
O Κόσμος FRIDAY 22 NOVEMBER 2013KYΠΡΟΣ 15

 «Όχι» στις ιδιωτικοποιήσεις, λέει η ΠΕΟ και προ-
ειδοποιεί µε «µαζικές και µαχητικές» κινητοποιήσεις 
σε παγκύπριο επίπεδο σε συνεργασία και µε άλλες 
συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις. Αντι-
προσωπεία της ΠΕΟ, ενηµερώθηκε σήµερα από τον 
Υπουργό Οικονοµικών, Χάρη Γεωργιάδη αναφορικά 
µε το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο και τη διαδικασία 
ιδιωτικοποιήσεων, για την οποία η συντεχνία εξέ-
φρασε την αντίθεσή της.

Στις δηλώσεις του ο ΓΓ τη ΠΕΟ, Πάµπης Κυρίτσης 
είπε ότι στο επικαιροποιηµένο µνηµόνιο διαγράφεται 
τάση περαιτέρω συρρίκνωσης του κοινωνικού κρά-
τους, προσθέτοντας ότι «εντείνεται ο φόβος µας ότι µε 
το πολυδιαφηµισµένο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα 
θα είναι τελικά χρυσωµένο χάπι για µια περαιτέρω 
συρρίκνωση του κράτους κοινωνικών παροχών που 
είχαµε δηµιουργήσει στον τόπο µας εδώ και αρκετά 
χρόνια». Εξέφρασε επίσης απαρέσκεια για τον «αυ-
ταρχισµό», µε τον οποίο διατυπώνονται τα θέµατα 
των ιδιωτικοποιήσεων και των εκποιήσεων, υπό την 
έννοια ότι αυτά είναι προϋπόθεση για την εκταµίευση 
της επόµενης δόσης.

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, η ΠΕΟ προειδοποιεί 
ότι δεν θα µείνει απαθής και προαναγγέλλει µαζική 
και µαχητική αντίδραση σε συνεργασία και σε συντο-
νισµό και µε άλλες συνδικαλιστικές και κοινωνικές 
οργανώσεις.

 «Μιλούµε για παγκύπριας έκτασης κινητοποίηση, 
η οποία θα πάρει το χαρακτήρα µαζικής διαδήλωσης 
µε αίτηµα περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέ-
σεις εργασίας, όχι στη συρρίκνωση του κοινωνικού 
κράτους», ανέφερε ο κ. Κυρίτσης.

Ο κ. Κυρίτσης διατύπωσε επίσης τη θέση ότι θα 
έπρεπε να είχε προηγηθεί διάλογος και τόνισε ότι το 
επικαιροποιηµένο µνηµόνιο περιλαµβάνει πρόνοιες 
που είναι απαράδεκτες.

Υποστήριξε επίσης πως η διαδικασία των ιδιωτικο-
ποιήσεων, υπό τους όρους που φαίνεται να δροµο-
λογείται, θα οδηγήσει σε «ξεπούληµα του δηµόσιου 
πλούτου» και επεσήµανε ότι το €1 δισ. που αναµένει 
η κυβέρνηση να πάρει από την πώληση αυτών των 
οργανισµών, δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην αξία 
των οργανισµών ούτε στις δυνατότητες τους.

 «Εµείς είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε µε την Κυ-
βέρνηση όχι τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνουν οι 
ιδιωτικοποιήσεις, αλλά τους τρόπους µε τους οποίους 
θα αποφύγουµε τις ιδιωτικοποιήσεις», είπε ο κ. Κυρί-
τσης, προσθέτοντας πως η συντεχνία έχει προτάσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Κυρίτσης υποστήριξε τέλος ότι οι ιδιωτικοποι-
ήσεις ούτε προς το συµφέρον των εργαζοµένων θα 
είναι ούτε προς το συµφέρον της ανάπτυξης και ούτε 
θα βοηθήσει στη δηµιουργία συνθηκών επανεκκίνη-
σης της οικονοµίας.

Μαζικές αντιδράσεις για τις 
ιδιωτικοποιήσεις, εξαγγέλλει η ΠΕΟ

Το ψευδοκράτος θα γίνεται όλο και πιο ισχυρό, όσο 
οι Ελληνοκύπριοι εξακολουθούν τις αµφισβητήσεις 
τους στην τράπεζα των συνοµιλιών, ισχυρίσθηκε ο κα-
τοχικός ηγέτης, Ντερβίς Έρογλου.

Σε συνάντηση που είχε στα κατεχόµενα, ο Έρο-
γλου είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι ζουν ειρηνικά στην 

Κύπρο έχοντας την εγγύηση της Τουρκίας, η οποία 
αυξάνεται ηµέρα µε την ηµέρα και το ψευδοκράτος 
αναπτύσσεται.

Οι συνοµιλίες για επίλυση του Κυπριακού, όπως 
ανέφερε, συνεχίζονται επί πολλά έτη και πάντα οι Ελ-
ληνοκύπριοι απορρίπτουν όλα τα έγγραφα.

Έρογλου: Όσο οι Ε/κ συνεχίζουν τις αµφισβητήσεις, 
τόσο θα γινόµαστε πιο ισχυροί




