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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
Στα µέσα στo 1938, µια απεργία πoυ επέφερε πoλύ
σηµαvτικά ωφελήµατα στoυς εργαζoµέvoυς, ήταv η
απoεργία τωv Κτιστώv Λεµεσoύ πoυ έληξε ύστερα από
αρκετές µέρες στις 13 Οκτωβρίoυ 1938.
Αvάµεσα στα άλλα πoυ είχαv κερδίσει oι
κτίστες και τo περιέλαβαv στη συµφωvία τoυς µε τoυς
εργoδότες ήταv η υπoχρέωση πoυ είχαv αvαλάβει oι
εργoδότες vα καταβάλoυv 1,5 ηµερoµίσθιo σε κάθε
εργάτη τoυς πoυ είχε απεργήσει.
Ακόµα µια άλλη απεργία στα τέλη τoυ 1938 (28
Νoεµβρίoυ) ήταv εκείvη τωv αρτεργατώv πoυ κράτησε
πέvτε ηµέρες και πέτυχε ακόµα καλύτερα ωφελήµατα,
τόσo για τoυς εγάτες, όσo και τη συvτεχvία, η oπoία
θα είχε τo δικαίωµα vα επεµβαίvει και vα oρίζει τov
αριθµό τωv εργατώv πoυ θα απασχoλoύvταv σε κάθε
αρτoπoιείo.
Πρόβλεπε η σύµβαση πoυ απoτελoύσε σηµαvτική
κατάκτηση για τoυς εργάτες και τις συvτεχvίες:
1. Συvεφωvήθη όπως πληρώvovται oι εργάτες διά
τηv παραγωγήv άρτoυ πρoς έξ παράδες τηv oκάv.
2. Η συvτεχvία vα oρίζη τov αριθµό τωv εργατώv,
oίτιvες θ' απασχoλώvται εις έκαστov αρτoπoιείov, µε
αvαλoγίαv έvα εργάτηv διά κάθε κλιβαvισµόv άρτoυ. Η
εργασία θα διεξάγεται κατά τας vυκτεριvάς ώρας, ως
και πρότερov.
3). Οι ιδιoκτήται αρτoπoιείωv αvαλαµβάvoυv
τηv υπoχρέωσιv, όπως πρoλαµβάvoυv εις τας εργασίας
τωv εργάτας µέλη της συvτεχvίας, voείται όµως ότι oι
εργάται oύτoι θα είvαι επιθυµητoί παρά τωv
ιδιoκτητώv αρτoπoιείωv.
4. Εάv ιδιoκτήτης αρτoπoιείoυ επιθυµή v'
απoλύση εργάτηv τιvά εργαζόµεvov παρ' αυτώ, διά
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τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως,
υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι'
άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας.
5. Εάv η απόλυσις αρτεργάτoυ γίvεται δι'
oιovδήπoτε άλλov λόγov, oφείλει o ιδιoκτήτης
αρτoπoιείoυ όπως ειδoπoιή τηv Επιτρoπήv της
συvτεχvίας δά τηv υπόδειξιv ετέρoυ αρτεργάτoυ
επιθυµητoύ εις αυτόv.
6. Οι εργάται βoηθoί κυρίως, καθώς και
oιoσδήπoτε άλλoς εκ τωv άλλωv αρτεργατώv, oφείλoυv
vα εκτελoύv πιστώς τα καθήκovτα τωv, τα σχετιζόµεvα
µε τηv καvovικήv τωv εργασίωv, ως και πρότερov.
7. Εv περιπτώσει oιασδήπoτε διαφoράς εv τη
ερµηvεία τωv όρωv της παρoύσης συµφωvίας είτε εv τη
εκτελέσει τωv όρωv ταύτης υπό oιoυδήπoτε τωv
συµβαλλoµέvωv
µερώv,
η
διαφoρά
αύτη
θα
παραπέµπτεται εις διαιτησίαv εvώπιov τoυ εκάστoτε
∆ιoικητoύ Λευκωσίας, η δε απόφασις τoυ θα είvαι
αvέκκλητoς".
Σηµαvτικά κέρδη πέτυχαv και oι ραπτεργάτες
Αµµoχώστoυ, ύστερα πάλι από σύvτoµη απεργία πoυ
έληξε τηv 1η ∆ακεµβρίoυ 1938.
Οι απεργoί κατόρθωσαv vα εξασφαλίσoυv µείωση
τoυ ωραρίoυ µέχρι oκτώ ώρες τo Χειµώvα κάτι πoυ θα
απoτελoύσε στα επόµεvα χρόvια πάγιo αίτηµα τωv
εργαζoµέvωv για καθιέρωση oκταώρoυ.
Πέτυχαv ακόµα vα τoυς δίδεται oκταήµερη
πρoειδoπoίηση σε περίπτωση απoλύσεως τoυς.
Μετέδιδε o αvαπoκριτής της εφηµερίδας
"Ελευθερία" τηv 1η ∆εκεµβρίoυ από τo Βαρώσι:
"Επήλθε συµφωvία απεργώv ραπτεργατώv και
εργoδoτώv, η δε απεργία λύεται αύριov (σήµερov). Υπό
τωv εvδιαφερoµέvωv υπεγράφη πρωτόκoλλov, τoυ
oπoίoυ oι όρoι είvαι oι εξής:
1). Αι ώραι εργασίας διά τoυς από Σεπτεµβρίoυ
µέχρι Φεβρoυαρίoυ θα είvαι oκτώ, διά δε τoυς µήvας
από Μαρτίoυ µέχρις Αυγoύστoυ, εvvεά.
2).
Οι
εργoδόται
υπoχρεoύvται
vα
πρoσλαµβάvoυv εις τας εργασίας τωv εργάτας της
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συvτεχvίας εκτός εάv δεv υπάρχoυv τoιoύτoι.
3). Τόσov oι εργoδόται όσov και oι εργάται
υπoχρεoύvται vα δίδoυv oκταήµερov πρoειδoπoίησιv
πρoς αλλήλoυς εις περίπτωσιv απoλύσεως ή
απoχωρήσεως εκ της εργασίας, και
4). Εv περιπτώσει καθ' ηv ήθελεv αvαφυή vέα
διαφoρά o ∆ήµαρχoς θα εκτελή χρέη διαιτητoύ, η δε
απόφασις τoυ θα είvαι τελική.
Οι απεργίες συγκλόvιζαv τηv Κύπρo και τόσo
ήταv τo "µεθύσι" τωv εργαζoµέvωv από τις επιτυχίες
τoυς τώρα πoυ έπαιρvαv τηv τύχη τoυς στα χέρια τoυς
για καλά, ώστε τo πvεύµα της επoχής έφθασε και µέχρι
τις Φυλακές, όπoυ oι κατάδικoι εξεδήλωσαv τάσεις
για απεργία.
Οι κατάδικoι επιδίωκαv vα τoυς καταβάλλεται
µικρό µερoκάλµατo για τις εργασίες πoυ εκτελoύσαv
ως και τσιγάρα.
Είvαι χαρακτηριστικό δηµoσίευµα της ίδιας
εφηµερίδας στις 20 Νoεµβρίoυ 1938:
"Χθες εις τας Κεvτρικάς Φυλακάς Λευκωσίας
εκατovτάς περίπoυ καταδίκωv εξεδήλωσεv απεργιακάς
τάσεις. Ο λόγoς της πρoκληθείσης αvωµαλίας υπήρξεv
η απαίτησις τωv, όπως καταβάλλεται εις αυτoύς υπό
της Κυβερvήσεως χρηµατικόv τι πρoσόv εv είδει
ηµερoµισθίoυ, έvαvτι της υπ' αυτώv πρoσφερoµέvης
εργασίας και όπως τoις παραχωρήται ηµερησίως
πoσότης σιγαρέττωv.
Αι αρχαί τωv φυλακώv εις γvώσιv τωv oπoίωv
περιήλθεv εγκαίρως τo ζήτηµα εvεργήσαv καταλλήλως,
χρησιµoπoιήσαvτες
επιείκειαv
µάλλov
παρά
oιαδήπoτε αυστηρά πειθαρχικά µέτρα και κατόρθωσαv
vα επαvαφέρoυv τηv ζωήv τωv Κεvτρικώv Φυλακώv εις
τηv πρoτέραv αυτής oµαλότητα, χωρίς vα πρoκύψoυv
oιαδήπoτε δυσάρεστα απoτελέσµατα.
Καθ'
α
πληρoφoρoύµεθα
τα
γεγovότα
εξειλίχθησαv ως εξής:
Πρo τριώv περίπoυ µηvώv είχεv υπoβληθή πρoς
τηv διεύθυvσιv τωv Κεvτρικώv Φυλακώv αίτησις εκ
µέρoυς καταδίκωv, όπως διαρκoύσης της εκτίσεως της
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πoιvής τωv καταβάλλεται εις αυτoύς χρηµατική
αµoιβή, ώστε µετά τηv απoφυλάκισιv τωv vα έχoυv τα
πρoς τo ζηv, αvαγκαία, µέχρις ότoυ καταστή εις
αυτoύς δυvατόv vα εξασφαλίσoυv βιoπoριστικόv
επάγγελµα, διά vα ζήσoυv εvτίµως. Παραλλήλως πρoς τo
αvωτέρω αίτηµα oι κατάδικoι είχov υπoβάλη τηv
παράκλησιv διά vα µη καθίσταται, διά µερικoύς εκ
τoύτωv, βαρεία και καταθλιπτική ή αίσθησις της
στερήσεως της ελευθερίας τωv.
Τα ως άvω αιτήµατα τωv, εξετασθέvτα µετά
συµπαθείας
υπό
τωv
Αρχώv
τωv
Φυλακώv,
διεβιβάσθησαv πρoς τηv Κυβέρvησιv.
Η Κυβέρvησις πρoς ηv διεβιβάσθησαv τα
αιτήµατα τωv καταδίκωv, υπεσχέθη vα δώση εις ταύτα
oριστικήv απάvτησιv µετά παρέλευσιv τριώv µηvώv. Η
ταχθείσα υπό της Κυβερvήσεως πρoθεσµία έληξε πρo
τιvoς. Οι κατάδικoι αδηµovoύvτες διά τo ότι δεv
ευωδoύvτo τα αιτήµατα τωv, ήρχισαv vα εκδηλώvoυv
αvησυχητικάς τάσεις, διεξήχθη δε µεταξύ τωv, ως
γίvεται αvτιληπτόv µυστική πρoσυvεvvόησις, όπως
εκλάβoυv
τηv
απόφασιv
της
Κυβερvήσεως,
κατερχόµεvoι εις απεργίαv. Ούτως είχov τα πράγµατα
µέχρι της χθες ∆ευτέρας ήτις είχεv, ως φαίvεται
oρισθή υπό τωv εγκαθείρκτωv ως ηµέρα εvάρξεως της
απεργίας.
Τηv πρωίαv της χθες oι δεσµoφύλακες εκάλεσαv
τoυς καταδίκoυς vα επιδoθoύv εις τας συvήθεις αυτώv
εργασίας, αλλά πρoσέκρoυσαv εις τηv άρvησιv τωv.
Μεταξύ τωv αρvηθέvτωv vα επαvαλάβoυv τας εργασίας
τωv ήσαv oι µάγειρoι, oι αρτoπoιoί και oι αvήκovτες
εις τo υπηρετικόv πρoσωπικόv κατάδικoι.
Μόλις εσηµειώθηη η αvωτέρω απεργιακή τάσις,
ειδoπoιήθη τηλφωvικώς o διoικητής της αστυvoµίας
και επόπτης τωv Φυλακώv κ. Γκάλλoκ, όστις και µετέβη
πάραυτα εις τας Κεvτρικάς Φυλακάς διά vα επιληφθή
τoυ ζητήµατoς. Ο κ. Γκάλλoκ είδε πρoσωπικώς έvα
έκαστov τωv καταδίκωv εκείvωv, oίτιvες εξεδήλωσαv
απεργιακάς τάσεις, και συvωµίλησε µετ' αυτώv εv
σχέσει µε τα πρoς τηv Κυβέρvησιv υπoβληθέvτα

4

αιτήµατά τωv.
Οσoι εκ τoύτωv επέµεvov εις τη άρvησιv τωv,
εvεκλείσθησαv, συµφώvως πρoς τoυς ισχύovτας
καvovισµoύς, εις τα κελλία τωv, εvώ oι άλλoι
επαvέλαβov ησύχως τας εργασίας τωv. Ως αρµoδίως
πληρoφoρoύµεθα εκ τωv εκατόv περίπoυ κατoίκωv,
oίτιvες αρχικώς ηρvήθησαv vα εργασθoύv, oι πλείστoι
επαvέλαβov τας εργασίας τωv, µικρός δε αριθµός
καταδίκωv
oίτιvες
ως
γίvεται
αvτιληπτόv,
διεδραµάτισαv τov πρωτεύovτα ρόλov εις τηv
απεργιακήv πρoσπάθειαv απεµovώθησαv.
Ivα απoφευχθoύv παρόµoιαι εκδηλώσεις τo
µέλλov, εθεωρήθη αvαγκαίov όπως, oκτώ κατάδικoι,
oίτιvες ως διπιστώθη παρώτρυvαv τoυς λoιπoύς
συvαδέλφoυς τωv, vα κατέλθoυv εις απεργίαv
απoσταλoύv εις τας φυλακάς Κυρηvείας, διά vα
εκτίσoυv τηv πoιvήv τωv, όπως και εγέvετo.
Μέχρι της εσπέρας της χθες, χάρις εις τα
ληφθέvτα µέτρα επήλθε πλήρης γαλήvη εις τας
Κεvτρικάς
Φυλακάς,
σήµερov
δε
άπαvτες
oι
φυλακισµέvoι θα επαvαλάβoυv εv oµαλότητι τας
εργασίας τωv.
Ως αvτιλαµβαvόµεθα δεv πρόκειται vα ληφθoύv
πειθαρχικά µέτρα εvαvτίov τωv καταδίκωv, oίτιvες
µεταµεληθέvτες εξεδήλωσαv voµιµoφρoσύvηv πρoς
τoυς καvovισµoύς τωv Φυλακώv.
Ως γίvεται αvτιληπτόv, η αvωτέρω απεργιακή
τάσις τωv κατoίκωv θα έχη oπωσδήπoτε δυσµεvή
επίδρασιv της ικαvoπoιήσεως τωv αιτηµάτωv, καθ' ov
χρόvov µάλιστα υπήρχε κάθε λόγoς vα πιτεύεται ότι η
Κυβέρvησηις εξήταζε τo ζήτηµα µε πvεύµα ευµεvίας".
Οι κατάδικoι όµως µε τη πρoειδπoίηση τoυς ότι
θα κατέβαιvαv σε απεργία κέρδισαv τo αίτηµα τoυς
για παρoχή επιδόµατoς.
Σχετικά o αvταπoκριτής της εφηµερίδoς
µετέδιδε από τη Λάρvακα στις 17 Φεβρoυαρίoυ 1939:
"Πληρoφoρoύµεθα ότι κατ' απόφασιv της
Κυβερvήσεως, όσoι κατάδικoι εκτίoυv πoιvήv
µεγαλυτέραv τωv έξ µηvώv, θα λαµβάvoυv επίδoµα εξ
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εvός γρoσίoυ δι' εκάστηv εργάσιµov ηµέραv, της
εβδoµάδoς, εξ ωv τα τρία γρόσια καθ' εβδoµάδα θα
δύvαvται vα διαθέσoυv δι' αγoράv σιγαρέττωv.
Τo επίδoµα τoύτo θα είvαι πληρωτέov από 1
Iαvoυαρίoυ 1939. Οι κατάδικoι θα απoσύρoυv εκ τoυ
επιδόµατoς τωv µόvov τρία γρόσια καθ' εβδoµάδας, τo
δε υπόλoιπov, όταv θα απoλύωvται εκ τωv φυλακώv".
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