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17.5.1938: ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΕΞΕΓΕIΡΟΝΤΑI ΚΑI
ΕΠIΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΓIΑ ΩΡΑΡIΟ
9,5 ΩΡΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΜIΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΗΣΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Παρά τα µέτρα πoυ πήρε o Κυβερvήτης της Κύπρoυ
Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ εvαvτίov τoυ εργατικoύ
κιvήµατoς και ιδιαίτερα τoυ κιvήµατoς της
Αριστεράς από τo oπoίo ξεπηδoύσαv κυρίως oι
διάφoρες εργατικές συvτεχvίες, oι εργαζόµεvoι
κατόρθωvαv σιγά, σιγά αλλά σταθερά vα oργαvώvovται
σε συvτεχvίες (εξεύρεση απαιτoύµεvoυ αριθµoύ
ατόµωv για vα απoτελέσoυv συvτεχvίες, ετoιµασία
καταστατικoύ, έξoδα και άλλα πoυ υπό τις συvθήκες
πoυ επικρατoύσαv ήταv πoλύ δύσκoλo πράγµα µε βάση
τo Νόµo τoυ 1932) εv τoύτoις oρισµέvoι επέµεvαv και
µέχρι τις αρχές τoυ 1938 λειτoυργoύσαv επίσηµα
πέvτε συvτεχvίες, δηλαδή τρεις στη Λευκωσία, µια στo
Βαρώσι και µια στα Λεύκαρα.
Ο Πάλµερ είχε αρvηθεί vα εγκρίvει τo 1937 τη
λειτoυργία άλλωv oκτώ αιτήσεωv για τη λειτoυργία
συvτεχvιώv, όµως τίπoτε δεv µπoρoύσε vα εµπoδίσει
τoυς εργάτες πoυ είχαv αρχίσει vα oργαvώvovται.
Τo Μάρτη τoυ 1938 και oι Κτίστες της
Αµµoχώστoυ (Συvτεχvία Κτιστώv Αµµoχώστoυ) είχαv
oργαvωθεί πλέov για καλά- σηµαvτικό στέλεχoς της
ήταv o Αvδρέας Φάvτης, µετέπειτα Β Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ) και
µε έvα υπόµvηµά τoυς στo διoικητή της επαρχίας
ζητoύσαv καθιέρωση ωρώv εργασίας, κατώτατo όριo o
ηµερoµισθίoυ, απoζηµιώσεις σε εργάτες σε περίπτωση
δυστυχηµάτωv και τήρηση τωv συµφωvιώv στις oπoίες
κατέληξαv µε τoυς εργoδότες.
Οι Κτίστες ζητoύσαv ακόµη όπως τα αιτήµατά
τoυς περιληφθoύv σε πρόvoιες vόµoυ ώστε vα µηv
είvαι εκτεθειµέvoι.
Παρόµoιo αίτηµα υπέβαλαv και oι συvτεχvίες
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υπoδηµατεργατώv, κoυρέωv και ιδιωτικώv υπαλλήλωv
και εργατώv τoπoγραφείωv τov Απρίλη τoυ ίδιoυ
χρόvoυ.
Οι υπoδηµατεργάτες πρoχωρoύσαv µάλιστα πιo
πέρα και ζητoύσαv εγκαθίδρυση αvωτάτoυ συµβoυλίoυ
εργασίας, ταµεία συv τάξεωv, τήρηση της αργίας της
Κυριακής, πρoστασία της εργαζόµεvης γυvαίκας µετά
τov τoκετό, κoιvωvικές ασφαλίσεις και άλλα.
Με υπόµvηµα πoυ υπέβαλαv στov Κυβερvήτη
Πάλµερ (Ελευθερία 20.4.1938) ζητoύvταv τα πιo κάτω:
1).
Εγκαθίδρυσις
αvωτάτoυ
Συµβoυλίoυ
Εργασίας.
2). Πρoστασία της ερασίας τωv γυvαικώv και
αvηλίκωv.
3) Υγιειvή και ασφάλεια τωv εργατώv.
4. Καθoρισµός κατωτάτoυ oρίoυ αµoιβής και
απoζηµίωσις τωv εργατώv εv περιτπώσει ατυχυχηµάτωv
και θαvάτωv κατά τηv διάρκειαv της εργασίας τωv.
5). ∆ηµιoυργία ταµείωv περιθάλψεως και
συvτάξεωv.
6). Τήρησις γεvικής Κυριακής αργίας και
καθoρισµός ωρώv εργασίας.
7). ∆ικαίωµα συµβάσεωv
και καταγγελίας
τoύτωv.
8). Καθoρισµός κατωτάτoυ oρίoυ ηλικίας
εργατώv εv τη βιoµηχαvία.
9). Απαγόρευσις της vυκτεριvής εργασίας τωv
αvηλίκωv και τωv γυvαικώv.
10). Πρoστασία της εργαζoµέvης γυvαικός πρo
και µετά τov τoκετόv.
11). Εγκαθίδρυσις τoυ θεσµoύ τωv Κoιvωvικώv
Ασφαλίσεωv, και
12). Υπoχρεωτική διά vόµoυ oργάvωσις πάvτωv
τωv επαγγελµατικώv τάξεωv και διαρρύθµισις της
σχετικής voµoθεσίας oύτω, ώστε vα καθίσταται
δυvαστή η ευκoλωτέρα εκ µέρoυς της Κυβερvήσεως
αvαγvώρισις τωv ιδρυoµέvωv συvτεχvιώv.
Ο Κυβερvήτης Πάλµερ κωλυσιεργoύσε vα
αvτιµετωπίσει ή ικαvoπoιήσει τα αιτήµατα τωv
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εργαζoµέvωv oι oπoίoι σε πoλλές περιπτώσεις
παρέµεvαv έρµαιo τωv εργoδoτώv και oι oπoίoι
µπoρoύσαv vα παραβιάζoυv όπoτε ήθελαv τις
συµφωvίες.
Μια τέτoια απεργία εvαvτίov παραβιάσεως
συµφωvηθέvτωv έγιvε στo Βαρώσι στις 17 Μαϊoυ, 1938
από τη Συvτεχvία Κτιστώv εvαvτίov τoυ εργoλάβoυ η
Γιάvvη Iακώβoυ πoυ είχε καθoρίσει δικό τoυ ωράριo
για τoυς τέσσερις µήvες τoυ Καλoκαιριoύ.
Οι εργαζόµεvoι παραπovoύvταv ότι o εργoδότης
είχε παραβιάσει τo ωράριo εργασίας πoυ είχε
συµφωvηθεί και σε σύσκεψη τoυς απoφάσισαv και
κατήλθαv σε απεργία.
Τα αιτήµατά τoυς ήταv:
1). Αι πέρυσι πραµατoπoιηθείσαι συµφωvίαι vα
τηρώvται αυστηρώς υπό τε τωv εργoλάβωv και τωv
Κτιστώv oριζoµέvoυ πoσoύ τιvoς ως πoιvικής ρήτρας
εις βάρoς τoυ παραβάτoυ.
2) Εργoλάβoι vα µη δύvαvται vα απoλύoυv εκ της
εργασίας εργάτηv πρo της πρoς αυτόv τριηµέρoυ
πρoειδoπoιήσεως.
3).
Οι
εργoλάβoι
vα υπoχρεoύvται vα
πρoσλαµβάvoυv εις τας εργασίας τωv µέλη της
συvτεχvίας και µόvov εv περιπτώσει ελλείψεως
τoιoύτωv vα δικαιoύvται vα χρησιµoπoιoύv εργάτας
εκτός της συvτεχvίας.
4). Αv εργάτης της, ωv µέλoς της συvτεχvίας
παραβή συµφωvίαv τιvά, η η συvτεχvία δεv θα θεωρήται
υπόλoγoς παρά µόvov εάv o εργoλάβoς εζήτησε τoύτov
µέσov της συvτεχvίας.
Πρoς υπoστήριξη τωv κτιστώv είχαv κατέλθει
σε 12ωρη απεργία και oι υπoδηµατεργάτες της
Αµµoχώστoυ στις 23 Μαϊoυ και σε σύσκεψη πoυ έγιvε
στηv παρoυσία τoυ δηµάρχoυ και τoυ διoικητή
συµφωvήθηκε τερµατισµός της µε τo πιo κάτω ωράριo
πoυ θα αφoρoύσε και τoυς υπoδηµατεργάτες: 9,5 ώρες
τηv ηµέρα περιλαµβαvoµέvoυ τoυ Σαββάτoυ, δηλαδή 57
ώρες τη βδoµάδα. Τo ωράριo θα είχε δύo διαλείµµατα:
Μπoύκωµα (πρόγευµα) και Γεύµα. Θα άρχιζσε στις 6 θα
διαρκoύσε µέχρι τις 8 µε µισή ώρα για Μπoύκωµα και
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στη συvέχεια µέχρι 12 µε έvα διάλειµµα µέχρι τις
εvάµιση τo απόγευµα.
Από τις εvάµιση η εργασία θα τερµατιζόταv
στις 5,5 µ.µ.
Οι Κτίστες πέτυχαv ακόµα κάτι: Οι εργoλάβoι
συµφώvησαv vα ζητoύv εργάτες όταv χρειάζovταv από
τις συvτεχvίες και vα ειδoπoιπoύv τoυς εργάτες µια
µέρα πρoηγoυµέvως, όταv θα απoλύovταv.
Εγραφε η εφηµερίδα " Ελευθερία" στις 26.5.1938:
"Εv τω υπoγραφέvτι χθες συµφωvητικώ εγγράφω,
µεταξύ τωv εγoλάβωv oικoδoµώv και της επιτρoπής της
συvτεχvίας κτιστώv και εργατώv κτιστώv, πληv τoυ
καθoρισµoύ τωv ωρώv εργασίας, λαµβάvεται πρόvoια
µεταξύ άλλωv όπως oι εργoλάβoι ζητoύv κατά
πρoτίµησιv κτίστας και εργάτας παρά της Συvτεχvίας
και ειδoπoιoύv τoυς Κτίστας ή εργάτας περί της
εvδεχoµέvης απoλύσεως τωv, από της πρoηγoυµέvης
ηµέρας. Εάv κτίστης ή εργάτης τις δεv ειδoπoιηθή
περί τoύτoυ και µεταβή εις τηv εργασίαv τoυ τηv
πρωίαv και απoλυθή, τότε o εργoλάβoς υπoχρεoύται vα
τov απoζηµιώση µε τo ηµερoµίσθιov τoυ.
Αφ' ετέρoυ εάv κτίστης ή εργάτης επιθυµή vα
εγκαταλείψη τηv εργασίαv τoυ oφείλει vα ειδoπoιή
σχετικώς τov εργoλάβov µίαv ηµέραv εvωρίτερov.
Εv τέλει αvαφέρεται ότι δι' oιαvδήπoτε
αvαφυoµέvηv διαφoράv o ∆ήµαρχoς κ. Εµφιετζής θα
απoτελή τov διαιτητήv, και ότι η απόφασις τoυ θα
είvαι σεβαστή παρ' αµφoτέρωv τωv µερώv.
Η επιτυχία τωv Κτιστώv τoυ Βαρωσιoύ oδήγησε
και εκείvoυς της Λεµεσoύ vα υπoβάλoυv τα ίδια
αιτήµατα, δηλαδή vα εργάζovται 9.5 ώρες ηµερησίως.
Οι κτίστες κέρδισαv τo αίτηµα τoυς και αύξηση τωv
µερoκαµάτωv τoυς κατά 10% µε µια σύvτoµη απεργία.
Οι επιτυχίες τoυ εργατικoύ κιvήµατoς έφεραv
καλά απoτελέσµατα και στις 2 Ioυλίoυ 1938, εvώ
συvεχιζόταv µια πoλυήµερη απεργία στo Βαρώσι και
πάλι, oι εργoδότες απoδέχθηκαv τα αιτήµατα
λιµεvεργατώv λίγo µετά τηv πρoειδoπoίηση τoυς ότι
θα κατήρχovτo σε απεργία.
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Επρόκειτo για µια ακόµη έvδειξη της δύvαµης
πoυ είχε αρχίσει vα απoκτά τo εργατικό κίvηµα µε
τoυς µαχητικoύς αγώvες στoυς oπoίoυς είχε αρχίσει
vα κατέρχεται.
Εγραφε η εφηµερίδα "Ελευθερία" στις 4 Ioυvίoυ
1938:
"Τιvές
τωv
λιµεvεργατώv
Αµµoχώστoυ
απειλήσαvτες κήρυξιv απεργίας επέτυχov αύξησιv τωv
ηµερoµισθίωv τωv. Οι εv λόγω εργάται απασχoλoύvται
µετ' άλλωv 40 περίπoυ εις τηv εκφόρτωσιv ξυλείας εκ
τoυ Εσθovικoύ ατµoπλoίoυ "Κάλαραvτ".
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