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ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1944:
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΚ)

I∆ΡΥΕΤΑI

Η

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑ

Τo 1943 απoτελoύσε τη χρovιά όπoυ άρχισε vα
oργαvώvεται πάvω σε vέα βάση και η ∆εξιά πρoφαvώς
για vα µπoρεί vα αvτιµετωπίζει µε τα ίδια µέσα τηv
Αριστερά, η oπoία είχε oργαvωθεί στo ΑΚΕΛ και
εvίσχυσε τις διάφoρες συvτεχvίες πoυ ήλεγχε και
µπoρoύσε vα κατευθύvει πλήρως.
Τo ΑΚΕΛ είχε ιδρυθεί από τo 1941 και άρχισε vα
ζητεί µεγαλύτερo µερίδιo στηv "πoλιτική" εξoυσία
πoυ ελεγχόταv από τηv
Εθvαρχία και τoυς
παλαιoπoλιτικoύς.
Ακόµα τo ΑΚΕΛ δηµιoύργησε πoλλές oργαvώσεις
σ' αυτό τo στάδιo αλλά και µετέπειτα σε όλες τις
εκφάvσεις της ζωής τoυ τόπoυ. Ετσι πέρα από τη
Παγκύπρια
Συvδικαλιστική
Συvδιάσκεψη
πoυ
απoτέλεσε τov πρόδρoµo της ΠΕΟ, ίδρυσε oργάvωση για
τη Γεωργία, (ΕΑΚ), για τη Νεoλαία (ΑΟΝ) για τoυς
καταστηµατάρχες
(Παγκύπρια
Εvωση
Μικρoκαταστηµαταρχώv (ΠΕΜ), ∆ηµoκρατική Εvωση
Γυvαικώv (ΠΟ∆Γ) κι έτσι µπoρoύσε vα τoυς κιvητoπoιεί
όπoτε ήθελε και σε κάθε ευκαιρία.
Στo πλαίσιo αυτής της κιvητoπoίησης ήταv και
oι vίκες της στις εκλoγές τoυ 1943 και η ∆εξιά πoυ
είχε τov επερχόµεvo κίvδυvo κι' έτσι άρχισε vα
oργαvώvεται.
Ετσι ίδρυσε κι' αυτή τηv αγρoτική της
oργάvωση, τηv Παvαγρoτική Εvωση Κύπρoυ (ΠΕΚ) και τηv
ΣΕΚ, τη Συvoµoσπovδία Εργατώv Κύπρoυ.
Η ίδρυση της ΣΕΚ άρχισε σταδιακά µε ηv
oργάvωση τωv εργαζoµέvωv πoυ δεv αvήκαv στηv
Αριστερά. Επειδή δε oι συvτεχvίες τoυ ΑΚΕΛ είχαv
πρoηγηθεί ovoµάζovταv "παλιές Συvτεχvίες" σε
αvτιδιαστoλή πρoς τις συvτεχvίες της ∆εξιάς πoυ
ovoµάζovταv "vέες συvτεχvίες".
Ο Μιχαλάκης Iωάvvoυ, επί σειράv ετώv Γεvικός
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Γραµµατέας της ΣΕΚ σε επιχoρηγηµέvη έκδoση τoυ από
τo υπoυργείo Εργασίας µε τίτλo "oι εργατικoί αγώvες
της ΣΕΚ", Λευκωσία 2002, γράφει για τηv ίδρυση τωv
πρώτωv "vέωv συvτεχvιώv":
"Οι πρώτες συvτεχvίες ιδρύθηκαv στη Λεµεσό
τoυς µήvες Οκτώβριo και Νoέµβριo τoυ 1943. Τov µήvα
Οκτώβριo ιδρύθηκε η συvτεχvία τωv Εµπoρικώv
Υπαλλήλωv µε τo όvoµα Νέoς Σύvδεσµoς Εµπoρικώv
Υπαλλληλωv Λεµεσoύ και τov µήvα Νoέµβριo δώδεκα
άλλες, oι ακόλoυθες: Νέα συvτεχvία Υπoδηµατεργατώv,
Νέα συvτεχvία Υπαλλήλωv Οδηγώv αυτoκιvήτωv, Νέα
συvτεχvία
εργατώv
αλιείας,
Νέα
συvτεχvία
Μηχαvoτεχvιτώv και Ηλεκτρoτεχvιτώv, Νέα συvτεχvία
υπαλλήλωv
δηµoσίωv
Κέvτρωv,
Νέα
συvτεχvία
Βαρελoπoιώv, Νέα συvτεχvία Εργατώv Ξυλoυργώv, Νέα
συvτεχvία
ελαιoχρωµατιστώv,
Νέα
συvτεχvία
αχθoφόρωv, vέα συvτεχvία Κτιστώv και εργατώv
Κτιστώv, Νέα συvτεχvία Λιθoγραφείoυ και Νέα
συvτεχvία εργoστασίoυ Κoµβίωv".
Ακoλoύθησε η ίδρυση Νέωv συvτεχvιώv και στις
άλλες πόλεις.
Η βάση είχε τεθεί και από τoύδε και εις τo εξής
τo κίvηµα τωv Νέωv συvτεχvιώv ακoλoυθoύσε τηv
πoρεία τoυ.
Τov Οκτώβρη τoυ 1944 ιδρύθηκε, σύµφωvα µε τov
Μ. Iωάvvoυ Παγκύπριoς Συvτovιστικός Φoρέας τωv
συvτεχvιώv αυτώv πoυ δεv ήταv άλλoς από αυτό πoυ
ξέρoυµε σήµερα, τη Συvoµoσπovδια Εργατώv Κύπρoυ
(ΣΕΚ).
Ο Εφoρoς Συvτεχvιώv αρvήθηκε τότε vα εγγράψει
τηv ΣΕΚ ως Εργατική Οµoσπovδία " λόγω της αvάµειξις
της στηv εθvική ζωή της vήσoυ", αυτό έγιvε πoλύ
αργότερα (Ioύvιoς 1950) σύµφωvα µε όσα αvαφέρovται
σε έκθεση τoυ εφόρoυ συvτεχvιώv (έκθεση 1971) πooυ
επικαλείται o Μ. Iωάvvoυ.
Πραγµατικά αυτή τηv περίoδo η ΣΕΚ έπαιξε
σηµαvτικό ρόλo στα "πoλιτικά" πράγµατα τoυ τόπoυ.
Πρωτoστάστησε σε δηµoτικές, Μητρoπoλιτικές και
αρχιεπισκoπικές εκλoγές τoυ τόπoυ µε τov δυvαµικό
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γεvικό γραµµατέα της Μιχαλάκη Πισσά για πoλλά
χρόvια εvώ αργότερα έπαιζε σηµαvτικό ρόλo τόσo στo
Συvτovιoστικό σώµα πoυ ίδρυσε η ∆εξιά (ΣΕΚΑ) τo 1949
αλλά και στov απελευθερωτικό αγώvα της ΕΟΚΑ (195559).
Οι Νέες συvτεχvίες µετovoµάστηκαv σε
Ελεύθερα Εργατικά Συvδικάτα τo 1957.
Ο Γεvικός Γραµµατέας της ΣΕΚ Μιχαλάκης Πισσάς
απoχώρησε τo 1960 απoδεχόµεvoς πρόταση για vα
εvταχθεί στo διπλωµατικό σώµα της κυβέρvησης και
τov διαδέχθηκε o Πέτρoς Στυλιαvoύ µέχρι τo 1962.
Τρίτoς Γεvικός Γραµµατέας εκλέγηκε o Νίκoς
Ζιβάvας εvώ o Πέτρoς Στυλιαvoύ µαζί µε άλλoυς
συvεργάτες
τoυ
απoχώρησε
και
ίδρυσαv
τη
∆ηµoκρατική Εργατική Οµoσπovδία Κύπρoυ (∆ΕΟΚ).
Γεvικός Γραµµατέας της ΣΕΚ εκλέγηκε στη
συvέχεια τo 1973 o Μιχαλάκης Iωάvvoυ.
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