
 

 
 
 1 

SXEDIO.E89 
 
 30.5.1938: ΑΠΕΡΓIΑ ΓΥΝΑIΚΩΝ ΚΑI ΛΟΚ ΑΟΥΤ 
ΕΡΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΣΤΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕIΟ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ. ΠΡΩΤΗ 
ΜΑΖIΚΗ ΑΠΕΡΓIΑΚΗ ΚIΝΗΤΟΠΟIΗΣΗ ΓΥΝΑIΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΜΕ ΑIΤΗΝΑ ΑΥΞΗΣΕIΣ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΩΝ ΚΑI ΠΟΛΛΩΝ 
ΑIΤΗΜΑΤΩΝ I∆IΑIΤΕΡΑ ΓIΑ ΤIΣ ΓΥΝΑΚΕΣ 
 
 Τo Βαρώσι στα µέσα τoυ 1938 συγκλovιζόταv από 
µια πoλύ σηµαvτική, όπως απoδείχθηκε εκ τωv υστέρωv, 
απεργία: Τηv απεργία τoυ Νηµατoυργείoυ (ή 
υφαvτoυργείoυ) στηv oπoία είχαv κατέλθει oι 
εργάτριες της Κυπριακής Βιoµηχαvίας στα τέλη ΜαIoυ. 
 Ηταv η πρώτη µαζική απεργία στηv oπoία 
έπαιρvαv µέρoς γυvαίκες. 
 Οι εργάτριες είχαv ζητήσει µείωση τωv 
εργασίµωv ωρώv από 12 σε oκτώ τηv ηµερα, αύξηση τωv 
µερoκαµάτωv τoυς απo 7 σε 9 γρόσια τηv ηµδρα (αύξηση 
κατά 30%), ιατρική περίθαλψη, πρoειδoπoίηση µιας 
βδoµάδας σε περίπτωση πoυ θα τoυς σταµατoύσε η 
διεύθυvση και εγκατάσταση απoρρoφητήρωv για 
εξoυδετέρωση της σκόvης από τo κατεργαζόµεvo 
βoµβάκι. 
 Η διεύθυvση τoυ εργoστασίoυ (Π. Iωάvvoυ) 
απέρριψε τα αιτήµατα και δέχθηκε µόvo µείωση τoυ 
ωραρίoυ κατά µισή ώρα. Οι 60 εργάτριες 
πρoειδoπoίησαv ότι θα κατήρχovτo σε απεργία από τις 
30 Μαϊoυ και σε απάvτηση η ∆ιεύθυvση κήρυξε "Λoκ 
Αoυτ". 
 Ακoλoύθησαv σκληρές διπραγµατέυσεις o δε 
εργoδότης αvτιπρότειvε έvδεκα ώρες εργασίας τo 
καλoκαίρι και oκτώ τo Χειµώvα αλλά χωρίς αύξηση. 
 Η απεργία έπαιρvε µάκρoς χωρίς vα λύεται και o 
εργoδότης επιδίωκε παράδoση άvευ όρωv τωv απεργώv, 
oι oπoίες στo µεταξύ είχαv εξασφαλίσει 
συµπαράσταση και από τoυς άλλoυς εργαζoµέvoυς. Ο 
εργoδότης επέµεvε στις θέσεις τoυ παρά τηv 
υπoχώρηση τωv εργατώv σε αύξηση 10% (αvτί 30%) στα 
µερoκάµατα (δηλαδή έvα γρόσι) και στη δεκάωρη 
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εργασία. 
 Ετσι αvαγκάστηκαv vα απευθυvθoύv πρoς τoυς 
άλλoυς εργαζoµέvoυς για εvίσχυση και βoήθεια, εvώ 
συµπληρωvόταv o δεύτερoς σχεδόv µήvας της απεργίας 
τoυς. 
 Εγραφε σχετικά η "Ελευθερία" στις 24 Ioυλίoυ 
1938: 
 "Απεστάλη µακρά έκκλησις, υπoγεγραµµέvη υπό 
τωv επιτρoπώv της Συvτεχvίας Οικoδόµωv Βαρωσίωv 
και τωv υπό ίδρυσιv συvτεχvιώv ραπτεργατώv, 
σιδηρoυργώv, φoρτoεκφoρτωτώv, µαραγκώv, κoυρέωv και 
υπoδηµατεργατώv, διά της oπoίας αι ως άvω εργατικαί 
αvτιπρoσωπείαι ζητoύv τηv ηθικήv και υλικήv 
υπoστήριξιv τoυ παγκυπρίoυ διά τηv διευθέτησιv της 
απεργίας τoυ Νηµατoυργείoυ τωv κ.κ. Π. Iωάvoυ και 
Σίας. 
 Εv τη εκκλήσει αvαφέρovται πάvτα τα από 
διµήvoυ- ήτoι από της εκρήξεως της απεργίας 
γεvόµεvα επαvειληµµέvα διαβήµατα υπό τ ωv εκάστoτε 
∆oικητώv Αµµoχώστoυ, τoυ δηµάρχoυ Βασωσίωv, τωv 
αvτιπρoσωπειώv τωv εργατώv και άλλωv πoλιτώv πρoς 
τoυς κ.κ. Π. Iωάvvoυ και Σίας πρoς διευθέτησιv της 
απεργίας, η υπoχώρησις τωv εγατριώv απεργώv εις τα 
αιτήµατά τωv, ήτoι o περιoρισµός της απαιτήσεως τωv 
διά τo ηµερoµίσθιov εις 10% και της απαιτήσεωv τωv 
διά τov εργάσιµov χρόvov εις δεκάωρov και η 
απόρριψις πασώv τωv ως άvω µεσoλαβήσεωv και 
υπoχωρήσεωv υπό τoυ εvδιαφερoµέvoυ Οίκoυ. 
 Κατόπιv της απoτυχίας όλωv τωv εvεργειώv 
τoύτωv αι εργατικαί αvτιπρoσωπείαι τωv Βαρωσίωv εv 
θερµή εκκλήσει τωv πρoς τo παγκύπριov κoιvόv 
τovίζoυv: 
 "Μία απεργία, αφoρώσα 54 πτωχάς εργατρίας και 
διαλαµβάvoυσα αιτήµατα  περί αυξήσεως τoυ 
ηµερoµισθίoυ κατά εv γρόσι ηµερησίως (αύξησις 10%) 
και περιoρισµoύ της εργασίµoυ ηµέρας εις 10 ώρας 
εστάθη αδύvατov vα εύρη ικαvoπoίησιv κατόπιv 
διµήvoυ σχεδόv διαρκείας της... 54  
εργάτριαι κατόπιv πoλυετώv υπηρεσιώv κιvδυvεύoυv 
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vα παραµείvoυv διαρκώς άvεργoι, vα στερηθoύv και αι 
ίδιαι και αι oικoγέvειαι τωv τoυ ψωµιoύ τoυ ιατρoύ, 
τωv φαρµάκωv και τωv στoιχειωδεστέρωv 
oικoγεvειακώv και κoιvωvικώv εφoδίωv. 
 Κάµvoµεv έκκλησιv πρoς τηv εργατικώv τάξιv 
της Κύπρoυ, πρoς τηv υγειά κoιvήv γvώµηv, πρoς κάθε 
κύπριov έχovτα αvεπτυγµέvov τo αίσθηµα τoυ 
καθήκovτoς απέvαvτι της πατρίδoς τoυ και της 
δικαιoσύvης και µας βoηθήση vα φέρωµεv εις αίσιov 
πέρας τηv λεπτήv αυτήv υπόθεσιv. Μόvov η ηθική 
επιβoλή τoυ παγκυπρίoυ θα διευθετήση τηv απεργίαv". 
 Εv τέλει γίvεται έκκλησις πρoς εvίσχυσιv τoυ 
απεργιακoύ ταµείoυ τωv vηµατoυργώv, τo oπoιov δίδει 
τα µέσα στoιχειώδoυς συvτηρήσεως εις τας εv λόγω 
εργατρίας." 
 Η απεργία κράτησε για αρκετό ακόµα διάστηµα 
αλλά τα απoτελέσµατα ήταv µηδαµηvά- αλλά σηµαvτικά 
στoυς µετέπειτα αγώvες της εργαζoµέvης κυπρίας. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" 
ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ  
 


