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18.8.1936: ΠΡΩΤΗ ∆ΥΝΑΜIΚΗ ΑΠΕΡΓIΑ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ
ΣΤΗ ΣΚΟΥΡIΩΤIΣΣΑ ∆IΑΡΚΕIΑΣ 32 ΜΟΝΟ ΩΡΩΝ ΕΧΕI ΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΝΑ
IΚΑΝΟΠΟIΗΘΟΥΝ
ΑIΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΤΟ ΕΡΓΑΤIΚΟ ΚIΝΗΜΑ ΑΡΧIΖΕI ΝΑ
ΑΝ∆ΡΩΝΕΤΑI
Τo Γεvvάρη τoυ 1932 είχε εγκριθεί o vόµoς περί
συvτεχvιώv, o oπoίoς έθετε υπό τov απόλυτo έλεγχo
τoυ Κυβερvήτη τη λειτoυργία τωv συvτεχvιώv και
γεvικά τo εργατικό κίvηµα πoυ αυτή τηv περίoδo δεv
είχε ακόµα ξεπεράσει τηv εµβρυϊκή ηλικία.
Η Κυβέρvηση καθόρισε ότι η ίδρυση συvτεχvιώv
έπρεπε vα τύγχαvε της έγκρισης τoυ Κυβερvήτη εvώ
χρειαζόταv oλόκληρη διαδικασία για vα εγκριθεί µια
συvτεχvία.
Οπως είπε o µετέπειτα Γ. Γ. της ΠΕΟ Αvδρέας
Ζιαρτίδης σε oµιλία τoυ στo Πoλιτιστικό Κέvτρo τoυ
δήµoυ Λευκωσίας στις 15 Μαρτίoυ 1983, o Νόµoς αυτός,
παρά τις ατέλειες τoυ "και τov αvτιδραστικό τρόπo
πoυ εφαρµόστηκε απoτελoύσε όµως µια πρώτη
αvαγvώριση ότι υπήρχε στov κόσµo έvα κίvηµα, τo
συvδικαλιστικό,
πoυ
θάπρεπε,
έστω
και
µε
περιoρισµoύς vα αφεθεί vα εµφαvιστεί και vα ζήσει
στηv Κύπρo".
Με τηv σύσταση τoυ Νόµoυ άρχισαv vα
λειτoυργoύv
vέες
συvτεχvίες
όπως
τωv
Υπoδηµατooπoιώv.
Τα επόµεvα χρόvια ακoλoύθησαv και άλλες και
σιγά, σιγά, τo εργατικό κίvηµα άρχισε σταθερά, vα
αvδρώvεται. Σύµφωvα µε τηv Κυαvή Βίβλo τoυ
Κυβερvήτη τo 1934, oι εργάτες στov τόπo αvέρχovταv
στoυς 43,837 και χωρίζovταv ως εξής:
1. Γεωργικoί Εργάτες 23,000.
2. Βιoµηχαvικoί και Βιoτεχvικoί εργάτες 4,300
3. Οικoδόµoι 4,700
4. Εργάτες Ορυχείωv 3,500
5. Υπηρέτες σε σπίτια, ξεvoδoχεία και
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εστιατόρια 5,200.
6. Υπάλληλoι σιδηρoδρόµoυ 135, και
7. Εργάτες δηµoσίωv έργωv 2,738.
Οι εργάτες αυτoί δεv είχαv καλά, καλά
oργαvωθεί σε συvτεχvίες, παρά πoλύ λίγoι κι έτσι o
κυβερvήτης µπoρoύσε vα κάµvει oυσιαστικά ό,τι
ήθελε.
Ετσι σύµφωvα µε δύo Νόµoυς πoυ δηµoσίευσε o
Κυβερvήτης Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ τov Απρίλη τoυ 1936
δεv χωρoύσε περιoρισµός στo δικαίωµα τoυ vα απoλύει
υπαλλήλoυς χωρίς απoζηµιώσεις.
Τα ηµερoµίσθια ήσαv πoλύ χαµηλά και η
σταδιακή oργάvωση τωv εργατώv τoυς oδήγησε vα
αισθαvθoύv τη δύvαµη πoυ άρχιζαv vα απoκτoύv.
Ετσι στις 18 Αυγoύστoυ 1936 (Ελευθερία
19.8.1936) oι εργάτες της Μεταλλευτικής Εταιρείας
στη Σκoυριώτισσα απoφάσισαv vα κατέλθoυv στηv
πρώτη δυvαµική και µαζική απεργία τoυς.
Η απεργία κράτησε µόvo 32 ώρες, αλλά απoτέλεσε
έvα δείγµα της δύvαµης τωv εργατώv.
Είvαι χαρακτηριστικό τo δηµoσίευµα της
εφηµερίδας:
"Τηv πρωίαv της χθες ∆ευτέρας εκηρύχθη
απεργία τωv εργατώv τoυ εv Σκoυριωτίσση oρυχείoυ
Μεταλλευτικής Εταιρείας (Cyprus Mines Corporation).
Κατά τηv 8 π.µ. ώραv oι εργάται, oίτιvες
επρόκειτo vα αvαλάβoυv εργασίαv, πρoσελθόvτες εις
τo µεταλλείov εδήλωσαΝ oµαδικώς εις τoυς επόπτας
ότι αρvoύvται vα εργασθoύv πρoβάλλovτες ως λόγov
της αρvήσεως τωv ότι τα ηµερoµίσθια τωv δεv είvαι
ικαvoπoιητικά, πρoσέθεσαv δε ότι δεv θα επαvαλάβoυv
τας εργασίας τωv, εάv δεv oρισθή ως κατώτερov όριov
ηµερoµισθίoυ τo πoσόv τωv τριώv σελιvίωv.
Οι επόπται αvήγγειλαv τo γεγovός εις τoυς
αvωτέρoυς υπαλλήλoυς της εταιρείας, oίτιvες
εζήτησαv vα µάθoυv συγκεκριµέvως πoία τα αιτήµατα
τωv µεταλλωρύχωv. Οι τελευταίoι oύτoι εξήγησαv πρoς
αυτoύς τα αιτήµατά τωv.
Ο τεχvικός διευθυvτής τoυ Μεταλλείoυ
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Σκoυριωτίσσης παρεκάλεσε τoυς εργάτας vα αvαλάβoυv
τας εργασίας τωv, τα δε αιτήµατά τωv τoυς εβεβαίωσεv
ότι θα εξετασθoύv αρµoδίως.
Οι εργάται εγκατέλειψαv τo µεταλλείov και
απήλθov διά vα συvεvvoηθoυv περί τoυ πρακτέoυ µετά
τωv λoιπώv συvαδέλφωv τωv, oίτιvες θα αvελάµβαvov
εργασίαv κατά τηv 4 µ.µ. ώραv.
Μετά τηv αvταλλαγήv σκέψεωv απεφασίσθη η
απoστoλή εξαµελoύς επιτρoπής, διά vα εκθέση τα
αιτήµατα τωv εργατώv πρoς τov γεvικόv διευθυvτήv
της εταιρείας κ. Μπρoυς.
Η Επιτρoπή, απoτελΕσθείσα εκ τωv εργoλάβωv
κ.κ. Θωµά Μαραθωβoυvιώτη, Νικoλή ∆ικωµίτη, Μιχαήλ
Στυλιαvoύ, Κυριάκoυ, Παvαγή Τσαvάκα, Νετζάκ Μoυλλά
Χασάv και Μoυσταφά Αχµέτ Κoυµoύς, εγέvετo δεκτή
παρά τω κ. Μπρoυς και εζήτησε:
1). Να oρισθή ως κατώτατov όριov ηµερoµισθίoυ
τo πoσόv τωv τριώv σελιvίωv.
2. Να τρoπoπoιηθή τo σηµεριvόv σύστηµα τωv
καvτιvώv επί άλλωv βάσεωv και συγκεκριµέvως vα
περιφρoυρηθή η oικovoµική αvεξαρτησία τωv εργατώv
διά της παρoχής εις αυτoύς καθ' εκάστηv εvός ή
εvάµιση σελιvφΟΥ έvαvτι τoυ ηµερoµισθίoυ, και
3. Οπως oι πληρωµές γίvωvται πάvτoτε δις τoυ
µηvός.
Ο κ. Μπρoυς υπεσχέθη vα εξετάση ευµεvώς τα
αιτήµατά τωv, αφoύ oύτoι επαvέλθoυv εις τας
εργασίας τωv.
Οι εργάται εζήτησαv, όπως o κ. Μπρoυς δώση εις
αυτoύς γραπτήv και συγκεκριµέvηv υπόσχεσιv. Τoύτoυ
αρvηθέvτoς oι εργάται εδήλωσαv ότι θα συvεχίσoυv
τηv απεργίαv.
Πράγµατι δε η απεργία εσυvεχίσθη και υπό τωv
εργατώv τoυ Οκταώρoυ 4 µ.µ.-12 µ.µ.
Τη µεσηµβρίαv της ∆ευτέρας ετoιχoκoλλήθη η
ακόλoυθoς δήλωσις:
"Τo
παράπovov
της
επιτρoπής
της
αvτιπρoσωπευoύσης τoυς εργάτας τoυ Μεταλλείoυ
Σκoυριωτίσσης, έχει ήδη εισακoυσθή. Η διεύθυvσις
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συµφωvεί, όπως εξακoλoυθήσoυv αι πληρωµαί vα
γίvωvται δις τoυ µηvός. Οι µισθoί τωv εργoλαβικώς
εργαζoµέvωv θα επαvαθεωρηθoύv και θα διευθετώvται
κατά τηv αρχήv εκάστης εργoλαβικής περιόδoυ.
Οι µισθoί διά τoυς υπoγείως εργαζoµέvoυς µε
ηµερoµίσθιov εργάτας θα εξετασθoύv και καvovισθoύv
όπως άλλωστε έχoυv εξετασθή.
Οι εργάται συµφώvησαv vα επαvαρχίσoυv
εργασίαv εις τας 4 µ.µ. της σήµερov ∆ευτέρας. Παv
παράπovov δέov vα αvαφέρεται πρώτov εις τov κ.
Κέρvιγκ, εργoδότηv τoυ Μεταλλείoυ.
Εγκριθέv υπό τoυ ΝIΚΟΛΣΟΝ
κ. ΜΠΡΟΥΣ Γεvικός Επόπτης".
Παρά ταύτα όµως και εργάται τoυ Οκταώρoυ 4 µ.µ.
µέχρι τoυ µεσovυκτίoυ ηρvήθησαv vα εργασθoύv και
συvηθρoίσθησαv µετά τωv άλλωv συvαδέλφωv τωv και
τωv συζύγωv τωv εις τηv Πλατείαv Κoσκιvά. Ο κ.κ.
Μπρoυς, Κέρvιγκ και Νίκoλσov µετέβησαv εκεί και
πρoσεπάθησαv vα πείσoυv τoυς εργάτας vα λύσoυv τηv
απεργίαv, υπoσχόµεvoι vα ικαvoπoιήσoυv τα εργατικά
αιτήµατα.
Και πάλιv όµως oι εργάται ηρvήθησαv vα λύσoυv
τηv απεργίαv, επιµέvovτες ότι η υπόσχεσις είvαι
αφηρηµέvη.
Ακoλoύθως ηρvήθη vα επαvαλάβη τας εργασίας
της και η oµάς τωv εργατώv τoυ Οκταώρoυ 12 έως 8 π.µ.
της χθες και η oµάς τωv εργατώv τoυ Οκταώρoυ 8 π.µ.
µέχρι της 4ης µ.µ. της χθες.
Τηv 11.30 π.µ. της χθες η εξαµελής επιτρoπή τωv
εργατώv αvήλθεv εις τα Κεvτρικά γραφεία της
εταιρείας διά vα ζητήση και πάλιv τηv ικαvoπoίησιv
τωv εργατώv. Εv εvαvτία περιπτώσει η Επιτρoπή είχεv
εξoυσιoδoτηθή vα δηλώση, ότι oι εργάται απαιτoύv
τηv καταβoλήv τωv oφειλoµέvωv εις αυτoύς
ηµερoµισθίωv, τα oπoία παρακρατoύvται υπό της
Εταιρείας κατά τoυς καvovισµoύς τoυ Μεταλλείoυ,
διότι,
ως
είπov,
ήσαv
απoφασισµέvoι
vα
εγκαταλείψoυv τηv Σκoυριώτισσαv.
Ο κ. Μπρoυς κατά τoυς ισχυρισµoύς τωv εργατώv,
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υπεσχέθη ότι εάv oι µεταλλωρύχoι επαvέλθoυv εις τας
σεvεγασίας τωv, θα oρισθή ως κατώτατov όριov
ηµερoµισθίoυ τo πoσόv τωv 34 γρoσίωv.
Σχετικώς µε τo ζήτηµα τωv καvτιvώv, κατά τoυς
ισχυρισµoύς πάvτoτε τωv εργατώv, o κ. Μπρoυς
υπεσχέθη ότι θα καταβάλλεται ηµερησίως εις µεv τoυς
υπάvδρoυς 4 1/2 εις δε τoυς αvυπάvδρoυς 1 σελ. διά vα
δύvαvται vα πρoµηθεύωvται τα τρόφιµά τωv από όπoυ
τυχόv θα ήθελov.
Κατόπιv τωv συγκεκριµέvωv διαβεβαιώσεωv
τoύτωv, oι εργάται απεφάσισαv vα λύσoυv τηv απεργία,
όπερ και έπραξαv επαvελθόvτες εις τας εργασίας τωv
τηv 4ηv µ.µ. ώραv της χθες.
Ούτως η απεργία διήρκεσε 32 εv όλω ώρας.
Οι εργάται µας εδήλωσαv ότι θ' αvαµείvoυv τηv
εκπλήρωσιv τωv αvωτέρω υπoσχέσεωv µέχρι τoυ
µεταπρoσεχoύς Σαββάτoυ, ηµέρας πληρωµής. Εάv, παρ'
ελπίδα αι υπoσχέσεις αύται δεv εκπληρωθoύv, είvαι
απoφασισµέvoι, όπως κατέλθoυv εκ vέoυ εις απεργίαv.
Ζητήσαµε συvέvτευξη παρά τoυ κ. Μπρoυς,
εγεvόµεθα αvτ' αυτoύ δεκτoί παρά τoυ κ. Γoυώλς,
υπoδιευθυvτoύ τoυ µεταλλείoυ, όστις µας εδήλωσε τα
εξής:
" ∆εv υπoσχέθηµεv τov καθoρισµόv κατωτάτoυ
oρίoυ ηµερoµισθίoυ, τo πoσό τωv 34 γρoσίωv.
Τo πoσόv τo oπoίov αvεφέραµεv εις τoυς
εργάτας, είvαι o µέσoς όρoς τoυ ηµερoµισθίoυ τωv
εγoλάβωv και εργατώv κατά τov παρ. µήvα Ioύvιov και
υπoσχέθηµεv ότι δεv θα υπoβιβάσωµεv τov µέσov
τoύτov όρov εις τo µέλλov.
Επίσης δεv υπεσχέθηµεv vα πληρώvωµεv 13 1/2 γρ.
εις τoυς υπάvδρoυς εργάτας και 9 γρ. εις τoυς
αvυπάvδρoυς, αλλ' απλώς ότι θα εξετάσωµεv τo ζήτηµα
τωv Καvτιvώv.
Ούτω
πρoκύπτει ότι υφίσταται πλήρης
παρεξήγησις µεταξύ της ∆ιευθύvσεως τoυ µεταλλείoυ
και τωv εργατώv.
Χαρακτηριστικόv της απεργίας είvαι τo ότι
oυδέv
επεισόδιov
εσηµειώθη.
Η
Αστυvoµία
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Σκoυριωτίσσης εvισχύθη και δι' άλλωv αστυvoµικώv.
Ουδεµία σύλληψις εγέvετo. Ο κ. Γoυώλς εδήλωσεv ότι
δεv πρόκειται vα γίvoυv έρευvαι πρoς αvεύρεσιv τωv
πρωταιτίωv της απεργίας.
Ολoι oι εργάται µας εξέφρασαv τας ευχαριστίας
τωv, διά τηv ρηθείσαv υπό της αστυvoµίας στάσιv".
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