
Σχετικά με την αριθμητική 
δύναμη της ΣΕΚ σε σχέση με 

την αριθμητική δύναμη της ΠΕΟ

Στην συνεδρία του Ε.Σ. της ΠΕΟ της 13/1/1984 συζητήθηκε 
ενα έγγραφο που ετοιμάστηκε από το Κ.Ο.Γραφείο και εγκρίθηκε 
απο το Εκτελεστικό Γραςοείο σαν έγγραφο συζήτησης.

2. Κατά την συζητηση του εγγράφου μίλησαν 10 περίπου 
μέλη του Ε.Σ. ΙΤαρ’όλον ότι έμεναν ακόμη 4 ομιλητές στον κατά
λογο, η συνεδρίαση διακόπηκε λόγο της ώρας, αποφασίστηκε όμως, 

να ετοιμαστεί πάνω στη βάση της συζητησης που πρόφθασε να γίνει 
ενα δεύτερον έγγραφο, που μαζί με το πρώτο ν ’ απ οτελέσουν την 
βάση για την παραπέρα συζητηση του θέματος.

3. Το δεύτερον έγγραφον ετοιμάστηκε και αποτέλεσε το 
αντικείμενον νέας συζητησης στο Ε.Σ. της ΠΕΟ στες 2/3/1984. 
Μια επιπρόσθετη συζητηση έγινεν στο Ε.Γραφείο της ΠΕΟ στις 
3/4/1984. Το έγγραφον αυτό συμπλήρωνεικαι διορθώνει το δεύτερον 
έγγραφον υπο το φως των δυο νέων συζητήσεων που έγιναν πάνω 
στο σημαντικό αυτό θέμα.

Λ Λ Λ

4. Εχουμε την γνώμη ότι με το έγγραφο του Κ.Ο.Γραφείου και 
τους αριθμούς που μας δόθηκαν - ανεξάρτητα αν οι αριθμοί αυτοί 
είναι πραγματικοί η όχι - ανοίχτηκε προς συζητησιν ένα πολύ 
σοβαρόν θέμα. Είναι το θέμα της μελλοντικής ανάπτυξης και μα- 
ζικοποίησης της ΠΕΟ και της μελλοντικής επιρροής της μέσα στην 

εργατική τάξη και τους εργαζόμενους γενικά. Ανεξάρτητα από το 
άν οι αριθμοί της ΣΕΚ είναι ακριβείς η όχι δεν υπάρχει χώρος για 
υποτίμηση του γεγονότος ότι η ΣΕΚ είναι η αντίπαλος μας οργά
νωση, που μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια εσημείωσε πραγματι
κήν άνοδον και που, αν δεν τολμά να αμφισβητήσει την ηγετικη 
θέση της ΠΕΟ μέσα στο κυπριακό συνδικαλιστικό κίνημα, όμως δεν 

κρύβει τον στόχο της να προσεγγίσει την δύναμη μας, να μας 

φθάσει και να μας ξεπεράσει. Αυτόν τον κίνδυνο, να μας φθάσει 
και να μας ξεπεράσει η ΣΕΚ - έστο: κι’αν αυτό θα γίνει με την 
παροχή ψευδών κι’ανακριβών στοιχείων - δεν πρέπει να την υπο
τιμούμε. Η εμφάνιση της ΣΕΚ είτε σαν ισοδύναμης είτε σαν 

μαζικώτερης οργάνωσης από την ΠΕΟ, θα δημιουργήσει 
πολιτικές εντυπώσεις και θα έχει πολιτικές επιπτώσεις και 
πολιτικές συνέπειες δυσμενείς όχι μόνο πάνω στην ΠΕΟ άλλα και 
γενικώτερα πάνω στο λαϊκό και το δημοκρατικό μας κίνημα
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5. Συζητώντας το θέμα των αυακρμβώυ στομχείωυ της ΣΕΚ, 
τοσου το Ε.Σ. της ΠΕΟ όσο καμ το Ε.Γραφείο εστάθησαν καμ στα 
δ υ υ α ΐ ά η £ μ θα υ α π ρ α κ τ μ!κ ά ’.μέτρα γμα την αντμμ ε’τ ώ π μ σ η του π ρ ο - 

β’.ληματος. Η πρόταση μας γμα δημοψηφμσμα μέσα στους εργάτες, 
γμα να φανεί η πραγματμίκη επμρροη των Ομοσπουδ’μώυ δεν φαίυεταμ 

υα β’.ρμσκεμ απηχηση ’ούτε υα της δίυεταμ από τηυ Κυβέρνηση η απαμ- 
τ’ουμευη σημασία καμ προσοίχη. Αντίθετα η πρόταση της ΣΕΚ γμα 
αυέϊξαρτητη δημόσμα έρευνα γμα την εξακρίβωση της πραγματυκης 
αρμθμητμκης δύναμης των Ομοσπονδμώυ από την’ άποψη της προπα- 
ίγάυδας καμ των εντυπώσεων ’.είυαμ μσχυρότερη. Καΐτά την συζητηση 
ερ'.ρμφθη η μδέα της έκδοσης γμα κάθε εργατοϋπάλληλου Συνδμκα- 
λμστμκ'.ου βμβλμαρίου καμ της επίσημης οργάνωσης εκλο:γών γμα τηυ 
α’,υαδεμξη (με το αυαλογμ’-κό ίσύστημα) εργατμκώυ επμτρο'πώυ. Αυτό το 
τελευταίο σε συυδμασ'.μό με τηυ επυκύρωση της ^Σύμβασης Αρ . 135 
(Πε!ρ μ προστασίας καμ παροϊχης ευκολμώυ στους αυτ μπρο’σώπου ς τωυ 
εργατώυ στμς επμχεμρησεμς) ελέχθη επίσης ότμ ευ όψ ε μ του γ εγ ο- 
βοτος ότμ η ΣΕΚ έδωσε γμα τα δυο τελευταία χρόυμα ψευδείς 
αρμθμούς υα φέρουμε ένσταση στην δημοσίευση της έκθεσης του 
Εφόρου τωυ Συυτεχυμώυ γμα το 1981-1982 καμ 1983. Με εξαίρεση 
το τελευταίου μέτρου -- τηυ μη δημοσίευση της έκθεσης - όλες 
ομ άλλες εμσηγησεμς απεψάσίσθη υα μελετηθούυ σαυ εμδμκό θέμα. 
Γμα τηυ μη δημοσίευση της έκθεσης απεφασίσθη υα γίυεμ δυάβημα 
στου Υπ ου ργ όυ.

6. Κατά τηυ δμάρκεμα της συζητησης ελέχθη, καμ είυαμ 
σωστό, ότμ η ΣΕΚ της δεκαετίας του 1980 δμαφέρεμ πολύ από 
τηυ ΣΕΚ της δεκαετίας του 1950. Μέσα σ’αυτά τα τρμάυτα χρόυμα 

που πέρασαυ η ΣΕΚ υπέστη μμαυ σταδμακηυ δμαφοροποίησμυ. Δευ 
είυαμ πμα η απεργοσπαστμκη οργάυωση τωυ πρώτωυ 10-15 χρουωυ 
της ύπαρξης της. Τώρα αυαπτύσσεμ συυδμκαλμστμκηυ δράσμυ, μελετά 
αμτηματα, μόυη της καμ μαζί μας, αυακμυεί αμτηματα, μόυη της 
καμ μαζί μας, δμεκδμκεί καμ δμαπραγματεύεταμ αμτηματα καμ 
απεργεί γμ’αυτά, μόυη της καμ μαζί μας. Από τηυ άλλη εμείς 
σαυ ΠΕΟ τηυ αυαγυωρίζουμε σαυ συυδμκαλμστμκη οργάυωση, 
εργαζόμαστε συστηματυκά γμα ευότητα δράσης μαζί της ’ φταυουμε 
μέχρμ το σημείο υ’αυακμυούμε θέμα οργαυμκης σχέσης μαζί της 
(η πρόταση γμα Συυτεχυμακό Κογκρέσσο). Το γεγονός ότμ η ΣΕΚ 
αυαπτύσσεμ συυδμκαλμστμκη δράση, το γεγουός ότμ συυεργάζεταμ 
μαζί μας καμ συυεργαζόμαστε μαζί της, αυτό τηυ φέρυεμ σ’επαφή 
με ομάδες, καμ κατηγορίες καμ μάζα εργατοϋπαλληλωυ . Απ αυτή 

τηυ επαφή δευ μπορεί παρά υα ωφελείταμ οργαυωτμκά” απ αυτή 
τηυ επαφή δευ μπορεί παρά υα στρατολογεί μέλη.
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7 . Εεπαμε πεο πάνω ότε η ΣΕΚ άλλαξε και ότμ τώρα αυαπτύσσεε 
συνδ εκαλνστεκην δράση. Αναπτύσσοντας αυτή την δράση η ΣΕΚ 
από αρκετά χρ όν εα καυ από τότε που ο εναγκαλεσμός της με την 
εργοδοτεκη τάξη έπαυσε υα εύναε ασφεκτεκός - εφαρμόζεε στην 
μελετη καε ανακενηση των εργατοϋπαλλη λεκώυ προβλημάτων μεα 

προσέγγεση καε μεα τακτεκη δημαγωγίας, σ ’ αντιπαραβολή' με την 
τακτέκη τη δ εκ η μας που εεναε τακτεκη σοβαρής μελέτης καε 
σύνεσης, μακροπρόθεσμα ταξεκης τακτεκής. Αυτό την κάμνεε 
ν ’άκούεταε" από ομάδες καε κατηγορίες καε μάζες εργατοϋπαλλήλων 
που η τα ξ εκ ή τους καε η πολετεκή τους ωρεμότητα υστερεί.
Κατα την συ ζή τη ση εεδεκά αυτής της πτυχής του προβλήματος ελέχθη 
από μερεκά μέλη του Ε.Σ. της ΠΕΟ ότε η αυστηρή καε κατηγορημα- 
τ εκ ή θέση μας έναντε του κρατεκού μεσθολογίου καε η κ ρ ε τ εκ ή 

των ψηλών μεσθών του δημοσίου καε ημεδημοσεου τομέα, δεν εκα- 
ταυοηθηκε από τους ευ δεαφερομένους , αυτεθετα επαρεξηγήθη καε 

υπεστηκευ ζημεά. Το ίδεο καε η θέση μας όσου αφορά το αίτημα 
γεα τηυ τροποποίηση του Νόμου Περί Φόρου Εεσοδηματος. Εευαε 
γεγουός ότε οε θέσεες μας αυτές δενκατανοήθηκαν καε ότε παρε- 
ζηγήθηκαυ. Το Ε.Σ. όμως πεστεύεε ότε οε θέσεες μας εεναε σωστές 
καε ότε μακροπρόθεσμα θα δεκαεωθούμε, εδεαετερα μέσα στα 
ευρύτερα εργατοϋπαλληλεκά καε λαεκά στρώματα. Σχετεκά με το 
εδεο ζήτημα , της δημαγωγίας της ΣΕΚ καε της παρεξήγησης της 
θέσης μας από ωρεσμένα στρώματα εργατοϋπαλλήλων, ελέχθη ότε θα 
πρέπεε ίσως υα προσέξουμε μήπως η στάση μας έυαυτε των εργοδο
τών είναε κάποτε περεσσότερο συμβεβαστεκή από όσον ευδε εκυυταε. 
Δεν γ εν ε τ α ε τέτοεα δεαπεστωση, όμως εεναε καλά να προσέξουμε 
αυτό το ζητημα.

8. Μέσα σ’αυτά τα τελευταία ε ε κ ο σ ε πέντε χρόυεα δεν εεναε 
μονον η ΣΕΚ που άλλαξε ποεοτεκά. 'Αλλαξαν καε μερεκοε άλλοε 
παράγοντες που έχουν σχέση με το θέμα που μελετούμε. Χάρες 
στους σκληρούς αγώνες της εργατεκής τάξης καε του συυτεχνεακού 
μας κευήματος της περεόδου 1930-1960, το συντεχνεακό κίνημα 
επεβλήθη κε’αναγνωρίστηκε από την Κυπρεακή κ ο ευων ία. Κράτος, 
εργοδοσία - οργανωμένη καε μη - εκκλησία, τύπος, πολετεκά κόμμα
τα αυαγνώρεσαυ το συυτεχνεακό κίνημα’ εδέχθηκαυ ότε το συντε- 
χνεακό κίνημα ήλθε στην Κύπρο καε θα μεευεε καε ότε αποτελεί 
ένα παράγοντα απαραίτητου γεα την λεετουργεα της κοενωυεας μας.

9. Αυτή η αλλαγή, είχε σαν επακόλουθο της μεαν άλλην 

αλλαγή. Επήλθε μεα ρεζεκη αλλαγή στην ψυχολογία των μαζών της 
εργατοϋπαλληλεκής τάξης. Τώρα, στον δρόμο της συν δεκαλεστεκής 
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οργάνωσης δεν μπαίνουν μόνον ομ πμο τολμηροί, ομ πολμτμκά 
ωρμμομ καμ με προοδευτμκές κμ ’ επαναστατμκές αυτμληψεμς εργα- 
ζομενομ. Τα τελευταία 15 χρόυ μα μπήκαν στον δρόμο της οργάνωσης 

καμ συνεχίζουν να μπαίνουν καμ ομ μάζες των πολμτμκά ανώρμμων, 
των συυτηρητμκώυ εργατοϋπαλλήλων. Στον συναγωνμσμό γμα την 
οργάνωση αυτών των συντηρητμκών μαζών εργατοϋπαλλήλων, η ΣΕΚ, 
η ΠΑΣΥΔ.Υ καμ άλλες αυεξάρτητεςΟργαυώσεμς βρίσκουταμ σε πλεουε- 
κτμκώτερη θέσην

10. Θα προσθέσουμε κάτμ ακόμα. Τα τελευταία 20-25 χρόνμα 
αυξανεταμ συνεχώς η αρμθμητμκότητα της εργατοϋπαλληλμκης τάξης. 
Η αύξηση είναμ το αποτέλεσμα της εμσόδου στμς γραμμές της 
εργατμκης τάξης παμδμώυ της μμκροαστμκης τάξης των πόλεων καμ 
της υπαίθρου, παμδμών από τμς σχολές Μέσης καμ Ανώτερης Παμδείας 
που καμ στο ομκογενεμακό τους περμβάλλου καμ κατά την δμάρκεμα 
της σχολμκης τους ζωής υφίσταυτο τον βομβαρδμσμό των μμκροαστμ- 
κώυ αντμληψεων καμ της αστμκής μδεολογίας. Αυτή η είσοδος αυτών 
των στομχείων επμδρέί πάνω στην μδεολογμκη σύνθεση της εργατμκης 
τάξης. Δεν λέμεν ότμ όλομ αυτοί ομ νέομ είναμ μδεολογμκά εχθροί 
προς την ΠΕΟ. Είναμ όμως γεγονός ότμ η δούλεμά μας γμα τον ορθόν 
μδεολογμκόν προσανατολμσμόν αυτών των νεοεμσερχομένων στην ερ- 

γατ μκ η τάξη είναμ τώρα πμο δύσκολη από ότμ ήταν νωρίτερα. Ομ 
νεοεμσερχόμευο μ αυτοί θα χρεμαστούν μεγαλύτερη τρμβη με την συυ- 
δμκαλμστμκη ζωη , μεγαλύτερη πείρα, γμα να βρουν την θέση στην 
οποίαν ανήκουν. Σχετμκά με αυτό το σημείο, το Ε.Σ. τουίζεμ οτμ 
πρέπεμ να δμορθώσουμε την λανθασμέυηυ αντίληψη που υπαρχεμ 
ότμ η ΠΕΟ κμυείταμ οργανωτμκά μόνο μέσα στμς αρμστερές τμς 
φμλοάκελμκές μάζες. Η ΠΕΟ κμνείταμ - πρέπεμ να κμνείταμ 
οργανωτμκά - μέσα σ’όλο τον χώρο της εργατοϋπαλ λη λ μκης τάξης, 
καμ μέσα σε κευτροδεξμούς καμ μέσα σε σοσμαλδημοκρατες .

11. Πμο πάυω γράφουμε ότμ κ μ’ε με ί ς σαυ ΠΕΟ αυαγυωρ ί ζουμε 
τηυ ΣΕΚ σαν μμα συν δ μκ α λ μσ τ μκ η οργάυωση κμ’εργαζόμαστε συστημα- 
ματμκά γμα την ενότητα δράσης μαζί της. Δεν αυακμυουμε τα 
αμτηματα μμας κατηγορίας η ενός κλάδου εργατών, χωρμς να 
συυευνοηθούμε καμ να συν εργασθούμε με την ΣΕΚ. Μαζί της υπο^ 
βάλλουμε τα αμτηματα καμ μαζί της τα δ μα πραγματευόμαστε . Οργα
νώνουμε κομυές συνελεησεμς γμα την συζητηση των αποτ,ελ εσματων 

των δ μα π ραγματ εύ σεω ν καμ τηυ έγκρμση τους από τους' εργάτες'. 
Ακόμα καμ γμα γευμκης φύσης προβλήματα (φορολογική πολμτμκη - 
ζητήματα Επμτροπης Τμμώυ, στεγαστμκό, προβλήματα ε^μόο δη ματ μκη ς 
πολμτμκης κ.α) εμείς φροντίζουμε τα δμαβηματα να εμυαμ κομυα. 
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12. Δεατυπώνεταε συχνά το ερώτημα: Μήπως η τακτ η ή μας 
αυτή βοηθά την ΣΕΚ π α l β λ ά φ τ ε ε οργανωτεκ ά τ η ν ΠΕΟ·; Ε λ έ χ θ η 

κατά την δεάρκεεα της συζήτησης στο Ε.Σ. της ΠΕΟ, αλλά καε 
ε ξω από την συν εδ ρ ία λέγεταμ, πώς μέσα στους εργάτες καν τους 
υπαλλήλους, εδημεουργήθη - εξ αετεας της συνεργασίας καε της 
κοενής δράσης - η εντύπωση ότε "όπου και να οργανωθεί, ένας 
εργάτης, στην ΠΕΟ ή στην ΣΕΚ, εεναε το εδεο". Ελέχθη ότε αυτή 
την εντύπωση συστηματεκά την καλεεργούν τα στελέχη της ΣΕΚ 
καε οτι υπάρχουν ακατατόπεστοε εργάτες που παρασύρον ταε .

13. Γενεκά, θα εεναε πολύ σοβαρό λάθος να δεχθούμε ότε η 

ενότητα στην δράση ωφελεί τες συντηρητεκές ή τις αντεδραστ εκές 
συνδεκαλεστεκές δυνάμεος και ότε κατά συνέπεεαν ζημμώνεμ τις 
προοδευτεκές και επαναστατεκές δυνάμεος. Η ενότητα, είτε εεναε 
οργανωτοκή ενότητα είτε είναο απλώς ενότητα στην δράση είναο το 
αντίθετο της δοάσπασης και της έντασης στις σχέσεμς μεταξύ των 
δοαφόρων εδεολογεκών και πολύτοκων τάσεων μέσα στο εργατοκό 
κίνημα. Είναο η αδεαμφεσβή τητη πείρα καε του δοκού μας καο του 
δοεθνούς συνδοκαλοστοκού πονήματος ότο η δοάσπαση καο η 
ένταση ζημοώνεο την εργατοκή τάξη σαν σύνολο, ότο εξασθενίζεο 
τους ταξοκούς αγώνες της καο ότο ωφελεί τον ταξοκόν εχθρόν. 
Μέσα σε συνθήκες ύφεσης των ενδοταξοκών οδεολογοκών καο πόλε- 
τοκών αντοθέσεων καο συγκρούσεων μέσα σε συνθήκες ενότητας και 
ενότητας στην· δράση, το συνδεκαλεστεκό κίνημα στο σύνολο του 

αναπτύσσεταε καε μαζεκοποοείταε. Δεν υπάρχεε αμφεβολεα 
ότε θα αναπτυχθούν καε θα μαζεκοποεηθούν όλες οε τάσεες. Καε 
η δεξμά (η ρεφορμεστεκή ) καε η αρεστερά (η ταξεκή επαναστατεκή ) 
καε η κεντρώα όπου υπάρχεε. Ποεά τάση θα ωφεληθεί περεσσότερον 
αυτό εξαρτάταε από το πόσον δραστήρεα αναπτύσσεε η κάθε μεα 
την δεαφωτεστεκή κε’οργανωτεκή της δράση. Αυτό εεναε που 
πρέπεε να προσέξουμε εμείς εδεαετερα. Ελέχθη επίσης ότε πάτε 
που πρέπεε να προσεχθή εεναε ότε ενώ δεν εγκαταλείπουμε την 
τακτεκή της ενότητας καε της ενεαίας δράσης, δεν παραλείπουμε 
να προβάλλουμε καε αυτοδύναμα τες θέσεες μας καε τες πολετεκες 
μας απόψεες πάνω σε ωρεσμένα θέματα καε προβλήματα.,

14. ' Οσον αφορά την δεάσπαση καε την ένταση στες σχέσεες 

των δυο κύρεων τάσεων μέσα στο συν δεκαλεστεκό κίνημα, δεν 
πρέπεε να έχουμε καμεά αμφεβολία ότε μέσα στες συνθήκες της 
καπεταλεστεκής κοενωνίας αυτή γενεκά ζημεώνεε το όλο κίνημα, 
αλλά εεδεκά ζημεώνεε το προοδευτεκό συνδεκαλεστεκό κίνημα. 
Μεα ένταση στες σχέσεες ΠΕΟ καε ΣΕΚ μέσα στες σημερενές 
συνθήκες, με την ΣΕΚ όπως εεναε σήμερα θα ωφελήσεε την ΣΕΚ.
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Εΰναυ βέβαιον ότυ αν ξεσπάσευ μ ba κατάσταση έντασης στις σχ έσε υ ς 
των δυο Ομοσπονδυώυ οι εργοδότες, το κράτος, η εκκλησία, τα 
Σχολεία, το Ραδυόφωνον, ο περισσότερος τύπος, θα μπουν στην 
υπηρεσία της ΣΕΚ. Μέσα σε συνθήκες τ έ τ ο υα ς ολομέτωπης αντιπα
ράθεσης προς την ΠΕΟ όλου οι συντηρητικοί εργάτες, ου πολυτυκά 
ακατατόπυστου , ου αμφυταλαυτευόμενου θα οργανώνονταυ στην ΣΕΚ. 
Αύτο γίνεταυ ακόμα-καυ·σήμεραj-εκεΰ όπου παρουσράζεταυ κάπως' έντο- 
νη εργοδοτυκη δυάκρυση υπέρ της ΣΕΚ.

15. Επαναλαμβάνουμε ότυ θα κάμουμε σοβαρό λάθος αν θεω
ρήσουμε ότυ η τακτυκη μας της ενότητας στη δράση καυ της 

συνεργασίας μας με την ΣΕΚ ωφελεί περυσσότερον εκείνους παρά 
εμάς. Αν πράγματυ εξ αυτίας αυτής της τακτυκής η ΣΕΚ ωφελήθηκε 
περυσσότερον από μας, την αυτία πρέπευ να την αναζητήσουμε 
μεταξύ άλλων καυ στην ελλευπή δυαφωτυστυκή καυ οργανωτυκή μας 
προσπάθευα. Λέμεν "μεταξύ άλλων" γυατί αυτός δεν εΰναυ ο μόνος 
λόγος. Υπάρχουν κυ’άλλου όπως αναφέραμε πυο πάνω (δες παράγρ. 5-9)

16. Σχετυκά με αυτό το θέμα της οργανωτυκής αξυοποίησης 
υπέρ της ΠΕΟ, όσον αυτό εΰναυ δυνατόν περυσσότερον, της ενό
τητας καυ της ενυαίας δράσης, υποδευκτηκε από την συζήτηση 
που έγυνε ότυ, αντίθετά με την ενεργητυκότητα καυ την "επυθε- 
τυκότητα" που παρουσυάζουν ου έμμυσθου καυ τα στελέχη της ΣΕΚ, 
ου δυκοί μας παρουσυάζον ταυ μαλακοί καυ "προσεκτυκοΰ" . Δεν 
εΰναυ ταχεΰς στην επυσήμανση των ανοργάνωτων εργατοϋπαλλήλων 
μυας επυχεΰρησης, των νεο προσλαμβαν ομένων, γυα την προσέγγυση 
καυ την γυωρυμΰα τους με την δυκή μας συντεχνΰα. Δεν ε κ μ ε ταλ λ εύ οντα υ 
τα στελέχη μας, την παρουσΰα μας στα χωρυά, μέσου των παραρτη
μάτων καυ των Γραφεΰωυ, γυα την προσέγγυση των εργατοϋπαλλήλων 

στον τόπο που ζουν, μέσον συγγενών ή φίλων τους που εΰναυ ηδη 
οργανωμένου κουτά μας. Κατά την συζήτηση έγυυε ομόφωνη δυαπΰστω- 
ση ότυ καυ η δουλευά των στελεχών σαν ατόμων καυ η δουλευά η 
συλλογυκή των Παραρτημάτων καυ των Γραφεΰωυ είυαυ πεσμένη’ 
δεν υπάρχευ ο παλυός ευθουσυασμός που συυαυτούσε καυευς μέσα 

σ ’ όλα τα στελέχη από τους Γ^υυκούς Γραμματεΰς μέχρυ τους απλούς 
τοπυκούς επυτρόπους.

17. Πρέπευ υα υποδευχθεί σε όλους καυ στα στελέχη των 

τοπυκών επυτροπώυ, καυ στα συυτεχυυακά στελέχη, επαρχυακα καυ 
κευτρυκά, έμμεσθα καυ μη καυ σ’όλα τα ηγετυκά στελέχη της ΠΕΟ 
από του Γ.Γ. καυ κάτω ότυ η τακτυκή της ευότητας στηυ δράση, ση~ 
μαΰυευ προσοχήν στους χευρυσμούς των προβλημάτων που παρουσυάζονταυ

σ /
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μεταξύ μας κα μ της ΣΕΚ , σημαίνει αποφυγήν προκλήσεων καο 
σεχταρ οστ οκών λαθών, σημαόνεο αποςουγήν ακραίων ενεργεοών που 
δημοουργούν οξεόαν έντασμν στος σχέσεος μας. Αλλά, η 
τακτόκή της ενότητας καμ της εν οα ία ς δράσης δεν σημαόνεο 
εκκένωσον του χώρου της οργανωτοκής κα ο δοαφωτοστοκής δουλεοάς. 
Αν υπάρχουν σ’ένα εργοστάσοον 10 ανοργάνωτοο προσπαθούμε να 
είμαστε οο πρώτοο που θα "εποτεθούμε" γ οα την οργάνωση τους. 
Κο’αν συμβεί να παν οο άνθρωπον της ΣΕΚ πρώτοο, εμείς κάμνουμε 

την προσπάθεοα μας έστω καο δεύτεροο. Γοα ζητήματα που χρεοά- 
ζεταο δοαφώτοση μέσα στους εργάτες εμείς φροντίζουμε να είμαστε 
οο πρώτοο που θα μολήσουμε. Αν μας προλάβουν εμείς δεν σοωπούμε. 
Απαντούμε στην δοκή τους δημαγωγοκη προπαγάνδα. Ακόμα κο’αν 
συμφωνούμε με την δοκή τους θέση καο πάλον φροντίζουμε να προσθέ
σουμε κάτο, να συμπληρώσουμε' να φανούμε! Αυτά τα ποο πάνω 
οσχύουν όχο μόνον όταν έχουμε κοονές συγκεντρώσεος, αλλά κο’ 
εξω από τος συγκεντρώσεος, στην καντόνα του εργοστασίου, στην 
αυλή, στο Λεωφορείο, στο χωροό. Η καθοδήγηση της ΠΕΟ, οδοαίτερα 
πρέπεο να θυμάταο ότο η τακτοκη της ενότητας στη δράση καο της 
ύφεσης στος σχέσεος μας με την ΣΕΚ δεν σημαόνεο ότο δεν 
ξεσκεπάζουμε την ανευθυνότητα της ηγεσίας της - όπου παρουσοά- 
ζ ετα ο - ή ότο δεν απαντούμε στος προκλήσεος καο τος συκοφαντίες 
της. Με άλλα λόγοα, συνεργασία καο ενοαόα δράση δεν σημαόνεο 
εγκατάλεοψη της οδεολογοκής μας πάλης, που περοσσότερον όταν 
εκείνοο δεν χάνουν ευκαορίαν από του να μας εποτεθούν καο να 
μας συκοφαντήσουν. Επαναλαμβάνουμ εν όμως ότο αυτή η ιδεολογοκή 

καο δοαφωτοστοκή πάλη δεν οδηγεί στην ρήξη, δεν ανατονάσσεο 
τος γέφυρες της συνεννόησης καο της επαφής, δεν φθάνεο στο 
σημείο από το οποίο δεν υπάρχεο γυροσμός προς τα πίσω.

18. Επανερχόμαστε στο θέμα των ελλείψεων που υπάρχουν 
στην οργανωτοκή μας δουλεοά. Η συζήτηση που έγονε στο Ε.Σ. της 
ΠΕΟ υπόδεοξε ότο παρουσοάζον τα ο κενά στην αξοοποίηση των 
τοποκών μας εποτροπών. Ελέχθη ότο κατά καορούς οο Τοποκες 
Εποτροπές πρέπεο να καθοδηγούνταο καο να τους υπενθυμίζεταο 

το καθήκον της οργάνωσης νέων μελών καο της σύνδεσης των υφοστα- 
μένων. Υποδείχτηκε επίσης ότο υπάρχουν κενά στην δουλεοά των 
εποτροπών των παραρτημάτων καο γραφείων. Οο εποτροπές αυτές 

πρεπεο να παρακολουθούν στο εργατοκό δυναμοκό που φεύγεο απο 
το χωροό τους προς τος βοομηχανοκές περοοχές καο τος πόλεος καο 
να συμβάλλουν στην οργάνωση του. Τέλος αναφέρθηκε ότο κενά
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παρουσυαζονταυ ακόμα κα υ στην πλήρη κ α υ ορθή χρησυμοποίηση 
καυ αξυοποίηση του έμμυσθου προσωπυκού του πονήματος μας. 
Ελ έχθη ότ υ αντίθετα με το έμ μ υσθ ο προσωπυκό της ΣΕΚ , που το 
χαρακτηρυζευ φανατυσμός κυ ’ ενθουσυασμός γ υα την ανάπτυξη του 
κυνήματος τους, μέσα στυς γραμμές των δυκών μας εμμίσθων - όχυ 
όλων - παρουσυάζεταυ μμα τάση "υπαλληλυσμού", τόσον όσον αφορά 
το σύστημα όσον καυ αναφορμκά με τυς ώρες της δουλεμάς τους.

19. Κατά την δυάρκευα της συζήτησης εγέρθηκε το ζήτημα 
του "τσυέκ όφφ" σαν συστήματος είσπραξης των συνδρομών. Το 
σύστημα είναμ γνωστόν. Μπαίνεμ το ερώτημα: Μήπως αυτό το 
σύστημα βοηθά περμσσότερο την ΣΕΚ ; Ακόμα καμ όταν συζητούσαμε 
την ευσαγωγή αυτού του συστήματος είχαμεν επυσημάνευ τα θετμκά 
που υπήρχαν σ’αυτό, αλλά είδαμε καμ πυθανές αρνητμκές επμδράσεμς.

20. Τα θετμκά που υπάρχουν είναμ ότμ πολλές δυνάμεμς 

στελεχών μας που δούλευαν καμ θα λέγαμε πάλευαν γυα την είσπραξη 
των συνδρομών, απελευθερώνονταν καμ μπορούν να χρησυμοπ ουηθούν 
σε άλλη οργανωτμκή καμ συνδυκαλυστυκή δούλεμά. Δεύτερον, με 
το σύστημα αυτό εβελτμώσαμε ουσμαστμκά τα ομκονομμκά του κ μν ή - 
ματος. Δεν θα παραθέσουμε αρμθμούς, αλλά είναμ γεγονός ότμ 
από την εφαρμογή του συστήματος καμ ύστερα τα ομκονομμκά 
μας έχουν βελτυωθεί σημαντμκά. Με την βελτίωση των ομκονομμκών 
αυξάνεταμ καμ ο αρμθμός των-τακτοπομημένων μελών.

21. Υπάρχουν όμως καμ τα αρνητμκά στο σύστημα. Πρώτον 
η επαφή των στελεχών με τα μέλη - που γμνόταν τακτμκά κατά την 
εμσπραξη των συνδρομών - τώρα είναμ αραμότερη. Αυτό είναμ 

σοβαρό μεμονέκτημα αν δεν προσεκτεί. Αν προσεκτεί η εξεύρεση 
άλλων τρόπων καμ άλλων ευκαμρμών επαωής δεν είναμ δύσκολη. 
Αυτό είναμ ένα πρόβλημα που πρέπεο δ μαρκώς να το έχουμε στην 
έγν ο μα μας.

22. 'Ενα άλλο αρνητμκό στομχείο, που έχεμ σχέση με το 
θέμα που συζητούμε σ’αυτό το έγγραφο, είναμ ότμ το σύστημα τσυέκ- 
οφφ μπορεί να απωθεί από κοντά μας προς την ΣΕΚ ωρμσμένους 
συντηρητμκούς καμ μη τολμηρούς εργατού’παλλήλους. Γμα να 

λευτουργήσευ το σύστημα ο εργατού’πάλληλος πρέπεμ να δηλώσευ 
σε πομά συντεχνίαν ανήκευ: ΠΕΟ ή ΣΕΚ. Υπάρχουν επυχευρήσευς 
μέσα στυς οποίες εφαρμόζεταμ έστω καμ συγκαλυμένα πολμτμκή 
δμάκρμσης υπέρ της ΣΕΚ. Σ’αυτές τμς επμχεμρήσεμς υπάρχουν 
εργατοϋπάλληλου δμκοί μας που φοβούμενου την δυάκρυση δηλώνουν 

ως μέλη της ΣΕΚ. ,
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23. Δεν εεσηγούμαστε την κατάργηση του συστήματος.

Τα θετεκά εεναε οπωσδήποτε βαρύτερα των αρνητεκών. Εκτός απ’ 
αυτό, το σύστημα μπήκε καε θα μεενεε. Δεν εξαρταταε μόνον 
από μας η κατάργηση του. Το ζήτημα είναε πώς να ελαττώσουμε 
τες αρνητεκές του επεδράσεες.

24. Σε προηγούμενο σημείο του εγγράφου αναφερθήκαμε 
παρεπεπτόντως στες δεακρεσεες που γόνονταε σε βάρος της 

ΠΕΟ καε υπέρ της ΣΕΚ από μέρους των εργοδοτών. Κατά την συζή
τηση ήταν η γενεκή δεαπεστωση ότε μέσα στα τελευταία χρονυα, 
η αντίδραση των εργοδοτών ενάντυα στην ΠΕΟ καε η ευνο εκή 
στάση τους υπέρ της ΣΕΚ παρουσίασεν αύξηση. Καε στες 
προσλήψεες καε στες προαγωγές καε στην επελογή επεστη μονεκού 
καε δεεσθυντεκού προσωπεκού η ΣΕΚ ευνοείταε. Ελέχθη ακόμα 

ότε δεν εεναε μόνον οε εργοδότες οε εδεοε που εφαρμόζουν 
πολύτοκη δεακρίσεων εες βάρος της ΠΕΟ. Καμοά φορά πεο 
φανατεκοε πολέμεοε της ΠΕΟ εεναε οε ανώτεροε υπάλληλοε των 
επεχεερήσεων, (δεευθυντές - λογεστές - επεστάτες), που κάμνουν 
το παν, πότε με την ενθάρρυνση, πότε με την ανοχή καε πότε με 
την άγνουα των εργοδοτών, γεα να βοηθήσουν την ΣΕΚ. Η χε ερ ό - 
τερη κατάσταση απ’αυτή την άποψη είναε στους Ημεκρατεκούς 
οργανεσμούς καε σε πλεεστα κυβερνητεκά τμήματα. Αυτό το ζητημα 
των δεακρίσεων, εδεαετερα μέσα στους Ημεκρατεκούς οργανεσμούς 
καε τα Κυβερνητεκά τμήματα πρέπεε να μας απαχολήσεε εδεαετερα. 
Πρέπεε να χαλάσουμε το μονοπώλεο της ΣΕΚ μέσα στους Ημεκρατεκούς 
Οργανεσμούς. Εεναε ένα μονοπώλεο που παραβυάζεε τα αεσθήματα 
της πλεεοφηφεας των εργαζομένων, που προσβάλλευ αυτά τα 
αεσθήματα. Πρέπεε να μελετήσουμε χωρίς καθυστέρηση τρόπους 
με τους οποίους η ΠΕΟ θα έχευ την παρουσία της μέσα στους 
Ημεκρατεκούς Οργανεσμούς, οργανώνοντας τες δυναμεες που 
επηρεάζεε.

25. Κατά την συζήτηση αυτού του σημείου της αύξησης των 
εργοδοτεκών δεακρίσεων σε βάρος της ΠΕΟ υποδεεκτηκε από 
μερεκούς που μίλησαν - καε η υπόδεεξη είναε σωστή - οτε αυτό 
το φαενόμενο συμπεπτεε με την ένταση των πολετεκων αγωνων 
καε με τον ταξεκό χαρακτήρα πομ πήραν ως ένα μεγάλο βαθμό, 
αυτοί οε αγώνες. Βουλευτέκές εκλογές του 1976 - κατά τες 
οποίες η αστεκή - εργοδοτεκή τάξη έμεενε έξω από την Βουλή 
ενώ η Αρεστερά πήρε 9 έδρες, προεδρεκές εκλογές μετά τον 
θάνατο του Μακαρίου, στες οποίες οε δυνάμεες της Αρεστεράς καε
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του Δημοκρατεκού Κέντρου ανάγκασαν την Δεξεά ν’αποσυρθή από την 

εκλογή. Βουλευτεκές εκλογές του 1981 όταν το ΔΚΕΛ ήλθε πρώτο 
κόμμα καε τέλος προεδρεκές εκλογές του 1982 καε ήττα του 
Δημοκρατεκού Συναγερμού. Η ΠΕΟ εδεαδραμάτεσε σημαντεκό ρόλο 
σ’αυτούς τους πολετεκούς αγώνες. 'Ηταν φυσεκό μέσα στην ατμόσφαερα 
της έντασης καε της πόλωσης που δη μεουργήθηκε να ξεσηκώσεε 
την έχθρα των πολετεκά δεξεών εργοδοτών καε των πολετεκά δεξεών 

ηγετεκών στελεχών των καπεταλεστεκών επεχεερήσεων · Δεν έγενε 
εεσηγηση ούτε το έγγραφον αυτό εεσηγεεταε πώς πρέπεε να απολετε- 
κοποεήσουμε την ΠΕΟ. Υπάρχεε όμως ένα ερώτημα που πρέπεε να 
μελετηθη από την καθοδήγηση της ΠΕΟ: Μήπως στην πολετεκή μας 

δραστηρεότητα ξεπερνούμε κάποτε τα όρεα που χρεεάζονταε;

26. Σχετεκά με την αυξηθεεσαν εχθρότητα των εργοδοτών 
προς την ΠΕΟ, υπάρχεε ακόμα ένα ζήτημα που πρέπεε να αναφέρουμε. 
Από την ίδρυση της Επετροπής Τεμών, η ΠΕΟ υπήρξε ο στηλοβάτης 
της. Καε πολύ σωστά εκάμαμε να στηρίξουμε την Επετροπήν ενάντεα 
στες επεθέσεες που κατά καερούς εδέχθη καε συνεχέζεε να δέχεταε. 
Μέσα στην Επετροπήν η ΠΕΟ ε ενα ε ενεργό μέλος που πάντα υποστη- 
ρεζεε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε 
άλλως πως. Δημεουργεεταε όμως ένα δεύτερο ερώτημα: 
Μήπως μέρος της έχθρας των εργοδοτών, εεναε το τίμημα που 
πρέπεε να πληρώσουμε γεα την συνεπή στάση μας έναντι των 
συμφερόντων των καταναλωτών καε κατά της κ ε ρ δ οσκ ο π ε ία ς ; Αν 
υπάρχεε κάτε που πρέπεε να προσέξουμε σχετεκά με αυτό το ζήτημα 
εεναε ότε η δουλεεά μας μέσα στην Επετροπή Τεμών εεναε μεα 
υπεύθυνη, λεπτή, δύσκολη δουλεεά στην δεεξαγωγή της οποίας 

π ρ ε π ε ε πάντα να εεμαστε μελετημένοε καε κάποτε να εεμαστε 
ε υλύγ εστ ο ε .

27. Από την συζήτηση που έγενε εφάνη ότε υπάρχουν 
περεπτώσεες που μέλη μας ε ε τ ε προσχωρούν στην ΣΕΚ είτε 
πεέζονταε να προσχωρήσουν εξ αετέας παραπόνων που μπορεί, να 
έχουν γεα τον τρόπο λεετουργεας των Ιατρείων μας ή τον τρόπο 

με τον οποίον εμείς εφαρμόζουμε τον Νόμο καε τους κανονεσμούς 
των Ταμείων Προνοεας.

28. 'Οσον αφορά τα Ταμεία Προνοεας, οε δεκές μας 
Συντεχνίες εφαρμόζουν με συνέπεεαν τους κανονεσμούς καε τον 
Νόμον καε όσον αφορά την απόσυρσεν των ποσών με τα οποία 
το μέλος εεναε πεστωμένο καε όσον αφορά την παροχή των δανείων.
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Αυτό είναμ φυσμκό να δυσαρεστεί ωρμσμένα μέλη που θέλουν αντί- 
θετά με ότμ προνοούν ου κανονμσμοί να αποσύρουν τα ποσά τους η 
που θέλουν, άνω δεν δμκαμούυταμ, να πάρουν δάνεμο. Αυτά τα μέλη 
γίνονταμ στόχος της προπαγάνδας της ΣΕΚ, καμ συχνά παρασύρον τα μ .

Εχουμε την γνώμη ότμ το Ε.Σ. της ΠΕΟ πρέπεμ να μελετήσου 
την δυνατότητα να γίνουν - όσον ο νόμος το επμτρέπεμ - πυο φμλε- 
λεύθερου ου κανονμσμοί των Ταμείων Προνοίας της ΠΕΟ. 'Εχουμεν 
επ όσης την γνώμη ότμ μέσα στο 198 4 πρέπεμ να γόνεμ μμα πλάτεμά 

δσαφώτμση όσον αφορά τους σκοπούς των Ταμείων ϋρονοόας κα μ την 
ωφελμμότητα τους. Η δμαφώτμση αυτή να επαναλαμβάυετα μ κάθε τόσο.

29. Το πρόβλημα των δανείων προς τα μέλη πρέπεμ να το 
αντμμετωπόσουμε με τον τρόπο που το έλυσε . προλαμβάνοντας μας - 

η ΣΕΚ. Να μδρύσουμε το συντομώτερο - εντός του 1984 - το δοκό 
μας συυεργατμκό Ταμμευτήρμο. Αυτό το ζήτημα να ,/Γ-α·κ.τοπρ-μη-θε μ 

χωρίς άλλη αναβολή.

30. Αυαφορμκά με τα παράπονα που Εμφανίζοντας όσον αφόρα 
τα συυτεχυμακά ματρεόα. Η ΠΕΟ ε ίνα μ βεβαία ότμ το επίπεδο της 
ματρμκης περίθαλψης που παρέχουμε στα μέλη μας καμ στους εξαρτω- 
μένους των είναμ καμ ψηλότερο καμ πληρέστερο από εκείνο της 
ΣΕΚ. Καμ όχμ μόνον αυτό. Το δμκό μας σύστημα ελάχμστην ομκουο- 
μμκην επμβάρυνσμν βάζεμ στους ώμους των μελών. Το σύστημα 

μας είναμ το σύστημα προς το οποίο τείνουν όλες ο μ δημοκρα- 
τμκές καμ προοδευτμκές κομυωυίες καμ οργανώσεμς. Είναμ 
σύστημα κομνωνμκο πομημένης ματρμκης.

31. Χρεμάζεταμ καμ γμα το ζητημα αυτό συστηματμκη κ μ’ 
επαναλαμβανόμενη δμαφώτμση κυρίως όσου αφορά παρουσεαζόμευα 

παράπονα. Η προσπάθεμα μας πρέπεμ να είναμ να πείθουμε τους 
παραπουούμ ευ ους γμα τηυ ορθότητα του συστήματος που εφαρμόζουμε, 
'ίσως πρέπεμ υ’αρχίσουμε με μμα συζήτηση τωυ δραστηρμοτήτωυ 
τωυ Επαρχμακώυ μας Ταμείωυ Ιατρμκής περίθαλψης, στο Ε.Σ. της 
ΠΕΟ, που υα στηρμχθή στα στομχεία του 1983.

32. Η συζήτηση στο Ε.Σ. έφερε ζαυά στηυ επμφάυεεα το 
σοβαρό θέμα της τακτμκής απογραφής τωυ βμομηχαυμών καμ επμχεμ- 
ρήσεωυ όσου αφορά το εργάτουπαλληλμκό δυυαμμκό τους καμ 
τηυ οργάυωση του. Δευ αμςο μσβ η τ ήθη κ ε από καυέυαυ η χρησμμότητα 
αυτού του μέτρου. 'Ολομ συμφώυησαυ ότμ η απογραφή μας δείχυεμ
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π ο υ να κμνηθούμε H αι πώς, π ο ύ έχουμε αδυναμίες καμ πού ό χ μ . 
Δεν πρέπει, να περνά χρόνος χωρίς απογραφήν, ο λ μ κ ή ν η μ ε ρ μ κ ή ν . 
0 τρόπος οργάνωσης της απογραφής να μελετηθή ε μ δ μ κ ά όπως 
καμ ο τρόπος αξμοποίησης των στομχείων που προκύπτουν από την 
απογραφήν.

33. Ενα σοβαρό θέμα που τακτμκά εγεόρεταμ όταν συζητούμεν 
το πρόβλημα της μαζμκοποίησης των Συντεχνμών μας είναμ η σύνδεση 
των μελών μας. Κάθε χρόνο ομ Συντεχνίες μας δμαγράφουν από τα 
μητρώα τους χμλμάδες μέλη γ μα τ ί εόναμ ασύνδετα. Από τα μέλη 
αυτά ένας αρμθμός - όσο μοκρός καμ αν εόναμ - υπάρχεμ. 'Ομως 
δμαγράφονταμ γ μα τ ί δεν γ ίν ε τα μ κατορθωτή η σύνδεση καμ η τακ το - 
ποίηση τους. Η άποψη που δματυπώνεταμ - καμ φαίνεταμ ότμ είναμ 
ορθή - τα μέλη αυτά που δεν συνδέονταμ είναμ εκείνα που δεν 

καλύπτονταν από το τσμέκ-οφ. Αυτή η οργανωτμκή αδυναμία είναμ 
δυνατό να ξεπεραστεί με την ονομαστμκή καταγραφή των ασύνδετων 
μελών καμ την οργάνωση εμδμκών εξορμήσεων στους τόπους κατουκίας 

μδμαμτερα στο τέλος του κάθε χρόνου, γμα την τακτοποίηση έστω καμ 
μέρους των συνδρομών αυτών των μελών. Σ’αυτό μπορούν να βοηθήσουν 
σε μεγάλο βαθμό καμ τα τοπμκά συντεχνμακά μας στελέχη των χωρμών, 
των συνομκμσμών καμ των ενορμών. Αυτό που εμσηγούμαστε είναμ 
εκείνο που γίνετο από τμς Συντεχνίες μας καμ από την ΠΕΟ στα 
παλμό χ ρ ό ν μ α με πολύ καλά αποτελέσματα.

34. Ο τρόπος της μεταφοράς των μελών των Συντεχνμών μας 

από τα μητρώα του χρόνου που κλείεμ στα μητρώα του νέου 
χρόνου, είναμ επίσης ένα από τα προβλήματα που από χρόνμα 
αντμμετωπόζου μεν καμ δεν έγμνε κατορθωτό να το λύσουμεν με 
αποτέλεσμα να συνεχίζονταμ τα μεμονεκτηματα που επανευλημμένα 
είχαμεν επυσημάνευ. Είναμ η γνώμη του Ε.Σ. ότμ το πρόβλημα 
αυτό είναμ δυνατό να λυθεί με το σύστημα των κάρτων καμ του 
εκσυγχρονμσμού του συστήματος του περάσματος των συνδρομών. 

Γμ’αυτό ομ Συντεχνίες μας με την βοηθεμαν του Γραφείου της 
ΠΕΟ καμ εμδμκών γμα τέτομου είδους θέματα, πρέπεμ να μελετήσουν 

εκ νέου αυτό το θέμα με την επμδίωξη να δώσουν λύση.

35. Κατά την δμάρκεμαν της συζήτησης ηγέρθη καμ πάλμν 
το θέμα της οργανωτμκης δμάρθρωσης μερμκών Συντεχνμών μας. 
Συγκεκρμμένα αναφέρθη ότμ εξακολουθούν να υπάρχουν βμομηχανμκές 
μονάδες καμ άλλες επμχεμρήσεμς που το προσωπκό τους είναμ 
οργανωμένο σε δυο Συντεχνίες της ΠΕΟ, καμ ότμ αυτό δημμουργεί 
μεμον εκτηματα στην δούλεμά μας. Αποτελεί σπατάλη δυνάμεων τόσο
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μελέτη των προβλημάτων, όσο καμ στην οργανωτμκη δούλεμά, 
έλλεμφη συντονμσμού της συντεχνμακης δουλευάς κλπ. Τα θέματα 
αυτά με την βοηθεμαν του Κ.Ο.Γ. να μελετηθούν καμ ν’αντμμετω- 
πμστούν θετμκά από τμς ενδμαφερόμ ευες Συντεχνίες.

36. Τέλος κατά την συζητηση υπογραμμίσθηκαν τρία 

ζητήματα γμα τα οποία το Ε.Σ. καμ το Κ.Ο.Γραφείο πρέπεο να 
κάμουν εμδμκές μελέτες.

(ά) Το ζήτημα της πληρέστερης επάνδρωσης του Κευτρυκού 
Οργανωτυκού Γραφείου. Χωρίς να υποτυμάταμ ο ρόλος των μελών 
του Κ.Ο.Γ. το γεγονός ότμ ο μόνος έμμυσθος στο Γραφείο είναμ 
ο σ. Π. Βαρνάβας αποτελεί αδυναμία.

(β) Το ζητημα της δμαδοχής της ηγεσίας τόσον Κεντρυκά 
όσον καμ στα Τ.Σ. της ΠΕΟ καμ στα Δ.Σ. των Παγκυπρίων 
Συντεχνμών καμ

(γ) Το ζητημα της οργάνωσης Γραφείου Προπαγάνδας, δμαφώτμ- 
σης καμ Δημοσίων Σχέσεων της ΠΕΟ.

Λευκωσία, Απρίλης 1984.
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