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   Εισαγωγή 

  
 
    Η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου, που έχει την αφετηρία της τον Οκτώβριο 

του 1929 µε το κραχ του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης κι η Μεγάλη Ύφεση στην 

οποία εισήλθαν από τότε οι καπιταλιστικές οικονοµίες, έθεσαν το όριο επιβίωσης του 

ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος. Οι εγγενείς αντιφάσεις του καπιταλισµού 

επιφέρουν κρίσεις υπερπαραγωγής- υποκατανάλωσης  που είναι συστατικό της 

εξέλιξης της καπιταλιστικής οικονοµίας,  η οποία έχει το χαρακτηριστικό της 

συσσώρευσης και της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, ως τάση. Συνέπεια αυτής 

της εξέλιξης είναι η κρίση, η οποία θέτει σε αµφισβήτηση την καπιταλιστική 

διαδικασία. Σύµφωνα µε το Μαρξ η κρίση αποτελεί τον προποµπό της επερχόµενης 

πτώσης του συστήµατος και σύµφωνα µε την ιστορική εξέλιξη που καθόρισε µε την 

άποψή του το νοµοτελειακό πέρασµα στο σοσιαλισµό. «Μια νέα επανάσταση είναι 

δυνατή σαν επακόλουθο µιας νέας κρίσης. Είναι όµως τόσο βέβαιη όσο κι αυτή η 

κρίση» , υποστήριζε 1. Η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου επέκτεινε την ανησυχία 

της κατάρρευσης του καπιταλιστικού συστήµατος και σε µη υποστηρικτές της 

άποψης του Μαρξ, εξαιτίας του βάθους της και της οικουµενικότητάς της, αλλά και 

γέννησε προσδοκίες σε αυτούς που κατέκριναν το καπιταλιστικό σύστηµα ως άδικο, 

ότι η πτώση του είναι επερχόµενη. Οι ιστορικές απαντήσεις όµως σε µια  δύσκολη 

οικονοµική συγκυρία ξεπέρασαν τις προβλέψεις, τις ανησυχίες ή τις προσδοκίες των 

υποστηρικτών της µιας ή της άλλης άποψης. 

    Πράγµατι, για ιστορικούς όπως ο Eric Hobsbawm κι o Mark Mazower η 

οικονοµική κρίση του Μεσοπολέµου προκάλεσε την αµφισβήτηση στην ίδια την 

ύπαρξη του καπιταλιστικού συστήµατος και των αρχών που πρέσβευε ως τότε 2.  Η 

µαζική ανεργία που προκλήθηκε ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης , το µεγάλο 

µέρος του πληθυσµού που αφορούσε ανάγκασε τις κυβερνήσεις των µεγάλων 

καπιταλιστικών κρατών να υιοθετήσουν στοιχεία διευθυνόµενης οικονοµίας και να 

µην εφαρµόζουν άκριτα πλέον τις οικονοµικές ορθοδοξίες και τα δόγµατα του 

ελεύθερου ανταγωνισµού. Με την οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου η παγκόσµια 

καπιταλιστική οικονοµία φάνηκε να καταρρέει και µάλιστα χωρίς άµεσες λύσεις για 
                                                 
1 Κarl Marx Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850 , Σύγχρονη Εποχή , Αθήνα, 2000, 
σελ159 
2 Eric Hobsbawm Η Εποχή των Άκρων. Ο Σύντοµος Εικοστός Αιώνας 1914- 1991 , µτφ Βασίλης 
Καπετανγιάννης , Θεµέλιο , 1999 , σελ. 116 -144 ˙ Mark Mazower  Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός 
εικοστός αιώνας , µτφ  Κώστας Κουρεµένος , Αλεξάνδρεια , 2001 , σελ  111- 142 
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την ανάκαµψή της, τουλάχιστον στο πλαίσιο του φιλελεύθερου καπιταλισµού 3. Η 

σηµαντική µείωση του διεθνούς εµπορίου ως συνέπεια της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης και της αποσταθεροποίησης των νοµισµάτων µε τη σταδιακή αποµάκρυνση 

από τον κανόνα του χρυσού, ο οποίος λειτουργούσε ως τότε για τη διεξαγωγή των 

διακρατικών συναλλαγών, διαµόρφωσε την τάση για την τόνωση της εσωτερικής 

αγοράς και της παραγωγής στην κατεύθυνση της κάλυψης των εσωτερικών αναγκών, 

αφού περιορίστηκαν οι εξαγωγές κι εισαγωγές. Η κρίση έδωσε ώθηση στην εµφάνιση 

του κατευθυνόµενου από το κράτος εθνικού καπιταλισµού 4. Η Αγγλία εγκατέλειψε 

τον κανόνα του χρυσού το 1931 κι η µεγάλη ανεργία που είχε εκδηλωθεί ανάγκασε 

τις πολιτικές ηγεσίες να εφαρµόσουν µέτρα κοινωνικής πολιτικής και στοιχεία 

µεικτής οικονοµίας , µε τις απόψεις του Meynard Keynes να κερδίζουν όλο και 

περισσότερους υποστηρικτές όλη τη δεκαετία του 1930 ˙ οι Η.Π.Α. µε τη νίκη του 

δηµοκρατικού κόµµατος και την ανάληψη της προεδρίας από τον Φραγκλίνο 

Ρούσβελτ άρχισε να εφαρµόζεται το New Deal, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη 

φορά το 1932 κι η εφαρµογή του από το 1933 επέφερε την κρατική παρέµβαση σε 

κάποιους τοµείς της καπιταλιστικής οικονοµίας των Η.Π.Α.˙  στη Γερµανία η 

ανακήρυξη του Χίτλερ σε καγκελάριο το 1933 παρέδωσε την κεντρική πολιτική 

σκηνή στο ναζισµό και την άκρα δεξιά. Γενικά, η αναδίπλωση στο έθνος κι η 

προσδοκία ότι η κρατική παρέµβαση θα περιορίσει της αρνητικές συνέπειες της 

κρίσης . Η Σοβιετική Ένωση αναδείχθηκε σε σοβαρό αντίπαλο στην αστική 

δηµοκρατία κι αποτέλεσε φόβο για της άρχουσες τάξεις, αλλά κι ελπίδα για τις 

δυναστευόµενες, αφού µε τον κεντρικό σχεδιασµό στην οικονοµία και τα πενταετή 

σχέδια του Στάλιν χαρακτηριζόταν ως η χώρα που είχε ανάπτυξη στην οικονοµία, 

καθόλου ανεργία και δεν την επηρέασε η κρίση. Η απάντηση στη σταλινική 

Σοβιετική Ένωση ήταν κάποια κοινωνικά µέτρα ανακούφισης του λαού των 

καπιταλιστικών χωρών που τις είχε τσακίσει η ανεργία , αλλά κι η στήριξη 

συντηρητικών πολιτικά ρευµάτων ως σωτήριες για τον καπιταλισµό και την 

προσπάθεια συσπείρωσης γύρω από το έθνος ως αντίπαλο δέος στον κοµµουνισµό. 

   Η λήξη του Α Παγκοσµίου Πολέµου (1914-1918 ) ανέδειξε τη µεγάλη καταστροφή 

που είχε υποστεί η Ευρώπη. Η µαζικότητα κι η ένταση του πολέµου εξόντωσε τους 

πληθυσµούς της Ευρώπης τόσο σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών , όσο και σε 

επίπεδο καταστροφής των  δοµών και βάσεων της πριν το 1914 οικονοµίας. Ο 

                                                 
3 Eric Hobsbawm , Ο.π. , σελ. 117 
4  Mark Mazower  Σκοτεινή Ήπειρος. Ο Ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας , ο.π. , σελ  131 
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µαζικός πόλεµος κι η τάση να επικρατήσει η άποψη ότι η επιβίωση του  πληθυσµού 

ενός έθνους εξαρτάται από τον αφανισµό και την εξόντωση της άλλου πληθυσµού, 

δηλαδή η εξουσία του να εκθέτεις ένα πληθυσµό στο θάνατο για να εξασφαλίσεις σε 

έναν άλλο τη ζωή 5 ,  συνέβαλε στην έξαρση κι εξάπλωση της βίας και των 

αποκλεισµών ως κοινωνική πρακτική και στο µεσοπόλεµο. Τάση που εκδηλώθηκε 

εντονότερα και τη δεκαετία του 1930, εν µέρει και εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 

Η λήξη του πολέµου είχε ως συνέπεια τη διάλυση των Αυτοκρατοριών και τη 

δηµιουργία πολλών εθνών- κρατών στην Ευρώπη.  

     Η Ελλάδα στο τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου ήταν στην πλευρά των 

νικητών ως µέλος της Αντάντ και κατόπιν συνθηκών επέκτεινε τα σύνορά της στο 

πλαίσιο της αποσύνθεσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η άφιξη του ελληνικού 

εκστρατευτικού σώµατος στη Μικρά Ασία στα 1919 θεωρήθηκε ως εκπλήρωση 

µεγάλου µέρους της Μεγάλης Ιδέας, που αποτελούσε τη βάση του ελληνικού 

εθνικισµού και της εξωτερικής πολιτικής, η οποία είχε αντίκτυπο και στην εσωτερική 

πολιτική, από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Η ήττα στα 1922 είχε 

συγκλονιστικές συνέπειες στη ζωή των ελληνικών κοινοτήτων της πρώην 

οθωµανικής αυτοκρατορίας, καταστρέφοντας το κοινωνικό και πολιτισµικό τους 

περιβάλλον, και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για το βίαιο και κατόπιν µέσω 

διακρατικής συµφωνίας εκτοπισµό τους. Οι πρόσφυγες υιοθέτησαν µια εντελώς νέα 

ταυτότητα που είχε προβολή και στην κοινωνική τους δραστηριότητα. Η άφιξή τους 

στη χώρα αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα των εξελίξεων της ελληνικής κοινωνίας, 

δηµιουργώντας νέες µορφές πολιτικής κι οικονοµικής αποκατάστασής τους. Το 

σύνολό τους υπολογίζεται σε 1,2 εκατοµµύρια ανθρώπους, οι οποίοι όµως αν και 

κατά κύριο λόγο έφτασαν στη χώρα µετά τη διάρρηξη του µετώπου στη Μικρά Ασία, 

δεν είχαν ούτε τον ίδιο τόπο προέλευσης, ούτε έφτασαν την ίδια χρονική περίοδο. Το 

µεγαλύτερο µέρος τους εγκαταστάθηκε στη χώρα στα 1922-1923,αλλά ο αριθµός 

αυτός των προσφύγων υπολογίζεται ότι ήλθε µεταξύ 1918-1928. Παράλληλα, δεν 

είχαν όλοι οι πρόσφυγες το ίδιο πολιτισµικό περιβάλλον, έτσι ώστε να 

αντιµετωπίσουν τη νέα κατάσταση µε τον ίδιο τρόπο και είχαν κι εσωτερικές 

διαφοροποιήσεις 6.  

                                                 
5 Michel Foucault  Η Ιστορία της Σεξουαλικότητας 1. Η δίψα της γνώσης , µτφ Γκλόρυ Ροζάκη , Ράππα , 
1982, σελ 167-168  
6  Χρήστος Χατζηιωσήφ «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής 
οικονοµίας», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµέλεια) Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα. .Ο 
µεσοπόλεµος.Β1, σελ 9-57 ε̇ιδικά σελ 16-20 
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    Οι ανάγκες για σίτιση, στέγαση, ένδυση κι αποκατάσταση των προσφύγων 

επηρέασε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Η αναδιάρθρωση όµως δε συνέβη, 

καθώς κυριαρχούνταν από πλήθος µικρών επιχειρήσεων και το µεγαλύτερο µέρος 

του πληθυσµού απασχολούνταν στη γεωργία. Η ανάγκη για άµεση αποκατάσταση 

των προσφύγων επηρέασε τη διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας. Στη γεωργία οι 

απαλλοτριώσεις που είχαν ξεκινήσει από την προηγούµενη δεκαετία επιταχύνθηκαν 

µε την άφιξη των προσφύγων, αφού στα 1923-1925 συνέβη το µεγαλύτερο µέρος από 

αυτές. Η αγροτική µεταρρύθµιση, µία από τις πιο ριζοσπαστικές που γνώρισε η 

Ευρώπη µετά το 1918, µετέτρεψε την Ελλάδα σε έθνος µικροϊδιοκτητών 7. Το ίδιο 

συνέβη και στη βιοµηχανία, που προτιµήθηκε η ελαφρά βιοµηχανία έντασης της 

εργασίας και µε µικρά κεφάλαια, τόσο για την αύξηση της παραγωγής, όσο και για 

την άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση των προσφύγων των πόλεων. Το κράτος 

δεν προώθησε µια πολιτική προλεταριοποίησης και συγκέντρωσης της παραγωγής σε 

µεγάλες µονάδες, αφού εκκινώντας περισσότερο από ιδεολογικούς και πολιτικούς 

λόγους και φόβους, επιζητούσε να µετριάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, ωθώντας 

προς µορφές µικρής ανεξάρτητης παραγωγής και µικροαστικοποίησης 8. Η ανάµειξη 

του κράτους στην οικονοµία και η διστακτικότητα των αστικών στρωµάτων να 

απαγκιστρωθούν από αυτό δεν ώθησαν σε µεγάλες αναδιαρθρώσεις στην ελληνική 

οικονοµία, παρόλη την ανάπτυξη που σηµειώθηκε µε ιδιαίτερη ένταση µέχρι το 1927. 

    Η ελληνική οικονοµία άρχισε να παρουσιάζει τα πρώτα σηµάδια ύφεσης σε σχέση 

µε την προηγούµενη περίοδο από το 1928. Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος κι η 

σταθεροποίηση του νοµίσµατος, αφαίρεσε τη δυνατότητα των αστικών κυρίως 

στρωµάτων να επωφελούνται από τις διακυµάνσεις του νοµίσµατος. Επίσης, 

παρατηρείται µείωση του εισοδήµατος των αγροτών, οι οποίο ήταν καταναλωτές και 

των βιοµηχανικών προϊόντων κι επηρέαζαν άµεσα και τις υπόλοιπες αστικές δοµές 

της ελληνικής οικονοµίας. Ειδικά η περίοδος 1927-1931 διακρίνεται για τις φτωχές 

σοδειές και πτώση του αγροτικού προϊόντος αλλά κι εισοδήµατος εξαιτίας της 

πτώσης των τιµών λόγω της κρίσης. Η ανάκαµψη θα αρχίσει από το 1932 9. Στις 

πόλεις η πτώση των εργασιών είχε ως αντίκτυπο την αύξηση της ανεργίας και την 

υποτίµηση του έτσι κι αλλιώς χαµηλού εργατικού ηµεροµισθίου. Επίσης, η ανάπτυξη 
                                                 
7  Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , µτφ Σπύρος Μαρκέτος, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης , Αθήνα, 2002, σελ 109-111 
8 Αντώνης Λιάκος Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του µεσοπολέµου , Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας 
της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα , 1993, σελ 53 
9  Σωκράτης Πετµεζάς «Αγροτική οικονοµία» στο Η Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνας. Ο 
µεσοπόλεµος.Β1, Βιβλιόραµα , Αθήνα, 2002, σελ 189-249 ε̇ιδικά σελ 215-216 
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της δεκαετίας του 1920 είχε «εκλογικεύσει» κάπως την παραγωγική διαδικασία, 

εφαρµόζοντας µεθόδους συγκεντροποίησης, αναλογιζόµενοι τις πολιτικές 

αντιστάσεις και τις πολιτισµικές αφετηρίες, σε µεγαλύτερες µονάδες, κυρίως στον 

Πειραιά. 

    Ο Πειραιάς διέθετε το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας και ήταν βιοµηχανικό και 

εµπορικό κέντρο στο µεσοπόλεµο. Η ενασχόληση µε τη γεωργία, σε µια χώρα κατά 

βάση αγροτική, ήταν µόλις το 0,81%. Η µεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων 

απασχολούνταν στη βιοµηχανία, τη ναυτιλία και το εµπόριο. Η βιοµηχανική 

ανάπτυξη της δεκαετίας του 1920 είναι συνυφασµένη παρακολουθώντας την 

οικονοµική λειτουργία της στον Πειραιά. Το ίδιο κι οι υπόλοιπες αστικές λειτουργίες 

της οικονοµίας. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 ο Πειραιάς είχε πληθυσµό 

περίπου 250.000 κατοίκους, εκ των οποίων το 40% απογράφηκαν ως πρόσφυγες. 

Εξαιτίας της οικονοµικής βάσης της πόλης ο πληθυσµός αυτός απασχολούνταν στη 

βιοµηχανία, το εµπόριο, σε επαγγέλµατα σχετιζόµενα µε το λιµάνι, στη ναυτιλία. 

Αναπτύσσονται κι αποκαλύπτονται έτσι οι συνισταµένες στην κοινωνική δοµή του 

Πειραιά σχετιζόµενες µε τις αστικές λειτουργίες της ελληνικής οικονοµίας, δίνοντάς 

µας πληροφορίες για την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και τις 

κοινωνικές δράσεις και συγκρούσεις γύρω από την ιστορικά δυναµική καπιταλιστική 

διαδικασία. Επειδή, στη βιοµηχανία και το εµπόριο υπήρχαν πολλά µικρά 

καταστήµατα, µε αυτοαπασχολούµενους ή µικρής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής, 

αναφαίνονται ζητήµατα γύρω από το µικροαστικό χαρακτήρα της ελληνικής 

οικονοµίας. Ο Πειραιάς αποτελεί δείκτη για τη διαδικασία «εκσυγχρονισµού» της 

ελληνικής οικονοµίας και αποκαλύπτει διάφορες στρατηγικές και κοινωνικές δράσεις, 

ταυτότητες και σχέσεις που αναπτύσσονται στην πόλη. 

     Η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου στην Ελλάδα εκδηλώθηκε µε ιδιαίτερη 

ένταση από το 1931. Οι αντοχές της ελληνικής οικονοµίας επηρέασαν τη γρήγορη 

ανάκαµψή της, από τους πρώτους µήνες του 1933 10 . Η κρίση επέδρασε στη 

διαφορετική θεώρηση του ρόλου του κράτους στην ελληνική οικονοµία, στην 

εντονότερη παρέµβασή του και σε µία µεγαλύτερη επιδίωξη της αυτάρκειας και της 

προστασίας της εγχώριας παραγωγής. Η στάση πληρωµών που κήρυξε η κυβέρνηση 

                                                 
10 Για τις συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονοµία και τη σχετικά γρήγορη ανάκαµψή της δες 
Marc Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. ˙ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος Η 
κρίση του 1929 και οι έλληνες οικονοµολόγοι, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, Αθήνα, 1989 ˙ Κώστας Κωστής Οι τράπεζες και η κρίση , Ιστορικό Αρχείο της 
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος , Αθήνα, 1986 



 9

Βενιζέλου στα 1932 διαφοροποίησε τη διεθνή θέση της Ελλάδας και κινητοποίησε 

πόρους της ελληνικής οικονοµίας, λόγω της µικρότερης χρησιµοποίησης κεφαλαίων 

από τον προϋπολογισµό για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους. Η απελευθέρωση 

κεφαλαίων από το κράτος, η ενεργοποίηση εγχώριων πόρων κι η παύση σχεδόν 

προσέλκυσης κεφαλαίων µέσω του εξωτερικού δανεισµού, καθώς και η προστασία 

της εγχώριας παραγωγής ώθησε στην ανάπτυξη την ελληνική οικονοµία. Άλλωστε η 

κρίση επέδρασε αποτελεσµατικά στο να φέρει ένα τέλος στον εξωτερικό δανεισµό, 

µε τον οποίο ισοσκελίζονταν τα ισοζύγια πληρωµών, που τώρα έπρεπε να 

ισοσκελιστούν µε τη µείωση των εξαγωγών 11. Ιδιαίτερης σηµασίας και καθοριστικής 

επίδρασης για την εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και των οικονοµικών 

ιδεών στην Ελλάδα, αποτελεί η παγκόσµια κρίση του 1929 12. Η οικονοµική κρίση 

αναφέρεται και στις ιδέες, στις κοινωνικές πρακτικές, στις πολιτικές αντιµετώπισής 

της. Αναφέρεται στη δράση των κοινωνικών υποκειµένων. 

  Οι αλλαγές στις υλικές συνθήκες ύπαρξης, τις οικονοµικές δοµές και της 

κοινωνικής αναπαραγωγής ως συνέπεια της κρίσης δεν προκαλούν αυτόµατα και 

µονοσήµαντα πολιτικές και κοινωνικές δράσεις, ανάλυση που αποπροσανατολίζει και 

φτωχαίνει τη γνώση µας αν εστιάσουµε µόνο ή κυρίως στη διαφοροποίηση που 

επέφερε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μια τέτοιου είδους επαγωγή της, πιστεύω 

ότι παρουσιάζει κενά. Θέτοντας άλλα ερωτήµατα κι εξετάζοντας διαφορετικά πεδία 

του κοινωνικού, θα ανακαλύψουµε διαφορετικές κοινωνικές δράσεις, ερµηνείες και 

κοινωνικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου. Οι καπιταλιστικές 

κοινωνίες, και τέτοια θεωρώ ότι είναι η πειραϊκή κοινωνία του µεσοπολέµου που 

θέλω να µελετήσω, παρουσιάζουν πολύπλοκες κοινωνικές δοµές και σύνθετες 

κοινωνικές δράσεις και σχέσεις, που δεν αποτελούν απλά αντανάκλαση των βίαιων 

αλλαγών της οικονοµικής βάσης. Η κοινωνική δράση κι εµπειρία σε συγκεκριµένα 

ιστορικά συµφραζόµενα διαµορφώνεται κι εκδηλώνεται πολλαπλά 13. Θεωρώ ότι στο 

πλαίσιο µιας ιστοριογραφικής έρευνας από τη σκοπιά της κοινωνικής ιστορίας πρέπει 

να µας απασχολήσουν κι οι εκδηλώσεις διαφορετικών κοινωνικών οµάδων, κι όχι να 

αναφερόµαστε ή να αναλύσουµε µόνο τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην 

κεντρική πολιτική σκηνή και την οικονοµική πολιτική όπως διαµορφώνεται ως 

                                                 
11 John Kenneth Galbrαith Το µεγάλο κραχ του 1929 , µτφ Ελένη Αστερίου , Νέα σύνορα- Εκδοτικός 
Οργανισµός Λιβάνη , Αθήνα, 2000 , σελ 313-314 
12 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος Η κρίση του 1929 και οι έλληνες οικονοµολόγοι, ο.π. , σελ 15 
13 Έφη Αβδελά – Αγγέλικα Ψαρρά (επιµέλεια) Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική 
αφήγηση , Αλεξάνδρεια , Αθήνα, 1997, σελ 47 
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απάντηση στη συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία ή τις αλλαγές στις υλικές συνθήκες 

ύπαρξης, διαβίωσης και παραγωγής των κοινωνικών οµάδων, αλλά επίσης και την 

ερµηνεία των συνεπειών και τις δράσεις κι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από 

διάφορα σηµεία της κοινωνικής δραστηριότητας και του πολιτισµού. 

    Για την καλύτερη ανάλυση κι ερµηνεία της σύστασης και των δράσεων των 

διαφόρων κοινωνικών οµάδων χρησιµοποιώ την έννοια του υποκειµένου. Θεωρώ ότι 

το υποκείµενο αποτελεί ιστορική κατηγορία κι ότι η δράση που αναπτύσσουν 

εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής ιστορίας. Η δράση όµως των υποκειµένων 

περιορίζεται από τις υλικές και πολιτισµικές συνθήκες, δίνοντάς της µερική 

ελευθερία επιλογής 14. Οι ενώσεις και οι συνασπισµοί των υποκειµένων έχουν ως 

αποτέλεσµα τη σύσταση κοινωνικών οµάδων και τη δηµιουργία κοινωνικών 

ταυτοτήτων. Τα υποκείµενα, συλλογικά και ατοµικά, δρουν σε δοσµένες ιστορικές 

συνθήκες, έστω και µε µερική ελευθερία επιλογής. Άλλωστε, οι άνθρωποι 

δηµιουργούν την ίδια τους την ιστορία, όχι όµως µέσα σε συνθήκες που οι ίδιοι 

επιλέγουν, αλλά σε συνθήκες που υπάρχουν άµεσα, που είναι δοσµένες και 

κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν 15. Η κοινωνική δράση των υποκειµένων δεν είναι 

καθόλου άσχετη µε τη γνωστική κι επικοινωνιακή ικανότητα του υποκειµένου, αλλά 

οι ιδέες, οι δοξασίες, οι αντιλήψεις κι οι έννοιες, της οποίες κατασκευάζει κι υιοθετεί 

και µέσω των οποίων επικοινωνεί, αποτελούν γνώµονες για την καθηµερινή 

συµπεριφορά και τη δράση του 16. Το κοινωνικό υποκείµενο πλέον, στο βαθµό που 

επιλέγει µέσα από ένα φάσµα ιστορικά δεδοµένων κοινωνικών σηµάτων 

επικοινωνίας και κοινωνικών κι οικονοµικών συνθηκών, διαµορφώνει ένα σύστηµα 

σκέψης που βασίζει και βασίζεται η δράση του, από τη διαθέσιµη σε κάθε ιστορική 

στιγµή δοσµένη κοινωνική γνώση. Σε συνάρτηση µε αυτό, η κοινωνική 

πραγµατικότητα, οι υλικές συνθήκες, το πολιτισµικό περιβάλλον, οι κοινωνικές 

δράσεις, οι πολιτικές στοχεύσεις και παρεµβάσεις διαµορφώνουν κι υποδηλώνουν 

διαφορετικές ιστορικά καθορισµένες απαντήσεις των κοινωνικών υποκειµένων στην 

όποια οικονοµική συγκυρία. Εποµένως, η µελέτη και η γνώση της 

                                                 
14 Έφη Αβδελά – Αγγέλικα Ψαρρά Ο.π. , σελ 57· Λουίζα Πασσερίνι Σπαράγµατα του 20ου αιώνα. Η 
ιστορία ως βιωµένη εµπειρία , µτφ Οντέτ Βαρών Βασάρ - Ιωάννα Λαλιώτου - Ιουλία Πεντάζου, 
Νεφέλη , Αθήνα, 1998, σελ 17 
15 Karl Marx Η 18η Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη , Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1987 , σελ 11 
16 Παντελής Λέκκας Η Εθνικιστική Ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία , 
Κατάρτι, Αθήνα, 1996, σελ. 31 
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«πολλαπλότητας»17 των υποκειµένων αποτελεί το ζητούµενο της συγκεκριµένης 

ιστοριογραφικής εργασίας.  

    Το υποκείµενο είναι «υπό του κειµένου» µε την έννοια ότι οι αντιλήψεις κι οι 

δράσεις του διαµορφώνονται µέσα σε περιορισµούς από το ιστορικά καθορισµένο 

κοινωνικό περιβάλλον. Όµως, διαφορετικές οµάδες του πληθυσµού απάντησαν 

διαφορετικά στις υπάρχουσες δυνατότητες 18. Αντίληψη που επεκτείνει την ανάλυση 

σε διάφορα πεδία του κοινωνικού και δεν έχει ως αφετηρία µονοαιτιακές αναλύσεις 

για την κατανόηση της δράσης των υποκειµένων, ούτε εκ των προτέρων προσδοκίες 

ή εκτιµήσεις για την κοινωνική και πολιτική συµπεριφορά διαφόρων κοινωνικών 

οµάδων, που έχουν συσταθεί και βιωθεί πολλαπλά. Παράλληλα, από την πλευρά της 

κοινωνικής ιστορίας, στο πλαίσιο της οποίας φιλοδοξώ να είναι κι η συγκεκριµένη 

εργασία, η έρευνα επεκτείνεται σε τοµείς του πολιτισµού και της πολιτικής δράσης 

που εκτυλίσσονται γύρω από την οικονοµική κρίση. Τα υποκείµενα υποχρεώνονται 

σε κατηγορίες, ταξινοµήσεις, διαιρέσεις και πολλαπλές κοινωνικές ταυτότητες. Τα 

υποκείµενα εκφράζουν πολλαπλές κοινωνικές ταυτότητες και δράσεις κι εποµένως 

ποικίλα πεδία διαµόρφωσης της κοινωνικής εµπειρίας. Αλλά, η ταυτότητα κι η 

εµπειρία είναι περισσότερο ρευστά κι αµφίβολα παρά δεδοµένα και στατικά 19.Το 

υποκείµενο από το διαθέσιµο πολιτισµικό περιβάλλον επιλέγει διαφορετικούς 

τρόπους δράσης, αντίδρασης και στοχεύσεων µέσα από το σύστηµα των ταυτοτήτων, 

αλλά και των διαφορών.  Αυτή η επιλογή είναι ως ένα βαθµό εµπρόθετη, αλλά 

περιορίζεται από τη δοσµένη κάθε φορά γνώση.  

   Η γνώση δεν αναφέρεται µόνο στις ιδέες , αλλά και τους θεσµούς, τις δοµές, τις 

καθηµερινές πρακτικές και τελετουργίες, όλα τα συστατικά που διαπνέουν τις 

κοινωνικές σχέσεις. Η γνώση είναι ένας τρόπος οργάνωσης του κόσµου· έτσι δεν 

είναι προγενέστερη της κοινωνικής οργάνωσης, αλλά αδιαχώριστη από αυτή 20. Η 

γνώση δηµιουργεί διαχωρισµούς, επιβάλλει ένα σύστηµα διαφορών κι οµοιοτήτων, 

συγκροτεί τα άτοµα ως υποκείµενα  που επιλέγουν, ως ένα βαθµό, την ταυτότητά 

τους και τις διαφορές τους µε άλλες κοινωνικές οµάδες, γνωρίζοντας κι 

                                                 
17 Michael Hanagan «For reconstruction in Labor History» στο Rethinking Labor History.Essays on 
discourse and class analysis ,University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1993, σελ 183-198 ˙ 
ειδικά σελ 190 
18 William H. Sewell  Structure and Mobility. The men and women of Marseille,1820-1870, Cambridge 
University Press, New York, 1985, σελ 11   
19  John Host Victorian Labor History. Experience, identity and the politics of representation, 
Routledge, London and New York, 1998, σελ 5-6  
20 Joan Wallach Scott Gender and the Politics  of History, Columbia University Press , New York, 
1999, σελ 2 
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αναγνωρίζοντας το δοσµένο κάθε φορά ιστορικό περιβάλλον και τον εαυτό της µέσα 

σε αυτό. Περισσότερο, η γνώση αναφέρεται σε συστήµατα σκέψης , που 

διαµορφώνουν και σπονδυλώνονται, προκαλούνται και προκαλούν κοινωνικούς 

λόγους και δράσεις. Η γνώση συγκροτεί ένα πεδίο αλήθειας και µια κατανόηση του 

κόσµου στη δοσµένη ιστορική συγκυρία. Το ιδιάζων στοιχείο της είναι να ερµηνεύει 
21 . Οι ερµηνείες κι οι νοηµατοδοτήσεις του ιστορικά δεδοµένου κοινωνικού 

περιβάλλοντος επιδρούν στις κοινωνικές κατασκευές, δράσεις, επιδιώξεις. Με την 

ανάπτυξη τοµέων και πεδίων αλήθειας, υποβαστάζονται στρατηγικές της εξουσίας 

και συστήνονται πεδία άσκησής της. Μια νέα τεχνική εξουσίας αναφαίνεται στις 

καπιταλιστικές κοινωνίες, που χρησιµοποιεί τη γνώση, τις τελετουργίες αλήθειας, την 

κοινωνική νόρµα, τον κανόνα σε συνάρτηση µε το δικαιϊκό, νοµοθετικό σύστηµα, 

αλλά και τις κατασταλτικές µεθόδους που υποβαστάζουν τις δράσεις άσκησης της 

εξουσίας. Άλλωστε, δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς συγκεκριµένη σύσταση ενός 

πεδίου γνώσης , ούτε γνώση που να µην αποτελεί ταυτόχρονα σχέσεις εξουσίας 22. 

Μια τέτοια ανάλυση συµβάλλει στην επέκταση των ιστοριογραφικών ερευνών σε 

περισσότερα πεδία της κοινωνικής οργάνωσης, των κοινωνικών σχέσεων, των 

κοινωνικών κατηγοριών και ταυτοτήτων και σε περισσότερους τοµείς της 

συλλογικής κι ατοµικής δράσης των υποκειµένων. Κι αυτό διότι στην ανάπτυξη των 

καπιταλιστικών κοινωνιών οφείλουµε να εξετάσουµε τη συνθετότητα της κοινωνικής 

πρακτικής και δοµής, στηριζόµενοι στο επιχείρηµα ότι πρόκειται για κοινωνίες µε 

κοινωνικές κι οικονοµικές ανισότητες, ιστορικά δυναµικές, αλλά και µε περισσότερα 

πεδία άσκησης της εξουσίας και παραγωγής λόγων και δράσεων. Στις καπιταλιστικές 

κοινωνίες η ανάπτυξη των δυνάµεων του ατόµου και του πνεύµατος στην 

παραγωγική δραστηριότητα έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη της οικονοµίας. Για αυτό 

πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο δράσης που πηγάζει από τα υποκείµενα και θεωρείται 

συνώνυµο της ελευθερίας επιλογής. Αυτή η εκδήλωση ελευθερίας περιορίζεται από 

τις κοινωνικές κι υλικές συνθήκες ύπαρξης, καθώς κι από την κοινωνική πλέον 

γνώση. Ελευθερία επιλογής σε αυτό το ιστορικά διαµορφωµένο κοινωνικό µόρφωµα 

κι υπό αυτό το πρίσµα, σηµαίνει ότι περιορίζουµε το φάσµα των διαθέσιµων λόγων  

που σε µεγάλο βαθµό αναπαράγει κι αναπτύσσει το καπιταλιστικό σύστηµα, 

διαιωνίζει τις ανισότητες, αφού λίγα άτοµα καρπώνονται τον κοινωνικό πλούτο, αλλά 

                                                 
21 Michel Foucault Οι Λέξεις και τα Πράγµατα ,  µτφ Κωστής Παπαγιώργης , Γνώση, Αθήνα, 1993 , 
σελ 76  
22 Michel Foucault Επιτήρηση και Τιµωρία. Η γέννηση της Φυλακής , Ράππα , µτφ Καίτη Χατζηδήµου – 
Ιουλιέττα Ράλλη , Αθήνα ,  1989 , σελ 40 - 41 
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και καταπιέζει συµπεριφορές κι ιδέες που δεν µπορεί να ενσωµατώσει τις σχέσεις 

εξουσίας, αλλά και κυριαρχίας που έχουν επιβληθεί από τα «πάνω», αλλά ως ένα 

βαθµό αναπαράγονται κι από τα «κάτω». Μια νέα τεχνολογία της εξουσίας 

διαµορφώνεται ιστορικά, η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι µια µορφή εξουσίας που 

αναπτύσσει της δυνάµεις του σώµατος µε όρους οικονοµικής χρησιµότητας και 

µειώνει αυτές τις δυνάµεις µε όρους πολιτικής υπακοής 23.  

    Η νέα τεχνολογία της εξουσίας στις καπιταλιστικές κοινωνίες προβάλλει ως 

αυξανόµενης σηµασίας τη λειτουργία του κανόνα σε βάρος των δικαιϊκών 

συστηµάτων. Προσδοκία της είναι η δόµηση του πλαισίου δράσης κι οι ενδεχόµενες 

συµπεριφορές που µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτό το περιβάλλον. Κάτι που 

σηµαίνει ότι στοχεύει στη διαχείριση και διακυβέρνηση της ζωής. Μία 

οµαλοποιητική κοινωνία είναι το ιστορικό αποτέλεσµα µιας εξουσίας που έχει ως 

επίκεντρο τη ζωή 24. Η επιδίωξη της εξουσίας είναι η διακυβέρνηση µε την ευρεία 

έννοια του όρου, η δόµηση του ενδεχόµενου πεδίου δράσης των άλλων 25. Τα άτοµα 

ταξινοµούνται, διαχωρίζονται σε κοινωνικές ταυτότητες, δρουν ως υποκείµενα κι 

αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους µέσα από τις κοινωνικές κατασκευές. Μία τέτοιου 

τύπου αντίληψη για την εξουσία επεκτείνει το ενδιαφέρον σε πολλαπλούς τοµείς και 

πεδία δράσης του υποκειµένου κι ανοίγει νέα θέµατα για την έρευνα στο πλαίσιο της 

κοινωνικής ιστορίας. Κι αυτό διότι οι σχέσεις εξουσίας ριζώνουν στο σύνολο του 

κοινωνικού δικτύου, εποµένως δεν περιορίζεται η ανάλυση µόνο στην κεντρική 

πολιτική σκηνή, κι ασκείται πάνω σε κι από «ελεύθερα» υποκείµενα , που µε αυτό 

εννοούµε ότι τα συλλογικά κι ατοµικά υποκείµενα επιλέγουν, ως ένα βαθµό 

εµπρόθετα, από το πεδίο δυνατότητας που µπορούν να εκτυλιχθούν ποικίλες και 

πολλαπλές συµπεριφορές, δράσεις κι αντιδράσεις 26.  

    Η εξουσία αυτή δεν αποκλείει ή αποτρέπει συµπεριφορές µόνο, αλλά είναι 

παραγωγική, κατασκευάζει πραγµατικότητες και νοήµατα. Μελετά τις διαφορετικές 

δράσεις µέσω της γνώσης που είναι συνυφασµένη µαζί της. Κατατάσσει σε 

κατηγορίες τα υποκείµενα, µετατρέποντάς τα κατά αυτό τον τρόπο σε αντικείµενα 

προβληµατισµού και ταξινόµησης και δηµιουργεί τελετουργίες αλήθειας, έτσι ώστε 

να κατανέµει τα άτοµα σε κατηγορίες.  Η εξουσία και η γνώση σπονδυλώνονται στο 

                                                 
23 Ο.π. σελ 183-185 
24 Michel Foucault Η ιστορία της σεξουαλικότητας , ο.π. , σελ 176-177 
25 Michel Foucault  «∆ύο δοκίµια για το υποκείµενο και την εξουσία» , στο Η Μικροφυσική της 
Εξουσίας , µτφ Λίλα Τρουλινού, Ύψιλον, Αθήνα, 1991, σελ 75-100, ειδικά σελ 93 
26 Michel Foucault     «∆ύο δοκίµια για το υποκείµενο και την εξουσία» , Ο.π. , σελ 94-97 
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λόγο 27. Το διαθέσιµο πολιτισµικά φάσµα των λόγων οριοθετεί και προκαλεί, αλλά 

και προκαλείται από τη δράση των υποκειµένων. Με το λόγο εννοούµε τη γλώσσα, 

αλλά και την παράδοση, τα νοήµατα, τις σηµασίες, τις ερµηνείες,  τα σύµβολα, τις 

κοινωνικές κατασκευές που υποστηρίζονται κι υποστηρίζουν διαφορετικά σηµεία 

των λόγων, που είναι διαθέσιµοι σε ιστορικά συγκροτηµένη κοινωνική οργάνωση. Η 

γλώσσα έχει ιστορικότητα, αντικειµενοποιεί σηµασίες, προβάλλει σύµβολα, 

διαχωρίζει και συγκλίνει διαφορετικές τοποθετήσεις, στοχεύσεις, δράσεις των 

κοινωνικών οµάδων, διαπερνά τις κοινωνικές σχέσεις, προκαλεί ταυτίσεις µε µια 

ταυτότητα και διαφορές µε άλλες. ∆ιαµορφώνει και διαµορφώνεται από τις 

κοινωνικές δράσεις και τα συστήµατα σκέψης, που διαπερνούν το κοινωνικό σύνολο, 

τις κοινωνικές πρακτικές. Υποβαστάζει κι υποβαστάζεται από τις συλλογικότητες, 

τους σκοπούς, τις κοινωνικές συγκρούσεις κι ενώσεις. Ο λόγος αποτελεί συστατικό 

µε ιστορική ιδιαιτερότητα της κοινωνικής οργάνωσης και των κοινωνικών πρακτικών 

που εκδηλώνονται σε αυτό το πλαίσιο. 

    Τα συστήµατα σκέψης που υποστηρίζουν τη δράση των συλλογικών κι ατοµικών  

υποκειµένων αναλύονται κι αναφαίνονται και στη γλώσσα. Η γλώσσα αποτελεί 

πρωταρχική µορφή στοχασµού και κριτικής 28 . Άρα είναι κοινωνική πράξη σε 

συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία. Η γλώσσα παράγει νοήµατα και κωδικοποιεί 

έννοιες και συµπεριφορές. Το νόηµα της είναι κοινωνικά κατασκευασµένο 29 . Στη 

συγκυρία της διεθνούς οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου, δεν µπορούµε να 

ανατρέξουµε µόνο στα οικονοµικά δεδοµένα, έτσι ώστε να αντιληφθούµε και να 

καθορίσουµε αντικειµενικά τον όρο και τις κοινωνικές δράσεις, πολιτικές στοχεύσεις, 

το νόηµα και τις κοινωνικές συµπεριφορές που εκδηλώθηκαν µε το δεδοµένο ότι 

βρισκόµαστε σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, την οικονοµική κρίση. 

Περισσότερο, οφείλουµε να σκιαγραφήσουµε τη σηµασία, τα νοήµατα και τις 

δράσεις διαφόρων κοινωνικών οµάδων µε αφορµή την οικονοµική κρίση. Άρα και τις 

κοινωνικές πρακτικές που εκδηλώνονται γύρω από αυτή. Άλλωστε, η κρίση δεν είναι 

µόνο οικονοµικό δεδοµένο, αλλά και νόηµα. Τις προτάσεις που επέφερε, την 

πολιτική διαχείριση και στόχευση, τα κοινωνικά αιτήµατα και κινήµατα που 

προκάλεσε ή απάντησαν στη δυσπαραγούσα οικονοµική κατάσταση, τις κοινωνικές 

ενώσεις και συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν µε αφορµή κι ως απάντηση στην έκτακτη 

                                                 
27 Michel Foucault Η ιστορία της σεξουαλικότητα, ο.π. , σελ 125 
28 Michel Foucault  Οι λέξεις και τα πράγµατα , ο.π , σελ 133 
29 Lenard Berlanstein «Introduction» στο συλλογικό τόµο Rethinking Labor History , ο.π. , σελ 1-
15·ειδικά σελ 6  
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αλλαγή στις υλικές συνθήκες ύπαρξης και παραγωγής µε αφορµή την οικονοµική 

κρίση του µεσοπολέµου. Ο λόγος προβάλλει κοινωνικά οράµατα και συγκροτεί 

αλληλεγγύη και ταυτίσεις 30. Ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό 

του µε µια ιστορικότητα. Κι η γλώσσα, ως συστατικό του λόγου, ριζώνει όχι στην 

πλευρά των πραγµάτων, αλλά του υποκειµένου που ενεργεί κι η δράση είναι η 

αφετηρία της γλώσσας 31. Κι αυτό σηµαίνει ότι είναι κοινωνική πράξη και κατασκευή. 

Η γλώσσα από την άλλη, αποτελεί συστατικό στοιχείο της ταυτότητας 32 . 

Αναπαράγει, αντανακλά, αλλά και παράγει αναπαραγόµενη κοινωνικές ανισότητες, 

αφού οι καπιταλιστικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από ιεραρχική διάρθρωση κι 

ανισότητες τόσο στη διανοµή του κοινωνικού πλούτου, αλλά και της εξουσίας. 

Επίσης, η εξέλιξη του καπιταλισµού είναι µια δυναµική ιστορικά διαδικασία, που 

εξελίσσεται µέσα από συγκρούσεις, συναινέσεις, δράσεις κι αντιδράσεις Η γλώσσα 

ως κοινωνική πράξη αντανακλά κι όψεις της κοινωνικής δοµής και αντανακλά 

διαφορετικές εκδηλώσεις, δράσεις, απαντήσεις στο κοινωνικό περιβάλλον των 

συλλογικών κι ατοµικών υποκειµένων. Άλλωστε, δεν υπάρχει µόνο η κυριολεκτική 

σηµασία του λεκτικού µηνύµατος, αλλά κι η λανθάνουσα, την οποία µπορούµε να 

ανιχνεύσουµε µέσω της γνώσης των κοινωνικών συνθηκών 33 . Η κοινωνική 

διαστρωµάτωση, οι αξίες, οι προλήψεις κι οι διάφοροι κοινωνικοί προσδιορισµοί 

εκφράζονται µέσα στη γλώσσα 34. Η επικοινωνία προϋποθέτει και τη γνώση των 

κοινωνικών συνθηκών, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι η γλώσσα αποτελεί απλή 

αντανάκλασή της Κι έτσι οι κοινωνικές εµπειρίες, οι οποίες είναι ρευστές,  

εκδηλώνονται στη γλώσσα και τις σηµασίες που επιβάλλει κι επεκτείνει. Η γλώσσα 

ανασκευάζει, κατασκευάζει κι όχι απλά αντανακλά τις ενώσεις, τις κοινωνικές 

σχέσεις, διαχωρισµούς και κοινωνικές ταυτότητες. Κι έτσι οι σηµασίες κι οι 

κωδικοποιήσεις που αποπνέουν από τους διαφορετικούς λόγους, µε τη διευρυµένη 

έννοια σε αυτή την περίπτωση αναδεικνύουν διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές. Και 

για αυτό είναι χρήσιµη η ανάλυση κι ανακάλυψη των διαφορετικών σηµασιών και 

νοηµατοδοτήσεων της οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου σε µια έρευνα στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ιστορίας. 

                                                 
30 Έφη Αβδελά – Αγγέλικα Ψαρρά Σιωπηρές Ιστορίες…, ο.π. σελ 47-48 
31 Michel Foucault  Οι λέξεις και τα πράγµατα…, ο.π. σελ 400-401 
32 Άννα Φραγκουδάκη Γλώσσα και Ιδεολογία, Οδυσσέας, 1987, σελ 84 
33 Άννα Φραγκουδάκη «Γλώσσα και κρίση των ιδεών» στο περιοδικό Ο Πολίτης , τεύχος 63, 10/1983, 
σελ 3-5 
34 Άννα Φραγκουδάκη Γλώσσα και Ιδεολογία , ο.π. , σελ 24 
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    Ο λόγος ως κοινωνική πράξη κι εκδήλωση ιστορικότητας µιας κοινωνίας 

διαµορφώνει, διαχωρίζει, κωδικοποιεί, σε τελική ανάλυση κανονικοποιεί τη δράση 

των υποκειµένων. Τα υποκείµενα λειτουργώντας ως ένα βαθµό εµπρόθετα 

εκδηλώνουν και πολιτικές δράσεις, ενώσεις, στοχεύσεις, οράµατα, συγκρούσεις και 

τελικά πολλαπλές πολιτικές απαντήσεις στην όποια οικονοµική συγκυρία, οι οποίες 

δεν είναι εκ των προτέρων δεδοµένες ή «λογικά» επαγώµενες. Οι πολιτικές δράσεις 

υποβαστάζονται και κατασκευάζουν λόγους, που συνενώνουν και διαχωρίζουν, 

ενισχύουν δεσµούς και προκαλούν συγκρούσεις. Η πολιτική δράση αναπαράγεται κι 

εκδηλώνεται µέσα από τη γλώσσα, τα σύµβολα, την παράδοση, αλλά και την 

ιδιαιτερότητα της ιστορικής στιγµής. Η πολιτική δράση εκδηλώνεται και 

κατασκευάζεται µέσα από λόγους, που δηµιουργούν την κοινωνική εµπειρία και 

στηρίζουν τις κοινωνικές κατασκευές και ταυτότητες· είναι παιχνίδια εξουσίας και 

γνώσης που δηµιουργούν µέσα από τους λόγους την ταυτότητα και την εµπειρία 35, 

που είναι ποικίλα φαινόµενα οργανωµένα µέσα από το φάσµα των διαθέσιµων κάθε 

φορά λόγων, σε ιστορικά συµφραζόµενα. Λειτουργία που εκδηλώνεται και διαχέεται 

κι από το κράτος και τις ηγετικές οµάδες που συνασπίζονται γύρω από αυτό, αλλά 

και διαφορετικές θεωρήσεις για το περιεχόµενό του ως κεντρική µορφή εξουσίας.  

   Το κράτος από την άλλη είναι κοινωνική σχέση. Κι οι κοινωνικές σχέσεις και 

δράσεις χρησιµοποιούν κοινωνικές κατασκευές δοµηµένες από της λόγους. Το 

κράτος δεν είναι µονολιθικό συγκρότηµα αποτελεί στρατηγικό πεδίο άσκησης της 

εξουσίας και κατασκευάζει πραγµατικότητες 36.  Το κράτος δε στηρίζει τη λειτουργία 

του µόνο κατέχοντας το προνόµιο της άσκησης φυσικής βίας και δε διαθέτει µόνο 

κατασταλτικούς µηχανισµούς, αλλά δρα και µε θετικό τρόπο, δηµιουργώντας και 

µεταµορφώνοντας πραγµατικότητες  Το κράτος µε αυτό τον τρόπο δοµεί σε αρκετές 

περιπτώσεις το ενδεχόµενο πεδίο δράσης των υποκειµένων, αλλά και διάφορες 

κοινωνικές οµάδες και κοινωνικά κινήµατα αναφέρονται στο κράτος. Πολιτικές 

οµάδες και πολιτικές συγκρούσεις ή ενώσεις στο µεσοπόλεµο έχουν αναφορές στην 

ιδεατή κι ιδανική λειτουργία του κράτους, την εξυπηρέτηση κοινωνικών οµάδων, 

ταξικών συµφερόντων και τελικά τις διαφορετικές εκδοχές της σηµασίας και της 

λειτουργίας του. Η οικονοµική κρίση επιτάχυνε τη συγκρότησή του ως λόγου και 

νοήµατος. Το κράτους ως εξουσία εκφράζεται από πολλαπλά σηµεία του πολιτισµού, 

                                                 
35 Joan Wallach Scott Gender and the Politics  of History , ο.π. , σελ 5 
36 Νίκος Πουλαντζάς Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισµός , µτφ Γιάννης Κρητικός Θεµέλιο , Αθήνα , 
2001, σελ 199 
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προκαλώντας πολλαπλές δράσεις γύρω από το ρόλο του. Η αναθεώρηση των αρχών 

του ελεύθερου ανταγωνισµού, αναβάθµισε το ρόλο του κράτους στην οικονοµία και 

στην προσπάθεια ανάκαµψης. Η δράση, ο ρόλος, η θέση του κράτους ξεπερνά το 

νόµο και τις νοµικές ρυθµίσεις, που άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις το ίδιο 

καταπατά προς όφελος των ηγετικών οµάδων που δρουν γύρω από αυτό 37 . 

∆ιακρίνεται για την ιστορικότητά του κι οι αναφορές στο κράτος, οι συγκρούσεις, οι 

διαφοροποιήσεις, οι στοχεύσεις, οι νοηµατοδοτήσεις κι οι απόψεις για την εύρυθµη 

λειτουργία του προκαλούν συγκρούσεις κι ενώσεις σε πολιτικές οµάδες που 

στηρίζουν ή αντιµάχονται της ηγετικές κι όχι µόνο οµάδες που συνασπίζονται γύρω 

από το κράτος.    

  Το κράτος εποµένως, δηµιουργεί ταυτότητες και σχέσεις ανισότητας στο κοινωνικό 

σύνολο που ασκεί την εξουσία του. ∆ηµιουργεί και ταυτίζει την εθνική ταυτότητα, 

αλλά και κατηγοριοποιεί το λαό που κυβερνά. Χρησιµοποιεί πολιτισµικές 

κατασκευές, πάνω στις οποίες στηρίζεται έτσι ώστε να ασκεί την εξουσία του και 

δηµιουργεί σύµβολα και προσδιορισµούς, της είναι η εθνική ταυτότητα. Προβάλλει 

την ανάγκη να ταυτίσει το έθνος µε το κράτος. Ο εθνικισµός είναι ο λόγος κι η 

ιδεολογία που παράγει µέσα από πολιτισµικά στοιχεία την έννοια του έθνους και 

προηγείται αναλυτικά, αφού δεν είναι απλά φορέας της έννοιας του έθνους, αλλά 

παραγωγός της 38. Ο εθνικισµός έχε κατορθώσει να αποτελεί πρώτο σηµείο αναφοράς 

του προσδιορισµού της ταυτότητας. Η διαδικασία κατασκευής της διαφοροποιείται κι 

εµπλουτίζεται µέσα στο χρόνο. Η οικονοµική κρίση επέδρασε πολλαπλασιαστικά 

γύρω από τη συγκρότηση του λαού και του έθνους. Παράλληλα, έδωσε διαφορετικές 

εκδοχές για την πολιτική αφοµοίωση κι αντίσταση γύρω από την έννοια του εθνικού 

συµφέροντος. Άλλωστε, εξαιτίας της πλαστικότητάς του ο εθνικισµός έχει 

χρησιµοποιηθεί για τη νοµιµοποίηση ή απόκρυψη καθεστώτων κοινωνικής 

εκµετάλλευσης, αλλά και για την καταπολέµηση τέτοιων καθεστώτων 39. Η εθνική 

ταυτότητα δηλαδή αποτελεί µία ταύτιση µε µία συλλογικότητα και συµβολίζει ένα 

κοινωνικό σώµα  µέσα από πολιτισµικά και πολιτικά συµφραζόµενα, µέσα από τη 

δηµιουργία συµβόλων, που εντάσσουν και κατηγοριοποιούν το άτοµο. Υποβαστάζει 

πολιτικές δράσεις κι ενισχύει το ρόλο του κράτους ως πηγής εξουσιών. Είναι 

                                                 
37 Ο. π. σελ 120 
38 Παντελής Λέκκας  Η Εθνικιστική Ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία , 
ο.π. , σελ 113-114  
39 Παντελής Λέκκας «Ο υπερταξικός χαρακτήρας του εθνικιστικού λόγου», Μνήµων , τχ 16, 1994, σελ 
95-106 ε̇ιδικά σελ 102 
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κυρίαρχος τρόπος σκέψης και κωδικοποιεί συµφέροντα, προσδοκίες, ενώσεις και 

συγκρούσεις, αφού η εξυπηρέτηση του εθνικού συµφέροντος έχει καταστεί ως 

κυρίαρχο µέληµα του λαού στον οποίο αναφέρεται.       

 

  Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανίχνευση των συνεπειών και των 

ερµηνειών της οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου στην κοινωνική δοµή του 

Πειραιά. Η επίδραση στην οργάνωση της εργασίας και οι µεταβολές στην κοινωνική 

ζωή του Πειραιά. Η κοινωνική διαµαρτυρία για τον τρόπο αφοµοίωσή της. Τα 

κοινωνικά κινήµατα και οι λόγοι για την κρίση. Οι διαφορετικές πολιτικές 

απαντήσεις και δράσεις για το ξεπέρασµά της. Η διαφορετική θεώρηση της 

κοινωνικής οργάνωσης κι ο πολλαπλασιασµός των λόγων γύρω από πολιτισµικές 

κατασκευές και κοινωνικές ταυτότητες. Η κρίση ως µέγεθος και λόγος. Κι 

εναλλακτικά, η κοινωνική ιστορία του Πειραιά στη συγκυρία της διεθνούς 

οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου.   

     Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέροµαι εισαγωγικά στη 

δηµογραφική εξέλιξη και την οικονοµική βάση του σύγχρονου Πειραιά µέχρι το 

τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου. Στη συνέχεια αναλύω όψεις της κοινωνικής 

δοµής του Πειραιά γύρω από την οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου. Η στέγαση κι 

οι υποδοµές αναφέρονται ως στοιχεία του βιοτικού επιπέδου. Τέλος, το κεφάλαιο 

κλείνει µε την εξέταση των µεταβολών στην πολιτικά επενδυµένη οργάνωση της 

εργασίας στο λιµάνι, δίνοντας πληροφορίες για τις κοινωνικές αντιθέσεις και 

συγκρούσεις που αναπτύσσονται στην εξέλιξη των καπιταλιστικών σχέσεων 

παραγωγής.       

    Οι επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου στις παραγωγικές σχέσεις 

και δυνάµεις εξετάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Συγκεκριµένα εξετάζονται οι 

µεταβολές µε αφορµή την οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου στην παραγωγική 

βάση του Πειραιά και στην εργασία. Η βιοµηχανική δραστηριότητα αφορούσε 

µεγάλο µέρος του πληθυσµού του Πειραιά. Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας 

και της πολιτικής απάντησης στην κρίση αναλύονται σχετικά µε την ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας µετά την κρίση. Στη ζωή των εργαζοµένων µια σηµαντική επίπτωση 

ήταν η ανεργία, η οποία εξετάζεται ως βίωµα και νόηµα. Οι έµφυλοι διαχωρισµοί 

στην εργασία και την κοινωνική δραστηριότητα εξετάζονται κατόπιν. Οι 

διαφορετικές πολιτικές γύρω από το εµπόριο και την ανάσχεση της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας αναλύονται σχετικά µε τις διαφοροποιήσεις γύρω από τη νέα 
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κατάσταση που επέφερε η κρίση. Το κεφάλαιο καταλήγει µε την επίδραση της 

οικονοµικής κρίσης στη ναυτιλία ως µέγεθος, και τους ναυτεργάτες ως παράδειγµα 

της δράσης του εργατικού κινήµατος. 

   Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι εναλλαγές στη διακυβέρνηση της χώρας κι η 

κυβερνητική µεταβολή ως συνέπεια και της κρίσης. Επειδή η πολιτική 

δραστηριότητα κι οι συλλογικότητες δεν αναφέρονται µόνο στην κεντρική πολιτική 

σκηνή, το κεφάλαιο συνεχίζει, µε πολιτικές διαφοροποιήσεις κι ενώσεις γύρω από 

την εργασία και το εργατικό κίνηµα γύρω από την κρίση, αλλά και διαφορετικές 

πολιτικές αναφορές και θεωρήσεις του κράτους. Το κράτος αντιµετωπίζεται ως 

προσδοκία, νόηµα, δράση και έτσι εξετάζονται διαφορετικά σηµεία αναφοράς σε 

αυτό. 

    Στον επίλογο επιχειρείται µία σύνοψη των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης του 

µεσοπολέµου στην κοινωνική δοµή του Πειραιά και των ερµηνειών και δράσεων των 

κοινωνικών υποκειµένων για τα αποτελέσµατά της. 

    Τα αρχεία και οι πηγές που χρησιµοποίησα αναφέρονται σε διάφορα σηµεία της 

κοινωνικής δοµής και δραστηριότητας του Πειραιά, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 

την κρίση. Για την καλύτερη ανίχνευση της δοµής απασχόλησης χρησιµοποίησα σε 

διάλογο µε την απογραφή των επαγγελµάτων του 1928, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 

από το ληξιαρχείο Πειραιά, οι οποίες µε τους πολιτισµικούς προσδιορισµούς και µε 

τους περιορισµούς τους συνετέλεσαν και στη σκιαγράφηση στοιχείων του βιοτικού 

επιπέδου και διαφορών µε βάση το φύλο, την ταυτότητα. Το ∆ελτίον του Εµπορικού 

και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά, αποδείχτηκε χρήσιµο εργαλείο λόγω των 

επεξεργασµένων στατιστικών στοιχείων για την οικονοµία της πόλης και την 

επίδραση της οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου στις αστικές λειτουργίες της 

ελληνικής οικονοµίας Παράλληλα, αποκαλύπτει και πτυχές του λόγου και της 

πολιτικής στόχευσης των αστικών στρωµάτων. Σε συναφές πλαίσιο πολιτικού λόγου 

µε κάποιες διαφοροποιήσεις εντάσσεται και ο τοπικός αστικός τύπος του Πειραιά, 

που µε αναφορές και στις εργατικές και λαϊκές κινητοποιήσεις κι αντιστάσεις, 

εµπλούτισε τη γνώση µας για την κοινωνική πρακτική διαφόρων κοινωνικών και 

πολιτικών οµάδων για την αντιµετώπιση της κρίσης. Το αρχείο του εργατικού 

Κέντρου Πειραιά µε βοήθησε να δω διαφορετικές πολιτικές εκδοχές του εργατικού 

κινήµατος και της συνδικαλιστικής δράσης των εργατών. Η επίδραση της 

οικονοµικής κρίσης στο συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο. Αναφορές υπάρχουν 

και σε άλλες εκδηλώσεις της εργατικής διαµαρτυρίας ως ερµηνεία της οικονοµικής 
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κρίσης. Πρόσθετες αναφορές υπάρχουν και στον αριστερό τύπο της εποχής, τον 

οποίο επιλεκτικά χρησιµοποίησα. 
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   Κεφάλαιο πρώτο. Όψεις της κοινωνικής δοµής του Πειραιά 

 

∆ηµογραφική εξέλιξη και τάσεις της οικονοµικής δραστηριότητας του σύγχρονου 

Πειραιά (1835-1922) 

   

    Ο δήµος Πειραιά ιδρύεται στα 1835 σχεδόν σε έρηµη έκταση από πρόσφυγες, οι 

οποίοι είναι Χιώτες, που προέρχονται από την Ερµούπολη, στην οποία είχαν 

καταφύγει µετά την καταστροφή του νησιού τους το 1822 από τους Οθωµανούς, κι 

Υδραίοι, οι οποίοι είχαν επίσης αξιόλογη συνεισφορά στην επανάσταση, ιδιαίτερα 

στη θάλασσα. Οι πρώτοι έποικοι του Πειραιά ήταν εξοικειωµένοι σε οικονοµικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε το εµπόριο και τη ναυτιλία κι αυτό το πνεύµα 

µεταδίδουν από την αρχή της εγκατάστασής τους στη νέα πόλη. Οικιστικά η πόλη 

χτίζεται πάνω σε µια έρηµη έκταση κι η όλο και µεγαλύτερη δηµογραφική της 

ανάπτυξη οφείλεται στην εισροή µεταναστών. Η οικονοµική δοµή της πόλης θα 

στηριχθεί στο εµπόριο και θα συσπειρωθεί γύρω από το λιµάνι. Άλλωστε, ο Πειραιάς 

χτίζεται από την αρχή για να αποτελέσει το λιµάνι της πρωτεύουσας, αν και να 

εξεταστεί µε δεδοµένη αυτή τη σχέση, είναι καλό να διακρίνεται από οικονοµικές 

δραστηριότητες και σύνθεση του πληθυσµού, που είναι σχετικά αυτόνοµες. Η 

µεταπρατική λειτουργία της πόλης θα τη χαρακτηρίζει σε όλη την ιστορία της .40  

      Η δηµογραφική εξέλιξη της νέας πόλης είναι αξιοσηµείωτη. Και µάλιστα, αφού 

δεν υπήρχε προγενέστερος πληθυσµός, η εισροή µεταναστών είναι αυτή που 

συµβάλλει σε αυτή την ανάπτυξη. Έτσι, στα 1837 ο Πειραιάς είχε περίπου 1500 

κατοίκους κι ως το 1854 είχε 5500 περίπου. Σε αυτό το µόνιµο πληθυσµό πρέπει να 

προστεθεί κι ένας µετακινούµενος, που λόγω του λιµανιού και του εµπορίου 

περνούσε κάποιο διάστηµα στην πόλη. Ο αριθµός των ατόµων που περνούν 

τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από τον Πειραιά εκτιµάται σε 15000 τη δεκαετία 

του 1850 41. Σε ορισµένες «θερµές» περιόδους της πολιτικής ιστορίας ο πρόσθετος 

πληθυσµός αποκτά αξιοσηµείωτες διαστάσεις. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η 

κατάληψη του λιµανιού του Πειραιά από τα βρετανικά και γαλλικά στρατεύµατα από 

το 1854 ως το 1857, που υπολογίζονται σε 5000. Αν σε αυτό συνυπολογίσουµε ότι η 

                                                 
40  Βάσιας Τσοκόπουλος Πειραιάς 1835-1870. Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ, 
καστανιώτης 1984, σελ. 22 
41 Χριστίνα Αγριαντώνη Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα το 19ο αιώνα , Ιστορικό Αρχείο 
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1986, σελ 99 
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Αθήνα ήδη από τη δεκαετία του 1850 αποτελεί τη σηµαντικότερη αγορά του 

ελληνικού βασιλείου, είναι εύκολα κατανοητό ότι δηµιουργήθηκαν κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της πόλης και τον πλουτισµό κάποιων 

εµπόρων, κυρίως τροφίµων. Επίσης, αν αναλογιστούµε τη βραδύτητα των µεταφορών 

κι εποµένως τη διάρκεια παραµονής αυτού του µετακινούµενου πληθυσµού, 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι υπάρχει και προσφορά εργατικών χεριών, έστω µε τη 

µορφή του «µεροκάµατου» αν όχι πιο µόνιµες απασχολήσεις. Η κοινωνική 

διάρθρωση της αναπτυσσόµενης πόλης παρουσιάζεται αρκετά πολύπλοκη. Ο 

Πειραιάς του πλήθους των µικρεµπόρων και των ελάχιστων µεγαλεµπόρων της 

δεκαετία του 1850, παραχωρεί τη θέση του σε µια πόλη µε πολύπλοκες 

επαγγελµατικές δοµές 42.  

    Από τη δεκαετία του 1860 αναπτύσσεται κι η βιοµηχανία της πόλης µε ιδιαίτερη 

έµφαση στο ρυθµό ανάπτυξης το διάστηµα 1867-1875. Η βιοµηχανία θα 

σηµατοδοτήσει ένα νέο δυναµικό στοιχείο στην οικονοµική δοµή της πόλης και θα 

έχει επιπτώσεις και στην κοινωνική δοµή. Η παραγωγική βάση της πόλης παραµένει 

το εµπόριο κι οι δραστηριότητες γύρω από το λιµάνι, όµως η νέα οικονοµική 

δραστηριότητα της πόλης καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο βάρος. Η βιοµηχανία θα 

µπει κι αυτή, µαζί µε το εµπόριο στο επίκεντρο της τοπικής οικονοµίας και η 

ανάπτυξη της πόλης συνεχίζεται σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς κι αυτό φαίνεται από 

την δηµογραφική του ανάπτυξη: 1861: 6542 κατοίκους, 1870: 11047 κατοίκους, 1879: 

21268 κατοίκους. Αυτό συµβαίνει σε συνδυασµό και µε την ανάπτυξη της 

πρωτεύουσας, όπου ο νέος πληθυσµός λόγω των αναγκών του για στέγαση και 

διατροφή συµβάλλει στην ανάπτυξη της πειραιώτικης οικονοµίας λόγω της εγγύτητας.  

     Η κρητική επανάσταση του 1866-1869 προκαλεί ένα νέο κύµα προσφύγων στην 

πόλη, αλλά κι από το 1870 η µετανάστευση αρχίζει και γίνεται πιο οικογενειακή κι 

άρα µονιµότερη 43. Πάντως στην πόλη συρρέουν µαζί µε τα πιο δυναµικά στοιχεία 

των άλλων περιοχών που θέλουν να ασχοληθούν µε το εµπόριο ή τη βιοµηχανία, και 

τα ενδεέστερα αυτών των περιοχών. Έτσι, δηµιουργείται στην πόλη ένας αρκετά 

σηµαντικός αριθµός ατόµων που η επιβίωσή τους στηρίζεται στην εργασία τους. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, η οποία είχε 

ανάγκη από εργατικά χέρια. Λόγω βέβαια προέλευσης και κοινωνικών αντιλήψεων 

                                                 
42 Γιάννης Γιαννιτσιώτης Η διαµόρφωση της αστικής τάξης του Πειραιά. 1860-1910 , ∆ιδακτορική 
διατριβή , Αθήνα , 2001 
43 Γιάννης Μπαφούνης «Ο σχηµατισµός του εργατικού δυναµικού του Πειραιά» στο Νεοελληνική πόλη. 
Οθωµανικές κληρονοµιές κι ελληνικό κράτος»,Αθήνα 1985, 562 
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ήταν δύσκολο να µετασχηµατιστεί σε µόνιµο βιοµηχανικό προλεταριάτο το εργατικό 

δυναµικό, για αυτό και η συνηθέστερη πρακτική ήταν αυτή της περιστασιακής 

εργασίας και της προσωρινής παραµονής, µέχρι τη δηµιουργία των προϋποθέσεων 

για ένα καλύτερο µέλλον 44. Αυτό αναδεικνύεται κι από τη µεγάλη συµµετοχή στα 

πρώτα εργοστάσια γυναικών και παιδιών. Το πρόβληµα των απόρων, των ορφανών ή 

εγκαταλειµµένων παιδιών είναι ιδιαίτερα οξύ στη δεκαετία του 1870 45. Τα ανώτερα 

οικονοµικά στρώµατα άρχισαν να διαβλέπουν τον κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει 

η συνεχώς αυξανόµενη παρουσία αυτών των οµάδων του πληθυσµού στην πόλη και 

σε συνδυασµό µε τη δηµοτική αρχή, ανάπτυξαν έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα 

µε τη δηµιουργία ορφανοτροφείων κι εκπαιδευτηρίων 46. Πέρα από την πρόληψη 

κοινωνικών αντιθέσεων, λόγους κοινωνικής προβολής και πολιτιστικού υποβάθρου 

( πχ χριστιανική ηθική ), η φιλανθρωπία συνδέθηκε στενότερα µε την παραγωγή 

εξαιτίας της εκβιοµηχάνισης και για την κάλυψη των αναγκών της σε εργατικά χέρια 

από τους πλάνητες και τους ενδεείς 47. Έτσι, η πειραϊκή κοινωνία αρχίζει να είναι πιο 

ιεραρχικά διαρθρωµένη, και µε µεγάλες ανισότητες σε πλούτο και πολιτική δύναµη. 

Η αύξηση των αστέγων, των ορφανών, των ανέργων έδειξε και τις αρνητικές 

επιπτώσεις της ανάπτυξης κι η ίδρυση φιλανθρωπικών ιδρυµάτων φανερώνει, σε 

αυταρχικές βάσεις λειτουργίας, το πνεύµα των ανώτερων στρωµάτων. Στη σύνθεση 

και την πολυπλοκότητα της κοινωνικής δοµής συνετέλεσε κι η ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας. Στα 1875, ο Πειραιάς ότι στα 30 ατµοκίνητα εργοστάσιά του, το 32% 

του συνόλου της εθνικής οικονοµίας απασχολούνται 1640 εργάτες, µε όλες τις 

ιδιοµορφίες που παρουσιάζει αυτό το εργατικό δυναµικό, κι ένας όχι αµελητέος 

αριθµός απασχολείται σε διάφορα µικροεργαστήρια 48.    

     Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας προκάλεσε τροποποιήσεις στην κοινωνική δοµή του 

Πειραιά, που από πόλη κυρίως εµπόρων αρχίζει και µεταβάλλεται σε αστική 

κοινωνία, κάθετα διαρθρωµένη και µε οξύτερους ρυθµούς υποδέχεται 

µεταναστευτικά ρεύµατα. Η Χριστίνα Αγριαντώνη υποστηρίζει ότι « ήδη στο 

βιοµηχανικό χάρτη του 1875 είναι φανερό ότι η βιοµηχανία προτιµά, από τα πρώτα 

                                                 
44 Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα το 19ο αιώνα, ο.π., σελ 195 
45 Γιάννης Κοκκινάκης «Φιλανθρωπία, τεχνική εκπαίδευση και εργατικά ατυχήµατα στον Πειραιά το 
τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα», Μνήµων τχ 21, 1999, σελ 86 
46
Λυδία Σαπουνάκη ∆ρακάκη «Η εκπαίδευση της εργατικής τάξης στον Πειραιά το 19ο αιώνα», 

Ιστορικά τχ 6,∆εκέµβριος 1986  
47 Χρήστος Χατζηιωσήφ Η γηραιά σελήνη , Θεµέλιο, Αθήνα, 1993, σελ 40-41 
48 Βάσω Θεοδώρου «Φιλανθρωπία και πόλη. Ορφανοί κι άστεγοι παίδες στον Πειραιά γύρω στα 1875» 
Μνήµων, τχ 14, 1992, σελ 76 
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κιόλας βήµατά της, τις νέες πόλεις, εκείνες δηλαδή που, έχοντας ξεκινήσει από το 

µηδέν, βρίσκονται αποκοµµένες από τον αγροτικό κόσµο, που κατοικούνται από 

µικρούς βιοτέχνες, εµπόρους, λιµενεργάτες ή ναυτικούς, και που δηµιουργούν ευθύς 

εξαρχής, ένα καθαρά αστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εγκαθίσταται η οικονοµία της 

αγοράς κι αναπτύσσεται µια πραγµατική αγορά εργασίας: τέτοιες πόλεις είναι κατά 

κύριο λόγο η Ερµούπολη κι ο Πειραιάς…Ο Πειραιάς είναι µια εντελώς νέα πόλη, 

µολονότι δεν διέθετε άφθονο εργατικό δυναµικό ούτε και γνώρισε τόσο σηµαντική 

ανάπτυξη της προβιοµηχανικής κοινωνίας. Όµως διέθετε ένα τεράστιο πλεονέκτηµα, 

µια ασύγκριτη «πρόσοδο» λόγω θέσεως: βρίσκεται κοντά στην Αθήνα, η οποία 

αποτελεί τη µεγαλύτερη καταναλωτική αγορά της χώρας» 49. Αυτή η γειτνίαση µε την 

πρωτεύουσα είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της πειραϊκής 

βιοµηχανίας και γενικότερα της οικονοµίας της, όµως ο Πειραιάς ως πόλη- λιµάνι και 

µε την παραγωγική του βάση προσελκύει ιδιαίτερες κατηγορίες του πληθυσµού κι 

αυτό συµβάλλει στην ιδιαιτερότητα της κοινωνικής του διάρθρωσης. Άλλωστε, η 

Αθήνα ως διοικητικό κέντρο διαθέτει κι αρκετά µικροαστικά στρώµατα, ενώ η  

κοινωνική διάρθρωση στον Πειραιά είναι πιο πολωµένη.  Αν η βιοµηχανία είναι ένας 

από τους συνδέσµους αυτής της κοινωνίας µε τη διεθνή πραγµατικότητα50 και το 

εµπόριο φέρνει σε επαφή τα άτοµα που το ασκούν µε νοοτροπίες και αντιλήψεις των 

αναπτυγµένων ευρωπαϊκών κρατών, ο Πειραιάς αποτελεί παράδειγµα και αναδεικνύει, 

σε µια κατά βάση αγροτική χώρα, τις αστικές δοµές σε µια αναπτυσσόµενη και 

περιφερειακή  καπιταλιστική οικονοµία και τις δυσαρµονίες της οικονοµικής 

ανάπτυξης και του καπιταλιστικού «εκσυγχρονισµού». Ο Πειραιάς έχει πλέον 

σύνθετες επαγγελµατικές δραστηριότητες που ξεφεύγουν από την παραδοσιακή 

αγροτική κοινωνία. Παρουσιάζει ένα συνεχώς αυξανόµενο πληθυσµό, ο οποίος είναι 

νέος στην πόλη, χωρίς σχέσεις ιδιοκτησίας και που στηρίζεται για την αναπαραγωγή 

του στην όποια εργασία του. Άλλωστε, η µελέτη του σχηµατισµού του εργατικού 

δυναµικού του Πειραιά στο βαθµό που η πόλη αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή της 

εκβιοµηχάνισης της χώρας µπορεί να θεωρηθεί και σαν παράδειγµα για την ανάλυση 

της δηµιουργίας της εργατικής δύναµης της Ελλάδας του 19ου αιώνα 51. 

      Η δηµογραφική ανάπτυξη του Πειραιά εξακολουθεί να είναι αξιοσηµείωτη. Από 

το 1879-1889 έχει ρυθµό ανάπτυξης περίπου 6,2% ετησίως, κι ενώ οι άλλες πόλεις 

                                                 
49 Χριστίνα Αγριαντώνη «Πόλεις κι εκβιοµηχάνιση ή εκβιοµηχάνιση σε µια µόνο πόλη», στο Γκυ 
Μπουρζέλ (επιµ.) Νεοελληνική πόλη , Εξάντας, 1989, σελ 34 
50 Χρήστος Χατζηιωσήφ Ο.π., σελ 20 
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στο διάστηµα 1889-1907 παραµένουν στάσιµες ή παρακµάζουν, η πρωτεύουσα και το 

λιµάνι της εξακολουθούν να αυξάνουν τον πληθυσµό τους. Η πειραϊκή οικονοµία θα 

περάσει µια κρίση το 1883, µε ιδιαίτερη έξαρση το 1885, αλλά από το 1888 φαίνεται 

να ανακάµπτει. Αυτή η κρίση περιόρισε την οικονοµική ανάπτυξη της πόλης κι 

επιβράδυνε κατόπιν τους ρυθµούς της. Η καταγραφή των απόρων της πόλης το 1887 

έδειξε ότι ανήκαν σε επαγγελµατικές κατηγορίες που είχαν πληγεί από την κρίση, 

δηλαδή τεχνίτες κι εργατικά στρώµατα, και στον χαρακτηρισµό άποροι εντάσσονταν 

περίπου το 1/10 του πληθυσµού 52. Αν δεχθούµε ότι πολλές εργατικές οικογένειες 

κατέφευγαν στη δηµοτική φιλανθρωπία για να συντηρηθούν, αφού δεν επαρκούσαν 

οι αποδοχές τους 53  µπορούµε να υποθέσουµε το µέγεθος της κρίσης. Οι 

µολυσµατικές ασθένειες που πλήττουν τα κατώτερα στρώµατα, και κυρίως η ευλογιά, 

είναι σύνηθες φαινόµενο κι έτσι νέες ανάγκες, όπως πχ η δηµόσια υγιεινή κι 

ασφάλεια µπαίνουν στο επίκεντρο, µιας και παρατηρείται κι αύξηση της 

εγκληµατικότητας, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1880. Ο φόβος των κυρίαρχων 

στρωµάτων για αυτές τις κατηγορίες του πληθυσµού τους οδηγεί στη διατύπωση 

νέων αντιλήψεων, όπως είναι η ηθικοποίηση της εργασίας κι η πρακτική της 

φιλανθρωπίας. Η κοινωνική δοµή της πόλης έχει αλλάξει τις τελευταίες τέσσερις 

δεκαετίες του αιώνα, έχει γίνει πολύ πιο πολωµένη και σύνθετη κι αυτό έχει 

αντίκτυπο στις αντιλήψεις και τις πρακτικές του πληθυσµού. Οι πλάνητες κι ο 

µετακινούµενος πληθυσµός είναι επίσης ιδιαίτερα µεγάλος, αν αναλογιστούµε και 

την µεγάλη µετανάστευση προς τις Η.Π.Α. στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτός ο 

πληθυσµός µπορεί να παραµένει στην πόλη για αρκετό διάστηµα περιµένοντας να 

µεταναστεύσει, αντιµετωπίζοντας πρόβληµα διατροφής και στέγασης, περιφερόµενος, 

ενισχύοντας είτε την περιστασιακή εργασία ( χωρίς διαπραγµατευτική ικανότητα ) 

είτε προβαίνοντας σε παραβατικές συµπεριφορές. Η κοινωνική δοµή του Πειραιά έχει 

µεγάλη απόκλιση ανάµεσα στα ανώτερα και κατώτερα οικονοµικά στρώµατα, 

έχοντας αρκετά ενδιάµεσα στρώµατα µε πολλαπλές δραστηριότητες. 

     Στο γύρισµα του αιώνα ο Πειραιάς µπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως 

βιοµηχανική πόλη, µε περισσότερους από 50000 κατοίκους, πάνω από 70 ατµοκίνητα 

εργοστάσια, κι ανάµεσά τους ορισµένα µε 200 και 300 εργάτες το καθένα και µία 

µεγάλη βαµβακουργική επιχείρηση µε πάνω από 2500 εργάτες 54. Οι οικονοµικές 
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λειτουργίες της πόλης χαρακτηρίζονται ως «αστικές» κι είναι συνδεδεµένες κατά 

κύριο λόγο µε το εµπόριο και την βιοµηχανία. Υπάρχουν πλήθος µικρές επιχειρήσεις, 

που εµπίπτουν στην κατηγορία των οικογενειακών επιχειρήσεων, αλλά κι η παρουσία 

του εργατικού δυναµικού είναι πλέον εµφανής στην πόλη. Η κοινωνική δοµή της 

πόλης είναι σύνθετη, κι ενώ κυριαρχούν οι µικροεπαγγελµατίες και µικροϊδιοκτήτες, 

τα εργατικά στρώµατα κι άτοµα που προέρχονται από την εσωτερική µετανάστευση 

γίνονται οι «µεροκαµατιάρηδες» της πόλης. Σε συνδυασµό µε αυτό έχουν 

σχηµατιστεί πλέον κι εργατικοί πυρήνες, στελεχώνοντας τα εργοστάσια της πόλης κι 

αναδεικνύοντας πλέον την παρουσία της «φτωχολογιάς» της πόλης σε ισχυρή 

κατηγορία της κοινωνικής δοµής. Η παρουσία ατόµων χωρίς προηγούµενη σύνδεση 

µε την πόλη και χωρίς ιδιοκτησία καθιστά αναγκαιότητα την καθηµερινή εργασία για 

την εξασφάλιση των όρων επιβίωσης. Το 1907 ο πληθυσµός της πόλης είναι 71.505 

άτοµα. Η βιοµηχανία και το εισαγωγικό εµπόριο δεν ήταν µόνο συστατικά της 

οικονοµικής δοµής της πόλης, αλλά και δείκτης εκσυγχρονισµού κι ανάπτυξης 

σύµφωνα µε τα δυτικά πρότυπα όλης της χώρας 55. Επίσης, το 1907 δηµιουργείται το 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, που συστηµατοποιεί πλέον την 

σύνδεση και την προώθηση των συµφερόντων των εµπόρων και των βιοµηχάνων. 

     Οι Πειραιώτες δοκιµάστηκαν στα χρόνια 1916-1917, εξαιτίας του αποκλεισµού 

που επέβαλαν οι σύµµαχοι της Αντάντ. Οι κάτοικοι αντιµετώπιζαν πρόβληµα στην 

εξεύρεση τροφής, αφού η πόλη είχε αποµονωθεί από την ύπαιθρο, καθιστώντας την 

τροφοδοσία της πόλης µέσω του εµπορίου σχεδόν αδύνατη, αλλά και την ύφεση της 

βιοµηχανικής δραστηριότητας, λόγω της έλλειψης καυσίµων. «Η ανεργία ενισχυµένη 

από την αποστράτευση του Ιουνίου 1916-Ιουνίου 1917 έφθασε σε υψηλά ποσοστά. 

Στα 1917 υπολογίζονται 17.500 άνεργοι για τον Πειραιά, δηλαδή το 57% των 

εργαζοµένων της πόλης, ενώ στην Αθήνα οι άνεργοι υπολογίζονται σε 12.800, 

δηλαδή το 38% των εργαζοµένων. Την ίδια περίοδο ραγδαίες ανατιµήσεις στα 

καύσιµα και στα τρόφιµα δυσχέραιναν ως τα όρια της πείνας το επίπεδο διαβίωσης 

των εργατικών οικογενειών. Οι τρόποι µε τους οποίους οι εργατικές οικογένειες του 

Πειραιά αντιµετώπισαν σε πρακτικό επίπεδο την ανεργία, την οικονοµική ύφεση, τον 

καλπάζοντα πληθωρισµό και τις ελλείψεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά δεν είναι 

πλήρως γνωστοί. ∆ιανοµές αλευριού και ψωµιού οργανώθηκαν από την κυβέρνηση, 

συσσίτια λειτούργησαν µε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, αλλά οι επιπτώσεις της 
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ανέχειας και των ελλείψεων των χρόνων εκείνων στην καθηµερινή ζωή και την υγεία 

των ανθρώπων αγνοούνται ακόµα» 56. Οι δυσκολίες επιβίωσης εκείνης της περιόδου 

ενεργοποίησαν τις παλαιότερες αντιλήψεις της φιλανθρωπίας, αλλά και τις 

κοινωνικές σχέσεις εκτός του χώρου εργασίας, αφού οι άνεργοι αποτελούσαν το 

σηµαντικότερο ποσοστό των εργαζοµένων. Η επιβίωση του πληθυσµού κρίθηκε σε 

κάποιες τακτικές αποταµίευσης σε κάποια µερίδα του πληθυσµού που είχε την 

δυνατότητα ή ενεργοποιήθηκαν κοινωνικές σχέσεις εκτός του χώρου εργασίας, όπως 

είναι οι συγγενικές ή αυτές που αναπτύσσονται στην γειτονιά, υποδηλώνοντας ότι το 

πνεύµα συνεργασίας κι αλληλεγγύης των φτωχών στρωµάτων καθορίζεται κι από 

σχέσεις εκτός του εργασιακού χώρου. Το αίσθηµα της φιλανθρωπίας είχε και σηµεία 

του αστικού λόγου µέσω αισθηµάτων µε αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την άποψη 

των ανώτερων στρωµάτων για την κοινωνική συνοχή. Η παραγωγή προϊόντων 

απευθυνόταν πλέον µόνο στην αγορά της Αττικής, προσαρµόζοντας έτσι και τις 

τακτικές κάποιων από τα ανώτερα στρώµατα, µεταβάλλοντας έτσι την οικονοµική 

λειτουργία των επιχειρήσεών τους κι αλλάζοντας σε κάποιες περιπτώσεις κατεύθυνση 

στην προηγούµενη πρακτική τους, το οποίο θα έχει ίσως αντίκτυπο αργότερα, κι 

ιδιαίτερα την δεκαετία του 1920, που αναπτύσσεται η βιοµηχανία. 

   Η ύφεση της βιοµηχανίας και της εµπορικής δραστηριότητας θα ξεπεραστούν µετά 

το τέλος του πολέµου. Η έναρξη της µικρασιατικής εκστρατείας κι η συνεπαγόµενη 

επιστράτευση του ανδρικού πληθυσµού επέφερε αύξηση των πραγµατικών µισθών 

από το 1918 ως το 1921, αφού παρατηρήθηκε έλλειψη εργατικών χεριών. Το 1920 ο 

πληθυσµός της πόλης ήταν 131.170 κάτοικοι. Η αποτυχία της εκστρατείας κι η 

µικρασιατική καταστροφή θα προκαλέσουν την εισροή πολλών προσφύγων στην 

πόλη κι άφθονο εργατικό δυναµικό. Αυτό θα αποτελέσει έναν από τους λόγους της 

βιοµηχανικής ανάπτυξης, η οποία είναι µε αρκετά µεγάλους ρυθµούς µέχρι το 1927, 

αλλά θα µεταβάλει και την κοινωνική σύνθεση του πληθυσµού της πόλης. Οι 

πρόσφυγες κατά πλειοψηφία χωρίς οικονοµικούς πόρους, χωρίς ιδιοκτησία στην πόλη, 

χωρίς κατοικία, αυξάνουν το ποσοστό των ατόµων που µόνη πηγή εισοδήµατος είναι 

η πώληση της εργατικής τους δύναµης. Η διαφορά ανάµεσα στα ανώτερα και στα 

κατώτερα εισοδηµατικά στρώµατα παρουσιάζεται αυξηµένη, και στην κατηγορία των 

κατώτερων στρωµάτων ανήκουν περισσότερα άτοµα κι οικογένειες από πριν. Οι 
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διαφοροποιήσεις στις σχέσεις εργασίας και στον τρόπο που αντιµετωπίζουν τα 

στρώµατα αυτά την οικονοµική τους αδυναµία, διαµορφώνουν µια κοινωνική δοµή 

σύνθετη. 
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   Απασχόληση στον Πειραιά (1927-1933) 

  

    Η ανίχνευση της επαγγελµατικής δοµής του Πειραιά προσκρούει σε αρκετά 

µεθοδολογικά προβλήµατα συλλογής στοιχείων. Κι αυτό διότι το µεγαλύτερο µέρος 

του πληροφοριακού υλικού προέρχεται από την απογραφή του 1928 κι άρα από την 

κατασκευασµένη στατιστική του κράτους, που διαµορφώνει συγκεκριµένα 

ερωτήµατα κι απαντήσεις. Μέσα από τις απογραφές του πληθυσµού αποκαλύπτονται 

πολιτικές στρατηγικές, κοινωνικές κατασκευές και σχέσεις νοήµατος, που µας 

κάνουν να είµαστε επιφυλακτικοί σχετικά µε την αντικειµενικότητα των απογραφών 

και άλλων αποτελεσµάτων αρχειακού υλικού του κράτους. Ένα άλλο πρόβληµα είναι 

ότι οι στατιστικές δεν προσδιορίζουν τη δυναµική εξέλιξη ης κοινωνικής δοµής µε 

βάση το επάγγελµα, που επηρεάζεται από πολλές άλλες παραµέτρους, όπως η 

ανεργία, η οικονοµική δυσπραγία των εργατικών στρωµάτων, η οργάνωση της 

εργασίας, η εργατική διεκδίκηση, το βιοτικό επίπεδο.  

   Στην απογραφή του 1928, στον τόµο επαγγελµάτων που αφορά τον Πειραιά, 

διακρίνουµε αναπαραγωγή των πολιτικών αντιλήψεων του αστικού κράτους στη 

συλλογή των στοιχείων. Για παράδειγµα στα επαγγέλµατα που αναφέρονται στη 

βιοµηχανία, είναι δύσκολο να ξεχωρίσουµε τους κατόχους των µέσων παραγωγής 

από τους εργάτες και τη θέση στην παραγωγική διαδικασία. Μέσα από τις απογραφές 

ανακύπτουν ζητήµατα πολιτικού λόγου. Μην αναγνωρίζοντας τη διάκριση κατόχων 

µέσων παραγωγής κι εργατών, οι απογραφές µειώνουν το επίπεδο γνώσης µας για 

την κοινωνική δοµή. Ουσιαστικά, µεταθέτει το σοσιαλιστικό διαχωρισµό εργατών κι 

εργοδοτών, µετακινώντας την προσοχή από τις σχέσεις παραγωγής στην απλή 

παραγωγική δραστηριότητα 57. Σε σύνδεση µε αυτό το ερωτώµενο άτοµο µπορεί να 

απαντά µε βάση την εικόνα που έχει για τον εαυτό του και τις αξίες που αναπαράγει, 

χωρίς απαραίτητα να είναι «ειλικρινής» για την καθηµερινή εργασία και τις απολαβές 

του. Ζητήµατα αυτοπροσδιορισµού διαπλέκονται µε στοιχεία των απογραφών που 

καθορίζονται από άλλο πολιτισµικό και πολιτικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα στον Πειραιά, 

που ήταν το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας κι εµποροβιοµηχανικό κέντρο υπάρχει 

ένας πληθυσµός µετακινούµενος κι ευρισκόµενος στην πόλη προσωρινά ή ως 

προποµπός µεταγενέστερης µονιµότερης κι οικογενειακής µετανάστευσης. Σε αυτό 

συνετέλεσαν κι οι περιορισµοί από το 1921 της µετανάστευσης στις Η.Π.Α. , και σε 
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µεγαλύτερο βαθµό η άφιξη των προσφύγων, µε ιδιαίτερη ένταση µετά το 1922. 

Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι το 1920 ο Πειραιάς είχε πληθυσµό 131.170 και 

µετά την άφιξη των προσφύγων το 1928 251.659 εκ των οποίων γηγενείς 

68.859(27,6%) , 101.185 πρόσφυγες (40%) και 81.615 µετανάστες(32,4%) 58.  

   Οι απογραφές εποµένως δεν αποτελούν «αντικειµενική» καταγραφή της 

πραγµατικότητας, αλλά κοινωνικές κατασκευές. 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 59. Οι σχέσεις νοήµατος που πηγάζουν από τον έµφυλο διαχωρισµό στην 

εργασία και την κοινωνική παρουσία των γυναικών αποτελεί άλλο ένα σηµείο που 

επιδέχεται αµφισβήτηση σχετικά µε την αξιοπιστία των στοιχείων της απογραφής, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη γυναικεία απασχόληση, η οποία ήταν µεγαλύτερη, αλλά 

λόγω πολιτισµικών αξιών κατατασσόταν στην κατηγορία «οικιακά», ήταν δηλαδή 

συνδεδεµένη µε την αναπαραγωγή του νοικοκυριού και του ιδιωτικού χώρου. 

Πάντως κι αυτά τα νοήµατα µας δίνουν πληροφορίες για κοινωνικούς 

προσδιορισµούς και πολιτισµικά σύµβολα. 

   Οι απογραφές, παρόλα τα προβλήµατα στην επεξεργασία των στοιχείων, µας 

δίνουν µια εικόνα για την οικονοµική δραστηριότητα και την επαγγελµατική 

αποκατάσταση των ατόµων που βρίσκονται στον Πειραιά κατά τη στιγµή της 

διεξαγωγής της. Για να εµπλουτίσω τη γνώση για την επαγγελµατική δοµή του 

Πειραιά, κατέφυγα και σε άλλο αρχειακό υλικό που προέρχεται από το ληξιαρχείο 

του Πειραιά. Συγκεκριµένα επεξεργάστηκα ένα δείγµα των ληξιαρχικών πράξεων 

θανάτου των ετών 1927 και 1933, κάνοντας συγκρίσεις κι υποθέσεις, σε διάλογο και 

µε τα στοιχεία της απογραφής του 1928, έτσι ώστε να έχουµε σαφέστερη εικόνα για 

την επαγγελµατική δοµή του Πειραιά, αλλά κι ως ένα βαθµό συνέπειες της 

οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου. Στο δείγµα των ληξιαρχικών πράξεων 

θανάτου, που αφορά τις 225 πρώτες του 1927 και τις 253 πρώτες του 1933, µπορούµε 

να συλλέξουµε στοιχεία για την κοινωνική δοµή του Πειραιά, που αναφέρονται στο 

επάγγελµα, την ταυτότητα, το βιοτικό επίπεδο. Κι αυτό διότι, έχουµε δύο κατηγορίες 

στην ίδια πράξη: έναν που δηλώνει το θάνατο κάποιου ατόµου, που συνήθως έχει 
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συγγενική σχέση µε το θανόντα και µπορούµε να αποκοµίσουµε στοιχεία που 

αφορούν στην ηλικία, το φύλο, το επάγγελµα και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων και τη σχέση του µε το θανόντα. Από την άλλη, στο υπόλοιπο µέρος 

της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πληροφορούµαστε για την ηλικία, το φύλο, το 

επάγγελµα, την καταγωγή και την αιτία θανάτου. Κατά αυτό τον τρόπο µπορούµε να 

επεκτείνουµε τη γνώση µας για την επαγγελµατική δοµή, αλλά και να κάνουµε ως 

ένα σηµείο συγκρίσεις σε ενδεχόµενες αλλαγές. Παράλληλα, από την αιτία θανάτου 

µπορούµε να δούµε στοιχεία για την κατάσταση της υγιεινής της πόλης και να 

έχουµε µεγαλύτερη εικόνα για την εξέλιξη των αστικών υποδοµών της πόλης, κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης του καπιταλισµού, όπως επίσης και για τους διαχωρισµούς 

µεταξύ προσφύγων και γηγενών.      

  Τη δεκαετία του 1930 παρατηρείται η τάση για συγκεντροποίηση της βιοµηχανικής 

παραγωγής κι η αντοχή κεφαλαίων των µεγαλυτέρων επιχειρήσεων είναι επόµενο να 

άντεξαν στους οικονοµικούς κλυδωνισµούς της κρίσης. Στον Πειραιά, ως 

βιοµηχανικό κέντρο, υπήρχε µεγαλύτερη συγκέντρωση σε µεγάλες µονάδες 

παραγωγής, χωρίς όµως να µετασχηµατίζεται πλήρως ο χαρακτήρας της 

παραγωγικής διαδικασίας, που αποτελούνταν από µεγάλους αριθµούς µικρών 

επιχειρήσεων, εργαστηρίων και αυτοαπσχολούµενων. Η εγγύτητα µε την 

πρωτεύουσα έδινε τη δυνατότητα για τη διεύρυνση της αγοράς που απευθύνονταν. 

Το εµπόριο επίσης αποτελούσε σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα της πόλης, και 

κυρίως το διαµετακοµιστικό. Εκεί εντοπίζονται και µικρότερες συγκεντρώσεις της 

παραγωγικής διαδικασίας. Στον τοπικό αστικό τύπο εκδηλώνεται η όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη ανάπτυξη του διαµετακοµιστικού εµπορίου, που στηρίζεται όλη η 

ύπαρξη του Πειραιά 60. Η εισροή στην πόλη ατόµων χωρίς δεσµούς κι ιδιοκτησία, 

ενίσχυσε τις µισθωτές σχέσεις το µεσοπόλεµο κι ήταν επιταχυντής της οικονοµικής 

ανάπτυξης της πόλης. Η κρίση εκδηλώθηκε κυρίως το 1931 µέχρι τους πρώτους 

µήνες του 1933. Λόγω του χαρακτήρα της πόλης επηρεάστηκε άµεσα. Η βιοµηχανία 

ανέκαµψε γρήγορα και γνώρισε θεαµατική ανάπτυξη µετά το 1933 και µέχρι τον 

πόλεµο. Η υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής κι η επιβολή δασµών συνετέλεσε σε 

αυτό. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και η τάση για µεγαλύτερη συγκέντρωση 

εργατικού δυναµικού σε µεγαλύτερες µονάδες, αν και για πολιτικούς και κοινωνικούς 

λόγους προβλήθηκαν αντιστάσεις και δεν έγιναν µεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις. Το 

                                                 
60 Θάρρος 18-4-1927, σελ 1  
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εµπόριο όµως και κυρίως το διαµετακοµιστικό επηρεάστηκε όπως και τα ελεύθερα 

επαγγέλµατα. Ήδη από τον Οκτώβρη του 1929 που εκδηλώνεται το κραχ του 

χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο αστικός τύπος επισηµαίνει ότι «ο 

επαγγελµατικός και εµπορικός κόσµος δεν εγνώρισε βεβαίως κατά το 1929 τας 

ευτυχισµένας ηµέρας των πρώτων µεταπολεµικών ετών της οικονοµικής ευεξίας, της 

ανθήσεως των επιχειρήσεων …Επεδεινώθη σοβαρώς η κατάσταση κατά το 1929… 

Κλονισµός της Πειραϊκής και κατ’ επέκταση της ελληνικής αγοράς…» 61 . Η 

οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου αποδείχθηκε οδυνηρή εµπειρία για τα λαϊκά 

στρώµατα του Πειραιά. Ο εργατικός κι υπαλληλικός κόσµος βρίσκεται σε θλιβερή 

κατάσταση. Πολλοί υπάλληλοι και διανοούµενοι παραµένουν χωρίς δουλειά 62. Η 

οικονοµική κρίση είχε συνέπειες αρνητικές για τη ζωή των λαϊκών στρωµάτων και 

προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές. Ο Πειραιάς 

αποκάλυψε µια σύνθετη κοινωνική δοµή και πολλαπλά σηµεία απασχόλησης.  

   Στον ειδικό τόµο επαγγελµάτων της απογραφής του 1928(πληθυσµός άνω των 10 

ετών) συνάγεται ότι στον Πειραιά απασχολούνται µόλις 0,81% µε τη γεωργία. Με τη 

βιοµηχανία ασχολούνται 36381 άτοµα εκ των οποίων 26854 άντρες και 9527 

γυναίκες, δηλαδή περίπου το 18% του ενεργού πληθυσµού. Το ποσοστό των 

απασχολουµένων στη βιοµηχανία – βιοτεχνία θα ήταν οπωσδήποτε υψηλότερο αν 

καταγράφονταν αναλυτικά όσοι αναφέρονται ως «µη δηλώσαντες ή µη ορίσαντες 

ακριβώς το επάγγελµα» : πρόκειται κυρίως για υπαλλήλους και εργάτες κι εργάτριες 
63. Με το εµπόριο ασχολούνται 15492 άτοµα, εκ των οποίων 14985 άντρες και 507 

γυναίκες, δηλαδή συνολικά περίπου το 7,7% του ενεργού πληθυσµού. Με τις 

θαλάσσιες συγκοινωνίες(ναυτικοί εµπορικού ναυτικού, λεµβούχοι κτλ) 

απασχολούνται 7832 άτοµα, εκ των οποίων 7794 άντρες και µόλις 38 γυναίκες, 

δηλαδή συνολικά περίπου το 3,9%. Επειδή όµως η συντριπτική πλειοψηφία που 

απασχολείται σε αυτό τον τοµέα είναι άνδρες υπολογίσουµε αυτό το ποσοστό µόνο 

στον άρρενα πληθυσµό είναι 7,8% περίπου. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 

επαγγελµατικές κατηγορίες  σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 

                        

                                                 
61 Θάρρος 1-1-1930 
62 Θάρρος 3-1-1931 
63 Χρήστος Λούκος «Μικρές και µεγάλες πόλεις» στον τόµο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.) Ιστορία της 
Ελλάδας….Β1, ο.π. σελ 133-155 ε̇ιδικά σελ 141 
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                              Πίνακας 1. Απασχόληση στον Πειραιά 64 

Κατηγορίες 

επαγγελµάτων 

Άνδρες    % 

ανδρών 

Γυναίκες     % 

γυναικών 

Σύνολο % 

συνόλου 

Γεωργία 1531 1,53 117 0,11 1648 0,81 

Κτηνοτροφία-

θήρα 

200 0,2 14 0,01 214 0,1 

Αλιεία 555 0,55 - - 555 0,27 

Μεταλλεία-

ορυχεία 

370 0,37 6 0,01 376 0,19 

Βιοµηχανία 26854 26,82 9527 9,33 36381 17,98 

Μεταφορά – 

Συγκοινωνία 

17016 16,99 136 0,13 17152 8,48 

Πίστη, 

ανταλλαγή, 

µεσολάβηση 

1968 1,96 135 0,13 2103 1,03 

Εµπόριο 14985 14,96 507 0,49 15492 7,65 

Προσωπικές 

υπηρεσίες 

1828 1,82 2219 2,17 4047 2 

Ελευθέρια 

επαγγέλµατα 

3034 3,02 1019 0,99 4053 2 

∆ηµόσιες 

υπηρεσίες 

2992 2,98 132 0,12 3124 1,54 

Χωρίς 

επάγγελµα 

15211 15,2 78561 76,94 93772 46,4 

Μη 

δηλώσαντες ή 

µη ορίσαντες 

ακριβώς το 

επάγγελµα 

13591 13,6 9775 9,57 23366 11,55 

 

 

 

Σύνολο 100135 100 102148 100 202283 100 

                                                 
64
Πηγή: Απογραφή επαγγελµάτων 1928 στη γαλλική έκδοση του 1930 για την απογραφή του 1928 

˙ειδικά για τον Πειραιά σελ 310-321  
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     Τα αποτελέσµατα της απογραφής µας δείχνουν τάσεις κι έτσι πρέπει να τα 

αντιµετωπίζουµε. Επίσης, δεν υποδηλώνουν τη σχέση εργασίας, αλλά κι αν υπάρχει 

κατοχή στα µέσα παραγωγής, κυρίως στη βιοµηχανία. Από την άλλη, δε µπορούµε να 

καταλάβουµε την ύπαρξη ή όχι ανεργίας, καθώς κι αν το επάγγελµα είναι αυτό που 

ασκεί ο απογραφόµενος, µιας κι επαφίεται στην ειλικρίνειά και τον 

αυτοπροσδιορισµό του. Ωστόσο, µπορούµε να κάνουµε κάποιες εκτιµήσεις για την 

επαγγελµατική δοµή του Πειραιά, πάντοτε σε γενικότερο διάλογο και συσχέτιση µε 

τα υπόλοιπα στατιστικά και κυρίως µε την κοινωνική ιστορία της περιόδου.  

    Σύµφωνα µε την απογραφή η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών απασχολείται 

στα οικιακά, δηλαδή στην αναπαραγωγή του νοικοκυριού. Οι έµφυλοι διαχωρισµοί 

ως κοινωνική αξία και το πολιτισµικό σύµβολο που συνδέει τη γυναίκα µε την 

αναπαραγωγή του νοικοκυριού µπορεί να υποκαθίσταται από τις ανάγκες επιβίωσης. 

Το κοινωνικό πρότυπο, δηλαδή ο περιορισµός της παρουσίας των γυναικών στο 

δηµόσιο χώρο και η σύνδεσή του µε την οικειακότητα, έρχεται σε αντίθεση µε τις 

ανάγκες επιβίωσης. Οι οικονοµικές συνθήκες και κοινωνικοί προσδιορισµοί µας  

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η γυναικεία απασχόληση ήταν µεγαλύτερη. Πόσο 

µάλλον στον Πειραιά που το 40% περίπου είναι πρόσφυγες, που ανατράπηκαν οι 

όροι αναπαραγωγής µιας και σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες ήταν αναγκασµένες 

να εργαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες τις δικές τους και των παιδιών τους, αφού 

µπορεί να ήταν χήρες ή ορφανά.  

     Η απογραφή του 1928 µας βοηθά να κάνουµε κάποιες εκτιµήσεις κυρίως για τους 

τοµείς απασχόλησης, αλλά είναι ιστορικά στατική, εξαιτίας των συνεχών 

µεταβαλλόµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων των ατόµων στο µεσοπόλεµο. Σε 

διάλογο µε αυτά τα στοιχεία και µε το γενικότερο οικονοµικό και κοινωνικό 

περιβάλλον κατέφυγα και στο ληξιαρχείο του Πειραιά. Συγκεκριµένα εξέτασα 

ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του 1927 και 1933, και συγκεκριµένα τις πρώτες από 

αυτές, έτσι ώστε να δηµιουργήσω το δείγµα. Στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 

βρίσκουµε στοιχεία για το επάγγελµα αυτού που δηλώνει το θάνατο, αλλά και του 

νεκρού. Έτσι, πήρα τις πρώτες 225 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του 1927 και τις 253 

του 1933, δηλαδή κυρίως του Ιανουαρίου. Με την ίδια επιφύλαξη και σε διάλογο µε 

τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουµε, µπορούµε να κάνουµε κάποιες εκτιµήσεις. 

     Η πρώτη εκτίµηση που µπορούµε να συνάγουµε βλέποντας τις ληξιαρχικές 

πράξεις θανάτου, είναι ότι η παρουσία των γυναικών στους δηλώσαντες το θάνατο 

οικείου ή άλλου προσώπου είναι περιορισµένες. Φαίνεται ότι στις δηµόσιες 
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υπηρεσίες και γενικά στο δηµόσιο χώρο αποφεύγεται η παρουσία των γυναικών. Το 

συµπέρασµα αυτό συνάγεται από το ποσοστό των γυναικών στον πληθυσµό του 

Πειραιά, που είναι παραπάνω από τους άνδρες και σε απόλυτους αριθµούς, αλλά κι 

αν εκτιµήσουµε ότι αρκετοί από τους εσωτερικούς µετανάστες ή αυτούς που 

βρίσκονταν στον Πειραιά κατά τη διάρκεια ης απογραφής είναι άνδρες στην πρώτη 

φάση της µετανάστευσης ή βρίσκονται στην πόλη για δουλειά. Εξάλλου, η 

γραφειοκρατία κι οι αργές αλλαγές της, καθώς κι οι πολιτισµικές κατασκευές για το 

ρόλο της γυναίκας, που αναπαράγονται κι από τις ίδιες ως αξία, έχουν ως 

αποτέλεσµα να αποδίδουν ως επάγγελµα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα 

οικιακά. Έτσι, οι γυναίκες που δηλώνουν το θάνατο κάποιου προσώπου είναι 20 το 

1927 και 20 το 1933,δηλαδή περίπου 8,8% το 1927 και 7,9% το 1933. Η µεγάλη 

πλειοψηφία των γυναικών δηλώνει ως επάγγελµα ή αναγράφεται από τον υπάλληλο 

τα οικιακά. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα των γυναικών που 

δήλωσαν θάνατο, που σε όλες τις περιπτώσεις δεν αποκαλύπτεται η σχέση µε το 

θανόντα 

 

                   Πίνακας 2. Απασχόληση γυναικών που δηλώνουν θανόντα 

Επάγγελµα 1927 1933 

Οικιακά 18 18 

Εργάτριες 1 1 

Μαθήτριες 1 1 

Σύνολο  20 20 

Σύνολο ληξιαρχικών 

πράξεων θανάτου 

225 253 

        

Πηγή:  ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά          

                   

        Να αναφέρω  ότι οι δύο µαθήτριες δηλώνουν το θάνατο του αδερφού τους. Στην 

περίπτωση του 1927 πρόκειται για µαθήτρια 13 ετών που δηλώνει το δεκαοκτάχρονο 

αδελφό της , ο οποίος είναι µηχανικός από το Κάιρο. Στη δεύτερη περίπτωση του 

1933 δηλώνει το δεκαοκτάχρονο ιδιωτικό υπάλληλο από τον Πειραιά. Όπως φαίνεται 

οι µαθήτριες αυτές ήταν όντως εγγράµµατες εξαιτίας του υψηλού ποσοστού 

αλφαβητισµού των µηχανικών και των ιδιωτικών υπαλλήλων, που είναι πιθανό να 

προέβαλαν και στα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Μπορούµε δηλαδή να 
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υποθέσουµε ότι όντως ήταν µαθήτριες κι όχι καταγραφή µε βάση την ηλικία. Από 

την άλλη δε ξέρουµε αν αυτός ήταν ο λόγος που δήλωσαν το θάνατο του αδελφού 

του ή ήταν ορφανά από τον ένα ή και τους δύο γονείς τους. Και η περίπτωση της 

εργάτριας του 1927 δεν έχει προσδιορισµό και τη σχέση µε το επτά µηνών αγοράκι 

που δηλώνει. Η άλλη όµως του 1933 είναι εργάτρια κλωστοϋφαντουργίας 18 ετών 

και δηλώνει το θάνατο του πατέρα της που είναι 50 χρονών, λεβητοποιός, ο οποίος 

είναι από την Ίο. Η κατοικία της είναι στον Άγιο ∆ιονύσιο, που είναι εργατική 

συνοικία κοντά στο λιµάνι του Πειραιά. Η κλωστοϋφαντουργία απασχολούσε το 

µεγαλύτερο µέρος των γυναικών εργατριών, κάτι που φαίνεται κι από την απογραφή 

του 1928. Μπορούµε να υποθέσουµε σε αυτή την περίπτωση ότι δεν υπάρχει αγόρι 

στην οικογένεια ή είναι µικρότερο, αλλά και να έχουµε ένα δείγµα της ηλικίας της 

γυναικείας απασχόλησης, που δηλώνεται. 

    ∆ιατηρώντας τον έµφυλο διαχωρισµό προκειµένου για συγκρίσεις κι όχι φυσικά 

αξιολογικά, θα εξετάσω την ανδρική απασχόληση, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις 

θανάτων. Στο σηµείο αυτό θα εξαιρέσω και τις περιπτώσεις που δηλώνουν θανάτους 

υπάλληλοι νοσοκοµείων, οι οποίοι δεν έχον σχέση µε το θανόντα, δηλαδή ως 

κάτοικοι Πειραιά. Αυτοί οι θάνατοι φαίνεται να συνέβησαν στο νοσοκοµείο κι ίσως 

παρακινδυνευµένα να υποθέσουµε κοιτάζοντας τα στοιχεία να µην υπήρχαν άλλοι 

συγγενείς. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα θανάτων που 

δηλώθηκαν από τα νοσοκοµεία και τα προσωπικά στοιχεία του θανόντα. 

 

                     Πίνακας 3. Θανόντες στα νοσοκοµεία 1927 

 

Φύλο Ηλικία Απασχόληση Καταγωγή Αιτία θανάτου 

Άνδρας 75 Κουλουροπώλης Πειραιάς Πνευµονία 

Άνδρας 70 Τελωνειοφύλακας Αλεξάνδρεια Πνευµονία 

Άνδρας 19 Καφεπώλης Τραπεζούντα Φυµατίωση 

πνευµώδης 

Γυναίκα 29 Οικιακά Ερµιόνη Γρυππώδους 

πνευµονίας 

Άνδρας 65 Εργάτης Σπέτσες Φυµατίωση  

πνευµώδης 

Γυναίκα 52 Οικιακά Σµύρνη Ηµιπληγία 
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Γυναίκα 25 Οικιακά Μικρά Ασία Φυµατίωση 

πνευµώδης 

Άνδρας 54 Εργάτης Νικοµήδεια ∆υσεντερία 

Σύνολο 8 

           

Πηγή : 225 πρώτες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 1927 στο ληξιαρχείο Πειραιά 

 

Βλέπουµε ότι υπάρχουν οκτώ θάνατοι στους 225 που είναι το δείγµα των θανάτων 

που έχω πάρει, δηλαδή περίπου το 3,6%. Οι τρεις πρώτες περιπτώσεις αφορούν στο 

Ζάννειο, ενώ οι επόµενες τέσσερις αφορούν στο νοσοκοµείο των προσφύγων. Η 

τελευταία αφορά στο «αµερικάνικο νοσοκοµείο». Οι τρεις θάνατοι που αφορούν 

γυναίκες από τη Μικρά Ασία έχουν πατέρα εργάτη κι έχει κι αυτό τη σηµασία του.  

     Οι θάνατοι που δηλώνονται από τα νοσοκοµεία τον Ιανουάριο του 1933, ενώ 

δηλαδή σοβεί η κρίση, είναι περισσότεροι. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα  

                       Πίνακας 4. Θανόντες στα νοσοκοµεία 1933 

Φύλο Ηλικία Απασχόληση Καταγωγή Αιτία θανάτου 

Άνδρας 55 Άγνωστο Ύδρα Οξεία ουραιµία 

Γυναίκα 52 Οικιακά Χίος Μυοκαρδίτιδα 

Γυναίκα 29 Οικιακά Λαύριο Μετεγχερειτικής 

καταληξίας 

Άνδρας 83 Λεµβούχος Σπέτσες Γήρας 

Άνδρας 65 Εργάτης Σµύρνη Εντερίτιδα  

Γυναίκα 59 Οικιακά Κων/πολη Εντερίτιδα 

Άνδρας 49 Εργατικός  Οξεία βρογχίτιδα 

Γυναίκα 43 Οικιακά Μέθανα Οξεία 

περιτονίτιδα 

Γυναίκα 120 Οικιακά Πόντος Γεροντικός 

µαρασµός 

Άνδρας 70 Κτηµατοµεσίτης Σµύρνη Γήρας 

Γυναίκα 70 Οικιακά Ικόνιο Πνευµονία 

Γυναίκα 70 Οικιακά Μικρά Ασία  

Άνδρας 62 Εργάτης Μικρά Ασία Βρογχοπνευµονία 
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Άνδρας 66 Άγνωστο Κων/πολη Συγκοπή 

Άνδρας 66 Άγνωστο Σµύρνη Γήρας 

Άνδρας 75 Υποδηµατοποιός Κων/πολη Γεροντικός 

µαρασµός 

Άνδρας 60 Άνεργος Πειραιάς Τυφοειδής 

πυρετός 

Άνδρας 68 Φαρµακοποιός Πειραιάς Γεροντικός 

µαρασµός 

Άνδρας 21 Στρατιώτης Κόρινθος Αιµοσφαιρικός 

πυρετός 

Γυναίκα 30 Οικιακά Κρήτη  

Άνδρας 75 Επαίτης Τρίπολη Γεροντικός 

µαρασµός 

Σύνολο 21 

   

Πηγή: 253 πρώτες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 1933 στο ληξιαρχείο Πειραιά 

 

 

 

   Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι το ποσοστό επί του δείγµατος των 253 

ληξιαρχικών πράξεων θανάτου έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση µε το 1927 (είναι 

περίπου 7,9%), γεγονός που µας οδηγεί σε κάποιες υποθέσεις. Μια πρώτη υπόθεση 

που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η κρίση οδήγησε περισσότερα άτοµα να 

αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, είτε για οικονοµικούς λόγους, είτε εκτάκτως λόγω 

κάποιας µορφής ανεργίας. Οι δύο άνδρες που δηλώνεται ως επάγγελµα άγνωστο 

σηµαίνει είτε ότι δεν είχαν άλλους συγγενείς για να πληροφορήσουν, είτε ότι δε 

µπορούσαν να ορίσουν το επάγγελµά τους. Επίσης, σε µία περίπτωση έχουµε 

αναφορά ότι είναι άνεργος κι ο επαίτης που πέθανε σε φιλανθρωπικό ίδρυµα. Και 

από τον τοπικό τύπο µαθαίνουµε για το θάνατο ενός σαρανταπεντάχρονου αστέγου, ο 

οποίος πέθανε σε κεντρικό σηµείο του Πειραιά από βαριάς µορφής γρίπης, κι 

εξέπνευσε λίγο πριν διακοµιστεί στο νοσοκοµείο 65 . Η παρουσία αστέγων και 

θανάτων από το κρύο δεν ήταν εκτός του κοινωνικού περιβάλλοντος του Πειραιά, 

                                                 
65 Χρονογράφος 17-2-1933, σελ 3 
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και σε αυτό συνετέλεσε και η οικονοµική κρίση. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να 

σταθούµε είναι ο πολλαπλασιασµός των αιτίων θανάτου, άρα και των ιατρικών 

λόγων, που υποδηλώνει κάποια ανάπτυξη ενδεχοµένως της ιατρικής από το 1927 ως 

το 1933. Τέλος, αναφέρονται περισσότερα ιδρύµατα, δηλαδή εκτός από το Ζάννειο 

και το νοσοκοµείο προσφύγων, συµµετέχουν και φιλανθρωπικά ιδρύµατα και µία 

περίπτωση είναι από το γηροκοµείο Πειραιά(του φαρµακοποιού). Αν σκεφτούµε ότι 

το 1932 κατατέθηκε για ψήφιση από την κυβέρνηση Βενιζέλου το νοµοσχέδιο για τις 

κοινωνικές ασφαλίσεις, έστω κι αν δε ψηφίστηκε τότε, το οποίο εκτός των άλλων 

ήταν και µια απόπειρα να φτάσει η ιατρική και στα φτωχά στρώµατα του πληθυσµού 

και δεδοµένου των οικονοµικών συνεπειών από την κρίση µπορούµε να 

αντιληφθούµε τα αίτια που από 7 περιπτώσεις το 1927 στις 225 ληξιαρχικές πράξεις 

δηλώνονται θάνατοι απευθείας από τα νοσοκοµεία, δηλαδή το 3,11% ενώ το 1933 

είναι 18, δηλαδή το 8%. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουµε ότι το 1927 έχουµε και 

περιπτώσεις στις µικρές ηλικίες που παρουσιάζονται ως αιτία τη φυµατίωση, ενώ στα 

1933, αν εξαιρέσουµε µία περίπτωση τυφοειδούς πυρετού, διαπιστώνουµε 

µεγαλύτερη ποικιλία ασθενειών που προκάλεσαν το θάνατο, κι όχι µεταδοτικές 

ασθένειες. Τέλος, έχοντας υπόψη µας κυρίως τις συνέπειες της κρίσης και την ηλικία 

των ατόµων στα 1933, καθώς και τις κυβερνητικές προσπάθειες για καθιέρωση 

τουλάχιστον της ασφάλισης γήρατος και ασθένειας, ότι µεταβλήθηκαν κάπως οι 

λόγοι για το γήρας, τις ασθένειες κι ως ένα βαθµό και την ιατρική περίθαλψη. Αυτό 

φαίνεται κι από τις περισσότερες περιπτώσεις θανάτων εξαιτίας γήρατος, δηλαδή 

αποδίδονται σε φυσικό θάνατο, που σηµαίνει ότι η παραµονή στα ιδρύµατα είναι πιο 

µόνιµη κι όχι έκτακτη λόγω κάποιας εκδήλωση ασθένειας. 

     Συνεχίζοντας την ανάλυση των στοιχείων του ληξιαρχείου, βλέπουµε ότι στον 

άρρενα πληθυσµό του Πειραιά οι εργάτες είναι σηµαντικό στοιχείο της 

επαγγελµατικής δοµής του Πειραιά. Σε ένα δείγµα  197 ατόµων το 1927 τα οποία 

δηλώνουν το θάνατο κάποιου συγγενικού ή οικείου προσώπου , αφού αφαίρεσα τις 

περιπτώσεις που το θάνατο κάποιου προσώπου το δηλώνουν γυναίκες ή υπάλληλοι 

του νοσοκοµείου άµεσα, αυτοί που προσδιορίζονται ως εργάτες, χωρίς άλλο 

προσδιορισµό,  το 1927 είναι 25, δηλαδή περίπου το 11,1% του δείγµατος. Σε αυτούς 

αν προσθέσουµε και τους εργάτες του λιµένα του Πειραιά, τους γαιανθρακεργάτες, 

τους σιτεργάτες, τους αρτεργάτες, καθώς και αυτούς που δηλώνουν εργατικοί, το 

ποσοστό ανεβαίνει στο 16%. Τα άτοµα αυτά επιδιώκουν διαχωρισµό και προσδίδουν 

στον εαυτό τους κάποια ειδίκευση, έτσι ώστε να εµπλουτίσουν την εργασιακή τους 
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ταυτότητα, το οποίο έχει αντίκτυπο στο µισθό, αλλά δείχνει και την υποβάθµιση της 

ταυτότητας του ανειδίκευτου εργάτη ως πολιτισµική αξία, ως τελευταία βαθµίδα της 

παραγωγικής διαδικασίας. Το 1933 σε ένα δείγµα 212 ατόµων αυτοί που δηλώνουν 

εργάτες χωρίς άλλο προσδιορισµό είναι 28, δηλαδή το 13,2% περίπου του δείγµατος. 

Αν σε αυτούς προσθέσουµε τους εργάτες του λιµένα, τους αρτεργάτες, τους 

εργατικούς, τους ανθρακεργάτες τότε τα άτοµα που είναι εργάτες είναι 41 άτοµα, 

δηλαδή αποτελούν στο 19,3% του δείγµατος.  

                                     

                                 Πίνακας 5. Άρρενες εργάτες 

Επάγγελµα 1927 1933 

Ανθρακεργάτες 2 3 

Αρτεργάτες 2 1 

Εργάτες 25 28 

Εργάτες λιµένα 4 7 

Εργατικός 2 2 

Σιτεργάτης 1 - 

Σύνολο 36 41 

Σύνολο δείγµατος 197 212 

                           

              Πηγή :ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά 

 

  Συνεχίζοντας την ανάλυση των στοιχείων από το ληξιαρχείο διαπιστώνουµε ότι µε 

τις θαλάσσιες µεταφορές απασχολείται περίπου το 6,1% του δείγµατος το 1927 και 

το ποσοστό αυτό είναι ίδιο το 1933, δηλαδή 6,1%. Στην απογραφή του 1928 το 

ποσοστό µεταξύ του άρρενα πληθυσµού που απασχολούνται στις θαλάσσιες 

συγκοινωνίες είναι περίπου το 7,8% του άρρενα πληθυσµού άνω των 10 ετών. Η 

διαφορά αυτή πρέπει να µας προβληµατίσει για την αξιοπιστία των στοιχείων, αλλά 

δε µπορεί να µας αφαιρέσει τη δυνατότητα να κάνουµε κάποιες εκτιµήσεις. Στην 

απογραφή οι ναυτικοί είναι πιθανό να µην είναι παρόντες, αλλά να τους δηλώνουν 

µέλη της οικογένειάς τους, αν ταξιδεύουν, ενώ όπως είναι λογικό στα στοιχεία που 

έχουµε στο ληξιαρχείο πρέπει να βρίσκονται στην πόλη για να δηλώσουν το θάνατο 

κάποιου προσώπου. Επίσης, ο Πειραιάς ως το µεγαλύτερο λιµάνι συγκεντρώνει 

µεγάλο µέρος διεξαγωγής της ναυτιλίας, κι άρα κάποιοι ναυτικοί και ναυτεργάτες δεν 
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κατάγονται από τον Πειραιά, αν και βρίσκονται στην πόλη. Η διαφορά ανάµεσα στα 

στοιχεία του 1927 και του1933, είναι πιθανό κοιτάζοντας και τη γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση που προέκυψε κι ως συνέπεια της κρίσης, µπορούµε να 

εκτιµήσουµε ότι περισσότεροι ναυτικοί παρουσιάζονται στο ληξιαρχείο, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι βρίσκονται στην πόλη, δηλαδή είναι άνεργοι. Από τον τοπικό αστικό 

τύπο ήδη από το 1930 έχουµε την πληροφορία ότι κι η ναυτιλία αντιµετωπίζει 

προβλήµατα λόγω του περιορισµού του εµπορίου κι εκδηλώνεται έτσι ανεργία και 

στον κλάδο αυτό. Υπολογίζεται ότι ήδη από το 1930 προστέθηκαν άλλοι 2000 

άνεργοι ναυτικοί 66. Τα στοιχεία πρέπει να προβάλλονται ως µικρότερα από τα 

πραγµατικά για πολιτικούς λόγους, αλλά η ενασχόληση µε την ανεργία του κλάδου 

υποδηλώνει ότι αποτελεί κοινωνικό πρόβληµα. 

      Μια κατηγορία επαγγελµάτων  είναι οι ξυλουργοί-επιπλοποιοί, διότι έχουµε και 

τα στοιχεία από την απογραφή ανεξάρτητα από τη βιοµηχανία. Σύµφωνα µε την 

απογραφή του 1928 στην κατηγορία ξυλουργοί-επιπλοποιοί απασχολούνται 3892 

άνδρες, δηλαδή περίπου το 3,9% του άρρενα επαγγελµατικού πληθυσµού. Στα 

στοιχεία του ληξιαρχείου το 1927 είναι περίπου το 6,1% του άρρενα πληθυσµού που 

δηλώνει κάποιο θάνατο, ενώ το 1933 είναι το 4,2% περίπου. Ανάµεσα στα στοιχεία 

του 1927 και στην απογραφή του 1928 η διαφορά είναι µεγάλη, αλλά πρέπει να το 

εντάξουµε στο συγκεκριµένο πλαίσιο στατιστικής έρευνας και συλλογής στοιχείων, 

αφού για λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω η συλλογή των στοιχείων της 

απογραφής γίνεται πιο ελεύθερα κι επαφίεται και στην ειλικρίνεια του ατόµου, ενώ 

στην επαφή µε διοικητικές υπηρεσίες, και µάλιστα όταν δηλώνουν το θάνατο 

κάποιου προσώπου είναι µε µεγαλύτερη σαφήνεια. Η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα 

στοιχεία του 1927 και αυτά του 1933, µας οδηγεί στην υπόθεση ότι η ανάπτυξη της 

δεκαετίας του 1920 και η κρίση που ακολούθησε, συγκέντρωσε την παραγωγή σε 

µεγαλύτερες µονάδες παραγωγής, αποειδικεύοντας ή περιορίζοντας κάποιους 

κλάδους της βιοµηχανίας και περιόρισε και τα µικρά εργαστήρια που δε µπορούσαν 

να αντέξουν στον ανταγωνισµό. Σε αυτό συνηγορεί κι η µεγάλη απόκλιση στην 

επαγγελµατική κατηγορία «ράπτες». Η εξέλιξη της κλωστοϋφαντουργίας, η 

χρησιµοποίηση µεγάλου µέρους γυναικείας εργασίας κι η συγκέντρωση της 

παραγωγής σε µεγάλες µονάδες, κυρίως στον Πειραιά που αποτελεί βιοµηχανικό 

κέντρο µπορεί να µας οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι ανεξάρτητοι ράπτες δε 

                                                 
66 Θάρρος 10-3-1930 , σελ 1 
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µπορούσαν να ανταγωνιστούν τις τιµές των προϊόντων. Αν σε αυτό προσθέσουµε και 

την καταναλωτική αδυναµία των λαϊκών στρωµάτων, που αρχίζει να παρατηρείται 

και µε αφορµή την κρίση, µπορούµε να κατανοήσουµε αυτή τη µεγάλη διαφορά. 

Έτσι, στα στοιχεία για τον άρρενα πληθυσµό στα 1927 οι ράπτες αποτελούν περίπου 

το 3,55% του δείγµατος, ενώ στα στοιχεία του 1933 µόλις το 0,94% περίπου. Στην 

απογραφή του 1928 αποτελούν το 1,11% οι άνδρες, ενώ οι  ράπτριες είναι σχεδόν 

διπλάσιες(2,11%).  Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε άτοµα που δηλώνουν το θάνατο 

κάποιου οικείου προσώπου, απασχολούνται στη βιοµηχανία, δε ξέρουµε αν έχουν 

µικρή µονάδα παραγωγής κι η εργασία τους µπορεί να θεωρηθεί ειδικευµένη 

                           Πίνακας 6. Ειδικευµένη εργασία στη βιοµηχανία 

Επάγγελµα 1927 1933 

Αµµοκονιαστές 1 1 

Βαρελοποιός 1 1 

Βυρσοδέψες - 1 

Εφαρµοστές 1 2 

Ηλεκτρολόγοι,ηλεκτροτεχνίτες - 3 

Κτίστες 4 3 

Μαρµαρογλύπτες 1 2 

Μηχανουργοί 1 1 

Ξυλουργοί, επιπλοποιοί 12 9 

Ράπτες 7 2 

Σιδηρουργοί 3 1 

Ταπητουργοί 2 - 

Υποδηµατοποιοί 4 3 

Φωτογράφοι 1 1 

Χαρτοποιός - 1 

Σύνολο 38 31 

Σύνολο δείγµατος 197 212 

     Πηγή : ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά 

 

       Στον πίνακα βλέπουµε και δύο ταπητουργούς το 1927. Η ταπητουργία 

αποτελούσε ενασχόληση των προσφύγων. Η µία περίπτωση αφορά άτοµο από τη 

Μικρά Ασία, ενώ στη δεύτερη δε µπορούµε να καταλάβουµε από πού ακριβώς είναι, 
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διότι δηλώνει το θάνατο της αδελφής ης γυναίκας του, που είναι από τον Πόντο. 

Υπάρχει περίπτωση, γνωρίζοντας ότι ως παραγωγική διαδικασία η ταπητουργία 

αποτελούσε ενασχόληση των προσφύγων, οι γάµοι µεταξύ γηγενών και προσφύγων, 

ιδίως τα πρώτα χρόνια να ήταν σπάνιοι, ότι κι ο ταπητουργός αυτός είτε είναι από τον 

Πόντο, αν είχε παντρευτεί εκεί τη γυναίκα του, είτε γνωρίστηκαν σε προσφυγικό 

συνοικισµό. Όπως και να έχει γνωρίζουµε ότι η κρίση έπληξε τους αστούς πρόσφυγες, 

που είχαν κάποια κεφάλαια και ξεκίνησαν τη δική τους δουλειά, γεγονός που µας 

παρακινεί να εξηγήσουµε  την απουσία τους στα 1933. Η ταπητουργία απασχολούσε 

κατά κύριο λόγο γυναίκες σε µικρές µονάδες παραγωγής ή µε τη µέθοδο της 

εργασίας µε το κοµµάτι. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 οι άνδρες που 

δηλώνουν ταπητουργοί είναι 247, ενώ οι γυναίκες που απασχολούνται στην 

ταπητουργία 2064. 

   Στον προηγούµενο πίνακα βλέπόυµε ότι οι ηλεκτρολόγοι-ηλεκτροτεχνίτες 

αποτελούν καινοτοµία στα 1933 σε σχέση µε το 1927. Οι αστικές υποδοµές 

φαίνονται κι από άλλο τοµέα της παραγωγής κι απασχόλησης. Κάποια δηλαδή 

επαγγέλµατα παρουσιάζουν άνθιση όσο αναπτύσσονται οι υποδοµές της πόλης για 

την αστική οικονοµική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη της επιστήµης έχει προβολή και 

στην απασχόληση των ατόµων. Ένα άλλο παράδειγµα σε αυτό είναι αυτοί που 

δηλώνουν «σοφέρ», δηλαδή οι οδηγοί αυτοκινήτων κτλ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

1927 σοφέρ δηλώνει µόνο ένα άτοµο, δηλαδή περίπου το 0,6%, ενώ στα 1933 το 

ποσοστό ανεβαίνει στο 1,9% περίπου. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουµε ότι η ηλικία 

των σοφέρ στα 1933 είναι από 28 µέχρι 40, αποτελεί δηλαδή σχετικά απασχόληση 

που αναπτύχθηκε µαζί µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και των µεταφορών κατά τη 

δεκαετία του 1920. Στα 1933 το οδικό δίκτυο της χώρας από 10.630 χλµ το 1929, 

αυξήθηκε έκτοτε κατά 5.000 χλµ. 67. Να αναφέρω επίσης ότι οι τροχιοδροµικοί δεν 

έχουν παρουσία στα 1927, ενώ στα 1933 αποτελούν το 1,4% περίπου του δείγµατος. 

Αντίστροφα παρουσιάζεται µικρή µείωση στο ποσοστό των καραγωγέων, που έχει κι 

αυτό τη σηµασία του. Στα 1927 αποτελούν το 3% περίπου του δείγµατος, ενώ στα 

1933 αποτελούν περίπου το 2,8%. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τα άτοµα που 

δηλώνουν το θάνατο κάποιου προσώπου κι ασχολούνται µε τις συγκοινωνίες 

  

                         

                                                 
67 ∆ελτίον Βιοµηχανικού και Εµπορικού Επιµελητηρίου Πειραιώς (στο εξής ∆ΕΒΕΠ ) , Ιανουάριος 1933, 
σελ 2992 
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               Πίνακας 7. Άνδρες απασχολούµενοι στις συγκοινωνίες 

Επάγγελµα 1927 1933 

Καραγωγείς 6 6 

Ναυτικοί, ναύτες 12 13 

Σοφέρ 1 4 

Τορνευτής 1 - 

Τροχιοδροµικοί - 3 

Σύνολο 19 26 

Σύνολο δείγµατος 197 212 

 

   Πηγή: ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά 

 

     Συνεχίζοντας τη σύγκριση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, 

εξετάζουµε τα κατατασσόµενα στην απογραφή ως ελευθέρια επαγγέλµατα. Η 

προσπάθεια για επέκταση της ιατρικής στα λαϊκά στρώµατα της πόλης µπορεί να 

διαφανεί κι από την παρουσία δύο ιατρών στα 1933 και την απουσία τους στα 

στοιχεία του 1927. Σε αυτό συνηγορεί και η παρουσία δύο δικηγόρων στα στοιχεία 

του 1933 κι η απουσία τους στα 1927. Άλλα όµως ελεύθερα επαγγέλµατα 

σηµειώνουν πτώση. Παρατηρώντας τα στοιχεία διαπιστώνουµε µεγάλη µείωση του 

αριθµού των µηχανικών(στα ελεύθερα επαγγέλµατα τους µηχανικούς τους 

κατατάσσει η απογραφή του 1928). Το ποσοστό τους από 3,6% περίπου το 1927 

µειώνεται στο 0,9% το 1933. Είτε δηλαδή οι τοµείς που απασχολούνται όπως η 

βιοµηχανία ή ακόµα και η ναυτιλία χρησιµοποιούν λιγότερους, είτε βρίσκονται εκτός 

πόλης για κάποια παραγωγικά έργα, είτε περιορίζεται ο αριθµός τους εξαιτίας της 

εξειδίκευσης του διπλώµατος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πτώση επίσης 

σηµειώνεται και στους ελαιοχρωµατιστές-βαφείς, που ενώ στα 1927 

αντιπροσωπεύουν το 1% του δείγµατος, στα 1933 αποτελούν το 0,47% περίπου. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται τα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελµατίες που 

δηλώνουν το θάνατο κάποιου οικείου προσώπου. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε 

άνδρες ελεύθερους επαγγελµατίες 
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                   Πίνακας 8. Άνδρες ελεύθεροι επαγγελµατίες 

Επάγγελµα 1927 1933 

∆ικηγόροι - 2 

Ελαιοχρωµατιστές 2 - 

Ιατροί - 2 

Μηχανικοί 7 2 

Συµβολαιογράφος - 1 

Φαρµακοποιός - 1 

Σύνολο 9 6 

Σύνολο δείγµατος 197 212 

 

    Πηγή: ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά 

 

      Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι από την άλλη παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση του 

ποσοστού της αντιπροσώπευσής τους. Στα 1927 δηλώνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι 

περίπου το 4,6% του δείγµατος, ενώ στα 1933 το ποσοστό ανεβαίνει στο 7,5% 

περίπου του δείγµατος. Οι υπάλληλοι σε αντίθεση µε τους εργάτες είναι κατά κύριο 

λόγο εγγράµµατοι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιχειρείται ανάπτυξη και επέκταση της 

παιδείας στα λαϊκά στρώµατα Η εκπαιδευτική δραστηριότητα παρουσιάζεται 

ενισχυµένη και αφορά περισσότερα στρώµατα του πληθυσµού κατά τη διάρκεια του 

µεσοπολέµου. Ιδιαίτερα, την περίοδο της κυβέρνηση Βενιζέλου(1928-1932) 

επεκτείνεται ακόµα περισσότερο. Αυτό αποκαλύπτεται και σε σχέση µε την 

αρχιτεκτονική, αφού εκείνη την περίοδο συνέβη το πρωτοφανές στα χρονικά της 

ελληνικής παιδείας πρόγραµµα ανέγερσης σχολικών κτιρίων 68. Η επέκταση του 

κράτους µετά την κρίση κι ο οικονοµικός εθνικισµός που ακολουθείται ως απάντηση 

στους κλυδωνισµούς έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη των κρατικών 

δραστηριοτήτων στους τοµείς της υγείας, της παιδείας κτλ. Σε αυτό συνηγορεί κι η 

αναγνώριση ης ανεργίας στα στρώµατα αυτά, εµφανής στα 1931. Πολλοί υπάλληλοι 

και διανοούµενοι παραµένουν χωρίς δουλειά, µας πληροφορεί η τοπική εφηµερίδα 

                                                 
68  Γιώργος Μαυρογορδάτος «Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός» , στο Γιώργος 
Μαυρογορδάτος – Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.) Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός , 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης , 1992, σελ 9-19 ε̇ιδικά σελ 14 
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Θάρρος 69 . Το ποσοστό αντιπροσώπευσης των µαθητών στα στοιχεία του 

ληξιαρχείου παραµένει ίδιο, αλλά δε γνωρίζουµε αν κατηγοριοποιούνται ως µαθητές 

ηλικιακά ή για κοινωνικούς και πολιτισµικούς λόγους, όπως οι γυναίκες ορίζονται ως 

απασχολούµενες στα οικιακά ή είναι πραγµατικός αυτός ο αριθµός. Στα 1933 

συναντούµε µια περίπτωση ενός 21χρονου µαθητή της εµπορικής, ενώ καµία στα 

1927, που δηλώνει το θάνατο του πατέρα του, που είναι υποδηµατοποιός. Η 

συµπεριφορά κι η στάση των µεσαίων στρωµάτων απέναντι στην εκπαίδευση και την 

κοινωνική ανέλιξη µέσω της εκπαίδευσης φαίνεται κι από αυτό το παράδειγµα. Σε 

αυτό συνηγορεί κι ο υπερδιπλασιασµός των δηµοσίων και δηµοτικών 

υπαλλήλων(εκτός από τους στρατιωτικούς), που από 2% περίπου στα 1927 

αυξάνονται σε 4,5% περίπου στα 1933.   

                                  Πίνακας 9. Άνδρες υπάλληλοι 

Επάγγελµα 1927 1933 

∆ηµόσιοι, δηµοτικοί 

υπάλληλοι 

4 8 

∆ηµοδιδάσκαλοι - 1 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι 4 8 

Μαθητές 4 3 

Μαθητές εµπορικής - 1 

Σύνολο 12 21 

Σύνολο δείγµατος 197 212 

 

            Πηγή: ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά 

 

        Η τελευταία επαγγελµατική κατηγορία που εξετάζω είναι οι έµποροι κι οι 

πωλητές τροφίµων κατά κύριο λόγο, αλλά κι άλλων προϊόντων ένδυσης κτλ.  

Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 ασχολείται µε το εµπόριο περίπου το 14,96% 

του άρρενα πληθυσµού άνω των 10 ετών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εξέτασα στο 

ληξιαρχείο από τους εµπόρους και καταστηµατάρχες ή πωλητές διαφόρων ειδών 

12,2% το 1927 και το 11,3% περίπου του δείγµατος το 1933. Το εµπόριο ήταν 

κατακερµατισµένο σε µικρές επιχειρήσεις ή καθόλου καταστήµατα(υπήρχαν και 

µικροπωλητές, γυρολόγοι κτλ). Για αυτό το λόγο η κρίση έπληξε τους µικρούς 

                                                 
69 Θάρρος 3-1-1931 
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εµπόρους. Από τις συγκρίσεις που κάνουµε εντύπωση προκαλεί η πτώση στην 

αντιπροσώπευση των καφεπωλών, που είναι ένα δείγµα για τις συνέπειες της κρίσης 

συγκυριακά στις εισαγωγές(ο καφές θεωρούνταν αποικιακό είδος). Σε αυτό αν δούµε 

λίγο το γενικότερο οικονοµικό πλαίσιο, διαπιστώνουµε ότι η αύξηση του 

δασµολογίου κι ο περιορισµός των εισαγωγών µετά τη στάση πληρωµών τον Απρίλιο 

του 1932 είχε πρόσκαιρα αντίκτυπο στα αποικιακά είδη που µετά το 1934 και την 

ανάπτυξη των διακρατικών συµφωνιών, έστω σε καθεστώς µεγαλύτερης κρατικής 

παρέµβασης και µικρότερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, άρχισαν και πάλι να 

οµαλοποιούνται. Οι καφεπώλες αποτελούν τον κύριο παράγοντα της πτώσης της 

αντιπροσώπευσης των απασχολούµενων στο εµπόριο συγκρίνοντας τα στοιχεία του 

1927 και αυτά του 1933. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 αντιπροσωπεύουν το 

1,5% περίπου του άρρενα πληθυσµού άνω των 10 ετών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

1927 αποτελούν το 2% περίπου του δείγµατος, ενώ µόλις το 0,47% περίπου στα 

στοιχεία του 1933. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι άνδρες που απασχολούνται 

στο εµπόριο   

                                  Πίνακας 10. Άνδρες απασχολούµενοι στο εµπόριο 

Επάγγελµα 1927 1933 

Γαλακτοπώλες 2 - 

Γυρολόγοι - 1 

Έµποροι 7 7 

Καπνοπώλες 2 4 

Καφεπώλες 4 1 

Κρεοπώλες - 1 

Μικροπωλητές 2 2 

Οινοπώλες 2 1 

Οπωροπώλες,λαχανοπώλες 2 3 

Παντοπώλες 1 2 

Υδροπωλητές 1 - 

Υποδηµατοπώλες - 1 

Υφασµατοπώλες 1 1 

Σύνολο 24 24 

Σύνολο δείγµατος 197 212 

Πηγή: ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά 
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     Η επαγγελµατική δοµή, όπως παρουσιάζεται στα αρχεία, είναι σύνθετη και 

προσανατολισµένη στις λειτουργίες της αστικής οικονοµίας. Οι απασχολήσεις στη 

βιοµηχανία, το εµπόριο και τη ναυτιλία αποτελούν τις κυρίαρχες κι είναι σύµφωνες 

µε την εκτίµηση ότι ο Πειραιάς αποτελεί το βιοµηχανικό κι εµπορικό κέντρο της 

χώρας στο µεσοπόλεµο. Από τα στοιχεία του ληξιαρχείου που συνέλεξα µπορούµε να 

υποθέσουµε κάποιες τάσεις, έχοντας υπόψη µας τις ιδιαιτερότητες της συλλογής 

στοιχείων, και µας βοηθούν να επεκτείνουµε ιστορική γνώση της περιόδου. Όµως, 

πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί και να τα εντάξουµε στο ιστορικό πλαίσιο της 

περιόδου και σε διάλογο µε τα άλλα στοιχεία της εποχής που εξετάζουµε. Κυρίως 

λειτουργούν συµπληρωµατικά και εµπλουτίζουν κι όχι υποκαθιστούν τη γνώση της 

ιστορίας της πόλης του Πειραιά. Εξετάζοντας στη συνέχεια την υγιεινή της πόλης, 

την κατοικία, αλλά και τα στοιχεία που προκύπτουν από τους θανάτους στον Πειραιά, 

θα συνεχίσω την ανίχνευση της κοινωνικής δοµής του Πειραιά, που δεν περιορίζεται 

µόνο στην επαγγελµατική απασχόληση, αλλά και στο βιοτικό επίπεδο, την κατάληψη 

στο χώρο, τις κοινωνικές ταυτότητες και νοοτροπίες. 
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   Κατοικία και υγιεινή της πόλης κατά το µεσοπόλεµο. Θάνατοι στον Πειραιά 

  

       Ο Πειραιάς είχε αξιόλογη δηµογραφική ανάπτυξη, ήδη πριν τη µαζική άφιξη των 

προσφύγων. Ο πληθυσµός της πόλης από 11.047 το 1870 φτάνει τις 71.507 το 1907 

και τις 131.170 το 1920. Η πόλη υποδέχεται πρόσφυγες κι εσωτερικούς µετανάστες. 

Η κρητική επανάσταση του 1866-1869 έφερε πρόσφυγες στην πόλη, που 

εγκαταστάθηκαν κατά κύριο λόγο στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, που αποτέλεσαν 

σταθερότερο εργατικό δυναµικό για την αναπτυσσόµενη βιοµηχανία. Ως το 1921, 

χρονιά που θεσπίστηκαν περιορισµοί για τη µετανάστευση στις Η.Π.Α. , ο Πειραιάς 

αποτελούσε σταθµό πριν τη φυγή στο εξωτερικό. Ο µετακινούµενος αυτός 

πληθυσµός έδινε τη δυνατότητα για περιστασιακή εργασία στη βιοµηχανία και 

ανέπτυξε διάφορες τεχνικές επιβίωσης και πολιτισµικής παραγωγής κατά το 

διάστηµα της παραµονής του. Οι γυναίκες και τα κορίτσια που έµεναν στα «κρητικά» 

απασχολήθηκαν στην κλωστοϋφαντουργία κι αποτελούν ένα από τους λόγους της 

ανάπτυξης του κλάδου στον Πειραιά κατά τη δεκαετία του 1870. Μέχρι και το 1930 

εφοδιάζουν µε εργατικό δυναµικό τη βιοµηχανία και διαµένουν κρητικοί και σε ίδιες 

αναλογίες άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στον Πειραιά 70 . Η αφαίρεση της 

δυνατότητας εξωτερικής µετανάστευσης, ενίσχυσε τις µετακινήσεις προς τον Πειραιά 

κατά τη δεκαετία του 1920 του πληθυσµού της υπαίθρου, αλλά και η κινητικότητα 

των προσφύγων, τάση που παρατηρήθηκε και προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Η πληθυσµιακή ανάπτυξη του Πειραιά είναι λογικό να επέφερε ανάπτυξη της πόλης 

και των οικηµάτων που στέγαζαν αυτό τον πληθυσµό. Οι σχετικά αποµονωµένες 

περιοχές του Πειραιά στα µέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να συνενώνονται και να 

συνδέονται µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και του λιµανιού, δηλαδή της αστικής 

επέκτασης. Η οικιστική επέκταση του Πειραιά ήταν ηπιότερη από αυτή της Αθήνας, 

αλλά φαίνεται στα 1920 να καλύπτει µία έκταση 542 εκτάρια, ενώ το αρχικό σχέδιο 

δόµησης της πόλης στα 1835 είχε 112 εκτάρια 71 . Η αυθαίρετη δόµηση ως 

αποκατάσταση των προσφύγων και των άλλων πληθυσµών που συνέρεαν στην πόλη, 

αλλά κι η επέκταση της βιοµηχανίας κυρίως βόρεια της σιδηροδροµικής γραµµής, 

επέφερε κι αντίστοιχους εργατικούς συνοικισµούς και γειτονιές. 
                                                 
70 Λήδα Παπαστεφανάκη «Όψεις της εργατικής εγκατάστασης στον Πειραιά στη δεκαετία του 1930», 
στο συλλογικό τόµο Χρήστος Λούκος (επιµέλεια) Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και 
βαλκανικές όψεις 19ος-20ος αιώνας , πρακτικά β συνεδρίου , Αθήνα , 1997, σελ 473-489ε̇ιδικά σελ 
478-479 
71 Λίλα Λεοντίδου Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά 1909-1940 , 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ , Αθήνα, 2001 , σελ 83-86 
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    Η κατάσταση των εργατικών κατοικιών στα 1920 δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Σε 

έρευνα του ΥΕΟ , που αρχίζει  τον Αύγουστο του 1920 κι εκδόθηκε το 1922, το 85% 

των εργατικών οικογενειών µένει σε ένα δωµάτιο(στην Αθήνα το ποσοστό είναι 

76%), που σηµαίνει µέσο δείκτη πυκνοκατοίκησης 4-5 άτοµα 72. Η κατάσταση των 

κτιρίων δεν είναι καθόλου καλή. Η εργατική στέγη χαρακτηρίζεται ως «θλιβερή», 

«άθλια», «αξιοθρήνητη» και κατονοµάζονται ως «υπόγειες τρώγλες», «ανήλιες», 

«υγρές», «τελείως σκοτεινές», «που αποπνέουν οσµές» 73 . Οι γειτονιές 

πυκνοκατοικηµένες όπως ήταν επέφεραν µολυσµατικές ασθένειες και τη φυσική 

εξάντληση των εργατών. Η άφιξη 101.185 προσφύγων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

απογραφής του 1928 (δηλαδή το 40,25% του απογραφέντος πληθυσµού της πόλης) 

επέκτεινε το πρόβληµα της κατοικίας κι όξυνε τις δυσκολίες στέγασης του 

πληθυσµού. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε νέες περιοχές, δηµιουργώντας 

ξεχωριστούς συνοικισµούς και συνετέλεσαν στη µεγέθυνση της πόλη. Τέτοιοι 

συνοικισµοί θεωρούνται τα Ταµπούρια(Κερατσίνι), η Νέα και Παλαιά Κοκκινιά, η 

∆ραπετσώνα 74. Οι συνοικισµοί αυτοί δεν ήταν αµιγώς προσφυγικοί, ούτε όλοι οι 

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε αυτούς τους οικισµούς. Ο Henry Morgenthau , που 

είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) , 

υποστήριζε ως τα τέλη Ιουλίου 1929 η Ε.Α.Π. είχε ανεγείρει πάνω από δέκα χιλιάδες 

κατοικίες στην Αθήνα και τα περίχωρά της. Αυτές οι κατοικίες αντιπροσώπευαν λίγο 

παραπάνω από το ένα τρίτο όσων χρειάζονταν επειγόντως αποκατάσταση 75 

    Η άφιξη ενός τόσο µεγάλου πληθυσµού ξεπερνούσε τις αστικές δοµές στέγασης 

της πόλης. Κάποιες όµως από αυτές τις υποδοµές χρησιµοποιήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν µε την άφιξη των προσφύγων. Παράδειγµα σε αυτό αποτελεί η 

∆ραπετσώνα Η περίπτωση της ∆ραπετσώνας διαφέρει από τους άλλος προσφυγικούς 

συνοικισµούς του Πειραιά, γιατί εδώ, στη δυτική πλευρά του λιµανιού, είχαν 

εγκατασταθεί από τις αρχές του αιώνα, όταν ακόµη η περιοχή ακατοίκητη, τρεις 

µεγάλες επιχειρήσεις της νέας φάσης ανάπτυξης της βιοµηχανίας: το Ναυπηγείο 

Βασιλειάδη αρχικά, το 1907 η τσιµεντοβιοµηχανία Ζαβογιάννη-Ζαµάνου (η 

µετέπειτα ΑΓΕΤ του Ανδρέα Χατζηκυριάκου και το εργοστάσιο Χηµικών Προϊόντων 

                                                 
72 Λίλα Λεοντίδου Ο.π. , σελ 132 ˙ Ξενοφών Ζολώτας Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως , 
Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα , 1964, σελ 102 
73 Βίκα Γκιζελή Κοινωνικοί µετασχηµατισµοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα 
1920-1930 , Επικαιρότητα, 1984 , σελ 90-91 
74 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 1928 : η Κοκκινιά έχει 33.201 κατοίκους, το Κερατσίνι 
10.827 , η ∆ραπετσώνα 17.652 στο Λίλα Λεοντίδου Ο.π. , σελ 330  
75 Henry Morgenthau  Η αποστολή µου στην Αθήνα , µτφ Σήφης Κασεσιάν , Τροχαλία , 1994, σελ 342 
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και Λιπασµάτων. Το 1913 µάλιστα η εταιρεία λιπασµάτων έχτισε εκεί εργατικές 

κατοικίες προκειµένου να στεγαστούν οι εργαζόµενοι της εταιρείας. Η προσφυγική 

εγκατάσταση, εποµένως, πραγµατοποιήθηκε δίπλα σε µια υπάρχουσα δοµή στη 

∆ραπετσώνα και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την επέκταση κι ανάπτυξη της 

βιοµηχανικής ζώνης στο δυτικό άξονα της πόλης πλέον  76. Κάποιοι από τους  

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν θεωρητικά προσωρινά και σε παραπήγµατα για να 

αντιµετωπίσουν τις ανάγκες τους. 

    Στο λιµάνι του Πειραιά σε κεντρικό σηµείο της πόλης εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες 

µε την άφιξή τους. Στα 1927 έχουµε αναφορές σε αυτά τα παραπήγµατα στην 

πλατεία Θεµιστοκλέους διότι η δηµοτική αρχή και τα αστικά στρώµατα επιδιώκουν 

την απελευθέρωση του χώρου, έτσι ώστε να χτιστεί υποκατάστηµα της Εθνικής 

Τράπεζας 77. Το θέµα επανέρχεται και στα 1929, που σηµαίνει ότι οι πρόσφυγες 

εξακολουθούσαν να µένουν σε τέτοιου τύπου οικήµατα και καταυλισµούς. Η 

ανάπτυξη της οικονοµικής δοµής της πόλης του Πειραιά επέφερε συγκρούσεις µε 

τους πρόσφυγες. Κι αυτό διότι οι ανάγκες του για στέγαση αφαιρούσε περιοχές για 

την ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Τα αστικά στρώµατα αντιδρούσαν 

σε αυτή την κατάσταση. Η απαλλοτρίωση για παράδειγµα χώρου στον Άγιο Γεώργιο 

στο Κερατσίνι για την αποκατάσταση των προσφύγων βρήκε αντίθετους τους 

εργοδότες, διότι υποστήριζαν ότι θα περιορίσουν τα συντελούµενα έργα στο λιµάνι 

του Πειραιά, γεγονός που θα βλάψει την οικονοµία της πόλης. Προτιµότερο 

υποστήριζαν ήταν να είναι κοντά στα εργοστάσια, έτσι ώστε να βρίσκουν θέσεις 

εργασίας και να αναπτυχθεί κι η βιοµηχανία, αφού «η νέα βιοµηχανική εποχή της 

Χώρας, είναι ταυτόσιµη µε την βιοµηχανικήν ανάπτυξιν του Πειραιώς» 78. Αυτό 

βέβαια ευνοούσε και την ανάπτυξη της βιοµηχανίας εκείνη την περίοδο για τη 

συγκράτηση των έτσι κι αλλιώς χαµηλών ηµεροµισθίων. Να επισηµάνουµε ότι σε 

αυτές τις παράγκες στεγάζονταν ή βρίσκονταν δίπλα σε εργαστήρια, µικρές 

βιοτεχνίες, µικροµάγαζα. Οι χρήσεις γης κι οι αστικές λειτουργίες διαπλέκονται και 

στους συνοικισµούς που πλειοψηφεί το προσφυγικό στοιχείο 79 . Οι µορφές 

αυτοστέγασης των προσφύγων συνοδευόταν και µε την προσπάθειά τους να 

καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες. Οι πολλαπλοί τρόποι εγκατάστασης 
                                                 
76 Λήδα Παπαστεφανάκη Ο.π. , σελ 480 
77 Θάρρος 30-8-1927, σελ 3 
78 Υπόµνηµα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά προς τον Υπουργό Υγιεινής, 
Προνοίας και Αντιλήψεως στο ∆ΕΒΕΠ , ∆εκέµβριος 1927 , σελ 1804 
79 Λήδα Παπαστεφανάκη «Όψεις της εργατικής εγκατάστασης στον Πειραιά στη δεκαετία του 1930», 
ο.π. , σελ 479 
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εκδηλώθηκαν και µε πολλαπλούς τρόπους αποκατάστασης. Η ανάπτυξη των 

υποδοµών της πόλης ιδιαίτερα µετά το 1925, αλλά κι η οριστική πλέον εγκατάσταση 

των προσφύγων στη χώρα µετά το ελληνοτουρκικό σύµφωνο φιλίας το 1930, 

καθόρισε σε µεγάλο βαθµό και την προσφυγική εγκατάσταση στον Πειραιά. Οι 

επινοήσεις κι οι δράσεις των προσφύγων πολλαπλασίασαν τις πολιτισµικές αναφορές 

µετά το 1930. Η παρουσία τους στην πόλη έγινε πιο εµφανής κι η «τακτοποίησή» 

τους πιο επιτακτική. Η ένταξή τους πλέον στο λαό-έθνος κι η επέκταση της κρατικής 

εξουσίας, ιδιαίτερα µετά το 1930 επέφερε µεγαλύτερη ανάγκη για την ενσωµάτωσή 

τους.     

    Συγκρίνοντας τις απόψεις των τοπικών αρχών και των «παραγωγικών τάξεων»,που 

προωθούσαν την κατασκευή του µεγάρου της Ε.Τ.Ε. κι εξύµνησαν το ρόλο της 

τράπεζας στο κέντρο µε τη στάση τους στο ζήτηµα των παραπηγµάτων, παραγκών 

και µικροµάγαζων των προσφύγων σε κεντρικό επίσης σηµείο του λιµανιού (πλατεία 

Καραϊσκάκη) διαπιστώνουµε τα πρότυπα ανάπτυξης των αστικών στρωµάτων της 

πόλης. Η εκδήλωση µιας πυρκαγιάς το 1929 επανέφερε το ζήτηµα της εγκατάστασης 

των προσφύγων, αφού εκεί υποτίθεται ότι βρίσκονταν προσωρινά. Οι ίδιοι που 

επαίνεσαν τη δηµιουργία του µεγάρου της Ε.Τ.Ε.  σε κεντρικό σηµείο της αγοράς του 

Πειραιά, έκαναν διάβηµα διαµαρτυρίας στον τότε πρωθυπουργό Βενιζέλο για την 

«αντιαισθητική» κι «ανθυγιεινή» κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί από τις παράγκες 

σε κεντρικό σηµείο της πόλης κι ότι πρέπει να αποτραπεί η εγκατάστασή τους εκ 

νέου και να επιστρέψουν τα εδάφη στο δήµο Πειραιά. Η πρόταση ήταν να 

εγκατασταθούν στη λαχαναγορά που υπάρχουν οικόπεδα του δήµου και δεν είναι σε 

κεντρικό σηµείο. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλα σηµεία του Πειραιά, όπως στην 

περιοχή γύρω από τον Άγιο ∆ιονύσιο, δηλαδή η κατεδάφιση των παραγκών, διότι κι 

άσχηµη εικόνα είναι κι εµποδίζει τη διέλευση των αυτοκινήτων, άρα των αστικών 

λειτουργιών της οικονοµίας. Η ανάπλαση όπως φαίνεται από τα παραπάνω είχε 

αστικά πρότυπα  και το δείγµα προόδου ήταν να είναι λειτουργικός κι «όµορφος» ο 

Πειραιάς στα κεντρικά σηµεία του, χωρίς όµως να λαµβάνεται µέριµνα για την 

καλύτερη εγκατάσταση των προσφύγων ή τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσής τους. Η 

επιδίωξη της ανάπτυξης του χρηµατιστικού κεφαλαίου απέκλειε τα µικροµάγαζα και 

τις παράγκες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες για ανάπτυξη της βιοµηχανίας και του 

εµπορίου µε µεγάλα κεφάλαια. Οι πρόσφυγες κι οι παραγκούχοι έπρεπε να 

συγκεντρωθούν σε χώρος της πόλης µε µικρότερη αξία  κι η εικόνα του κέντρου του 
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Πειραιά έπρεπε να διαπνέεται από το πνεύµα «προόδου» 80. Συµβολικά και πρακτικά 

η ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της αγοράς της πόλης εκτόπιζε τους φτωχούς 

πρόσφυγες στις παρυφές της πόλης, πέρα από τα κεντρικά σηµεία της καπιταλιστικής 

οικονοµίας.      

    Η εγκατάσταση των προσφύγων συνδέθηκε µε την οικονοµική τους 

δραστηριότητα. Ενώ συνήθως η κατοικία είναι συνέπεια της κοινωνικής θέσης, στην 

περίπτωση των προσφύγων συνέβη σε µεγάλο βαθµό το αντίστροφο 81 .  Μια 

κατηγορία προσφύγων εγκαταστάθηκε στα οικήµατα που κατασκεύασε το κράτος και 

µια δεύτερη οµάδα που το πρόβληµά της αντιµετωπίστηκε από την κρατική πολιτική 

επίταξης των ακινήτων . Μια τρίτη κατηγορία, πιο σηµαντική αριθµητικά από τις δύο 

προηγούµενες, που συµπεριλαµβάνει όλους εκείνους που εγκαταστάθηκαν µε δικά 

τους µέσα και δική τους φροντίδα, χωρίς κρατική παρέµβαση ή βοήθεια. Είναι 

εκείνοι που αυτοστεγάστηκαν 82. Λόγω πολιτικών και πολιτισµικών στόχων και 

καταβολών φαίνεται ότι προκρίθηκε η λύση για αυτοστέγαση και την απόκτηση 

µικρής ιδιοκτησίας. «Η µικρή ιδιοκτησία εθεωρείτο αντίδοτο στην 

επαναστατικοποίηση του προλεταριάτου κι εγγύηση κοινωνικής σταθερότητας. 

Εξάλλου, η διαδικασία απόκτησής της – µέσα από τη διεκδίκηση προνοµιακής 

µεταχείρισης ή νοµιµοποίησης της αυθαίρετης δόµησης- προσέδενε τα λαϊκά 

στρώµατα στον κρατικό πατερναλισµό και προκαλούσε τη συντεχνιακή κατάτµηση 

των επιδιώξεων και των αγώνων τους. Εφόσον όµως η µικρή ιδιοκτησία αποτελούσε 

σηµείο κοινωνικής καταξίωσης, έγινε και στόχος αυτόνοµης κι έµπρακτης 

διεκδίκησής της µέσω της αυθαίρετης αυτοστέγασης. Από αυτή την άποψη, η 

ιδεολογική της λειτουργία ήταν διφορούµενη: αφενός επιβάρυνε την ίδια την 

εργατική τάξη µε τα έξοδα της αναπαραγωγής της ˙αφετέρου, έστω κι αν δεν 

αµφισβητούσε την αρχή της ιδιοκτησίας, µπορούσε να στηρίζει, παρέχοντας την 

αναγκαία ελάχιστη ασφάλεια, την αντίσταση των κατώτερων τάξεων»83. Τα εργατικά 

στρώµατα επινοούσαν διάφορες στρατηγικές γύρω από την εργασία για να 

επιβιώσουν ή για να καλυτερεύσουν τις συνθήκες ύπαρξής τους. Η ιδιοκτησία της 

κατοικίας λειτουργούσε ως πολιτισµικό σύµβολο και δείκτης κοινωνικής ανέλιξης. 

Πόσο µάλλον που σύµφωνα µε την έρευνα του ΥΠΟ που εκδόθηκε στα 1922 στις 

εργατικές συνοικίες του Πειραιά, σε κάθε κάτοικο το 85% των οικογενειών µένουν 

                                                 
80 Χρονογράφος , 26/1/1929 
81 Βίκα Γκιζελή Ο.π. , σελ 189 
82 Βίκα Γκιζελή Ο.π. , σελ 142 
83 Αντώνης Λιάκος Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του µεσοπολέµου , ο.π , σελ 38 
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σε ένα δωµάτιο, ενώ από τους 5143 εργάτες του δείγµατος δεν υπάρχει ούτε ένας 

ιδιοκτήτης 84.   

    Η µικρή ιδιοκτησία στη στέγη αποτελούσε αίτηµα και των εργατικών στρωµάτων.     

«Η Γ.Σ.Ε.Ε. µε υπόµνηµα στην κυβέρνηση ζητά την οργάνωση αυτόνοµου 

οργανισµού για τη λαϊκή στέγη, προτείνοντας τα αρχικά του κεφάλαια να προέλθουν 

από τα καλυµµάτων της εθνικής τράπεζας(110.000.000δρχ ζητούν). Απαλλοτριώσεις 

και δάνειο 10.000.000 δρχ για την ίδρυση του «Σπιτιού του εργάτη» σε κεντρική 

επιτροπή υποδεικνυόµενη από τη Γ.Σ.Ε.Ε.» 85 . Από πολλές πολιτικές και 

πολιτισµικές αναφορές η λαϊκή στέγη προτεινόταν ως η καλύτερη λύση για την 

αποκατάσταση των προσφύγων και κοντά σε αυτούς και των υπόλοιπων φτωχών 

στρωµάτων της πόλης. Φιλοδοξία της µεσαίας τάξης κι όνειρο ακριβό των απόρων 

τάξεων, το όραµα ενός σπιτικού συγκεκριµενοποιείται στη συνείδηση των ατόµων 

στην απόκτηση µιας ιδιωτικής κατοικίας που να τους ανήκει ολοκληρωτικά 86. 

Παράλληλα κι οι υγειονοµικές υπηρεσίες της πόλης το θεωρούσαν τρόπο 

καλυτέρευσης και των συνθηκών υγιεινής της πόλης και των φτωχογειτονιών της.  

«Ο ιατρός για το θέµα της υγιεινής στον Πειραιά σηµειώνει ότι η τεράστια αύξησις 

του πληθυσµού και η έκτασις της πόλεως εδηµιούργησαν συνθήκας δυσµενείς δια 

την κοινωνική υγιεινήν. Ανέφερε το παλαιόν δίκτυον των υπονόµων, τα υπόπτου 

καθαριότητας βυτία πόσιµου ύδατος και την ατελή περισυλλογήν των 

απορριµµάτων…. Περαιτέρω, είπεν ότι η έλλειψις λαϊκών κατοικιών συντελεί, ώστε 

ο πτωχός λαός ν’ αντιµετωπίζει δυσχερείς υγιεινάς συνθήκας» 87. Πολιτικά αυτό 

σηµαίνει ότι αιχµή της δραστηριότητας πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών 

της εργατικής οικογένειας, µέσω ατοµικών λύσεων επίλυσης των κοινωνικών 

ανισοτήτων που βιώνουν, δείγµα του οποίου είναι κι η προσδοκία απόκτησης µικρής 

ιδιοκτησίας. Υποδηλώνει όµως και την πολιτική στόχευση του κράτους και µε 

πρόσθετο στήριγµα το λόγο των επιστηµόνων. 

   Η άφιξη των προσφύγων στον Πειραιά κι η εγκατάστασή τους σε χώρους χωρίς 

υποδοµές υγιεινής αλλά και σε πολλές περιπτώσεις η προσωρινή στέγασή τους 

κυριολεκτικά σε όποιο σηµείο µπορούσαν επέδρασε στην επέκταση των 

µολυσµατικών ασθενειών κι άσχηµων συνθηκών διαβίωσης, µε ιδιαίτερη ένταση 

τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του 1930. Μια έκθεση της ΚτΕ για τους πρόσφυγες στα 

                                                 
84 Λίλα Λεοντίδου Ο.π. , σελ 132-134 
85 Θάρρος , 11-10-1930 , σελ 1 
86 Βίκα Γκιζελή Ο.π. , σελ 117 
87 Θάρρος , 2-2-1931, σελ 2-3 
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1926 διαπίστωνε ότι στα 1923 ο εξανθηµατικός τύφος είχε εξαπλωθεί σε όλα τα 

λιµάνια και τις πόλεις στο εσωτερικό της Ελλάδας «κι είναι θαύµα που οι 

Υγειονοµικές Υπηρεσίες µπόρεσαν να τον αναχαιτίσουν µέσα σε λίγους µήνες. 

Εκκλησίες, σχολεία, δηµόσια κτίρια, κινηµατογράφοι, αποθήκες, υπόστεγα, όλα 

είχαν επιταχθεί για να στεγάσουν τους πρόσφυγες. Ένας µεγάλος αριθµός ιδιωτικών 

κατοικιών επίσης. ∆ύο χρόνια µετά οι σταθµοί του σιδηροδρόµου ήσαν φραγµένοι 

και τέσσερα χρόνια µετά υπάρχουν πρόσφυγες που στεγάζονται σε αντίστοιχα, 

χειµώνα-καλοκαίρι» 88 . Οι παλιές πρακτικές αφοµοίωσης κι ενσωµάτωσης των 

εργατικών στρωµάτων στον κοινωνικό ιστό ξεπεράστηκαν από τον όγκο του 

πληθυσµού που ήρθε. Το κράτος έπρεπε να σχηµατοποιήσει και να εφαρµόσει 

πολιτικές άµεσης αποκατάστασης. Τα παλαιά κτίρια στα οποία κατοικούσαν εργάτες 

ήταν έτσι κι αλλιώς σε άσχηµη κατάσταση. Σύµφωνα µε την έρευνα του ΥΕΟ, που 

άρχισε στα 1920, οι συνδεδεµένες κατοικίες µε το δίκτυο πόσιµου νερού στον 

Πειραιά ήταν 216 από τις 1000 που εξετάστηκαν 89. Η δικτατορία του Παγκάλου 

υπέγραψε τη σύµβαση µε την Ούλεν για την παροχή νερού στην πρωτεύουσα και τα 

περίχωρά της. Αντιδράσεις έντονες προκλήθηκαν για τη διενέργεια των έργων της 

Ούλεν και για την ποιότητά τους µε ιδιαίτερη ένταση στα 1927. Ο αστικός τύπος του 

Πειραιά κατόπιν ζητάει συγγνώµη γιατί δε γνώριζε τα συντελούµενα έργα της 

εταιρείας, αν και πολλές περιοχές, σχεδόν όλη η πόλη δεν είχε πόσιµο νερό από το 

δίκτυο ύδρευσης 90. Η ύδρευση του Πειραιά αρχίζει να βελτιώνεται δια έργων το 

1928(έργα στα φρεάτια του Ρέντη) και δια χηµικών αναλύσεων είναι κατάλληλο προς 

πόση. Αισιοδοξία εκφράζεται για επέκταση των έργων βελτιώσεως κι επέκτασης του 

δικτύου ύδρευσης στον Πειραιά 91. Τελικά  Ούλεν θα ολοκληρώσει τα έργα στο 

Μαραθώνα στα 1931, επεκτείνοντας το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας και των 

περιχώρων της. 

    Οι µολυσµατικές ασθένειες κι οι επιδηµίες ήταν πρόβληµα για τα εργατικά 

στρώµατα και τους πρόσφυγες, εξαιτίας του µεγάλου βαθµού συγκέντρωσης είτε 

στην εργασία είτε στους συνοικισµούς.  Στα 1930 η υγειονοµική κατάσταση του 

Πειραιά εµφανίζεται από τους ιθύνοντες άριστη. «Ο διευθυντής της Υγειονοµικής 

Υπηρεσίας Πειραιώς ανακοίνωσε ότι η υγιεινή της πόλεώς µας βρίσκεται σ’ αρίστη 

                                                 
88 Κοινωνία των Εθνών. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Γενεύη 1926 , µτφ Φιλοκτήτης 
και Μαρία Βεϊνόγλου , Τροχαλία , 1997, σελ 13 
89 Βίκα Γκιζελή  Ο.π. , σελ 101 
90 Θάρρος , 29-11-1297 
91 Χρονογράφος 30-1-1928, σελ 1 
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µέχρι στιγµής κατάσταση. Καµία επιδηµία δεν έκανε την εµφάνισή της. Κάποια 

φαινόµενα τυφοειδούς πυρετού χαρακτηρίζονται ως µεµονωµένα κι οφείλονται σε 

µολυσµένες τροφές κυρίως λαχανικά…Υπό των υγειονοµικών συνεργείων 

λαµβάνονται µέτρα προληπτικά και κυρίως εξέταση του πόσιµου νερού του Πόρου 

και των φρεάτων της Ν. Κοκκινιάς., δια δε των πανωλών εφαρµόζονται εις τας 

νοσογόνους εστίας µέτρα απολυµαντικά των υπονόµων, µυοκτονία, εµβολιασµός των 

εργατών των µεγάλων εργοστασίων, εξυγιαντικά µέτρα των συνοικισµών 

∆ραπετσώνας, Κοκκινιάς, εµβολιασµός των αφικνούµενων επιβατών και των 

ναυτεργατών δι’ αντιπανωλικού ορρού, µυοκτονία επί των καταπλέοντων 

ατµοπλοίων και δια την νόσο ευλογίαν, η οποία προσβάλλει τα παιδιά, εµβολιασµός 

δια δαµαλίδος» 92. Η ιατρική προχωρούσε και πλέον µπορούσε να αντιµετωπίζει 

κάποια κρούσµατα είτε προληπτικά, είτε µε φαρµακευτική υποστήριξη. «Τυφοειδής 

πυρετός εν τη πόλει µας. Λόγω των αυξανόµενων κρουσµάτων, κάνει έκκληση για 

προληπτικά της νόσου µέτρα όπως η χρήση γαλλικών χαπιών Bilivaccin» 93 . 

Εξετάζοντας και ένα δείγµα των θανάτων του 1927 και 1933 παρατηρούµε ότι έχουν 

αυξηθεί οι ιατρικοί λόγοι, που καθορίζουν την αιτία θανάτου, αλλά και τα µέτρα 

πρόληψης επιδηµιών.  

     Η τάση για σύνδεση της ιατρικής στα λαϊκά κι εργατικά στρώµατα προβαλλόταν 

κι από τις υγειονοµικές αρχές και τα νοσοκοµεία. Το θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός 

Πειραιώς» σε επιστολή του προς το Ε.Κ.Π.  δίνει 75 εισιτήρια για δωρεάν εξέταση 

των µελών του 94. Αυτή άλλωστε ήταν κι η προσδοκία της κυβέρνησης του Βενιζέλου 

στα 1929, στόχο που τον προέβαλε ως εθνικό και συνδεδεµένο µε την «αύξησιν της 

παραγωγής και την αύξηση του εθνικού εισοδήµατος» 95. Η ιατρικοποίηση των 

εργατικών στρωµάτων εξασφάλιζε σύµφωνα µε τα ηγετικά αστικά στρώµατα την 

ανάπτυξη του καπιταλισµού, αλλά και των ταξικών σχέσεων και δυνάµεων που 

καρπώνονται αυτή την ανάπτυξη. Τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού 

υιοθετούσαν τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και της υγειονοµικής 

κατάστασης, λόγω των πολλών απωλειών και κακουχιών που είχαν.        

                                                 
92 Θάρρος , 3-6-1930 ,σελ 4 
93 Θάρρος , 11-6-1930 
94 Ποικίλα έγγραφα κι αλληλογραφία του Ε.Κ.Π. στο Φάκελο Α1( Ι ) του αρχείου του Ε.Κ.Π. , 7-4-
1928 
95  Ελεύθερο Βήµα 8-5-1929 στο Στέφανος Στεφάνου Πολιτικαί υποθήκαι Ελευθερίου Βενιζέλου 
ανθολογηθείσα από τα κείµενα αυτού , τόµος Β, Αθήνα, 1969, σελ 410 
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  Κατά το 1927 είχαµε γεννήσεις 7700 και θανάτους 4817 96. Εξετάζοντας ένα δείγµα 

225 ληξιαρχικών πράξεων θανάτου από τον Ιανουάριο του 1927 και τους πρώτους 

253 του 1933, διαπιστώνουµε ότι η παιδική θνησιµότητα είναι σε υψηλά επίπεδα, 

αφού αφορούσαν λίγο παραπάνω από το 1/3 των θανάτων.  Συγκεκριµένα, οι θάνατοι 

ανηλίκων κάτω των δέκα ετών στα 1927 αποτελούν το 37,3% περίπου του δείγµατος, 

ενώ στα 1933 το 34,3% 97 . Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ηλικιακή κι έµφυλη 

διαφοροποίηση των θανάτων κι η κατά προσέγγιση ποσοστιαία µεταβολή τους. 

 

             Πίνακας 11. Θάνατοι ανηλίκων, ανδρών και γυναικών στον Πειραιά 

       

Θάνατοι 1927 %µεταβολή 

1927 

1933 %µεταβολή 

1933 

Ανήλικοι 80 35,6 85 33,6 

Άρρενες 70 31,1 89 35,2 

Γυναίκες 75 33,3 79 31,2 

Σύνολο 225 100 253 100 

 

       Πηγή: ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο Ληξιαρχείο Πειραιά 

    

   Η πιο συχνή αιτία θανάτου για τα ανήλικα είναι η βρογχοπνευµονία, η γρίπη, η 

πνευµονία. Οι ασθένειες είναι πιθανό να οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κακή 

διατροφή µε συνέπεια την πτώση του ανοσιοποιητικού. Η πενικιλίνη άρχισε να 

χρησιµοποιείται ουσιαστικά µετά το β Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτό φαίνεται κι από µία 

ιατρική γνωµάτευση στα 1933 όπου συγχέει την αθρεψία µε τη γρίπη, αλλά και µε 

ασθένεια του εντέρου. Τους πρώτους µήνες του 1933 επειδή η κρίση είναι στο 

αποκορύφωµά της εµφανίζονται 3 θάνατοι από αθρεψία, που δεν υπήρχαν στα 1927. 

στην πρώτη περίπτωση αφορά έκθετο, στην άλλη γνωρίζουµε ότι ο πατέρας είναι 

εργάτης. Η βρογχοπνευµονία επίσης κι η γρίπη εµφανίζουν µεγάλη αύξηση στη 

θνησιµότητα των ανηλίκων, αφού από 37,5% περίπου στα στοιχεία του 1927, 

                                                 
96 96 Χρονογράφος 1-1-1928, σελ 13. Να συµπληρώσω ότι σύµφωνα µε την ίδια στατιστική του 
ληξιαρχείου Πειραιά είχαµε 26 διαζύγια και 40 υιοθεσίες. 
97 Ανήλικους θεωρώ κάτω των 10 ετών, διατηρώντας το διαχωρισµό της απογραφής του 1928 κι 
εξετάζοντας την ηλικιακή κατάταξη των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου. Από έντεκα 
µέχρι και δεκαοκτώ συνάντησα περιπτώσεις, που αναφέρονται ως µαθητές. Στην παραγωγική 
διαδικασία η νεαρότρη ηλικία που συνάντησα ήταν µία δεκαεφτάχρονη καπνεργάτρια, µία 
δεκαεφτάχρονη που δηλώνεται στην κατηγορία «οικιακά» και ένα δεκαεφτάχρονο υποδηµατοποιό.   
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αντιπροσωπεύουν το 49,3% των θανάτων των ανηλίκων στα 1933. Η ατελής 

διάπλαση και η παιδική ατροφία είναι επίσης συχνές αιτίες θανάτου. Τέλος, η 

µυνηγγίτιδα, κυρίως ως συνέπεια της φυµατίωσης(φυµατιώδης µυνηγγίτιδα, 

φυµατίωση πνευµόνων κτλ προσδιορίζεται ιατρικά και λεπτοµερειακά η συνέπεια της 

φυµατίωσης). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πιο συχνές αιτίες θανάτου των 

ανηλίκων 

                              

                    Πίνακας 12. Αιτίες θανάτου ανηλίκων κάτω των δέκα ετών 

Αιτία θανάτου 1927 %µεταβολή 

1927 

1933 %µεταβολή 

1933 

Αθρεψία - - 3 3,7 

Ατροφία 9 11,2 13 16 

Βρογχοπνευµονία, γρίπη, 

πνευµονία 

30 37,5 40 49,3 

Εντερίτιδα, 

γαστρεντερίτιδα,δυσεντερία 

11 13,8 6 7,5 

∆ιφθερίτιδα - - 3 3,7 

Μυνηγγίτιδα, φυµατιώδης 

µυνηγγίτιδα, φυµατίωση 

πνευµόνων 

12 15 5 6,2 

Άλλη αιτία θανάτου 

(ίκτερος, οστρακιά, τύφος, 

αµυγδαλίτιδα, ασφυξία κτλ)  

18 22,5 11 13,6 

Σύνολο 80 100 81 100 

 

 Πηγή: ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στο ληξιαρχείο Πειραιά. Στα στοιχεία του 1933 έχουµε 4 

θανάτους που δεν αναφέρουν αιτία θανάτου κι εποµένως, αφαιρώντας αυτούς το δείγµα περιορίζεται 

σε 81 ανηλίκους από 85 που παρουσιάζονται. 

 

      Στους θανάτους των ενηλίκων µπορούµε να δούµε το ποσοστό των προσφύγων, 

αφού δηλώνεται η καταγωγή τους. Σύµφωνα µε τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου οι 

άνδρες πρόσφυγες αντιπροσωπεύουν το 37,4% περίπου του ανδρικού πληθυσµού στα 

1927, ενώ οι γυναίκες το 38,4% περίπου. Στα 1933 οι πρόσφυγες µέσω του δείγµατος 

των θανάτων αντιπροσωπεύουν το 33,7% των ανδρών και το 31,4% των θανάτων 
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των γυναικών. Η διαφορά αυτή µπορεί να µας οδηγήσει στην υπόθεση ότι τα πρώτα 

χρόνια οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων κι οι κακουχίες που είχαν περάσει 

προκαλούσε περισσότερους θανάτους. Η άλλη υπόθεση είναι ότι προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1920 και µετά την οριστική αδυναµία επιστροφής στην πατρίδα τους, 

άρχισαν να επιλέγουν τον τόπο διαµονής τους και κάποιοι, εξαιτίας και της κρίσης 

και της ανεργίας, υπάρχει περίπτωση να έφυγαν από την πόλη ή να παρέµειναν στην 

επαρχία.. Άλλωστε, είδαµε ότι ακόµη υπήρχαν στον Πειραιά στα 1929 οικισµοί και 

παράγκες, που έπρεπε να εξωραϊστούν.  

  Στα 1933 φαίνεται ότι οι ενδηµικές ασθένειες και κυρίως η φυµατίωση έχουν κάπως 

υποχωρήσει. Έτσι, στα 1927 οι θάνατοι από φυµατίωση αφορούν το 26,5% των 

ανδρών κι οι µισοί από αυτούς είναι πρόσφυγες, ενώ στα 1933 αποτελούν το 12,5% 

του δείγµατος των θανάτων και το ποσοστό των προσφύγων είναι κοντά στη 

συνολική παρουσία τους, δηλαδή 36,3%. Στις γυναίκες το 1927 οι θάνατοι από 

φυµατίωση αντιπροσωπεύουν το 22% του δείγµατος, ενώ το ποσοστό των γυναικών 

προσφύγων ήταν κατά πολύ µεγαλύτερο, δηλαδή το 62,4%. Από τη διαφορά αυτή 

προκύπτει και η έµφυλη διαφοροποίηση των γυναικών, που περιορίζονται 

περισσότερο στους συνοικισµούς κι είναι κάπως πιο αποµονωµένες και 

περιθωριοποιηµένες από τις ντόπιες γυναίκες, αλλά και τους άνδρες πρόσφυγες. Η 

έκθεση για τους πρόσφυγες της ΚτΕ στα1926, διαπίστωνε ότι «δυστυχώς οι 

περιπτώσεις της φυµατίωσης θεραπεύονται στο σπίτι, µε αποτέλεσµα να διαδίδεται η 

ασθένεια. Αυτό είναι σοβαρό πρόβληµα, διότι τα ελάχιστα σανατόρια που διαθέτει  

Μακεδονία κι η υπόλοιπη Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεµάτα από ασθενείς» 98 Στα 

1933 η αιτία θανάτου της φυµατίωσης αποτελεί το 9,5% των γυναικών που 

πεθαίνουν, ενώ οι γυναίκες πρόσφυγες είναι 42,8%. Οι συνθήκες διαβίωσης στους 

συνοικισµούς των προσφύγων φαίνεται να είναι πιο ανθυγιεινές κι ότι η 

περιθωριοποίησή τους περιορίστηκε από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1930. 

   Στους θανάτους που παρουσιάζονται στον Πειραιά έχουµε αύξηση των εργατών 

στα 1933 σε σχέση µε το 1927, αλλά κι αύξηση της αντιπροσώπευσης ανέργων-

άεργων. Το γεγονός αυτό συµπληρώνει λίγο τη γνώση µας για την επαγγελµατική 

δοµή της πόλης, αλλά και τις συνέπειες της κρίσης τους πρώτους µήνες του 1933. 

Στα στοιχεία του 1933 συναντούµε κι επαίτη, που δηλώνεται από φιλανθρωπικό 

ίδρυµα, που απουσιάζει στα 1927. Έτσι, το 1927 οι άνεργοι αντιπροσώπευαν το 5,9% 

                                                 
98 Κοινωνία των Εθνών. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Γενεύη 1926 , ο.π. , σελ 82 
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των θανάτων, ενώ το 1933 το ποσοστό τους αυξάνεται στο 10,2% του δείγµατος. Οι 

θάνατοι στα νοσοκοµεία είναι περισσότεροι κι αφορούν σε µεγάλο βαθµό και τους 

ανέργους. Οι εργάτες σύµφωνα µε τα στοιχεία των θανάτων των ανδρών στα 1927 

αποτελούν το 17,6% του δείγµατος, ενώ στα 1933 οι εργάτες αντιπροσωπεύουν το 

20,5% του δείγµατος. Οι µισοί σχεδόν από αυτούς είναι πρόσφυγες, γεγονός που 

δείχνει την υποβάθµιση των προσφύγων εργατών, ως κατώτατη βαθµίδα στην 

κοινωνική ιεραρχία.  

   Οι θάνατοι στα 1933 φαίνεται να έχουν πολλαπλάσιες αιτίες από αυτές του 1927. 

Αυτό σηµαίνει ανάπτυξη της ιατρικής σε λόγους, αλλά και στη διαδικασία νεκροψίας. 

Ασθένειες όπως η µυοκαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα γαστροραγία στοµάχου , επιληψία, 

αλλά και πιο λεπτοµερειακές όπως ηµιπληγίας µετά ουραιµίας, καρκίνος του 

οισοφάγου, καρκίνος λάρυγγα, αδενοκαρκίνωµα, καρκίνος πνεύµονα εµφανίζονται 

για πρώτη φορά. Ιδιαίτερα για τον καρκίνο υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις και 

συγκεκριµένων οργάνων από αυτές του 1927, όπως επίσης έχουµε και περίπτωση 

µετεγχειριτικής κατάληξης που δεν υπάρχει στα 1927.  

     Φαίνεται ότι η προσπάθεια επέκτασης της ιατρικής στα λαϊκά στρώµατα κι οι 

συνθήκες υγιεινής να εµφανίζουν τάσεις ανάπτυξης. Η βελτίωση των συνθηκών 

υγιεινής σχετιζόταν από τα αστικά στρώµατα µε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 99. 

Η ιατρικοποίηση των φτωχών στρωµάτων ήταν δείγµα πολιτισµού για ένα έθνος. «Η 

ελληνική αντιφθισική εταιρία (τµήµα Πειραιώς) απεφάσισε να κάµη έναρξιν σειράς 

κατάλληλων διαλέξεων προς εκλαϊκευση των κανόνων υγιεινής» 100. Η ρώµη των 

εργατών ήταν συνυφασµένη και µε την ανάπτυξη της οικονοµίας, αλλά και πολιτική 

επιδίωξη.  Η ενσωµάτωση των προσφύγων στον εθνικό ιστό κι ως µέρος του λαού-

έθνους µε ιδιαίτερες ανάγκες, που πήγαζαν από τις περίπλοκες διαδικασίες γνώσης 

της ταυτότητάς τους, πρόκριναν τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Άλλωστε, 

«οι φόβοι για την υγιεινή των πόλεων συνδυάζονται µε ανάγκες της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης και πιέσεις του βιοµηχανικού κεφαλαίου για ανάπτυξη στο χώρο» 101. Κι 

η ανάπτυξη του βιοµηχανικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα έντονη και µετά από την 

                                                 
99 Ο Henry Morgenthau υποστήριζε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ότι «η φυµατίωση είναι 
ενδηµική σε ολόκληρη τη χώρα κι απειλεί το µέλλον της φυλής αν δε βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο» 
στο Η αποστολή µου στην Αθήνα , ο.π. , σελ 348. ο περιορισµός της συνεπώς θα εκλαµβανόταν ως 
σύµπτωµα «προόδου».  
100 Ποικίλα έγγραφα κι αλληλογραφία του Ε.Κ.Π. Εργατικού Κέντρου Πειραιά 2 Απριλίου 1928 στο 
Φάκελο Α1( Ι ) του αρχείου του Ε.Κ.Π. 
101 Λίλα Λεοντίδου Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά.1909-1940 , 
ο.π . , σελ 24 
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άφιξη των προσφύγων κι ως το τέλος της δεκαετίας του 1920, αλλά κι από το 

ξεπέρασµα της οικονοµικής κρίσης και σε συνθήκες κρατικού προστατευτισµού του 

εγχώριου βιοµηχανικού προϊόντος, ιδιαίτερα µετά τους πρώτους µήνες του 1933.  

   Οι βελτιώσεις στην υγιεινή της πόλης δεν ανέτρεψε το χαµηλό βιοτικό επίπεδο 

διαβίωσης των εργατικών στρωµάτων, αλλά φαίνεται να ανέβασε σε υψηλότερο 

επίπεδο τις προσδοκίες και τον καθορισµό του. Στα 1934 στη συζήτηση για τον 

προϋπολογισµό της κυβέρνησης Τσαλδάρη αναφέρεται ότι για τη στέγη των εργατών 

δε δόθηκε τίποτα από το δις των εξόδων. Μέχρι και τα αστικά στρώµατα ζητούσαν 

να αρχίσει το πρόγραµµα στέγασης σε ανθρώπινα οικήµατα σε Αθήνα-Πειραιά, εκ 

των οποίων εργατών οι 10.000 στεγάζονται σε «πραγµατικές τρώγλες». Και στην 

Αθήνα και στον Πειραιά οι εργάτες, πρόσφυγες ή όχι, «στεγάζονται εις τενεκεδένια 

σπίτια ως τρωγλοδύται, εις σπίτια εις τα οποία κανείς νοικοκύρης δεν βάζει ούτε τα 

κουνέλια του, ούτε τα ζώα του» 102. Φαίνεται µε βάση τα γενικότερα στοιχεία ότι τα 

οικήµατα αυτού του τύπου που στέγαζαν τα εργατικά στρώµατα ήταν πολύ 

περισσότερα από 10.000 στην Αθήνα και τον Πειραιά. Τα αστικά στρώµατα έβλεπαν 

στη βελτίωση της στέγης των εργατών µε κρατικές δαπάνες, ανάπτυξη της 

οικονοµίας µε αστικούς όρους και περισσότερα κέρδη. Παράλληλα, κατ’ αυτό τον 

τρόπο θα µειωνόταν κι η ανεργία, που αποτελούσε κοινωνική πληγή και ως συνέπεια 

της κρίσης. Τέλος, µέσα από το λόγο των αστικών στρωµάτων, διακρίνουµε το 

διαχωρισµό ανάµεσα σε εργάτες και «νοικοκύρηδες», κατατάσσοντας τους εργάτες 

στην κατώτερη βαθµίδα της κοινωνικής ιεραρχίας. 

   Η κατάσταση της εργατικής κατοικίας παρουσιάζει µικρή βελτίωση σε σχέση µε 

την ανάκαµψη ης οικονοµίας µετά την κρίση και την ανάπτυξη κυρίως από τα 1933 

και µετά. Μια έρευνα του 1940 από το ΙΚΑ σε συνεργασία µε το υπουργείο 

δηµοσίων έργων , διαπίστωσε ότι το 57% από τις 60.000 του δείγµατος στην Αθήνα, 

στον Πειραιά και την Ελευσίνα είχε µόνο ένα δωµάτιο(71% στην Κοκκινιά, 54,6% 

στη ∆ραπετσώνα) 103. Στους προσφυγικούς συνοικισµούς η συγκέντρωση ήταν 

µεγαλύτερη, αν κι από τη δεκαετία του 1930 οι πρόσφυγες άρχισαν να ανήκουν σε 

διαφορετικά στρώµατα του πληθυσµού και δε θεωρούνταν ή δρούσαν οµοιογενώς. 

Αυτό φαίνεται κι από την πολιτική τους συµπεριφορά, αλλά και την κοινωνική τους 

δραστηριότητα. Η κατοικία αποτέλεσε ένα χαρακτηριστικό αυτής της 

διαφοροποίησης. Οι πολλαπλές κοινωνικές πρακτικές επιβίωσης πολλαπλασίασαν τις 

                                                 
102 ∆ΕΒΕΠ , 5 Οκτωβρίου 1934 , σελ 33-34 
103 Λίλα Λεοντίδου Ο.π. , σελ 217 
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πολιτικές δράσεις διαχείρισης του κοινωνικού χώρου. Η κρίση όξυνε τις αντιθέσεις 

για το µοίρασµα του πλούτου και τις διαφορετικές εντάξεις στον πολιτισµό των 

φτωχότερων στρωµάτων, που ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για την οικονοµική ανάπτυξη 

της δεκαετίας του 1920. Οι διεκδικήσεις είχαν εξελιχθεί σε ανώτερο επίπεδο, 

περιλαµβάνοντας περισσότερες δράσεις και αιτήµατα σε ευρύτερο επίπεδο. Η 

ανάπτυξη της οικονοµίας συνέβαλε στην αύξηση των σηµείων του πολιτισµού. 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Η οργάνωση της εργασίας στο λιµάνι του Πειραιά 
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    Το λιµάνι αποτελεί σηµαντικό σηµείο αναφοράς και οικονοµικής δραστηριότητας 

για την πόλη του Πειραιά. Κατά την ανάπτυξη της πόλης και της οικονοµίας στη 

δεκαετία του 1920, εκτελούνται έργα βελτίωσης των υποδοµών του λιµανιού. Η 

βελτίωση της διεξαγωγής του εµπορίου και των συγκοινωνιών δια θαλάσσης 

επέβαλαν νέα έργα βελτίωσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης των αστικών υποδοµών της 

οικονοµίας. Στις 16 Μαρτίου 1924 γίνονται τα εγκαίνια της ενάρξεως των µεγάλων 

έργων του λιµανιού από το γαλλικό όµιλο Ersan, δαπάνης 550 εκ. δρχ. κι άρχισαν οι 

βελτιώσεις στις προβλήτες , στα µηχανήµατα, στους χώρους αποθήκευσης, στη 

δηµιουργία των βάσεων της διεξαγωγής του ελεύθερου εµπορίου και της εφαρµογής 

των οικονοµικών δογµάτων που το συνόδευαν. Στη διεξαγωγή των έργων 

περιλαµβάνεται κι η αναδιάρθρωση της εργασίας, στο πλαίσιο του ελέγχου της 

εργασίας και της µείωσης του κόστους της εργασίας. Η ανάπλαση του λιµανιού 

συνδέθηκε µε τις συγκρούσεις για την εκλογίκευση της εργασίας και της οικονοµικής 

λειτουργίας του µεγαλύτερου λιµανιού της χώρας. 

    Τα έργα υποδοµής ήταν απαραίτητα για την ασφάλεια των προϊόντων και τη 

γρηγορότερη µεταφορά τους. Τα προϊόντα ήταν εκτεθειµένα σε βροχές, καθώς 

µερικά από αυτά βρίσκονταν στο ύπαιθρο, λόγω έλλειψης χώρου στις αποθήκες, 

αλλά κι όλες οι άλλες υποδοµές είχαν προβλήµατα που επιδεινώνονταν από καιρικές 

καταστροφές. Πολλές αποθήκες ήταν σε «αξιοθρήνητη κατάσταση», ενώ ο φωτισµός 

ήταν ελλιπής κι εποµένως υπήρχε κίνδυνος κλοπών, οι πλάστιγγες οι καινούργιες που 

υπήρχαν περίµεναν τα εγκαίνια του τελωνείου της Ζέας και τα κρηπιδώµατα και τα 

υπόστεγα έτοιµα να καταρρεύσουν 104 . Ο λόγος των εµπόρων ήταν κάπως 

υπερβολικός έτσι ώστε να τονίσουν τη σηµασία των έργων υποδοµής του λιµανιού, 

αλλά µας δίνει κάποιο στίγµα για την κατάσταση του λιµανιού. Και φαίνεται ότι το 

λιµάνι χρειαζόταν έργα βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία της οικονοµίας. 

Αλλά για την καλύτερη λειτουργία της οικονοµίας, τα αστικά στρώµατα 

προσπαθούσαν να τακτοποιήσουν την προσφορά εργασίας και την ηθική και 

πολιτική συµπεριφορά των εργατών.  Οι εργοδότες θεωρούσαν ότι σαφώς θα επέλθει 

λύση µε την ολοκλήρωση των λιµενικών έργων, αλλά κυρίως ότι η «αναρχία» που 

έχουν επιβάλει οι εργάτες στο λιµάνι είναι ο κύριος λόγος για την επιβάρυνση των 

                                                 
104 ∆ΕΒΕΠ , 20 ∆εκεµβρίου 1926, σελ 1488-1490 
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εµπορευµάτων 105 . Κι αυτό για τον πρόσθετο λόγο ότι τα µεγάλα ποσά που 

δαπανώνται για τα έργα στο λιµάνι και τις θέσεις εργασίας θα µειώσουν, και στην 

εκλογίκευση της εργασίας οφείλουν να οδηγήσουν. Και κυρίως, το θέµα είναι ποιος 

θα διαχειρίζεται την ανάπτυξη των υποδοµών  της αστικής οικονοµίας και τα 

µηχανήµατα. Η προσπάθεια των εργατών να συµπεριληφθούν στις συνεργατικές δε 

µπορεί να βρει υποστηρικτές στους εργοδότες, αφού η άποψή τους ήταν «ότι είναι 

τολµηρόν να υποστηρίζεται ότι δαπανώνται εκατοµµύρια δια τεχνικά έργα, ίνα 

δοκιµασθή το πείραµα του εργατικού συνεταιρισµού» 106. Η ανάπλαση εποµένως του 

λιµανιού συνδέθηκε µε πολιτικές διαχείρισης της εργασίας.   

    Οι εκπρόσωποι των αστικών στρωµάτων χαρακτήριζαν το έργο αξιοσηµείωτο, 

αρκεί να συµπεριληφθεί στην όλη διαδικασία κι η επίλυση του εργατικού ζητήµατος 

και της οργάνωσης της εργασίας. Στα 1927 παραδόθηκαν τµήµατα των 

συντελούµενων έργων και στα εγκαίνια παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του επίσηµου 

πολιτικού κόσµου και των οικονοµικών παραγόντων της πόλης, κι εκπρόσωποι της 

κυβέρνησης όπως ο υπουργός συγκοινωνίας Μεταξάς. Οι έπαινοι από τον πολιτικό 

κόσµο για την πρόοδο που συντελείται στο λιµάνι, έτσι ώστε να καταστεί «ένα από 

τα µεγαλύτερα της Μεσογείου» συµπληρώθηκαν µε προβληµατισµό όταν ο 

βουλευτής Πειραιά και πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Γεώργιος Στρίγγος, επεσήµανε ότι «καλαί αι αµασιαί και αι ευρείαι προκυµαίαι τας 

οποίας βλέποµεν και µέλλει ακόµη να ίδωµεν, καλοί οι γερανοί και τα Hangars, αλλά 

παρά το άψυχον, είναι αναγκαία η συµβολή του εµψύχου υλικού, το οποίον πρέπει να 

εµπνευσθή από την ιδέαν ότι δια να επικρατήση εν τω συναγωνισµώ ως λιµήν ο 

Πειραιεύς, θα πρέπει να συνεργασθή εν πλήρη αρµονία προς ην κατεύθυνσιν 

ταύτην . . . Οι εργάται λιµένος και οι κοµισταί επίσης ότι οφείλουσι ν’ αναγνωρίσωσι, 

ότι πρέπει να παύσει η σηµερινή αναρχία εις τας σχέσεις µε το εµπόριον και µη 

δηµιουργήσωσι ζητήµατα και αξιώσεις φύσεως τοιαύτης, ώστε να αποκλεισθή η 

ελπίς να ίδωµεν τον Πειραιά προοδεύοντα ως λιµένα και συναγωνιζόµενον τους 

                                                 
105 ∆ΕΒΕΠ , Ιανουάριος 1929 , σελ 2126 
106 Απάντηση του Επιµελητηρίου σε υπόµνηµα που υπέβαλαν προς το Υ.Ε.Ο. τρία σωµατεία, των 
γαιανθρακεργατών , των φορτοεκφορτωτών σιδηροδρόµων και συνδέσµου φορτοεκφορτωτών γενικού 
εµπορίου και δηµητριακών˙ τα σωµατεία αυτά ζητούσαν την κατάργηση των υφισταµένων 
συνεργατικών και του εκ περιτροπής συστήµατος εργασίας, αλλά υποστηρίζουν την υπαγωγή των 
µηχανικών έργων υποδοµής να περιέλθουν στις συνεργατικές. Φαίνεται εποµένως από την 
πληροφόρηση ότι το εργατικό κίνηµα στο λιµάνι ήταν διασπασµένο, κι ότι κι οι εργάτες που 
αντιδρούσαν στις συνεργατικές, ίσως από άλλες πολιτικές αφετηρίες ή προσωπικές αντιθέσεις, ήθελαν 
να διατηρηθεί ο έλεγχος της εργασίας και των µέσων παραγωγής από νέες µορφές εργατικών 
οργανώσεων ˙στο ∆ΕΒΕΠ, Οκτώβριος 1927, σελ 1745-1746 
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γείτονάς του. Καλούνται οι παράγοντες ούτοι της εργασίας του λιµένος Πειραιώς να 

δώσωσι τας χείρας της συνεργασίας µε το εµπόριον, άνευ της οποίας τα έργα και αι 

δι’ αυτά δαπάναι, προώρισται να είναι άνευ αξίας και σηµασίας» 107 .  

    Η ανάπλαση του λιµανιού συνδέθηκε µε την επιβολή της τάξης στο λιµάνι και την 

οργάνωση της εργασίας. Η βασική αντίθεση των εµπόρων έγκειται στις 

επαγγελµατικές οµάδες των φορτοεκφορτώτων και των κοµιστών, αλλά και γενικά 

τον καθορισµό του αριθµού των εργαζοµένων στο λιµάνι και της αξίας της εργασίας 

τους. Αµέσως µετά την παράδοση των έργων, οι εκπρόσωποι των εµπόρων και των 

εφοπλιστών θέλησαν να προωθήσουν πιο έντονα το ζήτηµα της τάξης στο λιµένα. Η 

εκφόρτωση για παράδειγµα των εµπορευµάτων πίστευαν ότι όφειλε να 

µετασχηµατιστεί. Κι αυτό διότι οι εκφορτωτές µε τις οργανώσεις τους διασάλευαν 

την τάξη για υποστήριξη των συµφερόντων τους κι εκδήλωναν την αντίθεσή τους 

προς τους εκπροσώπους των εργοδοτών, σε τέτοιο βαθµό ώστε να θεωρείται ότι «οι 

οργανώσεις των εργατών µετεβλήθησαν εις όργανον τυραννικής επιβολής 

αυθαιρέτων αξιώσεων των εργατών προς τους εργοδότας» 108. Οι αξιώσεις των 

εργατών χαρακτηρίζονται όλο το διάστηµα ως παράλογες από τους εργοδότες. 

Χρησιµοποιώντας εκφράσεις όπως «ο Πειραιεύς καταρρέει» εξαιτίας «των διαρκώς 

αυξανοµένων εργατικών απαιτήσεων» 109 πρότειναν και την επίλυση, που ήταν 

συνυφασµένη µε την εµπέδωση των καπιταλιστικών σχέσεων στην οργάνωση της 

εργασίας. Η ανάπτυξη των αστικών υποδοµών του λιµανιού επέφερε τις τακτικές των 

εργοδοτών για τον έλεγχο της οργάνωσης της εργασίας, στενά δεµένη µε την εξέλιξη 

της καπιταλιστικής οικονοµίας. 

   Οι εργασίες γύρω από το λιµάνι µοιράζονταν από τις συνεργατικές και τα 

ηµεροµίσθια καθορίζονταν µέσω των σωµατείων. Τα σωµατεία ανήκαν στο Ε.Κ.Π. 

και καθόριζαν τις τιµές ανάλογα µε τον τόνο. Οι γαιανθρακεργάτες για παράδειγµα, 

δούλευαν σε οµάδες εργολαβικά, όπου όλοι ήταν εγγεγραµµένοι στο σωµατείο. Οι 

εκπρόσωποι του σωµατείου έκαναν τις διαπραγµατεύσεις µε τα γραφεία των 

εφοπλιστών και τους εµπόρους. Το σωµατείο παρείχε και ιατρική περίθαλψη στα 

µέλη του. Σε επιστολή του σωµατείου προς το Ε.Κ.Π. αναφέρει ότι ο «Σύνδεσµος 

Εργατών Γαιανθράκων Πειραιώς διατηρεί πέντε ιατρούς δια την ιατρικήν περίθαλψιν 

των µελών του και δεύτερον ότι πληρώνει νυν δραχµάς 10.500 µηνιαίως αυτούς ήτοι 

                                                 
107 ∆ΕΒΕΠ , Αύγουστος 1927, σελ 1687 
108 ∆ΕΒΕΠ , Σεπτέµβριος 1927 , σελ 1707 
109 ∆ΕΒΕΠ , Ιούνιος 1927 , σελ 1633 
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δραχµάς 128.000 ετησίως» 110. Όλοι οι εργάτες πλήρωναν µηνιαία συνδροµή. Η 

διεκπεραίωση των εργασιών ήταν εργολαβικά στα χέρια των συνεργατικών 111. Η 

ανεργία, προσωπικές διενέξεις και φιλοδοξίες, καθώς και η µη εµπέδωση των 

πλεονεκτηµάτων του συνδικαλισµού οδηγούσε σε διάσπαση κι ανταγωνισµό τις 

εργολαβικές οµάδες που λειτουργούσαν εκτός σωµατείου. Αυτό εκδηλωνόταν µε 

ανταγωνισµό στην τιµή της µεταφοράς του κάρβουνου και µάλιστα σε αυτό 

συνηγορούσε και το κράτος. «Έχοµεν την τιµήν να αναφέρωµεν ότι αναµένεται εντός 

δύο τριών ηµερών να αφιχθή εν γαιανθρακοφορτίον «Μπλακ» των Σιδηροδρόµων 

του Ελληνικού Κράτους. Επειδή την εκφόρτωσιν των γαιανθράκων τούτων είχε η 

ηµετέρα Συνεργατική και της αφηρέθη παρά των εργολάβων οίτινες έδωσαν τιµήν 

κάτω του εγκεκριµένου τιµολογίου της Οργανώσεώς µας κατά δραχµάς 13,50 κατά 

                                                 
110 Επιστολή της 31ης Μαίου 1928 στο Αρχείο του Ε.Κ.Π. , φάκελος Α(1) 
111  ∆ιαφωτιστική είναι η περιγραφή του Μάρκου Βαµβακάρη από την εµπειρία του ως 
γαιανθρακεργάτης, µόλις ήρθε από η Σύρο στον Πειραιά. Μόλις ήρθε στον Πειραιά έµεινε σε µία θεία 
του στα Ταµπούρια και γνώρισε κάποιους Φραγκοσυριανούς, όπως αυτός, που έκαναν αυτή τη δουλειά 
Άρχισε να δουλεύει δεκαπέντε ετών, δηλαδή περίπου στα 1920, κι έπαιρνε µεροκάµατο από είκοσι ως 
σαράντα δραχµές, αφού δούλευαν µε τον τόνο. Περιγράφει τη δοµή της εργασίας στις αρχές της 
δεκαετίας του 1920, δουλειά που έκανε κι ο πατέρας του, όταν ήρθε κι η υπόλοιπη οικογένεια από τη 
Σύρο  «Το πρωί κατά τις έξι ξυπνούσαµε. Ο πατέρας σηκωνόταν πρώτος και µε σήκωνε και εµένα. 
Άντε πάµε για δουλειά. Σηκωνόµουνα. Όλο κουρασµένος ήµουνα. Ήµουνα και παιδάκι ακόµη. Την 
εφοβόµουνα τη δουλειά και την κούραση, γιατί ήτανε βαριά δουλειά. Αλλά τι να κάνω ; Έπρεπε να 
πάω και µε τον πατέρα µου, γιατί ήτανε φιλάστενος. Τον ελυπόµουνα. Αλλά ήµουνα και µικρό παιδί, 
δεκαεφτά δεκαοχτώ χρονώ παιδί. Για λογαριάστε τώρα να κουβαλάς τόσα κάρβουνα». Συνεχίζοντας 
την αφήγησή του, επισηµαίνει ότι οι δουλειές ήταν εργολαβία. Οι αρχηγοί ήταν σαν αρχιεργάτες, 
ονοµάζονταν κάποι, ενώ οι εργάτες βάρκοι, και κανόνιζαν τις φορτώσεις κι εκφορτώσεις του 
κάρβουνου στα πλοία. «Εδούλευα. Κουραζόµουνα. Με το ζεµπίλι στον ώµο. Κι έλεγα πότε θα έρθει η 
ώρα να σχολάσουµε. Εγώ ήµουνα µικρός κι έπρεπε να κουβαλάω. Τα γεροντάκια φκιαρίζανε. Αλλά κι 
αυτοί εκουραζόντουσαν. Αυτή ήτανε η δουλειά µου µέρα, νύχτα, συνέχεια, τρία, τέσσερα χρόνια». Οι 
«κάποι» µιλούσαν µε τα διάφορα γραφεία που είχαν τα καράβια, µε τα γραφεία που είχαν τις αποθήκες 
και µε το σωµατείο. Στο σωµατείο ανήκαν όλοι οι γαιανθρακεργάτες κι έδιναν µηνιαίως ένα τάλιρο 
εκείνη την εποχή. Το σωµατείο ασχολούνταν µε την ιατρική περίθαλψη των εργατών, όποτε 
χρειαζόταν. Οι κάποι του σωµατείου  δε δούλευαν, αλλά κανόνιζαν την αµοιβή ανάλογα µε τον τόνο. 
Στο λιµάνι η δουλειά γινόταν από οµάδες, που τις έλεγαν παρέες και κάθε οµάδα είχε τον αρχηγό της, 
που ήταν ο κάπος της «παρέας». Αυτός το βράδυ, αφού είχε τελειώσει η δουλειά, πήγαινε στο 
σωµατείο και πληρωνόταν ανάλογα µε τους τόνους που είχαν φορτώσει κι εκφορτώσει στην τιµή που 
έδινε το σωµατείο και έπαιρνε κι αυτός ίδια αµοιβή. Αυτοί ήταν κατώτεροι στην ιεραρχία από τους 
κάπους του σωµατείου. Η δουλειά είχε διάρκεια περίπου εφτά ώρες, αφού «γυρνούσαµε στο σπίτι 
κατά τις δύο». Η δουλειά ήταν ιδιαίτερα κουραστική. «Πότε βγάζαµε το κάρβουνο όξω από τα 
φορτηγά που ξεφορτώναµε. Πότε πηγαίναµε κάτω στο λιµάνι, πιάναµε µια µαούνα εξήντα εβδοµήντα 
τόνους, δέκα νοµαταίοι, δώδεκα, την οποία έπρεπε να την αδειάσουµε στον Κάνθαρο, µέσα εκεί που 
είχανε τις αποθήκες του κάρβουνου οι µεγάλοι εφοπλιστές. Και πότε παίρναµε µε τη µαούνα και 
πηγαίναµε και δίναµε κάρβουνο από τις αποθήκες στα καράβια που ήταν να πλεύσουν». Αργότερα, 
πήγε στο τελωνείο στη Ζέα ως φορτοεκφορτωτής διότι το ηµεροµίσθιο ήταν µεγαλύτερο, δηλαδή 
ογδόντα δραχµές την ηµέρα και κάποιοι έπαιρναν µέχρι και 120 δραχµές την ηµέρα, ανάλογα µε το 
προϊόν µεταφοράς. Και πάλι η εργασία τη διεκπεραίωναν οµάδες δέκα µε δώδεκα άτοµα κι εργολαβικά 
και διαρκούσε πάλι γύρω στις εφτά ώρες. Η αφήγηση αυτή δίνει µία εικόνα των ιεραρχήσεων ανάµεσα 
στους εργάτες, την οργάνωση της εργασίας στο λιµάνι, που ήθελαν οι εφοπλιστές κι οι έµποροι να 
διαφοροποιήσουν και το ρόλο των σωµατείων περίπου ως τα 1925. Για την εµπειρία αυτή του Μάρκου 
Βαµβακάρη δες Αγγελική Βέλλου-Κάιλ Μάρκος Βαµβακάρης. Αυτοβιογραφία , Παπαζήσης , Αθήνα, 
1978, σελ 81-90  
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τόννον εν γνώσει ότι θα ζηµιώσουν µε τον σκοπόν όµως να διαλύσουν την 

Συνεργατικήν µας» 112. Η αφαίρεση του ελέγχου της εργασίας από τις συνεργατικές 

αποτελούσε πολιτική στόχευση των αστικών στρωµάτων και του κράτους. Αυτό 

συνέβαινε και για τη µείωση του εργατικού κόστους και για την ποιότητα της 

παρεχόµενης εργασίας. Αυτό φαίνεται και από τις απόψεις τους για την εκ 

περιτροπής εργασία.  

    Η εκ περιτροπής εργασία καθιερώθηκε και µε διάταγµα στις 16/3/1926 και ήταν 

τρόπος για να απορροφάται η ανεργία των κλάδων. Οι εργοδότες ήταν κατά στο 

σύστηµα της εκ περιτροπής εργασίας, διότι ότι δε ξεχωρίζει ο ικανότερος εργάτης, 

δεν ανταµείβεται, και δεν έχει την «άµιλλα», µέσω της οποίας θα γίνεται πιο 

παραγωγικός στην εργασία του. Το αποτέλεσµα όλων αυτών θεωρούσαν ότι είναι η 

ηθική και κοινωνική κατάπτωση του εργάτη, δηλαδή η αποστέρηση του 

ενδιαφέροντος για εργασία κι η τάση για οκνηρία. Οι εργοδότες ήταν ενάντια στην εκ 

περιτροπής εργασίας και πρότειναν την ίδρυση ενός αυτόνοµου οργανισµού που θα 

συµπεριλάβει τους εργάτες κάτω από τη διοίκηση και την εξουσία του, όσους 

χρειάζονται µετά το πέρας των έργων ανακαίνισης του λιµανιού 113. Ένας πρόσθετος 

λόγος που προβάλλουν οι εργοδότες είναι ότι αντίκειται στη σύµβαση περί 

ελευθερίας της εργασίας, δηλαδή στην επιλογή του εργάτη από τους ίδιους κι όχι από 

τις συνεργατικές. Κι αυτό διότι καθορίζοντας υψηλότερα ηµεροµίσθια, έτσι ώστε να 

καλύψουν τις ανάγκες τους οι υπεράριθµοι, αλλά και κάνοντας την εκφόρτωση 

εργάτες όχι της δικής τους εκλογής παρατηρούνται, φθορές και ζηµίες , αφού οι 

εργάτες έτσι κι αλλιώς θα έχουν δουλειά, αλλά και καθυστερήσεις «καταστρεπτικές» 

για το εµπόριο.   Οι έµποροι υπολογίζουν ότι η αξία της εκφόρτωσης και της 

διαµετακόµισης στο τελωνείο στοιχίζει περίπου το 5-6% της αξίας του εµπορεύµατος 
114. Οι κοµιστές για παράδειγµα, κατένεµαν µέσω σηµειωµάτων τα εµπορεύµατα, µε 

σκοπό να έχουν όλοι εργασία, άσχετα αν για τους εµπόρους κάτι τέτοιο επέφερε 

καθυστερήσεις στην εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας τους και µεγαλύτερο 

κόστος, αφού το εµπόρευµα τύχαινε να µοιράζεται σε διάφορες αποθήκες και να 

πληρώνουν παραπάνω εργατικά. Και θεωρούσαν παράλογο ότι µόνο το ελληνικό 

κράτος δεν έχει καταφέρει να ελέγξει την εργατική υπηρεσία του τελωνείου, παρόλη 
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την οικονοµική πρόοδο που έχει σηµειωθεί 115 . Η εξέλιξη της καπιταλιστικής 

υποδοµής επέφερε διαφοροποιήσεις στην οργάνωση της εργασίας, πολιτικά 

προσδιορισµένη. 

    Οι κοµιστές φαίνεται να είχαν επιτύχει αύξηση των τιµολογίων την περίοδο 1921, 

που είχε µεγάλη ανάπτυξη το εµπόριο και στη βάση αυτή έκαναν µετά τις ανάλογες 

προσαυξήσεις. Πριν από τότε οι έµποροι διάλεγαν µεταξύ των λίγων κοµιστών κι οι 

σχέσεις τους ήταν «πατριαρχικού χαρακτήρα». Ο αριθµός τους αυξήθηκε σηµαντικά 

λόγω της εξυπηρέτησης που ζητούσαν κάποιο από τις κυβερνήσεις, αλλά και 

διορισµό των κυβερνήσεων σε συνεργασία µε τις συνεργατικές, δηλαδή ουσιαστικά η 

εξυπηρέτηση κοµµατικών συµφερόντων και στελέχωσης των πολιτικών στηριγµάτων 

αναπαραγωγής του κοινωνικού καθεστώτος. Στη γενική απεργία του Αυγούστου του 

1923 οι κοµιστές συµµετείχαν κι απολύθηκαν .Αργότερα επαναπροσλήφθηκαν κι 

έµειναν κι οι αντικαταστάτες τους. Σηµαντική είναι κι η πρόσληψη ατόµων µετά τη 

διάλυση των δηµοκρατικών ταγµάτων. Έτσι, ο αριθµός τους από 400 που ήταν, 

έφτασε τους 1200 το 1927. Μέσα από το λόγο των εργοδοτών διακρίνουµε ότι είχαν 

ισχυρή συνδικαλιστική οργάνωση και πολιτικά στηρίγµατα για να πετύχουν τα 

συµφέροντά τους. Τα αρνητικά στοιχεία που προβάλλουν τα αστικά στρώµατα για 

την εκ περιτροπής εργασίας, εκτός φυσικά από τη µείωση των τιµολογίων και την 

µεγαλύτερη απόδοση της εργασίας, είναι ότι «ικανοί κι ανίκανοι εργάζονται κι 

αµείβονται εξίσου» ,ενώ δίνουν κι ηθική και πολιτισµική διάσταση στο λόγο τους, 

αφού ο µεγάλος αριθµός των κοµιστών οδηγεί σε περιορισµό της εργασίας και 

«αποτελεί επικίνδυνη εξοικείωσιν µε την οκνηρίαν» 116 . Ο καθορισµός του 

εργάσιµου χρόνου, η παραγωγικότητα του εργάτη, η δηµιουργία µέσω της εργασίας 

κι η άρνηση στο δικαίωµα στην «οκνηρία», όπως κατασκευάζεται, και τον ελεύθερο 

χρόνο είναι φαινόµενα αλληλένδετα µε την εξέλιξη της ελληνικής καπιταλιστικής 

οικονοµίας στο µεσοπόλεµο. Οι επινοήσεις για την τακτοποίηση του χρόνου κι η 

πολιτικοποίηση της έννοια της «προόδου» διαµόρφωσαν νέο περιεχόµενο στην 

έννοια της εργασίας, αλλά και της εργατικότητας. Πολλαπλασιάζοντας τους λόγους 

για την εργασία, πολλαπλασιάζονται κι οι δράσεις του υποκειµένου της εργασίας. Οι 

κοινωνικές πρακτικές που εκδηλώνονται γύρω από την εργασία αντικατοπτρίζουν 

εποµένως πολιτισµικά σύµβολα και πολιτικές δράσεις.  Μία άλλη ειδικότητα µε 

µικρότερο πληθυσµό ήταν οι φορτηγίδες. Το αίτηµα των εµπόρων για περιορισµό 
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των ηµερών ηµεραργίας, εξαιτίας της πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας 117. 

Οι έµποροι συνήθιζαν να συσχετίζουν την αµοιβή της εργασίας µε την οικονοµία κι 

αίτηµά τους ήταν ο περιορισµός κι ο καθορισµός των ωρών εργασίας. 

    Στο λιµάνι φαίνεται να εργάζονται περίπου 3500 άτοµα. Σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά, που δεν πρέπει 

να απέχουν πολύ από την αλήθεια, αλλά πρέπει να τις εντάξουµε στο πλαίσιο της 

πολιτικής στόχευσής τους, οι κοµιστές µόνο ήταν 1200 118. Οι γαιανθρακεργάτες 

γύρω στους 900. Οι φορτοεκφορτωτές(οι οποίοι διαχωρίζονται ανάλογα µε το προϊόν 

που φορτώνουν, αντανάκλαση του οποίου είναι κι η διάσπαση σε πολιτικό επίπεδο 

του εργατικού κινήµατος). Κι οι γαιανθρακεργάτες στους εκφορτωτές ανήκουν. 

Υπολογίζει ότι το ηµεροµίσθιο που λαµβάνουν οι πραγµατικοί εργάτες είναι 114 δρχ , 

δηλαδή ότι «αµείβονται µε αρκετά ικανοποιητικόν δια την ζωήν ενός απλού εργάτου 

χρηµατικόν ποσόν» 119. Οι εργάτες όµως αυτοί ίσως δε θεωρούσαν τον εαυτό τους 

ανειδίκευτο κι «απλό» εργάτη, για αυτό επέβαλαν και το χαρακτηρισµό της 

εργατικής τους ταυτότητας σύµφωνα µε το περιεχόµενο της εργασίας. Οι εργοδότες 

από την άλλη εξαιτίας της πολιτικής τους πρόθεσης για ανάπτυξη της καπιταλιστικής 

οικονοµίας, φαίνεται να προσδοκούν την αποειδίκευσή τους, που οδηγούσε στην 

κοινωνική τους έκπτωση, τόσο για τον καθορισµό του ηµεροµισθίου τους, όσο και 

για την ανάκτηση του ελέγχου της εργασίας, µέσω της κατάργησης των 

συνεργατικών. Πολιτικό ρόλο θέλουν να δώσουν στην επιτροπή λιµένος Πειραιά, η 

οποία λόγω σύνθεσης και λειτουργίας εκτιµούσαν ότι είναι σύµφωνη µε τις δικές 

τους αντιλήψεις για την οργάνωση της εργασίας.   

     Η ισχυρή κυβέρνηση Βενιζέλου(1928-1932), αποτελούσε βάση για την 

εκπλήρωση των ελπίδων του εµπορικού και βιοµηχανικού κόσµου, έτσι ώστε να 

επέλθει τάξη στην εργασία στο λιµάνι. Η τακτοποίηση του ζητήµατος µεταξύ 

εργοδότου κι εργάτη, αλλά κι η τακτοποίηση των φορτοεκφορτωτικών και 

κοµιστικών του υπηρεσιών. Τα αστικά στρώµατα θεώρησαν προνοµιακή την περίοδο 

διακυβέρνησης Βενιζέλου για την επιδίωξη της παρέµβασής του για την επίλυση των 

εργατικών ζητηµάτων, µε το βλέµµα στη συνεργασία µεταξύ εργατών κι εργοδοτών 
120. Αρκετές ήταν κι οι διενέξεις µε ξένα πλοία, που οι συνεργατικές τους επέβαλαν 

και τον αριθµό και την ποιότητα της εργασίας. Χαρακτηριστικό σε µια περίπτωση 
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είναι ότι ένα αγγλικό πλοίο υπέστη ζηµιές εξαιτίας της καθυστέρησης της 

εκφόρτωσης των εµπορευµάτων, επειδή χρησιµοποιούνταν παιδιά και γέροντες 121. 

∆ιαφορετικά θεωρούσαν ότι η πειραϊκή οικονοµία, και κατ’ επέκταση η εθνική, θα 

νεκρωθεί, θα καταρρεύσει, εξαιτίας των εργατικών αξιώσεων κι απαιτήσεων. Η 

ίδρυση του αυτόνοµου οργανισµού θα αποτελούσε λύση, αν καθόριζε τα 

ηµεροµίσθια, να έπαιρνε θέση στις διαφορές µεταξύ εργατών εργοδοτών και να ασκεί 

πειθαρχική εξουσία στους εργάτες 122. Και θεωρούν ότι είναι ισχυρή για να δώσει το 

πλαίσιο των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων των εργατών και των εργοδοτών. 

     Οι εργάτες απειθαρχούσαν στην έτσι κι αλλιώς µε υποβαθµισµένο ρόλο κι 

αδύναµη επιτροπή λιµένος, η οποία φαίνεται να έπαυσε ουσιαστικά τις εργασίες της 

τον Οκτώβριο του 1926 κι εκδήλωναν τις αντιθέσεις τους µε διαδηλώσεις, αλλά κι 

ουσιαστικά έχοντας τον έλεγχο της εργασίας τους. Η επιτροπή αυτή είχε ουσιαστικά 

συσταθεί µε νοµοθετικό διάταγµα της δικτατορικής κυβέρνησης Παγκάλου κι ήταν 

επιφορτισµένη µε την παροχή κι έλεγχο των εργατών που ασκούσαν 

φορτοεφορτωτικές εργασίες, οι οποίοι όφειλαν να έχουν άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος 123. Η επιτροπή αποτελούσε κυρίαρχο αίτηµα και των εµπόρων για την 

πειθαρχία στην εργασία και την εύρυθµη λειτουργία της εργασίας γύρω από το 

λιµάνι
124. Λόγω καλύτερης πολιτικής προώθησης των συµφερόντων τους η επιτροπή 

επανασυστάθηκε το 1927, µε δύο εκπροσώπους από την κυβέρνηση, έναν από το 

Επιµελητήριο κι έναν από τους εργάτες, αλλά κι αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή για 

να επιβάλει τις απόψεις της. Οι έµποροι, λόγω και του πολιτικού περιβάλλοντος περί 

της όσο το δυνατόν µικρότερης συµµετοχής του κράτους, υποστήριζαν ότι η 

επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να µην είναι παράρτηµα υπουργείου και να 

ασχολείται αποκλειστικώς µε τη λειτουργία του λιµένα 125. Η διφορούµενη αντίληψή 

τους φαίνεται διότι αυτοί πρώτοι καλούσαν το κράτος να παρέµβει ενεργά στην 

αντιµετώπιση των εργατικών ζητηµάτων που είχαν ανακύψει, αλλά και να επιβάλει 

την τάξη, κι από την άλλη θεωρούσαν την κρατική παρέµβαση επιζήµια κι ότι πρέπει 

µόνο η λιµενική επιτροπή να ασχολείται µε ζητήµατα γύρω από το λιµάνι, η οποία 

επιτροπή έχει βέβαια εκπροσώπους της κυβέρνησης.  
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    Τελικά ο νέος ισχυρός οργανισµός είναι ο Ο.Λ.Π., που ιδρύθηκε το 1930 και από 

22 Νοεµβρίου του 1931 ανέλαβε εξ ολοκλήρου και τις εργασίες φόρτωσης κι 

εκφόρτωσης. Την ίδια χρονιά είχαν ολοκληρωθεί τα νέα κρηπιδώµατα του λιµανιού 

2748 µέτρων. Η φόρτωση κι η εκφόρτωση εµπορευµάτων πλέον διεξαγόταν από τους 

µονίµους υπαλλήλους του Ο.Λ.Π. Οι φορτοεκφορτώτες θα λάµβαναν 100 δρχ 

ηµερησίως, εκτός από τους σιτεργάτες και γαιανθρακεργάτες που η εργασία τους 

ήταν περισσότερο κοπιαστική και θα λάµβαναν 120 δρχ ηµεροµίσθιο. Ο διευθυντής 

του οργανισµού υποσχόταν ότι οι υπερωρίες κι η εργασία την Κυριακή θα 

αµείβονται , ενώ καθόρισε την οκτάωρη εργασία, σύνταξη δυστυχήµατος ή γήρατος, 

καθώς και προσφορά περίθαλψης. Αυτά τα φιλεργατικά µέτρα έπρεπε να γίνουν το 

πλαίσιο για την καλύτερη απόδοση της εργασίας και την εργασιακή πειθαρχία 126. Η 

εργατικότητα, η φόρτωση κι εκφόρτωση χωρίς φθορές κι η αµέλεια αποτέλεσαν τη 

βάση για την απόλαυση αυτών των δικαιωµάτων, αρκετά φιλεργατικών είναι η 

αλήθεια, για την εποχή. Όµως, για να γίνει αυτό αχρηστεύθηκαν τουλάχιστον 300 

εργάτες, κι ο αριθµός είναι 3000. Οι αχρηστευθέντες εργάτες ζητούσαν αποζηµίωση, 

ενώ η άποψη των εµπόρων ήταν να µην επιβαρυνθεί ο Ο.Λ.Π. οικονοµικά, ούτε 

βέβαια να αυξηθούν οι τιµές των κοµίστρων και φοροεκφορτώσεων, οι οποίες 

µειώθηκαν µετά την ίδρυση του Ο.Λ.Π. , αλλά οι εργάτες που δουλεύουν στο λιµάνι, 

λόγω της αλληλεγγύης τους να δεχτούν µια µικρή περικοπή στο µισθό τους, έτσι 

ώστε να πάρουν κάποια αποζηµίωση οι εργάτες που αχρηστεύθηκαν 127. Η κοινωνική 

αλληλεγγύη δε φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Φαίνεται 

δηλαδή ότι η δηµιουργία του Ο.Λ.Π. αφορούσε κατά κύριο λόγο την επιβολή της 

τάξης στην εργασία και τη µείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς σοβαρές 

οικονοµικές µελέτες και κοινωνικές προεκτάσεις. Αργότερα , στα 1934 , σε 

αγόρευση του Γερουσιαστή των Επιµελητηρίων, ∆ηµ. Ζάννου, αναφέρει ότι στο 

λιµάνι εξακολουθούν να εργάζονται 3175 εργάτες, αµειβόµενοι µε 100-200 δρχ 

ηµερησίως, ενώ οι έξω του λιµανιού εργάτες πληρώνονται µε ηµεροµίσθια 40-50 δρχ. 

Οι εργάτες επειδή λαµβάνουν βιβλιάρια έναντι άλλων που δεν έχουν, και παραπάνω 

πληρώνονται, και δε δείχνουν και τον ίδιο ζήλο στην εργασία τους, αφού δεν έχουν 

τίποτα να φοβηθούν. Επικαλείται δε ότι είναι επιζήµιοι προς τη λαϊκή κατανάλωση, 

αφού κατ’ αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι τιµές των προϊόντων 128. Φαίνεται τελικά 
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ότι η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων κι η ανεργία ως συνέπεια της 

κρίσης είχαν επιφέρει ανταγωνισµό µεταξύ των εργατών. Κι αυτός ο ανταγωνισµός 

έφερνε µείωση στην τιµή του εργατικού κόστους κι ένταση των κοινωνικών 

διαχωρισµών και διάσπασης των εργατικών στρωµάτων. 

    Στα 1934 διαπιστώνουµε τελικά ότι ο έλεγχος της εργασίας γύρω από το λιµάνι 

έχει περιέλθει πλήρως στα χέρια των εργοδοτών κι έχει χαθεί οριστικά από τους 

εργάτες, και µε την κρατική συνδροµή.. «Σχετικώς προς την υπό των εργατικών 

σωµατείων αναγκαστικήν πρόσληψιν εργατών ανηκόντων εις ωρισµένας οργανώσεις, 

καθίσταται γνωστόν εις τους ενδιαφερόµενους ότι, κατά τας δοσθείσας επεξηγήσεις 

παρά του αρµοδίου Επιθεωρητού εργασίας, η χρησιµοποίησις των εργατών εκάστης 

επιχειρήσεως είναι ελευθέρα, µόνον δε προκειµένου περί προσλήψεως εργατών 

ελευθέρων δέον ούτοι να είναι εφοδιασµένοι δια δελτίου ταυτότητος. Κατά τα 

ανωτέρω ουδεµία επιτρέπεται παρεµπόδισις των εργατών, των ανηκόντων εις την 

δύναµιν των επιχειρήσεων, από του να διενεργώσι τας φορτοεκφορτωτικάς εργασίας 

των επιχειρήσεων εις ας υπηρετούσιν» 129. Η αφαίρεση του ελέγχου έδωσε και 

µεγαλύτερη παραγωγικότητα της εργασίας, µε τον καθορισµό του µισθού σε 

χαµηλότερα επίπεδα και του χρόνου εργασίας. Η ανάπλαση του λιµανιού είχε 

προχωρήσει και το λιµάνι µεγάλωσε τους χώρους του. Οι κρατικές πολιτικές για την  

ανάπτυξη της ελληνικής αστικής οικονοµίας σήµαιναν και την αλλαγή στη 

διαµόρφωση του πλαισίου εργασίας στο λιµάνι του Πειραιά. Η επέκταση του 

κράτους ως απάντηση στην κρίση κι η ανάκαµψη της οικονοµίας από το 1933 

συνέβησαν σε παρόµοιο πλαίσιο εργατικής πολιτικής.  
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Επιδράσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης του µεσοπολέµου στην 

οικονοµία του Πειραιά και στον κόσµο της εργασίας 

 

   Η βιοµηχανική δραστηριότητα 

 

   «Όποιος ενθυµείται τον Πειραιά στα 1880-όπως ο υποφαινόµενος- και παραβάλλει 

τον τότε Πειραιά µε τον σηµερινόν, δεν µπορεί να µη ρήξη επιφώνηµα θαυµασµού 

δια την καταπληκτικήν, την τεράστιαν πρόοδον και ανάπτυξιν που έλαβεν τότε 

σήµερον. Ενθυµούµαι ότι υψούντο τότε όχι περισσότεραι από δεκαπέντε καπνοδόχοι 

εργοστασίων, νηµατουργείων, ατµοµύλων, µηχανουργείων. Σήµερον δε, αν κάµη 

κανείς ένα γύρον εις την περιφέρειαν του Πειραιάως, θα αντικρύση εκατοντάδας 

βιοµηχανικών εργοστασίων παντός κλάδου και παντός είδους- πολλών δε τούτων 

αµιλλωµένων µε ευρωπαϊκά τοιαύτα- µε παραγωήν και εξαγωγήν εντός και εκτός 

Ελλάδος βιοµηχανικών προϊόντων χιλιάδων τόννων κατ’ έτος και εις τα οποία 

απασχολούνται κατά χιλιάδαι εργάται και εργάτιδες ˙ ευλόγως δε ωνοµάσθη ο 

Πειραιεύς το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ της Ελλάδος ˙τοιαύτη είνε η βιοµηχανική 

εξέλιξις της πόλεως ταύτης». Έτσι περιέγραφε τη βιοµηχανική ανάπτυξη του Πειραιά 

και την εικόνα της πόλης στο τέλος του 1928 ένα έµπειρο µέλος του Εµπορικού και 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά 130. Πράγµατι ο Πειραιάς αποτελεί δείκτη της 

εκβιοµηχάνισης της χώρας και της µεγέθυνσης του βιοµηχανικού προϊόντος από τις 

τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.  Ο Πειραιάς στο µεσοπόλεµο αποτελούσε το 

βιοµηχανικό κέντρο της Ελλάδας και το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας, για αυτό και 

αντιπαραβάλλεται ή παροµοιάζεται µε σύγχρονές του βιοµηχανικές πόλεις των 

δυτικών χωρών. 

    Μια από τις πρώτες απόπειρες να εκτιµηθεί η έκταση της βιοµηχανικής παραγωγής 

και τη µορφή της βιοµηχανίας στην Ελλάδα µε πιο συστηµατικό τρόπο, προσφέρει, 

µε όλα τα κενά της, η απογραφή του 1917. Επειδή η έρευνα έγινε δειγµατοληπτικά 

δεν έχουµε ακριβή στοιχεία, αλλά βλέπουµε τις τάσεις και τις δοµές που είχε η 

βιοµηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Στην απογραφή του 1917 εφαρµόστηκε για 

πρώτη φορά η συµπλήρωση των απογραφικών δελτίων από πρόσωπα που έστειλε επί 

τόπου η αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, αλλά η απογραφή 

υπήρξε επιλεκτικοί και δηµοσιεύτηκαν µόνον ορισµένοι συγκεντρωτικοί πίνακες (για 

                                                 
130 ∆ΕΒΕΠ , ∆εκέµβριος 1928 , σελ 2081 
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2.213 επιχειρήσεις) 131. Σύµφωνα µε τη στατιστική των εργατών του 1917, στον 

Πειραιά υπήρχαν 30.746 εργάτες, όµως δεν εργάζονταν όλοι ως βιοµηχανικοί 

εργάτες, αλλά υπήρχαν κι άλλες κατηγορίες επαγγελµάτων, όπως γαλακτοπώλες, 

εµποροϋπάλληλοι κτλ. Οι εργαζόµενοι στα εργοστάσια ήταν 4586 στον Πειραιά και 

οι υπόλοιποι 26160 εργάζονταν σε άλλες πλουτοπαραγωγικές επιχειρήσεις και 

εµπορικές επιχειρήσεις. Από αυτούς δήλωσαν άνεργοι οι µισοί περίπου, δηλαδή στο 

σύνολο των εργατών 17.468 στον Πειραιά 132. Οι µεγάλες µονάδες αποτελούσαν τη 

µειοψηφία, αλλά µεγάλο µέρος τους ήταν συγκεντρωµένο στο συγκρότηµα Αθήνας-

Πειραιά, υποδηλώνοντας τις τάσεις εκβιοµηχάνισης της χώρας. Από τις 282 µεγάλες 

βιοµηχανικές µονάδες(άνω των 25 εργατών) έδρευαν εκεί οι 120.Για να δούµε µία 

σύγκριση, που παρουσιάζει ο Χαριτάκης, το 1900 υπήρχαν 63 και το 1910 92 µεγάλα 

εργοστάσια στην Αθήνα και τον Πειραιά 133. Η αύξηση  των µεγάλων βιοµηχανικών 

µονάδων επιφέρει αύξηση του βιοµηχανικού προϊόντος, εξαιτίας της πιο αποδοτικής 

οργάνωσης της εργασίας. Επίσης, υποδηλώνει την αστυφιλία της περιόδου και την 

επέκταση των µισθωτών σχέσεων εργασίας στον Πειραιά κατά τη διάρκεια εκτύλιξης 

της καπιταλιστικής διαδικασίας, αφού µεγάλες συγκεντρώσεις εργατικών στρωµάτων 

υπάρχουν στο συγκρότηµα Αθήνας-Πειραιά.  

    Οι λόγοι για αυτή την ανάπτυξη της βιοµηχανίας εκδηλώνονται κυρίως σε σχέση 

µε διάφορους παράγοντες εξαιτίας της οικονοµικής συγκυρίας. Η δεκαετής πολεµική 

περίοδος συνετέλεσε στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας 134 . Οι ανάγκες του στρατού, 

κυρίως σε ένδυση αύξησε το προϊόν της κλωστοϋφαντουργίας, ήδη από τους 

βαλκανικούς πολέµους. Ο διπλασιασµός σχεδόν της έκτασης της χώρας κι άρα της 

αγοράς επίσης. Η βιοµηχανία βρισκόταν σε αναπτυξιακή τροχιά στις παραµονές του 

µεγάλου πολέµου. Ο διπλασιασµός της επικράτειας ενίσχυσε µια διαδικασία που είχε 

ξεκινήσει πιο πριν. Ο πόλεµος ανέκοψε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα 

όµως από τα µέσα του 1915 και µετά η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. Σε αυτό 

συνετέλεσαν η εξάντληση των αποθεµάτων ενέργειας και γαιανθράκων και οι 

µεταφορές περιορίστηκαν στο ελάχιστο λόγω έλλειψης καυσίµων. Πρώτες ύλες και 

ηµικατεργασµένα προϊόντα δεν έφταναν στην Ελλάδα. Και το παγκόσµιο εµπόριο 

είχε σχεδόν εκλείψει. Χαρακτηριστικά ο συνολικός όγκος των βιοµηχανικών 
                                                 
131 Χριστίνα Αγριαντώνη «Βιοµηχανία» στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επίµ.) Ιστορία της Ελλάδας του 
20ου αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922.Α1 , Βιβλιόραµα , σελ 173-221 ε̇ιδικά σελ 181 
132 Γ. Χαριτάκης Η ελληνική βιοµηχανία , ο.π. , σελ 90 
133 Γ. Χαριτάκης Η ελληνική βιοµηχανία , ο.π. , σελ. 44  
134 Ξενοφών Ζολώτας Η Ελλάς εις στο στάδιον της εκβιοµηχανίσεως , Τράπεζα της Ελλάδος, 1964 , σελ. 
31 ·  
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εξαγωγών µειώθηκε κατά 80% στο διάστηµα 1915-18.Από το ∆εκέµβριο του 1916 

µέχρι τον Ιούνιο του 1917 εκδηλώθηκε κι ο αποκλεισµός, καθώς κι οι αναταράξεις 

του διχασµού. Η βιοµηχανία άρχισε να προσαρµόζεται στο νέο περιβάλλον και να 

επωφελείται από την παρουσία των ξένων στρατευµάτων και της κατανάλωσης 

εγχωρίων προϊόντων. Η συµβολή του πολέµου στη βιοµηχανία ήταν περισσότερο η 

νέα εκτατική ανάπτυξη στους παραδοσιακούς κλάδους, κι όχι τόσο στην ποιοτική 

µετατροπή της 135. Η ναυτιλία επίσης αναπτύχθηκε σηµαντικά αυτή την περίοδο 

αναπτύχθηκε σηµαντικά κι έτσι κάποιοι εφοπλιστές διέθεσαν  κεφάλαια στη 

βιοµηχανία .      

   Ένας άλλος λόγος της ανάπτυξης της βιοµηχανίας αυτή την περίοδο µέσω της 

εξεύρεσης κεφαλαίων αφορά και τα εµβάσµατα των µεταναστών. Μέχρι το 1914 ο 

ελληνικής καταγωγής πληθυσµός των Η.Π.Α. είχε ξεπεράσει τις 400.000 136.  Τα 

εµβάσµατα από την Αµερική, που απορρόφησε και το µεγαλύτερο ποσοστό του 

µεταναστευτικού πληθυσµού,  φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :  

                Πίνακας 13. Εµβάσµατα των εξ Αµερικής µεταναστών 

                 ¨   Έτος                    Εµβάσµατα σε εκατοµµύρια χρυσά φράγκα  

1914                        69   

1915                        60  

1916                        85 

1917                        80 

1918                        140 

1919                         330 

1920                         670 

1921                         330 

1922                         200 

1923                         110 

1924                         212             

     Πηγή : Ξενοφών Ζολώτας Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως , Τράπεζα της Ελλάδος, 

1964, σελ. 44 

     Βλέπουµε ότι το 1920 τα εµβάσµατα ήταν στη µέγιστη τιµή τους. Σε αυτό 

συνετέλεσε κι η εφαρµογή της συνθήκης των Σεβρών, µε τη µετάβαση του ελληνικού 

στρατού στη Μικρά Ασία ήδη από τα 1919 κι η επίδραση στο κύρος και τη διεθνή 

                                                 
135 Χριστίνα Αγριαντώνη «Βιοµηχανία» , Ο.π. ,  σελ 217-220 
136 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π , σελ. 87 
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εικόνα της Ελλάδας. Αυτός ο λόγος χάνεται µετά τη µικρασιατική καταστροφή, που 

περιόρισε και τα σύνορα, άρα και την αγορά, καθώς επήλθε και πτώση στο διεθνές 

κύρος της χώρας. Έτσι, φαίνεται αρκετοί µετανάστες διέθεσαν κεφάλαια και για τη 

βιοµηχανία κι άµεσα. Από το 1921 οι φραγµοί που επέβαλαν η Η.Π.Α. περιόρισαν 

σηµαντικά την υπερπόντια µετανάστευση, γεγονός που πέρα από τις κοινωνικές 

συνέπειες κυρίως στα εργατικά στρώµατα, λόγω της απώλειας µιας διεξόδου από την 

ανεργία, συνέβαλε και στην πτώση των εµβασµάτων. Κι αυτό διότι οι Η.Π.Α. δεν 

αποτέλεσαν προοπτική για νέο πλουτισµό.  Πάντως το 1924 είναι περίπου τρεις 

φορές µεγαλύτερα από την προπολεµική περίοδο. Το 1928 µία εκτίµηση τα 

υπολογίζει ως µόνο µεταξύ 7-8 εκατοµµύρια στερλίνες ετησίως, γεγονός που είχε 

αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην εξεύρεση κεφαλαίων για τη βιοµηχανία, στη 

διεύρυνση της εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά και στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας 
137. Η κρίση , που εκδηλώθηκε µε το κραχ του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης από 

τον Οκτώβρη του 1929, όπως ήταν αναµενόµενο, περιόρισε ακόµη περισσότερο αυτή 

την πηγή εξεύρεσης κεφαλαίων. Επίσης, και πολιτικοί λόγοι, δηλαδή η 

ποτοαπαγόρευση, επηρέασαν τις εισαγωγές στις Η.Π.Α. και κυρίως επέδρασαν στις 

βιοµηχανίες ποτών. Έτσι, γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1920 κι όσο διαρκεί η 

κρίση φαίνεται να περιορίστηκε σηµαντικά  αυτή η πηγή κεφαλαίων για τη 

βιοµηχανία, ιδίως από τις Η.Π.Α., γεγονός όµως που οδήγησε σε άλλες συµπεριφορές 

κι άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για τη συνέχιση της εκβιοµηχάνισης στην 

Ελλάδα, κυρίως από το 1933 και µετά.   

    Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας είναι εµφανής και πριν τη µαζική άφιξη των 

προσφύγων. Για άλλους σηµαντικούς λόγους επεκτείνει την ανάπτυξη της και µετά 

τη µικρασιατική καταστροφή, που πέρα από τις συγκλονιστικές κοινωνικές της 

επιπτώσεις, συνέβαλε σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιοµηχανίας.    Η 

βιοµηχανία αναπτύσσεται µε αλµατώδη ρυθµό όλη τη δεκαετία του 1920, µε σηµάδια 

κορεσµού κυρίως από το 1928. Ο µεταποιητικός τοµέας στο σύνολό του αυξήθηκε το 

διάστηµα αυτό, κι είχε ιδιαίτερη ένταση το διάστηµα 1924-1927, σε συνθήκες 

πληθωρισµού κι εξαιτίας της µαζικής πλέον άφιξης των προσφύγων 138.  Επίσης, στο 

∆ελτίο του Εµπορικού και βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς διαβάζουµε «Η 

ελληνική βιοµηχανία ακολουθούσα την γενικήν παρατηρηθείσαν κατά την 

                                                 
137 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1928, σελ. 1905 
138 Χριστίνα Αγριαντώνη «Οι µηχανικοί κι η βιοµηχανία. Μια αποτυχηµένη συνάντηση» στον τόµο 
Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Βι, ο.π.σελ. 269-293. Ειδικότερα 274-275 
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µεταπολεµικήν εποχήν βιοµαχανοποίησιν εσηµείωσε κατά τα τελευταία έτη 

σηµαντικήν ανάπτυξιν. Ιδιαιτέρως αλµατική υπήρξεν η πρόοδος αυτής από της 

συµπυκνώσεως του πληθυσµού δια της καθόδου των προσφύγων. Όχι µόνον οι 

υπάρχουσαι βιοµηχανίαι επεξέτειναν τας εγκαταστάσεις αυτών, αλλά ιδρύθησαν και 

εντελώς νέαι βιοµηχανίαι»139. Η βιοµηχανική ανάπτυξη εκφράζεται και µε επέκταση 

των ήδη υπάρχοντων βιοµηχανικών ιδρυµάτων, αλλά και την κατασκευή νέων 

εγκαταστάσεων. Συγκρίνοντας τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις του 1920 και 1930, 

όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα στοιχεία αυξάνονται από 33.811 σε όλη την 

Ελλάδα, στις 76.703, κι οι εργάτες από 154.633 σε 278.855 140 , ενώ κι ο όγκος του 

βιοµηχανικού προϊόντος σχεδόν διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

1921- 1930 141. Η δοµή της βιοµηχανίας στο διάστηµα αυτό δε µεταβλήθηκε αισθητά, 

αφού η πλειοψηφία ήταν µονάδες παραγωγής µικρού µεγέθους, αλλά η τάση για 

συγκέντρωση κεφαλαίου και τα πλεονεκτήµατα που ανέκυπταν από αυτό, άρχισαν να 

γίνονται αισθητά για τα δεδοµένα µιας χώρας της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα.  

    Οι ανάγκες για στέγαση , σίτιση κι ένδυση των προσφύγων επηρέασε τη ζήτηση σε 

µέσα συντήρησης και κατόπιν της παραγωγής από την αύξηση της εσωτερικής 

αγοράς των αντίστοιχων κλάδων της βιοµηχανίας. Τα δάνεια για την αποκατάσταση 

των προσφύγων έδωσαν ώθηση στη βιοµηχανία, όπως επίσης τα ξένα κεφάλαια 

ενίσχυαν τον αστικό τοµέα της οικονοµίας, αλλά λειτουργούσαν κι ως προποµπός για 

την ίδρυση βιοµηχανιών, που ανήκαν σε ξένο κεφάλαιο. Η οικοδοµική 

δραστηριότητα αυξήθηκε και παρατηρήθηκε ανάπτυξη αυτού του κλάδου της 

βιοµηχανίας. Η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς επίσης. Άρα κι οι βιοµηχανίες του 

κλάδου των τροφίµων και της κλωστοϋφαντουργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

49,34% της βιοµηχανικής παραγωγής του 1930 αφορά τρόφιµα και υφαντουργικά 

προϊόντα 142. Οι πρόσφυγες επίσης συνετέλεσαν στην πληθώρα εργατικού δυναµικού 

χωρίς προηγούµενους δεσµούς στις πόλεις, όπου εγκαταστάθηκε το 54% των 

προσφύγων και στο βιοµηχανικό κέντρο του Πειραιά αποτελούσαν περίπου το 40% 

του πληθυσµού της πόλης, σύµφωνα µε την απογραφή του 1928. Το άφθονο εργατικό 

δυναµικό επέφερε µείωση των ηµεροµισθίων, συνεπώς του κόστους παραγωγής, και 

ευνόησε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Από το 1928 θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί 
                                                 
139 ∆ΕΒΕΠ , Σεπτέµβριος 1926, σελ. 1796 
140 Mark Mazower  Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. ,  σελ. 131 
141 Μιχάλης Ρηγίνος Παραγωγικές δοµές κι εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936, Ίδρυµα 
Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1987, σελ 108   
142 Μιχάλης Ρηγίνος Παραγωγικές δοµές κι εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936 , ο.π. , σελ 
115 
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το µεγαλύτερο µέρος της αποκατάστασης των προσφύγων. Από το 1930 

παρατηρείται ύφεση, κυρίως στις οικοδοµικές βιοµηχανίες, που εκδηλώνεται µε την 

ανεργία που αρχίζει να παρατηρείται σε αυτό τον κλάδο 143 . Η κρίση, που 

εκδηλώθηκε µε ιδιαίτερη ένταση στην Ελλάδα στα 1931, επέδρασε στην 

αναπτυξιακή πορεία της βιοµηχανίας, κυρίως όµως λόγω αδυναµίας κατανάλωσης 

στα λαϊκά στρώµατα και της προσαρµογής στις νέες συνθήκες, που χαρακτηρίζονταν 

από σηµαντική µείωση εξεύρεσης κεφαλαίων από το εξωτερικό. Από τους πρώτους 

µήνες του 1933 η ανάπτυξη της βιοµηχανίας εκδηλώνεται µε ιδιαίτερη ένταση. 

    Στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας τη δεκαετία του 1920  επέδρασαν κι οι ανωµαλίες 

του νοµίσµατος, την οποία εκµεταλλεύτηκαν οι βιοµήχανοι, καθώς κι η 

κερδοσκοπική τακτική κάποιων βιοµηχάνων, ανατιµώντας τις τιµές των προϊόντών 

τους πολλαπλάσια σε σχέση µε τις διακυµάνσεις της δραχµής. Η σχέση 

συναλλάγµατος- τιµαρίθµου επιβεβαιώνει σε ένα βαθµό αυτή την πρακτική. Η 

ακρίβεια της ζωής παρουσιάζεται το 1926 στο ∆ελτίο του Εµπορικού και 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά . Σύµφωνα µε σύγκριση του τιµαρίθµου µόνο 

των ετών 1924-25 καταλήγει ότι έχει επέλθει σηµαντική αύξηση στο κόστος ζωής, κι 

ιδιαίτερα στην Αθήνα και τον Πειραιά. Σύµφωνα µε δική τους ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει ότι ο τιµάριθµος επηρεάζεται κυρίως από την διαφοροποίηση 

στις τιµές συναλλάγµατος. Σε αυτό όµως προσθέτει  διακριτικά ως αίτιο και την 

τακτική των βιοµηχάνων να αποκρύπτουν µέρος της παραγωγής έτσι ώστε να 

επιτύχουν καλύτερες τιµές για τα προϊόντα τους. Φαίνεται πάντως ότι κάποιοι 

βιοµήχανοι, αν κι είχαν αποθέµατα , επωφελούνταν από τη διακύµανση του 

νοµίσµατος, και κυρίως µετακυλούσαν το κόστος των πρώτων υλών στους 

καταναλωτές, που χρησιµοποιούσαν από το εξωτερικό, υπονοώντας αύξηση των 

πρώτων υλών και συνεπαγόµενη αύξηση στο κόστος παραγωγής. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται οι διακυµάνσεις στις τιµές συναλλάγµατος πόσο επηρεάζουν τον 

τιµάριθµο  

 

      

 

 

 

                                                 
143 Λήδα Παπαστεφανάκη Άνδρες, γυναίκες, παίδες, παιδίσκοι. Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική 
κλωστοϋφαντουργία. Η βιοµηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά 1872-1940 , ο.π. , σελ. 281 



 79

 

          Πίνακας 14. Τιµές συναλλάγµατος και τιµάριθµος, 1924-1925  

    

                                        1924                                             1925 

                              Συν/γµα    Τιµάριθµος                 Συν/γµα    Τιµάριθµος 

   Βάση 1914             25            100                              25              100 

Ιανουάριος           223           1325                           261            1416 

Φεβρουάριος        252           1313                           295            1420 

Μάρτιος                263           1359                           309            1449 

Απρίλιος               238            1343                          269            1414 

Μάιος                    216           1285                          270             1408 

Ιούνιος                  249            1240                          293             1498 

Ιούλιος                  254            1324                          304             1472 

Αύγουστος            249            1318                         316              1484 

Σεπτέµβριος         250             1331                          332             1503 

Οκτώβριος            258             1369                         358              1547 

Νοέµβριος             257            1429                          366              1610 

∆εκέµβριος           260             1436                          376              1644 

 

Πηγή ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά , 20 Οκτωβρίου 1926. Οι τιµές 

συναλλάγµατος δηµοσιεύτηκαν στην έκθεση της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ οι τιµάριθµοι 

από την Εθνική Τράπεζα. 

 

     Ως κυριότερο µέτρο για την ανάσχεση της ύψωσης του τιµαρίθµου προβάλλεται η 

σταθεροποίηση της τιµής συναλλάγµατος, η οποία θα επιφέρει πτώση των τιµών. Ο 

τιµάριθµος επηρεαζόταν ως ένα βαθµό κι από την κρατική πολιτική των δασµών. Η 

δασµολογική προστασία επέφερε τεχνητή αύξηση των τιµών και παρόλο που 

ενισχυόταν η βιοµηχανία, ο κυριότερος σκοπός της δασµολογικής προστασίας ήταν ο 

πορισµός εσόδων από το κράτος 144. Τα εργατικά στρώµατα φαίνεται να πλήττονταν 

κατά κύριο λόγο από την ύψωση των τιµών, αφού βρίσκονταν ήδη στο όριο της 

επιβίωσης. Σύµφωνα µε την ίδια εκτίµηση η σύγκριση του εργατικού ηµεροµισθίου 

και τιµαρίθµου προκύπτει ότι στα 1924 ο έλληνας εργάτης αµείβεται λιγότερο από 

ότι πριν τον πόλεµο. Η ένταξη πολλών γυναικών, κυρίως από τους πρόσφυγες, 

                                                 
144 Ξενοφών Ζολώτας Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως , ο.π. σελ 130  
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επέδρασε ακόµη περισσότερο και συµπίεσε το ανδρικό ηµεροµίσθιο, αφού το 

γυναικείο ηµεροµίσθιο ήταν περίπου στο µισό του ανδρικού 145. Το ύψος του 

ηµεροµισθίου αποτέλεσε πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, χωρίς 

όµως να έχει προβολή στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Η εµµονή των 

βιοµηχάνων και των λοιπών εργοδοτών στα χαµηλά µεροκάµατα, στην ελάχιστα ή 

καθόλου αµειβόµενη παιδική εργασία και στην κατ’ αποκοπή εργασία ως τις µόνες 

µεθόδους για τη διατήρηση των κερδών τους, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη 

πολιτική τους, φαίνεται ότι οδήγησαν πολλούς εργαζόµενους σε αδιέξοδο. Η άφιξη 

των προσφύγων επέκτεινε την τακτική αυτή των εργοδοτών και τους έδωσε τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν την πολιτική της συµπίεσης των εργατικών αµοιβών 146.  

    Η χρησιµοποίηση νεαρών παιδιών ήταν στο πλαίσιο της µαθητείας. Για 

παράδειγµα στα µηχανουργεία, χώροι κατεξοχήν ανδρικής ειδικευµένης εργασίας 

στηριζόταν σε µεγάλο βαθµό στους µαθητευόµενους εργάτες, γεγονός που επέτρεπε 

τη µείωση του εργατικού κόστους, αλλά και τη συνεχή κινητικότητα µέρους του 

προσωπικού, κάθε φορά που ολοκληρωνόταν κάποιος κύκλος µαθητείας. Γενικά στο 

µεσοπόλεµο οι µισθολογικές διαφοροποιήσεις είναι µεγάλες ανάµεσα στους 

µαθητευόµενους και τους τεχνίτες των µηχανουργείων 147 . Οι απολαβές της 

εργατικής οικογένειας ήταν στο όριο της επιβίωσης και έπρεπε όλα τα µέλη να 

συµβάλλουν. Η έλευση των προσφυγικών οικογενειών, ανάµεσα στις οποίες 

συγκαταλέγονταν και πολυάριθµα ορφανά παιδιά δε µείωσε φυσικά την κάτω των 12 

ετών εργαζοµένων παιδιών στα εργοστάσια 148. Οι πρόσφυγες συνετέλεσαν στην 

επέκταση της υφιστάµενης δοµή της εργασίας στη βιοµηχανία σε όλα τα επίπεδα, 

ενισχύοντας το περιβάλλον για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στις προηγούµενες 

δοµές της. 

    Η άποψη που προβαλλόταν από τα αστικά στρώµατα και την ολιτική ηγεσία ήταν 

σε άλλη κατεύθυνση θεωρώντας ότι η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού θα έχει 

θετική επίδραση στον τιµάριθµο, εποµένως το κράτος οφείλει να περιορίσει τα έξοδα 

και τις δαπάνες του. Στις 12/5/1928 καθιερώθηκε µε νόµο η ισοτιµία δραχµής 

στερλίνας καθορίστηκε στις 375 δραχµές κι άρχισε τη λειτουργία της κι η Τράπεζα 

της Ελλάδος ως επιφορτισµένη µε την έκδοση νοµίσµατος µε βάση τον κανόνα του 

                                                 
145 Ξενοφών Ζολώτας Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως , ο.π. , σελ 88-89 
146 Χρήστος Λούκος «Μικρές και µεγάλες πόλεις» , στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επίµ.) Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος. Β1. ,  ο.π. , σελ 133-155 ˙ ειδικά σελ 144 
147 Λήδα Παπαστεφανάκη Άνδρες, γυναίκες, παίδες, παιδίσκοι…., ο.π. , σελ 35 
148 Λήδα Παπαστεφανάκη Άνδρες, γυναίκες, παίδες, παιδίσκοι…., ο.π. , σελ 194 
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χρυσού 149. Στη σταθεροποίηση του νοµίσµατος συνηγορούσαν κι οι δανειστές της 

Ελλάδας κι οι οικονοµικοί παράγοντες του εξωτερικού. Ο sir Erik Hampro πρόεδρος 

της  Hellenic Corporation Ltd 150, κάνοντας τον απολογισµό του για τον ένα χρόνο 

λειτουργίας της εταιρείας, θεωρούσε θετικό βήµα και πρόοδο για την οικονοµική 

ιστορία της χώρας τη σταθεροποίηση της δραχµής και  τη λειτουργία της Τράπεζας 

της Ελλάδος, µε γνώµονα την έκδοση και τη ρύθµιση της νοµισµατικής κυκλοφορίας.. 

Επίσης, θεωρεί ότι ο προϋπολογισµός εµφανίζει περίσσευµα. Όσον αφορά τη 

βιοµηχανία υποστηρίζει ότι σε όλες τις χώρες µετά τον πόλεµο παρατηρείται 

στασιµότητα στη βιοµηχανία όταν επέλθει η σταθεροποίηση του νοµίσµατος, αλλά 

ότι σύντοµα θα ανακάµψει 151. Το ελληνικό κράτος φαίνεται ότι προέβη σε αυτή την 

κίνηση, αποδεχόµενο αυτές τις οικονοµικές επιλογές, έτσι ώστε να εξασφαλίσει νέες 

πηγές χρηµατοδότησης µέσω του εξωτερικού δανεισµού. Άλλωστε, κι ο 

χαρακτηρισµός του δανείου ως σταθεροποίησης οδηγεί σε αυτό το συµπέρασµα. Ο 

εξωτερικός δανεισµός ήταν ο κύριος παράγοντας για την αναπαραγωγή του 

ελληνικού οικονοµικού συστήµατος 152. Η τιµή που καθορίστηκε ίσχυε για περίπου 

δύο χρόνια κι ήταν στην ανώτερη τιµή της, γεγονός που ευνόησε τους δανειστές του 

ελληνικού κράτους, λόγω καθορισµού των δανείων σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, ο 

τιµάριθµος, αν κι η ισοτιµία καθορίστηκε στο επίπεδο που βρισκόταν το ∆εκέµβριο 

του 1925, κι αν και για δύο χρόνια παρουσιαζόταν χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις, ήταν 

αυξηµένος και µε ανοδική τάση το πρώτο τρίµηνο του 1929. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της εθνικής τράπεζας τον Ιανουάριο ήταν 1945, το Φεβρουάριο 1967, το Μάρτιο 

2004(έτος βάσης 1914=100) 153. Αν κι οι τιµές των βασικών αγαθών φαίνεται να 

έπλητταν τα εργατικά και λαϊκά στρώµατα, η σταθεροποίηση του νοµίσµατος 

αποθάρρυνε τις προηγούµενες κερδοσκοπικές πρακτικές των εµπόρων και των 

βιοµηχάνων αλλά δεν τις κατέστειλε, αφού δεν περιόρισε  την ακρίβεια του βίου, 

εξαιτίας και της παρασιτικά κερδοσκοπικής τακτικής των αστικών στρωµάτων.  

   Η ελληνική βιοµηχανία χαρακτηριζόταν από πλήθος µικρών επιχειρήσεων, µε λίγα 

κεφάλαια και µικρή συγκέντρωση εργατικού δυναµικού. Αυτή η εκτίµηση λειτουργεί 

                                                 
149 Όλγα Χριστοδουλάκη «Η µεταρρύθµιση του τραπεζικού συστήµατος και η ίδρυση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, στο Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα.Β1 , ο.π. , σελ. 251-267 · ειδικά σελ. 252 
150 Η Hellenic Corporation Ltd είχε συσταθεί το 1928 για να πάρει τριµερές δάνειο 9.000.000 λιρών η 
Ελλάδα, µε συµµετοχή αγγλικών κι αµερικάνικων κεφαλαίων και της Ε.Τ.Ε.  
151 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1929, σελ. 2920 
152  Χρήστος Χατζηιωσήφ «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής 
οικονοµίας», Ο.π. , σελ 43 
153 ∆ΕΒΕΠ , Απρίλιος 1929 , σελ. 2198 
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αξιολογικά ως αρνητική συνέπεια στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας και για την 

οικονοµική σκέψη της εποχής. Η πρόοδος θεωρείται συνυφασµένη µε τη 

συγκεντροποίηση της εργασίας, διότι έτσι αυξάνει η παραγωγικότητα. Στην ίδρυση 

µικρών βιοµηχανιών και βιοτεχνιών επέδρασαν πολιτικοί παράγοντες ενίσχυσης της 

µικρής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής, που αποτελούσε και την οικονοµική 

πρακτική και προσδοκία για την αποκατάσταση και των αστών προσφύγων. Κι από 

τη µαρξιστική σκέψη αναγνωρίζεται ότι αποτελεί χαρακτηριστική εξέλιξη µε την 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας να συγκεντρώνεται η παραγωγή σε µεγάλες µονάδες 

παραγωγής. Η συγκέντρωση της παραγωγής είναι πολύ µεγαλύτερη από τη 

συγκέντρωση εργατών γιατί η εργασία είναι πολύ πιο παραγωγική στις µεγάλες 

επιχειρήσεις 154. Η άποψη για συγκέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας κι η 

συσσώρευση κεφαλαίου που αυτή συνεπάγεται κυριαρχεί στα ανεπτυγµένα 

καπιταλιστικά κράτη, όπως η Αγγλία, τα οποία κι αποτελούν πηγή δανεισµού της 

Ελλάδας. Όµως, οι οικονοµικοί νόµοι δεν αφοµοιώνονται αυτόµατα κι ιδεοτυπικά 

διότι υπάρχουν κοινωνικές αντιστάσεις και πολιτικές εκτόνωσης της πτώσης των 

µεσαίων στρωµάτων όσο παρατηρείται η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και της 

παραγωγής σε µεγάλες µονάδες, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της βιοµηχανίας 

και της εξέλιξης τα καπιταλιστικής οικονοµίας. Πόσο µάλλον στην Ελλάδα που 

διακρίνεται για τον έντονα µικροαστικό χαρακτήρα και τις πολλές οικογενειακές 

επιχειρήσεις, καθώς και την κοινωνική αντίληψη για την οικογένεια και την 

οικογενειακή περιουσία ως συµπλήρωµα σε αυτή την αξία.  

    Η οικογένεια αποτελούσε µονάδα παραγωγής κι είχε άλλο νόηµα σε σχέση µε τα 

προηγµένα καπιταλιστικά κράτη. Οι «νοικοκύρηδες» απολάµβαναν κοινωνικό κύρος 

στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε την ταυτότητα του εργάτη. Οι σχέσεις νοήµατος δε 

συνεπάγονται την ανυπαρξία της προσδοκίας για ένα καλύτερο οικονοµικό µέλλον, 

είτε µέσω ειδίκευσης της εργασίας, είτε µέσω της οικογενειακής επιχείρησης, 

αυτοαπασχολούµενων και µελών της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα εργατικά και 

λαϊκά στρώµατα είναι η κοινωνική οµάδα που επινοεί ποικίλες στρατηγικές για την 

προσαρµογή της στο χώρο της πόλης 155. Αυτό φαίνεται  στις κοινωνικές δράσεις που 

αναπτύσσουν κι επιβεβαιώνει την πληθώρα συµπεριφορών και πολιτισµικών αξιών 

που εκδηλώνονται στην πόλη, κατά τη διάρκεια της δυναµικής ιστορικά εξέλιξης του 

                                                 
154 Β.Ι. Λένιν Ο ιµπεριαλισµός ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού , Σύγχρονη Εποχή , 1988, σελ 12-13 
155 Λίλα Λεοντίδου Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, 1909-1940 , 
ο.π , σελ. 12 
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καπιταλισµού. Όµως, οι νέες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν σταθεροποίησαν κάπως 

την εργατική δύναµη, ιδιαίτερα στους πρόσφυγες που δεν είχαν µεγάλα περιθώρια 

στις επιλογές επιβίωσης. Κι αυτό διότι άλλο µία κοινωνική αξία κι ιδανικό, κι άλλο η 

επίτευξή της. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα έκδηλο στον Πειραιά, που µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού του αποτελείται από πρόσφυγες κι εσωτερικούς µετανάστες, οι οποίοι σε 

κάποιες περιπτώσεις διέθεσαν τα µικρά τους κεφάλαια σε αυτή την κατεύθυνση, 

αλλά µεγάλο µέρος του πληθυσµού αδυνατούσε. Άλλωστε, και το πολιτικό 

περιβάλλον και σύστηµα ευνοούσε τη διεύρυνση των µικροαστικών στρωµάτων, 

αφού θεωρούσε τη µεσαία τάξη ως το κυριότερο στήριγµα του καθεστώτος, της 

αναπαραγωγής του συστήµατος κι εκτόνωσης της κοινωνικής δυσαρέσκειας.  

    Η βιοµηχανία αυξάνει τα κεφάλαιά της και το προϊόν της. Η γοργή βιοµηχανική 

ανάπτυξη της δεκαετίας του 1920 οφειλόταν σε παράγοντες όπως η άφθονη 

προσφορά εργασίας, η δασµολογική προστασία και τα ευεργετήµατα του αδύναµου 

νοµίσµατος, παρά σε κάποια συνειδητή πολιτική προώθησης της εκβιοµηχάνισης 156. 

Η µεγάλη πλειοψηφία σε αριθµό, κι όχι σε παραγόµενο προϊόν, αφορά µικροµάγαζα. 

Έτσι µε βάση τη βιοµηχανική απογραφή του 1920 το 91,56% είναι µικρές 

επιχειρήσεις (1-5 άτοµα) κι απασχολούν το 54,6% του συνολικού εργατικού 

δυναµικού , το 7% µεσαίες (6-25 άτοµα) κι απασχολούν το18,14% του εργατικού 

δυναµικού και το 1,44% µεγάλες(26 κι άνω άτοµα) κι απασχολούν το 27,26% του 

εργατικού δυναµικού 157. Αντίστοιχα το 1930 µε µέσο όρο 1,7 εργάτη αποτελούν το 

92,3% , µε µέσο όρο 10 το 6,4% κι εκείνες µε µέσο όρο 105 εργάτες το 1,3%. Σε 

αυτό πρέπει να προσθέσουµε ότι το 43,2% του εργατικού δυναµικού απασχολούνταν 

σε µικρές επιχειρήσεις, το 17,8% σε µεσαίες και το 39% σε µεγάλες επιχειρήσεις 158. 

Οι µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις τριπλασιάστηκαν σε απόλυτους αριθµούς, αν 

κι ανάλογα µε το ποσοστό είναι µειωµένες. Αυτό συµβαίνει διότι η µεγαλύτερη 

ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε σε κλάδους της βιοµηχανίας µε µικρή επένδυση 

κεφαλαίων κι οργάνωση της εργασίας, και κυρίως αυτές του κλάδου των τροφίµων. 

Σύµφωνα µε τη βιοµηχανική απογραφή του 1930 το 29,57% των µικρών 

επιχειρήσεων ανήκαν σε αυτή την κατηγορία. Επίσης, οι ανάγκες για αποκατάσταση 

                                                 
156 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 106 
157 Μαργαρίτα ∆ρίτσα Βιοµηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του µεσοπολέµου , Μορφωτικό Ίδρυµα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1990, σελ. 113 
158  Αντώνης Λιάκος Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του µεσοπολέµου , ο.π , σελ. 71-72 
˙συγκρίνοντας τη βιοµηχανική απογραφή του 1920 µε εκείνη του 1930, βρίσκουµε πως ο αριθµός των 
επιχειρήσεων αυξήθηκε από τις 33.811 στις 76.703, ενώ η εργατική δύναµη από 154.633 σε 278.855 
στο Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 131 
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των προσφύγων συνετέλεσε στον κατακερµατισµό της βιοµηχανικής παραγωγής σε 

µικρές µονάδες, όπως είναι και τα µηχανουργεία, η βιοµηχανία ξύλου, η βυρσοδεψία 
159. Όµως, συγκριτικά µε το 1920 απασχολούν µεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού 

δυναµικού, κάτι που δείχνει την τάση για µεγαλύτερη συγκέντρωση της εργασίας, 

σύµφωνη µε την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής.  

   Σύµφωνα µε τη βιοµηχανική απογραφή του 1930, στον Πειραιά λειτουργούν 4.633 

βιοµηχανίες(σύνολο βιοµηχανιών 75.591) , δηλαδή περίπου λίγο παραπάνω από 6% 

των συνολικών εγκαταστάσεων, ενώ απασχολεί σύµφωνα µε την ίδια απογραφή 

36.915 , δηλαδή το 13,2% περίπου του συνολικού βιοµηχανικού εργατικού 

δυναµικού της χώρας (το οποίο ήταν 278.858) 160 . Στον Πειραιά λόγω της 

αστικοποίησης και της συγκέντρωσης εργατικού δυναµικού, οι µεγάλες εταιρείες 

φαίνεται να ήταν περισσότερες, κι αναλογικά και συγκριτικά µε τις άλλες πόλεις. Η 

αναλογία στον Πειραιά είναι 8 εργάτες ανά βιοµηχανική εγκατάσταση, ενώ τα οι 

αντίστοιχες αναλογίες είναι 6,1 για την Αθήνα, 4,9 για τη Θεσσαλονίκη, 5,7 για την 

Πάτρα και 6 εργάτες ανά βιοµηχανική επιχείρηση για το Βόλο 161. Η συγκέντρωση 

εργατικού δυναµικού χωρίς σχέσεις ιδιοκτησίας και δεσµούς µε την πόλη ήταν ένας 

παράγοντας σηµαντικός για τη συγκεντροποίηση της παραγωγής σε µεγάλες µονάδες 

παραγωγής. Η ανάπτυξη επίσης, επέφερε τάσεις συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. 

Επίσης η κρατική πολιτική του µεσοπολέµου ευνοούσε την ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας στο συγκρότηµα Αθήνας-Πειραιά, αφού έξι στις δέκα επιχειρήσεις 

βρίσκονται εκεί και τρεις στους τέσσερις απασχολουµένων στη βιοµηχανία. 

   Εκτός από την οργάνωση της εργασίας, δεν παρατηρήθηκαν αξιοσηµείωτες ή 

ανάλογες µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας βελτιώσεις στον τεχνολογικό και 

µηχανολογικό εξοπλισµό των εργοστασίων. Αυτό παρατηρείται και στις µεγάλες 

επιχειρήσεις, που είχαν συγκέντρωση εργατικού δυναµικού. Η ανανέωση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού παρέµεινε περιορισµένη. Ακόµα κι οι µεγάλες 

βιοµηχανίες δεν επιδείκνυαν ιδιαίτερη διάθεση στην ανανέωση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού. Ένα αίτιο προέρχεται από τη νοοτροπία και την οικονοµική σκέψη των 

                                                 
159 Μιχάλης Ρηγίνος Παραγωγικές δοµές κι εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα 1909-1936 , ο.π, σελ 
116-120 
160 Τα στοιχεία της βιοµηχανικής απογραφής του 1930 για τον Πειραιά από Μαργαρίτα ∆ρίτσα Ο.π. , 
σελ. 118 · οι µετατροπές σε ποσοστά επί τις εκατό δικές µου. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 
στον Πειραιά απασχολούνται µε τη βιοµηχανία 36381 άτοµα, εκ των οποίων  26854 άνδρες , δηλαδή 
περίπου το 74%, ενώ 9527 γυναίκες, δηλαδή το 26% του εργατικού δυναµικού της πόλης ·  
161 Για τα στοιχεία από τη βιοµηχανική απογραφή του 1930 δες Μαργαρίτα ∆ρίτσα Ο.π., πίνακας 32 , 
σελ.118·οι υπολογισµοί των αναλογιών για τον Πειραιά και τις άλλες πόλεις δικοί µου. 
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εργοδοτών, οι οποίοι αποσκοπούσαν κατά κύριο λόγο στο βραχυπρόθεσµο κέρδος. 

Υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ είχαν αγοραστεί τα µηχανήµατα, να µην 

εγκαθίστανται, λόγω ίσως του γεγονότος ότι θεωρούνταν περιουσιακό στοιχείο και 

σύµβολο πολιτισµού, αφαιρώντας ως επιχείρηµα την κατεξοχήν λειτουργίας τους που 

µακροπρόθεσµα θα αύξανε την παραγωγή, θα µείωνε το κόστος παραγωγής και θα 

συνεπώς θα αύξανε το κέρδος. Για παράδειγµα στην κλωστοϋφαντουργία Ρετσίνα, 

δείχνουν την απροθυµία ανανέωσης ή χρησιµοποίησης νέου µηχανολογικού 

εξοπλισµού και χρησιµοποίησης παλαιών µηχανηµάτων, έστω κι αν λειτουργούσαν 

ζηµιογόνα 162. Η κρίση συνέβαλε στον περιορισµό της εισαγωγής µηχανηµάτων. Η 

κρατική παρέµβαση µετά την κρίση αποσκοπούσε σε έλεγχο της βιοµηχανικής 

παραγωγής, για να µην εκδηλωθούν τα φαινόµενα της υπερβιοµηχανικής παραγωγής 

κι άρα της ανεργίας, που παρατηρήθηκαν αλλού και για τα ηθικά και πολιτικά 

επακόλουθα της µεγέθυνσης βιοµηχανικής δραστηριότητας. Άδειες εισαγωγής 

µηχανηµάτων δόθηκαν µετά µεγίστης φειδούς στα 1934. Βοηθητικών δε 

µηχανηµάτων δόθηκαν για συµπλήρωση εγκαταστάσεων ή αντικατάσταση παλαιών. 

Ειδικώς η εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών µηχανηµάτων περιορίσθηκε στα 

ελάχιστα δυνατά όρια 163. Αντισταθµιστικό όφελος αυτής της απόφασης θεωρούνταν 

και ο περιορισµός της ίδρυσης µη «βιώσιµων» βιοµηχανιών, στην ευνοϊκή συγκυρία 

της κρίσης και της έντονης δασµολογικής προστασίας. Σε κάποιο βαθµό ευνοούσε τις 

µεγάλες βιοµηχανίες, αφού κριτήριο ήταν το µέγεθος της απασχόλησης και η 

εξαγωγή µετά τη µεταποίηση των προϊόντων και η χρησιµοποίηση πρώτων υλών. 

Στα 1936 στην κλωστοϋφαντουργία έρευνα του ΥΕΟ έδειχνε ότι το ένα τρίτο του 

µηχανολογικού εξοπλισµού χρειαζόταν άµεση αντικατάσταση και το µεγαλύτερο 

µέρος ήταν άνω των 30-40 ετών τουλάχιστον 164. Η ποιότητα του µηχανολογικού 

εξοπλισµού είχε αντίκτυπο και στις δυνατότητες παραγωγής και την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, που τελικά περιορίστηκε και από την κρατική 

παρέµβαση, τη νοοτροπία των αστικών στρωµάτων, αλλά και τη φθηνή εργατική 

δύναµη. 

    Η µικρή αναδιάρθρωση στο µηχανολογικό εξοπλισµό οφείλεται και στην 

ανυπαρξία αποθεµάτων ενέργειας για τη λειτουργία των πετρελαιοκίνητων 

µηχανηµάτων, που επηρέαζαν το κόστος παραγωγής, ανάλογα µε την τιµή και τη 

                                                 
162

Λήδα Παπαστεφανάκη Άνδρες, γυναίκες, παίδες, παιδίσκοι…., ο.π. , σελ 147  
163 ∆ΕΒΕΠ , 10 Αυγούστου 1935, σελ 372 
164 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 331 
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δασµολογική πολιτική του κράτους, ενώ µε την εντατικοποίηση ή όχι της εργασίας 

είχαν µεγαλύτερο έλεγχο στο κόστος και στον όγκο παραγωγής. Η ένταση της 

εργασίας κι η αυξοµείωση του εργατικού δυναµικού ανάλογα µε τις περιόδους και 

τους µήνες που παρατηρούνταν αύξηση της ζήτησης των βιοµηχανικών προϊόντων, 

χρησιµοποιούνταν ως µέθοδος από τους εργοδότες για την επιδίωξη του 

βραχυπρόθεσµου κέρδους και τον έλεγχο της παραγωγής. Το φθηνό ηµεροµίσθιο 

συντελούσε στην πολιτική αυτή. Παράλληλα, η βιοµηχανία τροφίµων, η ελαφριά 

δηλαδή βιοµηχανία, αποτελούσε το µεγαλύτερο ποσοστό των βιοµηχανιών και οι 

πολλές µικρές επιχειρήσεις για ιδεολογικούς λόγους περιόριζε τη δυνατότητα 

αναδιάρθρωσης της βιοµηχανίας κι επέκτασης του µηχανολογικού εξοπλισµού. Αλλά 

και οι µεγάλες βιοµηχανίες συνεχούς λειτουργίας εφάρµοζαν την τακτική της 

αυξοµείωσης του εργατικού δυναµικού για τη ρύθµιση του κόστους παραγωγής σε 

συνάρτηση µε τη ζήτηση των προϊόντων τους 165. 

    Στα παραπάνω επιχειρήµατα να προσθέσουµε και την επιδίωξη των εργατικών 

στρωµάτων για ανεύρεση καλύτερων όρων επιβίωσης, γεγονός που ευνοούσε ως ένα 

βαθµό την αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος. Οι εργοδότες όµως φαίνεται να ήταν 

εξαρτηµένοι από την προσδοκώµενη ζήτηση των προϊόντων τους. Προς τα τέλη του 

1932 λόγω των νέων συνθηκών που επέφεραν οι περιορισµοί στις εισαγωγές κι η 

άνοδος του αγροτικού εισοδήµατος, είχαν τόσες παραγγελίες που δε µπορούσαν να 

ανταπεξέλθουν, και πολλοί βιοµήχανοι του Πειραιά δε µπορούσαν να ανταποκριθούν 

στις παραγγελίες από την επαρχία 166. Άλλωστε, κι από τους ίδιους τους εργοδότες 

προβάλλεται ως κοινωνική προσφορά της βιοµηχανίας, τουλάχιστον όσον αφορά την 

αποκατάσταση των εργατών και των οικογενειών τους. Το επιχείρηµα αυτό 

συναντούσε υποστηρικτές ανάµεσα στους εργοδότες και τους βόλευε να ακολουθούν 

την πρακτική µικρών επενδύσεων στο µηχανολογικό εξοπλισµό και της ανάπτυξης 

άλλου τύπου βιοµηχανίας. Επίσης, και κάποιες πολιτικές αποφάσεις ενίσχυσης της 

µικροϊδιοκτησίας και των µικρών µονάδων παραγωγής, συνετέλεσαν στην 

καθυστέρηση εισαγωγής ή χρησιµοποίησης µηχανηµάτων. Για παράδειγµα το 1928 

οι αλευροβιοµήχανοι Πειραιά, διαµαρτύρονται για τη δυνατότητα παραγωγής 

χαµηλότερης ή δεύτερης ποιότητας άρτου κι άρα αλεύρων, η οποία µπορούσε να 

παραχθεί από µικρούς µύλους της επαρχίας. Αυτό έχει βέβαια και κοινωνικές 

προεκτάσεις, αφού και λόγω ποιότητας και λόγω χρησιµοποίησης αλεύρων στον 

                                                 
165 Πέτρος Πιζάνιας Οι φτωχοί των πόλεων , Θεµέλιο, Αθήνα, 1993 , σελ 60 
166 ∆ΕΒΕΠ , σελ 16 Σεπτεµβρίου- 31 Οκτωβρίου 1932, σελ 2930 
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τόπο σιτοπαραγωγής, προφανώς η τιµή του άρτου και των άλλων προϊόντων της 

αλευροβιοµηχανίας, η οποία υπήρξε από τις κυριότερες βιοµηχανίες του Πειραιά, θα 

ήταν µάλλον φθηνότερα. Η στήριξη από τη µεριά του κράτους αφαιρούσε εποµένως 

την προοπτική για βελτίωση στο µηχανολογικό εξοπλισµό και τη δηµιουργία 

µεγαλύτερων µονάδων παραγωγής µε µεγαλύτερη συγκέντρωση εργασίας και 

ανανεώσεις µηχανολογικού εξοπλισµού. Πάντως, αν συγκρίνουµε την κινητήρια 

δύναµη σε ίππους που χρησιµοποιούν τα βιοµηχανικά καταστήµατα, έχει 

υπερτριπλασιαστεί ως σύνολο (από 110.674 ΗΡ το 1920 σε 357.000 ΗΡ το 1930). Η 

αύξηση αυτή προκύπτει κατά κύριο λόγο από επέκταση της χρησιµοποίησης 

µηχανών κυρίως στις µεγάλες βιοµηχανίες, όπως είναι αναµενόµενο οι οποίες 

τετραπλασιάζουν την κινητήρια ιπποδύναµη.(από 52.626 ΗΡ το 1920 σε 209.000 ΗΡ 

το 1930) 167. Πάντως, µε βάση τα παραπάνω επιχειρήµατα, θα µπορούσε µε την 

ανάπτυξη που είχε η βιοµηχανία τη δεκαετία του 1920 να είχε ακόµα µεγαλύτερες 

βελτιώσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό. Σε αυτό θα συντελούσε κι η ανάπτυξη της 

σιδηροβιοµηχανίας, αλλά αυτό δεν έγινε.  

   Η ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας κατά τη δεκαετία του 1920 

χαρακτηρίστηκε από πολλαπλασιασµό των µικρών µονάδων, αλλά ταυτόχρονα κι 

από ενίσχυση της µηχανοκίνησης στις καθαυτό βιοµηχανίες 168. Η προσπάθεια για 

µείωση του κόστους παραγωγής φαίνεται να εξέλιξε τις µεγάλες βιοµηχανίες κι αυτό 

να ενισχύθηκε κι από την οικονοµική κρίση. Στα 1931 πραγµατοποιούνται στον 

Πειραιά τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου του Παπαστράτου. «Οι επισκεπτόµενοι 

αυτό καταπλήσσονται προ της τελειότητας των µηχανηµάτων, της µεθοδικής 

παραλαβής του καπνού εις φύλλα, του καθαρίσµατος αυτού, του στεγνώµατος ή της 

υγράνσεώς του δια λεπτεπίλεπτων µηχανηµάτων, της εκκοπής του και της 

παραδόσεώς του κατόπιν εις την κατανάλωσιν. Γερµανικά βέβαια τα µηχανήµατά 

του, µεθοδική η λειτουργία του, καταπληκτική η απόδοσίς του. Πεντακόσιας 

χιλιάδας σιγαρέτων αποδίδει καθ’ ώραν έκαστον µηχάνηµα, τα δε δεκαπέντε 

µηχανήµατα που λειτουργούν ετοιµάζουν εφτάµισυ εκατοµµύρια δια την 

κατανάλωσιν» Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι οι σιγαροποιητικές µηχανές 

εµφανίστηκαν από το 1910 και το 1911 καθεµία έβγαζε 150.000 τσιγάρα την ηµέρα. 

Λίγο αργότερα εισήγαγαν το σύστηµα της «τόγκας» οι καπνέµποροι, καταργώντας 

                                                 
167 Μαργαρίτα ∆ρίτσα Ο.π. , σελ. 113 
168 Χριστίνα Αγριαντώνη «Οι µηχανικοί κι η βιοµηχανία. Μια αποτυχηµένη συνάντηση» Ο.π., σελ 276 
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ορισµένες ανδρικές ειδικεύσεις στην καπνεργασία 169. Συνεχίζοντας την ενηµέρωση 

για την οργάνωση εργασίας στο Παπαστράτειο ίδρυµα αναφέρεται ότι «όλαι αι 

εργάται φορούν εµπροσθέλλας και εµβάδες(παντούφλες), το δε συσσίτιον άφθονον 

παρέχεται αντί πέντε µόνον δραχµών. Εις το εργατικόν ζήτηµα ιδιαίτερη προσοχή 

έδωκαν οι πολιτισµένοι και φιλάνθρωποι ιδρυταί του. Οι εργάται, αι εργάτριαι 

εργάζονται υπό τας άριστας υγιεινάς συνθήκας. Μόνον έτσι θα καταπολεµηθεί το 

αίσθηµα της ασυµπάθειας και του µίσους του εργάτου προς τον εργοδότην. Περί τας 

χίλιας οικογένειας αποζούν από τις µεγάλες επιχειρήσεις των αδελφών 

Παπαστράτου
170.  

   Οι βιοµήχανοι φαίνεται να προσπαθούσαν να συγκρατήσουν το εργατικό δυναµικό 

µε διευκολύνσεις και παραινέσεις, έτσι ώστε να γίνει πιο αποδοτικό. Παράλληλα, 

αναφέρονται ως µέρος της παραγωγικής διαδικασίας οι εργάτριες, που 

απασχολούνται εκείνη την περίοδο σε µεγάλους αριθµούς στην καπνεργασία και η 

κρίση αύξησε τους αριθµούς τους, λόγω της προσπάθειας των εργοδοτών να 

µειώσουν το κόστος παραγωγής, και µε την είσοδο των µηχανηµάτων, αλλά και τη 

µείωση του κόστους εργασίας. Η καλύτερη όµως οργάνωση της παραγωγής 

οδηγούσε σε αποειδικεύσεις και κατάργηση και των ενδιάµεσων σταδίων της 

κατεργασίας, αλλά και της εµπορικής δραστηριότητας του καπνού. Ο 

«εξορθολογισµός» της καπνοβιοµηχανίας κατέστησε µακροπρόθεσµα περιττούς τους 

περισσότερους τους ανεξάρτητους καπνέµπορους και των µικρών κατασκευαστών 

σιγαρέτων. Προτιµούσαν κάποιον εξουσιοδοτηµένο πράκτορα, ο οποίος προτιµούσε 

να αγοράζει από τους παραγωγούς παρακάµπτοντας τους µεσάζοντες. Μέχρι το 1929 

το 75-80% από τις συνολικές πωλήσεις καπνών γινόταν µε αυτό τον τρόπο. Η καλή 

χρονιά του 1929 εφάρµοσαν αυτή την πρακτική εκτεταµένα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα µεταξύ 1927 και 1932, ο αριθµός των καπνεργατών, που απασχολούνταν 

µειώθηκε κατά το ένα τρίτο, ενώ το µέσο εισόδηµά τους έπεσε από 13.000 σε 

7.600171. Οι αντιστάσεις τους στη διαδικασία «εξορθολογισµού» της παραγωγικής 

διαδικασίας κατέστησε τους καπνεργάτες, και λόγω πολιτικού υποβάθρου, να 

καταστούν ένα από τα δυναµικότερα στοιχεία του εργατικού κινήµατος, ιδιαίτερα 

στη Βόρεια Ελλάδα που ήταν και πιο πολυάριθµοι και να αποτελούν σηµεία 

αναφοράς και συνένωσης του υπόλοιπου εργατικού κινήµατος. 

                                                 
169 Χριστίνα Αγριαντώνη «Βιοµηχανία» ,Ο.π. , σελ 207 
170 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1931 , σελ 2641 
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   Η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους, η νέα ισοτιµία κι η ισοσκέλιση του 

προϋπολογισµού αποσκοπούσαν κυρίως στην ανύψωση του διεθνούς κύρους της 

Ελλάδας, µε την εξυγίανση της οικονοµίας, στις αγορές του εξωτερικού κι 

αποτελούσαν ισχυρό διαπραγµατευτικό χαρτί για την εξεύρεση πηγών δανεισµού. 

Από τα κεφάλαια που θα εισέρεαν στην Ελλάδα θα επωφελούταν κι η βιοµηχανία, 

αφού ένα µέρος θα χρηµατοδοτούσε την παραγωγική της διαδικασία, αλλά κι η 

κρατική κατανάλωση θα ενισχυόταν, αφού ένα µεγάλο µέρος προοριζόταν για 

παραγωγικά έργα. Αυτή που θα επωφελούνταν και θα ενισχυόταν περισσότερο από 

όλους ήταν η τραπεζική λειτουργία, αφού και µέρος του δανεισµού είχε αναλάβει η 

Ε.Τ.Ε , και κεφάλαια από το δάνειο θα περνούσαν από τις τράπεζες για την 

προσδοκώµενη ανάπτυξη της οικονοµίας. Οι βιοµήχανοι, κι ιδιαίτερα οι έχοντες 

µεγάλα κεφάλαια, θα ωφελούνταν από τη διεθνή εικόνα της χώρας και τη 

σταθεροποίηση, αφού κι η ιδιωτική πίστη κι η αξιοπιστία τους θα µπορούσε να 

επιτευχθεί και θα σταθεροποιούσαν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η διεθνής 

οικονοµική κρίση του 1929 περιόρισε αυτή τη δυνατότητα κατά πολύ, κι η 

εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα από την Αγγλία το Σεπτέµβριο του 1931 

διαφοροποίησε και τη στάση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό το ζήτηµα. Είναι 

ευνόητο ότι η στάση πληρωµών που κήρυξε απρόθυµα η κυβέρνηση Βενιζέλου το 

1932, αφού είχε αφαιρεθεί η δυνατότητα σύναψης δανείων από το εξωτερικό. Έτσι, 

απελευθερώθηκαν κεφάλαια και πόροι, τα οποία πριν χρησιµοποιούνταν για την 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, που συνετέλεσαν άµεσα στην ανάκαµψη και την 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας από το 1933.       

     Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας είναι αξιοσηµείωτη µετά το 1933, που για την 

Ελλάδα θεωρείται ότι ανακάµπτει από την κρίση. Σε συνθήκες έντονης 

δασµολογικής προστασίας το βιοµηχανικό προϊόν αυξήθηκε 35% και πλέον µεταξύ 

1932-1935 172 . Το 1933 παρουσιάζει αύξηση 13,5% 173  σε σύγκριση µε το 

βιοµηχανικό προϊόν του 1932 , το 1934  αύξηση 14,04% σε σχέση µε το 1933 174.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1938 έχει περίπου αύξηση του προϊόντος της κατά 70% 

σε σχέση µε τη βιοµηχανική παραγωγή του 1928 175 . Μετά την κρίση εκδηλώνονται 

πιο έντονα απόψεις, αλλά υπάρχει κι η τάση η βιοµηχανική δραστηριότητα να 
                                                 
172 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ. 32 
173 Έκθεσις επί του ισολογισµού του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εµµανουήλ Τσουδερού- 
31/12/1993,14/2/1934, στον τόµο Η κρίση του 1929 , η ελληνική οικονοµία και οι εκθέσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέµβριος 2009, σελ. 70 
174 ∆ΕΒΕΠ , 7 Απριλίου 1935 , σελ. 262 
175 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 399 
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συγκεντρώνεται σε µεγάλες µονάδες για να αυξηθεί η παραγωγή, αλλά η ελληνική 

οικονοµία για κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτισµικούς λόγους θα παραµείνει 

προσανατολισµένη στη µικροϊδιοκτησία  και στο µικροαστικό χαρακτήρα της, αφού 

και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού ήταν αγρότες. Όµως, τουλάχιστον στη 

βιοµηχανία δε µπορούµε να µην αναγνωρίσουµε αυτή την τάση για συγκέντρωση του 

κεφαλαίου, για τα ελληνικά ιστορικά ιδιαίτερα στοιχεία που τη χαρακτήριζαν.  

   Ο αριθµός των νέων εργοστασίων ανήλθε σε 52 το 1933  µε κινητήρια δύναµη 

2063 ΗΡ, σε σύγκριση µε το 1932 µε τα 71 νέα εργοστάσια του 1932 µε συνολική 

ιπποδύναµη 1633 ΗΡ 176 . Η αίσθηση για δηµιουργία ανωνύµων εταιριών 

χαρακτηρίζεται ως πρόοδος από τους βιοµηχάνους και τους εκπροσώπους τους, 

τουλάχιστον στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά. Η παραγωγή σε 

αυτές τις µονάδες έχει το πρόσθετο όφελος της µεγαλύτερης παραγωγικότητας 

εξαιτίας της οργάνωσης της εργασίας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σύµφωνα µε έρευνα 

στις 91 µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν το 77% του βιοµηχανικού 

προϊόντος, είχαν ανάπτυξη 13,82% το πρώτο εξάµηνο του 1934, σε σύγκριση µε το 

αντίστοιχο του 1933 177. Εποµένως, ο µεγάλος όγκος του βιοµηχανικού προϊόντος 

παράγεται σε µεγάλες µονάδες παραγωγής κι η ανάπτυξη της βιοµηχανίας οφείλεται 

στην παραγωγική δραστηριότητα αυτών των µονάδων.  Η άνοδος του βιοµηχανικού 

προϊόντος επέκτεινε την τάση για «τραστοποίηση» και συγκέντρωση της βιοµηχανίας. 

Τάση που θα περιοριστεί για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους, που δείχνει όµως 

την τάση για «εκλογίκευση» της παραγωγικής διαδικασίας στη βιοµηχανία.  

     Στον Πειραιά, ως βιοµηχανικό κέντρο, η ενίσχυση κι η ύπαρξη µεγάλων µονάδων, 

ήταν προαπαιτούµενο της καλύτερης βιοµηχανικής παραγωγής. Αµέσως µετά την 

κυβερνητική µεταβολή στα 1933 και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από το 

Τσαλδάρη, ο τοπικός αστικός τύπος αναφέρει ότι «το δηµοτικόν δασµολόγιον, ο 

φόρος τουτέστι ο καταβαλλόµενος δια τα εγχώρια εν γένει προϊόντα κατά τας από 

∆ήµους εις ∆ήµον ή Κοινότητα µεταφοράς αυτών παρακωλύει την ανάπτυξιν 

σοβαρών βιοµηχανικών επιχειρήσεων και υποβοηθεί την ανάπτυξιν και την ίδρυσιν 

µικροβιοµηχανιών κατά ∆ηµοτικάς περιφέρειας» 178. Οι βιοµήχανοι πάντα είχαν ως 

πολιτική αιχµή τη µείωση των φόρων. Αλλά αυτή η περίπτωση δείχνει την τάση για 

                                                 
176 Έκθεσις επί του ισολογισµού του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εµµανούηλ Τσουδερού, 
31/12/1993-14/2/1934, στον τόµο Η κρίση του 1929 , η ελληνική οικονοµία και οι εκθέσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέµβριος 2009, σελ. 70 
177 ∆ΕΒΕΠ , 5 Νοεµβρίου 1934, σελ. 61 
178 Χρονογράφος , 20-4-1933, σελ 1 
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βιοµηχανική ανάπτυξη στις µεγάλες πόλεις, και στη συγκεκριµένη περίπτωση στον 

Πειραιά. Κατόπιν, προωθούσαν τη µείωση των δασµών για την επέκταση της δράσης 

της µεγάλης βιοµηχανίας µε βάση τη λειτουργία της αγοράς. Η βιοµηχανική 

δραστηριότητα δε φαίνεται να είναι στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής. Οι 

πολιτικές και κοινωνικές αντιστάσεις στην εξέλιξη της καπιταλιστικής οικονοµίας, 

έβρισκαν απήχηση ή και προκαλούνταν από τις κυβερνητικές πολιτικές. Ιδιαίτερα 

µετά το 1933 οι ανακατατάξεις και η ενίσχυση της κρατικής διοίκησης, έφερε τα 

συντηρητικά στρώµατα στην εξουσία, που ενίσχυαν τη µικροϊδιοκτησία και τον 

ελεγχόµενο καπιταλισµό. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι η κυβέρνηση στάθηκε 

τροχοπέδη στις επιδιώξεις των βιοµηχάνων, απλά ότι σε κάποιο σηµείο λειτουργούσε 

περιοριστικά για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Οι δασµοί που επιβλήθηκαν ως 

απάντηση στην κρίση ευνόησαν τη βιοµηχανία σε όλα τα επίπεδά της, και κυρίως τις 

µεγάλες επιχειρήσεις.  

  Για το λόγο αυτό η συντηρητική αστική τάξη, καθώς και το γεγονός ότι έκρινε ότι η 

αναµέτρηση µε το εργατικό κίνηµα πρέπει να διεξαχθεί σε συντηρητικό πολιτικό 

περιβάλλον δεν προώθησαν κάποια µεγαλύτερη ανάπτυξη ή αναδιάρθρωση της 

βιοµηχανίας. Άλλωστε, η µόνιµη επωδός στο λόγο τους, που είχε απήχηση και στα 

ηγετικά πολιτικά στρώµατα, ήταν ότι οι «σοβαρές» επιχειρήσεις δίνουν στις πόλεις 

εργασία σε πολλούς ανθρώπους, γεγονός που αποδείκνυε την κοινωνική τους 

προσφορά, σε µια εποχή µάλιστα µε µεγάλη αύξηση της ανεργίας. Αυτή η άποψη 

λειτουργούσε κι ως επιχείρηµα για τον περιορισµό των εργατικών διεκδικήσεων. Η 

αξιοποίηση της παραγωγής γινόταν µε την επέκταση του κέρδους, δηλαδή ενός 

πολιτικά οροθετηµένου συντελεστή της παραγωγής. Οι εργοδότες αποτιµούσαν µε 

χρηµατιστικούς όρους την παραγωγή και την κρίση. Άλλωστε, πριν την εκδήλωση 

της κρίσης αποτιµούσαν τη λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων σε σχέση µε τον 

τραπεζικό τόκο καταθέσεων, που θα λάµβαναν αν τοποθετούσαν εκεί τα κεφάλαιά 

τους. Αυτή η παράµετρος δείχνει την επιβράδυνση των παραγωγικών δυνάµεων σε 

σχέση µε την προσδοκώµενη εξυπηρέτηση του βραχυπρόθεσµου κέρδους. Κατά το 

1930 οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών είχαν χάσει 50-60% την αξία τους και 

πολλά εργοστάσια είχαν περιορίσει τις εργασίες τους. Οι περιορισµοί όµως στις 

εισαγωγές, η εγκατάλειψη της σταθεροποίησης, κι η αγοραστική δύναµη των 

αγροτικών πληθυσµών, που δηµιουργήθηκε λόγω καλών εσοδειών , είχε το 

αποτέλεσµα της ζήτησης των εγχώριων βιοµηχανικών προϊόντων. Αποτέλεσµα των 

ανωτέρω είναι ότι οι τιµές πολλών βιοµηχανικών µετοχών υπερέβησαν την προ της 
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κρίσης αξίας τους 179. Η παραγωγή δε γινόταν ανεξάρτητα ή σε σχέση µε την 

παραγωγή, αλλά σε σχέση και µε το χρηµατιστικό κεφάλαιο που είχε επεκτείνει το 

ρόλο και τη σηµασία του. Η κρατική παρέµβαση ως απάντηση στην κρίση, στις 

ανεπτυγµένες χώρες αναφερόταν και στον έλεγχο του µέσου ανταλλαγής, δηλαδή του 

χρήµατος, δίνοντας ώθηση στην παραγωγή για κοινωνικούς, πολιτισµικούς, 

πολιτικούς και σχεδόν ηθικούς λόγους.   

   Στο ίδιο κλίµα κι ο Βενιζέλος, προσπαθώντας και για εκλογικούς λόγους να 

κερδίσει την ευµένειά τους, αποκαλούσε τους µεγάλους βιοµηχάνους εθνικούς 

ευεργέτες, διότι δίνουν εργασία σε χιλιάδες εργατικών οικογενειών και µέσω της 

αύξησης του εθνικού εισοδήµατος βελτιώνουν τους όρους ζωής του λαού 180. Όµως, 

τα εργατικά στρώµατα δε βελτίωσαν το βιοτικό τους επίπεδο, λόγω της πάγιας 

τακτικής των εργοδοτών να κρατούν τους µισθούς σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Η 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας συνδέεται µε την αύξηση του κέρδους των βιοµηχάνων, 

της ενίσχυσης της οικονοµίας του αστικού κράτους και τον περιορισµό της εργατικής 

διεκδίκησης, παρά µε την καθαρά κοινωνική προσφορά τους.  Προωθούσαν µια 

πολιτική ευεργεσίας και φιλανθρωπίας, παρά της δηµιουργίας των βάσεων για την 

ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής σε τοµείς όπως η παιδεία, η υγεία, τα επιδόµατα 

γήρατος κι ασθένειας, πολιτική που σε συντηρητικό πολιτικό περιβάλλον και 

αναδιάρθρωσης της κοινωνικά προσδιορισµένης βιοµηχανικής παραγωγής. Αυτό 

συνέβαινε διότι αντιδρούσαν σε κάθε επιβολή φορολογίας, ως µηχανισµός 

αναδιανοµής ως ένα σηµείο του παραγόµενου πλούτου. Όταν στα 1933 η κυβέρνηση 

Τσαλδάρη κατέθετε τον προϋπολογισµό, οι βιοµήχανοι αντέδρασαν και το θεώρησαν 

παρέκκλιση από τις προεκλογικές δηλώσεις, που µιλούσαν για απαλλαγή από τους 

φόρους, τη µείωση του ποσοστού του βιοµηχανικού φόρου από 2 σε 1,5%, 

διατηρείται η απαλλαγή εκ του φόρου των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων που αφήνουν καθαρά κέρδη άνω των 100.000 δρχ. Εξαιρούνται του 

φόρου τα εισαγόµενα ατελώς είδη, όπως ορίζονται από το δασµολόγιο και για τις 

βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που κερδίζουν 100-200.000 δρχ ο φόρος 

ορίζεται ίσος προς το φόρο επιτηδεύµατος, σε αυτές που κερδίζουν άνω των 200.000 

δρχ επιβάλλεται η κανονική φορολογία του κύκλου εργασιών 1,5% 181. Η ανάπτυξη 

του βιοτικού επιπέδου της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού ήταν εκτός των 

                                                 
179 ∆ΕΒΕΠ , 8 Φεβρουαρίου 1935, σελ 166 
180  Ελεύθερο Βήµα, 28/2/1933 στο Στέφανος Στεφάνου Πολιτική υποθήκη Ελευθέριου Βενιζέλου 
ανθολογηθείσαι από τα κείµενα αυτού , τόµος Β, Αθήνα, 1969, σελ.487 
181 ∆ΕΒΕΠ , Οκτώβριος 1933, σελ 34 
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ενδιαφερόντων των «εθνικών ευεργετών» και δεν αποτελούσε δείγµα πολιτισµού ή 

εθνικό συµφέρον ο περιορισµός της εξαθλίωσης µεγάλου µέρους του λαού του 

έθνους. 

     Στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας µετά την κρίση συνέβαλε καθοριστικά ο 

εντονότερος κρατικός παρεµβατισµός κι η απόκλιση από τις προπολεµικές 

οικονοµικές απόψεις του laissez-faire laissez passer  εφαρµόζοντας µια διαφορετική 

οικονοµική πολιτική, ενισχύοντας και προστατεύοντας την εγχώρια παραγωγή. Ο 

οικονοµικός εθνικισµός κέρδισε έδαφος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, µέχρι και 

στην Αγγλία και τις Η.Π.Α. , ως πολιτική απάντηση στην οικονοµική κρίση και τις 

έκδηλες κοινωνικές ανωµαλίες που είχε επιφέρει. Ο οικονοµικός σωβινισµός 

προβάλλεται και στην Ελλάδα, από τη µεριά των εργοδοτών κυρίως, ότι είναι η 

σύγχρονη πολιτική απάντηση στην κρίση 182. Το ελληνικό κράτος µέσα σε αυτό το 

οικονοµικό πλέγµα επέβαλε δασµούς, για την προστασία της εγχώριας παραγωγής, 

επιδρώντας στην άνοδο της κατανάλωσης σε καλές τιµές των βιοµηχανικών 

προϊόντων, αλλά ενέτεινε κιόλας την κατανάλωση των προϊόντων της βιοµηχανικής 

παραγωγής. Η Επιτροπή Κρατικών Προµηθειών άρχισε να αποδέχεται τα 

επιχειρήµατα των βιοµηχάνων και να προτιµά τα ελληνικά προϊόντα, που 

χαρακτηρίζονταν και καλής ποιότητας και επιτελούν κοινωνικό έργο. Αυτή η 

προτίµηση έδινε καλές τιµές στα ελληνικά προϊόντα, αφού προτιµούνταν ή έπρεπε να 

προτιµώνται έστω κι αν ήταν ακριβότερα των ξένων που τα ανταγωνίζονταν, «διότι 

αυτή εξακολουθεί την παρακολούθησιν των τελειοτέρων µηχανηµάτων, β) εις την 

ολιγάρκειαν των εργατών και των εργοδοτών και γ) εις την διάδοσιν των προϊόντων 

τούτων εις τας εργατικάς τάξεις ιδίως της υπαίθρου, αίτινες προτιµώσι ταύτας ως 

στερεώτερα και της µικράς τιµής προς ην προσφέρονται» (για κλωστοϋφαντουργία). 

Οι εργοστασιάρχες δεν αποκόµισαν το προβλεπόµενο βιοµηχανικό κέρδος, αφού 

πωλήθηκαν σε τιµές κόστους. Ενίσχυση ελληνικών προϊόντων, αγορά από το κράτος 

«ως άλλως τε έχει υποχρέωσιν» κι έτσι να αποφευχθεί η ανεργία, που είναι 

δηµιουργός κοινωνικών ανωµαλιών» 183.  Όσο εκτυλίσσεται η κρίση και φαίνονται οι 

συνέπειές της στην Ελλάδα, η πρόταση των βιοµηχάνων της κλωστοϋφαντουργίας 

είναι να αποκλεισθούν οι ξένοι από τις δηµοπρασίες των κρατικών προµηθειών, 

αίτηµα που έτσι κι αλλιώς θα πραγµατοποιηθεί µε τη νέα δασµολογική πολιτική για 

την προστασία της εγχωρίου παραγωγής, που ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτικά 

                                                 
182 ∆ΕΒΕΠ , 12 Μαρτίου-30 Απριλίου 1931, σελ. 2614 
183 ∆ΕΒΕΠ , 12 Μαρτίου - 30 Απριλίου 1931 , σελ 2612 
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τα ξένα προϊόντα, λόγω της τεχνητής ύψωσης των τιµών που επέβαλε 184. Το 1931 

αντέδρασαν οι βιοµήχανοι µε λοκ άουτ, εξαιτίας του γεγονότος ότι η κρατική 

παραγγελία για το στρατό δόθηκε σε επιχείρηση του εξωτερικού. Αυτό είναι κι ένα 

επίπεδο ρήξης µε την κυβέρνηση Βενιζέλου. Τα προϊόντα της κλωστοϋφαντουργίας , 

βιοµηχανία που είχε ιδιαίτερη ανάπτυξη, αγοράζονταν σε µεγάλες ποσότητες από το 

στρατό, κι έτσι το περίσσευµα της παραγωγής ήταν σύµπτωµα της διένεξης αυτής 185. 

Μετά τη διένεξη αυτή, την κρίση και την επιβολή δασµών για την προστασία της 

εγχώριας παραγωγής, τα ελληνικά προϊόντα αγοράζονταν σχεδόν αποκλειστικά και 

σε µεγαλύτερες τιµές από την πραγµατική αξία τους, δηλαδή αν καθορίζονταν οι 

τιµές τους µε βάση την ελεύθερη αγορά. 

    Οι βιοµήχανοι, ο αστικός τύπος και το κράτος προώθησαν την προπαγάνδα για την 

κατανάλωση των ελληνικών βιοµηχανικών προϊόντων  στα λαϊκά στρώµατα, κι όχι 

µόνο. Η ενίσχυση του αισθήµατος κατανάλωσης των ελληνικών προϊόντων είναι για 

το καλό του τόπου και του εθνικού συµφέροντος, όπως διατείνονται οι εργοδότες. Σε 

αυτό αντιπαραβάλλουν και την τακτική των προηγµένων βιοµηχανικά χωρών αλλά 

κυρίως την αύξηση της βιοµηχανικής δραστηριότητας, που θα δώσει εργασία στους 

ανέργους και την εξασφάλιση του επιούσιου σε χιλιάδες εργατικές οικογένειες. 

Υπερτονίζουν τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων, που 

χαρακτηρίζονται εφάµιλλα των ξένων. Συνεχίζοντας την επιχειρηµατολογία τους, 

δηλώνουν ότι η κρίση ευνοεί την απόκτηση εθνικής συνείδησης κι είναι πλέον κι 

εθνική ανάγκη η κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων. Το αίτηµα που προβάλλεται 

είναι να εκλείψει  η αδιαφορία κι η ξενοµανία του έλληνα καταναλωτή. Σε αυτή τη 

διαπαιδαγώγηση, αρωγός πρέπει να είναι και το κράτος, διαπαιδαγωγώντας τα λαϊκά 

στρώµατα κι όχι µόνο, για τη µετάδοση ενός πνεύµατος φανατισµού στην 

κατανάλωση εγχώριων προϊόντων και να επεκτείνει αυτό το αίσθηµα µέσω της 

εκπαίδευσης και του στρατού, αποδείχνοντας και τα πλεονεκτήµατα που έχει αυτό 

για το έθνος 186.  Τα ελληνικά προϊόντα σε συνθήκες κρατικού παρεµβατισµού στην 

οικονοµία κι έντονης δασµολογικής προστασίας µονοπώλησαν σχεδόν την εσωτερική 

                                                 
184 ∆ΕΒΕΠ, Οκτώβριος 1931, σελ. 2742 
185 Η Α.Ε. Ρετσίνα του Πειραιά, µία από τις µεγαλύτερες κλωστοϋφαντουργίες της χώρας, απολάµβανε 
το ήµισυ των παραγγελιών του δηµοσίου στο Λήδα Παπαστεφανάκη Άνδρες, γυναίκες, παίδες και 
παιδίσκοι….Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιοµηχανία Ρετσίνα στον 
Πειραιά (1872-1940), ∆ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο, 2002, σελ. 162-163 
186  ∆ΕΒΕΠ, Μάιος 1931, σελ. 2631, ∆ΕΒΕΠ , Μάρτιος 1932, σελ. 2821-2822, ∆ΕΒΕΠ , 16 
Σεπτεµβρίου-31 Οκτωβρίου 1932, σελ. 2931, ∆ΕΒΕΠ , Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1932, σελ. 2950-2951, 
Χρονογράφος , 20/4/1933, σελ. 1  
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αγορά, γεγονός που συνετέλεσε σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας µε 

ιδιαίτερη ένταση από το 1933 και µετά. Τα αστικά στρώµατα ανέπτυσσαν 

σχεδόν«συνδικαλιστική» δράση, γεγονός που υποδηλώνει την ανάµειξη του κράτους 

στην οικονοµία, αλλά και τη δική τους «επιχειρηµατική» δραστηριότητα σε συνθήκες 

προστασίας κι ασφάλειας των κεφαλαίων τους, για την εξυπηρέτηση του 

βραχυπρόθεσµου κέρδους τους. 

   Η ταύτιση του εθνικού συµφέροντος µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, 

εξυπηρετούσε τα ταξικά συµφέροντα των βιοµηχάνων, κι ιδιαίτερα των µεγαλυτέρων.  

∆εν είναι πρωτότυπο ιστορικά η αστική τάξη στην προσπάθεια να εµπεδώσει την 

κυριαρχία της, παρουσίαζε τους όρους της ταξικής της κυριαρχίας, τους παρουσίαζε 

σαν κυριαρχία του πολιτισµού και σαν αναγκαίους όρους της υλικής παραγωγής και 

των κοινωνικών σχέσεων που απορρέουν από αυτή 187. Η σύνδεση του εθνικού 

συµφέροντος µε την επωφελή εξυπηρέτηση ταξικών συµφερόντων είναι διαρκής και 

συναντάµε πολλές αναφορές σχετικά από τη δεκαετία του 1920. Στον επικήδειο του 

Θεόδωρου Ρετσίνα , «ιδρυτή της µεγαλητέρας και ευεργετικώτερας βιοµηχανίας εν 

Ελλάδι, εκ της οποίας ευεργετούνταν και ευεργετούνται επί εξ δεκάδας ετών έως 

σήµερον χιλιάδας εργατικών οικογενειών» , η συνάφεια πολιτισµού και βιοµηχανίας 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη, µιας και υπήρξε «φυσιογνωµία αρρήκτως συνδεοµένη 

µε την αλµατικήν πρόοδον της πόλεώς µας από βιοµηχανικής άµα και εκπολιτιστικής 

απόψεως 188. Οι βιοµήχανοι δηλαδή όφειλαν να αποδεικνύουν στο µεσοπόλεµο την 

κοινωνική προσφορά της βιοµηχανίας για τη λύση του δηµογραφικού προβλήµατος, 

αλλά και του «εκπολιτισµού» της χώρας. Η εξυπηρέτηση των ταξικών ή ιδιοτελών 

συµφερόντων συνέβαινε σε διαπλοκή µε το κράτος, το οποίο όµως διατηρούσε µια 

σχετική αυτονοµία στη δράση του.  

   Η προσφυγή στην κατασκευή νοηµάτων και αντικειµενικοτήτων αποτελεί τη 

στρατηγική εκπλήρωσης των συµφερόντων της αστικής τάξης. «Ο σηµερινός 

πολιτισµός είναι οικονοµικός και τεχνικός», διατείνονταν. Και στην ελληνική 

περίπτωση αναφερόµενος ο λόγος των εργοδοτών συµπεραίνει ότι και «εις αυτάς τας 

κυρίως τας γεωργικάς χώρας η οικονοµική πρόοδος αυτών εξαρτάται εκ της 

συγκοινωνίας, των τραπεζών, του εµπορίου και τη βιοµηχανίας» συνεχίζει 

κατασκευάζοντας το πολιτικό πλαίσιο, αποτιµώντας ότι «το Κράτος κατά  την 

επιτέλεσιν των καθηκόντων αυτού διαχειρίζεται ζητήµατα τα οποία ευρίσκονται εις 

                                                 
187 Karl Marx Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850 , ο.π. , σελ 104-105 
188 ∆ΕΒΕΠ , ∆εκεµβρίου 1929-20 Ιανουαρίου 1930 , σελ 2331 
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άµεσον ή έµµεσον σχέσιν προς τα συµφέροντα των εµποροβιοµηχανικών τάξεων» 189.  

Το πολιτικό και πολιτισµικό πλαίσιο κατασκευαζόταν και ουσιαστικά η κρίση ως 

νόηµα άρχισε να κατασκευάζεται πριν την εκδήλωσή της και την επίδρασή της στην 

οικονοµία. Για «κρίση» και µάλιστα παγκόσµια µιλούν ήδη στον απολογισµό του 

1927 190 . Γεγονός που δείχνει ότι το νόηµα της κρίσης αποτελούσε βολικό 

πολιτισµικό και πολιτικό υπόβαθρο της καπιταλιστικής διαδικασίας.  Η κρίση 

αποκάλυψε τις στρατηγικές της αστικής τάξης στη διαδικασία της εµπέδωσης της 

καπιταλιστικής οικονοµίας, έχοντας ήδη διαµορφώσει πολιτικές επιδιώξεις και 

νοήµατα. Η κρίση, ως λόγος, που περιέχει την προσπάθεια και την καρτερικότητα για 

την εκτόνωσή της, την εκδήλωση ασθένειας σε ένα πολιτικό οργανισµό που 

προπαγανδίζεται από τα αστικά στρώµατα ως «φυσικός», δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την αυτονόητη πολιτική για το ξεπέρασµά της, µε την εξυπηρέτηση 

του έθνους, του κράτους κι άρα των συµφερόντων της. Παράλληλα όµως, φαίνεται κι 

ότι οι ηγετικές κοινωνικά κι οικονοµικά οµάδες, δεν ήταν προετοιµασµένες για την 

εκτύλιξη τόσο µεγάλου βεληνεκούς και διάχυσης κρίση που συνέβη αργότερα µετά 

το τέλος του 1929 και στην Ελλάδα µε ιδιαίτερη ένταση µετά το 1931, αφού τη 

χαρακτήριζαν ως «παγκοσµίου και πρωτοφανούς κρίσεως ανέχειας» 191. Μετά την 

κρίση εκδηλώνονται πιο έντονα απόψεις, αλλά υπάρχει κι η τάση η βιοµηχανική 

δραστηριότητα να συγκεντρώνεται σε µεγάλες µονάδες και να «εξυγιανθούν» οι 

επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν ευνοϊκά την επαναφορά στο προηγούµενο 

καθεστώς µε την άρση των περιορισµών στις εισαγωγές 192. Εποµένως φαίνεται ότι η 

κρατική παρέµβαση στην οικονοµία, πολιτική που εκδηλώθηκε διεθνώς ως 

παραχώρηση, αλλά και σανίδα σωτηρίας για το αστικό καθεστώς, θεωρούνταν 

παροδική µέχρι να επιστρέψει η οικονοµική πολιτική και λειτουργία στην 

προηγούµενη κατάσταση. Παράλληλα, σηµαίνει ότι και οι ηγετικές πολιτικές οµάδες 

ήταν κάπως απροετοίµαστες για την ανάδειξη ως ένα βαθµό του κράτους ως 

ρυθµιστή της οικονοµίας και την εκδήλωση νέας πολιτικής, που απείχε από την 

προηγούµενη µε την οποία είχε εξοικειωθεί κατά κάποιο τρόπο η κεντρική πολιτική 

εξουσία.  

                                                 
189 ∆ΕΒΕΠ , Νοέµβριος 1927 
190 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1928 , σελ 1903 
191 ∆ΕΒΕΠ , Ιανουάριος 1932, σελ 2792 
192 Έκθεσις επί του ισολογισµού του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Εµµανουήλ Τσουδερού- 
31/12/1993,14/2/1934, στον τόµο Η κρίση του 1929 , η ελληνική οικονοµία και οι εκθέσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέµβριος 2009, σελ. 70-71 
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     Κατά την καπιταλιστική ανάπτυξη διαπιστώνονται διαχωρισµοί κι ιεραρχικά 

δοµηµένες κοινωνικές σχέσεις µε βάση το φύλο, τη φυλή, την τάξη αλλά και την 

τοπικότητα. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλαν κι οι απόψεις των τοπικών οικονοµικών 

παραγόντων για εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους, όπως όταν από τα αστικά 

στρώµατα θεώρησαν ως «νέο κατά του Πειραιώς πλήγµα το γεγονός ότι το 

νοµοθετικό Σώµα είναι έτοιµο να ψηφίσει για την κατασκευή µεγάλης δεξαµενής 

χωρητικότητας πλοίων στη Σύρο(50 εκ το έργο, τα περισσότερα ο ∆ήµος 

Ερµούπολης κι η Λιµενική Επιτροπή). ∆ε φτάνει που η φορολογία των βιοµηχανικών 

προϊόντων του ∆ήµου Πειραιά αυξήθηκε. Καλούνται οι πειραιώτες σε άµυνα. ∆εν 

είναι δυνατόν να λαµβάνουν µέτρα για το µαρασµό του Πειραιώς, που πλήττουν την 

κατεξοχήν συντηρητική και νοµιµόφρονα πόλη, στην εργατικότητα και µόνο της 

οποίας οφείλεται η κολοσσιαία πρόοδος και ανάπτυξη του πρώτου λιµένα και του 

µεγαλύτερου εµποροβιοµηχανικού κέντρου της χώρας» 193 . Η προσπάθεια 

κινητοποίησης και διαχωρισµών γινόταν το υπόστρωµα του µεγάλου κεφαλαίου για 

την ανάπτυξή του. Παρά τις επικλήσεις στο «εθνικό συµφέρον» τα αστικά στρώµατα 

προκαλούσαν διάσπαση του κοινωνικού ιστού και διαχωρισµούς µεταξύ των 

εργαζοµένων, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα ιδιοτελή τους συµφέροντα. Και µάλιστα 

όταν η οικονοµική κρίση είναι µεγαλύτερη στα περιφερειακά βιοµηχανικά κι 

εµπορικά κέντρα που δοκιµάζονται σκληρά από τον όλο κι αυξανόµενο ανταγωνισµό 

της Αθήνας και του Πειραιά, για τον πρόσθετο λόγο ότι στην περιοχή του Πειραιά 

και της πρωτεύουσας η αγορά είναι µεγαλύτερη και φθηνότερες οι πρώτες ύλες  194. 

    Εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης του εγχωρίου προϊόντος το κράτος, µέσω 

εµπορικών και διακρατικών συµφωνιών στις συνθήκες που δηµιούργησε η διεθνής 

οικονοµική κρίση, συµβάλλει στην προσδοκία των βιοµηχάνων να κερδίσουν έδαφος 

στις αγορές των βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας. Η αύξηση των εξαγωγών των 

προϊόντων της βιοµηχανίας  είναι αξιοσηµείωτη και µνηµονεύεται ως εθνική επιτυχία 

και προσδοκία. Η αύξηση αυτή αφορά κυρίως τις βαλκανικές χώρες (ιδιαίτερα την 

Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, Ρουµανία κτλ), λόγω των διακρατικών εµπορικών 

συµφωνιών που συνάπτονται 195. Άλλωστε, προσδοκία των βιοµηχάνων ήταν να 

                                                 
193 ∆ΕΒΕΠ , 10 Οκτωβρίου 1935 , σελ 37 
194 Χρήστος Λούκος ο.π , σελ 144-145 
195 Τα συµφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης από το ελληνοτουρκικό σύµφωνο φιλίας του 1930 
φαίνεται να είναι πολλαπλά · εκτός από τη νέα αγορά για τα βιοµηχανικά προϊόντα, αφαίρεσε και την 
ελπίδα των προσφύγων για επιστροφή στους τόπους που βρίσκονταν, αλλά και την απώλεια των 
κεφαλαίων τους, όπως τα όριζαν οι ίδιοι, µέσω του συµψηφισµού των αποζηµιώσεων, γεγονός που 
στις πόλεις µε έντονο προσφυγικό στοιχείο, όπως ο Πειραιάς, να αποτελέσουν εργατικό δυναµικό πιο 
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γίνουν οι βαλκανικές χώρες κι η Τουρκία καταναλωτές βιοµηχανικών προϊόντων 196. 

Η εξαγωγή των εγχώριων βιοµηχανικών προϊόντων είναι αυξηµένη κατά 30,32% το 

1934 σε σύγκριση µε την εξαγωγή του 1933. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στη µεγαλύτερη εξαγωγή χηµικών λιπασµάτων, κολοφωνίου, κονιάκ, 

κονσερβών, λαχανικών, τσιµέντου, πυρηνελαίου, ταπήτων και σε µικρότερο βαθµό 

των βαµβακερών νηµάτων, σαπουνιών, µεταξωτών κτλ 197. Μετά την ανάκαµψη της 

βιοµηχανίας και λόγω του περιορισµού των εισαγωγών, η βιοµηχανία 

χρησιµοποιούσε µεγαλύτερο ποσοστό εγχώριων πρώτων υλών στις εργασίες της. Η 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας διαδραµατίζεται µε τη µεγαλύτερη χρησιµοποίηση 

εγχώριων πρώτων υλών, αφού το 1934 η αναλογία είναι 63,49% σε σχέση µε το 

56,85% του 1928 198.  

   Ο περιορισµός της εξαγωγής συναλλάγµατος είχε βέβαια ισχυρό αντίκτυπο στην 

εµπορική κίνηση µε τη µείωση στο ελάχιστο  και παρατηρείται δυσφορία από τη 

µεριά  των εµπόρων. Αντιθέτως, η ελληνική βιοµηχανία, κυρίως λόγω των 

περιορισµών ενισχύεται και κυρίως τα προϊόντα της κλωστοϋφαντουργίας, 

χαρτοποιίας , σιδηροβιοµηχανίας και άλλες, που έχουν τόσες παραγγελίες από την 

επαρχία, διότι δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν. Αυτή η εξέλιξη παρουσιάζεται 

από τον αστικό λόγο ότι βαίνει προς όφελος των «εργατικών τάξεων» που αποζούν 

από τη λειτουργία των βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Και λόγω της απασχόλησης 

χιλιάδων εργατικών χεριών, το κράτος θεωρούσαν ότι όφειλε να βοηθήσει κάθε 

βιοµηχανική απασχόληση κι οι δήµοι να µειώσουν τη φορολογία 199. Από την 

παραπάνω εκτίµηση του Ε.Β.Ε.Π. παρατηρείται ότι τουλάχιστον στον Πειραιά, που 

τα βιοµηχανικά του προϊόντα ήταν στραµµένα προς την εσωτερική αγορά, δεν 

αντιµετώπισαν κάποιου είδους κρίση το τελευταίο τρίµηνο του 1932, αλλά 

χρειάστηκε κάποιο χρονικό διάστηµα να προσαρµοστούν στις νέες ευνοϊκές 

συνθήκες του δασµολογίου. Η µη εκπλήρωση των παραγγελιών υποδηλώνει τις 

                                                                                                                                            
µόνιµο και µε καµία προοπτική βελτίωσης της οικονοµικής και κοινωνικής τους θέσης. Ιδιαίτερα, η 
ζήτηση για τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας κι η ανάπτυξη που παρατηρείται  µετά την κρίση , 
η δυσπραγία των κατώτερων προσφυγικών στρωµάτων, επέβαλε µια διαφορετική συµπεριφορά των 
εργατικών στρωµάτων, που αποτελούνταν από γυναίκες σε πολύ µεγάλο ποσοστό. ∆ηλαδή έκανε ην 
παραµονή στο εργοστάσιο πιο σταθερή και σε αρκετές περιπτώσεις την ανέδειξε ως µοναδική 
προοπτική επιβίωσης.  
196 ∆ΕΒΕΠ , Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1932, σελ 2951 
197 ∆ΕΒΕΠ , 7 Απριλίου 1935, σελ. 263 
198 ∆ΕΒΕΠ , 7 Απριλίου 1935 , σελ. 236 (τα στοιχεία που δηµοσιεύει το ∆ελτίο προέρχονται από τα 
πεπραγµένα της Εθνικής Τράπεζας, στα οποία ο διοικητής της Ιωάννης ∆ροσόπουλος προβάλλει 
δεδοµένα κι εκτιµήσεις για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας). 
199 ∆ΕΒΕΠ , 16 Σεπτεµβρίου – 31 Οκτωβρίου 1932, σελ 2930 
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αντοχές της βιοµηχανικής παραγωγής στην κρίση, αλλά και τις αντοχές και τα 

περιθώρια της υπό ανάπτυξη ελληνικής οικονοµίας, αφού λειτουργούσαν σε 

συνάφεια µε τη ζήτηση και δεν καθόριζαν την παραγωγή τους, παρά µόνο µε τις 

προσδοκώµενες πωλήσεις, µέρος των οποίων αφορούσε και την κρατική 

κατανάλωση. Έτσι, δεν εκδηλώθηκαν τα φαινόµενα βιοµηχανικής υπερπαραγωγής, 

όπως σε άλλες περιπτώσεις και εξαιτίας και των αποθεµάτων της ελληνικής 

οικονοµίας, έδειξε µεγαλύτερη αντοχή στην κρίση σε σχέση µε προηγµένες 

βιοµηχανικά χώρες. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε η κατανάλωση από την ύπαιθρο κι οι 

καλές σοδειές από το 1932, αλλά κι η κρατική πολιτική συγκράτησης του πληθυσµού 

της υπαίθρου µε την προστασία της τιµής της αγροτικής παραγωγής, η οποία έδινε 

ώθηση και στη βιοµηχανία. 

    Το πνεύµα των βιοµηχάνων ήταν προσανατολισµένο στην εξυπηρέτηση κυρίως 

του βραχυπρόθεσµου κέρδους και σε οικονοµικό περιβάλλον κρατικής προστασίας 

και βάσης για την επέκταση των εργασιών τους. Οι µικρότερες συνέπειες κι η 

γρήγορη ανάρρωση θα συµβούν στις χώρες, όπως η Ελλάδα που εκτιµούσαν ότι είναι 

οι «ολιγότερων σπάταλοι, οι πλέον συντηρητικοί και οι µη στηρίζοντες το απαντών 

τους εις έν είδος παραγωγής και προϊόντων». Στα 1931 υποστήριζαν ακόµη την 

προηγούµενη πολιτική του εξωτερικού δανεισµού, αποτιµώντας την κρίση ως 

παροδική. «Συντελεστική όµως εις τοιαύτην θα είναι και η συνοµολόγησις του 

παραγωγικού δανείου προς εκτέλεσιν παραγωγικών έργων κοινής ωφελείας και 

χρησιµότητας. ∆ια του δανείου δε τούτου, και δι’ έργων δηµοτικών εν Αθήναις και 

Πειραιεί και δηµοτικών έργων εν Θεσσαλονίκη θα καταπολεµηθή η ανεργία και θα 

δοθή εργασία εις χιλιάδας εργατών, αποκλειοµένης πάσης άλλης ανακουφίσεως των 

ανέργων δι’ ασκόπων χρηµατικών βοηθηµάτων ενισχύοντων την ανεργίαν. Η 

παγκόσµιος κρίσις είνε αποτέλεσµα τόσον της γεωργικής, όσον και της βιοµηχανικής 

υπερπαραγωγής. Ο εξευτελισµός ιδίως των τιµών των γεωργικών προϊόντων ζηµίωσε 

την καταναλωτικήν δύναµιν των κολοσσιαίων µαζών των γεωργών. Άµεσον δε 

αποτέλεσµα είνε ο περιορισµός της καταναλώσεως των βιοµηχανικών προϊόντων ˙ η 

κρίσις εποµένως προέρχεται από την κρίσιν των γεωργικών προϊόντων. Συνεπεία ο 

µαρασµός εις τας βιοµηχανικωτέρας χώρας Γερµανίαν, Αγγλίαν, και Ηνωµένας 

Πολιτείας» 200. Οι βιοµήχανοι είχαν γνώση κι από τη συµπεριφορά τους στη χώρα ότι 

η άνοδος της βιοµηχανικής παραγωγής είναι συνυφασµένη µε την ανάπτυξη της 

                                                 
200 ∆ΕΒΕΠ ,6 ∆εκεµβρίου 1930- 1 Ιανουαρίου 1931, σελ 2532 
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γεωργίας, η οποία κατανάλωνε τα προϊόντα της. Όσο εκτυλισσόταν η κρίση, οι 

βιοµήχανοι άλλαξαν πολιτική και στα 1932 ήταν υπέρµαχοι της υποτίµησης του 

νοµίσµατος. Οι βιοµήχανοι στα 1932 έβλεπαν στην υποτίµηση ένα τρόπο για να 

ενθαρρυνθούν οι εξαγωγές και να επιτραπεί η χαλάρωση της πιστωτικής πολιτικής 201. 

Η στάση πληρωµών που κήρυξε η κυβέρνηση Βενιζέλου τον Απρίλιο του 1932, έγινε 

καθώς δε µπορούσε να γίνει εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, χωρίς προηγούµενη 

εκταµίευση νέου δανείου.  Κατόπιν, παρά την πρόσκαιρη αναστάτωση στην 

οικονοµία, συνέβη η ανάκαµψη µε τα πρώτα δείγµατα να είναι στη γεωργία και τη 

βιοµηχανία. 

    Η κρίση επέδρασε και στην ενίσχυση των χρηµατοδοτήσεων των τραπεζών στη 

βιοµηχανία. Ιδιαίτερα η Ε.Τ.Ε. επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τη βιοµηχανία. Η 

αποδέσµευσή της από την έκδοση νοµίσµατος ύστερα από τη δηµιουργία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά κι η ίδρυση της Κτηµατική Τράπεζας το 1927 και της 

Αγροτικής Τράπεζας το 1929, αποδέσµευσε κεφάλαια κι έστρεψε το ενδιαφέρον της 

Εθνικής Τράπεζας στη βιοµηχανία και στις επενδύσεις στο µεταποιητικό τοµέα, είτε 

µε το δανεισµό των «υγιών» επιχειρήσεων, κυρίως δηλαδή των µεγάλων, είτε µε τη 

συµµετοχή της ως µέτοχος σε ανώνυµες εταιρείες. Η κρίση συνέβαλε και επέκτεινε 

σε αυτή την πρακτική.  Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας λόγω των εξαιρετικών 

συνθηκών µετά την κρίση προσέλκυσε επενδύσεις κερδοφόρες για την Εθνική 

Τράπεζα. Μετά το 1930 που φαινόταν ότι δεν έρχονταν νέα κεφάλαια από το 

εξωτερικό στην Ελλάδα και λόγω του περιορισµού σε ελάχιστο επίπεδο του 

δανεισµού της χώρας, των οποίων ήταν σηµαντικός τιµητής η Ε.Τ.Ε. , συνετέλεσε 

στην αλλαγή της στάσης της τράπεζας προς τη βιοµηχανία.. Η προτίµηση της 

τράπεζας ήταν κυρίως προς τις µεγάλες µονάδες της βιοµηχανίας, αφού σύµφωνα µε 

τις οικονοµικές απόψεις του µεσοπολέµου, λειτουργούσαν πιο ορθολογικά κι 

αύξαναν την παραγωγικότητα της εργασίας και τα κεφάλαία τους, συνεπώς και το 

κέρδος των συµµετεχόντων σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι ενώ στα 1927 οι χορηγήσεις 

που δίνονται από τις πέντε µεγαλύτερες τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 34% των 

βραχυπρόθεσµων πιστώσεων , το 1936 αντιπροσωπεύουν το 72% και το 1939 το 

71% 202 . Η σχέση της Ε.Τ.Ε. µε τη βιοµηχανία γίνεται στενότερη κι ο νέος 

οικονοµικός της ρόλος θεωρείται ευεργετικός τους βιοµηχάνους και τους 

εκπροσώπους του αστικού πολιτικού κόσµου, σε εποχή στενότητας κεφαλαίων.  

                                                 
201 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 229 
202 Μαργαρίτα ∆ρίτσα Ο.π  , σελ. 277 
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    Η στενότερη συνεργασία και σχέση του βιοµηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου, 

δίνει ώθηση στο χρηµατιστικό κεφάλαιο, για τα δεδοµένα µιας χώρας της 

περιφέρειας όπως η Ελλάδα αφού οι κρίσεις κάθε είδους αλλά πιο συχνά οι 

οικονοµικές δυναµώνουν µε τη σειρά τους την τάση για συγκέντρωση και µονοπώλιο 
203. Αυτό ίσχυε ως ένα βαθµό και για µια χώρα της περιφέρειας όπως η Ελλάδα, µε 

τις ιδιαίτερες πολιτισµικές κατασκευές που διέτρεχαν τον κοινωνικό ιστό και την 

πολιτική ηγεσία. Η κρίση ευνόησε την ανάπτυξη του χρηµατιστικού κεφαλαίου.  Στα 

εγκαίνια του νέου µεγάρου της Εθνικής Τράπεζας στον Πειραιά τη 31η ∆εκεµβρίου 

του 1933 τονίζεται ο νέος ευεργετικός ρόλος της τράπεζας στην εθνική οικονοµία 

από τους παριστάµενους εκπροσώπους των βιοµηχάνων. Το νέο υποκατάστηµα είναι 

στο κέντρο του λιµανιού και της αγοράς του Πειραιά (στην πλατεία Θεµιστοκλέους), 

ενέχοντας και συµβολικό χαρακτήρα για τις νέες δραστηριότητες της τράπεζας. Ο Ι. 

∆ροσόπουλος, ως εκπρόσωπος του διοικητικού συµβουλίου της Ε.Τ.Ε. , επισηµαίνει 

ότι η εξέλιξη κι η οικονοµική ανάπτυξη του Πειραιά επέβαλε την ανέγερση του 

µεγάρου σε κεντρικό σηµείο της πόλης για την εξυπηρέτηση της πελατείας της 

τράπεζας, αφού το προηγούµενο υποκατάστηµα θεωρείται ανεπαρκές. Επισηµαίνει 

τη βοήθεια της τράπεζας στη βιοµηχανία, το εµπόριο, τη ναυτιλία και τους 

επαγγελµατίες της πόλης και την υποστήριξη της τράπεζα προς τους παραγωγικούς 

κλάδους και σε περιόδους κρίσης και σε οµαλές περιόδους 204. ∆εν παραλείπει να 

εκφράσει τις ευχαριστίες του στο δήµο Πειραιά για τη διευκόλυνση και την 

παραχώρηση χώρου για την ανέγερση του µεγάρου. Η ανέγερση του κτιρίου, ύστερα 

από έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο Πειραιά, αποτελεί, σύµφωνα µε το δήµαρχο 

Πειραιά της εποχής Μιχάλη Ρινόπουλο πέρα από τις οικονοµικές λειτουργίες του, και 

«κόσµηµα» και δείγµα «προόδου» για την πόλη του Πειραιά 205 . Τα αστικά 

στρώµατα της πόλης, για οικονοµικούς περισσότερο και λιγότερο αισθητικούς 

λόγους, προσπαθούσαν να προσελκύσουν τις επενδύσεις της τράπεζας, 

υποδηλώνοντας τη νέα και κυρίως διευρυµένη συµµετοχή της στις οικονοµικές 

δραστηριότητες της πόλης.  

    Η κρίση επίσης, συνέβαλε και στο οικονοµικό περιβάλλον της εργασίας, αφού το 

πολιτικό πλαίσιο της εργατικής διεκδίκησης είχε ήδη τεθεί µε το «ιδιώνυµο», µέσο 
                                                 
203 Β.Ι. Λένιν Ο ιµπεριαλισµός ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού , ο.π. , σελ 27 
204 Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να υποθέσουµε την αίσθηση στο τέλος του 1933 ότι η χώρα έχει 
ανακάµψει από την κρίση, αφού τονίζει τη συµβολή της τράπεζας σε συνθήκες κρίσεις κι οµαλές 
περιόδους, κάνοντας κάτι σαν αποτίµηση και σχεδιασµό για το ρόλο ης τράπεζας στην πειραϊκή και 
κατ’ επέκταση στον αστικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας.  
205 ∆ΕΒΕΠ , 5 Ιανουαρίου 1934 , σελ. 155-156 
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της έκρηξης της ανεργίας και της πτώσης των µισθών, καθώς και τη σταδιακή 

αποειδίκευση της εργασίας, αφού κατά κύριο λόγο οι µεγάλες επιχειρήσεις που 

αναλογικά επέδρασαν στην ανάπτυξη του βιοµηχανικού προϊόντος χρησιµοποιούσαν 

είχαν µεγάλη συγκέντρωση εργατικού δυναµικού.. Οι πραγµατικοί µισθοί µειώθηκαν 

κατά 13% στο διάστηµα 1930-1935, καθώς η διαθέσιµη ανειδίκευτη δύναµη τους 

κρατούσε καθηλωµένους 206 . Και τα αστικά στρώµατα αναγνωρίζουν ότι το 

ηµεροµίσθιο είναι φθηνό, και µάλιστα στα 1935 που η βιοµηχανία σηµειώνει 

ανάπτυξη, αλλά «όσον και αν τούτο είναι χαµηλόν δίδει µίαν διέξοδον, καθότι δεν 

αφίνει τον κόσµον άνεργον» 207. Η µείωση της ανεργίας, εκτός από την προβολή της 

κοινωνικής προσφοράς της βιοµηχανίας, προβαλλόταν ως επιχείρηµα για τη 

συγκράτηση του κόστους εργασίας σε χαµηλά επίπεδα, αλλά κι υποτιµούσε τη 

δυνατότητα για καλύτερους όρους εργασίας κι ανόδου του βιοτικού επιπέδου των 

εργατών µέσω εργατικών διεκδικήσεων. 

     Όσον αφορά τα αστικά στρώµατα παρουσιάζονται ιδιαίτερα συντηρητικά και 

προσφεύγουν κατά κύριο λόγο  στην αντιµετώπιση του εργατικού ζητήµατος και τη 

θωράκιση του αστικού καθεστώτος ενάντια στον «κοµµουνιστικό κίνδυνο». Η 

απήχηση κι η σταδιακή επικράτηση της Οκτωβριανής επανάστασης επέφερε νέα 

γνώση, πανευρωπαϊκά στην αστική τάξη. Με το φόβο και το πρόσχηµα αυτό 

στράφηκαν σε συντηρητικότερες πολιτικές κατευθύνσεις. Η θεσµική αποτύπωση κι η 

ενίσχυση της κρατικής παρέµβασης έγιναν οι άξονες της πολιτική για την 

εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους. Στα 1928 συγκροτήθηκε η «Αστική 

Οµοσπονδία» µε σκοπό την αντιµετώπιση του κοµµουνιστικού κινδύνου. Όσο κι αν 

µη συγκέντρωνε µεγάλη συσπείρωση, ακούγονταν απόψεις για την επιβολή 

δικτατορίας. Ένα µέλος του Ε.Β.Ε.Π. , µε πολυετή θητεία, διαπίστωνε ότι κανένας 

δεν αγνοεί ότι η «αστική τάξις» δια την διεκδίκησιν των δικαίων της έφθασε να 

ευχηθή και αυτόν τον φασισµόν ως αντικοµµουνιστικόν όπλον; Τις αγνοεί ότι η 

δηµοκρατία, το κατ’ εξοχήν αστικόν πολίτευµα, εθεωρήθη φράγµα ανεπαρκές ίνα 

αντιστή κατά του κοινωνιστικού καταρράκτου και ωνειρεύθησαν οι υπεραστοί 

κάποιον µοναρχικόν Ηρακλέα; » 208. Ο συντάκτης του άρθρου θεωρεί ως προς την 

προστασία της ιδιοκτησίας  είναι αδιαπραγµάτευτη, ωστόσο ότι η αστική δηµοκρατία 

είναι το πολίτευµα, δηλαδή ουσιαστικά επιζητούσαν θεσµική αποτύπωση και ισχυρή 

                                                 
206 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 341 
207 ∆ΕΒΕΠ , 8 Φεβρουαρίου 1935 , σελ 166 
208 ∆ΕΒΕΠ , Φεβρουάριος 1928  σελ 1646 
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κυβέρνηση, σύµφωνη µε την επερχόµενη τότε κυβέρνηση Βενιζέλου. ∆ιαφορετικοί 

λόγοι για τη συγκρότηση του κράτους όµως ακούγονταν από τότε και θα 

επικρατούσαν την επόµενη δεκαετία. Οι λόγοι που ακούγονται γύρω από την 

πολιτική αντιµετώπιση του προβλήµατος δείχνουν τη συνάφεια και τη διαλεκτική 

αλληλεπίδραση του λόγου των βιοµηχάνων µε τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική 

σκηνή. Αυτό αποτυπώνεται στη συµµετοχή του µεγαλοβιοµήχανου Κανελλόπουλου 

στην άκρως συντηρητική κυβέρνηση Κονδύλη στις αρχές του 1936, µετά την 

επαναφορά του µοναρχικού θεσµού, κι η στάση τους στη δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου.  

  Όµως, η τάση για ελεγχόµενο καπιταλισµό εξυπηρετούσε τα βραχυπρόθεσµα 

συµφέροντα των εργοδοτών, αλλά άφηνε µικρότερα περιθώρια ανεξαρτησίας, έτσι 

ώστε να αναδιαρθρωθεί η βιοµηχανική δοµή. Στα 1935 ο υπουργός Εθνικής 

Οικονοµίας Πεσµατζόγλου θεωρούσε ότι η χώρα είναι κατά βάση αγροτική κι 

εµπορική κι ότι η βιοµηχανία δεν πρόσφερε µακροπρόθεσµες λύσεις στο 

δηµογραφικό πρόβληµα. Η πολιτική εισαγωγών του Τσαλδάρη ήταν για να 

ανασχεθεί η βιοµηχανική ανάπτυξη, αφού είχε µε φειδώ µοιράσει τις άδειες 

εισαγωγής µηχανηµάτων κι έδινε µετά άκρας περίσκεψης άδεια εισαγωγής 

µηχανηµάτων 209. Η άποψη αυτή είχε ξεπεραστεί ως ένα βαθµό από τη λειτουργία της 

οικονοµίας, αλλά η διστακτικότητα των ελλήνων εργοδοτών και η αυταρχική 

διάσταση της συµπεριφοράς τους ενάντια στις εργατικές διεκδικήσεις, επέδρασε στην 

τακτική τους για προσέγγιση και προσέλκυση του κράτους ως φορέα των 

συµφερόντων τους. Ο ισχυρότερος ρόλος του κράτους στην οικονοµία επέκτεινε την 

τακτική των βιοµηχάνων να επωφεληθούν από πολιτικούς και προσωπικούς δεσµούς. 

Εκτός από την πολιτική των εισαγωγών το κράτος είχε αποδεσµεύσει κεφάλαια από 

την πολύ µικρότερη εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, αλλά κι ενισχυόταν από 

κεφάλαια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το πρώτο µισό του 1932 οι χορηγήσεις της 

κεντρικής τράπεζας ήταν προς εµπόρους και εµπορικές τράπεζες. Εφεξής όµως 

επικράτησε ο δανεισµός προς το κράτος 210. Βέβαια δεν ευνοούσε την αναδιάρθρωση 

της βιοµηχανίας και την ανάπτυξή της, αλλά περιόριζε µε τις προϋποθέσεις για 

ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού την ίδρυση «µη βιώσιµων» ή µικρών 

επιχειρήσεων, γεγονός που ευνοούσε ως ένα βαθµό και την τακτική των εγχώριων 

βιοµηχάνων για την επίτευξη του βραχυπρόθεσµου κέρδους και της µη επένδυσης 

                                                 
209 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 336-337 
210 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 246 
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κεφαλαίων σε µακροπρόθεσµες προοπτικές ελέγχου της βιοµηχανικής παραγωγής 

από τους κατόχους των µέσων παραγωγής. Η επιδίωξη προσέλκυσης κρατικής 

βοήθειας ήταν βασική επιδίωξή τους, προκαλώντας και προσωπικούς δεσµούς µε 

εκπροσώπους του πολιτικού κόσµου. Το κράτος, στο πλαίσιο των επιχορηγήσεών του, 

έδωσε στην κεντρική επιτροπή κατανοµής 35εκ δρχ για την ικανοποίηση των 

αναγκών της βιοµηχανίας κι έχει σχεδόν εξαντληθεί 211 . Τα κριτήρια που 

επιλέχθηκαν µπορεί να έχουν πολλαπλές αιτίες. Η οικονοµική κρίση του 

µεσοπολέµου ευνόησε συµπερασµατικά την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, αλλά δεν 

έκανε σηµαντικές αναδιαρθρώσεις, παρά τις τάσεις που εκδηλώθηκαν και τις 

βελτιώσεις που συνέβησαν, έτσι ώστε να µπουν οι στέρεες βάσεις για την εξέλιξη και 

την ποιοτική µεταβολή των δοµών της ελληνικής βιοµηχανίας.  

 

 

         

   

 

        

           

        

     

       

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                 
211 ∆ΕΒΕΠ , 5 Νοεµβρίου 1933, σελ 73 
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        Η ανεργία 

  

      Η ανεργία αποτέλεσε σηµαντική συνέπεια των εργαζοµένων το µεσοπόλεµο. Η 

κρίση επιδείνωσε την κατάσταση ανεργίας κι υποαπασχόλησης και νέες πολιτικές 

διακυβέρνησης εµφανίστηκαν µε σκοπό να περιορίσουν το φαινόµενο και τις 

κοινωνικές ανωµαλίες που συνεπάγεται και τα νέα νοήµατα γύρω από τον άνεργο. Η 

ανεργία έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουµένου και σε συνδυασµό µε τη νέα τάση 

των κρατών να προστατεύουν την εγχώρια παραγωγή και την αναθεώρηση των 

δογµάτων του φιλελεύθερου καπιταλισµού, αποτέλεσε επιχείρηµα για την ανάπτυξη 

του οικονοµικού εθνικισµού ως απάντηση στην κρίση. «Για εκείνους που εξ ορισµού 

δεν είχαν τον έλεγχο των µέσων παραγωγής ή πρόσβαση σε αυτά, συγκεκριµένα δε 

για τους µισθωτούς, πρωταρχική συνέπεια της ύφεσης ήταν η ανεργία που έφτασε σε 

αφάνταστα κι άνευ προηγουµένου επίπεδα και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 

ότι θα περίµενε κανείς. Στη χειρότερη περίοδο της Ύφεσης(1932-33) , το 22-23% του 

εργατικού δυναµικού στη Βρετανία και το Βέλγιο, το 24% στη Σουηδία, το 27% στις 

Η.Π.Α. , το 29% στην Αυστρία, το 31% στη Νορβηγία, το 32% στη ∆ανία, βρέθηκε 

άνεργο, όπως και το 44% περίπου των γερµανών εργατών. Ακόµη κι η ανάπτυξη που 

σηµειώθηκε µετά το 1933 δε µείωσε το µέσο όρο της ανεργίας κάτω από 16-17% στη 

Βρετανία και τη Σουηδία ή κάτω από 20% στην υπόλοιπη Σκανδιναβία, την Αυστρία 

και τις Η.Π.Α. Το µόνο δυτικό κράτος που κατάφερε να εξαλείψει την ανεργία ήταν η 

ναζιστική Γερµανία στην περίοδο 1933-38. Όσο µπορεί κανείς να θυµάται, τέτοια 

µεγάλη οικονοµική καταστροφή ουδέποτε υπήρξε στη ζωή των εργαζοµένων» 212. 

    Η µαζική ανεργία που εκδηλώθηκε µετά την κρίση αναθεώρησε την ικανότητα του 

φιλελεύθερου καπιταλισµού να την εξαλείψει ή έστω να την περιορίσει. Άλλωστε, η 

οικονοµική κρίση θεωρήθηκε απότοκος αυτής της πολιτικής. Η ανεργία εµφανιζόταν 

ως δοµικό στοιχείο του καπιταλιστικού συστήµατος και δε φαινόταν ότι  οφείλεται 

σε αίτια που αφορούν στην εργατικότητα ή στην προσωπικότητα του εργαζοµένου, 

αλλά πραγµατικό κοινωνικό πρόβληµα µε απρόσµενες εξελίξεις. Η επιτυχία της 

Οκτωβριανής επανάστασης, και κυρίως η εφαρµογή των πενταετών πλάνων του 

Στάλιν µε την οικονοµική ανάπτυξη και την εξάλειψη της ανεργίας, είχε ως 

αποτέλεσµα τα αστικά στρώµατα των δυτικών χωρών να ανησυχούν για την 

αναπαραγωγή του συστήµατος και της εξουσίας τους. Η πιο έντονη στροφή στο 

                                                 
212 Eric Hobsbawm Η Εποχή των Άκρων. Ο Σύντοµος Εικοστός Αιώνας 1914- 1991 , ο.π. , σελ. 125   
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έθνος-κράτος που παρατηρήθηκε µετά την εκδήλωση της κρίσης κι η θεαµατική 

βελτίωση της κατάστασης στη ναζιστική Γερµανία, παρέσυρε όλες τις χώρες σε 

εθνικιστικές πολιτικές για την ανακούφιση των λαϊκών και µεσαίων στρωµάτων από 

τους κλυδωνισµούς της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας. Το 1929 

αποδυναµώθηκε η λαϊκή πίστη στην πολιτική του laissez-faire και κανένας πλέον 

υπεύθυνος ηγέτης δε µπορούσε να υποστηρίξει µια πολιτική µη παρέµβασης 213. 

Μέχρι κι η Σοβιετική Ένωση µε το διεθνιστικό κοµµουνιστικό προφίλ της στο 

εξωτερικό, παραµέρισε την εξαγωγή της επανάστασης και µετά την επικράτηση του 

Στάλιν προώθησε την οικοδόµηση του σοσιαλισµού σε µια χώρα. Η ανεργία κι οι 

κοινωνικές και πολιτικές ανωµαλίες που εγκυµονούσαν από την επέκτασή της 

συνετέλεσε σε αυτή την κατεύθυνση. «Στη δεκαετία του 1930 η ίδια η ζωή έκανε 

αναγκαίο για την Ευρώπη ένα νέο οικονοµικό εθνικισµό, που ήταν σαφώς 

ασυµβίβαστο µε το φιλελεύθερο µοντέλο του ελεύθερου εµπορίου και των διεθνών 

µετακινήσεων κεφαλαίων. ∆εν ήταν όµως ασυµβίβαστος ούτε µε τον κοµµουνισµό 

σοβιετικού τύπου ούτε µε τον εθνικιστικό καπιταλισµό, µε βάση τις κατευθυντήριες 

γραµµές που είχαν αναπτυχθεί πρωτίστως στην Ιταλία κι ύστερα στο Τρίτο Ράιχ. 

Έτσι, η Αριστερά όσο κι η ∆εξιά παρείχαν ένα τρόπο διαφυγής από τον ασφυκτικό 

εναγκαλισµό της αµερικανοαγγλικής «πλουτοκρατίας» κ̇ι οι δύο έβαζαν την 

οικονοµική ανάπτυξη πάνω από τη χρηµατιστική ορθότητα, το έθνος πάνω από την 

παγκόσµια οικονοµία και την παραγωγή πάνω από τις σταθερές τιµές και τα 

συµφέροντα της τάξης των εισοδηµατιών. Κυρίως δε, κι οι δυο έδιναν δουλειές και 

ξερίζωναν τη µαζική ανεργία»214. 

       Αν συγκρίνουµε τα στοιχεία για την ανεργία σε διάφορες προηγµένες 

βιοµηχανικά χώρες διαπιστώνουµε ότι παρόλη τη γενική ύφεση που ακολούθησε την 

κρίση, τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα στον περιορισµό της ανεργίας. Στον παρακάτω 

πίνακα συγκρίνω τα αποτελέσµατα της ανεργίας όπως εκδόθηκαν από τη στατιστική 

υπηρεσία κι αναδηµοσιεύονται στο ∆ΕΒΕΠ    

 

        

         

 

                                                 
213 John Kenneth Galbreith Το µεγάλο κραχ του 1929  µτφ. Ελένη Αστερίου , Νέα Σύνορα- εκδοτικός 
οργανισµός Λιβάνη, Αθήνα, 2000, σελ. 242 
214 Marc Mazower  Σκοτεινή Ήπειρος Ο Ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας , ο.π., σελ  121 
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                               Πίνακας 15. Αριθµός ανέργων 

 

            Χώρα                                9/1930 (σε εκατ. Ανέργους)        12/1934        

      Μ. Βρετανία                                    4.8                                    2.236.128  

       Γερµανία                                        4.7                                     2.973.381 

        Η.Π.Α.                                           4.5                                     11.000.000                                     

       Αυστρία                                            3.0                                      334.337                                     

        Ιταλία                                               2.0                                      961.705 

       Ουγγαρία                                          1.2                                       22.031                                        

        Τσεχοσλοβακία                                1.0                                      755.149 

        Ολλανδία                                          0.9                                     593.534 

        Ιρλανδία                                            0.8                                      138.779 

        ∆ανία                                                 0.8                                      114.366 

        Βέλγιο                                                0.7                                      380.248 

        Νορβηγία                                           0.6                                         39.046 

        Πολωνία                                             0.6                                        333.425  

         Σουηδία                                             0.5                                        105.949 

         Ρουµανία                                           0.2                                         12.570 

         Γιουγκοσλαβία                                  0.04                                        16.497  

         Γαλλία                                               0.002                                      479.005 

 

Πηγή  για 1930 : ∆ΕΒΕΠ , 6 ∆εκεµβρίου 1930- 1 Ιανουαρίου 1931, σελ 2548 

Πηγή για 1934  : ∆ΕΒΕΠ , 7 Απριλίου 1935, σελ 260 

 

         Στα στοιχεία αυτά πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί για την ακρίβεια των 

αριθµών, διότι επηρεάζονται από την ικανότητα και την ανάπτυξη των κρατικών 

υπηρεσιών στη συλλογή στατιστικών δεδοµένων. Επίσης, η έννοια και το 

περιεχόµενο της ανεργίας δεν αξιολογείται µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. 

Τάσεις µπορούµε όµως να δούµε. Έτσι, σύµφωνα µε τη στατιστική η ανεργία από το 

Σεπτέµβριο σε 29 από τις σπουδαιότερες οικονοµίες αυξήθηκε από 7,5-8 

εκατοµµύρια ανέργους το φθινόπωρο του 1929 σε 14 εκατοµµύρια το φθινόπωρο του 

1930, ένα χρόνο δηλαδή µετά την εκδήλωση της κρίσης. Μόνο στη Γερµανία, τη Μ. 

Βρετανία και τις Η.Π.Α. ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε από 5 σε 11 εκατοµµύρια. 

Το 1934 παρατηρείται µείωση της ανεργίας στις χώρες που εγκατέλειψαν τον 
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Κανόνα του Χρυσού και εφάρµοσαν κρατικό παρεµβατισµό στην οικονοµία. Σε όλες 

της χώρες της Ευρώπης παρουσιάζεται µείωση της ανεργίας, εκτός από τη Γαλλία 

που εγκατέλειψε τον ΚΧ το 1936 κι επηρεάστηκε από τη νέα διαπραγµάτευση των 

χρεών κι αποτελεσµάτων του πολέµου.  

     Η ανεργία στην Ελλάδα προκαλούσε έντονο προβληµατισµό και κοινωνικές 

εκδηλώσεις σε όλη τη δεκαετία του 1920. Στον Πειραιά η άφιξη των προσφύγων, 

χωρίς προηγούµενη σύνδεση και περιουσία στην πόλη συνέβαλε στη συγκέντρωση 

πολυάριθµου εργατικού δυναµικού. Η απόλυση επίσης 200.000 έφεδρων στρατιωτών, 

αρκετοί από τους οποίους ήταν τραυµατισµένοι αύξησε τον αριθµό αυτών που 

ζητούσαν εργασία ή κοινωνική πρόνοια. Η αστυφιλία επίσης. Οι περιορισµοί στη 

µετανάστευση αποτέλεσαν µια άλλη αιτία. Ο αστικός τοπικός τύπος επισηµαίνει ήδη 

από τα 1927 την «υφιστάµενην τροµακτικήν ανεργίαν» που µαστίζει την πόλη του 

Πειραιά 215. Η οικονοµική κρίση την επέκτεινε. Μάλιστα ήδη στον απολογισµό για 

το 1930 από πλευρά της οικονοµική σκέψη της εποχής ότι «ουδέν άλλο έτος υπήρξε 

τοσούτον δύσκολον από οικονοµικής και δηµοσιονοµικής άποψεως όσο το 

διαρρεύσαν άθλιον δι’ ηµάς, άθλιον διεθνώς 1930. Τα χαρακτηριστικά του για την 

Ελλάδα υπήρξαν πλήρης ένταση της κρίσεως, οικονοµική απόγνωσις της υπαίθρου 

και ο υπερπληθυσµός των πόλεων» 216. Οι κακές σοδειές η κινητικότητα των 

προσφύγων και η οικονοµική κρίση, η οποία προβάλλεται µε ιδιαίτερη ένταση ήδη 

στα 1930, φαίνεται να προκάλεσαν έντονο ανταγωνισµό για την εξεύρεση εργασίας 

στον Πειραιά. Η ανεργία αντιµετωπιζόταν στο πολιτικό επίπεδο από τον τοπικό 

αστικό τύπο ως κοινωνικό πρόβληµα, για το οποίο το κράτος πρέπει να ασχοληθεί 

σοβαρά, διότι αποτελούσε επιχείρηµα των κοµµουνιστών για την ανατροπή του 

αστικού καθεστώτος, και µάλιστα θεωρείται και κάπως δικαιολογηµένο 217. Φαινόταν 

ως υποχρέωση του κράτους να βρεθούν λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η 

ανεργία που µαστίζει τις εργατικές τάξεις της πόλης είχε ηθικά επακόλουθα, 

προκαλούσε κοινωνική αναταραχή κι ενδεχοµένως να οδηγούσε και σε κοινωνικές 

ανατροπές κι επαναστάσεις. Το κράτος έπρεπε να εφαρµόσει µία εντονότερη 

εργατική κι οικονοµική πολιτική, έτσι ώστε να περιοριστεί σηµαντικά το φαινόµενο 

της ανεργίας. Κι αν και θεωρούνταν ως έξωθεν φερµένο, έπρεπε να αντιµετωπιστεί 

άµεσα.   

                                                 
215 Θάρρος , 16/3/1927 σελ 1 
216 Οικονοµολόγος Αθηνών , 1-3-1931, σελ 1 
217 Θάρρος , 17/12/1927, σελ 1 
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      Η οικονοµική κρίση επέκτεινε το πρόβληµα της ανεργίας στην πόλη του Πειραιά.  

Ο Πειραιάς, λιµάνι κυρίως διαµετακοµιστικού εµπορίου επηρεάστηκε άµεσα από την 

παγκόσµια πτώση του εµπορίου και των διακρατικών συναλλαγών. Τα µικρά 

εµπορικά καταστήµατα, τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε την ναυτιλία και το 

λιµάνι, οι επιτηδευµατίες, όπως επίσης η στασιµότητα και πτώση της βιοµηχανικής 

παραγωγής το διάστηµα κυρίως 1931-1933, καθώς κι η προσαρµογή στις νέες 

ραγδαίες οικονοµικές εξελίξεις, αύξησε τον αριθµό των ανέργων. Κι αν υποθέσουµε 

ότι η οικονοµική κρίση επηρέασε τη στενότητα κεφαλαίων, την πτώση του αγροτικού 

εισοδήµατος και παρουσίασε φαινόµενα υποκατανάλωσης, λόγω πτώσης των λαϊκών 

εισοδηµάτων, περιόρισε το εµπόριο και τα σχετιζόµενα µε αυτό επαγγέλµατα. Από 

τις µικρές επιχειρήσεις που έκλεισαν ή περιόρισαν τις εργασίες τους κατά το 

διάστηµα της κρίσης, πολλές αφορούσαν αυτοαπασχολούµενους κι οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Οι πτωχεύσεις στον Πειραιά το 1929 υπολογίζονται σε 103, οι 79 εκ 

των οποίων χωρίς συνεταιρισµό, 17 οµόρρυθµες, 4 ετερόρρυθµες και 3 ανώνυµες 218. 

Η µεγάλη πληθώρα των επιχειρήσεων που έκλεισαν αφορούσαν µικροµάγαζα, λόγω 

της δοµής της ελληνικής οικονοµίας, τα λεγόµενα µικροαστικά στρώµατα που ήταν 

αυτοαπασχολούµενοι και συντηρούσαν ένα µε δύο εργάτες. Το 1930 ιδρύθηκαν 265 , 

ετερόρρυθµες 120 κι ανώνυµες 8, κατά το έτος 1930 διαλύθηκαν 71 οµόρρυθµες κι 8 

ετερόρρυθµες. Το 1931 ιδρύθηκαν οµόρρυθµες 237, 60 ετερόρρυθµες και 3 

ανώνυµες , ενώ διαλύθηκαν 51 οµόρρυθµες και 13 ετερόρρυθµες 219. Τα παραπάνω 

νούµερα σε απόλυτους αριθµούς, αλλά όχι σε ποσοστά επί των πτωχεύσεων δε 

σηµαίνει ότι αφορά τα ίδια άτοµα, επειδή κι αντοχή κεφαλαίων δεν είχαν και την 

προσαρµοστικότητα σε νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα.  Αυτή η τάση µε 

άλλες πολιτικές αξιολογήσεις και στοχεύσεις διαπιστώνεται και στο Σπάρτακο , 

όργανο της αριστερής αντιπολίτευσης του Κ.Κ.Ε. , όταν εκτιµά ότι «ο αριθµός των 

ανέργων , ολοκληρωτικά ή µερικά ανέργων , αυξήθηκε στην Ελλάδα µε ταχύτητα 

καταπληκτική. Σήµερα δεν αγκαλιάζει µόνο προλετάριους. Το κύµα της ανεργίας 

προσελκύει οµαδικά µεσαία στρώµατα , µικροαστούς(υπαλλήλους και µορφωµένους 

ελεύθερων επαγγελµάτων) που απαθλιώνονται από την οικονοµική κρίση» 220. Οι 

διαταξικές αφετηρίες κι οι πολυσήµαντες νοηµατοδοτήσεις στην ταυτότητα του 

ανέργου επέφερε διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές δράσεις. 

                                                 
218 Θάρρος , 29-1-1930  
219 ∆ΕΒΕΠ , Ιανουάριος –Φεβρουάριος 1932, σελ 2806 
220 Σπάρτακος , τχ 18 , 12/1931, σελ 5 
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    Η ανεργία στο µεσοπόλεµο χαρακτηρίζεται, εξαιτίας της µαζικότητάς της, ως 

κοινωνική αναλγησία που πρέπει να θεραπευτεί. Η  πολιτική ηγεσία προέβαλε 

έξωθεν παράγοντες, όπως την απότοµη αύξηση του πληθυσµού µε την εισροή των 

προσφύγων και τη διεθνή οικονοµική κρίση, ως επιχειρήµατα για την αύξηση της 

ανεργίας. Η επισήµανση των παραβατικών συµπεριφορών ή κοινωνικών ανατροπών 

ως συνέπεια της ανεργίας αποτελεί κύριο µέληµα των ηγετικών πολιτικών οµάδων. 

Ήδη από το 1927 ο δήµαρχος Πειραιά σε συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου 

τονίζει την ανέχεια των εργατικών στρωµάτων της πόλης και προειδοποιεί για «τα 

ηθικά επακόλουθα της ανεργίας» 221. Τα κοινωνικά προβλήµατα κι η ανεργία 

θεωρήθηκαν συνέπεια του δηµογραφικού προβλήµατος, µε την άφιξη των 

προσφύγων και την αστυφιλία, κι όχι παράγωγα του οικονοµικού συστήµατος 222. 

Ειδικά για τον Πειραιά η εντεινόµενη αστυφιλία κατά τη δεκαετία του 1920 κι άρα ο 

περιορισµός της θα συµβάλει στη µείωση της ανεργίας. Σε συνάντηση του δηµάρχου 

Πειραιά Παναγιωτόπουλο µε τον πρωθυπουργό Βενιζέλο διαπιστώθηκε η «ανάγκη να 

περιοριστεί το ρεύµα της αστυφιλίας και της προτιµήσεως στις εργασίες των 

δηµοτών κάθε πόλης». Ο δήµαρχος υποστήριζε τις θέσεις της Παµπειραϊκής Ένωσης , 

η οποία είχε σκοπό να αφυπνίσει την «πειραϊκή συνείδηση» 223. Η πολιτική αυτή 

ενέχει τη λογική του αποκλεισµού και της αποµόνωσης , αποπροσανατολίζοντας το 

πρόβληµα από πολιτικές κι οικονοµικές αναλύσεις. Ο καθορισµός του περιεχοµένου 

της πειραϊκότητας κι είναι κοινωνική ταυτότητα µε πολυσήµαντες κοινωνικές 

σχέσεις ιεραρχίας, κι έτσι σχέσεις εξουσίας. Η πολιτική αυτή είναι πιθανό να 

προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές ανάµεσα στους πειραιώτες και τους άλλους, τους 

γηγενείς και τους πρόσφυγες, «εµάς» και τους «άλλους». Η κατάσταση της ανεργίας, 

έτσι κι αλλιώς αφόρητη και µε την προσδοκία να είναι παροδική, εµπνέει και 

πολιτικές συµπεριφορές κοινωνικών διαχωρισµών κι ενέχει την αναγκαιότητα 

άµεσης επίλυσης. 

      Η κοινωνική πολιτική που εκδηλώθηκε από το κράτος και το δήµο εκφράστηκε 

κυρίως µε τη διοργάνωση συσσιτίων και µε την εκδήλωση αισθηµάτων 

φιλανθρωπίας απέναντι στους ανέργους. Στην ενεργοποίηση του φιλανθρωπικού 

αισθήµατος απέναντι στο φαινόµενο της ανεργίας, συνασπίζονταν οι δήµοι, οι 

ενορίες κι η αστική φιλανθρωπία. «Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον εις έκτακτον 

                                                 
221 Θάρρος , 21-4-1927,  
222 Αντώνης Λιάκος Εργασία και πολιτική στη Ελλάδα του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 55 
223 Θάρρος, 6-10-1930, σελ 1 
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συνεδρίασιν συνεζήτησεν επί της µαστίζουσας τάς εργατικάς τάξεις ανεργίας….και 

εψήφισεν πίστωσιν 75.000 δραχ δια τα φιλόπτωχα ταµεία των ενοριών , 150.000 ως 

εκτάκτου προικοδοτήσεως του ταµείου ασφαλίσεως κατά της ανεργίας και 

επικαλείται την επέµβασιν της κυβερνήσεως προς λήψιν παντός µέτρου προς 

περιστολής αυτής» 224 Η επιδοµατική πολιτική αναβαλλόταν ως τη ψήφιση του 

νόµου που αφορούσε τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Η κυβέρνηση Βενιζέλου(1928-1932) 

ήδη ετοίµαζε το νοµοσχέδιο «περί ιδιώνυµου αδικήµατος» ήθελε να το συµπληρώσει 

µε το νοµοσχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και την προσπάθεια να εφαρµόζουν 

οι εργοδότες την εργατική νοµοθεσία ως ανάχωµα στις θεωρίες για επαναστατική 

µεταβολή του αστικού πολιτικού καθεστώτος 225 . Ο θεσµός των κοινωνικών 

ασφαλίσεων δεν προωθούσε µόνο µέτρα για τον περιορισµό της ανεργίας, αλλά 

θέµατα ασφάλισης και ρύθµισης της εργασίας. Η κυβέρνηση για να εκδηλώσει 

κοινωνική πολιτική ενάντια στην ανεργία προωθούσε, αλλά δε ψήφισε µέχρι το 1932, 

επιδόµατα για τους ανέργους και γραφεία εξεύρεσης εργασίας. Για η σύσταση 

γραφείων ευρέσεως εργασίας κι ο αντιβενιζελικός τύπος εκφράζει την ειρωνεία του, 

χωρίς όµως να προτείνει µέτρα. Θεωρεί ότι το πρόβληµα βρίσκεται στην έλλειψη 

εργασιών, κι όχι στην ενηµέρωση. Μειονέκτηµα θεωρεί τις δαπάνες για τη 

στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών αυτών 226. Η ανακούφιση των ανέργων ως 

εκδήλωση φιλολαϊκών µέτρων µπορεί να περιορίσει την κοινωνική και πολιτική 

δυσαρέσκεια, αλλά και ατονεί την τάση για περαιτέρω εργατικές διεκδικήσεις. Λόγω 

αντιδράσεων, των εργοδοτών κυρίως, αλλά κι εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας, 

ο θεσµός των κοινωνικών ασφαλίσεων καθυστερούσε να εισαχθεί.  

     Οι εργοδότες αντιδρούσαν στη θέσπιση επιδοµάτων ή επέκτασης του κοινωνικού 

κράτους πρόνοιας και συνετέλεσαν στην καθυστέρηση της εφαρµογή τους. Οι 

εργοδότες είχαν γνώση για την αύξηση της ανεργίας κατά τη διάρκεια της 

εκβιοµηχάνισης. Πριν από την εκδήλωση της κρίσης οι εργοδότες υποστήριζαν ότι η 

εισαγωγή επιδοµάτων κατά της ανεργίας µπορεί να γίνει σε προηγµένα κράτη κι όχι 

σε φτωχά κι όχι αµιγώς βιοµηχανικά κράτη. Ο καθορισµός του ανέργου κι η αύξηση 

των δαπανών για το κόστος παραγωγής εµφανίζονται να εµποδίζουν την ανάπτυξη 

της εθνικής οικονοµίας. Η γνώµη που εκφράζεται είναι ότι θα «αµείβεται ο 
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παρασιτισµός και επιβραβεύεται η οκνηρία και η αστυφιλία» 227. Η ηθική δηλαδή 

κατάπτωση του εργάτη θα επέλθει µε την απάντηση σε µία κοινωνική πληγή κι όχι µε 

την πρόληψη της δηµιουργίας της. Η άποψη των βιοµηχάνων είναι ότι υπάρχει 

έλλειψη σε ορισµένους κλάδους της βιοµηχανίας, ενώ σε άλλους υπάρχει 

υπερπληθώρα και το νοµοσχέδιο δεν κάνει αυτή τη διάκριση. Έτσι, θεωρεί ότι η 

κρατική πολιτική πρέπει να κατανείµει µε διάφορους µηχανισµούς την εργασία σε 

όλους τους τοµείς της παραγωγής. Η ανεργία µπορεί να περιοριστεί µόνο µε την 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας και του εµπορίου που θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας 228. 

Η κρίση χρησιµοποιείται για τον περιορισµό της κοινωνικής πολιτικής. Η διατήρηση 

των ηµεροµισθίων σε χαµηλά επίπεδα κι η προβολή επιχειρηµάτων για τον 

περιορισµό των εργατικών δικαιωµάτων αποτελούσε πολιτικό πλεονέκτηµα της 

κρίσης για τους εργοδότες. Μόνο µε την ενίσχυση του κρατικού παρεµβατισµού στην 

οικονοµία που ευνόησε ιδιαίτερα την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, διαφοροποίησαν 

κάπως τη στάση τους. Πλέον, υποχωρούσαν ως το επίπεδο της τµηµατικής 

εφαρµογής των κοινωνικών ασφαλίσεων, που σκοπό βέβαια είχαν τη συγκατάβαση 

στο κοινωνικό πρόβληµα, στη διατήρηση του καθεστώτος και τη διαφορετική 

εννοιολόγηση  του λαού ως συστατικού του έθνους 229. Η αύξηση κι η διεθνοποίηση 

της ανεργίας ώθησε σε διαφορετικές θεωρήσεις τους εργοδότες, αλλά  κυρίως στο 

περιβάλλον της αστικής φιλανθρωπίας κι όχι θεσµικής και πολιτικής επίλυσης του 

προβλήµατος.  

     Η συγκροτηµένη ταξική απάντηση στους εργοδότες έλλειπε. Χαρακτηριστική 

είναι η πολυδιάσπαση του εργατικού κινήµατος κι οι πολλαπλές συµπεριφορές ως 

πολιτική απάντηση στην οικονοµική δυσπραγία και την ανεργία. Το Εργατικό 

Κέντρο Πειραιά (Ε.Κ.Π.) , στο οποίο ηγούνταν  συντηρητικοί και φιλοκυβερνητικοί 

εκπρόσωποι των εργατών όταν ξέσπασε η κρίση, διαπίστωνε την αύξηση της 

ανεργίας. Σε σύσκεψη του Ε.Κ.Π. για την αυξανόµενη ανεργία, η αιτιολόγηση του 

φαινοµένου περιείχε έξωθεν του πολιτικού πλαισίου λόγους, όπως η εισροή των 

προσφύγων κι η µανιώδης αστυφιλία των επαρχιακών εργατών, κι οικονοµικούς 

λόγους , όπως η συγκεντροποίηση και «τραστοποίηση» της οικονοµίας. Ως πολιτικά 

µέτρα προτείνει την επέκταση του θεσµού των κοινωνικών ασφαλίσεων, τη σύσταση 

γραφείων ευρέσεως εργασίας, την καθολική εφαρµογή του οκταώρου, αλλά και τη 
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βαρύτατη φορολόγηση των µηχανηµάτων τα οποία προκαλούν ανεργία, τον 

περιορισµό της αστυφιλίας 230  . Προτάσεις που στοχεύουν στην ανάσχεση της 

καπιταλιστικής διαδικασίας και εµπνεύσεις κοινωνικού αποκλεισµού ήταν οι 

πολιτικές απαντήσεις του Ε.Κ.Π. για την αυξανόµενη ανεργία στη δεδοµένη 

συγκυρία Οι συγκεντρώσεις κι οι διαδηλώσεις του Ε.Κ.Π. ήταν περισσότερο 

επιβεβληµένες από το λαϊκό κι εργατικό ριζοσπαστισµό, που δηµιούργησε η κρίση κι 

η ανεργία, παρά από κάποια συγκεκριµένη πολιτική κατεύθυνση για την επίτευξη 

των εργατικών συµφερόντων.      

    Τα στοιχεία που έχουµε για την αριθµητική αποτύπωση της ανεργίας είναι 

περιορισµένα. Ωστόσο, οι κεντρικές πολιτικές αναφορές, η κεντρική θέση που 

κατέχει στην κοινωνική ζωή κι οι τάσεις που εκδηλώνονται µέσα από τα γενικότερα 

στατιστικά στοιχεία µας βοηθούν να κάνουµε κάποιες εκτιµήσεις για την έκταση του 

φαινοµένου και τις σηµασιοδοτήσεις και πολιτικές δράσεις που ενέχει η ταυτότητα 

του ανέργου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Γ.Σ.Ε.Ε. κι 

ανδηµοσιεύονται στο ∆ΕΒΕΠ,  για τον αριθµό των ανέργων σε σύνολο µισθωτών 

562.700 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας  

                      Πίνακας 16. Ανεργία στην Ελλάδα 

                 Έτος                 Αριθµός ανέργων 

1928  81.000 

1929 127.000 

1930 163.000 

1931 217.000 

1932 237.000 

1933 156.000 

1934 172.000 

       Πηγή ∆ΕΒΕΠ , 8 Φεβρουαρίου 1935, σελ 167  

 

    Η ανεργία έχει αύξηση όσο εξελίσσεται η κρίση και το 1932 αποτελεί τη χειρότερη 

χρονιά από την άποψη της ανεργίας. Η κρίση, µε ιδιαίτερη ένταση µετά το 1931, 

έπληξε αρχικά τα επαγγέλµατα που σχετίζονταν µε το εξωτερικό εµπόριο κι εξαιτίας 

και της πτώσης της τιµής των αγροτικών προϊόντων, παρατηρήθηκε κίνηση προς τα 

αστικά κέντρα, γεγονός που προκάλεσε αύξηση την ήδη µεγάλη προσφορά 

εργατικών χεριών. Με την ανάκαµψη της οικονοµίας από το 1933, παρατηρείται και 
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µείωση των ανέργων, αλλά και πάλι παραµένουν σε υψηλό επίπεδο. Στις βιοµηχανίες 

µε υψηλό ποσοστό ανειδίκευτου προσωπικού και χρησιµοποίησης της φθηνότερης 

γυναικείας εργασίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, παρατηρήθηκε αύξηση της 

απασχόλησης. Πάντως, µε τα στοιχεία πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί και για τη 

µέθοδο συλλογής τους και ποιους χαρακτηρίζει ανέργους. Το 1932 που αριθµητικά 

είναι η µεγαλύτερη τιµή της ανεργίας, συµφωνεί µε την πτώση της ελληνικής 

οικονοµίας αλλά στην Ελλάδα του µεσοπολέµου η ανεργία δεν ήταν διαρκής και 

µόνιµη, κι εκδηλωνόταν κυρίως ως υποαπασχόληση κι ευκαιριακή εργασία 231. 

Επίσης, οι συζητήσεις για τη ψήφιση του νόµου περί κοινωνικών ασφαλίσεων κι η 

µαζικότητα του φαινοµένου στις µεγάλες πόλεις είναι πιθανό να µετέβαλε τα 

κριτήρια για τον αυτοπροσδιορισµό των κοινωνικών υποκειµένων ως ανέργους. Η 

ανεργία φαίνεται να αφορά µεγάλο µέρος του πληθυσµού του Πειραιά. Η προσπάθεια 

κάλυψης των άµεσων βιοτικών αναγκών κι η κατοπινή ανάπτυξη της βιοµηχανίας 

φαίνεται να λειτούργησε ως τόνωση της ευκαιριακής εργασίας και της 

χρησιµοποίησης ανειδίκευτου προσωπικού. Η τάση που εκδηλώθηκε ήταν η 

«αποειδίκευση» της εργασίας, ο περιορισµός των εργασιακών δικαιωµάτων σε σχέση 

µε τη µονιµότητα στην εργασία κι η πτώση ή η διατήρηση σε χαµηλά επίπεδα των 

ηµεροµισθίων για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. 

      Η κατάσταση της ανεργίας υποβάθµιζε σε κάποιες περιπτώσεις την ταυτότητα 

που το υποκείµενο είχε αποκτήσει εντασσόµενο σε ένα επαγγελµατικό χώρο. Η 

κοινωνική ταυτότητα του ανέργου, που χαρακτηρίζεται από την παροδικότητα και 

την προσπάθεια εξάλειψής της, µπορεί να οδηγήσει στην άρνηση στερεοτύπων για το 

περιεχόµενο µιας εργασίας, συχνά ειδικευµένης, και στη χαλάρωση της διεκδίκησης 

καλύτερων όρων εργασίας. Οι ανάγκες για την αναπαραγωγή της οικογένειας και των 

κοινωνικών προτύπων, προβάλλονται ως σηµαντικότερα κριτήρια επαγγελµατικής 

ένταξης από την «αξιοπρεπή εργασία». Μέσω δηλαδή της ανάλυσης της ανεργίας 

διαπιστώνουµε και νοηµατοδοτήσεις για την εργασία. Σε άρθρο του Ριζοσπάστη για 

την ανεργία των ναυτεργατών διαβάζουµε «κορµιά µαύρα από το λιόκαµα τόσα 

χρόνια τώρα πάνω στο κατάστρωµα, µαυρισµένα µέσα στο βάθος των µηχανών, 

συχνά ξερακιανά µε τις µπλούζες της δουλιάς γυρίζουν στο λιµάνι του Πειραιά 

ζητώντας δουλιά όσο-όσο» 232. Οι συµπεριφορές που αναπτύσσει ο άνεργος δεν είναι 
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δεδοµένες, ούτε επιβεβληµένες εξαιτίας της καταστάσεώς του. Οι ναυτεργάτες που 

ανέφερα ως παράδειγµα αποτελούσαν σηµαντικό κοµµάτι του κοµµουνιστικού 

κινήµατος. Ο υποψήφιος στις δηµαρχιακές εκλογές του 1932 στον Πειραιά ήταν 

ναυτεργάτης κι η καθηµερινή παρουσία κι η µεταξύ τους επαφή στο λιµάνι, 

οδηγούσε σε διαδηλώσεις κι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας, συχνά και σε συγκρούσεις µε 

την αστυνοµία.  

    Η ριζοσπαστικοποίηση των ναυτεργατών προέρχεται κι από την παράδοση που 

είχαν τόσο στο συνδικαλισµό, όσο και στις µαχητικές τους εκδηλώσεις. Οι 

ναυτεργάτες παρέµεναν άνεργοι ναυτεργάτες και δεν ήταν εύκολο να απασχοληθούν 

σε άλλο τοµέα της παραγωγής. Για αυτό κι η θέση τους παρέµενε κρίσιµη, αφού 

πολλοί από αυτούς  δε µπορούσαν να αγοράσουν ψωµί ούτε στη µειωµένη τιµή που 

προσέφερε ο «Οίκος του Ναύτου», εξαιτίας της µεγάλης αύξησης της ανεργίας. Ο 

υπουργός Αργυρόπουλος έλεγε «δεν αρνούµαι ότι υπάρχει ανεργία. Αλλά δεν είναι 

ειδική για την Ελλάδα…Το σύνολον των πληρωµάτων εις τα ελληνικά πλοία 

ανέρχεται σε 11.000 εργάτας. Εξ αυτών είναι άνεργοι 1551 εις το εσωτερικόν. Και 

200 εις το εξωτερικόν. ∆ηλαδή το ποσοστό της ανεργίας είναι 16% . Το επιχείρηµα 

ότι υπάρχουν 140 πλοία δεµένα και άρα οι άνεργοι ανέρχονται εις 5000 δεν είνε 

σοβαρόν διότι πριν δηµιουργηθεί η κρίσις εις το ναυτικόν κόσµον είχον δεθεί 77 

βαπόρια. Αναγνωρίζω ότι η κατάστασις δεν είνε ευχάριστος» 233. Οι εκτιµήσεις του 

υπουργού για το µέγεθος της ανεργίας των ναυτεργατών είναι αισιόδοξες µάλλον κι  

αλήθεια πρέπει να βρίσκεται κάπου στη µέση, αναλύοντας , και τη γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση και τις εκτιµήσεις άλλων πολιτικών χώρων. Όµως, η ακριβής 

αποτύπωση του έτσι κι αλλιώς µεγάλου αριθµού των ανέργων ναυτεργατών , δεν έχει 

τόση σηµασία, όσο τα νοήµατα που παράγονται κι οι δράσεις που προκαλούνται για 

την αναχαίτιση του προβλήµατος. Ο υπουργός θεωρεί ότι η ανεργία δεν αφορά ειδικά 

την Ελλάδα, γεγονός που προβάλλεται ως επιχείρηµα για την απεµπολή της ευθύνης 

της αυξανόµενης ανεργίας από την εσωτερική διακυβέρνηση. Στην άποψη για τη 

µαζικότητα και τη διεθνοποίηση της ανεργίας συνηγορούν κι οι κοµµουνιστές αλλά 

προβάλλοντας ως επιχείρηµα ότι η ανεργία αποτελεί δοµικό στοιχείο του 

καπιταλιστικού συστήµατος. 

      Οι κοµµουνιστές υποστήριζαν ότι η αύξηση της ανεργίας κατά τη διάρκεια της 

κρίσης αποτελούσε βασικό επιχείρηµα των εργοδοτών για τη συντήρηση των 
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χαµηλών ηµεροµισθίων και την περιστολή των εργασιακών δικαιωµάτων. Για 

παράδειγµα στο Ριζοσπάστη σχετικά µε την ανεργία των καπνεργατών στον Πειραιά 

διαπιστώνει ότι «οι καπνέµποροι εκµεταλλευόµενοι την ανεργία οργιάζουν 

κυριολεκτικά εις βάρος των εργατών τόσο στα µεροκάµατα όσο και στις ώρες 

δουλειάς» 234. Αυτό φαίνεται να αποτελεί και στοιχείο της οικονοµικής σκέψης της 

εποχής του µεσοπολέµου.«Αλλά και η αύξησις της προσφοράς εργασίας δια της 

δηµιουργίας ανέργων, επιδρά  δυσµενώς επί των ηµεροµισθίων, καθ’ όσον οι 

εργοδόται έχοντες προ αυτών (τεχνικώς αµόρφωτων) εργατών προσφερόντων την 

εργασίαν των , δεν θα διστάσουν αν όχι να περικόψουν τα υπάρχοντα ηµεροµίσθια, 

πάντως να µη προβώσιν εις της εκ του τιµαρίθµου επιβαλλόµενας βελτιώσεις» 235. Η 

σχέση ηµεροµισθίου τιµαρίθµου δείχνει ότι στη σταθεροποίηση του ηµεροµισθίου 

και την αύξηση του τιµαρίθµου προκύπτει ουσιαστικά µείωση της καταναλωτικής 

δυνατότητας των εργαζοµένων.  Το Κ.Κ.Ε. εµπνεόµενο κι από τις απόψεις της 

κοµµουνιστικής διεθνούς, στις εργασίες της οποίας συµµετείχε ενεργά, υποστήριζε 

ότι η ανεργία αποτελεί παράγωγο της εξέλιξης του καπιταλισµού, εξαιτίας της 

συγκεντροποίησης του κεφαλαίου και στη συνεπαγόµενη µείωση εργατικών χεριών 

που αυτή επιφέρει 236. Η λύση που προτείνει είναι η σύνδεση των ανέργων µε το 

εργατικό κίνηµα για τη βελτίωση της θέσης τους . Η ταυτότητα του ανέργου και της 

ιδιαιτερότητας της κατάστασης καλυπτόταν ή προσδιοριζόταν από την ταυτότητα του 

εργάτη. Αλλά αφού σύµφωνα µε αυτή την άποψη η ανεργία θα αποτελεί ολοένα 

αυξανόµενο φαινόµενο όσο εξελίσσεται η συγκεντροποίηση της παραγωγής, 

σηµαίνει ότι η ανεργία προφανώς δε θα αφορά τα ίδια άτοµα ή άτοµα χωρίς 

επαγγελµατικό βίο. Το Κ.Κ.Ε. ως µαχητική πρωτοπορία του κινήµατος της εργατικής 

τάξης επιδίωκε να καθοδηγήσει τους εργάτες για να επιχειρήσουν την ανατροπή του 

αστικού συστήµατος. Οι άνεργοι άρα πρέπει να συµβάλουν ως εµφανής πληγή του 

κοινωνικού συστήµατος στην επιτυχία της επανάστασης της εργατικής τάξης. Η 

ενότητα του εργατικού κινήµατος είναι το ζητούµενο κι η σύνδεση των ανέργων 

κατά κλάδο εργασίας  237. Η επίλυση του προβλήµατος θα συµβεί µελλοντικά, όταν η 

εργατική τάξη πάρει την εξουσία. Κι ενώ δηλαδή το καπιταλιστικό σύστηµα γεννά 

την ανέχεια, η µη ένταξη στις γραµµές του κοµµουνιστικής διεθνούς κι η ηθική 

κατάπτωση, αποτελεί προσωπική ευθύνη. Αλλά και µέσα στα πλαίσια του αστικού 

                                                 
234 Ριζοσπάστης , 18-1-1930, σελ 1 
235 Ι.∆. Πίντος Τα αίτια και αι διακυµάνσεις της ανεργίας εν Ελλάδι , Αθήνα, 1934, σελ 17 
236 Ριζοσπάστης , 11-2-1930 , σελ 1 
237 Ριζοσπάστης , 8-2-1930 , σελ 1 
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καθεστώτος φαίνεται να υποστηρίζεται η παροδικότητα της ανεργίας και της ένταξης 

στον επαγγελµατικό βίο σε οποιοδήποτε κλάδο.  

      Η συµπεριφορά που εκδήλωνε ο άνεργος αντιµετωπιζόταν µε επιείκεια κι ως ένα 

βαθµό ως απότοκος του κοινωνικού συστήµατος .Ο δήµαρχος Πειραιά Ρινόπουλος 

για παράδειγµα «έδειξε την καλωσύνην του» και δεν έκανε µήνυση σε άνεργο που 

του επιτέθηκε, διότι «ο δράστης της κατ’ αυτού αποπείρας υπήρξε περισσότερον 

θύµα µιας αφορήτου καταστάσεως και ολιγώτερον ένοχος αποπείρας µιας 

εγκληµατικής πράξεως» 238. Όµως, η απαλλαγή από την ατοµική ευθύνη είχε κάποιο 

όριο. Σε έκτακτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Πειραιά για την ανεργία, 

ήδη από το 1927, τονίζεται η αύξησή της και της «καταφανούς κακοδαιµονίας των 

εργατικών τάξεων της πόλεώς µας». Τα ηθικά επακόλουθα της ανεργίας φαίνονται κι 

από την εγκληµατικότητα που κατά τα «ίδια χρονικά διαστήµατα εµφανίζει επίτασιν 

ελάχιστα ενισχυτικήν δια το µέλλον, εφ’ όσον θα παρατείνεται η σηµερινή 

κατάστασις και θα εκδηλούται εντονότερα τα ηθικά επακόλουθα τα ανεργίας» 239.  Η 

ηθική κατάπτωση του ανέργου ήταν επακόλουθο της δηµιουργηµένης κατάστασης, 

αλλά διάφορες κοινωνικές δράσεις των ανέργων είτε απαξιώνονταν είτε τιµωρούνταν. 

Η κλοπή για παράδειγµα µπορεί να δικαιολογηθεί εν µέρει από την ανέχεια που 

µπορεί να δηµιουργηθεί από την ανεργία, αλλά επειδή τείνει να καταστεί ως η 

κυριότερη από τις εκτροπές από τη νοµιµότητα 240, τιµωρούνταν µε φυλάκιση. Το 

ίδιο συνέβαινε και µε το λαθρεµπόριο. Η τάση για εγκληµατικότητα του ανέργου ή 

του φτωχού είναι κάπως δικαιολογηµένη, αλλά επειδή αποτελεί θεµελιακή 

αναθεώρηση στη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονοµίας και των πολιτισµικών 

προτύπων, τιµωρείται κι απαξιώνεται.  

    Στον Πειραιά οι άνεργοι κι οι φτωχοί σε κάποιες περιπτώσεις πύκνωναν τις τάξεις 

του λεγόµενου «περιθωρίου». Στον τοπικό τύπο βλέπουµε συχνές αναφορές για 

συλλήψεις χρηστών ή λαθρεµπόρων ναρκωτικών 241. Οι συλλήψεις αναφέρονται 

τόσο στη χρήση χασίς, αλλά κι οπίου, κοκαϊνης, ηρωίνης. Η χρήση ναρκωτικών 

διώκονταν συστηµατικά και αντιµετωπιζόταν ως έκνοµη, δηλαδή παραβατική 

συµπεριφορά. «∆ε θα ήταν παρακινδυνευµένο να υποθέσουµε ότι το χασίς- και σε 

µικρότερο βαθµό τα σκληρά ναρκωτικά αποτελούσαν σε σχετικά µαζικό επίπεδο το 

                                                 
238  Χρονογράφος , 3/2/1933 
239 Λόγος  του δηµάρχου Πειραιά Παναγιωτόπουλου στο Θάρρος, 21-4-1927 
240 Michel Foucault Επιτήρηση και τιµωρία. Η γέννηση της φυλακής , ο.π. , σελ 116 
241 Για παράδειγµα Θάρρος , 1-6-1927 , 17-6-1927 , 18-7-1927 , 26-7-1927, 11-5-1930, 11-5-1930,      
29-5-1930 
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καταφύγιο των ανθρώπων του µεσοπολέµου για να προστατευτούν από τα διαδοχικά 

σοκ της πραγµατικότητας. Καθώς οι όροι της πραγµατικότητας µεταβάλλονται µε 

ιλλιγγιώδη ρυθµό και το κόστος της αξιοπρεπούς διαβίωσης γινόταν αβάσταχτο, το 

χασίς προσέφερε µια δυνατότητα να αποφευχθεί η ψυχολογική κατάρρευση. 

Μάλιστα συνεπικουρώντας στην καθολική απόρριψη του συγκεκριµένου 

πολιτισµικού µοντέλου, η µέθη του χασίς ανακαλούσε τη συνθήκη ενός τρόπου ζωής 

µε πιο αργό ρυθµό, που στη φαντασία των Νεοελλήνων έλκυε την καταγωγή του από 

την Ανατολή. Εποµένως, φαντασιακά διατηρούσε ένα νήµα σύνδεσης µε την 

υποτιθέµενη µακαριότητα του ανατολικού παρελθόντος και την ίδια στιγµή 

αποτελούσε ανάχωµα προστασίας από τη βία του ρυθµού της καθηµερινής ζωής» 242. 

Η κουλτούρα του περιθωρίου συνδέθηκε στον Πειραιά µε το ρεµπέτικο τραγούδι.  Η 

άνθησή του µετά την κρίση υποδηλώνει την πολιτισµική παραγωγή και τη 

µεγαλύτερη µαζικότητα της ανεργίας. Ίσως παρακινδυνευµένα µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι η πύκνωση των τµηµάτων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται 

περιθωριακές συνεπάγεται και µεγαλύτερη ανέχεια κι ανεργία. Κι αυτό αν και 

φαίνεται ότι ισχύει, δε σηµαίνει ότι µέσα στο πολιτισµικό πεδίο δυνατότητας δεν 

παράγονται νέες πολιτισµικές και πολιτικές συµπεριφορές. Και καθώς η αστική 

διανόηση της πόλης προτιµούσε τη µετακόµισή της στην Αθήνα, διότι θεωρούσαν ότι 

καλύπτει µε καλύτερο τρόπο τις πνευµατικές ανησυχίες τους, ο Πειραιάς έγινε 

διάσηµος από τα υπόλοιπα στρώµατα του πληθυσµού, και κυρίως για την 

εγκληµατικότητά του, τους θανάτους από τα ναρκωτικά και για το «περιθώριο» κι 

άλλα λαϊκά στρώµατα, που βρήκαν την πολιτισµική τους έκφραση στο ρεµπέτικο, το 

οποίο θα ταυτίζεται µε την πόλη, µε ιδιαίτερη έµφαση µετά το 1930 243 . Η 

εσωτερίκευση κι η αξιολόγηση του κοινωνικού περιβάλλοντος οδηγεί το υποκείµενο 

σε δράσεις, οι οποίες παραµένουν στις παρυφές του κοινωνικού συστήµατος.  

    Η απάρνηση των αξιών του πολιτικού συστήµατος κι η απαισιοδοξία για την 

ανικανότητα της αναπαραγωγής των κοινωνικών προτύπων εκφράζεται πολλαπλά κι 

ερµηνευόταν αντιφατικά. Η αυτοκτονία για παράδειγµα ενείχε στην προσπάθειά της 

να κατανοηθεί συναισθήµατα οίκτου, φιλανθρωπίας, συµπάθειας, αλλά κι αρνητικής 

αξιολόγησης, αδυναµίας, µειωµένες ηθικές αντιστάσεις. «Μια µεσήλιξ γυνή 

απεπειράθη να αυτοκτονήση διότι εγκαταλείφθει υπό του συζύγου της κι ήταν 

                                                 
242 Μανόλης Αθανασάκης «Ρεµπέτικο το τραγούδι των ξεριζοµένων» στο Ιστορία της Ελλάδος του 20ου 
αιώνα.Β1., σελ 157-187 ˙ ειδικά σελ 180 
243  Βάσιας Τσοκόπουλος «Τα στάδια της τοπικής συνείδησης. Ο Πειραιάς 1835-1935» στο 
Νεοελληνική πόλη…., ο.π. , σελ 245-249 
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αδύνατον να διαθρέψει τα τρία παιδιά της. Πόσα παρόµοια δράµατα συµβαίνουν 

καθ’ εκάστη» 244. Τα αίτια της αυτοκτονίας δεν είναι δυνατόν παρά µόνο να τα 

υποθέσουµε. Οι επινοήσεις όµως για τα αίτια του φαινοµένου αποτελούν µέρος της 

κοινωνικής γνώσης για την εξήγηση της αυτοκτονίας. «Πολλαπλασιάζονται οι 

απελπισµένοι και απογοητευµένοι από την ζωήν. Πρώτη αιτία η ανέχεια. Ίσως δε και 

η µόνη δικαιολογούσα αυτοχειρίαν. ∆εύτερα, οικογενειακαί διενέξεις. Και αυτή 

κάπως δικαιολογητική. Τρίτη, ερωτική αποτυχία. Αδικαιολόγητος- ή µάλλον ανόητος 

αυτή. Μόνη πραγµατική αιτία είναι η χαλάρωσις του θρησκευτικού αισθήµατος» 245. 

Η ατοµική επίλυση της οικονοµικής δυσπραγίας κι η απαξίωση της πολιτικής δράσης 

και διεκδίκησης ενέχει συµπτώµατα έλλειψης κοινωνικής αλληλεγγύης. Το αίσθηµα 

της προσωπικής ευθύνης για τη δηµιουργία της ανεργίας, αλλά κι η έλλειψη ελπίδας 

για καλυτέρευση του µέλλοντος είτε θρησκευτικά είτε πολιτικά, επισύρει την 

απόπειρα αυτοκτονίας. Και σε κλάδους όπως οι ναυτεργάτες µε ριζοσπαστική 

συνδικαλιστική δράση των αιτηµάτων τους ως µέλη εκδηλώνονται τάσεις 

αυτοκτονίας. «∆ύο απόπειρες αυτοκτονίας λόγω φτώχειας, ενός ναύτη κι ενός 

ναυτεργάτη» 246 . Η κατάσταση ανεργίας ενώ αναγνωρίζεται από τα ηγετικά 

στρώµατα ως κοινωνική πληγή που επιδέχεται και χρειάζεται θεραπεία, 

αποκαλύπτοντας τον αντιφατικό λόγο τους καταλήγουν σε ατοµικοποίηση του 

προβλήµατος κι υποδηλώνουν ατοµική ευθύνη. «Φταίνε κυρίως οι εργάτες που 

διαµαρτύρονται στο κράτος και δεν φροντίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό του. Κι είναι 

υπεύθυνοι διότι εργασίες υπάρχουν. Όµως, δεν θέλουν να αλλάξουν κλάδο» 247. Οι 

λόγοι που παράγονταν για την ευθύνη στην «αφύσικη» κατάστασης της ανεργίας και 

οι τεράστιες δυσκολίες αναπαραγωγής του ανέργου, οδηγούσαν σε αφοµοιώσεις της 

προσωπικής ευθύνης και επινοήσεις γύρω από τους λόγους αυτοκτονίας.  

     Οι άνεργοι βρήκαν κοινούς δηµόσιους χώρους για την αναπαραγωγή της 

κοινωνικής έκπτωσής τους. Ιδιαίτερα οι ειδικεύµενοι εργάτες στους χώρους εργασίας 

τους. Αυτό επέφερε ζυµώσεις για πολιτικές διεκδικήσεις, κατόπιν κοινωνικών 

αλληλεπειδράσεων. Το Κ.Κ.Ε. πρότεινε η «οργάνωση των ανέργων στους τόπους 

συγκεντρώσεώς τους (συνοικίες, συσσίτια, Οίκος του Ναύτου) 248. Τα συσσίτια 

φαίνεται ότι προσέλκυαν περισσότερο κόσµο και γινόταν φορέας πολιτισµικής 
                                                 
244 Θάρρος , 26-7-1930, σελ 1 
245 Θάρρος , 28-4-1931 
246 Θάρρος , 13-7-1930, σελ 4 
247 Θάρρος , 8-8-1930 
248 Κοµµουνιστική Επιθεώρηση , αρ. 13, 1932 , στα Επίσηµα Κείµενα του Κ.Κ.Ε. , τόµος τρίτος (1929-
1933) , Σύγχρονη Εποχή , Αθήνα, 1975 
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ενσωµάτωσης της ταυτότητας του ανέργου. Κι επίσης αφορούσαν περισσότερο 

κόσµο κι έτσι γίνονταν τόπος συνάντησης και πολιτικών ζυµώσεων. Μέχρι και τα 

τέλη του 1935 συνεχίζονται τα συσσίτια για απόρους κι ανέργους. Κινητοποιώντας 

τα αισθήµατα ης αστικής φιλανθρωπίας το κράτος θεωρούσε ότι η λειτουργία των 

συσσιτίων αποτελεί ύψιστη κοινωνική ανάγκη, αλλά το κράτος δε µπορεί να 

ανταπεξέλθει µόνο του. Για αυτό προσπαθεί να κινητοποιήσει τα φιλάνθρωπα 

αισθήµατα των αστικών στρωµάτων για να συνεισφέρουν στο Πατριωτικό ίδρυµα 

Περιθάλψεως που συνέστισε το Υπουργείο Υγιεινής και Αντιλήψεως 249. Η πολιτική 

αντιµετώπισης της ανεργίας έχει συνάφεια µε το γενικότερο πολιτικό υπόβαθρο, 

αλλά και πολιτικά κίνητρα. Για τους αγωνιστές του Κ.Κ.Ε. µαρτυρούσαν την 

αποτυχία του καπιταλιστικού συστήµατος, µέσα από τις ορατές συνέπειες για τη ζωή 

των εργαζοµένων. Το Κ.Κ.Ε. µε την πολιτική του περιχαράκωση εκείνη την περίοδο 

και πρόθεση εµπέδωσης στο λαϊκό κίνηµα της πρωτοπορίας του, έδινε οργανωτική 

διέξοδο και πολιτική αφοµοίωση στις «αυθόρµητες» εκρήξεις κοινωνικής 

δυσαρέσκειας. Ο πολλαπλασιασµός των λόγων γύρω από τον άνεργο 

πολιτικοποίηθηκε στο επίπεδο του υπαιτίου για την υποτιθέµενη κοινωνική πληγή, 

που χρήζει άµεσης θεραπείας. Η «φυσική» κατάσταση παρέµενε η εργασία κι η 

ανεργία γινόταν σύµβολο, διαµορφωµένο έξω από το βίωµα . Οι πολιτισµικές 

κατασκευές πλέον του ανέργου προκαλούσαν πολλαπλές ενσωµατώσεις και 

κοινωνικές δράσεις 

     Η ηθικοποίηση των ανέργων και των φτωχών διαδραµατιζόταν συνδυαστικά µε 

την απόκτηση γνώσης και µε τη δικαιϊκή καταστολή.  Η τάση για κανονικοποίηση 

εξαναγκάζει σε οµοιογένεια, µετρώντας τις εκτροπές και τις διαφορές 250. Η ανεργία 

άρχισε στο µεσοπόλεµο να αυτονοµείται κι από την αρνητικά φορτισµένη 

σηµασιολογικά «αεργία». Η ταυτότητα του ανέργου κατασκευάζεται, οριοθετείται 

και διαχωρίζεται πολιτικά, ανάλογα µε τις διαφορετικές εκτιµήσεις για το ρόλο του 

κράτους απέναντι στο πρόβληµα της ανεργίας. Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 

κρίσης του µεσοπολέµου η ανεργία δε µπορούσε πλέον να ταυτιστεί µε την οκνηρία. 

∆ε θεωρείται στο βάθος του συλλογισµού ούτε συµπτωµατική, ούτε να εκλείψει 

οριστικά. Η βιοµηχανία είχε ανάγκη από άφθονη και φθηνή εργατική δύναµη. Έτσι, η 

πενία κι η ανεργία γίνεται αναπόφευκτο στοιχείο του κράτους 251. Άλλωστε, τα  ¾ 

                                                 
249 ∆ΕΒΕΠ , 16 ∆εκεµβρίου 1935, σελ 120 
250 Μichel Foucault , Επιτήρηση και Τιµωρία. Η γέννηση της Φυλακής ,ο.π , σελ. 243-244 
251 Μichel Foucault Η ιστορία της τρέλας , µτφ  Φραγκίσκη Αραµπατζόγλου, Ηριδανός ,  σελ 225-229 
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των ανέργων φαίνεται να αφορούσαν ανειδίκευτους και µεροκαµατιάρηδες 252, χωρίς 

όµως να σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν πολλαπλασιάστηκαν τα 

επαγγέλµατα κι οι αυτοαπασχολούµενοι που βρέθηκαν άνεργοι.  Η προσπάθεια 

συγκρότησης του κοινωνικού υποκειµένου διαδραµατιζόταν µε την αµφισηµία στη 

νοηµατοδότηση της ταυτότητας του ανέργου. Και την αµφισηµία στην 

προτυποποίηση ως θύµα ή δηµιουργό της κατάστασης. Τελικά φαίνεται ότι στο 

µεσοπόλεµο, κι ιδιαίτερα ως συνέπεια και της κρίσης, η διατύπωση ποικίλων 

ερωτήσεων κι η εκδήλωση διαφορετικών απαντήσεων διαµόρφωσε πολλαπλά την 

κοινωνική γνώση για τον άνεργο.   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                 
252 Αντώνης Λιάκος Ο.π. , σελ 412 
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     Η γυναικεία εργασία 

 

     Η έλευση των προσφύγων συνετέλεσε στη διεύρυνση και την αύξηση της 

γυναικείας συµµετοχής στη βιοµηχανική εργασία. Σύµφωνα µε την απογραφή του 

πληθυσµού το 1928, το 36,2% των εργατριών είναι πρόσφυγες, ενώ στους εργάτες 

αυτό το ποσοστό είναι 23,8% 253. Η γυναικεία συµµετοχή στους πρόσφυγες ήταν 

µεγάλη, εξαιτίας των πολέµων και της συµπεριφοράς του κεµαλικού στρατού 

απέναντι στους άνδρες µε την επικράτησή του, συµπεριλαµβάνοντας έτσι στο 

προσφυγικό πληθυσµό χήρες και ορφανά παιδιά. Οι αναταράξεις κι οι ανάγκες των 

προσφύγων για στέγαση συνετέλεσαν στο να προσφέρουν όλα τα µέλη του 

νοικοκυριού στην αναπαραγωγή του. Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας 

εντάθηκε στο µεσοπόλεµο, ακολουθώντας µε µεγαλύτερη έµφαση την εξέλιξη της 

γυναικείας συµµετοχής στην εργασία της προηγούµενης περιόδου, κι η δηµόσια 

παρουσία τους επεκτάθηκε. Μαζί µε τις ήδη υφιστάµενες βιοµηχανικές δοµές, στις 

οποίες έδωσε ώθηση η ύπαρξη µεγάλου ποσοστού εργατικού δυναµικού µε 

επιτακτικές ανάγκες επιβίωσης, έφεραν και µια εντελώς νέα βιοµηχανία, την 

ταπητουργία.  

    Η ταπητουργία δεν υπήρχε πριν την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα. Στα τέλη 

της δεκαετίας του 1920 υπήρχαν 80-100 εργοστάσια µε περίπου 3.000 αργαλειούς 254. 

Η ταπητουργία βασιζόταν ως παραγωγική διαδικασία στις γυναίκες. Αν κι ήταν πιο 

κοντά στη βιοτεχνία η µορφή παραγωγής της , συντελούµενη κυρίως σε µικρές 

µονάδες παραγωγής ή σε εργασία µε το κοµµάτι, το εργατικό της δυναµικό 

αποτελούνταν κατά µεγάλο ποσοστό από γυναίκες, και µάλιστα µία εκτίµηση της 

εποχής θεωρούσε ότι αποτελούσε στις αστικές περιοχές η ταπητουργία είναι κατά 

90% το µέσο επιβίωσης για χήρες κι ορφανές κοπέλες 255. Σύµφωνα µε την απογραφή 

του 1928 στον Πειραιά,, οι απασχολούµενοι στην ταπητουργία ήταν 2311, εκ των 

οποίων οι 2064 γυναίκες. Οι έµφυλες διαφοροποιήσεις που διατρέχουν τη γυναικεία 

απασχόληση υπονοούν ότι το ποσοστό συµµετοχής τους πρέπει να ήταν µεγαλύτερο. 

Πάντως κι έτσι είναι µία αναλογία περίπου µία προς δέκα. Οι κοινωνικές αντιλήψεις 

που κυριαρχούσαν για τη γυναικεία εργασία, που χαρακτηριζόταν ως ανειδίκευτη 

κατά κύριο λόγο και η παρουσία τους στη χαµηλότερη κλίµακα της ιεραρχίας, 

                                                 
253 Λήδα Παπαστεφανάκη Άνδρες, γυναίκες, παίδες, παιδίσκοι…., ο.π. , σελ 28 
254 Henry Morgenthau Η αποστολή µου στην Αθήνα , ο.π. , σελ 348 
255 Κοινωνία των Εθνών. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Γενεύη 1926 , ο.π. , σελ 128 
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φάνηκε ευνοϊκή για τους πρόσφυγες επιχειρηµατίες που οργάνωσαν κι εµπορεύονταν 

την εργασία., κατατάσσοντας τις γυναίκες εργάτριες στη χαµηλότερη βαθµίδα της 

κοινωνικής ιεραρχίας στην οργάνωση της εργασίας. Η ταυτότητα του πρόσφυγα είχε 

πολλά σηµεία κι ερµηνείες, αλλά κι εσωτερικές κοινωνικές και πολιτισµικές 

διαφοροποιήσεις. 

    Οι γυναίκες προσδιορίζονταν από τη σχέση τους στον οικογενειακό καταµερισµό 

της εργασίας και το κυρίαρχο ιδεολογικό πρότυπο ήταν η γυναίκα ως φορέας της  

οικιακότητας και της αναπαραγωγής του νοικοκυριού. Στο µεσοπόλεµο όµως, αν κι 

αυτή η κοινωνική αξία παρέµεινε ως ιδανικό, δε σηµαίνει ότι συνέβαινε κιόλας. Οι 

αριθµοί των γυναικών που συµµετείχαν στην παραγωγική διαδικασία αυξήθηκαν, 

εξαιτίας της οικονοµικής δυσπραγίας και νέων κοινωνικών προσδιορισµών.  Η 

κρισιµότητα της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας έγκειται στο ότι 

συνεπάγεται νέους τύπους σχέσεων ανάµεσα στα φύλα, έξω από το συνηθισµένο 

τόπο συνάντησής τους, την οικογένεια 256. Η παρουσία τους, κυρίως στη βιοµηχανία, 

αυξήθηκε ακόµα παραπάνω µε την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης ως οικονοµικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη του βιοµηχανικού προϊόντος στη δεκαετία του 

1920 είχε επιφέρει στις µεγάλες βιοµηχανίες µεγαλύτερη «εκλογίκευση» στην 

οργάνωση εργασίας, χρησιµοποιώντας γυναίκες για να έχουν µικρότερο κόστος 

παραγωγής. Το πρότυπο του έγγαµου βίου και της εργασίας στο σπίτι αναπαράγεται 

κι από τις ίδιες. Κοινό ιδανικό τους παραµένει  ο γάµος κι η οικογενειακή ζωή, που 

θα τους επιτρέψει να ξεφύγουν από τη «σκλαβιά» , την οποία αντιπροσωπεύει η 

µισθωτή εργασία. Το ιδανικό άλλωστε είναι απόλυτα συνυφασµένο µε την κυρίαρχη 

ιδεολογία και διαπερνά όλες τις αντιδράσεις, αντιστάσεις και τις συγκρούσεις που 

αναπτύσσονται µε επίκεντρο τη µισθωτή εργασία των γυναικών 257. Η αναπαραγωγή 

της έµφυλης ταυτότητας συνέβαινε από πολλά σηµεία, οριοθετώντας τις «φυσικές» 

λειτουργίες αναπαραγωγής της οικογένειας και κατ’ επέκταση των κοινωνικών 

σχέσεων ιεραρχίας ανάµεσα στα φύλα.  

   Η εκδήλωση της κρίσης αναπροσδιόρισε τη σχέση µε την εργασία των 

παντρεµένων γυναικών, αφού αρκετές υπό το βάρος της ανεργίας των ανδρών, 

αναγκάστηκαν να εργαστούν. Οι κοινωνικές αξίες όµως δε µεταβλήθηκαν σηµαντικά, 

αφού η ασυµβατότητα µεταξύ γάµου και εργασίας παρέµενε κοινό σηµείο του 

                                                 
256 Έφη Αβδελά ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταµερισµός της εργασίας στο δηµόσιο τοµέα 
1908-1955 , Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1990, σελ 9 
257 Έφη Αβδελά  ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού , ο.π. , σελ 49 
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πολιτισµού. Ο συνδυασµός γάµου κι εργασίας ήταν κοινωνικά απαξιωµένος. Οι 

θέσεις που καταλαµβάνουν είναι οι χαµηλότερες στην ιεραρχία της παραγωγικής 

διαδικασίας , διότι κι εξαιτίας και πολιτισµικών προσδιορισµών, χαρακτηρίζονται ως 

ανειδίκευτες. Αυτό έχει αντίκτυπο στο µισθό τους, που µε την εξαίρεση των 

δηµοσίων υπηρεσιών, ο µισθός τους κυµαίνεται γύρω στο 53% του ανδρικού 258. Η 

δοµή της ελληνικής οικονοµίας µε το πλήθος των µικρών επιχειρήσεων, αρκετές από 

τις οποίες ήταν οικογενειακές, συνετέλεσε στην εξοικείωση µε την γυναικεία εργασία 

έξω από το σπίτι και στην οργάνωση κατά φύλα της εργασίας µιας και 

απασχολούνταν σε αυτές τις επιχειρήσεις που εµπίπταν σε έναν καταµερισµό της 

εργασίας ο οποίος αναπαράγει την παραδοσιακή οικογενειακή ιεραρχία 259    

   Ένα παράδειγµα που φαίνεται η αναπαραγωγή των έµφυλων ρόλων, µε βάση 

πολιτισµικές αξίες και κοινωνικούς προσδιορισµούς, αποτελούν οι καπνεργάτες, που 

ανάλογα µε την πολιτική τους διαφοροποίηση, είχαν διαφορετικές απαντήσεις στην 

τακτική των εργοδοτών για αντικατάσταση των ανδρών εργατών από εργάτριες.  Η 

έµφυλη αποτύπωση είναι εµφανής και στα στοιχεία του ληξιαρχείου. Παίρνοντας το 

δείγµα των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που αφορούν τα γυναίκες διαπιστώνουµε 

ότι για λόγους νοήµατος, η συντριπτική πλειοψηφία ασχολούνται µε τα οικιακά. Το 

κοινωνικό περιβάλλον, το οικονοµικό πλαίσιο και τα στοιχεία της απογραφής, 

υποδηλώνουν ότι αυτή η κατηγοριοποίηση απηχεί κοινωνική αξία και βρίσκεται στο 

πλαίσιο της σύνδεσης της γυναίκας µε την αναπαραγωγή του νοικοκυριού, µε το 

«ιδιωτικό». Στα 1927 σε ένα δείγµα 225 ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, οι θάνατοι 

των γυναικών άνω των δέκα ετών είναι 73. Από αυτές µόνο µία δηλώνεται ως 

εργαζόµενη. Η περίπτωση αυτή πάντως είναι αντιπροσωπευτική των πολιτισµικών 

αφετηριών και κοινωνικών προσδιορισµών για την ένταξη των γυναικών στο 

εργατικό δυναµικό. Αφορά µία δεκαεφτάχρονη καπνεργάτρια, η οποία είναι από την 

Προύσα, είναι κόρη εργάτη και δηλώνεται από τον εικοσιτριάχρονο εργάτη αδελφό 

της. Υποθέτουµε ότι είναι ανύπανδρη και βοηθά στον οικονοµικό προϋπολογισµό και 

την αναπαραγωγή αυτή της εργατικής και προσφυγικής οικογένειας. Η καπνεργασία 

συγκέντρωνε µεγάλα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης. Η κρίση διεύρυνε τη 

συµµετοχή τους. 
                                                 
258

Έφη Αβδελά «Στοιχεία για την εργασία των γυναικών στο µεσοπόλεµο» , στο Γιώργος 
Μαυρογορδάτος- Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.) Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός . 193-204 
˙ειδικά σελ 197-198 
259 Έφη Αβδελά «Το αντιφατικό περιεχόµενο της κοινωνικής προστασίας:η νοµοθεσία για την εργασία 
των γυναικών στην βιοµηχανία (19ος –20ος αιώνας) , Τα Ιστορικά τεύχος 11, ∆εκέµβριος 1989, σελ 
339-360 ˙ ειδικά σελ 356-357 
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     Στην περίοδο 1929 ως τα 1936 το επάγγελµα των καπνεργατών δέχθηκε νέο 

πλήγµα καθώς οι καπνέµποροι κατάφεραν να πετύχουν τη σταδιακή αντικατάσταση 

των ανδρών εργατών µέσω της αλλαγής του συστήµατος επεξεργασίας 260. Στα 1931, 

ο τοπικός αστικός τύπος του Πειραιά αναφέρει ότι οι καπνεµπορικοί οίκοι έχουν 

αντικαταστήσει το µεγαλύτερο µέρος των εργατών µε εργάτριες. Στα αιτήµατα των 

εργατών, που αντιδρούν σε αυτή την τακτική, συµπεριλαµβάνεται η αντικατάσταση 

των γυναικών µε άνδρες εργάτες 261. Η πρόθεση των βιοµηχάνων για µείωση του 

εργατικού κόστους προώθησε τη χρησιµοποίηση πιο χαµηλόµισθων εργασιών και να 

προσαρµόσει ανάλογα την παραγωγική διαδικασία. Ενδεικτικά  την περίοδο 1913-

1935 το γυναικείο ηµεροµίσθιο κυµαίνεται µεταξύ 22,3% και 58,6% των ανδρικών 

ηµεροµισθίων 262. Στη βιοµηχανία καπνού, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις ειδικεύσεις 

της οργάνωσης της εργασίας σε όλα τα στάδια της καπνεργασίας, απασχολούνται 

στον Πειραιά, σύµφωνα µε την απογραφή του 1928, τρεις φορές περίπου 

περισσότερες γυναίκες από άνδρες 263 . Μέσω άλλης πολιτικής οπτικής γωνία, 

παρουσιάζεται κάποια περιοδικότητα στο κίνηµα των καπνεργατών. Οι αριθµοί τους 

στον Πειραιά υποδηλώνουν µικρή ανδρική δύναµη σε σχέση µε αυτούς της 

Μακεδονίας. Η πολιτικοποίηση τους κι η εκδήλωση συνδικαλιστικής δράσης 

ερχόταν ως απόηχος στον Πειραιά, αλλά παρέµενε σηµείο αναφοράς. Άλλωστε, το 

κίνηµα των καπνεργατών στο µεσοπόλεµο αποτελούσε πρωτοπορία κι η 

συµπαράσταση σε αυτό, αιχµή των αιτηµάτων και πολιτικών δράσεων του υπόλοιπου 

εργατικού κινήµατος. Και στον Πειραιά οι µικρής µαζικότητας κινητοποιήσεις ήταν 

σηµείο αναφοράς και στον αστικό και στον κοµµουνιστικό τύπο. Τον Ιανουάριο του 

1930 για παράδειγµα έγινε απεργία των καπνεργατών. Τα αιτήµατα ήταν πάλι η 

αντικατάσταση των γυναικών µε τους άνδρες συναδέλφους τους. Από άλλο πολιτικό 

πρίσµα ο Ριζοσπάστης αναφέρεται στο αίτηµα αυτό των εργατών. Η πολιτική του 

απάντηση είναι η πρόθεση τα ηµεροµίσθια των γυναικών να είναι ίσα µε αυτά των 

ανδρών 264 . Το ίσο ηµεροµίσθιο για την ίδια δουλειά είναι το αίτηµα που 

αναδεικνύεται από τον κοµµουνιστικό λόγο κι απαντάει και στα αιτήµατα του άνδρα 

και της γυναίκας καπνεργάτη. Αυτό όµως ως ιδανική κατάσταση θα έχει ως 

                                                 
260 Κώστας Φουντανόπουλος «Εργασία και εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα», ο.π. , σελ 318 
261 Θάρρος , 13-1-1931.  
262 Έφη Αβδελά ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού , ο.π. , σελ 39 
263 Σύµφωνα µε τον πίνακα επαγγελµάτων του 1928 στην κατηγορία καπνοβιοµηχανία απογράφονται 
στον Πειραιά 1589 απασχολούµενοι στην καπνοβιοµηχανία, 461 άνδρες και 1128 γυναίκες. 
264 Ριζοσπάστης , 18-1-1930 
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αποτέλεσµα να µην αντικαθίστανται οι άνδρες µε τις γυναίκες, αναπαράγοντας ως 

ένα σηµείο τις πολιτισµικές κατασκευές σε σχέση µε το φύλο.  

    Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας στη δεκαετία του 1920 επέφερε αλλαγές στην 

οργάνωση της εργασίας κι αποειδικεύσεις που φαίνεται και στην καπνεργασία. Από 

τις αρχές ήδη του 1930 βλέπουµε την εξέλιξη της καπνοβιοµηχανίας, η οποία 

περιλαµβάνει ως νόηµα και λόγος και τις  εργάτριες στην παραγωγική διαδικασία. Η 

οργάνωση εργασίας δηλαδή αποτυπώνει και τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από 

την εξέλιξη της τεχνολογίας, την κατάργηση σταδίων της καπνεργασίας που 

απασχολούσαν άνδρες και ειδικευµένους εργάτες, και τη χρησιµοποίηση 

ανειδίκευτου εργατικού προσωπικού, το οποίο ήταν ταυτισµένο µε τη γυναικεία 

απασχόληση και τη µικρότερη τιµή του ηµεροµισθίου τους. Η µεγαλύτερη 

συµµετοχή γυναικών στη βιοµηχανία του Πειραιά παρατηρείται στην 

κλωστοϋφαντουργία, η οποία θεωρούνταν ότι καλύπτει και τις γυναικείες 

«δεξιότητες» στην παραγωγική διαδικασία. Σύµφωνα µε την απογραφή το 1928 

εργάζονταν στην υφαντική βιοµηχανία 7484 γυναίκες, σχεδόν το 78% των γυναικών 

που απογράφονται ως απασχολούµενες στη βιοµηχανία 265. Κάτω από την πίεση της 

οικονοµικής ανάγκης, οι γυναίκες που στρέφονται στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες 

καταλαµβάνουν θέσεις που δεν απαιτούν µαθητεία κι άρα τους αποδίδουν αµέσως 

κάποιο ηµεροµίσθιο: γίνονται ανειδίκευτες εργάτριες και χρησιµοποιούνται σε 

ορισµένες θέσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή σε βοηθητικές εργασίες. Οι 

ειδικευµένες εργάτριες είναι πολύ λίγες κι απασχολούνται στην κλωστοϋφαντουργία 
266 . Η χρησιµοποίηση γυναικείας εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία είναι 

συνυφασµένη µε την εξέλιξή της και µε ιδιαίτερη ένταση ήδη από τις τελευταίες 

δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα κι η ανάπτυξή της επέφερε κι ανάλογες 

ειδικεύσεις στο εργατικό δυναµικό.  

   Και στα στοιχεία από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του 1933 διαπιστώνουµε µια 

µικρή αύξηση της γυναικείας συµµετοχής στην εργασία, αλλά λόγω της έµφυλης 

διάστασης των στοιχείων θα περιστραφώ γύρω από τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. 

Έτσι, συναντούµε τρεις περιπτώσεις που αφορούν θανάτους απασχολούµενων 

γυναικών. Η πρώτη αφορά µια εικοσάχρονη καπνεργάτρια, η οποία είναι πάλι από τη 

Μικρά Ασία. Οι άλλες δύο αφορούν στην κλωστοϋφαντουργία. Η πρώτη είναι µία 

                                                 
265 Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928 οι γυναίκες απασχολούµενες στη βιοµηχανία στον Πειραιά 
είναι 9527. Η κλωστοϋφαντουργία έχει µεγάλη ανάπτυξη µετά την κρίση και σε αυτό συνετέλεσε και 
προκάλεσε την πιο «εκλογικευµένη» οργάνωση της εργασίας.  
266 Έφη Αβδελά ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού , ο.π. , σελ 37-38 
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δεκαοκτάχρονη υφάντρια από τη Μικρά Ασία, την οποία δηλώνει ο εργάτης πατέρας 

της, που µένουν στα Ταµπούρια, συνοικία µε µεγάλη συγκέντρωση προσφυγικού 

πληθυσµού. Η τρίτη περίπτωση αφορά µία εικοσιτριάχρονη µοδίστρα από τον 

Πειραιά, που τη δηλώνει ο πατέρας της, που είναι εργάτης. Εκτός από µία περίπτωση, 

που δε γνωρίζουµε το επάγγελµα του πατέρα, διαπιστώνουµε ότι όλες είναι από 

εργατικές οικογένειες και οι τρεις στις τέσσερις είναι από τη Μικρά Ασία, γεγονός 

που θεωρείται συνυφασµένο µε την αναπαραγωγή της έµφυλης διαφοροποίησης του 

εργατικού δυναµικού. Η διαβάθµιση στην κλωστοϋφαντουργία υποδηλώνει και τις 

ειδικεύσεις. Επίσης, η εργασία µπορεί να διεκπεραιωνόταν µε το κοµµάτι ή σε 

µικρότερους χώρους, εκτός των εργοστασίων. Το νεαρό της ηλικίας τους υπονοεί ότι 

είναι ανύπανδρες κι εποµένως συνεισφέρουν στον οικογενειακό προϋπολογισµό. 

Φαίνεται ότι στις εργατικές και προσφυγικές οικογένειες όλα τα µέλη του 

νοικοκυριού συνεισέφεραν στον προϋπολογισµό, εκτός ίσως από τη µητέρα, 

εκπληρώνοντας το κοινωνικό ιδανικό ασυµβατότητας µεταξύ γάµου κι εργασίας. 

Κοιτάζοντας όµως τις ειδικεύσεις και την εργασία στο σπίτι των γυναικών που 

απασχολούνται σε διάφορες ειδικεύσεις στην κλωστοϋφαντουργία, υποθέτουµε ότι η 

κρίση επέφερε αύξηση της γυναικείας απασχόλησης. 

   Ιδιαίτερα στην κλωστοϋφαντουργία βλέπουµε και κινήµατα γύρω από την εργασία.  

Στα 1927 οι εργάτριες κλωστηρίων και υφαντουργίων ζητούν την αύξηση των 

µισθών τους. Σε συζήτηση στο Ε.Κ.Π. , που εκείνη την εποχή έχει διαγράψει τα 

κοµµουνιστικά σωµατεία, ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου θεωρούσε ότι 

πρέπει να εφαρµοστεί το οκτάωρο και να συζητήσουν µε τους «κ.κ. εργοστασιάρχες 

για την εφαρµογή του νόµου περί ανηλίκων» 267 . Η αναφορά στο οκτάωρο 

υποδηλώνει το πάγιο αίτηµα του εργατικού συνδικαλισµού εκείνη την εποχή. Ο 

πολιτικός κοµφορµισµός του µέλους του Ε.Κ.Π. κι η απόσταση εκείνη την εποχή από 

την τακτική της «πάλης των τάξεων» φαίνεται από τη διάθεση της συνεργασίας µε 

τους εργοδότες κι όχι µε το κράτος για την εφαρµογή των νόµων. Οι διαχωρισµοί κι 

η διάσπαση του εργατικού κινήµατος είναι η επίθεση στα κατώτερα στρώµατα και 

λιγότερο αµειβόµενα στην παραγωγική διαδικασία. Σύµφωνα µε µια εκτίµηση στα 

1928 τα παιδιά που εργάζονται στα νηµατουργία της πόλης, κάτω από το νόµιµο όριο 

ηλικίας φτάνουν τα 4.000 268 . Όπως δηλαδή υπάρχουν πολιτικές απόψεις 

                                                 
267 Συνεδρίαση διοικητικής και εκτελεστικής επιτροπής, στο αρχείο του Ε.Κ.Π. , Πρακτικά διοικητικής 
και εκτελεστικής επιτροπής ,  21 Οκτωβρίου 1927 
268 Λήδα Παπαστεφανάκη Άνδρες, γυναίκες, παίδες, παιδίσκοι…., ο.π. , σελ 195 
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αντικατάστασης των γυναικών από άνδρες εργάτες, έτσι και το συναινετικό 

συνδικαλιστικό κίνηµα προτείνει την εφαρµογή του νόµου περί ανηλίκων. Όµως 

αυτό το αίτηµα συναντούσε αντιδράσεις και στις εργατικές οικογένειες, αφού η 

εργασία κι οι απολαβές της ήταν µια οικογενειακή υπόθεση, καθώς µόνο συλλογικά 

θα µπορούσε να κρατηθεί το νοικοκυριό στο επίπεδο διαβίωσης 269. Η οργάνωση της 

εργασίας είχε επιφέρει διαχωρισµούς, προβολή των οποίων βλέπουµε στην εργατική 

διαµαρτυρία, γεγονός που επιβεβαιώνει την εµπέδωση της καπιταλιστικής 

διαδικασίας µέσω διαιρέσεων των εργατικών στρωµάτων, που µακροπρόθεσµα 

ευνοεί τους εργοδότες. Η αναβάθµιση του µισθού δεν ήταν άµεσο αίτηµα 

διεκδίκησης των συνδικαλιστών στην προηγούµενη αναφορά, οι οποίοι είχαν σε 

µεγάλο βαθµό την υποστήριξη του κράτους και των εργοδοτών, λειτουργώντας ως 

µοχλοί εκτόνωσης της εργατικής διαµαρτυρίας. Έτσι, αποµακρύνονταν από το ρόλο 

που ιδεατά επιθυµούσαν να προβάλουν στους εργαζοµένους, δηλαδή την αναβάθµιση 

της κοινωνικής θέσης του εργάτη και των οικογενειών τους. 

    Στην κλωστοϋφαντουργία υπήρχαν εργατικά κινήµατα για την αναβάθµιση του 

ρόλου τους και της βελτίωσης των αµοιβών τους.  Μετά από απεργίες κάποιες 

εργάτριες γράφονταν στο σωµατείο. Όπως όταν στα 1930 διακόσιες πενήντα 

εργάτριες εκδήλωσαν απεργία, για το θέµα αυτό, συµµορφωµένες µε τις εκδηλώσεις 

του εργατικού κινήµατος, απεργούσαν µε κύριο αίτηµα την εναντίωση στην περικοπή 

του ηµεροµισθίου, που εξαιτίας της κρίσης όπως επιχειρηµατολογούσαν οι εργοδότες, 

είχε πραγµατοποιηθεί. Βέβαια, η εγγραφή στα σωµατεία ήταν σχετικά περιορισµένη, 

αλλά αυτή η κατάσταση ήταν σύµφωνη µε τις πρακτικές και τις διαθέσεις και του 

υπόλοιπου εργατικού κινήµατος, που χαρακτηρίζονταν από δυναµικές αλλά µικρές 

σε µαζικότητα κινητοποιήσεις και κάπως αποστασιοποιηµένοι από τους επίσηµους 

συνδικαλιστικούς φορείς. Από αυτές, όπως αρνητικά διαπιστώνει ο Ριζοσπάστης που 

καλύπτει την είδηση, οι τριάντα εγγράφηκαν στο σωµατείο 270. Μέσα από τα διάφορα 

κινήµατα των γυναικών, διαπιστώνουµε συνάφεια µε τις πρακτικές και την άνοδο του 

υπόλοιπου εργατικού κινήµατος. Η εργασία άλλωστε, ήταν κι ο κυρίαρχος λόγος 

πάνω και γύρω από τον οποίο αρθρώνεται η έµφυλη ταυτότητα. 

  Η σύνδεση ή υπαγωγή του φεµινιστικού κινήµατος στο εργατικό κίνηµα συναντάται 

στον κοµµουνιστικό  λόγο. Η προσδοκία είναι να επιλυθούν τα ζητήµατα που 

αφορούν την ισότητα των ανδρών και των γυναικών όταν η µε πολιτική 

                                                 
269 Αντώνης Λιάκος Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 47 
270 Ριζοσπάστης , 19 και 20-11-1930 
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νοηµατοδότηση «εργατική τάξη» πάρει την εξουσία. Το επαναστατικό υποκείµενο 

θεωρούνταν οι εργάτες. Έτσι, ο κοµµουνιστικός λόγος θεωρούσε πρώτιστη την 

πολιτική ταυτότητα µε την οποία θα περιβαλλόταν το εργατικό κίνηµα. Και η αύξηση 

της παρουσίας των γυναικών στην εργασία, και κυρίως στη βιοµηχανία, επέφερε και 

νέα νοήµατα στην ταυτότητα του έµφυλου υποκειµένου και συνεπώς και νέες 

δράσεις. Οι διαφορετικές πολιτικές εκδηλώσεις, υποστηρίζουν τους λόγους γύρω από 

την έµφυλη ταυτότητα. Άλλωστε, η γλώσσα περισσότερο κατασκευάζει, παρά 

αντανακλά, την ταυτότητα 271. Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο δηµόσιο 

χώρο, πολλαπλασίασε και τους λόγους γύρω από την κοινωνική κατασκευή. Η 

δουλειά που δεν επέτρεπε σ’ έναν ανήλικο άνδρα να συντηρεί µια οικογένεια 

θεωρούνταν κακοπληρωµένη κι έτσι το εργατικό κίνηµα συνήθιζε να υπολογίζει τις 

διεκδικήσεις του πάνω στη βάση ενός µισθού ανά σπιτικό, το µισθό του άνδρα στην 

πράξη, εκλαµβάνοντας τη δουλειά της γυναίκας συζύγου ως σύµπτωµα κακής 

οικονοµικής κατάστασης, αλλά απαραίτητο συµπλήρωµα για την αναπαραγωγή του 

νοικοκυριού στις περιπτώσεις που εφαρµοζόταν. Η κατάσταση άλλωστε ήταν 

πράγµατι συχνά κακή κι ο αριθµός των παντρεµένων γυναικών που ήταν 

αναγκασµένες να δουλεύουν για µισθό ή το ισοδύναµό τους ήταν αρκετά υψηλός, 

άσχετα αν δεν αποτυπώνεται πάντα στις απογραφές και τα στατιστικά στοιχεία, 

εξαιτίας των έµφυλων διαχωρισµών και της κοινωνικής αξίας, που ήθελε τη γυναίκα 

συνδεδεµένη µε τα «οικιακά». Αυτό σε συνδυασµό µε την προσδοκώµενη 

παροδικότητα της γυναικείας εργασίας αφαιρούσε τη δυνατότητα σύνδεσης µε το 

εργατικό κίνηµα. Επίσης, η αναπαραγωγή των έµφυλων κοινωνικών σχέσεων 

ιεραρχίας, αποτυπώνεται και στην ηγεσία και δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος 

και των εργατικών κοµµάτων. Το παράδοξο δηλαδή µε το εργατικό κίνηµα, 

εποµένως, είναι ότι ενώ υποσχέθηκε µια ιδεολογία ισότητας και σεξουαλικής 

χειραφέτησης, στην πράξη αντιτάχθηκε στη συνεργασία ανδρών και γυναικών στη 

δουλειά 272. 

   Όσο κι αν ο συνδυασµός γάµου κι εργασίας παραµένει συµπτωµατικός και 

κοινωνικά κατακριτέος για τις γυναίκες των µεσαίων στρωµάτων σε όλη τη 

µεταπολεµική περίοδο, η οικονοµική κρίση θα συµβάλει στην επέκταση της τάσης, 

χωρίς ωστόσο την αντίστοιχη ανατροπή του αντίστοιχου ιδεολογικού προτύπου. 

                                                 
271 Donald Reid «Reflections on Labor History and language» , στο Lenard Berlansein (επιµ.) 
Rethinking Labor History , ο.π. , σελ 39-54 ε̇ιδικά σελ 47 
272 Eric Hobsbawm «Φύλο, σύµβολα, ενδύµατα και σοσιαλισµός», µτφ Εύα Καλπουρτζή, Ο Πολίτης , 
τχ 24, 1-2/1979 , σελ 38-53 ε̇ιδικά σελ 46-50 



 130

Όµως το γεγονός ότι οι γυναίκες δουλεύουν µε σχέσεις µισθωτής εργασίας δεν 

ανατρέπει το βασικό κοινωνικό προσδιορισµό τους, που ορίζεται από τα θέση τους 

µέσα στην οικογένεια. Αντίθετα, αυτός ο πρώτιστος καθορισµός διαφοροποιεί 

εξαρχής τη µισθωτή εργασία και την αξιολογεί ως κατώτερη και συµπληρωµατική 273. 

Αυτό υποδηλώνει και τα πρότυπα ανδρισµού, αλλά και συνισταµένες του εργατικού 

κινήµατος.       

     Τις κοινωνικές αδικίες εις βάρος των γυναικών αναλαµβάνει να αποκαλύψει µε 

τους αγώνες του το φεµινιστικό κίνηµα, που αναπτύσσεται κι οργανώνεται στα 

χρόνια του µεσοπολέµου. Οι φεµινίστριες διατυπώνουν εξαρχής µε σαφήνεια κι 

οξύτητα τα κεντρικά τους αιτήµατα : απονοµή πολιτικών δικαιωµάτων στις γυναίκες 

˙ελεύθερο δικαίωµα των γυναικών στην εργασία κι ίση αµοιβή για ίση εργασία 

ανδρών και γυναικών 274.   Ένα από τα βασικότερα αιτήµατα των εγγράµµατων και 

συνήθως προερχόµενων από τα µεσαία στρώµατα γυναικών ήταν η ισονοµία και η 

ισοπολιτεία.   Ως αίτηµα στο ψήφισµα, το οποίο υποβάλλουν για υποστήριξη στο 

Ε.Κ.Π. , προβάλλεται η εφαρµογή του άρθρου 51 του νόµου του 1925 «περί δήµων 

και κοινοτήτων», στον οποίο προβλέπεται η δια διατάγµατος παραχώρηση από το 

1927 δικαιώµατος ψήφου στις γυναίκες για τις δηµοτικές εκλογές. Από µία τέτοια 

εξέλιξη διαπιστώνουν ότι θα επωφεληθούν κι οι άνδρες εργάτες , αφού «θα αυξάνουν 

τον αριθµό των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης» κι έτσι θα παρεµβαίνουν 

επωφελώς στην επίλυση των εργατικών ζητηµάτων». «Ξέροµε ότι η εργατική τάξις 

ποτέ δεν ξεχώρισε τις γυναίκες στα δικαιώµατα να εκλέγονται µέσα στις 

επαγγελµατικές οργανώσεις της, ότι τα εργατικά κόµµατα σε όλες τις χώρες ήταν 

υπέρ της γυναικείας ψήφου. Κάθε αληθινή δηµοκρατία δεν ηµπορεί να στηρίζεται εις 

την αρχήν της ισότητος µεταξύ όλων των πολιτών ανδρών και γυναικών» 275. Η 

προσέλκυση του εργατικού κινήµατος γίνεται στο πλαίσιο της συµφέρουσας για την 

εκπλήρωση των εργατικών ζητηµάτων της γυναικείας συµµετοχής στις εκλογές. Κι 

                                                 
273 Έφη Αβδελά «Μισθωτές σχέσεις και φυλετικός καταµερισµός της εργασίας : Οι γυναίκες δηµόσιοι 
υπάλληλοι στην Ελλάδα στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα» , Μνήµων, τχ 11, 1987, σελ 234-246ε̇ιδικά 
σελ 244 
274 Έφη Αβδελά «Μισθωτές σχέσεις και φυλετικός καταµερισµός της εργασίας : Οι γυναίκες δηµόσιοι 
υπάλληλοι στην Ελλάδα στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα» , ο.π , σελ 237 
275 Επιστολή την 5η Μαρτίου 1928 του «Συνδέσµου Ελληνίδων υπέρ των δικαιωµάτων των γυναικών» 
προς το Ε.Κ.Π. στο ταξινοµηµένο αρχείο του Ε.Κ.Π. , Ποικίλα έγγραφα, Φάκελος Α1 ( Ι ), 
υποφάκελος 1˙Ο Σύνδεσµος Ελληνίδων για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών είχε ιδρυθεί στα 1920 και 
στο µεσοπόλεµο είχε έντονη πολιτική και κοινωνική παρουσία, εκδηλώνοντας τη δράση του µε 
αρθρογραφία, δηµόσιες εκδηλώσεις, υποµνήµατα κτλ . Για µια ιστοριογραφική παρουσίαση των 
πολλαπλών πολιτικών εντάξεων και δράσεων του φεµινιστικού κινήµατος δες Έφη Αβδελά «Οι 
γυναίκες, κοινωνικό ζήτηµα» , ο.π. , σελ 345-349 
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αυτό για τον πρόσθετο λόγο ότι φαίνεται να θεωρούν ότι έχουν κοινά συµφέροντα 

για την αναβάθµιση του ρόλου και των δύο και την ένταξή τους σε ανώτερο επίπεδο 

στον κοινωνικό ιστό, στο πλαίσιο της αστικής δηµοκρατίας.  

     Η συζήτηση για τη θέση των γυναικών στην πολιτική εκπροσώπηση αποκαλύπτει 

και διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις και αποδίδει διαφορετικό ρόλο στη 

γυναικεία συµµετοχή ουσιαστικά στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά κυρίως της 

αλλαγής του ρόλου τους. Η τοπική αντιβενιζελική εφηµερίδα µεµφόταν τις 

φεµινιστικές διεκδικήσεις για να αποκτήσουν δικαίωµα ψήφου. Κατέκρινε την Αύρα 

Θεοδωροπούλου, αλλά και την κυβέρνηση Βενιζέλου για την ανοχή της. Θεωρούσε 

ότι «ακόµη δεν ησυχάσαµεν από τας πολιτικάς και πολιτειακάς θυέλλας και νέον 

κύµα πολιτικής ανεµοζάλης, της γυναικείας ψήφου µας απειλεί». Ο συντάκτης 

αναγνωρίζει ότι είναι ευρωπαϊκό φαινόµενο οι διεκδικήσεις αυτές, αλλά ότι δεν 

προσιδιάζει στον ελληνικό πολιτισµό και στο θεσµό της οικογένειας. Χαρακτηρίζει 

ευτυχές το γεγονός ότι η µαζικότητα του κινήµατος δεν είναι µεγάλη. Παρατηρεί ότι 

τα σχολεία και τα πανεπιστήµια έχουν πολλά κορίτσια, µε αποτέλεσµα σε λίγα 

χρόνια να υπάρχει πληθώρα επιστηµόνων και να ενταθούν οι σχέσεις µεταξύ ανδρών 

και γυναικών για τη διεκδίκηση κάποιας υπαλληλικής θέσης. Συνεχίζει λέγοντας ότι 

αν έχουν ανάγκη εργασίας οι γυναίκες, µπορούν να στραφούν προς την τεχνική 

εκπαίδευση. Κινδυνολογεί ότι και µε το δικαίωµα ψήφου «τότε χαίρε οικογένεια, 

ελληνικά ήθη και έθιµα και κράτος». Τελειώνοντας προτρέπει «να περισώσωµεν την 

Ελληνοπρεπή φύσιν και χαρακτήρα αυτής, να την κρατήσωµεν µακράν των 

φθοροποιών και ψευδοπολιτιστικών νέων τάσεων, να µείνη Ελληνίς στην ψυχήν και 

το σώµα, να την εµπνεύσωµεν την τεχνικήν µόρφωσιν και νοικοκυρωσύνην, την 

οικονοµίαν, την απλότητα, την λιτότητα, ηθικάς αρχάς, το θρησκευτικόν και ηθικόν 

αίσθηµα και ιδίως ότι προ παντός πρέπει να εργάζηται και να κοπιάζη δια να γίνει 

µια µέρα καλή νοικοκυρά και καλή µητέρα και καλή οικονόµος» 276.  

  Η προσφυγή στη φύση και στον εθνικό πολιτισµό είναι οι πολιτισµικές και 

κοινωνικές κατασκευές στις οποίες καταφεύγει ο συντάκτης του παραπάνω άρθρου 

για να δικαιολογήσει τις απόψεις του. Τα συντηρητικά στρώµατα εναντιώνονταν σε 

κάθε προσπάθεια ή διεκδίκηση αστικής ελευθερίας και µετασχηµατισµών έξω από το 

πολιτισµικό και πολιτικό περιβάλλον που είχαν καθορίσει, χαρακτηρίζοντάς τη 

επικίνδυνη για την αναπαραγωγή του καθεστώτος, προβάλλοντας ως επιχείρηµα την 
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αποσύνθεση του κοινωνικού και συνάµα του εθνικού ιστού. Άλλωστε, κύρια 

φροντίδα του εθνικισµού είναι η απάλειψη των εσωτερικών διαφορών κι η 

αποκατάσταση της εθνικής ενότητας που εκλαµβάνεται ως η µόνη φυσική 

κατάσταση 277. Έτσι, καθορίζει και τους ανάλογους ρόλους. Για αυτό κι όταν στην 

κεντρική πολιτική σκηνή κυριαρχούσαν τα συντηρητικά αστικά στρώµατα, σε 

συνάφεια µε τον ελεγχόµενο καπιταλισµό, θεώρησαν σκόπιµο να περιορίσουν τη 

δηµόσια δράση των γυναικών. Έτσι, όταν στα 1935 οι εκπρόσωποι γυναικείων 

οργανώσεων επισκέπτονται τον υφυπουργό του πολιτικού γραφείου της κυβέρνησης 

Κονδύλη, Σταµάτη Μερκούρη, και διαµαρτύρονται για τις πρόσφατες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις των γυναικών υπαλλήλων εκείνος δηλώνει απερίφραστα «Η κυβέρνησις 

είναι εναντίον της µορφώσεως της γυναικός και της εξωσπιτικής δουλειάς και θα 

προσπαθήση µε κάθε τρόπο να τη γυρίσει στο σπίτι» 278. 

    Άλλες γυναικείες οργανώσεις, που είχαν σχηµατιστεί στα τέλη του 19ου και στις 

αρχές του 20ου αιώνα, είναι αυτές είχαν περισσότερο φιλανθρωπικό περιεχόµενο κι 

αποσκοπούσαν στην αναβάθµιση της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, χωρίς να 

αµφισβητούν τους κυρίαρχους πολιτισµικούς και πολιτικούς τους προσδιορισµούς.  

Στα 1927 η Παρρέν έκανε τα εγκαίνια του Λυκείου Ελληνίδων στον Πειραιά. Σκοπός 

της ίδρυσή του στον Πειραιά ήταν η επέκταση του ηθικού ρόλου των νέων κοριτσιών 

στο πλαίσιο «των πατρικών εθίµων και των εθνικών παραδόσεων» 279. Η κατασκευή 

του έµφυλου υποκειµένου διαµορφώνει σχέσεις εξουσίας, που διατρέχουν όλο τον 

κοινωνικό ιστό. Το υποκείµενο γίνεται φορέας, εκφραστής και παραγωγός σχέσεων 

εξουσίας, που σκοπό έχουν την αναπαραγωγή πολιτισµικών συµβόλων και 

κοινωνικών σχέσεων ιεραρχίας. Να επισηµανθεί εδώ ότι στο µεσοπόλεµο το ποσοστό 

των εγγράµµατων γυναικών διπλασιάζεται σε σχέση µε τις αρχές του αιώνα, 

φτάνοντας το 40%. Σηµαντικότεροι παράγοντες για την αύξηση αυτή είναι η 

επέκταση της πρωτοβάθµιας και η µεγάλη αύξηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Οι µαθήτριες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 4% του µαθητικού πληθυσµού 

θα φτάσουν το 30% στα 1936-37 280. Η εκπαίδευση ιδανικά για τα φιλελεύθερα 

αστικά στρώµατα εµπεριείχε το στοιχείο της ηθικής ανασυγκρότησης και κατ’ 

επέκταση της αναπαραγωγής του αστικού καθεστώτος. Αποτελούσε µια πιο 

                                                 
277 Παντελής Λέκκας «Ο υπερταξικός χαρακτήρας του εθνικιστικού λόγου», ο.π. 97 
278 Έφη Αβδελά  ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού , ο.π. , σελ 55 
279 Θάρρος 18-4-1927 , σελ 2 
280 Έφη Αβδελά «Οι γυναίκες, κοινωνικό ζήτηµα» , στο Χρήστος Χατζηιωσήφ(επιµ.) Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ο ΜεσοπόλεµοςΒ1 , ο.π. , σελ 336-359 ε̇ιδικά σελ 343 
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επεξεργασµένη µορφή εξουσίας, χωρίς όµως να επιτυγχάνεται πάντα ο σκοπός αυτός. 

Οι αντιφάσεις στην εξέλιξη της εµπέδωσης της καπιταλιστικής διαδικασίας, 

προβάλλει και τα πολλαπλά σηµεία διαµόρφωσης του υποκειµένου.  

   Η φιλανθρωπική διάσταση της δραστηριότητας γυναικείων οργανώσεων 

αποτελούσε ιδιότητα της «ευαίσθητης φύσης» των γυναικών των αστικών 

στρωµάτων «Η πρόεδρος του από τριακονταετίας ιδρυθέντος «συνδέσµου Κυριών 

προς προστασίαν της εργάτιδος» της πόλεώς µας, του οποίου η δράση δεν θέλει 

έξαρση έστειλε στον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. όπως πάντα να συνδράµει για την 

διοργάνωση συσσιτίων για ανέργους και απόρους. Ο Σύνδεσµός µας είναι µετά τον 

Πειραϊκόν Σύνδεσµον το αρχαιότερο φιλανθρωπικό σωµατείο της πόλεώς µας και το 

πρώτο που ίδρυσε συσσίτιο στον Πειραιά προ 28ετίας. Να συνεισφέρει σε είδη ή 

χρήµα για την ενίσχυση της προσπάθειάς µας  για την ανακούφιση της δυστυχίας εν 

τη πόλει µας» 281. Η οικονοµική κρίση είχε αυξήσει τον αριθµό των ανέργων κι 

απόρων, τους οποίους αφορούσαν τα συσσίτια. Η ίδρυση του συνδέσµου στις αρχές 

του αιώνα υποδηλώνει την αναγωγή στις φιλανθρωπικές διαθέσεις  της αστικής τάξης. 

Η ένταση όµως διεθνώς της πολιτικών δράσεων και ιδεολογικών κατασκευών στο 

µεσοπόλεµο, είχε αντίκτυπο και στη φεµινιστική δράση. Κι αυτό διότι πλέον 

υπήρχαν κι έµφυλοι λόγοι για διεκδικήσεις από το κράτος διαφορετικής πολιτικής, κι 

όχι απλά µε την εκδήλωση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, που στόχευαν στην 

ανακούφιση κι όχι στη δοµική επέκταση των αστικών ελευθεριών και µορφών 

κοινωνικής πολιτικής για τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού. Για αυτό και στο 

µεσοπόλεµο επεκτάθηκαν και οι πολιτικές αναφορές του φεµινιστικού κινήµατος και 

της πολιτικής δράσης των γυναικών, δηµιουργώντας διαχωρισµούς µε την 

προηγούµενη φιλανθρωπική πρακτική. 

     Στο ιδεολογικό επίπεδο η θέση του κάθε φύλου νοµιµοποιείται αλλά και 

διαµορφώνεται από την ίδια την ιδεολογία της φύσης, η οποία αιτιολογεί την 

υπεροχή των ανδρών κι αποµονώνει τις γυναίκες στον «ιδιωτικό χώρο». Έτσι, ο 

καταµερισµός κατά φύλα της εργασίας στο εσωτερικό της οικογένειας κι η 

ιδεολογική του νοµιµοποίηση προσδιορίζουν καθοριστικά τη θέση που κατέχουν οι 

γυναίκες στο εσωτερικό των µισθωτών σχέσεων καθώς και την ιδεολογία που τη 

στηρίζει. Και τούτο για τον πρόσθετο λόγο ότι οι οικογενειακές λειτουργίες 

αποτελούν πράγµατι την κυριότερη πηγή καταξίωσης κι ανταµοιβής για τις γυναίκες, 

                                                 
281 ∆ΕΒΕΠ , 5 Μαρτίου 1934, σελ 255 
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τόσο στο ατοµικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο. Ο επικαθορισµός των γυναικών 

από την οικογένεια συνιστά εποµένως δοµικό στοιχείο της κοινωνικής τους θέσης κι 

αποτυπώνεται µε πολλαπλές µορφές στη συγκεκριµένη κάθε φορά οργάνωση των 

κοινωνικών σχέσεων 282. Η κατασκευή της έµφυλης ταυτότητας αποκτά το υπόβαθρο, 

την οριοθέτηση και τη νοηµατοδότηση των αποτελεσµάτων της κοινωνικής δράσης. 

Ορίζεται εποµένως ως πολιτισµικό σύµβολο, ως πολιτισµική κατασκευή που 

αλληλεπιδρά κι έχει διαλεκτική σχέση µε άλλες κοινωνικές κατασκευές και σύµβολα 
283. Εποµένως, προσπαθεί να θεωρήσει «φυσικές» και αδιαπραγµάτευτες τις στάσεις 

και το περιεχόµενο του φύλου. Η διαδικασία κατασκευής της ταυτότητας όµως είναι 

ιστορική κι εξελίσσεται και σε σχέση µε πολιτικές διαφοροποιήσεις και µέσω 

πολιτικών επιδιώξεων. Η πολιτική γλώσσα είναι σχετικά αυτόνοµη απέναντι στις 

κοινωνικές κατασκευές που ισχυρίζεται ότι αντιπροσωπεύει 284. Η νοηµατοδότηση 

της έµφυλης ταυτότητας διαφοροποιείται και µε βάση το πολιτικό υπόβαθρο, που 

πολλαπλασιάζει τα σηµεία και τις αναφορές του περιεχοµένου και του κοινωνικού 

ρόλου των γυναικών, οι οποίες δεν αποτελούν µια οµοιογενή µάζα, αποκαλύπτοντας 

τα πολλαπλά σηµεία του λόγου για το φύλο.  

   Ιστορικά το φύλο, ως νόηµα και γλωσσική κατασκευή, έχει αρθρώσει και 

«φυσικοποιήσει» τη διαφορά 285. Επίσης όµως αναδεικνύει και πολλαπλούς λόγους, 

που διαφοροποιούν την κατασκευή της έµφυλης ταυτότητας µε πολιτικούς όρους 

ενσωµάτωσης σε αυτή και δράσης. Η ένταξη των γυναικών στον εθνικό ιστό 

αποκαλύπτει και τη µορφή αναπαραγωγής του µε πολιτικούς όρους «ελληνικού 

πολιτισµού», αναδεικνύοντας και τις πολιτικές προεκτάσεις του ρόλου τους. Κι αυτό 

διότι γίνονταν φορέας και δηµιουργός ιδανικών, που είχε προβολή στις κοινωνικές 

διαµορφώσεις. Άλλωστε, κι η αναπαραγωγή του νοικοκυριού επεφύλασσε στις 

γυναίκες ένα ρόλο κοινωνικής αναπαραγωγής και προώθησης αξιών, τόσο στις ίδιες 

όσο και στα παιδιά. Σε όλο αυτό το κλίµα είναι κι η οικονοµική αναπαραγωγή. Αλλά 

κυρίως ήταν η εξουσιαστική προβολή πολιτισµικών προτύπων, που επέδρασαν στη 

µετέπειτα κοινωνική ζωή και δραστηριότητα των κοινωνικών υποκειµένων. Ο λόγος 

για τη διαφοροποίηση των κοινωνικών ρόλων των γυναικών δεν έγινε κυρίαρχος, αν 

και πολλαπλασιάστηκαν τα σηµεία κι οι αναφορές του, εν µέρει και λόγω της 
                                                 
282 Έφη Αβδελά ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού , ο.π. , σελ 261-262 
283 Ευθύµιος Παπαταξιάρχης «Το φύλο στην ανθρωπολογία (και στην ιστοριογραφία) : ορισµένες 
γνωστικές και µεθοδολογικές προεκτάσεις» , Μνήµων , τχ 19 , 1997, σελ 201-210 ε̇ιδικά σελ 205 
284 Κώστας Φουντανόπουλος «Η γλωσσολογική στροφή στην ιστορία. Ορισµένες επισηµάνσεις», 
Μνήµων , τχ 17 , 1995, σελ 147-161 ε̇ιδικά σελ 159 
285 Joan Wallach Scott Gender and the Politics of History , ο.π. , σελ 60 
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αδιαφορίας των έµφυλων υποκειµένων, και για αυτό φαίνεται ότι συνέβη σε 

διαλεκτική αλληλεξάρτηση µε τους κυρίαρχους πολιτικούς και πολιτισµικούς λόγους. 

Η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου επέκτεινε τη γυναικεία εργασία, αλλά αυτό 

δεν ανέτρεψε τα κυρίαρχα πολιτισµικά πρότυπα και σύµβολα για το περιεχόµενο του 

φύλου, ως κοινωνική σηµασία και πρακτική.  
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      Εµπόριο και κρίση 

 

 

    Το λιµάνι του Πειραιά ήταν κυρίως διαµετακοµιστικό. Η οικονοµική κρίση έπληξε 

άµεσα το εµπόριο. Μεταξύ 1929-1932 το παγκόσµιο εµπόριο µειώθηκε κατά 60% 286. 

Η κρίση είχε αντίκτυπο σηµαντικό στο προϊόν του εµπορίου, αλλά και στην 

επέκταση της κρατικής παρέµβασης στην άσκησή του. Η πολιτική επιδίωξη για 

προστασία της εγχώριας παραγωγής, αλλά και περιορισµού του χρόνιου ελλείµµατος 

του εµπορικού ισοζυγίου, οδήγησε στην επέκταση της δασµολογικής πολιτικής, αλλά 

και την ανάπτυξη διακρατικών συµφωνιών για τις εισαγωγές. Γενικά το εµπόριο 

επηρεάστηκε από την κρίση, αν εξεταστεί στο διεθνές πλαίσιο. Ο όγκος των 

εισαγωγών άρχισε να ανακάµπτει από τα 1934 και στα 1937 είχε ξεπεράσει το 

ανώτατο επίπεδο πριν την κρίση. Παραµένει αµφίβολο αν αυτό οφείλεται στην 

κυβερνητική πολιτική, που ήταν περιορισµένη και διστακτική 287.Ουσιαστικά τα 

οικονοµικά δόγµατα κι ορθοδοξίες του φιλελευθερισµού υποχώρησαν, δίνοντας νέο 

περιεχόµενο στην κρατική παρέµβαση. Αυτό ήταν το νέο πολιτικό περιβάλλον, στο 

οποίο προσαρµόστηκε κι η ελληνική πολιτική και τα αστικά στρώµατα µετά την 

κρίση. Όµως και µετά την κρίση, και παρόλη τη θεαµατική και σε µεγάλο βαθµό 

τυχαία ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας µετά το 1933, δεν αποκαταστάθηκε η 

ισορροπία του εµπορικού ισοζυγίου. Αντίθετα, µεγάλωσε ακόµη παραπάνω. Στον 

παρακάτω πίνακα βλέπουµε τη διαφορά εισαγωγών προς τις εισαγωγές.     

                          Πίνακας 17. Έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου 

     

                  Έτος                                 Έλλειµµα % 

1916 38,4 

1917 50,4 

1918 40,4 

1919 49,2 

1920 31,5 

1921 53,5 

1922 78,5 

1923 41,8 

                                                 
286 Eric Hobsbawm Η εποχή των άκρων , ο.π. , σελ 127 
287 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 306-307 
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1924 40,6 

1925 41,9 

1926 54,5 

1927 47,9 

1928 50,9 

1929 52,6 

1930 56,9 

1931 47,9 

1932 53,6 

1933 60,9 

1934 62,2 

1935 66,4 

1936 61,6 

1937 62,8 

1938 68,7 

1939 74,9 

 

Πηγή: Ψαλιδόπουλος Μιχάλης Η κρίση του 1929 και οι έλληνες οικονοµολόγοι , Ίδρυµα Έρευνας και 

Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1989 , σελ 492 

 

 

     Η εισροή των προσφύγων επιδείνωσε το έτσι κι αλλιώς χρόνιο εµπορικό έλλειµµα. 

Οι ανάγκες για σίτιση, αλλά και στέγαση επιδείνωσε και το ισοζύγιο πληρωµών. Οι 

ανάγκες επίσης που προέκυψαν από την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, καθώς κι η 

βιοµηχανική πολιτική των κυβερνήσεων της δεκαετίας του 1920 για τη µη ανεύρεση 

εντοπίων πηγών ενέργειας, αύξησαν τις εισαγωγές σε σχέση µε τις εξαγωγές. 

Πρόσθετο επιχείρηµα είναι και το διεθνές κλίµα ελευθερίας του εµπορίου και 

προσπάθεια αποκατάστασης του προπολεµικού φιλελευθερισµού. Η κρίση 

επιδείνωσε την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, και 

κυρίως της αγροτικής παραγωγής, αφού τα προϊόντα αυτά δεν ήταν µονοπωλιακά και 

χαρακτηρίζονταν πολυτελείας. Η κρίση συνετέλεσε στην προσπάθεια επέκτασης της 

αυτάρκειας, ως αναγκαιότητα πλέον. Χαρακτηριστικό είναι ότι συγκρίνοντας το 

µερίδιο εισαγωγής για το σιτάρι µεταξύ 1928-1932 και 1933-1937 από 64% στο 27% 
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288. Η µείωση και η πιο αργή ανάκαµψη του εµπορίου από την κρίση φαίνεται κι όταν 

στα 1934 στο χρηµατιστήριο Πειραιώς είχαµε 5489 τόνους λιγότερους για 

διαπραγµάτευση σε σχέση µε ο 1933. Η µεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στα σιτηρά 

κι η µεγαλύτερη άνοδος στον καφέ, στη ζάχαρη και τα φασόλια 289. Η µείωση του 

προϊόντος του εµπορίου δεν επέφερε όµως ποιοτικές αλλαγές και δεν περιόρισε το 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου.  

    Στο χρόνιο εµπορικό έλλειµµα συνετέλεσε κι η νοοτροπία των αστικών 

στρωµάτων. Η προσδοκία τους για αύξηση του όγκου του συναλλασσόµενου 

προϊόντος κι ως ένα σηµείο κι  κατανάλωση πολυτελών προϊόντων συντηρούσε το 

έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο. Η κρίση επέφερε το νόµο για περιορισµό στις 

εισαγωγές, εντονότερα από τον Απρίλιο του 1932, αν και δεν επέφερε µείωση του 

ελλείµµατος. Σε αυτό συνετέλεσαν απόψεις όπως ότι «ιστορικώς αποδεικνύεται ότι η 

ευνοϊκότης ενός εµπορικού ισοζυγίου σηµαίνει ένδειξις πτωχείας και ότι αντιθέτως 

µία χώρα η οποία παρουσιάζει οικονοµικήν ανθηρότητα εις το εσωτερικόν, έχει 

παθητικόν εµπορικόν ισοζύγιον»290. Αυτές οι απόψεις πρόσθετο σκοπό είχαν να 

επαναπροσδιορίσουν το ρόλο του εµπόρου και να επιστρέψουν στους 

«φυσιολογικούς» ρυθµούς της οικονοµίας, δηλαδή στην πριν την κρίση άσκηση της 

οικονοµικής πολιτικής. Επίσης, αποκαλύπτει την πίεση και τη διστακτικότητα της 

κυβερνητικής πολιτικής να προωθήσει την αυτάρκεια. Η ευθύνη των αστικών 

στρωµάτων στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, αναγνωρίζεται κι από πλευρές 

του αστικού λόγου. «Πρέπει οι ιδιώτες πάση θυσία να µειώσουν το παθητικό, διότι η 

κατάσταση θα φθάσει σε αδιέξοδο και πρώτη τις οικονοµικές και κοινωνικές 

συνέπειες θα αισθανθούν οι επιχειρηµατίες. Το κράτος δια συµβάσεων και µείωσης 

εισαγωγής να παρέµβει στη βελτίωση της κατάστασης» 291. Στα 1931 η επίταση της 

οικονοµικής κρίσης είχε επιφέρει λόγους γύρω από τη συγκράτηση και καθορισµό 

ορίων στα πρότυπα κέρδους και  κατανάλωσης.  

  Οι έµποροι κι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ήταν από τα πρώτα στρώµατα που έπληξε 

η οικονοµική κρίση. Σύµφωνα µε την απογραφή βιοµηχανικών κι εµπορικών 

καταστηµάτων του 1930 απασχολούνται στον Πειραιά 14.841 άτοµα σε 7.030 

                                                 
288 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 311 
289 ∆ΕΒΕΠ 8 Φεβρουαρίου 1935 , σελ 193 
290 ∆ΕΒΕΠ , 10 Ιουνίου 1935, σελ 308 
291 ∆ΕΒΕΠ , Οκτώβριος 1931, σελ 2725 
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εµπορικά καταστήµατα 292. Φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα καταστήµατα που 

σταµάτησαν τη λειτουργία τους χρησιµοποιούσαν µικρά κεφάλαια κι ήταν στην 

κατηγορία των επιχειρήσεων αυτοαπασχολούµενων και µελών της οικογένειάς τους 

και µε µικρή εργατική δύναµη. Οι αντοχές των µικρών επιχειρήσεων στις 

διακυµάνσεις της αγοράς είναι σαφώς µικρότερες. Η τάση για συγκεντροποίηση 

κεφαλαίου από την άλλη πιέζει τις οµάδες αυτές, που δεν έχουν τη δυνατότητα για να 

ανταγωνιστούν σε τιµές ή παραγωγικότητα κεφαλαίου. Αυτή η άποψη κυριαρχούσε 

στην οικονοµική σκέψη της περιόδου. Ήδη πριν την εκδήλωση της κρίσης, αλλά σε 

συνθήκες ύφεσης, το Ε.Β.Ε.Π. κάνει µια εκτίµηση για τα στρώµατα αυτά στον 

Πειραιά µε αφορµή την έκδοση των πτωχεύσεων από το Πρωτοδικείο Πειραιά που 

είναι 31. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή, οι µικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που 

κλείνουν και συγκεκριµένα σε Αθήνα και Πειραιά επί 100 πτωχεύσεων, οι έµποροι 

ανδρικών και γυναικείων ειδών, οι παντοπώλες, οι εδωµιµοπώλες κι άλλες «ήσσονος 

σπουδαιότητας επιχειρήσεις, ανήλθον εις 68» 293. Μια πρώτη συνέπεια ήταν η πτώση 

του βιοτικού επιπέδου αυτών των στρωµάτων κι η αλλαγή της κοινωνικής τους θέσης, 

και του κύρους που θεωρούσαν ότι απολάµβαναν.  Οι πτωχεύσεις αυτές αφορούν 

κυρίως µικρές επιχειρήσεις και δεν πρέπει να συγκριθούν µε τις ιδρύσεις νέων 

επιχειρήσεων διότι συνήθως δεν αφορά τα ίδια άτοµα. Κι αυτό συµβαίνει διότι όταν 

µία επιχείρηση µε µικρά κεφάλαια κλείνει, είναι δύσκολο να υπάρχει το πνεύµα, η 

νοοτροπία, αλλά πλέον και το κεφάλαιο έτσι ώστε να µεταπηδήσουν σε άλλο κλάδο 

του εµπορίου, που λόγω της οικονοµικής συγκυρίας είναι πιο κερδοφόρος. Η 

οικονοµική κρίση είχε ως αντίκτυπο τη συνεχή κινητικότητα και ανανέωση των 

εµπόρων. «Ματαίως διερευνώµεν κάθε ηµέραν που διερχόµεθα τα εµπορικά 

τετράγωνα του Πειραιώς ν’ αποκαλύψωµεν κάποιο παλαιό όνοµα καταστηµατάρχου. 

Με ταχύτητα κινηµατογραφικής ταινίας αλλάζουν τα ονόµατα και αι επιγραφαί. 

Αυτή ατυχώς είναι η πραγµατικότης και καλόν θα ήτο οι από του ύψους των θέσεών 

τους οµιλούντες να κατέβουν λίγο και να ιδούν τον πόνον µιας τάξεως συνεχώς 

φθινούσης » 294.   Η κρίση έπληξε σε σηµαντικό βαθµό αυτά τα στρώµατα του 

πληθυσµού. Ο περιορισµός των ατόµων που ασχολούνται µε το εµπόριο, φαίνεται να 

προλεταριοποίησε µερικά από τα λεγόµενα µικροαστικά στρώµατα, άλλα περιέπεσαν 
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για κάποιο διάστηµα στην ανεργία κι  άλλα επωφελήθηκαν από την ανάπτυξη του 

κράτους µετά την κρίση. 

     Οι πολιτικές απόψεις κι οι κοινωνικές πρακτικές που εκδηλώνουν οι έµποροι  για 

να συγκρατήσουν την κοινωνική τους θέση ποικίλλουν. Η κρίση ανέσυρε στην 

επιφάνεια ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής και εντονότερη κρατική παρέµβαση. Η νέα 

πολιτική άποψη που προβαλλόταν ως απάντηση στην κρίση ήταν η επανεκτίµηση 

του ρόλου του κράτους. Τα οικονοµικά δόγµατα περί ελευθερίας εµπορίου, που 

προσέφεραν οικείο οικονοµικό περιβάλλον στην εµπορική αστική τάξη υποχώρησαν. 

Οι έµποροι έµεινα ξεκρέµαστοι ιδεολογικά όταν µετά την κρίση οι ευρωπαϊκές χώρες, 

και κυρίως η Αγγλία, εγκατέλειπαν τον κανόνα του χρυσού, απόφαση που 

«επροκάλεσεν την εντύπωσιν κεραυνού πίπτοντος εν νηνεµία» 295.Φαίνεται ότι 

θεώρησαν ότι όλο και περισσότερο στερούνται το περιεχόµενο της ιδιότητάς τους, 

των βάσεων της πολιτικής αντίληψής τους για την ελευθερία της αγοράς και το 

κράτος – νυχτοφύλακα. Όταν στα 1935 αποφασίστηκε η ίδρυση υπουργείου 

αγορανοµίας, οι έµποροι αντέδρασαν , διότι οι παραβάτες για αισχροκέρδεια θα 

τιµωρούνταν αυστηρότερα. Οι έµποροι όµως, θεωρούσαν ότι οι υψηλοί δασµοί και 

τα µονοπώλια κρατούν τις τιµές υψηλά, ενώ οι επαγγελµατίες κι οι έµποροι λόγω του 

µεγάλου ανταγωνισµού και της υποκατανάλωσης διατηρούν τις τιµές σε χαµηλά 

επίπεδα 296. Φαίνεται ότι είχε πλέον χαθεί η πίστη στην αντίληψη ότι η αγορά 

λειτουργεί αυτόνοµα, κι ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της θα ισορροπήσει και θα 

µειώσει τις τιµές. Η παρέµβαση του κράτους στην «αναρχία» της αγοράς φαίνεται 

στην προσπάθεια ελέγχου των τιµών των προϊόντων. Επίσης, δείχνει και τον 

αυξηµένο πλέον ρόλο του κράτους, αλλά κι ότι στο µεσοπόλεµο πολλοί έµποροι κι 

επαγγελµατίες κρατούσαν τεχνητά υψηλές τιµές και κερδοσκοπούσαν. Αυτό από 

άλλο πρίσµα µας δείχνει το πολιτικό και πολιτισµικό τρόπο δράσης και σκέψης της 

«µεσαίας τάξης», δηλαδή την επιδίωξη του ατοµικού κέρδους εις βάρος ουσιαστικά 

των εργατικών στρωµάτων.   

   Οι έµποροι όµως µε τον αντιφατικό τους λόγο, όταν βιώνουν τις συνέπειες της 

κρίσης ζητούν την υποστήριξη του κράτους για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατά 

τους και έχουν ως αίτηµα το κράτος να ανοίξει νέες αγορές 297. Η κρίση του 

µεσοπολέµου φαίνεται ότι έπληξε το εµπόριο κατά πολύ, κι ότι µεγάλο µέρος 
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διεξαγόταν κατόπιν κρατικών εµπορικών συµφωνιών, αφορούσε τη διακίνηση των 

ελληνικών προϊόντων, τη συµφωνία µε τους βιοµηχάνους να µοιραστούν λίγα από τα 

κέρδη τους, και στα περιθώρια που τους έδινε το νέο οικονοµικό περιβάλλον µε 

περισσότερα στοιχεία διευθυνόµενης οικονοµίας. «Είνε ανεγκτός ο παρεµβατισµός 

ούτος ως µία κατάστασις ανάγκης, ως µία παρέκκλισις υπαγορευοµένη από τας 

εξαιρετικάς περιστάσεις που διερχόµεθα» 298. Η κρίση θεωρούνταν ως κάτι το 

παροδικό κι οι πολιτικές απαντήσεις εποµένως ήταν σε έκτακτες συνθήκες. Η αλλαγή 

του ρόλου και της ταυτότητάς τους δε γινόταν χωρίς αντιστάσεις. Οι έµποροι 

προσδοκούν στη χαλάρωση των περιορισµών κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για 

να αυξήσουν τα επιχειρήµατά τους καταφεύγουν σε στοιχεία της ελληνικότητας και 

της προηγούµενης προσφοράς του εµπόρου στο κράτος. Η ελευθερία του εµπορίου, 

υποστηρίζουν έδωσε υλική ευηµερία και πρόοδο εκπολιτιστική στο έθνος. Κι έτσι 

ενώ πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης θεωρούσαν την πρόοδο 

συνυφασµένη µε τις µεγάλες οικονοµίες και χώρες, τώρα δηλώνουν ότι δεν πρέπει να 

µεταφέρονται αυτούσιες οι πολιτικές κρατικής παρέµβασης και στην Ελλάδα 299.  Στο 

νέο περιβάλλον θεωρούσαν ότι το κράτος οφείλει να υπερασπίσει τα συµφέροντά 

τους, αφού είχαν ενσωµατώσει στην έννοια του εθνικού συµφέροντος την επιδίωξη 

των συµφερόντων τους. 

    Οι έµποροι έπρεπε να προσαρµοστούν στις νέες οικονοµικές θεωρίες, και να βρουν 

το ρόλο τους µέσα στο νέο πολιτικό κι οικονοµικό περιβάλλον. Κάποιες εµπορικές 

οργανώσεις εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την παρέµβαση του κράτους στις 

εισαγωγές, που γινόταν κατόπιν αδειών. Έτσι, το κράτος συµµετείχε ενεργά στην 

προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων, κι αυτή είναι µεγάλη τοµή στην οικονοµική 

σκέψη της εποχής και το πέρασµα σε µεγαλύτερη παρέµβαση του κράτους στην 

αγορά, που µέχρι τότε θεωρούνταν στοιχείο καθυστερηµένης οικονοµίας. «Ο 

επιχειρηµατίας αδρανεί και δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τη ζωτικότητά του, αφού 

εµποδίζεται από το κράτος. Τα επιµελητήρια να πρωτοστατήσουν για τον αγώνα της 

ελευθερίας της εργασίας. Από την προστασία να µην φθάσουµε στη διευθυνόµενη 

οικονοµία», διατείνονταν 300. Η επίδραση της κρίσης φαίνεται από την πρόθεσή τους 

να περιορίσουν την κρατική παρέµβαση ως ένα όριο κι όχι να την εξαλείψουν, άποψη 
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που είναι καινοτόµα σε σχέση µα την άσκηση της οικονοµικής πολιτικής πριν την 

κρίση. 

    Η γρήγορη ανάκαµψη της βιοµηχανίας µετά την κρίση επέφερε διαφορετική 

πολιτική θεώρηση για το ρόλο του κράτους. Οι βιοµήχανοι ευνοούνταν από τη 

δασµολογική πολιτική, ενώ οι έµποροι κατέφευγαν σε οικονοµικούς συλλογισµούς 

ανάπτυξης της ελευθερίας του εµπορίου. Η άποψη των αστικών στρωµάτων ήταν ότι 

«δεν παραγνωριζούµε την δυσχέρειαν ήτις παρουσιάζεται µε τον περιορισµόν της 

εισαγωγής, ήτις πλήττει µεγάλην εµπορικήν τάξιν , τους εµπόρους εισαγωγής αφενός 

και την πολυπληθή άλλην τάξιν, τους παραγγελιοδόχους. Αλλ’ ουκ ην άλλως 

γενέσθαι. Το µέτρον, όσο σκληρόν κι αν είνε, επιβάλλεται ως εκ των εξαιρετικών 

περιστάσεων εις τας οποίας ευρισκόµεθα, άλλως τε τούτο πράττουν και πάντα τα 

άλλα κράτη αµυνόµενα» 301. Εκδηλώθηκε τότε ένα ρήγµα στις σχέσεις µεταξύ 

εµπόρων και βιοµηχάνων. Οι βιοµήχανοι προωθούσαν την ίδρυση πρατηρίων για να 

µη µοιράζονται την αύξηση του κεφαλαίου τους µε τους εµπόρους 302. Ο εκπρόσωπος 

των εµπόρων υποστήριζε ότι οι βιοµήχανοι δεν είχαν την ικανότητα για να 

αναπτύξουν το εµπόριο των προϊόντων τους. Οι βιοµήχανοι προωθούσαν την ίδρυση 

πρατηρίων για να µη δίνουν µέρος των κερδών τους στους εµπόρους. Η 

προλεταριοποίηση των εµπόρων, συνέχιζε ο εκπρόσωπός τους, που «αποτελούν 

θεµελιωτές του αστικού καθεστώτος» µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα 

αναπαραγωγής του κοινωνικού καθεστώτος, γεγονός που πρέπει να προβληµατίσει 

και τους βιοµηχάνους για τα συµφέροντά τους και το κράτος εξαιτίας της κοινωνικής 

αναταραχής που θα εκδηλωθεί σε αυτή την περίπτωση 303 . ∆ια αυτών των 

επιχειρηµάτων η σχέση εµπορίου βιοµηχανίας οφείλουν να εξοµαλυνθούν για τον 

πρόσθετο λόγο της έκτακτης καταστάσεως που έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας της κρίσης 

και της µελλοντικής επιστροφής στην οµαλότητα. Επειδή όµως αφορά και το 

κοινωνικό καθεστώς, αν οι βιοµήχανοι επιµείνουν στην εξυπηρέτηση των 

συµφερόντων τους µυωπικά, τότε το κράτος οφείλει να θεσπίσει νόµους για τη 

συνεργασία τους. 304 . Τελικά φαίνεται ότι οι σχέσεις των εµπόρων µε τους 

βιοµηχάνους εξοµαλύνθηκαν από το 1935. Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Κάντζιας 

υποστήριζε στα 1935 ότι όσον αφορά τις σχέσεις εµπορίου βιοµηχανίας δεν ήταν 
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δυνατόν να µη δηµιουργηθεί τέτοιο ζήτηµα, λόγω των νέων συνθηκών, που 

περιόρισε το εµπόριο κι ανάπτυξε τη βιοµηχανία. Η ύπαρξη τέτοιων πρατηρίων είναι 

αδικαιολόγητη, αφού έχει γίνει συνείδηση η αγορά ελληνικών προϊόντων Οι διενέξεις 

αµβλύνθηκαν και µόνο η υφαντουργία έχει πρόβληµα, λόγω πρατηρίων. Η Ελλάδα 

κατέχει τέτοια γεωγραφική θέση για µέγιστο διαµετακοµιστικό εµπόριο, κατέληγε 305. 

Σε συνάντηση των ενώσεων εµπόρων και βιοµηχάνων, αποφασίστηκε ότι η 

βιοµηχανία θα πωλούσε τα προϊόντα της δια του εµπορίου, ενώ οι έµποροι 

αναλάµβαναν την υποχρέωση να προτιµούν τα ελληνικά προϊόντα για τις συναλλαγές 

τους και να τα διαδώσουν 306. Τελικά, φαίνεται ότι οι βιοµήχανοι προτίµησαν για 

πολιτικούς λόγους να µοιραστούν µέρος από το  κέρδος τους 307. Στις νέες πολιτικές 

και κοινωνικές συνθήκες που αποκαλύφθηκαν µε αφορµή την κρίση, η βιοµηχανία 

και το εµπόριο έπρεπε να ανθίσουν σαν µέσα σε θερµοκήπιο κάτω από µια ισχυρή 

κυβέρνηση. 

     Οι κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις επέδρασαν στη διατήρηση ή ανανέωση 

των µικρών εµπορικών στρωµάτων, της «µεσαίας τάξης», που της είχε αποδοθεί ο 

ρόλος πολιτικού στηρίγµατος του κοινωνικού καθεστώτος. Η άµυνα για τη 

συγκράτηση της κοινωνικής τους θέσης, οδήγησε και στην αφοµοίωση σε αρκετές 

περιπτώσεις αυτού του ρόλου. Η αντίστασή τους για τη συγκράτηση της µικρής 

ιδιοκτησίας υποδηλώνει την αντίσταση των µικροαστικών στρωµάτων απέναντι στην 

εξέλιξη του καπιταλισµού και στη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, αλλά κι ενάντια 

στους εργάτες, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούσαν τον όρο ύπαρξής της. Η µικρή 

ιδιοκτησία, οι παραγωγικές δραστηριότητές της σε µικρές µονάδες και τα 

καταναλωτικά της πρότυπα αποτέλεσαν πολυτέλεια για τα εργατικά στρώµατα στο 

µεσοπόλεµο. Η ισχυροποίηση της εκτελεστικής εξουσίας αποτελούσε προϋπόθεση 

για τη συντήρηση της κοινωνικής τους θέσης και της προστασίας τους από τις 

διακυµάνσεις της αγοράς, τη µεγάλη αστική τάξη, αλλά κι ενάντια στις εργατικές 

διεκδικήσεις. Ο ρόλος του κράτους έγινε σηµαντικός φορέας προστασίας, αλλά και 

το κράτος αυτά τα στρώµατα υποστήριζε στις πολιτικές συγκρούσεις µε τους εργάτες 

ή τους κοµµουνιστές. Η κρίση έπληξε σε σηµαντικό βαθµό αυτά τα στρώµατα. Η 

κυβερνητική µεταβολή στα 1933 εν µέρει ως απάντηση στην κρίση στα πλαίσια του 

αστισµού διέσωσε την οικονοµική δοµή της χώρας και προστάτευσε αυτά τα 
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στρώµατα του πληθυσµού, που υποτίθεται ότι παραδοσιακά στήριζε. Τα µεσαία 

στρώµατα επωφελήθηκαν κι από την ανάπτυξη της διοίκησης για να στελεχώσουν 

τον κρατικό µηχανισµό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο επωφελήθηκαν από τα 

παραγωγικά έργα. Οι αυξήσεις των δαπανών για µισθούς δηµοσίων υπαλλήλων κατά 

20%, ενώ δεν έχει και προσωπικό εξειδικευµένο ΥΕΟ , εξαιτίας του παρεµβατισµού 

στο εµπόριο, προκάλεσαν την κριτική των αστικών στρωµάτων  308. Η ανάκαµψη της 

βιοµηχανίας κι η εξοµάλυνση των σχέσεων του εµπορίου µε τη βιοµηχανία, έδωσαν 

ώθηση σε αυτά τα στρώµατα. Κι αυτό διότι η ανάπτυξη της οικονοµίας µετά την 

κρίση έδωσε χώρο ανάπτυξης και των χαµηλότερων αστικών στρωµάτων, εξαιτίας 

της προσπάθειας του κράτους να µην αλλοιωθεί, όσο ήταν δυνατό στις νέες συνθήκες 

που είχαν δηµιουργηθεί, σε σηµαντικό βαθµό η κοινωνική δοµή. Η πολιτικοποίηση 

της έννοιας του λαού-έθνους κι η πολιτική διαιτησίας του κράτους έδωσαν όραµα 

στα στρώµατα αυτά για ανάκτηση και διατήρηση της κοινωνικής τους θέσης.    

   Η πολιτικοποίηση της «µεσαίας τάξης» ήταν διαµορφωµένη από πλευρές του 

αστικού λόγου για την αναπαραγωγή του συστήµατος Σειρά άρθρων του βενιζελικού 

βουλευτή Πειραιά Γ. Σάκαλη στα 1932, έτος που η κρίση έχει πλήξει τα στρώµατα 

αυτά του πληθυσµού, προσπαθεί να αντικρούσει την κοµµουνιστική ιδεολογία και να 

διαφυλάξει την διατήρηση του καθεστώτος και την εθνική ενότητα. Το βασικό του 

επιχείρηµα είναι ότι «εις την πάλιν των τάξεων οφείλονται οι επ εσχάτων συχνοί 

κραδασµοί των κοινωνιών, οι απειλούντες δεινά φοβερότερα ή όσα επέφερεν ο 

παγκόσµιος πόλεµος», υποστηρίζοντας την ειρηνική διευθέτηση των όποιων 

προβληµάτων και φυσικά στα πλαίσια του συγκεκριµένου συστήµατος. Συνεχίζοντας 

την ανάλυσή του υποστηρίζει ότι η δίκαια µοιρασιά, που επαγγέλεται ο 

κοµµουνισµός, επιφέρει εξαιτίας της ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες µείωση του 

εισοδήµατος και πτώση του βιοτικού επιπέδου, αφού δε θα παράγονται παρά όσα 

αγαθά χρειάζονται για την επιβίωση και συνυπολογίζοντας την αύξηση του 

πληθυσµού, θα γίνουν τελικά όλοι φτωχότεροι. Στην ουσία θέλει να 

επαναπροσδιορίσει τα κοινωνικά στηρίγµατα του καθεστώτος. «Εις την οδόν της 

ειρηνικής διευθετήσεως των πραγµάτων εν πνεύµατι ευρυτέρας δικαιοσύνης, την 

χαραχθείσαν εις την πράξιν από φωτεινά και γενναιόφρονα πνεύµατα, συναντάται 

αναµφιβόλως η µεγίστη  της κοινωνίας πλειοψηφία. Εις την οδόν αυτήν βαδίζουν οι 

αποτελούσαι την µεγάλην παράταξιν της Μεσαίας τάξεως, πολυπληθέσταται οµάδες 
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µεταξύ των οποίων διακρίνονται η συµπαγής φάλαγξ των επαγγελµατιών και η 

απροσµάχητον ηθικόν κύρος προσδίδουσα τάξις των επιστηµόνων και εν γένει των 

διανοουµένων. Μετ αυτών συµβαδίζουν τα νηφάλια µέλη της εργατική οικογένειας, 

τα αποτελούντα την µεγάλην πλειοψηφίαν αυτής…Εις εκπλήρωσιν του µεγάλου 

καθήκοντος τούτου (σσ της υπεράσπισης του καθεστώτος) σωτήριον είναι να 

διεγερθούν προ πάντως της Μεσαίας τάξεως το ενδιαφέρον σοβαρώτερον και 

θερµότερον. Εν ονόµατι των υψηλότερων συµφερόντων της ελληνική κοινωνίας είναι 

ανάγκη, άρα έχει καθήκον, η Μεσαία τάξις να συναισθανθή πληρέστερον την 

κοινωνικήν της σηµασίαν κι αποστολήν, τα κοινωνικά της δίκαια και καθήκοντα…Η 

αντίθεσις γαιοκτηµόνων και βιοµηχάνων ετέθη σήµερον κατά µέρος. Ηναγκάσθησαν 

εις τούτο δια να αντιµετωπίσουν από κοινού τον εργατικόν σοσιαλισµόν…Εις την 

Μεσαίαν τάξιν περιλαµβάνονται όχι µόνον οι βιοτέχναι και µικροί έµποροι αλλά και 

οι µικροκαλλιεργηταί, οι ασκούντες ή µη επιτήδευµα µικρονοικοκυρέοι, οι δηµόσιοι 

και ιδιωτικοί υπάλληλοι, και οι των ελευθερίων επαγγελµάτων, που αποτελούν την 

πλειοψηφίαν των πόλεων» 309.  

    Η κινητοποίηση εποµένως της «µεσαίας τάξης» υπονοεί ότι αυτή αποτελεί το 

κυριότερο στήριγµα του καθεστώτος, αλλά και τον φορέα αντίδρασης στις εργατικές 

κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι πιο µαζικές αυτή την περίοδο. Επίσης, µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι η αναζήτηση νοµιµοποίησης στα µεσαία στρώµατα, έχει µεταβάλει 

τη θέση τους και το καθεστώς αισθάνεται ανησυχία από την αυξανόµενη 

δυσαρέσκεια που µε βάση το οικονοµικό πλαίσιο, αφορά µεγαλύτερα στρώµατα του 

πληθυσµού. Η ένταξη στη µεσαία τάξη εκτός από τους βιοτέχνες και τους µικρούς 

εµπόρους κατατάσσει και υπαλλήλους του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, 

ελεύθερους επαγγελµατίες και κατόχους µικρού κλήρου, επεκτείνοντας τη δράση του 

κράτους να αντιπροσωπεύει αυτά τα στρώµατα του πληθυσµού, που αποτελούσαν και 

την πλειοψηφία. Από τη διάκριση αυτή υποθέτουµε και σηµεία της κοινωνικής 

πρακτικής και της απασχόλησης των λεγόµενων µικροαστικών στρωµάτων, όπως 

επίσης κι ότι οι εργάτες τοποθετούνταν στη χαµηλότερη βαθµίδα της κοινωνικής 

ιεραρχίας, κάνοντας πολιτικούς και ηθικούς διαχωρισµούς σε αυτή την περίπτωση. 

Τέλος, η πεποίθηση ότι το αστικό κράτος  εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού 

λαού, νοµιµοποιεί την καταστολή των εργατικών κινητοποιήσεων και την αντίδραση 

των στρωµάτων αυτών προς το κράτος, αλλά αντιφατικά προσπαθεί να τους 
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προστατεύσει κατά την εξέλιξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Άλλωστε, 

θεωρεί ότι η απειλή για το καθεστώς, ο λεγόµενος «κοµµουνιστικός κίνδυνος» µπορεί 

να βρει απήχηση στα εργατικά στρώµατα, που εµµέσως αναγνωρίζει ότι είναι τα πιο 

εξαθλιωµένα, αλλά µία τέτοιου είδους επαναστατική µεταβολή  θα υποβαθµίσει ή και 

θα διαλύσει τα µεσαία στρώµατα, αφού θα καταργηθεί η ιδιοκτησία. 

   Οι λόγοι αυτοί γύρω από τη «µεσαία τάξη» ανέκυπταν από την εισοδηµατική τους 

κατάσταση και το κοινωνικό κύρος που υποτίθεται ότι απολάµβαναν. Η αφοµοίωση 

των λόγων αυτών δεν ήταν µονοσήµαντη και καθώς στον όρο «µεσαία τάξη» 

περιλαµβάνονταν διαφορετικές παραγωγικές δραστηριότητες δεν είχαν την ίδια 

απήχηση. Άλλωστε, ήταν κατασκευή µε πολιτικά κίνητρα κι αναπαραγωγές. Στα 

1927 οι κινητοποιήσεις εκδηλώνονταν από την πλευρά των εργατών, αλλά και των 

µικροαστών, και µάλιστα οι διαµαρτυρίες των επαγγελµατιών και των εργατών 

ισορροπούσαν από την άποψη της συχνότητας 310 . Στα 1927 άρχισαν συζητήσεις για 

την άρση του ενοικιοστασίου, το οποίο καθιερώθηκε στα 1916 και παρατάθηκε για 

το µεγαλύτερο µέρος των κατοικιών ως το 1927. Το µέτρο βέβαια δε 

συµπεριλάµβανε όλα τα ενοικιαζόµενα σπίτια κι ακόµη ούτε µόνο στους πρόσφυγες 

και τους εργάτες. Επωφελήθηκαν πολλοί έµποροι καθώς κι ενοικιαστές 

µικροεργαστηρίων 311. Έτσι, προκηρύχθηκε συλλαλητήριο για τη µη κατάργησή του. 

Το παράδοξο ήταν ότι για διαφορετικούς λόγους και µε άλλους σκοπούς συµµετείχαν 

κάτοχοι µικρών επιχειρήσεων, κι οι εργαζόµενοί τους. Τα εµπορικά καταστήµατα 

στον Πειραιά ήταν όλα κλειστά 312. Στο συλλαλητήριο τα εκπαιδευµένα όργανα της 

τάξης, εµποτισµένα µε τον τρόπο που αντιµετωπίζονται οι διαδηλώσεις, γεγονός που 

είχε ενισχυθεί από τη δικτατορία του Παγκάλου, η οποία είχε ανατραπεί τον  

Αύγουστο του προηγούµενου έτους χρησιµοποίησαν τα όπλα τους. Μέχρι κι ο 

αστικός τοπικός τύπος κατέκρινε το γεγονός. «Η χθεσινή µέρα δεν παρήλθε άνευ 

επεισοδίων και χωρίς να χυθεί αίµα. Χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος έδωσε το 

σύνθηµα και σκορπίζει το θάνατο εις πλειάδαν πολιτών, 3 θάνατοι και 20 

τραυµατίες … χωρίς καµιά κατά του καθεστώτος αφορµή…η κατάργηση 

ενοικιοστασίου- δε λαµβάνει υπόψη του τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες 313. 

Η ενίσχυση της «µεσαίας τάξης» ήταν για τον αστικό τύπο το στήριγµα του 
                                                 
310 Χρήστος Χατζηιωσήφ « Κοινοβούλιο και δικτατορία» , στο Χρήστος Χατζηιωσήφ(επίµ.) Ιστορία 
της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Ο µεσοπόλεµος 1922-1940.Β2 , Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2003 σελ 37-123 
˙ειδικά σελ  81 
311 Αντώνης Λιάκος Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου , ο.π. , σελ 37 
312 Θάρρος 10-3-1927 
313 Θάρρος 11-3-1927 
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καθεστώτος και το ενοικιοστάσιο συντελούσε στην αναπαραγωγή της. Τα γεγονότα 

αποδόθηκαν σε λάθος χειρισµό αξιωµατικού. Όµως, ο υπολοχαγός είχε διοικητική 

ποινή µόλις 45 ηµερών. Εκτός από την εµπότιση κι εκπαίδευση των στρατιωτικών 

και των αστυνοµικών οργάνων στην αντιµετώπιση της «κοµµουνιστικής δράσης», 

δείχνει και τη βούληση της κυβέρνησης για αναδιαρθρώσεις στην οικονοµία και τις 

αντιστάσεις της µικρής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής στην ανάπτυξη κι εξέλιξη 

της καπιταλιστικής διαδικασίας. αφού θεσπίζονται τόσες αυξήσεις που είναι άνευ 

σηµασίας η διατήρησή του 314. Ο τρόπος που αντιµετώπιζε το κράτος τις διαδηλώσεις 

ήταν ο αυταρχισµός κι οι παρεµβάσεις, και µάλιστα σε περιπτώσεις που δεν 

προωθούνταν η επαναστατική µεταβολή του καθεστώτος. Κάθε κριτική ή διεκδίκηση, 

όχι µόνο από µέρους των εργατών, προκαλούσε ένταση της καταστολής, 

προσπαθώντας να αφαιρέσει τη δυνατότητα εκδήλώσης πολιτικής δράσης στο 

πλαίσιο του αστικού καθεστώτος, ταυτίζοντας και κατακρίνοντας τη δράση, κι όχι το 

περιεχόµενο των κινητοποιήσεων που µπορεί να αφορούσε διεκδικήσεις 

εναρµονισµένες στις αστικές ελευθερίες Λίγους µήνες µετά τη διαδήλωση για το 

ενοικιοστάσιο οι επαγγελµατίες Πειραιά «διατελούν εν εξεγέρσει εξ αφορµής της 

διώξεως του προέδρου της Επαγγελµατικής Οµοσπονδίας» και της προφυλάκισής 

του 315.  

   Η επίθεση ενάντια στα µικροαστικά στρώµατα δεν ήταν διαρκής, αφού είχαν 

πολιτικοποιηθεί ως στήριγµα του αστικού καθεστώτος. Οι κυβερνητικές αντιδράσεις 

στις διεκδικήσεις τους ήταν το µεγαλύτερο ζητούµενο κι η αντιµετώπισή τους από 

την κρατική διοίκηση συµπαρέσυρε κι άλλα στρώµατα, εκτός από τα εργατικά, όπως 

κι άλλους χώρους εκτός από τους κοµµουνιστές. Το ενοικιοστάσιο ήταν 

συνυφασµένο µε την προστασία των µικρών επιχειρήσεων λόγω του κόστους 

λειτουργίας. Σε υπόµνηµα προς το υπουργείο ∆ικαιοσύνης στα 1932 η «Οµοσπονδία 

Επαγγελµατιών Πειραιώς» επαναφέρει το ζήτηµα, µε σκοπό να εξεταστεί ευνοϊκά 

από την κυβέρνηση έτσι ώστε να προληφθεί η µεγαλύτερη «κοινωνική δυστυχία 

λόγω των εξαιρετικώς κρίσιµων συνθηκών τας οποίας διέρχεται η τάξις των 

επαγγελµατιών και βιοτεχνών». Για την καλύτερη επεξεργασία του αιτήµατός τους 

αναφέρουν ότι το υπόµνηµα δεν είναι «απόρροια θεωρητικών επιφυλάξεων περί των 

δικαιωµάτων της ιδιοκτησίας, προς τα οποία η κατ’ εξοχήν συντηρητική µεσαία τάξις 
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τρέφει πάντοτε σεβασµόν» 316. Σε κάποια σηµεία οι έµποροι προσδοκούσαν σε 

προστασία, σύµφωνα µε τα πρότυπα των εργατικών αιτηµάτων. Κατά την 

προχθεσινή συνεδρίαση του Εµπορικού Επιµελητηρίου Πειραιώς έγινε σύνταξη 

σχεδίου νόµου για ταµείο Εµπόρων 317. Η πολιτική συµπεριφορά των µικροαστικών 

στρωµάτων δεν ήταν µονοσήµαντη, ούτε αφοµοίωναν ολοκληρωτικά το ρόλο που 

τους είχε αποδοθεί από τις ηγετικές µερίδες του πολιτικού κόσµου. Σε αρκετές 

περιπτώσεις στήριζαν και εργατικές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας κι αυτοί τη 

δυσαρέσκειά τους προς το κράτος. Η πολιτική ταυτότητα και οι λόγοι γύρω από την 

πολιτική συµπεριφορά των µικροαστικών στρωµάτων, εξαιτίας και των µεγάλων 

διαφοροποιήσεων στη θέση τους στην παραγωγική διαδικασία, υποδηλώνει τη 

σχετική αυτονοµία της πολιτικής ταυτότητας. 

   Οι απόψεις για το ρόλο του κράτους ως προστάτη των συµφερόντων του έθνους 

πολιτικοποίησε τους λόγους γύρω από τα µεσαία στρώµατα. Ο Παναγής Τσαλδάρης 

σε οµιλία του στα 1933 αυτό υποδήλωνε λέγοντας ότι «η εξαιρετική ικανότης των 

Ελλήνων εις το εµπόριον αναγνωρίζεται παγκοσµίως» 318. Η ρητορική του λαϊκού 

κόµµατος ευνοούσε τον έµπορο. Αλλά έπαιρνε και θετικά µέτρα για την ενίσχυσή 

τους. Προς το τέλος του 1933 οι καθαρώς εµπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται του 

φόρου , του εισαγωγικού εξαιτίας των περιορισµών, του εξωτερικού για ενίσχυση της 

εξαγωγής 319. Η πολιτικοποίηση της ελληνικότητας και του λαού επέφερε και 

διαφορετικές πολιτικές απαντήσεις. Οι πολιτικές απόψεις αναφέρονταν σε 

διαφορετικές εκδοχές για το ρόλο του κράτους µετά την κρίση. Αν αναλογιστούµε 

την κυβερνητική µεταβολή του 1933 και την αναδιάρθρωση του κρατικού 

µηχανισµού και την αδυναµία εκδήλωσης ενός προγράµµατος από την κυβέρνηση 

Τσαλδάρη απάντησης της κρίσης, δηλώνει ότι η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας 

έγινε ουσιαστικά σε πολιτικό κενό. Κάτι τέτοιο φαίνεται κι από τις δράσεις 

εκπροσώπων και των δύο ηγετικά πολιτικών µερίδων του ελληνικού αστισµού. Ο 

Τσαλσάρης δυσκολευόταν να συµβιβάσει τις επείγουσες εκκλήσεις για κρατική 

παρέµβαση µε τους µικροαστούς, που στήριζε παραδοσιακά 320 . Επίσης. ο 

Παναγιώτης Βουρλούµης, πρώην υπουργός Οικονοµίας της κυβέρνησης Βενιζέλου, 

υποστήριζε «η παγκόσµιος κρίσις παρατείνεται, ακριβώς διότι οι οικονοµικοί νόµοι 
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παραβιάζονται δια των κρατικών παρεµβάσεων και νοθεύεται όλο το σύστηµα των 

διεθνών συναλλαγών» 321.  Ο ελληνικός αστικός κόσµος έβλεπε την οικονοµική 

κρίση ως κάποια παροδική εκτροπή από την οµαλότητα, γεγονός που υποδηλώνει την 

έντασή της και τις κυβερνητικές επιλογές για το ξεπέρασµά της.       

   Στον Πειραιά του µεσοπολέµου υπήρχαν κοινωνικά κινήµατα , τα οποία ήταν 

διαταξικά. Η οικονοµική προοπτική για τη συνέχιση της εργασίας κι η ανάγκη για 

λαϊκή στέγαση συνένωσε τους εργοδότες µε τους εργαζοµένους τους, τα µεσαία µε 

τα εργατικά στρώµατα. Οι υπάλληλοι ζαχαροπλαστείων, ζυθεστιατορίων, καφενείων 

κτλ ήταν εγγεγραµµένοι στο Ε.Κ.Π. , ενώ οι εργοδότες τους στο Επιµελητήριο. 

Επίσης, οι «πατριαρχικές σχέσεις» που κινητοποιούνταν πιο εύκολα στις µικρές 

επιχειρήσεις έφερνε και σε επαφή τους εργοδότες µε τα προβλήµατα των εργατών. Οι 

λόγοι για την ελληνικότητα και την πολιτικοποίηση του λαού έθνους, ήταν 

απαντήσεις µέσα σε πολιτικό πλαίσιο εποµένως. Ουσιαστικά κατέληγαν σε 

διαφορετικές εκδοχές του ρόλου του κράτους και του έθνους στο οποίο αναφέρεται. 

Η διαλεκτική σχέση ανάµεσα στον οικονοµικό παράγοντα και τις συνέπειες της 

κρίσης από τη µια, και τις ερµηνείες και πολιτικές δράσεις από την άλλη, 

αποκαλύπτουν τις αδυναµίες και τα όρια της ταξικής ανάλυσης ως αντανάκλαση της 

πολιτικής συµπεριφοράς.  

   Η «µεσαία τάξη» βρήκε τρόπο να απαντήσει στην κρίση. Η επέκταση του κράτους 

µετά την κρίση κι οι πολιτικές και κοινωνικές αντιστάσεις επέφεραν διατήρηση 

αυτών των στρωµάτων.  Όµως αυτή η ανάπτυξη έγινε εις βάρος των εργατικών 

στρωµάτων, αφού δεν επωφελήθηκαν ούτε µέσω αύξησης των µισθών ούτε σε 

επίπεδο εργασιακών δικαιωµάτων. Η συντήρηση της µικροϊδιοκτησίας και 

υπαλλήλων ουσιαστικά έξω από τη παραγωγική διαδικασία επιβάρυνε τη διανοµή εις 

βάρος των εργατικών και των φτωχότερων στρωµάτων. Η προστασία της γεωργικής 

παραγωγής µετά την κρίση ευνόησε τα συγκράτηση του πληθυσµού ως ένα βαθµό 

στην ύπαιθρο. Η νέα κυβέρνηση των συντηρητικών στρωµάτων του ελληνικού 

αστισµού µετά την κρίση, προσπαθούσε να προστατέψει τα στρώµατα αυτά από τους 

κλυδωνισµούς στη θέση τους που επέφερε  οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου. Η 

ενίσχυση της κρατικής διοίκησης έδωσε ως ένα βαθµό µια επαγγελµατική διέξοδο 

στα στρώµατα αυτά του πληθυσµού. Η αντίσταση επίσης στην εξέλιξη της 

καπιταλιστικής διαδικασίας, που µειώνει το δυναµικό των στρωµάτων αυτών, ήταν 
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ένα άλλο ζήτηµα. Κυρίως όµως, ήταν η πολιτικοποίηση του ρόλου τους και η 

κυβερνητική µεταβολή µετά το 1933, που προσδοκούσε τη βελτίωση ή τη 

συγκράτηση της θέσης τους και προωθούσε την άποψη ότι αυτά τα στρώµατα έχει 

σκοπό να προστατέψει ενάντια στους «πλουτοκράτες», αφού αποτελούσαν ιδεατά 

στήριγµα της αναπαραγωγής του κοινωνικού καθεστώτος. Η ανάκαµψη του εµπορίου 

µετά την κρίση και η ανάκαµψή του κατόπιν, δεν αναδιάρθρωσε σηµαντικά τη δοµή 

του εµπορίου και δε δηµιούργησε σηµαντικά νέες αγορές, στο πλαίσιο των 

διακρατικών συµφωνιών, ούτε εκπληρώθηκε η επιθυµία για αυτάρκεια, αν κι 

ενισχύθηκε η τάση, έτσι ώστε να µειωθεί το χρόνιο εµπορικό έλλειµµα της χώρας.   
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    Ναυτιλία και ναυτεργάτες 

 

    Η οικονοµία της πόλης του Πειραιά εξαρτιόταν σε µεγάλο βαθµό από την 

ανάπτυξη της ναυτιλίας. Η διαδικασία τεχνολογικής βελτίωσης στην ελληνική 

ναυτιλία συνέπεσε µε τη δηµιουργία του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου. Η 

αντικατάσταση των ιστιοφόρων µε ατµόπλοια, µε ιδιαίτερη έµφαση από το 1880 και 

µετά, συνέπεσε µε τη δηµιουργία του Πειραιά ως κέντρου του ατµοπλοϊκού στόλου. 

Η τεχνολογική αναβάθµιση του στόλου προέκτεινε και τη συνένωση πρώην 

ιδιοκτητών ιστιοφόρων και πλοιάρχων σε µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες, αφού 

χρειάζονταν και περισσότερα κεφάλαια, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά, µε 

ιδιαίτερη έµφαση την περίοδο 1900-1914. Γύρω από την ανάπτυξη της ναυτιλίας 

στον Πειραιά αναπτύχθηκαν κι άλλες εργασίες που σχετίζονται µε αυτή, όπως 

εφοπλιστικά γραφεία, ναυτιλιακούς πράκτορες, ανθρακεµπορούς, µηχανουργεία, 

προµηθευτές και ασφαλιστές πλοίων και από τα τέλη του 19ου αιώνα παρείχε και 

δυνατότητες ναυπηγοεπισκευών, κι όπως είναι φυσικό και ναυτεργάτες και ναυτικούς 

όλων των βαθµίδων για τη σύνθεση των πληρωµάτων. Όλοι οι νέοι εφοπλιστές 

εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά 322. 

   Η ελληνική ναυτιλία σηµείωνε ανάπτυξη που αφορούσε τόσο στο µέγεθος όσο και 

στην ανανέωση του στόλου κυρίως σε τεχνολογικό επίπεδο και όσον αφορά την 

ηλικία των πλοίων. Μάλιστα η άποψη που κυριαρχούσε στο µεσοπόλεµο ήταν ότι η 

ναυτιλία κυρίως µε δικά της κεφάλαια, είχε πετύχει µεγάλη ανάπτυξη, χωρίς καµία 

κρατική παρέµβαση. Η φορτηγός ναυτιλία αποτελούσε τα 4/5 του στόλου της. Κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξής της ανανέωσε και την ποιότητα του στόλου, αυξάνοντας 

τα ατµόπλοια και µειώνοντας τα ιστιοφόρα. Σύµφωνα µε την απογραφή του 

ελληνικού στόλου στα τέλη του 1927 ο ελληνικός εµπορικός στόλος αποτελούνταν 

από 504 ατµόπλοια χωρητικότητας 1.151.030 και 926 ιστιοφόρα χωρητικότητας 

56.684 και σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, µετά τις διαγραφές, ο εµπορικός 

στόλος παρουσιάζει αύξηση 32 ατµόπλοιων χωρητικότητας 181.431. Είναι 

εντυπωσιακή η διαφορά στη χωρητικότητα µεταξύ νέων και παλαιών τύπων πλοίων, 

εκτός από τη γρηγορότερη µετακίνηση, γεγονός που δείχνει την ανάγκη 

παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία. Ο εµπορικός στόλος 

                                                 
322 Για την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας και τη δηµιουργία του Πειραιά ως ναυτιλιακό κέντρο την 
περίοδο 1880-1914 δες Τζελίνα Χαρλαύτη «Ναυτιλία» , στο Κώστας Κωστής – Σωκράτης Πετµεζάς 
(επιµ.) Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 19ο αιώνα , Αλεξάνδρεια, 2006, σελ 421-462 ˙ ειδικά 
σελ 446-450 
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προσαρµοζόταν σε αυτές τις εξελίξεις κι ευνοηµένος µέχρι το 1922 από την 

παραµονή των συµµάχων στα ∆αρδανέλια, αύξησε τα κεφάλαιά του και τη δύναµή 

του. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1927 η δύναµή του ήταν τετραπλάσια από αυτή 

του 1918. Σύµφωνα µε την ίδια απογραφή η Ελλάδα ερχόταν 11η, από 12η το 

προηγούµενο έτος, ναυτική δύναµη παγκοσµίως, ενώ από άποψη πληθυσµού ήταν 

έκτη, ενώ τρίτη από απόψεως αύξησης της δύναµής της. Τέλος, να πούµε ότι ως 

ελληνικά θεωρούνται και πλοία που πλέουν µε ξένη σηµαία (όπως των Αφών 

Εµπειρίκου), που υπολογίζονται σε πλοία 120.000 τόνων χωρητικότητα από 

1.169.734 συνολική χωρητικότητα 323. Σύµφωνα µε την απογραφή υπάρχει πτώση 

στο ποσοστό της ελληνικής ναυτιλίας(από 2% σε 1,75%), που οφείλεται στην 

αύξηση της χωρητικότητας της παγκοσµίου εµπορικής ναυτιλίας (από 45 εκ τόνους 

σε 63 εκ. τόνους).    

    Η εµπορική ναυτιλία αναδιοργανωνόταν και για τα δεδοµένα της Ελλάδας ήταν 

ιδιαίτερα µεγάλη. Η αντικατάσταση των ιστιοφόρων πλοίων µε ταχύτερα και 

µεγαλύτερα ατµόπλοια ήταν σύνηθες φαινόµενο, που φαίνεται είχε αρχίσει µε 

ιδιαίτερη ένταση από το 1880. Συνήθως η ανανέωση έγκειται στον παροπλισµό των 

ιστιοφόρων και των πολύ παλαιών πλοίων, αν και η ηλικία του στόλου ήταν σχετικά 

µεγάλη, δείχνοντας την προτίµηση των εφοπλιστών να παίρνουν κυρίως µέσης 

ηλικίας και µεταχειρισµένα πλοία.  Στα 1927 µόνο το 15% ήταν πλοία κάτω των 15 

ετών, ενώ το 42% ήταν 15-25 ετών και ένα µεγάλο ποσοστό της τάξεως του 39% 

ήταν άνω των 29 ετών 324. Τα πλοία δηλαδή ήταν παλαιά, αλλά φαίνεται από την 

εξέλιξη της ναυτιλίας αρκετά από αυτά να ήταν αγορασµένα ως µεταχειρισµένα, 

αυξάνοντας τη χωρητικότητα, αλλά περιορίζοντας την παρακολούθηση των 

σύγχρονων εξελίξεων. Πάντως φαίνεται ότι περιορίζεται έστω η χρησιµοποίηση 

ιστιοφόρων, που αποτελούσαν κι από άποψη όγκου και ταχύτητας παρωχηµένη και 

καθόλου ανταγωνιστική παραγωγική διαδικασία.     

    Η ανάπτυξη της ναυτιλίας «απαρχής µέχρι σήµερα πάντα µε δικά της µέσα την 

ανάπτυξη, χωρίς κρατική υποστήριξη και παρά τις µεγάλες δυσκολίες που 

συνάντησε». Το «κατόρθωµα» αυτό αποδίδεται στην επιχειρηµατικότητα των 

ελλήνων ναυτικών 325. Η ναυτιλία αν κι εξαρτιόταν άµεσα από το διεθνές εµπόριο, 

αυτονοµήθηκε κατά κάποιο τρόπο στην εξέλιξη των προϊόντων της, της τεχνολογικής 

                                                 
323 Τα στοιχεία της απογραφής της εµπορικής ναυτιλίας της 31ης ∆εκεµβρίου 1927 στο ∆ΕΒΕΠ Μάιος 
1928, σελ 1904 
324 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1928, σελ 1905 
325 Ξενοφών Ζολώτας Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως , ο.π. , σελ 72-73 
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επάρκειας και την αύξηση του στόλου της, κυρίως µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 

1920. Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης ήταν η πτώση των ναύλων, λόγω µεγαλύτερου 

όγκου πλοίων και στόλου, δηλαδή µεγαλύτερης προσφοράς, αλλά µικρότερης 

ζήτησης για µεταφορές προϊόντων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το διεθνές εµπόριο 

είναι ελαττωµένο µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, η διεθνής ναυτιλία παρουσιάζει 

αύξηση του στόλου της κατά 38% 326. Η µη παρακολούθηση των άλλων κλάδων της 

οικονοµίας, καθώς κι η ανάπτυξη και διάχυση της τεχνογνωσίας, επέφερε µείωση της 

απόδοσης της ναυτιλίας κι εκεί αποδόθηκε και η «κρίση» ήδη από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1920. Από αυτή τη «σοβαρά κρίση» επηρεάστηκε και η ελληνική 

ναυτιλία, που χαρακτηρίζεται ως ένας εκ των σπουδαιότερων κλάδων της ελληνικής 

οικονοµίας 327. Οι εφοπλιστές είχαν τη µικρότερη ανάµειξη µε το κράτος, και αυτό 

διότι στις εργασίες τους ήταν υπέρµαχοι για την ανάπτυξη του κλάδου της ελεύθερης 

οικονοµίας και των νέων αγορών. Όµως, η καλυτέρευση µε αστικούς όρους των 

υποδοµών και της οργάνωσης εργασίας στα λιµάνια, και κυρίως του Πειραιά ήδη από 

τα µέσα της δεκαετίας του 1920 µε µεγαλύτερη έµφαση, το περιβάλον της εργασίας 

στο λιµάνι φαίνεται ότι επέδρασαν θετικά στην οικονοµική λειτουργία της ναυτιλίας, 

όπως επίσης και η συµµετοχή του κράτους σε άνοιγµα νέων αγορών. Το γεγονός ότι 

δεν είχε άµεση επιχορήγηση δε σηµαίνει ότι το οικονοµικό περιβάλλον που στήριζε 

ευνοϊκά η κυβερνητική πολιτική δεν επηρέαζε θετικά την ανάπτυξη της ναυτιλίας. 

    Η κρίση εποµένως όπως ορίζεται από τα αστικά στρώµατα έγκειται στον 

περιορισµό των κερδών κυρίως, παρά στον περιορισµό της εξέλιξης της παραγωγικής 

διαδικασίας και του προϊόντος της. Κι αυτό σηµαίνει ότι η κρίση για τα αστικά 

στρώµατα έγκειται σε επίπεδα προσωπικού οφέλους κι όχι κοινωνικών αναγκών. 

Παρόλο που θεωρείται ότι η ναυτιλία στηριζόταν στις δικές της δυνάµεις, σε 

περιόδους κρίσης επιζητούσε τη συνδροµή του κράτους, έστω στο επίπεδο αύξησης 

του όγκου των εµπορευµάτων κι άρα των µεταφορών. «Η παγκόσµιος οικονοµική 

κρίσις και η έλλειψης εξασφαλίσεως δια εµπορικών συνθηκών ευνοϊκών αγορών 

υπήρξαν τα σπουδαιότερα αίτια των δυσκολιών» 328. Η κρίση εποµένως στη ναυτιλία 

αρχίζει πριν την εκδήλωση της διεθνούς οικονοµικής κρίσης µετά το 1929. Αυτό 

δείχνει το πόσο απρόσµενης έντασης κι οικουµενικότητας ήταν η κρίση του 

µεσοπολέµου για τα αστικά στρώµατα, αφού χαρακτήριζαν µε τον όρο «κρίση» µια 

                                                 
326 Ξενοφών Ζολώτας Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως , ο.π. , σελ 73 
327 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1928, σελ 1904 
328 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1928, σελ 1902 
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πτώση των κερδών, και µάλιστα των προσδοκώµενων κερδών. Επίσης, υποδηλώνει 

την πολιτική επένδυση και καθορισµό της κρίσης µε βάση την πτώση ενός 

συντελεστή της ανάπτυξης του κεφαλαίου, ενσωµατωµένο στην παραγωγική 

διαδικασία, δηλαδή το κέρδος του κεφαλαιούχου, που έχει καθαρά πολιτικό 

διαχωρισµό και περιεχόµενο, υπονοώντας και τις πολιτικές απαντήσεις στην κρίση. 

     Η πτώση του παγκοσµίου εµπορίου, ως συνέπεια στην κρίση, επέδρασε αρνητικά 

στη ναυτιλία, µε ιδιαίτερη ένταση από το 1930. Η ελληνική ναυτιλία και το εµπόριο 

ακολούθησαν αυτή την τάση. Ο Πειραιάς ως εµπορικό και ναυτιλιακό κέντρο είναι 

ένας δείκτης της λειτουργίας αυτής. Στα 1927 η νηολόγηση του εµπορικού στόλου 

πρώτος ήταν ο Πειραιάς µε 31,4%, µετά Άνδρος 10,22 και τρίτη η Σύρος αντί της 

Χίου 329. Η µείωση της κίνησης των εµπορευµάτων στον Πειραιά είχε επιπτώσεις και 

στη ναυτιλία Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε την κίνηση των εµπορευµάτων από το 

λιµάνι του Πειραιά:  

  

                 

      Πίνακας 18. Κίνηση εµπορευµάτων από το λιµάνι του Πειραιά 

 

Έτος Τόνοι 

1926 1.593.500 

1927 1.760.000 

1928 1.823.000 

1929 2.453.000 

1930 2.350.000 

1931 2.167.757 

      

     Πηγές: Για 1926-1930  ∆ΕΒΕΠ , Ιανουάριος 1931, σελ 2557 γ̇ια 1931 αναδηµοσίευση 

ανακοίνωσης της στατιστικής υπηρεσίας του Ο.Λ.Π. στην τοπική εφηµερίδα Νέοι Καιροί 10-3-1932  

 

  Από τον Πειραιά διεξαγόταν το µεγαλύτερο µέρος του εισαγωγικού εµπορίου. 

Σύµφωνα µε την επίσηµη στατιστική, που αναδηµοσιεύει το ∆ελτίο του Ε.Β.Ε.Π. , 

κατά το πρώτο εξάµηνο του 1931 σε όλη την Ελλάδα είχαµε εξαγωγή 1.254.752 

τόνους αξίας 4.482.956.000 και εξήχθησαν 230.328 τόνων, αξίας 1.912.170.000 κι 

                                                 
329 ∆ΕΒΕΠ , Μάιος 1928, σελ 1904 
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έτσι εµπορικό ισοζύγιο παθητικό 2.570.786.000. ∆ια του Πειραιώς εισήχθησαν 

648.178 τόνοι, αξίας 2.311.690.000 και εξήχθησαν 43.564, αξίας 337.258.000 330. 

Βλέπουµε ότι το µισό της εισαγωγής διεξάγεται από το λιµάνι του Πειραιά, ενώ πολύ 

µικρό µέρος της εξαγωγής. Άλλωστε, το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών 

αποτελούνταν από αγροτικά προϊόντα. Ο καπνός και η σταφίδα αποτελούσαν το 60-

70% των συνολικών εξαγωγών, οι αποδόσεις τους επηρέαζαν το εµπορικό ισοζύγιο 

της χώρας. Μετά τα 1929 κανένα τους δεν πήγαινε καλά και τα εξαγωγικά έσοδα 

µειώνονταν σταθερά µέχρι το 1933 331. Αυτό φαίνεται να είχε επιπτώσεις στα 

περιφερειακά λιµάνια της χώρας πιο έντονα, αλλά και στο αγροτικό εισόδηµα, το 

οποίο επηρέαζε και τους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας. Η συνολική αξία των 

εξαγωγών συρρικνώθηκε από 13,3 δις δρχ το 1929 σε 7,8 δις το 1932, ενώ η 

συνολική αξία του εξωτερικού εµπορίου έπεσε από 54 σε 24 εκ. λίρες Αγγλίας 

µεταξύ του 1929-1933 332. Στην προσπάθεια να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα το 

εµπορικό έλλειµµα η κυβέρνηση προέβη και σε περιορισµό των εισαγωγών στα 1932, 

γεγονός που είχε πτώση στον όγκο του εµπορεύσιµου προϊόντος και συνεπώς και 

περιορισµό στις εργασίες της ναυτιλίας.   

    Ήδη από το 1930, ανταποκρινόµενοι στην κρίση οι εφοπλιστές , µείωσαν τους 

µισθούς των ναυτεργατών. Ο τοπικός αστικός τύπος ανέφερε ότι ο ναυτεργατικός 

κόσµος διατελεί σε εξέγερση κατόπιν των εγκυκλίων διαταγµάτων της εµπορικής 

ναυτιλίας δια των οποίων τίθενται σε εφαρµογή νέοι µισθολογικοί πίνακες που 

σηµαντικά υποβιβάζονται οι µισθοί των ναυτεργατών και των αξιωµατικών 45% και 

των φορτηγών 35%, εξαιτίας της κρίσης 333. Η επίθεση στο εισόδηµα της εργασίας 

ήταν αναµενόµενη, καθώς η οργάνωση της εργασίας κι οι ειδικεύσεις δεν 

επιδέχονταν µεγάλες διαφοροποιήσεις. Η κρίση είχε µπει στην οξύτερη φάση της, και 

οι πολιτικοί λόγοι επίλυσής της διατρέχουν την πολλαπλότητα των λόγων των 

υπόλοιπων µερίδων της αστικής τάξης. Το κύριο επιχείρηµα είναι η κρίση ως 

αποτέλεσµα στα εργατικά στρώµατα, και κυρίως η ανεργία. «Η εµπορική ναυτιλία 

διατρέχει κρίσιν οξύτατην…Πλείσται οικογένειαι ναυτικαί, πλοίαρχοι, λογισταί, 

µηχανικοί, ναύται παραµένουν άνεργοι ή συντηρούνται ή δια µικρών οικονοµιών ή 

δια συνάψεως δανείων. Και όµως πρώτο µέληµα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η 

προστασία της εµπορικής µας ναυτιλίας…Και οι µεν ο εφοπλιστές κάνουν 

                                                 
330 ∆ΕΒΕΠ , Οκτώβριος 1931, σελ 2725 
331 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 160 
332 Σωκράτης Πετµεζάς «Αγροτική οικονοµία» , ο.π. , σελ 223 
333 Θάρρος , 6-5-1930 
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παραχωρήσεις, προσλαµβάνοντας πλεονάζοντα πληρώµατα, για να ανακουφίσουν τις 

οικογένειές τους» 334. Ο κύριος λόγος για ην πραγµατικά πρωτόγνωρη κρίση ήταν η 

συµµετοχή του κράτους στην αστική οικονοµία, συζήτηση που κυριαρχούσε διεθνώς 

για την εξασφάλιση αναπαραγωγής του συστήµατος και η αλλαγή στους διεθνείς 

συσχετισµούς και την ηγεµονία της Μ. Βρετανίας.  

   Η κρίση είναι τέτοια που κι οι άγγλοι εφοπλιστές, εναντίον κάθε επιχορήγησης, 

ζήτησαν κρατική υποστήριξη. Η κρίση θεωρούσαν ότι οφείλεται στον περιορισµό 

του παγκοσµίου εµπορίου. Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη των εφοπλιστών του Αµβούργου 

τον Απρίλιο του 1934 ο εκπρόσωπος των Ελλήνων από τον οίκο Λυκιαρδόπουλου, 

Σορώτος. Στην οµιλία του ανέφερε ότι οι κυριότερες χώρες εισαγωγής σιτηρών 

αυξάνουν συνεχώς την παραγωγή τους Αγγλία, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάς κτλ. 

Η Ιταλία αύξησε την παραγωγή της από 40% σε 70% , η δε Γαλλία έχει πλεόνασµα 

προς εξαγωγή κι η Γερµανία είναι ήδη αυτάρκης. Όλες οι µεγάλες χώρες εισαγωγής 

γαιανθράκων αύξησαν τα αποθέµατά τους. Αυτό δείχνει την ενίσχυση της τάσης για 

αυτάρκεια και τη µεγαλύτερη επέµβαση του κράτους, αγνοώντας ή υποτιµώντας την 

ισχύ και τη διάρθρωση του παγκόσµιου συσχετισµού δυνάµεων και σε ένα βαθµό την 

ανάταση του πολιτικά καθορισµένου κι ορισµένου έθνους-κράτους ηθικά και 

πολιτικά, ενάντια σε εµπεδωµένα οικονοµικά συµφέροντα. Συνεχίζοντας την 

ανάλυσή τους οι εφοπλιστές κι επηρεασµένοι ως ένα βαθµό από την αγγλική 

ηγεµονία, υπέρµαχο του ελεύθερου εµπορίου και της προηγούµενης κατάστασης 

στην οποία κυριαρχούσαν, θεωρούν ότι οι αριθµοί έπεισαν ότι µέτρα υπέρ της 

ναυτιλίας δε θα ωφελήσουν, αλλά θα βλάψουν και τη ναυτιλία κι άλλες βιοµηχανίες. 

Η λύση που προκρίνεται στη  συνδιάσκεψη τη διεθνή συνεργασία και τον περιορισµό 

του συναγωνισµού κι ο λόγος είναι ότι η παρούσα µεταφορική θαλάσσια δύναµη 

είναι «απελπιστικώς δυσανάλογως µεγαλύτερη από τις ανάγκες» κι εκθέτει σε 

κίνδυνο τη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Ο έλληνας εκπρόσωπος στη συνδιάσκεψη 

συµφώνησε µε το σχέδιο της αγγλικής επιτροπής περί περιορισµού των ναυλώσιµων 

πλοίων, έτσι ώστε να αυξηθούν οι τιµές των ναύλων 335. Στο ψήφισµα της διάσκεψης 

                                                 
334 ∆ΕΒΕΠ , Σεπτέµβριος 1932, σελ 2927 
335 Η σύµπνοια απόψεων και πολιτικών επιλογών των ελλήνων µε τους άγγλους εφοπλιστές δεν είναι 
παράξενη λόγω της στενής σχέσης τους , αφού ήδη από την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και τη 
µετατροπή του Πειραιά σε ναυτιλιακό κέντρο, οι εφοπλιστές διατηρούσαν γραφεία στο Λονδίνο. Στα 
1914 για παράδειγµα τα δύο τρίτα του ελληνόκτητου στόλου δρούσε µε έδρα την Ελλάδα και 
αντιπροσωπευτικά γραφεία στο Λονδίνο˙ στο Τζελίνα Χαρλαύτη «Ναυτιλία», Ο.π. , σελ 450 ˙ επίσης ο 
συνδικαλιστής ναυτεργάτης Αντώνης Αµπατιέλος εκτιµούσε ότι η αξία του ελληνικούς στόλου στις 
αρχές της δεκαετίας του 1930 ήταν 10.000.000 λίρες Αγγλίας εκ των οποίων 2.500.000 ήταν χρέη στο 
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αποφασίζεται ότι η κρίση επιδεινώνεται, εξαιτίας των αντιοικονοµικών κρατικών 

επιχορηγήσεων. ∆εν το θεωρούσε υγιή ανταγωνισµό, αλλά ότι οι κρατικές 

παρεµβάσεις στην οικονοµία δηµιουργούν την πτώση του παγκοσµίου εµπορίου. Η 

συνδιάσκεψη φρονεί «την πολιτικήν του προστατευτισµού και του αποκλεισµού, ήτις 

βαθµιαίως κερδίζει έδαφος, ως επικίνδυνον και επιζήµιον δι’ ολόκληρον τον 

κόσµον». Αποφασίζει να επεξεργασθεί σχέδιο για την ελάττωση της πλεονάζουσας 

φορτηγού ναυτιλίας 336. Η συζήτηση γύρω από το ρόλο του κράτους στην οικονοµία 

αποτελεί ιδιαίτερη συνέπεια της κρίσης, γεγονός που προβληµατίζει µία από τις πιο 

φιλελεύθερες µερίδες της αστικής τάξης. Η απόφαση να περιορίσουν τα διαθέσιµα 

φορτηγά πλοία, και προφανώς η καταστολή της περαιτέρω τεχνολογικής ανάπτυξης, 

υπονοεί την τεχνητή επιβράδυνση της εξέλιξης του κεφαλαίου. Η επιδίωξη του 

κέρδους δηλαδή όπως οι ίδιοι το καθορίζουν, υπονοεί τη γνώση, αλλά όχι τη διάθεση 

για την εξέλιξη της παγκόσµιας ναυτιλίας και την κατάσταση ανεργίας που φέρνει 

τους ναυτεργάτες. Έτσι, αποκαλύπτεται ότι ένας συντελεστής της παραγωγικής 

διαδικασίας, τα κέρδος, αποθαρρύνει την εξέλιξη του πολιτισµού µε την αστική 

έννοια, αλλά και την επιδίωξη των ταξικών συµφερόντων µε όρους αρνητικούς για 

τις κοινωνικές ανάγκες.  

   Η κρίση στην ελληνική ναυτιλία φαίνεται να είχε ιδιαίτερη ένταση και το 1933. Και 

µάλιστα τη θεωρούν πρωτόγνωρη και για αυτό, µακριά από τις οικονοµικές 

ορθοδοξίες της ελεύθερης οικονοµίας, τώρα ζητούν κρατική ενίσχυση. «Ουδέποτε 

είχαν τέτοιο πρόβληµα. Η τροµακτικότερα των κρίσεων. Η φορτηγός ναυτιλία η 

οποία τόσο εξυπηρέτησε τις πολεµικές περιόδους και δίνει εργασία σε δεκάδες 

χιλιάδες ναυτιλοµένων, διέρχεται σήµερα την τροµακτικωτέραν των κρίσεων. Η 

κρατική ενίσχυση σε «αγώνας εθνικούς και παραγωγικούς συνάµα, λάµπει δια της 

απουσίας της ενώ από το άλλο µέρος, εξογκώνεται κατά εκατοντάδας εκατοµµυρίων 

δια µισθολόγια, ο προϋπολογισµός των εξόδων. Καλούν το Νοµοθετικό Σώµα να 

διατεθούν λίγα εκατοµµύρια για να διατηρηθούν µια δυο γραµµές για να βγάζουν τα 

έξοδά τους» 337. Μέσω της αλλαγής αντίληψης στη ναυτιλία, εµφανίζεται η ένταση 

και το βάθος της κρίσης και η τάση αναθεώρησης των δογµάτων του οικονοµικού 

φιλελευθερισµού, που πριν φαινόταν αδιαπραγµάτευτα. 

                                                                                                                                            
«Σίτι» του Λονδίνου , στο Αντώνης Αµπατιέλος Μια ζωή στον αγώνα µε µετερίζι το ελληνικό καράβι, 
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1996, σελ 33 
336 ∆ΕΒΕΠ , 5 Μαίου 1934, σελ 305-306 
337 ∆ΕΒΕΠ , 5 Ιανουαρίου 1934  σελ 130 
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     Η κίνηση της ελληνικής ναυτιλίας πάντως χαρακτηρίζεται ως ζωηρή το έτος 1934, 

παρόλο που χαρακτηρίζονται ως τραγικές οι συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή 

εµπορική ναυτιλία κι επιβάλλουν την πλήρη συνεννόηση 338. Για την ελληνική 

ναυτιλία η κρίση αποδείχτηκε ευνοϊκή συγκυρία για την ανανέωση ως ένα βαθµό του 

στόλου της. Τα µεταχειρισµένα πλοία πωλούνταν σε φθηνές τιµές κι έτσι οι 

εφοπλιστές επωφελήθηκαν. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, της αύξησης των εξόδων 

των εµπορικών πλοίων και την πτώση του ναυλαρίθµου σε 66,4 (βάση 1923) η 

ελληνική ναυτιλία συνέχισε ικανοποιητικά τη δράση της. Επειδή οι τιµές των νέων 

εµπορικών πλοίων ανήλθαν πολύ και µειώθηκαν κατά πολύ τα µεταχειρισµένα, οι 

εφοπλιστές ανανέωσαν δια των δευτέρων το στόλο τους. Το 1933 αγοράσθηκαν 75 

νεότερα και µεγαλύτερα σκάφη σε αντικατάσταση 46 διαλυθέντων, ενώ το 1934 

αγοράσθηκαν 71 έναντι 41 διαλυθέντων. Τα άνω των 25 ετών πλοία ήταν το 29% του 

στόλου. Εκατό πλοία εργάσθηκαν στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο, ενώ 210 σε Νότιο 

Αµερική, 67 Αγγλία, 70 Ιαπωνία Κίνα Ινδία και Αυστραλία. Αυτά παρά τους 

χαµηλούς ναύλους και την αδυναµία κρατικής επιχορήγησης, που φέρνει σε 

µειονεκτική θέση τη ναυτιλία, που πρέπει να λαµβάνει γενναίες επιχορηγήσεις. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ναυτιλία, «δια την οποίαν το έθνος είναι υπερήφανον, 

δεν θα δυνηθή επί µακρόν να ανθέξει εις τον άνισον συναγωνισµόν της προς την 

ξένην και ότι πρέπει να της παρασχεθούν τα µέσα δια να δυνηθή να αντεπεξέλθη. 

Τούτο είναι ανάγκη εθνική» 339. Η επιδίωξη της κρατικής βοήθειας είναι στο επίπεδο 

κυρίως του ανταγωνισµού των κεφαλαίων, δείχνοντας τη διεθνή επέκταση της 

νοοτροπίας της κρατικής παρέµβασης. Η ελληνική ναυτιλία άµεσα δεν είχε 

χρησιµοποιήσει κρατική επιχορήγηση, αν κι είχε άλλες ευνοϊκές διαδικασίες από το 

κράτος. Γεγονός πάντως παραµένει ότι κατά προσέγγιση η αντοχή της περιφερειακής 

ελληνικής οικονοµίας, έδωσε ώθηση και γρήγορη ανάρρωση από την κρίση. Το άλλο 

θέµα είναι ότι κι από την πιο φιλελεύθερη ίσως µερίδα της αστικής τάξης, συζητείται 

κι επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της στο έθνος κράτος. Και όπως κι οι άλλες µερίδες, 

σχεδόν «συνδικαλιστικά», περιστρέφουν το λόγο τους γύρω από φράσεις που 

προσδιορίζουν την εθνική ανάγκη και συµφέρον, που συµπίπτει µε το δικό τους, 

αφού υπάρχει αυτός ο πολιτικός και ταξικός προσδιορισµός του «εθνικού».   

     Από την άλλη πλευρά ο κοµµουνιστικός λόγος έχει διαχωρίσει το εθνικό και 

ταυτίσει την ταξικά προσδιορισµένη πολιτική ως απάντηση στην κρίση, ως 

                                                 
338 ∆ΕΒΕΠ , 7 Απριλίου 1935, σελ 246 
339 ∆ΕΒΕΠ , 8 Φεβρουαρίου 1935 , σελ 176 
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αντεργατική. Μάλιστα θεωρεί µε υπερβολική διάθεση ότι η κρίση µέσα στην οποία 

βουλιάζει η «ελληνική ναυτιλία µε τα παλιοκάραβά της είνε µεγαλύτερη παρά σε 

κάθε άλλη καπιταλιστική χώρα, µεγαλύτερη και από αυτή την Αγγλία, όπως 

διακηρύσσουν πιο ανοιχτά οι εγκυρότεροι ειδικοί της µπουρζουαζίας (από τα 3 εκ. 

της παγκόσµιας ναυτιλίας που παροπλήθησαν , 450.000 ανήκουν στην «ελληνική 

ναυτιλία»)». Όπως είδαµε η ελληνική ναυτιλία έκανε ανανεώσεις στο στόλο της και 

για αυτό δε φαίνεται να είναι εντελώς πραγµατικές οι αναλύσεις, αλλά φαίνεται ο 

πολιτικός λόγος των κοµµουνιστών για τους ναυτεργάτες. Λύση από την κρίση των 

αστικών στρωµάτων είναι η µείωση των µισθών και κρατικές επιχορηγήσεις που 

αφαιρούνται από τις «καταπιεζόµενες µάζες», αφήνοντας στην προκυµαία «µερικές 

χιλιάδες ναυτεργάτες να λιµοκτονούν, να εκπορνεύονται οι γυναίκες τους, να 

πεθαίνουν από πείνα και αρρώστια µαζί µε τα παιδιά τους». Μιλώντας από την 

πλευρά των ναυτεργατών και θέλοντας να υποστηρίξει τα συµφέροντά τους, για να 

αγωνιστούν αναφέρεται σε τροµακτικά επώδυνες καταστάσεις και ηθικές κατασκευές. 

Για τους κοµµουνιστές λύση κι αποδέσµευση από την κρίση είναι να εντείνουν και 

να πλατύνουν τις κινητοποιήσεις τους και µόνο «µια ριζική λύση της κρίσης υπάρχει 

η ανατροπή της εξουσίας των καπιταλιστών και η εργατοαγροτική κυβέρνηση που θα 

δώσει 7ωρο, µεροκάµατο που να ζούνε σαν άνθρωποι, κοινωνικές ασφαλίσεις που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους στην ανεργία, αρρώστια κλπ» 340 . Το Κ.Κ.Ε. 

στοχεύοντας στις αρχές της δεκαετίας του 1930 να µπει επικεφαλής του εργατικού, 

και στη συγκεκριµένη περίπτωση του ναυτεργατικού κινήµατος, προβάλλει τα 

συνδικαλιστικά αιτήµατα σε µεγαλύτερο βαθµό. Αναλύοντας τις οικονοµικές και 

κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, το Κ.Κ.Ε. καταφεύγει σε πολιτικές κατασκευές 

ανατροπής του αστικού καθεστώτος, αλλά στο πλαίσιο µιας «κυβέρνησης» και 

διαφορετικής λειτουργίας του κράτους στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας 

και της διανοµής του παραγόµενου πλούτου.  

   Οι ναυτεργάτες είχαν παράδοση στο συνδικαλιστικό κίνηµα ήδη από τα τέλη του 

19ου αιώνα. Οι πρώτες ενώσεις ήταν σωµατεία, προσδιορισµένα από την ειδίκευσή 

τους στην ναυτεργασία. Στα 1918 σωµατεία αναγνωρισµένα του Εργατικού Κέντρου 

Πειραιά είναι αυτά των «Ναυτοθερµαστών», των «Ναυτοµαγείρων», η «Πανελλήνια 

Ένωσις Μηχανικών Εµπορικών Ατµοπλοίων», η «Πανελλήνια Ένωσις 

                                                 
340 Ριζοσπάστης  9-4-1930 , σελ 1 
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Εµποροπλοιάρχων» 341. Σύµφωνα µε την εξιστόρηση του Αντώνη Αµπατιέλου, 

ναυτεργάτη και συνδικαλισµένο µέλος του Κ.Κ.Ε. από τις αρχές της δεκαετίας του 

1930,  στα 1920 εµφανίστηκε η ΠΝΟ (Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία), που όντας 

σε προοδευτικά χέρια πρωτοστάτησε σε αγώνες. Στη δικτατορία του Παγκάλου 

πέρασε στα χέρια των συντηρητικών συνδικαλιστών, αφού συνέβησαν τα ίδια όπως 

και στο υπόλοιπο εργατικό κίνηµα: συλλήψεις, εκτοπίσεις, διαγραφές κοµµουνιστών. 

Έτσι, η ΠΝΟ πέρασε στα χέρια των «εφοπλιστών και του κράτους». Οι κοµµουνιστές 

ναυτεργάτες έφτιαξαν στα 1927 την ΝΕΠ(Ναυτεργατική Ένωση Πειραιά) , που 

αργότερα ΝΕΕ(Ναυτεργατική Ένωση Ελλάδας), η οποία είχε οµοσπονδιακό 

χαρακτήρα και δεχόταν σαν µέλη της από πλοίαρχο µέχρι καρβουνιάρη. 

Ακολουθώντας την κοµµουνιστική αντίδραση στις διαγραφές και τις παρεµβάσεις 

στα συνδικαλιστικά συνέδρια, ιδιαίτερα στο ∆ Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε., το οποίο 

διεξάγεται στα 1928 στο ∆ηµοτικό θέατρο Πειραιά µε τα διαγραφή των 

κοµµουνιστικών σωµατείων και την απόρριψη της «πάλης των τάξεων», στα 1929 

συµµετείχε στην Ενωτική Γ.Σ.Ε.Ε. 342. Η Ν.Ε.Π. συνέχισε τη δράση και τις αναφορές 

της στον αριστερό τύπο, είτε ως η µεγαλύτερη οµάδα της Ν.Ε.Ε. στο µεγαλύτερο 

λιµάνι της χώρας , είτε για λόγους συνήθειας.  

   Στις 31 Μαρτίου 1930 η Ν.Ε.Π. υπέβαλε υπόµνηµα στον υπουργό ναυτιλίας, που 

περιελάµβανε τα αιτήµατά τους. Σύµφωνα µε την πολιτική ιδιαιτερότητα του 

Ριζοσπάστη µαθαίνουµε ότι το 8ωρο, τα ταµεία ανεργίας και η αύξηση των µισθών 

αποτελούσαν τα αιτήµατά τους. Η απάντηση του υπουργού ήταν σαφής και ζήτησε 

να περάσουν από τη νοµοθετική επιτροπή, ενώ ο Μπότσαρης υπουργός ναυτικών 

είπε τα εξής: το 8ωρο δεν µπορεί να εφαρµοσθεί, διότι ούτε η «Αγγλία το πιο ναυτικό 

κράτος στον κόσµο το παρεδέχθη». Εξαιτίας των συγκεκριµένων συνθηκών και την 

ανάγκη προσαρµογής µας πρέπει να περιορισθούν τα ηµεροµίσθια, κατά 50% 343.  

Στη συγκέντρωση της Ν.Ε.Π. σε κλειστό χώρο, όπου συνήθιζε να κάνει 

συγκεντρώσεις το εργατικό κίνηµα εκείνη την εποχή, οι κοµµουνιστές µαζεύτηκαν 

γύρω στους 300 και θεώρησαν ότι πρέπει να επιδώσουν ψήφισµα στο υπουργείο, που 

ήταν στην Αθήνα. Η µετάβαση αυτή περιείχε έντονες αντιδράσεις καταστολής από 

την αστυνοµία, αφού οι ναυτεργάτες αποφασισµένοι έλεγαν «να πάµε κι ας µας 
                                                 
341  Έγγραφο µε τα αναγνωρισµένα σωµατεία «µετέχουσα της οργανώσεως του Ε.Κ.Π.»  µε 
ηµεροµηνία 31-1-1918 , στο ταξινοµηµένο αρχείο του Ε.Κ.Π. , ποικίλα έγγραφα, Φάκελος Α1(Ι), 
υποφάκελος Ι 
342 Αντώνης Αµπατιέλος Μια ζωή στον αγώνα µε µετερίζι το ελληνικό καράβι, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 
1996, σελ 28-29 
343 Ριζοσπάστης  4-4-1930 , σελ 1 
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σκοτώσουν». Από την άλλη, µέσα στην τακτική του αποµονωτισµού που 

ακολουθούσε το Κ.Κ.Ε. εκείνη την περίοδο χαρακτήριζαν τις προσπάθειες 

προσέγγισης των «σοσιαλφασιστών» ήταν ότι η κυβέρνηση θα δώσει στα δικά µας 

σωµατεία επιδόµατα  344.  Η «ηρωική» µετάβαση των 150 ναυτεργατών στην Αθήνα 

έπρεπε να µαζικοποιηθεί κάτω από τη Ν.Ε.Π. και κατά χιλιάδες να ανέβουν 

συγκροτηµένα στην Αθήνα 345. Η πράξη αυτή υποδηλώνει ότι ανάγεται σε σύµβολο 

της ναυτεργατικής διαµαρτυρίας. Και µάλιστα όταν θεωρεί ότι έχει αντίκρισµα η 

µαζική πάλη, διότι θεωρεί ότι η απόφαση του υπουργού να δώσει, εκτός της 

τροφοδοσίας κι έκτακτο επίδοµα στις ηµέρες του Πάσχα, κατόπιν των κινηµάτων της 

Ν.Ε.Π. . Αντιφατικά θεωρεί ότι αυτό θα δοθεί σε λίγους ναυτεργάτες, επειδή οι 

περισσότεροι από αυτούς είναι από τις επαρχίες, κι ότι πρέπει να µαζικοποιηθεί ο 

αγώνας τους και να επαναληφθεί η άνοδος στην Αθήνα 346. Στο πλαίσιο του 

κοµµουνιστικού λόγου οι αναφορές γύρω από τα προβλήµατα που επέφερε η κρίση 

είναι η µαζική και οργανωµένη απάντηση των ναυτεργατών για την επιδίωξη των 

συµφερόντων τους. Τα κινήµατα των ναυτεργατών είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί και 

λόγω της αντίδρασης του κράτους, χαρακτηρίζοντάς τα ως κοµµουνιστικά, πολλά εκ 

των οποίων µπορεί να ήταν ή όχι, και λόγω της αυξηµένης ανεργίας ως συνέπεια της 

κρίσης και λόγω συνδικαλιστικής παράδοσης. 

   Οι ναυτεργάτες εξαιτίας της µεγαλύτερης ανεργίας και της µείωσης των µισθών 

τους που είχε επιφέρει η κρίση, είχαν επαφές στους χώρους εργασίας ή 

συνδικαλιστικές ενώσεις, γεγονός που µπορεί να προκαλούσε κινητοποιήσεις. 

«Σήµερα το πρωί, παρά την αστυνοµική απαγόρευση, συγκεντρώθηκαν έξω του 

δηµαρχείου 200 περίπου άνεργοι ναυτεργάτες κοµµουνιστές. Πολλοί από αυτούς 

κρατούσαν σανίδες κι όλοι φώναζαν να µεταβούν στα γραφεία του Οίκου του 

Ναύτου έτσι ώστε να ζητήσουν επίδοµα» 347 . Φυσικά, ότι χαρακτηρίζονταν 

κοµµουνιστές δεν ήταν απαραίτητο να ήταν, αφού το αστικό σύστηµα σκέψης 

προσέγγιζε τον κοµµουνισµό µέσω της δράσης. «Θορυβώδεις συγκέντρωση ανέργων 

µηχανικών. Ένωση Μηχανικών Εµπορικών Ατµοπλοίων και βιοµηχανικών 

εργοστασίων. Πάνω από 200 συνεδρίασαν για το ζήτηµα της ανεργίας 348. Όπως και 

στο υπόλοιπο εργατικό κίνηµα οι αντιστάσεις στην κρίση άρχιζαν σε µικρούς 

                                                 
344 Ριζοσπάστης 11-4-1930, σελ 1  
345 Ριζοσπάστης 12-4-1930, σελ 1 
346 Ριζοσπάστης 19-4-1930, σελ 1 
347 Θάρρος 7-4-1931 
348 Θάρρος 15-1-1931, σελ 4 
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αριθµούς στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, λόγω µεγάλης απήχησης και 

παρουσίας του κοµµουνιστικού λόγου γίνονταν δέκτες αυταρχικών συµπεριφορών 

από την πλευρά του κράτους, όπως και τα αυτόνοµα κοµµουνιστικά σωµατεία, 

εξαιτίας του «ιδιώνυµου» αδικήµατος.  «Στα κατ’ ευφηµισµό γραφεία της ΝΕΕ 

κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα του Πειραιά, έκανε επιδροµές η αστυνοµία, συλλήψεις, 

σπάσιµο της φτωχικής επίπλωσης και συλλήψεις, κρατητήρια, ξυλοδαρµοί. 

Ουσιαστικά στα 1929-1932 η ΝΕΕ λειτουργούσε ως παράνοµη παρά ως 

αναγνωρισµένη συνδικαλιστική οργάνωση» 349. Σύµφωνο το ναυτεργατικό κίνηµα µε 

τη µεγαλύτερη µαζικότητα του εργατικού κινήµατος στα 1932, µε µεγαλύτερη 

ένταση τους µήνες Μάιο κι Ιούνιο, οι «επίσηµες» συνδικαλιστικές ενώσεις, κάτω από 

την πίεση και τη δυσαρέσκεια των µελών τους προχωρούν κι αυτές σε συγκεντρώσεις. 

Κι οι ναυτεργάτες είχαν αισθητή παρουσία στον Πειραιά και συχνές και µαχητικές 

εκδηλώσεις. Στις 30-6-1932 η ΠΝΟ καλεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο ∆ηµοτικό 

Θέατρο Πειραιά. Συγκεντρώνονται πάνω από 5.000 ναυτεργάτες. Πολλοί άνεργοι 

βρίσκονταν εκείνον τον καιρό στον Πειραιά. Οι οµιλητές της ΠΝΟ προσπαθούν να 

πειθαρχήσουν το απρόσµενο πλήθος. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχτεί µια σειρά 

αιτηµάτων, θορυβηµένη από τον όγκο και την ένταση της εργατικής δυσαρέσκειας, 

όπως συσσίτια για ανέργους, γραφείο ναυτικής εργασίας και συγκεκριµένα για τη 

ναυτολόγηση οι µισοί θα ήταν από το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας, που κρατούσε 

σειρά ναυτολόγησης και οι µισοί από τον πλοίαρχο, παρεµβαίνοντας έτσι στην 

οργάνωση της εργασίας, που ήταν σηµαντική κατάκτηση σε εκείνη την περίοδο 350. 

Το ναυτεργατικό κίνηµα ήταν ιδιαίτερα οξυµένο και µαζικό, κερδίζοντας κιόλας 

κάποια προνόµια και αιτήµατα. Κι αργότερα στα 1934 για τον περιορισµό της 

ανεργίας, αλλά και εξαιτίας της συνδικαλιστικής τους αποτελεσµατικότητας, πέτυχαν 

αύξηση των πληρωµάτων. Συγκεκριµένα προστέθηκε και τρίτος µηχανικός σε 

ατµόπλοια ολικής χωρητικότητας 300 κόρων όταν η διάρκεια της νηολόγησης είναι 

πάνω από δώδεκα ώρες 351. 

  Οι ναυτεργάτες φαίνεται να εφάρµοζαν την εκ περιτροπής εργασία.  Η δύναµη του 

ναυτεργατικού δυναµικού ήταν 30.000 εν ενεργεία ναυτεργάτες.18-20.000 δούλευαν 

κι οι άλλοι ήταν αντικαταστάτες, εναλλασσόµενοι φυσικά. Επίσης, υπήρχαν 11.000 

                                                 
349 Αντώνης Αµπατιέλος Μια ζωή στον αγώνα µε µετερίζι το ελληνικό καράβι, ο.π. , σελ 32-33 
350  ∆ηµήτρης Λιβιεράτος Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα(1932-1936) , ∆ τόµος, Εναλλακτικές 
εκδόσεις/ ιστορική µνήµη , 1994,  σελ 55-56 
351 ∆ΕΒΕΠ , Οκτώβριος 1934, σελ 54 
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συνταξιούχοι 352. Από την άλλη το ∆ΕΒΕΠ υπολογίζει ότι ο πλήρης αριθµός εργατών 

θάλασσας είναι 15.211, αλλά «εάν εις τον αριθµόν τούτον προστεθή αριθµός 3.500 

όσοι περίπου θα εχρειάζοντο δια να συµπληρωθούν τα πληρώµατα των αργούντων 

98 φορτηγών και 3 υπερωκεανείων», τότε ο πλήρης αριθµός τους είναι 18.711 353. Η 

διαφορά αυτή που προκύπτει στους αριθµούς φαίνεται να είναι πολιτικά επενδυµένη, 

καθώς η οργάνωση της εργασίας και τα δυναµικό που χρειάζεται, για τα αστικά 

στρώµατα, καθοριζόταν από το µέγεθος και τον αριθµό των πλοίων. Η εκ περιτροπής 

εργασία δηµιουργούσε προβλήµατα στον καθορισµό της κατάστασης ανεργίας των 

ναυτεργατών, και για αυτό δυσκολεύονταν να δώσουν κι επίδοµα ανεργίας ή 

θεωρούσαν την ανεργία µε βάση τον αριθµό των ναυτεργατών που θα εργάζονταν αν 

όλα τα ατµόπλοια συνέχιζαν τις εργασίες τους, καθώς η κρίση κι η πολιτική των 

εφοπλιστών πολλαπλασίασε τα «αργούντα πλοία» στα λιµάνια.    

     Το επάγγελµα του ναυτικού θεωρούνταν προνοµιούχο ως προς την αµοιβή. 

Σύµφωνα µε τον Αµπατιέλο ακολουθούσε τις κλιµακώσεις της στεριάς. Ο µισθός του 

ναύτη πριν τη µείωση εξαιτίας της κρίσης ήταν 6 λίρες Αγγλίας και 7-7,30 στο πλέιτ, 

δηλαδή για µεγάλα ταξίδια εκτός Ευρώπης. Σε δραχµές δηλαδή ήταν από 3.300 ως 

3.800. Την ίδια περίοδο θεωρεί ότι ένας φορτοεκφορτωτής στον Πειραιά έπαιρνε 90 

δραχµές µεροκάµατο. Εξαιτίας της κρίσης, στα 1930 όπως είδαµε παραπάνω, 

επήλθαν µειώσεις στους µισθούς αυτούς, σύµφωνα µε τον Αµπατιέλο στο µισό κι 

επανήλθαν στα επίπεδα του 1929 από το 1935 και µέχρι τις παραµονές του β 

παγκοσµίου πολέµου 354. Φαίνεται κι η ανάκαµψη της ελληνικής ναυτιλίας από το 

1934, που έχει προβολή και στην αύξηση των µισθών. Ο νέος ρόλος του κράτους 

όµως, είχε διεθνώς, επεκτείνει τη συζήτηση για τη µέριµνα που θα όφειλε να λάβει 

και ποιους θα συµπεριλάµβανε. Κι επειδή η αναδιάρθρωση της παγκόσµιας ναυτιλίας 

και της συρρίκνωσης του παγκοσµίου εµπορίου είχε µειώσει τις λειτουργίες της, 

αποσκοπούσαν σε οφέλη από το κράτος. Η ανάκαµψη της ναυτιλίας συνέβη σε 

συνδυασµό µε τη γενικότερη ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Για το λόγο αυτό 

και οι εφοπλιστές ζητούσαν τη συνδροµή του κράτους, έστω σε επίπεδο καταστολής 

της εργατικής διαµαρτυρίας, αφού η άνοδος και µαζικοποίηση του εργατικού 

κινήµατος, είχε σκληρύνει τη στάση των αστικών στρωµάτων. Στα 1934 στη 

συζήτηση για τον προϋπολογισµό αναφέρεται ότι και τα δύο σκέλη υπερέβησαν το 

                                                 
352 Αντώνης Αµπατιέλος Μια ζωή στον αγώνα µε µετερίζι το ελληνικό καράβι, ο.π. , σελ 33- 34 
353 ∆ΕΒΕΠ , Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1932, σελ 2805 
354 Αντώνης Αµπατιέλος Μια ζωή στον αγώνα µε µετερίζι το ελληνικό καράβι, ο.π. , σελ 57 
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δισεκατοµµύριο, αλλά δε δίνονται τίποτα από τα υποσχεθέντα µε βάση τον 

προεκλογικό λόγο του Τσαλδάρη το Μάρτη του 1933. Κι ενώ υποστηρίζουν τα 

αστικά στρώµατα, η αγγλική ναυτιλία χορηγήθηκε όπως εξήγγειλε ο υπουργός 

εµπορίου κατά 2 εκ λίρες, η ελληνική κυβέρνηση αδιαφορεί. Αφού δεν περίµενε να 

κάνει κάποια χορηγία τουλάχιστον να «λάβη δρακόντεια µέτρα δια να πατάξη την 

έκνοµον κατάστασι», που υπάρχουν σε λιµάνια της Ελλάδας 355. Η συζήτηση γύρω 

από την κρατική παρέµβαση φαίνεται ότι ήταν σε ένταση σε όλους τους τοµείς κι από 

όλες τις πλευρές της παραγωγικής διαδικασίας ως αποτέλεσµα στην κρίση. Τα 

αστικά στρώµατα γνώριζαν ότι θα επέλθει κοινωνική δυσαρέσκεια κι αναταραχή, 

εξαιτίας της ανεργίας και της περικοπής των µισθών, στα εργατικά στρώµατα κι 

εποµένως ζητούσαν την κρατική συνδροµή για την επιβολή της κοινωνικής ειρήνης. 

Παράλληλα, είχαν κι οικονοµικά οφέλη που ήθελαν να αποκοµίσουν από τις 

αυξηµένες λειτουργίες του κράτους στην οικονοµία, είτε µε την απευθείας 

επιχορήγηση, είτε µε την ανάθεση απευθείας εργασιών, είτε µε το γενικότερο κλίµα 

διεξαγωγής του εµπορίου κι άρα και ης ναυτιλίας, µέσω των διακρατικών συµφωνιών, 

που αν και δεν είχαν απαραίτητα άµεσα αποτελέσµατα, λειτουργούσαν κι ως 

προποµπός για την επέκταση των εργασιών της ναυτιλίας. 

    Η κρατική παρέµβαση όµως σε όλα αυτά τα επίπεδα είχε φέρει στην εξουσία τα 

συντηρητικά στρώµατα, που φαίνεται να ήθελαν πιο πολύ ένα ελεγχόµενο 

καπιταλισµό και δεν είχαν µακροπρόθεσµη πολιτική βούληση για την αναθεώρηση 

της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η 

κοντόφθαλµη ή υποτακτική προς ξένες δυνάµεις πολιτική της κυβέρνησης φαίνεται 

κι όταν απέρριψε στα 1935 τη συνέχιση της µελέτης και διερεύνησης των 

προϋποθέσεων για την κατασκευή τορπιλικών ανοιχτής θαλάσσης. Η κατασκευή 

αυτή θα έδινε κι εργασία στη σιδηροβιοµηχανία, η οποία λόγω της πτώσης της 

κίνησης των ατµοπλοίων είχε περιορίσει τις εργασίες της, αλλά κι οικονοµία θα είχε 

εξωτερικού συναλλάγµατος θα είχε το κράτος. Τα αστικά στρώµατα θεωρούσαν ότι 

το ανθρώπινο υλικό αφθονεί, αλλά επειδή δεν έχει επέλθει συνένωση σε µεγάλες 

επιχειρήσεις και λόγω του εξαντλητικού ανταγωνισµού, η σιδηροβιοµηχανία θα 

µπορούσε να εξελιχθεί, πόσο µάλλον που η µείωση των εισαγωγών µηχανηµάτων 

έδειξε τις ικανότητες του έλληνα τεχνίτη 356. Η ανάκαµψη της ελληνικής ναυτιλίας 

από την κρίση έγινε µε την ελληνική ιδιοτυπία, όχι της αναδιάρθρωσης στην ευνοϊκή 

                                                 
355 ∆ΕΒΕΠ , 5 Οκτωβρίου 1934 , σελ 33-34 
356

∆ΕΒΕΠ , 10 Αυγούστου 1935, σελ 373   
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συγκυρία της χαλάρωσης του διεθνούς ελέγχου στη χώρα, αλλά σε επέκταση των 

οικονοµικών δοµών και ορισµένων βελτιώσεων.  
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Κεφάλαιο τρίτο. ∆ιαφορετικές πολιτικές δράσεις κι εκδοχές για το 

ρόλο του κράτους στην αντιµετώπιση της κρίσης 

 

 

             Η κυβερνητική µεταβολή κι η ανάκαµψη από την οικονοµική κρίση 

 

     Οι δύο µεγάλες παρατάξεις που κυριάρχησαν στο µεσοπόλεµο επικαλύπτονταν 

ουσιαστικά σε ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. Οι επαγγελίες τους 

για το ρόλο του κράτους κι η διατήρηση του αστικού καθεστώτος, ως γνήσιο 

εκφραστή της εθνικής συγκρότησης, ανάπτυξης κι ολοκλήρωσης αποτελούσε κοινό 

γνώµονα της πολιτικής και των εξαγγελιών τους. Η καλύτερη πραγµάτωση αυτών 

των στόχων κι η διαχείριση και διατήρηση της πορείας του εθνικού συµφέροντος µε 

πολιτισµικούς και πολιτικούς όρους, επικάλυπτε σε µεγάλο βαθµό τις διαφορές τους. 

Η καλύτερη εξυπηρέτηση των εθνικών συµφερόντων κι η κατανόηση του διεθνούς 

περιβάλλοντος για την ενίσχυση της «µεγάλης ιδέας», που είχε αναδειχθεί βάση της 

εξωτερικής πολιτικής και των δύο παρατάξεων, και της απελευθέρωσης του 

αλύτρωτου ελληνισµού φαίνεται να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα του εθνικού 

διχασµού µεταξύ βενιζελικών και βασιλοφρόνων στα 1915-17.Οι διαφορές των δύο 

παρατάξεων, εµφανίζονταν και στην εσωτερική πολιτική και τα κοινωνικά 

στηρίγµατα που είχαν φάνηκαν και στις εκλογές του 1920, που η αντιβενιζελική 

παράταξη και το κόµµα που είχε µετονοµαστεί σε Λαϊκό κέρδισαν τις εκλογές του 

1920. Η εξέλιξη κι ανάπτυξη του καπιταλισµού απειλούσε τα µικροαστικά στρώµατα, 

τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες, τους επαγγελµατίες, αλλά και τους 

εργάτες και σε συνδυασµό µε την κοινωνική δυσαρέσκεια των πολεµικών 

συγκρούσεων οδήγησαν στην κυβερνητική µεταβολή 357 . Η στρατιωτική ήττα κι η 

µικρασιατική καταστροφή που την ακολούθησε, διαφοροποίησε την εθνική 

στρατηγική όπως προβαλλόταν από τις ηγετικές πολιτικές οµάδες, στρεφόµενη από 

τον επεκτατικό εθνικισµό στην εθνική ολοκλήρωση µέσα στα σύνορα όπως 

σχηµατοποιήθηκαν µετά τη συνθήκη της Λοζάννης στις 24 Ιουλίου 1923 και τη 

διακυβέρνηση του λαού.  

                                                 
357 Χρήστος Χατζηιωσήφ « Κοινοβούλιο και δικτατορία» , στο Χρήστος Χατζηιωσήφ(επίµ.) Ιστορία 
της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Ο µεσοπόλεµος 1922-1940.Β2 , Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2003 σελ 37-123 
˙ειδικά σελ 42-43 
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    Η στρατιωτική ήττα στα πεδία µαχών της Ανατολής κι η µικρασιατική 

καταστροφή αποδόθηκε στη βασιλόφρονα πολιτική ηγεσία και τον ίδιο το βασιλιά, 

ως προταιτίους της εθνικής καταστροφής. Η κυβέρνηση µε πρωθυπουργό το 

Γούναρη ανατράπηκε τον Αύγουστο του 1922. Η «επανάσταση» µε αρχηγό τον 

αντιµοναρχικό στρατηγό Πλαστήρα ανέλαβε την εξουσία σε µια προσπάθεια να 

περισώσει τον εθνικό ιστό. Παράλληλα, η «επανάστασις» του 1922 επιδίωξε και τη 

διάσωση του κύρους του στρατού, αποδίδοντας ακέραια την ευθύνη στους πολιτικούς, 

και κυρίως στην κυβέρνηση Γούναρη 358 . Η πολιτική της ήταν ουσιαστικά 

δικτατορική κι η επιδίωξή της η εκκαθάριση του στρατού και των πολιτικών από 

τους αντιβενιζελικούς αξιωµατικούς, αλλά κι η εγγραφή των προσφύγων στους 

εκλογικούς καταλόγους έτσι ώστε να είναι σίγουρη η νίκη των βενιζελικών στις 

εκλογές που θα προκηρυχθούν. Το µέλος της «επανάστασης» Στυλιανός Γονατάς, 

ανέλαβε την πρωθυπουργία και σχηµάτισε κυβέρνηση στις 11 Νοεµβρίου του 1922. 

Στις 15 Νοεµβρίου του 1922 εκτελέστηκαν οι έξι πολιτικοί και στρατιωτικοί 

εκπρόσωποι της αντιβενιζελικής παράταξης, απόδωσε µονοµερώς τις ευθύνες για τη 

µικρασιατική καταστροφή και στιγµάτισε την παράταξη από ην οποία προέρχονταν 

για εθνική προδοσία και µειοδοσία. Ταυτόχρονα όµως η βεβιασµένη δίκη κι η 

εκτέλεση απάλλασσαν στα µάτια πολλών Ελλήνων τους εκτελεσθέντες από τις 

πραγµατικές ευθύνες τους, αποενοχοποιώντας και θυµατοποιώντας τους 

εκτελεσθέντες και λειτούργησαν κατόπιν ως σύµβολο ενότητας της αντιβενιζελικής 

παράταξης 359 . Η προσωποποίηση των ευθυνών κι η πολιτική συζήτηση 

προσπαθούσε να αφήσει άθικτες τις δοµές του αστικού καθεστώτος και της 

εξωτερικής συµµαχίας της Ελλάδας. Η επιφανειακή πολιτική ζύµωση και η 

συσπείρωση γύρω από τις δύο αστικές παρατάξεις ως καλύτερων εκπροσώπων του 

«εθνικού συµφέροντος» στην αντιµετώπιση εξωτερικών κλυδωνισµών, προστάτευε 

µια συνολική κριτική των πολιτικών δοµών και στόχων του ελληνικού πολιτικού 

συστήµατος.  

   Η εσωτερική πολιτική της οικονοµικής ανάπτυξης εκφράστηκε µε την προσπάθεια 

φθηνότερου εργατικού κόστους στη βιοµηχανία κι η αντίδρασή της στη µεγάλη 

απεργία του Αυγούστου του 1923, που η επέµβαση του στρατού είχε ως συνέπεια το 

θάνατο και τραυµατισµό εργατών και προσφύγων στο Πασαλιµάνι του Πειραιά και 

πολλούς τραυµατίες, σηµατοδοτούσε τους άξονες της εργατικής πολιτικής, που 

                                                 
358 Γιάννης Ανδρικόπουλος Η δηµοκρατία του µεσοπολέµου 1922-1936 , Φυτράκης, Αθήνα,1987 ,σελ 7 
359 Χρήστος Χατζηιωσήφ « Κοινοβούλιο και δικτατορία» , ο.π. ,  σελ 46 
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ίσχυσε κατόπιν σε όλο το µεσοπόλεµο από τους πολιτικούς εκπροσώπους του 

ελληνικού αστισµού. Η συµµετοχή στην κυβέρνηση του βιοµήχανου Ανδρέα 

Χατζηκυριάκου, αποδείκνυε και τη συµµαχία της πολιτικής κι οικονοµικής εξουσίας, 

αλλά και την αντιµετώπιση των διεκδικήσεων του εργατικού κινήµατος. Η αποτυχία 

του κινήµατος των βασιλοφρόνων τον Οκτώβριο του 1923, ενίσχυσε ην προηγούµενη 

τάση για εκκαθάριση του στρατεύµατος και της δηµόσιας διοίκησης από τους 

αντιπάλους της βενιζελικής παράταξης 360 . Η αβασίλευτη δηµοκρατία, που 

καθιερώθηκε µε δηµοψήφισµα (70% υπέρ και 30% κατά της δηµοκρατίας), 

ανακηρύχθηκε στις 25 Μαρτίου 1924 κι επέδρασε στη µείωση της επιρροής της 

µοναρχικής παράταξης.  

   Οι επεµβάσεις  των στρατιωτικών στην πολιτική συνεχίστηκαν µε την άνοδο του 

στρατηγού Παγκάλου στα 1925 στην κεντρική εξουσία. Η βενιζελική παράταξη είχε 

ανοχή, αν όχι υποστήριξη, στη δικτατορία αυτή που ουσιαστικά συνέχισε το έργο της 

προηγούµενης. Άλλωστε, στις 26-6-1925 πήρε ψήφο εµπιστοσύνης από τη βουλή, 

ενώ στις 3-1-1926 ανακήρυξε επίσηµα δικτατορία στηριγµένος στο στρατό. Το 

εργατικό κίνηµα επί Παγκάλου γνώρισε διώξεις και θέσπισε την εκτόπιση των 

πολιτικών του αντιπάλων χωρίς προηγούµενη δικαστική απόφαση, τιµωρώντας όχι 

απαραίτητα συγκεκριµένες ενέργειες εναντίον του καθεστώτος, αλλά και την 

πρόθεση όσων έκριναν «υπόπτους» ή «επικίνδυνους» 361. Σε επιστολή προς το Ε.Κ.Π. 

της Εργατικής Βοήθειας γίνεται έκκληση για τη σωτηρία των εξορίστων και ζητά να 

ψηφιστεί ένα κονδύλιο, γιατί «εξήντα εργάτες εξόριστοι στα νησιά κινδυνεύουν να 

πεθάνουν από την πείνα… Μόνο έτσι θα αγοραστεί ψωµί και θα γλιτώσουν» 362.  Το 

εργατικό κίνηµα συνέχισε να υφίσταται διώξεις κι ο «αντικοµµουνισµός», ως 

ιδεολογικό στήριγµα του αστικού καθεστώτος,  αποτελούσε το σηµείο επαφής των 

δύο παρατάξεων και του στρατού και τη συνισταµένη της διακυβέρνησης της χώρας. 

Η ανατροπή του Παγκάλου από τον Κονδύλη στις 22 Αυγούστου του 1926, µε 

στρατιωτικό κίνηµα δηλαδή, κι όχι µε λαϊκή κινητοποίηση, ξαναέδωσε την κεντρικά 

δοµηµένη εξουσία στους πολιτικούς, οι οποίοι είχαν αποσύρει την υποστήριξή τους. 

Οι εκλογές της 7 Νοεµβρίου 1926 έγιναν µε το σύστηµα της απλής αναλογικής και 

προέκυψε «οικουµενική» κυβέρνηση(συνεργασία Φιλελευθέρων-Λαϊκού κόµµατος) 

                                                 
360 Χρήστος Χατζηιωσήφ « Κοινοβούλιο και δικτατορία»   ο.π. , σελ 58-60 
361 Νίκος Αλιβιζάτος Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση (1922-1974) , Θεµέλιο , Αθήνα, 1983, σελ 345-346 
362 Ποικίλα έγγραφα κι αλληλογραφία του Ε.Κ.Π. , στο φάκελο Α1 ( Ι ) του αρχείου του Ε.Κ.Π. , 20-4-
1926 
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υπό το Ζαϊµη την 1η ∆εκεµβρίου 1926 363. Η κυβέρνηση που προέκυψε ασχολήθηκε 

µε ζητήµατα οικονοµικής σταθεροποίησης, αλλά κι και θέµατα που αφορούσαν τον 

εργατικό συνδικαλισµό και κυρίως το εργατικό κίνηµα. 

   Η συνεργασία των δύο παρατάξεων φάνηκε να διεύρυνε και να προώθησε την 

αποκέντρωση του πολιτικού συστήµατος. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να ήταν κι η 

καθιέρωση της γερουσίας τον Ιούνιο του 1926. Όµως, η σύµπνοια κι η συνεργασία 

των δύο παρατάξεων φαίνεται να είχε ωφελιµιστικά πολιτικά κίνητρα και κοµµατικές 

επιδιώξεις. Τα πάθη του διχασµού δεν είχαν εκτονωθεί. Οι Φιλελεύθεροι ήθελαν να 

αποσπάσουν τη συναίνεση των αντιβενιζελικών στην αβασίλευτη δηµοκρατία. Οι 

Λαϊκοί από την άλλη στόχευαν στην επαναφορά στο στράτευµα των αντιβενιζελικών 

στρατιωτικών. Ο «αντικοµµουνισµός» όµως αποτελούσε την κοινή ιδεολογική 

συνισταµένη των αστικών στρωµάτων, διαφοροποιώντας όµως ως ένα σηµείο τους 

τρόπους αντιµετώπισής του. Ο αστικός τύπος ζητούσε την προστασία και τη λήψη 

µέτρων εναντίον της εξάπλωσης της κοµµουνιστικής ιδεολογίας, πόσο µάλλον όταν 

εκλέχθηκε πρόεδρος της οµοσπονδίας διδασκάλων κοµµουνιστής. «Το κράτος 

απησχοληµένον εις µύρια όσα ζητήµατα, κατά το µάλλον και ήττον σπουδαία άτινα 

του εκληρονόµησαν υπερδεκαετείς πολέµοι και µία καταστροφή εις τα µικρασιατικά 

πεδία δεν αντιλαµβάνεται έναν κίνδυνον σοβαρότατον ο οποίος απειλεί τις βάσεις 

του…ο κοµµουνισµός έχει εισχωρήσει στις εργατικές- δηµοσιοϋπαλληλικές τάξεις κι 

απειλεί να ανατρέψει τα πάντα…Αιχµάλωτο της ίδιας του αδυναµίας και 

µοιρολατρικώς αποδέχεται να του υποσκάπτουν αυτά τα βάθρα της υποστάσεώς του 

και δεν κινείται ειµή πλαδαρώς και τόσον ώστε να γελοιοποιείται µάλλον ή να 

επιτυγχάνει τι θετικόν. Η εξακολούθησις της κρατικής αδιαφορίας αποτελεί 

έγκληµα…Κανένα µέτρο οσοδήποτε σκληρό κι αν ληφθεί δεν θα είναι 

αποκρουστικόν, αρκεί να µην είναι άστοχον, αλλά αποτελεσµατικόν» 364. Η σύνδεση 

των προβληµάτων που αντιµετώπιζαν τα εργατικά στρώµατα κι η ανεργία εξαιτίας 

των άφθονων εργατικών χεριών, ήταν τα αίτια που σύµφωνα µε τον τοπικό αστικό 

τύπο έβρισκε πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης η κοµουνιστική ιδεολογία. Η προστασία 

του καθεστώτος ανατέθηκε στο κράτος, έστω κι αν χρησιµοποιούσε κατασταλτικά 

µέτρα. Οι συζητήσεις δηλαδή για την προστασία της καπιταλιστικής οικονοµίας, αν 
                                                 
363 Φιλελεύθεροι Καφαντάρη-Μιχαλακόπουλου31,63% των ψήφων και 102 έδρες, Λαϊκοί Τσαλδάρη 
20,77% των ψήφων και 60 βουλευτές, Ελευθερόφρονες Μεταξά 15,76% και 51 έδρες, ∆ηµοκρατικοί 
6,48% και 17 έδρες και Κ.Κ.Ε. 4,3% και 10 έδρες. Συνολικά η βενιζελογενής παράταξη πήρε 446.472 
ψήφους, 46,59% και 143 έδρες σε σύνολο 286 και η αντιβενιζελική 399.344 ψήφους και 127 έδρες στο 
Γιάννης Ανδρικόπουλος Η δηµοκρατία του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 33-34 
364 Θάρρος 11-5-1927 
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και δεν υπήρχε ιδιαίτερος κίνδυνος, συµπεριλάµβαναν τη ριζοσπαστικοποίηση των 

εργατικών και λαϊκών κινηµάτων, χωρίς απαραίτητα να έχουν ως βάση την 

κοµµουνιστική ιδεολογία. Κι έτσι φαίνεται στον «αντικοµµουνισµό» να 

περιλαµβάνονται περισσότερες κοινωνικές και πολιτικές δράσεις. 

     Οι διεργασίες και οι µηχανισµοί αντιµετώπισης του λαϊκού κινήµατος είχαν 

αρχίσει πολύ νωρίτερα από τη ψήφιση του»ιδιώνυµου» αδικήµατος. Η επιτυχία της 

επανάστασης στη Ρωσία είχε προβληµατίσει την ευρωπαϊκή και συνάµα την 

ελληνική αστική τάξη. Η συστράτευση των πολιτικών ηγεσιών σε αυτή την 

κατεύθυνση ήταν αναµενόµενη, ήδη από την αποστολή εκστρατευτικού σώµατος 

στην Ουκρανία από το 1919. Σε συνδυασµό µε πολιτισµικούς λόγους και κοινωνικές 

πρακτικές, όπως ήταν η εξύµνηση της µικροϊδιοκτησίας και της «µεσαίας τάξης», 

προώθησαν τη σχηµατοποίηση της έννοιας του «αντικοµµουνισµού» και την 

προέβαλαν στους τρόπους δράσης, κι όχι µόνο στην πολιτική άποψη. Το κράτος 

«είνε υπεύθυνον δια την προστασίαν της ζωής και της περιουσίας των πολιτών…∆εν 

είνε δυνατόν να αφεθεί ο Λαός ανυπεράσπιστος στις επιθέσεις των ταραχοποιών. Το 

κράτος έχει υποχρέωση ιερή όπως δια παντός µέσου επιβάλλει την νόµιµον τάξιν 

πραγµάτων και περιφρουρήσει αυτή. Εις τοιαύτας στιγµάς κανένα µέτρο δεν είνε 

υπερβολικό ή απαγορευµένο» 365 . Κατά αυτό τον τρόπο τα αστικά στρώµατα 

κινδυνολογούσαν και προσπαθούσαν να αποτρέψουν την επέκταση της «µόλυνσης», 

η οποία φαίνεται να περιβάλλει πλέον όλες τις «τάξεις, εργατικές και µικροαστικές» 

κι απειλεί να αποσυνθέσει κράτος και κοινωνία» 366 . Ο «λαός» επίσης είχε 

πολιτικοποιηθεί και εµπλουτιστεί µε ηθικές αρετές και ιδεολογικές κατασκευές για 

τη συντήρηση του αστικού καθεστώτος. Η περίσφυξη των εξουσιών υποδηλώνει και 

την αγωνία των αστικών στρωµάτων και των διανοουµένων του για τις λαϊκές 

κινητοποιήσεις και την επιβολή της τάξης αλλά και την αφορµή για να σκληρύνει τα 

στάση του απέναντι στην κοινωνική δυσαρέσκεια εξαιτίας της οικονοµική της 

πολιτικής.    

     Στην οικονοµική πολιτική προσπάθησε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισµό και 

την ενίσχυση της παραγωγής. Η εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, αλλά κυρίως η 

πάγια τακτική για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, µέσω του δανεισµού, 

υποχρέωσε την κυβέρνηση να ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Η αύξηση των φόρων 

και η µείωση ων κρατικών δαπανών, προέκτεινε την οικονοµική δυσπραγία των 

                                                 
365 Θάρρος 30-5-1927, σελ 1 
366 Θάρρος 9-7-1927 , σελ 1 
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εργατικών, αλλά και των µικροαστικών στρωµάτων. Ο προϋπολογισµός του 1927-

1928 είχε περίσσευµα 367. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού επιτυγχανόταν µέσω 

της µείωσης κρατικών δαπανών, αυστηρών οικονοµιών κι επιβολής νέων 

φορολογιών, που έπλητταν τα λαϊκά στρώµατα 368 .Η προσπάθεια σταθεροποίησης 

της δραχµής κι ο περιορισµός των κρατικών δαπανών έγινε αιχµή της οικονοµικής 

πολιτικής και συνεχίστηκε κι από την επόµενη κυβέρνηση µε ιδιαίτερη ένταση.  

   Η υπεράσπιση της νοµισµατικής σταθερότητας ήταν αίτηµα και των αστικών 

στρωµάτων. Θεωρούσαν ότι αποτελεί το οικονοµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

οικονοµίας, η οποία ήδη από τα 1927 χαρακτηρίζεται ότι βρίσκεται σε κρίση. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι συνδέοντας την οικονοµική πορεία µε την εξυπηρέτηση 

του εθνικού συµφέροντος, δίνοντας το υπόβαθρο για τη διεξαγωγή της πολιτικής, 

χρησιµοποιώντας την κρίση ως πρόσχηµα. Να αναφέρω ότι εκείνη την περίοδο οι 

αστικές δοµές της ελληνικής οικονοµίας είχαν γνωρίσει ανάπτυξη. Εποµένως η 

οικονοµική κρίση αποκτά το χαρακτήρα συµβόλου, που οδηγεί σε συγκεκριµένες 

πολιτικές δράσεις κι αντιδράσεις. Ήδη από το τέλος το 1927, οι εργοδότες 

αποτιµούσαν την ελληνική οικονοµία ότι βρίσκεται σε κρίση. «Βεβαίως η 

οικονοµική κρίση εξ ης πάσχει και η Ελλάς, απότοκος της µεγάλης θυέλλης, ήτις 

ανεστάτωσε µεταπολεµικώς τας πλείστας των Ευρωπαϊκών χωρών και ήτις εις εµάς 

βαρύτερον αντίκτυπον, , λόγω των ειδικών συµφορών αίτινες µας έπληξαν, δεν 

δύναται να λεχθεί ότι παρήλθεν». Η κρίση αυτή θεωρούν ότι έπληξε όλο το λαό κι 

αποδίδουν σε πολιτισµικές κατασκευές και ηθικές αρετές του ελληνικού λαού, όπως 

η καρτερικότητα η αισιοδοξία και τη ζωτικότητα που διέκρινε πάντοτε την 

Ελληνικήν φυλήν» την αντιµετώπιση των δύσκολων στιγµών. Καταλήγουν 

συµπεραίνοτας ότι η «πλήρις αποκατάστασις του Κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος» 

οφείλεται στον «πατριωτισµόν των πολιτικών της Χώρας» κι απόδειξη αυτού 

θεωρούν την υποδοχή που «έτυχε παρά της Κ.Τ.Ε. η αίτησις περί εγκρίσεως του 

τριµερούς δανείου» 369. Η κρίση, έχοντας ως νόηµα την παροδικότητα και την 

κρισιµότητα της αντιµετώπισης της, παράγει πολιτικές διαχειρίσεις συγκεκριµένες 

και όσο το δυνατόν αδιαπραγµάτευτες. Εξυπηρετώντας τα ταξικά της συµφέροντα η 

αστική τάξη, προσδοκώντας να διαµορφώσει το οικονοµικό, πολιτικό, µε όλες  τις 

συνέπειες που υφίστανται τα λαϊκά στρώµατα, επιδίωξε να καταστήσει αντικειµενική 

                                                 
367 ∆ηµήτρης Λιβιεράτος Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα (1927-1931), τόµος γ , Κοµµούνα, 1987, σελ 
14 
368 Θάρρος 2-6-1927 , σελ 1 
369 ∆ΕΒΕΠ , ∆εκέµβριος 1927, σελ 1777 
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την «οικονοµική κρίση» ως έννοια και λόγο κι εποµένως συγκεκριµένες πολιτικές 

στην οικονοµία για το ξεπέρασµά της. Η κρίση εποµένως δε λογίζεται µόνο ως 

οικονοµικό µέγεθος, αλλά κυρίως ως νόηµα. Για αυτό την κατασκεύασε πριν την 

οικουµενική εκδήλωσή της.     

    Η «οικουµενική» κυβέρνηση ουσιαστικά είχε διαλυθεί µε την αποχώρηση του 

Λαϊκού κόµµατος στις 12-8-1927, αν κι οι Ελευθερόφρονες του Μεταξά παρέµεναν 

στην κυβέρνηση. Ο Βενιζέλος ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 4 Ιουλίου 1928 και 

προκήρυξε εκλογές για τις 19 Αυγούστου του 1928, τις οποίες κέρδισε µε µεγάλη 

πλειοψηφία και σχηµάτισε ισχυρή κυβέρνηση 370. Η ισχυρή κυβέρνηση είχε τη 

δύναµη για να ψηφίσει µέτρα περιορισµού τα συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης 

του εργατικού κινήµατος, αλλά και να στηρίξει την οικονοµική πολιτική της 

σταθεροποίησης του νοµίσµατος και της δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Ο νόµος 

4229, το γνωστό «ιδιώνυµο», για τον περιορισµό του «κοµµουνιστικού κινδύνου», 

ψηφίστηκε στις 25-6-1929. Στο πρώτο άρθρο του ανέφερε ότι επισύρεται η ποινή της 

φυλάκισης από έξι µήνες ως πέντε έτη, καθώς κι η εκτόπιση ως δύο χρόνια, σε 

οποιοδήποτε επεδίωκε «την εφαρµογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια 

βιαίων µέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήµατος και την απόσπασιν 

µέρους εκ του όλου της επικράτειας ή ενεργούσε σχετικόν «προσηλυτισµόν» ή 

προκαλούσε ταραχές και συγκρούσεις, εκµεταλλευόµενος απεργία ή λοκ άουτ» 371. Η 

ποινικοποίηση της σκέψης, κι όχι αναγκαστικά των ενεργειών, ήταν η θεσµική 

αποτύπωση της πιο συντηρητικής κυβέρνησης Βενιζέλου. Αποτελούσε όµως 

συνέχεια της αντιµετώπισης του εργατικού κινήµατος και µε κοινοβουλευτικό 

προκάλυµµα, παραβιάζοντας µάλιστα τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία της 

έκφρασης και περιορίζοντας το δικαιώµατος του «συνέρχεσθαι» και 

«συνεταιρίζεσθαι». Η πολιτική δράση όµως, στις αστικές δηµοκρατίες, έπρεπε να 

έχει πολιτικές απαντήσεις. Η εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής από τις αρχές του 

1928, που εκλογίκευε κι άρα περιόριζε τις κρατικές δαπάνες ήταν υπαίτιες για τη 

ψήφιση του νόµου αυτού, αφού τα αποτελέσµατά της για τις συνθήκες διαβίωσης 

των λαϊκών στρωµάτων θα ήταν δυσάρεστες. Η  αστική τάξη κι η κυβέρνηση αντί να 

ακολουθήσουν το δρόµο των µεταρρυθµίσεων για να επιλύσουν τις διεκδικήσεις των 

λαϊκών στρωµάτων, επέλεξαν το δρόµο µε τις µικρότερες θυσίες, δηλαδή την 

                                                 
370 Φιλελεύθεροι 61% , Λαϊκό 23,9% µε 19 έδρες, Μεταξάς 5,3% και 1 έδρα και Κ.Κ.Ε 1,41% και 
καµία έδρα. Ουσιαστικά η βενιζελική παράταξη µαζί µε τους υποστηρικτές της είχε 223 βουλευτές σε 
σύνολο 250 Γ̇ίαννης Ανδρικόπουλος Ο.π. , σελ 39-40 
371 Άρθρο 1, παράγραφος 1 του νόµου 4229/1929 στο Νίκος Αλιβιζάτος Ο.π. , σελ 355-356 
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αντίδραση και την καταστολή 372. Η οικονοµική πολιτική που επέλεξε η κυβέρνηση, 

έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ευµένεια στις χρηµαταγορές και η ηρεµότερη 

εργασιακή ειρήνη, που αφορούσε και µεγάλες ξένες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνταν στη χώρα, κατεύθυναν τη δράση της. 

    Ο περιορισµός των κρατικών δαπανών, της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού και 

της εξεύρεσης χρηµατικών πόρων µέσω του εξωτερικού δανεισµού, είχε αναδειχθεί 

σε πρώτο µέληµα των κυβερνήσεων µετά το 1922. Οι πολιτικές ηγεσίες έβλεπαν την 

υπεράσπιση του νοµίσµατος ως πατριωτικό καθήκον 373. Η έναρξη της λειτουργίας 

της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1928 είχε συµβάλει σε αυτή την κατεύθυνση και 

στον περιορισµό της εξαγωγής συναλλάγµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αρχίσει 

τη λειτουργία της στις 14 Μαίου 1928, δυο µέρες µετά την επίσηµη σταθεροποίηση 

της δραχµής, ενώ προηγουµένως είχε πετύχει το δάνειο σταθεροποίησης στο Λονδίνο 

και τη Νέα Υόρκη, ύψους 9 εκ λιρών. Η ίδρυσή της αποτελούσε µέρος της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής της ΚτΕ και της εκλογίκευσης των κρατικών δαπανών, όχι 

µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες 374. Στον προϋπολογισµό του 1928 

επιχειρήθηκε η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού κι ο διακανονισµός του 

κυµαινόµενου χρέους. Παράλληλα το νέο δάνειο θα ονοµαζόταν «σταθεροποίησης», 

έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η σταθεροποίηση του νοµίσµατος. Παράλληλα, θα 

αποδιδόταν στην Ε.Τ.Ε. µέρος του  χρέους που όφειλε το ελληνικό δηµόσιο, έτσι 

ώστε να κινητοποιηθεί η ανάπτυξη της οικονοµίας 375. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η 

σύνδεση της νοµισµατικής κυκλοφορίας µε τον κανόνα του χρυσού, που εξασφάλιζε 

τις διεθνείς συναλλαγές και τις βάσεις του ελεύθερου εµπορίου.  

     Ο κανόνας του χρυσού αποτέλεσε µια προσπάθεια επαναφοράς στην προπολεµική 

τάξη πραγµάτων, του ελεύθερου ανταγωνισµού. Αλλά στην Ελλάδα αποτέλεσε τη 

βάση για την είσοδο στις διεθνείς αγορές. Και τα αστικά στρώµατα µετά την 

εκδήλωση της κρίσης και της στάσης πληρωµών στα 1932 αναγνωρίζουν µε 

αυτοκριτική διάθεση «που εστηρίχθηµεν δια να παραδεχθώµεν κατά 1928 το 

χρυσούν κανόνα; Απλούστατα, εις τον αιώνιον και εύκολον κατά την εποχήν εκείνην 

δανεισµόν. Ασυγχώρητος τωόντι πολιτική, ητις µας ανάγκαζε να ξοδύοµεν το τρίτον 

του ελληνικού προϋπολογισµού δια την τοκοχρεωλυτικήν εξυπηρέτησιν µε 
                                                 
372 Νίκος Αλιβιζάτος Ο.π. , σελ 385-386 
373 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 37 
374 Της Αυστρίας, Ουγγαρίας, Εσθονίας, Ντάντσιχ, Βουλγαρίας ˙ δες Όλγα Χριστοδουλάκη «Η 
τραπεζική µεταρρύθµιση και η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος» , στο Χρήστος Χατζηιωσήφ(επιµ.) 
Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Ο µεσοπόλεµος. Β1 , ο.π. , σελ 251-267˙ εισικά σελ 252 
375 Χρονογράφος 11-1-1928 , σελ 1 
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φορολογική επιβάρυνσιν του ελληνικού λαού. όταν στέρεψε η πηγή, ανακαλύφθηκε 

η ασθένεια, που οδήγησαν στην αναστολή πληρωµών» 376. Η στρατηγική στην 

κεντρική οικονοµική πολιτική των αστικών στρωµάτων µε τις κυβερνητικές επιλογές, 

είναι σε άµεση συσχέτιση.  

    Η οικονοµική πολιτική είχε αντικειµενικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο κι 

εξασφάλιζε τη δηµοσιονοµική και νοµισµατική σταθερότητα κι αποτελούσε και 

στήριγµα των προσπαθειών για συνέχιση της αναπαραγωγής του οικονοµικού και 

κοινωνικού συστήµατος µέσω του εξωτερικού δανεισµού. Η πολιτική έχασε κάπως 

την αυτονοµία της κι έγινε διαχειριστής οικονοµικών δογµάτων, αφού η τράπεζα 

λειτουργούσε µε χρηµατιστικούς όρους, κι όχι µε βάση τις ανάγκες του πληθυσµού. 

Μέρος του καταπιστεύµατος της Τράπεζας της Ελλάδος υπολογιζόταν για την 

εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους, έτσι ώστε να συνεχιστεί η πολιτική του 

δανεισµού, και ότι περίσσευε προοριζόταν για την άσκηση της οικονοµικής πολιτικής.  

Αυτό φαίνεται κι από την αύξηση των πιστώσεων και της συµµετοχής της Ε.Τ.Ε. στη 

βιοµηχανία, και κυρίως η προτίµησή της σε µεγάλες εταιρείες. Από το 1930, 

απαλλαγµένη από το εκδοτικό προνόµιο και βέβαιη ότι δε θα έρθουν ξένα κεφάλαια 

στην Ελλάδα, η Ε.Τ.Ε. έστρεψε οριστικά το ενδιαφέρον της στη βιοµηχανία, και 

µάλιστα συνετέλεσε στη µεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής σε µεγάλες 

µονάδες 377. Η αύξηση του χρηµατιστικού κεφαλαίου σε µία χώρα της περιφέρειας 

όπως η Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε ουσιαστικά µε αυτούς τους όρους και τη 

συµµετοχή των διεθνών, αλλά και των εγχώριων τραπεζιτών στην εσωτερική 

οικονοµική πολιτική. Η κρίση ευνόησε την ανάπτυξή του, καθώς και την ανάπτυξη 

της βιοµηχανίας, που άρχισε να θεωρείται ως παράγοντας εκτόνωσης της ανεργίας κι 

εξυπηρέτησης της εγχώριας κατανάλωσης. Η Εθνική Τράπεζα µετατρεπόταν σε 

κύριο άξονα της συγκέντρωσης του ελληνικού κεφαλαίου και µαζί µε τους µεγάλους 

βιοµηχάνους είχε βαρύνοντα λόγο στη χάραξη της οικονοµικής πολιτικής 378. 

   Η αποκατάσταση του προσφυγικού πληθυσµού κι η διεθνής θέση της Ελλάδας , 

επέκτεινε την πολιτική δανεισµού. Αυτό είχε αντίκτυπο και στην κυβερνητική 

πολιτική και την εκχώρηση δικαιωµάτων στους δανειστές, µέσω της άσκησης της 

οικονοµικής πολιτικής.  Ο φόβος µήπως χαθούν και τα κεκτηµένα εδάφη κι ο 

µονοδιάστατος προσανατολισµός για την προσφυγική εγκατάσταση, είχε τις 

                                                 
376 ∆ΕΒΕΠ , Ιούλιος -8 Αυγούστου 1932 , σελ 2889 
377 Μαργαρίτα ∆ρίτσα Βιοµηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 270-272 
378 Χρήστος Χατζηιωσήφ «Κοινοβούλιο και δικτατορία» , Ο.π. , σελ 108 
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συνέπειές της στην εξωτερική πολιτική. Η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάννης 

στα 1923, περιόρισε κάπως τους φόβους για την εθνική επικράτεια, αλλά όχι την 

πολιτική του υπέρµετρου δανεισµού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο µεσοπόλεµο και 

µέχρι το 1932, οπότε ουσιαστικά διακόπηκε η εισροή ξένου κεφαλαίου, είχαν 

συναφθεί 16 µακροχρόνια δάνεια ονοµαστικού κεφαλαίου 48,6 εκ. λιρών, ποσό 

αρκετά µεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι το ετήσιο εθνικό εισόδηµα δε ξεπέρασε 

κατά τη διάρκεια αυτή τις 130εκ λίρες 379. Φαίνεται ότι σε αυτό το σηµείο οι δύο 

παρατάξεις επικαλύπτονταν. Η εξεύρεση κεφαλαίων µέσω του εξωτερικού δανεισµού 

ήταν πάγιο αίτηµα και των εργοδοτών. Τα παραγωγικά έργα εκτελούνταν µε 

κεφάλαια δανεικά στα οποία συµµετείχαν ξένες εταιρείες κι η ενέργεια ουσιαστικά 

ήταν στα χέρια υπηκόων των δανειστριών χωρών. Αυτή φαίνεται άλλωστε να ήταν η 

επιλογή και των πιστωτριών χωρών, η επέκταση δηλαδή της επιρροής τους µέσω του 

δανεισµού που λειτουργούσε ως προποµπός για την εισροή ξένων κεφαλαίων που 

λειτουργούσαν για την απόκτηση εταιρειών κοινής ωφελείας κι ανάπτυξης των 

αστικών υποδοµών της χώρας. Οι συµβάσεις µε τη ξένη εταιρεία Πάουερ για την 

ηλεκτροδότηση και την ηλεκτροκίνηση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 

πρωτεύουσας, µε την Ούλεν για την υδροδότηση της Αθήνας και του Πειραιά 

αποτελούν τέτοια παραδείγµατα. Από την κυβέρνηση Βενιζέλου ο δανεισµός 

θεωρούνταν προαπαιτούµενο της οικονοµικής ανάπτυξης 380 . Η πολιτική των 

δανειστών και των  προηγµένων χωρών που τις συµπεριλάµβαναν δηλαδή ότι τα 

δάνεια αφορούσαν την επέκταση του ξένου κεφαλαίου στις χώρες της περιφέρειας µε 

την εξεύρεση δανείων στις ίδιες αυτές χώρες. Παράλληλα, προσπαθούσαν να 

εξασφαλίσουν και φθηνό εργατικό δυναµικό και εξασθένηση των εργατικών 

διεκδικήσεων, αφού για παράδειγµα στην Ούλεν περίπου το 98% των 1560 

εργαζοµένων ήταν Έλληνες 381. Η διπλή εξάρτηση εκφραζόταν και στις κυβερνητικές 

επιλογές, που ουσιαστικά αποτελούσαν προβολή των πολιτικών προστασιών του 

κεφαλαίου αυτών των χωρών, αλλά και των χρηµατιστών, οι οποίοι ήταν οι 

δανειστές.  

     Σε αυτή την εξωτερική πολιτική, που αποτελούσε βάση και για την εσωτερική 

διακυβέρνηση, οφείλονται ή µε βάση αυτή δικαιολογήθηκαν και κυβερνητικές 
                                                 
379 Ιωάννα Πεπέλαση Μινόγλου «Ο Βενιζέλος και το ξένο κεφάλαιο» , στο Συµπόσιο για το Βενιζέλο, 
πρακτικά , Αθήνα, 1988 , σελ 145-168 ε̇ιδικά σελ 145 
380 «Όλα τα κράτη έχουν ανάγκη και νέων δανείων δια να µπορέσουν να πάνε µπροστά», Εφηµερίς 
συζητήσεων της Γερουσίας, Συνεδρίαση 28-1-11930 στο Στέφανος Στεφάνου Πολιτική Υποθήκη 
Ελευθέριου Βενιζέλου ανθολογηθείσα  από τα κείµενα αυτού , ο.π. , σελ 339 
381 Θάρρος 29-11-1927 
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πολιτικές τόσο στην αποκατάσταση των προσφύγων, όσο και στην αντιµετώπιση των 

εργατικών διεκδικήσεων. Πόροι της ελληνικής οικονοµίας δε χρησιµοποιήθηκαν ή 

δεν ήταν στις διαθέσεις των κυβερνήσεων να υποστηρίξουν την προσφυγική 

αποκατάσταση των προσφύγων. Η λύση δόθηκε µε την καταφυγή στον εξωτερικό 

δανεισµό, αλλά κυρίως στην πολιτική διαχείριση αυτών των δανείων 382. Φυσικά τα 

δάνεια αποτέλεσαν επωφελή πράξη και για τους δανειστές και ήταν από τους 

παράγοντες που µορφοποίησαν τον τρόπο αποκατάστασης των προσφύγων. Η γνώµη 

ότι η Ελλάδα ήταν µικρή χώρα και δεν άντεχε τους κλυδωνισµούς που είχε επιφέρει ο 

πόλεµος, οδήγησε σε µειονεκτική διαπραγµατευτική θέση µε τους εξωτερικούς 

δανειστές, αλλά και την αξιοποίηση των δανείων σε αµφίβολες αναπτυξιακές 

διαδικασίες, µε υπέρµετρο κόστος κι εσωτερική πολιτική που προωθούσε τις 

διαιρέσεις του κοινωνικού ιστού. Η µη εξεύρεση πρώτων υλών κι ενέργειας, καθώς 

κι η µη αξιοποίηση πόρων που υπήρχαν στην ελληνική οικονοµία για ανάπτυξη 

συνέβαλε σε αυτό. Οι συγκρούσεις µεταξύ γηγενών και προσφύγων που 

εµφανίστηκαν από την πρώτη στιγµή της εισροής τους στη χώρα, ενισχύθηκαν κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, όταν κάθε εξήγηση της οικονοµικής δυσπραγίας 

αποδιδόταν σε αυτούς. Η εικόνα του πρόσφυγα ήταν στη συνείδηση του ντόπιου 

εικόνα µισητή 383. Όταν έκλεισε βιαστικά η συζήτηση για τις ευθύνες του κράτους 

και περιόρισε την κριτική για τη δεδοµένη ανάπτυξη των αστικών λειτουργιών της 

οικονοµίας όχι στην πολιτική διαχείριση της ανάπτυξης, αλλά σε µικροπολιτικούς 

λόγους και στην ανάπτυξη του χρηµατιστικού κεφαλαίου, λειτουργούσε ακόµη 

περισσότερο προς την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού. Η εξυπηρέτηση ιδιοτελών 

συµφερόντων κι η εµπέδωση της καπιταλιστικής διαδικασίας προκαλούσε 

διαχωρισµούς κι ιεραρχικά δοµηµένες κοινωνικές σχέσεις µε βάση το φύλο, τη φυλή, 

την τάξη, την τοπικότητα.      

    Στην οικονοµική πολιτική η κυβέρνηση του Βενιζέλου του 1928-1932, θέλησε να 

προωθήσει µια πολιτική οικονοµικού «εκσυγχρονισµού», επηρεασµένη κι από τις 

απόψεις πολιτικής οικονοµίας των δανειστριών χωρών. Άλλωστε, η κυβέρνηση των 

Φιλελευθέρων στα 1928-1932 ήταν έτοιµη να δεχθεί κάθε περιορισµό για την 

εξασφάλιση ξένου κεφαλαίου στη χώρα 384.  Η λειτουργία της τράπεζας της Ελλάδας 

κι η προσπάθεια σταθεροποίησης του νοµίσµατος ήταν προϋπόθεση για την 
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πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές. Αυτό σήµαινε «εκλογίκευση» των 

κρατικών δαπανών, έτσι ώστε να κατευθύνονται πόροι προς εξυπηρέτηση των 

δανείων και ανταγωνιστική οικονοµία για την προσέλκυση επενδύσεων. Το δεύτερο 

σκέλος αποτυπώθηκε στην εργατική πολιτική της κυβέρνησης, µε σκοπό να µειώσει 

το εργατικό κόστος. Το αποτέλεσµα ήταν η αύξηση του δηµοσίου χρέους κατά ένα 

πέµπτο, µε µεγαλύτερη αναλογία αύξησης στο εξωτερικό χρέος 385.  

      Η κυβέρνηση Βενιζέλου προσπάθησε να «εκλογικεύσει» όχι µόνο τις κρατικές 

δαπάνες και τη δηµοσιονοµική πολιτική αλλά και τον τρόπο άσκησης της 

κυβερνητικής εξουσίας. Καλύτερα είναι να µη µιλάµε γενικά για «εξορθολογισµό» 

του κράτους γενικά, αλλά να αναλύουµε τις ειδικές ορθολογικότητες 386. Αφού στα 

1929 θέσπισε το «ιδιώνυµο» ως παραχώρηση σηµαντική στους εργοδότες και 

«θωράκισε» συντηρητικά το αστικό καθεστώς, θεωρούσε τις κοινωνικές ασφαλίσεις 

συµπλήρωµα και παραχώρηση στους εργάτες. Η κρίση έκανε πιο ζωηρές τις 

συζητήσεις για την κατάθεση του νοµοσχεδίου. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις 

θεωρούνταν απαραίτητο συµπλήρωµα ενός εκσυγχρονισµένου κράτους, µέτρο 

κοινωνικής πρόνοιας για τα δοκιµαζόµενα από την κρίση εργατικά στρώµατα, αλλά 

κυρίως µέσο για τη συντήρηση, την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας της εργατικής δύναµης 387. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις, όπως και τα 

επιδόµατα ανεργίας, αποτελούσαν πάγιο ρεφορµιστικό αίτηµα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και συµβολικά την αίσθηση ότι το κράτος λειτουργεί και υπέρ των 

εργαζοµένων. Το κράτος έτσι κι αλλιώς παίρνει υλικά µέτρα και για τα λαϊκά 

στρώµατα κάνοντας παραχωρήσεις για να αποσπάσει και τη συναίνεση ή ως 

αποτέλεσµα των αγώνων των λαϊκού κινήµατος 388. Η αντίδραση των εργοδοτών στο 

µέτρο ήταν έκδηλη. Εφορµούσαν από ιδεολογικούς και οικονοµικούς λόγους. Οι 

εργοδότες θεωρούσαν ότι ήταν απαράδεκτη παρέµβαση στην οικονοµία της αγοράς 

και του καθορισµού των όρων εργασίας από τους ίδιους, ότι θα οδηγούσαν σε 

νωθρότητα τους εργαζοµένους και ότι σε περίοδο κρίσης θα επιβάρυναν απαράδεκτα 

την ελληνική οικονοµία 389. Φαίνεται να θεωρούσαν ότι η διαχείριση της εργατικής 

                                                 
385 Mark Mazower  «Οικονοµική πολιτική στην Ελλάδα 1928-1932» στο Γιώργος Μαυρογορδάτος-
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.) Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός , Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 1992, σελ 171-181 ε̇ιδικά σελ 172-173  
386 Michel Foucault «∆ύο δοκίµια για το υποκείµενο και την εξουσία» , ο.π. , σελ 78 
387 Αντώνης Λιάκος «Από κράτος φύλαξ εις κράτος πρόνοιας ; Οι παράµετροι της εργατικής πολιτικής 
στο µεσοπόλεµο» , Ο Πολίτης , τχ 78, 4/1987 , σελ 34-40 ˙ ειδικά σελ 34 
388 Νίκος Πουλαντζάς Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισµός , ο.π. , σελ 43 
389 Αντώνης Λιάκος «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας» στα Σύγχρονα 
Θέµατα , τχ 31 , Ιούλιος-Σεπτέµβριος 1987 , σελ 40-46 ˙ σελ 43 
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δύναµης ήταν µόνο συνέπεια της φυσικής κίνησης του κεφαλαίου, και στο πρακτικό 

επίπεδο να µην κάνουν «αντιοικονοµικές» µεταρρυθµίσεις και κοινωνικοποιήσεις 

των αναγκών των φτωχότερων στρωµάτων. Ο νόµος κατατέθηκε στη βουλή στις 19-

5-1932 και ως επιχείρηµα της κυβέρνησης Βενιζέλου για τις επικείµενες εκλογές. 

Μετά από τροποποιήσεις από τις επόµενες κυβερνήσεις θα εφαρµοστεί από τη 

δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όταν η ασφάλεια του εργασιακού πολιτικού 

περιβάλλοντος και η επέκταση του κράτους, παρείχε και την παραχώρηση των 

εργοδοτών. 

     Ένα άλλο σηµείο πολιτισµικής και πολιτικής αναπαραγωγής που επέκτεινε η 

κυβέρνηση Βενιζέλου ήταν το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η εκπαίδευση πέρα από τη 

θεωρητική διάπλαση ης προσωπικότητας το νέου, παρείχε και µοναδική διέξοδο 

ανέλιξης των µικροαστικών κυρίως, αλλά και των εργατικών στρωµάτων για να 

αποκτήσουν καλύτερη θέση στην κοινωνική κλίµακα. Η πολιτική κι ηθική διάσταση 

της εκπαίδευσης αναπαραγόταν από τους καθηγητές πανεπιστηµίου. Ο καθηγητής 

Θεόφιλος Κακριδής αναρωτιόταν γιατί ενώ «παρασκευάζουµε πολλούς σοφούς 

επιστήµονες, αλλά όχι τόσους πολλούς ηθικούς χαρακτήρες». Θεωρούσε ότι πρέπει 

οι νέοι «να εθίζονται ασκούµενοι στο ηθικώς ζην», έτσι ώστε να γίνει ο καθένας 

«χρηστός υιός, πολίτης, αδελφός, γονέας» 390. Η σηµασιοδότηση των αρετών αυτών 

είχε εµφανή πολιτικό και πολιτισµικό προσδιορισµό. Στα εγκαίνια βιβλιοθήκης στον 

Πειραιά ο δήµαρχος Παναγιωτόπουλος στο λόγο του καθόρισε ως σκοπό της 

βιβλιοθήκης είναι η εκπαίδευση των απόρων µαθητών κι η αποθάρρυνση από τη 

µελέτη «ανάγωγων και πολλάκις ανήθικων αναγνωσµάτων» 391. Ο Βενιζέλος τον 

συνεχάρη για την πρωτοβουλία του αυτή. Η ένταξη των φτωχότερων στρωµάτων του 

πληθυσµού στον εθνικό ιστό και πολιτισµό, αποκαλύπτεται από τις ειδικές 

ορθολογικότητες που χρησιµοποιεί το κράτος. Η πολιτική αστάθεια κι οι οικονοµικοί 

κλυδωνισµοί δεν επιτρέπουν την υλοποίηση άλλων µεγάλων προγραµµάτων για 

δηµόσια κτίρια κι εξυπηρετήσεις, τα οποία όµως συζητούνται, µε την εξαίρεση του 

φιλόδοξου και πρωτοφανούς σε έκταση σχολικών κτιρίων που αναλαµβάνεται από το 

1930 και µετά 392. Στον Πειραιά παρατηρείται έλλειψη προσωπικού κι σχολικών 

κτιρίων. Στα 1930 ο Γ. Παπανδρέου, ως υπουργός Παιδείας, έχει υποσχεθεί 
                                                 
390 Θάρρος 6-4-1927 , σελ 1 
391 Θάρρος 10-2-1930 , 11-2-1930 
392 Αλέκα Καραδήµου-Γερόλυµπου «Πόλεις και ύπαιθρος. Μετασχηµατισµοί κι αναδιαρθρώσεις στο 
πλαίσιο του εθνικού χώρου»  στο συλλογικό τόµο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ) Ιστορία της Ελλάδας 
του 20ου αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940.Β1 , Βιβλιόραµα , Αθήνα , 2002 , σελ 59-105 ε̇ιδικά σελ 
60 
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χρηµατικό κονδύλι ύψους 20 εκ. δρχ για την «αναµόρφωση της παιδείας στον 

Πειραιά». Ο υπουργός δεν αρνείται τη χρηµατοδότηση, απλά προϋποθέτει την 

υπόδειξη οικοπέδων για την ανέγερση των κτιρίων, καθυστέρηση που οφείλεται στις 

δηµοτικές αρχές. Εκείνη την εποχή στον Πειραιά, σύµφωνα µε τον τοπικό τύπο, 

λειτουργούσαν 5 γυµνάσια (τα 4 αρρένων) , 9 ελληνικά σχολεία (τα 7 αρρένων) και 7 

διδακτήρια 393. Η επέκταση της ελεγχόµενης εκπαίδευσης από το κράτος βρισκόταν 

σύµφωνη µε τον εκσυγχρονισµό της κυβερνητικής πολιτικής και της εµπέδωσης του 

ρόλου του κράτους στα κατώτερα κλιµάκια της κοινωνικής ιεραρχίας.  

    Κι από άλλο σηµείο του αστικού λόγου συναντάµε ότι γινόταν η συζήτηση για τη 

θετική ανταπόκριση στην κατάσταση εργασίας και στην απόδοση του εργάτη, αφού 

θα διαµόρφωνε άλλη προσωπικότητα. Η πιο επεξεργασµένη µορφή εξουσίας, 

στόχευε µέσω της εκπαίδευσης την ηθική ανασυγκρότηση του εργάτη, έτσι ώστε να 

τον αποτρέψει από «την ταβέρναν, την οινοποσίαν, και τη χαρτοπαιξίαν και θα τον 

ωθήση εις σκοπιµωτέραν διάθεσιν των ηµεροµισθίων του» 394. Συνεπώς, θα είχε 

καλύτερη δίαιτα ο εργάτης, θα ήταν πιο ολιγαρκής και πιο αποδοτικός κι 

αφοσιωµένος στην εργασία του. Αυτές οι συνεπαγωγές της εκπαίδευσης δεν ήταν 

έκδηλες και µονοσήµαντες, κι έτσι τα αστικά στρώµατα προέβλεψαν τις αντιφάσεις 

και επειδή η κρίση επέφερε ανεργία κι ανέχεια στα λαϊκά στρώµατα, µεγάλες µερίδες 

της αστικής τάξης εξέφρασαν συντηρητικές απόψεις για άµεση επίλυση ζητηµάτων 

που αφορούν στην αναπαραγωγή του αστικού καθεστώτος. Ο «αντικοµµουνισµός» 

µε τη διευρυµένη έννοια που του αποδίδονταν, που περιελάµβανε κοινωνικές και 

εργατικές διεκδικήσεις και κινήµατα για αστικές ελευθερίες, κι όχι απαραίτητα την 

ανατροπή του αστικού καθεστώτος, ήταν το πεδίο που έκριναν οι εργοδότες την 

κυβέρνηση. Ο γερουσιαστής των Εµπορικών Επιµελητηρίων Γ. Στρίγγος υποστήριζε 

ότι «αποτέλεσµα της αστυφιλίας, του εκπαιδευτικού οργασµού που κατέλαβε τα 

χωριά, οι ζητούντες θέσεις δηµοσίας ή εις ιδιωτικάς επιχειρήσεις, είνε βεβαίως 

πολλοί, ογκούντες τον ήδη εξογκούµενον αριθµόν εκ του περιορισµού των εργασιών 

διαφόρων επιχειρήσεων. Ένα κλείσιµον των πολλών Εµπορικών Σχολών και 

Γυµνασίων, νοµίζω ότι επιβάλλεται, διότι δεν οφείλει να γίνεται συντελεστής του 

ξεφουρνίσµατος δύστυχων ανθρώπων αυτή η Πολιτεία. Εάν εις χρόνια ευτυχή 

διεπράχθη το λάθος δηµιουργίας εµπορικών Σχολών και Γυµανασίων κλασικών, η 

εξακολούθησις της εφαρµογής µιας ατυχούς σκέψεως καθίσταται αυτόχρηµα 

                                                 
393 Θάρρος  14-3-1930 
394 Γ. Χαριτάκης Η ελληνική βιοµηχανία , ο.π. , σελ 95 
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κακοποιός 395. Οι εργοδότες προσδοκούσαν τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 

αγορά. Η ανεργία θεωρούνταν ως κοινωνική πληγή, διότι δεν είχαν απάντηση σε 

αυτό και έτσι θα τρεφόταν ο κοµµουνισµός, αφού η παιδεία οδηγούσε και προς αυτές 

τις κατευθύνσεις. Η οικονοµική κρίση φαίνεται να αύξησε την ανεργία των 

µορφωµένων στρωµάτων του πληθυσµού.  Η ανεργία µορφωµένων στρωµάτων 

θεωρούνταν πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Για να έχουµε πάντως ένα δείγµα της 

κατάστασης ανεργίας των «µορφωµένων στρωµάτων», ο ίδιος γερουσιαστής στα 

1934 αναφέρει ότι σε ένα διαγωνισµό για πλήρωση 36 θέσεων εφοριακών 

γραµµατέων και συµµετείχαν 2.000. Σύµφωνα µε την ίδια εκτίµηση υπήρχαν νέοι 

που αποφοίτησαν στα 1927 και δεν έχουν προσληφθεί. Η εκτίµησή του είναι ότι 

δηµιουργείται ένας «όγκος διανοούµενου προλεταριάτου που καθίσταται ευεπίφορος 

εις αριστερίζουσας ροπάς» 396. Με την προσδοκία όµως της αστικής τάξης να 

συνδέσει την εργασία µόνο µε αυτές που αποφέρουν κέρδος, και περιορίζοντας την 

εκπαίδευση δηµιουργούσε ένα πρότυπο αναπαραγωγής του συστήµατος, µε ταξική 

ακινησία, που στο ιδεατό του επίπεδο καταλήγει να αποτελείται από κάστα του 

κεφαλαίου. 

    Η εµφάνιση της κρίσης µε µεγαλύτερη ένταση από το 1931 προµήνυε τις 

κοινωνικές εντάσεις και την άνοδο του λαϊκού κινήµατος. Ήδη από το 1931 ο 

τοπικός αστικός τύπος, που υποστήριζε τα συµφέροντα των εργοδοτών θεωρούσε 

αναγκαία τη συσπείρωση γύρω από µία εθνική συµµαχία, ως ανάχωµα στον 

κοµµουνισµό «ίνα µη χάσει η Ελλάς ότι ηθικόν έχει» 397. Η αύξηση των κρατικών 

δαπανών και της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία, δυσαρέστησε µερίδα των 

αστικών στρωµάτων. Η υπεράσπιση του υγιούς νοµίσµατος είχε επιφέρει 

δυσαρέσκεια στους εµπόρους, αφού είχε επιβάλει το σύστηµα του περιορισµού των 

εισαγωγών. Η υπεράσπιση της νοµισµατικής σταθερότητας είχε επιβάλει την 

παρέµβαση του κράτους στην ελεύθερη αγορά. Η επιτυχία της κυβέρνησης δεν ήταν 

πάντα δεδοµένη. Στις αρχές του 1932 παρατηρείται διαρροή µεγάλων κεφαλαίων στο 

εξωτερικό, αλλά κι η εισαγωγή πολυτελών προϊόντων, που υποδηλώνει την 

αδιαφορία και την αισθητική αντίληψη των ευπόρων τάξεων 398. Η εφηµερίδα 

υποστηρίζει αυτό στρέφεται ενάντια στην κατανάλωση εγχωρίων προϊόντων, άρα και 

στη µείωση των εργασιών της βιοµηχανίας , γεγονός που συνεπάγεται µεγαλύτερη 
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ανεργία και θα οδηγήσει και στη δηµοσιονοµική αποσταθεροποίηση. Η δυσαρέσκεια 

των µικροαστικών στρωµάτων και η εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας εξαιτίας της 

κρίσης ήταν λόγοι ενίσχυσης της συντηρητικής παράταξης, έτσι ώστε να µην υπάρξει 

κίνδυνος καθεστωτικής ανατροπής. «Όχι ολίγον θα συντελέση και µία κυβερνητική 

σταθεροποίησις, δια της ειλικρινούς συνεργασίας των αρχηγών των πολιτικών 

κοµµάτων», διατείνονταν 399. 

   Η αποστροφή προς το µεγάλο κεφάλαιο, τους «πλουτοκράτες» κι η διαπλοκή 

µελών της κυβέρνησης µε οικονοµικά συµφέροντα και διασπάθιση του δηµοσίου 

χρήµατος, ενάντια στα συµφέροντα του λαού και του έθνους αποτελούσε τους 

κυρίαρχους άξονες της ρητορικής του Λαϊκού κόµµατος. Η αντιπολίτευσή 

προσδοκούσε την εκκαθάριση από στοιχεία µε ηθική κατάπτωση που ήταν µέλη της 

βενιζελικής παράταξης. Το κόµµα των Φιλελευθέρων θεωρούσαν ότι «έχει τάξη ως 

σκοπόν αυτού τον αθέµιτον πλουτισµόν» 400. Αργότερα, λίγο πριν τις εκλογές του 

Μαρτίου του 1933, που θα έπαιρνε την εξουσία η «Ηνωµένη Αντιπολίτευση», η 

αντιβενιζελική πειραϊκή εφηµερίδα Χρονογράφος θεωρούσε πυροτέχνηµα τη διάθεση 

του Βενιζέλου για «ηθικό καθαρµό». Επισηµαίνει ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν 

εκτοξευθεί πολλές κατηγορίες για καταχρήσεις και υποστηρίζει ότι η διάθεση για 

εξέταση του «πόθεν έσχες» έχει καθαρά αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, αλλά 

υποστηρίζει τη νοµοθετική κατοχύρωση από την κυβέρνηση Τσαλδάρη αφού ο λόγος 

που εκλέχθηκε «είνε η εξυγίανσις και η περισυλλογή» 401. Μέσα σε αυτή την 

αντιπολιτευτική διάθεση κατηγορούσαν το Βενιζέλο ότι λειτουργούσε υπέρ του 

µεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος του εργάτη, αγρότη, υπαλλήλου , καθώς κι ενάντια 

στο «εθνικό συµφέρον» στην εξωτερική πολιτική. Κατέληγε ότι ήταν δεξιός στο 

εσωτερικό και αριστερός στο εξωτερικό» 402. Η προσωποποίηση κι η ηθική διάσταση 

και διαπλοκή µελών του Φιλελεύθερου κόµµατος, αποπροσανατόλιζε από την 

πολιτική διάσταση του προβλήµατος και της λειτουργίας της αστικής οικονοµίας.   

   Η αίσθηση για ηθική κατάπτωση των πολιτικών της βενιζελικής παράταξης 

φαίνεται να ήταν γενικευµένη. Ο πλουτισµός εις βάρος των λαϊκών στρωµάτων 

επίσης. Παράδειγµα αποτελεί ο άρτος, που ήταν κυρίαρχο στοιχείο της διατροφής 

των λαϊκών στρωµάτων. Λόγω της ανεπάρκειας σε αποθέµατα σίτου γίνονταν 

εισαγωγές. Στα 1930 αποκαλύφθηκε ότι οι αλευροβιοµήχανοι είχαν εισάγει ρωσικό 
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στάρι και το παρουσίαζαν ως αµερικάνικο, έτσι ώστε να κερδίσουν από την ύψωση 

της τελικής τιµής, εξαιτίας του κόστους εισαγωγής, αφού το αµερικάνικο ήταν 

ακριβότερο. Η συνενοχή ή η ανικανότητα της κυβέρνησης να ελέγξει την αγορά ήταν 

δεδοµένη, αφού διέψευσε το γεγονός αυτό µε επίσηµες δηλώσεις. Η αντιπολίτευση 

υποστήριζε ότι «δεν είνε η πρώτη φορά καθ’ ην το βενιζελικόν Κράτος 

συλλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω ψευδόµενον. ∆εν είνε η πρώτη φορά καθ’ ην η κλίκα 

η κυβερνώσα σήµερον την Ελλάδα φωράται κλέπτουσα και απογυµνώνουσα τον 

Λαόν» 403. Η γλώσσα κι οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιούνται υποδηλώνουν την 

πολιτική µε όρους ανηθικότητας και την ανυπαρξία σοβαρής και τεκµηριωµένης 

απάντησης στην οικονοµική πολιτική και στα ιδανικά από τα οποία εµφορούνται τα 

µέλη της κυβερνητικής παράταξης. Από τις κατηγορίες για διασπάθιση του δηµοσίου 

χρήµατος δε γλίτωσαν κι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πρώην 

δήµαρχος Πειραιά Παναγιωτοπούλος(1925-1931) και δηµοτικοί υπάλληλοι 

κατηγορήθηκαν για κατάχρηση 38 εκατοµµυρίων δραχµών και µάλιστα 

προφυλακίστηκε 404 . Η ρητορική αυτή φαίνεται να είχε αποτελέσµατα και σε 

συνδυασµό µε τις ορατές πλέον συνέπειες από της οικονοµικής κρίσης, η δηµαρχιακή 

υποψηφιότητα στις επαναληπτικές δηµοτικές εκλογές τον Απρίλιο το 1932 αύξησε 

κατά 4000 τις ψήφους της σε σχέση µε το 1928 τη δύναµή της 405. Αυτό ήταν ένα 

δείγµα για την αλλαγή των διαθέσεων του εκλογικού σώµατος.   

   Στις 25 Απριλίου 1932 η Ελλάδα εγκατέλειψε τον κανόνα του χρυσού και κήρυξε 

στάση πληρωµών. Αυτή η κίνηση υπαγορευµένη από την οικονοµική κρίση, ήταν η 

έκδηλη αποτυχία της προηγούµενης οικονοµικής πολιτικής. Η κρίση έπληξε όλες τις 

κοινωνικές κατηγορίες. Η υποτίµηση της δραχµής αύξησε περισσότερο τις τιµές των 

εισαγόµενων προϊόντων, πολλά από τα οποία ήταν τρόφιµα. Τα µικροαστικά 

στρώµατα επίσης, εξαιτίας της καταναλωτικής δυσπραγίας. Η βιοµηχανία και το 

εµπόριο περιόρισαν τις εργασίες τους. Σε αυτό το κλίµα κι ως περίοδο προσαρµογής 

στα νέα δεδοµένα, η ρητορεία των Λαϊκών, αν κι αναγνώριζε την επίταση της κρίσης, 

κατηγορούσε τη βενιζελική κυβέρνηση ότι την εξέθρεψε. Η ψήφιση του νοµοσχεδίου 

για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, που αποτελούσε έστω και καθυστερηµένα 

συµπλήρωµα στο «ιδιώνυµο», δεν περιόρισε τη δυσαρέσκεια των εργατικών 

                                                 
403 Εµπρός 10-11-1930 , σελ 1 
404 Νέοι Καιροί , 12-3-1932 
405 Επαναληπτικές εκλογές : Μιαούλης(φιλοκυβερνητικός) : 19822 και 54,5% , Στρατήγης(ηνωµένη 
αντιπολίτευση) 14843 και 40,88%, Μανωλέας(Κ.Κ.Ε.) 1919. Σύνολο ψηφισάντων 36305Ν̇έοι Καιροί 
11-4-1932 



 183

στρωµάτων. Οι νέοι πυλώνες της εξουσίας ευνοούσαν την άνοδο των συντηρητικών 

στην κυβέρνηση. Μετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 1932, ανακηρύχθηκε 

οικουµενική κυβέρνηση µε πρωθυπουργό το Τσαλδάρη, αφού πρώτα είχε διακηρύξει 

την υποστήριξή του στη δηµοκρατία. Η συµµαχία ήταν βραχύβια κι έτσι η χώρα 

οδηγήθηκε ξανά σε εκλογές, στις 5 Μαρτίου 1933, όπου οι αντιβενιζελικοί εξέλεξαν 

136 βουλευτές έναντι 110 βενιζελικών. Ο Τσαλδάρης στην προεκλογική του 

συγκέντρωση στον Πειραιά υποστήριζε ότι η κυβέρνηση οδήγησε τη χώρα στη 

χρεοκοπία, στην υποτίµηση του νοµίσµατος και σε δεινή θέση το λαό, αφού λόγω 

καθεστωτικής λογικής είχε επιβάλει µονοκοµµατικό κράτος, µε αµφίβολης ηθικής 

στελέχη. Η άποψή του ήταν ότι µε σύνεση στα οικονοµικά του κράτους και 

περιορισµό των δαπανών, θα εξυγιάνει το δηµόσιο ταµείο και θα οδηγήσει τη χώρα 

στην ανάπτυξη. Παράλληλα, θεωρούσε απαραίτητη τη προστασία των εγχωρίων 

βιοµηχανιών, έτσι ώστε να εξευρεθούν θέσεις  εργασίας. Πρώτο µέληµα ήταν ο 

περιορισµός του κόστους παραγωγής. Λόγω του γεγονότος, ότι το ∆εκέµβριο του 

1932 στη χώρα επικρατούσε µεγάλο κύµα απεργιών, υποστήριζε ότι θα επιβάλει την 

τάξη, κι ως φιλεργατική πολιτική θεωρούσε την εφαρµογή του θεσµού των 

κοινωνικών ασφαλίσεων, σε συνδυασµό µε την κρατική διαιτησία επίλυσης των 

διαφορών 406. Η επισήµανση στα ορατά αποτελέσµατα της κρίσης, αποδίδοντας 

ευθύνες και στην κυβέρνηση Βενιζέλου ότι µε την τετραετή διακυβέρνηση της χώρας 

είχε προκαλέσει την οικονοµική δυσπραγία του λαού, ήταν τα κυρίαρχα αιτήµατά της. 

Η ηθική επίσης των στελεχών της χαρακτηριζόταν ως ανώτερη κι εθνικά ωφέλιµη.  

     Στην οµιλία του ο Τσαλδάρης ουσιαστικά δεν εξέφρασε κάποια καινοτόµο και 

συγκεκριµένη οικονοµική πολιτική εξόδου από την κρίση. Άλλωστε, και τα δύο 

κόµµατα φαίνονταν απροετοίµαστα για την εξέλιξη αυτή της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Τα νέα δεδοµένα αφορούσαν στην ενεργητικότερη συµµετοχή του κράτους στην 

οικονοµία, αλλά κι ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, διότι οι κοινωνικές 

αναταραχές ήταν ιδιαίτερα εµφανείς. Η εξύµνηση των λαϊκών στο µικροϊδιοκτήτη 

και το µικρέµπορο, στηρίγµατα του Λαϊκού κόµµατος ήταν στο πλαίσιο των ηθικών 

κοινωνικών του αρετών κι η αποστροφή προς τους «πλουτοκράτες» σύµφωνη µε το 

κοινό αίσθηµα. Η προσέλκυση των προσφύγων ήταν ένα άλλο ζήτηµα που 

αντιµετώπισε η «Ηνωµένη Αντιπολίτευση». Πρώην Φιλελεύθεροι πρόσφυγες 

βουλευτές, όπως ο Συµεονόγλου, ήταν υποψήφιοι της αντιβενιζελικής παράταξης κι 

                                                 
406 Χρονογράφος 4-3-1933, σελ1  
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υποστήριζε ότι το συµφέρον των προσφύγων είναι προς την αντιπολίτευση. Η 

αναγνώριση ότι πλέον οι πρόσφυγες, αν κι έχουν περισσότερες ανάγκες, αποτελούν 

µέρος του λάου έθνους, δείχνει τη δυναµική της αντιπολίτευσης. Στο άρθρο 

αναγνωρίζονται οι διαφορές γηγενών και προσφύγων, οι οποίες όµως µε 

υποχωρήσεις για την εξυπηρέτηση του εθνικού συµφέροντος 407 . Μέσω της 

εξατοµίκευσης και της ιδιαιτερότητας της ταυτότητας, οι πρόσφυγες 

διαµορφώνονταν ως υποκείµενο εξουσίας και µέλος της εθνικής συλλογικότητας.  

   Ο Πλαστήρας µετά τις εκλογές πρωτοστάτησε στο αποτυχηµένο στρατιωτικό 

κίνηµα ανατροπής της 6ης Μαρτίου 1933. Ο Πλαστήρας ανακοίνωσε ότι είχε 

αποφασίσει να αναλάβει πραξικοπηµατικά την εξουσία, διότι δεν πίστευε πια ότι 

µπορούσε µε κοινοβουλευτική διακυβέρνηση να αποτραπεί η παλινόρθωση της 

µοναρχίας κι η εξάπλωση του κοµµουνισµού. Η διµέτωπη αναφορά, µε την 

προσπάθεια αναβίωσης του διχασµού και τη διαβεβαίωση ης αναπαραγωγής του 

αστικού καθεστώτος, φαίνεται να είχε σκοπό την εξασφάλιση στηριγµάτων στους 

στρατιωτικούς, τα αστικά και µικροαστικά στρώµατα, αλλά και στα δηµοκρατικά 

λαϊκά στρώµατα, όπως στους πρόσφυγες. Ο Βενιζέλος δε στήριξε το κίνηµα και 

διαπραγµατευόταν το σχηµατισµό µιας κυβέρνηση στρατηγών που θα µεταβίβαζε την 

εξουσία στο Λαϊκό κόµµα. Έτσι, Ο Βενιζέλος, µολονότι δεν είχε θελήσει ή µπορέσει 

να εµποδίσει το κίνηµα, ήταν που έβγαλε τη χώρα εκείνη τη στιγµή από το πολιτικό 

αδιέξοδο 408. Η κοινωνική αναστάτωση κι η όξυνση του εργατικού κινήµατος, 

θεωρούνταν επικίνδυνες από το Βενιζέλο, που προτιµούσε να παραχωρήσει την 

εξουσία, παρά να διακινδυνεύσει την έννοµο τάξη και τη σταθερότητα του αστικού 

και του κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Το κίνηµα χρησιµοποιήθηκε ως πρόσχηµα 

για τις εκκαθαρίσεις στο στράτευµα και την κρατική διοίκηση από τους βενιζελικούς.      

    Μέληµα της κυβέρνησης στην οικονοµική πολιτική ήταν η διαπραγµάτευση κι ο 

καθορισµός του δηµοσίου χρέους, σε ευνοϊκό περιβάλλον µε βάση το δεδοµένο της 

στάσης πληρωµών της προηγούµενης κυβέρνησης, έτσι ώστε να καθορίσει τις 

δαπάνες και τον προϋπολογισµό. Η ενίσχυση των εγχώριων προϊόντων κι οι 

διακρατικές συµφωνίες για την αύξηση των εξαγωγών σε συνδυασµό µε τις 

καλύτερες σοδειές από το 1932 δραστηριοποίησαν την ανάκαµψη της οικονοµίας. Η 

χαλάρωση του ελέγχου των ξένων δανειστών κι η εξυπηρέτηση κατά κύριο λόγο των 

                                                 
407 Χρονογράφος 22-2-1933, σελ 1 
408 Θάνος Βερέµης «Ανέκδοτα κείµενα γύρω από το κίνηµα της 6ης Μαρτίου 1933» στο Μνήµων , τχ 5, 
1975, σελ 81-100 ε̇ιδικά σελ 85 
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εγχώριων, έδωσε ρευστότητα κυρίως µέσω των τραπεζών και απελευθέρωσε πόρους 

και κεφάλαια για την οικονοµική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση των βασιλοφρόνων µε την 

επανόρθωση στη διοίκηση και το στρατό παροπλισµένων στρωµάτων του πληθυσµού, 

που ως κοινό στοιχείο και προτέρηµα είχαν το µίσος ενάντια στο βενιζελισµό, αλλά 

και τον αντικοµµουνισµό, διαµόρφωναν τους νέους συσχετισµούς δύναµης. Η 

αναζωπύρωση του διχασµού, που έτσι κι αλλιώς είχε ξεκινήσει µε το κίνηµα του 

Πλαστήρα, ήταν οι βάσεις για την διαχείριση της πολιτικής εξουσίας και την 

ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας από άλλο πρίσµα. Έτσι, φαίνεται ότι η 

ανάκαµψη έγινε σε περίοδο πολιτικής αναστάτωσης και δεν πραγµατοποιήθηκε µε 

σοβαρή παρέµβαση των πολιτικών ηγετών, πέρα από τον περιορισµό των ελευθεριών 

και την επιβολή της τάξης. Μια τέτοια άποψη υποδηλώνει τα όρια της κεντρικής 

πολιτικής σκηνής στην οικονοµική λειτουργία και τη δράση των κοινωνικών 

υποκειµένων. Η ανάπτυξη του εθνικού προϊόντος όµως, και κυρίως της βιοµηχανίας, 

δε σηµαίνει βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των εργατικών στρωµάτων κι η 

συγκεντροποίηση του κεφαλαίου αφαιρούσε κι από µικροαστούς δυνατότητες 

ανάπτυξης. Άλλωστε, ο διαµοιρασµός του παραγόµενου πλούτου γινόταν µε 

καπιταλιστικούς όρους κι έτσι δεν περιορίστηκαν οι λαϊκές κινητοποιήσεις. 

      Η πολιτική διαχείριση της κρίσης επιτυγχανόταν µε προσφυγή σε παραδοσιακές 

µεθόδους προσέλκυσης των λαϊκών στρωµάτων, τα οποία είχαν πληγεί από την κρίση. 

Ο γερουσιαστής των Εµπορικών Επιµελητηρίων Γ. Στρίγγος, σε συνεδρίαση της 

Γερουσίας περιέγραφε το νέο κράτος στις αρχές του 1934 και υποστήριζε ότι όποιος 

δε διαθέτει τεράστια µέσα και υψηλές κοινωνικές σχέσεις δε µπορεί να εργασθεί  409. 

Κατά αυτό τον τρόπο δεν προετοιµάζονταν οι δοµές ενός «εκσυγχρονισµένου» 

κράτους, και µάλιστα σε µια ευνοϊκή συγκυρία που είχε προκύψει από τη στάση 

πληρωµών και την ελάττωση του ελέγχου των δανειστών. Η νοοτροπία της 

διαχείρισης του δηµοσίου ταµείου των εκπροσώπων ης «λαϊκής βούλησης» φαίνεται 

κι από την αύξηση των δαπανών στις λειτουργίες του κοινοβουλευτισµού. Στις αρχές 

του 1934, ενώ προεκλογικά είχε υποστηριχθεί το αντίθετο, ο προϋπολογισµός µόνο 

του Α νοµοθετικού σώµατος αυξήθηκε κατά 3 εκατοµµύρια  410.  

      Η ρεβανσιστική πολιτική των Λαϊκών, οι αλλαγές στην επετηρίδα του στρατού 

και η επάνδρωση του κρατικού µηχανισµού µε άτοµα που παρήγαγαν 

«αντιβενιζελισµό» έδειξε ότι στόχος του κυβερνητικού συνασπισµού ήταν να 

                                                 
409 ∆ΕΒΕΠ , 5 Ιανουαρίου 1934 , σελ 133 
410 ∆ΕΒΕΠ , 5 Ιανουαρίου 1934 , σελ 130 
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αποκλείσει µονίµως τους βενιζελικούς από την εξουσία 411. Αντίδραση κι αντίσταση 

σε αυτό για λόγους εξυπηρέτησης ατοµικών συµφερόντων και άµυνας στη 

σταδιοδροµία των στελεχών της βενιζελικής παράταξης ήταν το κίνηµα του 1935. 

Προετοιµάζοντας την ανατροπή της κυβέρνησης Τσαλδάρη, ο Βενιζέλος στηρίχθηκε 

στο στρατό, χωρίς να προβλέπεται λαϊκή συµµετοχή, παρά µόνο σε περιορισµένη 

κλίµακα 412. Η εντονότερη παρουσία των στρατιωτικών ύστερα από την καταστολή ή 

εκδήλωση κινηµάτων περιόριζε τον κοινοβουλευτισµό. Η «συστηµική σχέση του 

στρατού µε την αναπαραγωγή του κεφαλαίου» 413 προώθησε την υποχώρηση του 

κοινοβουλευτισµού και την επαναφορά του βασιλιά και του µοναρχικού θεσµού ως 

µονιµότερους πυλώνες της κεντρικά θεσπισµένης εξουσίας, που δεν κρίνονταν από 

τη λαϊκή επιδίωξη και πρωτοβουλία. Άλλωστε, τα συντηρητικά στρώµατα που 

κατείχαν την εξουσία εκδήλωναν τη συσπείρωσή τους γύρω από το θεσµό της 

βασιλείας. Η επιδίωξη της κατάληψης της κεντρικής εξουσίας φαίνεται να ήταν η 

κύρια επιδίωξη των ελλήνων πολιτικών. Οι παραχωρήσεις σε στρατιωτικούς 

ευνοούσε συντηρητικές πολιτικές απεµπολής από τη λαϊκή βούληση. Παράλληλα, 

είτε µέσω διαφθοράς, είτε ανικανότητας να ελέγξουν τις ηγετικές µερίδες της 

οικονοµίας, προέβαλλαν ως εθνικό συµφέρον, την εξυπηρέτηση σε αρκετά µεγάλο 

βαθµό ταξικών συµφερόντων. Σε αυτό να προσθέσουµε και την αµφίβολη σωστή 

χρησιµοποίηση των αποθεµάτων του δηµόσιου ταµείου, που το χρησιµοποιούσαν 

κατά βούληση. Χαρακτηριστικά το κίνηµα της 1ης Μαρτίου του 1935 στοίχισε 210 

εκατοµµύρια δραχµές, όταν από τον προϋπολογισµό προβλέπονταν δαπάνες για 

παραγωγικά έργα ύψους 345 εκατοµµυρίων δραχµών 414. Η οικονοµική ανάπτυξη σε 

συνθήκες «θερµοκηπίου» κι έντονης κρατικής παρέµβασης ως απάντηση στις 

«έκτακτες συνθήκες» που δηµιούργησε η οικονοµική κρίση, αποτέλεσε τον οδηγό για 

την υποχώρηση των δηµοκρατικών θεσµών. Η «τάξη» φαινόταν ότι εξυπηρετούνταν 

καλύτερα µε απεµπλοκή από τη λαϊκή βούληση. Το θεσµικό πλαίσιο και το πολιτικό 

περιβάλλον είχε δηµιουργηθεί την προηγούµενη δεκαετία και τερµατίστηκε µε την 

νοθεία στο αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος για τη βασιλεία της 3ης Νοεµβρίου του 

1935(υπέρ της βασιλείας 97%), και κατόπιν στην αδυναµία του κοινοβουλευτισµού 

για εξεύρεση λύσης, που κατέληξε στο σχηµατισµό «εθνικής κυβέρνησης» της 4ης 

Αυγούστου του 1936.  

                                                 
411 Χρήστος Χατζηιωσήφ «Κοινοβούλιο και δικτατορία» , ο.π. , σελ 110 
412 Γιάννης Ανδρικόπουλος Η δηµοκρατία του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 92-93 
413 Χρήστος Χατζηιωσήφ «Κοινοβούλιο και δικτατορία» , Ο.π. , σελ 86 
414 Γιάννης Ανδρικόπουλος Η δηµοκρατία του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 114 



 187

   Στις εκλογές της 26-1-1936 το Κ.Κ.Ε , ως η µεγαλύτερη µερίδα του «Μετώπου 

Εργατών-Αγροτών-Προσφύγων», αύξησε τις ψήφους του κι έγινε ρυθµιστής για το 

σχηµατισµό κυβέρνησης, αφού κανένα από τα δύο αστικά κόµµατα δεν κατόρθωσε 

να συγκεντρώσει την πλειοψηφία. Το Κ.Κ.Ε. έλαβε 73.385 ψήφους (5,76% των 

ψήφων) κι εξέλεξε 15 βουλευτές. Στο πλαίσιο ης πολιτικής των λαϊκών και 

αντιφασιστικών µετώπων, το Κ.Κ.Ε. υπέγραψε σύµφωνο για το σχηµατισµό 

κυβέρνησης µε τους Φιλελευθέρους του Σοφούλη, η οποίοι θέλοντας να δείξουν 

νοµιµοφροσύνη στο αστικό καθεστώς το αρνήθηκαν. Τελικά ήρθε στην επιφάνεια 

από τους κοµµουνιστές και προκάλεσε την ανάµειξη του βασιλιά στην πολιτική 

σκηνή, µε την προσπάθεια επιβολής κυβέρνησης µε πρωθυπουργό το Μεταξά. Η 

βουλή έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης µε µεγάλη πλειοψηφία κατόπιν ψηφοφορίας στην 

κυβέρνηση υπό το Μεταξά στις 28-4-1936. Η άνθηση του λαϊκού κινήµατος και η 

συσπείρωσή του, χρησιµοποιήθηκαν ως αφορµή για την κήρυξη του στρατιωτικού 

νόµου και την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, ως ανάχωµα στον 

κοµµουνισµό, µε τη διευρυµένη έννοια που του είχαν αποδώσει οι προηγούµενες 

κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. 

  Η διαχείριση της κρίσης κι οι νέες ισορροπίες που επέβαλε η ανάπτυξη, µε τον 

περιορισµό των ατόµων που την καρπώνονται κι ενάντια στις εργατικές διεκδικήσεις, 

που αµύνονταν στην επίθεση που δέχονταν από τη βασιλόφρονα παράταξη, 

αποτέλεσε το σηµείο καµπής του κοινοβουλευτισµού, αφού µπορούσαν και χωρίς 

υποχωρήσεις να παραβλέπουν τις διαθέσεις του εκλογικού σώµατος. Παράλληλα, 

κατέκρινε την προηγούµενη διαχείριση της εξουσίας από τον κοινοβουλευτισµό, 

χρησιµοποιώντας και ηθικά στοιχεία συγκρότησης των εκπροσώπων του ελληνικού 

αστισµού.  Το µεταξικό καθεστώς έσπευσε να παρουσιαστεί σαν ενοποιητική δύναµη 

που θα είχε ως σκοπό την ενεργή κρατική διαιτησία µεταξύ εργατών και εργοδοτών. 

Η «εθνική κυβέρνηση», το «κοινωνικό κράτος» δραστηριοποιήθηκε για να σωθεί από 

δύο εχθρούς: τον κοµµουνισµό και την κοµµατοκρατία. Αν κι είχαν ψηφιστεί µια 

σειρά από νόµοι από προηγούµενες κυβερνήσεις εφαρµόστηκαν οι κοινωνικές 

ασφαλίσεις, υποχρεωτική διαιτησία στις εργατικές διαφορές, ανακούφιση των 

αγροτών από τα χρέη. Η λαϊκή δυσαρέσκεια καταστελλόταν µε αδυσώπητες 

αστυνοµικές µεθόδους 415.  Η υπαγωγή του ειδικού συµφέροντος στο εθνικό κι η 

επέκταση του αισθήµατος της πατρίδας και της εθνικής οµοψυχίας επεκτάθηκε και 

                                                 
415 Mark Mazower Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου , ο.π. , σελ 375-378 
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βρήκε τη συµβολική της αποτύπωση από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 

τελετουργικό είχε κληρονοµηθεί από το κοινοβουλευτικό καθεστώς, κι η µεταξική 

δικτατορία το επέκτεινε 416.Κατ’ αυτό τον τρόπο η πολιτική περιορίστηκε σε σηµασία 

κάτω από την εθνική προπαγάνδα και τη διαχείριση του «εθνικού»  ή «αντεθνικού» 

συµφέροντος και λόγου.         

   Το κράτος δρα και µε θετικό τρόπο, δηµιουργεί, παράγει, µεταµορφώνει, φτιάχνει 

πραγµατικότητες. Κι αυτό διότι η καταστολή δεν αποτελεί τη µοναδική απάντηση 

στη δράση των κοινωνικών υποκειµένων, αλλά ενοποιεί στον εθνικό ιστό άτοµα, 

κατασκευάζοντας ταυτότητες και προσπαθώντας να έχει και «συναίνεση». Η 

εντονότερη κρατική παρέµβαση στην οικονοµία, δηµιουργούσε προσδοκίες 

διαφορετικές, αλλά συνέφερε αντιφατικά και παράδοξα και την ενίσχυση του 

κεφαλαίου και λαϊκών στρωµάτων. Το αίσθηµα της ιδιοκτησίας κι η ενίσχυση της 

κρατικής διοίκησης ευνόησε την ήδη δοµηµένη πολιτικά επέκταση της εκτελεστικής 

εξουσίας. Το κράτος θεσπίζοντας τις κοινωνικές ασφαλίσεις, προωθώντας σε 

συνθήκες παρεµβατισµού την ανάπτυξη, στηρίζοντας φαντασιακά τη λειτουργία και 

σφυρηλατώντας την ενότητα του λαού ως έθνους, σε συνδυασµό µε την εκδήλωση 

της καταστολής εµπέδωνε την κυριαρχία του στην κοινωνία. Η κρίση µεγένθυνε το 

ρόλο του ως απάντηση στο φιλελεύθερο καπιταλισµό και πολλαπλασίασε τις 

προσδοκίες για την αντιµετώπιση των οικονοµικών δυσκολιών µέσω αυτού. Ο νέος 

πολιτισµός κι η πολιτική διαχείριση της κρίσης συνέπιπτε µε τη διαφορετική πολιτική 

εκδοχή του κράτους, αλλά ως κυρίαρχο φορέα της πολιτικής δυνάστευσης ή 

απελευθέρωσης.     

 

 

 

   

 

 

 

 

        

 

                                                 
416 Γιώργος Μαργαρίτης «Από τον Μεταξά στον Εµφύλιο-Τα σύµβολα της πατρίδας» , στο Χάιγκεν 
Φλάισερ(επιµ.) Η Ελλάδα 1936-1946. Από τη δικτατορία στον Εµφύλιο , σελ 121-129  
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    Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και εργατικό κίνηµα  

 

     Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Ε.Κ.Π.) ιδρύθηκε στα 1912. Τα επαγγέλµατα γύρω 

από το λιµάνι και οι ναυτεργάτες αποτέλεσαν τα πρώτα πιο µαζικά σωµατεία της 

δύναµής του. Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από το Βενιζέλο στα 1910, ύστερα από 

το στρατιωτικό κίνηµα του 1909, συνέβαλε στη δηµιουργία εργατικών σωµατείων. 

Οι εργατικοί νόµοι από το 1911 ως 1914 δείχνουν τη διάθεση του Βενιζέλου να 

«εκσυγχρονίσει» τις δοµές του αστικού κράτους, συµπεριλαµβάνοντας τους εργάτες , 

και κυρίως τους ειδικευµένους που συνδικαλίζονταν ήδη και να ελέγχει την πολιτική 

τους δράση. Παράλληλα, η εξυπηρέτηση της Μεγάλης Ιδέας απαιτούσε την 

ενσωµάτωση στον εθνικό ιστό των εργατών. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1917 τα 

ποσοστά των εργατών που ανήκουν στα σωµατεία ήταν 25,03% στην Αθήνα και 

49,16% στον Πειραιά. Η υψηλότερη αναλογία στον Πειραιά οφείλεται στις 

συγκεντρώσεις ναυτεργατικών και λιµενεργατικών επαγγελµάτων, στα οποία ήταν 

οργανωµένοι σε ποσοστά 50-80%. Εκτός των επαγγελµάτων αυτών υψηλό βαθµό 

οργάνωσης είχαν οι καπνεργάτες, οι µακαρονοποιοί, οι σιδηροδροµικοί, οι 

τροχιοδροµικοί, οι ελαιοχρωµατιστές κι οι υφαντουργοί του Πειραιά 417. Στη δύναµη 

του Ε.Κ.Π. στα 1918 δε συµµετέχουν µόνο εργάτες, ειδικευµένοι και µη, αλλά κι 

υπάλληλοι κι ίσως αυτοαπασχολούµενοι και κάτοχοι µικρών εργαστηρίων 418. Η 

ανοµοιογένεια των εργατικών στρωµάτων που συµµετέχουν σε αυτό κι η ποικιλία 

των εργοδοτών των επιχειρήσεων στους οποίους εργάζονται, υπονοεί ότι η σύνδεση 

µέσω του Ε.Κ.Π. συνέβαινε µε πολιτικούς όρους και προσδιορισµούς. Άλλωστε, κι η 

βιοµηχανική απογραφή του 1917 δεν έκανε το διαχωρισµό ανάµεσα σε εργάτες και 

ιδιοκτήτες µέσων παραγωγής. 

    Το Ε.Κ.Π., στα 1918, διοικούνταν από τη φιλοβενιζελκή πτέρυγα του Μαχαίρα, 

ενώ το Ε.Κ.Α. εκείνη την εποχή υποστήριζε τη φιλοβασιλική παράταξη, γεγονός που 

                                                 
417 Αντώνης Λιάκος Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου , ο.π , σελ 101 
418 Ενδεικτικά σωµατεία αναγνωρισµένα στη δύναµη του Ε.Κ.Π. στα 1918 : Ναυτοθερµαστών, 
µακαρονοποιών, εργατών γαιανθράκων, σιτεργατών, εργατών φωταερίου, σιδηροδροµικών, εργατών 
λιµένος Ζέας, προσωπικού ατµοµύλων, αµαξοϋπηρετών, λατόµων και σκαφέων, λεµβούχων, 
επισκευοκαθαριστών, τεχνιτών κουρέων, θαλαµηπόλων, εργατών κλωστηρίων και υφαντηρίων, 
ναυτοµαγέιρων, εµπροϋπαλλήλων, εργατών αρτοποιών, υποδηµατοποιών, εργατών λιµένος, 
υελουργών, ηλεκτροτεχνιτών, ξυλουργών, µηχανουργών, τροχιοδροµικών, κτιστών, υπαλλήλων 
καφενείων και ζυθοπωλείων, κονιαστών, πανελλήνια ένωσις µηχανικών εµπορικών ατµοπλοίων, 
σαροθροποιών, πανελλήνια ένωσις εµποροπλοιάρχων, υπαλλήλων κρεοπωλείωνν, λογιστών 
εµπορικών ατµοπλοίων, ελαιοργοσαπωνοποιών, χηµικών προϊόντων, υπαλλήλων Σίγγερ, 
µαρµαρογλυπτών , στο ταξινοµηµένο αρχείο του Ε.Κ.Π., φάκελος Α1 (Ι), 31-1-1918     
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είχε διαρρήξει τις σχέσεις τους 419.  Η σύνδεση του συνδικαλιστικού κινήµατος σε 

πανελλαδική οργάνωση οδήγησε στο συνέδριο για τη δηµιουργία της Γ.Σ.Ε.Ε., που 

άρχισε τις εργασίες της στις 21 Οκτώβρη 1918. Η διάρκειά του ήταν οκτώ ηµέρες, µε 

τις τρεις τελευταίες να διεξάγονται στο δηµοτικό θέατρο Πειραιά. Η πλειοψηφία 

αποφάσισε ως έδρα τον Πειραιά, ύστερα από τις απειλές των πειραιωτών 

αντιπροσώπων ότι θα αποχωρήσουν αν δε γίνει δεκτό το αίτηµά τους κι επικράτησε η 

άποψη της «πάλης των τάξεων» 420. Λίγες ηµέρες αργότερα(4-11-1918) συνήλθε και 

το πρώτο συνέδριο για τη δηµιουργία του Σ.Ε.Κ.Ε., που έγινε σε µια συνοικία κοντά 

στο λιµάνι του Πειραιά, στην Τρούµπα. Στις διεργασίες που είχαν προηγηθεί για την 

πανελλαδική συνένωση των σοσιαλιστικών οµάδων σε κόµµα, η κυβέρνηση 

Βενιζέλου είχε αντιδράσει θετικά µε την ελπίδα ότι θα µπορούσε να ελέγξει τα δράση 

του 421. Παράλληλα, θα λειτουργούσε κι ως επιχείρηµα εµπέδωσης της αστικής 

δηµοκρατίας στη χώρα, που θα χρησιµοποιούνταν στις διεθνείς συνδιασκέψεις. Η 

επίδραση της Οκτωβριανής επανάστασης θα καθορίσει την πορεία το νέου κόµµατος, 

αλλά και θα έχει επιδράσεις στη σκέψη και στην αντίδραση και του ελληνικού 

αστισµού. Ο διαχωρισµός θα γίνει πιο έντονος όταν το Σ.Ε.Κ.Ε θα αντιταχθεί στη 

συµµετοχή της Ελλάδας στο εκστρατευτικό σώµα στην Ουκρανία στα 1919, που είχε 

σκοπό τη συντριβή της Οκτωβριανής Επανάστασης, αλλά κυρίως στην εναντίωσή 

του στη µικρασιατική εκστρατεία, ήδη από την απόβαση  των πρώτων αγηµάτων του 

ελληνικού στρατού στη Σµύρνη 422. Η ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα και των 

µεταφορών στον Πειραιά επηρέασε τις πολιτικές ζυµώσεις που γίνονται στην πόλη.  

Η πραγµάτωση της Μεγάλης Ιδέας µετά το τέλος του πολέµου και τις διπλωµατικές 

συνοµιλίες που ακολούθησαν, θα επεκτείνει τα σύνορα, αλλά και θα προκαλέσει νέα 

στρατιωτική εκστρατεία, προκαλώντας τη δυσφορία µεγάλου µέρους του πληθυσµού, 

που έδειχνε κουρασµένος. Στις εκλογές της 1ης Νοεµβρίου του 1920, οι συντηρητικές 

φιλοβασιλικές δυνάµεις θα καρπωθούν τη δυσαρέσκεια του εκλογικού σώµατος και 

θα σχηµατίσουν κυβέρνηση. Στις εκλογές αυτές το Σ.Ε.Κ.Ε. µε τα αντιπολεµικά 

συνθήµατά του, θα αποσπάσει 100.000 ψήφους, το 13% του συνόλου των ψήφων.  

    Η µικρασιατική καταστροφή θα δείξει την αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής και 

των επεκτατικών σχεδίων του ελληνικού αστισµού. Η παρουσία των προσφύγων 

                                                 
419 Γιάννης Κορδάτος Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος , Μπουκουµάνης, Αθήνα 1972, σελ 
298  
420 Γιάννης Κορδάτος Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, ο.π.  , σελ 303-308 
421 Γιάννης Κορδάτος Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος ,ο.π.,  σελ 296 
422 Άγγελος Ελεφάντης Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης , Θεµέλιο, Αθήνα, 1999, σελ 35 
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είναι εµφανής στην πόλη του Πειραιά και δείχνει την εξαθλίωση που επέφερε η 

πολιτική ηγεσία. Πολλοί από τους πρόσφυγες βρίσκουν πρόχειρα καταλύµατα στον 

Πειραιά, γύρω από το λιµάνι, κι άλλοι το χρησιµοποιούν ως ενδιάµεσο σταθµό για 

την προώθησή τους στην ενδοχώρα της πρωτεύουσας και των προαστίων της και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η άφιξη των προσφύγων διόγκωσε την ανεργία κι έδωσε 

πρόσθετο επιχείρηµα στη βιοµηχανία να µειώσει τα ηµεροµίσθια στη βιοµηχανία. Η 

µείωση των ηµεροµισθίων κατά µέσο όρο 30% κι η γενικευµένη κοινωνική 

δυσαρέσκεια προκάλεσε αναταραχές κι αντιδράσεις του εργατικού κινήµατος. Στους 

άµεσα θιγόµενους κλάδους σηµειώθηκαν απεργίες και παρατηρήθηκε συσπείρωση 

γύρω από τη Γ.Σ.Ε.Ε και το Ε.Κ.Π. , προβάλλοντας το νέο πολιτικό και διεκδικητικό 

τους ρόλο και προσθέτοντας νέα σωµατεία στη δύναµή τους, υπονοώντας τη 

προσδοκία των εργατικών στρωµάτων προς αυτούς τους συνδικαλιστικούς 

οργανισµούς. Η «επαναστατική» κυβέρνηση Πλαστήρα τάχθηκε στο πλευρό των 

εργοδοτών, στηρίζοντας τις επιδιώξεις τους. Άλλωστε, η πολιτική της κατεύθυνση 

φάνηκε συµβολικά και πρακτικά από τη συµµετοχή στην κυβέρνηση του προέδρου 

του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, Ανδρέα Χατζηκυριάκου της «ΑΓΕΤ 

Ηρακλής». Η συµµαχία της εκτελεστικής µε την οικονοµική εξουσία σηµατοδότησε 

τη στάση των κυβερνήσεων του µεσοπολέµου. Στις 20 Αυγούστου 1923, η Γ.Σ.Ε.Ε 

κήρυξε γενική απεργία. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν η διάλυση των 

αναγνωρισµένων σωµατείων. Στις 22 Αυγούστου ύστερα από διαδήλωση εργατών 

και προσφύγων η φρουρά του Πειραιά χρησιµοποίησε τα όπλα, µε αποτέλεσµα 

νεκρούς και τραυµατίες ανάµεσα στους διαδηλωτές στο Πασαλιµάνι 423 . Η 

πολιτικοποίηση του κινήµατος, και µε αφορµή την κατασταλτική αντίδραση της 

κυβέρνησης, απέδωσε τις ευθύνες για την κοινωνική εξαθλίωση , όχι στην 

αντιβενιζελική παράταξη, αλλά στην κρατική διοίκηση. Η επέµβαση του στρατού 

στην αντιµετώπιση του λαϊκού κινήµατος θα καθορίσει τη στάση που θα κρατούν οι 

κυβερνήσεις, αλλά κυρίως οι εργοδότες, όταν αισθάνονταν ή έκριναν ότι το αστικό 

καθεστώς κινδυνεύει, χρησιµοποιώντας το επιχείρηµα αυτό για την αδιάλλακτη 

στάση τους απέναντι στις εργατικές διεκδικήσεις. 

     Μετά την καταστροφή της Μεγάλης Ιδέας και την οριστική οριοθέτηση του 

ελληνικού χώρου µετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάννης στα 1923, οι 

                                                 
423  Για το πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο, τη στήριξη των εργοδοτικών πρακτικών από την 
κυβέρνηση και το εργατικό και κοινωνικό κίνηµα που οδήγησε στους νεκρούς στο Πασαλιµάνι δες 
Χρήστος Χατζηιωσήφ «Κοινοβούλιο και δικτατορία» , Ο.π. , σελ 49-53 
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ηγετικές πολιτικές οµάδες ασχολούνταν µε τον «εσωτερικό» εχθρό. Η 

πολιτικοποίησή του καθοριζόταν κυρίως από τη δράση και λιγότερο από τη στόχευση. 

Η αναπαραγωγή του αστικού καθεστώτος, η πτώση του βιοτικού επιπέδου των 

εργατών, κι η αδυναµία εύρεσης εργασίας, λόγω του υπερπληθυσµού που είχε 

επιφέρει η εξωτερική πολιτική της, σχηµατοποίησε έναν ιδιότυπο εθνικισµό και 

αντίπαλο, που στρεφόταν στο εσωτερικό. Ο «αντικοµµουνισµός» έγινε η κυρίαρχη 

ιδεολογία της 424 . Ως πολιτική και κοινωνική κατασκευή ο αντικοµµουνισµός 

συµπεριέλαβε κοινωνικές πρακτικές και πολιτικές δράσεις που δεν είχαν ως στόχο 

απαραίτητα το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Η προσφυγή στην 

έννοια του εθνικού συµφέροντος και της σύστασης του εθνικού ιστού, απέκτησε 

πολιτικές κατευθύνσεις και συµβολικές αναπαραστάσεις. Το λαϊκό κίνηµα άρχισε να 

αντιµετωπίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο κι οι εργατικές διεκδικήσεις αντιµετωπίζονταν 

µε αυταρχισµό άσχετα µε το πολιτικό τους πλαίσιο δράσης. 

       Ο αντικοµµουνιστικός λόγος και πρακτική µεταφέρθηκε και στο συνδικαλιστικό 

επίπεδο. Το Μάιο του 1927 η διοίκηση του Ε.Κ.Π. µε τη συνδροµή της αστυνοµίας 

διέγραψε τα κοµµουνιστικά σωµατεία. Ο αστικός τύπος συνηγορούσε στην απόφαση 

αυτή και κατέκρινε την αντίδραση των διαγραφέντων. «Οι συγκεντρωµένοι 

κοµµουνιστές έξω από το Ε.Κ.Π. φώναζαν συνθήµατα και προκάλεσαν 

επεισόδια…49 υπέρ της διαγραφής και 10 κατά…Η πλατεία του Ε.Κ.Π. 

φρουρούνταν από ισχυρή δύναµη στρατού και χωροφυλακής…. Συνέλαβε πολλούς 

από αυτούς που προσπάθησαν να εισέλθουν στο Ε.Κ.Π». 425.  Οι κοµµουνιστές 

χαρακτηρίστηκαν ότι λειτουργούν ενάντια στα εργατικά συµφέροντα προς όφελος 

ξένων κι ιδιοτελών συµφερόντων, αφού «ήταν µισθαρνά όργανα της Μόσχας». Η 

τακτική των κοµµουνιστών θεωρήθηκε διασπαστική κι ότι συνδέει το εργατικό 

κίνηµα µε την ανατροπή του καθεστώτος και των πολιτικών του στοχεύσεων. Ο 

Ριζοσπάστης καταγγέλθηκε ως «διαλυτικό όργανο». Σε αυτή την κατεύθυνση 

πρωτοστάτησαν οι διοικήσεις των λιµενεργατικών σωµατείων. Παράλληλα, η νέα 

διοίκηση, που είχε γενικό γραµµατέα τον Ιωάννη Καλοµοίρη, ο οποίος ως 

εκπρόσωπος της τάσης του συνδικαλιστικού κινήµατος, κυριάρχησε στη Γ.Σ.Ε.Ε από 

το 1926 ως το 1936, υποσχόταν και υλική συµπαράσταση στα εναποµείναντα 

σωµατεία. Προϋπόθεση για την ένταξη στο Ε.Κ.Π. ήταν η αποκήρυξη του 

κοµµουνισµού, γεγονός που θα εξυπηρετούσε τα εργατικά ζητήµατα, πάνω στα οποία 

                                                 
424 Άγγελος Ελεφάντης Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης , ο.π. , σελ 59 
425 Θάρρος 27-5-1927 , σελ 3 
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θα ήταν προσανατολισµένη «απερίσπαστος» η συνδικαλιστική δράση 426. Μετά τη 

διαγραφή των κοµµουνιστικών σωµατείων η εγγραφή στο Ε.Κ.Π. έχει κάποιες 

προϋποθέσεις πολιτικού περιεχοµένου. Έτσι, σε αίτηµα της Ένωσης υπαλλήλων 

καφενείων και ζαχαροπλαστείων ότι για να εγγραφεί στη δύναµη του Ε.Κ.Π. πρέπει 

να αποκηρύξει το Ριζοσπάστη και την οµοσπονδία Επισιστισµού. Το ίδιο και το 

σωµατείο τυπογράφων ότι πρέπει να αποκηρύξουν την Οµοσπονδία Τύπου 427. Η 

ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ κατέκρινε, ως ένα βαθµό 

δικαιολογηµένα, τους κοµµουνιστές ότι δρούσαν και χρησιµοποιούσαν το εργατικό 

κίνηµα για την ανατροπή του καθεστώτος, κι οι ίδιοι δρούσαν για τη συντήρησή του, 

µε όρους που αναφέρονται άµεσα στην κεντρική πολιτική σκηνή και µε αµφίβολη 

επιτυχία για τα εργατικά αιτήµατα. 

     Η σύνδεση των σωµατείων µε το Ε.Κ.Π. είχε κι άµεσα οφέλη. Η συνεργασία κι η 

στήριξη της ηγεσίας από την κεντρική διοίκηση, την ανήγαγε σε φορέα κοινωνικής 

πολιτικής. Όπως για παράδειγµα όταν ο ∆ήµος Πειραιά αποφάσισε να δώσει επίδοµα 

50.000 δρχ για τους πληγέντες από το δάγκειο πυρετό εργάτες κι ανέργους το έδωσε 

στο Ε.Κ.Π. για να τα µοιράσει στα σωµατεία της δύναµής του ανάλογα µε τα µέλη 

τους και τους «αποδεδειγµένους απόρους και ανέργους εργάτας δαγκειοπλήκτους 428. 

Επίσης, όταν στα 1928 ο ∆ήµος Πειραιά ετοιµαζόταν να πάρει δάνειο µε σκοπό την 

εκτέλεση παραγωγικών έργων, ο Καλοµοίρης προτείνει να χρησιµοποιήσει στις 

εργασίες του εργάτες από τα σωµατεία που ανήκουν στη δύναµη του Ε.Κ.Π. 429. Το 

κράτος υποβοηθούσε την αποµόνωση των κοµµουνιστών από τα συνδικάτα, δίνοντας 

βοήθεια και προνόµια στις ηγεσίες που θεωρούσε ότι ήλεγχε. Η καταστολή 

συνοδευόταν κι από θετικά µέτρα. Άλλωστε, το κράτος που στην ηγεσία του ήταν ο 

Βενιζέλος συντελούσε και στην ενσωµάτωση του εργατικού κινήµατος στο πολιτικό 

σύστηµα, παίρνοντας και θετικά µέτρα, που ενίσχυε την εξουσία και εµπέδωση της 

κυριαρχίας του ως συνασπισµός διαχείρισης της κεντρικής εξουσίας. Ο νόµος 

5204/1931 περί «ιδρύσεως Εργατικής Εστίας» συνηγορούσε σε αυτό 430. Αυτό 

δηµιουργούσε συγκρούσεις ανάµεσα στις διάφορες µερίδες του εργατικού κινήµατος, 

                                                 
426 Έκτακτος συνεδρίασις διοικητικής επιτροπής της 16ης και 17ης Μαίου 1927, στο αρχείο του Ε.Κ.Π.,  
Πρακτικά 1927- 1928 
427 Έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του Ε.Κ.Π. της 29-5-1928 , στο αρχείο του 
Ε.Κ.Π.  ,Εκτελεστική Επιτροπή 1927-1930 
428 Πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής,  2-9-1928, στο αρχείο του Ε.Κ.Π. , 
Εκτελεστική Επιτροπή 1927-1930  
429 Έκτακτη συνεδρίαση διοικητικού συµβουλίου Ε.Κ.Π. 28-4-1928 
430 Άγγελος Ελεφάντης Ο.π. , σελ 94-95 
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στον οποίο τα όργανα της τάξης προστάτευαν την «επίσηµη» συνδικαλιστική ηγεσία. 

Επεισόδια σε λόγο του ∆ηµητράτου (προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε.) και συγκέντρωση και 

συλλήψεις στο Πασαλιµάνι των πρωταιτίων κοµµουνιστών 431 . Επίσης, στις 

συγκεντρώσεις η Γ.Σ.Ε.Ε λάµβανε άδεια της αστυνοµίας, όπως συνέβη µε το 

συλλαλητήριο Γ.Σ.Ε.Ε για την ανεργία 29-12-1930, το οποίο έγινε κατόπιν αδείας 

της αστυνοµίας 432. 

    Η απουσία των κοµµουνιστών δείχνει ότι παρ’ όλα αυτά το εργατικό κίνηµα είχε 

ριζοσπαστικοποιηθεί κι η ηγετική οµάδα του Ε.Κ.Π. έστω συµβολικά ή πρακτικά για 

να αναπαράγει την εξουσία της έπρεπε να ακολουθήσει. Σε αυτό συνηγορούσε η 

αντιµετώπιση του εργατικού κινήµατος από τα όργανα της τάξης. Στην Καβάλα στην 

απεργία των καπνεργατών στα 1928 είχαν σκοτωθεί έξι εργάτες κι είχαν 

τραυµατιστεί δεκάδες 433. Έτσι, στα 1928 το Ε.Κ.Π. ψηφίζει να δοθεί έρανος για τη 

συνέχιση του αγώνα των καπνεργατών Μακεδονίας-Θράκης και να καταδικάσουν τις 

δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους απεργούς 434. Οι συγκεντρώσεις προτιµούσαν 

να γίνονται σε κλειστό χώρο, έτσι ώστε να ελέγχουν την πολιτική βάση και δράση 

των παρευρισκοµένων. Έτσι, η συµπαράσταση στους καπνεργάτες Μακεδονίας-

Θράκης για τον αγώνα που έκαναν µε σκοπό να επιτύχουν τα χαρακτηριζόµενα ως 

δίκαια αιτήµατά τους πραγµατοποιήθηκε σε κινηµατογράφο της πόλης µε 1500 

άτοµα, όπως εκτιµούσε το διοικητικό συµβούλιο. Εκτός από την κυβέρνηση θεωρεί 

υπεύθυνος για τους «φόνους, τραυµατισµούς, συλλήψεις» εναντίον των καπνεργατών 

και τις αστυνοµικές και στρατιωτικές αρχές. Παρακινεί ο εργατικός κόσµος να ταχθεί 

αλληλέγγυος στο «δίκαιο αγώνα» των καπνεργατών και να συνεισφέρει στον έρανο. 
435. Η χαρακτηριζόµενη ως πρωτοφανής αγριότητα µε την οποία αντιµετωπίστηκε το 

κίνηµα των καπνεργατών συνέβη στα 1928 που ήδη τα εργατικά σωµατεία 

συζητούσαν για το σχεδιαζόµενο «αντεργατικό» νοµοσχέδιο. Τέλος, ζητά να εκδοθεί 

ψήφισµα προς την κυβέρνηση να συσταθεί επιτροπή προς εξέταση των αιτηµάτων 

των καπνεργατών και να παρέµβει ανάµεσα σε αυτούς και τους καπνεµπόρους. Η 

δήλωση της κυβέρνησης ότι θα εξετασθεί το θέµα από µία επιτροπή θεωρήθηκε νίκη 

                                                 
431 Θάρρος 9-3-1930 
432 Θάρρος 28-12-1930, σελ 4 
433 Άγγελος Ελεφάντης Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης , ο.π. , σελ 111 
434 Πρακτικά έκτακτης γενικής συνέλευσης των σωµατείων 15-6-1928, στο αρχείο του Ε.Κ.Π. , 
Πρακτικά 1928-1929 
435 Πρακτικά εκτελεστικής επιτροπής για την πανεργατική συγκέντρωση 17-6-1928 στο αρχείο του 
Ε.Κ.Π. Πρακτικά 1928-1929  
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της Γ.Σ.Ε.Ε , η οποία «διευθύνει σταθερά τον αγώνα της εργατικής τάξης» 436. Η 

εµπέδωση της πρωτοπορίας και η ενίσχυση της κρατικής διαιτησίας και παρέµβασης 

ήταν τα ζητούµενα της Γ.Σ.Ε.Ε. για να εξασφαλίσει τα συµφέροντα των εργατών και 

να σταθεροποιηθεί συµβολικά και πολιτικά στη συνείδηση των εργατών ως ο φορέας 

εκπλήρωσης των προσδοκιών τους. Ο γενικός γραµµατέας Στρατής ήδη από το 1926 

αναφέρει ότι το κράτος οφείλει να θεσπίσει επιτροπές και δικαστήρια έτσι ώστε να 

εφαρµόζονται οι νόµοι και να παρεµβαίνει στις διαφορές µεταξύ εργατών και 

εργοδοτών. Το υπόµνηµα που έστειλε η Γενική Συνοµοσπονδία πρέπει να γίνει δεκτό 

από το κράτος, έτσι ώστε να καλυτερεύσει η ζωή του εργάτη. Για αυτό κι η δυναµική 

των εργατών πρέπει να επικεντρωθεί στο να γίνουν αποδεκτά τα αιτήµατα αυτά από 

το κράτος 437. Η πεποίθηση της ηγεσίας ήταν ότι µέσω του κράτους θα επιτευχθούν οι 

επιδιώξεις τους.    

   Η χρησιµοποίηση όµως του κράτους επιδιωκόταν κι από τους εργοδότες για την 

αντιµετώπιση των συµφερόντων τους, µε µεγαλύτερη επιτυχία από το κεντρικό 

συνδικαλιστικό όργανο των εργατών. Για την απεργία των καπνεργατών θεωρούν ότι 

η ευθύνη ανήκει στους καπνεργάτες. Κρίνουν ως υπεύθυνους της αιµατοχυσίας τους 

ίδιους τους εργάτες, σκληραίνοντας τη στάση τους απέναντι στο εργατικό κίνηµα, 

που το ταυτίζουν µε τον κοµµουνισµό. Πόσο µάλλον που µονοµερώς έκριναν ότι τα 

αιτήµατα των εργατών είχαν επιτευχθεί, στο όριο που είχαν οι ίδιοι προσδιορίσει  Η 

εκραγείσα στη Μακεδονία καπνεργατική απεργία θα ήταν δικαιολογηµένη, αν 

πράγµατι τα εκάστοτε υποβαλλόµενα αιτήµατα «δεν εκρίνοντο µε ευµένειαν υπό τε 

των καπνεµπόρων και του Κράτους. Τουναντίον ο κλάδος ούτος των καπνεργατών 

επί τοσούτον ηυνοήθη, ώστε θα έπρεπε να προκαλέση την έλλογον διαµαρτυρίαν και 

ζηλοτυπίαν των εργατών άλλων κλάδων δια την προνοµιακήν τρόπον τινά 

προστασίαν και ιδιαιτέραν στόργην µε την οποίαν µέχρι τούδε περιεβλήθησαν οι 

καπνεργάται. Και όµως επροκάλεσαν αιµατηρές σκηνές προβάλλοντας αξιώσεις 

τοιαύτας που θα καταλήξουν εις ανυπολόγιστον ζηµιά όχι µόνον του καπνεµπορίου 

αλλά και της καπνοπαραγωγής. ∆εν αποκλείεται βέβαια το δικαίωµα εις κάθε 

εργάτην του να επιτύχη την βελτίωσσιν των βιωτικών του συνθηκών, όταν 

επιδιώκεται δια µέσων και µέτρων απειλούντων την έννοµον τάξιν και το κρατικόν 

                                                 
436 Πρακτικά έκτακτης γενικής συνέλευσης συµβουλίων 26-6-1928, στο αρχείο του Ε.Κ.Π. , Πρακτικά 
1928-1929 
437 Πρακτικά έκτακτης γενικής συνέλευσης συµβουλίων Σωµατείων Ε.Κ.Π. 19-1-1926 στο αρχείο του 
Ε.Κ.Π.  ,Πρακτικά 1928-1929 
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κύρος, χάνεται δια παντώς. Εξετάσουν µε ευµένεια και πατρικόν ενδιαφέρον το 

Κράτος και οι καπνοβιοµήχανοι και οι εργοδόται τα αιτήµατα των εργατικών 

στρωµάτων. Ας παραδειγµατισθώµεν από όλα τα µεγάλα και µικρά κράτη, τα οποία 

αµύνονται κατά του κοµµουνισµού και προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγή τους 

δια εντατικής εργασίας, η οποία επιτυγχάνεται µόνο δια της αρµονικής 

συνεννοήσεως Κράτους, εργοδότου και εργάτου 438.  

   Η διαίρεση κι η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των σωµατείων από την άλλη,  

λειτουργούσε προς όφελος των εργοδοτών, όπως για παράδειγµα όταν ο σύλλογος 

Θερµαστών διαµαρτύρονταν ότι εξαιτίας του συλλόγου Μυλεργατών έχασε διπλό 

µεροκάµατο, διότι αυτοί δέχθηκαν να εργασθούν µε απλό ηµεροµίσθιο 439 . Η 

διάσπαση του εργατικού κινήµατος καλλιεργούσε τη συντεχνιακή αντίληψη των 

εργαζοµένων.  Η συνεργατική Γαιανθρακεργατών διαµαρτυρόταν για την ανάµειξη 

στην οργάνωση της εργασίας και στη διαπραγµάτευση µε τους εργοδότες της 

συνεργατικής Σιτεργατών 440. Και οι δύο κλάδοι αυτοί δραστηριοποιούνταν στο 

λιµάνι κι εποµένως θεωρητικά θα έπρεπε να είχαν τον ίδιο «ταξικό εχθρό». Η 

οικονοµική δυσπραγία των εργατικών στρωµάτων κι η δοµική ανεργία στον Πειραιά, 

ιδιαίτερα µετά την άφιξη των προσφύγων και τον περιορισµό της µετανάστευσης, 

αλλά κυρίως τον καθορισµό των όρων εργασίας µε βάση το καπιταλιστικό κέρδος κι 

όχι τις κοινωνικές ανάγκες, ευνοούσε την πρακτική των εργοδοτών να κρατούν τα 

ηµεροµίσθια σε χαµηλό επίπεδο. Η κοινωνική εξαθλίωση λειτουργούσε διασπαστικά 

στο εργατικό κίνηµα, αφού πάγια τακτική των εργοδοτών ήταν να απαντούν µε 

απολύσεις και χρησιµοποίηση απεργοσπαστών στις εργατικές διεκδικήσεις. Άλλωστε 

«η ελευθερία της εργασίας», δηλαδή η ελευθερία χρησιµοποίησης απεργοσπαστών 

ήταν µόνιµη πολιτική επιδίωξη των εργοδοτών,  και των αστών πολιτικών σε µια 

εποχή µάλιστα πρωτόγνωρου κατά τα άλλα περιορισµού των ελευθεριών 441. Οι 

διαχωρισµοί κι η εξυπηρέτηση των άµεσων βιοτικών αναγκών προσέφερε αυτή την 

εργατική δύναµη. Το κράτος συνεπικουρούσε σε αυτή την τακτική, είτε µε τη 

διάθεση οργάνων ασφαλείας, είτε µε τη θέσπιση διαταγµάτων για την ελευθερία της 

εργασίας, που έδινε τη δυνατότητα και στους εργοδότες να επιλέγουν ελεύθερα το 

                                                 
438 ∆ΕΒΕΠ , Ιούνιος 1928 , σελ 1924 
439 Πρακτικά ∆ιοικητικής Επιτροπής 25-1-1928 στο αρχείο του Ε.Κ.Π. ,  Εκτελεστική Επιτροπή 1927-
1930 
440 Πρακτκά συνεδρίασης διοικητικής επιτροπής 29-2-1928 στο αρχείο του Ε.Κ.Π. , Εκτελεστική 
Επιτροπή 1927-1930 
441  Χρήστος Χατζηιωσήφ «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής 
οικονοµίας» , ο. π. , σελ 34 
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προσωπικό τους και να καθορίζουν ανάλογα και το ηµεροµίσθιο 442. Η αστική τάξη 

εµπέδωνε την κυριαρχία της µε διαχωρισµούς και προσπάθεια διάσπασης του 

εργατικού κινήµατος. Σε αυτό συνεπικουρούσε κι η κρατική πολιτική αντιµετώπισης 

των εργατικών διεκδικήσεων και πολιτικών ζυµώσεων.  

    Η επικείµενη ψήφιση του νοµοσχεδίου για τη συνδικαλιστική δράση, κινητοποίησε 

τα σωµατεία. Ήδη από τον Απρίλιο του 1928 φαίνεται να συζητείται και ανάµεσα 

στα εργατικά σωµατεία οι συνέπειες που θα επέλθουν από τη ψήφιση του 

νοµοσχεδίου για τον περιορισµό των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Σε επιστολή του 

προς το Ε.Κ.Π. ο «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργατών και Εργατιδών Χαρτοποιίας 

Πειραιώς» προτείνει το συντονισµό του αγώνα των οµοσπονδιών «εναντίον του 

γνωστού αντεργατικού Νοµοσχεδίου που θέτει εκτός Νόµου την εργατικήν τάξιν 

καταργούν και την τελευταίαν συνδικαλιστικήν ελευθερία στη χώρας» 443 . Το 

νοµοσχέδιο που ετοιµάζει η κυβέρνηση ουσιαστικά καταργεί τη συνδικαλιστική 

δράση, χρησιµοποιώντας ως πρόσχηµα τον κοµµουνισµό, για το λόγο αυτό και 

διάφορα σωµατεία, που έχουν αυτή τη γνώµη προσκαλούν σε αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις, έτσι ώστε να µη ψηφισθεί. Ο «Σύνδεσµος Υπαλλήλων 

Ζυθεστιατορίων και Μαγειρείων Πειραιώς» σε επιστολή προς το Ε.Κ.Π. ζητά να 

γίνει κοινή σύσκεψη όλων των σωµατείων, είτε ανήκουν είτε όχι στη δύναµη του 

Ε.Κ.Π., έτσι ώστε να εξηγηθεί ο σκοπός του νοµοσχεδίου «που µε το πρόσχηµα του 

κοµµουνισµού καταργούνται πάντα τα δικαιώµατα των σωµατείων» 444. Τα σωµατεία 

των υπαλλήλων και των εργατών φαίνεται να είχαν γνώση των συνεπειών και του 

περιεχοµένου του νοµοσχεδίου. Φαίνεται ότι η παραίνεση να συστρατευθούν όλα τα 

σωµατεία των εργαζοµένων αφορά και τα διαγραφέντα κοµµουνιστικά από το Μάιο 

του 1927. Η γνώµη ότι αφορά την ύπαρξη του εργατικού συνδικαλισµού επεκτείνει 

την ενότητα είτε από σωµατεία που φαίνεται να έχουν κοµµουνιστική δράση είτε όχι.  

Η «Ένωσις Υπαλλήλων Καφενείων και Ζαχαροπλαστείων Πειραιώς» σε επιστολή 

της προς το Ε.Κ.Π. τόνιζε  ότι «είνε γεγονός ότι όλη η εργατική τάξις της χώρας µας 

                                                 
442 «Σήµερον την πρωίαν δεκαπέντε απεργοσπάσται ανέλαβον εργασίαν εις τα παρά την ∆ραπετσώνα 
καπναποθήκας Αδελφών Παπαστράτου. ∆ιατέθη αστυνοµική δύναµις προς φρούρησιν των αποθηκών, 
καθ’ όσον υπάρχουν φόβοι δηµιουργίας ταραχών παρά των λοιπών απεργών» στο Θάρρος 11-6-1927 ˙ 
«Το Υπουργείον της Εθνικής Οικονοµίας ανεγνώρισε το δικαίωµα εις την Εταιρίαν Λιπασµάτων 
Πειραιώς όπως προσλαµβάνη ελεύθερους εργάτας εις τα εργοστάσιά της καθώς και να κανονίζη µόνη 
την µισθοδοσίαν των» στο Θάρρος 27-10-1927 
443 Ποικίλα έγγραφα κι αλληλογραφία του Ε.Κ.Π. , στο φάκελο Α1 (Ι) του αρχείου του Ε.Κ.Π , 7-4-
1928 
444

Ποικίλα έγγραφα κι αλληλογραφία του Ε.Κ.Π. , στο φάκελο Α1 (Ι) του αρχείου του Ε.Κ.Π , 10-4-
1928  
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µε επικεφαλής την Γενικήν µας Συνοµοσπονδίαν ετοιµάζεται για τον σκληρόν αγώνα 

εναντίον της τροµοκρατίας και ειδικά κατά του µελετηµένου νοµοσχεδίου που θα µας 

στραγγαλίσει κάθε κεκτηµένο δικαίωµα» 445. Η προσπάθεια των σωµατείων να 

σφυρηλατήσει την ενότητα της δράσης των εργαζοµένων υποδηλώνει την 

κρισιµότητα του νοµοσχεδίου και την αντίσταση που έπρεπε να προβληθεί.  

   Η γνώση για τις συνέπειες του «ιδιωνύµου» στο συνδικαλιστικό κίνηµα ήταν ήδη 

εµφανείς ένα χρόνο σχεδόν πριν τη ψήφισή του. Αφορά όλους τους εργαζοµένους, 

εργάτες κι υπαλλήλους, ειδικευµένους κι ανειδίκευτους, για αυτό κι η γνώµη των 

πολλών και πολιτικά διαφοροποιηµένων σωµατείων ήταν το αίτηµα για κοινό αγώνα, 

έτσι ώστε να αποτραπεί ψήφισή του. Ο «Π.Ο.Σ.-Σύνδεσµος Σιδηροδροµικών 

Λαρισαϊκού» σε επιστολή του προς τη διοίκηση του Ε.Κ.Π. καλούσε σε 

προπαρασκευή αγώνος σύµφωνα µε τις εντολές της «Γενικής Συνοµοσπονδίας περί 

προπαρασκευής ενός αγώνος δια την αντιµετώπισιν της αρξαµένης επιθέσεως εκ 

µέρους του κράτους  επιβάλλεται εις την παρούσαν κρίσιµον περίστασιν η εκ µέρους 

της σύγκλησης µιας εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των αντιπροσώπων όλων εν 

γένει και άνευ ουδεµίας εξαιρέσεως Σωµατείων της πόλεώς µας προς λήψιν σχετικών 

αποφάσεων και καθορισµού της σειράς πρακτικών µέτρων δια την προπαρασκευήν 

του αγώνος του µόνου µέσου δια την προπαρασκευήν του αγώνος του µόνου µέσου 

δια ην αναχαίτησιν της κεφαλαιοκρατικής επιθέσεως…∆εν παραλείποµεν δε να 

παραθέσωµεν ότι εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η ∆ιοίκησις του Κέντρου θέλει 

αποκλείση εκ της ως άνω Συνελεύσεως, η οποία ασφαλώς θα αποτελέση ένα 

ιστορικόν σταθµόν δια το κίνηµα της πόλεώς µας έστω και ένα Σωµατείον 

προφασιζόµενη οπωσδήποτε τυπικήν διακαιολογίαν, θα φέρη εξ ολοκλήρου την 

ευθύνην τόσον απέναντι του κινήµατος της πόλεώς µας όσον και γενικά του 

κινήµατος της χώρας µας εις το οποίον ο Πειραιεύς είναι το προπύργιον» 446. Η 

πολιτική ωφέλεια του νοµοσχεδίου για τους εργοδότες προωθεί τη σύνδεση 

σωµατείων για την οργανωµένη «ταξική» απάντηση των εργαζοµένων στα σχέδια 

της κυβέρνησης. Ο λόγος των σωµατείων είναι προσανατολισµένος σε οργανωµένη 

απάντηση των εργαζοµένων, που έχουν τα ίδια συµφέροντα κι η προσπάθεια 

ταύτισής τους µε τα συµφέροντα της «εργατικής τάξης». Οι έννοιες του λαού και της 

εργατικής τάξης ήταν πολιτικοποιηµένες κι από τα εργατικά στρώµατα. Οι 

                                                 
445 Ποικίλα έγγραφα κι αλληλογραφία του Ε.Κ.Π. , στο φάκελο Α1 (Ι) του αρχείου του Ε.Κ.Π , 12-4-
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απαντήσεις και τα συµφέροντα δεν είναι δεδοµένα κι εξαρτώνται σε σηµαντικό 

βαθµό από την πολιτική αντιµετώπιση και δράσεις που εκδηλώνουν. Η εξουσία 

έκρινε από το µέσο και τη δράση. Με τον ίδιο τρόπο έκριναν κι οι κοµµουνιστές που 

ήθελαν να γίνουν η πρωτοπορία του εργατικού κινήµατος, κρίνοντας τη 

ριζοσπαστικοποίση µε βάση τις µαχητικές εκδηλώσεις του λαϊκού κινήµατος κι όχι 

το πολιτικό υπόβαθρο της δράσης. Η πολιτική δράση όµως του λαϊκού κινήµατος 

είχε πολλαπλές πολιτικές αφετηρίες και πολιτισµικούς προσδιορισµούς.  

  Οι προτάσεις της ηγεσίας της Γ.Σ.Ε.Ε. παρείχαν το πλαίσιο διεκδίκησης, εντός του 

υφισταµένου αστικού καθεστώτος. Στα 1929 ο γενικός Γραµµατέας της ∆ηµήτρης 

Στρατής καθόρισε τους όρους της βελτίωσης των εργατικών στρωµάτων. Πρώτο 

αίτηµα ήταν η θέσπιση των κοινωνικών ασφαλίσεων, κατόπιν µέτρα κατά της 

ανεργίας, την εφαρµογή του οκταώρου και των νόµων που αφορούν την εργασία, τη 

στέγη 447.   Ο καθορισµός της δράσης και της πολιτικής κατεύθυνσης που αυτό είχε 

φαίνεται κατά κύριο λόγο να παραγόταν από τις διοικήσεις των εργατικών κέντρων 

και φορέων. Η αναµέτρηση µε την κυβέρνηση δεν έπαιρνε καθολική µορφή, αλλά 

ήταν κυρίως στο επίπεδο ψηφισµάτων. Επίσης, πολλές εργάτριες µε τα ιδιαίτερα 

προβλήµατα και συµφέροντά τους δε µετείχαν σε συµβούλια. Η έµφυλη διάσταση 

του συνδικαλισµού κι η εκπροσώπηση των εργατών από «παράγοντες» 

ενσωµατωµένους στην κεντρική πολιτική σκηνή, περιόριζε την ένταξη στο 

οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα και προέκτεινε τη φαινοµενική διάσπασή του σε 

οµάδες και δράσεις που χαρακτηρίζονται «αυθόρµητες». Οι προσωπικές διενέξεις 

από την άλλη για την εξυπηρέτηση και ιδιοτελών συµφερόντων ανάµεσα στα 

στελέχη της Γ.Σ.Ε.Ε , δεν προωθούσε την αλληλεγγύη των εργατών για την κοινή 

δράση, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα «ρεφορµιστικά» έστω αιτήµατά τους. Η 

αναφορά στο κράτος ως θεσµό διοίκησης και κεντρικής εξουσίας αποτελούσε την 

κοινή συνισταµένη των συνδικαλιστών. Η άλλη ήταν ποια από αυτές ως 

«πρωτοπορία» θα εκφράσει καλύτερα και αποφασιστικότερα τα συµφέροντα των 

εργατών. Η πολιτική διάσταση της εργατικής διαµαρτυρίας, που πήγαζε κι από την 

κυβέρνηση, υποδηλώνει ότι η θέση στην παραγωγική διαδικασία και οι πολιτικές 

απαντήσεις στη δυσφορία των εργατών, που ενίσχυσε η οικονοµική κρίση, ποικίλουν 

ανάλογα και µε την πολιτική τοποθέτησή τους.  

                                                 
447 Πρακτικά έκτακτης γενικής συνέλευσης συµβουλίων των σωµατείων 10-4-1929 , στο αρχείο του 
Ε.Κ.Π. βιβλίο Πρακτικά 1928-1929  
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   Στα 1930 φαίνεται στην πόλη να επικρατεί κοινωνική αναταραχή µε την εκδήλωση 

κοινωνικών κινηµάτων, από µικροαστούς και εργάτες. Ο τοπικός αστικός τύπος 

αναφέρεται µε αίσθηµα απογοήτευσης σε αυτά. «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι εξαγγέλουν 

την έναρξιν αγώνος προς πραγµάτωσιν των αξιώσεων αυτών. Οι επαγγελµατίαι 

απειλούν µε εξεγέρσεις για την µη άρσιν του ενοικιοστασίου. Αντιθέτως οι 

ιδιοκτήται κηρύττουν ότι θα αρνηθώσι την πληρωµήν φόρου, εάν δεν αρθή το 

ενοικιοστάσιον. Οι εργάται δηλούν ότι θα αντισταθώσι πάση δυνάµει εις την 

εφαρµογήν του οργανισµού του λιµένος. Οι δε εργοδόται απειλούν µε λοκ άουτ αν 

συµβεί το αντίθετο. Όµοια και χειρότερα φοβερίζουν οι πρόσφυγες αν µη τα σχετικά 

προς αυτούς ζητήµατα επιλυθώσι» 448. Η επιδίωξη των ιδιαίτερων συµφερόντων είχε 

αναφορά στο κράτος και τη συνδικαλιστική δράση. Τα λαϊκά στρώµατα εξέφραζαν 

τη δυσαρέσκειά τους µε κινητοποιήσεις. Οι εργοδότες από την άλλη επίσης σε 

κάποιες στιγµές λειτουργούσαν σχεδόν «συνδικαλιστικά», κάνοντας λοκ άουτ, όποτε 

θίγονταν τα συµφέροντά τους, ως µέτρο πίεσης στην κυβέρνηση. Το κράτος φαίνεται 

να αποτελούσε την κοινή συνισταµένη για την επίλυση των ιδιαίτερων συµφερόντων 

τόσο των λαϊκών, αλλά και των εργοδοτικών στρωµάτων, εµπεδώνοντας την 

κυριαρχία του ως φορέα εξουσίας και µε ταξικό προσανατολισµό. 

    Η κρίση βρήκε το συνδικαλιστικό κίνηµα κατακερµατισµένο σε κάθε επίπεδο. Στα 

1930 είχαν δηµιουργηθεί κατά Α.Ε.Σ. του Στρατή, που αποτέλεσαν νέα διάσπαση, 

αυτή τη φορά στη συνδικαλιστική ηγεσία. Η πολυδιάσπαση κλόνισε την εµπιστοσύνη 

των εργατών όχι µόνο στις αντιµαχόµενες ηγεσίες, αλλά και γενικότερα στο 

συνδικαλισµό 449. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε την προηγούµενη τάση των εργατών να 

κινητοποιούνται στους χώρους δουλειάς, χωρίς να περιµένουν τον κεντρικό 

σχεδιασµό. Οι καπνεργάτες για παράδειγµα συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά για να 

διαµαρτυρηθούν για την αντικατάστασή τους, εξαιτίας της εισαγωγής µηχανηµάτων 

και της ανεργίας που πλήττει τον κλάδο τους. Έτσι, «συνεκρότησαν θορυβώδεις 

διαµαρτυρίες» για να περιορίσουν την εισαγωγή µηχανών δεσίµατος, που 

εξουδετερώνουν εργατικά χέρια και φέρνουν σε απόγνωση τους εργάτες και 

προκαλούν τις εξεγέρσεις τους 450. Η συνάντηση στους χώρους δουλειάς εργατών 

που ήταν στην ίδια κατάσταση, κατασκεύαζε συλλογικότητες, οι οποίες στρέφονταν 

στον ορατό εχθρό, που θεωρούσαν υπεύθυνο για την κατάστασή τους. Επίσης, σε 
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αυτό συνέβαλε και η ψήφιση του «ιδιωνύµου», το οπίοο δεν επηρέασε άµεσα τις 

απεργίες και τις κινητοποιήσεις µικρού έστω µεγέθους στις αρχές της δεκαετίας του 

1930, σε αντίθεση µε τα σωµατεία που δέχθηκαν ισχυρό πλήγµα 451 Οι διενέξεις για 

το ύψος του ηµεροµισθίου και της ανεργίας των καπνεργατών οδηγούσαν σε 

κινητοποιήσεις και πολιτικές δράσεις και σκέψεις επίλυσης. Οι συγκρούσεις µε την 

αστυνοµία κι η καταστολή ως αντιµετώπιση των αιτηµάτων τους, 

ριζοσπαστικοποιούσε ακόµη περισσότερο τη στάση τους. Στις 9/2/1932 κηρύχθηκε 

απεργία στο καπνεργοστάσιο «Γκλεν» του Πειραιά, εξαιτίας της µείωσης των 

ηµεροµισθίων τους. Ως συνέπεια διαδήλωσαν και στο δρόµο τους επιτέθηκε η 

αστυνοµία, µε αποτέλεσµα τέσσερις τραυµατίες. Οι απεργοί συνέχισαν τις 

κινητοποιήσεις τους. Η ταξική επίλυση των διαφορών από την κυβέρνηση φαίνεται 

όταν αποφάσισε ότι τα ηµεροµίσθια θα παραµείνουν στις 105 δρχ στις 18-3-1932 452.   

   Η συγκέντρωση ανέργων στην πόλη, ιδιαίτερα των ειδικευµένων ή όσων εργατών 

είχαν εργασιακή ταυτότητα συγκεκριµένη, προκαλούσε πορείες και διαµαρτυρίες, 

µικρές σε όγκο, αλλά χωρίς να περιµένουν αποφάσεις από τα κεντρικά 

συνδικαλιστικά όργανα. Η ανεργία έπληξε τους ειδικευµένους εργάτες και φαίνεται 

από συχνές αναφορές του τοπικού αστικού τύπου ότι οι κινητοποιήσεις γύρω από την 

εργασία ήταν πολύ συχνές στα 1931, αν και µικρές σε όγκο. Οι χώροι δουλειάς 

ευνοούσαν τις κινητοποιήσεις.«Οι εργάτες κλωστοϋφαντουργείων θα κηρύξουν 

απεργία» 453 . Η αίσθηση κοινών συµφερόντων επίσης. «Εκηρύχθη απεργία 

υποδηµατεργατών διότι µειώθηκαν τα ηµεροµίσθιά τους κατά 5 δραχµές στα 

υποδηµατοποιεία» 454. Και οι ναυτεργάτες είχαν συχνά κινήµατα εκείνη την περίοδο 

µικρά σε όγκο, αλλά µε ιδιαίτερη δυναµική κι αυξανόµενη επιρροή. Στα 1931 

φαίνεται ότι στην πράξη δεν είχαν επέλθει τα προσδοκώµενα πολιτικά οφέλη από τη 

ψήφιση του «ιδιώνυµου», γεγονός που ενίσχυε τις συντηρητικές τακτικές των 

εργοδοτών, του κράτους και µερίδας των µικροαστών εναντίον του εργατικού 

κινήµατος. Οι εργατικές κινητοποιήσεις δεν οφείλονταν σε κάποια δεδοµένη 

πολιτική ταυτότητα ή µέσω νοµιµοποίησης κι αφοµοίωσης από τις κεντρικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα άµεσα και καθηµερινά προβλήµατα συνένωναν και 

ριζοσπαστικοποιούσαν το εργατικό κίνηµα. Το κίνηµα αρχίζοντας κυρίως από τα 
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«κάτω», αφού ο συνδικαλισµός ήταν αδύναµος ενισχύθηκε και µαζικοποιήθηκε στα 

1932 και διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα µαχητικότητας και συµµετοχής µέχρι την 

κήρυξη της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου του 1936. 

     Και το Κ.Κ.Ε θεωρούσε ότι οι απεργιακοί αγώνες ήταν διεσπαρµένοι και χωρίς 

στενή σύνδεση των συνδικάτων µε αυτά. Καθήκον του θεωρούσε την 

παρακολούθηση των καθηµερινών ζητηµάτων που απασχολούσαν τους εργάτες και 

τη σύνδεσή του µε τους αγώνες της υπόλοιπης «εργατικής τάξης» 455. Η εργατική 

διαµαρτυρία φαίνεται κι από την προσέγγιση του Κ.Κ.Ε. για τις «αυθόρµητες» λαϊκές 

κινητοποιήσεις  Το Κ.Κ.Ε ως τµήµα της κοµµουνιστικής διεθνούς, µετέφερε στην 

Ελλάδα τις αποφάσεις του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος, που ιδιαίτερα από το 

1928 και µετά ελεγχόταν από το Κ.Κ.Σ.Ε. και τη σταλινική οµάδα που επικράτησε. 

Το Κ.Κ.Ε. ακολούθησε µια πολιτική αποµονωτισµού και χαρακτηρισµού των 

υπόλοιπων συνδικαλιστικών και κοµµουνιστικών οργανώσεων ως «φασίστες» ή που 

µε τη δράση τους προετοιµάζουν το έδαφος για το φασισµό 456. Η «γραµµή» αυτή 

ενισχύθηκε από το 1931 κι έµεινε αναλλοίωτη ουσιαστικά µέχρι το φθινόπωρο του 

1934.  

   Ο αποµονωτισµός είχε περάσει και στη σύνδεσή του µε το εργατικό κίνηµα, 

αποτύπωση του οποίου ήταν η ίδρυση της Ενωτικής Γ.Σ.Ε.Ε στα 1929, που 

ουσιαστικά προέκτεινε την πολιτική δράση του κόµµατος στον κόσµο της εργασίας, 

αλλά αποτελούσε κι αντίσταση και τόπο σύνδεσης των διαγραφέντων σωµατείων από 

τα κεντρικά συνδικαλιστικά όργανα. Το Κ.Κ.Ε, µιλώντας από την πλευρά των 

εργαζόµενων «µαζών», θεωρούσε ότι η κρίση του καπιταλισµού µπορεί να 

ξεπεραστεί µόνο µε την ανατροπή του αστικού καθεστώτος και της «ανατροπής της 

κεφαλαιοκρατίας». Αυτόµατα θεωρούσε ότι «όλες οι εργαζόµενες µάζες, που 

αντιµετωπίζουν το φάσµα της πείνας, επαναστατικοποιούνται». Καθήκον των µελών 

του κόµµατος θεωρούσε την οργάνωση του αγώνα της εργατικής τάξης και της 

ενότητας των πολλών λαϊκών κινητοποιήσεων, έτσι ώστε να προετοιµαστεί η γενική 

πολιτική απεργία που θα ανατρέψει τον καπιταλισµό, όπως στη «Σοβιετική Ρωσία». 

Θεωρούσε ότι έπρεπε να συγκροτηθεί ένα πλατύ αντιφασιστικό µέτωπο υπό την 

καθοδήγηση του Κόµµατος. Παράλληλα, έπρεπε να συγκεντρώσει τις δυνάµεις του 
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ενάντια στο σχεδιαζόµενο πόλεµο στη Σοβιετική Ένωση 457. Με τους διαχωρισµούς 

που έκανε το Κ.Κ.Ε. λειτουργούσε περισσότερο στην κατασκευή συµβόλων και 

λιγότερο στην πολιτικοποίηση ή την ιδεολογική προετοιµασία για την επαναστατική 

µεταβολή του αστικού καθεστώτος. Πόσο µάλλον που θεωρούσε ότι εξαιτίας των 

άσχηµων οικονοµικών δυσχερειών έχει επέλθει «αριστεροποίηση» κι άνοδος του 

εργατικού κινήµατος, το οποίο όµως πρέπει να καθοδηγηθεί από το κόµµα και τα 

στελέχη του. Το πολιτικό πλαίσιο του Κ.Κ.Ε. αφαιρούσε τη δυνατότητα συνεννόησης 

µε άλλες πολιτικές εκφράσεις του εργατικού κινήµατος, οι οποίες µπορεί να είχαν 

σοσιαλιστική ή ακόµα και κοµουνιστική ιδεολογική βάση, χαρακτηρίζοντάς τους ως 

τους κυριότερους εχθρούς του κινήµατος.  «Η προς τα αριστερά γρήγορη στροφή των 

διαθέσεων των εργαζόµενων µαζών δεν εκδηλώνεται και µε µια ανάλογη αύξηση της 

πολιτικής τους δραστηριότητας, δηλαδή µε ανάλογες σηµαντικές απεργίες και 

εξορµήσεις. Και τούτο γιατί το κόµµα µας καθυστερεί τροµαχτικά στην οργάνωση 

των οικονοµικών αγώνων των εργατών και γενικά των εργαζόµενων µαζών, µολονότι 

αναπτύσσονται οι διαθέσεις πάλης των µαζών και είνε δυνατό να υπερνικηθούν οι 

δυσκολίες που προέρχονται από την τροµοκρατία, την ανεργία κτλ…το γεγονός της 

µεγάλης ανάπτυξης των διαθέσεων πάλης, του αναβρασµού των µαζών που µπορεί 

να ξεσπάσει πολύ έντονα όταν µάλιστα το κόµµα µας οργανώσει τους αγώνες 

τους…Ο αγροτοφασισµός στο αγροτικό κίνηµα και ο αρχειοµαρξισµός στο εργατικό 

κίνηµα αποτελούν τον πιο επικίνδυνο εχθρό…ιδιαίτερα οι αρχειοφασίστες…Το 

κόµµα επωφελούµενο της αριστεροποίησης των µαζών να ξεσηκώσει ένα µαζικό 

αντιφασιστικό κίνηµα» 458. Το κίνηµα αυτό σε αυτό το πλαίσιο σκέψης είναι 

συνώνυµο µε την πολιτική του Κ.Κ.Ε. , αφού κατηγοριοποιούσε στο στρατόπεδο του 

φασισµού όλες τις άλλες πολιτικές συνιστώσες του εργατικού κινήµατος 

   Οι αναφορές στο φασισµό, που θεωρείται από το Κ.Κ.Ε. ότι εκφράζεται από άλλες 

πολιτικές συνιστώσες του εργατικού κινήµατος, δηµιουργούσε µια εκ των προτέρων 

αρνητική κριτική και δογµατική σύνδεση των «άλλων» µε κάτι εκ προοιµίου 

αρνητικό. «Τα διάφορα σοσιαλιστικά κόµµατα, το γραφειοκρατικό απαράτ των 

Στρατήδων και Λασκαραίων, ο αρχειοφασισµός, ο λικβινταρισµός, και φραξιονισµός 

                                                 
457

Ανοιχτή επιστολή του πολιτικού γραφείου  31-3-1931στο. Επίσηµα Κείµενα Κ.Κ.Ε. , τόµος τρίτος, 
1929-1933 ,Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1975,Ανοιχτή επιστολή του πολιτικού γραφείου σελ 239-244, 
458

Απόφαση του πολιτικού γραφείου, Ριζοσπάστης 15-8-1931 1931στο Επίσηµα Κείµενα Κ.Κ.Ε. , τόµος 
τρίτος, ο.π. , σελ 169-178  
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δεν είναι παρά η αριστερά του φασισµού» 459. Η έννοια του φασισµού δεν αναλυόταν 

κατά αυτό τον τρόπο στις πραγµατικές διαστάσεις και δεν απέδιδε µε σαφήνεια το 

περιεχόµενό της. Το Κ.Κ.Ε. µέσα στη λογική του αποµονωτισµού που είχε επιλέξει 

στα 1931 είχε πολλά µέτωπα πάλης. Πάλη ενάντια στους εργοδότες, κράτος και 

πράκτορές τους 460. Η άνοδος του εργατικού κινήµατος στα 1932 ήταν χωρίς 

πολιτική αιχµή και κατεύθυνση, αν τα επαναστατικά συνδικάτα δε βρεθούν  επί 

κεφαλή της αυθόρµητης ανόδου του κινήµατος των µαζών…αν του δώσουν σαφές 

συνειδητό και πολιτικό περιεχόµενο 461. Το Κ.Κ.Ε. θεωρούσε την κρίση και τις 

συνέπειές της στα λαϊκά στρώµατα, ως ένδειξη και αιτία της επερχόµενης πτώσης 

του καπιταλισµού. Όµως, όταν αναλωνόταν σε τέτοιου είδους διαµάχες δεν 

«οικοδοµούσε ως πρωτοπορία» την κοµµουνιστική συνείδηση στα λαϊκά στρώµατα, 

αλλά µέσω της οικονοµικής δυσπραγίας θεωρούσε ότι, αν πραγµατοποιούνταν η 

κατάλληλη δουλειά από τα µέλη του, θα αρκούσε, µέσα στο κλίµα της ανόδου το 

λαϊκού κινήµατος, για την ανατροπή του αστικού καθεστώτος.   

   Και από άλλη πλευρά του κοµµουνιστικού λόγου αναγνωρίζεται η άνοδος του 

εργατικού κινήµατος. Η αριστερή αντιπολίτευση του Κ.Κ.Ε. θεωρούσε ότι «η 

εξέγερση των εργατών στην οικονοµική κρίση εντείνεται. Αν και δεν βρισκόµαστε 

ακόµα παρά µπροστά σε ένα αυθόρµητο ριζοσπαστισµό της µάζας που δεν 

εκδηλώνεται µε φαρδιές απεργιακές κινητοποιήσεις ωστόσο τα τελευταία γεγονότα 

µάς δείχνουν ότι µπαίνουµε σε µια περίοδο σοβαρών εργατικών ζυµώσεων. Η 

εξέγερση των εργατών αρχίζει να παίρνει µαζικό περιεχόµενο. Οι πρόσφατες 

εκδηλώσεις των ναυτεργατών Πειραιώς, των δηµοσίων υπαλλήλων, των 

τροχιοδροµικών Αθηνών-Πειραιώς, των αρτεργατών Αθηνών είναι 

χαρακτηριστικές… Ανάγλυφη εικόνα της κρατικής αµεροληψίας είναι η 24ωρη 

απεργία των τροχιοδροµικών. Την απεργία αυτή την κήρυξαν οι αντιδραστικοί 

πιεζόµενοι από τη µάζα. Την καθόρισαν 24ωρη για να τροµοκρατήσουν την Πάουερ 

και µη δυσχεράνουν και το κοινό, και την υποστήριξε µερίδα του αστικού τύπου. Κι 

όµως το κράτος την χτύπησε αλύπητα» 462. Η συνδικαλιστική ηγεσία προσαρµοζόταν 

στις πιέσεις «εκ των κάτω» και στη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών στρωµάτων 

                                                 
459 Απόφαση πολιτικού γραφείου 1-1-1932  1931στο Επίσηµα Κείµενα Κ.Κ.Ε. , τόµος τρίτος, ο.π. , σελ 
333  
460 Απόφαση πολιτικού γραφείου 28-12-1931 στο Επίσηµα Κείµενα Κ.Κ.Ε. , τόµος τρίτος, ο.π. , σελ 
339 
461 Απόφαση πολιτικού γραφείου , Απρίλης 1932 στο Επίσηµα Κείµενα Κ.Κ.Ε. , τόµος τρίτος, ο.π. , σελ 
389 
462 Σπάρτακος , αριθµός φύλλου 8-9, 2-3-1931 
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για να εκδηλώσει διαδηλώσεις. Η αντιµετώπιση του κράτους ήταν σταθερά στην 

πλευρά του αυταρχισµού, γεγονός που κάθε εκδήλωση της εργατικής διαµαρτυρίας 

είχε χαρακτηριστικά µαχητικής κινητοποίησης. 

   Η σκλήρυνση της στάσης των αστικών στρωµάτων, επηρεασµένη κι από τη νωπή 

ψήφιση του «ιδιώνυµου» αδικήµατος εκδηλωνόταν και σε καταστάσεις που 

αποτελούσαν σύµβολο της εργατικής και κατ’ επέκταση της κοινωνικής 

διαµαρτυρίας. Έτσι, στην πρωτοµαγιά του 1930 ο αστικός τοπικός τύπος εκδήλωνε 

την έντονη αντίθεσή του στην εργατική διαδήλωση. «Οι κοµµουνίζοντες, διότι 

κοµµουνισταί δεν υπάρχουν εν Ελλάδι απεφάσισαν ως διακηρύττουν να 

δηµουργήσουν τη νύχτα και αύριο ταραχάς µεταβάλλοντες ούτω την ανθισµένην 

Πρωτοµαγιάν εις πράγµατι Κόκκινην, όχι από παπαρούνες του αγρού, αλλά από αίµα. 

Και αυτά µεν εξαγγέλουν. Αλλ’ ούτε αυτοί έχουν την δύναµιν να τα 

πραγµατοποιήσουν, ούτε αι Αρχαί θα τους επιτρέψουν να κινηθούν. Ας µη ανησυχεί 

λοιπόν κανείς. Η τάξις θα τηρηθεί ασάλευτος. Επίσης απευθυνόµενοι προς τους 

εργάτας (πραγµατικούς) όλων των κλάδων, εις την χορείαν των οποίων και ηµείς 

υπαγόµεθα, επαναλαµβάνοµεν την σύστασιν, την οποίαν και εις προηγούµενον 

εγγράφοµεν, όπως την Πρωτοµαγιάν την εορτάσοµεν οικογενειακώς και εις 

συγγενικούς και φιλικούς οµίλους µε χαράν, όπως τα παληά τα καλά τα χρόνια εις 

τας εξοχάς και τους αγρούς, ανάµεσα στην πρασινάδα και τα λουλούδια του κάµπου. 

Τας διαµαρτυρίας και τα ψηφίσµατα δια τα εκκρεµή ζητήµατά των, ας τα 

αναβάλλουν δι’ άλλην ηµέραν. Η Πρωτοµαγιά να µείνη αµόλυντος εορτή των 

ανθέων και της χαράς» 463 . Παρά τις αντιδράσεις και την καταστολή έγιναν 

απόπειρες να συγκροτήσουν συγκεντρώσεις στον Πειραιά, αλλά η απάντηση ήταν 

συλλήψεις και µόνο στην προσπάθεια. «Προσήχθησαν σήµερα στην Εισαγγελία οι 

κοµµουνιστές συλληφθέντες, διότι επιχείρησαν να κάνουν συγκεντρώσεις στην Αγία 

Σοφία και τα Ταµπούρια» 464.  Στα 1931 όµως φαίνεται η κοινωνική αναταραχή να 

είναι µεγαλύτερη κι έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποµονώσει τους κοµµουνιστές, 

διότι πλέον και ένα από τα ισχυρότερα σύµβολα της εργατικής διαµαρτυρίας και 

διεκδίκησης υιοθετείται κι από τις «επίσηµες» συνδικαλιστικές ενώσεις. «Εορτασµός 

της πρωτοµαγιάς, σε όλες τις πόλεις και ψηφίσµατα διαµαρτυρίας κατά της εργατικής 

πολιτικής της κυβέρνησης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του 

                                                 
463 Θάρρος 30-4-1930 , σελ 1 
464 Θάρρος 2-5-1930 , σελ 4 
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Βενιζέλου για τις αυστηρές τιµωρίες των προκαλούντων ταραχές κοµµουνιστών» 465. 

Η στάση αυτή της κυβέρνησης υποδηλώνει τη διαδικασία µαζικοποίησης του 

εργατικού κινήµατος και την ένταση της κοινωνικής διαµαρτυρίας ως συνέπεια και 

της κρίσης, που εντεινόταν εκείνη την περίοδο.   

    Η κρίση, µε ιδιαίτερη ένταση στην Ελλάδα από το 1931, είχε ριζοσπαστικοποιήσει 

κι ωθήσει σε δυναµικές διεκδικήσεις το εργατικό κίνηµα. Στα 1932 τα εργατικά 

κινήµατα που πριν αφορούσαν µικρές σε µέγεθος εκδηλώσεις διαµαρτυρίας, 

συνενώθηκαν κάτω από κοινά αιτήµατα, άσχετα µε το χώρο εργασίας ή ειδικά 

αιτήµατα. Το απεργιακό κύµα ιδιαίτερα του Μαίου-Ιουνίου 1932 ήταν το µεγαλύτερο 

από το 1923 466. Όσον αφορά τον Πειραιά, το Κ.Κ.Ε. θεωρούσε ότι αν και αυξήθηκε 

η επιρροή του κόµµατος, γεγονός που δείχνει η αύξηση των µελών κατά 50%, και της 

εργοστασιακής του βάσης από 44% σε 58,5%, δεν κατόρθωσε να επωφεληθεί από 

την επαναστατικοποίηση των µαζών. Αναγνωρίζει όµως και την άνοδο των 

τροτσκιστικών οµάδων 467. Η άνοδος του εργατικού κινήµατος συνεχίστηκε κι 

εντάθηκε και στα 1933. Σύµφωνα µε το Κ.Κ.Ε. , εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης,  

σηµειώθηκαν στα 1932 199 απεργίες µε 80.000 απεργούς, από τις οποίες τα κόκκινα 

συνδικάτα καθοδήγησαν 117 απεργίες µε 31500 απεργούς, ενώ οι ρεφορµιστές 

καθοδήγησαν 30 απεργίες µε 34.500 απεργούς. Στα 1933 ξέσπασαν 473 απεργίες µε 

100.000 απεργούς. Από αυτά τα κόκκινα συνδικάτα καθοδήγησαν 356 απεργίες µε 

65.000 απεργούς, ενώ τα ρεφορµιστικά συνδικάτα καθοδήγησαν 44 απεργίες µε 

16.000 απεργούς 468. Τα στοιχεία προφανώς εξετάζονται µέσα στο πλαίσιο των 

τάσεων, αν και το Κ.Κ.Ε. είχε γνώση για τις εργατικές κινητοποιήσεις. Γεγονός είναι 

ότι εξαιτίας της έντασης της κοινωνικής δυσαρέσκειας, η εργατική διαµαρτυρία έγινε 

πιο µαζική, πιο ριζοσπαστική, αλλά συνάµα και πιο «ρεφορµιστική». 

    Η σύνδεση διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων στην άνθηση του εργατικού 

κινήµατος, έκανε ως πρώτη αιχµή τη διεκδίκηση αστικών ελευθεριών και 

καλυτέρευσης της καθηµερινότητας, που η οικονοµική κρίση είχε φέρει πολλούς 

εργαζοµένους σε αδιέξοδο. Αυτό αποτυπώνεται και στην αλλαγή της πολιτικής του 

αποµονωτισµού και της στάσης των κοµµουνιστών απέναντι στις άλλες µερίδες του 

εργατικού κινήµατος, κυρίως από το φθινόπωρο του 1934. Ήδη από τις αρχές του 
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1934 είχε προσδιορίσει ότι η επικείµενη επανάσταση των εργατών κι αγροτών στην 

Ελλάδα θα έχει αστικοδηµοκρατικό χαρακτήρα µε τάσεις γρήγορης µετατροπής σε 

προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση 469. Από το 1934 το Κ.Κ.Ε. από τους 

διαχωρισµούς έκανε στροφή, αναδεικνύοντας την οικοδόµηση του αντιφασιστικού 

µετώπου πρώτο µέληµα 470. Το Κ.Κ.Ε ως τµήµα της κοµµουνιστικής διεθνούς 

αποτελεί δείκτη και των ζυµώσεων και πολιτικών εξελίξεων στο διεθνές 

κοµµουνιστικό κίνηµα. Στο πλαίσιο των διεθνών οικονοµικών και κοινωνικών 

συνθηκών, όπως η άνοδος του εθνικισµού, του φασισµού κι οι πολιτικές συνέπειες 

της οικονοµικής κρίσης, το Κ.Κ.Ε υιοθέτησε τη λογική των σταδίων, µε πρώτο βήµα 

την αστικοδηµοκρατική επανάσταση πριν το πέρασµα στο σοσιαλισµό  471. Σε αυτό 

πρέπει να συνετέλεσε και η επιτυχία των πενταετών πλάνων του Στάλιν, µε την 

άνοδο της βιοµηχανικής παραγωγής και την οικονοµική ανάπτυξη. Σε περίοδο κρίσης 

των µεγάλων καπιταλιστικών οικονοµιών και χαλάρωσης της οικονοµικής και 

πολιτικής ηγεµονίας τους, φαίνεται η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης να 

θέλει να εξάγει τα προϊόντα της και να ισχυροποιήσει το σοσιαλισµό σε µια χώρα. 

Για παράδειγµα και στην Ελλάδα, όπου τα αστικά στρώµατα και οι κυβερνητικές 

επιλογές χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα συντηρητικές αυτή την περίοδο διατηρούν 

οικονοµικές συναλλαγές µε τη Σοβιετική Ένωση, αφού τα προϊόντα της είναι 

φθηνότερα Για παράδειγµα στα 1933 µεγαλύτερες ποσότητες γαιάνθρακα εισάγονται 

από τη Ρωσία, περίπου η µισή εισαγόµενη ποσότητα από 552.961 σε 250.538, τους 

οποίους χρησιµοποιούσε , θεωρούνται καλύτερη οι αγγλικοί για τη βιοµηχανία, αν κι 

η Τσιµεντοποιία καταναλώνει Ρώσικους, γιατί είναι 5-7 σελίνια ο τόνος φθηνότεροι 
472. Το Κ.Κ.Ε. έτσι από τη λογική του αποµονωτισµού, πέρασε στη δηµιουργία 

µετώπων και συνεργασιών µε πολιτικές οµάδες στις οποίες πριν ασκούσε έντονη 

πολεµική. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις αρχές του 1936 υπέγραψε σύµφωνο 

συνεργασίας µε τους Φιλελευθέρους, οι οποίοι είχαν ψηφίσει το «ιδιώνυµο» και την 

περίοδο διακυβέρνησης του Βενιζέλου τη χαρακτήριζαν «κοινοβουλευτική 

δικτατορία». Η αύξηση της επιρροής του Κ.Κ.Ε. και οι δυναµικές εκδηλώσεις των 

εργατών, διοχετεύτηκαν στην προσπάθεια εµπέδωσης της λαϊκής κυριαρχίας στην 

αστική δηµοκρατία, παραµερίζοντας την άµεση επαναστατική µεταβολή και το 
                                                 
469 Ο.π. , σελ 23 
470  Αλέξανδρος ∆άγκας «Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, ελληνικό τµήµα της κοµµουνιστικής 
διεθνούς» στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.) Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ο µεσοπόλεµος.Β2 , 
ο.π. , σελ 155-201σ̇ελ 174 
471 Αλέξανδρος ∆άγκας , ο.π. , σελ 192 
472 ∆ΕΒΕΠ , 5 Ιανουαρίου 1934 , σελ 150 
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σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας, σε µία περίοδο όµως που στην 

κεντρική πολιτική σκηνή κυριαρχούσαν τα συντηρητικότερα στοιχεία του ελληνικού 

αστισµού. 

   Στα 1936 φαίνεται να έχει µεταβληθεί η διάθεση του εργατικού κινήµατος για την 

παρέµβαση του κράτους και να έχει ενισχυθεί η άποψη ότι το µέσο για την επίλυση 

των διαφορών µε τους εργοδότες είναι η απεργία. Χάρη στην πίεση του µαζικού 

συνδικαλιστικού κινήµατος-ποιος τολµούσε να πάει κόντρα τότε- οι 

διαπραγµατεύσεις για ενότητα διευρύνθηκαν, έλεγε το µέλος του Κ.Κ.Ε. και 

ναυτεργάτης Αντώνης Αµπατιέλος 473.  Το Ε.Κ.Π. γίνεται φορέας ενηµέρωσης, 

σύνδεσης και υποστήριξης των απεργιακών κινητοποιήσεων. Πλέον θεωρείται ότι το 

κράτος, που έχει ως εκπροσώπους του τα συντηρητικότερα στρώµατα του ελληνικού 

αστισµού κι έχει γίνει και παλινόρθωση της µοναρχίας, αδιαφορεί για τα εργατικά 

ζητήµατα. Οι αρτεργάτες για παράδειγµα κατέβηκαν σε απεργία για την επίλυση 

ζητηµάτων τους «που χρόνια ολόκληρα καταπατώνται εκ µέρους των αρτοποιών τη 

ενοχή του Κράτους. Οι συνάδελφοι αρτεργάται πριν της καθόδου των σε απεργία 

έκαναν αλλεπάλληλα διαβήµατα εις τους αρµοδίους, διαµαρτυρήθησαν κατ’ 

επανάληψιν για την κατάντια που βρίσκονται, εζήτησαν αµέτρηται φορές την 

εφαρµογήν των κειµένων νόµων» 474. Η απεργία ήταν η τελευταία προσφυγή και 

λόγω της αδιαφορίας ή της ταξικής τοποθέτησης του κράτους. Η απεργία διαρκείας 

δεν ήταν εύκολη υπόθεση κι εξαιτίας της καταστολής, αλλά και λόγω της 

οικονοµικής αδυναµίας για αναπαραγωγή των εργατών και των οικογενειών τους. Η 

σύνδεση των κλαδικών απεργιών µε εξυπηρέτηση των συµφερόντων της «τάξεώς» 

µας ήταν το άλλο ζήτηµα. 

    Η ένταση κι αύξηση των απεργιών δείχνει τη συµµετοχή περισσότερων εργατών, 

τη ριζοσπαστικοποίησή τους, αλλά και την ένταξή τους στον κοινό σκοπό κι αγώνα. 

Το Ε.Κ.Π. , µετά τη δηµιουργία των ενωτικών µετώπων, φαίνεται να παρείχε την 

πολιτική σύνδεση των πολλών σωµατείων. Όπως, στην απεργία των εργατών 

υποδύσεως, που «270 τσαγκαράδες του Πειραιώς 15 ηµέρες τώρα αλίγιστοι µπροστά 

στην πίνα και την τροµοκρατίαν, συνεχίζουν τον απεργιακόν τους αγώνα για την 

υπεράσπισιν του ψωµιού τους και των ελευθεριών τους. Καταλαβένετε αγαπητοί 

συνάδελφοι πως µια οικονοµική ενίσχυσίς σας θα είχε µια τεραστία απήχισι στο 

                                                 
473 Αντώνης Αµπατιέλος Μια ζωή στον αγώνα µε µετερίζι το ελληνικό καράβι, ο.π. , σελ 31 
474 «Εργατικόν Κέντρον Πειραιώς προς όλα τα Σωµατεία της δυνάµεώς µας» ποικίλα έγγραφα στο 
ταξινοµηµένο αρχείο του Ε.Κ.Π. , Φάκελος Α1 (ΙΙ) ,  5-2-1936 
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ηθικό των αγωνιζόµενων απεργών, ξεχωριστά από το οικονοµικόν µέρος που θα τους 

επιτρέψη να δόσουν αυτές τις ηµέραις ένα κοµάτι ψωµί στα παιδιά τους. Με την 

πεπείθησιν πως θα πράξετε το συναδελφικόν καθήκον σας» 475.  Η στήριξη των 

κινητοποιήσεων χαρακτηρίζεται πλέον ως καθήκον κι η επίτευξη των εργατικών 

αιτηµάτων ότι αφορούν τη βελτίωση της θέσης όλων των εργατών. Η κρίση είχε 

επηρεάσει κι εµφανίσει και µικρότερα σωµατεία, µε δυναµικές κινητοποιήσεις. Όπως 

το «Σωµατείο εντερεργατών Πειραιώς», που ιδρύθηκε το 1932 και στα 1936 ύστερα 

από έξι ηµέρες απεργία ζητά την υλική και ηθική συνδροµή της υπόλοιπης 

«εργατικής τάξης», διότι «δουλεύουµε απεριόριστες ώρες µε εξευτελιστικά 

ηµεροµίσθια» 476. Οι διαµάχες των δύο µεγάλων αστικών παρατάξεων ήδη από το 

1933, το στρατιωτικό πραξικόπηµα του Κονδύλη µε αφορµή το κίνηµα των 

βενιζελικών κι η παλινόρθωση της µοναρχίας στα 1935, διεύρυνε την εφαρµογή του 

«ιδιώνυµου» και τις κατασταλτικές µεθόδους αντιµετώπισης του εργατικού 

κινήµατος. Νέα παρασιτικά στρώµατα, που παρήγαγαν «αντικοµµουνισµό»,και η 

κατεύθυνση του ελληνικού αστισµού προς δικτατορία και κυβερνητικές επιλογές 

χωρίς λαϊκή αποδοχή συνετέλεσαν στην καθολική αναµέτρηση µε το εργατικό 

κίνηµα. Φαίνεται ότι η αντίδραση στις πρακτικές και τις διεκδικήσεις για βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου των εργατών, αλλά κυρίως της αναθεώρησης της ταυτότητας 

του εργάτη εντασσόµενου στον εθνικό ιστό και το πολιτικό σύστηµα είχαν 

ριζοσπαστικοποιήσει πολλά εργατικά στρώµατα. Σε αυτό συνηγόρησε η πρόθεση του 

ελληνικού αστισµού να ξεκαθαρίσει το εργατικό κίνηµα από τα µαχητικά του 

στοιχεία. Και µόνο η αύξηση των αστυνοµικών /χωροφυλάκων κατά 49,3% από το 

1927 ως το 1936 υποδηλώνει την κατεύθυνση αντιµετώπισης του εργατικού 

κινήµατος. Στα 1940 σε σχέση µε το 1927 υπάρχουν 82,5% παραπάνω αστυφύλακες/ 

χωροφύλακες 477. Η αντίδραση του εργατικού κινήµατος φαίνεται να περιελάµβανε 

πλέον και τους κατόχους µικρών κεφαλαίων, ως εκπροσώπους της διαίρεσης 

κεφαλαίου εργασίας και του πολιτικού συνασπισµού «επιβολής της τάξης». 

     Η παρουσία του βιοµήχανου Κανελλόπουλου στην Κυβέρνηση, ως υπουργό 

οικονοµίας, συµβολικά και θεσµικά αποτελούσε την απάντηση στις εργατικές 

διεκδικήσεις και της τακτικής των εργοδοτών. Οι νόµοι που θέσπισε θεωρήθηκαν 

                                                 
475 «Ένωσις Εργατών Υποδίσεως Πειραιώς» , ποικίλα έγγραφα στο ταξινοµηµένο αρχείο του Ε.Κ.Π. 
Φάκελος Α1 (ΙΙ), 6-4-1936 
476 Στο ταξινοµηµένο αρχείο του Ε.Κ.Π., Φάκελος Α1 (ΙΙ) , 14-3-1936 
477 Οι αστυνοµικοί/χωροφύλακες  το 1927 ήταν 2484, το 1936 ήταν 3709 και το 1940 ήταν 4533 στο 
Έφη Αβδελά ∆ηµόσοι υπάλληλοι γένους θηλυκού , ο.π. , σελ 71 
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από το Ε.Κ.Π. ότι εξυπηρετούν ξεκάθαρα τα συµφέροντα τα δικά του και των 

υπολοίπων εργοδοτών 478. Η καταστολή από την άλλη ήταν το άλλο σοβαρό θέµα 

που είχαν να αντιµετωπίσουν. Η ταύτιση των συµφερόντων των εργοδοτών κι η 

υποχρεωτική διαιτησία που ήθελε να επιβάλει και να επεκτείνει στις εργασιακές 

σχέσεις, προκαλούσε την αντίσταση του εργατικού κινήµατος. Η απαγόρευση των 

απεργιών, που επέσυραν ποινή φυλάκισης, συλλήψεις των διοικήσεων των 

σωµατείων που προσκαλούσαν  απεργία και πρόστιµο, υποστήριζε το Ε.Κ.Π. σε 

διάβηµα προς τα σωµατεία που ανήκαν στη δύναµή του, έπρεπε να προκαλέσουν τις 

µαχητικές εκδηλώσεις µε σκοπό τη µη εφαρµογή «του µεσαιωνικού αυτού νόµου που 

«ούτε για τους κάφρους της Αφρικής δεν θα εσκέπτοντο τα κράτη που τους 

κυβερνούν να την εφαρµόσουν». Τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί λίγες ηµέρες πριν 

την ανακοίνωση στη Θεσσαλονίκη, που άφησαν στο δρόµο στις 4 Μαϊου του 1936  

νεκρούς κι αρκετούς τραυµατίες, εργάτες κι εργάτριες, χρησιµοποιώντας τα πολεµικά 

µέσα «που εκ του υδρώτος του εργαζόµενου λαού έχουν αγορασθή», ώθησαν στην 

παραίνεση για δυναµικότερες κινητοποιήσεις και το αίτηµα για αποζηµίωση των 

οικογενειών των νεκρών και των βαριά τραυµατισµένων εργατών 479. Η αστική 

δηµοκρατία κι οι ελευθερίες που πηγάζουν από αυτή, ήταν το ζητούµενο των 

συνδικαλιστών και του εργατικού κινήµατος εκείνη την εποχή, κι όχι η ανατροπή του 

αστικού καθεστώτος. Η ένταξη στις αξίες του δυτικού πολιτισµού, που 

καταπατούνταν από το φασισµό, όπως οριζόταν στις συλλογικές εκφράσεις του 

εργατικού κινήµατος, αποτελούσε την κοινή συνισταµένη στην ενοποιηµένη πλέον 

δράση κι η αντίσταση στη διολίσθηση του ελληνικού αστισµού προς τη δικτατορία.   

                                                 
478 Αναφέροµαι σε επιστολή του Ε.Κ.Π. µε ηµεροµηνία 11/2/1936 προς τα σωµατεία της δυνάµεώς του 
ότι «δια της παρούσης σας καθιστώµεν γνωστόν ότι ο µεγαλοβιοµήχανος υπουργός της Εθνικής 
Οικονοµίας κ. Κανελλόπουλος, που του εδώθη η ευκαιρία να καθέξη τη θέση ταύτην σαν µέλος της 
υπηρεσιακής Κυβερνήσεως, αφού έφτιαξε αναγκαστικούς νόµους και διατάγµατα κατοχυρωτικά δια το 
συµφέρον των επιχειρήσεών του αφού µε το ίδιο σύστηµα αφήρεσε προ χρόνων κεκτηµένα 
δικαιώµατα της τάξεώς µας εσκέφθη ότι πρέπει να µας κάνει να µην έχοµεν και καµία αξίωση, όταν 
τσακιζόµαστε µέσα στους δουλιές τους ή ακόµα όταν τσακωνόµαστε πάνω στη δουλιά. ∆ι’ αυτό 
τροποποιεί τον Νόµον 551 περί ατυχηµάτων εις τρόπον ώστε, ενώ σήµερα έχει το δικαίωµα ο κάθε 
δικαστής µετά την διαπίστωσην του ατυχήµατος να ορίζη ένα ποσόν το οποίον να λαµβάνει ο παθών 
από τον εργοδότην ή εβδοµαδιαίως ή κατά µήνα για να µπορέσει να συντηρηθή µέχρι της εκδικάσεως 
της τελικής αποζηµιώσεώς του , ο κ. Υπουργός εν συνεργασία µε τους συναδέλφους του 
µεγαλοβιοµήχανους απαλήφει την διάταξιν αυτήν του νόµου έτσι που ο καθένας που πεθαίνει να ρεύει 
στα πόδια του και να αναγκάζεται να συµβιβάζεται µε αυτούς για ένα ξεροκάµατο. Επίσης, µειώνει τα 
ποσά τα οποία ορίζει ο Νόµος ότι δικαιούνται να λαµβάνουν οι παθόντες» , στο ταξινοµηµένο αρχείο 
του Ε.Κ.Π. , φάκελος Α1 (ΙΙ), ηµεροµηνία εγγράφου  11/2/1936     
479 «Εργατικό Πειραιώς προς άπαντα τα σωµατεία της δυνάµεώς µας», στο ταξινοµηµένο αρχείο του 
Ε.Κ.Π. , Φάκελος Α1(ΙΙ) , υποφάκελος ΙΙ , 9-5-1936 
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   Οι λόγοι για το ρόλο του κράτους πολλαπλασιάστηκαν και διαφοροποιήθηκαν 

πολιτικά, διαµορφώνοντας και το πολιτισµικό πλαίσιο διαµόρφωσης των εργατών και 

του «λαού» ως συστατικού του έθνους. Ο πατριωτισµός, και λόγω πολιτισµικών 

προσδιορισµών, επενδύθηκε πολιτικά µε διαφορετικό τρόπο. Αν για τον κυρίαρχο 

λόγο ο πατριωτισµός είχε της διάκρισης εθνικών οµάδων, κι άλλων πολιτισµικών 

κατασκευών, µαζί µε το αίσθηµα της αγάπης προς την εθνική πατρίδα, µε πολιτική 

επένδυση. Για το εργατικό κίνηµα, και εξαιτίας της πολυεθνικής δηµογραφικής του 

σύνθεσης, συνδέθηκε µε τις αρχές της συνταγµατικότητας, της ελευθερίας και της 

ανθρώπινη αλληλεγγύης 480. Οι διαφορετικές εκδοχές για το ρόλο του κράτους και τα 

συµφέροντα του λαού τα οποία αντιπροσωπεύει ήταν η ιδεολογική συνάφεια, αλλά 

και διαφοροποίηση του λαϊκού κινήµατος. Η εκδήλωση της εργατικής διαµαρτυρίας 

αντιµετωπίστηκε από τα αστικά στρώµατα και την πολιτική ηγεσία µε αυταρχισµό, 

αλλά κυρίως εκθέτοντας το «εθνικό συµφέρον» από άλλη σκοπιά. Η άνοδος του 

ρόλου του κράτους και των προσδοκιών από αυτό, ήταν διεθνώς η απάντηση στην 

κρίση, που βρήκε πρόσφορο έδαφος κι ιδεολογικό περίβληµα και στη δράση του 

εργατικού κινήµατος, που φαίνεται να έχει µαζικοποιηθεί κι εντάξει στα πλαίσιά του 

πολλαπλές πολιτικές αναφορές και δράσεις, και πολλαπλάσιες από ότι πριν την 

εκδήλωση της κρίσης. Η άνθηση του εργατικού κινήµατος είναι άλλο ένα σηµείο 

αναφοράς για την εξέλιξη των λόγων γύρω από το κράτος, αλλά και την πολύπλευρη 

ένταξή τους σε αυτό διαφόρων πολιτισµικών ταυτοτήτων και κοινωνικών πρακτικών. 

Κι αυτό διότι τα κοινωνικά κινήµατα είναι µια δυναµική ιστορική διαδικασία, που 

εξελίσσει τη δράση της και αναθεωρεί τους σκοπούς ή εµπλουτίζει τα σύµβολά της, 

σε συνάφεια µε την προµετωπίδα των αιτηµάτων της, αλλά και µε την εξέλιξη των 

πολιτικών συνισταµένων που τα συµπληρώνουν.  

    Η κήρυξη του στρατιωτικού νόµου και της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, είχε ως 

πρώτο στόχο τον άµεσο περιορισµό της εργατικής διαµαρτυρίας και την εκκαθάριση 

από τα πιο µαχητικά στοιχεία του. Στα 1937 τα σωµατεία έχουν χάσει τη δυναµική 

τους και οι αντιπρόσωποί τους για το συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. έπρεπε να ψηφίσουν 

«την γραµµήν την οποίαν θα χαράξη η Γενική Συνοµοσπονδία µέσα εις το συνέδριον, 

η οποία θα καθοδηγή εις το µέλλον την συνδικαλιστική δράσιν» 481 . Η 

συνδικαλιστική δράση και η σύνδεση των πολιτικά διαφορετικών οµάδων του 

                                                 
480 Κώστας Φουντανόπουλος Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη , ο.π. , σελ 376 
481 Επιστολή της Γ.Σ.Ε.Ε. προς τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες µε ηµεροµηνία 23-9-1937, στο 
ταξινοµηµένο αρχείο του Ε.Κ.Π. , ποικίλα έγγραφα,  φάκελος Α1( Ι ), υποφάκελος ΙΙ 
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εργατικού κινήµατος έχει κατασταλεί, τερµατίζοντας και τη δυναµική εξέλιξή του. 

Πλέον η Γ.Σ.Ε.Ε ζητά να ορισθεί επίσηµη αργία του κράτους η 4η Αυγούστου για να 

εορτασθεί πανηγυρικά η επέτειος ενός χρόνου. Κι αυτό διότι «δεν νοµίζοµεν ότι 

παρίσταται ανάγκη να τονίσωµεν ιδιαιτέρως την σηµασίαν που είχε δια την 

εργατικήν τάξιν ειδικώτερον η µεταβολή της 4ης Αυγούστου.  Αλλεπάλληλα 

προστατευτικά µέτρα δια ψηφίσεως Νόµων και υπογραφής Συλλογικών Συµβάσεων 

εξύψωσαν την θέσιν των εργαζοµένων εις βαθµόν δια πρώτη φοράν εσηµειώθη εις τα 

χρονικά του εργατικού µας κινήµατος» 482. Η εφαρµογή του νόµου περί κοινωνικών 

ασφαλίσεων ήταν µια παραχώρηση του καθεστώτος, έτσι ώστε να έχει «λαϊκή» 

υποστήριξη. Η συνδικαλιστική δράση έγινε συνώνυµο της κυβερνητικής πολιτικής, 

που δεν είχε καµία λαϊκή νοµιµοποίηση, αφού ήταν επιβεβληµένη µε αυταρχισµό και 

ανακήρυξη της δικτατορίας. Απέκτησε ένα µονολιθικό και δογµατικό χαρακτήρα, 

επιβεβληµένο από την επικράτηση των πιο συντηρητικών στρωµάτων στην κεντρική 

πολιτική σκηνή. Εκδήλωσε την καταστολή της µε τον περιορισµό των σηµείων του 

πολιτισµού, της πολιτικής συζήτησης και κατ’ επέκταση των λόγων και δράσεων των 

υποκειµένων της ελληνικής κοινωνίας. Οι συνδέσεις και οι πρακτικές όµως που 

εκδηλώθηκαν, οι αναµνήσεις από τις βιωµένες εµπειρίες συνετέλεσαν σε ενώσεις και 

δράσεις στην επόµενη δεκαετία, µέσα σε διαφορετικά ιστορικά συµφραζόµενα και 

αποτέλεσαν σύµβολα δράσης του λαϊκού κινήµατος σε µεταγενέστερες περιόδους.  

     

   

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

                                                 
482 Επιστολή της Γ.Σ.Ε.Ε. προς τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες και ανεξάρτητα σωµατεία µε 
ηµεροµηνία 5-7-1937, ποικίλα έγγραφα,  φάκελος Α1(Ι), υποφάκελος ΙΙ 



 213

 

  Επίλογος 

 

    Η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου αποτέλεσε σηµαντική εµπειρία στην 

ιστορία των καπιταλιστικών κοινωνιών. Εξαιτίας, της έντασης, του βάθους και της 

οικουµενικότητά της συνέβησαν αναθεωρήσεις σε οικονοµικά δόγµατα και 

στρατηγικές εξουσίας που λειτουργούσαν ως πυλώνες άσκησης της οικονοµικής 

πολιτικής στις προ του α παγκοσµίου πολέµου δυτικές κοινωνίες και την προσπάθεια 

επαναφοράς τους στη δεκαετία του 1920. Τα δόγµατα του οικονοµικού 

φιλελευθερισµού υποχώρησαν, οι βάσεις του παγκόσµιου εµπορίου και των 

διακρατικών συναλλαγών αναθεωρήθηκαν, ο ρόλος του κράτους ενισχύθηκε, η 

προστασία της εγχώριας παραγωγής και του λαού έθνους αναδείχθηκαν σε 

ισχυρότερους παράγοντες άσκησης της κυβερνητικής επιλογής και πολιτικής. 

Συντηρητικότερα στρώµατα αναδείχθηκαν στην εξουσία, ως µέσο διάσωσης του 

αστικού καθεστώτος στους οικονοµικούς κλυδωνισµούς και τις κοινωνικές 

αναταραχές που επέφερε η κρίση, αλλά και οι σοσιαλιστικές ιδέες βρήκαν 

προνοµιακό έδαφος για να εκφραστούν, ιδιαίτερα αφού είχε επικρατήσει η 

επανάσταση στη Σοβιετική Ρωσία. Η δεκαετία του 1930 ανέδειξε των 

πολλαπλασιασµό των σηµείων του πολιτισµού και της πολιτικής ιδεολογίας, ως ένα 

βαθµό και ως συνέπεια της κρίσης και της ύφεσης που την ακολούθησε. 

    Στην Ελλάδα η κρίση έγινε αισθητή κυρίως µε την πτώση της τιµής των 

γεωργικών προϊόντων, τα οποία δεν ήταν µονοπωλιακά και αφορούσαν µεγάλο µέρος 

του εισοδήµατος του ελληνικού λαού, αφού περίπου έξι στα δέκα ελληνικά 

νοικοκυριά απασχολούνταν στη γεωργία. Στην πραγµατικότητα, η ύφεση της 

ελληνικής οικονοµίας είχε ξεκινήσει από το 1928, εξαιτίας της πτώσης του αγροτικού 

εισοδήµατος, της υποτιθέµενης ολοκλήρωσης της αποκατάστασης των προσφύγων 

µε συνέπειες στη βιοµηχανία, και κυρίως στην οικονοµική δραστηριότητα, αλλά και 

λόγω της «εκλογίκευσης» των κρατικών δαπανών µε τη σταθεροποίηση του 

νοµίσµατος και µεγάλο µέρος του προϋπολογισµού να κατευθύνεται στην 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους. Η ελληνική οικονοµία άλλωστε είχε αναδείξει σε 

ισχυρό παράγοντα αναπαραγωγής και ανάπτυξης, εξαιτίας της άποψης των πολιτικών 

της ηγετών, τη δανειακή πολιτική ως πρώτιστη αιχµή, µε αντανάκλαση στην 

εξωτερική και εσωτερική πολιτική. Στα 1931 η εγκατάλειψη του Κανόνα του 
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Χρυσού από την Αγγλία, επέδρασε αλυσιδωτά και έδειξε το όριο αυτή της πολιτικής, 

αφού από τότε η κυριότερη χρηµατοπιστωτική δανείστρια χώρα της Ελλάδας 

αναδιπλώθηκε στην άσκηση της εσωτερικής πολιτικής και στον περιορισµό της 

δανειακής πολιτικής προς το εξωτερικό που είχε ως τότε. Συνέπεια για την Ελλάδα 

ήταν η ανικανότητα δανεισµού από το εξωτερικού και συνεπώς η στάση πληρωµών 

που κήρυξε η κυβέρνηση Βενιζέλου τον Απρίλιο του 1932, αφού είχε αφαιρεθεί η 

δυνατότητα σύναψης νέων δανείων. Από τότε και µέχρι το β παγκόσµιο πόλεµο, 

ελάχιστα κεφάλαια µε αυτή τη µορφή συνέρευσαν στην Ελλάδα. Το αντισταθµιστικό 

όφελος ήταν η απελευθέρωση κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισµό, που σε 

συνδυασµό µε την προστασία της εγχώριας παραγωγής κινητοποίησαν την ανάκαµψη 

και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας από το 1933 και µετά. 

   Στις πόλεις και κυρίως στον Πειραιά η οικονοµική κρίση έγινε αισθητή µε την 

επέκταση της ανεργίας στα εργατικά στρώµατα, αλλά και στους 

αυτοαπασχολούµενους. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού απασχολούνταν µε τη 

βιοµηχανία και η οικονοµική κρίση επέδρασε στη µεγαλύτερη συγκεντροποίηση της 

βιοµηχανικής παραγωγής σε µεγαλύτερες µονάδες, αλλά και στο ηµεροµίσθιο. Η 

ανάκαµψη της βιοµηχανίας από τους πρώτους µήνες του 1933 ήταν εντυπωσιακή, 

αφού και εξαιτίας της κρίσης έγινε προστασία στα βιοµηχανικά προϊόντα και µέσω 

και των διακρατικών συµφωνιών ευνοήθηκαν και οι εξαγωγές. Η περικοπή µισθών 

ήδη από το 1930 και σε πολλές περιπτώσεις η εναλλαγή του προσωπικού από 

γυναίκες, που αµείβονταν µε χαµηλότερο ηµεροµίσθιο, ευνόησε στην ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας, που παρατηρήθηκε µέχρι το β παγκόσµιο πόλεµο. Η βιοµηχανική 

πολιτική της κυβέρνησης και η διστακτικότητα των κατόχων των µέσων παραγωγής 

δεν αναδιάρθρωσε η βιοµηχανία, αν και παρατηρήθηκε µεγαλύτερη «εκλογίκευση» 

στην οργάνωση της εργασίας και στη µεγαλύτερη συγκέντρωση βιοµηχανικών 

µονάδων στο συγκρότηµα Αθήνας- Πειραιά. Όµως, δεν έγινε ανανέωση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού ανάλογη µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, ούτε άλλαξε 

η µορφή της βιοµηχανίας, που παρέµεινε προσανατολισµένη στην ελαφριά 

βιοµηχανία έντασης της εργασίας.  

    Η οικονοµική κρίση αύξησε τον πληθυσµό που αφορούσε η δοµική έτσι κι αλλιώς 

ανεργία στην πόλη του Πειραιά. Η ανεργία στο µεσοπόλεµο εκφραζόταν κυρίως µε 

τη µορφή υποαπασχόλησης. Το 1932 ήταν η χειρότερη χρονιά από την άποψη της 

ανεργίας. Οι µικρές επιχειρήσεις ήταν πιο δύσκολο να αντέξουν τους οικονοµικούς 

κλυδωνισµούς και κάποιοι αυτοαπασχολούµενοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες 
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προστέθηκαν στον αριθµό των ανέργων. Η ανεργία θεωρούνταν «αφύσικη» 

κατάσταση και πολλαπλασιάστηκαν και οι πολιτικοί λόγοι γύρω από την επιδείνωσή. 

Ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης προκάλεσε πολλαπλές ερµηνείες γύρω από τα 

αίτια και τις κοινωνικές δράσεις που αναπτύχθηκαν. Η ανεργία αποτέλεσε βίωµα και 

προκάλεσε ποικίλες τοποθετήσεις και γύρω από την πολιτισµική δραστηριότητα και 

τον εµπλουτισµό της ταυτότητας του ανέργου. Μέτρα ανακούφισης και η πιο έντονη 

συζήτηση για το κοινωνικό κράτος ήταν συναφή µε την αύξηση της ανεργίας που 

αποτέλεσε µία από τις κυριότερες συνέπειες της οικονοµικής κρίσης του 

µεσοπολέµου στην πόλη του Πειραιά. Η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας µετά 

την κρίση, τα συντηρητικά στρώµατα που ανέλαβαν την εξουσία από το 1933 και 

µετά, που ευνοούσαν τον ελεγχόµενο καπιταλισµό και τη µικροαστική δοµή της 

ελληνικής κοινωνίας, η συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου µε την προστασία 

του αγροτικού εισοδήµατος περιόρισε το φαινόµενο, το οποίο όµως µε τους 

διαχωρισµούς των εργαζοµένων παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα. Μέσα από τα νοήµατα 

και τις πολιτικές για την αντιµετώπιση τα ανεργίας, προβάλλονται και λόγοι και 

κατασκευές γύρω από την εργασία, η οποία θεωρείται ως η «φυσική» κατάσταση της 

δράσης του υποκειµένου. 

    Η εργασία και η ανεργία πολλαπλασίασαν και τους λόγους γύρω από τους 

έµφυλους διαχωρισµούς, στην ιστορική διαδικασία καθορισµού των προτύπων 

ανδρισµού και θηλυκότητας. Η άφιξη των προσφυγικού πληθυσµού επέκτεινε την 

εργασία των γυναικών και των ανηλίκων, αφού µεγάλο µέρος αποτελούνταν από 

χήρες και ορφανά. Η πολιτική του χαµηλού ηµεροµισθίου είχε έτσι κι αλλιώς 

αναδείξει την εργασία όλων των µελών της εργατικής οικογένειας, έτσι ώστε να 

φτάσει στο όριο της επιβίωσης. Βασικός κοινωνικός προσδιορισµός παρέµενε η 

ασυµβατότητα µεταξύ γάµου και εργασίας των παντρεµένων γυναικών, αλλά η 

οικονοµική κρίση και η ανεργία των ανδρών ανάγκασε περισσότερες γυναίκες να 

µπουν στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, άλλο µια κοινωνική αξία κι η επιδίωξή της κι 

άλλο η αναγκαιότητα που οδηγεί σε παραλλαγές της συµπεριφοράς του έµφυλου 

υποκειµένου. Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης των γυναικών κατά τη διάρκεια του 

µεσοπολέµου και η ένταξη των εργατριών στις χαµηλότερες βαθµίδες της 

παραγωγικής διαδικασίας, πολλαπλασίασε και τα σηµεία του φεµινιστικού λόγου και 

κινήµατος. Σε αρκετές περιπτώσεις, και κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία που 

αποτελούσε προνοµιακό πεδίο της γυναικείας εργασίας και είχε και ειδικεύσεις, 

βλέπουµε και κινήµατα γύρω από εργασιακά δικαιώµατα και περικοπή µισθών 
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εξαιτίας της κρίσης, που λειτουργούν ως παράδειγµα και σηµείο της ανόδου και του 

περιεχοµένου του εργατικού κινήµατος από το 1930 και µετά. Οι πολιτικές επιδιώξεις, 

οι πολιτισµικές κατασκευές και η οικονοµική χρησιµότητα των γυναικών στο 

µεσοπόλεµο αύξησε και τους λόγους γύρω από τους κοινωνικούς προσδιορισµούς 

και ρόλους των έµφυλων υποκειµένων, αλλά δεν κατέστη κυρίαρχος λόγος, ούτε 

άλλαξε σηµαντικά τα προηγούµενα πρότυπα θηλυκότητας, αν και παρατηρήθηκε 

πολλαπλασιασµός των σηµασιών, δράσεων και νοηµάτων γύρω από την κατασκευή 

της έµφυλης ταυτότητας. 

   Το εµπόριο από την άλλη, ήταν σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα για την πόλη 

του Πειραιά. Από τον Πειραιά διεξαγόταν µεγάλο µέρος του εισαγωγικού εµπορίου 

και πολύ µικρότερο του εξαγωγικού. Η οικονοµική κρίση προέβαλε ως αναγκαιότητα 

τον περιορισµό των εισαγωγών, µε νόµο από το 1932, έτσι ώστε να µην διευρυνθεί το 

χρόνιο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, αφού είχε επέλθει µείωση των εξαγωγών. 

Η εντονότερη κρατική παρέµβαση στην οικονοµία και η µείωση του προϊόντος του 

εµπορίου αναθεώρησε προσωρινά το ρόλο και το περιεχόµενο της ταυτότητας του 

εµπόρου. Το κλίµα της εντονότερης κρατικής παρέµβασης περιόρισε την ατοµική 

πρωτοβουλία του επιχειρηµατία. Η διεθνής αναθεώρηση των δογµάτων του 

φιλελεύθερου καπιταλισµού είχε αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Οι κοινωνικοί 

προσδιορισµοί, οι πολιτικές επενδύσεις στα µικροαστικά στρώµατα, ως στήριγµα του 

καθεστώτος και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας περιόρισε αυτή την τάση, ήδη 

από το 1934. Στα 1937 το προϊόν του εµπορίου ήταν µεγαλύτερο από ότι πριν την 

κρίση. Παρόλη την ανάπτυξη του εµπορίου δεν έγινε σηµαντική αναδιάρθρωση των 

εµπορικών εταιρειών και συναλλαγών, ούτε σηµαντικές νέες αγορές και προϊόντα 

αναπτύχθηκαν. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου δε µειώθηκε, αντίθετα 

παρατηρήθηκε και µικρή αύξηση, στηριζόµενο εν µέρει και στις απόψεις των 

αστικών στρωµάτων και των πολιτικών ηγεσιών που ευνοούσαν αυτή την τάση. 

     Η ναυτιλία σχετιζόµενη και µε το διεθνές εµπόριο επηρεάστηκε άµεσα από την 

κρίση. Άµεσα αυτό φαίνεται ήδη από τη µείωση των µισθών των πληρωµάτων στα 

1930. Η ναυτιλία θεωρούνταν από τις πιο φιλελεύθερες µερίδες της αστικής τάξης 

και ότι είχε ανάπτυξη στηριζόµενη σε δικά της κεφάλαια. Βέβαια η παρέµβαση του 

κράτους ήταν εµφανής στη βελτίωση των αστικών υποδοµών και την ταξική σε 

αρκετές περιπτώσεις επίλυσης των εργατικών ζητηµάτων. Όλη τη δεκαετία του 1920 

παρατηρήθηκε η προπολεµική τάση ανανέωσης του στόλου της ελληνικής ναυτιλίας 

µε ατµόπλοια. Η κρίση αναθεώρησε τη διεθνή ηγετική θέση της Αγγλίας και 
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παρουσίασε την αλλαγή της κρατικής παρέµβασης και επιχορήγησης µέχρι και στη 

ναυτιλία. Η ελληνική ναυτιλία επωφελήθηκε από την κρίση για την αγορά 

καλύτερων πλοίων, µεταχειρισµένων, αλλά µικρότερης ηλικίας, αφού παρατηρήθηκε 

πτώση των τιµών τους. Παράλληλα, µείωσε και το κόστος εργασίας µε τη µείωση 

των µισθών των ναυτεργατών, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στη νέα κατάσταση. Η 

συνδικαλιστική παράδοση των ναυτεργατών και η ριζοσπαστικοποίηση αρκετών από 

αυτούς ανέδειξε το κίνηµά τους σε ένα από τα ισχυρότερα λόγω της δηµόσιας 

παρουσίας τους στον Πειραιά. Μέσα από το κίνηµα των ναυτεργατών βλέπουµε τις 

τάσεις εξέλιξης και ανόδου και του υπόλοιπου εργατικού κινήµατος και των 

αιτηµάτων τους. Οι µαχητικές εκδηλώσεις τους µικρών οµάδων µέχρι τα 1932, που 

αρχίζει και γίνεται πιο µαζικό, η σύνδεσή τους µε το υπόλοιπο εργατικό κίνηµα που 

άνθιζε την ίδια περίοδο και η αντίδραση και καταστολή του κράτους αποτελούν ένα 

δείγµα για το περιεχόµενο του συνδικαλισµού, τις διαφορετικές πολιτικές 

τοποθετήσεις του και τις εκδηλώσεις της εργατικής διαµαρτυρίας. Η ελληνική 

ναυτιλία ανέκαµψε µε ιδιαίτερη ένταση από τα 1934 και ένα δείγµα ου γεγονότος 

αυτού είναι και η αύξηση των µισθών των ναυτεργατών, και µέσα από τη δράση τους, 

από τα 1935 και µετά. Η ανάπτυξη όµως δεν επέφερε σηµαντικές αλλαγές στην 

παραγωγή των πλοίων και στην ανάπτυξη της σχετιζόµενης µε τη ναυτιλία 

σιδηροβιοµηχανίας.  

    Η οικονοµική κρίση ου µεσοπολέµου επέδρασε στην ενίσχυση της κρατικής 

παρέµβασης στην οικονοµία, αλλά και στην αντιµετώπιση των κοινωνικών 

κινηµάτων που οφείλονταν στην οικονοµική δυσπραγία και την κοινωνική 

δυσαρέσκεια. Στη ελληνική περίπτωση η µακροβιότερη και σταθερότερη 

κοινοβουλευτική κυβέρνηση του µεσοπολέµου, συνέπεσε µε την τελευταία θητεία ως 

πρωθυπουργού του Βενιζέλου(1928-1932). Η προσπάθεια σύναψης του δανείου 

σταθεροποίησης του νοµίσµατος, η λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος, η 

εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους προκάλεσαν «εκλογίκευση» των κρατικών 

δαπανών για την παρουσία της χώρας στις διεθνείς χρηµαταγορές. Η ανάπτυξη της 

υγιεινής και της παιδείας αποτέλεσαν ειδικές ορθολογικότητες για την αφοµοίωση 

και την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής µέσω µεγαλύτερης 

συναίνεσης. Σε συνάφεια µε αυτό όµως συνέβη και η θεσµική αποτύπωση 

καταστολής και επέκτασης του περιεχοµένου και των δράσεων που κατασκεύαζαν 

της έννοιας του «αντικοµµουνισµού» µε τη ψήφιση του «ιδιωνύµου» στα 1929. Ο 

νόµος ποινικοποιούσε και συµπεριφορές του εργατικού κινήµατος, αλλά και τις ιδέες 
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κι όχι απαραίτητα τις πράξεις, σκληραίνοντας τη στάση των αστικών στρωµάτων 

απέναντι στο λαϊκό κίνηµα και συµπεριλαµβάνοντας απόψεις και κοινωνικές 

δραστηριότητες που δεν είχαν απαραίτητα ως αιχµή το σοσιαλιστικό 

µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Η στάση πληρωµών που κήρυξε η κυβέρνηση, η 

ηθική διάσταση των µελών της και οι φανερές συνέπειες της κρίσης είχε συνέπεια τη 

µείωση της δηµοτικότητας της κυβέρνησης. Αποτέλεσµα ήταν η νίκη του 

αντιβενιζελικού συνασπισµού στις εκλογές του 1933, στην προσπάθεια του 

ελληνικού αστισµού να εκτονώσει και τη λαϊκή δυσαρέσκεια, που είχε δηµιουργηθεί. 

Οι απόψεις των δύο κυριότερων παρατάξεων έδειξαν και το όριο της πολιτικής 

ηγεσίας στην αντιµετώπιση της κρίσης, που θεωρούνταν παροδική εκτροπή από την 

οµαλότητα, και τη δράση κοινωνικών δυνάµεων που στήριξαν την ανάκαµψη και την 

ανάπτυξη. Η τάση για συντηρητικότερες πολιτικές επιλογές είχαν αντίκτυπο στην 

αντιµετώπιση του εργατικού κινήµατος, αλλά και στη διατήρηση της φυσιογνωµίας 

της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Η επαναφορά του βασιλικού θεσµού στα 

1935 και  κήρυξη του στρατιωτικού νόµου και της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 

του 1936 αποµάκρυνε την πολιτική ηγεσία από επιλογές της λαϊκής κυριαρχίας, 

δίνοντας τη συντηρητικότερη εκδοχή του αστικού καθεστώτος και περιορίζοντας τα 

σηµεία του πολιτισµού και των πολιτικών επιλογών και διεκδικήσεων, που είχαν 

αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό εκείνη τη περίοδο, γεγονός που αποτυπώνεται και στην 

αντιµετώπιση του µαζικότερου και ως ένα βαθµό ενωµένου εργατικού κινήµατος. 

    Το εργατικό κίνηµα απάντησε δυναµικά στην κρίση και σταδιακά ξεπέρασε τις 

έντονες εσωτερικές διαφοροποιήσεις και διασπάσεις. Κοιτάζοντας τους λόγους γύρω 

από τις κινητοποιήσεις και τη συνδικαλιστική βάση και αιτήµατα του Εργατικού 

κέντρου Πειραιά είναι δυνατό να αποκαλυφθούν οι διαφορετικές στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν. Οι πολιτικές διαφοροποιήσεις ενάντια στους κοµµουνιστές ήδη από 

τα 1927 εντάθηκαν τον επόµενο χρόνο κι επηρεάστηκαν κι από τη ψήφιση του 

«ιδιωνύµου». Η κρίση βρήκε το συνδικαλιστικό κίνηµα κατακερµατισµένο, αφού 

από τα 1930 και οι ρεφορµιστικές ηγεσίες της Γ.Σ.Ε.Ε. είχαν διασπαστεί. Τα 

σωµατεία επηρεάστηκαν από το «ιδιώνυµο» και κυρίως τα κοµµουνιστικά, αλλά και 

όσα επέλεγαν δυναµικές εκδηλώσεις στη δράση τους. Όµως, η απάντηση των 

εργοδοτών στην κρίση µε την προσπάθεια επιβολής µείωσης του εργατικού κόστους 

και η αύξηση της ανεργίας, προκάλεσαν δυναµικές κινητοποιήσεις και συγκρούσεις 

µε το επίσηµο κράτος, αν και ήταν µικρές σε όγκο κι αφορούσαν κυρίως στους 

χώρους δουλειάς. Από τα 1932 γίνεται πιο µαζικό και αφορά περισσότερο κόσµο, 
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στηριγµένο σε πιο συγκεκριµένες και µε ένταση κινητοποιήσεις για την επίτευξη των 

αιτηµάτων τους. Οι πολιτικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των διαφόρων πολιτικών 

σηµείων του εργατικού κινήµατος αρχίζουν να χαλαρώνουν και από τα 1934 µέχρι 

και το Κ.Κ.Ε. υιοθετεί τη δηµιουργία αντιφασιστικών και λαϊκών µετώπων για την 

απόκτηση αστικών ελευθεριών στους εργαζοµένους και την αντίδραση στην πορεία 

προς το φασισµό. Το εργατικό κίνηµα δεν ήταν ενιαίο, αλλά ανέδειξε πολιτικές 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες όµως µε κάποιο ορισµένο τρόπο αναφέρονταν στο κράτος 

ως φορέα εξουσίας, αν και σε διαφορετικές εκδοχές του. Στους πρώτους µήνες του 

1936 φαίνεται το Ε.Κ.Π. να λειτουργεί ως φορέας ενοποίησης των κινητοποιήσεων 

των σωµατείων και να αποτελεί στήριγµα για την υλική και ηθική βοήθεια των 

αγώνων τους. Η πορεία όµως του ελληνικού αστισµού προς την επιβολή της 

δικτατορίας ως απάντηση στην άνθηση του εργατικού κινήµατος και η διευρυµένη 

εννοιολόγηση του κοµµουνισµού, που αφορούσε κυρίως τη δράση και λιγότερο το 

πρόταγµα , κατέστειλε βίαια την εργατική διαµαρτυρία, η οποία µε την επιβολή της 

δικτατορίας της 4ης Αυγούστου καταποντίστηκε. 

   Η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου ανέδειξε διαφορετικές εκδοχές της κρατικής 

παρέµβασης και της οικονοµικής διαδικασίας. Προκάλεσε συνέπειες, οι οποίες όµως 

δεν είχαν µονοδιάστατες απαντήσεις, αλλά επηρεάστηκαν από το πολιτικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον για να ερµηνεύσουν πολλαπλά τα επακόλουθα της 

οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα. Από την άλλη η βίαιη αλλαγή στις υλικές 

συνθήκες ύπαρξης προκαλεί πολλαπλές δράσεις και ερµηνείες, ιδιαίτερα στον 

Πειραιά του µεσοπολέµου, µία πόλη µε σύνθετη κοινωνική δοµή και πολλαπλές 

δράσεις των κοινωνικών υποκειµένων. Γύρω από την κρίση βλέπουµε και την 

ανάκαµψη και τις πολιτικές επιλογές για το ξεπέρασµά της, αφού ως έννοια έχει το 

στοιχείο της παροδικότητας. Τέλος, η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου δεν 

αποτελεί µόνο οικονοµικό µέγεθος, αλλά κυρίως νόηµα και βίωµα.    
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