σημειώθηκε 
στη σχετική συμβολή τού αγροτικού τομέα 
στον οικονομικά ένεργό πληθυσμό. Άπό 40.3% 
σέ 35.2%. Είχαμε μιά πτώση κατά 5.1% σέ 
σχέση μέ τό όλικό τού οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού και 12.5% όταν συγκρίνουμε τό 
ειδικό βάρος τού 1960 προς τό ειδικό βάρος 
τού 1971.

’Αλλαγές έγιναν και μέσα στον ίδιο τόν 
ένεργό πληθυσμό πού άσχολεΐται μέ τόν ά
γροτικό τομέα (δηλ. τή γεωργία και τή κτη
νοτροφία). Ή δημιουργία μεγάλων και με
σαίων καπιταλιστικών γεωργικών επιχειρήσε
ων αύξησε τό έργατικό δυναμικό πού μόνιμα 
έργοδοτεΐται στή γεωργία. Αυξήθηκε, έπίσης, 
ό άριθμός τών εργατών πού έργοδοτοΰνται 
στις κτηνοτροφικές έπιχειρήσεις (χοιροστά
σια, πτηνοτροφία, άγελαδοτροφία).

Ή εξέλιξη αύτή όσον άφορά τό έργατικό 
δυναμικό καί τόν οικονομικά ένεργό πληθυ
σμό στήν γεωργία, είναι θετική. Είναι χαρα
κτηριστική τής όρθής κατεύθυνσνης πού πήρε 
ή άνάπτυξη τής οικονομίας μας, και χωρίς 
νά λέμε ότι αύτή ή έξέλιξη μόνη της έφερε 
τήν βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου, δπως 
σταθεροποιεί αύτή τή βελτίωση. Είναι γενικά 
παραδεκτό πώς χώρες μέ χαμηλό βιοτικό έ- 
πίπεδο έχουν ένα σχετικά ψηλό ποσοστό τού 
οικονομικά ένεργού πληθυσμού τους άσχολού- 
μενο στήν γεωργία. ’Αντίθετα χώρες μέ ψηλό 
βιοτικό έπίπεδο έχουν χαμηλό ποσοστό τού 
πληθυσμού τους άπασχολούμενο στή γεωργία. 
Π.χ. οΐ ΗΠΑ έχουν μόνο 7% τού ενεργού πλη
θυσμού τους στήν γεωργία καί ή Μ. Βρεττα- 
νία 4%, ένώ ή Αίγυπτος και τό Μεξικό 55%. 
Ή Σοβιετική "Ενωση τού 1928 είχε 80% τού 
οικονομικά ένεργού πληθυσμού της στή γεωρ
γία ένώ τό 1961 μόνο 37%.

Τό ίδιο δέν μπορεί νά λεχθεί γιά τή σχε
τικά μεγαλύτερη αύξηση τού έργατικοΰ δυνα
μικού πού άπασχολεΐται στις υπηρεσίες. Παρ’ 
δλο πού σέ πολύ άναπτυγμένες τεχνολογικά 
καί έπιστημονικά οικονομίες τόν τελευταίο, 
καιρό παρατηρεΐται αύτό τό φαινόμενο, στές 
άναπτυσσόμενες οικονομίες, δπως τής Κύπρου 
τό φαινόμενο αύτό δέν είναι πολύ θετικό.

Πιό συγκεκριμένα θά λέγαμε δτι είναι θε
τικό τό δτι έργατικό δυναμικό άπό τήν άγρο- 
τική οικονομία, μετεκινήθη στίς υπηρεσίες, δέν 
είναι, δμως, θετικό τό δτι προς τή βιομηχα
νία καί τις οικοδομές ή μετατόπιση έργατι- 
κοΰ δυναμικού ήταν σέ χαμηλότερο ποσοστό.

Ή προμήθεια έργατικοΰ δυναμικού στή 
βιομηχανία, τις οικοδομές καί τις υπηρεσίες 
διευκολύνθηκε άπό τό γεγονός δτι κατά τή 
διάρκεια τών χρόνων τής άνεξαρτησίας είχα
με σημαντική μείωση τής μετανάστευσης. ’Ε
νώ στήν πρό τής άνεξαρτησίας περίοδο καί 
στά πρώτα χρόνια τής άνεξαρτησίας 1960— 

1961 είχαμε φθάσει νά έχουμε μέχρι 13.000 
μετανάστες έτησίως, στά χρόνια 1969—-1970 
καί 1971 ό μέσος έτήσιος δρος μετανάστευ
σης ήταν 2.300 πρόσωπα. ‘Η μείωση τής με
τανάστευσης ήταν άποτέλεσμα τών συνθηκών 
πλήρους άπασχόλησης και τής άνόδου τού 
βιοτικού έπιπέδου, δηλ. τής οικονομικής άνά- 
πτυξης τού τόπου. Μέ τή σειρά της ή μείω
ση τής μετανάστευσης έδωσε στή βιομηχα
νία, τις οικοδομές καί τΙς ύπηρεσίες τά έρ- 
γατικά χέρια που ήσαν άπαραίτητα γιά τήν 
άνάπτυξη και αύξηση τής άριθμητικότητας 
τής εργατικής τάξης.

Γιά τή σχετική πρός τόν πληθυσμό αύξη
ση τού οικονομικά ένεργού πληθυσμού καί 
γιά τή σχετική άριθμητική αύξηση τής έργα- 
τικής τάξης συνέβαλε πολύ ή αύξηση τής συμ
μετοχής τής γυναίκας στήν παραγωγή. Ή 
άλλαγή αύτή άρχισε άπό τά πρώτα κιόλας 
μεταπολεμικά χρόνια, άλλά έπιταχύνθηκε στήν 
περίοδο μετά τό 1955 και μετά τήν άνεξαρ- 
τησία.

Οΐ άκόλουθοι άριθμοΐ είναι χαρακτηριστι
κοί.

Στήν επισκόπηση έργατικοΰ δυναμικοΰ 
πού έγινε τόν Μάρτιο τοϋ 1971 έφάνη δτι ά
πό σύνολο 76.135 έργατοϋπαλλήλων πού έρ- 
γάζονταν σέ 1591 επιχειρήσεις δλων τών κλά
δων τής οικονομίας 21.068 πρόσωπα ή τό 
27.7% ήσαν γυναίκες. Στή Λευκωσία τό πο
σοστό ήταν 28.54%, στήν ’Αμμόχωστο 32.18% 
καί στή Λεμεσό 28.33%. Στις σχετικά οίκο- 
νομικά καθυστερημένες επαρχίες, τό ποσοστό 
ήταν χαμηλότερο: Στή Λάρνακα 16.80% καί 
στήν Πάφο 21.7%.

Στήν μεταποιητική βιομηχανία γενικά τό 
ποσοστό τών γυναικών φθάνει τό 43%, στό 
έμπόριο καί τις τράπεζες τό 33%, καί στις 
ύπηρεσίες (Δημόσια Υπηρεσία, Δημαρχεία, 
Ξενοδοχεία, έστιατόρια, κινηματογράφοι κ.λ 
π.) τό 29%.

Σέ μερικούς κλάδους τής μεταποιητικής 
βιομηχανίας τό ποσοστό είναι άκόμη πιό ψη
λό άπό τόν γενικόν καί τούς ειδικούς μέσους 
δρους. Π.χ. Στήν υποδηματοποιεία καί στή 
βιομηχανία ενδυμάτων, τό ποσοστό τών γυ
ναικών ξεπέρασε τό 72%. Στή βιομηχανία 
τροφίμων ξεπέρασε τό 50% καί στήν τυπο
γραφία ξεπέρασε τό 25%.

Ή αύξηση τοΰ γυναικείου στοιχείου στό 
άνθρώπινο δυναμικό είναι κι’ άύτή χαρακτηρι
στικό τής οικονομικής άνάπτυξης καί τής 
προόδου πού σημειώθηκε. Ή άπουσία τής γυ
ναίκας άπό τήν παραγωγή και τις ύπηρεσί
ες, ιδιαίτερα ή άπουσία της άπό τή βιομηχα
νία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα καθυστε
ρημένων οικονομικά χωρών, καί χωρών μέ χα
μηλό βιοτικό έπίπεδο. ’Αντίθετα, χώρες μέ 
προηγμένη οικονομία καί άνεβασμένο βιοτικό 
έπίπεδο έχουν καί ψηλό ποσοστό συμμετοχής 
τής γυναίκας στήν παραγωγή.

Ή αύξηση τοΰ γυναικείου στοιχείου στόν 
οικονομικά ένεργό πληθυσμό συνιστά ταυτό- 
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_ z . ζ _ ζ διαρθρωτική αλλαγή στή σύν- 
- — -ζ'. — .«ζύ δυναμικού.

ζ. ΞΖ'ΖΖμα, λοιπόν, είναι δτι έχουμε 
ζ ζ':~ —-- ·ζ σημαντική— τής άριθμητι- 

-- ζ_-: — ζ εργατικής τάξης και δτι ή
ζ. ζ_— συνοδεύθηκε (α) άπό μετάθεση
_ — ϊ.-αμικού άπό τή γεωργία σέ δ- 

-:. - i ■ ους τομείς, σέ μεγαλύτερο βαθ- 
— . — ζζσίες, (6) άπό αύξηση τής συμ-

; -.ζ.αίκας στήν παραγωγή καί τις 
—ζζζ :: ·ζ (γ) άπό μείωση τής μετανά- 

—τ. —: -ζζ’ δλην δμως τήν αύξηση πού ση- 
_ .—ήρχαν άκόμη μεγάλα περιθώρια.

- :ζ ■ ζ. ωση τής έργατικής τάξης σέ 
Σ. — ξ; - εμφάνιση τού συντεχνιακού κι- 
-_ζ-ζ: αζχ ζει μέ τήν σχετική άριθμητική 

— ζ- ζ—_ξη. Όπως γράφουμε καί στήν άρ- 
- -;ί ζζόαου αυτού ή ύπαρξη μιας σχετικά 

... — —· -θεσμό πολυάριθμης έργατικής τά- 
ζ'.ζ —ζοϋπόθεση για τήν ίδρυση συντε- 

(■νύ. ζζγανώσεων καί τήν έπιδίωση τους.
Σ—. <ύπρο δλες οί προσπάθειες για τήν 

: ζ. ζ- σ- .τεχνιακοΰ κινήματος πριν άπό τό 
-ζζ ζ—ΐ~υχαν άκριδώς γιατί άριθμητικά τό- 

— - ζζ -ζπ.κή τάξη καί γενικά καί κατά κλά- 
ζζ --ζ- μικρή και γιατί έλειπε ή μεγάλη 
ζζ . ε.-ρωση εργατών σέ μιά επιχείρηση, κλά- 
ζζ· - περιοχή.
- Ζ---ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗΣ
' -. - ύπαρξη πολυάριθμης έργατικής τά- 

ζ—ζ ε’.αι άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν 
Ξζ.ζ- συντεχνιακού κινήματος, ή αύξηση τής 
— ζ_ — κότητας τής έργατικής τάξης καί ή 
ζ. <ζ.~ρσποίηση τής παραγωγής σέ μεγάλες 

ζζζζ πρέπει νά δημιουργεί συνθήκες εΰ- 
: -ζ: γιά τήν αύξηση τής όργανωτικότητας 

—: ζζ · ζτικής τάξης, δηλ. τήν αύξηση τής όρ- 
ζ __εζης της δύναμης.
“ζώτα, πρέπει νά πούμε δτι ή όργανωτι- 

:—ζ τής κυπριακής έργατικής τάξης πα- 
:: ,ζ ζσε ένα καταπληκτικό άλμα στήν πε- 
ζ ζ·5ο '950—1959. Άπό σύνολο 13.566 όρ- 
ζ __υους έργατοϋπαλλήλους τού 1950, τό 

■?Ξ9 έφθάσαμε τούς 65381 (αύξηση 382%). 
■••ζζζ στήν ίδια περίοδο ή αύξηση τής όργα- 
__ε.-ς δύναμης τής ΠΕΟ ήταν άπό 8924 

ζζ ΞΞ770 (278%). Ή αύξηση τής όργανωμέ- 
-ζ δύναμης τής ΠΕΟ θά ήταν μεγαλύτερη 
ζ ζζ αιτίας των διακοινοτικών ταραχών τού 
^ζ-—58 δέν χάναμε 2500 μέλη Τούρκους. 

~-ζ ΣΕΚ άπό 2625 σέ 6867 (161%) καί 
-ύ. άλλων οργανώσεων άπό 2017 σέ 14744

Στήν περίοδο 1959—1971, έπίσης, ση- 
_ζ-<ε αύξηση τής όργανωτικότητας τής έρ- 

— <ής τάξης. Γενικά τό συντεχνιακό κίνημα 
ζύ Ξ-~ε τήν δύναμη του άπό 65381 σέ 75000 

ζ “%). "Ετσι στήν περίοδο μετά τήν άνε- 
:ζζ—σία ή αύξηση τής όργανωτικότητας τής 
ζζ · ζτικής τάξης ήταν μικρότερη άπό τήν αύ- 

— τής δεκαετίας πού προηγήθηκε, καί ή- 
-ζ. -ικρότερη άπό τήν αύξηση τής άριθμητι- 

κότητας τής έργατικής τάξης.
Έπίσης, ή αύξηση τής άριθμητικής δύνα

μης τής ΠΕΟ ήταν κάτω άπό τον γενικό μέ
σον δρον (9% έναντι 14.7%). Ήταν, έπίσης 
κάτω άπό τό ποσοστό αύξησης τής ΣΕΚ καί 
τών άλλων οργανώσεων.

"Αν τώρα πάρουμε χωριστά τίς συντεχνί
ες μας τής ΠΕΟ πού έχουν σχέση μέ τήν με
ταποιητική βιομηχανία, τό έμπόριο καί τίς ύ- 
πηρεσίες θά δούμε δτι στήν περίοδο 1960 

■—-1971 είχαν τήν άκόλουθη άριθμητική άνά- 
πτυξη:

α) Συντεχνία Ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 
654 μέλη ή κατά 84%.

6) Συντεχνία Έμποροβιομηχανικών υπαλ
λήλων κατά 1372 μέλη ή κατά 50%.

γ) Συντεχνία Εργατών Επένδυσης καί 
Υπόδησης κατά 838 μέλη ή κατά 43% καί 
ή Συντεχνία μηχανοτεχνιτών κατά 655 μέλη 
ή κατά 31 %.

δ) Ό κλάδος Μωσαϊκών τής Συντεχνίας 
’Εργατών Οικοδόμων κατά 208 μέλη ή κατά 
45%.

ε) Ό κλάδος Κεραμουργών τής Συντε
χνίας Εργατών Οικοδόμων κατά 153 μέλη 
ή κατά 39%.

στ) Ό κλάδος Επιπλοποιών τής Συντε
χνίας ’Εργατών Οικοδόμων κατά 466 μέλη 
ή κατά 1 03%.

ζ) Συντεχνία Τυπογράφων κατά 120 μέ
λη ή κατά 60%.

η) Συντεχνία Εργατών Μεταφορών κατά 
340 μέλη ή κατά 36%.

θ) Συντεχνία ’Εργατών Γεωργίας κατά 
832 μέλη ή κατά 20%.

"Οταν κυτάξουμε τούς άριθμούς τής Συν
τεχνίας ’Εργατών Οικοδόμων σάν σύνολο τό
τε θά δούμε πώς στήν περίοδο 1960—1971 
έμειναν στάσιμοι (κατ’ άκρίβειαν είχαν μείω
ση κατά 750 μέλη ή 5.5%). Αυτό οφείλεται 
στο δτι οι άνειδίκευτοι έργάτες πού τό 1960 
άποτελοΰσαν τό 33% τής δύναμης τής συν
τεχνίας, τό 1971 μειώθηκαν κατά 1500 μέ
λη ή κατά 30%. Τό ίδιο καί οϊ άνειδίκευτες 
έργάτριες πού μειώθηκαν κατά 400 περίπου 
μέλη ή κατά 35%. Ή μείωση αυτή τών άνει- 
δικεύτων έργατών κι έργατριών μελών τής 
Συντεχνίας είναι τό άποτέλεσμα τών διαρθρω
τικών άλλαγών πού έπήλθαν μέσα στό έργα- 
τικό δυναμικό τής οικοδομικής βιομηχανίας έξ 
αιτίας τής μηχανοποίησης.

Οί άριθμοί τής συντεχνίας Μεταλλωρύχων, 
έπίσης, πρέπει νά σχολιασθοΰν. Τό 1960 ή 
Συντεχνία μας είχε στό μητρώο της 2019 
μέλη. Τό 1971 είχε 1844, δηλ. 8.5% λιγώ- 
τερα. Ή μείωση αυτή εΐναι τό άποτέλεσμα 
τής δίωξης πού ύφίσταται ή Συντεχνία μας 
στήν περιοχή τής ΚΜΕ.

Ή Συντεχνία Κυβερνητικών καί Στρατιω
τικών έργατών τής ΠΕΟ, έπίσης, έχασε 1500 
μέλη περίπου ή 30% τής δύναμης της σέ σύγ
κριση μέ τό 1960. Μέσα στήν ίδια περίοδο 
οί έργάτες τών Βρεττανικών βάσεων μειώθη
καν κατά 1863 ή κατά 22% (άπό 8164 
σέ 6301).
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Τό θέμα τής άριθμητικότητας τής ΠΕΟ 
καί ιδιαίτερα τό δτι σάν σύνολο ή αύξηση 
πού σημειώσαμε είναι χαμηλότερη άπό τον 
μέσον όρον τής αύξησης τής άριθμητικότη
τας τού συντεχνιακού κινήματος, κα'ι χαμηλό
τερη άπό την αύξηση στην άριθμητικότητα 
τής κυπριακής εργατικής τάξης συζητήθηκε ά
πό τό Ε.Σ. τής ΠΕΟ.

Τό Ε.Σ. ύπέδειξε δτι οί χαμηλοί ρυθμοί 
άνάπτυξης τής δύναμης τής ΠΕΟ όφείλον- 
ται όχι σέ όποιαδήποτε μείωση τού κύρους 
ή τής έπιρροής τής 'Ομοσπονδίας άλλα στό 
δτι συνεχίζουμε νά χρησιμοποιούμε παληές 
μεθόδους και συστήματα όργανωτικής δουλιάς. 
Τό Ε.Σ. ύπεγράμμισε τη σημασία τής άπο- 
γραφής τών έπιχειρήσεων και τού έργατικοΰ 
δυναμικού, και τον προγραμματισμό τής δαυ
λιάς μας μέ δάση τα στοιχεία τής άπογρα- 
φής, ή όποια πρέπει νά γίνεται συνεχώς.

Τό Ε.Σ. ύπεγράμμισε τη σημασία πού 
έχει ή σύνδεση δλων τών μελών μητρώου, μέ 
τή Συντεχνία. Είναι χαρακτηριστικό δτι ένώ 
τά τελευταία οκτώ χρόνια ένεγράφαμε πέντε 
χιλιάδες νέα μέλη έτησίως έλάχιστα αυξάνου
με τη δύναμή μας επειδή άφίνουμε ένα μεγά
λο άριθμό άσυνδέτων μελών κάθε χρόνο καί 
σέ συνέχεια τά διαγράφουμε.

Τό Ε.Σ. ύπεγράμμισε την άνάγκη συστη- 
ματοποίησης τής διαφώτισης καί ιδιαίτερα τής 
διαφώτισης τών νέων εργατών και τών έργα- 
τριών. Ύπεγράμμισε την οργανωτική άξιοποί- 
ηση τών ώφελημάτων πού δίνουμε στην εργα
τική τάξη καί, έπίσης, τήν άξιοποίηση τής 
ένότητας ύπέρ τού κινήματος μας. Πρέπει νά 

καταπολεμηθεί, είπε τό Ε.Σ. ή άφελής καί 
καιροσκοπική άποψη δτι δέν ύπάρχει διαφορά 
μεταξύ ΠΕΟ καί ΣΕΚ ή δτι ή ύπαρξη δυό 
άντιπάλων συντεχνιών δημιουργεί συναγωνι
σμό πού ώφελεΐ τά έργατικά συμφέροντα.

Τό Ε.Σ. ύπέδειξε δτι πρέπει νά συμπλη
ρώσουμε δλα τά κενά πού ύπάρχουν στην ε
πάνδρωση τού κινήματος μας.

Τό Ε.Σ. έδωσε τήν άκόλουθη έξήγηση 
στήν άνάπτυξη τής δύναμης τής ΣΕΚ: (α) 
Στό δτι ή ΣΕΚ άπό τό 1955 έπαυσε νά είναι 
ή άπεργοσπαστική οργάνωση πού ήταν πρίν. 
(6) Στό δτι μέ τήν άνεξαρτησία και τήν ά
νοδο τής κυπριακής άστικής τάξης στήν έξου- 
σία ή ΣΕΚ είχε καί ήθική και ύλική ενθάρρυν
ση καί βοήθεια, (γ) Στό δτι τά στελέχη τής 
ΣΕΚ άποκτοϋν σιγά—-σιγά πείραν πού πρΙν 
10 ή 1 5 χρόνια δέν τήν είχαν, (δ) Στό δτι ή 
ιδέα τού συνδικαλισμού έπεκτάθηκε στά τε
λευταία χρόνια καί μέσα στά πιο καθυστερη
μένα πολιτικά στρώματα τής έργατικής τά
ξης·

Τό συμπέρασμα μας είναι δτι ή όργανω- 
τικότητα τής έργατικής τάξης άναπτύχθηκε 
μέν, άλλά δχι στον ίδιο βαθμό πού άναπτύ
χθηκε ή άριθμητική δύναμη τής έργατικής τά
ξης. Αύτό ιδιαίτερα είναι άληθές γιά τήν 
ΠΕΟ.

Δεύτερον, δτι ύπάρχουν άκόμη πολλά πε
ριθώρια γιά τήν άνάπτυξη τής άριθμητικής 
δύναμης τού συντεχνιακού κινήματος και δτι 
ή ΠΕΟ έχει καϊ τό κύρος καί τήν επιρροή γιά 
νά φθάσει καί νά ξεπεράσει μέσα στά προ
σεχή πέντε χρόνια τις 50 χιλ. μέλη.

’ζνώιαρέρεόδε όίά 
ΐΙροβκΆητήρια ^ά^ου;

ΙΙρΙν τά δαρα^ειΛετε 
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