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Εισαγωγή 
 

 
 
     Αναζητώντας κανείς να εντοπίσει µελέτες στην ελληνική ιστοριογραφία, 

που έχουν ως αντικείµενο διαπραγµάτευσης τον ‘κόσµο’ της εργασίας στη 

βιοµηχανία, δηλαδή την ίδια την εργασία και τους  φορείς της, θα βρεθεί 

µπροστά σε ένα ιστοριογραφικό κενό. Ελάχιστες έως ανύπαρκτες είναι οι 

συστηµατικές  µελέτες που µόλις τα τελευταία χρόνια  θέτουν στο επίκεντρο 

της έρευνάς τους την εργασία στη βιοµηχανία ή  πιο συγκεκριµένα την ίδια την 

εργασιακή διαδικασία.1 Ο κόσµος της βιοµηχανικής εργασίας φαίνεται να µην 

έχει απασχολήσει το ιστοριογραφικό ενδιαφέρον και ερωτήµατα όπως τί 

εργασίες γίνονταν, µε ποιό τρόπο και από ποιούς, δεν αποτέλεσαν 

αντικείµενο ιδιαίτερων ιστορικών εργασιών.  

     Αντίθετα θα µπορούσε να επισηµάνει κανείς, πως η ελληνική 

ιστοριογραφία έδωσε τα τελευταία είκοσι χρόνια έµφαση στην οικονοµική 

ιστορία της βιοµηχανικής εργασίας και την απασχόλησαν θέµατα όπως  η 

επάρκεια και η σύνθεση του εργατικού δυναµικού, τα εργατικά ηµεροµίσθια,  ο 

δείκτης της τεχνολογικής εξέλιξης και η διαδικασία της εκβιοµηχάνισης, η 

σχέση της βιοµηχανίας µε το πιστωτικό σύστηµα και άλλα παρόµοια 

ζητήµατα. Με λίγα λόγια θα λέγαµε, πως το ενδιαφέρον των ιστορικών 

µελετών  επικεντρώθηκε γύρω από το ευρύτερο θέµα της ελληνικής 

εκβιοµηχάνισης, στην αναζήτηση των όρων και των προϋποθέσεων της 

οικονοµικής ανάπτυξής της.2 Γνωρίζουµε επίσης µελέτες οι οποίες 

διερεύνησαν ζητήµατα εργατικής ιστορίας  έχοντας ως αντικείµενο έρευνας τη 

                                                 
1 Bλ σχ. Λ. Παπαστεφανάκη,  «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…».Εργασία και τεχνολογία στην 

ελληνική κλωστοϋφαντοργία. Η βιοµηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940), αδηµ. διδ.διατρ., 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αθήνα 2002  
2 Βλ.σχ.  Χ.Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, 1830-1940, 

Θεµέλιο, Αθήνα 1993, X. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 190 αι., 

Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1986. Όσον αφορά στο θέµα του 

εργατικού δυναµικού και των ηµεροµισθίων στη βιοµηχανία βλ.σχ. Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές ∆οµές 

και εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα,1909-1936,Αθήνα 1987 και Μορφές παιδικής εργασίας στη 

βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, ΙΑΕΝ, Αθήνα 1995. Για τη σχέση τέλος βιοµηχανίας και πίστης βλ. σχ.  

Μ.∆ρίτσα, Βιοµηχανία και Τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα 1990 
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σχέση της εργασίας µε  την πολιτική  και µε τους επίσηµους θεσµούς  του 

κράτους.3  

     Ένα ερώτηµα που αµέσως γεννάται σε αυτό το σηµείο είναι γιατί δεν 

αναπτύχθηκε στην ελληνική ιστοριογραφία µια ιστορία της βιοµηχανικής  

εργασίας που θα τοποθετούσε ως αντικείµενο προς διερεύνηση την εργασία 

εκεί όπου ασκούνταν, δηλ. στα εργοστάσια και στις βιοµηχανίες, η οποία θα 

περιέγραφε και θα ερµήνευε τη διαδικασία του τρόπου παραγωγής και της 

οργάνωσης της εργασίας. 

     H έµφαση δεν δόθηκε στις εργασιακές σχέσεις εντός του χώρου εργασίας, 

στον τρόπο µε τον οποίο αυτές συγκροτούνταν και πώς  νοηµατοδοτούνταν 

από τους εργάτες και τις εργάτριες αλλά -πέρα από τους τοµείς που 

περιγράψαµε παραπάνω- εστιάστηκε στο ζήτηµα της εργατικής διαµαρτυρίας 

και διεκδίκησης και στην καταγραφή της ιστορίας του εργατικού κινήµατος. Η 

καταγραφή των απεργιών, των επίσηµων µορφών της αντίστασης και της   

µαχητικότητας της εργατικής τάξης µέσα και έξω από τους χώρους εργασίας, 

υπήρξε ένα  προσφιλές θέµα   της ελληνικής ιστοριογραφίας, κυρίως των 

πρώτων εργασιών που πραγµατεύτηκαν ανάλογα ζητήµατα.  

     Κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προσεγγίσεις κατείχε το ζήτηµα της ‘τάξης’ και η 

ταύτισή της εξ ορισµού µε το εργατικό κίνηµα.4 Ωστόσο, το ζήτηµα της   

‘εργατικής τάξης’, µε πoιό τρόπο δηλαδή και κάτω από ποιες προϋποθέσεις 

συγκροτήθηκε στην Ελλάδα η εργατική τάξη και ποιά ήταν τα ιδιαίτερα 

                                                 
3 Χαρακτηριστικές είναι οι  µελέτες του Α.Λιάκου, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέµου. Το διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών, Ίδρυµα Έρευνας και 

τεχνολογίας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1993 και της Ε. Αβδελά, «Αµφισβητούµενα 

νοήµατα: προστασία και αντίσταση στις Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας 1914-1936»,Τα 

Ιστορικά 28-29 (1998), σ.171-202 και «Το αντιφατικό περιεχόµενο της  κοινωνικής προστασίας: η 

νοµοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιοµηχανία (19ος -20ος αι.)», Τα Ιστορικά 

11(1989),σ.339-360.Η πιο πρόσφατη µελέτη είναι το άρθρο του Σ. Σεφεριάδη, «The Coercive 

Impulse:Policing Labour in Interwar Greece», Journal of Contemporary History,V.40 (2005),σ.55-78. 
4 Βλ.σχ., Γ. Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, Μπουκουµάνη, Αθήνα 1972 και Κ. 

Μοσκώφ, Εισαγωγικά στη ιστορία του κινήµατος της εργατικής τάξης, Θεσσαλονίκη 1979. Για µια 

σφαιρική εικόνα της  ιστοριογραφίας του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα βλ. Α. Λιάκος, «Η 

ιστοριογραφία του ελληνικού εργατικού κινήµατος. Σηµειώσεις για µια επισκόπηση», Σύγχρονα 

Θέµατα, 35-37, 1988, σ. 161-170 



 6

χαρακτηριστικά της ή  από την άλλη µεριά, γιατί δεν συγκροτήθηκε εργατική 

τάξη στην Ελλάδα, συνέχισε και συνεχίζει να απασχολεί  σε µεγάλο βαθµό την 

ελληνική ιστοριογραφία. Θεωρώ πως έχει παίξει κεντρικό ρόλο τόσο  στις 

επιλογές της θεµατογραφίας των ιστορικών της εργατικής ιστορίας όσο  και 

στον τρόπο  που αυτή έχει προσεγγιστεί µέχρι σήµερα.5 

     Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν θα λέγαµε πως η «σιωπή» της ελληνικής 

ιστοριογραφίας, όσον αφορά στο ζήτηµα της ιστορίας της βιοµηχανικής 

εργασίας, την καταγραφή της εργασιακής διαδικασίας στους χώρους της 

παραγωγής, είναι γεγονός αναµφισβήτητο, το οποίο χρήζει περαιτέρω 

έρευνας και µελέτης.   

     Στο σηµείο αυτό θα ήθελα απλά να επισηµάνω πολύ επιγραµµατικά πως 

εκτός άλλων παραγόντων, ο υψηλός αναλφαβητισµός που χαρακτήριζε ένα 

µεγάλο ποσοστό των εργατών και των εργατριών και η απουσία ή έστω οι 

περιορισµένες  προφορικές µαρτυρίες που έχουν διασωθεί από µέρους τους, 

υπήρξαν ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη µιας ιστορίας της 

εργασίας, η οποία θα έπαιρνε υπόψη και τη δική τους φωνή.  

     Από την άλλη µεριά, η αξιοποίηση των αρχείων βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων που άρχισε στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια δίνει τη 

δυνατότητα στην ιστορική έρευνα να θέσει στο επίκεντρο τον κόσµο της 

                                                 
5 Στην παρούσα φάση δε θα καταγράψω αναλυτικά τις αντιµαχόµενες απόψεις και θέσεις που έχουν 

αναπτυχθεί µέχρι σήµερα, παρά µόνο θα αναφέρω κάποιες χαρακτηριστικές βιβλιογραφικές  

παραποµπές. Η Ch.Vitsilakis-Soroniatis µε τη διδακτορική της διατριβή Working class formation: The 

case of Greece 1830-1928,University of Chicago, 1988, επιδιώκει να κατηγοριοποιήσει τις βασικές 

αντιπαραθέσεις πάνω στο ζήτηµα της συγκρότησης της ελληνικής εργατικής τάξης.  Χαρακτηριστικό  

επίσης θεωρώ το διάλογο που αναπτύχθηκε µέσω του περιοδικού Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 

Επιστήµης από το Νοέµβριο του 1995 έως τον Νοέµβριο του 1996, µεταξύ του Σ.Σεφεριάδη και του Π. 

Πιζάνια όπου οι συγγραφείς διατυπώνουν τις διαµετρικά αντίθετες απόψεις τους. Βλ. σχ. Σ. 

Σεφεριάδης, «Για τη συγκρότηση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα(1870-1936):Μερικοί 

προβληµατισµοί πάνω σε ένα παλιό θέµα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης,Νοέµβριος 

1995 (6), σ.9-78, του ίδιου, «Η κρυφή γοητεία της ιδεολογίας: Αντι-θεωρητισµός και  εκλεκτισµός στη 

µελέτη του εργατικού κινήµατος», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, Νοέµβριος 1996(8), 

σ.191-217, Π. Πιζάνιας, «Ο κύκλος και το τετράγωνο: Σχετικά µε τη διπλή ζωή της ιστορικής 

πραγµατικότητας.», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, Μάρτιος 1996(7), σ.155-178 και Κ. 

Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, 1908-1936, Νεφέλη, Αθήνα 2005. 
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εργασίας, να αξιοποιήσει και να αναδείξει όψεις της εργασίας, την εργασιακή 

διαδικασία και τον καταµερισµό της εργασία στους χώρους της παραγωγής.6 

     Ενώ λοιπόν η ελληνική ιστοριογραφία της εργασίας έχει θίξει ελάχιστα µια 

σειρά θεµάτων, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν νωρίτερα, αντίθετα στη 

διεθνή ιστοριογραφία συναντά κανείς εργασίες, οι οποίες εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους σε ζητήµατα, που αφορούν στη µελέτη της εργασιακής 

διαδικασίας και των συνθηκών µέσα στη σφαίρα της παραγωγής.7 Η 

ευρωπαϊκή ιστοριογραφία έστρεψε  την προσοχή της κατά τη δεκαετία του 

1970, από τη µελέτη της ιστορίας των εργατικών ενώσεων και των επίσηµων 

φορέων του εργατικού κινήµατος, στους  ίδιους τους εργάτες και την εργασία 

τους , στη µελέτη της καθηµερινής ζωής τους εντός και  εκτός του χώρου 

εργασίας. Η νέα αυτή τάση της ιστοριογραφίας  που χρονικά τοποθετείται στη 

δεκαετία του 1970 έχει χαρακτηρισθεί ως ΄΄Νέα Εργατική Ιστορία΄΄ και έφερε  

τη σφραγίδα των Βρετανών  ιστορικών   Ε.P.Thompson και E. Hobsbawm.8  

     Προσπαθώντας να διερευνήσει την εργατική εµπειρία, την αλληλεγγύη, την 

αντίσταση, τις νοοτροπίες τα ήθη και την καθηµερινή ζωή των απλών εργατών  

και όχι την ιστορία των οργανώσεών τους και των ηγεσιών τους, η «νέα 

εργατική ιστορία» επιδίωξε να θέσει υπό προβληµατισµό και 

επαναδιαπραγµάτευση τα εργαλεία της ιστορικής ανάλυσης και τον τρόπο  

που χρησιµοποιούνταν µέχρι τότε, δηλαδή τις έννοιες της «κοινωνικής τάξης» 
                                                 
6 Για την αξιοποίηση και τη χρήση των αρχείων βιοµηχανικών επιχειρήσεων βλ. σχ. «Αρχεία 

Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων. Ζητήµατα διαχείρισης», Τετράδια Εργασίας (21), Αθήνα 1998. Για 

µελέτες που έχουν βασιστεί σε αρχεία βιοµηχανικών επιχειρήσεων  βλ. Λ.Παπαστεφανάκη, ό.π., 

Χ.Αγριαντώνη-Μ.Χ.Χατζηιωάννου,(επιµ.), Το Μεταξουργείο της Αθήνας, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1995, 

Μ.∆ρίτσα, Το χρώµα της επιτυχίας. Η ελληνική βιοµηχανία χρωµάτων 1830-1990,Τροχαλία,Αθήνα 

1995, Β. Θεοδώρου, Το εργοστάσιο Εµαγιέ στην Κέα (1927-1957), Βουρκαριανή, Κέα 1994, Β. 

Θεοδώρου-Χ.Λούκος, Το αρχείον της βιοµηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε.ΛαδόπουλουΥιών εν 

Σύρω», Αθήνα 1996 
7 Bλ. Ενδεικτικά  P.Cooper, Once a cigar maker. Men, Women and Work Culture in American Cigar 

Factories, 1900-1919, University of Illinois Press, Oύρµπανα και Σικάγο 1987 
8 Για µια κριτική παρουσίαση της ΄΄Νέας Εργατικής Ιστορίας΄΄  βλ. ενδεικτικά L.Berlanstein (επιµ.), 

Rethiking Labor History, University of Illinois Press, Oύρµπανα και Σικάγο 1993, την εισαγωγή σ.1-

14, L.Frader-S.Rose (επιµ.), Gender and Class in Modern Europe, Cornell University Press, Ίθακα και 

Λονδίνο 1996, εισαγωγή σ. 1-36, Α.Baron, “Gender and Labour History: Learning from the Past, 

Looking to the Future, στο Α.Baron,  (επιµ.), Work Engendered. Toward a new History of American 

Labour, Cornell University Press, Ίθακα και Λονδίνο 1991, σ.1-46 
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και της «ταξικής σύγκρουσης». Το έργο του E.P.Thompson, The making of the 

English Working Class, αποτέλεσε  τοµή για την ιστορία καθώς πρότεινε  ένα 

νέο τρόπο προσέγγισής της. Η βασική θέση του Thompson είναι  πως η 

ταξική συγκρότηση προκύπτει ως ιστορική διαδικασία  και δεν ανάγεται απλά 

στις αντικειµενικές σχέσεις παραγωγής. Ο E.P.Thompson µελετά τον τρόπο 

µε τον οποίο οι  εργάτες ήρθαν κοντά και ανέπτυξαν  µέσω της βιωµένης 

εµπειρίας ταξική συνείδηση και ταυτότητα καθώς επίσης και πολιτική 

οντότητα.9  

     Επηρεασµένοι από τον Ε.P.Thompson, αλλά κυρίως από τον E. 

Hobsbawm, πολλοί ευρωπαίοι ιστορικοί κατέγραψαν την εργατική ιστορία, ως 

την ιστορία του σχηµατισµού της εργατικής τάξης.10 Έγιναν  µελέτες, οι οποίες 

επεδίωξαν να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο οι εργάτες ήρθαν κοντά 

και ανέπτυξαν ταξική και πολιτική ταυτότητα , αγωνιζόµενοι συλλογικά ενάντια 

στην εκµετάλλευση που ασκούνταν σε βάρος τους εξαιτίας της οικονοµικής 

ανισότητας και των βιοµηχανικών αλλαγών.  

     Οι µελέτες αυτές εστίασαν την προσοχή τους στις αλλαγές που 

διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αι. στο δευτερογενή 

τοµέα των χωρών της δυτικής Ευρώπης, όπως π.χ. η µετατροπή των µικρών 

εργαστηρίων σε εργοστάσια και η είσοδος των τεχνιτών στη σφαίρα της 

µισθωτής εργασίας, µε λίγα λόγια  στις επιπτώσεις που επέφερε στη ζωή των 

εργαζοµένων η ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής.11Με 

ελάχιστες εξαιρέσεις υπέθεταν ότι αυτή η εξέλιξη συνέβαινε παντού µε 

παρόµοιο τρόπο σε κάθε είδους εργασία και επηρέαζε σε ίσο βαθµό και µε 

                                                 
9 E.P.Thompson, The Making of  the English Working Class, Penguin Books, Μ.Βρετανία 1968. Για 

µια κριτική παρουσίαση των βασικών θέσεων του Τhompson,  όπως επίσης και της κριτικής που του 

ασκήθηκε βλ. Έ. Αβδελά, «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία», Τα Ιστορικά 22 (1995), σ. 

173-204 
10 O E.Hobsbawm  µε το έργο του Labouring Men, Studies in the history of Labour, θα εισαγάγει το 

µοντέλο της «προλεταριοποίησης»,δηλαδή τη διαδικασία ταξικής συγκρότησης των εργατικών 

στρωµάτων, ως το κυρίαρχο παράδειγµα για την ερµηνεία του σχηµατισµού της ευρωπαϊκής εργατικής 

τάξης. Βλ. σχ. E.Hobsbawm,  Labouring  Men,  Studies in the history of Labour, Λονδίνο 1964. 
11 Για µια κριτική παρουσίαση της πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας βλ. L.Frader-S.Rose, ό.π., σ. 1-36.  
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τον ίδιο τρόπο τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, ανεξαρτήτως φυλής και 

εθνικότητας.12 

     Οι προσεγγίσεις της “νέας εργατικής ιστορίας”, οι οποίες χρησιµοποίησαν 

ως βασικό εργαλείο της ιστορικής ανάλυσης την έννοια της “κοινωνικής 

τάξης”, παρόλο που προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν από τα στενά 

πλαίσια του οικονοµικού ντετερµινισµού, λαµβάνοντας υπόψη και άλλους 

παράγοντες -πολιτισµικούς αλλά και πολιτικούς-, που συντελούν στη 

διαµόρφωσή της, δέχθηκαν  δριµεία κριτική από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 

και κυρίως στη δεκαετία του΄90, ως προς την εννοιολογική τους συγκρότηση 

και την εξηγηµατική τους εµβέλεια, τόσο από την µεριά της ιστορίας των 

γυναικών και της φεµινιστικής ιστοριογραφίας, όσο και από νέες εξελίξεις στην 

ιστοριογραφία.  

     Η βασική «µοµφή» εναντίον της “νέας εργατικής ιστορίας” στηρίχτηκε  στη 

διαπίστωση, πως επρόκειτο για µια «ιστορία αποκλεισµών». Η Joan Scott µε 

το άρθρο της “Women in Τhe Making of the English Working Class”,  άσκησε 

κριτική στο έργο του Ε.P.Thompson και της νέας εργατικής ιστορίας. Παρόλο 

που αναγνώριζε την πρωτοτυπία του “The Making of the English Working 

Class”, που οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη γνώµη της, πρόσφερε  έναν 

διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της διαµόρφωσης της ταξικής συνείδησης, 

ωστόσο «κατηγόρησε» τον Ε.P.Thompson,  πως ουσιαστικά άφησε εκτός της 

αφήγησής του  ένα µεγάλο µέρος του εργατικού πληθυσµού, τις γυναίκες.13 

Επρόκειτο, σύµφωνα µε την J.Scott «…για έναν αδέξιο τρόπο προσέγγισης 

της γυναικείας παρουσίας και του ρόλου των γυναικών στην αφήγηση του 

                                                 
12 Μέσα από το  έργο ωστόσο που επιµελήθηκε ο L.Berlanstein, Rethinking Labor History, φαίνεται  

πως η συγκεκριµένη υπόθεση αµφισβητήθηκε σύντοµα  από αρκετούς ιστορικούς. Βλ. σχ. 

L.Berlanstein (επιµ.), Rethinking Labor History, University of Illinois Press, Ούρµπανα και Σικάγο 

1993.  Επίσης, οι  Ι.Katznelson-Α.R.Zolberg, ασκώντας κριτική στις προσεγγίσεις της Νέας Εργατικής  

Ιστορίας και  στο έργο του Ε.P.Thompson  επιδίωξαν να παρουσιάσουν τις διαφορετικού τύπου 

αντιδράσεις στο φαινόµενο της «προλεταριοποίησης» του 19ου αι. στη Γαλλία, στη Γερµανία και στις 

Η.Π.Α. και να αποδείξουν πως οι τρόποι σχηµατισµού της εργατικής τάξης στις τρεις αυτές χώρες 

διέφεραν εντελώς. Βλ. σχ. Ι.Katznelson-Α.R.Zolberg, “Working- Class Formation:Constructing Cases 

and Comparisons”, στο Ι.Katznelson- Α.R.Zolberg (επιµ.), Working- Class Formation. Nineteenth 

century patterns in Western Europe and the U.S.A, Princeton University Press, Πρίνσιτον 1986, σ.1-41 
13 Για µια κριτική παρουσίαση των θέσεων της Joan Scott απέναντι στο έργο του Ε.P.Thompson  βλ. 

σχ. Ε.Αβδελά, «Η κοινωνική τάξη …», ό.π., σ. 190-191. 
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ταξικού σχηµατισµού».14 Η κυρίαρχη φιγούρα,  -όπως υποστήριξε τόσο η ίδια 

όσο και η φεµινιστική κριτική-,  στην οποία επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της 

“νέας εργατικής ιστορίας”,  ήταν ο ειδικευµένος άντρας εργάτης.15  

     Μία από τις βασικές επιδιώξεις της «νέας εργατικής ιστορίας»  ήταν όπως 

είδαµε νωρίτερα, να ερµηνευθεί πώς προκλήθηκε η προλεταριοποίηση των 

εργατικών στρωµάτων και ο σχηµατισµός της εργατικής τάξης. Ο εργατικός 

πληθυσµός   θεωρήθηκε ως ένα ενιαίο  και οµοιογενές σύνολο, το οποίο 

µέσω της εργατικής εµπειρίας θα ανέπτυσσε συλλογική πολιτική δράση  και 

ταξική ταυτότητα. Το ερώτηµα όµως που τέθηκε από τη φεµινιστική κριτική  

ήταν, αν τελικά άνδρες και γυναίκες βίωσαν µε τον ίδιο τρόπο την υπαγωγή 

τους στις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής.16  

     Λέγοντας «εργατική τάξη», ο Ε.P.Thompson και οι άλλοι, φαίνεται πως –

σύµφωνα µε τη φεµινιστική κριτική- αναφέρονταν στους άνδρες εργάτες και 

µάλιστα όχι σε όλους παρά µόνο στους «ειδικευµένους άνδρες εργάτες», οι 

οποίοι υπερασπίζονταν τους  εαυτούς τους ενάντια στις νέες τεχνολογίες και 

στις στρατηγικές των εργοδοτών που επιδίωκαν την υποβάθµισή τους. Οι 

γυναίκες από την άλλη µεριά, αντιµετωπίστηκαν ως σύζυγοι, µητέρες και 

κόρες εργαζόµενων αντρών, οι οποίες εξ ορισµού βρίσκονταν  µακριά από το 

                                                 
14 Βλ. σχ. Joan Scott,  “Women in  Τhe Making of the English Working Class”, στο Joan Scott, Gender 

and the politics of history, Columbia University Press,  Nέα Υόρκη 1988, σ.68-90. 
15 Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 εµφανίζεται στη Βρετανία µια αυτόνοµη φεµινιστική ιστορία η 

οποία θέλει να αναδείξει την άρνηση της µαρξιστικής ιστοριογραφίας –όπως αυτή εκφράστηκε µέσα 

από τον E.P.Thompson και τον Ε.Hobsbawm- να λάβει υπόψη την εµπειρία των γυναικών στο 

παρελθόν και την αδυναµία της να εντάξει το «φύλο» ως παράγοντα που επηρεάζει την «τάξη». Μια 

αναλυτική κριτική παρουσίαση αυτής της τάσης µπορεί να παρακολουθήσει κανείς  στο Ε.Αβδελά- 

Α.Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδροµές της ιστορίας των γυναικών», στο 

Ε.Αβδελά- Α.Ψαρά (επιµ.), Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ.17-119 
16 Για το συγκεκριµένο ζήτηµα αναφέρω ενδεικτικά  κάποιες βιβλιογραφικές παραποµπές S. Rose , 

Limited Livelihoods. Gender and Class in Ninenteenth Century Enland, Κεϊµπριτζ 1992,  L.Tilly, 

“Women, Women’s History and the Industrial Revolution”, Social Research,61 (1994), σ.115-137, 

L.Tilly, “Paths of  Proletarianization: Organization of Production, Sexual Division of Labour and 

Women’s Collective Action”, Signs, 7 (1981), σ.40-417. Η J.Scott θεωρεί πως ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα του έργου του E.P.Thompson είναι η απουσία προσέγγισης του ζητήµατος της επίδρασης 

του βιοµηχανικού καπιταλισµού πάνω στις γυναίκες. Bλ.σχ. J.Scott, “Women in  Τhe Making of the 

English Working…”, ό.π., σ.68-90. 
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χώρο εργασίας. Ταυτίστηκαν µε τον «ιδιωτικό» και τον «οικιακό» χώρο, ενώ οι 

άνδρες µε το «δηµόσιο» χώρο. Εξαιτίας της σύνδεσης τους µε οικιακές και 

αντιπαραγωγικές λειτουργίες, όπως παρατηρεί η J.Scott, οι γυναίκες  

θεωρήθηκαν «… ως ατελή πολιτικά δρώντα υποκείµενα».17 Η διχοτοµία  

«δηµόσιος»-«ιδιωτικός» χώρος  χρησιµοποιήθηκε, σύµφωνα µε τη φεµινιστική 

προσέγγιση,  ως αναλυτική κατηγορία από την µαρξιστική ιστοριογραφία για 

να δικαιολογήσει τον αποκλεισµό των γυναικών από την πολιτική και από την 

αγορά εργασίας.18 Κατ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν ο καθολικός και ενοποιητικός  

χαρακτήρας της έννοιας «τάξης» φαίνεται πως δεν ισχύει. 

     H φεµινιστική ιστοριογραφία επεσήµανε  τα κενά και τις αδυναµίες της  

«νέας εργατικής ιστορίας» και πρότεινε  νέες µεθόδους ιστορικής ανάλυσης.19 

Πολύ σύντοµα και εντελώς σχηµατικά θα λέγαµε, ότι βασική της θέση  υπήρξε 

η άποψη, πως δεν θα έπρεπε απλά να προστεθεί η ιστορία των γυναικών 

στην ιστορική ανάλυση προκειµένου να αποκτήσει η έννοια της «κοινωνικής 

τάξης» και «θηλυκή» ταυτότητα, αλλά να διερευνηθούν ουσιαστικά οι  

κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι σχέσεις αυτές συνιστούν 

αντικείµενο της ιστορικής διερεύνησης καθώς ποικίλουν ανάλογα µε την 

κοινωνική οργάνωση και αλλάζουν µέσα στο χρόνο.  

     Για να αναδειχθούν και να ερµηνευθούν αυτές οι σχέσεις θα έπρεπε, 

σύµφωνα µε τη φεµινιστική προσέγγιση, να εισαχθεί ως νέο εργαλείο της 

ιστορικής ανάλυσης η έννοια του «κοινωνικού φύλου».20 Το «φύλο», υπό αυτή 

                                                 
17 J.Scott, “Women in  Τhe Making of the English Working…”, ό.π., σ.74 
18 Για τη συγκεκριµένη παρατήρηση βλ.σχ., L.Frader-S.Rose (επιµ.), Gender and Class… ό.π., σ.1-36, 

Α.Baron, (επιµ.), Work Engendered. Towarδ…, ό.π., σ.1-46, J.Scott, “Women in  Τhe Making of the 

English Working…”, ό.π., σ.68-90. 
19 Μέσα στο ευρύτερο πεδίο της φεµινιστικής ιστοριογραφίας τοποθετώ και τις προσεγγίσεις της 

J.Scott, αναγνωρίζοντας τις διαφωνίες και τις διαφοροποιήσεις της πάνω σε διάφορες τοποθετήσεις της 

φεµινιστικής ιστοριογραφίας. Χαρακτηριστική είναι η διαφωνία της J.Scott µε την L.Tilly, για τους 

προσανατολισµούς και τους στόχους της ιστορίας των γυναικών καθώς επίσης και για τη χρήση της 

έννοιας του «κοινωνικού φύλου». Για µια παρουσίαση αυτής της διαφωνίας βλ. Ε.Βαρίκα, «Κοινωνικό 

φύλο εµπειρία και υποκειµενικότητα. Η διαφωνία Tilly-Scott», στο Ε. Βαρίκα, Με διαφορετικό 

πρόσωπο. Φύλο, διαφορά και οικουµενικότητα, Κατάρτι, Αθήνα 2000, σ.269-270 
20 Για το ζήτηµα του «κοινωνικού φύλου» και την εννοιολόγησή του  υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. 

Θεωρώ ως την πιο σφαιρική προσέγγιση το άρθρο της  J.Scott, “Gender:A useful Category of 

Historical analysis”, στο J.Scott , Gender and the Politics of History, Columbia University Press,  Nέα 
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την έννοια αποτελεί κοινωνική σχέση και πολιτισµικό σύµβολο και όχι 

δεδοµένο της φύσης.21 Η χρήση του ως αναλυτικό εργαλείο απορρίπτει ρητά 

τις βιολογικές εξηγήσεις. Σύµφωνα µε την J.Scott, το «φύλο» γίνεται τρόπος 

που δηλώνει ‘’πολιτισµικές κατασκευές’’, δηλαδή την αµιγώς κοινωνική 

δηµιουργία ιδεών σχετικά µε τους ρόλους που αρµόζουν σε γυναίκες και 

άνδρες και «…εκθέτει παράλληλα τις στρατηγικές της κυριαρχίας που 

υποκρύπτονται κάτω από την κοινωνική  κατασκευή της διαφοράς ανάµεσα 

στα φύλα».22 Υποστηρίχθηκε, τόσο από την Scott όσο και από τη φεµινιστική 

κριτική, ότι το «κοινωνικό φύλο» ως κατηγορία ανάλυσης αποτελεί 

πρωταρχικό τρόπο νοηµατοδότησης των σχέσεων εξουσίας. 

     Η έµφαση στο «φύλο» λοιπόν θα βοηθούσε, σύµφωνα µε τους 

υποστηριχτές της θεωρίας, να δούµε µε διαφορετική µατιά και από νέα οπτική 

γωνία τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε για την εργατική ιστορία. Η 

άποψη  ότι το «φύλο»  ως αναλυτικό εργαλείο µπορεί να αναδείξει  διάφορες 

σχέσεις εξουσίας και ιεραρχίας, κοινωνικούς αποκλεισµούς και 

ενσωµατώσεις, εντός και εκτός του χώρου παραγωγής, θεωρώ πως είναι 

ιδιαίτερα εύστοχη και καθοριστική προκειµένου να δούµε πιο σφαιρικά και πιο 

διεισδυτικά µια  σειρά ζητηµάτων, που αφορούν σε ζητήµατα της εργατικής 

ιστορίας –όσο και γενικότερα της ιστορίας της εργασίας- όπως ο µισθός, η 

ειδίκευση, οι ιεραρχίες και το «κύρος», η επαγγελµατική ανέλιξη εντός του  

χώρου εργασίας και η τεχνολογία.  

                                                                                                                                            
Υόρκη 1988, σ.28-52. Για µια κριτική παρουσίαση του ζητήµατος από την ελληνική ιστοριογραφία βλ. 

Ε.Αβδελά- Α.Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδροµές της ιστορίας των 

γυναικών», στο Ε.Αβδελά- Α.Ψαρά (επιµ.), Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική 

αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, Ε.Βαρίκα, Με διαφορετικό πρόσωπο. Φύλο, ∆ιαφορά και 

Οικουµενικότητα, Κατάρτι, Αθήνα 2000, Ε.Αβδελά, «Το φύλο στην Ιστορία: Ελληνικές 

αναπαραστάσεις», Μνήµων 19 (1997), σ.225-232, Ε.Αβδελά, «Ιστορία των γυναικών, ιστορία του 

φύλου, φεµινιστική ιστορία: µεθοδολογικές διεργασίες και θεωρητικά ζητήµατα µιας εικοσαετίας», 

∆ίνη, Φεµινιστικό περιοδικό 6 (1993), σ.12-30, E.Παπαταξιάρχης, «Το φύλο στην ανθρωπολογία (και 

την ιστοριογραφία)», Μνήµων 19 (1997), σ.200-210, E.Παπαταξιάρχης- Θ.Παραδέλλης (επιµ.), 

Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998 
21 Το ζήτηµα δεν είναι οι γυναίκες ή οι άνδρες, αλλά το «κοινωνικό φύλο», δηλαδή οι σχέσεις ανδρών 

και γυναικών ως προ το συµβολικό και κοινωνικό τους περιεχόµενο. Βλ, σχ. E.Παπαταξιάρχης- 

Θ.Παραδέλλης (επιµ.), Ταυτότητες και…, ό.π., σ.11-98 
22 J.Scott, “Gender:A useful Category ….”, ό.π.,  σ.28-52.   
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     Από την άλλη µεριά, θεωρώ πως θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη κάθε 

φορά  το γεγονός, ότι θέµατα  όπως ο µισθός, ειδίκευση, η τεχνολογία, κ.α., 

βρίσκονται στο επίκεντρο της διαµάχης και των αντίθετων θέσεων και 

συµφερόντων, όχι µόνο µεταξύ των ίδιων των εργαζοµένων, αλλά µεταξύ των 

εργοδοτών και των εργαζοµένων και αποτελούν βασικό στοιχείο του ταξικού 

ανταγωνισµού. Αν λοιπόν επιδιώκουµε να κατανοήσουµε και να  αναδείξουµε 

τις σχέσεις ανισότητας, κυριαρχίας και εξουσίας εντός και εκτός του χώρου 

παραγωγής θα πρέπει κατά τη γνώµη µου να εξετάσουµε πώς το «φύλο» 

επηρεάζει και επηρεάζεται από την καπιταλιστική ανάπτυξη και τον ταξικό 

σχηµατισµό, από τις σχέσεις δηλαδή κεφαλαίου και εργασίας. Νοµίζω δηλαδή, 

πως θα πρέπει να διερευνούµε και να αναρωτιόµαστε διαρκώς αν οι 

πρακτικές που αναφέρονται στον έµφυλο καταµερισµό εργασίας και οι 

αντιλήψεις για το ρόλο των φύλων, συνδυάζονται και µε τί τρόπο µε τα 

οικονοµικά συµφέροντα των εργοδοτών.  

     Παράλληλα µε τις φεµινιστικές προσεγγίσεις στην ιστοριογραφία, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 µια νέα ιστοριογραφική εκδοχή επιδιώκει  να 

προσεγγίσει το πεδίο της εργατικής ιστορίας και να θέσει υπό αµφισβήτηση 

τις θέσεις της «νέας εργατικής ιστορίας» και το µοντέλο της ταξικής ανάλυσης. 

Η τάση αυτή υποστήριξε  σε γενικές γραµµές, πως δεν επαρκεί µόνο η µελέτη 

των  συνθηκών εργασίας  των εργατών προκειµένου να κατανοήσουµε την 

ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης. Αντίθετα, υπογράµµισε, πως  οι ιστορικοί 

της εργασίας πρέπει να αναζητούν να ανασκευάσουν τις «λέξεις», τις 

«µεταφορές» και τους «ρητορικούς κανόνες» τους οποίους χρησιµοποιούν οι 

εργάτες για να εκφράσουν την εµπειρία τους. Η ιστοριογραφική αυτή τάση έχει 

χαρακτηριστεί ως  «γλωσσολογική στροφή» στην ιστορία. Η βασική της θέση, 

θα λέγαµε πολύ σύντοµα πως περικλείεται στην άποψη, ότι η εµπειρία 

συγκροτείται µέσα από το «λόγο» και τη «γλώσσα».23   

                                                 
23 Ο όρος «γλώσσα» αναφέρεται όχι στην οµιλία αλλά σε ένα σύστηµα σηµείων που εµπεριέχει εξίσου 

λεκτικές και µη λεκτικές µορφές, κυριολεκτικά και συµβολικά νοήµατα. Η παρατήρηση είναι από το 

άρθρο της Ε.Αβδελά, «Η κοινωνική τάξη…», ό.π., σ.199. Γενικότερα για τη «γλωσσολογική στροφή» 

στην ιστορία βλ., G. Steadman Jones, Languages of Class. Studies in English Working Class history, 

1832-1982, Cambridge University Press, Μ. Βρετανία 1983, Κ. Canning,  Languages of Labor and 

Gender. Female factory work in Germany,1850-1914, Ίθακα και Λονδίνο 1996. Στην ελληνική 
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     Μια σειρά µελετών εµφανίστηκαν  στο πεδίο της εργατικής ιστορίας, οι 

οποίες υπογράµµισαν  ότι η ταξική εµπειρία επινοείται και νοηµατοδοτείται 

µέσα από λεκτικά σχήµατα, κατασκευάζεται δηλαδή δια του λόγου και πως  

τελικά οι κοινωνικές αντιθέσεις νοούνται συνολικά ως πολιτισµικά φαινόµενα. 

Ιστορικοί όπως ο W.Sewell και o G.S.Jones υποστήριξαν  πως οι ιστορικοί 

της εργατικής ιστορίας  πρέπει να λαµβάνουν υπόψη σε πολύ µεγάλο βαθµό 

το ρόλο των «λόγων» και της «πολιτικής».  

     Η πολιτική, κατ’ αυτήν την προσέγγιση γίνεται αντιληπτή όχι ως ιστορία 

κοµµάτων και εκλογών, αλλά ως διαδικασία ανάδειξης  συλλογικοτήτων. 

Σύµφωνα µε τον Stedman Jones οι απαρχές της τάξης πρέπει να 

αναζητηθούν όχι στις αντικειµενικές υλικές συνθήκες, ούτε στη συνείδηση, για 

την οποία έχει υποστηριχτεί ότι αντανακλά αυτές τις συνθήκες, αλλά στη 

«γλώσσα» της πολιτικής µάχης.24 Θα αµφισβητήσουν τέλος την 

κοινωνικοοικονοµική αιτιότητα ως εξηγητική µέθοδο στην εργατική ιστορία  και 

θα προτείνουν την διερεύνηση πολιτισµικών, πολιτικών και ιδεολογικών 

φαινοµένων.25 Η κριτική που δέχθηκε αυτή η εκδοχή της ιστοριογραφίας, θα 

µπορούσαµε να πούµε πως συνοψίζεται στην άποψη ότι οδήγησε σε έναν 

ακραίο σχετικισµό καθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη  την ιστορική 

εξήγηση.26 

     Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη αναφορά θα σηµείωνα, πως ζητήµατα  που 

αφορούν  στη µελέτη των εργατικών στρωµάτων συνεχίζουν να απασχολούν 

και να προκαλούν την ιστορική έρευνα. Φαίνεται επιπλέον, ότι διαρκώς 

                                                                                                                                            
ιστοριογραφία βλ. Κ. Φουντανόπουλος, «Η γλωσσολογική στροφή στην Ιστορία», Μνήµων, 17 (1995), 

σ.147-161.  
24 G. Steadman Jones, Languages of Class…,ό.π., σ.19 
25 Η βιβλιογραφία είναι µεγάλη. Αναφέρω ενδεικτικά,  W. Sewell, “Toward a Post-materialist Rhetoric 

for Labor History”, στο  L.Berlanstein (επιµ.), Rethiking Labor History, University of Illinois Press, 

Ούρµπανα και Σικάγο 1993, σ.15-38, W. Sewell, “Artisans,Factory Workers, and the Formation of the 

French Working Class, 1789-1848”, στο Ι.Katznelson- Α.R.Zolberg (επιµ.), Working- Class 

Formation. Nineteenth century patterns in Western Europe and the U.S.A, Princeton University Press, 

1986, σ.45-69, D. Reid, “Reflection on Labor History and Language” στο L. Berlanstein (επιµ.), 

Rethiking Labor History, University of Illinois Press, Ούρµπανα και Σικάγο 1993, σ.39-54.  
26 Για κριτική που ασκήθηκε  στη «γλωσσολογική στροφή»  βλ. σχ. Brian Palmer, Discent into 

Discourse: The Reification Language and the Writing of Social History, Temple Univ. Press, 1990. 
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εµπλουτίζονται µε νέα ερωτήµατα, µε αποτέλεσµα το επίκεντρο και οι στόχοι 

να προσανατολίζονται σε πεδία που µέχρι πρότινος έµεναν εκτός του 

ιστορικού ενδιαφέροντος, τουλάχιστον από το µεγαλύτερο µέρος της 

ελληνικής ιστοριογραφίας.27  

     Παράλληλα, παρατηρήσαµε πως οι σύγχρονες τάσεις της ιστοριογραφίας 

επηρέασαν  τον τρόπο προσέγγισης της εργατικής ιστορίας καθώς  πρότειναν  

νέα «εργαλεία» ιστορικής ανάλυσης και προσέγγισης του παρελθόντος, όπως 

το «φύλο». Από την άλλη µεριά, «παραδοσιακά» αναλυτικά εργαλεία, όπως η 

«τάξη» δέχθηκαν δριµεία κριτική και σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν  

ανεπαρκή να προσφέρουν µια σφαιρική και πολύπλευρη ιστορική ανάλυση.  

     Το θέµα της µελέτης  “Εργάτες και Εργάτριες στην  καπνοβιοµηχανία 

Ματσάγγος’’ , έχει ως σκοπό  να αναδείξει και να διερευνήσει τη διάσταση της 

εργασίας στο πλαίσιο µιας βιοµηχανικής επιχείρησης. Το βάρος της έρευνας 

θα επικεντρωθεί στο χώρο εργασίας και στους βασικούς φορείς της, δηλαδή 

στους εργάτες και στις εργάτριες, µέσα από τη µελέτη του αρχείου της 

καπνοβιοµηχανίας. Παράλληλα, θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της 

συλλογικής δράσης και της συγκρότησης των συλλογικών υποκειµένων, 

όπως αυτά εµφανίζονται στον τύπο και στα συνδικάτα. Κατά τη διάρκεια της 

µελέτης θα δούµε, πως ο χώρος εργασίας ενός εργοστασίου είναι ένα πεδίο  

οπού παρατηρούνται από τη µια µεριά σχέσεις εξουσίας, κυριαρχίας και 

ανισότητας και από την άλλη σχέσεις αλληλεγγύης, συναδελφικότητας, 

διεκδίκησης και πάλης. Με λίγα λόγια ένας χώρος, στο εσωτερικό του οποίου 

δηµιουργούνται ενσωµατώσεις, συλλογικότητες  και αποκλεισµοί. 

     Θεωρώ τέλος, πως προκειµένου  να  αναδειχθούν  και να ερµηνευθούν 

αυτές οι καταστάσεις είναι απαραίτητη η  συνδυαστική χρήση  των αναλυτικών 

εργαλείων «φύλο» και «τάξη». Από τη µια, η χρήση  του «φύλου» µπορεί να 

αναδείξει  διάφορες σχέσεις εξουσίας και ιεραρχίας, σχέσεις που στηρίζονται 

σε έννοιες όπως «κύρος» και «γόητρο» και µπορεί να ευθύνονται για  

αποκλεισµούς και ενσωµατώσεις εντός του χώρου παραγωγής, για 

οικονοµικές ανισότητες και προοπτικές επαγγελµατικής ανέλιξης. Από την 
                                                 
27 Για ποιό λόγο συµβαίνει κάτι τέτοιο,  εξαιτίας ποιών παραγόντων και ποιών κινήτρων καθορίζονται 

οι νέοι προσανατολισµοί  και οι νέες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας της εργατικής ιστορίας είναι 

ένα  σοβαρό και µεγάλο θέµα  προς συζήτηση, που φυσικά δεν είναι δυνατό να συµπεριληφθεί στα 

στενά πλαίσια αυτής της παρουσίασης, παρά µόνο ως ερώτηµα για περαιτέρω διερεύνηση. 
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άλλη, παρά τα κενά και τις αδυναµίες που έχουν σωστά σε πολλές 

περιπτώσεις επισηµανθεί στην  αναλυτική κατηγορία της «τάξης», θεωρώ 

ωστόσο  πως παραµένει  πολύτιµο «εργαλείο» της ιστορικής ανάλυσης και η 

«χρήση» της είναι καταλυτικής σηµασίας  για την εξήγηση και την ερµηνεία 

των κοινωνικών συγκρούσεων, των ανισοτήτων και των συλλογικών 

διεκδικήσεων. 

 

 

Τα χρονικά πλαίσια της εργασίας. 
 
     Η χρονική περίοδος που καλύπτει η µελέτη αφορά κυρίως στην πρώτη 

µετεµφυλιακή δεκαετία. Η  επιλογή της περιόδου επηρεάστηκε κυρίως από  

δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, από  προσωπικό ενδιαφέρον  να µελετήσουµε 

ορισµένες όψεις της κοινωνικής ιστορίας και πιο συγκεκριµένα της ιστορίας 

της εργασίας  της µετεµφυλιακής Ελλάδας µέσα από το παράδειγµα της 

πόλης του Βόλου.28 ∆εύτερον,  το πραγµατολογικό µας υλικό πάνω στο οποίο 

στηρίχτηκε αυτή η εργασία αποτέλεσε από µόνο του ένα κίνητρο.To αρχείο 

της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος που διασώζεται, καλύπτει σε ικανοποιητικό 

βαθµό κυρίως την µεταπολεµική περίοδο.29   

                                                 
28Οι µελέτες για τη µετεµφυλιακή Ελλάδα είναι περιορισµένες και το αντικείµενο τους συγκεκριµένο. 

Η µετεµφυλιακή  περίοδος έχει µέχρι σήµερα προσεγγιστεί σχεδόν αποκλειστικά  από πολιτικούς 

επιστήµονες και  κοινωνιολόγους. Το αντικείµενό τους περιορίζεται κυρίως στην πολιτική ιστορία της 

περιόδου. Ελάχιστες είναι οι µελέτες ιστορικών που µελετούν την κοινωνική ιστορία της 

συγκεκριµένης περιόδου. Βλ. σχ. Ε. Αβδελά, ∆ια λόγους τιµής, Βία, συναισθήµατα και αξίες στη 

µετεµφυλιακή Ελλάδα, Νεφέλη,  Αθήνα 2002.  
29Το αρχείο της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου εντοπίστηκε στο υπόγειο του κτηριακού 

συγκροτήµατος  της επιχείρησης. Το µεγαλύτερο  τµήµα του βρίσκεται σε άριστη κατάστασή, κυρίως 

οι σειρές και τα τεκµήρια που τοποθετούνται χρονολογικά µετά το 1950. ΄Ενα σηµαντικό µέρος του 

αρχείου έχει µεταφερθεί και βρίσκεται ταξινοµηµένο σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην κεντρική 

βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Το αρχειακό υλικό αφορά στην περίοδο 1930-1972, 

περίοδο δηλαδή όπου λειτούργησε η επιχείρηση. Με ικανοποιητική πληρότητα καλύπτεται η 

µεταπολεµική περίοδος και κυρίως η περίοδος από το 1950 έως το 1972. Σε πολύ πιο περιορισµένο 

αριθµό και πιο ακανόνιστα εµφανίζονται τα τεκµήρια που αφορούν στην περίοδο του Μεσοπολέµου.  

Ωστόσο η µεταφορά, η καταγραφή και η ταξινόµηση  του αρχειακού υλικού συνεχίζεται και 

αναµένονται  µε εξαιρετικό ενδιαφέρον τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν. 
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     Τα χρονικά όρια της έρευνάς µας ωστόσο δεν είναι αυστηρά 

διαµορφωµένα. Πολλές φορές οι  ανάγκες και οι σκοποί της µελέτης µας 

ώθησαν να γυρίσουµε πιο πίσω στο παρελθόν και να παρακολουθήσουµε 

ζητήµατα που µας απασχολούν. Να δούµε δηλαδή, µε ποιο τρόπο και σε ποιο 

βαθµό διάφορα φαινόµενα, που αφορούν στην ιστορία της εργασίας 

διαµορφώνονταν και διαφοροποιούνταν µέσα στο χρόνο.  

     Ο χρονικός ορίζοντας   της εργασίας σταµατά στα τέλη της  δεκαετία του 

1950 για δύο λόγους: Ο πρώτος αφορά στη λειτουργία της καπνοβιοµηχανίας. 

Από την δεκαετία του 1960 και µέχρι το οριστικό κλείσιµο του εργοστάσιου το 

1972, η καπνοβιοµηχανία δεν λειτουργεί πλέον κάτω από τη διεύθυνση της 

οικογένειας Ματσάγγου.30 Ο δεύτερος λόγος συνδέεται µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της πρώτης µετεµφυλιακής δεκαετίας, τα οποία  

διαφοροποιούνται σε πολλά σηµεία από την αµέσως επόµενη, και κατ΄αυτόν 

τον τρόπο, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς, πως  την καθιστούν ως µια 

αυτοτελή χρονική  περίοδο, που απαιτεί ξεχωριστή προσέγγιση. 

     Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα παρακολουθήσουµε τον κλάδο της 

καπνοβιοµηχανίας στην Ελλάδα.  Θα δούµε τη «γέννηση», την εξέλιξη και τη 

γεωγραφική παρουσίαση των εργοστασίων παραγωγής τσιγάρων στη χώρα, 

από τις αρχές του 20ου αι. έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950. 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουµε το εργατικό δυναµικό της 

καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου. Παρουσιάζεται  η φυσιογνωµία του εργατικού 

δυναµικού της επιχείρησης: το φύλο, η ηλικιακή σύνθεση, η γεωγραφική 

καταγωγή, καθώς επίσης και τα χρόνια εργασίας που αναλογούν σε κάθε 

εργαζόµενο στη βιοµηχανία. 

                                                 
30Τον Οκτώβριο του 1960, η επιχείρηση νοικιάστηκε στη ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση 

Καπνοπαραγωγών Ελλάδας) για τρία χρόνια. Πριν ακόµα λήξει η περίοδος της ενοικίασης, η 

καπνοβιοµηχανία ‘βγήκε’ σε πλειστηριασµό, τον Μαίο του 1963. ∆εν προσήλθε ενδιαφερόµενος και η 

καπνοβιοµηχανία περιήλθε στο ∆ηµόσιο. Μεσολαβεί για ένα χρόνο µια κοινοπραξία ∆ηµοσίου- 

Αγροτικής Τράπεζας-ΣΕΚΕ, ώσπου το εργοστάσιο, το 1965,  περιέρχεται στην ΕΤΒΑ (Τράπεζα 

Βιοµηχανικής Ανάπτυξης). Τελικά το 1970 η καπνοβιοµηχανία Ματσάγγου τέθηκε υπό αναγκαστική 

διαχείρηση και έπειτα από δύο χρόνια σταµάτησε οριστικά τη λειτουργία της. Βλ. σχ.  Ν. Κολιού, Η 

βιοµηχανία του Βόλου. Σύντοµες αναφορές στο χθες και στο σήµερα, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου, 

Βόλος 1993, σ.25-27. 
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     Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον της µελέτης  στρέφεται στην εργασιακή 

διαδικασία και γενικότερα στην οργάνωση της εργασίας στην 

καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος». Θα δούµε αναλυτικά τους χώρους και τους 

τοµείς εργασίας, τον κτηριακό και τεχνολογικό εξοπλισµό της 

καπνοβιοµηχανίας Ματσάγος, όπως επίσης τις ειδικότητες και τη σύνθεση του 

εργατικού δυναµικού ανά τµήµα. Τέλος, εξετάζονται  ζητήµατα που αφορούν 

στον τρόπο και στο  ύψος της αµοιβής του εργατικού δυναµικού.    

     Στο τέταρτο κεφάλαιο κλείνοντας, παρουσιάζεται το ζήτηµα του 

συνδικαλισµού, της διαµαρτυρίας και των διεκδικήσεων των  εργατών και των 

εργατριών της καπνοβιοµηχανίας ‘Ματσάγγος’. Εξετάζονται όψεις και 

ζητήµατα που αφορούν στη συλλογική δράση και στη διαµαρτυρία των 

εργατών και των εργατριών του συγκεκριµένου εργοστασίου, όπως απεργίες, 

στάσεις εργασίας, ή οποιαδήποτε άλλη µορφή  επίσηµης ή ανεπίσηµης  

διαµαρτυρίας, αντίστασης και διεκδίκησης. 

 

 

Οι πηγές  
 
     Η έρευνα στηρίχτηκε κυρίως στο αρχείο της καπνοβιοµηχανίας 

Ματσάγγος. Πιο συγκεκριµένα, προκειµένου να προσεγγιστούν οι στόχοι  της 

µελέτης, επιλέξαµε µέσα από το αρχείο της καπνοβιοµηχανίας, το 

πραγµατολογικό υλικό που µας ενδιέφερε: µισθολογικοί κατάλογοι, 

καταστάσεις προσωπικού και δελτία µητρώου προσωπικού. 

     Οι µισθολογικοί κατάλογοι της καπνοβιοµηχανίας που θα µας 

απασχολήσουν εκτείνονται χρονικά µέσα στη δεκαετία του 1950 και 

περιλαµβάνουν: το τµήµα παραγωγής, τον αριθµό του προσωπικού κάθε 

τµήµατος,  τις  ηµέρες  της εργάσιµης εβδοµάδας,  την αξία του ηµεροµισθίου, 

τις επιπλέον αποδοχές (από τις υπερωρίες και τις αποδοχές  από  την  

εργασία  µε  το κοµµάτι,  όπου  συµβαίνει κάτι τέτοιο) και τέλος  το σύνολο 

των αποδοχών των εργαζοµένων ανά µήνα. Θα παρακολουθήσουµε τις 

αµοιβές και τους τρόπους πληρωµής των εργατών και των εργατριών κατά 

πόστο και ειδικότητα. 

     Τα «∆ελτία Μητρώου Προσωπικού» και οι καταστάσεις του προσωπικού 

αφορούν ξεχωριστά κάθε εργαζόµενο και εργαζόµενη και περιλαµβάνουν 
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πληροφορίες για τους ίδιους από την πρώτη µέρα της πρόσληψης τους στο 

εργοστάσιο µέχρι και την ηµέρα της αποχωρήσεώς τους από αυτό. Πιο 

συγκεκριµένα, περιλαµβάνουν: Ονοµατεπώνυµο, ονόµατα γονέων, έτος 

γέννησης, τόπο καταγωγής, οικογενειακή κατάσταση και διεύθυνση µόνιµης 

κατοικίας. Αναφέρουν επίσης το τµήµα  και το πόστο εργασίας, τη χρονολογία 

προσλήψεως και αποχωρήσεως όπως επίσης και την αιτία αποχώρησης από 

το εργοστάσιο. Ο όγκος του υλικού όπως είναι φυσικό, δεν επιτρέπει τη 

συνολική επεξεργασία του. Για το λόγο αυτό έχει επιλεχθεί ένα δείγµα  285 

εργαζοµένων, από τα 1.300 άτοµα που ήταν κατά µ.ο. περίπου το συνολικό 

εργατικό δυναµικό της καπνοβιοµηχανίας στη δεκαετία του 1950. 

     Αρχειακό  υλικό  χρησιµοποιήθηκε  από το  αρχείο του Εργατικού Κέντρου 

Βόλου, καθώς επίσης και από το αρχείο του Πρωτοδικείου Βόλου. Στο Αρχείο 

του Πρωτοδικείου Βόλου εντοπίστηκαν  τα καταστατικά των σωµατείων των 

εργατών και των εργατριών της καπνοβιοµηχανίας ‘’Ματσάγγος’’, που 

υπήρχαν ενεργά κατά τη δεκαετία του 1950.   

     Από  το Αρχείο του  Εργατικού   Κέντρου   Βόλου χρησιµοποιήθηκε υλικό, 

που αναφέρεται κυρίως σε πρακτικά συνεδριάσεων για την ανάδειξη των 

αντιπροσώπων των σωµατείων των εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία, 

όπως επίσης αποφάσεις, προτάσεις και ψηφίσµατα των συνελεύσεών τους. 

Τα χρονικά όρια των φακέλων καλύπτουν την περίοδο ολόκληρης της 

δεκαετίας του 1950.  

     Από τα  Γ.Α.Κ. του Ν. Μαγνησίας χρησιµοποιήθηκε αρχειακό υλικό, όπως  

εκθέσεις που αφορούν στην καπν/νια “Ματσάγγος”, και αναφέρουν αναλυτικά 

στοιχεία για τον αριθµό του προσωπικού, τον τεχνολογικό εξοπλισµό της 

επιχείρησης και την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου. Υπάρχουν 

επίσης στοιχεία, όπως εκθέσεις, αναφορές, στατιστικές των εργοστασίων που 

λειτουργούν στην πόλη την περίοδο που µας ενδιαφέρει.31  

     Από το  Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας συλλέχθηκε επίσης  

αρχειακό υλικό. Το περιεχόµενο των φακέλων που εντοπίστηκε,  αφορά στην 

                                                 
31 Στα Γ.Α.Κ. του Ν. Μαγνησίας  έχει  εντοπιστεί πλούσια αλληλογραφία µεταξύ της διοίκησης του 

εργοστασίου µε κρατικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για θέµατα που αφορούν στην λειτουργία 

του εργοστασίου, η οποία  καλύπτει την περίοδο από το 1950 έως το 1972. 
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αλληλογραφία της επιχείρησης µε την διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδας κατά τη δεκαετία του 1950. Μέσα από αυτούς τους φακέλους έχουµε 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε τη σχέση του εργοστασίου µε το 

µεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυµα της χώρας κατά τη µετεµφυλιακή  περίοδο που 

µας ενδιαφέρει. 

     Αρχειακό υλικό χρησιµοποιήθηκε επίσης από το ∆ηµοτικό Κεντρο Ιστορίας 

και Τεκµηρίωσης του ∆. Βόλου.(∆Η.Κ.Ι.). Αφορά στα πρακτικά του δηµοτικού 

συµβουλίου της πόλης των ετών 1946-1960, σε φωτογραφικό υλικό και τέλος 

σε µαρτυρίες ανδρών και γυναικών, που εργάζονταν  στην καπνοβιοµηχανία 

τη δεκαετία του 1950. 

     Στο Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του ∆ηµοτικού Κέντρου Ιστορίας Βόλου, 

εντοπίστηκαν 16 συνολικά προφορικές µαρτυρίες  εργατών και εργατριών (10 

γυναίκες και 6 άντρες), που εργάζονταν στην καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ 

στη δεκαετία του 1950. Οι µαρτυρίες αυτές είναι προϊόν συνεντεύξεων, οι 

οποίες έγιναν στο Βόλο το καλοκαίρι του 2003, από επιστηµονική οµάδα του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το ∆Η.Κ.Ι.Β., µε επικεφαλής την 

καθηγήτρια του τµήµατος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, Ρ. Μπουσχότεν και τη διευθύντρια του ∆Η.Κ.Ι.Β., Α. 

∆ηµόγλου. Οι αποµαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων βρίσκονται στο Αρχείο 

Προφορικής Ιστορίας του ∆ηµοτικού Κέντρου Ιστορίας Βόλου. 

     Οι εφηµερίδες τέλος  που χρησιµοποιήθηκαν  είναι οι δύο µεγαλύτερες σε 

κυκλοφορία εφηµερίδες της πόλης, ο ‘Ταχυδρόµος’ και η ‘Θεσσαλία’, στη 

δεκαετία του 1950, καθώς επίσης και µια εφηµερίδα, η ‘Αναγέννηση’, που 

κυκλοφορούσε στο Βόλο από το 1945 µέχρι το 1948. Έχουν αποδελτιωθεί 

πλήρως η ‘Θεσσαλια’ και ο ‘Ταχυδρόµος’ για το χρονικό διάστηµα  1946-1960 

και τα φύλλα της  ‘Αναγέννησης’ της περιόδου 1945 -1948.  

     Μια επιπλέον πηγή πληροφόρησης τέλος είναι το περιοδικό «Καπνική 

Επιθεώρησις».(Όργανο Προστασίας του Ελληνικού Καπνού, όπως ήταν  ο 

πλήρης τίτλος του).Έγινε αποδελτίωση του περιοδικού,  η οποία  καλύπτει τα 

έτη 1946-1960.  
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Πρώτο Κεφάλαιο. Ο κλάδος της καπνοβιοµηχανίας  στην 
Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αι. έως τα τέλη της δεκαετίας 
του 1950. 
 
      
     Επιχειρώντας να προσεγγίσει  κανείς την ιστορία  της καπνοβιοµηχανίας 

στην Ελλάδα µέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία παρατηρεί  αρχικά τον 

περιορισµένο έως ανύπαρκτο αριθµό µελετών που έχουν ως αντικείµενο της 

έρευνάς τους  τον κλάδο  της ελληνικής  καπνοβιοµηχανίας.32 Ο κλάδος της 

βιοµηχανικής  επεξεργασία του καπνού και η παραγωγή καπνιστικών 

προϊόντων (κυρίως τσιγάρων),δηλαδή η καπνοβιοµηχανία, φαίνεται να µην 

έχει απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό  το ιστορικό ενδιαφέρον.33 Από την άλλη 

µεριά, συναντά κανείς αρκετές µελέτες που  αφορούν γενικότερα  στον 

ευρύτερο  χώρο  της «βιοµηχανίας» του καπνού αλλά εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στον άλλο  κλάδο του, αυτό της εµπορικής επεξεργασίας του 

καπνού  ή αλλιώς της καπνεργασίας.34  

     Ενώ υπάρχει αξιόλογη βιβλιογραφία και αρθογραφία για την ιστορία των  

καπνεργατών  – δηλ. των εργατών και των εργατριών εκείνων που δούλευαν 

στις καπναποθήκες και ασχολούνταν µε το στοίβαγµα, τη διαλογή και τη 

συσκευασία του καπνού-,  και των εργατικών τους αγώνων, όπως επίσης 

υπάρχουν  και ορισµένες  περιγραφές  της εργασιακής διαδικασίας της 
                                                 
32  Με τον όρο «καπνοβιοµηχανία» αναφερόµαστε στα εργοστάσια παραγωγής καπνιστικών 

προϊόντων, κυρίως τσιγάρων. Να επισηµάνουµε, πως η έλλειψη µελετών δεν περιορίζεται   µόνο στον 

κλάδο της καπνοβιοµηχανίας αλλά αφορά σε όλους σχεδόν τους κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας.  
33 Η µοναδική πρόσφατη σχετικά  µελέτη που πραγµατεύεται την ιστορία της ελληνικής 

καπνοβιοµηχανίας,  δίνοντας έµφαση κυρίως στην ιστορική εξέλιξη της κατανοµής της στον ελλαδικό 

χώρο από το 1880 έως το 1980, είναι η εκείνη  του Lois Labrianidis, Industrial Location in Capitalist 

Societies: The Tobacco Industry in Greece, 1880-1980, ανέκδοτη διδακ. διατριβή, L.S.E., Λονδίνο 

1982. Αντίθετα υπάρχουν αρκετές µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία για την ιστορία του κλάδου της 

καπνοβιοµηχανίας ξένων χωρών, όπως των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας και της Γερµανίας. Αναφέρω 

ενδεικτικά τις δύο πιο σύγχρονες, Η.Cox, The Global Cigarette,Origins and Evolution of British-

American Tobacco Industry, 1880-1945, Oxford University Press, Οξφόρδη και Ν.Υόρκη 2000  και 

Μ.Read, The Politics of tobacco. Policy networks and the cigarette industry, Ashgate, Αγγλία 2000. 
34  Για το ζήτηµα της καπνεργασίας, τις σχετικές µελέτες που έχουν απασχολήσει την ιστοριογραφία 

αλλά και γενικότερα για την πρώτη ύλη της καπνοβιοµηχανίας, τον καπνό θα αναφερθούµε παρακάτω.  
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καπνεργασίας , αντίθετα µια  ιστορία που να πραγµατεύεται ανάλογα θέµατα 

για την άλλη επαγγελµατική οµάδα που βρίσκεται  στο χώρο του καπνού, τους 

σιγαροποιούς, είναι σχεδόν απούσα από την ελληνική ιστοριογραφία.35  

     Στη διεθνή ιστοριογραφία αντίθετα συναντά  κανείς άρθρα  και αυτοτελείς 

µελέτες  που έχουν ως αντικείµενο αποκλειστικά  τους σιγαροποιούς ή τους 

πουροποιούς -όσους δηλαδή κατασκεύαζαν καπνιστικά προϊόντα-, τις 

εργασιακές τους σχέσεις και  την εργασιακή  διαδικασία  παραγωγής 

τσιγάρων, όπως επίσης και το εργατικό κίνηµα που ανέπτυξαν.36 Ως την πιο 

χαρακτηριστική και διεισδυτική µελέτη στη διεθνή ιστοριογραφία  θεωρώ το 

έργο της P.Cooper, Once a Cigar Maker. Men, Women and Work Culture in 

American Cigar Factories,1900-1919. Η συγγραφέας αναλύοντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κλάδου των πουροποιών στην Αµερική µεταξύ των ετών 

1900-1919, την οργάνωση και τη διαδικασία της εργασίας  και τις αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν στις εργασιακές  σχέσεις κυρίως µετά την ευρεία εκµηχάνιση 

του κλάδου, επιδιώκει να αναδείξει τη ζωή των πουροποιών στο χώρο 

εργασίας τους και τις σχέσεις  εξουσίας και κυριαρχίας που αναπτύσσονταν 

εκεί  µε όρους ταξικούς και έµφυλους. 37  

     Αν προσπαθούσε κανείς να εξηγήσει  ορισµένους από τους λόγους για 

τους οποίους η ελληνική ιστοριογραφία φαίνεται πως  έστρεψε το βλέµµα της 

στον έναν από τους δύο κλάδους του καπνού, δηλαδή στο χώρο της 

καπνεργασίας και στους καπνεργάτες, αφήνοντας  στο περιθώριο τον κλάδο 

                                                 
35 Η ελληνική ιστοριογραφία έχει ακροθιγώς µόνο θίξει την επαγγελµατική τάξη των σιγαροποιών. Η 

πιο πρόσφατη  αναφορά,   που εστιάζει τη προσοχή της τόσο στις επιπτώσεις που επέφερε η 

εκµηχάνιση των εργοστασίων παραγωγής τσιγάρων στον κλάδο των σιγαροποιών, όσο και γενικότερα 

στο  συνδικαλιστικό κίνηµα των σιγαροποιών κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου στη Θεσσαλονίκη, 

βρίσκεται στη γενικότερη µελέτη του Κ. Φουντανόπουλου, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη 

Θεσσαλονίκη…,ό.π., σ.100-102, 204-209 και 337-338. Βλ. επίσης Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική 

στην Ελλάδα…,ό.π., σ. 118-122 και πολύ νωρίτερα Γ. Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού…,ό.π., σ. 193-

194 και 219-221 
36  Βλ. σχ. δυο µελέτες που αναφέρονται στους κατασκευαστές πούρων  P.Cooper, «The ‘travelling 

fraternity’: Union cigar-makers and geographic mobility, 1900-1909», Journal of Social History, 2001, 

σ.127-138, Yoshiro Chiba, «Cigar-makers in American Colonial Manila: Survival during Structural 

Depression in the 1920s, Journal of Southeast Studies Asian Studies, 36 (3),  2005, σ.373-397 
37 P.Cooper,  Once a Cigar Maker. Men, Women and Work Culture in American Cigar Factories,1900-

1919, University of Illinois Press, Ουρµπάνα και Σικάγο 1987                                                                                                     
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της σιγαροποιίας και τους σιγαροποιούς, θα µπορούσε να επισηµάνει  τα 

παρακάτω.                                                                                                                                     

     Πρώτα απ’ όλα, δεν υπήρξε ανάπτυξη του κλάδου της σιγαροποιίας 

ανάλογη µε αυτή της επεξεργασίας του καπνού. Η ελληνική σιγαροποιία δεν 

αναπτύχθηκε ποτέ σε τέτοιο βαθµό ώστε να παίξει σηµαίνοντα ρόλο στην 

οικονοµία της χώρας, όπως  συνέβη µε τον κλάδο της επεξεργασίας του 

καπνού για την ελληνική οικονοµία, που αποτελούσε  από τις αρχές του 20ου 

αι. το υπ’ αριθµόν ένα εξαγώγιµο  προϊόν της χώρας . Αντίθετα,   η 

σιγαροποιία αναπτύχθηκε µέσα στα στενά πλαίσια µιας ελαφράς βιοµηχανίας 

προς εσωτερική κατανάλωση. 

     Επίσης, παρά τις µικρές οικογενειακές κυρίως επιχειρήσεις που είχαν 

δηµιουργηθεί,  δεν υπήρξε στην Ελλάδα ένας σηµαντικός βιοτεχνικός τοµέας 

παραγωγής χειροποίητων τσιγάρων, µε αποτέλεσµα  οι σιγαροποιοί να µην 

αναπτύξουν µια ισχυρή επαγγελµατική παράδοση (όπως συνέβη σε χώρες 

του εξωτερικού), η οποία θα ενίσχυε το ρόλο και τη διαπραγµατευτική τους 

ικανότητα στις νέες εργασιακές σχέσεις που θα διαµορφώνονταν. 

     Η ευρεία εκµηχάνιση του κλάδου στις αρχές της δεκαετίας του 1920 

εξουδετέρωσε πολύ γρήγορα τη συνδικαλιστική δύναµη των σιγαροποιών. 

Αντίθετα µε τους καπνεργάτες, οι οποίοι είχαν «καθιερωθεί» ως 

επαγγελµατική δύναµη και ανέπτυξαν έντονη συνδικαλιστική δράση, οι 

σιγαροποιοί  δεν αποτέλεσαν πρωτοπορία του εργατικού κινήµατος. 

Εποµένως θα µπορούσε να υποθέσει κανείς πως, ό,τι δεν έπαιξε ιδιαίτερο 

οικονοµικό και πολιτικό ρόλο φαίνεται να µην έχει «κεντρίσει»  το ενδιαφέρον 

των ιστορικών. 

     Στο παρόν κεφάλαιο θα εστιάσουµε την προσοχή µας στην πορεία του 

κλάδου της σιγαροποιίας: στη «γέννησή» της, στην εξέλιξή της και στη 

γεωγραφική της κατανοµή.  Θα αναφερθούµε επίσης  σύντοµα στην εµπορική 

επεξεργασία του καπνού και στον κλάδο τη καπνεργασίας. Στη συνέχεια θα 

ασχοληθούµε εκτενέστερα µε τον κλάδο της σιγαροποιίας: θα παρουσιάσουµε 

τους σιγαροποιούς και τη διαδικασία παραγωγής χειροποίητων τσιγάρων και 

θα παρακολουθήσουµε τέλος  την  εκµηχάνιση του κλάδου της σιγαροποιίας 

και τις αντιδράσεις των σιγαροποιών απέναντι στην εµφάνιση των 

σιγαροποιητικών  µηχανών.  
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     Θα προσπαθήσουµε παράλληλα  µέσα από αυτή την παρουσίαση  να 

αναδείξουµε σε γενικές γραµµές  τις διαφορές µεταξύ της σιγαροποιίας   και 

καπνεργασίας, καθώς όπως ήδη επισηµάναµε, θεωρούµε πως η πρώτη δεν 

έχει προσεγγίσει το ιστορικό ενδιαφέρον αλλά αντίθετα, θα µπορούσε να 

υποστηρίξει κανείς πως έχει µείνει ερευνητικά στη σκιά της δεύτερης. Τα 

συγκεκριµένα ζητήµατα ωστόσο για να προσεγγιστούν σε βάθος  

προϋποθέτουν ειδική µελέτη και έρευνα και προφανώς δεν µπορούν να 

απαντηθούν µέσα στα πλαίσια αυτής της εργασίας.  

     Ο όρος «καπνοβιοµηχανία» συναντάται σε ιστορικές πηγές για να 

περιγράψει το σύνολο των εργατών στη βιοµηχανία καπνού, ανεξάρτητα εάν 

επρόκειτο για τον κλάδο της εµπορικής επεξεργασίας του ή της παραγωγής 

τσιγάρων.38  Το γεγονός αυτό  µπορεί να προκαλέσει σύγχυση καθώς κάτω 

από τον ευρύ όρο «καπνοβιοµηχανία» συνυπάρχουν οι δύο κλάδοι  χωρίς να 

καθίστανται διακριτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και να µας οδηγήσει 

στη διατύπωση υποθέσεων και συµπερασµάτων που ενδεχοµένως να 

ισχύουν για τον ένα κλάδο άλλα όχι αυτονόητα και ταυτόχρονά για τον 

άλλον.39   

     Παρόλο που οι δύο κλάδοι της βιοµηχανίας καπνού, καπνεργασία και 

σιγαροποιία, έχουν κοινά σηµεία αναφοράς και σε αρκετές περιπτώσεις 

ανέπτυξαν σχέσεις αλληλεξάρτησης, θα ήταν λάθος να θεωρείται πως 

επρόκειτο για δύο όµοιους και κοινούς  χώρους. Όπως θα προσπαθήσουµε 

να αναδείξουµε στη συνέχεια, οι διαφορές µεταξύ τους ήταν έντονες και 

ουσιαστικές που καθιστούσαν τους δύο κλάδους  διαφορετικούς σε πολλαπλά 

επίπεδα: στην πρώτη ύλη που χρησιµοποιούσαν, στη γεωγραφική τους 

κατανοµή, στις αγορές που απευθύνονταν τα προϊόντα  τους, στους όρους και 
                                                 
38 Για παράδειγµα, στην απογραφή των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων του 1920, δε 

διαχωρίζεται ο κλάδος της εµπορικής επεξεργασίας του καπνού από τον κλάδο της σιγαροβιοµηχανίας. 

Βλ. σχ. ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή βιοτεχνικών και βιοµηχανικών καταστηµάτων την 18ην ∆εκεµβρίου 

1920, Αθήνα 1926 
39Η Χ.Αγριαντώνη σηµειώνει  πως «…ο κλάδος της καπνοβιοµηχανίας απέκτησε κεντρική σηµασία στην 

ελληνική οικονοµία µετά το 1912, µε την προσάρτηση της Μακεδονίας και της Θράκης στην Ελλάδα, 

παλαιών κέντρων παραγωγής και επεξεργασίας καπνών». Προφανώς αναφέρεται στον ένα από τους δύο 

κλάδους της «καπνοβιοµηχανίας», στην εµπορική επεξεργασία του καπνού, δηλαδή στην καπνεργασία 

και όχι στη σιγαροποιία. Βλ.σχ. Χ. Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία 

της Ελλάδας του 20ου αι., τόµος Α΄, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ.197. 
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στις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων, όπως επίσης  στις διεκδικήσεις 

τους. 

 

 

Η εµπορική επεξεργασία του καπνού 
 
     Το στάδιο της εµπορικής επεξεργασία των φύλλων του καπνού γινόταν 

µέσα στις καπναποθήκες ή όπως αλλιώς ονοµάζονταν, στα «καπνοµάγαζα».  

Οι καπνέµποροι δηµιούργησαν  αρχικά τις καπναποθήκες τους κυρίως κοντά 

σε περιοχές που παρήγαν καπνό, εξαιτίας δύο βασικών παραµέτρων: 

αφενός, επιδίωκαν  να αποθηκεύουν απευθείας τις ποσότητες των φύλλων 

καπνού που χρειάζονταν και αφετέρου  να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ενός 

ειδικευµένου  εργατικού δυναµικού. Το  στάδιο της εµπορικής επεξεργασίας   

των φύλλων του καπνού απαιτούσε ειδικευµένη εργασία και η διαθεσιµότητα 

ειδικευµένης εργασίας ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή 

του τόπου εγκατάστασης των καπναποθηκών.  

     Η επεξεργασία των ακατέργαστων φύλλων καπνού πριν από  την εξαγωγή 

τους, που περιλάµβανε το στοίβαγµα, τη διαλογή και τη συσκευασία του 

καπνού,  γινόταν στις καπναποθήκες από τους καπνεργάτες. Οι καπνεργάτες, 

όπως παρατηρεί ο Α. Λιάκος, αντίθετα  µε τους σιγαροποιούς, καθώς δεν 

εργάζονταν στη βιοµηχανία καπνού, ήταν προσδεδεµένοι άµεσα µε το 

εµπορικό κεφάλαιο και όχι µε το βιοµηχανικό. Επρόκειτο για έναν πληθυσµό 

συνεχίζει  ο συγγραφέας, που συγκεντρώνεται σε ορισµένες περιοχές, 

προέρχεται από τους πόρους της αγροτικής κοινωνίας και φέρει τα 

χαρακτηριστικά της, τα οποία είναι η  εποχικότητα   της απασχόλησης, η 

διπλή εξάρτηση από την ύπαιθρο και την πόλη και τέλος η εργασία µε 

χαρακτηριστικά δεξιοτεχνίας.40 

                                                 
40 Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική…,ό.π., σ.418-425. Ένα µεγάλο ποσοστό του ελληνικού εργατικού 

δυναµικού τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. απασχολούνταν σε µη «εκµηχανισµένους» τοµείς, ενώ η 

ειδίκευση και η εποχική απασχόληση αποτελούσαν βασικά χαρακτηριστικά της εργασιακής 

διαδικασίας. Όσον αφορά πιο συγκεκριµένα στην πόλη του Βόλου και στις καπναποθήκες που 

υπήρχαν  εκεί, βλ. σχ. Λ. Αποστολάκου, «Εργασία και οργάνωση: Όψεις της εργατικής εµπειρίας στις 

καπναποθήκες του Βόλου», Ίστωρ, τχ.9, ∆εκέµβριος 1996, σ.152 
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     Έτσι λοιπόν, στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, όσοι απασχολούνταν µε 

την αγροτική επεξεργασία του καπνού, που ήταν έως ένα βαθµό παρεµφερής 

µε την εµπορική, αποτελούσαν ένα λανθάνον ειδικευµένο εργατικό δυναµικό.  

Το γεγονός τέλος ότι το προϊόν των καπνεµπορικών επιχειρήσεων 

προορίζονταν για εξαγωγές µε πλοία µπορεί να θεωρηθεί ότι συντέλεσε σε 

πολύ µεγάλο βαθµό  στη δηµιουργία  των καπνοµάγαζων σε πόλεις- λιµάνια. 

Τουλάχιστον µέχρι το 1913 υπήρχαν 23 κέντρα εµπορικής επεξεργασίας, τα 

κυριότερα εκ των οποίων  βρίσκονταν στο Αγρίνιο, στον Πειραιά, στο Βόλο, 

στη Λαµία, στην Ερµούπολη και στη Ζάκυνθο.41    

     Μετά το 1913 και την προσάρτηση των Νέων Χωρών η γεωγραφική 

κατανοµή των κέντρων επεξεργασίας του καπνού άλλαξε. Οι νέες περιοχές 

που προσαρτήθηκαν σύντοµα αποτέλεσαν τις πιο σηµαντικές 

καπνοπαραγωγικές περιοχές, κέντρα επεξεργασίας και εξαγωγής καπνού.  Η 

Καβάλα, η ∆ράµα οι Σέρρες και η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος  αποτέλεσαν τα 

µεγαλύτερα καπνεργατικά κέντρα της χώρας, γεγονός που συνεχίστηκε σε 

ολόκληρη την περίοδο του Μεσοπολέµου.42 Στις παραθαλλάσιες κυρίως 

πόλεις της βόρειας Ελλάδας  συγκεντρώθηκε  το µεγαλύτερο µέρος των 

καπνοµάγαζων, εντός των οποίων πραγµατοποιούνταν η εµπορική 

επεξεργασία των καπνών που προορίζονταν αποκλειστικά  για εξαγωγές και 

όχι για εγχώρια κατανάλωση.43  

                                                 
41 Λόης Λαµπριανίδης, «Κατανοµή της καπνοβιοµηχανίας και του καπνεµπορίου στον Ελλαδικό χώρο: 

Πορεία αυξανόµενης συγκέντρωσης.», Πόλη και Περιφέρεια, 1983 (7), σ.11-39 
42 Lois Labrianidis, Industrial Location in Capitalist…, ό.π., σ.84-86 και Ε. Πρόντζας, «Ο χωρικός, ο 

καπνός και το κράτος. Η ελληνική αγορά καπνού (1887-1939)», Τα Ιστορικά 17,(1992), σ.275-300 
43 Μία ουσιαστική διαφορά µεταξύ καπνεργασίας-σιγαροποιίας έγκειται στο γεγονός πως τα 

εργοστάσια σιγαροποιίας προµηθεύονταν την πρώτη ύλη τους από περιοχές παραγωγής καπνού 

εσωτερικής κατανάλωσης που βρίσκονταν στη νότια Ελλάδα, δηλ. στην Αιτωλοακαρνανία, 

Πελλοπόνησο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα. Επίσης, τα προϊόντα  της σιγαροποιίας προορίζονταν σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου για τις αγορές του εσωτερικού.  Αντίθετα, ο καπνός που χρησιµοποιούνταν  ως «πρώτη 

ύλη» στις καπναποθήκες των πόλεων της β. Ελλάδας  προερχόταν  από τα καπνοχώραφα που 

βρίσκονταν  στον ίδιο γεωγραφικό µε αυτές χώρο, (Μακέδονία και ∆.Θράκη) και  προοριζόταν 

αποκλειστικά για εξαγωγή. Βλ. σχ. Ι. Σερραίος, Περί εισαγωγής Μονοπωλίου εν Ελλάδι, Αθήνα 1934, 

σ.38-40, Lois Labrianidis, Industrial Location in Capitalist…, ό.π., σ.180-181 και Ε. Πρόντζας, «Ο 

χωρικός, ο καπνός και το κράτος…,ό.π., σ.275-300 



 27

     Αντίθετα, η ενσωµάτωση των καπνοπαραγωγικών περιοχών  φαίνεται πως 

δεν επηρέασε την γεωγραφική κατανοµή των εργοστασίων παραγωγής 

τσιγάρων. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, τα εργοστάσια παραγωγής 

τσιγάρων  θα εµφανιστούν από τα µέσα της δεκαετίας του 1910 µέσα ή δίπλα 

στα εµπορικά κέντρα της νότιας Ελλάδας, σε διάφορες πόλεις. Τα πρώτα 

εργοστάσια παραγωγής τσιγάρων δηµιουργήθηκαν εκεί όπου υπήρχε αγορά 

διάθεσης των προϊόντων τους, είχαν δηλαδή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Λαµπριανίδης «προσανατολισµό αγοράς».44  

     Ο βασικός παράγοντας που επηρέασε τη χωροθέτηση των µονάδων 

σιγαροποιίας ήταν η ύπαρξη καταναλωτικών κέντρων όπου  διοχετεύονταν τα 

προϊόντα τους.  Με την προσάρτηση των νέων περιοχών µετά το 1913 η 

χωρική διάρθρωση της κατανοµής των εργοστασίων τσιγάρων δε θα αλλάξει. 

Θα παραµείνουν συγκεντρωµένα στις πόλεις της νότιας Ελλάδας και θα 

καταφέρουν να διαδώσουν τα προϊόντα τους  στο βόρειο τµήµα της χώρας, 

αλλάζοντας τις καπνιστικές συνήθειες των κατοίκων αυτών των περιοχών. 

 

 

Ο κλάδος της σιγαροποιίας 
 
     Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 είχαν αρχίσει να  εµφανίζονται  στην 

αγορά τα πρώτα έτοιµα χειροποίητα τσιγάρα.45 Μέσα στους χώρους των 

καπνοπωλείων –στο πίσω µέρος τους κυρίως-   είχε δηµιουργηθεί ένας 

µικρός χώρος παραγωγής χειροποίητων τσιγάρων. Οι καπνοπώλες 

πωλούσαν καπνό για τσιγάρα, ο οποίος ήταν τυλιγµένος σε χαρτί ή 

τοποθετηµένος σε µικρά κουτιά, µαζί µε σιγαρόχαρτα -περίπου 25 έως 40 

κοµµάτια-, τα οποία οι ίδιοι τα είχαν προµηθευτεί σε µεγάλα  φύλλα. Στη 

συνέχεια τα έκοβαν στο κατάλληλο µέγεθος και τα πωλούσαν στους 

καπνιστές, οι οποίοι έφτιαχναν µόνοι τους τα τσιγάρα.46  

    Η φορολογία όµως που επιβάλλεται στον καπνό το 1883 απαγόρευσε  την 

πώληση σιγαρόχαρτου σε δεσµίδες και το κατέστησε  µονοπωλιακό προϊόν 

                                                 
44 Lois Labrianidis, Industrial Location in Capitalist …,ό.π.,  σ.126. 
45 Β.Θασίτης, Η ελληνική βιοµηχανία σιγαρέτων, εκδ. Καπνική Επιθεώρησις, Αθήνα 1961,σ. 8-10 
46 Lois Labrianidis, Industrial Location in Capitalist …,ό.π.,  σ.124 
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του κράτους, επιτρέποντας τη διάθεσή του µόνο από τα δηµόσια 

καπνοκοπτήρια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη διάδοση του 

καπνίσµατος σε  ευπορότερα στρώµατα των ελληνικών πόλεων κατά τη 

δεκαετία του 1890,  φαίνεται πως συντέλεσε καταλυτικά στην εξέλιξη και στην 

επέκταση του  έτοιµου χειροποίητου τσιγάρου.47  

    Με νόµο του 1883 συστήθηκαν από την κυβέρνηση του Τρικούπη σε 

διάφορες πόλεις της Ελλάδας ογδόντα ∆ηµόσια Καπνεργοστάσια. Σύµφωνα 

µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, επιβλήθηκε  η κοπή του καπνού  να γίνεται 

στα ∆ηµόσια Καπνεργοστάσια και σε αυτά να καταβάλλεται ο φόρος του 

κοµµένου καπνού.48 Παράλληλα, σε αυτούς τους χώρους λάµβανε χώρα η 

βιοµηχανική επεξεργασία του  κοµµένου καπνού και η µεταποίησή του σε 

καπνιστικά προϊόντα, όπως τσιγάρα, πούρα, και καπνό πίπας. Έτσι, οι µικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις, όσες διοχέτευαν κοµµένο καπνό και τσιγάρα στην 

εσωτερική αγορά, αναγκάστηκαν να «αποκτήσουν» το δικό τους χώρο µέσα 

στα δηµόσια καπνοκοπτήρια.49 

       Τα χειροποίητα τσιγάρα έπρεπε να κατασκευάζονται µέσα στα ∆ηµόσια 

Καπνεργοστάσια, αλλά από τεχνίτες (σιγαροποιούς) τους οποίους επέλεγαν 

αποκλειστικά οι ενδιαφερόµενοι κατασκευαστές. Το εργατικό προσωπικό που 

δούλευε µέσα στα ∆ηµόσια Καπνεργοστάσια υπαγόταν στο Κράτος και τυπικά 

τουλάχιστον αµειβόταν από αυτό. Στην ουσία όµως, όπως σηµειώνει ο Β. 

                                                 
47 Ι. Σερραίος, ό.π., σ. 14-15 
48 Το κράτος εισέπραττε το 40% από την τιµή πώλησης του καπνού που εξαγόταν από  τα 

καπνεργοστάσια. Με δαπάνες του κράτους τα ∆ηµόσια Καπνεργοστάσια προµηθεύτηκαν µηχανήµατα 

κοπής, τα οποία τα χειρίζονταν εργάτες του κράτους υπό την επίβλεψη δηµοσίων υπαλλήλων, που 

κατείχαν θέσεις διευθυντικές και ελεγκτικές L. Labrianidis, Industrial Location…,ό.π., 111-113. 

Σύµφωνα µε την Χ. Αγριαντώνη το ιδιότυπο αυτό καθεστώς, το οποίο διατηρήθηκε µέχρι και τη 

δεύτερη δεκαετία του 20ου αι., εξέθρεψε το απαραίτητο λαθρεµπόριο και ανέδειξε το κράτος σε 

προνοµιακό συνοµιλητή στις εργασιακές σχέσεις. Βλ. σχ. Χ.Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία»…,ό.π., σ.197 
49 Εκτός από τη διετία 1885-1887, σε ολόκληρη την περίοδο από το 1883 έως το 1892, οι µικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις, ειδικευµένες στη χειροποίητη σιγαροποιία, ήταν υποχρεωµένες να 

παραµένουν στα δηµόσια καπνεργοστάσια. Μετά το 1892 επετράπη και  η λειτουργία ιδιωτικών 

καπνεργοστασίων, υπό την επιτήρηση διευθυντών των δηµόσιων καπνεργοστασίων και των 

υπαλλήλων τους. Ι. Σερραίος, ό.π., σ.14 και Ε. Πρόντζας, «Ο χωρικός, ο καπνός… ό.π., σ.275-300  
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Θασίτης, «..επεβάρυνε τον καπνοβιοµήχανο , όστις και υποχρεούτο να 

καταβάλη εν λεπτόν περίπου δια τα δέκα δράµια καπνού, ως έξοδον κοπής».50   

     Το βασικό κριτήριο για τη σύσταση των καπνεργοστασίων αποτελούσε  -

όπως ήδη έχουµε αναφέρει- η ύπαρξη καταναλωτικών κέντρων ικανών να 

απορροφήσουν τα καπνιστικά προϊόντα. Το γεωγραφικό συγκρότηµα Αθήνα- 

Πειραιά, το οποίο  στις αρχές του 20ου αι αποτελούσε το κυρίαρχο 

καταναλωτικό και εµπορικό κέντρο, προσέλκυσε ένα σηµαντικό αριθµό 

καπνοβιοµηχανιών.51 Το σκηνικό αυτό δε θα αλλάξει ούτε και κατά την 

περίοδο του Μεσοπολέµου. 

     Τα εργοστάσια παραγωγής τσιγάρων κατά την πρώτη περίοδο  του 

Μεσοπολέµου είναι διασκορπισµένα σε διάφορες πόλεις κυρίως της νότιας   

της Ελλάδας. Ωστόσο και σε ορισµένα  αστικά κέντρα του βορρά, όπως στη 

Θεσσαλονίκη και στη Ξάνθη υπάρχουν  καπνοβιοµηχανίες. Αυτό όµως που  

παρατηρείται στη συνέχεια  είναι τόσο µια τάση γεωγραφικής  συγκέντρωσης  

της καπνοβιοµηχανίας  σε όλο και πιο λίγα αστικά κέντρα του νότου, όσο και 

µία συγκέντρωση  της παραγωγής σε λιγότερα εργοστάσια. 

     Πιο συγκεκριµένα, ενώ  µεταξύ των ετών 1925-1929 οι καπνοβιοµηχανίες 

είναι διασκορπισµένες σε 32 πόλεις της χώρας, ο αριθµός των πόλεων 

µειώνεται σε 28 την περίοδο 1930-1934 για να φτάσει στις 20 πόλεις κατά την 

τελευταία περίοδο του Μεσοπολέµου, 1935-1939. Το 90% της παραγωγής 

καπνικών προϊόντων ωστόσο συγκεντρώνεται σε οχτώ µόλις πόλεις: στην 

Αθήνα, στον Πειραιά, στο Βόλο, στην Καλαµάτα, στη Θεσσαλονίκη, στον 

Πύργο, στην Πάτρα και στη Ξάνθη. Αναλυτικότερα ,αυτές οι πόλεις καλύπτουν 

το 84% της παραγωγής µεταξύ 1925-1929, το 95% µεταξύ 1930-1934 και το 

96% στα 1935-1939.52  

      Παράλληλα, παρατηρούνται κάποιες ουσιαστικές  αλλαγές στο ρόλο που 

διαδραµατίζουν κάποιες πόλεις, ως βασικά καπνοβιοµηχανικά κέντρα. Ο 

Πειραιάς για παράδειγµα, στην αρχή της περιόδου (1925-1929) ήταν η 

πέµπτη καπνοβιοµηχανική πόλη, η οποία κάλυπτε το 5% της συνολικής 

παραγωγής. Στο τέλος της περιόδου (1939), έγινε η πιο σηµαντική πόλη στην 

                                                 
50  Β.Θασίτης, ό.π., σ.9 και 61 
51 Lois Labrianidis, Industrial Location in Capitalist …,ό.π.,  σ.102 
52 Στο ίδιο, σ.136.   
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παραγωγή καπνιστικών προϊόντων, καλύπτοντας το 41% της συνολικής 

παραγωγής.53 Ο Βόλος, έχοντας µόνο µία καπνοβιοµηχανία, το εργοστάσιο 

“Ματσάγγος”, ενίσχυσε  τη σηµασία του ως καπνοβιοµηχανικό κέντρο, 

αυξάνοντας τη συµµέτοχή του στην  παραγωγή από 15% ( το 1925) σε 25% 

(το 1939) της συνολικής παραγωγής.54 Από την άλλη µεριά, η Αθήνα, η οποία 

την περίοδο 1925-1929 κάλυπτε το 40% της παραγωγής καπνιστικών 

προϊόντων της χώρας, θα µειώσει κατακόρυφα το ποσοστό της  την περίοδο 

1935-1939 σε 18.2%.Κάτι ανάλογο θα συµβεί για τη Θεσσαλονίκη και για τον  

Πύργο, οι οποίες µείωσαν  αισθητά το µερίδιό τους στη συνολική την 

παραγωγή . (Από 7% η πρώτη στο1.5% και από 6.5% στο 2.5% για τη 

δεύτερη πόλη, για τις αντίστοιχες περιόδους που αναφέρθηκαν  παραπάνω). 

Η Καλαµάτα τέλος παρέµεινε  σταθερή στην παραγωγή της, διατηρώντας το 

4% επί της συνολικής παραγωγής της χώρας σε ολόκληρη την περίοδο του 

Μεσοπολέµου.55  

     Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 λοιπόν µπορεί να µιλήσει κανείς για 

ολιγοπωλιακό χαρακτήρα  του κλάδου, αφού το µεγαλύτερο µέρος της 

εγχώριας  παραγωγής –πολύ πάνω από το µισό- συγκεντρώνεται σε τρία 

εργοστάσια: Στο εργοστάσιο “Παπαστράτος” στον Πειραιά, µε το 29% της 

συνολικής παραγωγής της χώρας, στο εργοστάσιο “Ματσάγγος” στο Βόλο µε 

το 25% και στο εργοστάσιο “Κεράνης”, επίσης στον Πειραιά µε το 11%.56 

                                                 
53 Η αιτία ότι ο Πειραιάς υπήρξε το µεγαλύτερο καπνοβιοµηχανικό κέντρο της χώρας στα τέλη της 

δεκαετίας του 1930 οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1930 η µεγαλύτερη και πιο 

σύγχρονη καπνοβιοµηχανία της χώρας, η “Παπαστράτος ΑΒΕΣ”. Για την ιστορία της 

καπνοβιοµηχανίας βλ. Ε. Παπαστράτος, Η δουλειά και ο κόπος της. Αναµνήσεις από τη ζωή µου. Αθήνα 

1964, σ. 160-168 και Μ. ∆ρίτσα, Ελληνικές επιχειρήσεις στον 20ο αιώνα. Πρόσωπα και δραστηριότητες, 

εκδ. Κέρκυρα, Αθήνα 2004, σ. 92-95 
54 Για την καπνοβιοµηχανία “Ματσάγγος”, θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. 
55 Για περισσότερα και αναλυτικότερα ποσοτικά δεδοµένα βλ.  L.Labrianidis, Industrial Location in 

Capitalist …,ό.π., σ.136-1143 και πίνακα 10, σ.289-293. Όσον αφορά στην Καλαµάτα, η σταθερότητα 

της παραγωγής σε ολόκληρη  περίοδο του Μεσοπολέµου   –η οποία µάλιστα  θα αυξηθεί  κατά την 

µεταπολεµική περίοδο- οφείλεται στην καπνοβιοµηχανία “Καρέλια Α.Ε”, η οποία υπάρχει στην πόλη 

από το 1888, αρχικά ως καπνεµπορική επιχείρηση και στη συνέχεια ως  καπνοβιοµηχανία. Βλ. σχ. 

Μ.∆ρίτσα, ό.π., σ. 64-69. 
56 Σύµφωνα µε τον Λ.Λαµπριανίδη η εκµηχάνιση της παραγωγής κατέστησε µη ανταγωνιστικές όσες 

καπνοβιοµηχανίες δεν µπορούσαν να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Βλ. σχ.  Λόης 
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     Aνακεφαλαιώνοντας θα υπογραµµίζαµε λοιπόν, πως κατά την τελευταία 

φάση της περιόδου του Μεσοπολέµου γίνεται εµφανής µια τάση 

συγκέντρωσης των καπνοβιοµηχανιών σε συγκεκριµένα αστικά κέντρα. Σε 

αυτά  τα κέντρα και κυρίως στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά υπήρχε 

η µεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης αλλά και η διαθεσιµότητα  εργατικού 

δυναµικού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια µπορεί να ερµηνευθεί εν µέρει και η 

ανάπτυξη της καπνοβιοµηχανίας “Ματσάγγος” στο Βόλο.57   

     Ας αναφερθούµε τέλος µε συντοµία και  στη γεωγραφική κατανοµή της 

καπνοβιοµηχανίας στην Ελλάδα κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της περιόδου υπήρξε  η ακόµα µεγαλύτερη συγκέντρωση των 

εργοστασίων παραγωγής τσιγάρων σε λιγότερα αστικά κέντρα του νότιου 

τµήµατος της χώρας. Επίσης σχεδόν το σύνολο πλέον της εγχώριας  

παραγωγής καλυπτόταν από συγκεκριµένα εργοστάσια. 58   

     Πιο αναλυτικά παρατηρούµε, πως ενώ στη δεκαετία του 1940 έξι πόλεις 

κάλυπταν γύρω στο 96% της συνολικής παραγωγής της καπνοβιοµηχανίας, 

µεταξύ των ετών 1950-1970 τέσσερα αστικά κέντρα θα καλύπτουν το 98%. 

Από την άλλη µεριά, δύο αντιθετικές τάσεις χαρακτήριζαν τις πέντε πιο 

σηµαντικές καπνοβιοµηχανικές πόλεις. Η παραγωγή στον Πειραιά και στην 

Καλαµάτα διέγραφε αυξητική πορεία από το 1945 ως το 1969, αντίθετα ο 

Βόλος, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εµφάνιζαν σταδιακή πτώση της 

παραγωγής τους.59 

                                                                                                                                            
Λαµπριανίδης, «Κατανοµή της καπνοβιοµηχανίας…», ό.π., σ.14-15 και του ίδιου Industrial Location 

in Capitalist …,ό.π., σ.175-178. 
57 Ο Βόλος από τις αρχές του 20ου αι. αναπτύσσεται  πληθυσµιακά και θα εξελιχθεί  σε νέο βιοτεχνικό 

και βιοµηχανικό κέντρο της χώρας. Το 1907 η πόλη έχει 23.563 κατοίκους, το 1920 30.046 κατοίκους, 

το 1928 ο πληθυσµός είναι 41.706 κατοίκους και το 1940 φτάνει στους 54.919 κατοίκους. Βλ. σχ. 

Χ.Λούκος, «Μικρές και µεγάλες πόλεις», στο  Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου 

αι., τόµος Β1΄, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ.137. 
58 Από την άλλη µεριά όσον αφορά στην  καπνεργασία, οι καπναποθήκες κατά τη µεταπολεµική 

περίοδο βρίσκονταν  συγκεντρωµένες στο βόρειο τµήµα της χώρας, µε σηµαντικότερα κέντρα τη 

Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Βλ. σχ. Lois Labrianidis, Industrial Location in Capitalist …,ό.π., σ. 

180-194 
59 Για παράδειγµα αναφέρουµε πως ενώ η παραγωγή του Πειραιά, µεταξύ των ετών 1944-1949, 

κάλυπτε το  40,1% της συνολικής  εγχώριας παραγωγής και στα τέλη της δεκαετίας του 1950 έφτασε 

το 68,5%, ο Βόλος για τις ίδιες  περιόδους κάλυπτε 24,2% και 9,3% αντίστοιχα. Για τη γεωγραφική 
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 Οι σιγαροποιοί 
 
     Το 1890 περίπου αρχίζει στα δηµόσια καπνεργοστάσια η συστηµατική 

κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων. Τα χειροποίητα τσιγάρα κατασκευάζονταν 

από ειδικευµένους άντρες τεχνίτες, τους σιγαροποιούς µε τη βοήθεια  των 

«ψαλιδιστών», οι οποίοι ήταν άντρες,  και των «κολλητών», που συνήθως 

ήταν γυναίκες. Οι πρώτοι σιγαροποιοί ήρθαν στην Ελλάδα από την 

Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, όπου εκεί η παραγωγή 

χειροποίητων τσιγάρων είχε αρχίσει νωρίτερα.60  

     Το επάγγελµα του σιγαροποιού, από τη στιγµή που έκανε την εµφάνισή 

του απαιτούσε  µια «…ελαφράν δεξιοτεχνία και η εκµάθησίς του ήτο 

κατορθωτή µετά εξάσκησιν µία µόλις εβδοµάδος. Η πείρα συν τω χρόνω 

εµόρφωνεν τεχνίτας που ήτο δυνατόν να κατασκευάσουν τρεις και τέσσερις 

χιλιάδες τσιγάρα την ηµέρα…».61 Η ειδίκευση, η οποία αποκτιόνταν δια µέσου 

της µαθητείας και η εµπειρία, έστω και στο χαµηλό βαθµό που επισηµαίνονται 

στο συγκεκριµένο παράθεµα, φαίνεται πως  ήταν δύο χαρακτηριστικά του 

επαγγέλµατος.  

     Η P.Cooper αναφέρει για τους πουροποιούς  στην Αµερική  - τέλη 19ου  

αρχές του 20ου αι.-, πως η διαδικασία κατασκευής πούρων απαιτούσε υψηλό 

βαθµό εξειδίκευσης και εµπειρίας. Καθώς η είσοδος στο επάγγελµα 
                                                                                                                                            
κατανοµή και γενικότερα για την εικόνα της ελληνικής καπνοβιοµηχανίας κατά την µεταπολεµική 

περίοδο βλ. το περιοδικό  «Καπνική Επιθεώρηση», το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1946. Τα 

στοιχεία που έχουµε παραθέσει εδώ είναι συγκεντρωµένα από διάφορα τεύχη που καλύπτουν την 

περίοδο 1946-1960. Για µια εικόνα της ελληνικής καπνοβιοµηχανίας µεταξύ των ετών 1945-1955 βλ. 

Ανώνυµος, Η ∆εκαετηρίς του ελληνικού καπνού, 1945-1955, Αθήνα 1955.(εκδόθηκε από την 

εφηµερίδα «Ο Καπνός») 
60 Το 1876, ιδρύεται στην Τουρκία το Κρατικό Μονοπώλιο Καπνού (Regie), µε αποτέλεσµα πολλοί 

Έλληνες καπνέµποροι και τεχνίτες να εγκαταλείψουν την Τουρκία και να εγκατασταθούν στην 

Αίγυπτο, όπου επιδόθηκαν στο εµπόριο καπνού και στη κατασκευή τσιγάρων, ιδρύοντας τα πρώτα 

εργοστάσια κατασκευής τσιγάρων. Βλ. σχ. J.Beinin - Z.Lockman, Workers on the Nile. Nationalism 

Communism, Islam, and the Egyptian Working Class, 1882-1954, Princeton University Press, 

Πρίνστον 1987, σ.49-57 και Χ.Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη, Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία 

1830-1940, Θεµέλιο, Αθήνα 1993, σ.367-368. 
61 Το παράθεµα βρίσκεται στο  βιβλίο του Μ.Χαριτάτου, Ιστορία του Ελληνικού Τσιγάρου, Ε.Λ.Ι.Α., 

Αθήνα 1988, σ. 129, και ανήκει σε ανώνυµο συγγραφέα του περιοδικού ΣΦΙΓΞ Τριακονταετηρίς, 

1933.   
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επιτρεπόταν µόνο µε έγκριση του  σωµατείου των πουροπιών (Cigar Makers 

International Union), το σωµατείο απαιτούσε ως προϋπόθεση για να 

αποκτήσει κανείς την ειδίκευση του σιγαροποιού την τρίχρονη µαθητεία. 

Αντίθετα, οι ίδιοι οι πουροποιοί  θεωρούσαν πως σε διάστηµα λιγότερο από 

ενάµιση χρόνο µπορούσε κανείς να µάθει τη τέχνη. Σύµφωνα µε  την Cooper, 

το σύστηµα της µαθητείας βοηθούσε να περιοριστεί η είσοδος στο επάγγελµα 

και κατ΄επέκταση επιδίωκε να προστατεύσειει τη «βάση» της εξουσίας του 

σωµατείου και να διατηρήσει  περιορισµένο τον  αριθµό των µελών και 

ειδικευµένων τεχνιτών του.62  

    Στη Γαλλία επίσης την ίδια περίοδο οι σιγαροποιοί µαθήτευαν και 

εκπαιδεύονταν για πολλά χρόνια και αντίθετα µε τη συγκρίσιµη εργατική 

δύναµη στις Η.Π.Α., η πλειοψηφία των  Γάλλων σιγαροποιών ήταν γυναίκες. 

Η ειδίκευση και τα προνόµια που αποκτούσαν οι ειδικευµένες εργάτριες συχνά 

περνούσαν από τη µια γενιά στην άλλη. Η κόρη µιας σιγαροποιού δηλαδή 

αναζητούσε µια θέση εργασίας στο χώρο όπου εργαζόταν η µητέρα της και 

µάθαινε την «τέχνη» από την ίδια. Η L.Tilly υποστηρίζει πως αυτού του είδους 

η «µαθητεία», καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι γυναίκες σιγαροποιοί της 

Γαλλίας έµεναν για µεγάλο διάστηµα ή ακόµα και για όλη τους τη ζωή στον 

ίδιο επαγγελµατικό χώρο, δηµιουργούσε συνθήκες αλληλεγγύης και 

οργάνωσης µεταξύ τους, παρόµοιες µε εκείνες που συναντά κανείς στους 

άντρες τεχνίτες και στους ειδικευµένους εργάτες.  Όσον αφορά στις συνθήκες 

εργασίας και στους µισθούς   για τις Γαλλίδες σιγαροποιούς, σύµφωνα µε την 

L.Tilly, ήταν σε καλύτερα  επίπεδα σε σχέση µε άλλες κατηγορίες γυναικείας 

απασχόλησης στη χώρα.63  

     Για την περίπτωση των Ελλήνων σιγαροποιών, όσον αφορά σε ανάλογα 

ζητήµατα, δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα καθώς δεν 

έχουµε στη διάθεσή µας συγκεκριµένες πηγές. Ωστόσο, µια πολύ γενική 

εικόνα  µπορεί να σχηµατίσει  κανείς µέσα από ένα  υπόµνηµα του Εργατικού 

Κέντρου Αθήνας του 1911.64 Έχουµε τη δυνατότητα να αντλήσουµε ορισµένες 
                                                 
62 P.Cooper, ό.π., σ.48-49 
63 L.Tilly, «Paths of Proletarianization: Organization of Production, Sexual Division of Labour and 

Women’ s Collective Action», Signs,7 (1981), σ.400-417 
64 Το συγκεκριµένο Υπόµνηµα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, συντάχτηκε έπειτα από έρευνα για 

τους όρους εργασίας στους διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας και της βιοτεχνίας και υποβλήθηκε 
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χρήσιµες  πληροφορίες για το χώρο της σιγαροποιίας - καθώς  το υπόµνηµα 

του Ε.Κ.Α.  αφορά στα δηµόσια  καπνεργοστάσια-  σε  ζητήµατα «µαθητείας»,  

συνθηκών εργασίας και   αµοιβών  των σιγαροποιών για   αυτή την περίοδο.  

     Σύµφωνα λοιπόν µε το υπόµνηµα του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας του 

1911 οι  «…καπνεργάται, σιγαροποιοί, συσκευασταί και λοιποί εργάται εις τα 

καπνεργοστάσια του Κράτους είναι 3.300 περίπου, κατά την στατιστικήν της 

απογραφής του 1907 και τας πληροφορίας των διαφόρων σωµατείων 

καπνεργατών και σιγαροποιών».65 Η απογραφή του 1907, στην οποία 

αναφέρεται  το Υπόµνηµα του Ε.Κ.Α., φαίνεται πως δε διαχώριζε τους 

εργαζοµένους στον κλάδο του καπνού σε καπνεργάτες και σιγαροποιούς. 

Αντίθετα τους συµπεριλάµβανε κάτω από την ίδια κατηγορία.66 Επίσης, κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν υφίσταται συνδικαλιστική διάκριση µεταξύ 

σιγαροποιών και καπνεργατών αλλά αντίθετα σιγαροποιοί και καπνεργάτες 

ήταν συγκεντρωµένοι στα ίδια σωµατεία, γεγονός που προφανώς δηµιουργεί 

την αίσθηση της «ενότητας» των δύο κλάδων τόσο στους ίδιους τους 

εργαζόµενους όσο και στους παρατηρητές της εποχής.67  

                                                                                                                                            
στη ∆ιπλή Βουλή  το 1911. Βλ. σχ. Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την ∆ιπλήν 

Βουλήν των Ελλήνων, Αθήνα 1911. 
65 Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος…,σ. 8-9 
66 Από την  απογραφή  του 1907, αντλούµε τα πρώτα συγκεχυµένα και  ασαφή  αριθµητικά δεδοµένα 

για τους εργαζόµενους της χώρας στον κλάδο της «βιοµηχανίας» καπνού. Στην υποκατηγορία 

«καπνοκόπται, καπνοσυσκευασταί, σιγαροποιοί, καφεκόπται,  κατασκευασταί  ταµβάκου» εργάζονταν 

σύµφωνα µε την απογραφή 2.079 άντρες και 746 γυναίκες, δηλ. 2.825 άτοµα. Οι αριθµοί αυτοί όπως 

βλέπουµε διαφέρουν από τον αριθµό (3.300 εργαζόµενοι) που αναφέρεται στο Υπόµνηµα του 

Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, γεγονός που ίσως να υποδηλώνει ανακρίβειες και συγχύσεις της 

απογραφής ή απλά να φανερώνει  µια αύξηση των εργαζοµένων µεταξύ του 1907 κα του 1911.  Βλ. 

σχ. επίσης  Ζιζή Σαλίµπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και στη βιοτεχνία,(1870-1922), 

Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2002, σ.91-92 
67 Σύµφωνα µε στοιχεία  του Γ. Κορδάτου, µεταξύ των ετών 1910-1912, στην Αθήνα και στον Πειραιά 

υπάρχει το «Σωµατείον Σιγαροποιών-Καπνεργατών Αθηνών-Πειραιώς». Στο Βόλο είχαν οργανωθεί σε 

ενιαία σωµατεία οι καπνεργάτες µαζί µε τους σιγαροποιούς από τις αρχές του αιώνα, µε µεγαλύτερο 

σωµατείο τον «Παγκαπνεργατικό Σύλλογο». Στον Πύργο, την ίδια περίοδο υπάρχει ο «Σύνδεσµος 

Σιγαροποιών και Καπνοκοπτών». Γ. Κορδάτος, ό.π., σ.230-231. Για το Βόλο βλ. επίσης και 

Λ.Αποστολάκου, «Όψεις της εργατικής κίνησης στο Βόλο στο α΄ µισό του 20ου α.», στο Χ. Χαρίτος 

(επιµ.), Βόλος 1881-1955, Ο χώρος και οι άνθρωποι., ∆Η.Κ.Ι., Βόλος 2004, σ.155-165. 
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     Παρόλα αυτά, αν και στα πρώτα χρόνια  του 20ου αι. σιγαροποιοί και 

καπνεργάτες προβάλουν συνήθως κοινές διεκδικήσεις που αφορούν σε 

υψηλότερους µισθούς και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωστόσο η 

κατάσταση θα αλλάξει στη συνέχεια. Οι λόγοι κινητοποίησης των 

εργαζοµένων στους δύο κλάδους της βιοµηχανίας του καπνού  οφείλονταν σε 

διαφορετικές αιτίες και εξέφραζαν διαφορετικά συµφέροντα και επιδιώξεις, 

γεγονός που διαχώριζε το συνδικαλιστικό κίνηµα των σιγαροποιών από εκείνο 

των καπνεργατών.68   

      Ας επιστρέψουµε τώρα  στο Υπόµνηµα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας  

για να εστιάσουµε την προσοχή µας στους σιγαροποιούς και στα 

καπνεργοστάσια. Όσον αφορά στο ζήτηµα της µαθητείας,  διαβάζουµε ότι 

είναι «…δέον να  απαγορευθεί η εισαγωγή ανηλίκων, ως µαθητευόµενων και  

βοηθητικών εργατών, προ της συµπληρώσεως του 15ου έτους της ηλικίας των, 

να µη χορηγείται δε  εργασία τεχνίτου εις αυτούς προ της συµπληρώσεως 

πενταετούς µαθητείας».Ο λόγος που επιβάλλει αυτό το µέτρο σύµφωνα µε 

Εργατικό Κέντρο Αθήνας αιτιολογείται  από την απειλή του κινδύνου για την 

υγεία των µαθητευόµενων: «…ένεκα της διαρκούς εισπνοής κόνεως κοµµένου 

καπνού, περιέχοντος νικοτήνην, και της πνιγηράς ατµόσφαιρας των 

εργοστασίων …».69 

     Βλέπουµε λοιπόν πως -πέρα από τις άσχηµες συνθήκες των 

καπνεργοστασίων, για τις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω- προκειµένου 

                                                 
68 Τοµή στη σχέση µεταξύ σιγαροποιών – καπνεργατών  µπορεί να θεωρηθεί η  συνδικαλιστική 

διάκριση που συνέβη µεταξύ των δύο κλάδων το 1923. Εκείνη τη χρονιά, διαλύθηκε η ενιαία 

Οµοσπονδία Καπνεργατών – Σιγαροποιών και δηµιουργήθηκε η νέα Καπνεργατική Οµοσπονδία 

Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.), η οποία εκπροσωπούσε πλέον µόνο τους καπνεργάτες. Βλ. σχ. Κ. Φουντανόπουλος, 

Εργασία και εργατικό κίνηµα… ό.π., σ. 205-206. Η άνθηση του καπνεµπορίου κατά το πρώτο µισό της 

δεκαετίας του 1920 επέτρεψε στην Κ.Ο.Ε να αποσπάσει σηµαντικές παραχωρήσεις από τους 

καπνέµπορους.Οι καπνεργάτες προστάτεψαν τους µισθούς τους ενώ επίσης απαγορεύτηκε η χρήση 

των φθηνών µεθόδων επεξεργασίας του καπνού. Τέλος τον Ιούλιο του 1925 ιδρύθηκε το Ταµείο 

Ασφαλίσεως Καπνεργατών (Τ.Α.Κ.). Βλ. σχ. Μ. Μazower, H Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του 

Μεσοπολέµου, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2002, σ. 170-174. Το Τ.Α.Κ. άρχισε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 

1926 και οι δραστηριότητές του αναπτύχθηκαν σταδιακά. Όταν επικυρώθηκε από τη Βουλή του 1927 

περιελάµβανε τρεις ασφαλιστικούς κλάδους: της ανεργίας, της ασθένειας και των συντάξεων. Βλ. σχ. 

Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική…ό.π., σ.430-434. 
69 Εργατικό Κέντρο Αθηνών, ό.π., σ.9 
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να αποκτήσει κανείς άδεια εργασίας  τεχνίτη για να εργαστεί σε 

καπνεργοστάσιο, έπρεπε  να µαθητεύσει τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Αν και 

δε γίνεται σαφή αναφορά στο επάγγελµα του σιγαροποιού, υποθέτουµε πως -

εφόσον η έκθεση αφορά στα καπνεργοστάσια- η «εργασία τεχνίτου» 

αναφέρεται σε αυτό.  Άρα το ζήτηµα της µαθητείας-ειδίκευσης προφανώς  

απασχόλησε και τον κλάδο των σιγαροποιών.70Μήπως όµως τελικά οι 

παραπάνω προϋποθέσεις    υπέκρυπταν πρακτικές ελέγχου και περιορισµού 

της εισόδου στην εργασία; 

     ∆εν είµαστε σε θέση να µιλήσουµε µε σχετική βεβαιότητα  εάν απαιτούνταν 

άδεια του σωµατείου των σιγαροποιών, προκειµένου να εισαχθεί κανείς στο 

επάγγελµα, όπως συνέβαινε µε τους καπνεργάτες.71 Αν όµως λάβουµε 

υπόψη πως τα καπνεργατικά σωµατεία µέχρι το 1924, -µέχρι εκείνη την 

περίοδο όπως αναφέραµε συµπεριελάµβαναν σε πολλές περιπτώσεις  

καπνεργάτες και σιγαροποιούς- µπορούσαν να ελέγχουν την είσοδο στο 

επάγγελµα τουλάχιστον σίγουρα για τους καπνεργάτες, ίσως το ίδιο  ίσχυε και 

για τους σιγαροποιούς.72 

     Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο παρουσιάζονται επίσης  οι χώροι εργασίας 

των σιγαροποιών στα δηµόσια καπνεργοστάσια µέσα από το συγκεκριµένο 

υπόµνηµα. Επρόκειτο για χώρους εξαιρετικά  ανθυγιεινούς, «…υγρούς, 
                                                 
70 Ο Trevor Lummis θεωρεί πως  η ειδίκευση δεν µπορεί να ερµηνευθεί µόνο µε τη µαθητεία. Αντίθετα 

υποστηρίζει πως έχει µια σαφή κοινωνική και έµφυλη διάσταση. Βλ. σχ. Trevor Lummis, Τhe labour 

aristocracy, 1851-1914, Scholar Press, Αγγλία 1994, σ. 170-300.  
71 Η κατοχύρωση του καπνεργατικού επαγγέλµατος επιτυγχανόταν µέσω των βιβλιάριων εργασίας. Οι 

καπνεργάτες είχαν δελτία εργασίας, τα οποία πριν εισέλθουν στις καπναποθήκες τα παρέδιδαν στην 

«επιτροπή σαλονιών». Σύµφωνα µε τον Α. Λιάκο, τα δελτία εργασίας αποτελούσαν ένα πρόσφορο 

µέσο  µε το οποίο  το σωµατείο ήλεγχε το εργατικό δυναµικό. Βλ. σχ. Α. Λιάκος, Εργασία και 

πολιτική…, ό.π., σ. 425-426. Από την άλλη µεριά η Ε. Αβδελά θεωρεί πως το αίτηµα των καπνεργατών 

«ντεξήδων» να διατηρηθεί και να επεκταθεί το δικαίωµα να είναι  κλειστή η ειδικότητά  τους στις 

γυναίκες, δεν είχε για τους ίδιους µόνο οικονοµικές διαστάσεις αλλά και σε πολύ µεγάλο βαθµό 

οργανωτικές και συµβολικές , που αφορούν την ίδια τους την ταυτότητα ως ανδρών εργατών. Βλ. σχ. 

Ε. Αβδελά, «Θεσσαλονίκη: O σοσιαλισµός των άλλων: ταξικοί αγώνες, εθνοτικές συγκρούσεις και 

ταυτότητες φύλου στη µετα-οθωµανική Θεσσαλονίκη », Τα Ιστορικά, τχ.18-19, 1992, σ.186.  
72Ο Η. Λεφούσης αναφέρει πως το επάγγελµα των σιγαροποιών ήταν ‘κλειστό’, δηλαδή 

απαγορεύονταν η είσοδος στο επάγγελµα χωρίς την άδεια του σωµατείου. Βλ. σχ. Η. Λεφούσης, Το 

εργατικό κίνηµα του Βόλου 1881-1936, Τυποεκδοτική, Βόλος 1985, σ.236. Καθώς ωστόσο οι πηγές 

πληροφόρησής µας είναι ελλιπείς το ζήτηµα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 
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ανήλιους, σκοτεινούς, βρωµερά σχεδόν όλα, µηδέ του των Αθηνών 

εξαιρουµένου, εστερηµένα φωτός και αερισµού»,   οι οποίοι αποτελούν  αιτία 

πρόκλησης  θανατηφόρων νοσηµάτων για τους  εργαζόµενους, όπως η 

φυµατίωση.73   

     Ο Ε. Παπαστράτος επίσης, καπνέµπορος και αργότερα ιδρυτής του 

µεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής τσιγάρων της χώρας, αναφέρεται στην 

αυτοβιογραφία του στις συνθήκες εργασίας των δηµόσιων καπνεργοστασίων. 

Η περιγραφή που γίνεται από τον ίδιο τον καπνοβιοµήχανο είναι 

αποκαλυπτική και δε διαφέρει από την αντίστοιχη του Ε.Κ.Α. που µόλις 

είδαµε.«…Το προσωπικό δούλευε στριµωγµένο σε στενάχωρες αίθουσες, 

χωρίς καµιά άνεση και δίχως προφυλάξεις για την υγεία των εργατών…Γι’ 

αυτό και η φυµατίωση ήταν τόσο διαδεδοµένη στους καπνεργάτες…».74  

     Όσον αφορά τέλος στο ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων στα δηµόσια 

καπνεργοστάσια γίνεται αναφορά µόνο στο ανδρικό ηµεροµίσθιο.  

Πληροφορούµαστε λοιπόν από το υπόµνηµα του Ε.Κ.Α. πως  το ανδρικό 

ηµεροµίσθιο κυµαινόταν κατά µέσο όρο περίπου στις δύο δραχµές,  ποσό το 

οποίο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά δεν επαρκούσε ούτε για την κάλυψη 

των πρώτων αναγκών των εργατών.75  

     ∆έκα χρόνια αργότερα, το 1921, σύµφωνα µε στοιχεία που επεξεργάστηκε  

η Ζιζη Σαλίµπα  για τις αµοιβές των εργατών και των εργατριών  στον κλάδο 

της καπνοβιοµηχανίας,  βλέπουµε πως τα γυναικεία ηµεροµίσθια ήταν πολύ 

κατώτερα των ανδρικών. Αναλυτικότερα, το 63% των εργατών στην 

καπνοβιοµηχανία λάµβανε ηµεροµίσθιο  από 10 έως 20δρχ., -µε ένα µικρό 

ποσοστό  περίπου 16% να αµείβεται από   20 έως 35 δρχ.-, ανάλογα µε τη 

θέση εργασίας. Τα γυναικεία ηµεροµίσθια κυµαίνονταν και αυτά ανάλογα µε τη 

θέση εργασίας αλλά οι τιµές τους δε ξεπερνούσαν σε καµιά περίπτωση τα 

αντρικά ηµεροµίσθια. Το 97% των εργατριών στα καπνεργοστάσια  έπαιρνε 

ηµεροµίσθιο από 4 έως 10 δρχ. Οι πιο χαµηλά αµειβόµενες ήταν εκείνες οι 

εργάτριες που απασχολούνταν στα τµήµατα συσκευασίας τσιγάρων και 

επικόλλησης ταινιών.  

                                                 
73 Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος…,σ. 9. 
74 Ε. Παπαστράτος, ό.π., σ.82-83.  
75 Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος…,σ. 9. 
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    Από την άλλη µεριά, τα ηµεροµίσθια των ανδρών στα καπνεργοστάσια 

ήταν χαµηλότερα από εκείνα των εργαζοµένων στις καπναποθήκες. Στις 

καπναποθήκες το µεγαλύτερο µέρος των καπνεργατών αµειβόταν  από 20 

έως 22 δρχ., ενώ οι καπνεργάτριες αµείβονταν περίπου ίσα µε τις εργάτριες  

των εργοστασίων παραγωγής τσιγάρων: το 90% περίπου έπαιρνε 

ηµεροµίσθιο από 3 έως 10 δρχ. 76 
     

 

Η διαδικασία παραγωγής χειροποίητων τσιγάρων 
 
     Αρχικά οι σιγαροποιοί έφτιαχναν µόνοι τους τα τσιγάρα, χωρίς τη 

συµµετοχή βοηθών -των «ψαλιδιστών» και των «κολλητών»-, 

χρησιµοποιώντας απλά µια ειδική µεµβράνη.  Στη συνέχεια όµως, προφανώς 

λόγω αύξησης της κατανάλωσης αλλά και άλλων παραµέτρων  η παρουσία 

των βοηθών θα κριθεί απαραίτητη προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία 

της παραγωγής. Έτσι, µε τη σχετική επέκταση των βιοτεχνιών και τη 

δηµιουργία των πρώτων µικρών µονάδων παραγωγής χειροποίητων 

τσιγάρων  η µέθοδος άλλαξε.77 

     Στην πιο χαµηλή βαθµίδα της διαδικασίας παραγωγής χειροποίητων 

τσιγάρων, έχοντας βοηθητικό ρόλο βρίσκονταν γυναίκες, που ονοµάζονταν 

«κολλητές». Σε ορισµένες, σπάνιες περιπτώσεις τη δουλειά αυτή την 

εκτελούσαν και άνδρες.   Ο ρόλος των «κολλητών», ήταν να ανοίγουν τα 

πακέτα  µε τα σιγαρόχαρτα και να κατασκευάζουν τα «αυλάκια» πάνω στην 

άκρη του σιγαρόχαρτου, όπου επρόκειτο στη συνέχεια να τοποθετηθεί η 

κόλλα και έπειτα άλειφαν µε ειδική κόλλα την µία άκρη κάθε σιγαρόχαρτου. 

                                                 
76 Ζιζή Σαλίµπα, ό.π., σ.88-98.  
77 Στο Κάιρο, γύρω στα 1900, όπου έχει αναπτυχθεί ο κλάδος της χειροποίητης σιγαροποιίας και έχουν 

ιδρυθεί αρκετά εργοστάσια παραγωγής τσιγάρων ο ρόλος των σιγαροποιών ενισχύεται. Με µια σειρά 

απεργιών στην περίοδο 1899-1903,οι σιγαροποιοί απαίτησαν  υψηλότερους µισθούς και καλύτερες 

συνθήκες εργασίας. Επίσης, πρωταρχικό µέληµά τους ήταν η διατήρηση του  απόλυτου ελέγχου της 

εργασιακής διαδικασίας. Οι εργοδότες από την άλλη µεριά προσπάθησαν να αποτρέψουν ειδικά το 

τελευταίο και να περιορίσουν  τον έλεγχο των σιγαροποιών στην εργασιακή διαδικασία. Προκειµένου 

να το πετύχουν άρχισαν να πλαισιώνουν ή ακόµα και να αντικαθιστούν σταδιακά  τους ειδικευµένους 

σιγαροποιούς µε δύο άλλες κατηγορίες εργατών λιγότερο  ειδικευµένες, που ονοµάζονταν 

«µακαρονιστές» και  «κολλητές». Βλ. σχ. J.Beinin - Z.Lockman, ό.π., σ.49-57. 
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Στη συνέχεια, παίρνοντας ένα ένα χωριστά κάθε σιγαρόχαρτο, κολλούσαν 

µεταξύ τους εκείνη την άκρη του που ήταν αλειµµένη η κόλλα µε την άλλη  

άκρη, δηµιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο ένα χάρτινο σωλήνα.         

     Το επόµενο στάδιο, το οποίο ήταν το κύριο µέρος της εργασίας, απαιτούσε 

«εξειδίκευση» και εκτελούνταν από τους σιγαροποιούς. Οι σιγαροποιοί,  όπως 

ήδη έχουµε αναφέρει ήταν αποκλειστικά ειδικευµένοι άνδρες τεχνίτες, -οι 

οποίοι βρίσκονταν  πιο ψηλά στην ιεραρχία της παραγωγικής διαδικασίας- και 

ήταν αυτοί που έδιναν την τελική µορφή του χειροποίητου τσιγάρου. 

Χρησιµοποιώντας ένα µικρό ξύλινο µπαστούνι γέµιζαν το περιεχόµενό του 

χάρτινου σωλήνα µε  καπνό και το έστριβαν. Σε κάποιες περιπτώσεις ο 

χάρτινος κύλινδρος που σχηµατιζόταν, τσακιζόταν κατά µήκος, για να 

δηµιουργηθεί η «πλακέ» µορφή τσιγάρων.    

     Τέλος, οι άλλοι βοηθοί των σιγαροποιών, οι «ψαλλιδιστές»  εκτελούσαν την 

τελευταία φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Με ειδικά µαχαίρια τα οποία 

ονοµάζονταν «παπαγάλοι», έκοβαν τον καπνό που προεξείχε και από τις δυο 

πλευρές του τσιγάρου, δίνοντας του έτσι την τελική του µορφή µε την οποία 

προωθούνταν  προς πώληση. Οι «ψαλιδιστές» ήταν συνήθως άνδρες 

µεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έπαιζαν και  το ρόλο των αρχιεργατών. Ένας 

έµπειρος σιγαροποιός µαζί µε τους βοηθούς του κατασκεύαζε 2.000 µε 3.000 

τσιγάρα την ηµέρα. 78 

     Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η διαδικασία παραγωγής 

χειροποίητων τσιγάρων  στηριζόταν σε έναν καταµερισµό εργασίας που 

περιείχε τη διάκριση ανάµεσα σε «ανδρικές» και «γυναικείες» ενασχολήσεις. 

Το στάδιο εκείνο που απαιτούσε λιγότερη δεξιοτεχνία και θεωρούνταν ότι 

αποτελούσε βοηθητική εργασία  εκτελούταν από γυναίκες, ενώ αντίθετα η 

ανδρική εργασία ήταν συνδεδεµένη µε εκείνο το στάδιο της «παραγωγής», το 

οποίο θεωρητικά απαιτούσε γνώση και εµπειρία.  

     Για το ζήτηµα  ειδίκευσης και φύλου η Ε. Αβδελά  θεωρεί πως η ειδίκευση 

είναι πάνω από όλα µια κοινωνική κατασκευή. Πιο συγκεκριµένα υποστηρίζει, 

πως η ειδίκευση ως αποτέλεσµα ονοµατοδοσίας δεν απαιτεί απαραίτητα 
                                                 
78 Για γενικές περιγραφές της διαδικασίας παραγωγής χειροποίητων τσιγάρων  βλ. Ι. Σερραίος, ό.π., 

σ.22-24 και Β.Θασίτης, ό.π., σ.8-10. Βλ. επίσης την  µαρτυρία του Χ. Καθαρόπουλου, ο οποίος 

δηµιούργησε στα τέλη του 19ου αι. στην Αίγυπτο δύο εργοστάσια παραγωγής τσιγάρων, στο 

Μ.Χαριτάτος, ό.π., σ.61. 
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τεχνογνωσία. Αναφέρει ως παράδειγµα τους καπνεργάτες και την 

επεξεργασία καπνού. Επρόκειτο, επισηµαίνει η συγγραφέας, για µια πολύ 

γρήγορη εκµάθηση αλλά η παράδοση κάνει τη συγκεκριµένη εργασία να φέρει 

ορισµένα χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε την Ε. Αβδελά, η ειδίκευση καθορίζει 

τους µισθούς και την ιεραρχία στο εσωτερικό της εργασίας, προσδίδοντας 

οικονοµικά οφέλη και κύρος. Θεωρεί τέλος πως αποτελεί συστατικό στοιχείο 

της ταυτότητας του εργάτη.79  

     Θα µπορούσε λοιπόν  να υποθέσει  κανείς πως και  για την περίπτωση  

της χειροποίητης σιγαροποιίας, οι έννοιες «ειδικευµένη» και «ανειδίκευτη» 

εργασία ήταν κοινωνικά κατασκευασµένες. Η γυναικεία απασχόληση στον 

κλάδο αφορούσε σε εργασίες που θεωρούνταν δευτερεύουσες και  

«ανειδίκευτες»,  ενώ αντίθετα  η έννοια της «εξειδίκευσης»  ήταν αποκλειστικά 

συνδυασµένη µε την ανδρική εργασία.80  

     Ωστόσο δε θα πρέπει να παραβλέπει κανείς ή να υποβαθµίζει  τις 

πραγµατικές δεξιότητες, που απαιτούσε σε διάφορα στάδια  η συγκεκριµένη 

εργασία. Θεωρώ  πως το θέµα  είναι εξαιρετικά σύνθετο. Αναµφίβολα φαίνεται 

πως υπήρχε ειδίκευση, δηλαδή κάποια ειδική δεξιότητα στα χέρια, που 

αποκτιόνταν µε µαθητεία. Το ζήτηµα όµως είναι πώς αξιοδοτείται  και πώς 

«κατανέµεται» η αξιοδότηση αυτή ανάλογα µε το αν η ειδίκευση αφορά σε 

άνδρες ή σε γυναίκες. Θα συµπληρώναµε επίσης πως όσον αφορά 

γενικότερα σε θέµατα ‘ειδίκευσης’  θα πρέπει να µας απασχολεί το ερώτηµα 

ποιός «είχε δικαίωµα» να εξειδικευθεί, ποιός δηλαδή µπορούσε να αποκτήσει 

ειδίκευση και µε τί τρόπο. 

                                                 
79  Βλ. σχ. Ε. Αβδελά, «Θεσσαλονίκη: Ο σοσιαλισµός των άλλων…»,  ό.π., σ.171-204. Γενικότερα για 

τη διάκριση µεταξύ «ανδρικών» και «γυναικείων» εργασιών στην ελληνική βιοµηχανία βλ. επίσης  Ε. 

Αβδελά,  «Το   αντιφατικό περιεχόµενο της κοινωνικής προστασίας…», ό.π., σ.339-360.  Σχετικά µε 

την έννοια της ειδίκευσης ως κοινωνικής κατασκευής βλ. επίσης  Μ.Friefeld, «Technological  change 

and the ‘Self-Acting’ mule: a study of skill and the sexual division of labour», Social History 2.3 

(1986), σ. 170-178.                    
80 Ο Κ. Φουντανόπουλος  υποστηρίζει επίσης πως η γυναικεία εργασία δεν αναγνωριζόταν ποτέ ως 

ειδικευµένη, ακόµα και όταν πραγµατικά ήταν, όχι γιατί δεν είχε στοιχεία επιδεξιότητας αλλά γιατί 

εκτελούταν από γυναίκες. Bλ. σχ. Κ. Φουντανόπουλος, «Εργασία και εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα», 

στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., τόµος Β1΄, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ. 

303-305 και του ίδιου   Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη…,ό.π., σ.123-124.                           
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     Λίγα χρόνια αργότερα, η είσοδος των σιγαροποιητικών µηχανών η 

εκµηχάνιση του κλάδου και τέλος  η κατάργηση του χειροποίητου τσιγάρου 

κατέστησαν  το επάγγελµα του σιγαροποιού ανενεργό, τουλάχιστον υπό την 

έννοια της χειροποίητης σιγαροποιίας.81 Παρόλα αυτά όπως θα δούµε και 

µέσα από την περίπτωση της καπνοβιοµηχανίας ‘Ματσάγγος’, η είσοδος των 

µηχανών στην παραγωγή συνοδεύεται  από έναν καταµερισµό της εργασίας 

που περιείχε  τη διάκριση ανάµεσα σε «ανδρικές» και «γυναικείες» εργασίες,  

επιβάλλοντας έτσι έναν εκ νέου διαχωρισµό των εργατών ανάµεσα σε 

«ανειδίκευτους» και «ειδικευµένους». 

 

 

Η εκµηχάνιση του κλάδου της σιγαροποιίας 
 
     Όπως µας πληροφορεί  ο Ι. Σερραίος,  «η εγκατάστασις της πρώτης –

ατελέστατης-  σιγαρετοποιητικής  µηχανής, η οποία ήτο αγγλικής κατασκευής 

και ελειτούργει µε πετρέλαιον , εγένετο εις Αθήνας το 1895, έικοσιν έτη 

περίπου µετά την εφεύρεσίν της». Η πρώτη αυτή σιγαροποιητική µηχανή την 

οποία έφερε στην Ελλάδα ένας ιδιώτης επιχειρηµατίας, ο καπνοβιοµήχανος 

Αγγελίδης, αποτέλεσε  την πρώτη απόπειρα εκµηχάνισης του χώρου της  

σιγαροποιίας. Πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε από το Κρατικό Καπνικό 

Εργοστάσιο της Αθήνας και στη συνέχεια του Πειραιά και παρήγαγε περίπου 

πενήντα κιλά τσιγάρα την ηµέρα. 82  

     Στα τέλη της επόµενης δεκαετίας θα αρχίσει συστηµατικότερα η εισαγωγή 

σιγαροποιητικών µηχανών. Το 1909 νέα µοντέλα σιγαροποιητικών µηχανών  

θα λειτουργήσουν σε καπνεργοστάσια της Αθήνας, του Πειραιά και του 

Πύργου. Κάθε µια από αυτές τις µηχανές παρήγαγε 200.000 µε 250.000 

τσιγάρα σε επτά ώρες, ανάλογα µε το κάθε µοντέλο. Αν λάβουµε υπόψη πως 

κάθε σιγαροποιός µαζί µε τους βοηθούς του µπορούσε να παράγει 2.000 έως 

                                                 
81 Με νόµο που ψηφίστηκε στις 22/5/1926 καταργείται ως ιδιαίτερη κατηγορία το χειροποίητο τσιγάρο 

και απαγορεύεται η κυκλοφορία του. Βλ, σχ.  Μ.Χαριτάτος, ό.π., σ.68. 
82 Ι. Σερραίος, ό.π.,  σ.22-24 
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3.000 τσιγάρα την ηµέρα, τότε η είσοδος των σιγαροποιητικών µηχανών 

φαίνεται πως «αντικατέστησε» περίπου  100 σιγαροποιούς.83  

     Σύµφωνα µε το Υπόµνηµα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας του 1911 -που 

αναφερθήκαµε νωρίτερα- η εκµηχάνιση του κλάδου της σιγαροποιίας 

προκάλεσε «µέγα ζήτηµα». Το Υπόµνηµα υπογραµµίζει πως ένας πολύ 

µεγάλος αριθµός σιγαροποιών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν 

οικογενειάρχες «…ερρίφθησαν αθρόοι εις τους δρόµους, χωρίς πορους ζωής, 

κατόπιν δεκαετούς, εικοσαετούς και τριανταετούς µάλιστα εργασίας..»,  

εξαιτίας της εισαγωγής των σιγαροµηχανών. Η ίδια πηγή αναφέρει στη 

συνέχεια πως οι άνεργοι σιγαροποιοί λόγω έλλειψης εργασίας φτάνουν 

περίπου τους 500 σε ολόκληρο το κράτος. Παράλληλα, επισηµαίνεται  και µια 

άλλη προέκταση της εκµηχάνισης: αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι 

αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν προκειµένου να εργαστούν στο εξωτερικό. 

∆ιαβάζουµε χαρακτηριστικά: «∆ια να νοηθή πόσο  φρικτά επέδρασαν εις τους 

όρους της εργασίας τα µηχανήµατα αυτά, αρκεί να αναφέρωµεν ότι εντός έξ 

µηνών µόνον 35 εργάται σιγαροποιοί , εκ των 750 των Αθηνών ανεχώρησαν 

εις Γερµανία και Αίγυπτον προς εύρεσιν εργασίας».84 

     Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται ιδιαίτερα εµφανές πως η εκµηχάνιση του 

κλάδου της σιγαροποιίας προκάλεσε σοβαρή ανεργία  στον κλάδο. Μέχρι το  

τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, υπήρξε µαζική εισαγωγή σιγαροµηχανών 

στην Ελλάδα. Περίπου 18 τέτοιου είδους µηχανές βρίσκονταν σε λειτουργία το 

1918 και περίπου 2.500 σιγαροποιοί βρέθηκαν άνεργοι.85 Το 1920, όταν η 

ανεργία των σιγαροποιών είχε λάβει µεγάλες διαστάσεις η ελληνική 

κυβέρνηση έσπευσε να αποζηµιώσει εκείνους τους εργάτες οι οποίοι είχαν 

καταστεί περιττοί από τις µηχανές.86 

                                                 
83 L. Labrianidis, Industrial Location…,ό.π., σ.123-124 
84 Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος…,σ.10 
85 L. Labrianidis, Industrial Location…,ό.π., σ.124. 
86 Με τους Νόµους 2160 και 2525 του 1920 η κυβέρνηση διέθεσε υπέρ των απολυθέντων εργατών 18 

εκατοµµύρια  χρυσές δραχµές. Βλ. σχ. Κ. Αγγελόπουλος, Παρατηρήσεις επί σχεδίων τινών µονοπωλίας 

καπνού και εθνικοποιήσεως καπνικής βιοµηχανίας, Πυρσός, Αθήνα 1934, σ.61. Εκτός από τους 

σιγαροποιούς στο ίδιο πνεύµα ρυθµίστηκαν τα αιτήµατα και άλλων επαγγελµάτων στα οποία η 

απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκµηχάνισης, όπως των λιµενεργατών, των σιτεργατών, των 
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     Ο Κ. Φουντανόπουλος αναφέρει, πως η πιο γνωστή περίπτωση 

τεχνολογικής ανεργίας είναι αυτή των σιγαροποιών. Υποστηρίζει, πως οι 

τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της σιγαροποιίας οδήγησαν το επάγγελµα 

των σιγαροποιών  στην εξαφάνιση.87 Ωστόσο ο συγγραφέας φαίνεται πως 

µιλά γενικά για το σύνολο των σιγαροποιών,   χωρίς να λαµβάνει   υπόψη τις  

διαβαθµίσεις, που όπως είδαµε νωρίτερα χαρακτήριζαν το επάγγελµα, µε 

αποτέλεσµα να µη καθίσταται σαφής µια ουσιαστική παράµετρος, η οποία 

αντίθετα επισηµαίνεται από τον Α. Λιάκο. Ο  τελευταίος  υπογραµµίζει πως η 

εξέλιξη του επαγγέλµατος των σιγαροποιών έπληξε τελικά τις ανώτερες και 

ευνόησε τις κατώτερες διαβαθµίσεις. «Επρόκειτο, γράφει ο ίδιος,  για µια 

διαδικασία αποειδίκευσης, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συνδέθηκε µε τη  

διαδικασία εκµηχάνισης της παραγωγής».88 

     Θα παρατηρούσαµε κλείνοντας,  πως η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας 

αναµφισβήτητα δηµιουργεί νέες καταστάσεις και δεδοµένα. Η τεχνολογική 

εξέλιξη φαίνεται αρχικά πως ευθύνεται και οδηγεί στην «αποειδίκευση» των 

εργατών. Ωστόσο, όπως θα δούµε και  µέσα από την  περίπτωση της 

καπνοβιοµηχανίας “Mατσάγγος”, θα µπορούσε κανείς να υποθέσει πως η 

τεχνολογία µάλλον δεν «αποειδικεύει» αλλά αντίθετα δηµιουργεί νέες 

ειδικότητες µετατοπίζοντας τις ήδη υπάρχουσες, καθώς επίσης δηµιουργεί 

νέες ιεραρχίες εντός του συστήµατος παραγωγής.89 

     H είσοδος των µηχανών στα εργοστάσια σιγαροποιίας δεν έτυχε θετικής 

αποδοχής από τους σιγαροποιούς. Αντίθετα παρατηρήθηκαν φαινόµενα  

ανάλογα µε εκείνα που είχαν παρατηρηθεί σε προηγµένα βιοµηχανικά κράτη 

της δύσης σχεδόν  έναν αιώνα νωρίτερα, όταν οι µηχανές «εισέβαλαν» στο 
                                                                                                                                            
αµαξακαραγωγέων, των υδροπωλητών,  των αλευροποιών, των τυπογράφων. Βλ. σχ. Α. Λιάκος, «Περί 

λαϊκισµού», Τα Ιστορικά 10 (1989), σ.13-28 
87 Κ. Φουντανόπουλος, «Εργασία και εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα», ό.π.,  σ.212 
88 Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική…, ό.π., σ.434. Η Χ. Αγριαντώνη επίσης θεωρεί πως ορισµένες 

τεχνολογικές βελτιώσεις σε κάποιους κλάδους φαίνεται πως σκόπευαν ειδικότερα στον περιορισµό της 

ειδικευµένης εργασίας και στην εξοικονόµηση εργασίας. Ως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα 

εξοικονόµησης εργασίας αναφέρει τις σιγαροποιητικές µηχανές. Βλ. σχ. Χ.Αγριαντώνη, 

«Βιοµηχανία»…, ό.π., σ.207 
89 Για το ζήτηµα τεχνολογικής εξέλιξης και ειδίκευσης βλ. σχ. Ch.Tilly-Ghr.Tilly, Ιστορικές και 

κοινωνικές µορφές της εργασίας στον καπιταλισµό και το µέλλον της εργασίας. Η εργασία στον 

καπιταλισµό, (µτφ. Τ. Αθανασόπουλος), Καστανιώτη, Αθήνα 2001. σ.247-250. 
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δευτερογενή τοµέα  και επέβαλαν το εργοστασιακό σύστηµα παραγωγής.90 

Στα µάτια των σιγαροποιών  οι µηχανές ήταν υπεύθυνες για δυστυχία τους και 

οι πρώτες αντιδράσεις αποσκοπούσαν στην καταστροφή τους. 

      Ο Ι.Σερραίος δίνει µια ενδεικτική περιγραφή της κατάστασης, 

αναφερόµενος στην πρώιµη φάση της εκµηχάνισης του κλάδου της 

σιγαροποιίας: «∆ια την µεταφοράν δε εις Αθήνας και την προστασίαν της εν 

λόγω µηχανής, [αναφέρεται στο καπνεργοστάσιο του Αγγελιδη της Αθήνας, το 

1895], εχρειάσθει να αναρτηθεί επ’ αυτής η αγγλική σηµαία, να παρασταθή ο 

Άγγλος πρόξενος του Πειραιώς και να διατεθεί, υπό της τότε ελληνικής 

κυβερνήσεως, ισχυρά δύναµις έφιππης αστυνοµίας…».91  Είναι φανερό πως 

οι σιγαροποιοί µε την είδηση και µόνο της επικείµενης άφιξης της 

σιγαροποιητικής µηχανής αντιδρούν και είναι διατεθειµένοι να προκαλέσουν 

επεισόδια.  

     Οι πρώτες αυτές  αντιδράσεις θα λάβουν οργανωµένο χαρακτήρα και θα 

εξελιχθούν σε απεργίες  όταν η εκµηχάνιση του κλάδου  θα πάρει µεγαλύτερες 

διαστάσεις τις δύο επόµενες δεκαετίες. Στις 10 Μαΐου του  1910, όπως µας 

πληροφορεί ο Κορδάτος, γίνεται στον Πειραιά η πρώτη µεγάλη απεργία των 

σιγαροποιών. Βασική  αιτία υπήρξε  το γεγονός πως το καπνεργοστάσιο του 

Βάρκα εισήγαγε σιγαροποιητικές µηχανές καταργώντας  την παραγωγή 

χειροποίητων τσιγάρων. Στις 17 του ίδιου µήνα, οι απεργοί-σιγαροποιοί 

έκαναν έφοδο, έσπασαν και κατέστρεψαν  τις µηχανές.92 Ο Κορδάτος 

                                                 
90 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει Ε.Hobsbawm για την Αγγλία, η αδυσώπητη και απρόσωπη 

ανάπτυξη της µηχανής και της αγοράς στις δεκαετίες του 1820 και του 1830, άρχισε να παραµερίζει 

τους ειδικευµένους χειρώνακτες εργάτες. Τα ίδια τα µηχανήµατα -και όχι οι νέες σχέσεις παραγωγής 

που διαµορφώνονταν-,  θεωρήθηκαν  από τους ίδιους ως απειλή για την οικονοµική και κοινωνική 

τους κατάσταση, καθώς όπως υπογραµµίζει ο συγγραφέας «…η εκµηχάνιση µεταµόρφωνε τους 

ανεξάρτητους σε εξαρτηµένους, τα πρόσωπα σε απλά χέρια». Έτσι σε πολλές περιπτώσεις οι 

ειδικευµένοι χειρώνακτες εργάτες στράφηκαν εναντίων των µηχανών και τις κατέστρεφαν. Βλ. σχ. E. 

Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων, 1789-1848, µτφ. Μ. Οικονοµοπούλου, Μορφωτικό Ίδρυµα 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000, σ.284-307. 
91 Ι.Σερραίος, ό.π., σ.25-27. 
92 Στο Βόλο, όταν το 1919 εισάγεται η  πρώτη µηχανή στο εργοστάσιο Ματσάγγος, ξέσπασαν απεργίες 

των σιγαροποιών, µε βασικό αίτηµα τη µη λειτουργία της µηχανής. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Η. 

Λεφούσης «…το εργοστάσιο έβαλε φρουρά να µην πάνε οι εργάτες  και τις σπάσουν». Βλ. σχ. Η. 

Λεφούσης, ό.π., σ.237. 
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χαρακτηρίζει τις κινήσεις των σιγαροποιών ως «απονενοηµένα κινήµατα». Οι 

σιγαροποιοί, όπως υπογραµµίζει ο συγγραφέας, σπάζοντας τα µηχανήµατα 

θεωρούσαν ότι «…θα µπορούσαν να ξαναφέρουν το παλιό καθεστώς και πως 

εχθρός τους ήταν τα άτυχα µηχανήµατα και όχι η καπιταλιστική τάξη».93 

     Αρχικά θα παρατηρούσαµε πως ο Κορδάτος όταν αναφέρεται στις 

αντιδράσεις των εργατών  απέναντι στην εκµηχάνιση του κλάδου της 

σιγαροποιίας, δεν περιγράφει το  σύνολο των εργαζοµένων στον κλάδο, παρά 

µόνο τους ειδικευµένους άνδρες εργάτες, τους σιγαροποιούς. ∆εν έχουµε έτσι 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε   µέσα από την περιγραφή του εάν και 

πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι στο χώρο, άντρες και γυναίκες, οι 

οποίοι όπως είδαµε νωρίτερα εκτελούσαν «βοηθητικές» και «ανειδίκευτες» 

εργασίες.94  

     Βλέπουµε επίσης  πως παρόλο που ο ίδιος  ερµηνεύει  τη στάση των 

σιγαροποιών  ως «απονενοηµένο κίνηµα», επισηµαίνει ωστόσο πως η 

καταστροφή των µηχανών δήλωνε τη θέληση των σιγαροποιών να 

διατηρήσουν την προηγούµενη κατάσταση και προφανώς τα προνόµια  που 

αντλούσαν από αυτή. Οι σιγαροποιοί τέλος  κατά το συγγραφέα είδαν  τα ίδια 

τα µηχανήµατα ως ανταγωνιστές τους και όχι τους εργοδότες τους, δηλαδή 

τους καπνοβιοµήχανους, οι οποίοι  επεδίωκαν να αποκοµίσουν οικονοµικά 

οφέλη µε την είσοδο των σιγαροποιητικών µηχανών στη διαδικασία της  

παραγωγής.   

    Τα επόµενα χρόνια όπου η εκµηχάνιση του κλάδου της σιγαροποιίας θα 

λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις οι σιγαροποιοί επιδίωξαν  να οργανωθούν να 

αντισταθούν και να αποτρέψουν τον επικείµενο αφανισµό του επαγγέλµατός 

τους.95  Η στάση όµως των σιγαροποιών δεν µπορεί να προσεγγιστεί  µόνο 

                                                 
93 Γ. Κορδάτος, ό.π., σ. 119-120.  
94 Νεότερη έρευνα έδειξε ωστόσο,  πως σε απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων σε 

εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων στη Θεσσαλονίκη το 1922 συµµετείχαν ενεργά γυναίκες εργάτριες, 

διεκδικώντας να αποτρέψουν τη µείωση του προσωπικού που σχεδίαζε η διεύθυνση του εργοστασίου. 

Βλ. σχ. Κ. Φουντανόπουλος,  Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη…,ό.π., σ.204-209. 
95 Ως πιο δυναµικό παράδειγµα συνδικαλιστικής οργάνωσης των σιγαροποιών ο Α. Λιάκος αναφέρει 

το “Συνδικάτο Εργατών και Εργατριών των Καπνεργοστασίων Θεσσαλονίκης”, το οποίο είχε 

δηµιουργηθεί  το Νοέµβριο του 1914. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελούνταν από ειδικευµένους 

άνδρες εργάτες σιγαροποιούς  µέσης ηλικίας, οι οποίοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές 
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στη βάση της ταξικής αντιπαράθεσης µεταξύ εργατών-εργοδοτών. Είναι 

δύσκολο να ερµηνευθεί εάν δεν ληφθούν υπόψη και άλλες παράµετροι πέρα 

από οικονοµικούς.  

     Οι σιγαροποιοί µε την εκµηχάνιση της παραγωγής και την επέκταση του 

εργοστασιακού συστήµατος παραγωγής  δεν αισθάνονταν  µόνο ότι 

απειλούταν η οικονοµική τους κατάσταση. Αναµφίβολα, η ανεργία που  

έπληξε τον κλάδο λόγω της εκµηχάνισης έθετε σε κίνδυνο  πάνω από όλα την 

ίδια τους την επιβίωση. Ωστόσο,  θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς  πως οι 

σιγαροποιοί βίωσαν επίσης  τη διαδικασία του «εκσυγχρονισµού» του κλάδου 

ως απειλή της ταυτότητας τους ως ειδικευµένων  τεχνιτών, ως ανατροπή της 

«παραδοσιακής» εργασιακής διαδικασίας µέσα από την οποία οι ίδιοι 

αντλούσαν κύρος, γόητρο και εξουσία. 

     Η εκµηχάνιση της  παραγωγής   καταργούσε τη συγκεκριµένη εργασιακή 

διαδικασία φέροντας στη θέση της µια άλλη  µορφή. Ο «σύγχρονος»  τρόπος 

παραγωγής τσιγάρων, ο οποίος εντασσόταν σε ένα νέο σύστηµα 

βιοµηχανικών σχέσεων, καθιστούσε την εργασία των «ειδικευµένων» 

σιγαροποιών περιττή. Η εισαγωγή των µηχανών λοιπόν φαίνεται πως 

απειλούσε   τη «δεξιοτεχνία» και την  «µαστοριά» των σιγαροποιών, στοιχεία 

τα οποία συγκροτούσαν και διαµόρφωναν σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό την 

ανδρική, εργατική τους ταυτότητα.  

     Ανακεφαλαιώνοντας θα εστιάζαµε την  προσοχή µας στα εξής σηµεία. Οι 

σιγαροποιοί που εργάστηκαν  στην Ελλάδα είναι   τεχνίτες, οι οποίοι ήρθαν 

στη χώρα κυρίως από το εξωτερικό -Τουρκία και Αίγυπτο-, µετά το 1900 και 

δεν πρόλαβαν  να δηµιουργήσουν µια ισχυρή επαγγελµατική παράδοση. 

Παρά τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν  δεν υπήρξε 

ένας σηµαντικός προβιοµηχανικός τοµέας παραγωγής χειροποίητων 

τσιγάρων µέσα από τον  οποίο  θα ενισχυόταν ο ρόλος των σιγαροποιών και 

                                                                                                                                            
µεταφέροντας την οργανωτική τους πείρα και τις αναρχοσυνδικαλιστικές τους ιδέες. Σύµφωνα µε τον 

Λιάκο το καταστατικό αυτού του σωµατείου είναι το πιο τυπικό δείγµα επαναστατικού συνδικαλισµού 

που διαθέτουµε στην Ελλάδα. Θεωρούσε πως η ουσία του συνδικαλισµού ήταν ο σεβασµός στην 

εργασία. Βλ. σχ. Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική…,ό.π., σ. 120-123. Για τον συνδικαλισµό των  

σιγαροποιών  της Θεσσαλονίκης βλ. πιο αναλυτικά Κ.Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα 

στη Θεσσαλονίκη…,ό.π., σ.337-338. Για τους αναρχοσυνδικαλιστές σιγαροποιούς του Βόλου βλ. 

Γ.Κορδάτος, ό.π., σ.135-141. 
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η διαπραγµατευτική τους ικανότητα  στις νέες εργασιακές σχέσεις που θα 

διαµορφώνονταν. Έτσι πολύ γρήγορα έπειτα από την ταχεία εκµηχάνιση του 

κλάδου, µε την ευρεία είσοδο των σιγαροποιητικών και των κοπτικών 

µηχανών κατά τη δεκαετία του 1920, οι σιγαροποιοί εξουδετερώθηκαν ως 

συνδικαλιστική δύναµη. 

     Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω πως είναι λάθος  να συγχέεται γενικότερα  

το  συνδικαλιστικό κίνηµα  των σιγαροποιών µε εκείνο των καπνεργατών και 

να θεωρείται πως επρόκειτο για το ίδιο κίνηµα, το οποίο πρόβαλε κοινά 

αιτήµατα και διεκδικήσεις.96 Είναι γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις 

σιγαροποιοί και καπνεργάτες συµµετείχαν από κοινού σε απεργιακές 

κινητοποιήσεις, διεκδικώντας αύξηση των ηµεροµισθίων, καθιέρωση της 

οχτάωρης εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας στις καπναποθήκες και 

στα καπνεργοστάσια. Ωστόσο, όπως ήδη επισηµάναµε, οι λόγοι 

κινητοποίησης των εργαζοµένων στους δύο κλάδους της βιοµηχανίας του 

καπνού οφείλονται σε διαφορετικές αιτίες και εκφράζουν διαφορετικά 

συµφέροντα και επιδιώξεις, γεγονός που διαχωρίζει  το συνδικαλιστικό κίνηµα 

των σιγαροποιών από εκείνο των καπνεργατών.97  

                                                 
96  Βλ. σχ. Ζιζή Σαλίµπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική…,ό.π., σ.97-98, όπου η συγγραφέας θεωρεί 

κοινούς τους κοινωνικούς αγώνες καπνεργατών και σιγαροποιών,  δεν διακρίνει τις διαφορές τους και 

τοποθετεί κάτω από το «ενιαίο» καπνεργατικό κίνηµα και τους  σιγαροποιούς. Στο ίδιο πλαίσιο 

κινείται και η προσέγγιση του Θ.Αλεξίου, «Οι κοινωνικές αιτίες της καπνεργατικής διαµαρτυρίας στο 

Μεσοπόλεµο», Τα Ιστορικά 21 (1994), 340-364, βλ. κυρίως σ.351. 
97 Αντίθετα από ότι συνέβη µε τους σιγαροποιούς, οι οποίοι δεν ανέπτυξαν ισχυρή  συνδικαλιστική 

δύναµη, οι καπνεργάτες θεωρούνται ένα από τα πιο µαχητικά κοµµάτια της ελληνικής εργατικής 

δύναµης. Το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1920, η άνθιση του καπνεµπορίου επέτρεψε την 

Καπνεργατική Οµοσπονδία να αποσπάσει σηµαντικές παραχωρήσεις από τους καπνεµπόρους. Λίγο 

αργότερα οι καπνέµποροι, επιδιώκοντας  να βελτιώσουν τις πωλήσεις τους µειώνοντας τις τιµές 

θέλησαν να πετύχουν µείωση του κόστους, απλοποιώντας τις µεθόδους επεξεργασίας και µειώνοντας 

τους µισθούς των καπνεργατών. Οι καπνεργάτες έδωσαν σκληρές µάχες µε στόχο να εµποδίσουν την 

εξαγωγή µη επεξεργασµένου καπνού.  Το καπνεργατικό κίνηµα θα αναπτυχθεί ακριβώς γύρω από το  

ζήτηµα της εξαγωγής ανεπεξέργαστων καπνών, γεγονός που το καθιστά εντελώς ξεχωριστό από το 

συνδικαλισµό των σιγαροποιών. Για το καπνεργατικό κίνηµα υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. 

Αναφέρουµε ενδεικτικά, Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική…,ό.π., σ.418-430, Ε. Αβδελά, 

«Θεσσαλονίκη: Ο σοσιαλισµός…», ό.π., σ.175-203,  M. Mazower, ό.π., σ.170-175. 
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∆εύτερο Κεφάλαιο. Η καπνοβιοµηχανία ‘Αφοι Ματσάγγου’.To 
εργατικό δυναµικό και η φυσιογνωµία του 
 
 
Το εργατικό δυναµικό σε αριθµούς  
 
     H καπνοβιοµηχανία Ματσάγγου λειτούργησε στο Βόλο σχεδόν τα τρία 

τέτερτα  του 20ου αιώνα. Ως έτος ίδρυσης του εργοστασίου αναφέρεται το έτος 

1918. Ιδρυτής υπήρξε ο Νικόλαος Ματσάγγος από το Κατηχώρι Πηλίου, ο 

οποίος ως το 1900 ασχολούνταν µε το καπνεµπόριο και τη βιοτεχνία καπνού. 

Στα τέλη του 1890 ο Ν. Ματσάγγος είχε δηµιουργήσει στο Βόλο, σε 

συνεργασία µε τους αδελφούς Καρακίτη, επιχείρηση επεξεργασίας καπνού. 

∆έκα χρόνια αργότερα το 1900, ο Ν. Ματσάγγος δηµιουργεί  µόνος του ένα 

µικρό  καπνεργοστάσιο. Το 1918 την επιχείρηση ανέλαβαν οι δυο γιοι του, ο 

Ιωάννης και ο Κωνσταντίνος  Ματσάγγος. Την ίδια χρονιά εισάγουν από την 

Αγγλία την πρώτη καπνοκοπτική µηχανή στο Βόλο και ιδρύουν την 

ετερόρρυθµο εταιρεία ‘Aφοι Ματσάγγου’, το πρώτο ιδιωτικό καπνοκοπτήριο 

του Βόλου.98 

     Το 1919 το εργοστάσιο απασχολεί 30 εργαζόµενους, σύµφωνα µε στοιχεία 

του Αρχείου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου και η 

παραγωγή του  έφτανε περίπου στις 4.000  χιλιόγραµµα ετησίως. Το 1924 το 

εργατικό δυναµικό του εργοστασίου έφτανε  στα 350 άτοµα και η παραγωγή 

στις 35.000 µε 40.000  κιλά ετησίως.99 Από το 1919 έως το 1924, όπως 

µπορεί να παρατηρήσει κανείς, το εργατικό δυναµικό του συγκεκριµένου 

καπνεργοστασίου έχει δεκαπλασιαστεί.100 

     Μέχρι το τέλος της µεσοπολεµικής περιόδου περίπου 1.000 άνθρωποι 

εργάζονται στη συγκεκριµένη καπνοβιοµηχανία. Το εργατικό δυναµικό του 

«Ματσάγγου» θα συνεχίσει να αυξάνεται  και µετά τη λήξη του Β΄ παγκοσµίου 

                                                 
98 Ν. Κολιού, Η βιοµηχανία του Βόλου…, ό.π.,  σ.25-27. 
99 Γ.Α.Κ. Μαγνησίας, Αρχείο ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, φακ.210. 
100 Ο Α. Λιάκος έχει επισηµάνει πως στη δεκαετία του 1920 παρατηρείται υπερδιπλασιασµός των 

µεγεθών της απασχόλησης στα µεγάλα εργοστάσια και στις µεγάλες επιχειρήσεις. Α. Λιάκος, Εργασία 

και πολιτική…,ό.π., σ.70-72. Η συγκεκριµένη διαπίστωση συνδέεται µε το γενικότερο ζήτηµα της 

επαγγελµατικής αποκατάστασης των προσφύγων, γύρω από το οποίο έχουν αναπτυχθεί από την 

ελληνική ιστοριογραφία διάφορες αντικρουόµενες απόψεις.  
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πολέµου. Όπως διαβάζουµε σε έκθεση της καπνοβιοµηχανίας, που 

υποβλήθηκε στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βόλου στις 21 

Απριλίου του 1945, ο συνολικός αριθµός που απασχολείται στο εργοστάσιο 

αυτή την εποχή ανέρχεται στα 1.103 άτοµα. Από αυτά, τα  1.032 άτοµα  είναι 

«εργάται και εργάτριαι»  -χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθµός που αντιστοιχεί 

ανά  φύλο- και  63 άτοµα δηλώνονται ως «µηχανικοί-υπάλληλοι». Υπάρχουν 

τέλος και 8 «εργοδηγοί».101  

     Αν συγκρίνουµε αυτούς τους αριθµούς µε τους αντίστοιχους που 

σηµειώνονται  στην έκθεση της καπνοβιοµηχανίας για την προπολεµική 

περίοδο, -δεν αναφέρεται ακριβής ηµεροµηνία- σχηµατίζουµε  µια πιο 

συγκεκριµένη εικόνα για την αύξηση του προσωπικού. Στον πίνακα 1 

µπορούµε   να  παρακολουθήσουµε  αυτή  τη  σύγκριση.  Βλέπουµε   πως   το  

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Εργατικό δυναµικό «Ματσάγγου» προπολεµικά και το έτος 1945. 

 
 

Εργατικό δυναµικό Προπολεµικά 1945 

Εργαται και Εργατριαι 1.025 1.032 

Μηχανικοί-Υπάλληλοι 55 63 

Εργοδηγοί 10 8 

Σύνολο 1.090 1.103 

 
     Πηγή: Γ.Α.Κ. N.Μαγνησίας, Αρχείο Ε.Β.Ε. Βόλου.φακ.69.1 
 
 
 

                                                 
101 Γ.Α.Κ. N.Μαγνησίας, Αρχείο Ε.Β.Ε. Βόλου, φακ.69.1 
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εργατικό δυναµικό του «Ματσάγγος» όχι µόνο δεν εµφανιζόταν συρρικνωµένο 

µε τη λήξη του πολέµου σε σχέση µε την προπολεµική περίοδο, αλλά αντίθετα 

σηµείωσε και µια µικρή αύξηση.102 

     Τα παραπάνω  στοιχεία προέρχονται από τη διοίκηση του εργοστασίου και 

ίσως για διάφορους λόγους η διεύθυνση της επιχείρησης να µη δηλώνει τον 

πραγµατικό αριθµό των εργαζοµένων. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τις 

επιφυλάξεις µου για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των συγκεκριµένων 

αριθµητικών δεδοµένων. Οι επιφυλάξεις µας «ενισχύονται» ακόµα 

περισσότερο αν λάβουµε υπόψη µια έκθεση του Εργατικού Κέντρου Βόλου, 

που πραγµατοποιήθηκε την ίδια περίοδο δηλαδή τον Απρίλιο του 1945, και η 

οποία δίνει διαφορετικά νούµερα σχετικά µε το εργατικό δυναµικό της 

επιχείρησης.  

     Σύµφωνα λοιπόν µε τη συγκεκριµένη  έκθεση του Ε.Κ.Β, (Πίνακας 2) η 

οποία παρουσιάζει τη δύναµη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου το 

1945, οι εργάτες και οι εργάτριες  µόνο  της καπνοβιοµηχανίας –χωρίς να 

υπολογίζονται οι υπάλληλοι- το 1945  ανέρχονταν στους 1.255. Από αυτούς οι 

1.037 ήταν γυναίκες και µόλις οι 218 ήταν άνδρες.103 Η έκθεση του Ε.Κ.Β., 

όπως παρατηρούµε  διαφοροποιείται εµφανώς από την καταγραφή  της 

διοίκησης της καπνοβιοµηχανίας. Γίνεται λόγος δηλαδή για 223 εργαζόµενους 

επιπλέον από τους 1.032 εργάτες και εργάτριες  που ανάφερε  η διοίκηση του 

εργοστασίου.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Γ.Α.Κ. N.Μαγνησίας, Αρχείο Ε.Β.Ε. Βόλου, φακ.69.1. Να επισηµάνουµε, ότι όλοι οι εργάτες 

καπνοβιοµηχανίας που αναφέρει ο πίνακας απασχολούνταν στο µοναδικό εργοστάσιο τσιγάρων που 

λειτουργεί στο Βόλο αυτή την περίοδο, δηλ. στο ‘Ματσάγγος’.  
103 Γ.Α.Κ. Μαγνησίας, ∆ελτίο Εργατικού Κέντρου Βόλου, φακ. 69.1. Οι 1.980 καπνεργάτες και 

καπνεργάτριες που αναφέρονται στον πίνακα απασχολούνται στα καπνοµάγαζα (καπναποθήκες) που 

είναι διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία της πόλης. Βλ. σχ. πίνακα 2, σ.51. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Η δύναµη  του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου το 1945. 

 
ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Σιδηροβιοµηχανία 1.568 100 1.688 

Καπνεργάτες 640 1.340 1980 

Εργ. Καπν/νιας 218 1.037 1.255 

Σιδηροδροµικοί 1.030 20 1.050 

Κλωστοϋφαντουργοί 255 875 1.130 

Ελεύθεροι εργάτες 1.035 1.155 2.190 

Συνδικάτον Οικοδ. 1.566 17 1.683 

Τσιµεντεργάτες 300 33 333 

∆ερµάτων εργάτες 420 6 426 

Υπάλληλοι 1.372 182 1.554 

Επισιτιστές 497 125 622 

Μεταφορείς 832 - 832 

∆ιάφορα 798 816 1.614 

        
 
          Πηγή: Γ.Α.Κ. Μαγνησίας, ∆ελτίο Εργατικού Κέντρου Βόλου, φακ.69.1 
 

 

   Τρία χρόνια αργότερα, το 1948, η επιχείρηση έφτασε  στα ανώτερα επίπεδά 

της, όσον αφορά στην απασχόληση εργατικού δυναµικού και στο ύψος της  

παραγωγή της. Κατά µία εκτίµηση, αυτή την εποχή απασχολούνται στο 

εργοστάσιο 1.850 άτοµα και η παραγωγή ανέρχεται στις 180 έως 200.000  

κιλά τσιγάρα τον µήνα.104  

      Η  απογραφή  του 1951 -των καταστηµάτων της χώρας  και των 

απασχολούµενων κατά προσώπων και κατά κλάδους- βρήκε  την 

                                                 
104 Η Ν. Κολιού παραθέτει τους συγκεκριµένους αριθµούς, υπογραµµίζοντας πως το «Ματσάγγος» το 

1948 αποτελεί τη µεγαλύτερη καπνοβιοµηχανία της χώρας. Βλ. σχ. Ν. Κολιού, Η βιοµηχανία του 

Βόλου...,ό.π., σ.30.  Σύµφωνα ωστόσο µε τις καταγραφές  που παρουσιάζονται από το περιοδικό 

«Καπνική Επιθεώρησις» για την παραγωγή των καπνοβιοµηχανιών το έτος  1948, το  «Ματσάγγος» 

διατηρούσε σταθερά τη δεύτερη θέση στο σύνολο των καπνοβιοµηχανιών της χώρας, µε  µ.ο. περίπου 

στις 210.000  κιλά το µήνα,  ακολουθώντας την πρώτη και µεγαλύτερη καπνοβιοµηχανία των αδελφών 

Παπαστράτου του Πειραιά, η παραγωγή της οποίας ήταν περίπου 220.000  κιλά το µήνα. Καπνική 

Επιθεώρησις, διάφορα τεύχη 1948. 
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καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος» να  απασχολεί συνολικά 1.692 άτοµα. Από 

αυτά, οι 1.179  είναι γυναίκες και οι 513 είναι άντρες.105  

     Το 1953 οι εργαζόµενοι στο «Ματσάγγος» ξεπερνάν πάλι τα 1750 άτοµα  

και η παραγωγή φτάνει γύρω στις 200.000  κιλά το µήνα.106 Το 1954, 

σύµφωνα µε στοιχεία που δίνει η διεύθυνση της καπνοβιοµηχανίας, το 

απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται στα 1.850 άτοµα, -εργατοϋπάλληλοι 

άνδρες και γυναίκες-και η µηνιαία παραγωγή τσιγάρων 180.000 – 200.000 

χιλιόγραµµα.107   

       Από το 1955 και εξής το  προσωπικό συρρικνώνεται διαρκώς, αν και 

παρατηρούνται  διάφορες αυξοµειώσεις ανά περιόδους. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της εφηµερίδας «Θεσσαλίας», τον Ιανουάριο του 1956 οι εργαζόµενοι της 

καπνοβιοµηχανίας –εργάτες και υπάλληλοι- είναι 1.389 άτοµα, ενώ τον 

Αύγουστο του ίδιου έτους σηµειώθηκε  νέα µείωση και οι εργατοϋπάλληλοι 

του Ματσάγγου δεν ξεπερνούσαν  τα 1200 άτοµα.108  

                                                 
105 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Αριθµός καταστηµάτων και απασχολουµένων κατά την 

απογραφήν προσώπων κατά κλάδους: Απρίλιος 1951, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1955, σ.211. Έχει 

εύστοχα επισηµανθεί ότι οι απογραφές δεν αποτελούν ‘αντικειµενική’ καταγραφή της 

πραγµατικότητας, αλλά κοινωνικές κατασκευές. Ο Π. Πιζάνιας  αναφερόµενος στην απογραφή του 

1928 για τα επαγγέλµατα υπογραµµίζει, πως οι αριθµοί αποδίδουν µια αυστηρή εικόνα της κοινωνικής 

οργάνωσης καλά καταµερισµένης σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες .Στη συνέχεια 

διατυπώνει την υπόθεση  πως οι αριθµοί ίσως να  υποδηλώνουν την προτίµηση των συντακτών τους 

για µια σαφή επαγγελµατική οργάνωση του ενεργού πληθυσµού, αλλά και τη δογµατική αντίληψή 

τους ότι οι απογραφές  είναι πιστή απεικόνιση της κοινωνίας. Π. Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων. Η 

τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα τον µεσοπόλεµο, Θεµέλιο, Αθήνα 1993, σ.6-7. Ο Κ. 

Φουντανόπουλος επίσης υποστηρίζει πως οι απογραφές «…φιλτράρουν την πραγµατικότητα µέσα από 

αντιλήψεις σχετικά µε το χαρακτήρα της εργασίας και απηχούν κυρίαρχες ιδεολογίες, ιδίως σε ότι 

αφορά τη συµπεριφορά των γυναικών και το ρόλο τους στην κοινωνία». Κ. Φουντανόπουλος, Εργασία 

και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη…ό.π.,σ.64-65. Ωστόσο, φαίνεται πως πολλές φορές µια 

‘δεύτερη’ ανάγνωσή  των απογραφών  µπορεί να µας οδηγήσει στη διατύπωση ορισµένων υποθέσεων. 

Σε κάθε περίπτωση η προσεκτική διαχείρισή τους βοηθά στην ιστορική έρευνα.  
106  Ταχυδρόµος, 1/5/53. 
107 Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας, Αρχείο ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, φακ.271.  
108 Θεσσαλία, 3/3/57. Παρά τις απολύσεις και τη µείωση του προσωπικού που παρατηρείται µεταξύ 

Ιανουαρίου και Αυγούστου του 1956, η παραγωγή ωστόσο σηµειώνει αύξηση. Τον Ιανουάριο η 

παραγωγή ήταν 129.000 κιλά ενώ τον Αύγουστο έφτανε στις 151.218 κιλά. Θα µπορούσε να υποθέσει 

κανείς πως τη συγκεκριµένη περίοδο είτε  το εργοστάσιο βασίζεται σε ένα σύστηµα µεγαλύτερης 
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     Ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 1957, πληροφορούµαστε µέσα 

από επιστολή του «Συλλόγου Εργαζοµένων Καπνοβιοµηχανίας Βόλου» προς 

το Εργατικό Κέντρο Βόλου σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου, ότι οι 

εργατοϋπάλληλοι ανέρχονται στα 1.500 άτοµα.109 Επρόκειτο για την τελευταία 

περίοδο κατά την οποία το εργοστάσιο φαίνεται να απασχολεί τόσο µεγάλο 

αριθµό ατόµων. 

     Η δεκαετία του 1950 «έκλεισε» σηµειώνοντας σηµαντική µείωση των 

εργαζοµένων στο «Ματσάγγος»: τον Αύγουστο του 1959, σύµφωνα µε 

στοιχεία που προκύπτουν µέσα από µισθολογικό κατάλογο της επιχείρησης, 

το συνολικό «εργατοτεχνικόν προσωπικόν της καπνοβιοµηχανίας» είναι 953 

άτοµα: 685 είναι οι εργάτριες και 268 οι εργάτες.110 Παρά τα προβλήµατα που 

θα αντιµετωπίσει η καπνοβιοµηχανία, την επόµενη δεκαετία και ως το 

οριστικό κλείσιµο του εργοστασίου το 1972, διατηρεί αρκετά µεγάλο αριθµό 

εργατικού δυναµικού, που είναι  κατά µέσο όρο  800 µε  900  άτοµα. 

     Η καταγραφή και ο εντοπισµός ενός εργατικού δυναµικού φαίνεται πως 

ενέχει δυσκολίες  και κρύβει και αρκετές «παγίδες».Σε κάθε περίπτωση 

θεωρώ πως πρέπει -εκτός άλλων επισηµάνσεων- να έχουµε υπόψη µια 

σηµαντική παράµετρο. Το ζήτηµα της περιστασιακής εργασίας. Όπως θα 

δούµε, η οργάνωση της εργασίας στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος 

διευκόλυνε την περιστασιακή απασχόληση. ΄Ενα µεγάλο ποσοστό ανθρώπων 

εργαζόταν περιστασιακά στο συγκεκριµένο εργοστάσιο,  γεγονός που πολλές 

φορές ίσως να καθιστούσε τον αριθµό των εργατών και των εργατριών, που 

απασχολούταν εκεί  διαφορετικό  από ό,τι παρουσιαζόταν συνήθως από 

διάφορους φορείς. 

     Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη παρένθεση, θα ήθελα να υπογραµµίσω πως 

σε τελική ανάλυση δε µας ενδιαφέρει τόσο να εντοπίσουµε τον «πραγµατικό» 

και ακριβή αριθµό του εργατικού δυναµικού, όσο  να προσεγγίσουµε -µέσα 

από µία ενδεικτική τάξη µεγέθους- την εξέλιξη του όγκου και της 

φυσιογνωµίας του. Μελετώντας ένα  δείγµα  θα µπορέσουµε να κάνουµε 
                                                                                                                                            
έντασης εργασίας ή εισάγονται νέες µηχανές που µειώνουν την ανάγκη για εργατικό δυναµικό. Για το 

συγκεκριµένο ζήτηµα θα επανέλθουµε παρακάτω.    
109 Αρχείο Εργατικού Κέντρου Βόλου, Σύλλογος Εργαζοµένων Καπνοβιοµηχανίας Βόλου, 1/8/1957. 
110Αρχείο Εργατικού Κέντρου Βόλου, Κατάστασις καταβαλλοµένων ηµεροµισθίων εις το 

εργατοτεχνικόν προσωπικόν της Καπνοβιοµηχανίας, Αύγουστος 1959. 
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υποθέσεις και εικασίες, να δείξουµε «τάσεις» και «συµπεριφορές» και να 

αναπτύξουµε γενικότερους προβληµατισµούς για τα ζητήµατα που µας 

απασχολούν.  

     Προκειµένου λοιπόν  να σχηµατίσουµε µια εικόνα της φυσιογνωµίας του 

εργατικού δυναµικού της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος, θα 

χρησιµοποιήσουµε ένα δείγµα 285 ανθρώπων -από τα “∆ελτία Μητρώου 

Προσωπικού” της καπνοβιοµηχανίας Mατσάγγος - που δούλεψαν  στο 

συγκεκριµένο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.  Όλοι   

αποτελούσαν τµήµα του εργατικού δυναµικού της επιχείρησης κατά την 

µεταπολεµική περίοδο. Εργάζονταν δηλαδή στην καπνοβιοµηχανία  κατά τη 

διάρκεια της περιόδου που απασχολεί κυρίως αυτή την εργασία.  

     Παρατηρήσαµε νωρίτερα πως το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού 

δυναµικού της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος», σε όλες τις χρονικές 

περιόδους, αποτελούνταν από γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εργατριών σε σχέση µε του εργάτες, όπως είναι φυσικό, αποτυπώνεται και 

στο δείγµα που θα επεξεργαστούµε. Έτσι, από τους 285 εργαζόµενους  που 

εξετάζουµε µόλις οι 66 είναι άντρες, ενώ το µεγαλύτερο τµήµα, δηλαδή 219 

άτοµα, είναι γυναίκες. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από: Γ.Α.Κ. Μαγνησίας, Αρχείο Εργατικού Κέντρου Βόλου, 

Αρχείο «Ματσάγγου», Εφ. «Ταχυδρόµος», Εφ. «Θεσσαλία». 
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Καταγωγή 
     

     Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά  ο τόπος καταγωγής των 285 

εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος», όπως εµφανίζεται στο 

«∆ελτίο».Παρατηρούµε, πως το µεγαλύτερο τµήµα των εργατών και των 

εργατριών, δηλαδή τα 111 άτοµα από τα 285 του δείγµατος, αναφέρει  ως 

τόπο  καταγωγής την πόλη του Βόλου,. Από αυτά τα 111 άτοµα, οι 90 είναι 

γυναίκες και οι υπόλοιποι 21 άνδρες. Τα χωριά του Πηλίου φαίνεται πως 

«τροφοδοτούν» µε εργατικό δυναµικό  την καπνοβιοµηχανία του Βόλου: 35 

εργάτριες και 12 εργάτες προέρχονται από  διάφορα κοντινά ή περισσότερο 

αποµακρυσµένα  χωριά του Πηλίου.  

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
Καταγωγές  εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος»  

κατά τη µεταπολεµική περίοδο.   

 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ  ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΛΟΣ 21 90 111 

ΠΗΛΙΟ 12 35 47 

Μ.ΑΣΙΑ 3 45 48 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 2 6 8 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ) 12 28 40 
ΆΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 15 10 25 

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1 5 6 
                                                              Σύνολα:              66                 219             285 

 

                            ∆είγµα 285 εργατών και εργατριών. 

               Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 
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     Σύµφωνα επίσης  µε τα στοιχεία του πίνακα  3, 40 άτοµα  που   

εργάστηκαν στο «Ματσάγγος» κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλίας. (28 γυναίκες και 12 άνδρες).Τα 15 από αυτά  προέρχονται από τις 

τρεις γειτονικές πόλεις (Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα) και οι υπόλοιποι 25 

από διάφορες κωµοπόλεις και χωριά των τεσσάρων νοµών της θεσσαλικής 

ενδοχώρας.111 Βλέπουµε λοιπόν πως η ίδια η πόλη του Βόλου -στο 

µεγαλύτερο βαθµό-, καθώς επίσης τα χωριά του Πηλίου και το γεωγραφικό 

διαµέρισµα της Θεσσαλίας αποτελούν  τους τόπους καταγωγής, από όπου 

προέρχεται το µεγαλύτερο τµήµα του δείγµατος των εργατών και των 

εργατριών της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος». Συνολικά δηλαδή οι 198 

εργαζόµενοι από τους 285.  

     Ο τόπος καταγωγής ωστόσο του  εργατικού  δυναµικού του «Ματσάγγου» 

δεν περιορίζεται στα πλαίσια της πόλης του Βόλου και των γειτονικών νοµών. 

Ένα µεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εργάστηκε στην καπνοβιοµηχανία  

ήταν πρόσφυγες, πρώτης ή δεύτερης γενιάς. Πιο συγκεκριµένα, ο πίνακας 3 

δείχνει πως 48 άτοµα, εκ των οποίων οι 45 είναι γυναίκες και µόλις 3 είναι 

άνδρες, κατάγονται  από την Μ. Ασία . Αν τώρα σε αυτό το νούµερο 

προσθέσουµε τους 8 εργαζόµενους από την Κωνσταντινούπολη -6 εργάτριες 

και 2 εργάτες- και 6 ακόµα πρόσφυγες  οι οποίοι προέρχονται από διάφορα  

µέρη του εξωτερικού -5 εργάτριες και έναν εργάτη-, ο αριθµός των ανθρώπων 

προσφυγικής καταγωγής ανέρχεται συνολικά σε 62 άτοµα. Τέλος, 25 

άνθρωποι  κατάγονται από διάφορες πόλεις και χωριά της Ελλάδας. Οι 15 

από αυτούς είναι άνδρες και οι 10 γυναίκες. 

     Στα γραφήµατα 1 και 2 παρουσιάζεται χωριστά σε ποσοστά η καταγωγή 

των εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία µε βάση το φύλο. Όσον αφορά 

στους εργάτες (γραφ.1), βλέπουµε πως το 31% του ανδρικού πληθυσµού του 

δείγµατος κατάγεται από το Βόλο. Το 23% προέρχεται από διάφορες πόλεις 

και χωριά  της Ελλάδας,(εκτός Θεσσαλίας). Ακολουθούν οι περιοχές   του   

Πηλίου  και   της   Θεσσαλίας  µε  ίδιο   ποσοστό,   από    18% αντίστοιχα.  Το  

 

 

 

                                                 
111 Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
 

Καταγωγή εργατών στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος» 
 κατά τη  µεταπολεµική περίοδο . 

 

ΑΝ∆ΡΕΣ
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Μ.ΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΆΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 
∆είγµα 66 εργατών. 

                   Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
 

Καταγωγή εργατριών στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος»   
κατά τη  µεταπολεµική περίοδο. 
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                                                         ∆είγµα 219 εργατριών. 

                   Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 
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υπόλοιπο 10%  είναι προσφυγικής καταγωγής: 5% από τη Μ. Ασία, 3% από 

την Κωνσταντινούπολη και  2% από άλλες χώρες. 

     Για τις εργάτριες  (γραφ.2) παρατηρούµε, πως το µεγαλύτερο ποσοστό, 

δηλαδή το 40%  κατάγεται από το Βόλο. Όπως διαπιστώσαµε για  τους 

εργάτες, έτσι και το µεγαλύτερο τµήµα του γυναικείου εργατικού δυναµικού 

του «Ματσάγγου», µε βάση  το δείγµα µας, προέρχεται από το Βόλο. Το 21% 

των γυναικών κατάγεται από τη Μ. Ασία. Μαζί µε τις υπόλοιπες εργάτριες 

προσφυγικής καταγωγής (Κωνσταντινούπολη), το ποσοστό των προσφύγων 

εργατριών στο «Ματσάγγος» ανέρχεται στο 24%. Είναι εµφανές πως το 

προσφυγικό στοιχείο στην καπνοβιοµηχανία του Βόλου είναι πολύ πιο 

«έντονο» µεταξύ των εργατριών σε σχέση µε ότι ισχύει για τους άνδρες 

εργάτες.  

     Ολοκληρώνοντας την «ανάγνωση» του γραφήµατος 2, βλέπουµε πως το 

16% των γυναικών του δείγµατός µας κατάγεται από κάποια περιοχή της  

θεσσαλικής ενδοχώρας και το 13% από τα χωριά του Πηλίου. Αντίθετα από 

ότι διαπιστώσαµε  για τους άνδρες, όπου το 23% επί του συνόλου των 

εργατών του δείγµατος κατάγεται από κάποια  πόλη ή χωριό της Ελλάδας 

(εκτός Θεσσαλίας),µόλις το 5% των γυναικών της καπνοβιοµηχανίας 

κατάγεται  από  κάποιο άλλο µέρος της χώρας, πόλη ή χωριό. 

     Tα στοιχεία που µέχρι τώρα παρουσιάστηκαν παρέχουν µια 

δειγµατοληπτική εικόνα της καταγωγής του εργατικού δυναµικού της 

καπνοβιοµηχανίας «Ματσαγγος». Όπως φαίνεται από το δείγµα που 

εξετάζουµε, κυρίως η ίδια η πόλη του Βόλου «προµηθεύει» µε εργάτες και 

κυρίως µε  εργάτριες τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

των εργατριών και των εργατών, που βρίσκονται στο εργοστάσιο κατά την 

µεταπολεµική περίοδο, κατάγονταν από την πόλη του Βόλου.  

     Ο Βόλος από τις αρχές του 20ου αι. εξελίσσεται σε µια από τις 

σηµαντικότερες βιοµηχανικές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.112 Ο  

πληθυσµός τη πόλης αυξάνεται: το 1907  οι κάτοικοι του Βόλου είναι 23.563  

                                                 
112 Για τη βιοµηχανική ανάπτυξη του Βόλου  βλ. σχ. Α. ∆ηµόγλου, «Συγκρότηση και εξέλιξη της 

βιοµηχανίας του Βόλου» στο Θ. Μαλούτας (επιµ.), Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας, 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995 και Ν. Κολιού, Η βιοµηχανία του Βόλου…,ό.π. 
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και το 1920 ξεπερνούν τους 30.000.113 Καθώς η πόλη αναπτύσσεται, µια 

δεύτερη γενιά  κατοίκων που γεννήθηκαν  εκεί στις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αι. αποτέλεσαν στη συνέχεια την εργατική δύναµη της πόλης. Αρκετοί από 

αυτούς, κυρίως γυναίκες, εργάστηκαν   στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος». 

     Τα χωριά της Θεσσαλίας και του Πηλίου «τροφοδότησαν» επίσης µε 

εργατικό δυναµικό τη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία. Το 30,5% -επί του συνόλου 

του δείγµατός µας- των ανθρώπων που εργάστηκαν στο Ματσάγγο 

κατάγονταν  από κάποιο  αγροτικό  περιβάλλον της θεσσαλικής ενδοχώρας ή 

του Πηλίου. Γενικότερα, οι µεταποιητικές µονάδες που αναπτύχθηκαν στο 

Βόλο από το πρώτο τέταρτο του αιώνα –κλωστοϋφαντουργίες, 

σιδηροβιοµηχανίες, µηχανουργία κ.α. – και λειτούργησαν εκεί άλλες για  

περισσότερο χρονικό διάστηµα και άλλες για λιγότερο κατά τον 20ο αι., 

αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους κατοίκους κυρίως των γειτονικών  περιοχών, 

της θεσσαλικής ενδοχώρας και των χωριών του Πηλίου. 114  

     Οι λόγοι µετάβασης αγροτικών πληθυσµών προς τα αστικά κέντρα 

ποικίλουν και διαφέρουν  από εποχή σε εποχή.115 Η πόλη ωστόσο φαίνεται 

πως γενικότερα ασκεί µια «ελκτική δύναµη», προς τα αγροτικά στρώµατα 

καθώς παρουσιάζεται πολλές φορές ως ο ιδανικός τόπος εξεύρεσης 

εργασίας. Όπως παρατηρούµε και µέσα από την περίπτωση του 

                                                 
113 Για την πληθυσµιακή εξέλιξη του Βόλου και των άλλων των ελληνικών  πόλεων µεταξύ των ετών 

1907-1940  βλ. σχ.  Χ. Λούκος, «Μικρές και µεγάλες πόλεις», στο  Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της 

Ελλάδας του 20ου αι., τόµος Β1΄, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ.137. 
114 Βλ. σχ. Α. ∆ηµόγλου, «Συγκρότηση και εξέλιξη της Βιοµηχανίας του...», ό.π., σ. 139-140. 
115 Γενικότερα, έχει υποστηριχθεί από την ιστοριογραφία πως στην  ελληνική περίπτωση, κατά την 

πρώτη περίοδο της εκβιοµηχάνισης, δεν απαντάται το φαινόµενο της «αγροτικής εξόδου», της 

διάλυσης δηλαδή των αγροτικών ισορροπιών και της µετατροπής των κατεστραµµένων αγροτών σε 

βιοµηχανικούς εργάτες στην πόλη. Βλ. σχ. Β. Παναγιωτόπουλος, «Αγροτική έξοδος και σχηµατισµός 

της εργατικής δύναµης», Νεοελληνική πόλη. Οθωµανικές κληρονοµιές και Ελληνικό κράτος, τ.Β΄, 

Αθήνα 1985, σ.521-531. Η Χ.Αγριαντώνη, αναφερόµενη στις απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην 

Ελλάδα -τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.-,  έχει υποστηρίξει πως σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να 

µιλήσουµε για «αγροτική έξοδο». Ακόµα και για  την περίοδο των απαρχών της εκβιοµηχάνισης, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια, «…η βιοµηχανία που γεννιέται δεν διαθέτει απεριόριστες µάζες  

‘εξαθλιωµένων’ που να συρρέουν στις πόλεις σε αναζήτηση µιας οποιασδήποτε απασχόλησης». Βλ. 

σχ. Χ.Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης…ό.π., σ.193. 
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«Ματσάγγος», κυρίως  άνδρες αλλά και σε µικρότερο βαθµό  γυναίκες, που 

κατάγονταν από αγροτικά περιβάλλοντα εργάστηκαν στη συγκεκριµένη  

καπνοβιοµηχανία.116 

     Έχει επισηµανθεί από την άλλη µεριά, πως πιθανόν οι προοπτικές της 

επαγγελµατικής αποκατάστασης που προσφέρει το αστικό περιβάλλον να µην 

είναι το µοναδικό κίνητρο των µεταναστών αγροτικής προέλευσης. Η 

προσδοκώµενη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην πόλη, η εξασφάλιση 

κοινωνικής θέσης και η επιθυµία για διαφυγή από το στενό πλαίσιο της 

κοινωνίας του χωριού µπορούν να θεωρηθούν ως σοβαρά κίνητρα 

µετανάστευσης αγροτικών πληθυσµών προς την πόλη. 117 Τέλος, θα πρέπει 

να λάβουµε υπόψη και µια ακόµη  παράµετρο: το ζήτηµα της εποχικής 

εργασίας. Ίσως  υπήρχε  ένα τµήµα αγροτικού πληθυσµού, που έρχεται στο 

Βόλο κατά περιόδους, ανάλογα µε την εποχική δουλειά στο Ματσάγγο και τις 

αγροτικές δουλειές του. Το θέµα παραµένει ανοιχτό για περεταίρω 

διερεύνηση. 

 

 

Το προσφυγικό εργατικό δυναµικό του «Ματσάγγου» 
 

     Μεταξύ 1920 και 1928 ο πληθυσµός του Βόλου αυξήθηκε  κατά 59,4%.Πιο 

συγκεκριµένα βλέπουµε πως το 1920 η πόλη έχει 30.046 κατοίκους. Οχτώ 

χρόνια αργότερα  το πολεοδοµικό συγκρότηµα του Βόλου, το οποίο  το 1928   

περιλαµβάνει το Βόλο µαζί µε τη νεοϊδρυθείσα προσφυγική πόλη της 

Ν.Ιωνίας, έφτασε  στους 47.892 κατοίκους: Oι 41.706 από αυτούς διαµένουν 

στο Βόλο και οι 6.186 στη Ν.Ιωνία.118  

     Από το 1921 ο Βόλος γίνεται χώρος υποδοχής µεγάλου αριθµού 

προσφύγων που δηµιούργησε η Μικρασιατική Καταστροφή. Συνολικά µεταξύ 

                                                 
116 Για το συγκεκριµένο ζήτηµα βλ. σχ. Jean-Luc Pinol, Ο κόσµος των πόλεων το 19ο αι., Αθήνα 2000.  

Σχετικά µε ζητήµατα νοοτροπίας που αφορούν στην µετανάστευση των αγροτικών πληθυσµών προς 

τις πόλεις,  βλ. επίσης Π. Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων..,ό.π., σ.104-105. 
117 Βλ. σχ. Ζ. Σαλίµπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική…,ό.π., σ.34-35. 
118 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Πληθυσµός πόλεων εχουσών το 1951 10.000 κατοίκους και άνω: 

Απογραφές 1920,1928,1940 και 1951, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1955, σ.12. 
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των ετών 1921 έως 1924 θα φτάσουν γύρω στους 17.500 πρόσφυγες.119 Από 

αυτούς, σύµφωνα µε τη απογραφή του 1928, οι 11.945 εγκαταστάθηκαν 

µόνιµα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Βόλου. Οι υπόλοιποι φαίνεται πως  

αναζήτησαν  άλλο τόπο µόνιµης διαµονής. Θα πρέπει να σηµειωθεί τέλος, 

πως ορισµένοι  από τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες πέθαναν κατά τη 

διάρκεια της προσωρινής διαµονής τους  σε πρόχειρους καταυλισµούς.120 

    Οι 6.186 πρόσφυγες  εγκαταστάθηκαν στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, 

δηµιουργώντας έτσι  τον µεγαλύτερο προσφυγικό συνοικισµό, τη Ν. Ιωνία, ο 

οποίος στη συνέχεια εξελίχθηκε  σε µια νέα πόλη.121 Ένας µεγάλος αριθµός 

επίσης προσφύγων συγκεντρώθηκε  στις παρυφές του βόρειου  τµήµατος της 

πόλης του Βόλου, όπου στεγάστηκε  σταδιακά σε αυτοσχέδιες παράγκες από 

ευτελή υλικά.122 Εκεί δηµιουργήθηκε η δεύτερη µεγαλύτερη προσφυγική 

συνοικία της πόλης,  ο προσφυγικός συνοικισµός της οδού Ιωλκού.123  

                                                 
119Συγκεκριµένα  έφτασαν  τρία «κύµατα» προσφύγων από τη Μ. Ασία στο Βόλο µεταξύ των ετών 

1921-1924. Το πρώτο «κύµα» ήρθε το 1921, µεταφέροντας περίπου 5.500 ανθρώπους από την περιοχή 

της Νικοµήδειας. Το 1922 περίπου 8.000 πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στο λιµάνι του Βόλου, 

µεταφερόµενοι από τις περιοχές της  Σµύρνης και της Ιωνίας. Τέλος ακολούθησαν  το 1924  οι 

«ανταλλάξιµοι» πρόσφυγες: 4.022 πρόσφυγες από τη Καππαδοκία και από τη Σαµψούντα του Πόντου 

έφτασαν  στην πόλη το Σεπτέµβριο του 1924. 
120Στην εφηµερίδα «Ταχυδρόµος» διαβάζουµε σχετικά πως τον Ιανουάριο του 1924 τριάντα 

πρόσφυγες, οι οποίοι  έµεναν στις καπναποθήκες, στη συνοικία της  Μεταµορφώσεως προσβάλλονται 

και πεθαίνουν από εξανθηµατικό τύφο. Ταχυδρόµος, 11/1/1924. Τον Νοέµβριο του 1924,  ο 

«Ταχυδρόµος» κάνει λόγο για άλλους  270 θανάτους, λόγω δυσεντερίας σε πρόχειρο προσφυγικό 

καταυλισµό. Ταχυδρόµος, 5/11/1924.  Είναι πολύ πιθανό να έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά 

θανάτων µεταξύ των προσφύγων, που δεν έχουν καταγραφεί από τον τοπικό τύπο.  
121 Τα επίσηµα «εγκαίνια» της νέας πόλης έγιναν στις 28/12/1924. Γενικότερα για τη δηµιουργία της  

Ν. Ιωνίας Βόλου  βλ. σχ.,  Ο. ∆ακούρα-Βογιατζόγλου, «Η γέννηση και η ανάπτυξη  µιας πόλης της 

σιωπής», στο Χ. Λούκος (επιµ.), Η πόλη στους νεότερους χρόνους, Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις 

19ος – 20ος  αι., Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 2000, σ.109-130. 
122 Η αποµόνωση µεγάλου µέρους του προσφυγικού στοιχείου, µε την εγκατάστασή του στις παρυφές 

της πόλης δεν παρατηρείται µόνο στο Βόλο, αλλά σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδας που 

δέχθηκαν πρόσφυγες. Βλ. σχ.  Α. Γερόλυµπου, «Inter-war town planning and the refugee problem in 

Greece», στο R. Hirschon (επιµ.), Crossing the Aegean, Berghahn Books, Οξφόρδη 2003, σ.133-143, 

Για την Αθήνα και τον Πειραιά πιο συγκεκριµένα, βλ. σχ. Β. Γκιζελή, «Η κοινωνική ένταξη των αστών 

προσφύγων στην πόλη», ∆ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ.9, Αθήνα 1992, σ.61-77, Φ. 

Γεωργακοπούλου, «Πρόσφυγες και κοινωνική κατοικία: Η στέγαση των προσφύγων στην Αθήνα και 
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     Οι δύο συγκεκριµένες περιοχές, η Ν.Ιωνία και ο συνοικισµός Ιωλκού 

«εµφανίζονται»  πολλές φορές καταγεγραµµένες µέσα στα ∆ελτία Μητρώου 

Προσωπικού της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος», δίπλα στην ένδειξη  

«διεύθυνση κατοικίας των εργατών και των εργατριών», γεγονός που µαρτυρά 

την προσφυγική καταγωγή ενός σηµαντικού τµήµατος του εργατικού 

δυναµικού της επιχείρησης, όπως επίσης καταδεικνύει και τη χωροταξική 

τοποθέτησή  του στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης.124  

     Ο λόγος που χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν µόνιµα στο Βόλο 

φαίνεται πως ήταν η ελπίδα της επαγγελµατικής αποκατάστασης.125 Το 

µεγαλύτερο µέρος των προσφύγων απασχολήθηκε   κυρίως στο δευτερογενή 

τοµέα της πόλης και πιο συγκεκριµένα στα εργοστάσια υφαντουργίας  και 

στους δύο κλάδους του καπνού: την κατεργασία και τη σιγαροποιία.126 Αν 

                                                                                                                                            
στον Πειραιά», στο Γ.Τζεδόπουλος (επιµ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην 

Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Ι.Μ.Ε., Αθήνα 2003, σ.74-103. 
123 Βλ. σχ. Χ. Χαρίτος (επιµ.), Βόλος, 1881-1955, Ο χώρος και οι άνθρωποι, Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 

2004, σ.167-168. Για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στους προσφυγικούς συνοικισµούς της Ν. Ιωνίας 

και της Ιωλκού για την περίοδο του µεσοπολέµου βλ. σχ. Α. Τριγκώνης, Χρονικά του Βόλου, Βόλος 

1934, σ. 38-40. 
124 Αρχείο «Ματσάγγου», ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 110 άνθρωποι από τους 285 του δείγµατός 

µας κατοικούν στην Ν. Ιωνία και στον προσφυγικό συνοικισµό της οδού Ιωλκού. Οι 90 στη Ν. Ιωνία 

και οι 20 στο συνοικισµό της Ιωλκού. Η συγκέντρωση εργατών στις νέες προσφυγικές συνοικίες  δεν 

παρατηρείται φυσικά µόνο στο Βόλο αυτή την περίοδο.  Η Λ. Παπαστεφανάκη αναφερόµενη στον 

Πειραιά επισηµαίνει,  πως στις νέες προσφυγικές συνοικίες που αναπτύσσονται γύρω από την πόλη  

παρατηρείται σηµαντική πύκνωση του εργατικού πληθυσµού. Βλ. σχ. Λ. Παπαστεφανάκη, «Όψεις της 

εργατικής εγκατάστασης στον Πειραιά στη δεκαετία του 1930» στο Χ. Λουκος (επιµ.), Η πόλη στους 

νεότερους χρόνους: Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος – 20οςαι.),  Πρακτικά β΄ ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου, Αθήνα 1997, σ.473-489. 
125 Οι πρόσφυγες δεν έρχονταν συνήθως µόνοι τους στην Ελλάδα, ιδίως όταν έφταναν  κατά κύµατα, 

όπως για παράδειγµα  οι ανταλλάξιµοι: τους «τοποθετούσαν» κατά οµάδες κεντρικά, ανάλογα µε τις 

εκτιµήσεις για τις δυνατότητες της περιοχής όπου επρόκειτο να εγκατασταθούν. Για το ζήτηµα της 

προσφυγικής εγκατάστασης βλ. σχ.  Γ.Τζεδόπουλος (επιµ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες 

πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Ι.Μ.Ε., Αθήνα 2003. 
126 Ωστόσο, όπως επισηµαίνει και η Α. Κονταξή, αρκετοί ήταν εκείνοι οι πρόσφυγες, οι οποίοι 

απασχολήθηκαν στο µικρεµπόριο, ανοίγοντας µικροµάγαζα για την κάλυψη των βασικών αναγκών της 

προσφυγικής κοινότητας ή ακόµα και µικροκαταστήµατα στην κεντρική αγορά της πόλης. Βλ. σχ. Α. 

Κονταξή, «∆ιαδικασίες ένταξης των µικρασιατών προσφύγων α΄ και β΄ γενιάς στην πόλη του Βόλου» 
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λάβουµε υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που µας δίνει η απογραφή του 1928, 

τότε το 57% του καπνεργατικού δυναµικού στο Βόλο αποτελούνταν από 

πρόσφυγες και από αυτούς το 77% ήταν γυναίκες.127 

     Το παραπάνω  φαινόµενο, η συγκέντρωση δηλαδή γυναικείου εργατικού 

δυναµικού –προσφυγικού κυρίως αλλά όχι µόνο-  στους δύο κλάδους του 

καπνού και στο χώρο της υφαντουργίας, δεν εντοπίζεται  µόνο στο Βόλο αλλά 

σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύµφωνα µε την Ε.Αβδελά, πολλές γυναίκες -

νεαρής κυρίως ηλικίας-  αποτέλεσαν τµήµα του εργατικού δυναµικού των 

κλάδων της καπνοβιοµηχανίας και της υφαντουργίας, διευρύνοντας  έτσι τη 

συµµετοχή των γυναικών στο δευτερογενή τοµέα κατά την περίοδο του 

µεσοπολέµου.128 

     Η συγκεκριµένη επισήµανση της Ε.Αβδελά  επιβεβαιώνεται  µέσα από το 

αρχείο «Ματσάγγου». Όπως είδαµε νωρίτερα το 26% -του δείγµατός µας- των 

εργατριών της βολιώτικης καπνοβιοµηχανίας κατά τη µεταπολεµική περίοδο 

αποτελούσαν γυναίκες προσφυγικής καταγωγής. Ένα µέρος  αυτών των 

γυναικών «έπιασαν» δουλειά  πρώτη φορά στο εργοστάσιο «Ματσάγγος», 

κατά την περίοδο του µεσοπολέµου. Πιο συγκεκριµένα, από τις 45  εργάτριες 

του δείγµατός µας προσφυγικής καταγωγής, οι 21 προσελήφθηκαν για πρώτη 

φορά µεταξύ των ετών 1923-1938. Οι 11 από αυτές ήταν κορίτσια ηλικίας 

µεταξύ 11 έως 13 ετών. Οι υπόλοιπες 24 από τις 45 εργάτριες προσλήφθηκαν 

αργότερα. Όλες ωστόσο αποτέλεσαν τµήµα του εργατικού δυναµικού του 

«Ματσάγγου» κατά την µεταπολεµική περίοδο.Aς παρακολουθήσουµε στη 

συνέχεια τρεις περιπτώσεις, όπως είναι καταγεγραµµένες στα ∆ελτία 

Μητρώου Προσωπικού της καπνοβιοµηχανίας. 

     Η Β. Μπογιατζόγλου γεννήθηκε στη Μ. Ασία το 1893. Τον  Οκτώβριο του  

1925, σε ηλικία 32 ετών εργάστηκε  για πρώτη φορά στην καπνοβιοµηχανία 

του Βόλου, από όπου αποχώρησε  για άγνωστους λόγους τον Μάρτιο του 

1929. Επαναπροσληφθεί  τον Μάιο του 1930 και αποχώρησε  δύο µήνες 

αργότερα. Το ∆εκέµβριο του 1930 προσελήφθηκε  για τρίτη φορά και θα 
                                                                                                                                            
στο Χ. Λούκος (επιµ.), Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος -20ος 

αι.), Πρακτικά β΄ διεθνούς συνεδρίου, Αθήνα 1997, σ.507-511.  
127 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή Βιοµηχανίας, Αθήνα 1928. 
128 Ε. Αβδελά, «Οι γυναίκες, κοινωνικό ζήτηµα» στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδος στον 

20ο αιώνα, τόµος Β1, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ. 343. 
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παραµείνει στο εργοστάσιο µέχρι το Φεβρουάριο του 1933. Η τελευταία 

πρόσληψή της πριν τον πόλεµο ήταν  τον Αύγουστο του 1933.Τον Ιούνιο του 

1936 αποχωρεί για άλλη µια φορά. Οχτώ χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 

1944, η Β.Μπογιατζόγλου επανέρχεται στο εργοστάσιο και εργάστηκε  εκεί 

σταθερά  για 15 χρόνια. Τον Αύγουστο του 1959 απολύθηκε οριστικά. 129 

     Η Α. Μεϊµαρίδου γεννήθηκε στη Μ.Ασία το 1918. Το 1929 σε ηλικία µόλις 

11 ετών εργάστηκε πρώτη φορά στο «Ματσάγγος». Παρέµεινε εκεί  µέχρι τον 

Ιούνιο του 1942, συµπληρώνοντας 13 χρόνια συνεχούς εργασίας. Στις 23 

∆εκεµβρίου του 1943 επαναπροσλήφθηκε  και αποχώρησε  λίγες µέρες 

αργότερα, στις 9 Ιανουαρίου του 1944. Η τρίτη πρόσληψή της θα γίνει τον 

Ιανουάριο του 1949. Έφυγε οριστικά από την καπνοβιοµηχανία τον Απρίλιο 

του 1955 λόγω ασθενείας.130      

     Η Α. Ματσούκα γεννήθηκε στη Μ.Ασία το 1912. Τον Νοέµβριο  του  1924, 

σε ηλικία 12 ετών,   «έπιασε»  δουλειά στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία, όπως 

πληροφορούµαστε µέσα από το ∆ελτίο Μητρώου Προσωπικού του 

εργοστάσιο. Για 21 συνεχή χρόνια εργάστηκε συνεχώς και «αποχώρησε 

οικιοθελώς» -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην καρτέλα της-  τον Μάιο 

του 1945. Τον Νοέµβριο του 1946 επαναπροσλήφθηκε. Απολύθηκε οριστικά 

τον  Οκτώβριο του 1957.131 

    Οι παραπάνω περιπτώσεις καθώς  παρουσιάζουν µια εικόνα των 

εργατριών προσφυγικής καταγωγής  του «Ματσάγγου»,  θίγουν παράλληλα 

µια σειρά ερωτηµάτων  που αφορούν γενικότερα στο εργατικό δυναµικό της 

επιχείρησης: το ζήτηµα της ηλικίας «εισόδου» των εργατών και των εργατριών  

στο εργοστάσιο, τo ζήτηµα της παιδικής εργασίας –πότε παρατηρείται και σε 

τι βαθµό-,όπως επίσης και το ζήτηµα της διάρκειας παραµονής των 

εργαζοµένων  στην επιχείρηση. 

 

 

 

 
                                                 
129 Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτίο Μητρώου Προσωπικού. 
130 Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτίο Μητρώου Προσωπικού. 
131 Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτίο Μητρώου Προσωπικού. 
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 Ηλικία 
 
     Το αρχείο «Ματσάγγου» και συγκεκριµένα τα ‘∆ελτία Μητρώου 

Προσωπικού’ µας προσφέρουν τη δυνατότητα να σχηµατίσουµε µια εικόνα 

γύρω από ζητήµατα που αφορούν στην ηλικία του εργατικού δυναµικού. Το 

πρώτο ερώτηµα  που µας  απασχολεί είναι η ηλικία εισόδου των εργατών και 

των εργατριών στην καπνοβιοµηχανία. 

     Για να εντοπίσουµε την ηλικία της «πρώτης» εισόδου των ανθρώπων, που 

εργάστηκαν στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία, αφαιρέσαµε τη χρονολογία του 

έτους γέννησης του κάθε εργαζόµενου από τη χρονολογία της πρώτης 

πρόσληψής του.  Στα ‘∆ελτία Μητρώου Προσωπικού’ της επιχείρησης 

αναγράφεται µε σαφήνεια τόσο η ηµεροµηνία γέννησης όσο και η χρονολογία 

της «πρώτης» πρόσληψης των εργατών και των εργατριών. Θα µπορούσε 

κανείς ωστόσο  να εκφράσει τις επιφυλάξεις του σχετικά µε την αξιοπιστία της 

συγκεκριµένης πηγής και για τα αριθµητικά δεδοµένα που επικαλείται. Σε ποιο 

βαθµό  οι άνθρωποι που εργάστηκαν στην καπνοβιοµηχανία δήλωναν την 

πραγµατική ηλικία γέννησής τους; Επίσης αναρωτιέται  κανείς εάν οι ίδιοι 

γνώριζαν την πραγµατική τους ηλικία. 

     Σε περιπτώσεις, όπου η ηλικία επηρέαζε και καθόριζε την εξασφάλιση 

εργασίας στην επιχείρηση, φαίνεται  λογική η υπόθεση  ότι    η πραγµατική 

ηλικία ίσως να «αποσιωπούταν», όταν δεν «ανταποκρινόταν»  στις 

απαιτήσεις της πρόσληψης. Για παράδειγµα, διαβάζουµε στην τοπική 

εφηµερίδα «Θεσσαλία» στις 19/7/1951 πως η καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος» 

σκοπεύει να  προσλάβει 50 εργάτριες. Το µοναδικό κριτήριο της πρόσληψης 

είναι η ηλικία: «Η καπνοβιοµηχανία Αδελφών Ματσάγγου θα προσλάβει πεντήκοντα 

εργάτριας, έστω και ανειδίκευτους, αρκεί µόνον να είναι ηλικίας από 18 µέχρι 25 ετών, 

διότι η φύσις της  εργασίας, εις ην θα απασχοληθούν, δεν επιτρέπει µικροτέραν ή 

µεγαλυτέραν ηλικίαν και δι’ αυτό τας τυχόν τοποθετησοµένας µε διάφορον ηλικίαν δεν 

θα τας δεχθώµεν».132  Μία υποψήφια εργάτρια λοιπόν  προκειµένου να 

εξασφαλίσει µια θέση εργασίας στην καπνοβιοµηχανία του Βόλου, ίσως  

απέφευγε να δηλώσει  την πραγµατική της ηλικία. 

                                                 
132 Θεσσαλία, 19/7/51. 
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     Επίσης, ένα άλλο ερώτηµα, είναι  εάν η  ίδια η επιχείρηση είχε λόγους να 

αποκρύπτει   την πραγµατική ηλικία του εργατικού  δυναµικού. Το ενδεχόµενο 

αυτό θα πρέπει ίσως  να εξεταστεί κυρίως και να συσχετιστεί  µε  το ευρύτερο 

ζήτηµα της παιδικής εργασίας. Στα  ‘∆ελτία Μητρώου Προσωπικού’  ωστόσο 

είναι καταγεγραµµένος ένας αριθµός εργατών και εργατριών που έπιασε 

δουλειά στην καπνοβιοµηχανία σε πάρα πολύ µικρή ηλικία.Το φαινόµενο 

παρατηρείται έντονα κατά το Μεσοπόλεµο, αλλά συνεχίζει να υφίσταται  

επίσης -σε µικρό βαθµό- και στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια. Ίσως όµως το 

µέγεθός του να ήταν µεγαλύτερο από αυτό καταγράφεται επίσηµα  στα 

µητρώα της επιχείρησης. 

     Έχοντας υπόψη λοιπόν  ότι οι καταγραφές της ηλικίας µέσα στα ‘∆ελτία 

Μητρώου Προσωπικού’ µπορεί να ενέχουν ανακρίβειες και να είναι σε 

ορισµένες περιπτώσεις προβληµατικές, τις χρησιµοποιούµε  ωστόσο καθώς ο 

σκοπός µας είναι να εντοπίσουµε γενικότερες τάσεις και ενδείξεις, που 

αφορούν στο εργατικό δυναµικό  και όχι να καταγράψουµε συγκεκριµένα 

ποσοτικά και αριθµητικά  δεδοµένα. Ας δούµε στο σηµείο αυτό   πιο αναλυτικά 

τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία του δείγµατος µας. 

     Από τους 285 ανθρώπους του δείγµατος οι 66 είναι άνδρες και οι 219 είναι 

γυναίκες. Σε τι ηλικία «πιάνουν» δουλειά πρώτη φορά στο «Ματσάγγο» οι 

άνδρες και σε τί ηλικία οι γυναίκες; Πληροφορούµαστε πως -όσον αφορά 

στους άνδρες- οι ηλικίες «πρώτης» εισόδου στο εργοστάσιο κυµαίνονται 

µεταξύ 14 και 53 ετών.  Όσον αφορά στις γυναίκες φαίνεται, πως  η πιο µικρή 

εργάτρια προσελήφθηκε  στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος» πρώτη φορά 

σε ηλικία µόλις 8 ετών και η µεγαλύτερη  όταν ήταν 54 ετών.133  Στον πίνακα 4 

µπορούµε να παρακολουθήσουµε αναλυτικά   τις ηλικίες «πρώτης» εισόδου 

στην καπνοβιοµηχανία µε βάση το φύλο: 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
133 Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

         
Ηλικίες «πρώτης» εισόδου στην καπνοβιοµηχανία 

 «Ματσάγγος». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    ∆είγµα 285 εργατών και εργατριών. 

                    Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού 

 

 

 

     Βλέπουµε  (πίνακας 4), πως το µεγαλύτερο µέρος των γυναικών  του 

δείγµατος  -76 εργάτριες- «µπήκε»   στο εργοστάσιο πρώτη φορά µεταξύ 14-

18 ετών. Επίσης ένα µεγάλο ποσοστό εισήλθε πρώτη φορά στην ηλικία 

µεταξύ 19-25 ετών. Πιο συγκεκριµένα παρατηρούµε, πως το µεγαλύτερο 

µέρος των εργατριών (από τις 219 εργάτριες του δείγµατος οι 128) της 

καπνοβιοµηχανίας έπιασε δουλειά  σε ηλικία κάτω των 25 ετών.  

      Μέχρι και την ηλικία των 35 ετών οι γυναίκες συνεχίζουν να   

προσλαµβάνονται στην καπνοβιοµηχανία σε αξιοπρόσεκτο αριθµό. Στις 

ηλικίες µεταξύ 36-45 ετών το ποσοστό, που εισέρχεται στην καπνοβιοµηχανία 

για να εργαστεί, µειώνεται αισθητά σε σχέση µε τις νεότερες ηλικίες. Μετά τα 

46 φαίνεται πώς ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τις γυναίκες –όχι όµως απίθανο- 

να βρουν δουλειά στο συγκεκριµένο εργοστάσιο.  

     Οι άνδρες, από την άλλη µεριά, εισέρχονται στο εργοστάσιο κυρίως στις 

ηλικίες µεταξύ 19-25 ετών και 26-30. Το υπόλοιπο ποσοστό επιµερίζεται 

σχεδόν ισόποσα στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες. Παρατηρούµε  επίσης 

πως οι άνδρες, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 45 ετών,  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
    
 8-13 0 14 14
14-18 8 76 84
19-25 13 52 65
26-30 12 23 35
31-35 7 22 29
36-40 6 13 19
41-45 4 10 14
46-50 9 6 15
50 και πάνω 7 3 10
Σύνολο 66 219 285
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«εισέρχονται»  στο συγκεκριµένο εργοστάσιο για πρώτη φορά  σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τις γυναίκες τις αντίστοιχης ηλικιακή οµάδας. 

     Έχουµε ήδη παρατηρήσει, όταν αναφερθήκαµε στο προσφυγικό εργατικό 

δυναµικό της καπνοβιοµηχανίας, πως στο εργοστάσιο δούλευε ένας αριθµός 

µικρών παιδιών. Το γεγονός  αυτό επιβεβαιώνεται και µέσα από το δείγµα  

που επεξεργαζόµαστε. Βλέπουµε στον πίνακα 5,  πως 14 εργάτριες 

εργάστηκαν πρώτη φορά στο «Ματσάγγος» σε ηλικία 8 έως 13 ετών. Αντίθετα 

σε αυτή την ηλικιακή οµάδα δε συναντάµε αγόρια,  που εργάζονταν στην 

καπνοβιοµηχανία. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε πιο αναλυτικά το 

ζήτηµα της παιδικής εργασίας και να δούµε, πότε  αυτά τα µικρά κορίτσια 

προσλήφθηκαν στο «Ματσάγγο».  

     Από τα 14 κορίτσια –του δείγµατος- ηλικίας 8-13 ετών, που είναι 

καταγεγραµµένα στα ∆ελτία Μητρώου της επιχείρησης, τα 12  έπιασαν 

δουλειά στην επιχείρηση κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου: 6 στη δεκαετία 

του 1920 και 6 στη δεκαετία του 1930. Τα υπόλοιπα  δύο κορίτσια 

απασχολήθηκαν για πρώτη φόρα στην καπνοβιοµηχανία  το 1949 και το 1952 

αντίστοιχα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως η µικρότερη «εργάτρια» -

ηλικίας 8 ετών- προσελήφθη  όχι στην περίοδο του Μεσοπολέµου αλλά το 

1952.  Ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από το ζήτηµα της παιδικής 

εργασίας αντλούµε επίσης και µέσα από τις µαρτυρίες ανθρώπων που 

εργάστηκαν στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος». Aς δούµε, τί  αφηγούνται 

δύο εργάτριες. 

     Η Γ. ∆.  γεννήθηκε στη Σµύρνη το 1911. Στο  Βόλο εγκαταστάθηκε το 1922 

και το 1923, σε ηλικία 12 ετών έπιασε δουλειά στο Ματσάγγο. Εκεί εργάστηκε  

µέχρι το 1966. Για το ζήτηµα της παιδικής εργασίας αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 

« Όταν πήγα για δουλειά ήµουν 12 ετών… Ήµασταν πολλά κορίτσια από τη 

Μικρασία… Γύρω στα 50 και παραπάνω… Μας κυνηγούσε όµως ο επιθεωρητής 

εργασίας… Όταν ερχόταν στο εργοστάσιο οι επιστάτες µας κρύβαν... Μας βάζαν σε 

κούτες από τσιγάρα…στις τουαλέτες…».134 

 

                                                 
134 Γ.∆., Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
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     Η Γ. Α. γεννήθηκε στο Βόλο το 1923. Στην καπνοβιοµηχανία έπιασε 

δουλειά το 1936, σε ηλικία 13 ετών, και παρέµεινε εκεί µέχρι το 1955. Οι 

µαρτυρίες της  είναι παρόµοιες µε τις παραπάνω: 

 

«13 ετών οι αδελφές µου µε πήραν για δουλειά στο καπνεργοστάσιο…Οι επιστάτες µας 

έβαζαν τις φωνές… µας έριχναν καρπαζιές χωρίς λόγο… και όταν ερχόταν ο 

επιθεωρητής µας έκρυβαν στις τουαλέτες... Υπήρχαν και άλλα µικρά κορίτσια στο 

εργοστάσιο…όταν έγινα 14-15 ετών σταµάτησαν να µε κρύβουν…».135 

 

     Θα λέγαµε λοιπόν πως το φαινόµενο της παιδικής εργασίας, που 

παρατηρείται στο «Ματσάγγος» αφορούσε κυρίως στην περίοδο του 

Μεσοπολέµου.136 Ωστόσο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι το φαινόµενο 

συνέχισε να υφίσταται και µεταπολεµικά,  αν και σε περιορισµένο βαθµό. 

Επίσης, φαίνεται πως το ζήτηµα της παιδικής εργασίας στην 

καπνοβιοµηχανία, όπως τουλάχιστον αναδεικνύεται µέσα από το δείγµα µας,  

ήταν συνδεδεµένο κυρίως µε τη γυναικεία εργασία.  

 

 

 ∆ιάρκεια παραµονής στην εργασία 
 
    Τα δελτία µητρώου προσωπικού της επιχείρησης µας δίνουν τη δυνατότητα 

να διαπιστώσουµε τη διάρκεια παραµονής των εργατών και των εργατριών 

στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος. Μέσα από το δείγµα της έρευνας 

αναδεικνύονται δύο  ‘κατηγορίες’ εργαζοµένων. Η πρώτη αφορά σε ένα τµήµα  

εργατικού δυναµικού µε συνεχή και αδιάκοπτη εργασία στην 

καπνοβιοµηχανία. Η  κατηγορία αυτή είναι και η πιο πολυπληθής καθώς εδώ  

‘συγκεντρώνεται’ το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων: τα 2/3 του 

                                                 
135 Γ.Α., Μαρτυρία. Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
136 Το φαινόµενο της παιδικής εργασία κατά το µεσοπόλεµο εντοπιζόταν κυρίως στους κλάδους του 

καπνού, (καπνεργασία και σιγαροποιοία) και της υφαντουργίας. Για το φαινόµενο της παιδικής 

εργασίας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας συγκεκριµένα  βλ. σχ. Λ. Παπαστεφανάκη «Ανδρες, 

γυναικες, παιδες …, ό.π., σ. 193-198. Για το ζήτηµα της παιδικής εργασίας γενικότερα κατά το 

µεσοπόλεµο βλ. σχ. Α. Λιάκος, Εργασία και πολτική…, ό.π., σ. 274-292, Μ. Ρηγίνος, Μορφές παιδικής 

εργασίας στη βιοµηχανία και στη βιοτεχνία, 19ος -20ος  αι., Ι.Α.Ε.Ν., Αθήνα 1995. 
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ποσοστού του δείγµατός µας , δηλαδή 193 άτοµα από τα 285. Στη   δεύτερη 

κατηγορία,  τοποθετήσαµε τους εργάτες και τις εργάτριες,  οι οποίοι είχαν 

κυµαινόµενη  και περιοδική  σχέση εργασίας µε την καπνοβιοµηχανία.  

∆ηλαδή προσλαµβάνονται στο εργοστάσιο, αποχωρούν  και στη συνέχεια 

επαναπροσλαµβάνονται. Τέτοιου είδους σχέση εργασίας µε την επιχείρηση 

είχε περίπου το 1/3 του δείγµατος της έρευνας, δηλ. 85 από τους  285 

εργαζόµενους.137 Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση ας δούµε τα  πράγµατα 

πιο συγκεκριµένα.138 

     Στον πίνακα 5 παρακολουθούµε τη συνεχή διάρκεια παραµονής των 

εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία κατά φύλο. Συνολικά 200 άνθρωποι από 

τους 285 του δείγµατος απασχολήθηκαν στο Ματσάγγος για κάποιο 

συνεχόµενο χρονικό διάστηµα. Προσλήφθηκαν δηλαδή και αποχώρησαν από 

την καπνοβιοµηχανία µία φορά χωρίς να επαναπροσληφθούν ποτέ ξανά. 139 

Το ζήτηµα ωστόσο  είναι για πόσο χρονικό διάστηµα  παρέµειναν στην 

καπνοβιοµηχανία. 
                                                     
 
 
 

                                                 
137Σε πέντε εργαζόµενους, έναν εργάτη και τέσσερις εργάτριες, δεν καταγράφεται η χρονολογία 

πρόσληψης και έτσι δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τη διάρκεια παραµονής τους στην εργασία. 

Απολύθηκαν και οι πέντε µεταξύ των ετών 1952-1955. Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου 

Προσωπικού. 
138 Το ζήτηµα της διάρκειας παραµονής των εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία  είναι ιδιαίτερα 

σύνθετο και απαιτεί σφαιρική και πολύπλευρη  προσέγγιση. Θα πρέπει να λάβει κανείς  υπόψη και 

άλλες παραµέτρους και  διαστάσεις, που προφανώς θα οδηγήσουν σε νέες ‘κατηγοριοποιήσεις’ και 

αναλύσεις. Ωστόσο αυτό απαιτεί µια πιο εκτενή έρευνα, που ξεπερνά τα πλαίσια µιας διπλωµατικής 

εργασίας. Η ενασχόλησή  µας µε το θέµα γίνεται προκειµένου να δώσουµε µια πρώτη, γενική εικόνα 

ενός ζητήµατος, που µας απασχολεί ιδιαίτερα.  
139 Θα πρέπει να διευκρινίσουµε πως  υπήρξαν εργάτες –όπως και  εργάτριες–  οι οποίοι δούλεψαν 

στην καπνοβιοµηχανία για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (πάνω από 10 χρόνια)  χωρίς διακοπή. Ωστόσο 

τους ‘τοποθετούµε’ στην άλλη κατηγορία εργαζοµένων καθώς η σχέση εργασίας που είχαν µε την 

καπνοβιοµηχανία είχε περιοδικό χαρακτήρα: αποχωρούσαν ή απολύονταν και ξαναγύριζαν. 

Εργάστηκαν δηλαδή στο Ματσάγγος κάποια περίοδο της ζωής τους συνεχόµενα για ένα µεγάλο 

χρονικό διάστηµα που ξεπερνούσε τα 10 χρόνια, αλλά είχαν  και άλλες  περιόδους εργασίας στην 

καπνοβιοµηχανία µε µικρότερη διάρκεια. 
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                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 

Συνεχής διάρκεια παραµονής εργατών και εργατριών Ματσάγγου. 
 

∆ιάρκεια παραµονής 
(έτη) 

Εργαζόµενοι  Γυναίκες Άνδρες 

0-5 85 62 23 

5-10 49 40 9 

10 και άνω 61 49 12 

Σύνολο: 195 151 44 

                         
          ∆είγµα 285 εργατών και εργατριών. 

          Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 

 

 

     Βλέπουµε  στον παραπάνω πίνακα, πως από τις  151  εργάτριες µε συνεχή 

διάρκεια  στην εργασία, οι 62 παρέµεναν στο εργοστάσιο από 0 έως 5χρόνια. 

Λέγοντας ‘µηδέν χρόνια’ εννοούµε πως ‘αποχώρησαν’  από το εργοστάσιο 

πριν συµπληρώσουν ένα έτος διαρκής εργασίας: 23 δηλαδή εργάτριες 

απολύθηκαν  έχοντας παραµείνει λίγους µόλις µήνες. Όσον αφορά στους  

άνδρες παρατηρούµε, πως λίγο πάνω από τους  µισούς,  δηλαδή οι 23 από 

τους 44 παρέµεινε στην καπνοβιοµηχανία για µικρό διάστηµα  (0-5 έτη). Το 

µεγαλύτερο µάλιστα    µέρος  αυτής της κατηγορίας -15 δηλ. άτοµα- είχαν µια 

εξαιρετικά βραχύχρονη παρουσία στο Ματσάγγος. Επρόκειτο για εργάτες, 

που προσλήφθησαν στην επιχείρηση περιστασιακά και απολύθηκαν έπειτα 

από ένα διάστηµα µερικών µηνών. Για το συγκεκριµένο φαινόµενο 

(περιστασιακή απασχόληση-απόλυση), το οποίο  αφορά τόσο στους εργάτες 

όσο και στις εργάτριες και εντοπίζεται  κυρίως  στη δεκαετία του 1950 θα 

επανέλθουµε παρακάτω. 

     Από 5 έως δέκα χρόνια παραµένουν στην καπνοβιοµηχανία 40 εργάτριες 

από τις 151. Επρόκειτο για γυναίκες, οι οποίες προσλήφθησαν στην 

καπνοβιοµηχανία στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Οι περισσότερες από 

αυτές -28 εργάτριες-  απολύθηκαν,  δέκα αποχώρησαν οικιοθελώς και δύο 

λόγω ασθενείας. Στην αντίστοιχη κατηγορία (παραµονή στην εργασία από 

πέντε έως δέκα χρόνια) των ανδρών, υπάρχουν  9 εργάτες. Όλοι 
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προσλήφθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Οι έξι απολύθηκαν, δύο 

αποχώρησαν οικιοθελώς και ένας λόγω υγείας, µέσα στην  επόµενη δεκαετία. 

     Ένα σηµαντικό, τέλος, ποσοστό εργατριών παρέµεινε  για  µεγάλο χρονικό 

διάστηµα στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος, που ξεπερνούσε τα 10 χρόνια: 

49 δηλ. από τις 151 εργάτριες. Πολλές από αυτές  µάλιστα  (17) εργάστηκαν  

στην επιχείρηση συνεχόµενα πάνω από 20 χρόνια, ορισµένες µάλιστα έως και 

30 χρόνια. Έπιασαν δουλειά στις δεκαετίες του   ’30 και του  ’40 –ακόµα και 

τέλη της δεκαετίας του ’20- και ‘έφυγαν’ έπειτα  από µια µακρόχρονη και 

συνεχή παρουσία στο εργοστάσιο. H βασικότερη αιτία αποχώρησης  είναι η 

απόλυση: 32 εργάτριες απολύθηκαν στις δεκαετίες του 1950  και του 60, οι 

υπόλοιπες 16 αποχώρησαν οικιοθελώς, ενώ µία απεβίωσε.  

     Αντίθετα µε ότι παρατηρήσαµε για τις εργάτριες, το ποσοστό των ανδρών 

µε ιδιαίτερα µακρόχρονη παρουσία  στην καπνοβιοµηχανία είναι µάλλον 

µικρό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, πως από του 12 άνδρες που 

δούλεψαν συνεχόµενα πάνω από 10 χρόνια, µόλις οι τρεις ξεπέρασαν τα 15 

χρόνια συνεχούς  εργασίας. Οι µισοί από τους 12 εργάτες απολύθηκαν και οι 

άλλοι µισοί αποχώρησαν οικιοθελώς. Πριν διατυπώσουµε ορισµένες σκέψεις 

και υποθέσεις σχετικά µε όσα µόλις παρουσιάστηκαν, ας δούµε και την άλλη 

κατηγορία του εργατικού δυναµικού της επιχείρησης, προκειµένου να 

σχηµατίσουµε µια γενικότερη εικόνα για το ζήτηµα της παραµονής των 

εργατών και των εργατριών στην καπνοβιοµηχανία του Βόλου. 

     Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η  κατηγορία των εργατών και των 

εργατριών, οι οποίοι είχαν κυµαινόµενη  και περιοδική  σχέση εργασίας µε την 

καπνοβιοµηχανία. Στη στήλη, που έχουµε ορίσει  ως «χρονικό πλαίσιο 

περιοδικής απασχόλησης»,  αναφέρεται το διάστηµα εντός του οποίου οι 

εργαζόµενοι προσλαµβάνονταν, αποχωρούσαν και επαναπροσλαµβάνονταν 

στο ‘Ματσάγγος’.  
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                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
 

Περιοδική  απασχόληση  εργατών και εργατριών Ματσάγγου. 
 

Χρονικό πλαίσιο 
περιοδικής 

απασχόλησης (έτη) 
Εργαζόµενοι Γυναίκες Άνδρες 

0-5 17 13 4 

5-10 17 10 7 

10 και άνω 51 41 10 

Σύνολο: 85 64 21 

                         
                ∆είγµα 285 εργατών και εργατριών. 

                Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 

 

 

     Παρατηρούµε λοιπόν, πως περίπου το 1/3 του δείγµατος των 

εργαζοµένων (85 από τους 285) είχε περιοδική σχέση εργασίας µε την 

καπνοβιοµηχανία, η οποία µάλιστα για τους περισσότερους εντασσόταν σε 

ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, που ξεπερνούσε τα 10 χρόνια. Με µια  πρώτη 

µατιά γίνεται αντιληπτό,  πως το φαινόµενο της περιοδικής απασχόλησης 

συνδέεται και µε τα δύο φύλα. Υπάρχει δηλαδή ένα ποσοστό ανδρών και 

γυναικών που εργάστηκαν στην καπνοβιοµηχανία σε διάφορες χρονικές 

περιόδους  της ζωής τους.  

     Όσον αφορά στις εργάτριες βλέπουµε, πως το µεγαλύτερο τµήµα  της 

κατηγορίας που εξετάζουµε, εργάστηκε στην καπνοβιοµηχανία κατά 

περιόδους µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα δέκα έως 35 χρόνων.140 Η πρώτη  

                                                 
140 Το συγκεκριµένο φαινόµενο το έχουµε ήδη επισηµάνει όταν µιλήσαµε για τις πρόσφυγες εργάτριες 

του Ματσάγγος. Είδαµε τρεις περιπτώσεις εργατριών προσφυγικής καταγωγής, οι οποίες µέσα σε 

διάστηµα που ξεπερνούσε τα  είκοσι χρόνια προσλήφθησαν και απολύθηκαν στην καπνοβιοµηχανία 

πάνω από δύο φορές. Η περιοδική απασχόληση µέσα σε µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν αφορούσε µόνο 

στο προσφυγικό εργατικό δυναµικό της επιχείρησης. Αφορά γενικότερα σε εργάτριες διαφόρων 

προελεύσεων. Ωστόσο παρατηρώντας προσεκτικότερα τη σχέση περιοδικής απασχόλησης– 

καταγωγής,  δηµιουργείται η εικόνα πως το µεγαλύτερο µέρος των εργατριών αυτής της κατηγορίας 

ήταν εργάτριες προσφυγικής καταγωγής. Για παράδειγµα, οι 15 από τις 23 γυναίκες που εργάστηκαν 

στην καπνοβιοµηχανία περιοδικά, µέσα σε διάστηµα µεγαλύτερο των είκοσι ετών είχαν προσφυγική 

καταγωγή. Θα λέγαµε  πως αποτελούσαν  σταθερή ‘πηγή’ άντλησης εργατικού δυναµικού για την 

επιχείρηση.  
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πρόσληψη γινόταν  συνήθως  στις δεκαετίες του 30 και  του 40 κυρίως, αλλά -

σε λιγότερες περιπτώσεις- και στη δεκαετία του 20. Η τελευταία ‘αποχώρηση’ 

των εργατριών εντοπίζεται στη δεκαετία του 1950 και έπειτα. Η συνεχής 

διάρκεια που παρέµεναν κάθε φορά, µέσα σε αυτά τα χρονικά διαστήµατα 

ποικίλε: από λίγους µήνες έως πολλά χρόνια. Επίσης, υπήρχαν δύο 

µικρότερα ποσοστά εργατριών, που επαναπροσλαµβάνονταν στην 

επιχείρηση µέσα σε διάστηµα από 0 έως 5 χρόνια και από 5 έως 10χρόνια. 

Από την άλλη µεριά  οι ενδείξεις που έχουµε για τους άνδρες δηµιουργούν την 

αίσθηση, πως είναι λίγοι εκείνοι που ‘πηγαινοέρχονται’ στην 

καπνοβιοµηχανία. Ακόµα και όταν αυτό συµβαίνει η χρονική διάρκεια µέσα 

στην  οποία εκτείνεται η περιοδική απασχόληση δεν είναι τόσο µακρόχρονη 

όπως συµβαίνει στις εργάτριες. 

     Με  βάση λοιπόν  τα  όσα παρακολουθήσαµε µέχρι τώρα για το ζήτηµα της 

παραµονής των εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία, θα  επισηµαίναµε  τα 

εξής: πρώτα απ’ όλα είδαµε πως το µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού 

δυναµικού απασχολήθηκε µία φόρα συνεχόµενα στην επαγγελµατική του ζωή. 

Βέβαια η διάρκεια της παραµονής διαρκούσε από λίγους µήνες έως πολλά 

χρόνια. Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό που προσλήφθηκε  στη δεκαετία του 1950 

άνδρες και γυναίκες παρέµεινε στο εργοστάσιο για πολύ µικρό διάστηµα. 

Ωστόσο φαίνεται πως -κατά τη µεταπολεµική περίοδο και στη δεκαετία του 

1950-  υπήρχε ένας πυρήνας εργατικού δυναµικού µε σταθερή και πολύχρονη 

παρουσία στην καπνοβιοµηχανία, (που ξεπερνούσε τα δέκα χρόνια) και 

αποτελούνταν τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες.  

     Είδαµε νωρίτερα  πως οι γυναίκες  έµπαιναν στην καπνοβιοµηχανία σε 

µικρότερη ηλικία από τους άνδρες. Φαίνεται επίσης πως παρέµεναν εκεί και 

περισσότερα χρόνια ή είχαν µια πιο µακρόχρονη σχέση εργασίας µε το 

εργοστάσιο ακόµα και όταν αυτή ήταν διακοπτόµενη και περιοδική. Το 

γεγονός αυτό θα λέγαµε πως οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει 

να κάνει µε την οργάνωση της εργασίας και τις εργοδοτικές επιλογές στην 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος. Όπως θα δούµε και σε επόµενα κεφάλαια  

οργάνωση της εργασίας ‘στηρίζεται’ σε µεγάλο βαθµό  στη γυναικεία εργασία. 

Το γυναικείο εργατικό δυναµικό αποτελούσε άλλωστε τη συντριπτική  
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πλειοψηφία στο εργοστάσιο. Η χαµηλή αµοιβή της γυναικείας εργασίας 

φαίνεται πως καθιστούσε την τελευταία εξαιρετικά προσελκύσιµη στην 

εργοδοσία. Η καπνοβιοµηχανία ήταν ένας χώρος που πρόσφερε στις γυναίκες 

εργασία, άµεσα, χωρίς να ‘απαιτεί’ κάποια ιδιαίτερα προσόντα.  

     Σε περιόδους όπου η επιχείρηση  χρειάζεται επιπλέον εργατικά χέρια για 

να καλύψει τις ανάγκες της παραγωγής προσλαµβάνει «εποχικό», 

περιστασιακό προσωπικό. Το µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού δυναµικού 

που απασχολείται περιστασιακά στην καπνοβιοµηχανία στη δεκαετία του 

1950 είναι γυναίκες. Το νοµικό πλαίσιο της περιόδου εξάλλου, όπως θα δούµε 

αναλυτικότερα παρακάτω, έδινε το δικαίωµα στις επιχείρησεις να απολύουν 

(και επαναπροσλαµβάνουν) ανεξέλεγκτα όσους εργαζόµενους επιθυµούσαν. 

Άρα ένα µεγάλο τµήµα εργαζοµένων -κυρίως γυναίκες- προσλαµβάνεται  και 

απολύεται από το εργοστάσιο ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Έτσι 

ίσως θα µπορούσε να ερµηνευθεί το φαινόµενο της περιστασιακής και 

κυµαινόµενης απασχόλησης της γυναικείας εργασίας που παρατηρείται 

έντονα στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία  στη δεκαετία του 1950. 

    Ο δεύτερος λόγος αφορά στην οικονοµική αναγκαιότητα των ίδιων των 

γυναικών να εργαστούν.Oι γυναίκες δηλαδή έπιαναν δουλειά στο εργοστάσιο 

προκειµένου να ‘καλύψουν’ τις προσωπικές ή και τις οικογενειακές ανάγκες. 

Όσες δεν είχαν προοπτικές καλύτερης επαγγελµατικής αποκατάστασης ήταν  

υποχρεωµένες να παραµείνουν στην καπνοβιοµηχανία, παρόλο που το 

ηµεροµίσθιο ήταν χαµηλό και –όπως θα δούµε σε άλλο κεφάλαιο- οι συνθήκες 

εργασίας ιδιαίτερα ανθυγιεινές. 

      Οι εργάτριες παραµένουν πολλά χρόνια και δεν εγκαταλείπουν το 

εργοστάσιο, ακόµα και όταν αλλάζουν οικογενειακή κατάσταση: όταν δηλ. 

παντρεύονται ή κάνουν παιδιά.141 Αυτή η τάση τουλάχιστον αναδεικνύεται 

                                                 
141 Να επισηµάνουµε πως οι συγκεκριµένες διαπιστώσεις αφορούν τάσεις και ενδείξεις, ωστόσο 

φαίνεται πως διαµορφώνουν µια πρώτη εικόνα. Έχει υποστηριχθεί από την ελληνική ιστοριογραφία 

πως η παραµονή των εργατριών στη βιοµηχανία-και πιο συγκεκριµένα στις υφαντουργίες- κατά το 

µεσοπόλεµο ήταν προσωρινή: οι γυναίκες εγκαταλείπουν το εργοστάσιο µετά το γάµο και δεν 

εργάζονταν ξανά παρά µόνο σε µεγάλη οικονοµική ανάγκη. Βλ. σχ. Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές δοµές 

και εργατικά ηµεροµίσθια…ό.π., σ.210-212, Π. Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων…,ό.π., σ. 35-43. Αν 

ισχύει η παραπάνω θεωρία για  το ‘Ματσάγγος’ θα φανεί µέσα από µια διεξοδικότερη έρευνα. 

Ωστόσο, µε µια πρώτη προσέγγιση, παρατηρείται η τάση µακρόχρονης εργασίας των γυναικών όσο και 
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µέσα από την περίπτωση του Ματσάγγος. Ακόµα και αν υποθέσουµε πως 

αποχωρούσαν προκειµένου να παντρευτούν ή να τεκνοποιήσουν φαίνεται 

πως επιστρέφουν έπειτα από κάποιο χρονικό διάστηµα. Έτσι ίσως να 

ερµηνεύεται το γεγονός της περιοδικής απασχόλησης των γυναικών στην 

καπνοβιοµηχανία µέσα σε µεγάλες χρονικές περιόδους. ∆ηλαδή  σε εκείνες 

τις περιπτώσεις, όπου αναφέρεται ως αιτία αποχώρησης ή λέξη οικιοθελώς 

δηλ. ‘επιλογή’, και το διάστηµα αποχής από την εργασία ήταν σχετικά µεγάλο, 

οι γυναίκες ίσως αποχωρούσαν λόγω γάµου ή τεκνοποιίας. Όµως φαίνεται 

πως ένα ποσοστό εργατριών ακόµα και όταν ‘επιλέγει’ να διακόψει την 

εργασία, δεν την εγκαταλείπει οριστικά αλλά επιστρέφει. Το γεγονός τέλος 

πως το εργοστάσιο κατά περιόδους ζητά γυναικεία εργατική δύναµη ίσως 

δηµιουργούσε την αίσθηση της ‘σιγουριάς’ της επαναπρόσληψης στις 

εργάτριες, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ‘επίλογή’ της διακοπής από 

την εργασία πιο εύκολη απόφαση. 

     Όσον αφορά στο ανδρικό εργατικό δυναµικό του Ματσάγγου έχουµε 

επισηµάνει πως  ήταν αριθµητικά περιορισµένο σε σχέση µε  το γυναικείο. Αν 

θα µπορούσαµε να δείξουµε κάποια τάση σχετικά µε την παραµονή του 

πρώτου στην καπνοβιοµηχανία θα λέγαµε, πως το ποσοστό των ανδρών, 

που απασχολήθηκε περιοδικά στο εργοστάσιο σε διάφορες φάσεις της ζωής 

τους πρέπει να ήταν περιορισµένο. Περισσότερο φαίνεται πως οι άνδρες 

παρέµεναν στο Ματσάγγος για ένα συγκεκριµένο συνεχές χρονικό διάστηµα, 

µικρό ή µεγάλο.  

     Όταν έφευγαν –και εφόσον ήταν σε ηλικία εργασίας-οι περισσότεροι 

φαίνεται πως  δεν επέστρεφαν ξανά για να εργαστούν εκεί. Συνήθως µόνο  

όταν λόγος διακοπής της εργασίας ήταν η στράτευση, τότε παρατηρείται η 

τάση επιστροφής και επαναπρόσληψης. Οι αιτίες αποχώρησης οφείλλονταν  

κυρίως στον ίδιο βαθµό,  στην απόλυση και στην οικιοθελή αποχώρηση. Θα 

µπορούσε να υποθέσει κανείς πως ίσως οι άνδρες εύρισκαν ή αναζητούσαν 

κάποια καλύτερη εργασία εντός της πόλης του Βόλου. Ή ακόµα µπορεί να 

                                                                                                                                            
επιστροφής στο εργοστάσιο µετά από µια περίοδο ‘φυγής’. H Λ. Παπαστεφανάκη έχει ήδη  

επισηµαίνει πως  ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλες οι µέχρι τώρα απόψεις σχετικά µε τις ‘τάσεις 

φυγής’ των εργατριών αλλά και των εργατών στην ελληνική βιοµηχανία. Βλ. σχ.  Λ. Παπαστεφανάκη,  

«Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…».Εργασία…,ό.π., σ. 228 
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έφευγαν από την πόλη για να  εργαστούν αλλού, ή να επέστρεφαν στα χωριά 

τους και στον τόπο καταγωγής τους. 

     Σε κάθε περίπτωση σε µια περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος θα 

πρέπει να εξεταστεί  επίσης και µια επιπλέον παράµετρος: το ‘είδος’ του 

εργατικού δυναµικού, που παρέµενε περισσότερο ή λιγότερο στην 

καπνοβιοµηχανία. Ή για να θέσουµε διαφορετικά το ερώτηµα: ποιοί εργάτες 

είχαν ‘τάσεις φυγής’ και ποιούς η επιχείρηση απέλυε µε µεγαλύτερη ευκολία; 

Να δούµε δηλαδή πιο αναλυτικά, σε  ποιό  βαθµό η ειδικότητα και το πόστο 

εργασίας επηρέαζε τη διάρκεια παραµονής στην εργασία. Για παράδειγµα, οι  

λίγοι άνδρες  εργάτες  µε τεχνογνωσία, φαίνεται πως είχαν  πιο µακρόχρονη 

και σταθερότερη σχέση εργασίας µε την επιχείρηση, από όσους 

απασχολούνταν σε λιγότερο ‘ειδικευµένες’ θέσεις εργασίας, που δεν 

απαιτούσαν  ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. 

     Κλείνοντας θα υπογραµµίζαµε πως η εργασία στην καπνοβιοµηχανία του 

Βόλου στη δεκαετία του 1950  σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί 

σίγουρη και σταθερή. Τόσο το µεγαλύτερο µέρος των εργατριών όσο και των 

εργατών δεν αποχωρούσαν  οικιοθελώς από την καπνοβιοµηχανία αλλά 

απολύονταν. Το φαινόµενο επίσης των ‘απολύσεων’ και των 

‘επαναπροσλήψεων’ µικρής διάρκειας παρατηρείται έντονα στη δεκαετία του 

1950 καθιστώντας έτσι την  περιστασιακή απασχόληση δοµικό στοιχείο της 

οργάνωσης της εργασίας στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος.  

 

 

 Αναζητώντας δουλειά στο «Ματσάγγος» 
  

    Έως τώρα  είδαµε την «καταγωγή» και τον τόπο προέλευσης των εργατών 

και των εργατριών του ‘Ματσάγγου’, την ηλικία και τη διάρκεια παραµονής 

τους στην καπνοβιοµηχανία . Ένα ζήτηµα που θα µας απασχολήσει  στη 

συνέχεια είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι «έφταναν» τελικά  στην 

καπνοβιοµηχανία προκειµένου να εργαστούν. Πώς δηλαδή  πληροφορούνταν 

ότι το εργοστάσιο προσφέρει εργασία και µε τι τρόπο κατάφερναν να 

εξασφαλίσουν µια θέση; Σε αυτά τα ερωτήµατα  θα προσπαθήσουµε να 

απαντήσουµε στη συνέχεια. 
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      Όπως είναι φυσικό η χρονολογία πρόσληψης όσων εργάζονταν στο 

συγκεκριµένο εργοστάσιο κατά την µεταπολεµική περίοδο που εξετάζουµε δεν 

ήταν κοινή για όλους. Τα ‘∆ελτία  Μητρώου Προσωπικού’ της επιχείρησης µας 

προσφέρουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε την ακριβή ηµεροµηνία 

πρόσληψης του κάθε εργαζοµένου. Παρατηρούµε λοιπόν, πως ένα τµήµα του 

εργατικού δυναµικού προσλήφθηκε  πρώτη φορά  την περίοδο του 

µεσοπολέµου, ένα άλλο πολύ µικρότερο κατά  τη διάρκεια του πολέµου και 

της γερµανικής κατοχής, ενώ το µεγαλύτερο µέρος κατά τη µεταπολεµική 

περίοδο. 

      Πιο συγκεκριµένα, στον πίνακα 4 βλέπουµε πως 74 συνολικά εργάτες και 

εργάτριες από τους 285 του δείγµατός µας εργάστηκαν πρώτη φορά στην 

καπνοβιοµηχανία κατά την περίοδο του µεσοπολέµου: 17 µεταξύ των ετών 

1940-1944, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος, 194 άνδρες και γυναίκες, 

έπιασαν δουλειά στην καπνοβιοµηχανία µετά τη λήξη του πολέµου, µεταξύ 

των ετών 1945-1960.  

     Ως  παλαιότερη  ηµεροµηνία πρόσληψης  έχει καταγραφεί  η πρόσληψη 

µιας ανήλικης εργάτριας τον  Απρίλιο του 1920. Από την άλλη µεριά,  η 

«τελευταία»  πρόσληψη -τουλάχιστον για την περίοδο που εξετάζουµε µέχρι 

δηλαδή τα τέλη της δεκαετίας του 1950-  έγινε στις 28 Αυγούστου του 1958 

και αφορά σε άνδρα εργάτη ηλικίας 39 ετών. Οι δύο αυτοί άνθρωποι 

εργάστηκαν ωστόσο  ταυτόχρονα στο εργοστάσιο για µια περίοδο  καθώς και 

οι δύο απολύθηκαν  το 1960.142  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
142 Σε πέντε εργαζόµενους, έναν εργάτη και τέσσερις εργάτριες, δεν καταγράφεται η χρονολογία 

πρόσληψης. Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτίο Μητρώου Προσωπικού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
 

Προσλήψεις εργατών και εργατριών στο «Ματσάγγος». 
 

 
                             

                   

 

 

 
                              Σύνολο:                           280 

                   

                  ∆είγµα 285 εργατών και εργατριών. 

               Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού 

 

 

     Ο τρόπος µε τον οποίο  εξασφάλιζε κανείς  µια θέση εργασίας στη 

βολιώτικη καπνοβιοµηχανία καθοριζόταν από διάφορους παράγοντες. 

Μιλώντας γενικότερα θα λέγαµε,  πως αρχικά η  ίδια η «αγορά εργασίας», η 

προσφορά και η ζήτηση, καθορίζει  σε πολύ µεγάλο βαθµό του «όρους» 

αναζήτησης και εξασφάλισης µίας θέσης εργασίας. Σε περιόδους δηλαδή, 

όπου η ανάγκη µιας επιχείρησης για  εξασφάλιση εργατικού δυναµικού είναι 

µεγάλη, τόσο πιο εύκολα θα  µπορούσε -θεωρητικά τουλάχιστον-  να βρει 

κανείς µια θέση εργασίας. Από την άλλη µεριά, η αυξηµένη διαθεσιµότητα 

εργατικού δυναµικού καθιστά πιο δύσκολη υπόθεση την εξασφάλιση  

εργασίας. 

     Επίσης, όταν εξετάζει κανείς ένα κλάδο ή πολύ περισσότερο µια 

συγκεκριµένη επιχείρηση,  είναι χρήσιµο  να λαµβάνει υπόψη τις «ανάγκες» 

και τις επιλογές, -και ιδίως  τις τεχνολογικές επιλογές- της επιχείρησης πάνω 

στη οργάνωση της εργασίας. Για παράδειγµα, τί είδους εργατικό δυναµικό 

αναζητά τη συγκεκριµένη περίοδο µια επιχείρηση; Ειδικευµένους τεχνίτες για 

την κάλυψη θέσεων εργασίας που απαιτούσαν συγκεκριµένες γνώσεις ή 

ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό; Τα συγκεκριµένα κριτήρια φαίνεται πως 

    Περίοδος     Αριθµός εργατών και εργατριών 

Μεσοπόλεµος 74 

Πόλεµος-Κατοχή 17 

Μεταπολεµικά 189 
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επηρεάζουν καταλυτικά τη σχέση προσφοράς-ζήτησης και την εξασφάλιση 

εργασίας.143 

     Η διερεύνηση λοιπόν του ζητήµατος της εύρεσης εργασίας θα  

σηµειώναµε, πως απαιτεί κυρίως την εξέταση των ιδιαίτερων  

χαρακτηριστικών της κάθε χρονικής περιόδου, µέσα στην οποία έγινε η 

πρόσληψή του, που αφορούν στην αγορά εργασίας και στις εργοδοτικές 

επιλογές της συγκεκριµένης επιχείρησης. Η κάθε χρονική περίοδος χρήζει  

ιδιαίτερης προσέγγισης. Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας στρέψαµε  την 

προσοχή µας  σε εκείνες τις περιπτώσεις ευρέσεως εργασίας, που αφορούν 

στη µεταπολεµική περίοδο.  

      Από την άλλη, η εξέταση µόνο  των  παραπάνω παραµέτρων  –δηλαδή η 

αγορά εργασίας και οι σχέσεις παραγωγής- ίσως δεν «καλύπτει» το    

ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω. Περισσότερο θα λέγαµε, ότι προσφέρει τη 

δυνατότητα  να κατανοήσουµε και να ερµηνεύσουµε το ευρύτερο πλαίσιο 

εντός του οποίου τα άτοµα αναζητούν µια θέση εργασίας. Παράλληλα λοιπόν 

θεωρώ, πως θα ήταν χρήσιµο να αναζητήσουµε και για «µηχανισµούς» 

πρόσβασης στην εργασία, που ίσως τα ίδια τα άτοµα χρησιµοποιούν 

προκειµένου να εξασφαλίσουν δουλειά.  

     Όπως θα δούµε στη συνέχεια, η οικογένεια και οι ευρύτεροι συγγενικοί 

δεσµοί, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η γειτονιά, όπως επίσης και οι τοπικοί  

δεσµοί (οι δεσµοί δηλ. που δηµιουργούνται µε βάση τον κοινό τόπο 

καταγωγής), λειτουργούν πολλές φορές ως «δίκτυα» ευρέσεως εργασίας.144 

                                                 
143 Οι Ch. Tilly και Chr.Tilly υποστηρίζουν, ότι οι εργοδότες έχουν συχνά επωφεληθεί από τις νέες 

τεχνολογίες για να αναζητήσουν οµάδες ανειδίκευτων εργαζοµένων, ελκυστικότερων λόγω των 

χαµηλότερων µισθών τους. Σύµφωνα µε τους ίδιους ο χαρακτήρας της ίδιας της επιχειρηµατικότητας 

επιδρά έντονα στη «διαδροµή» της τεχνολογικής καινοτοµίας και στην επιλογή του εργατικού 

δυναµικού. Βλ. σχ. Ch. Tilly - Chr.Tilly, ό.π., σ.244-246.  
144 Σύµφωνα µε την Μ. Πετρονώτη η θεωρία των «κοινωνικών δικτύων», -ως ιδιαίτερη αναλυτική 

κατηγορία- συσχετίζεται µε µια ευρύτερη προβληµατική της κοινωνικής ανθρωπολογίας, «…η οποία 

επικεντρώνεται στα µη θεσµοθετηµένα και λιγότερο εµφανή συστατικά στοιχεία της κοινωνικής 

οργάνωσης , επιδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον  για τις άτυπες αλληλεπιδράσεις, για τις ιδιοµορφίες 

και για την πολυπλοκότητα των διαπροσωπικών ή άλλων  σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των 

ατόµων και των οµάδων που απαρτίζουν τον κοινωνικό ιστό». Βλ. σχ. Μ. Πετρονώτη, ∆ίκτυα 

Κοινωνικών Σχέσεων: Όψεις και αλληλεπιδράσεις µε τη διαδικασία επαγγελµατικής κινητικότητας, 

Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1995, σ.7-18.  
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Ας παρακολουθήσουµε λοιπόν, πώς οι εργάτες και οι  εργάτριες αναζητούσαν 

δουλειά στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος» κατά την µεταπολεµική 

περίοδο. 

       Τον Ιούνιο  του 1948 η καπνοβιοµηχανία « Αφοι Ματσάγγος» παρήγαγε -

σύµφωνα µε στοιχεία της Καπνικής Επιθεώρησις-  212.026 κιλά τσιγάρα,  

κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο σύνολο των ελληνικών καπνοβιοµηχανιών, 

πίσω από την πειραϊκή καπνοβιοµηχανία των «Αφων Παπαστράτος», η οποία 

παρήγαγε 220.679 κιλά τσιγάρα.145 Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου του 1948 

παρατηρούνται αρκετές προσλήψεις εργατριών κυρίως και λίγων εργατών 

από την επιχείρηση.  

     Μέσα από τους µισθολογικούς καταλόγους του εργοστασίου παρατηρούµε, 

ότι µεταξύ Απριλίου και Ιουλίου του 1948 προσελήφθηκαν περίπου 100 

εργάτριες και 30 εργάτες. Σε ένα σηµαντικό  ποσοστό ωστόσο επρόκειτο  για 

περιστασιακή απασχόληση:  30 εργάτριες και 10 εργάτες απολύθηκαν µέσα 

στους επόµενους 4 έως 8 µήνες.146 Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των 

εργαζοµένων απασχολήθηκε στα τµήµατα του «πακεταρίσµατος», των 

«ταινιών» και των «λαιµών». Όπως θα παρακολουθήσουµε και σε επόµενο 

κεφάλαιο,  επρόκειτο για θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν απαιτούσαν κάποια 

ιδιαίτερη τεχνογνωσία και πολύχρονη εκµάθηση. Επίσης, το κόστος των 

προσλήψεων ήταν εξαιρετικά χαµηλό, καθώς η αµοιβή της γυναικείας 

εργασίας στα συγκεκριµένα τµήµατα ήταν φθηνή .       

     Σύµφωνα  µε το δείγµα µας, ο µεγαλύτερος αριθµός προσλήψεων κατά την 

µεταπολεµική περίοδο εντοπίζεται µεταξύ των ετών 1947-1953.  Συγκεκριµένα 

40 εργάτριες και εργάτες από τους 183, που προσελήφθησαν συνολικά 

µεταξύ των ετών 1945-1960, έπιασαν δουλειά στην καπνοβιοµηχανία κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρακολουθούµε  λοιπόν, πως σε αυτή τη 

χρονική περίοδο, παράλληλα µε την αύξηση της παραγωγής παρατηρείται και 

αύξηση του εργατικού δυναµικού και των προσλήψεων. Ο αυξηµένος αριθµός 

των προσλήψεων ωστόσο δε σηµαίνει ούτε σταθερότητα, ούτε  διάρκεια στην 

                                                 
145 Καπνική Επιθεώρησις, Ιούνιος 1948, τχ.20, σ. 203. 
146 Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολόγια, 1948. 
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εργασία. Ελάχιστος αριθµός από τους 40 προσληφθέντες  παρέµεινε  στην 

καπνοβιοµηχανία για χρονικό διάστηµα που ξεπερνούσε τον έναν χρόνο.147 

     Η εύρεση µιας θέσης εργασίας αυτή την περίοδο στο Βόλο είναι µια  

εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, καθώς η προσφορά εργατικών χεριών είναι 

µεγάλη. Η τοπική εφηµερίδα της πόλης «Ταχυδρόµος», στο φύλλο της στις 18 

Μαρτίου του 1948, επισηµαίνει το πρόβληµα. Ο αγώνας για να βρουν οι 

άνεργοι λίγη δουλειά, όπως τονίζεται από την εφηµερίδα, είναι ιδιαίτερα 

σκληρός. Το άρθρο αναφέρεται πιο συγκεκριµένα  στην καπνοβιοµηχανία 

«Ματσάγγος» :  

     “ …Τα πράγµατα  σήµερα δεν είναι τόσο ευχάριστα όσο παλιά. Η ανεργία που 

πλήττει την πόλη µας  είναι µεγάλη. Ωστόσο το εργοστάσιο Ματσάγγος θεωρείται και 

σήµερα τόπος ονείρων και ευτυχίας για πολλούς, µια νέα Αµερική που µπορεί να σώσει 

τη δύσκολη κατάσταση του καθενός… Σκληρός λοιπόν ο αγώνας για να βρουν οι 

άνεργοι λίγη δουλειά στην καπνοβιοµηχανία αυτή. Αλλά η υπόθεσις δεν είναι τόσο 

«τυχερή» όσο νοµίζεται. Μόνο που δεν υπάρχουν δουλειές σήµερα, και µια τακτική 

εργασία σαν αυτή που εξασφαλίζεται στο καπνεργοστάσιο είναι πάντοτε επιθυµητή.”148 

     Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, οι «υποψήφιοι» εργάτες και εργάτριες 

διεκδικούσαν µια θέση εργασίας στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος». Ο 

ανταγωνισµός ήταν υψηλός. Φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις τα 

«κοινωνικά δίκτυα» λειτούργησαν πολλές φορές ως «µηχανισµοί» ευρέσεως 

εργασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι πληροφορίες που αντλούµε από τις 

προφορικές µαρτυρίες ανθρώπων, που προσελήφθηκαν στην 

καπνοβιοµηχανία εκείνη την εποχή. 

     Η εργάτρια  Γ.Α.  γεννήθηκε στο Βόλο το 1932. Το 1948, σε ηλικία 16 ετών 

προσλήφθηκε στο «Ματσάγγος». Η ίδια θυµάται:  

 

    “ Μετά τον πόλεµο, το 1948 έπιασα δουλειά στο «Ματσάγγο». Παρόλο που το ΄48 ο 

«Ματσάγγος» ζητούσε κόσµο δεν ήταν εύκολο να σε πάρουν… Πολλοί πήγαιναν εκεί 

για να βρούν δουλειά. ∆υσκολεύτηκα να µε πάρουν γιατί και τότε χρειαζόταν 

                                                 
147 Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 
148 Ταχυδρόµος, 18/3/48 
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«µέσον»…Εµένα µε προσέλαβαν τελικά γιατί εκεί δούλευαν ήδη οι κουνιάδες µου και 

µίλησαν για µένα… ”149. 

 

     Μια άλλη εργάτρια, η Φ.Μ., η οποία καταγόταν από το Βόλο, έπιασε  

επίσης δουλειά στο «Ματσάγγο» το 1948, σε ηλικία 19 ετών. Μέσα από τη 

µαρτυρία της πληροφορούµαστε σχετικά: 

 

     “To 1948 άκουσα από µια φίλη µου στη γειτονιά, όπου έµενα τότε µε τους γονείς 

µου ότι ο «Ματσάγγος» θέλει γυναίκες να δουλέψουν στο καπνεργοστάσιο…Πήγαν 

πολλές που ζητούσαν δουλειά….Εξαιτίας των γνωριµιών της οικογένειάς µου… ένας 

ξάδερφος του πατέρα µου ήταν υπάλληλος στο εργοστάσιο, µε πήραν…”150  

 

        Και στις δύο περιπτώσεις θα λέγαµε πως η οικογένεια, οι διαπροσωπικές 

σχέσεις αλλά και η ίδια η γειτονιά λειτούργησαν ως δίκτυα ευρέσεως 

εργασίας.151    
     Όπως αναφέραµε νωρίτερα µεταξύ των ετών 1947-1953 παρατηρήθηκε ο 

µεγαλύτερος αριθµός προσλήψεων στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος». 

Περίπου τα µισά άτοµα, δηλ. τα 143 από τα 285 συνολικά άτοµα του 

δείγµατος µας προσελήφθησαν µεταξύ 1947-1953.  Θα δούµε στη συνέχεια 

πως οι ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες της εποχής έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στο 

                                                 
149 Γ.Α., Μαρτυρία,Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
150 Φ.Μ., Μαρτυρία,Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
151 Ο Π. Πιζάνιας, αναφερόµενος στην περίοδο του µεσοπολέµου στην Ελλάδα, έχει επισηµάνει τη 

σηµασία των «κοινωνικών δικτύων» όσον αφορά στην εύρεση εργασίας. Υπογραµµίζει  πως η 

οικογένεια και οι διαπροσωπικές σχέσεις έπαιζαν καταλυτικό ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο άνδρες 

και γυναίκες έβρισκαν  µία θέση εργασίας. Μέσω αυτών των σχέσεων, υποστηρίζει ο συγγραφέας, τα 

άτοµα αντλούσαν πληροφορίες για δουλειές, εξασφάλιζαν εργασία και γενικότερα πραγµατοποιούσαν 

επαγγελµατικές συνεργασίες. Ωστόσο, φαίνεται  µέσα από την προσέγγισή του, πως δεν λαµβάνει 

ιδιαίτερα υπόψη τη σχέση «αγορά εργασίας –δίκτυα». Μάλλον   θεωρεί ότι τα δίκτυα συγκροτούνται 

και λειτουργούν  αυτόνοµα και έξω από την αγορά εργασίας. Βλ. σχ. Π.Πιζάνιας, Οι φτωχοί των 

πόλεων...,ό.π., σ. 104-105. Αντίθετα, η Λ. Παπαστεφανάκη παρόλο που και η ίδια αναγνωρίζει τη 

σηµασία και το ρόλο  των δικτύων ως µηχανισµών πρόσβασης στην  εργασία, εύστοχα παρατηρεί ότι 

«…τα δίκτυα συγκροτούνται και λειτουργούν µέσα στην αγορά εργασίας και όχι έξω από αυτήν ή 

συµπληρωµατικά µε αυτήν». Βλ. σχ. Λ. Παπαστεφανάκη,  «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και 

παιδίσκαι…».Εργασία …,ό.π., σ. 237.  
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ζήτηµα της αναζήτησης και εξασφάλισης εργασίας, τόσο κατά την εµφυλιακή 

όσο και κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο.  

     To 1951 ο πληθυσµός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Βόλου - Ν.Ιωνίας 

είναι 65.090 κάτοικοι. Παρά το γεγονός ότι έχει προηγηθεί ο πόλεµος και η 

κατοχή, ο πληθυσµός του Βόλου  και της Ν.Ιωνίας αυξήθηκε  κατά 18,5% σε 

σχέση µε την απογραφή του 1940, όπου ήταν  54.919 κάτοικοι.152 Ένα 

ποσοστό αυτής της αύξησης µπορεί να ερµηνευθεί ως απόρροια της 

εσωτερικής µετανάστευσης, που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια και µετά τη 

λήξη του εµφυλίου πολέµου. 

     Ο Γ. Μαργαρίτης επισηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου 

κύµατα προσφύγων και εσωτερικών µεταναστών εγκατέλειψαν τα χωριά και 

εγκαταστάθηκαν στις πόλεις για να αποφύγουν τους διωγµούς και τους 

κινδύνους του πολέµου. «∆εκάδες ίσως εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα», 

αναφέρει ο συγγραφέας, «κυρίως αριστεροί έσπευσαν προς τις πόλεις, όπου 

η ανωνυµία µπορούσε να τους εξασφαλίσει απέναντι στην ανεξέλεγκτη δράση 

των παρακρατικών συµµοριών στην ύπαιθρο».153 Η τοπική εφηµερίδα του 

Βόλου «Αναγέννηση» αναφέρεται στις βιαιοπραγίες, που διαπράττονται σε 

χωριά σε βάρος πολιτών. Στο φύλλο της εφηµερίδας στις 10/2/46 διαβάζουµε:  

 

     «Χίτες της Αργαλαστής στις 6/2/46 µπλοκάρησαν το σπίτι του Μ. και προσπάθησαν 

να το κάψουν… Στο χωριό Ξυνόβρησι, οι ντόπιοι τροµοκράτες  δηλώνουν πως δεν  θα 

επιτρέψουν τη διαµονή  στο χωριό στους Εαµοκοµµουνιστές…».154 

 

     Χωρίς να είµαστε σε θέση να µιλήσουµε µε συγκεκριµένους αριθµούς, 

φαίνεται πως κατά τη διάρκεια του εµφυλίου ένα ποσοστό ανθρώπων 

εγκατέλειψε τα  γειτονικά χωριά  και συγκεντρώθηκε  στην πόλη του Βόλου. Οι  

«ανταρτόπληκτοι» και «συµµοριόπληκτοι» είναι όροι  της εποχής, που 

χρησιµοποιήθηκαν αρχικά από τον  Εθνικό  Στρατό. Χαρακτηριστικό του 

Εµφυλίου ήταν η αναγκαστική µετακίνηση από το στρατό µεγάλων 
                                                 
152 Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Πληθυσµός πόλεων εχουσών το 1951 10.000 κατοίκους και άνω: 

Απογραφές 1920,1928,1940 και 1951, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1955. 
153 Βλ. σχ. Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του  Ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου, τόµος 2, Βιβλιόραµα, Αθήνα 

2001, σ. 589-596. 
154 Αναγέννηση,6/2/46 
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πληθυσµών ορεινών κυρίως περιοχών, µε σκοπό να αποκόψουν τους 

αντάρτες του ∆ηµοκρατικού Στρατού από τις πηγές ανεφοδιασµού τους. Οι 

πληθυσµοί αυτοί µεταφέρθηκαν στις πλησιέστερες πόλεις, πολλές φορές σε 

ειδικά στρατόπεδα και ονοµάστηκαν «ανταρτόπληκτοι».155 Σύµφωνα µε το Γ. 

Μαργαρίτη επίσης  νέο κύµα προσφυγιάς κατευθύνθηκε προς τις πόλεις, όταν 

οι διωκόµενοι των βουνών πέρασαν σε δράση και η ανασφάλεια άρχισε να 

γίνεται αισθητή και από την πλευρά των «εθνικοφρόνων» πολιτών.156 Τα 

πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου του Βόλου εκείνης της περιόδου φαίνεται 

πως ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση. 

     Στις 13/9/46 το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης του Βόλου ενέκρινε τη 

χορήγηση 5.000.000 δρχ. σε 100 περίπου οικογένειες από το χωριό Κεραµίδι,   

οι οποίες σύµφωνα µε τα πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου, «…επλήγησαν 

από Εαµοκοµµουνιστικές συµµορίες και κατέφυγαν στο Βόλο». Το δηµοτικό  

συµβούλιο στις 28/6/49  ενέκρινε επίσης τη δαπάνη 564.000δρχ. για παροχή 

γεύµατος «…σε εγκαταλείποντες της εστίας τους ανταρτόπληκτους». Ανάλογα 

περιστατικά  αναφέρονται  αρκετά συχνά στα  πρακτικά του συµβουλίου του 

δήµου Βόλου κατά τη διάρκεια της περιόδου 1946-1949.157  

     Μέσα λοιπόν σε αυτό το «εµφυλιακό» κλίµα αρκετοί άνθρωποι  

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στα χωριά, να εγκατασταθούν  

στην πόλη του Βόλου, και να αναζητήσουν µία θέση εργασίας. Oρισµένοι 

φαίνεται πως φτάνουν στην πόλη µε σκοπό να µείνουν µόνιµα. Η 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος «προβάλει» ως προορισµός απασχόλησης. Η 

εφηµερίδα «Ταχυδρόµος» γράφει στο πρωτοσέλιδο φύλλο της, στις 18 

Μαρτίου του 1948:  

 

     «Ανταρτόπληκτοι νέοι από το ∆οµοκό, από χωριά της Ευρυτανίας και του Πηλίου 

έρχονται στο Βόλο µε το όνειρο να βρουν µια θέση και να βολευτούν στο 

Ματσάγγο».158 

      

                                                 
155 Γ. Μαργαρίτης, ό.π., σ.595-603. 
156 Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του  Ελληνικού Εµφυλίου…,ό.π., σ.590. 
157 Αρχείο ∆Η.Κ.Ι. Βολου, Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου ετών 1946-1949.  
158 Ταχυδρόµος, 18/3/48.  



 87

     Μετά τη λήξη του εµφυλίου η εσωτερική µετανάστευση προς τις πόλεις 

συνεχίστηκε. Όπως αναφέρει ο Γ. Μαργαρίτης, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι 

µετανάστευαν προς τα αστικά κέντρα, καθώς δεν µπορούσαν να ζήσουν στα 

κατεστραµµένα χωριά τους, όπου εκδηλώνονταν µε ωµό τρόπο η διάκριση 

ανάµεσα σε   «εθνικόφρονες» και µη. Η µετανάστευση προς το εξωτερικό δεν 

είχε ακόµα ξεκινήσει και η πίεση που άσκησαν οι νεοαφιχθέντες στις πόλεις 

ήταν ασφυκτική. Σύµφωνα µε τον ιστορικό, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να 

εκµεταλλευτούν αυτό το διαθέσιµο και απελπισµένο εργατικό δυναµικό.159  

     Έχει γενικότερα επισηµανθεί πως τα µόνιµα χαρακτηριστικά της δεκαετίας 

του ΄50, όσον αφορά στο ζήτηµα της εργασίας και της απασχόλησης, ήταν η 

αφθονία του εργατικού δυναµικού, η τεράστια ανεργία και η 

υποαπασχόληση.160 Η κατάσταση στο Βόλο δεν ήταν διαφορετική. Το ζήτηµα 

της ανεργίας στις αρχές της δεκαετίας του 1950 είχε λάβει ανεξέλεγκτες  

διαστάσεις.  

     Το Εργατικό Κέντρο Βόλου µε ψήφισµά του προς την κυβέρνηση και το 

υπουργείο βιοµηχανίας και εργασίας στις 26/11/53 περιγράφει τη δραµατική 

κατάσταση και ζητά τη λήψη άµεσων µέτρων υπέρ των ανέργων:“Η πόλη του 

Βόλου, µια των πρώτων βιοµηχανικών  της χώρας, η άλλοτε ευηµερούσα και δίδουσα 

ζωήν και κίνησην εις ολόκληρον την Θεσσαλίαν, σήµερα βρίσκεται τελείως 

απονεκρωµένη, µε χιλιάδες ανέργων, µε κλειστά τα εργοστάσια, µε ελάχιστην εµπορική 

κίνησιν…Η ζωή των ανέργων κατάντησε δραµατική εν τη κυριολεξία και ο εκ πείνης 

θάνατος πλανάται εις τας οικογένειας των ανέργων…Το Ε.Κ.Β. ζητά την δωρεάν 

διανοµήν άρτου εις τους ανέργους και την άµεσην λειτουργία κρατικών συσσιτίων προς 

αποφυγην θανάτων εκ πείνης….161 Το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας του Βόλου 

ανέφερε  πως µεταξύ Ιανουαρίου 1951 και Ιουλίου του 1952 αριθµούσε γύρω 

στους 10.000 ανέργους από τους οποίους επανατοποθετήθηκαν περίπου 

3.000.162 

                                                 
159Βλ. σχ.  Γ. Μαργαρίτης, ό.π., σ.601. 
160 Χ. Βεναρδάκης – Γ. Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές συµµαχίες στην προδιδακτορική Ελλάδα. Οι 

προϋποθέσεις της µεαταπολίτευσης. Εξάντας, Αθήνα 1991, σ. 120-123. 
161 Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας, Αρχείο Βιοµηχανίας, φακ. 271. 
162 Ταχυδρόµος, 8/12/1955. Το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας συστήθηκε στο Βόλο τον Ιανουάριο του 

1951. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παραγράφου 2 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 2656/53, «περί 

οργάνωσης και ελέγχου αγοράς εργασίας», όλες οι επιχειρήσεις και οι εργολάβοι οικοδοµών 
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     Παράλληλα, οι λιγοστές διαθέσιµες  θέσεις εργασίας δεν προορίζονταν για 

όλους, -κυρίως στο δηµόσιο τοµέα- αλλά και στις µεγάλες βιοµηχανίες. Μετά 

τον εµφύλιο καθιερώθηκε ο «θεσµός» των πιστοποιητικών κοινωνικών 

φρονηµάτων, -στο δηµόσιο τοµέα- ως επίσηµη προϋπόθεση για την 

εξασφάλιση εργασίας. Οι υποψήφιοι εργαζόµενοι υποχρεούνταν να 

προσκοµίζουν πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων, µε το οποίο δήλωναν 

την «εθνικοφροσύνη» τους. Όσοι πολίτες χαρακτηρίζονταν «αριστεροί» ή «µη 

εθνικόφρονες»  αποκλείονταν από τη µισθωτή εργασία.163  

     Ακόµα µεγαλύτερες δυσκολίες  για την εξασφάλιση µιας θέσης εργασίας 

στη δεκαετία του 1950 και ειδικά µετά το 1953, όταν διογκώνεται η ανεργία, 

δηµιούργησε  η «προστασία» του νόµου 751 που αφορούσε στην ανδρική 

απασχόληση. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νόµο, οι µεγάλες επιχειρήσεις 

ήταν υποχρεωµένες να προσλαµβάνουν τους «νεοπολεµιστές» του εµφυλίου, 

όσους  δηλαδή είχαν πολεµήσει στον εµφύλιο µε τον εθνικό στρατό ή µε 

παραστρατιωτικές οµάδες εναντίων των «συµµοριτών».164 Θα µπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς πως, σύµφωνα µε όσα παρακολουθήσαµε παραπάνω, η 

πολιτική ταυτότητα κατά τη µετεµφυλιακή εποχή µπορούσε είτε να 

«προσφέρει» πρόσβαση στην εργασία ή αντίθετα να «αποκλείει» από θέσεις 

εργασίας.  

     Κλείνοντας λοιπόν θα επισηµαίναµε πως η αναζήτηση και η εύρεση µιας 

θέσης εργασίας στην καπνοβιοµηχανία του Βόλου –όπως άλλωστε γενικότερα 

                                                                                                                                            
υποχρεούταν να προσλαµβάνουν προσωπικό µόνο  µέσω του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας. Στα 

δελτία των προσληφθέντων στο Ματσάγγο από το 1953 και µετά έχουµε τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουµε τη διαδικασία πρόσληψης εργατών και εργατριών στην επιχείρηση µέσω του 

Γ.Ε.Ε. Η καπνοβιοµηχανία ζητούσε από το Γ.Ε.Ε. έναν αριθµό ατόµων για απασχόληση στο 

εργοστάσιο. Συνήθως, όπως φαίνεται µέσα από το δείγµα που εξετάζουµε, επρόκειτο για περιστασιακή 

απασχόληση διάρκειας από δύο έως τριών µηνών. Αρχείο Ματσάγγου, ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού. 
163 Βλ. σχ. Κ. Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία και Εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα, Θεµέλιο, Αθήνα 

1987, σ.23-50, Η. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, 

Πατάκη, Αθήνα 2000, σ.81-90. 
164 Σ. Κατσούρας,  Εργασία, Συνείδηση και συνδικάτα. Η περίπτωση της ελληνικής µεταπολεµικής 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, αδηµ. διδακτ. διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα 2004, σ.458-

460 
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η εύρεση εργασίας κατά την πρώτη µετεµφυλιακή δεκαετία- ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη υπόθεση. Βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν η ανεξέλεγκτη 

ανεργία και οι ελαστικές µορφές απασχόλησης. Ακόµα και όταν εύρισκε  

κανείς µια θέση εργασίας στο Ματσάγγος, είτε µέσω των οικογενειακών ή 

αλλών ‘δικτύων’, που λειτουργούσαν ως µηχανισµοί πρόσβασης ή 

αποκλειστικά µέσω του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας -στη δεκαετία του 

1950-, σε καµία περίπτωση δεν θεωρούνταν ‘σίγουρη’ και µόνιµη. 

     Το φαινόµενο της περιστασιακής και περιοδικής απασχόλησης στη 

βολιώτικη καπνοβιοµηχανία στη δεκαετία του 1950 θα πρέπει να συνδεθεί µε 

την ανεργία, -γενικότερα µε την «αγορά εργασίας» στην πόλη αυτή την 

χρονική περίοδο-, µε την οργάνωση της εργασίας στην επιχείρηση και τις 

εργοδοτικές πρακτικές που αφορούν σε αυτή και τέλος, όπως θα δούµε στο 

επόµενο κεφάλαιο, µε την ιδιαίτερα χαµηλή αµοιβή των εργατών και κυρίως 

των εργατριών. 
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Τρίτο Κεφάλαιο. Η οργάνωση της εργασίας στην 
καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος. 
 
 
Ο κτηριακός και τεχνολογικός εξοπλισµός της επιχείρησης κατά την 
µεταπολεµική περίοδο. 

 
     Το κτηριακό συγκρότηµα της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος  βρισκόταν 

στο κέντρο της πόλης του Βόλου, στη διασταύρωση των οδών Σωκράτους και 

Μακεδονοµάχων και παρέµεινε εκεί ολόκληρη την περίοδο της λειτουργίας 

της. Το 1927, αγοράζεται για τις ανάγκες του εργοστασίου το κυτιοποιειό και 

αργότερα, το 1935, το λιθογραφείο Τράστα µεταξύ των οδών Καρτάλη- 

Γαλλίας-Γαζή. Το 1936, γίνεται επέκταση του εργοστασίου (στοά Σωκράτους 

έως την οδό Αλεξάνδρας) και ταυτόχρονα κατασκευάζεται στην οδό Ιωλκού 

κτήριο όπου στεγάστηκαν τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης.165 (εικ.1, 

σ.160) 

     Η περίοδος της κατοχής, σύµφωνα µε τον   Β. Θασίτη, υπήρξε εξοντωτική 

για την ελληνική σιγαροβιοµηχανία: «Η κατοχή κατερείπωσε τας παραγωγικάς 

εγκαταστάσεις της καπνοβιοµηχανίας, εξηνέµησε τα αποθέµατα καπνών και 

λοιπών πρώτων υλών και εξεµηδένησε επί µια τριετίαν, τόσο την βιοµηχανικην 

παραγωγήν όσο και την κατανάλωσιν…».166 Όσον αφορά πιο συγκεκριµένα 

στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγου» πληροφορούµαστε, πως και ίδια 

υπέστη αρκετές και σοβαρές ζηµιές  κατά τη περίοδο του πολέµου και της 

κατοχής, όχι όµως σε σηµείο που την ανάγκασε  να διακόψει τις εργασίες 

της.167 Οι ζηµιές αφορούσαν κυρίως σε βοηθητικούς και αποθηκευτικούς 

                                                 
165 Βλ. σχ. Ν. Κολιού, Η βιοµηχανία του Βόλου...,ό.π.,σ. 26-28. 
166 Β. Θασίτης, ό.π., σ. 14-15. 
167 Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας, Αρχείο ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, φακ.275. Σύµφωνα µε έγγραφο που 

υπογράφεται ως ‘Υπόµνηµα των Οργανώσεων Βόλου’ -και περιλαµβάνει το Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βόλου, την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βόλου, τον Εµπορικό Σύλλογο 

Βόλου και το Εργατικό Κέντρο Βόλου- που εστάλη στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως και στους 

Υπουργούς Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Εργασίας στις 23/9/1953, όπου περιγράφονται τα προβλήµατα 

που αντιµετώπισαν τα µεγάλα εργοστάσια του Βόλου λόγω του πολέµου και της κατοχής  και αφορούν 
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χώρους, όπως επίσης σε πρώτες ύλες. Μέσα από τις σελίδες της εφηµερίδας 

«Ταχυδρόµος» πληροφορούµαστε :  

    “ Ως γνωστόν κατά τον γερµανικόν βοµβαρδισµό τον οποίο υπέστη η πόλις µας την 

µεσηµβρίαν της Μ.Τρίτης κατεστράφη από δέσµη βοµβών η επί των οδών Καρτάλη- 

Γαλλίας µεγάλη αποθήκη της Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου και από την 

επακολουθήσασαν πυρκαϊαν αποτεφρώθησαν 220.000 οκάδες καπνά, 200 κυβικά 

ξυλείας Ρουµανίας και πολλά άλλα υλικά της εργασίας της και η εκ της καταστροφής 

ταύτης ζηµίας της Βιοµηχανίας Ματσάγγου υπερέβη τα 9.600.000 προπολεµικών 

δραχµών”.168 

     Το κύριο κτηριακό  συγκρότηµα λοιπόν, όπου στεγάζονταν  οι χώροι 

εργασίας µε τον µηχανικό εξοπλισµό, δεν υπέστη σηµαντικές  βλάβες. Έτσι, η 

καπνοβιοµηχανία του Βόλου συνέχισε να λειτουργεί σε ολόκληρη την περίοδο 

της κατοχής και να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονοµική ζωή της πόλης.169   

     Παρά τις δυσχέρειες που αντιµετώπισε στο σύνολό της η ελληνική 

καπνοβιοµηχανία κατά την περίοδο της κατοχής, φαίνεται ότι σύντοµα 

µπόρεσε να ανασυγκροτηθεί. Η  παραγωγή του έτους 1946, σύµφωνα µε την 

‘Καπνική Επιθεώρηση’, ανερχόταν σε 6.976.312 χιλ/µα, παρουσιάζοντας 

αύξηση 34,5% σε σχέση µε το 1940, όταν η παραγωγή έφτανε στα 

5.190.170χιλ/µα. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει το περιοδικό, «…ουδείς 

άλλος κλάδος της Εθνικής µας Οικονοµίας παρουσιάζει µεταπολεµικώς τόσον ζωηρά 

παραγωγικήν δραστηριότητα, η οποία όχι µόνο να προσεγγίζει αλλά και να  υπερβαίνει 

αισθητικώς τα προπολεµικά παραγωγικά επίπεδα. Το γεγονός αυτό, όχι µόνο πιστοποιεί 

τη βιωσιµότητα της ελληνικής καπνοβιοµηχανίας αλλά και την αναδεικνύει εις έναν εκ 

των υγιέστερων , από πάσης απόψεως, παραγόντων της ελληνικής οικονοµίας».170 
                                                                                                                                            
στις  κτηριακές εγκαταστάσεις και στην έλλειψη επαρκών κεφαλαίων κινήσεως. Μέσω της επιστολής 

ζητούν τη λήψη ενισχυτικών µέτρων για την  τοπική βιοµηχανία.  
168 Ταχυδρόµος,2/7/48 
169 Στη διάρκεια της κατοχής τα τσιγάρα Ματσάγγου ήταν περίπου το νόµισµα του Βόλου, αφού µε 

αυτά γινόταν πολλές συναλλαγές. Βλ. σχ. Ν. Κολιού, Η βιοµηχανία του Βόλου…, ό.π, σ. 25. 
170 Καπνική Επιθεώρησις, Ιανουάριος 1947, τχ.4, σ.12-13.   Η ‘Καπνική Επιθεώρησις’ αναφέρεται 

επίσης και στο ζήτηµα της συγκέντρωσης της παραγωγής σε  ολοένα µικρότερο αριθµό 

καπνοβιοµηχανιών, γεγονός που είχε παρατηρηθεί κατά την τελευταία περίοδο του µεσοπολέµου και 

συνεχίζεται µεταπολεµικώς κατά τρόπο εντονότερο. Έτσι το 59% της συνολικής παραγωγής 

καλύπτεται  από τις τρεις µεγάλες καπνοβιοµηχανίες, των Αδελφών Παπαστράτου,  Ματσάγγου και 

Κεράνη.  
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     Ο Β. Θασίτης ωστόσο  αναφέρει ότι το πρώτο διάστηµα  µετά την 

απελευθέρωση, η σιγαροβιοµηχανία υποχρεώθηκε συχνά να καταφύγει σε 

επαχθείς εξωτραπεζικές πηγές χρηµατοδοτήσεως, προκειµένου να 

εξασφάλιση τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις της επαναλειτουργίας της.171 

Όσον αφορά στην γενικότερη ανασυγκρότησή της, η ελληνική 

σιγαροβιοµηχανία -σύµφωνα µε το Β. Θασίτη-, αφέθηκε στην τύχη της. Η 

σιγαροβιοµηχανία, υποστηρίζει ο συγγραφέας, υπήρξε ίσως ο µοναδικός 

ελληνικός βιοµηχανικός κλάδος, ο οποίος δεν έτυχε την παραµικρή οικονοµική 

ενίσχυση από τα κεφάλαια της αµερικανικής βοήθειας.172 

     Στις 3 Μαρτίου του 1949 οι τρεις µεγαλύτερες καπνοβιοµηχανίες της 

χώρας, (Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ., Αδελφοί Ματσάγγου και Κεράνης Α.Ε.) µαζί 

µε άλλες  τέσσερις µικρότερες καπνοβιοµηχανίες, (Καραβασίλη, Αφοι 

Χατζηγεωργίου, Αφοι Κοσµίδη και ∆.Φούκα), υπέβαλαν αίτηση προς το 

Υπουργείο Συντονισµού, ζητώντας να διατεθεί υπέρ της ελληνικής  

καπνοβιοµηχανίας το συνολικό ποσό του 1.330.000 δολλαρίων, «… εκ των 

διαθέσιµων πόρων εκ του σχεδίου ανασυγκρότησης»,  µε σκοπό να εκσυγχρονίσουν 

τον τεχνολογικό τους εξοπλισµό και να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους. Το 

Υπουργείο Συντονισµού στις 9 Μαρτίου απάντησε στους καπνοβιοµηχάνους 

                                                 
171 Μέσα από επιστολή της διοίκησης της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος»  προς το Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βόλου  στα τέλη του 1944 , πληροφορούµαστε,  ότι η διεύθυνση του 

εργοστασίου ζητά τη χορήγηση προσωρινού δανείου ύψους 5.000.000, ώστε να καλύψει τις βασικές 

της ανάγκες. Τα άµεσα ζητήµατα  που απασχολούσαν τη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία αυτή την 

περίοδο –σύµφωνα µε την επιστολή- ήταν δύο: η  προµήθεια πρώτων υλών, καθώς, όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά,  «…δεν παρουσιάζεται επί του παρόντος δυνατή η προµήθεια υλικών για τις εργασίες 

της καπνοβιοµηχανίας» και η πληρωµή του προσωπικού της. Η διοίκηση του εργοστασίου αδυνατεί να   

καταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού καθώς, όπως η ίδια ισχυρίζεται, δεν παρουσιάζεται 

ενδιαφέρον για καπνιστικά προϊόντα λόγω της νέας διατίµησης των τσιγάρων σε σταθερές δραχµές, 

της έλλειψης ρευστού και λόγω της έλλειψης συγκοινωνιών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη 

υπόθεση  τον εφοδιασµό των επαρχιών, τις οποίες εξυπηρετεί η καπνοβιοµηχανία του Βόλου. Γ.Α.Κ. 

Ν.Μαγνησίας, Αρχείο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου, φακ. 69.2. Για τα 

προβλήµατα που αντιµετώπιζε η ελληνική καπνοβιοµηχανία κατά την µεταπολεµική περίοδο βλ. σχ. 

Ανώνυµος, Η δεκαετηρίς του ελληνικού καπνού,1945-1955, Αθήνα 1955, σ.214-218. 
172 Β. Θασίτης, ό.π., σ.16-17.  
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ότι «…η ελληνική κυβέρνηση δεν περιέλαβε την  Βιοµηχανίαν Σιγαρέττων εις το 

Πρόγραµµα Ανασυγκροτήσεως».173  

    Όσον αφορά στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγου» πιο συγκεκριµένα, η  

µεταπολεµική εποχή τη βρήκε  σε σχετικά καλή κατάσταση από άποψη 

κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Σύµφωνα µε έκθεση της 

καπνοβιοµηχανίας, που υποβλήθηκε στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Βόλου στις 21/4/45, - ύστερα από εντολή του Ε.Β.Ε.Β. προς 

όλους τους βιοµηχάνους της πόλης να υποβάλλουν έκθεση, µε την οποία θα 

περιέγραφαν  αναλυτικά την κατάσταση, τη δυναµικότητα και τη λειτουργία 

των εργοστασίων τους– πληροφορούµαστε, πως το πλήρες κτηριακό 

συγκρότηµα της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος», το οποίο αποτελούνταν  

από διάφορες οικοδοµές µε συνολική έκταση 37.500µ3, δεν είχε  υποστεί   

σηµαντικές ζηµιές κατά τη διάρκεια της περιόδου της γερµανικής κατοχής και 

χαρακτηριζόταν  ως «ελαφρώς βλαβέν».174  

     Σύµφωνα µε την ίδια  έκθεση, τα κυριότερα µηχανήµατα που διέθετε το 

εργοστάσιο εκείνη την περίοδο ήταν τα εξής: 17 σιγαροποιητικές µηχανές και 

6 καπνοκοπτικές µηχανές. Υπήρχε επίσης πλήρης εγκατάσταση κυτιοποιείου 

και λιθογραφείου, όπως  επίσης και µηχανουργείο.175 Όσον αφορά στη 

συνολική ιπποδύναµη του εργοστασίου, ανερχόταν  στους 240 ίππους, αλλά 
                                                 
173 Για το θέµα βλ. σχ. Καπνική Επιθεωρησις, Οκτώβριος 1949, τχ. 36. σ. 539-540, όπου 

παρουσιάζονται εκτενώς οι απόψεις των καπνοβιοµηχάνων και του Υπουργείου Συντονισµού. Για το 

ζήτηµα της ανασυγκρότησης γενικότερα  της ελληνικής βιοµηχανίας καI βιοτεχνίας, -αρχικά µέσω της 

χρηµατοδότησης από την  UNRRA και τη Τράπεζας της Ελλάδος για την περίοδο 1944-1947 και στη 

συνέχεια µέσω της αµερικανικής αποστολής και  του τετραετούς προγράµµατος 1948-1952, που 

καταρτίστηκε στο πλαίσιο  του σχεδίου Μαρσαλ-,   βλ. σχ. Π. Καζάκος, Ανάµεσα σε Κράτος και Αγορά. 

Οικονοµία και οικονοµική πολιτική στη µεταπολεµική Ελλάδα, 1944-2000, Πατάκη, Αθήνα 2001, σ.78-

81. Ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χρηµατοδοτήθηκαν µε 

προτεραιότητα οι βιοµηχανίες οι οποίες παρήγαγαν για την ικανοποίηση άµεσων καταναλωτικών 

αγαθών (κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανίες τροφίµων, κ.α.). Η χρηµατοδότηση έγινε για την προµήθεια 

πρώτων υλών, για επισκευές και πληρωµή ηµεροµισθίων.  Βλ. σχ.  επίσης  Γ. Σταθάκης, «Οικονοµία 

και θεσµοί. Από την προπολεµική ‘βιωσιµότητα’ στη µεταπολεµική ‘εκβιοµηχάνηση’», στο Χ. 

Φλάισερ, Η Ελλάδα 1936-1949. Από τη δικτατορία στον Εµφύλιο. Τοµές και συνέχειες, Καστανιώτη, 

Αθήνα 2003, σ. 351-369 και Γ. Σταθάκης, Το ∆όγµα Τρούµαν και το σχέδιο Μάρσαλ: η ιστορία της 

αµερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2004 . 
174 Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας, Αρχείο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου, φακ. 69.1 
175 Στο ίδιο. 
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η µία γεννήτρια που διέθετε το εργοστάσιο δηλώνεται ως σοβαρά 

κατεστραµµένη και η αντικατάσταση της κρίνεται άµεση και αναγκαία.176 Τo 

1951 η συνολική ιπποδύναµη της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος», 

παραµένει στους 240 ατµοϊππους. Η πηγή ενέργειας των κινητήρων  ήταν  το 

πετρέλαιο και η βενζίνη.177   

     Η πρώτη «απόπειρα» επέκτασης των κτηριακών εγκαταστάσεων και του 

µηχανικού εξοπλισµού της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου κατά την 

µεταπολεµική περίοδο  γίνεται το 1948, µέσω χρηµατοδότησης που ζητά η 

διεύθυνση του εργοστασίου από την Κτηµατική Τράπεζα. Η πληροφόρηση 

που διαθέτουµε για το συγκεκριµένο θέµα είναι περιορισµένη. Γνωρίζουµε 

ωστόσο, µέσα από τον τύπο της εποχής, ότι η Κτηµατική Τράπεζα απέρριψε 

την αίτηση της καπνοβιοµηχανίας «..διά την χρηµατοδότησιν της προς επέκταση 

των κτηριακών και µηχανικών εγκαταστάσεων, ούσης απαραιτήτου δια την περαιτέρω 

ανάπτυξη των εργασιών της…».178 

     Παρόλο που η ελληνική καπνοβιοµηχανία δεν είχε συµπεριληφθεί στο 

«Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης»,  το εργοστάσιο «Ματσάγγος» επεδίωξε    τη 

χορήγηση  δανείου. Το 1953, η καπνοβιοµηχανία του Βόλου  αναζητά εκ νέου 

οικονοµική ενίσχυση µε σκοπό να επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει τις 

παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Στις 10 Απριλίου του 1953, η διεύθυνση του 

εργοστασίου  υποβάλει  -µέσω της Εθνικής Τράπεζας- αίτηση χορηγήσεως 

«βιοµηχανικού  δανείου ανασυγκρότησης»,   προς την Κεντρική Επιτροπή 

∆ανείων της Τράπεζας της Ελλάδος, ύψους 50.400 δολαρίων.179 Η αίτηση 

περιλάµβανε, εκτός  του αναφερόµενου ποσού και τον προτεινόµενο τρόπο  

εξόφλησης –η καπνοβιοµηχανία ζητά να εξοφλήσει το ποσό 

«τοκοχρεολυτικώς» εντός δέκα ετών, σύµφωνα µε τους όρους που  
                                                 
176 Στο ίδιο. 
177Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Αριθµός καταστηµάτων και ισχύς κινητήρων κατ΄ είδος πηγής 

ενέργειας, κατά κλάδους:Απρίλιος1951 , Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1955, σ. 228. 
178 Ταχυδρόµος,2/7/48 
179Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Καπνοβιοµηχανία ‘Αφων Ματσάγγου’ Ο.Ε. εις Βόλον, φακ. 62.  

Η Κεντρική Επιτροπή ∆ανείων συστήθηκε κατόπιν σύµβασης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της Ειδικής 

Αποστολής Οικονοµικής Συνεργασίας  και της Τράπεζας της Ελλάδος στις 12/11/1948 «Περί 

χορηγήσεως βιοµηχανικών, γεωργικών και λοιπών δανείων Ανασυγκρότησης». Η καπνοβιοµηχανία 

προκειµένου να της χορηγηθεί «δάνειο ανασυγκρότησης εκ κεφαλαίων αµερικανικής βοήθειας»  

κατέθεσε την οικονοµικοτεχνική  έκθεση της επιχείρησης   στις 10 Απριλίου 1953.  
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χορηγούνται τα συγκεκριµένα δάνεια-, αναλυτικά το σκοπό  του δανείου και 

συνοδευόταν από οικονοµικοτεχνική έκθεση της επιχείρησης. 180  

     Ο σκοπός του δανείου ήταν λοιπόν η επέκταση των κτηριακών 

εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισµός των παλιών 

µηχανηµάτων. Πιο συγκεκριµένα πληροφορούµαστε, ότι ο  στόχος   ήταν  η 

αγορά του οικοπέδου της στοάς, όπου βρισκόταν το εργοστάσιο (µεταξύ των 

οδών Π.Μελά και Μακεδονοµάχων) και η ανέγερση νέας οικοδοµής  στην 

οποία θα στεγάζονταν  οι νέες  µηχανικές εγκαταστάσεις της βιοµηχανίας, που 

επρόκειτο να αγοραστούν επίσης µε το ποσό της χρηµατοδότησης.181 

     Όσον αφορά στον τεχνολογικό εξοπλισµό, πληροφορούµαστε µέσω της  

οικονοµικής έκθεσης,  πως η διοίκηση  επιθυµεί να προµηθευτεί από το 

εξωτερικό και να εγκαταστήσει στην καπνοβιοµηχανία τα εξής µηχανήµατα: 

µία πετρελαιοµηχανή εσωτερικής καύσεως 315 ίππων µε την ανάλογη  

γεννήτρια, ώστε να  αντικατασταθεί η υπάρχουσα πετρελαιοµηχανή, η οποία   

λειτουργεί από το 1930 και αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα. ∆ύο 

σύγχρονες  µηχανές κατασκευής τσιγάρων µεγάλης απόδοσης, οι οποίες θα 

αντικαταστήσουν τις προηγούµενες «πεπαλαιωµένες» σιγαροποιητικές 

                                                 
180 Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Καπνοβιοµηχανία ‘Αφων Ματσάγγου’ Ο.Ε. εις Βόλον, φακ. 62. 

∆εν γνωρίζουµε περισσότερα για τη συνεργασία της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος»  µε την Ε.Τ.Ε. 

όσον αφορά στη λήψη δανείων, στους όρους δανειοδότησης και στο ύψος των τόκων των δανείων για 

την µεταπολεµική περίοδο.  (Στο αρχείο της Ε.Τ.Ε. βρίσκονται δύο φάκελοι  που καλύπτουν την 

περίοδο 1952-1954 και  αφορούν κυρίως  στο ζήτηµα της δανειοδότησης της καπνοβιοµηχανίας µέσω  

του προγράµµατος «Περί χορηγήσεως βιοµηχανικών, γεωργικών και λοιπών δανείων 

Ανασυγκρότησης».). Ο ∆. Χαραλάµπης υποστηρίζει, για το γενικότερο ζήτηµα της πιστωτικής 

πολιτικής των τραπεζών απέναντι στη βιοµηχανία  στη δεκαετία του 1950, πως στη συγκεκριµένη 

περίοδο  µεγάλωσε ταχύτατα η εξάρτηση των βιοµηχάνων από τις τράπεζες, αλλά η κρατική πολιτική 

(Νοµισµατική Επιτροπή και Εθνική Τράπεζα) δεν προώθησε  µε χαµηλότοκα δάνεια τη βιοµηχανία. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο,  το ύψος των τόκων φανερώνει, πως µόνο οι ελάχιστες µεγάλες βιοµηχανίες 

ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στις επιβαρύνσεις της δανειοδότησης. Βλ. σχ. ∆. Χαραλάµπης, 

Στρατός και Πολιτική Εξουσία. Η δοµή της εξουσίας στην µετεµφυλιακή Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1985, 

σ.87-90. Όσον αφορά στο κλάδο της καπνοβιοµηχανίας, ο Β. Θασίτης σηµειώνει, πως προσφερόταν  η  

δυνατότητα χρηµατοδοτήσεως για την ανανέωση του τεχνικού και κτηριακού της  εξοπλισµού στα 

πλαίσια και στους όρους της γενικότερης βιοµηχανικής πιστωτικής πολιτικής της περιόδου. Β. 

Θασίτης, ό.π., σ.18-20. 
181 Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Καπνοβιοµηχανία ‘Αφων Ματσάγγου’ Ο.Ε. εις Βόλον. Αίτησις 

Χορηγήσεως ∆ανείου Ανασυγκρότησης,  φακ. 62. 
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µηχανές, που λειτουργούν πάνω από είκοσι χρόνια. Τέλος, µία µηχανή κοπής 

καπνού, επίσης τελευταίου τύπου και µεγάλης απόδοσης, η οποία θα 

αντικαταστούσε τις πέντε υπάρχουσες καπνοκοπτικές µηχανές παλιάς 

τεχνολογίας.182  

     Η καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος» µέχρι  το τέλος του 1953 συνέχισε να  

υποβάλει αιτήσεις προκειµένου  να της χορηγηθεί το δάνειο ανασυγκρότησης 

από την  Κεντρική Επιτροπή ∆ανείων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η τελευταία 

αίτηση υποβολής δανείου έγινε στις 10 ∆εκεµβρίου του 1953.183 Η  Κεντρική 

Επιτροπή ∆ανείων της Τράπεζας της Ελλάδας, στις 11 Ιανουαρίου του 1954, 

απέρριψε τελικά  την αίτηση του «Ματσάγγου».184 Λίγες  µέρες αργότερα, στις 

22/1/1954, ανακοινώθηκε  από τον τύπο ότι θα δοθεί από την Νοµισµατική 

Επιτροπή ένα χρηµατικό ποσό ως οικονοµική ενίσχυση στην 

καπνοβιοµηχανία του Βόλου.185 

     Βλέπουµε λοιπόν ότι η καπνοβιοµηχανία  «Ματσάγγος» δεν έλαβε  τελικά  

το δάνειο των 50.400 δολαρίων. Η µόνη χρηµατοδότηση που λάµβανε  από 

το 1947 και  µετά,   ήταν  η χρηµατοδότηση  για την αγορά καπνών.186 Έτσι ο 

τεχνολογικός  εξοπλισµός της βολιώτικης καπνοβιοµηχανίας δεν ανανεώθηκε 

ουσιαστικά κατά τη δεκαετία του 1950. Τελευταία φορά που γίνεται λόγος    

περί εισαγωγής και χρήσης νέων µηχανηµάτων  στο εργοστάσιο ήταν  το 

                                                 
182 Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Καπνοβιοµηχανία ‘Αφων Ματσάγγου’…, ό.π., φακ.62. 
183  Στο ίδιο. 
184 Η εφηµερίδα «Ταχυδρόµος» αναφέρει συγκεκριµένα:  «Η Νοµισµατική Επιτροπή, κατά τη 

συνεδρίαση της, της 11ης  Ιανουαρίου 1954, απέρριψε την αίτηση  δια χρηµατοδότηση της 

καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου, µε τη δικαιολογίαν, ότι η  τοιαύτη χρηµατοδότηση της εν λόγω 

καπνοβιοµηχανίας θα καθιστά υποχρεωτικήν παρόµοια χρηµατοδότησιν και των άλλων 

καπνοβιοµηχανιών». Ταχυδρόµος, 14/1/54 
185 Ταχυδρόµος, 22/1/54 
186Γενικότερα, ο κλάδος της ελληνικής  καπνοβιοµηχανίας στο σύνολό του, χρηµατοδοτήθηκε 

µεταπολεµικά  από την Νοµισµατική Επιτροπή αποκλειστικά και µόνο για την αγορά ελληνικών 

καπνών.  Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Καπνική Επιθεώρηση, η Νοµισµατική Επιτροπή κατά 

την 177η συνεδρίασή της, στις 17/11/47, ενέκρινε τη χρηµατοδότηση της ελληνικής  καπνοβιοµηχανίας 

για την αγορά καπνών, τα οποία προορίζονταν αποκλειστικά για την παραγωγή τσιγάρων. Καπνική 

Επιθεώρησις, Ιούνιος 1948, τχ. 20. Θα έλεγε κανείς γενικεύοντας,  πως συνεχίζεται εδώ η πολιτική του 

Μεσοπολέµου για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, µια  πολιτική του 19ου αι., που ξεκίνησε 

µε τη σταφίδα.  
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1956.187 Από την άλλη, ο τεχνολογικός εξοπλισµός ενός τµήµατος  της 

ελληνικής καπνοβιοµηχανίας αυξήθηκε ως ένα βαθµό µεταπολεµικά, για να 

ανταποκριθεί στην αύξηση της παραγωγής.188  

     Οι καπνοβιοµηχανίες –κυρίως του Παπαστράτου- αλλά και  του Κεράνη  

και  του Καρέλια, ανανέωσαν και εκσυγχρόνισαν τον  τεχνολογικό εξοπλισµό 

τους. Όσον αφορά στην καπνοβιοµηχανία «Παπαστράτος», 

πληροφορούµαστε, πως το εργοστάσιο ανασυγκροτήθηκε κατά την 

µεταπολεµική περίοδο µε ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, 

εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες   και εισαγωγή στην αγορά 

νέων σηµάτων που αποκρίνονταν στις ανάγκες του κοινού.189 

     Η καπνοβιοµηχανία του Βόλου αντίθετα φαίνεται πως δεν ανταποκρίθηκε 

άµεσα στα νέα δεδοµένα και έτσι δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει τον 

ανταγωνισµό, µε αποτέλεσµα από τα τέλη του 1955 και µετά να εισέλθει σε 

περίοδο κρίσης.190 Η  τοπική εφηµερίδα του Βόλου ‘Θεσσαλία’ αποδίδει  τις 

ευθύνες στη διεύθυνση της επιχείρησης. Σε άρθρο της, στις 5 Ιανουαρίου του 
                                                 
187 Η καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος  το 1956 ενισχύθηκε από το κράτος µε  7εκ.δρχ. εκ των οποίων, 

σύµφωνα µε την ίδια,  ένα µέρος τα διέθεσε για την εισαγωγή νέου τύπου µηχανηµάτων, κυρίως 

πακεταριστικών και χαρακωτικών  µηχανών. ∆εν αναφέρεται στο έγγραφο  η αιτία της οικονοµικής 

ενίσχυσης. Μάλλον επρόκειτο για επιχορήγηση που δόθηκε στην καπνοβιοµηχανία λόγω των ζηµιών, 

που υπέστη από τους  καταστροφικούς σεισµούς, που έπληξαν την πόλη του Βόλου το 1955. Γ.Α.Κ. Ν. 

Μαγνησίας, Αρχείο ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, φακ.270.   
188 Ανώνυµος, Η δεκαετηρίς του ελληνικού καπνού,1945-1955, Αθήνα 1955, σ.214-218. 
189 Βλ. σχ. Μ. ∆ρίτσα, Ελληνικές επιχειρήσεις στον 20ο αι. Πρόσωπα και ∆ραστηριότητες, Εκδ. 

Κέρκυρα, Αθήνα 2004, σ. 92-95. Ο Κ.Marx έχει επισηµάνει ήδη από το 19ο αι.,  ότι  σε συνθήκες 

ανταγωνισµού ο καπιταλιστής ενδιαφέρεται ή µάλλον εξαναγκάζεται να εισάγει νέες µηχανές, 

αυξάνοντας έτσι το πάγιο κεφάλαιο σε βάρος της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό µειώνει το κόστος 

εργασίας και απολαµβάνει µεγαλύτερα κέρδη, µέχρι και οι  άλλοι   καπιταλιστές αναγκαστούν και 

εισάγουν τις ίδιες καινοτοµίες. Βλ. σχ. Κ. Μarx, To Κεφάλαιο, τόµος 1, µτφ. Π. Μαυροµάτης,  

Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2005, σ.386-409. 
190Ωστόσο φαίνεται, πως η διοίκηση του εργοστασίου είχε επίγνωση  της κατάστασης και των 

προβληµάτων που αντιµετώπιζε. Με υπόµνηµά της στα Υπουργεία Συντονισµού και Οικονοµικών  

στις 22/6/55, ζητούσε  τη λήψη προστατευτικών µέτρων για τις επαρχιακές καπνοβιοµηχανίες. Θεωρεί 

πως οι δύο µεγάλες επαρχιακές καπνοβιοµηχανίες που έχουν αποµείνει, η ίδια και του Καρέλια στην 

Καλαµάτα, βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση -για λόγους που αναλύει στο υπόµνηµα και αφορούν 

κυρίως στην µικρότερη  αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα τους και στα µεγαλύτερα έξοδα που 

έχουν για την προµήθεια πρώτων υλών - σε σχέση µε τις άλλες δύο του κέντρου. (Παπαστράτος, 

Κεράνη). Ταχυδρόµος, 22/6/55 
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1957 αναφέρεται χαρακτηριστικά πως  «…η διεύθυνσις της επιχειρήσεως 

απεδείχθει ανίκανος να προσαρµοσθεί προς τας νέες συνθήκας της παραγωγής και να 

αντιµετωπίσει τους ανταγωνιστάς…και έτσι ανεφάνησαν οι δυσχέριες…».191  

     Με την παραπάνω παρουσίαση  επιδιώξαµε να σχηµατίσουµε  µια γενική 

εικόνα για το επίπεδο εκµηχάνισης της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος» και 

για τις τεχνολογικές επιλογές της επιχείρησης. Παρατηρήσαµε πως, όσον 

αφορά στην µεταπολεµική περίοδο που εξετάζουµε, η καπνοβιοµηχανία του 

Βόλου δεν προέβη  σε σηµαντική ανανέωση του εξοπλισµού  επειδή δεν 

µπόρεσε να δανειοδοτηθεί. Η εκµηχάνιση  της παραγωγής έτσι  ήταν  σχεδόν 

στα ίδια επίπεδα  στις αρχές της δεκαετίας του ΄50  µε τη δεκαετία του ΄30.192 

Καθώς δεν παρατηρήθηκε σηµαντική  ανανέωση του εξοπλισµού -παρά µόνο 

το 1956 και το 1957 µε την εισαγωγή ορισµένων νέου τύπου µηχανηµάτων 

παρασκευής πακέτων και µιας φιλτροµηχανής αντίστοιχα- το συγκεκριµένο 

επίπεδο εκµηχάνισης φαίνεται πως διατηρήθηκε   σε ολόκληρη τη δεκαετία 

του 1950.  

     Ένα βασικό ζήτηµα  που θα µας απασχολήσει παρακάτω αφορά στη 

σχέση µεταξύ τεχνολογίας και εργασιακής διαδικασίας. Πώς επέδρασε η 

τεχνολογία και το συγκεκριµένο επίπεδο εκµηχάνισης  της παραγωγής στην 

οργάνωση και στον καταµερισµό της εργασίας στην καπνοβιοµηχανία 

«Ματσάγγος»; Ποιοι εργάζονταν στα µηχανήµατα που αναφέραµε νωρίτερα 

και στα συγκεκριµένα τµήµατα εργασίας και τι ρόλο είχαν; Ο τεχνολογικός 

εξοπλισµός έπαιζε ρόλο στη διαµόρφωση των επαγγελµατικών ειδικοτήτων 

που υπήρχαν στην καπνοβιοµηχανία;  

     Στη συνέχεια του κεφαλαίου λοιπόν θα επιδιώξουµε να αναδείξουµε  το 

ζήτηµα της εργασιακής διαδικασίας στην καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος». Θα 

παρακολουθήσουµε τον καταµερισµό της εργασίας στην καπνοβιοµηχανία 

«Ματσάγγου» και την διαδικασία παραγωγής τσιγάρων κατά την 

µεταπολεµική περίοδο.  Θα δούµε αναλυτικά την κάθε φάση της εργασιακής 

διαδικασίας, από τη στιγµή που η βασική  πρώτη ύλη του τελικού προϊόντος 
                                                 
191 Θεσσαλία, 5/1/57 
192 Η καπνοβιοµηχανία «Ματσάγγος» σύµφωνα µε την ‘Καπνική Επιθεώρηση’ αποτελούσε πρότυπη 

µονάδα κατά την περίοδο του µεσοπολέµου, διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνολογικών υποδοµών και 

εγκαταστάσεων, συγκρινόµενο µε τις µεγάλες σύγχρονες καπνοβιοµηχανίες της Γερµανίας. Βλ. σχ. 

Καπνική Επιθεώρησις, Φεβρουάριος 1949. 
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έφτανε στο εργοστάσιο µέχρι τη στιγµή που τα συσκευασµένα τσιγάρα 

«έφευγαν» για την αγορά, και θα γνωρίσουµε το κάθε τµήµα της βιοµηχανίας. 

 

 
Η διαδικασία παραγωγής τσιγάρων στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος 
 
     Η εκµηχάνιση της παραγωγής στον κλάδο της σιγαροποιίας, όπως  έχει 

ήδη σηµειωθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, επέφερε αλλαγές στην παραγωγική 

διαδικασία -στον τρόπο παραγωγής τσιγάρων- και  στην οργάνωση της 

εργασίας. Η εισαγωγή µηχανών και η σταδιακή  αυτοµατοποίηση της 

παραγωγής επέφεραν έναν ακόµα µεγαλύτερο καταµερισµό εργασίας κατά 

στάδια επεξεργασίας του προϊόντος και  δηµιούργησαν νέες επαγγελµατικές 

ειδικότητες. Παράλληλα όµως αρκετές από τις παλιές  «παραδοσιακές» θέσεις 

εργασίας διατηρήθηκαν και συνυπήρξαν στο εργοστάσιο µε τις νέες. Σε κάθε 

περίπτωση η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας δηµιούργησε νέες καταστάσεις 

και δεδοµένα.193Ας δούµε όµως τα πράγµατα πιο συγκεκριµένα, 

παρακολουθώντας τη διαδικασία παραγωγής τσιγάρων στην 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος κατά τη µεταπολεµική περίοδο. 

     Το εργοστάσιο «Ματσάγγος» εκτείνονταν σε τέσσερις ορόφους και 

καταλάµβανε δύο οικοδοµικά τετράγωνα. Τα  τµήµατα της καπνοβιοµηχανίας, 

που συνδέονταν άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, ήταν τα εξής: 

‘Χαρµάνια’ ή ‘Παραγωγικά Καπνά’, ‘Σιγαροµηχανές’, ‘Πακετάρισµα’, ‘Ταινιαι’ 

(Συσκευασία), ‘Κυτιοποιείο’ και ‘Λιθογραφείο’, ‘∆εµατοποίηση’ (Αµπαλάζ). 

Εδώ ‘συγκεντρώνονταν’ το µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού δυναµικού της 

επιχείρησης.194 Η είσοδος στο εργοστάσιο γινόταν από µια µεγάλη στοά, η 

οποία ήταν κάθετη στο κεντρικό δρόµο της πόλης, όπου βρισκόταν το 
                                                 
193 Η τεχνολογική εξέλιξη φαίνεται αρχικά πως ευθύνεται και οδηγεί στην «αποειδίκευση» των 

εργατών. Ωστόσο σύµφωνα µε τους Ch.Tilly-Ghr.Tilly η «αποειδίκευση» συχνά δεν εξαλείφει  τόσο 

τις δεξιότητες, όσο τις επανατοποθετεί. Βλ. σχ. Ch.Tilly-Ghr.Tilly, ό.π.,σ.250. Όπως θα δούµε µέσα 

από την περίπτωση της καπνοβιοµηχανίας «Ματσάγγος» θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η 

τεχνολογία µάλλον δεν «αποειδικεύει» αλλά αντίθετα δηµιουργεί νέες ειδικότητες  µετατοπίζοντας τις 

ήδη υπάρχουσες, καθώς επίσης δηµιουργεί νέες ιεραρχίες εντός του συστήµατος παραγωγής.       
194 Υπήρχαν επίσης και τα λεγόµενα ‘µικρά τµήµατα’, στα οποία ο αριθµός των εργαζόµενων ήταν 

περιορισµένος: ‘Ξυλουργείο’, ‘Μηχανουργείο’, ‘Ελαιοχρωµατιστές’, ‘Νυχτοφύλακες’ και ‘Κλητήρες’, 

‘Οδηγοί’. Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολογικοί  Κατάλογοι 1949-1960. 
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κτηριακό συγκρότηµα του εργοστασίου.(Εικ.2,σ.161).Μπαίνοντας στο 

εργοστάσιο συναντούσε κανείς -στο αριστερό τµήµα του ισογείου- το χώρο 

που βρισκόταν η Εφορία Καπνού. 

     Οι αρµόδιοι υπάλληλοι της  Εφορίας Καπνού του κράτους  παρείχαν 

αρχικά στην καπνοβιοµηχανία  άδεια µεταφοράς και κατοχής  καπνού. Τα 

καπνά, µεταφέρονταν από τους εµπόρους στις καπναποθήκες της 

επιχείρησης, που ήταν διασκορπισµένες  σε διάφορα σηµεία της πόλης και 

εκεί γινόταν η επεξεργασίας τους.195 Στη συνέχεια µεταφέρονταν στο 

εργοστάσιο και ακολουθούσε το στάδιο της επιλογής κα της πρόσµιξης του 

καπνού και ο σχηµατισµός του «χαρµανιού», του µείγµατος δηλαδή του 

καπνού που απαιτούνταν για την κάθε µάρκα τσιγάρου χωριστά. (Εικ.3, σ. 

162). Η συγκεκριµένη διαδικασία γινόταν στο τµήµα ‘Χαρµάνια’ ή όπως 

αλλιώς λεγόταν ‘Παραγωγικά Καπνά’.  

    Στο τµήµα ‘Χαρµάνια’, το οποίο στεγαζόταν στον πρώτο όροφο  του 

εργοστασίου, εργάζονταν λίγοι άνδρες και το µεγαλύτερο µέρος του 

                                                 
195 Πριν από την εµπορική επεξεργασία είχε προηγηθεί η διαδικασία της ‘χωρικής’ επεξεργασίας του 

καπνού. Τα καπνά αφού συλλέγονταν µεταφέρονταν στις αποθήκες των παραγωγών και εκεί 

‘αρµαθιάζονταν’  προκειµένου να αποξηρανθούν. (Η διαδικασία της συλλογής και της αποξήρανσης 

γινόταν µεταξύ Ιουλίου-Σεπτεµβρίου). Στη συνέχεια, γύρω στον Οκτώβριο- ακολουθούσε η   

δεµατοποίηση του καπνού, ανάλογα µε την ποικιλία και το µέγεθος των φύλλων και τέλος η 

αποθήκευσή τους. Έπειτα από αυτή τη διαδικασία, οι καπνέµποροι και οι καπνοβιοµήχανοι µετέβαιναν 

στις αποθήκες των παραγωγών από όπου  αγόραζαν τα καπνά και  τα µετέφεραν οι ίδιοι στις 

καπναποθήκες τους. Να σηµειώσουµε πως η Εφορία καπνού είχε πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια: 

παρείχε άδεια καλλιέργειας και κατοχής καπνού στους παραγωγούς και άδεια µεταφοράς καπνού και 

κατοχής στους αγοραστές. Οι καπνοβιοµηχανίες διέθεταν οι ίδιες τις δικές τους καπναποθήκες, όπου 

εκεί αποθήκευαν και επεξεργάζονταν τα καπνά, τα οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν στην 

παραγωγή τσιγάρων. H εµπορική επεξεργασία των καπνών άρχιζε τον Ιούλιο του επόµενου έτους. Για 

την πρώτη ύλη της σιγαροβιοµηχανίας, τον καπνό βλ. σχ. Μ. Χαριτάτος, Ιστορία του Ελληνικού 

Τσιγάρου, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1988. και   Β. Θασίτης, ό.π., σ.25-26. Στις καπναποθήκες του ‘Ματσάγγου’ 

γινόταν από τους καπνεργάτες και τις καπνεργάτριες η εµπορική επεξεργασία των φύλλων του καπνού: 

οµογενοποίηση, διαχωρισµός σε ποιότητες και αναδεµατοποίσηση, καθαρισµός και πλήρη 

αποξήρανση. Για µια αναλυτικότερη περιγραφή της εµπορικής επεξεργασίας του καπνού -κατά την 

περίοδο του µεσοπολέµου- βλ. σχ. Κ. Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη 

Θεσσαλονίκη...,ό.π., σ. 134-138. Πιο συγκεκριµένα για την καπνεργασία στις καπναποθήκες του Βόλου 

κατά το µεσοπόλεµο βλ. σχ. Λ. Αποστολάκου, «Εργασία και οργάνωση: όψεις της εργατικής 

εµπειρίας…, ό.π.,σ. 151-176. 
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αποτελούνταν από εργάτριες.196 Οι επικεφαλής του τµήµατος ωστόσο ήταν 

λίγοι ειδικευµένοι άνδρες τεχνίτες, οι ‘χαρµαντζήδες’, οι οποίοι είχαν την 

ευθύνη του τελικού σχηµατισµού του µείγµατος που απαιτούνταν για την κάθε 

µάρκα τσιγάρου. Το τελικό χαρµάνι γινόταν στο χηµείο της καπνοβιοµηχανίας, 

που βρισκόταν στο τρίτο όροφο του εργοστασίου. Κάτω από τις οδηγίες και 

τις εντολές  των «χαρµαντζήδων», οι εργάτριες του συγκεκριµένου τµήµατος 

αναλάµβαναν το στάδιο της ανάµιξης των διάφορων µερίδων και φύλλων 

καπνού.197  

      Το αντικείµενο  των  ανδρών που δούλευαν σε αυτό το τµήµα –εκτός των 

«χαρµαντζήδων»-  αφορούσε κυρίως στις µεταφορές, στην κοπή των καπνών 

και στην επίβλεψη της δουλειάς  των εργατριών. Μετά την  «χαρµανοποίηση» 

των καπνών, οι  εργάτες µετέφεραν τα άκοπα φύλλα των καπνών στο χώρο 

όπου ήταν η Εφορία Καπνού, δηλαδή στο ισόγειο του εργοστασίου και εκεί 

γινόταν από τους αρµόδιους κρατικούς υπαλλήλους ο έλεγχός τους  

προκειµένου να φορολογηθούν.  

     Οι υπάλληλοι της Εφορίας Καπνού, ζύγιζαν τον εισαγόµενο καπνό, 

αφαιρούσαν από το βάρος του ποσοστό 5% για τις αναπόφευκτες φθορές 

που είχε υποστεί και χρέωναν την καπνοβιοµηχανία µε την ποσότητα των 

τσιγάρων, τα οποία όφειλε να υποβάλει σε  φόρο κατανάλωσης µετά τη 

βιοµηχανοποίησή τους. Με βάση αυτή την ποσότητα γινόταν ταυτόχρονα και 

η παράδοση από την Εφορία Καπνού των φορολογικών ταινιών. Οι 

φορολογικές ταινίες τοποθετούνταν πάνω στα πακέτα των τσιγάρων που 

προορίζονταν για κατανάλωση, αφού ήδη είχε καταµετρηθεί και ελεγχθεί ο 

αριθµός των πακέτων από τους υπαλλήλους της Εφορίας.198 Η επικόλληση 

                                                 
196 Για παράδειγµα το Φεβρουάριο του 1951 απασχολούταν στο συγκεκριµένο τµήµα   20 εργάτες και 

180 εργάτριες. Αρχείο Ματσάγγου, Κατάστασις προσωπικού τµήµατος Χαρµανιών Φεβρουάριος 1951. 
197 Η δουλειά στα χαρµάνια ήταν δύσκολη και ανθυγιεινή. Πολλές εργάτριες  έπασχαν από διάφορες 

ασθένειες, όπως βρογχικό άσθµα, εξαιτίας  της σκόνης που ανέπνεαν. Έτσι ερµηνεύεται ίσως  και   το 

φαινόµενο συχνών  απουσιών από την εργασία των εργατριών που δούλευαν στα χαρµάνια. Μέσα  από 

τους  µισθολογικούς καταλόγους φαίνεται, πως πολλές εργάτριες στο τµήµα των χαρµανιών 

απουσίαζαν τακτικά από το εργοστάσιο  λόγω ασθενείας. Αρχείο Ματσάγγου, Επεξεργασία 

µισθολογικών καταλογών τµήµατος χαρµανιών, 1949-1960. 
198 Για τη φορολογία των τσιγάρων βλ. σχ. Β. Θασίτης, ό.π., σ.60-65. 
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των ταινιών γινόταν αποκλειστικά από εργάτριες στο τµήµα «ταινίαι», στο 

δεύτερο  όροφο του εργοστασίου.  

     Στον πρώτο όροφο του εργοστασίου γινόταν επίσης η κοπή των καπνών. 

Εκεί µεταφερόταν µέσα σε καροτσάκια -µετά την Εφορία Καπνού- άκοπο, το 

έτοιµο σε φύλλα χαρµάνι από άνδρες εργάτες. Με τις καπνοκοπτικές  µηχανές 

γινόταν η κοπή των φύλλων του χαρµανιού σε λεπτές οµοιόµορφες ίνες, 

συνήθως 4-6 χιλιοστών πλάτους κατά ανώτερο όριο, ανάλογα µε την ποικιλία 

και την προέλευση του καπνού. Η κοπή του καπνού απέβλεπε κυρίως στην 

εξασφάλιση της άνετης, συνεχούς και τέλειας καύσης του µίγµατος κατά το 

κάπνισµα.199  

     Στους µισθολογικούς καταλόγους της επιχείρησης δεν υπάρχει ξεχωριστή 

µισθοδοσία που να αναφέρεται σε «τµήµα κοπής». Προφανώς η εργασία  της 

κοπής των καπνών εντασσόταν στο τµήµα «Παραγωγικά Καπνά». Σύµφωνα 

µε µαρτυρίες εργατών του Ματσάγγου στην κοπή των καπνών  

απασχολούταν άνδρες εργάτες. Ο ρόλος τους ήταν ο χειρισµός και η 

συντήρηση  των καπνοκοπτικών µηχανών.200      

     Οι χειριστές τοποθετούσαν  στη χοάνη της µηχανής τα φύλλα των καπνών, 

τα έστρωναν ελαφρώς πάνω στον ιµάντα, ώστε στη συνέχεια µέσω του  

ιµάντα τα φύλλα προωθούνταν  στα όργανα κοπής της µηχανής, τα µαχαίρια. 

∆ύο άλλοι εργάτες φρόντιζαν για το τρόχισµα των µαχαιριών της 

καπνοκοπτικής µηχανής,  ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβής κοπή των καπνών 

και να αποφεύγεται ο θρυµµατισµός τους. Η οµαλή και συγκεκριµένη 

«τροφοδοσία» των καπνοκοπτικών µηχανών µε φύλλα καπνού συνέβαλε, 

                                                 
199 Β. Θασίτης, , ό.π., σ.28. 
200 Όταν εισήχθησαν οι νέες καπνοκοπτικές µηχανές στην καπνοβιοµηχανία δηµιουργηθήκαν όπως 

ήδη έχουµε αναφέρει  νέα δεδοµένα στην παραγωγική διαδικασία.. Οι ηλεκτροκινούµενες  

καπνοκοπτικές µηχανές αντικατέστησαν τις  παλιές χειροκίνητες, που ονοµάζονταν «χαβάνια». 

Σύµφωνα µε µαρτυρίες ανθρώπων που απασχολήθηκαν στην καπνοβιοµηχανία, οι εργάτες -όσοι ίσως 

δεν απολύθηκαν λόγω της εισαγωγής των νέων µηχανηµάτων- που δούλευαν στις χειροκίνητες 

καπνοκοπτικές µηχανές έπρεπε πλέον να προσαρµοστούν σε καινούριες καταστάσεις και να 

δουλέψουν στα νέα µηχανήµατα. Επίσης και ο Β. Θασίτης αναφέρει πως οι χειριστές των 

ηλεκτροκινούµενων καπνοκοπτικών µηχανών ήταν άνδρες εργάτες. Βλ. σχ. Β. Θασίτης, ό.π., σ.29-30.  
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µαζί µε την κατάλληλη συντήρηση της µηχανής, στο επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα.201 

     Ο χαρµανοποιηµένος καπνός (το µίγµα) στη συνέχεια τοποθετούταν και 

παρέµενε µέσα σε ξύλινα κιβώτια προκειµένου να αποβάλει την πλεονάζουσα 

υγρασία του, να σιτέψει και να ολοκληρωθεί η οµοιογένειά του. Από εκεί 

µεταφερόταν -µέσα στα ξύλινα κιβώτια µε  περιεκτικότητα υγρασίας  περίπου 

στο 13-14%-  στο τµήµα των σιγαροποιητικών µηχανών, που βρισκόταν στον 

ίδιο όροφο.202 Εκεί τα τσιγάρα έπαιρναν την τελική τους µορφή.  

     Στο τµήµα των σιγαροποιητικών µηχανών  γινόταν η τελική παρασκευή 

των τσιγάρων. Το ποσοστό του  αριθµού  των εργατών και των εργατριών 

που απασχολήθηκαν στο συγκεκριµένο τµήµα, όπως αναδεικνύεται από τους 

µισθολογικούς καταλόγους, ήταν περίπου  ισοµοιρασµένο σε ολόκληρη τη 

δεκαετία του 1950 µε µια µικρή υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών. 

Επρόκειτο για το µοναδικό τµήµα όπου οι άνδρες που απασχολούνταν εκεί 

ήταν ελαφρώς περισσότεροι από τις γυναίκες.203   

     Το  βασικό χαρακτηριστικό της εργασιακής διαδικασίας και σε αυτό το 

στάδιο της παραγωγής  ήταν ο έµφυλος καταµερισµός εργασίας. Οι άνδρες 

και οι γυναίκες δηλαδή  εκτελούσαν διαφορετικές εργασίες και αναλάµβαναν 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Οι άνδρες εργάζονταν ως χειριστές των  

σιγαροποιητικών µηχανών  και της φιλτροµηχανής, ως ‘τροφοδότες’  και  ως 

συντηρητές των σιγαροποιητικών µηχανών και της φιλτροµηχανής. Επίσης, 

άνδρες εργάτες µετέφεραν και διένειµαν τα τσιγάρα, αρχικά από τις 

σιγαροµηχανές στο στεγνωτήριο και από εκεί στο τµήµα του πακεταρίσµατος. 

Να σηµειώσουµε τέλος πως προϊστάµενοι στο τµήµα των σιγαροποιητικών 

µηχανών ήταν δύο  άνδρες µηχανικοί.204  

     Για την κατασκευή του τσιγάρου οι χειριστές των σιγαροποιητικών 

µηχανών τοποθετούσαν την ταινία του τσιγαρόχαρτου στις ειδικές υποδοχές 

                                                 
201 Β. Θασίτης, ό.π., σ.29-30.  
202Για τη συγκεκριµένη διαδικασία γενικότερα στο κλάδο της καπνοβιοµηχανίας βλ. σχ. Β. Θασίτης, 

ό.π., σ.28.  
203 Για παράδειγµα το Φεβρουάριο του  1951 απασχολούταν 53 εργάτες και 41 εργάτριες. Αρχείο 

Ματσάγγου, Μισθολογικός κατάλογος  Τµήµατος Σιγαροµηχανών, Φεβρουάριος 1951. 
204Αρχείο Ματσάγγου, Επεξεργασία στοιχείων από Καταστάσεις Προσωπικού Τµήµατος 

Σιγαροµηχανών,1949-1960.  
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της µηχανής και οι «τροφοδότες» έβαζαν το µίγµα του κοµµένου καπνού στη 

χοάνη της τροφοδοσίας. Μέσα από διάφορες µηχανικές λειτουργίες 

δηµιουργούταν η τελική µορφή του τσιγάρου.205 Τα έτοιµα τσιγάρα τελικά 

κατέληγαν στον «σιγαροσυλλέκτη».Η δουλειά της συλλογής των τσιγάρων 

από τις µηχανές εκτελούταν από γυναίκες, τις «συλλέκτριες σιγαρέττων 

σιγαροµηχανών». (Εικ.4 και 5, σ.163). Οι εργάτριες, που δούλευαν ως 

«συλλέκτριες» συγκέντρωναν τα τσιγάρα και τα τοποθετούσαν σε τελάρα. 

Παράλληλα, άλλες εργάτριες αναφέρονται ως «εκκαθαρίστριαι σιγαρέττων» 

και η δουλειά τους ήταν να ξεχωρίζουν τα «σκάρτα» τσιγάρα, όσα δηλαδή δεν 

είχαν τις απαιτούµενες προδιαγραφές για κατανάλωση.206 

     Πάνω στα τελάρα και σε ειδικές καρτέλες αναγράφονταν από τις εργάτριες 

ο αριθµός του χαρµανιού και της σιγαροποιητικής µηχανής, ο αύξοντας 

αριθµός του τελάρου, και η ηµεροµηνία σιγαρεττοποιήσεως. Στη συνέχεια τα 

τελάρα µε τα τσιγάρα µεταφέρονταν από άνδρες εργάτες  στο δεύτερο όροφο 

και αρχικά στο χώρο του στεγνωτηρίου για να αεριστούν και επιτευχθεί ο 

τελικός υποβιβασµός της υγρασίας. Έπειτα, έχοντας προηγηθεί  µια ανάλογη 

παραµονή στο «ξηραντήριο», τα τσιγάρα µεταφέρονταν τελικά στο τµήµα του 

πακεταρίσµατος, όπου εκεί  γινόταν το πακετάρισµα των τσιγάρων σε 

διάφορους τύπους πακέτων.  

     Το τµήµα του πακεταρίσµατος, το οποίο βρισκόταν στο δεύτερο όροφο της 

καπνοβιοµηχανίας, αποτελούνταν στο µεγαλύτερο µέρος του από γυναίκες.207 

Οι λίγοι άνδρες που απασχολούνταν στο συγκεκριµένο τµήµα ήταν  

προϊστάµενοι, βοηθοί προϊσταµένων, µεταφορείς και επιστάτες των 

                                                 
205 Για µια λεπτοµερειακή περιγραφή της παρασκευής τσιγάρων µέσω των σιγαροποιητικών µηχανών, 

βλ. σχ. Β. Θασίτης, ό.π., σ.30-32. 
206 Αρχείο Ματσάγγου, Επεξεργασία στοιχείων από ‘Σύνθεσις Προσωπικού Τµήµατος Σιγαροµηχανών’, 

1949-1960. 
207Από το Σεπτέµβριο του 1951 εµφανίζονται στους µισθολογικούς καταλόγους  δύο βάρδιες 

πακεταρίσµατος. Μία πρωινή 6-2 και µία απογευµατινή 2-10. Το  τµήµα χωρίζεται σε Πακετάρισµα Α 

και Πακετάρισµα Β. Στη µία βάρδια απασχολούνταν το Σεπτέµβριο του 1951, 105 εργάτριες και στο 

άλλο 107. Το Σεπτέµβριο του 1953 απασχολούνται 123 εργάτριες στο Α και 127 στο Β. Το 

Πακετάρισµα Β έπαψε  να υφίσταται τον Μάιο του 1958 και δηµιουργήθηκε  ένα τµήµα 

πακεταρίσµατος όπου το Σεπτέµβριο του 1958 απασχολούταν 178 εργάτριες και 10 εργάτες. Αρχείο 

Ματσάγγου, Επεξεργασία µισθολογικών καταλόγων, 1949-1960. 
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εργατριών, που δούλευαν ως πακεταρίστριες.208 Ο ρόλος των 

«πακεταρίστριων» ήταν να τοποθετούν τις συγκεκριµένες µάρκες τσιγάρων 

στα ανάλογα πακέτα. Οι εργάτριες κάθονταν σε διπλούς πάγκους και 

πακετάριζαν µε τα χέρια τα τσιγάρα. Η κάθε µία όφειλε να πακετάρει µέσα σε 

καθορισµένο χρόνο, τουλάχιστον ένα συγκεκριµένο αριθµό τσιγάρων.(Εικ.6 

και 7, σ.164 και 165). Μπορούσε επίσης να βγάλει επιπλέον παραγωγή 

γεγονός που θα της «εξασφάλιζε» µεγαλύτερο µεροκάµατο, όπως θα δούµε 

παρακάτω αναλυτικότερα.   

     Η εργασία  στο πακετάρισµα φαίνεται πως απαιτούσε ορισµένα βασικά 

χαρακτηριστικά. Οι εργάτριες, που δούλευαν στο συγκεκριµένο πόστο έπρεπε 

να δουλεύουν  τα χέρια τους πολύ γρήγορα και ασταµάτητα ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιχείρησης. Όσες  εργάτριες δεν ήταν 

αποδοτικές στο βαθµό που είχε ορίσει η επιχείρηση απολύονταν ή στην 

καλύτερη περίπτωση άλλαζαν τµήµα εργασίας.  Η Ζ.Σ., η οποία εργάστηκε 

στην καπνοβιοµηχανία 24 χρόνια από το 1948 µέχρι το 1972 -τα περισσότερα 

από αυτά ως ‘πακεταρίστρια’- θυµάται: 

 

«…στο πακετάρισµα δουλεύαµε οι καλύτερες και οι πιο γρήγορες εργάτριες, τα ‘πρώτα 

χέρια’».209 

 

 H Α.Μ. απασχολήθηκε στο Ματσάγγος 13 χρόνια (1948-1961). ∆ούλεψε 

κυρίως ως ‘πακεταρίστρια’ : 

 

    «Τη δουλειά της πακεταρίστριας µας την έδειχναν οι πιο παλιές. Υπήρχε και µια 

υπεύθυνη που µας έδειχνε πώς να γεµίζουµε τα διάφορα πακέτα. Έπρεπε όµως να 

µάθουµε γρήγορα…Ήταν και πολλές που δεν µάθαιναν και τις έδιωχναν…».210 

 

     Η εργασία του πακεταρίσµατος  φαίνεται πως απαιτούσε ένα είδος 

δεξιοτεχνίας και ‘εξειδίκευσης’, που αποκτούσαν οι γυναίκες µετά από µια 

σύντοµη «µαθητεία». Θα σηµειώναµε, πως η επιδεξιότητα της χειρωνακτικής 
                                                 
208Αρχείο Ματσάγγου, Επεξεργασία στοιχείων από ‘Σύνθεσις Προσωπικού Τµήµατος 

Πακεταρίσµατος’,1949-1960. 
209 Ζ.Σ., Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
210 Α.Μ., Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
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εργασίας των εργατριών στο τµήµα του πακεταρίσµατος έπαιζε σηµαντικό  

ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και κατ’ επέκταση στα κέρδη της 

επιχείρησης. Όσο πιο γρήγορα δούλευαν οι εργάτριες τόσο πιο πολλά πακέτα 

τσιγάρων διοχετεύονταν στην αγορά για κατανάλωση.  

     Για το λόγο αυτό οι επιστάτες πίεζαν διαρκώς τις πακεταρίστριες να 

εντείνουν τους ρυθµούς της εργασίας τους και της απόδοσής τους. Το 

γεγονός αυτό θα λέγαµε  πως είχε  δύο συνέπειες για τις ίδιες. Άπο τη µια οι 

πακεταρίστριες εξαναγκάζονταν να δουλεύουν  σε εξαντλητικούς ρυθµούς, 

αλλά από την άλλη µπορούσαν θεωρητικά τουλάχιστον να «κερδίσουν» 

περισσότερα χρήµατα από τις εργάτριες που απασχολούνταν σε άλλα πόστα, 

καθώς αµείβονταν χωριστά  για την  επιπλέον παραγωγή τους. 211        

     Παράλληλα, ορισµένες από τις πιο «γρήγορες» πακεταρίστριες  

«αναβαθµίζονταν» ως υπεύθυνες και επικεφαλής των εργατριών. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο, εκτός από το µεγαλύτερο ηµεροµίσθιο που λάµβαναν σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες, φαίνεται πως αποκτούσαν φήµη και κύρος µεταξύ των 

εργατριών. Η Μ.Μ. εργάστηκε στην καπνοβιοµηχανία –κυρίως ως 

πακεταρίστρια- από το 1953 έως το 1967. Αναφέρει σχετικά:  

 

     «Υπήρχαν κάποιες εργάτριες που τα χέρια τους δούλευαν πιο γρήγορα και από τις 

µηχανές… Αυτές ξεχώριζαν και οι καλύτερες µε τα χρόνια  γίνονταν υπεύθυνες… 

επιστάτριες…Κέρδιζαν  περισσότερα… και τα αφεντικά τις σεβόντουσαν».212 

 

     Στη συνέχεια τα  γεµισµένα πακέτα τσιγάρων µεταφέρονταν σε διπλανό 

χώρο του ίδιου ορόφου, στο τµήµα «ταινίαι». Σε αυτό το χώρο γινόταν η 

επικόλληση της φορολογικής ταινίας πάνω στα πακέτα των τσιγάρων, αφού 

προηγουµένως -όπως ήδη έχουµε αναφέρει- είχαν  καταµετρηθεί και ελεγχθεί 

από τους καπνεφοριακούς υπαλλήλους. Η συγκεκριµένη εργασία γινόταν 

                                                 
211 Για τις αµοιβές και τους τρόπους πληρωµής των εργαζοµένων θα µιλήσουµε αναλυτικότερα στη 

συνέχεια. 
212 Μ.Μ. Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   

Μέσα από τις µαρτυρίες των εργατριών  που δούλεψαν στο ‘Ματσάγγος’ δηµιουργείται σε πολλές 

περιπτώσεις η εικόνα, ότι  οι γυναίκες έτρεφαν  αισθήµατα υπερηφάνειας για τη δεξιοτεχνία και την 

αποδοτικότητα τους στο χώρο εργασίας. Για την περηφάνια  που αισθάνονταν οι εργάτριες για την 

ποιότητα της δουλειάς τους βλ. επίσης P. Cooper, Οnce a Gigar Maker…,ό.π.,σ.68-69 
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αποκλειστικά από γυναίκες. Στο τµήµα ταινίαι εργάζονταν κατά µ.ο. περίπου 

150 εργάτριες το µήνα. 

     Στον τρίτο όροφο του εργοστασίου βρίσκονταν το κυτιοποιείο και το 

λιθογραφείο. Στο τµήµα του κυτιοποιείου κατασκευάζονταν τα διάφορα 

πακέτα τσιγάρων ενώ στο λιθογραφείο γινόταν η εκτύπωση σχεδίων και 

κειµένων πάνω στα πακέτα των τσιγάρων.213 Στο κυτιοποιείο δούλευαν 

άνδρες και γυναίκες. Ο αριθµός των απασχολούµενων εργατριών σε αυτό το 

τµήµα ήταν τριπλάσιος  σε σχέση µε τον αριθµό των εργατών. Οι άνδρες του 

κυτιοποιείου απασχολούνταν ως προϊστάµενοι τµήµατος, ως χειριστές και 

συντηρητές των µηχανών, ως µεταφορείς και  ως επιστάτες.214  

     Η παρασκευή των διαφόρων πακέτων τσιγάρων στην καπνοβιοµηχανία 

Ματσάγγος µέχρι τη δεκαετία του 1950 γινόταν αποκλειστικά µε τα χέρια –

χωρίς δηλαδή τη χρήση µηχανών από γυναίκες εργάτριες. (Εικ.8, σ.166).  Οι 

εργάτριες στο τµήµα του κυτιοποιείου καθόταν ανά δέκα σε πάγκους και πριν 

από την είσοδο των µηχανών κατασκεύαζαν  τα διάφορα πακέτα µόνο µε τα 

χέρια.(Εικ.9,σ.167).Οι µηχανές παρασκευής πακέτων όπως και οι 

χαρακωτικές µηχανές –οι µηχανές δηλαδή που χάραζαν το χαρτόνι µε το 

οποίο κατασκευάζονταν τα κουτιά για τα τσιγάρα- εισήλθαν στο εργοστάσιο 

στη δεκαετία του 1950. (Εικ.10, σ.168). Η είσοδος των µηχανών στο τµήµα 

του κυτιοποιιού επέφερε αλλαγές στην εργασιακή διαδικασία και φαίνεται πως 

απείλησε τη θέση των εργατριών σε αυτό το τµήµα. Χαρακτηριστική είναι η  

µαρτυρία της Γ.Κ., η οποία δούλεψε στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία από το 

1948 έως το 1969, κυρίως στα τµήµατα κυτιοποιίου και πακεταρίσµατος: 

 

                                                 
213 Όπως µας πληροφορεί  ο Β. Θασίτης οι περισσότερες  ελληνικές  καπνοβιοµηχανίες διέθεταν δικές 

τους µηχανικές εγκαταστάσεις κυτιοποιίας και λιθογραφίας. Β. Θασίτης, ό.π., σ.35. Βλ. σχ. επίσης  και 

Μ.Χαριτάτος, Ιστορία του Ελληνικού Τσιγάρου, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1988. 
214 Αρχείο Ματσάγγου, Επεξεργασία στοιχείων  Σύνθεσις Προσωπικού Τµήµατος 

Πακεταρίσµατος,1949-1960. Για παράδειγµα, από τους 59 άνδρες που δούλευαν στο τµήµα του 

πακεταρίσµατος το 1955 οι δύο  ήταν προϊστάµενοι,  δύο συντηρητές  µηχανηµάτων, έξι επιστάτες,  40 

ήταν  καταγεγραµµένοι ως  χειριστές µηχανών και οι υπόλοιποι 9 ως  µεταφορείς. 
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     «Όταν έφεραν τα µηχανήµατα δεν υπήρχε δουλειά και πολλές τις έδιωξαν. Άλλες µας 

πήγαν  σε άλλα τµήµατα…όπου υπήρχε δουλειά. Μας πήγαν και στα χαρµάνια… και 

κούτες κουβαλούσαµε… Όσες δεν έβγαζαν παραγωγή τις έδιωξαν πρώτες…».215 

 

      Πολλές εργάτριες του τµήµατος κυτιοποιίου φαίνεται πως µε την 

εκµηχάνιση της παραγωγής είτε έχασαν τη δουλεία τους είτε 

«αποειδικεύτηκαν» πλήρως. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν ίσχυε για όλες. 

Αντίθετα, ένα µέρος των εργατριών απασχολήθηκαν σε νέα πόστα, 

αποκτώντας νέες «ειδικότητες», όπως για παράδειγµα ‘εργάτριες 

συγκροτηµάτων’, ‘εργάτριες χαρακωτικών µηχανών’, ‘επικολλήσεως λαιµών 

και καπακώµατος κυτίων’.216 Η Γ.Κ. –η ίδια  γυναίκα που είδαµε νωρίτερα-   

περιγράφει την εργασιακή  διαδικασία στο τµήµα του κυτιοποιίου: 

 

     «Όταν ήρθαν τα µηχανήµατα καταργήθηκαν οι πάγκοι και µας πήγαν στα 

‘συγκροτήµατα’.(Συγκρότηµα: µηχανές παρασκευής πακέτων).Στο τµήµα µας έφεραν 

τέσσερα τέτοια συγκροτήµατα. Η  κάθε µηχανή είχε πέντε εργάτριες. Μια κοπέλα έβαζε 

το χαρτί, η άλλη το καπάκι και µια άλλη έβαζε το χαρτί για τους πάτους. Εκεί που 

καπάκωνε υπήρχε µια εργάτρια που σταµατούσε τη µηχανή αν µάγκωνε. Τέλος µια 

εργάτρια  ήταν στο τέλος της ταινίας  και  µάζευε τα πακέτα…».217 

 

     Το τελευταίο στάδιο της εργασιακής διαδικασίας ήταν η συγκέντρωση και 

δεµατοποίηση των γεµισµένων πακέτων τσιγάρων. Τα πακέτα των τσιγάρων 

συγκεντρώνονταν και  συσκευάζονταν σε δέµατα του ενός ή του µισού κιλού 

και τοποθετούνταν σε ξύλινα ή σε πολύ χοντρά χάρτινα κιβώτια. Αυτή η 

εργασία γινόταν στο τµήµα της δεµατοποίησης στον τρίτο όροφο. Στη 

συνέχεια, τα κιβώτια κατέβαιναν µε τον ανελκυστήρα που διέθετε η 

                                                 
215 Γ.Κ., Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.     
216 Ο Ch. Sabel υποστηρίζει πως όταν η αγορά πιέζει για µείωση του κόστους, τότε οι επιχειρήσεις 

«οδηγούνται» σε µεγαλύτερη αυτοµατοποίηση. Η αυτοµατοποίηση, θεωρεί ο συγγραφέας, οδηγεί κατά 

συνέπεια σε  επανατοποθέτηση και αναπροσαρµογή των ευθυνών που έχει να κάνει ο κάθε 

εργαζόµενος. Θα λέγαµε ότι κάτι ανάλογο παρατηρείται εν µέρει και  στην περίπτωση της 

καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος. Βλ. σχ. Ch. Sabel, Work and politics. The division of labor in industry, 

Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1982, σ. 96-97. 
217 Γ.Κ., Μαρυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.     
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καπνοβιοµηχανία στο ισόγειο και συγκεντρώνονταν στο τµήµα «αµπαλαζ». 

Τέλος, από εκεί είτε οδηγούνταν στις αποθήκες ή φορτώνονταν αµέσως σε 

φορτηγά, µε τα οποία διοχετεύονταν στις κατά τόπους αντιπροσωπείες της 

επιχείρησης και µέσω αυτών στην αγορά. (Εικ.11, σ.169 ). 

 

 

 Η  αµοιβή της εργασίας 
 
     Παρακολουθήσαµε νωρίτερα τη διαδικασία παραγωγής τσιγάρων  στην 

καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’. Είδαµε δηλαδή αναλυτικά το κάθε στάδιο της 

εργασιακής διαδικασίας, από τη στιγµή που η πρώτη ύλη –ο καπνός- έφτανε 

στο εργοστάσιο µέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Γνωρίσαµε τα 

τµήµατα παραγωγής, τις ειδικότητες και το ρόλο  των εργατών και των 

εργατριών στην παραγωγική  διαδικασία. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε  το 

ζήτηµα της αµοιβής της εργασίας. Τα  ερωτήµατα που θα µας απασχολήσουν 

αφορούν στο ύψος και στον τρόπο της αµοιβής των εργαζοµένων. Πόσο και 

µε ποιο τρόπο  αµείβονταν οι εργαζόµενοι στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος 

την περίοδο που µελετάµε; Υπήρχαν ανισότητες στις αµοιβές; Ποιοι 

παράγοντες τέλος  καθόριζαν  και διαµόρφωναν  το ύψος της αµοιβής;  

     Οι µισθολογικοί κατάλογοι της επιχείρησης µας παρέχουν  τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουµε  την τιµή του ηµεροµισθίου αναλυτικά σε  κάθε τµήµα 

εργασίας, χωριστά για τους εργάτες και τις εργάτριες. 218  Στους µισθολογικούς 

καταλόγους καταγράφονται επίσης -εκτός από την τιµή του ηµεροµισθίου-  οι 

ηµέρες εργασίας, το σύνολο των ηµερών εργασίας και η τελική αξία των 

εβδοµαδιαίων ηµεροµισθίων. Επίσης καταγράφονται οι υπερωρίες και οι 

κρατήσεις που γίνονταν στους µισθούς των εργαζοµένων.219  

                                                 
218 Τα ποσοτικά δεδοµένα που διαθέτουµε από την επεξεργασία του πραγµατολογικού µας υλικού είναι 

πλούσια και προσφέρονται για ποικίλες αναλύσεις. Εκείνο  που µας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση 

ωστόσο είναι  να αναδείξουµε  -µέσα από µια πρώτη  ανάλυση του υλικού µας- ορισµένα βασικά 

χαρακτηριστικά  και γενικές  τάσεις, που αφορούν γενικότερα  στο ζήτηµα της αµοιβής της εργασίας 

των εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία του Βόλου κατά την πρώτη µετεµφυλιακή δεκαετία.  
219 Οι κρατήσεις που γίνονταν στους µισθούς των εργαζοµένων στην καπνοβιοµηχανία  στη δεκαετία 

του 1950 ήταν για το  ΙΚΑ, για τη ΓΣΕΕ και για το συνεταιρισµό του εργοστασίου και για τον 

Οργανισµό Εεργατικής Κατοικίας. Για το ζήτηµα της υποχρεωτικής εγγραφής  των εργατών και 
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     Όλοι οι εργάτες και οι εργάτριες  στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος, που 

είναι καταγεγραµµένοι στα µισθολόγια της επιχείρησης κατά την περίοδο που 

εξετάζουµε αµείβονταν µε ηµεροµίσθιο.220Παράλληλα, ένα µέρος των 

εργαζοµένων αµείβονταν επιπλέον µε βάση την απόδοση, (κατ΄ αποκοπήν). 

Επρόκειτο για ένα µεικτό σύστηµα πληρωµής µε το οποίο οι εργαζόµενοι 

πληρώνονταν µε ένα βασικό ηµεροµίσθιο και συµπλήρωναν την αµοιβή τους 

µε την «κατ΄ αποκοπην» εργασία. Το συγκεκριµένο φαινόµενο το συναντάµε  

στα τµήµατα του πακεταρίσµατος, κυτιοποιίας, ταινιών και λαιµών, και 

αφορούσε αποκλειστικά στις γυναίκες εργάτριες. Στο ζήτηµα της ‘κατ΄ 

αποκοπην’ αµοιβής θα επανέλθουµε παρακάτω.  

     Η πρώτη εικόνα που σχηµατίζει κανείς µέσα από τους µισθολογικούς 

καταλόγους της επιχείρησης είναι η ανισότητα των ηµεροµισθίων µεταξύ 

διάφορων οµάδων και τµηµάτων  του εργατικού προσωπικού. Η ανισότητα 

εντοπίζεται κυρίως µεταξύ των ανδρικών και των γυναικείων ηµεροµισθίων 

αλλά δεν περιορίζεται µόνο σε αυτό το δίπολο. Μισθολογικές ανισότητες 

παρατηρούνται επίσης µεταξύ των εργαζοµένων σε  διαφορετικά τµήµατα 

εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η γυναικεία εργασία αµείβεται πολύ 

χαµηλότερα από την ανδρική. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόµα και 

το πιο «καλοπληρωµένο» γυναικείο ηµεροµίσθιο είναι χαµηλότερο σε σχέση 

µε το πιο «φθηνό»  ανδρικό ηµεροµίσθιο.221    

                                                                                                                                            
εργατριών στα σωµατεία και την υποχρεωτική εισφορά τους  υπέρ της ΓΣΕΕ αυτή την περίοδο βλ. σχ. 

Γ. Κουκουλές, Ελληνικά Συνδικάτα: Οικονοµική αυτονοµία και εξάρτηση, Οδυσσέας, Αθήνα 1984, σ. 

11-21. 
220 Όπως επισηµαίνει  η Λ. Παπαστεφανάκη τα ηµεροµίσθια συνιστούν  ένα µετρήσιµο οικονοµικό 

µέγεθος. Αναφερόµενη στους µισθολογικούς καταλόγους της επιχείρησης Ρετσίνα του Πειραιά για την 

περίοδο 1912-1940,  η συγγραφέας  σηµειώνει πως τα ηµεροµίσθια συγκροτούν «σειρές» ποσοτικών 

δεδοµένων, που µας πληροφορούν για την κίνηση των ηµεροµισθίων στη διαχρονία, για το µέσο 

ανδρικό και το µέσο γυναικείο ηµεροµίσθιο στην  επιχείρηση, για το ύψος τους ανάλογα µε τα 

παραγωγικά τµήµατα του εργοστασίου, για τη µισθολογική ιεραρχία, για την πραγµατική αγοραστική 

δύναµη και το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων. Βλ. σχ.  Λ. Παπαστεφανάκη,  «Άνδρες, γυναίκες, 

παίδες και παιδίσκαι…».Εργασία …, ό.π., σ. 264. 
221 Ο νόµος για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας του Νοεµβρίου του1935 προέβλεπε 

«υποδιαιρέσεις» στα καθοριζόµενα όρια των µισθών, ανάλογα -εκτός των άλλων-   και µε το φύλο των 

εργαζοµένων. Η Ε.Αβδελά υπογραµµίζει ότι οι συλλογικές συµβάσεις «…θεσµοθετούν και 

εδραιώνουν οριστικά ως αυτονόητο τον ισχύοντα καταµερισµό της εργασίας κατά φύλα». Η ανισότητα 
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     Παράλληλα, διαφορετικά ηµεροµίσθια εντοπίζονται και µεταξύ 

εργαζοµένων του ίδιου φύλου που απασχολούνται στο ίδιο τµήµα. Το 

συγκεκριµένο φαινόµενο παρατηρείται  κυρίως στα ανδρικά ηµεροµίσθια. Τα 

γυναικεία ηµεροµίσθια παρουσιάζουν µεγαλύτερη οµοιοµορφία σε σχέση µε 

τα ανδρικά. Όµως, όπως ήδη αναφέραµε, στα τµήµατα όπου υπήρχε 

επιπλέον αµοιβή µε το κοµµάτι παρατηρούνται µεγάλες µισθολογικές 

διαφορές µεταξύ των εργατριών.  

    Η δεύτερη  παρατήρησή µας αφορά στο ύψος της αµοιβής. Πέρα από τις 

ανισότητες των ηµεροµισθίων εκείνο που χαρακτηρίζει την αµοιβή της 

εργασίας στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος κατά την πρώτη µετεµφυλιακή 

δεκαετία είναι οι πολύ χαµηλές αποδοχές του µεγαλύτερου µέρους του 

εργατικού δυναµικού. Το µέσο ανδρικό και γυναικείο ηµεροµίσθιο ήταν πολύ 

παρακάτω από το κόστος ζωής. Ο τοπικός τύπος της εποχής επισηµαίνει µε 

καθηµερινές αναφορές το γενικότερο  πρόβληµα των χαµηλών ηµεροµισθίων 

των εργατών και των εργατριών στα εργοστάσια της πόλης. Η εφηµερίδα 

‘Ταχυδρόµος’ κάνει λόγο για ηµεροµίσθια «µιζέριας και στερήσεων»: 

     «Εάν εσκέφτοντο οι κύριοι βιοµήχανοι και οι άλλοι µεγαλοεπιχειρηµατίες  ότι οι 

εργάται και οι εργάτριαι δεν µπορούν να ζήσουν µε 15.000 και 20.000 δρχ. ηµερησίως 

θα έκαναν αυξήσεις µέχρι το διπλάσιον. Γιατί µόνο µε 40.000 δύναται µια οικογένεια 
                                                                                                                                            
στις αµοιβές αντρών και γυναικών αίρεται στην Ελλάδα µόνο την περίοδο της κατοχής και 

επαναφέρεται το 1947. Βλ. σχ. Ε.Αβδελά, «Το αντιφατικό περιεχόµενο της  κοινωνικής 

προστασίας…,ό.π., σ.354-360. Το 1936 άρχισαν να εφαρµόζονται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, 

µε τις οποίες καθορίζονταν ως κατώτατα όρια αµοιβών οι 55 δρχ. για τους άνδρες εργάτες και οι 25 

δρχ. για τις γυναίκες και τους µαθητευοµένους. Βλ. σχ. Μ. Ρηγίνος, «Οι διακυµάνσεις των 

βιοµηχανικών ηµεροµισθίων στην Ελλάδα, 1912-1936», Τα Ιστορικά 5(1986), σ.176. Στην 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος η πρώτη συλλογική σύµβαση εργασίας υπογράφηκε  το 1940. Αρχείο 

Εργατικού Κέντρου Βόλου, Πρακτικά Συνέλευσις ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου’,15/9/1952.∆υστυχώς δεν έχουµε περισσότερη πληροφόρηση για το συγκεκριµένο θέµα. 

Κατά τη δεκαετία του 1950 δεν υπογράφηκε καµία νέα συλλογική σύµβαση εργασίας µεταξύ της 

επιχείρησης και των εργαζοµένων, παρά µόνο «συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας σχέσεως ιδιωτικού 

δικαίου».Όταν αναφερόµαστε λοιπόν στα κατώτερα ηµεροµίσθια καταγράφουµε την πιο χαµηλή τιµή 

του ηµεροµισθίου -που εντοπίσαµε στους µισθολογικούς καταλόγους- για τους νεοπροσληφθέντες 

εργάτες που έχουν συµπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και για τις νεοπροσληφθείσες εργάτριες  

που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος. Όσον αφορά στο ζήτηµα της καταγραφής των αµοιβών των 

εργατών και των εργατριών  µικρότερης ηλικίας τα πράγµατα γίνονται πιο συγκεχυµένα καθώς σε 

ελάχιστες περιπτώσεις καταγράφονται αναλυτικά τα ηµεροµίσθια τους. 
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να ψευτοζήσει. Τα ηµεροµίσθια των 15.000 και 20.000 δρχ. οδηγούν σε υποσιτισµό την 

εργατική οικογένεια. Οι επιχειρήσεις ευηµερούν και δυστυχή και πάσχει το προσωπικό 

των…».222 

    Τον Οκτώβριο του 1950 το χαµηλότερο ανδρικό ηµεροµίσθιο στην 

καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ ανέρχεται στις 20.000 δρχ και το αντίστοιχο 

γυναικείο στις 14.500 δρχ.223 Αν παρακολουθήσουµε τις τιµές των βασικών 

προϊόντων το  µήνα Οκτώβριο στην αγορά του Βόλου θα διαπιστώσουµε ότι 

πράγµατι τα ηµεροµίσθια των εργατών και των εργατριών δεν 

ανταποκρίνονταν στο κόστος ζωής. Για παράδειγµα, η τιµή του ψωµιού ήταν 

3.000 δρχ. το κιλό, τα φασόλια είχαν από 4.000 έως 7.000 το κιλό, το γάλα 

4.000 δρχ. το λίτρο  και τα λαχανικά 4.000δρχ.το κιλό. Η τιµή του κρέατος 

κυµαινόταν από 18.000 δρχ. έως 24.000 δρχ. το κιλό, όσο δηλαδή ήταν 

περίπου το ηµεροµίσθιο ενός εργάτη.224 Γίνεται  φανερό  πως η ανεπάρκεια 

του εργατικού εισοδήµατος δηµιουργούσε προϋποθέσεις υποσιτισµού των 

ίδιων  των εργατών και εργατριών της καπνοβιοµηχανίας και των οικογενειών 

τους.  

     ∆ύο χρόνια αργότερα το Σεπτέµβριο του 1952  η εφηµερίδα Ταχυδρόµος 

αναφέρει στο πρωτοσέλιδο φύλλο της πως οι περισσότεροι από τους  εργάτες 

και τις εργάτριες της καπνοβιοµηχανίας ‘Ματσάγγος’ αµείβονταν «…µε το 

γλίσχρον και ανεπαρκές ηµεροµίσθιον 18 έως 22 χιλ. δραχµών…Είναι 

οφθαλµοφανές ότι δεν ηµπορούν µε τόσα χρήµατα να συντηρήσουν 

οικογένειαν. Αδικούνται. Πεινούν…».225 Η αγοραστική δύναµη των 

εργαζοµένων τόσο στην καπνοβιοµηχανία όσο και στα άλλα εργοστάσια της 

πόλης µειωνόταν συνεχώς  λόγω της ανόδου του τιµαρίθµου.    

      Το ζήτηµα της αναπροσαρµογής των µισθών και των ηµεροµισθίων 

απασχολεί τους εργαζοµένους στην καπνοβιοµηχανία του Βόλου  σε 

ολόκληρη τη δεκαετία του 1950 και αποτέλεσε το κυρίαρχο αίτηµα των 

διεκδικήσεων τους.226 Το συγκεκριµένο θέµα θα το παρακολουθήσουµε  στο 

                                                 
222 Ταχυδρόµος, 27/10/1950. 
223 Αρχείο Ματσάγγου, Επεξεργασία µισθολογικών καταλόγων έτους 1950. 
224 Ταχυδρόµος, 15/10/50. 
225 Ταχυδρόµος,21/9/1952. 
226 Το αίτηµα για αναπροσαρµογή των µισθών και για  υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας 

αποτέλεσε κυρίαρχο κατά την µεταπολεµική περίοδο για τους εργαζόµενους στην καπνοβιοµηχανία 
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επόµενο κεφάλαιο. Ας επανέλθουµε τώρα στους µισθολογικούς καταλόγους 

και να δούµε πιο αναλυτικά τις αµοιβές των εργατών και των εργατριών στην 

καπνοβιοµηχανία. 

     Στο εργοστάσιο  Ματσάγγος η µισθολογική ανισότητα µεταξύ ανδρικών και 

γυναικείων ηµεροµισθίων διαγράφεται έντονα. Στη δεκαετία του 1950 οι 

γυναίκες σε όλα τα τµήµατα της καπνοβιοµηχανίας  αµείβονται µε πολύ 

χαµηλότερα ηµεροµίσθια από τους άνδρες. Για παράδειγµα, το Σεπτέµβριο 

του 1951 το χαµηλότερο γυναικείο ηµεροµίσθιο είναι  18.000 δρχ.  και το 

αντίστοιχο ανδρικό είναι 23.000 δρχ.227 Το µέσο γυναικείο ηµεροµίσθιο την 

ίδια περίοδο είναι 18.500 δρχ ενώ το ανδρικό κυµαίνεται µεταξύ 25.000 και 

30.000 δρχ. ανάλογα µε το τµήµα απασχόλησης. Η ανισότητα  τέλος µεταξύ 

ανδρικού και γυναικείου ηµεροµισθίου είναι πολύ µεγαλύτερη  όσον αφορά 

στις υψηλότερες τιµές. Το υψηλότερο γυναικείο ηµεροµίσθιο ανέρχεται το 

Σεπτέµβριο του 1951 στις 23.000 δρχ. ενώ το αντίστοιχο ανδρικό στις 

45.000δρχ.228  

                                                                                                                                            
Ματσάγγος. Το ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας υπήρξε γενικότερα βασική επιδίωξη  

των εργαζοµένων  στη µεταπολεµική περίοδο. Στόχος ήταν, σύµφωνα µε τον Χ.Τζεκίνη,  η διατύπωση 

µιας εθνικής συλλογικής σύµβασης για τον καθορισµό νέων κατώτατων αµοιβών, έτσι ώστε να 

ευθυγραµµιστούν όλα τα ηµεροµίσθια και οι µισθοί µε το κόστος ζωής. Βλ. σχ Χ. Τζεκίνης, 1870-

1987. Το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα, Γαλαιος, Αθήνα 1987, σ. 130-152. 
227 Το Νοέµβριο του 1954 το κατώτερο ανδρικό ηµεροµίσθιο που παρατηρείται στο Ματσάγγος  είναι 

43 δρχ., ενώ το κατώτερο γυναικείο είναι 32.50 δρχ.. Το Νοέµβριο του 1958 το κατώτερο ανδρικό 

ηµεροµίσθιο είναι  43.50 δρχ.  και το αντίστοιχο γυναικείο είναι 33.50 δρχ.. Αρχείο Ματσάγγου, 

Μισθολογικοί κατάλογοι ετών 1951, 1954 και 1958. Να σηµειώσουµε πως από το Μάιο του 1953 και 

µετά οι τιµές των ηµεροµισθίων είναι σε υποτιµηµένες δραχµές, λόγω της νοµισµατικής 

µεταρρύθµισης που έγινε από την κυβέρνηση του Συναγερµού στις 9/4/1953. Επρόκειτο για υποτίµηση 

της δραχµής κατά 100%, µε βάση την οποία διαµορφώθηκε η νέα ισοτιµία της δραχµής  µε το 

δολλάριο, -η οποία  παρέµεινε αµετάβλητη για είκοσι χρόνια-: ένα δολλάριο δηλ. που ισούταν µε 

30.000 δρχ. µετά την  την υποτίµηση ισούταν µε 30 δρχ.. Για τη νοµισµατική µεταρρύθµιση του 1953 

βλ.σχ. Π. Καζάκος, ό.π., σ. 164-170.  
228 Όπως παρατηρούµε στους µισθολογικούς καταλόγους σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1950,  τα 

υψηλά ηµεροµίσθια αφορούν αποκλειστικά σε ελάχιστους  άνδρες εργαζόµενους. Σε κάθε τµήµα του 

εργοστασίου  ένας πολύ µικρός αριθµός ανδρών, που δεν ξεπερνά  συνήθως τα τρία µε τέσσερα   

άτοµα αµείβεται µε το υψηλότερο ηµεροµίσθιο. Επρόκειτο για τους επικεφαλής του κάθε τµήµατος οι 

οποίοι είναι καταγεγραµµένοι ως µηχανικοί-υπάλληλοι. Οι πιο ακριβά αµειβόµενοι στην 

καπνοβιοµηχανία ήταν  επίσης οι λεγόµενοι «χαρµατζήδες». Οι «χαρµατζήδες» απασχολούνταν στα 
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     Η γυναικεία εργασία λοιπόν  στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος αµειβόταν 

φθηνά και σε κάθε περίπτωση πολύ χαµηλότερα από την ανδρική. Πως θα 

µπορούσαν  να ερµηνευθούν οι µεγάλες µισθολογικές ανισότητες µεταξύ των 

εργατών και των εργατριών; Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στους 

καταλόγους της επιχείρησης όπου καταγράφεται η σύνθεση του προσωπικού 

των διάφορων τµηµάτων, ως ‘χειριστές’, ‘συντηρητές’ και ‘υπεύθυνοι  

τµηµάτων’ αναφέρονται µόνο άνδρες, ενώ οι γυναίκες ακόµα και όταν 

απασχολούνται στις µηχανές αναφέρονται ως ‘εργάτριες µηχανών’ και ‘βοηθοί 

χειριστών’. Οι πιο  αναβαθµισµένες ειδικότητες  που απαιτούσαν τεχνογνωσία 

καλύπτονταν αποκλειστικά από άνδρες ενώ οι γυναίκες φαίνεται πως 

εκτελούσαν υποδεέστερες θεωρητικά εργασίες.229 Το γεγονός αυτό θα λέγαµε 

πως υποβάθµιζε τη γυναικεία εργασία και την καθιστούσε φθηνή. 

    Ενδιαφέρουσα είναι η µαρτυρία της Κ.∆., η οποία εργάστηκε στην 

καπνοβιοµηχανία -σε διάφορα τµήµατα- από το 1946 έως το 1959, για το 

ζήτηµα της αµοιβής των εργαζοµένων στην επιχείρηση: 

 

     «Ο µισθός για τους εργάτες και τις εργάτριες δεν ήταν ο ίδιος. Οι άνδρες 

πληρώνονταν παραπάνω γιατί ήταν διαφορετική η µορφή της εργασίας τους…».230 

 

     Από την παραπάνω σκέψη κρατάµε τη φράση «ήταν διαφορετική η µορφή της 

εργασίας τους».   Τι σηµαίνει άραγε  «διαφορετική µορφή εργασίας»; Μήπως 

πάνω σε αυτή την αντίληψη στηριζόταν η ανισότητα των ανδρικών και 

γυναικείων ηµεροµισθίων; Θα λέγαµε πως η «διαφορετική µορφή εργασίας» 

υποδηλώνει ακριβώς τον έµφυλο καταµερισµό εργασίας. Οι γυναίκες 

υποτίθεται πως έκαναν κατώτερες εργασίες,  που δεν απαιτούσαν υψηλό 

                                                                                                                                            
παραγωγικά καπνά, ήταν συνήθως  δύο έως τρία άτοµα και είχαν την ευθύνη του τελικού µείγµατος 

του καπνού, που χρησιµοποιούταν χωριστά σε κάθε µάρκα τσιγάρου. Αρχείο Ματσάγγου,  

Επεξεργασία Μισθολογικών καταλόγων ετών 1949-1960.   
229 Η έννοια της ειδίκευσης   αποκτά διαφορετικό  νόηµα όταν πρόκειται για εργασίες που χρειάζονται 

τεχνικές γνώσεις (ρύθµιση και επιδιόρθωση µηχανών), τις οποίες δεν έχουν οι εργάτριες. Για το 

ζήτηµα ειδίκευσης και τεχνογνωσίας  βλ. σχ. Λ. Παπαστεφανάκη, «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και 

παιδίσκαι…».Εργασία …,ό.π.,  σ.341-342. 
230 Μ.Α. Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.     
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βαθµό εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας.231 Αντίθετα, οι άνδρες  θεωρείται πως 

απασχολούνταν σε πιο ειδικευµένες και «υπεύθυνες» εργασίες -όπως 

χειριστές, συντηρητές µηχανηµάτων και επιστάτες.   

     Μήπως, κλείνοντας, προκειµένου να ερµηνεύσει κανείς τις µισθολογικές 

διαφορές µεταξύ των ανδρικών και γυναικείων ηµεροµισθίων θα πρέπει να 

λάβει υπόψη τις κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική και τη γυναικεία 

εργασία,  όπως για παράδειγµα ότι οι γυναίκες µε το µισθό τους υποτίθεται 

πως συµβάλλουν συµπληρωµατικά στο οικογενειακό εισόδηµα ενώ αντίθετα 

οι άνδρες ήταν εκείνοι που κατά κύριο λόγο το στήριζαν; Μήπως δηλαδή η 

ανισότητα στις αµοιβές εργατών-εργατριών ‘στηριζόταν’ πέρα από το είδος 

της εργασίας που έκαναν οι άντρες και οι γυναίκες και στον οικογενειακό 

καταµερισµό εργασίας;232 Καθώς δεν έχουµε στοιχεία ή αναφορές µε τα οποία 

θα µπορούσαµε να απαντήσουµε στα παραπάνω ερώτηµα τα θέτουµε 

ωστόσο ως υπόθεση εργασίας για περαιτέρω έρευνα. 

     Μισθολογικές ανισότητες, όπως αναφέραµε νωρίτερα, παρατηρούνται 

µεταξύ των εργαζοµένων του ίδιου φύλου, που απασχολούνται στο ίδιο 

τµήµα. Το φαινόµενο εµφανίζεται έντονα στα τµήµατα σιγαροµηχανών και 

κυτιοποιίας, στα οποία συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος του 

τεχνολογικού εξοπλισµού της επιχείρησης και αφορά στους άνδρες.    
                                                 
231 Η Λ. Παπαστεφανάκη υποστηρίζει πως ο καταµερισµός της εργασίας κατά τη φύλο αποτελούσε 

συστατικό στοιχείο στην οργάνωση της εργασίας στην επιχείρηση Ρετσίνα του Πειραιά καθώς 

εξυπηρετούσε και εξασφάλιζε την ανισότητα των ανδρικών και των γυναικείων ηµεροµισθίων. Η 

ανισότητα στις αµοιβές καταλήγει η συγγραφέας θεµελιώνεται µε τη σειρά της στην πεποίθηση ότι 

άνδρες και γυναίκες δεν έχουν τα ίδια «προσόντα» , ούτε τις ίδιες ειδικεύσεις, εποµένως δεν µπορούν 

να αµείβονται µε ίσες αµοιβές. Βλ.σχ. Λ. Παπαστεφανάκη, «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και 

παιδίσκαι…».Εργασία …,ό.π.,  σ. 247-248. 
232  Σύµφωνα µε την Ε. Αβδελά, ο µισθός είναι έννοια έµφυλη γιατί εκφράζει κοινωνικές σχέσεις 

εξουσίας, κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική και τη γυναικεία εργασία. Η συγγραφέας 

υποστηρίζει, πως το γεγονός ότι οι γυναίκες δουλεύουν µε σχέσεις µισθωτής εργασίας δεν ανατρέπει 

το βασικό κοινωνικό προσδιορισµό τους, που ορίζεται από τη θέση τους µέσα στην οικογένεια. 

Αντίθετα, τονίζει, «..αυτός ο πρώτιστος καθορισµός διαφοροποιεί εξαρχής τη µισθωτή εργασία των 

γυναικών ως κατώτερη και συµπληρωµατική». Ε. Αβδελά, «Μισθωτές σχέσεις εργασίας και φυλετικός 

καταµερισµός της εργασίας: οι γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, στο πρώτο µισό του 20ου 

αιιώνα», Μνήµων 11(1987),σ.234-246. Βλ. επίσης και Ε. Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. 

Καταµέρισµός εργασίας κατά φύλα στο δηµόσιο τοµέα 1908-1955,  Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας, 

Αθήνα 1990, σ.260-261. 
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     Πιο συγκεκριµένα, το Σεπτέµβριο του 1951 στο τµήµα των 

σιγαροποιητικών µηχανών, -στο οποίο παρατηρούνται και τα υψηλότερα 

ανδρικά και γυναικεία ηµεροµίσθια  σε ολόκληρη την περίοδο που εξετάζουµε- 

απασχολούνται 53 άνδρες. ∆υο εργαζόµενοι µόλις, οι οποίοι αναφέρονται ως 

προϊστάµενοι-εργατοτεχνίτες  (τεχνικοί µηχανηµάτων)  λαµβάνουν  45.000.233 

Οι χειριστές των σιγαροποιητικών µηχανών αµείβονταν µε 40.000 

ηµεροµίσθιο, οι ‘τροφοδότες’  µε 30.000, ενώ οι ‘µεταφορείς’  αµείβονταν µε 

ηµεροµίσθιο που δεν ξεπερνούσε τις 25.000 δρχ.234 Το χαµηλότερο 

ηµεροµίσθιο στο τµήµα των σιγαροποιητικών µηχανών το Σεπτέµβριο του 

1951 ήταν 23.000 δρχ. και µε αυτό πληρώνονταν οι νεοπροσληφθέντες 

ανειδίκευτοι εργάτες. (Πίνακας 7,σ.117) 

     Από την άλλη, το ηµεροµίσθιο των εργατριών στο συγκεκριµένο τµήµα την 

ίδια περίοδο  ήταν  για τις περισσότερες  19.500 δρχ.. Μία εργάτρια µόνο, η 

οποία καταγράφεται ως  επιστάτρια αµειβόταν µε 23.000 δρχ., ενώ µε  19.000 

δρχ. πληρώνονταν οι νεοπροσληφθείσες (τέσσερις) ανειδίκευτες εργατριες.235     

Βλέπουµε λοιπόν πως οι καλύτερα αµειβόµενοι στο τµήµα των 

σιγαροµηχανών ήταν εκείνοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι είχαν τεχνικές γνώσεις 

και ήταν υπεύθυνοι για το χειρισµό και τη λειτουργία των µηχανηµάτων.236 

  

 

 

                                                 
233 Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολογικοί κατάλογοι τµήµατος Σιγαροµηχανών 1951  
234 Αρχείο Ματσάγγου, Σύνθεσις Προσωπικού Τµήµατος Σιγαροµηχανών, Σεπτέµβριος 1951. 
235 Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολογικοί κατάλογοι τµήµατος Σιγαροµηχανών 1951 
236Στο τµήµα της κυτιοποίας επίσης παρουσιάζονται µισθολογικές ανισότητες στα ανδρικά 

ηµεροµίσθια σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1950. Οι υπεύθυνοι προϊστάµενοι  των ‘συγκροτηµάτων’, 

δηλαδή  των µηχανηµάτων,  ήταν οι καλύτερα αµειβόµενοι. Στη µισθολογική ιεραρχία του τµήµατος 

ακολουθούσαν οι συντηρητές  και οι χειριστές των συγκροτηµάτων, στη συνέχεια οι επιστάτες και 

τέλος οι µεταφορείς. Οι γυναίκες του τµήµατος δούλευαν στις χαρακωτικές µηχανές και στα 

συγκροτήµατα και οι περισσότερες –εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων- αµείβονταν µε το χαµηλότερο 

ηµεροµίσθιο. Παρόλο που στα ‘συγκροτήµατα’  δούλευαν µαζί άνδρες και γυναίκες η διάκριση µεταξύ  

των δύο φύλων  καθίσταται  εµφανής ακόµα και στον τρόπο που καταγράφονται στους µισθολογικούς 

καταλόγους. Οι άνδρες αναφέρονται ως ‘χειριστές συγκροτηµάτων’, ενώ οι γυναίκες ως ‘εργάτριαι 

συγκροτηµάτων’. 
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   Πίνακας 7 
 

Ηµεροµίσθια ανδρών και γυναικών στο τµήµα ‘Σιγαροµηχαναί’, Σεπτέµβριος 1951 (σε 

δραχµές) 

 

Ηµεροµίσθιο Άνδρες Γυναίκες 

Ανώτερο 45.000 23.000 

Μέσο 30.000 (περίπου) 19.500 

Χαµηλότερο 23.000 19.000 

 

Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολόγια. 

 

 

     Μισθολογικές διαφορές δεν υπάρχουν µόνο ανάµεσα στα ανδρικά και στα 

γυναικεία ηµεροµίσθια ούτε µόνο µεταξύ εργαζοµένων στο ίδιο τµήµα, αλλά 

εντοπίζονται και µεταξύ των τµηµάτων της καπνοβιοµηχανίας σε ολόκληρη τη 

δεκαετία του 1950. Για παράδειγµα, στον πίνακα 8 παρατηρούµε πως τον 

Ιανουάριο του 1955 στην ανδρική µισθολογική ιεραρχία υψηλότερα – ως προς 

το ονοµαστικό µέσο και ως προς το ανώτερο ηµεροµίσθιο – βρίσκεται το 

τµήµα «σιγαροµηχαναί» και ακολουθεί το τµήµα του κυτιοποίου. Αντίθετα,  

στη χαµηλότερη µισθολογική ιεραρχία βρίσκονται τα τµήµατα του 

πακεταρίσµατος και των χαρµανιών. 

 

 
Πίνακας 8 

 
Ανδρικά ηµεροµίσθια στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος, Ιανουάριος 1955 (σε δραχµές). 

 

 

Τµήµα  
 

Ηµεροµίσθιο 

Σιγαροµηχαναί Πακετάρισµα Χαρµάνια Παραγωγικά 

Καπνά 

Κυτιοποιίο 

Ανώτερο  63,65 46,15 54,90 56,75 61,15 

Μέσο 45 38 38 - 40,50 

Χαµηλότερο 37,50 37,50 37,50 - 37,50 

 
Πηγή: Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολόγια. 
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     Όσον αφορά τέλος στην αµοιβή των εργατριών της καπνοβιοµηχανίας, θα 

λέγαµε πως το κύριο χαρακτηριστικό –εκτός της χαµηλής τιµής-  είναι η 

σχετική οµοιογένεια της τιµής των ηµεροµισθίων. Τα γυναικεία ηµεροµίσθια 

δεν παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλείσεις µεταξύ τους είτε επρόκειτο για τις 

αµοιβές των εργατριών του ίδιου τµήµατος είτε µεταξύ εργατριών  

διαφορετικών τµηµάτων. Για παράδειγµα, τον Ιανουάριο του 1955 το σύνολο 

σχεδόν των εργατριών της καπνοβιοµηχανίας αµείβονταν µε 29,50 δρχ. 

ηµεροµίσθιο.237 Οι γυναίκες κάθε τµήµατος που πληρώνονταν µε υψηλότερο 

ηµεροµίσθιο ήταν ελάχιστες. Επρόκειτο συνήθως για δύο έως τρεις εργάτριες, 

οι οποίες απασχολούνταν ως επικεφαλής ή επιστάτριες .238  

     Ωστόσο, όπως ήδη έχουµε επισηµάνει, οι εργάτριες στα τµήµατα του 

πακεταρίσµατος, κυτιοποιίας, λαιµών και ταινιών, εκτός από το βασικό 

ηµεροµίσθιο συµπλήρωναν την αµοιβή τους µε την «κατ’ αποκοπήν» εργασία. 

Πληρώνονταν δηλαδή επιπλέον µε βάση την απόδοσή τους. Η τελική αµοιβή 

της κάθε εργάτριας διαµορφωνόταν έτσι από το σύνολο της τιµής του 

ηµεροµισθίου µε την αξία της επιπλέον παραγωγής. Το γεγονός αυτό 

αυτόµατα δηµιουργούσε µισθολογικές ανισότητες µεταξύ των εργατριών, 

καθώς η επιπλέον παραγωγή δεν ήταν κοινή για όλες τις εργάτριες. 

     Συγκεκριµένα, στους µισθολογικούς καταλόγους των τµηµάτων όπου 

υπάρχει «κατ’ αποκοπήν»  εργασία, δίπλα στην  ένδειξη ‘ηµέραι εργασίας’ της 

κάθε εργάτριας σηµειώνεται χωριστά η επιπλέον εβδοµαδιαία  παραγωγή της. 

Για παράδειγµα, στους µισθολογικούς καταλόγους του πακεταρίσµατος, 

καταγράφονται µε ακρίβεια ο αριθµός και το είδος των πακέτων που γέµισε η 

κάθε πακεταρίστρια χωριστά. Σύµφωνα µε τον αριθµό των τσιγάρων που 

πακετάριζε η κάθε εργάτρια ως επιπλέον παραγωγή,  αµειβόταν ανάλογα.239 

     Ενδιαφέρον παρουσιάζει  η µαρτυρία  της Α.Μ., η οποία δούλεψε κυρίως 

ως πακερασίστρια στο Ματσάγγος από το 1936 έως το 1959, του τρόπου 

αµοιβής της  «κατ΄ αποκοπήν» εργασίας  στο τµήµα του πακεταρίσµατος: 

                                                 
237 Στο βασικό  γυναικείο ηµεροµίσθιο δεν περιλαµβάνεται  η επιπλέον αµοιβή για την ‘κατ’αποκοπην’ 

εργασία.  
238 Τον Ιανουάριο του  1955 από τις 75 γυναίκες του τµήµατος σιγαροµηχανών οι δύο αµειβονται µε 

32 δρχ ηµεροµίσθιο, οι οποίες αναφέρονται στους καταλόγους προσωπικού ως επιστάτριες. Αρχείο 

Ματσάγγου, Σύνθεσις Προσωπικού Τµήµατος Σιγαροµηχανών, Ιανουάριος 1955. 
239 Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολόγια. 
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     «Μας έδιναν µάρκες. Μας τις έδιναν και τις φυλάγαµε. Οι ‘σφραγγιστούδες’ µας 

φέρναν µάρκες και παίρναν τα κουτιά. Οι µάρκες ήταν χαρτόνια σκληρά και κάτι 

γράφαν πάνω. Άλλα ήταν τα Άριστα, άλλα τα Έξτρα τα µεγάλα και άλλα τα Εξτρα τα 

µικρά. Άλλες µάρκες για τα µεγάλα, άλλες για τα µικρά…Τις κλειδώναµε τις µάρκες 

γιατί ορισµένες δεν έβγαζαν παραγωγή και έκλεβαν από τις άλλες. Όταν ήταν να τις 

δηλώσουµε, ερχόταν ένας λογιστής από τα γραφεία, απλώναµε τις µάρκες και αυτός 

έγραφε…τι είχαµε φτιάξει…τόσες µάρκες, τόσα κουτιά…».240 

 

     Η «κατ’ αποκοπήν» εργασία ήταν σύνηθες φαινόµενο στην 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος κατά τη δεκαετία του 1950.241 Αν λάβουµε 

υπόψη πως το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού της 

καπνοβιοµηχανίας ήταν γυναίκες και από αυτές οι περισσότερες  

απασχολούνταν στα τµήµατα µε «κατ΄αποκοπήν» εργασία –εκτός δηλαδή 

από τις εργάτριες στα χαρµάνια- γίνεται αντιληπτό πως  µε «κατ’ αποκοπην’ 

αµοιβή πληρώνονταν ένα πολύ σηµαντικό  τµήµα των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση. 

      Θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως επρόκειτο για έναν τρόπο 

πληρωµής που εγγυόταν µια σειρά ζητηµάτων προς όφελος της εργοδοσίας: 

µικρότερο κόστος, δεν απαιτούσε υψηλή επιστασία και εξασφάλιζε την 

                                                 
240 Α.Μ., Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.     
241 Ο τρόπος αµοιβής των εργατών και εργατριών αποκλειστικά µε βάση το κοµµάτι –και όχι µε µισθό- 

συναντάται στην ελληνική βιοµηχανία από πολύ νωρίς. Η Λ. Παπαστεφανάκη επισηµαίνει πως o 

τρόπος αµοιβής κατ’ αποκοπήν  εφαρµοζόταν σε µεγάλη κλίµακα  στην ελληνική βιοµηχανία το 19ο 

αι.. Βλ. σχ. Λ. Παπαστεφανάκη, «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…» Εργασία…, ό.π., σ. 253-

254. Η Χ. Αγριαντώνη αναφέρει πως δεν µπορούµε να µιλάµε για µισθό στην πόλη πριν από τα χρόνια 

1860-1870. Για τη χρήση  του ηµεροµίσθιου στην ελληνική βιοµηχανία κατά το 19ο αι. –συγκεκριµένα 

στη δεκαετία του 1870-  ως συγκεκριµένο και µετρήσιµο οικονοµικό µέγεθος.  Βλ. σχ. Χ. Αγριαντώνη, 

Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης…, ό.π.,  σ.195-197. Το µεικτό σύστηµα αµοιβής, κατά το οποίο οι 

εργαζόµενοι αµείβονται µε ένα βασικό µεροκάµατο και συµπληρώνουν την αµοιβή τους µε την κατ’ 

αποκοπήν εργασία πρέπει να εµφανίζεται στην ελληνική βιοµηχανία την περίοδο του Μεσοπολέµου. 

Όπως µας πληροφορεί η Λ. Παπαστεφανάκη µεικτό σύστηµα πληρωµής συναντάται στην 

κλωστουφαντουργία Ρετσίνα του Πειραιά κατά τη δεκαετία του 1930. Βλ. σχ. Λ. Παπαστεφανάκη, 

«Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…» Εργασία…, ό.π.,  σ.250-251. 
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πειθαρχία και την παραγωγικότητα. Το ύψος της  αµοιβής καθοριζόταν από τη 

χρήση του χρόνου που είχε να κάνει ο εργαζόµενος από την πλευρά του.242   

     Από την άλλη µεριά, η συγκεκριµένη µορφή αµοιβής φαίνεται πως 

δηµιουργεί µεγάλες ανισότητες στις απολαβές των εργατριών της 

καπνοβιοµηχανίας που πληρώνονται  µε το συγκεκριµένο τρόπο. Η 

αποδοτικότητα της κάθε εργάτριας καθόριζε και  το  ύψος της αµοιβής της. 

Ποιοι  παράγοντες όµως διαµόρφωναν την αποδοτικότητα των εργατριών; Θα 

λέγαµε σύντοµα πως η φυσική κατάσταση, η εµπειρία και η ηλικία της κάθε 

εργάτριας αποτελούσαν µερικές από τις κύριες παραµέτρους που καθόριζαν 

το επίπεδο και το βαθµό της παραγωγικότητάς της.243 

     Κλείνοντας το ζήτηµα της αµοιβής της εργασίας, να σηµειώσουµε κάτι 

τελευταίο. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ηµεροµισθίων παρατηρούνται 

µεταξύ της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος και των µεγάλων 

καπνοβιοµηχανιών του κέντρου. Οι εργαζόµενοι της καπνοβιοµηχανίας 

Ματσάγγος κατά τη δεκαετία του 1950  αµείβονταν χαµηλότερα σε σχέση µε 

τους αντίστοιχους εργαζόµενους στις καπνοβιοµηχανίες του κέντρου (Αθήνα-

Πειραιά).  

      Στις καπνοβιοµηχανίες Παπαστράτου και Κεράνη τα κατώτατα 

ηµεροµίσθια των εργατών και των εργατριών καθορίζονταν µε συλλογικές 

συµβάσεις  εργασίας. Σύµφωνα λοιπόν   µε τη συλλογική σύµβαση εργασίας, 

που υπεγράφη στις 29 Μαρτίου 1954 µεταξύ των εκπροσώπων των 

καπνοβιοµηχανιών Παπαστράτος και Κεράνης και των εργαζοµένων, το 

                                                 
242 Ο  Κ.Marx. έχει υποστηρίξει πως η κατ’ αποκοπήν αµοιβή αποτελεί την πιο συµφέρουσα και την 

πιο προσοδοφόρα για τον καπιταλισµό µορφή αµοιβής. Βλ. σχ. Κ. Μarx, To Κεφάλαιο, τόµος 1, µτφ. 

Π. Μαυροµάτης,  Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2005, σ. 569-577. 
243 Η Λ. Παπαστεφανάκη, αναφερόµενη στο ζήτηµα της ‘κατ’ αποκοπήν’ αµοιβής  στην 

κλωστοϋφαντουργία Ρετσίνα κατά το µεσοπόλεµο υποστηρίζει, πως οι διαφοροποιήσεις στις αµοιβές 

δίχαζαν τους εργάτες και τις εργάτριες, αφού οι αποδόσεις τους µπορεί να ήταν πολύ άνισες στο χώρο 

εργασίας. Η συγγραφέας επισηµαίνει πως η ‘κατ’ αποκοπήν’ αµοιβή «…διασπά τη συλλογικότητα στο 

χώρο εργασίας και  ωθεί τους εργαζόµενους σε ανταγωνισµό µεταξύ τους». Λ. Παπαστεφανάκη, 

«Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…» Εργασία…, ό.π., σ.254. Ο Π. Πιζάνιας επίσης θεωρεί πως η 

κατ’ αποκοπήν αµοιβή υποδηλώνει τη χειρότερη µορφή διαίρεσης του εργατικού πληθυσµού. Πιο 

συγκεκριµένα υποστηρίζει, πως η ‘κατ’ αποκοπήν’ αµοιβή αποµακρύνει τον εργαζόµενο από όποια 

συλλογικότητα δηµιουργείται στο χώρο εργασίας. Βλ. σχ. Π. Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων…,ό.π., 

σ.30-34.   
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κατώτατο ανδρικό ηµεροµίσθιο ήταν 35.000 δρχ. και το αντίστοιχο γυναικείο 

ήταν 23.500 δρχ.244 Την ίδια περίοδο τα αντίστοιχα ηµεροµίσθια στην 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος ήταν σαφώς χαµηλότερα: 25.500 δρχ. το 

ανδρικό και 20.500 δρχ. το  γυναικείο.245 

     Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν ας συνοψίσουµε ορισµένες σκέψεις και 

υποθέσεις  γύρω από τα ζητήµατα που θέσαµε στην αρχή του κεφαλαίου, τα 

οποία αφορούσαν στην οργάνωση της εργασίας στην καπνοβιοµηχανία 

Ματσάγγος και πιο συγκεκριµένα  στη σχέση του τεχνολογικού εξοπλισµού 

της επιχείρησης και καταµερισµού εργασίας, διαµόρφωσης ειδικοτήτων και 

απολαβές των εργατών και των εργατριών. 

     Η χρήση της τεχνολογίας στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος δεν 

αφορούσε µόνο στους άνδρες ούτε οι νέες θέσεις εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν µε την εκµηχάνιση  προορίζονταν αποκλειστικά για αυτούς. 

Στις µηχανές απασχολούνταν τόσο  άνδρες όσο και γυναίκες.  Όµως  υπήρχε   

σαφής διαφοροποίηση και διαχωρισµός µεταξύ των δύο φύλων, όσον αφορά 

στη σχέση των ανδρών και των γυναικών µε τη τεχνολογία και τους ρόλους 

που ανελάµβαναν στην εργασιακή διαδικασία. 246     

     Η εισαγωγή των µηχανηµάτων σε ορισµένες περιπτώσεις δεν εξάλειψε 

τόσο τις «ειδικότητες» και τις δεξιότητες αλλά µάλλον φαίνεται πως σε αρκετές 

περιπτώσεις τις επανατοποθέτησε. Στην καπνοβιοµηχανία διατηρήθηκαν 

παραδοσιακές ειδικότητες –π.χ. πακεταρίστριες-, ενώ παράλληλα 

αναδείχθηκαν νέες, (χειριστές σιγαροποιητικών και κυτιποιητικών µηχανών). 

Οι νέες ειδικότητες  µετατόπισαν  τις ήδη υπάρχουσες, δηµιουργώντας νέες 

                                                 
244 Ταχυδρόµος, 30/1/1954. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη συλλογική σύµβαση εργασίας στις 

καπνοβιοµηχανίες Παπαστράτος και Κεράνης τα κατώτερα όρια των ηµεροµισθίων αφορούσαν στους 

νεοπροσληφθέντες εργάτες  που είχαν συµπληρώσει το 20ο  έτος της ηλικίας τους και στις 

νεοπροσληφθείσες εργάτριες  που είχαν συµπληρώσει το 18ο έτος. Οι  άνδρες κάτω των 18 ετών 

αµείβονταν µε  ηµεροµίσθιο 25.000 δρχ.. Οι γυναίκες που ήταν κάτω των 16 ετών αµείβονταν µε 

18.000 δρχ.  
245 Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολογικοί κατάλογοι έτους  1954.  
246 Η Μ. Στρατηγάκη υποστηρίζει ότι η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών προκαλεί συγκρούσεις όχι 

µόνο ανάµεσα στους εργοδότες και στους εργαζόµενους, αλλά και ανάµεσα στους ίδιους τους 

εργαζόµενους, ειδικότερα ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν 

καθοριστικές, ισχυρίζεται η συγγραφέας για τη σύνθεση της απασχόλησης κατά φύλο. Βλ. σχ. 

Μ.Στρατηγάκη, Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Ο Πολίτης, Αθήνα 1996, σ. 37-41.  
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ιεραρχίες εντός του συστήµατος παραγωγής. Το ερώτηµα είναι ποιοί 

απασχολήθηκαν στις ‘καλύτερες’ θέσεις –από πλευράς αµοιβής  και κύρους- 

και ποιοι στις θεωρητικά ‘δευτερεύουσες’ και ‘βοηθητικές’.  

     Οι καλά αµειβόµενες θέσεις ήταν πολύ λίγες και αφορούσαν σε ένα  µικρό 

µέρος του ανδρικού εργατικού δυναµικού. Παρατηρήσαµε, πως το ύψος του 

ηµεροµισθίου –τουλάχιστον στα ανδρικά ηµεροµίσθια – διαµορφωνόταν σε 

σηµαντικό βαθµό µε βάση την ιεραρχία που δηµιουργούταν από τις 

ειδικότητες. Οι εργαζόµενοι µε τεχνογνωσία ήταν οι πλέον ειδικευµένοι στο 

εργοστάσιο και πέρα από τη µισθολογική υπεροχή τους θα λέγαµε πως  

ασκούσανε σηµαντική εξουσία σε όσους και όσες εξαρτιόνταν από τις γνώσεις 

τους. Αντίθετα, όσοι στερούνταν ειδικών τεχνικών γνώσεων απασχολούνταν 

σε εργασίες που θεωρούνταν βοηθητικές και δευτερεύουσες και αµείβονταν 

χαµηλότερα. 

     Όσον αφορά στην αµοιβή της  γυναικείας εργασίας είδαµε πως κυµαινόταν 

σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα. Το γυναικείο ηµεροµίσθιο σε κάθε περίπτωση 

ήταν φθηνότερο του ανδρικού.H γυναικεία εργασία ωστόσο δεν ήταν 

αδιαφοροποίητη στο σύνολό της. Υπήρχαν αντιθέσεις στο εσωτερικό της που 

αφορούσαν στο είδος της εργασίας, στις ειδικότητες και στο ύψος της αµοιβής 

της. Η έννοια της ‘ειδίκευσης’, που αφορά στη γυναικεία εργασία στην 

καπνοβιοµηχανία δεν συνδεόταν µε τεχνικές γνώσεις αλλά µε τη δεξιοτεχνία 

και την ικανότητα των εργατριών να εργάζονται όσο το δυνατό πιο γρήγορα 

και αποτελεσµατικά. Αυτή η ‘ικανότητα’ καθόριζε και διαφοροποιούσε το ύψος 

της αµοιβής της κάθε εργάτριας. 

       Οι µισθολογικές ανισότητες λοιπόν µεταξύ ανδρών-γυναικών και 

‘ειδικευµένων’ – ‘ανειδίκευτών’, φαίνεται πως θεµελιώνεται στο είδος της 

εργασίας που έκαναν οι άνδρες και οι γυναίκες. Με αυτό τον τρόπο θα λέγαµε 

κλείνοντας, µε την αµοιβή δηλαδή υψηλών ηµεροµισθίων σε λίγους 

εργαζόµενους και την πλειοψηφία του εργατικού δυναµικού να αµείβεται µε 

ιδιαίτερα χαµηλά ηµεροµίσθια, η διοίκηση της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος 

επεδίωκε να διατηρεί  το κόστος της εργασίας σε ιδιαίτερα  χαµηλά επίπεδα. 
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Τέταρτο Κεφάλαιο. Συνδικαλισµός, διαµαρτυρίες και 
διεκδικήσεις των εργατών και εργατριών της 
καπνοβιοµηχανίας “Ματσάγγος”. 
 
     Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουµε το ζήτηµα του συνδικαλισµού, της 

διαµαρτυρίας και των διεκδικήσεων των εργατών και των εργατριών της 

καπνοβιοµηχανίας  ‘Ματσάγγος’. Ο σκοπός µας είναι να προβληµατιστούµε 

για τα διακυβεύµατα και τα αιτήµατα, να ανιχνεύσουµε τις διάφορες µορφές 

κινητοποίησης και αντίδρασης των εργατών και των εργατριών αυτής της 

επιχείρησης. 

     Μερικά από  τα ερωτήµατα   που θα επιδιώξουµε να προσεγγίσουµε είναι 

τα εξής: Πώς και γιατί προκαλούνταν οι συγκρούσεις; Ποιοι παράγοντες 

καθόριζαν  τη  συµµετοχή των εργατών και των εργατριών στη διαµαρτυρία 

και στη διεκδίκηση των αιτηµάτων; Ποιοι παράγοντες δυσχέραιναν την 

εργατική διαµαρτυρία; Πώς εκφράστηκε τελικά η εργατική διαµαρτυρία στο 

συγκεκριµένο εργοστάσιο σε αιτήµατα, διεκδικήσεις και συγκρούσεις;     

      Παράλληλα µε τις ‘επίσηµες’ µορφές έκφρασης της διαµαρτυρίας των 

εργατών και των εργατριών της καπνοβιοµηχανίας,  όπως η απεργία ή οι 

στάσεις εργασίας, θα ανιχνεύσουµε  για άλλες µορφές αντίδρασης και 

διαµαρτυρίας. Θα δούµε πως  διάφορες στάσεις και συµπεριφορές των 

εργατών και των εργατριών ίσως µπορούν  να ερµηνευθούν ως  άτυπες 

µορφές αντίστασης  και διεκδίκησης. 

    Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, προκειµένου να προσεγγίσουµε τα 

παραπάνω ερωτήµατα, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 

της περιόδου, µέσα στις οποίες  εντάσσονται τα φαινόµενα που µας 

απασχολούν. Αναδιατυπώνοντας λοιπόν θα υπογραµµίζαµε, πως το βασικό 

ζήτηµα που διερευνάµε  είναι ο συνδικαλισµός και η εργατική διαµαρτυρία στη 

συγκυρία της πρώτης µετεµφυλιακής δεκαετίας: το είδος δηλαδή του 

συνδικαλισµού, το είδος των αιτηµάτων και της διεκδικητικής δράσης. 

Κοντολογίς δηλαδή, θα εξετάσουµε πώς εντάσσονται τα εργατικά αιτήµατα και 

πώς αυτά διατυπώνονται  στο ιδιαίτερο κλίµα της εποχής. 



 124

    Το νοµικό πλαίσιο της περιόδου, που αφορά γενικότερα στην εργατική 

διαµαρτυρία και στις απεργίες  είναι ασφυκτικό.247 Βρισκόµαστε σε µια 

ιδιαίτερη πολιτική περίοδο, βασικά γνωρίσµατά της οποίας ήταν -όπως έχει 

επισηµανθεί`από πολλούς ερευνητές- η καταστολή και ο κρατικός 

αυταρχισµός, ο ανύπαρκτος συνδικαλισµός ή η εξάρτηση του συνδικαλιστικού 

κινήµατος από το κράτος και την εργοδοσία.248Παράλληλα, τα γενικότερα 

οικονοµικά χαρακτηριστικά της πρώτης µετεµφυλιακής δεκαετίας, όπως η  

διόγκωση της ανεργίας, οι  ελαστικές σχέσεις εργασίας  -υποαπασχόληση και  

απολύσεις- και η συµπίεση των µισθών, δυσχέραιναν την  έκφραση εργατικών 

αιτηµάτων και  διεκδίκησης.249      

      Μέσα σε συνθήκες κρατικά ελεγχόµενου και ανελεύθερου συνδικαλισµού, 

µε ανεργία, τροµοκρατία και απολύσεις ήταν δύσκολο να εκδηλωθεί  

οργανωµένη και µαζική εργατική διαµαρτυρία. Έχοντας υπόψη λοιπόν τη 

συγκυρία της περιόδου, ας παρακολουθήσουµε το ζήτηµα του συνδικαλισµού 

και της εργατικής διαµαρτυρίας στην καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ κατά τη 

δεκαετία του 1950. 

 

 

                                                 
247 Για το ζήτηµα της εργατικής νοµοθεσίας, το θεσµικό πλαίσιο των εργατικών ενώσεων και τα 

µοντέλα της απεργιακής δραστηριότητας από το 1950 και µετά στην Ελλάδα,  βλ. σχ.  Τ.Gallant, : 

“Collective Action and Atomistic Actors: Labor Unions, Strikes, and Crime in Greece in the Postwar 

Era” στο D.Constas-T.G. Stavron (επιµ.), Greece Prepares for the Twenty-First Century, The John 

Hopkins University Press, Βαλτιµόρη και Λονδίνο 1995, σ.149-165. Ο συγγραφέας υποστηρίζει -εκτός 

των άλλων- πως στόχος του µετεµφυλιακού κράτους ήταν να ελέγχει τις εργατικές οργανώσεις µέσω 

της εργατικής νοµοθεσίας. 
248 Βλ. σχ. Χ. Τζεκίνης, 1870-1987. Το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα, Γαλαιος, Αθήνα 1987, 

Γ.Κουκουλές, Ελληνικά Συνδικάτα: Οικονοµική αυτονοµία και εξάρτηση, Οδυσσέας, Αθήνα 1984, Η. 

Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Πατάκη, Αθήνα 2000. 

Πολλά από αυτά τα  χαρακτηριστικά φαίνεται πως δεν παρατηρούνται µόνο στην ελληνική κοινωνία 

αυτή την περίοδο. Οι Ch.Tilly και Chr.Tilly  αναφέρουν   πως στη δεκαετία του 1950 οι απεργίες που 

έγιναν στη γειτονική Ιταλία ήταν σχετικά µικρές και σπάνιες µέχρι τουλάχιστον στις αρχές του 1960. 

Το βασικό γνώρισµά τους  ήταν -κατά τους συγγραφείς- η καταστολή της απεργιακής δραστηριότητας 

από τις αντεργατικές κυβερνήσεις και  από την ανεργία. Ch.Tilly/ Chr.Tilly, ό.π., σ. 357-364.  
249 Σύµφωνα µε τους Χ. Βερναρδάκη και Γ. Μαυρή, µόνιµο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας 

µετεµφυλιακά ήταν η τεράστια ανεργία, η υποαπασχόληση και η συµπίεση των µισθών. Βλ. σχ. Χ. 

Βερναρδάκης- Γ. Μαυρής, ό.π., σ. 120-121. 



 125

Tα εργατικά σωµατεία της καπνοβιοµηχανίας στη δεκαετία του 1950 
 

     Το πρώτο επίσηµα αναγνωρισµένο σωµατείο από το Πρωτοδικείο Βόλου 

των εργατών και των εργατριών της καπνοβιοµηχανίας  ‘Ματσάγγος’ υπήρξε 

το “Σωµατείο Εργατών και Εργατριών Εργοστασίου Αδελφών Ν. Ματσάγγου”. 

Το συγκεκριµένο σωµατείο αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο του Βόλου 

στις 24 Μαΐου του 1936. Ο σκοπός της ίδρυσής του, όπως πληροφορούµαστε 

από το ελλιπές καταστατικό του, ήταν «η αλληλεγγύη των µελών του 

Σωµατείου και η  προάσπιση των συµφερόντων των µελών του».250  Το 

“Σωµατείο Εργατών και Εργατριών Εργοστασίου Αδελφών Ν. Ματσάγγου” 

συνεχίζει να υφίσταται και κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Μέχρι τον 

Αύγουστο του 1952 αποτελούσε το µοναδικό επίσηµα αναγνωρισµένο 

σωµατείο, που λειτουργούσε στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία. 

     Στις 11 Αυγούστου 1952 ιδρύεται ένα νέο   σωµατείο  µε την επωνυµία  

«΄Ενωσις Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου» και θα 

«συνυπάρξει» µε το παλιό περίπου  για δύο χρόνια, µέχρι δηλαδή τον Μάρτιο 

του 1954.251 Όπως γίνεται φανερό από τον τίτλο του, το συγκεκριµένο 

σωµατείο περιλαµβάνει όχι µόνο εργάτες αλλά και υπαλλήλους της 

καπνοβιοµηχανίας. Το ερώτηµα που τίθεται αµέσως είναι από ποιους και γιατί 

δηµιουργείται  ένα νέο σωµατείο στο εργοστάσιο τη συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο.  

      Σύµφωνα µε την ιδρυτική γενική συνέλευση των µελών της «Ένωσεως 

Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου», οι εργάτες και οι 

υπάλληλοι της καπνοβιοµηχανίας ηλικίας πάνω των 18 ετών, προέβησαν 

στην ίδρυση νέου σωµατείου καθώς αρχικά  «…το υφιστάµενον εν Βόλω 

Σωµατείον Εργατών και Εργατριών Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου 

παρεξετράπη του σκοπού δια τον οποίο συνεστήθη και ως εκ τούτου  δεν είναι 

εις θέσιν να εξυπηρετήσει τα επαγγελµατικά συµφέροντα των εργατών και 

                                                 
250 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Καταστατικό Σωµατείου “Εργατών και 

Εργατριών Εργοστασίου Αδελφών Ν. Ματσάγγου”,1936. Το µόνο που διασώζεται από το καταστατικό 

του σωµατείου είναι η διατύπωση του σκοπού ιδρύσεώς του.  
251 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Πρακτικά ιδρύσεως Σωµατείων.1952  
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υπαλλήλων της καπνοβιοµηχανίας».252 Παράλληλα, όπως ισχυρίζονται οι 

ιδρυτές του νέου σωµατείου, τα επαγγελµατικά συµφέροντα των εργατών και 

των υπαλλήλων της καπνοβιοµηχανίας συνταυτίζονται και εποµένως  πρέπει 

να αντιµετωπίζονται από κοινού. 253  

     Οι σκοποί της «Ένωσεως Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας 

Ματσάγγου», παρουσιάζονται εκτενώς  στο δεύτερο άρθρο του καταστατικού 

του.254 ∆ιαβάζουµε λοιπόν ότι ο σκοπός  είναι η «συνένωσις των εργατών και 

υπαλλήλων της καπνοβιοµηχανίας προς προστασίαν των οικονοµικών, 

επαγγελµατικών, ηθικών και κοινωνικών συµφερόντων των µελών του και  η 

ενίσχυσις της εθνικής, πνευµατικής και κοινωνικής  ανυψώσεως των µελών 

της». Παράλληλα, η «Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας 

Ματσάγγου», έχει σκοπό να «υποβοηθήση την επαγγελµατικήν κατάρτισιν και 

ειδίκευσιν των µελών της, να µεριµνά δια τη βελτίωσιν των αποδοχών και των 

εν γένει όρων εργασίας των µελών της κατευθύνουσα τους αγώνες των 

εργατών και υπαλλήλων της καπνοβιοµηχανίας προς ικανοποιητική επίλυση 

των ζητηµάτων τους». Τέλος, το σωµατείο επιδιώκει  «να παρακολουθή και να 

εξετάζη τα εργατικά ζητήµατα των µελών και να επιβλέπη την εφαρµογή των 

εργατικών νόµων». 255 

     Το καταστατικό της «Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας 

Ματσάγγου», υπογράφεται από 77 συνολικά εργατοϋπαλλήλους. Από αυτούς 

µόνο οι πέντε είναι υπάλληλοι -εκ των οποίων όλοι άνδρες- και οι υπόλοιποι 

72 είναι εργάτες και εργάτριες. Πιο συγκεκριµένα, 16 εργάτες και 56 

εργάτριες.256 Είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιδρυτών του 

σωµατείου αποτελείται από εργάτριες. Ωστόσο, η εκπροσώπησή τους στο 
                                                 
252 Η διατύπωση «παρεξετράπη του σκοπού δια τον οποίο συνεστήθη»,  συνήθως αναφέρεται σε 

σωµατεία τα οποία θεωρούνταν ύποπτα για ‘ανατρεπτική’ – κοµµουνιστική δράση. Εάν το “Σωµατείο 

Εργατών και Εργατριών Εργοστασίου  Ματσάγγου” θεωρήθηκε ύποπτο για κοµµουνιστική επίδραση, 

θα το δούµε στη συνέχεια. 
253 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Πρακτικά ιδρύσεως Σωµατείων. 1952.  
254 Το συνολικό καταστατικό της «Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου» 

αποτελείται από 26 συνολικά άρθρα. Αρχείο Πρωτοδικείο Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Καταστατικόν 

«Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου». 
255 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Καταστατικόν «Ένωσις,…,ό.π. 
256Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Πίνακας ιδρυτών Σωµατείου «Ένωσις 

Εργατοϋπαλλήλων καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου». 
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διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου είναι αναλογικά περιορισµένη.257 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός επίσης  πως, ενώ ένας από τους βασικούς 

λόγους δηµιουργίας  του νέου σωµατείου ήταν η παράλληλη εκπροσώπηση 

εργατών και υπαλλήλων,  µόλις πέντε υπάλληλοι συνυπογράφουν το 

καταστατικό του. Παρόλα αυτά  πρόεδρος του νέου σωµατείου εκλέγεται  ένας 

υπάλληλος. 

     Εκείνο όµως που προκαλεί έκπληξη και δηµιουργεί  ερωτηµατικά   είναι το 

γεγονός, ότι ανάµεσα στους ιδρυτές του νέου σωµατείου βρίσκεται και το 

όνοµα του Κωνσταντίνου Ν. Ματσάγγου, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης. ∆ίπλα 

στο όνοµά του δεν καταγράφεται ούτε η ιδιότητα ούτε η ηλικία του.  Επίσης,  

στον πίνακα µε τα ονόµατα των ιδρυτών του σωµατείου υπάρχει και ένας 

υπάλληλος, ο οποίος ίσως να ήταν  συγγενής του καπνοβιοµήχανου  

Ν.Ματσάγγου, αφού φέρει  το ίδιο επίθετο.  

     Μήπως λοιπόν οι κατηγορίες που εξαπέλυε το παλιό σωµατείο ότι δηλαδή 

στην «…νέα Ένωσιν θα µετάσχουν  και εργοδόται…» είχαν κάποιες βάσιµες 

υποψίες;258 Πώς «απαντά» γενικότερα το παλιό  σωµατείο στην ίδρυση της 

«Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου»; Ποιά η στάση 

του παλιού σωµατείου; Πώς φτάσαµε στη δηµιουργία νέου σωµατείου; Οι 

αρχές, οι επιδιώξεις και οι σκοποί των δύο σωµατείων διέφεραν τελικά ή όχι; 

Θεωρώ πως είναι χρήσιµο να προσεγγίσουµε σύντοµα  τα παραπάνω 

ερωτήµατα, καθώς θα µας επιτραπεί να σχηµατίσουµε µια πιο σφαιρική 

εικόνα για το συνδικαλισµό στην καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο.   

     Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη νέας διοίκησης του 

‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου’ -στις 15/3/1951- 

σχηµατίστηκε µια  ‘Επιτροπή Εργατών’,  η οποία κατηγόρησε την απελθούσα  

διοίκηση του Σ.Ε.Ε.Μ. για οικονοµικές ατασθαλίες και υπεξαιρέσεις.  

∆ιαβάζουµε στον ‘Ταχυδρόµο’ την ανακοίνωση της ‘Επιτροπής Εργατών’: «Η 

συγκεκριµένη οµάς των εργατών Ματσάγγου, αδιαβλήτων εθνικώς, η οποία 
                                                 
257 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού του σωµατείου, ως µέλη της διοικήσεως εκλέγονται 

τέσσερις εργάτες, τρεις εργάτριες και δύο υπάλληλοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν 

συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να είναι Έλληνες πολίτες. Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, 

Βιβλίον Σωµατείων. Καταστατικόν «Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου». 
258 Ταχυδρόµος, 10/10/1952 
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εκπροσωπούσα τον πόθον της πλειονότητας αυτών, ανέλαβεν τον τιτάνειον αγώνα του 

ηθικού καθαρµού του Σωµατείου». Το Ε.Κ.Β. από την άλλη µεριά στήριζε τον 

πρόεδρο  της απελθούσας διοίκησης, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 1949 

έως το 1951. Τελικά εκείνοι οι οποίοι «ηγήθηκαν» της επιτροπής αποτέλεσαν 

και τη νέα διοίκηση του ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου’. Η 

νέα διοίκηση διέγραψε  τον προηγούµενο πρόεδρο του σωµατείου ως 

καταχραστή. 259  

     Περίπου ένα χρόνο µετά, στις 20 Ιουλίου του 1952, το «Σωµατείο Εργατών 

και Εργατριών Ματσάγγου», εκδιώχθηκε από το Εργατικό Κέντρο Βόλου και 

λίγο αργότερα,  στις 6 Αυγούστου, διαγράφηκε από τη Γ.Σ.Ε.Ε..260 Η 

εφηµερίδα «Ταχυδρόµος», που καταγράφει τα γεγονότα συστηµατικά, κάνει 

λόγο για «περίεργες και εκπληκτικές αποφάσεις».261 Όπως διαβάζουµε στην  

εφηµερίδα, οι λόγοι διαγραφής που επικαλείται η  Γ.Σ.Ε.Ε, είναι ότι «…τα µέλη 

του ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου’ καθύβρισαν την ανώτατη ηγεσία 

της Εργατικής Τάξης, µετέβαλαν το χώρο της τελευταίας γενικής συνελεύσεως σε στίβο 

αναρχικών  εκδηλώσεων…» και ότι δεν πειθάρχησαν στις εντολές του Εργατικού 

Κέντρου Βόλου.262 Ας δούµε τα γεγονότα   πιο συγκεκριµένα. 

     Το βασικό θέµα της τελευταίας γενικής συνέλευσης των εργατών της 

καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος ήταν η διαχείριση των πόρων του Σωµατείου 

από τη προηγούµενη διοίκηση. Η συνέλευση πραγµατοποιήθηκε στο Ε.Κ.Β. 

                                                 
259 Ταχυδρόµος, 16/3/1951 
260 Η πρακτική της διαγραφής από τη ΓΣΕΕ «ανεπιθύµητων» σωµατείων και συνδικάτων ήταν σύνηθες 

φαινόµενο κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο. Ο Χ. Τζεκίνης αναφέρει πως από το 1951 έως το 1953 η 

ΓΣΕΕ είχε διαγράψει εννέα τοπικά συνδικάτα µε την κατηγορία ότι είχαν κοµµουνιστικούς σκοπούς 

και ήταν αντίθετα προς το συµφέρον της Συνοµοσπονδίας  και του Έθνους. Βλ. σχ. Χ. Τζεκίνης, 1870-

1987. Το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα, Γαλαιος, Αθήνα 1987, σ.150-151. Ο Γ. Κουκουλές  

υποστηρίζει, πως µε το 9ο Συνέδριο της  ΓΣΕΕ, στις 9/6/1947, επιτυγχάνεται η µετατροπή των 

οργανώσεων-σωµατείων σε εξαρτήµατα του κρατικού µηχανισµού. «Ο Φ. Μακρής και η φατρία του», 

συνεχίζει ο συγγραφέας, «στην οποία πρωτοστατούσαν δικτατορικοί και δωσίλογοι συνδικαλιστές, 

παρέµειναν στην ηγεσία της ΓΣΕΕ από το 1948 έως το 1964 και από το 1966 έως το 1969». Βλ. σχ. 

Γ.Κουκουλές, «Η συνέχεια στην ιστορία ως τραγική επανάληψη. Η περίπτωση του ελληνικού 

συνδικαλιστικού κινήµατος, 1936-1948», στο Χ. Φλάισερ (επιµ.), Η Ελλάδα  1936-1949. Από τη 

∆ικτακτορία στον Εµφύλιο. Τοµές και συνέχειες. Καστανιώτης, Αθήνα 2003, σ.235-236.  
261 Ταχυδρόµος,7/8/1952. 
262 Ταχυδρόµος,7/8/1952.  
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στις 17/7/1952. Ο τοπικός τύπος κάνει λόγο για συµµετοχή εκατοντάδων 

εργατών και εργατριών οι οποίοι είχαν κατακλύσει την αίθουσα. Ο πρόεδρος 

του Ε.Κ.Β., ∆. Μακρής, ο οποίος µίλησε πρώτος, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει 

θέµα οικονοµικών ατασθαλιών από την προηγούµενη διοίκηση του 

Σωµατείου. Αντίθετα υπογράµµισε,  πως  µέσα στην αίθουσα υπήρχαν 

άνθρωποι, οι οποίοι είχαν σκοπό να «τορπιλίσουν» το Κέντρο, την ενότητα 

και τα συµφέροντα  των εργατών. Τόνισε, πως δηµιουργούνται ζητήµατα, που 

είναι ενάντια  στις συνδικαλιστικές αρχές. Τέλος, κάλεσε εκείνους που 

πειθαρχούν στο Ε.Κ.Β. και στη Γ.Σ.Ε.Ε να «…καθίσουν ήσυχα  και να υποβάλλουν 

πρόταση µοµφής κατά της νέας διοίκησης του Σ.Ε.Ε.Μ. για προδοσία». Σύµφωνα µε 

τις περιγραφές του ‘Ταχυδρόµου’ και της ‘Θεσσαλίας’ στη συνέχεια 

ακολούθησε πανδαιµόνιο. Πολλοί εργάτες και εργάτριες αποδοκίµασαν τον 

πρόεδρο του Ε.Κ.Β. και αποχώρησαν µαζί µε την νέα  διοίκηση του Σ.Ε.Ε.Μ. 

από την αίθουσα του εργατικού κέντρου.263  

     Η διένεξη του ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου’ µε το 

Ε.Κ.Β. υπήρχε από καιρό. Αιτία αυτής της διένεξης ήταν σύµφωνα µε το 

Ε.Κ.Β. η απειθαρχία της διοίκησης του σωµατείου προς τις εντολές του, ενώ 

σύµφωνα µε το σωµατείο, η προσπάθεια του Ε.Κ.Β. να επιβάλει στο 

σωµατείο διοίκηση της αρεσκείας του, χρησιµοποιώντας πιεστικά και 

τροµοκρατικά µέσα.264 

     Ενδιαφέρον παρουσιάζει  το υπόµνηµα διαµαρτυρίας που απέστειλε το 

Σ.Ε.Ε.Μ. προς το νοµάρχη της πόλης στις 24/7/1952, µε το οποίο κατήγγειλε 

την παράνοµη και απαράδεκτη πράξη της διαγραφής, όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά. Η διοίκηση  του ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου’ καλεί το κράτος να παρέµβει, ώστε να αρθεί η  αυθαιρεσία και να 

αποκατασταθεί η νοµιµότητα. ∆ιαβάζουµε συγκεκριµένα: «Η διοίκηση του 

Ε.Κ.Β. καταλύει την έννοια του κράτους και των αρχών και γίνεται πρόξενος 

ανωµαλίας εις την λειτουργίαν του σωµατείου µας, παρουσιάζει δε το κράτος ως 

υποκύπτον και αδρανούν εις την αυθαίρετον  αυτήν πράξιν,….και δίδει λαβήν και 

επιχειρήµατα εις την φθοροποιόν κοµµουνιστικήν προπαγάνδαν».265   

                                                 
263 Ταχυδρόµος και Θεσσαλία, 17/7/1952 
264 Θεσσαλία, 16/3/1952 και 20/5/1952. 
265 Ταχυδρόµος, 25/7/1952 
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     Σύµφωνα λοιπόν µε όσα παρακολουθήσαµε µέχρι τώρα, φαίνεται πως η 

αντιπαράθεση µεταξύ του Ε.Κ.Β. και της διοίκησης του Σ.Ε.Ε.Μ. είχε 

χαρακτήρα περισσότερο προσωπικής διένεξης. Παρά τη διαγραφή του ο 

ΣΕΕΜ δεν κατηγορήθηκε  -από το Ε.Κ.Β.-  ούτε προκύπτει πως θεωρήθηκε  

ύποπτο για κοµµουνιστική επίδραση. Επίσης, µέσα από τον επίσηµο λόγο της 

διοίκησης του Σ.Ε.Ε.Μ, φαίνεται καθαρά η πρόθεσή της να εκφράσει την  

‘αφοσίωσή’ της στις αρχές του ‘εθνικόφρωνος’ κρατικού  συνδικαλισµού: η 

διοίκηση του ΣΕΕΜ, αφού αρχικά έχει αυτοπροσδιοριστεί ως «αδιαβλήτων 

εθνικώς», και ακολούθως κατηγορεί τον πρόεδρο  του Ε.Κ.Β., ότι «δίδει λαβήν 

και επιχειρήµατα εις την φθοροποιόν κοµµουνιστικήν προπαγάνδαν», τελικά ζητά την 

κρατική παρέµβαση προκειµένου να αποκατασταθεί η συνδικαλιστική 

νοµιµότητα στην καπνοβιοµηχανία. Θα λέγαµε πως η στάση του Ε.Κ.Β θα 

µπορούσε περισσότερο να ερµηνευθεί ως ‘επίδειξη δύναµης’ της θέσης και 

του ρόλου που διαδραµάτιζε στο συνδικαλισµό της πόλης την περίοδο που 

εξετάζουµε.  

    Το  «Σωµατείο Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου» παρά τη διαγραφή του 

από το Ε.Κ.Β. και από τη Γ.Σ.Ε.Ε. συνεχίζει να υφίσταται και µάλιστα ως  το 

ισχυρότερο σωµατείο στο εργοστάσιο.  Στη γενική συνέλευση του Σωµατείου 

το Σεπτεµβρίο του 1952, πήραν µέρος 900 περίπου εργάτες και εργάτριες. Το 

βασικό ζήτηµα ήταν η «αυθαίρετως διαγραφή του  Σωµατείου από τη δύναµη του 

ΕΚΒ».266 Αυτό που έχει ενδιαφέρον  να σηµειωθεί είναι η στάση του προέδρου 

του σωµατείου.  

     Σύµφωνα λοιπόν µε τον πρόεδρο του «Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου», η διοίκηση του Σωµατείου πειθαρχούσε τυφλά στο Ε.Κ.Β. Ως 

απόδειξη της τυφλής υπακοής, αναφέρει ο πρόεδρος του διαγραφέντος 

σωµατείου, είναι το γεγονός ότι το Σωµατείο συµµετείχε στην απεργία του 

περασµένου Απριλίου (1952), παρόλο που η απεργία εκείνη «ως γνωστόν 

εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των εργοδοτών».267   

      ∆ε θα σταθούµε στο σηµείο αυτό στο ζήτηµα της απεργίας, στη σηµασία 

και στους προβληµατισµούς, που επιφέρει η παραπάνω «οµολογία».Το 

ζήτηµα των απεργιών θα το εξετάσουµε συνολικά παρακάτω. Να 

                                                 
266 Ταχυδρόµος,13/9/1952 
267 Ταχυδρόµος,13/9/1952 
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συµπληρώσουµε µόνο στα όσα ήδη επισηµάναµε νωρίτερα, ότι ο πρόεδρος 

του διαγραφέντος Σωµατείου όχι µόνο δεν  φαίνεται να διαφωνεί γενικότερα 

µε τις µεθόδους του Ε.Κ.Β., αλλά αντίθετα εκφράζει την πλήρη αφοσίωσή του 

σε αυτό. Ωστόσο, δεν συµµερίζονταν όλοι οι εργάτες και οι εργάτριες τη 

συγκεκριµένη θέση, ή τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθµό. Θα δούµε 

παρακάτω πως υπήρχαν φωνές διαµαρτυρίας και εναντίωσης  προς το Ε.Κ.Β. 

για το  ρόλο και τη στάση του απέναντι σε ζητήµατα των εργαζοµένων της 

βολιώτικης καπνοβιοµηχανίας.   

     Τελικά στις 15 ∆εκεµβρίου του 1952 το «Σωµατείο Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου» κάτω από την πίεση των τελευταίων εξελίξεων, δηλαδή της 

διαγραφής του από το Ε.Κ.Β και τη Γ.Σ.Ε.Ε. και της ίδρυσης της «Ένωσις 

Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου», προέβη σε ορισµένες 

τροποποιήσεις  του καταστατικού του. Ο βασικός σκοπός του «Σωµατείου 

Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου» ήταν να συµπεριληφθούν και οι 

υπάλληλοι στο  σωµατείο. Στη γενική συνέλευση της 15ης ∆εκεµβρίου, στην 

οποία συµµετείχαν 978 µέλη του Σωµατείου, από τα 1216 συνολικά µέλη που 

είχαν δικαίωµα ψήφου, αποφασίστηκε να τροποποιηθούν τα άρθρα 1,5,14 και 

17 του καταστατικού, ώστε να  µετέχουν στο Σωµατείο και οι υπάλληλοι του 

εργοστασίου.268 

     Σύµφωνα  µε το πρώτο άρθρο του νέου  καταστατικού,  αντικαθίσταται η 

επωνυµία «Σωµατείο Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου» µε τον τίτλο  

«Σωµατείο Προσωπικού Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου». Το άρθρο 5 

διευκρινίζει ότι ως µέλη του Σωµατείου «…εγγράφονται αποκλειστικά Εργάται και 

Εργάτριαι καθώς και Υπάλληλοι της Καπνοβιοµηχανίας Βόλου».269  

     Στη συνέχεια, αφού η συνέλευση αποφάσισε παµψηφεί τις τροποποιήσεις, 

ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Μ. υποστήριξε, ότι η διαµάχη µεταξύ Εργατικού 

Κέντρου και Σ.Ε.Ε.Μ. δηµιούργησε το δεύτερο Σωµατείο, δηλ. την «Ένωση  

Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου» και έτσι επήλθε η 

διάσπαση των εργατών. Κατηγόρησε την «Ένωση Εργατοϋπαλλήλων 

Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου», τονίζοντας ότι δηµιουργήθηκε προς όφελος 
                                                 
268 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Πρακτικά Συνέλευσις ‘Σωµατείου Εργατών και 

Εργατριών Ματσάγγου’ 1952. 
269 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Πρακτικά Συνέλευσις ‘Σωµατείου Εργατών και 

Εργατριών Ματσάγγου’ 1952. 
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της εργοδοσίας και ο σκοπός της είναι η διάσπαση και η παρεµβολή 

εµποδίων στους εργάτες.  Εισηγήθηκε  τέλος να γίνει διαµαρτυρία προς τη 

Γ.Σ.Ε.Ε και το Υπ. Εργασίας και υπογράµµισε  πως επιβάλλεται «…να πάµε 

µέσα στο Εργατικό Κέντρο γιατί εκεί είναι η θέσις του Σωµατείου».270  

     Στον τύπο  της εποχής  έχουν καταγραφεί ορισµένα  γεγονότα, τα οποία 

δεν αναφέρονται  στα πρακτικά της γενικής  συνέλευσης.  Η εφηµερίδα 

‘Θεσσαλία’ για παράδειγµα, παρουσιάζει  µεταξύ άλλων τις απόψεις µιας 

εργάτριας, η οποία ήταν η ταµίας του Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου. Αναφέρει λοιπόν η ταµίας : «Το Ε.Κ.Β. άρχισε να µας ενοχλεί 

τελευταίως µέσω του διαγραφέντος τέως προέδρου. Μας υποχρέωνε να κάνουµε 

ενέργειες ενάντια του καταστατικού µας. Εµείς δε θα γίνουµε όργανα του προέδρου του 

Ε.Κ.Β., που θυσιάζει τα συµφέροντα 2.000 περίπου εργατών και εργατριών για να 

εκδικηθεί τον νυν πρόεδρο του Σωµατείου». Και συνεχίζει: «Το ΕΚΒ δεν ενδιαφέρεται 

για τους εργάτες. Πρέπει να ενωθούµε για να καλυτερεύσουν οι όροι εργασίας µας. ∆εν 

πρέπει να γινόµαστε τσανάκια των επιστατών. Η ίδρυση της ‘Ένωσις 

Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου’ είναι σκόπιµη. Εξυπηρετεί τα 

συµφέροντα της επιχείρησης και του Ε.Κ.Β.».271   

     Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύµφωνα µε όσα καταγράφονται στη 

‘Θεσσαλία’, πήρε το λόγο ένας εργάτης και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, 

που είχε συµβεί στο χώρο του εργοστασίου µια µέρα νωρίτερα . Ισχυρίστηκε  

λοιπόν  ότι το προηγούµενο µεσηµέρι µετέβη στο εστιατόριο του εργοστασίου, 

την ώρα που γευµάτιζαν οι εργάτες, ο πρόεδρος του Ε.Κ.Β. για να τους 

µιλήσει. Οι αντιδράσεις αποδοκιµασίας των εργατών προς το πρόσωπο του 

προέδρου του εργατικού κέντρου ήταν έντονες: «…Χτυπούσαµε τα πιρούνια πάνω 

στα τραπέζια, φωνάζαµε….δεν τον αφήσαµε στιγµή να µιλήσει…∆ιώχτηκε από τους 

εργάτες…Θα σκεφτεί πολύ να επισκεφτεί ξανά το εργοστάσιο…».272  Στον  

                                                 
270 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων. Πρακτικά Συνέλευσις ‘Σωµατείου Εργατών και 

Εργατριών Ματσάγγου’ 1952. Το «Σωµατείο Προσωπικού Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου» δεν 

ξαναγράφτηκε στο Ε.Κ.Β. και στη Γ.Σ.Ε.Ε.. Μαζί µε την  «Ένωση Εργατοϋπαλλήλων 

Καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου» αποτέλεσαν τα δύο σωµατεία, που λειτούργησαν χωριστά στην 

καπνοβιοµηχανία περίπου για ενάµιση χρόνο, µέχρι δηλαδή στις 27/3/1954, όταν συστήθηκε ένα 

ενιαίο σωµατείο. 
271 Θεσσαλία, 16/12/1952. 
272 Θεσσαλία, 16/12/1952. 
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‘Ταχυδρόµο’ επίσης καταγράφεται η διαµαρτυρία  κάποιας µερίδας εργατών 

προς τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. ∆ιαβάζουµε στο φύλλο της 

16/12/1952 ότι κάποιοι  εργάτες   κατηγόρησαν τον πρόεδρο του Ε.Κ.Β. ως  

«προδότη της εργατικής τάξης και εργατοπατέρα,…ως πρόεδρο των εργοδοτών και όχι 

των εργατών».273  

     Θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως τα παραπάνω γεγονότα,   

υποδηλώνουν την έκφραση δυσαρέσκειας και αντίδρασης των εργαζοµένων 

έξω από τον επίσηµο λόγο της διοίκησης των εργατικών σωµατείων. Πέρα 

δηλαδή από τον  επίσηµο συνδικαλισµό, που εκφραζόταν  µέσα από τις 

διοικήσεις των σωµατείων, το Εργατικό Κέντρο, τη Γ.Σ.Ε.Ε., διακρίνει κανείς 

την ύπαρξη φωνών διαµαρτυρίας, οι οποίες θα λέγαµε πως  καταδεικνύουν 

την  ανάγκη  άµεσης έκφρασης της δυσαρέσκειας των εργαζοµένων.  

     Τελικά, παρά τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει η διοίκηση του Σ.Ε.Ε.Μ  

για την Ε.Ε.Κ.Β. -οι οποίες συνοψίζονται στην άποψη ότι η τελευταία 

δηµιουργήθηκε προς όφελος της εργοδοσίας και του Ε.Κ.Β.-, τα δύο σωµατεία 

συγχωνεύτηκαν τον Μάρτιο του 1954. Για πρώτη φορά ακούστηκε η άποψη 

περί διάλυσης των δύο σωµατείων και της συνένωσης όλων των εργατών και 

των υπαλλήλων σε ένα και µοναδικό Σωµατείο, στη συνέλευση της 15ης 

∆εκεµβρίου του 1952. Συγκεκριµένα, ο  γραµµατέας του Σ.Ε.Ε.Μ. είχε 

προτείνει τη διάλυση των δύο σωµατείων και τη διεξαγωγή εκλογών, ώστε να 

δηµιουργηθεί ένα Σωµατείο, το οποίο θα ήταν σεβαστό και αποδεκτό από 

όλους.274  

     Στις 22/9/1953 τελικά  η διοίκηση του Ε.Κ.Β., -έπειτα από αίτηµα και των 

δύο Σωµατείων-, αποφάσισε οµόφωνα την ενοποίηση τους.275Το ενιαίο 

Σωµατείο συστήθηκε στις 27 Μαρτίου 1954, µε την ονοµασία «Σύλλογος 

Εργαζοµένων Καπνοβιοµηχανίας Βόλου» και λειτούργησε µέχρι το κλείσιµο 

της καπνοβιοµηχανίας το 1971. Σύµφωνα µε το καταστατικό, ο σκοπός της 

                                                 
273 Ταχυδρόµος,16/12/1952. Σύµφωνα µε το Γ. Κουκουλέ, ο όρος ‘εργατοπατέρες’ αναφέρεται στην 

«ενσωµάτωση των συνδικαλιστικών  οργανώσεων στον κρατικό µηχανισµό και στην κατασκευή µιας 

σχοινοτενούς συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας». Βλ. σχ. Γ. Κουκουλές, Ελληνικά Συνδικάτα: 

Οικονοµική..., ό.π., σ. 15-16. 
274 Αρχείο Εργατικού Κέντρου Βόλου, Πρακτικά Συνέλευσις ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου’, 15/9/1952.  
275 Ταχυδρόµος, 23/9/1953.   
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ίδρυσης του σωµατείου ήταν «η συνένωσις των υπαλλήλων, εργατών και 

εργατριών των εργαζοµένων εις την εν Βόλω καπνοβιοµηχανίαν Αδ. 

Ματσάγγου προς προστασίαν και προαγωγήν των οικονοµικών, 

επαγγελµατικών και ηθικών συµφερόντων αυτών».276 

     Ανακεφαλαιώνοντας θα επισηµαίναµε πως ο λόγος των συνδικαλιστών της 

περιόδου -των διοικήσεων των σωµατείων της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος, 

όπως φυσικά του ΕΚΒ και της ΓΣΣΕ-,  επεδίωκε να δηµιουργήσει εκείνο το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο οι εργάτες και οι εργάτριες θα αντιλαµβάνονταν τα 

συµφέροντά τους, τα οποία –σύµφωνα πάντα µε αυτόν το λόγο- ήταν 

άρρηκτα συνδεδεµένα µε την προάσπιση του εθνικού συµφέροντος, -κυρίως- 

από την «φθοροποιόν κοµµουνιστικήν προπαγάνδα».  

     Εκφράσεις όπως η προηγούµενη και άλλες, -π.χ. «αδιαβλήτων 

εθνικώς»,«προδοσία», κλπ., αποτελούσαν το εννοιολογικό οπλοστάσιο του 

επίσηµου συνδικαλισµού. Ο σκοπός  όλων των εµπλεκόµενων φορέων του, 

φαίνεται πως ήταν να ‘επιδείξουν’ την πλήρη αφοσίωσή τους στον 

‘εθνικόφρονα’ συνδικαλισµό, υπογραµµίζοντας ο καθένας από τη µεριά του 

ότι  εκπροσωπεί  τη ‘γνήσια’ εκδοχή του.    

    Η ύπαρξη των δύο σωµατείων θα λέγαµε πως  φανερώνει ίσως και 

εσωτερικές  αντιπαραθέσεις του κυρίαρχου συνδικαλισµού της περιόδου: από 

τη µια µεριά υπάρχουν εκείνοι οι συνδικαλιστές, οι οποίοι φαίνεται πως 

προσπαθούν να διατηρήσουν ως ένα βαθµό µια σχέση αυτοτέλειας  από τους 

εργοδότες, ‘στηριζόµενοι’ µόνο στο κράτος. Από την άλλη παρατηρήσαµε τη 

‘συµπόρευση’ συνδικαλιστών και εργοδοτών: η δηµιουργία της ΕΕΚΒ, 

αποτελεί θα λέγαµε την έκφραση του  ‘εργοδοτικού συνδικαλισµού’, ο οποίος 

πραγµατώνεται µε ‘ωµό’ και απροκάλυπτο τρόπο, καθώς, όπως είδαµε,  ο 

ίδιος ο συνιδιοκτήτης της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος ήταν ανάµεσα στους 

ιδρυτές του σωµατείου. Τέλος, η στάση  του Ε.Κ.Β. και της ΓΣΕΕ  -είδαµε  

πως αναγνώρισαν το νέο σωµατείο (Ε.Ε.Κ.Μ.) και διέγραψαν το παλιό 

(Σ.Ε.Ε.Μ.)- θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως η απόλυτη και πλήρης στήριξη 

της ανώτατης συνδικαλιστικής ηγεσίας στις εργοδοτικές πρακτικές και  

αυθαιρεσίες.      

                                                 
276 Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Βιβλίον Σωµατείων, Καταστατικόν του «Συλλόγου εργαζοµένων 

καπνοβιοµηχανίας Βόλου», 1954.   
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∆ιαµαρτυρίες, διεκδικήσεις και απεργίες των εργατών και των 
εργατριών  στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος κατά την µεταπολεµική 
περίοδο. 
 
     Οι απεργίες που έγιναν στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος την περίοδο 

που µελετάµε είναι περιορισµένες τόσο στον αριθµό όσο και στη διάρκειά 

τους. Εκείνο που παρατηρείται περισσότερο και σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό  

είναι η διατύπωση «απειλών»  κήρυξης  απεργίας από τα σωµατεία του 

εργοστασίου που τελικά όµως δε πραγµατοποιούνται ποτέ. Κύριο  

χαρακτηριστικό φαίνεται πως είναι η πλήρης  εξάρτηση της διεξαγωγής ή µη 

της απεργίας από το ΕΚΒ και από τη ΓΣΕΕ. Το εργατικό κέντρο της πόλης 

είναι το αρµόδιο τοπικό όργανο το οποίο θα λέγαµε, πως είτε άµεσα είτε 

έµµεσα εγκρίνει, απορρίπτει, «προκαλεί» πολλές φορές µια απεργιακή 

κινητοποίηση.  

     Προκειµένου να διεξαχθεί µια οποιαδήποτε µορφή διαµαρτυρίας, όπως 

στάση εργασίας, διαδήλωση και απεργία  έπρεπε πρώτα να ενηµερωθούν οι 

αρχές της πόλης. Πληροφορούµαστε, πως στις 26/10/1950 η διοίκηση του  

‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου’ επισκέφτηκε το νοµάρχη της 

πόλης, όπου παρουσία του διοικητή της χωροφυλακής, του διοικητή της 

ασφάλειας και του επιθεωρητή εργασίας έκανε γνωστά το αίτηµα  των 

εργαζοµένων για αύξηση 40% των αποδοχών τους  και απείλησε µε απεργία 

σε περίπτωση που αυτό δεν ικανοποιηθεί. Παρών σε αυτή τη συνάντηση ήταν 

και εκπρόσωπος της διεύθυνσης της καπνοβιοµηχανίας. Η απεργία τελικά δεν 

πραγµατοποιήθηκε, παρόλο που το αίτηµα δεν ικανοποιήθηκε.277 

     Το παραπάνω γεγονός φαίνεται πως ενισχύει την εικόνα που σχηµατίσαµε 

νωρίτερα για τη µορφή του συνδικαλισµού στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Όπως θα παρακολουθήσουµε και στη συνέχεια, επρόκειτο για ένα ‘είδος’ 

συνδικαλισµού υπό καθοδήγηση, ο οποίος γίνεται ανεκτός στο βαθµό που   

εντάσσεται στη συλλογική συναίνεση για «τοπική» ανάπτυξη, οπότε θεωρείται 

«νοµιµόφρων». Ας δούµε όµως τα πράγµατα πιο συγκεκριµένα. 

                                                 
277 Ταχυδρόµος, 27/10/1950. 
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     Στις 23 ∆εκεµβρίου του 1950 το Ε.Κ.Β. αποφάσισε τη διαγραφή των 

κοµµουνιστών από τα εργατικά σωµατεία της πόλης.278 Έχουµε ήδη µιλήσει 

σε προηγούµενο µέρος της εργασίας για το ζήτηµα του ‘αποκλεισµού’ των 

κοµµουνιστών εργατών κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο  -ή όσων δε διέθεταν 

πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων- από τις µεγάλες βιοµηχανίες.279 Όσοι 

ήταν αντίθετοι µε την κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία, είτε αποκλείονταν 

εξορισµού από το χώρο του εργοστασίου ή ήταν υποχρεωµένοι να κρύβουν 

τις διαφορετικές πολιτικές τους πεποιθήσεις. Εποµένως, θα µπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι ο περιορισµός των πολιτικών και συνδικαλιστικών 

ελευθεριών αποτελούσε τροχοπέδη στην έκφραση της εργατικής 

διαµαρτυρίας.280 

     ∆εν ήταν όµως µόνο οι ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες της εποχής που 

δυσχέραιναν την έκφραση της εργατικής διαµαρτυρίας. Μια σειρά άλλων 

παραγόντων επίσης  συντελούσε σε αυτό το γεγονός, όπως η τεράστια  

ανεργία, που έπληττε την πόλη του Βόλου σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1950,  

οι ελαστικές µορφές εργασίας και η προσωρινότητα στην εργασία. 

     Οι απεργίες  που εκδηλώθηκαν στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος κατά 

την πρώτη µετεµφυλιακή δεκαετία  είναι ελάχιστες. Τουλάχιστον αυτό 

εµφανίζεται µέσα από τον τοπικό τύπο της εποχής.281 Οι περισσότερες από 
                                                 
278 Ταχυδρόµος, 24/12/1950 
279 Μετά τον εµφύλιο, όπως επισηµαίνει ο Κ. Τσουκαλάς,  «…διατηρήθηκε ένα ‘προσωπείο’ 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, που αποτέλεσε και το κυριότερο στοιχείο ολόκληρου του 

µεταπολεµικού καταπιεστικού συστήµατος, ενώ παράλληλα ‘επιτεύχθηκε’  η δηµιουργία ενός κράτους 

διακρίσεων». Βλ. σχ. Κ. Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα, Θεµέλιο, 

Αθήνα 1987, σ.18-25.Ο Η. Νικολακόπουλος επίσης σηµειώνει πως η κυβέρνηση του Συναγερµού 

υιοθέτησε µια «απολύτως αυταρχική πολίτική µε ένταση των διώξεων και µόνιµη λειτουργία των 

στρατοπέδων συγκεντρώσεως». «Ο αριθµός των πολιτικών κρατούµενων», συνεχίζει ο συγγραφέας, 

‘καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 παρέµενε ουσιαστικά αµετάβλητος: περίπου 5.000 

φυλακισµένοι και 1.000 εξόριστοι». Βλ.σχ. Η. Νικολακόπουλος, ό.π., σ.180-181.  
280 Ο Ch. Sabel εξετάζοντας την µεταπολεµική Ιταλία, σηµειώνει πως η κρατική καταστολή, η ανεργία 

και η γενικότερη παρακµή του εργατικού κινήµατος δυσχαίρεναν την εκδήλωση της εργατικής 

διαµαρτυρίας. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι στο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιοµηχανίας της FIAT, 

τουλάχιστον 2.000 εργάτες απολύθηκαν για πολιτικούς λόγους στις αρχές της  δεκαετίας του 1950. 

Βλ.σχ. Ch. Sabel, ό.π., σ.146-148. 
281 Η βασική πηγή πάνω στις οποίες στηριχθήκαµε  για να προσεγγίσουµε το ζήτηµα της εργατικής 

διαµαρτυρίας είναι κυρίως ο ηµερήσιος τύπος. Προκαταβολικά θα ήθελα να εκφράσω τον 
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αυτές µάλιστα «εγγράφονταν» σε µια γενικότερη κινητοποίηση που αφορούσε 

στο σύνολο των εργατών και εργατριών του Βόλου ή πραγµατοποιούνταν στα 

πλαίσια µιας πανελλήνιας πανεργατικής απεργίας.  

    Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε και για απεργιακές κινητοποιήσεις που 

αφορούσαν αποκλειστικά στο εργοστάσιο Ματσάγγος; Υπήρξαν δηλαδή    

διαµαρτυρίες µε συγκεκριµένα αιτήµατα από τους  εργάτες και τις εργάτριες  

της καπνοβιοµηχανίας, οι οποίες εξελίχθηκαν σε απεργία; Μέσα από τη 

µελέτη του υλικού µας, διαπιστώνεται η ύπαρξη συγκεκριµένων αιτηµάτων και 

διεκδικήσεων από τους εργάτες και τις εργάτριες του Ματσάγγου. ∆ύσκολα 

όµως θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αυτές οι διαµαρτυρίες οδηγούσαν 

                                                                                                                                            
προβληµατισµό µου σχετικά µε το τι είδους  ‘ιστορική πηγή’ είναι ο ηµερήσιος τύπος , πόσο,  σε ποιό 

βαθµό και πώς τελικά  µπορούµε να τον χρησιµοποιούµε. Έχει υποστηριχθεί  πως οι εφηµερίδες δεν 

καταγράφουν απλά µια είδηση, αλλά φαίνεται πως µε ποικίλους τρόπους συµµετέχουν οι ίδιες στην 

κατασκευή της είδησης που υποτίθεται ότι µεταδίδουν. Αυτό µπορεί να φανεί µέσα από τα ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά της µορφής που θα έχει η είδηση, όπως η θέση της στην εφηµερίδα, το ύφος της 

γλώσσας, οι λέξεις  που χρησιµοποιούνται και η έκταση της παρουσίας της. Έτσι, και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση,  καθώς παρακολουθούµε  τις εφηµερίδες είναι απαραίτητο να έχουµε υπόψη 

την παραπάνω επισήµανση. Βλ. σχ. Έφη Αβδελά, ∆ια λόγους τιµής…, ό.π., σελ. 23. Η αποδελτίωση 

που έγινε για τις ανάγκες αυτής της εργασίας αφορά σε όλα τα καθηµερινά φύλλα των εφηµερίδων του 

Βόλου, ‘Ταχυδρόµος’ και ‘Θεσσαλία’, για το χρονικό διάστηµα  1946-1960 και της ‘Αναγέννησης’ της 

περιόδου 1945-1948. Επρόκειτο για τρεις εφηµερίδες µε διαφορετικό πολιτικό και ιδεολογικό 

‘προσανατολισµό’: o ‘Ταχυδρόµος’ τοποθετείται πολιτικά στο κεντρώο χώρο και  η ‘Θεσσαλία’  στο 

δεξιό. Η  ‘Αναγέννηση’ κυκλοφόρησε στο Βόλο πρώτη φορά στις 9/6/1944, ως όργανο του ΕΑΜ 

Μαγνησίας. Τον Ιούλιο του 1946, αφού είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον της 

εφηµερίδας και «…καταστροφές του τυπογραφείου της από οµάδες εθνοφυλάκων», όπως αναφέρει η 

Ν. Κολοιού, η  ‘Αναγέννηση’ οδηγήθηκε σε κλείσιµο. Το 1946-47 οι αρχές επέβαλαν σταδιακά το 

κλείσιµο όλων των αριστερών εντύπων. Ωστόσο ορισµένες δεν έπαυσαν να εκδίδονται. Η 

‘Αναγέννηση’ κυκλοφορούσε παράνοµα, σε περιοδικές εκδόσεις και µε µυστική κυκλοφορία από χέρι 

σε χέρι, µέχρι τον Οκτώβριο του 1948, όταν «…ανεκαλύφθη εντός υπογείου το κοµµουνιστικόν 

τυπογραφείον όπου εξεδίδετο η παράνοµος ‘Αναγέννηση’». Ταχυδρόµος, 28/10/1948.  Οι 

συλληφθέντες  οδηγήθηκαν σε έκτατο στρατοδικείο και οι περισσότεροι εκτελέστηκαν. Η 

‘Αναγένηση’ έπαυσε οριστικά να κυκλοφορεί. Βλ. σχ. Ν. Κολιού, Τυπο- φωτο-γραφικό πανόραµα του  

Βόλου, τόµος Β΄, Ώρες, Βόλος 1991, σ. 513-538. Ο Γ. Μαργαρίτης, παρουσιάζοντας την κυκλοφορία 

των εφηµερίδων στην περιοχή της Θεσσαλίας τον Απρίλιο το 1946, αναφέρει τη  ‘Θεσσαλία’ ως 

εθνικιστική µε κυκλοφορία 3.000-3.500 φύλλα, τον Ταχυδρόµο ως κεντρώο (3.000-3.500 φύλλα) και 

την ‘Αναγέννηση’ ως κοµµουνιστική (4.000 φύλλα). Βλ. σχ. Γ. Μαργαρίτης, ό.π., σ. 181. 
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τελικά σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Περισσότερο φαίνεται, πως η 

δυσαρέσκεια εκφράστηκε µε άλλες µορφές κινητοποίησης, όπως σύντοµες 

στάσεις εργασίας ή άλλες φορές, η διαµαρτυρία εκδηλωνόταν µε πιο 

«ανεπίσηµες» µορφές.  

    Τα βασικά ζητήµατα  που απασχολούν τους εργάτες και τις εργάτριες στην 

καπνοβιοµηχανία του Βόλου αυτήν τη  περίοδο, είναι η  αύξηση των µισθών 

και των ηµεροµισθίων, οι συνθήκες και οι όροι εργασίας και γενικότερα το 

πρόβληµα της απασχόλησης. Επίσης, οι εργαζόµενοι στην καπνοβιοµηχανία 

διατυπώνουν  κατά καιρούς ορισµένα πιο συγκεκριµένα αιτήµατα, όπως την 

παροχή δωρεάν συσσιτίου, δωρεάν διανοµής φαρµάκων, ιµατισµού, και άλλα. 

    Στο σηµείο αυτό ωστόσο αναρωτιέται  κανείς,  εάν  οι διεκδικήσεις  ήταν 

κάθε φορά κοινές και ίδιες για όλους τους εργάτες και τις εργάτριες ή αντίθετα 

διαφορετικοί «τύποι» εργατών-εργατριών αντιµετώπιζαν διαφορετικής υφής 

προβλήµατα και είχαν άλλους στόχους και επιδιώξεις. Μήπως, γενικά 

µιλώντας, είναι  λάθος να  θεωρεί κανείς πως οι  εργαζόµενοι εµφανίζονται 

παντού και πάντοτε ενωµένοι;282 Στο συγκεκριµένο ερώτηµα  θα επανέλθουµε 

στη συνέχεια. 

    Το αίτηµα  των εργαζοµένων της καπνοβιοµηχανίας, που κυριαρχεί σε 

ολόκληρη τη δεκαετία του 1950 και εκφράζεται αδιάλειπτα, είναι η 

αναπροσαρµογή των µισθών και των ηµεροµισθίων σε επίπεδα που να 

ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής και η υπογραφή συλλογικής σύµβασης 

εργασίας. Η αύξηση των ηµεροµισθίων είναι άλλωστε  η άµεση διεκδίκηση του 

συνόλου των εργαζοµένων της πόλης του Βόλου µετά τη λήξη του β΄ 

παγκοσµίου πολέµου.   

     Τον Οκτώβριο του 1945 ξεσπούν στο Βόλο απεργίες στις οποίες 

συµµετείχαν κυρίως οι εργάτες του εργοστασίου οινοπνεύµατος, οι 

µυλεργάτες, οι εργάτες του εργοστασίου Μουρτζούκου και της Ηλεκτρικής 

Εταιρείας,  όπως επίσης και οι υπάλληλοι των εστιατορίων. Σε πολλές 

περιπτώσεις  η συµµετοχή των εργατών έφτασε µέχρι και το 90%.Η τοπική 
                                                 
282 Για το ζήτηµα της «ανοµοιογένειας» µεταξύ των εργατών µέσα στο ίδιο το εργοστάσιο, για τις 

διαφορετικές επιδιώξεις και  σκοπούς των εργατών που τους καθιστούν  πολλές φορές «αντίπαλους» 

µεταξύ τους, βλ. σχ. Ch. Sabel, ό.π., σ. 1-25  και  σ.135-150. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως µπορεί οι 

εργάτες να «µοιράζονται» ένα κοινό εχθρό, αλλά είναι λάθος να συµπεραίνουµε πως κατά συνέπεια 

είναι πάντοτε ενωµένοι. 
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εφηµερίδα ‘Αναγέννηση’ αναφέρει, ότι  σε συγκεκριµένους κλάδους η απεργία 

διήρκησε µέχρι και 22 µέρες. Το βασικό αίτηµα ήταν  η αύξηση των 

ηµεροµισθίων. Η ‘Αναγένηση’ η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη της απεργίας 

κάνει λόγο για νίκη των απεργών του εργοστασίου ‘Μουρτζούκου’ και 

Οινοπνεύµατος, καθώς πέτυχαν αυξήσεις από 50 έως 80%.283 Οι εργάτες του 

Ματσάγγου, δεν συµµετείχαν στις απεργίες του Οκτωβρίου του 1945. Λίγους 

µήνες αργότερα όµως ξέσπασαν και στο ‘Ματσάγγος’  απεργιακές 

κινητοποιήσεις.  

     Η  πρώτη απεργία, κατά την µεταπολεµική περίοδο, των εργατών και των 

εργατριών του Ματσάγγου εκδηλώθηκε  τον Ιανουάριο του 1946. Σύµφωνα µε 

την ‘Αναγέννηση’ η απεργία διήρκησε δύο εικοσιτετράωρα και το βασικό 

αίτηµα ήταν ανάλογο µε αυτό των εργατών των άλλων κλάδων: τιµαριθµικά 

µεροκάµατα.284 Ένα µήνα αργότερα, το Φεβρουάριο του 1946 οι εργαζόµενοι 

του Ματσάγγου πραγµατοποίησαν νέες εικοσιτετράωρες απεργίες, έχοντας 

πάντα την ίδια διεκδίκηση.285 Παράλληλα, παρατηρούνται και αιτήµατα, τα  

οποία διατυπώνονται αποκλειστικά από τις εργάτριες του ‘Ματσάγγου’ και 

αφορούν κυρίως στους όρους και στις συνθήκες εργασίας τους. 

     Σύµφωνα λοιπόν µε την ‘Αναγέννηση’, οι εργάτριες της καπνοβιοµηχανίας 

συµµετέχουν δυναµικά στις απεργίες επιδιώκοντας να βελτιώσουν τα 

µεροκάµατά τους, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους. Η εφηµερίδα 

µάλιστα συµπαραστέκεται στις εργάτριες του Ματσάγγου αλλά και γενικότερα 

στις εργάτριες άλλων  κλάδων: «Μέσα στο καπνεργοστάσιο οι εργάτριες ζουν κάτω 

από συνθήκες ανθυγιεινές. Οι περισσότερες είναι φθυµατικές. Στα χαρµάνια η σκόνη 

και η εργασία έχει αφήσει µισερές όλες τις εργάτριες…Και οι υφαντουργίνες… 

καταπίνουν τη σκόνη, το χνούδι…πάσχουν από αρθριτικά…Οι έγκυες γυναίκες 

δουλεύουν µέχρι την τελευταία ώρα. Καµιά φροντίδα, καµιά πρόνοια. Τα παιδιά 

αφηµένα στους δρόµους αλητεύουν οληµερίς… ».286  

                                                 
283 Αναγέννηση, διάφορα φύλλα Οκτωβρίου, Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 1945.  
284 Αναγέννηση, 11/1/1946. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα τα µεροκάµατα κατά την µεταπολεµική 

περίοδο είχαν αυξηθεί κατά 10 ενώ τα είδη διανοµής κατά 70 φορές. ∆εδοµένου του υψηλού 

πληθωρισµού της περιόδου σε ολόκληρη τη χώρα, το αίτηµα για τιµαριθµικά µεροκάµατα αποτελούσε 

γενικευµένο εργατικό αίτηµα.  ∆εν µας δίνονται άλλες πληροφορίες για την απεργία. 
285 Αναγέννηση, Φεβρουάριος 1946. 
286 Αναγέννηση, 10/2/1946 
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     Η ‘Αναγέννηση’ τέλος δηµοσιεύει τα κοινά αιτήµατα των εργατριών του 

Ματσάγγου και των εργατριών στις υφαντουργίες του Βόλου, τα οποία είναι: 

ίσο µεροκάµατο µε τους άνδρες για ίση δουλειά, καλύτερες συνθήκες 

εργασίας,  τρεις µήνες άδεια µε ολόκληρο το µεροκάµατο για τις εγκύους 

γυναίκες, δηµιουργία παιδικών σταθµών, «…για να λείψει αυτό το µαρτύριο –

όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι εργάτριες-  της µητέρας που είναι υποχρεωµένη 

να δουλεύει και δεν ξέρει που να αφήσει τα παιδιά της…» και τέλος, παροχή 

δωρεάν ιατρικής περίθαλψης και καταβολής ολόκληρου του µεροκάµατου 

κατά τη διάρκεια της ασθένειας .287  

       ∆ε θα µείνουµε περισσότερο στις συγκεκριµένες απεργίες, καθώς  

αφορούν σε µια περίοδο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία µάλλον  απαιτεί 

συγκεκριµένη µελέτη. Αναφερθήκαµε στα παραπάνω γεγονότα για να 

επισηµάνουµε, ότι λίγα µόλις χρόνια πριν την πρώτη µετεµφυλιακή δεκαετία  

που εξετάζουµε φαίνεται πως συνέβησαν απεργίες, που όµοιές τους -σε 

διάρκεια και σε συµµετοχή- δε «γνώρισε» η πόλη του Βόλου στα  µετέπειτα 

χρόνια. Ο εµφύλιος πόλεµος και η τελική έκβασή του δηµιούργησαν νέα 

δεδοµένα. 

     Το κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης µετεµφυλιακής δεκαετίας -όσον 

αφορά στην εργατική διαµαρτυρία-  είναι πως δεν πραγµατοποιείται  κάποια 

σηµαντική απεργία στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία, παρά µόνο ελάχιστες, οι 

οποίες  µάλιστα εντάσσονται σε γενικότερες πανεργατικές απεργίες, που 

σηµειώνονται εκείνη την εποχή σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Οι απεργίες 

αυτές, όπως ήδη έχουµε επισηµάνει, οργανώνονται από το Ε.Κ.Β. και τα 

σωµατεία που είναι γραµµένα στη ΓΣΕΕ. Πιο συγκεκριµένα, στο Βόλο, στις 11 

Απριλίου του 1952, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη πανεργατική απεργία η 

οποία οργανώθηκε από το Ε.Κ.Β. και ήταν περισσότερο εκδήλωση 

διαµαρτυρίας προς το κράτος για τον οικονοµικό µαρασµό της πόλης του 

Βόλου και το κλείσιµο των εργοστασίων. Το βασικό αίτηµα ήταν το άνοιγµα 

των εργοστασίων και η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης προς τις βιοµηχανίες 

της πόλης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί δουλειά.288 Στην απεργία συµµετείχαν  

και οι εργαζόµενοι στο ‘Ματσάγγος’. 

                                                 
287 Αναγέννηση, 10/2/1946 
288 Ταχυδρόµος, 12/4/1952  
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     Όπως είδαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ 

στις αρχές της δεκαετίας του 1950 πιέζει το κράτος, προκειµένου να της 

χορηγηθεί οικονοµική ενίσχυση, ώστε να εξασφαλίσει µέσω της κρατικής 

αρωγής εκείνους τους όρους, που θα την επιτρέψουν να επιβιώσει. Φαίνεται   

πως σε αυτή την  περίπτωση η  απεργία µάλλον «εξυπηρετεί» τα συµφέροντα 

της εργοδοσίας και άρα θα µπορούσε να συµπεράνει  κανείς ότι «υποκινείται» 

από τη διεύθυνση του εργοστασίου. 289   

    Πηγαίνοντας πιο πέρα την ανάλυσή µας θα ισχυριζόµασταν, σύµφωνα µε 

όσα παρακολουθήσαµε, πως η δυσαρέσκεια και η διαµαρτυρία τόσο των 

εργαζοµένων στο ‘Ματσάγγος’, όσο και στα άλλα εργοστάσια της πόλης, 

διατυπώνεται µέσα σε κλίµα  «διαταξικής» αντιµετώπισης και «τοπικιστικού» 

πνεύµατος. Η διαµαρτυρία «οργανώνεται» και «καθοδηγείται» από έναν 

«επίσηµο» συνδικαλισµό, ο οποίος συνεργάζεται µε άλλους φορείς στο 

επίπεδο του δήµου, προκειµένου να προωθηθεί το «καλό» της πόλης. Ο 

συνδικαλισµός αυτός, καθώς είναι ‘ανέγγιχτος’ και ‘αποκαθαρµένος’  από την 

πολιτική διάσταση εµφανίζεται ως ‘νοµιµόφρων’ και άρα επιτρεπτός. 

     Τα προβλήµατα ωστόσο που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στην 

καπνοβιοµηχανία είναι πολλά και συγκεκριµένα. Συνήθως καταγράφονται στις 

γενικές συνελεύσεις των σωµατείων και πολλές φορές η δυσαρέσκεια 

εκφράζεται µε   ψήφισµα διαµαρτυρίας προς τη διεύθυνση του εργοστασίου, 

µε το οποίο καθίστανται γνωστά τα αιτήµατα των εργαζοµένων. Οι  

γενικότερες συνθήκες όµως που επικρατούν στην πόλη αυτή την περίοδο, 

όπως η διόγκωση της ανεργίας, η ακρίβεια και η φτώχεια, που πλήττει τα 

εργατικά στρώµατα  στο σύνολό τους, όπως επίσης και το «καθεστώς» των 

απολύσεων σε συνδυασµό µε την κρατική  καταστολή, τις πολιτικές και 

συνδικαλιστικές ανελευθερίες, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την έκφραση της 

εργατικής διαµαρτυρίας. Οι απειλές για κήρυξη απεργίας δεν 

                                                 
289 Το φαινόµενο δεν παρατηρείται µόνο στην καπνοβιοµηχανία του Βόλου αλλά αφορά σε πολλούς 

κλάδους της βιοµηχανίας σε όλη τη χώρα. Για παράδειγµα, ο Σ. Κατσούρας -µελετώντας το 

συνδικαλισµό του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας κατά τη µεταπολεµική περίοδο- παρατηρεί ότι 

εργοδότες και εργάτες κλείνουν από κοινού τα εργοστάσια ως µορφή πίεσης για την εφαρµογή 

αιτηµάτων που προσβλέπουν στο κράτος. Σύµφωνα µε τον Κατσούρα επρόκειτο για «εργοδοτικές 

απεργίες». Βλ. σχ. Σ. Κατσούρας, Εργασία, συνείδηση και συνδικάτα στη µεταπολεµική ελληνική 

κλωστοϋφαντουργία, αδηµ.διδ.διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο 2005, σ.160-165.  
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πραγµατοποιούνται σχεδόν ποτέ, παρά µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Η 

πιο «δυναµική» µορφή κινητοποίησης υπήρξαν οι ολιγόωρες στάσεις 

εργασίας.  

     Κυρίαρχο παρέµενε  στην καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ -όπως και στο 

σύνολο των εργοστασίων της πόλης- το αίτηµα των εργατών και των 

εργατριών για αύξηση των µισθών και των ηµεροµισθίων και η υπογραφή 

συλλογικής σύµβασης εργασίας.290 Πριν όµως ακόµα και  από το ζήτηµα της  

αύξησης των ηµεροµισθίων, ήταν  πρώτα από όλα η εξασφάλιση και η 

διατήρηση  της  θέσης εργασίας. Και όταν η θέση εργασίας  βρισκόταν  σε 

καµία περίπτωση, δε µπορούσε να θεωρηθεί σταθερή και µόνιµη. Η 

υπερπροσφορά εργατικών χεριών στην αγορά εργασίας του Βόλου αυτή την 

περίοδο ήταν κάτι παραπάνω από ορατή. 

     Στις τοπικές  εφηµερίδες ‘Ταχυδρόµο’ και ‘Θεσσαλία’ το πρόβληµα της 

ανεργίας επισηµαίνεται σε µόνιµη βάση σε ολόκληρη τη δεκαετία. Τον Απρίλιο 

του 1951 σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Ταµείου Ανεργίας του Βόλου 

που επικαλείται η ‘Θεσσαλία’, ο αριθµός των καταγεγραµµένων ανέργων της 

πόλης ανέρχεται στους 6.000 σε σύνολο περίπου 14.000 συνολικά 

εργατοϋπάλληλων της πόλης.291 ∆υο χρόνια αργότερα η εφηµερίδα κάνει 

λόγο για περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. Μάλιστα υπογραµµίζει, ότι η θέση 

των εργατοϋπαλλήλων είναι απελπιστική και επισηµαίνει ακόµα και τον 

κίνδυνο θανάτων από την πείνα. Ως αιτία της τραγικής κατάστασης είναι, 

σύµφωνα µε την εφηµερίδα, η συνεχιζόµενη δυσλειτουργία της τοπικής 

βιοµηχανίας και το κλείσιµο των εργοστασίων. 292 

    Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, τα περισσότερα εργοστάσια της πόλης 

κλείνουν το ένα µετά το άλλο και το πρόβληµα της ανεργίας διαρκώς  

διογκώνεται. Η κατάσταση περιγράφεται ανάγλυφα µέσα από διάφορες  

πηγές της περιόδου. Για παράδειγµα, η αλληλογραφία του προέδρου του 

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου Σπύρου Τσαλαπάτα µε 

                                                 
290 Το ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας αποτελεί βασικό αίτηµα από την αρχή της 

µεταπολεµικής περιόδου. Στόχος και επιδίωξη των εργαζοµένων ήταν η διατύπωση µιας εθνικής 

συλλογικής σύµβασης για τον καθορισµό νέων κατώτατων αµοιβών, έτσι ώστε να ευθυγραµµιστούν 

όλα τα ηµεροµίσθια και οι µισθοί µε το κόστος ζωής.  
291 Θεσσαλία, 14/4/1951. 
292 Θεσσαλία, 22/1/53. 
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τους υπουργούς Οικονοµικών, Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Εργασίας, 

καταδεικνύει  το µέγεθος του προβλήµατος της τοπικής οικονοµίας.  

     Με τηλεγράφηµά του στις 16.4.1959 προς τους παραπάνω υπουργούς 

υποβάλει υπόµνηµα του Εργατικού Κέντρου Βόλου σχετικά µε το ‘‘… 

υφιστάµενον  εις την πόλιν µας οικονοµικό αδιέξοδον, µε επίπτωσιν εις τα εργατικά 

στρώµατα διογκώσε την ανεργίαν. Παρακαλούµεν όπως ληφθώσιν  υπο  Κυβερνήσεως 

δραστικά µέτρα’’.293 Σ’ άλλο τηλεγράφηµα του ίδιου προς τον υπουργό 

Εργασίας δύο µήνες αργότερα οι επικλήσεις για ‘‘… βελτίωσιν χειµαζοµένης 

τοπικής βιοµηχανίας που επανειληµµένως ετονίσθη … ινα εξευρευθη τρόπος προς 

αντιµετώπιση πληγής ανεργίας’’, συνεχίζονται.294  

    Όσον αφορά στην καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ πιο συγκεκριµένα, στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950 αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα ‘επιβίωσης’. 

Η  µόνη λύση, που µπορεί να σώσει την καπνοβιοµηχανία από το αδιέξοδο, 

σύµφωνα µε τον αρθογράφο του ‘Ταχυδρόµου’, είναι η κρατική αρωγή. Ο  

‘Ταχυδρόµος’ στο πρώτο φύλλο του  στις  2/12/1958  γράφει σχετικά για το 

επικείµενο κλείσιµο ενός από τα µεγαλύτερα εργοστάσια της πόλης:  

‘‘Η Καπνοβιοµηχανία Ματσάγγου αντιµετωπίζειν ως γνωστόν οξύτατην κρίσην, η 

οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στο κλείσιµο του εργαστασίου… ∆εν χρειάζεται να 

τονισθεί εκ νέου, ότι η σηµασία της καπνοβιοµηχανίας δια τον Βόλον είναι µεγίστη. 

Φτάνει που τα άλλα εργοστάσια της πόλης έκλεισαν ή λειτουργούν υποτυπωδώς, ώστε 

απασχολούν ελάχιστο προσωπικό, Φθάνει που ο αριθµός των ανέργων είναι 

υπερβολικά   εξογκωµένος,  ιδίως  κατά   την  χειµερινήν  περίοδον  …  φθάνει  που  η 

οικονοµία του Βόλου γενικώς βρίσκεται σε αξιοθρήνητον κατάστασιν … φθάνει που 

ουδεν µέτρον λαµβάνεται για τη δηµιουργία εργασιών, αι οποίαι θα απορροφήσουν 

ικανόν αριθµόν εργαζοµένων’’295 

     Το ενδεχόµενο διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου φαίνεται πως 

οδηγεί σε άτυπες ‘συµµαχίες’ µεταξύ εργατών και ιδιοκτητών και 

καταβάλλονται προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός κοινού µετώπου, 

προκειµένου να ‘σωθεί’ το εργοστάσιο. Εργάτες και εργοδοσία 

διαµαρτύρονται µαζί προς το κράτος προκειµένου να εξασφαλισθεί η 

                                                 
293 Γ.Α.Κ. Μαγνησίας,   Αρχείο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου,  φακ. 239.1 
294 Στο ίδιο. 
295 Ταχυδρόµος, 2/12/1958 
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λειτουργία του εργοστασίου. Ο τοπικός τύπος παίρνει µέρος σε αυτόν τον 

«αγώνα». Η εφηµερίδα Ταχυδρόµος καλεί όλους τους εργάτες του Ματσάγγου 

σε ξεσηκωµό ‘‘… δια την διάσωσιν και ανάπτυξιν του εργοστασίου Ματσάγγου που 

αποτελεί οικονοµικό πνεύµονα για την κοινωνία της πόλης’’.296  

     Στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος σε ολόκληρη την πρώτη µετεµφυλιακή 

δεκαετία πραγµατοποιούνται οµαδικές απολύσεις. Το φαινόµενο εντείνεται  

ιδίως µετά το 1953 όταν ο υπουργός εργασίας ο Ε. Γόνης κατήργησε το νόµο 

118/,ο οποίος παρείχε εγγυήσεις αποζηµίωσης για κάθε απολυόµενο 

εργαζόµενο, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας.297Το φαινόµενο των 

απολύσεων, που παρατηρείται στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία αποτελεί έναν 

ακόµα παράγοντα που επιδρά αρνητικά  στην ανάπτυξη της εργατικής 

διαµαρτυρίας και της γενικότερης συνδικαλιστικής δράσης των εργατών.  

     Από την άλλη µεριά ωστόσο, φαίνεται πως οι απολύσεις κάποιες φορές   

αποτέλεσαν  την αιτία και την αφορµή για τη ‘συγκέντρωση’ και τη 

συσπείρωση των εργαζοµένων. Ο φόβος της απόλυσης  «δηµιουργούσε»  

την  ανάπτυξη αισθήµατος αλληλεγγύης και  αλληλοβοήθειας µεταξύ των 

εργαζοµένων, που εκφραζόταν  µε διάφορους τρόπους, από απλές 

αποδοκιµασίες προς την εργοδοσία, έως αποχή από την εργασία και κήρυξη  

απεργίας.  

     Ο ‘Ταχυδρόµος’ γράφει για παράδειγµα ότι στις 10 Μαΐου του 1952 

απειλούταν στο Βόλο εργατική απεργία λόγω των απολύσεων που έγιναν 

στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος. Η διοίκηση του ‘Σωµατείου Εργατών και 

Εργατριών Ματσάγγου’ απείλησε ότι οι εργαζόµενοι θα κατέλθουν σε απεργία 

διαρκείας εάν δεν επαναπροσληφθούν οι συνάδελφοί τους. 

Πληροφορούµαστε, ότι  στις 9 Μαΐου,  84 εργάτες και εργάτριες απολύθηκαν 

από την επιχείρηση. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση των 

εργαζοµένων και στάθηκε αφορµή πραγµατοποίησης έκτακτης γενικής 

συνέλευσης του ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου’.  

∆ιαβάζουµε λοιπόν στην εφηµερίδα, ότι µέσα σε ατµόσφαιρα  «ασυνήθους 

αποφασιστηκότητας και µαχητικότητας των εργατών και των εργατριών…»  οι εργάτες 
                                                 
296 Ταχυδρόµος, 2/12/1958.  
297 Ο Χ. Τζεκίνης σηµειώνει ότι ο νόµος 118 παρείχε επίσης και εγγυήσεις ενάντια στις εσπευσµένες 

και αυθαίρετες απολύσεις, ανάµεσα στις οποίες και οι εγγυήσεις για συνδικαλιστική δραστηριότητα. 

Χ. Τζεκίνη, ό.π., σ. 152-153. 
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ζητούσαν «…ακόµα και την κήρυξη απεργίας για λόγους συµπαράστασης προς τους 

απολυθέντες αλλά και αποδοκιµασίας προς την εργοδοσία».298 

     Όπως πληροφορούµαστε από τον ‘Ταχυδρόµο’, ο γραµµατέας του 

‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών Ματσάγγου’ υποστήριξε ότι οι απολύσεις 

των ογδόντα εργατών και εργατριών αποτελούσαν τµήµα της «προ καιρού 

εξαπολυθείσης, εκ µερους  της διευθύνσεως της καπνοβιοµηχανίας, τροµοκρατίας κατά 

των εργατών και της διοικήσεως του σωµατείων των…». Κατηγόρησε τη διεύθυνση 

της επιχείρησης ότι µέσω των επιστατών των διάφορων τµηµάτων του 

εργοστασίου έχει επιβάλει ένα καθεστώς αφόρητης τροµοκρατίας στους 

εργάτες και πως τα επιβαλλόµενα πρόστιµα «…αποτελούν ένα είδος 

καταληστεύσεως του γλίσχρου ηµεροµισθίου των εργατών και εργατριών».299  

     Στη συνέχεια ο γραµµατέας του ‘Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου’ έθιξε δύο ακόµη ζητήµατα που απασχολούσαν τους 

εργαζόµενους στην καπνοβιοµηχανία: Τις ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας  και  

την παραβίαση του οκτάωρου. Τόνισε λοιπόν ότι είναι συχνό το φαινόµενο 

των παραβιάσεων του οχτάωρου υπό την απειλή πάντοτε των απολύσεων εκ 

µέρους των επιστατών και της διεύθυνσης. Ο γραµµατέας του Σ.Ε.Ε.Μ. 

σχολίασε  το ρόλο των επιστατών και των τµηµαταρχών, σηµειώνοντας ότι   

«…από υπερβολικό ζήλο πιέζουν καταναγκαστικώς τους εργάτας κατά τας ώρας της  

εργασίας των». Η ταµίας του σωµατείου τέλος υποστήριξε ότι το θέµα  των 

απολύσεων «είναι ζήτηµα ζωής ή θανάτου για όλους τους εργαζόµενος». Ωστόσο η 

ταµίας στη συνέχεια απευθύνεται µόνο στις εργάτριες: «∆εν θα αφήσουµε να 

απολυθεί καµία. Ή όλες µαζί θα ζήσουµε ή όλες µαζί θα πεθάνουµε της πείνας». 300 

     Οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας λοιπόν, η παραβίαση του οχτάωρου  και 

φυσικά οι απολύσεις, µαζί µε  µόνιµο ζήτηµα των χαµηλών  αµοιβών, είναι  τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα, που απασχολούν τους εργαζόµενους στην 

καπνοβιοµηχανία. Αφορούν όµως σε όλους τους εργάτες και τις εργάτριες 

στον ίδιο βαθµό και µε τον ίδιο τρόπο; Γιατί η ταµίας του σωµατείου 

απευθύνεται µόνο στις γυναίκες; Πολύ σύντοµα θα προσπαθήσουµε να 

                                                 
298 Ταχυδρόµος, 10/5/1952 
299 Ταχυδρόµος, 10/5/1952 
300 Ταχυδρόµος, 10/5/1952 
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κάνουµε κάποιες σκέψεις πάνω στα ερωτήµατα που µόλις τέθηκαν και να 

θέσουµε κάποιους προβληµατισµούς και υποθέσεις για µελλοντική έρευνα. 

     Από το πραγµατολογικό µας υλικό φαίνεται ότι ορισµένα τµήµατα των 

εργαζοµένων «πλήττονται» σε µεγαλύτερο βαθµό και µε ποικίλους τρόπους  

από άλλα. Οι µισθολογικοί κατάλογοι της επιχείρησης µας δίνουν τη 

δυνατότητα -πέρα από το ζήτηµα της ανισότητας των αµοιβών που εξετάσαµε 

σε προηγούµενο κεφάλαιο- να παρατηρήσουµε πότε συνέβησαν απολύσεις, 

σε ποιά τµήµατα του εργοστασίου και σε ποιούς αφορούσαν. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις οι απολύσεις καταγράφονται. Άλλες φορές πάλι  αναφέρονται ως    

«αποχωρήσεις» εργατών - εργατριών. Ας δούµε όµως τα πράγµατα πιο 

συγκεκριµένα.  

     Η διοίκηση ισχυρίστηκε για τις απολύσεις του Μαΐου του 1952, ότι 

επρόκειτο για πλεονάζοντες εργάτες και πως «…επιβλήθησαν δια λόγους 

οικονοµικούς». Σύµφωνα µε τη διεύθυνση, η καπνοβιοµηχανία κινδύνευε µε 

κλείσιµο εάν δεν πρόβαινε  σε µείωση του προσωπικού.301 Ωστόσο, τον Μάιο 

του 1952 η  επιχείρηση είναι δεύτερη πανελλαδικά σε παραγωγή.302 Η 

αντίφαση αυτή ίσως θα µπορούσε να εξηγηθεί µε την ένταση της εργασίας 

που παρατηρείται στην επιχείρηση αυτή την περίοδο.   

     Παράλληλα δηλαδή µε τις απολύσεις αυτή την περίοδο παρατηρείται στο 

΄Ματσάγγος’ το φαινόµενο της έντασης εργασίας σε συγκεκριµένα τµήµατα 

του εργοστασίου. Η επιχείρηση απολύει έναν αριθµό εργαζοµένων από 

διάφορα τµήµατα προκειµένου να µειώσει το κόστος παραγωγής, αλλά  από 

την άλλη  εξαναγκάζει τους εναποµείναντες εργαζόµενους -υπό την απειλή 

της απόλυσης- να εντείνουν το ρυθµό και την απόδοση της εργασία τους. Η 

οργάνωση της εργασίας στο Ματσάγγο στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

                                                 
301 Θεσσαλία, 11/5/1952 
302 Σύµφωνα µε στοιχεία της ‘Καπνικής Επιθεώρησης’ η καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ τον Μάιο του 

1952 κατείχε τη δεύτερη  θέση στο σύνολο των εγχώριων καπνοβιοµηχανιών, µε µηνιαία παραγωγή 

215.330 κιλά τσιγάρα. Πρώτη ήταν η καπνοβιοµηχανία ‘Παπαστράτος’ µε µηνιαία παραγωγή 250.222 

κιλά τσιγάρα και στην Τρίτη θέση η καπνοβιοµηχανία ‘Κεράνης’ µε 160.613 κιλά τσιγάρα. Καπνική 

Επιθεώρησις, Μάιος-Ιούνιος   1952, τχ.4, σ.12-13.    
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1950, φαίνεται πως στηριζόταν σε πολύ µεγάλο βαθµό στην αύξηση των  

υπερωριών  και  της  ‘κατ΄ αποκοπής’ εργασίας.303  

     Το φαινόµενο εντοπίζεται κυρίως  στα τµήµατα του πακεταρίσµατος, των 

και στο κυτιοποιείο,  ταινιών, των λαιµών  σε τµήµατα όπου απασχολούνται 

σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες. Παράλληλα, στα ίδια τµήµατα παρατηρείται το 

φαινόµενο των απολύσεων και των επαναπροσλήψεων εποχικού και 

περιστασιακού προσωπικού. Πρόκειται για προσλήψεις κυρίως εργατριών και 

λιγότερο εργατών, που απασχολούνται σε θέσεις που απαιτούν ελάχιστη έως 

καθόλου εξειδίκευση, όπως το κουβάληµα ή το γέµισµα των κιτίων µε τα 

πακέτα τσιγάρων και οι αµοιβές τους είναι οι πιο χαµηλές µεταξύ όλων των 

εργαζοµένων.304 

     Το ζήτηµα  των απολύσεων και της έντασης εργασίας συνεχίζει να 

υφίσταται  µε τον ίδιο τρόπο  και έπειτα από δύο χρόνια. Στις 19 Απριλίου του 

1954 πραγµατοποιείται δίωρη στάση εργασίας ως ένδειξη διαµαρτυρίας προς 

τη  διεύθυνση, η οποία επιχειρεί να αυξήσει την παραγωγή µέσω της  

κατ΄αποκοπης εργασίας των γυναικών. Παράλληλα, ζητείται αύξηση των 

αµοιβών σε ολόκληρο το προσωπικό κατά 30%. Η αύξηση πρέπει να δοθεί, 

σύµφωνα µε το ‘Σωµατείο Εργαζοµένων Καπνοβιοµηχανίας Βόλου’, όχι µόνο 

σε όσους πληρώνονται µε ηµεροµίσθιο, αλλά και στις εργάτριες που 

πληρώνονται κατ’ αποκοπή. Τέλος, το σωµατείο των εργαζοµένων της 

καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος ζητά την παροχή επιδόµατος ανθυγιεινής 

εργασίας καθώς επίσης και την παροχή δωρεάν συσσιτίου.305  

     Λίγους µήνες αργότερα η κατάσταση παραµένει ίδια. Στις 18/8/1954 ο 

Ταχυδρόµος γράφει στην πρώτη σελίδα: «Οι εργάται της καπνοβιοµηχανίας 

Ματσάγγου θα αγωνισθούν δια να αποτρέψουν απολύσεις». Κατά τη διάρκεια 

γενικής συνέλευσης των εργατών του ‘Σωµατείου Εργαζοµένων 

Καπνοβιοµηχανίας Βόλου’, στην οποία συµµετείχαν 1.000 εργάτες και 

εργάτριες η ταµίας του σωµατείου περιέγραψε  την κατάσταση: «η επιχείρηση 

                                                 
303  Όπως προκύπτει µέσα από την επεξεργασία των µισθολογικών καταλόγων του αρχείου 

Ματσάγγου. Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολογικοί κατάλογοι 1952. 
304 Αρχείο Ματσάγγου, Μισθολογικοί κατάλογοι  1952 
305 Ταχυδρόµος, 19/4/1954 
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επιδιώκει να πετύχει αύξηση της παραγωγής, ενώ συγχρόνως θέλει να προβεί εις 

µείωσιν του προσωπικού…».306  

     Για άλλη µια φορά απευθύνεται στις εργάτριες. Μέσα από τα λόγια της  

φαίνεται πως   ενισχύεται  η υπόθεση που κάναµε νωρίτερα, εξετάζοντας τους  

µισθολογικούς καταλόγους. ∆ηλαδή, το φαινόµενο της έντασης εργασίας που 

παρατηρείται στο ‘Ματσάγγο’ την περίοδο που µελετάµε συνδέεται κατά κύριο 

λόγο µε τη γυναικεία εργασία. Ισχυρίζεται λοιπόν η ταµίας: «Όλαι αι γυναίκες 

των τµηµάτων που εργάζονται κατ’ αποκοπην πρέπει να περιορισθούν εις την 

κανονικήν εργασίαν. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα προστατέψουµε εκείνους που απειλεί ότι 

θα απολύση η επιχείρησις. ∆εν πρέπει να δεχθούµε την αύξησιν της παραγωγής, διότι 

έτσι µόνον θα περιφρωρήσωµε την τσακισµένη υγεία µας…Πολλαί εργάτριαι λόγω της 

εξαντλητικής εργασίας πίπτουν λιπόθυµαι και µεταφέρονται εις κλινικάς µε τα 

φορεία…».307 

      Η ταµίας υποστήριξε  επίσης, ότι η επιχείρηση «τροµοκρατεί» τους 

εργάτες µέσω των επιστατών. Τόνισε, πως ενώ παλιότερα οι επιστάτες δεν 

ξεπερνούσαν τους είκοσι σε όλο το εργοστάσιο, τη συγκεκριµένη περίοδο 

ξεπερνούσαν τους ογδόντα. Τέλος, κάλεσε τις εργάτριες σε αγώνα «…για να 

περιφρωρήσωµε τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών µας». 308 

     Ωστόσο ούτε αυτή τη φορά οι απειλές για απεργία πραγµατοποιήθηκαν. Η 

διεύθυνση της καπνοβιοµηχανίας όχι µόνο δεν  αύξησε τους µισθούς και τα 

ηµεροµίσθια, αλλά αντίθετα επέβαλε αύξηση της αποδοτικότητας των 

εργατριών στα τµήµατα της κατ’ αποκοπής εργασίας. Συγκεκριµένα, η 

διοίκηση του σωµατείου τον Οκτώβριο του 1954 κατηγόρησε τη διεύθυνση του 

εργοστασίου, ότι προέβη µονοµερώς σε αλλαγή των όρων εργασίας στα 

τµήµατα πακεταρίσµατος και ταινιών, επιβάλλοντας αύξηση της παραγωγής 

από 20 µέχρι 40%. Ο πρόεδρος του σωµατείου των εργαζοµένων  επεσήµανε 

ότι   «.. η  επιβολή του µέτρου εκτός του ότι µεταβάλει τους όρους εργασίας που ίσχυαν 

εδώ και 35 χρόνια µειώνει και την αµοιβή των εργαζοµένων από 7 έως 15.000 

δραχµές».309  
                                                 
306 Ταχυδρόµος, 18/8/1954 
307 Ταχυδρόµος, 18/8/1954 
308 Ταχυδρόµος, 18/8/1954 
309 Ταχυδρόµος, 30/10/1954. Ο Ch. Sabel υποστηρίζει ότι οι «µάχες» και οι συγκρούσεις στη 

βιοµηχανική εργασία προκαλούνται   εξαιτίας δύο βασικών λόγων:  Οι εργοδότες, λόγω ανταγωνισµού 
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     Η κατάσταση παρέµεινε η ίδια και τα επόµενα χρόνια. Η ένταση εργασίας, 

τα χαµηλά µεροκάµατα  και οι συνεχείς απολύσεις είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά στην καπνοβιοµηχανία ‘Ματσάγγος’ µέχρι το τέλος της 

περιόδου που εξετάζουµε. Από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1950 µέχρι 

το τέλος της δεκαετίας δεν σηµειώθηκε καµία απεργία στην καπνοβιοµηχανία, 

που να αφορά στους παραπάνω λόγους.  

     Από όσα παρακολουθήσαµε παραπάνω γίνεται αντιληπτό, πως οι 

‘καταχρήσεις’ της εργοδοσίας αφορούσαν σε µεγαλύτερο βαθµό  σε  ορισµένα 

τµήµατα  του εργοστασίου και σε  συγκεκριµένους ‘τύπους’ εργαζοµένων. Τα 

τµήµατα αυτά αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από εργάτριες. Πέρα  από 

τη δυσχερή θέση που βρισκόταν το  µεγαλύτερο  τµήµα των εργατριών 

εξαιτίας των  χαµηλών  αµοιβών, των όρων εργασίας και των ανθυγιεινών 

συνθηκών εργασίας, φαίνεται επίσης πως ασκούνταν στις ίδιες και άλλες 

µορφές  καταπίεσης. Ο ρόλος των επιστατών έχει χαραχτεί στη µνήµη τους.  

Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία της Κ.Α., εργάτρια στο Ματσάγγος από το 

1935 έως το 1957 : 

 

      «Οι επιστάτες ήταν οι ‘χωροφύλακες’ του εργοστασίου. Κατέγραφαν τις παρουσίες, 

έκαναν έλεγχο στα πακέτα και στην καθηµερινή παραγωγή της κάθε εργάτριας…όσες 

δεν έβγαζαν δουλειά και παραπάνω παραγωγή τις διώχνανε πρώτες…Μας µετέφεραν 

όπου υπήρχε δουλειά….»310. 

 

    Η Α.∆., η οποία δούλεψε στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία από το 1947 έως 

το 1960, αναφέρει πως η δράση  των επιστατών δεν περιοριζόταν µόνο στον 

έλεγχο της παραγωγής αλλά επεκτεινόταν και σε άλλους  τοµείς: 

  

                                                                                                                                            
προσπαθούν να επιβάλουν   επιτάχυνση και ένταση   της εργασίας µε αποτέλεσµα να αλλάζουν τους 

όρους εργασίας ενός τµήµατος των εργατών. Από τη δική τους µεριά οι εργάτες, επιδιώκουν να 

διατηρήσουν το ρόλο τους στον καταµερισµό εργασίας και αναπτύσσουν τις δικές τους «άµυνες», 

διεκδικώντας να λάβουν µέρος και αυτοί  στη διαµόρφωση των όρων εργασίας. Παράλληλα, 

διεκδικούν αύξηση του πραγµατικού ηµεροµισθίου, βελτίωση των  συνθηκών εργασίας και   

αναβάθµιση της θέσης εργασίας τους. Ch. Sabel,  ό.π.,  σ. 15-17. 
310 Κ.Α. Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   



 150

     «Στο εργοστάσιο µας έψαχναν κάθε φορά που βγαίναµε από το κτίριο…µήπως 

κλεβαµε τσιγάρα… Οι άνδρες µπορούσαν να καπνίζουν όσο ήθελαν αλλά οι γυναίκες 

απαγορευόταν…Μας έλεγαν να µην προκαλούµε µε τη συµπεριφορά µας…». 311  

 

Τέλος, ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η µαρτυρία της Κ.Σ. –απασχολήθηκε στο 

Ματσάγγος από το 1946 έως το 1958- για το ρόλο των επιστατών : 

 

     «Είχαµε έναν επιστάτη που ήταν ‘χωροφύλακας’ των αφεντικών…Μας µάλωνε και 

µας έβριζε… Εµένα επειδή  ήταν κόκκινα τα µάγουλά µου, µε φώναζε και µε µάλωνε να 

µη βάφοµαι…Γενικά οι επιστάτες µας έβγαζαν την πίστη ανάποδα…Σε περίπτωση που 

κάναµε λάθος στη δουλειά µας  έβαζαν πρόστιµα…κρατήσεις από το µισθό µας…».312  

 

     Πως άραγε αντιδρούσαν οι εργάτριες απέναντι στην καταπίεση και στην 

εκµετάλλευση; Εκδήλωναν και µε τί τρόπο τη δυσαρέσκεια τους; Τονίσαµε 

πολλές φορές πως τα περιθώρια αντίδρασης και αντίστασης στις πιέσεις και 

στις καταχρήσεις της εργοδοσίας ήταν περιορισµένα για τους εργαζοµένους 

στην καπνοβιοµηχανία. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις, ότι ένα µέρος των 

εργατριών εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του  µε διάφορους τρόπους, είτε άµεσα 

είτε  έµµεσα.  

     Παρατηρήσαµε αρχικά  µέσα από τον τύπο, ότι οι γενικές συνελεύσεις των 

σωµατείων ήταν πολυπληθείς, γεγονός που µαρτυρά τη συµµετοχή των 

εργατριών, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού της 

καπνοβιοµηχανίας το αποτελούσαν γυναίκες. Είδαµε επίσης, πως  µια 

εργάτρια υπήρξε ταµίας του εργατοϋπαλληλικού σωµατείου  για χρόνια.  

∆ιαπιστώσαµε ότι -ως ταµίας του σωµατείου- εξέφραζε σε αρκετές 

περιπτώσεις  αιτήµατα που αφορούσαν σε συγκεκριµένα προβλήµατα, τα 

οποία  αντιµετώπιζαν οι γυναίκες στην καπνοβιοµηχανία.  

     Επίσης µέσα από τις µαρτυρίες γυναικών που εργάστηκαν στο Ματσάγγος 

φαίνεται ότι οι εργάτριες πολλές φορές ‘εξέφραζαν’  τη δυσαρέσκειά τους µε  

άτυπες και ‘ανεπίσηµες’ µορφές. Ως µορφή αντίστασης µπορούν να 

ερµηνευθούν  διάφορες  ‘πρακτικές’ των εργατριών κατά τη διάρκεια της 

                                                 
311 Α.∆. Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
312 Κ.Σ. Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου. 
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εργασίας τους: οι «βόλτες» από το ένα πόστο στο άλλο, τα τραγούδια, τα 

πειράγµατα και γενικότερα  οι «κρυφές» συνοµιλίες  των εργατριών µεταξύ 

τους κατά τη διάρκεια της εργασίας, ακόµα και το κάπνισµα κρυφά από τους 

επιστάτες. Θυµάται η Γ.Α., η οποία απασχολήθηκε στην καπνοβιοµηχανία -

στο κυτιοποιίο κυρίως αλλά και σε άλλα τµήµατα-, από το 1947 έως το 1959: 

 

     ‘Η ζωή στο εργοστάσιο ήταν δύσκολη… Ωστόσο περνούσαµε καλά µε τα 

κορίτσια…Λέγαµε αστεία… Κοιτούσαµε να κάνουµε τη µέρα µας πιο ευχάριστη… 

Πείραζε η µία την άλλη, σιγοτραγουδούσαµε… κοροϊδεύαµε τους επιστάτες… Μερικές 

πήγαιναν κρυφά στην τουαλέτα κα κάπνιζαν…Υπήρχε αυστηρός έλεγχος…’313 

 

Επίσης η Α. Κ., η οποία εργάστηκε στην καπνοβιοµηχανία  από το 1939 έως 

το 1955, αναφέρει: 

 

     ‘Oταν καµιά φορά  λειπαν για λίγο οι   επιστάτες πήγαινα και συναντούσα τις φίλες 

µου που δούλευαν σε άλλα πόστα…µιλούσαµε και η ώρα περνούσε πιο ευχάριστα…Τα 

διαλλείµατα ήταν µικρά… και µας φώναζαν οι επιστάτες να γυρίσουµε γρήγορα στις 

δουλειες µας… Εµείς όµως κάποιες φορές ‘ξεχνιόµασταν’… και µετά µας 

µάλωναν…’314 

 

     Θα µπορούσε να υποθέσει κανείς πως από τις  παραπάνω µαρτυρίες των 

ανθρώπων που εργάστηκαν στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος,  

αναδεικνύονται διαφορετικές µορφές ‘αντίδρασης’ και ‘αντίστασης’ των 

εργαζοµένων απέναντι στις δυσµενείς συνθήκες εργασίας τους. Πιο 

συγκεκριµένα, φαίνεται πως κατά τη διάρκεια της εργασίας υπήρχαν δυο 

διαφορετικοί τύποι ξεκούρασης. Ο ένας είχε να κάνει µε τα νόµιµα 

«διαλείµµατα», δηλαδή µε το θεσµοθετηµένο χρόνο που είχε ορίσει η 

διεύθυνση του εργοστασίου ως χρόνο ξεκούρασης, ενώ ο άλλος αφορούσε τα 

κάθε είδους «παράνοµα διαλλείµατα».  

      Μπορούµε να πούµε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των «διαλειµµάτων», 

ίσως  οι εργάτες και οι εργάτριες ‘‘ξέφευγαν’’ µε το δικό τους τρόπους από τη 

                                                 
313 Γ.Α., Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
314  Α.Κ., Μαρτυρία, Ιούλιος 2003, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου.   
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ρουτίνα της εργασίας. Σιγοτραγουδούσαν, συζητούσαν, περιφέρονταν από το 

ένα τµήµα στο άλλο, πείραζαν ο ένας τον άλλο. Αντίθετα, τα «νόµιµα 

διαλείµµατα» χρησιµοποιούνταν για φυσική ξεκούραση και για διατροφή. 

Όσον αφορά λοιπόν στα «παράνοµα διαλείµµατα», θα µπορούσε να υποθέσει 

κανείς, πως οι εργάτριες µε αυτό τον τρόπο έρχονταν σε ‘‘ρήξη’’ και 

αντιστέκονταν στις απαιτήσεις και τους εξαναγκασµούς του εργοστασιακού 

συστήµατος, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα.315 

     Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν θα υπογραµµίζαµε, πως η µορφή του 

‘επίσηµου’ συνδικαλισµού που κυριαρχεί στη βολιώτικη καπνοβιοµηχανία την 

περίοδο που εξετάζουµε, φέρει τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

εργατικού  συνδικαλισµού της πρώτης µετεµφυλιακής δεκαετίας: επρόκειτο 

για έναν ‘εθνικόφρονα’  συνδικαλισµό υπό καθοδήγηση, ο οποίος γινόταν 

ανεκτός µόνο όταν συµµορφωνόταν και πειθαρχούσε στις υποδείξεις των 

κρατικά ελεγχόµενων ευρύτερων συνδικαλιστικών οργάνων, της Γ.Σ.Ε.Ε. και 

του Ε.Κ.Β.. Το γεγονός αυτό, µαζί µε τις ιδιαίτερες πολιτικές και οικονοµικές 

συνθήκες της περιόδου, καθιστούσε την εργατική διαµαρτυρία -αν όχι 

αδύνατη- τουλάχιστον εξαιρετικά δύσκολή υπόθεση. 

     Ωστόσο, παρόλο που στη δεκαετία του 1950 τα περιθώρια αντίδρασης και 

αντίστασης απέναντι στις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας ήταν περιορισµένα, 

στην καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος είναι εµφανής η ανάγκη έκφρασης της 

εργατικής διαµαρτυρίας και η ύπαρξη συγκεκριµένων αιτηµάτων. Η διεκδίκηση 

των αιτηµάτων θα λέγαµε πως  διατυπώνονταν ‘επίσηµα’ µε ‘ήπιες’ µορφές, 

όπως επιστολή ψηφισµάτων διαµαρτυρίας, ολιγόωρες στάσεις εργασίας και 

πολύ σπάνια µέσω απεργίας. 

                                                 
315 Για την έννοια των ‘νόµιµων’ και ‘παράνοµων’ διαλλειµάτων βλ.σχ. A. Ludke, “Cash, Coffee-

Breaks, Horseplay: Eigensinn and Politics among factory workers in Germany circa 1900’’, στο Μ. 

Ηanegan-V. Stephenson (επιµ.), Confrontation, Class  Consciousness and the Labor Process. Studies 

in Proletarian Class Formation, Greenwood Press, Νέα Υόρκη 1986, σ. 65-95. Ο Α.Ludke θεωρεί πως 

οι εργάτες στη Γερµανία γύρω στα 1900, κάνοντας  “illegal breaks” ζητούσαν να ανακτήσουν την 

αυτοπεποίθησή τους εντός του εργοστασιακού συστήµατος απασχόλησης. Ο συγγραφέας εισάγει την 

έννοια του “Eigensinn”.  Επρόκειτο θα λέγαµε για την «αίσθηση της λούφας» που δηµιουργείται µέσα 

από τα ‘παράνοµα’ διαλλείµατα.  Αποτελεί έναν τρόπο, σύµφωνα µε τον Ludke, µε τον οποίο οι 

εργάτες έχουν τη δυνατότητα να ‘βρίσκονται’ µε τον εαυτό τους αλλά και µε τους άλλους εργάτες. 
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     Από την άλλη πλευρά παρατηρήσαµε, πως η διαµαρτυρία και η 

δυσαρέσκεια των εργατών και των εργατριών εκδηλώνονταν σε διάφορες 

περιστάσεις άµεσα, µε διάφορους, πιο ‘ανεπίσηµους’ τρόπους, κυρίως µέσω 

φραστικών αποδοκιµασιών εναντίον της εργοδοσίας και των εκπροσώπων 

της ανώτατης συνδικαλιστικής ηγεσίας (ΕΚΒ και ΓΣΕΕ). Τέλος, διάφορες 

‘πρακτικές’ και στάσεις των εργατριών, όπως αυτές που παρατηρήσαµε 

παραπάνω, ίσως αποτελούσαν  µορφές αντίστασης και  αντίδρασης απέναντι 

στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και καταχρήσεις. 
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Επίλογος 
 

      

     O στόχος αυτής της µελέτης ήταν να αναδείξει και να διερευνήσει τη 

διάσταση της εργασίας στο πλαίσιο µιας βιοµηχανικής επιχείρησης. Το βάρος 

της έρευνας επικεντρώθηκε στο χώρο της εργασίας και στους βασικούς 

φορείς της, δηλαδή στους εργάτες και στις εργάτριες. Εστιάζοντας στην 

εργασιακή διαδικασία στο εργοστάσιο Ματσάγγος θα λέγαµε πως 

‘απόπειραθηκε’ µια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής ιστορίας των 

εργατικών στρωµάτων του Βόλου κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Η 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πλαίσιο για 

την επίτευξή αυτού του σκοπού.  

    Κύριο χαρακτηριστικό στην οργάνωση της εργασίας στην καπνοβιοµηχανία 

Ματσάγγος κατά τη µεταπολεµική περίοδο φαίνεται πως ήταν η εντατική 

εκµετάλλευση του εργατικού δυναµικού. Η ύπαρξη και η συγκέντρωση 

µεγάλου αριθµού ανθρώπων στην πόλη -κατά την πρώτη µετεµφυλιακή 

δεκαετία-, οι οποίοι αναζητούσαν εργασία, αποτέλεσε πηγή άντλησης φθηνού 

εργατικού δυναµικού. Τα ιδιαιτέρα οικονοµικά χαρακτηριστικά της περιόδου, 

όπως η διόγκωση της ανεργίας και της φτώχειας των εργατικών στρωµάτων, 

είχαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση δυσµενών όρων εργασίας για τα 

τελευταία: χαµηλά ηµεροµίσθια, εντατικοποίηση της εργασίας και ελαστικές 

σχέσεις εργασίας. 

     Ζητήµατα όπως ο µισθός, η οργάνωση, οι όροι και οι συνθήκες εργασίας, 

βρίσκονταν στο επίκεντρο της ‘διαµάχης’ και των αντίθετων θέσεων και 

συµφερόντων µεταξύ της επιχείρησης και των εργαζοµένων και θα λέγαµε 

πως αποτελούσαν βασικό στοιχείο του ταξικού ανταγωνισµού. Καθώς η  

καπνοβιοµηχανία κατά τη µεταπολεµική περίοδο δεν εκσυγχρόνισε τον 

τεχνολογικό εξοπλισµό της σε σηµαντικό βαθµό, η αύξηση της παραγωγής 

φαίνεται πως επιτυγχανόταν µέσω της εντατικοποίησης της εργασίας. 

     Το φαινόµενο της κατ’ αποκοπής εργασίας, οι αυξηµένες υπερωρίες και η 

περιστασιακή απασχόληση, περιόριζαν το εργατικό κόστος της 

καπνοβιοµηχανίας. Είδαµε τέλος πως το µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού   

δυναµικού  του  ‘Ματσάγγος’, αµειβόταν  µε  ιδιαίτερα χαµηλά ηµεροµίσθια, τα  
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οποία δεν εξασφάλιζαν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες της εργατικής 

οικογένειας. Η διατήρηση της αµοιβής σε αυτά τα επίπεδα συντελούσε επίσης 

στη µείωση του εργατικού κόστους και στην εξασφάλιση µεγαλύτερου 

κέρδους για την επιχείρηση. 

     Από την άλλη µεριά, παρατηρήσαµε πως το εργατικό δυναµικό της 

καπνοβιοµηχανίας δεν αποτελούσε ένα οµοιογενές και οµοιόµορφο σύνολο. 

Αντίθετα, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα ετερόκλητο σύνολο µε αρκετές 

διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του, που αφορούσαν στην ηλικία, στην 

καταγωγή, στη θέση που κατείχαν στην παραγωγική διαδικασία, στην αµοιβή 

της εργασίας, όπως επίσης και στη διάρκεια παραµονής στην εργασία. 

     Το βασικό χαρακτηριστικό της εργασιακής διαδικασίας στην 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος ήταν ο έµφυλος καταµερισµός εργασίας. Εντός 

του χώρου εργασίας ο ρόλος, η θέση και οι αρµοδιότητες του καθενός 

φαίνονται προκαθορισµένες: ο έµφυλος και ο τεχνικός καταµερισµός εργασίας 

ήταν ο βασικός παράγοντας που προσδιόριζε τους διαφορετικούς ρόλους 

µεταξύ των εργατών και των εργατριών στην παραγωγική διαδικασία. Οι πιο  

αναβαθµισµένες ειδικότητες, που απαιτούσαν τεχνογνωσία καλύπτονταν 

αποκλειστικά από άνδρες, ενώ οι γυναίκες φαίνεται πως εκτελούσαν 

‘υποδιαίστερες’ θεωρητικά εργασίες. 

     Οι τεχνικές γνώσεις δοµούσαν σχέσεις εξουσίας µέσα στο εργοστάσιο. Οι 

άνδρες µε τη τεχνογνωσία θεωρούνταν οι πλέον ειδικευµένοι και ασκούσανε 

σηµαντική εξουσία σε όσους και όσες εξαρτιόνταν από τις γνώσεις τους. Η 

‘εξουσία’ αυτή εκφραζόταν στις µισθολογικές ιεραρχίες, στο ‘κύρος’ και στα 

περιθώρια επαγγελµατικής ανέλιξης. Όσοι στερούνταν ειδικών τεχνικών 

γνώσεων απασχολούνταν σε εργασίες που θεωρούνταν βοηθητικές και 

δευτερεύουσες και αµείβονταν χαµηλότερα. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι ανισότητες 

και οι σχέσεις ‘εξουσίας’ δεν αφορούσαν µόνο στο δίπολο εργάτης-εργάτρια, 

αλλά εντοπίζονται και µεταξύ των εργαζοµένων του ίδιου φύλου. 

     Το γυναικείο στοιχείο υπερείχε κατά πολύ έναντι του ανδρικού µεταξύ του 

εργατικού δυναµικού της καπνοβιοµηχανίας. Οι γυναίκες έµπαιναν στην 

καπνοβιοµηχανία σε µικρότερη ηλικία από τους άνδρες. Φαίνεται επίσης πως 

παρέµεναν  εκεί και  περισσότερα  χρόνια ή είχαν µια  πιο µακρόχρονη  σχέση  
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εργασίας µε το εργοστάσιο ακόµα και όταν αυτή ήταν διακοπτόµενη και 

περιοδική. Ωστόσο, παρατηρείται σαφής υποτίµηση της γυναικείας εργασίας.  

Η γυναικεία εργασία χαρακτηρίζεται από υποβαθµισµένες πρακτικές αµοιβής, 

(κατ’αποκοπή αµοιβή) από χαµηλότερα ηµεροµίσθια συγκριτικά µε τα ανδρικά 

και από ένταση εργασίας. Παράλληλα, παρατηρήσαµε πως ασκούνταν στις 

εργάτριες -µέσω των επιστατών- διάφορες µορφές καταπίεσης και 

αυθαιρεσίας. 

     H γυναικεία εργασία ωστόσο δεν ήταν αδιαφοροποίητη στο σύνολό της. 

Υπήρχαν αντιθέσεις στο εσωτερικό της, που αφορούσαν στο είδος της 

εργασίας, στις ειδικότητες και στο ύψος της αµοιβής. Η δεξιοτεχνία και η 

ικανότητα των εργατριών να εργάζονται όσο το δυνατό πιο γρήγορα και 

αποτελεσµατικά φαίνεται πως καθόριζε το ρόλο της καθεµιάς  στην εργασιακή 

διαδικασία. Η έννοια της ‘ειδίκευµένης’ γυναικείας εργασίας στην 

καπνοβιοµηχανία κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν συνδεόταν τόσο µε τεχνικές 

γνώσεις αλλά µε αυτήν ακριβώς την  ‘ικανότητα’ και τη δεξιοτεχνία. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά  φαίνεται πως καθόριζαν και διαφοροποιούσαν τη θέση της 

εργασίας και το ύψος της αµοιβής της κάθε εργάτριας. 

     Τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν στο σύνολό τους σχεδόν  οι εργάτες 

και οι εργάτριες, τα οποία αφορούσαν κυρίως στο ύψος της αµοιβής, στους 

όρους της εργασίας και στην ανασφάλεια της εργασίας, φαίνεται πως σε 

πολλές περιπτώσεις τους ‘συσπείρωναν’ και δηµιουργούσαν µεταξύ τους ένα 

πνεύµα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. Από την άλλη όµως διάφοροι 

παράγοντες θα λέγαµε πως διασπούσαν τη ‘συλλογικότητα’ στο χώρο 

εργασίας. 

     Οι ανισότητες και οι ιεραρχίες που δηµιουργούνταν µέσα στο χώρο της 

παραγωγής µεταξύ του εργατικού δυναµικού, έθεταν ίσως τις αντίστοιχες 

οµάδες των εργαζοµένων συχνά σε αντίθετες και ανταγωνιστικές γωνίες από 

τις οποίες έβλεπαν τα συµφέροντά τους και ερµήνευαν τη θέση τους 

γενικότερα, τόσο εντός αλλά και κατ’ επέκταση εκτός του εργοστασίου. 

     Όσον αφορά τέλος στην έκφραση της εργατικής διαµαρτυρίας, στην 

καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος, επισηµάναµε πολλές φορές στη διάρκεια αυτής 

της εργασίας, πως επρόκειτο  για  µια εξαιρετικά   δύσκολη  υπόθεση  εξαιτίας  
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των ιδιαίτερων πολιτικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών της 

µετεµφυλιακής περιόδου και του ‘είδους’ του εργατικού  συνδικαλισµού που 

κυριαρχούσε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1950. Ωστόσο διαπιστώσαµε την  

ανάγκη έκφρασης της εργατικής διαµαρτυρίας και την ύπαρξη συγκεκριµένων 

αιτηµάτων, τα οποία διατυπώνονταν µε ‘επίσηµο’ τρόπο µέσω των 

σωµατείων των εργαζοµένων.  

     Παράλληλα όµως η  διαµαρτυρία και η δυσαρέσκεια των εργατών και των 

εργατριών εκφράζονταν σε διάφορες περιστάσεις άµεσα, µε πιο 

‘ανεπίσηµους’ τρόπους. ‘Πρακτικές’ και ‘στάσεις’  των εργατριών, όπως αυτές 

που παρατηρήσαµε κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, φαίνεται πως  

αποτελούσαν  µορφές αντίστασης και  αντίδρασης απέναντι στις εργοδοτικές 

αυθαιρεσίες και καταχρήσεις. 

     Κλείνοντας θα ήθελα να επισηµάνω πως η καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος –

όπως και η πόλη του Βόλου- µπορούν να αποτελέσουν το κατάλληλο πλαίσιο 

καθώς επίσης και ένα παράδειγµα, προκειµένου να προσεγγισθεί και 

µελετηθεί η κοινωνική ιστορία των εργατικών στρωµάτων στην Ελλάδα κατά 

τη µεταπολεµική περίοδο.  

     Η µελέτη αυτή εστίασε την προσοχή της και το ενδιαφέρον της στην 

εργασιακή διαδικασία. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, επιδιώξαµε να 

αναδείξουµε ορισµένες όψεις της ζωής των εργατικών στρωµάτων µέσα στο 

χώρο του εργοστασίου. Η θέση που κατέχει ο κάθε εργαζόµενος στο χώρο 

εργασίας θεωρούµε πως συνιστά και διαµορφώνει µία από τις πολλαπλές 

‘ταυτότητες’ του.  

     Προκειµένου να διερευνηθούν και άλλες ‘ταυτότητες’ των εργατών και των 

εργατριών και πιο συγκεκριµένα ο τρόπος που αυτές διαµορφώνονται και 

συγκροτούνται, θα πρέπει το πεδίο της έρευνας να διευρυνθεί και εκτός του 

χώρου του εργοστασίου. Η οικογένεια, η γειτονιά, -γενικότερα η πόλη- 

αποτελούν πεδία µελέτης, µέσω  των οποίων µπορούµε να ανιχνεύσουµε  την 

καθηµερινή ζωή των εργατικών στρωµάτων εκτός του χώρου εργασίας.  

     Οι αντιλήψεις, οι αξίες,  οι  πεποιθήσεις,  γενικότερα  ο  τρόπος  µε  τον   

οποίο τα εργατικά στρώµατα αντιλαµβάνονταν και νοηµατοδοτούσαν την 

καθηµερινότητά τους εντός και εκτός εργοστασίου πώς διαµορφώνονταν; Πώς  

 

 



 158

αλληλοδιαπλέκονταν οι πολλαπλές ‘ταυτότητες’ των εργατών και των 

εργατριών και τι σήµαινε αυτό στη διαµόρφωση της κοινωνικής ιστορίας των 

εργατικών στρωµάτων; Ερωτήµατα, τα οποία δηµιουργήθηκαν εξαιτίας αυτής 

της µελέτης και ανοίγουν ίσως  νέα ζητήµατα για µελλοντική έρευνα. 
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Εικόνα 1 
 

 

 
 

 
Το εργοστάσιο σιγαρέττων ‘Αδελφών Ματσάγγου’ στη δεκαετία του 1930. 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 
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Εικόνα 2 
 
 
 

 
 

 
Η είσοδος του καπνεργοστασίου «Αφων Ν. Ματσαγγου» στη στοά  επι της οδού Σωκράτους 

στο κέντρο της πόλης του Βόλου. (∆εκαετία 1930) 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 
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Εικόνα 3 
 

 

 
 

 

 

 

 
Μεταφορά καπνών στην καπνοβιοµηχανία  «Ματσάγγος». (∆εκαετία 1930). 

∆ιακρίνονται οι εργάτες που κατεβάζουν τα καπνά από το φορτηγό 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 

 

 
 
 
 



 163

Εικόνες 4 και 5 
 
 

 
 

 

 
 

Τµήµα σιγαροποιιτικών µηχανών. (∆εν καταγράφεται χρονολογία). 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 



 164

Εικόνα 6 
 

 

 

 

 
 

 

Το τµήµα πακεταρίσµατος της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος.  

(∆εν καταγράφεται χρονολογία). 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι)  
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Εικόνα 7 
 

 

 

 
 

Το τµήµα πακεταρίσµατος της καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος.  

(∆εν καταγράφεται χρονολογία). 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 
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Εικόνα 8 
 
 
 

 
 

 

 

 

Τµήµα κυτιοποιίου. ‘Πάγκοι’. (∆εκαετία 1930). 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 
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Εικόνα 9 
 
 

 
 

 

Το τµήµα  κυτιοποιίου της  καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος.  

 (∆εν καταγράφεται χρονολογία). 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 
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Εικόνα 10 

 

 

 

 

 
      

 

 

Το τµήµα  κυτιοποιίου της  καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγος. 

(∆εκαετία 1950). 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 
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Εικόνα 11 
 

 

 
 

 

Μεταφορά τσιγάρων από την καπνοβιοµηχανία Ματσάγγος. 

(∆εν καταγράφεται χρονολογία) 

(Αρχείο Ζηµέρη, ∆Η.Κ.Ι.) 
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Πηγές και Βιβλιογραφία 
 
 

Πηγές 
 
 

(αδηµοσίευτες) 
 
Αρχείο Ματσάγγου 
 

• Μισθολογικοί κατάλογοι τµηµάτων ετών 1949-1960 

• ∆ελτία Μητρώου Προσωπικού  

• Καταστάσεις Προσωπικού ετών 1949-1960 

 

 
Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου 
 

• Βιβλίον Σωµατείων. Καταστατικόν «Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Εργοστασίου Αδελφών Ν. Ματσάγγου», 1936. 

• Βιβλίον Σωµατείων. Καταστατικόν «Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων 

καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου», 1952 

• Βιβλίον Σωµατείων. Πίνακας ιδρυτών Σωµατείου «Ένωσις 

Εργατοϋπαλλήλων καπνοβιοµηχανίας Ματσάγγου», 1952 

• Βιβλίον Σωµατείων. Πρακτικά Ίδρυσης «Σωµατείου Εργατών και 

Εργατριών Ματσάγγου», 1952 

• Βιβλίον Σωµατείων. Καταστατικόν  «Συλλόγου Εργαζοµένων 

Καπνοβιοµηχανίας Βόλου», 1954.   
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Γ.Α.Κ.  Ν. Μαγνησίας 
 

• Αρχείο ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, φακ.210 

• Αρχείο ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, φακ.270 

• Αρχείο ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, φακ.275 

• Αρχείο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου, φακ.69.1 

• Αρχείο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου, φακ. 69.2 

• ∆ελτίο Εργατικού Κέντρου Βόλου, φακ. 69.1 

• Αρχείο Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου,  φακ. 239.1 

 

 

 

Αρχείο  Εργατικού Κέντρου Βόλου 
 

• Πρακτικά Συνελεύσεων του «Σωµατείου Εργατών και Εργατριών 

Ματσάγγου» και του «Συλλόγου Εργαζοµένων Καπνοβιοµηχανίας 

Βόλου», της περιόδου 1952-1954. 

 

 
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας 
 

• “Καπνοβιοµηχανία ΄΄Αδελφών Ματσάγγου΄΄ Ο.Ε. εις Βόλον”. 

(φάκελος 62) 

• “Αδελφοί Ματσάγγου, Καπνοβιοµηχανική Εταιρεία”. 

            (φάκελος 1019) 

• “Οµόρυθµος Εταιρεία ΄΄Ιωάννης Ματσάγγος και Σία΄΄-Βόλος”. 

             (φάκελος 47) 
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Αρχείο ∆ηµοτικού Κέντρου  Ιστορίας και Τεκµηρίωσης  ∆. Βόλου 
 

• Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, Μαρτυρίες Εργαζοµένων Ματσάγγου 

2003 

• Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου ετών 1946-1949 

• Αρχείο Ζήµερη, Φωτογραφίες ‘Ματσάγγου’  

 
 
 
 

(∆ηµοσιευµένες)  
 

• Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την ∆ιπλήν 

Βουλήν των Ελλήνων, Αθήνα 1911. 

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή Βιοµηχανίας, Αθήνα 1928 

• Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Αριθµός καταστηµάτων και 

απασχολουµένων κατά την απογραφήν προσώπων κατά κλάδους: 

Απρίλιος 1951, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1955 

• Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Αριθµός καταστηµάτων και ισχύς 

κινητήρων κατ΄ είδος πηγής ενέργειας, κατά κλάδους:Απρίλιος1951 , 

Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1955 

• Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, Πληθυσµός πόλεων εχουσών το 

1951 10.000 κατοίκους και άνω: Απογραφές 1920,1928,1940 και 1951, 

Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1955 

• ΥΕΟ/ΓΣΥΕ, Απογραφή βιοτεχνικών και βιοµηχανικών καταστηµάτων 

την 18ην ∆εκεµβρίου 1920, Αθήνα 1926 
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Τύπος 
 
 

• περ.  Καπνική Επιθεώρησις, διάφορα τεύχη ετών 1946-1958 

• εφηµ. Αναγέννηση, διάφορα φύλλα ετών 1945-1948 

• εφηµ. Θεσσαλία, διάφορα φύλλα ετών 1948-1958 

• εφηµ. Ταχυδρόµος, διάφορα φύλλα έτους 1924 και ετών 1948-1958 
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Βιβλιογραφία 
 

Ε. Αβδελά, ∆ια λόγους τιµής, Βία, συναισθήµατα και αξίες στη µετεµφυλιακή 

Ελλάδα, Νεφέλη,  Αθήνα 2002 

-, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταµέρισµός εργασίας κατά φύλα 

στο δηµόσιο τοµέα 1908-1955,  Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας, Αθήνα 1990 

-, «Αµφισβητούµενα νοήµατα: προστασία και αντίσταση στις Εκθέσεις των 

Επιθεωρητών Εργασίας 1914-1936»,Τα Ιστορικά 28-29 (1998), σ.171-202  

-, «Το αντιφατικό περιεχόµενο της  κοινωνικής προστασίας: η νοµοθεσία για 

την εργασία των γυναικών στη βιοµηχανία (19ος -20ος αι.)», Τα Ιστορικά 

11(1989),σ.339-360 

-, «Θεσσαλονίκη: O σοσιαλισµός των άλλων: ταξικοί αγώνες, εθνοτικές 

συγκρούσεις και ταυτότητες φύλου στη µετα-οθωµανική Θεσσαλονίκη », Τα 

Ιστορικά, τχ.18-19, 1992, σ.171-204 

- «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία: από το οικονοµικό 

δεδοµένο στην πολιτισµική κατασκευή», Τα Ιστορικά 22 (1995), σ. 173-204 

-, «Το φύλο στην Ιστορία: Ελληνικές αναπαραστάσεις», Μνήµων 19 (1997), 

σ.225-232 

-, «Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου, φεµινιστική ιστορία: 

µεθοδολογικές διεργασίες και θεωρητικά ζητήµατα µιας εικοσαετίας», ∆ίνη, 

Φεµινιστικό περιοδικό 6 (1993), σ.12-30 

-,  «Οι γυναίκες, κοινωνικό ζήτηµα» στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της 

Ελλάδος στον 20ο αιώνα, τόµος Β1, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002 

-, «Μισθωτές σχέσεις εργασίας και φυλετικός καταµερισµός της εργασίας: οι 

γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, στο πρώτο µισό του 20ου αιιώνα», 

Μνήµων 11(1987),σ.234-246  

 

Ε.Αβδελά- Α.Ψαρά (επιµ.), Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην 

ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997 

 

Κ. Αγγελόπουλος, Παρατηρήσεις επί σχεδίων τινών µονοπωλίας καπνού και 

εθνικοποιήσεως καπνικής βιοµηχανίας, Πυρσός, Αθήνα 1934 
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X. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 190 αι., 

Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1986 

-, «Βιοµηχανία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αι., 

τόµος Α΄, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002 
 

Χ.Αγριαντώνη-Μ.Χ.Χατζηιωάννου,(επιµ.), Το Μεταξουργείο της Αθήνας, 

ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1995  

 

Θ.Αλεξίου, «Οι κοινωνικές αιτίες της καπνεργατικής διαµαρτυρίας στο 

Μεσοπόλεµο», Τα Ιστορικά 21 (1994), 340-364 

 

Ανώνυµος, Η ∆εκαετηρίς του ελληνικού καπνού, 1945-1955, Αθήνα 1955 

 

Λ. Αποστολάκου, «Εργασία και οργάνωση: Όψεις της εργατικής εµπειρίας 

στις καπναποθήκες του Βόλου», Ίστωρ, τχ.9, ∆εκέµβριος 1996 

-, «Όψεις της εργατικής κίνησης στο Βόλο στο α΄ µισό του 20ου α.», στο Χ. 

Χαρίτος (επιµ.), Βόλος 1881-1955, Ο χώρος και οι άνθρωποι., ∆Η.Κ.Ι., Βόλος 

2004 

 

«Αρχεία Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων. Ζητήµατα διαχείρισης», Τετράδια 

Εργασίας (21), Αθήνα 1998 

 

Ε. Βαρίκα, Με διαφορετικό πρόσωπο. Φύλο, διαφορά και οικουµενικότητα, 

Κατάρτι, Αθήνα 2000 

 

Χ. Βεναρδάκης – Γ. Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές συµµαχίες στην 

προδιδακτορική Ελλάδα. Οι προϋποθέσεις της µεταπολίτευσης, Εξάντας, 

Αθήνα 1991 

 

Φ. Γεωργακοπούλου, «Πρόσφυγες και κοινωνική κατοικία: Η στέγαση των 

προσφύγων στην Αθήνα και στον Πειραιά», στο Γ.Τζεδόπουλος (επιµ.), Πέρα 

από την καταστροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέµου, Ι.Μ.Ε., Αθήνα 2003  
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Β. Γκιζελή, «Η κοινωνική ένταξη των αστών προσφύγων στην πόλη», ∆ελτίο 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,τ.9, Αθήνα 1992 

 

 Ο. ∆ακούρα-Βογιατζόγλου, «Η γέννηση και η ανάπτυξη  µιας πόλης της 

σιωπής», στο Χ. Λούκος (επιµ.), Η πόλη στους νεότερους χρόνους, 

Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις 19ος – 20ος  αι., Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 

2000 

 

Α. ∆ηµόγλου, «Συγκρότηση και εξέλιξη της Βιοµηχανίας του Βόλου», στο Θ. 

Μαλούτας (επιµ.), Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας, Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 1995 

 

Μ.∆ρίτσα, Βιοµηχανία και Τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα 

1990 

-,Το χρώµα της επιτυχίας. Η ελληνική βιοµηχανία χρωµάτων 1830-

1990,Τροχαλία,Αθήνα 1995 

-, Ελληνικές επιχειρήσεις στον 20ο αι. Πρόσωπα και ∆ραστηριότητες, Εκδ. 

Κέρκυρα, Αθήνα 2004  

 

Β.Θασίτης, Η ελληνική βιοµηχανία σιγαρέτων, εκδ. Καπνική Επιθεώρησις, 

Αθήνα 1961 

 

Β. Θεοδώρου, Το εργοστάσιο Εµαγιέ στην Κέα (1927-1957), Βουρκαριανή, 

Κέα 1994 

 

Β. Θεοδώρου-Χ.Λούκος, Το αρχείον της βιοµηχανίας «Κλωστήριον και 

Υφαντήριον Ε.ΛαδόπουλουΥιών εν Σύρω», Αθήνα 1996 

 
Π. Καζάκος, Ανάµεσα σε Κράτος και Αγορά. Οικονοµία και οικονοµική πολιτική 

στη µεταπολεµική Ελλάδα, 1944-2000, Πατάκη, Αθήνα 2001 

 

Σ. Κατσούρας,  Εργασία, Συνείδηση και συνδικάτα. Η περίπτωση της 

ελληνικής µεταπολεµικής κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, αδηµ. διδακτ. 

διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα 2004 
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Ν. Κολιού, Η βιοµηχανία του Βόλου. Σύντοµες αναφορές στο χθες και στο 

σήµερα, ∆ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου, Βόλος 1993 

- ,Τυπο- φωτο-γραφικό πανόραµα του  Βόλου, τόµος Β΄, Ώρες, Βόλος 1991 

 

Α. Κονταξή, «∆ιαδικασίες ένταξης των µικρασιατών προσφύγων α΄ και β΄ 

γενιάς στην πόλη του Βόλου» στο Χ. Λούκος (επιµ.), Η πόλη στους νεότερους 
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