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Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στις φυλακές Τζιβάρα της Σύρου το 

Νοέμβριο του 1916 από τον Κωνσταντίνο Σπέρα, πρόεδρο του 

Σωματείου Μεταλλωρύχων Σερίφου και εξιστορεί τα δραματικά 

γεγονότα της αιματηρής απεργίας των μεταλλωρύχων της Σερίφου 

στις 21 Αυγούστου του 1916. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο Α’ Μέρος περιγράφει το αυταρχικό 

«κράτος» που είχε δημιουργήσει στο νησί ο Γερμανός επιχειρηματίας Γ. Γρώμμαν, την εξάρτηση που 

είχε από αυτόν η τοπική πολιτική εξουσία και την προστασία που του παρείχε η πολιτική εξουσία του 

ελληνικού κράτους. Κανένας νόμος δεν υπήρχε, παρά μόνο αυτός των μπράβων και των 

μαγκουροφόρων της «Εταιρείας». Οι εργάτες, δουλοπάροικοι του Μεσαίωνα, θα ιδρύσουν σωματείο 

και θα ξεκινήσουν απεργία διεκδικώντας οκτάωρη εργασία, αύξηση ημερομισθίων και ασφαλείς 

συνθήκες δουλειάς. Το Β’ Μέρος αρχίζει με την άφιξη του αστυνομικού αγήματος και στη συνέχεια 

αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια τα αιματηρά επεισόδια. Μας παραδίδει λεπτομερώς όλα τα γεγονότα 

εξηγώντας τα επαρκώς και σχολιάζει τις συμπεριφορές των πρωταγωνιστών.  

Η αφήγηση σταματάει με την επικράτηση των απεργών και στην τελευταία σελίδα μας ενημερώνει 

ότι: «Εις άλλο φυλλάδιον θέλω εκθέσει τα μετέπειτα γεγονότα». Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν 

γνωρίζουμε αν το έγραψε. Ό,τι γνωρίζουμε για τη συνέχεια είναι από αφηγήσεις Σεριφιωτών. Το 

ελληνικό κράτος, υπακούοντας στις επιταγές των εργοδοτών, θα θεωρήσει την απεργία κίνημα και θα 

στείλει στρατό. Στις συμπλοκές που θα ακολουθήσουν οι Σεριφιώτες θα ενωθούν με τους απεργούς 

και θα καταργήσουν κάθε μορφή εξουσίας στο νησί. Για δεκαπέντε ημέρες όλα ρυθμίζονται από τις 

εκλεγμένες επιτροπές. Η κυβέρνηση θα στείλει στρατό και θα καταπνίξει το πρώτο ελληνικό 

«σοβιέτ». Οι «υπεύθυνοι» θα φυλακιστούν και θα δικαστούν στη Σύρο. Οι μεταλλωρύχοι θα 

κερδίσουν το οκτάωρο, θα ακολουθήσουν όμως την τύχη των υπόλοιπων εργαζομένων, διατηρώντας 

ζωντανή στη μνήμη τους την εξέγερση και τις δεκαπέντε μέρες ελευθερίας τις μοναδικές…  

Ο Κ.Σπέρας διαγράφτηκε από την ΓΣΕΕ στις 30 Μαρτίου 1926. Δολοφονήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 

1943 από τον καπετάν-Ορέστη στο όνομα της μιας και μοναδικής “ορθόδοξης” άποψης για τον 

σοσιαλισμό. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του φυλακίστηκε και εκτοπίστηκε 109 φορές. 
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