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Το Κυπριακό Εργατικό Κίνημα: ο ρόλος του στον αγώνα για 

την επανένωση 

Πάμπης Κυρίτσης, Γ.Γ. ΠΕΟ 

H ΠΕΟ ως η συνδικαλιστική έκφραση της ταξικά προσανατολισμένης εργατικής τάξης και το 

ΑΚΕΛ ως η πολιτική,  έχουν ιστορικά την ίδια ρίζα 

Η σχέση της ΠΕΟ με την Αριστερά δεν κατασκευάστηκε τεχνητά αλλά ήταν η φυσιολογική 

εξέλιξη της ιστορικής διαδρομής του ταξικά προσανατολισμένου εργατικού κινήματος της 

Κύπρου, το οποίο σχεδόν ταυτόχρονα, άρχισε να οργανώνεται τόσο σε επαγγελματικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο  και στο πολιτικό της κόμμα. 

Αυτή η σχέση έχει ιστορικά δικαιωθεί από τα αποτελέσματα.  Από τους αγώνες και τις 

κατακτήσεις του κινήματος, που χρειάζεται σελίδες κάποιος για να τις απαριθμήσει. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ήταν και είναι ξεκάθαρο, ότι τα Συνδικάτα πρέπει να έχουν 

σαφή οργανωτική, διοικητική και οικονομική αυτονομία.  Μόνο έτσι μπορούν να 

εκπληρώνουν σωστά και αποτελεσματικά το ρόλο τους ως μαζικοί φορείς έκφρασης των 

συλλογικών διεκδικήσεων των εργαζομένων, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες 

εργασίας τους και τα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτή η αυτονομία έχει γίνει 

διαχρονικά, απόλυτα σεβαστή,  τόσο από το ΚΚΚ αρχικά όσο  και το ΑΚΕΛ αργότερα. 

Από την 10ετία του 30 όταν άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι οργανωμένοι ταξικοί αγώνες 

της εργατικής τάξης, αυτοί  κατά κανόνα ήταν κοινοί και δεν ξεχωρίζουν ε/κ και τ/κ. 

Η ΠΣΕ που ήταν ο πρόδρομος της ΠΕΟ, ήταν επίσης κοινό δημιούργημα Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων πρωτοπόρων συνδικαλιστών. 

Τη δεκαετία του ’40 και του ’50 χιλιάδες ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι εργάτες 

εργάστηκαν σε κοινές απεργιακές επιτροπές και συγκρούστηκαν με τους απεργοσπάστες και 

τους  κατασταλτικούς μηχανισμούς της αποικιοκρατίας. 

Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι δυνάμεις που τρέφονταν από τον 

εθνικισμό, το φανατισμό και την μισαλλοδοξία, για να καταφέρουν να υλοποιήσουν τους 

στόχους τους και να πετύχουν τον διαχωρισμό, ξεκίνησαν την επίθεση τους από το ταξικό 

συνδικαλιστικό κίνημα χρησιμοποιώντας ακόμα και δολοφονική βία. Αυτοί οι κύκλοι, οι 

οποίοι εξ’αντικειμένου έριχναν νερό στο μύλο του ιμπεριαλισμού και υπηρετούσαν  την 

πολιτική του διαίρει και βασίλευε, είχαν επίγνωση ότι η κοινή δράση μέσα σε ταξικούς και 



κοινωνικούς αγώνες,  ανέτρεπε την σοβινιστική ρητορική και εμπόδιζε τον στόχο του 

διαχωρισμού και της αντιπαράθεσης στη βάση φυλετικών και θρησκευτικών κριτηρίων. 

Κάνοντας λοιπόν αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή, μπορούμε να κατανοήσουμε 

καλύτερα γιατί  στον συνδικαλιστικό χώρο η διαδικασία της επαναπροσέγγισης και της 

κοινής δράσης ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βρίσκει πιο πρόσφορο έδαφος.  Είναι 

φανερό ότι όχι μόνο υπάρχει αντικειμενικά το αναγκαίο υπόβαθρο, ιδεολογικό, πολιτικό  και 

ταξικό,  αλλά και γιατί αυτό το υπόβαθρο είχε κτιστεί σε θεμέλια τα οποία οικοδομήθηκαν 

μέσα από κοινούς και  σκληρούς  διεκδικητικούς  αγώνες. 

Με το νερό αυτής της παράδοσης, εκτός της ΠΕΟ είναι ποτισμένες οι ρίζες τους και  μιας 

σειράς από τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις.΄Οπως και η ΠΕΟ αυτές οι 

οργανώσεις ανήκουν στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, και ως η κοινή μας 

ομπρέλα αυτή η συμμετοχή αξιοποιείται για την συνδιοργάνωση μιας σειράς 

δραστηριοτήτων και κινητοποιήσεων με συνδικαλιστικό αλλά  και αντιιμπεριαλιστικό 

περιεχόμενο. 

Σήμερα, Ε/κ και Τ/κ εργαζόμενοι γιορτάζουμε μαζί την Πρωτομαγιά, την 8η του Μάρτη, 

ανταλλάσσουμε επισκέψεις σε τόπους δουλειάς, διοργανώνουμε δικοινοτικές συναντήσεις 

και σεμινάρια, κάνουμε μαζί τις κινητοποιήσεις και την εκδήλωση της 1ης του Σεπτέμβρη της 

Παγκόσμιας Μέρας Δράσης των Συνδικάτων για την Ειρήνη και άλλες πολλές συναφείς 

δραστηριότητες. 

Η παρέμβαση του ταξικού Συνδικαλιστικού κινήματος στον αγώνα για επανένωση της 

πατρίδας μας και απαλλαγής της από την ξένη στρατιωτική παρουσία και εξάρτηση, φάνηκε 

νομίζω ακόμα πιο ευδιάκριτα, κατά την διάρκεια της διεξαγωγής συνομιλιών στην Ελβετία, 

όταν σε καθοριστικής σημασίας στιγμές της διαπραγμάτευσης, το ταξικό συνδικαλιστικό 

κίνημα μπήκε μπροστά και έγινε  η ψυχή κοινών 

μαζικών  δικοινοτικών  κινητοποιήσεων,  απαιτώντας από τους ηγέτες  να επιστρέψουν στη 

Κύπρο με θετικά αποτελέσματα και ενθαρρύνοντας τους στο στόχο της επανένωσης. 

Η κατάρρευση τελικά αυτής της  διαπραγμάτευσης στο Κραν Μοντανά, σκόρπισε 

απογοήτευση ανάμεσα στον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. 

Η παρατεταμένη στασιμότητα στην οποία έχει μπει το κυπριακό, δεν  είναι μόνο άγονη 

αλλά  κυρίως είναι  επικίνδυνη.   Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτές τις συνθήκες, οι μόνοι που 

επιχαίρουν είναι οι εχθροί της επανένωσης. Όλοι όσοι βιάζονται να αναζητήσουν λύσεις 

εκτός των «παραμέτρων του ΟΗΕ», όσοι προωθούν την διχοτόμηση και την λογική της 

μονιμοποίησης και της νομιμοποίησης του σημερινού στάτους κβο το οποίο είναι 

αποτέλεσμα της στρατιωτικής βίας και της κατοχής. 

Για την εξέλιξη αυτή εκτός από την αναντίλεκτη διαχρονική ευθύνη της κατοχικής 

δύναμης,  σοβαρή ευθύνη έχουν κατά την άποψη μας και οι χειρισμοί του κυρίου 

Αναστασιάδη.   Ιδιαίτερα οι παλινδρομήσεις του και η έλλειψη σταθερότητας και συνέπειας 

που επέδειξε και συνεχίζει δυστυχώς να επιδεικνύει, στην διαχείριση  της κρίσιμης αυτής 

διαπραγμάτευσης. 



Η εργατική τάξη της Κύπρου δεν είναι δυνατό  ποτέ  να συμβιβαστεί με την ιδέα της κατοχής 

και της διχοτόμησης. Τέτοιο ενδεχόμενο όχι μόνο δεν είναι λύση, αλλά εγκληματική 

υποθήκευση του μέλλοντος του κυπριακού λαού σε σκοτεινά και επικίνδυνα μονοπάτια.      

Επιμένουμε, ότι η  διαπραγματευτική διαδικασία πρέπει άμεσα να επανεκκινήσει από εκεί 

που σταμάτησε  και οι  ηγέτες των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο που έθεσε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. 

Γκουτιέρς στο Κράν Μοντανά,  χωρίς προσχήματα και «ναι μεν αλλά», οφείλουν με 

σοβαρότητα και σταθερότητα να εργαστούν δημιουργικά για την εξεύρεση λύσης. 

Το γεγονός ότι ο αγώνας για επανένωση της Κύπρου και για απαλλαγή της από την κατοχή 

και την ξένη στρατιωτική παρουσία αποτελεί σήμερα  προτεραιότητα, δεν σημαίνει 

ασφαλώς και εγκατάλειψη ή υποβάθμιση των ταξικών και κοινωνικών μας προτεραιοτήτων. 

Κάθ’  άλλο. 

Σε μια εποχή που ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός διευρύνει αφάνταστα τις κοινωνικές 

ανισότητες, απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις και εξουδετερώνει με διάφορους τρόπους 

τις συλλογικές μορφές διαπραγμάτευσης των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η 

ΠΕΟ στοχεύει σε ένα όσο γίνεται πιο πλατύ μέτωπο συνδικαλιστικών δυνάμεων. Άξονας της 

πολιτικής μας είναι η αντίσταση σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες αντεργατικές πολιτικές και η 

προώθηση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. 

Με την κρίση και με την άνοδο στην εξουσία της κυβέρνησης της δεξιάς με νεοφιλελεύθερη 

πολιτική στα εργασιακά και κοινωνικά θέματα,  η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων 

έχει επιταχυνθεί αφάνταστα. 

Καθοριστικός παράγοντας σ’αυτή τη κατεύθυνση ήταν η συμφωνία του κ. Νίκου 

Αναστασιάδη με το Eurogroup και η υπογραφή του μνημονίου με την Τρόικα. 

Γι’ αυτό και σήμερα οι προτεραιότητες  διεκδίκησης της ΠΕΟ, είναι  η επαναρρύθμιση των 

εργασιακών σχέσεων και η επανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους που έχει κυριολεκτικά 

ξηλωθεί. Θεωρούμε ότι η  πολιτεία  έχει υποχρέωση να στηρίξει τα εργασιακά δικαιώματα 

με θεσμικά και νομοθετικά μέτρα, ώστε  να  κατοχυρωθεί ότι  οι συλλογικές συμβάσεις  όχι 

μόνο θα  συνομολογούνται αλλά και θα εφαρμόζονται από όλους, αλλά και ευρύτερα για 

όσους δεν καλύπτονται από σύμβαση να κατοχυρωθεί ένα ελάχιστο πλαισίο εργασιακών 

δικαιωμάτων που να αφορά τουλάχιστον μισθό, ωράρια και υπερωρίες, δημόσιες αργίες και 

13ο μισθό. 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως στις συνθήκες της κατοχής και του βίαιου 

διαχωρισμού, η δημιουργία προϋποθέσεων για τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία και κοινή 

δράση  με τα ταξικά τ/κ  συνδικάτα, θέτοντας ως προτεραιότητα τη λύση του κυπριακού και 

την επανένωση της χώρας μας,  είναι εξ’αντικειμένου ο βασικός μας στόχος. 

Μέσα όμως σε συνθήκες μιας κοινής επανενωμένης και δημοκρατικής πατρίδας, ασφαλώς 

ο στόχος θα είναι να επικεντρωθούμε σε κοινούς ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες, 

αφήνοντας πίσω μας τις άγονες και ζημιογόνες εθνικιστικές αντιπαραθέσεις του 

παρελθόντος. 



Με τους Κύπριους νοικοκύρηδες στη χώρα τους, θα μπορέσουμε ως εργατικό κίνημα να 

διεκδικήσουμε πιο αποτελεσματικά, κοινωνική πρόοδο και αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους 

του μόχθου, ανεξάρτητα αν έχουν Ελληνική ή Τουρκική καταγωγή. 

Θα μπορέσουμε να δώσουμε μαζί,  όλες μας τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσουμε και να 

κάνουμε ζωή και πράξη τις αξίες της εργατικής τάξης, τις αξίες της Αριστεράς, για μια 

κοινωνία της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 


