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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να ανασυγκροτήσει βασικές όψεις και ζητήµατα 

που αφορούν στην ιστορία του κόσµου της µισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 19ου 

αιώνα (1870-1922), µέσα από τη συστηµατική διερεύνηση και αξιοποίηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας των τελευταίων είκοσι χρόνων. Πιο συγκεκριµένα, στη 

βιβλιογραφία αυτή, η οποία συχνά ασχολείται µε ευρύτερα ζητήµατα που άπτονται 

της διαδικασίας εκβιοµηχάνισης, θα αναζητήσουµε τους οικονοµικούς, κοινωνικούς 

και πολιτισµικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στη διαδικασία σχηµατισµού των 

εργατικών στρωµάτων στο δευτερογενή τοµέα, στη χώρα µας. 

Η συζήτηση περί εκβιοµηχάνισης και οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας έχει 

γίνει αντικείµενο έρευνας τόσο από οικονοµολόγους και ιστορικούς της οικονοµίας 

όσο και από κοινωνιολόγους και έχει συνδεθεί τόσο µε τη γενικότερη εξέλιξη της 

ελληνικής οικονοµίας κατά το 19ο αιώνα όσο και, πιο συγκεκριµένα, µε τα αίτια που 

απέτρεψαν την εκδήλωση µιας «βιοµηχανικής επανάστασης» στη χώρα.  

 Οι πρώτες προσεγγίσεις επεχείρησαν να αναδείξουν την «ιδιοτυπία» του 

ελληνικού «κοινωνικού σχηµατισµού» και του κράτους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της Ελλάδας ως χώρας της «περιφέρειας» που βρίσκεται σε «υπανάπτυξη». Από αυτή 

τη σκοπιά, οι µελέτες ασχολήθηκαν κυρίως µε ζητήµατα που άπτονται της σχέσης 

κράτους και κοινωνίας. Τέθηκαν θέµατα που αφορούν στην υπερδιόγκωση του 

δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε τον ιδιωτικό.1 Ο Κ. Τσουκαλάς λόγου χάριν, 

αναφέρεται σε έναν κρατικό γιγαντισµό, θέλοντας να τονίσει τον πρωταρχικό και 

κυρίαρχο ρόλο που παίζει το κράτος στην διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων.2 Σε 

αυτό το πλαίσιο, ειδικότερο αντικείµενο συζήτησης αποτέλεσε η επικράτηση του 

πελατειακού συστήµατος στην Ελλάδα και ο ρόλος του στην άµβλυνση των ταξικών 

αντιθέσεων.3 Εξετάστηκε διεξοδικά το σύστηµα «πατρωνείας»4 ως δοµικό στοιχείο 

στην πολιτική ζωή της Ελλάδας ως  «περιφερειακής» καπιταλιστικής χώρας.  

Οι µελέτες περί του ζητήµατος της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 

αρχικά επικέντρωσαν στους αποτρεπτικούς παράγοντες, όπως οι ανεπάρκειες στη 

                                                 
1
Τσουκαλάς, K. (1991), «Κράτος και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου», στο: Γ.Β.∆ερτιλής – Κ. 
Κωστής (επιµ), Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20ος), Αθήνα-Κοµοτηνή: .Σάκκουλας, σ. 216-217. 
2 Τσουκαλάς, Κ. (1991), ό.π., σ. 216-222.  
3 Τσουκαλάς, Κ. (1991), ό.π., σ. 224-226. 
4 Μουζέλης, Ν. (1991), «Ταξική δοµή και σύστηµα πολιτικής πελατείας. Η περίπτωση της Ελλάδας» 
στο: Γ.Β. ∆ερτιλής – Κ. Κωστής (επιµ), Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, ό.π., σ. 233. 
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συσσώρευση κεφαλαίου και στη διαθεσιµότητα εργατικών χεριών, η κυριαρχία 

µικρής έγγειας ιδιοκτησίας και ο γενικότερος ρόλος του αγροτικού τοµέα στη 

συγκράτηση του πλεονάζοντα πληθυσµού στην ύπαιθρο. Επίσης ερευνήθηκαν 

ζητήµατα όπως ο εσωτερικός εποικισµός της υπαίθρου, αλλά και η µετανάστευση 

προς το εξωτερικό. Οι παραπάνω παράγοντες αναδείχθηκαν και τέθηκαν υπό 

συζήτηση στις εκάστοτε προσεγγίσεις περί «καθυστέρησης» της εκβιοµηχάνισης της 

χώρας. Η προτεραιότητα που δόθηκε στον καθέναν απ’ αυτούς του παράγοντες 

συνδέεται µε την ιδεολογική πολυµορφία της εποχής κατά την οποία γράφτηκαν 

αυτές οι µελέτες, αλλά και µε τους προβληµατισµούς των ερευνητών για τη νέα 

κοινωνία που αναπτυσσόταν.  

Οι µελέτες που έγιναν κατά τη δεκαετία του 1970 εστιάζουν στους οικονοµικούς, 

κυρίως, παράγοντες και συνδέουν τη διαδικασία της εκβιοµηχάνισης µε τον 

οικονοµικό µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, δυο 

από τους πλέον βασικούς παράγοντες που θεωρήθηκε ότι λειτούργησαν αρνητικά 

στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας ήταν οι «στρατηγικές» των κεφαλαίων, τα οποία δεν 

στράφηκαν σε επενδύσεις στο δευτερογενή τοµέα, αλλά και η έλλειψη εργατικού 

δυναµικού. Στους οπαδούς αυτής της άποψης ανήκει ο ιστορικός Γ. ∆ερτιλής, ο 

οποίος θεωρεί ότι ο 19ος αιώνας χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα από έλλειψη εργατικών 

χεριών. Η έλλειψη αυτή θεωρήθηκε δοµικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας του 

19ου αιώνα και συνδέθηκε από τους υποστηρικτές της άποψης αυτής, µε ένα άλλο 

χρόνιο πρόβληµα, την εξωτερική µετανάστευση. Η έλλειψη εργατών συνδέθηκε 

αφενός µε το µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα προς το εξωτερικό και αφετέρου µε το 

καθεστώς της µικροϊδιοκτησίας που κυριαρχούσε στην ύπαιθρο. Ο Γ. ∆ερτιλής 

υποστήριξε πως η µικρή έγγεια ιδιοκτησία καθήλωνε τα µέλη της αγροτικής 

οικογένειας ως εργαζόµενους είτε στη δική τους περιουσία είτε στην περιουσία 

άλλων µέσω του θεσµού της εποχιακής εντατικής µισθωτής εργασίας. Το γεγονός 

αυτό είχε ως αποτέλεσµα η ύπαιθρος ν’ απορροφά τα πληθυσµιακά πλεονάσµατα, 

αφού οι µισθωτοί εργάτες γης δεν κατέφευγαν προς αναζήτηση εργασίας στις πόλεις.5  

Προς την ίδια κατεύθυνση θεωρήθηκε ότι λειτούργησε ο οικονοµικός ρόλος της 

οικογένειας: η πολλαπλή οικονοµική δραστηριότητα των µελών της οικογένειας 

θεωρήθηκε ανασταλτικός παράγοντας για τη δηµιουργία εργατικού δυναµικού στη 

                                                 
5 ∆ερτιλής, Γ. (1984), ό.π., σ. 49-53. 
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νεοαναπτυσσόµενη βιοµηχανία.6 Εν κατακλείδι, η µικρή έγγεια ιδιοκτησία, η 

µετανάστευση και η πολλαπλή οικονοµική δραστηριότητα των µελών της οικογένειας 

δεν άφησαν τον πλεονάζοντα πληθυσµό να µετατραπεί σε βιοµηχανικό εργατικό 

δυναµικό.  

Σύµφωνα µε τις προσεγγίσεις αυτές, εξίσου σηµαντικό ρόλο στην 

καθυστερηµένη εκβιοµηχάνιση της χώρας έπαιξε το πρόβληµα της περιορισµένης 

διαθεσιµότητας του κεφαλαίου. Ο Γ. ∆ερτιλής αναφέρει, χαρακτηριστικά, πως 

«αναγκαία συνθήκη» της εκβιοµηχάνισης είναι η µεταφορά αγροτικού πλεονάσµατος 

στο δευτερογενή τοµέα µε την επένδυσή του στη βιοµηχανία.7 Ωστόσο το αγροτικό 

πλεόνασµα την εποχή εκείνη, αφενός δεν επαρκούσε και αφετέρου δεν επενδύθηκε 

στη βιοµηχανία: οι ισχυρότεροι οικονοµικά δυνητικοί επενδυτές προτίµησαν να 

επενδύουν σε άλλους τοµείς, που θα τους απέφεραν άµεσα κέρδος, όπως, για 

παράδειγµα, στο εµπόριο σταφίδας. Ανάµεσά τους, οι οµογενείς αστοί της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας παρέµειναν αδιάφοροι για τη βιοµηχανία, ακόµα και µετά 

την αναδίπλωσή τους στο εθνικό κέντρο, το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα και εξής.  

Βέβαια, δεν έλειψαν κάποιες προσπάθειες επένδυσης στη βιοµηχανία, αλλά δεν 

έφεραν τα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη. Πάντως, ακόµη κι αν τα κίνητρα των 

κεφαλαιούχων αυτών ήταν οικονοµικά, ο Γ. ∆ερτιλής ερµηνεύει τη στάση τους ως 

αδιαφορία απέναντι στις επενδύσεις στο βιοµηχανικό τοµέα. Υποστηρίζει, επίσης, ότι 

οι λιγοστές επενδύσεις που έγιναν δεν µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της 

εγχώριας αγοράς ούτε ν’ ανταγωνιστούν τα διεθνή προϊόντα. Ως εκ τούτου, οι 

επενδύσεις αυτές δεν συντέλεσαν στον οικονοµικό µετασχηµατισµό της χώρας. 

Συνοπτικά, από τις µελέτες του προκύπτει ότι η εκβιοµηχάνιση της ελληνικής 

οικονοµίας υπήρξε µια εξαιρετικά αργή και ουσιαστικά ανολοκλήρωτη διαδικασία, 

πριν την περίοδο του Μεσοπολέµου.8 

Οπαδός της άποψης περί καθυστερηµένης εκβιοµηχάνισης είναι και ο ιστορικός 

Β. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, ωστόσο, διαφοροποιείται εν µέρει από τον Γ. 

∆ερτιλή. Συµφωνεί µε τον Γ. ∆ερτιλή όσον αφορά την απουσία κεφαλαίων, 

υποστηρίζοντας, όµως, ότι αυτό οφείλεται στο χαµηλό επίπεδο συσσώρευσης 

κεφαλαίου κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, ενώ από τη δηµιουργία του 

ελληνικού εθνικού κράτους και µετά, δηµιουργήθηκαν οι θεσµικές προϋποθέσεις για 

                                                 
6 ∆ερτιλής, Γ.  (1984), ό.π ., σ. 51-53  
7 ∆ερτιλής, Γ. (1984), ό.π ., σ. 43-46. 
8 ∆ερτιλής, Γ. (1984), ό.π ., σ. 44-84 
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τον αστικό-καπιταλιστικό µετασχηµατισµό του ελληνικού κράτους και κοινωνίας, 

«παρά την επιβίωση, σε όλα τα επίπεδα, ισχυρών προκαπιταλιστικών στοιχείων».9 

Επίσης, τονίζει ότι οι οικονοµικές δραστηριότητες της ελληνικής αστικής τάξης, τόσο 

του ισχυρότερου τµήµατός της που ζούσε και δραστηριοποιείτο στην οθωµανική 

αυτοκρατορία ως το τέλος του 19ου αιώνα, όσο και της εγχώριας αστικής τάξης, 

καθώς και οι σχέσεις µεταξύ των τµηµάτων αυτών, είναι ένα σύνθετο ζήτηµα που δεν 

εξαντλείται στη διαπίστωση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν εστιάζονταν στη 

βιοµηχανία.10   

Στην προσέγγισή του, ο Β. Παναγιωτόπουλος, τονίζει το ρόλο που έπαιξε η 

«ευνοϊκή συγκυρία» για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής κατά την περίοδο 

1832-1871 (µέχρι τη διανοµή των εθνικών γαιών το 1871): η µετατροπή της 

πλειοψηφίας των καλλιεργειών σε εξαγωγικές οδήγησε σ’ εποικισµό της υπαίθρου 

(µετακίνηση από τα ορεινά στα πεδινά), γεγονός το οποίο υπήρξε τροχοπέδη για την 

αγροτική έξοδο προς τις πόλεις.11 Ο Β. Παναγιωτόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έµφαση 

στο κύµα εποικισµού της υπαίθρου, φαινόµενο που χαρακτήριζε την κοινωνία της 

εποχής εκείνης. Ως παράδειγµα για την τεκµηρίωση της άποψής του αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι, στο διάστηµα 1830-1870, ο αριθµός των ατόµων που 

απασχολούνταν στον αγροτικό τοµέα αυξήθηκε σε σχέση µε τον αριθµό των ατόµων 

που απασχολούνταν στη βιοτεχνία.12 Υποστήριξε ότι οι µικρές αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις και οι καλλιέργειες υψηλών αποδόσεων υπήρξαν σηµαντικοί 

παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην συγκράτηση του πλεονάζοντος 

πληθυσµού στην ύπαιθρο, στην αποτροπή µετακίνησης εργατικών χεριών προς της 

πόλεις, και, συνεπώς, στην  καθυστέρηση της  εκβιοµηχάνισης13. Απέδωσε κεντρικό 

ρόλο στην κυριαρχία της µικρής έγγειας ιδιοκτησίας ως ανασταλτικού παράγοντα της 

εκβιοµηχάνισης, συνδέοντας άµεσα την κυριαρχία αυτή µε την έλλειψη εργατικών 

χεριών στη βιοµηχανία.14 Εξάλλου, τη στήριξη της µικρής αγροτικής εκµετάλλευσης 

και τον προσανατολισµό της προς τις εµπορευµατοποιηµένες καλλιέργειες, ο Β. 

Παναγιωτόπουλος συνέδεσε στενά µε τη µορφή του κράτους που προέκυψε από την 

                                                 
9 Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1980), «Η βιοµηχανική επανάσταση και η Ελλάδα (1832-1871)» στο 
Grothusen, Da Silva, grow Petrosian κ.α. , Εκσυγχρονισµός και Βιοµηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια 
τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 219, 221-222. 
10 Παναγιωτόπουλος, Β. (1980), ό.π., σ. 222-224. 
11 Παναγιωτόπουλος, Β. (1980), ό.π., σ. 224-226. 
12 Παναγιωτόπουλος, Β. (1980), ό.π., σ. 229 
13 Παναγιωτόπουλος, Β. (1980), ό.π., σ. 220-232 
14
Παναγιωτόπουλος, Β. (1980), ό.π., σ. 228-230 
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επανάσταση του 1821: ένα κράτος αστικο-δηµοκρατικό που συνειδητά απέτρεψε τη 

δηµιουργία ενός στρώµατος µεγαλοϊδιοκτητών που θα αναπαραγόταν µέσα από την 

άντληση της γεωπροσόδου, και το οποίο, διαµεσολαβώντας ανάµεσα στη µεγάλη 

µάζα των άµεσων παραγωγών και στο κράτος, θα επέβαλε τα δικά του κοινωνικο-

πολιτικά συµφέροντα, σε βάρος της αγροτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αντί γι’ 

αυτό, το ελληνικό κράτος, µέσα από τη διατήρηση του καθεστώτος των εθνικών 

γαιών ως το 1871, στήριξε την παραδοσιακή µικρή αγροτική οικογενειακή 

παραγωγική µονάδα και ενθάρρυνε την εντατική καλλιέργεια κυρίως του αµπελιού 

που «ταίριαζε» σε αυτή την παραγωγική µονάδα (αντί για την εκτατική καλλιέργεια 

σιτηρών µε χαµηλές σχετικά αποδόσεις), αφήνοντας όµως έτσι «ελεύθερο το πεδίο 

στη δράση του εµπορίου και σε όλα τα ταξικά συµφέροντα που απορρέουν από 

αυτό», κάτι που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.15 Ως 

απόρροια κυρίως αυτής της ανάπτυξης, και, ιδιαίτερα, των ανισοτήτων που 

προκάλεσε στην ύπαιθρο, προκλήθηκαν, µετά το 1870, διαδικασίες που ευνόησαν µια 

πρώτη σύγχρονη βιοµηχανική ανάπτυξη.    

Πράγµατι, στην προσέγγιση του Β. Παναγιωτόπουλου τονίζεται ο ρόλος που 

έπαιξε η εσωτερική αγορά στην προώθηση της εκβιοµηχάνισης, παράµετρος που 

ερευνήθηκε αργότερα από άλλους ιστορικούς. Ο συγγραφέας υποστήριξε πως, για να 

εδραιωθεί η εσωτερική αγορά, χρειάζεται να διεισδύσουν στον αγροτικό τοµέα 

καπιταλιστικές σχέσεις, γεγονός που θα σηµάνει αύξηση της παραγωγικότητας και 

πτώση του κέρδους των καλλιεργητών, ωθώντας µέρος του αγροτικού πληθυσµού να 

µετακινηθεί προς την πόλη και να µετατραπεί σε βιοµηχανικούς εργάτες.16 Τα 

φαινόµενα αυτά, όµως, αρχίζουν να επικρατούν στην Ελλάδα µετά το 1870, εποχή 

που δηµιουργούνται και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιοµηχανίας.  

Την προβληµατική αυτή έρχεται να εµπλουτίσει η ιστορικός Χ. Αγριαντώνη, 

επιχειρηµατολογώντας υπέρ της ύπαρξης µιας πρώτης βιοµηχανικής «απογείωσης», 

µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, συγκεκριµένα την περίοδο 

1865-1875. Υποστηρίζει ότι θεµελιώδη όρο για την ύπαρξη βιοµηχανίας αποτελεί η 

διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, η οποία σχηµατιζόταν σταδιακά το 19ο αιώνα 

στην Ελλάδα, καθώς η χώρα άλλαζε φυσιογνωµία οικονοµικά και κοινωνικά17. Η 

ιστορικός υποστηρίζει πως, προκειµένου να επιτευχθεί η διεύρυνση της αγοράς, 
                                                 
15 Παναγιωτόπουλος, Β. (1980), ό.π., σ. 228 και 226-228. 
16 Παναγιωτόπουλος, Β. (1980), ό.π., σ. 231-233 
17 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1986), Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο  αιώνα, Αθήνα: 
Ιστορικό µουσείο-Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΙΑΕΤΕ). 
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απαιτείται αύξηση του αστικού πληθυσµού, στροφή στις εµπορευµατικές 

καλλιέργειες αλλά και κατάλληλη διεθνής συγκυρία18. Στην προσέγγισή της, η αγορά 

εξετάζεται τόσο ποσοτικά µε βάση την αύξηση του πληθυσµού και την αστικοποίηση 

όσο και ποιοτικά µε την πρόοδο των ανταλλαγών στην οικονοµία.19 Εξάλλου 

διεύρυνση της αγοράς σηµαίνει αποδιοργάνωση της παραδοσιακής αγροτικής 

οικονοµίας. 20 

Η Χ. Αγριαντώνη υποστηρίζει, λοιπόν, ότι, στην Ελλάδα κατά την φάση της 

πρώτης εκβιοµηχάνισης-απογείωσης της βιοµηχανίας (1870), βρισκόταν σε στάδιο 

δοµικών αλλαγών, οικονοµικών και κοινωνικών. Ωστόσο συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, δηµιούργησαν τις κατάλληλες 

συνθήκες ανάπτυξης της βιοµηχανίας. Η επιταχυνόµενη αύξηση του πληθυσµού τον 

19ο αιώνα, σε συνδυασµό µε την αστικοποίηση συµβάλουν στην διεύρυνση της 

εγχώριας αγοράς. Τα φαινόµενα αυτά φέρνουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις και 

ανακατανοµές. Νέες πόλεις δηµιουργούνται ανά την Ελλάδα (µολονότι την 

πρωτοκαθεδρία την έχουν η Αθήνα και ο Πειραιάς), στις οποίες συσσωρεύεται 

κόσµος της υπαίθρου αλλά και ο νησιωτικός, και άλλες πάλι παρακµάζουν. Στις 

πόλεις αυτές  ανεξάρτητα από τον µέγεθός τους (ως προς τον πληθυσµό), 

εµφανίζονται οι πρώτες βιοµηχανίες, µικρές και διάσπαρτες επίσης. Οι βιοµηχανίες 

αυτές προέρχονται από ατοµικές πρωτοβουλίες, αναπτύσσονται τοπικά και αφορούν 

σε κλάδους καταναλωτικών αγαθών. Ωστόσο, αυτές θα δώσουν το έναυσµα σε αυτή 

την πρώτη φάση εκβιοµηχάνισης. Η ύπαρξη αυτών των βιοµηχανιών δεν σηµαίνει ότι 

ο πληθυσµός των πόλεων ασχολήθηκε αποκλειστικά στα εργοστάσια, αντίθετα, ο 

δεσµός τους µε την ύπαιθρο παρέµενε ακόµα άρρηκτος. Οι προϋποθέσεις αυτές σε 

συνδυασµό µε την στροφή στις εµπορευµατικές καλλιέργειες και την πρόοδο των 

ανταλλαγών συνέβαλαν περαιτέρω στην ανάπτυξη της εκβιοµηχάνισης. Παράλληλα η 

Χ. Αγριαντώνη διατυπώνει τον ρόλο που έπαιξε η διεθνής συγκυρία, καθώς η Ελλάδα 

ως χώρα της περιφέρειας προσπάθησε ακολουθήσει την βιοµηχανική επανάσταση της 

∆ύσης, µέσω κυρίως των εξωτερικών ανταλλαγών της. 

Η ιστορικός αναφέρει επίσης, πως  παράλληλα µε τα παραπάνω για να υπάρξει 

βιοµηχανία θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει συσσώρευση κεφαλαίου και εργατικό 

δυναµικό. Η συσσώρευση κεφαλαίου στην Ελλάδα για επένδυση στην βιοµηχανία 

                                                 
18 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 129-133. 
19 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 129-133. 
20 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 34. 
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δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η Χ. Αγριαντώνη αναφέρει, πως η κοινωνία την περίοδο 

των απαρχών βρισκόταν σε φάση µετασχηµατισµού της αγροτικής οικονοµίας και 

των νέων σχέσεων παραγωγής που προσπαθεί να εδραιώσει γεγονός που κάνει 

δύσκολη την απόφαση επένδυσης κεφαλαίων σε µια βιοµηχανία η οποία ακόµα 

βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Ωστόσο στην πρώτη εκβιοµηχάνιση δεν έλλεψαν τα 

κεφάλαια εκείνα τα οποία χρειάστηκαν για την ίδρυση των πρώτων βιοµηχανιών. Τα 

κεφάλαια αυτά, προέρχονταν είτε από ντόπιους εµπόρους οι οποίοι µετατράπηκαν 

στην πορεία σε βιοµηχάνους, από µικροεπιχειρηµατίες άλλοτε βιοτέχνες και λιγότερο 

από τεχνίτες. Το εργατικό δυναµικό  από την άλλη, αναφέρεται ως ένα ακόµα 

στοιχείο θεµελιώδη για την βιοµηχανική ανάπτυξη. Η δυσκολία στην περίπτωση 

αυτή, έγκειται στο γεγονός της µετατροπής του πλήθους των ανέργων που είχαν 

συγκεντρωθεί στις πόλεις σε βιοµηχανικό εργατικό δυναµικό. Για τον λόγο αυτό, οι 

πρώτες βιοµηχανίες ήταν κυρίως εντάσεως κεφαλαίου. Στις απαρχές της 

εκβιοµηχάνισης σηµαντικό ρόλο έπαιξε η γυναικεία και παιδική εργατική δύναµη.  

Σύµφωνα µε την ιστορικό, η συνύπαρξη των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων 

µαζί µε την δανειοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ, συνιστούν του παράγοντες εκείνους 

που δηµιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες απογείωσης της εκβιοµηχάνισης και 

προσδιόρισαν τα χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας στην Ελλάδα  κατά την πρώτη 

περίοδο εκβιοµηχάνισης . 

Με το βιβλίο του Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία 1830-

1940 (Αθήνα 1993), ο Χ. Χατζηιωσήφ έρχεται να εµπλουτίσει πραγµατολογικά, 

θεωρητικά και µεθοδολογικά τις νέες κατευθύνσεις της ιστορικής έρευνας -που είχε 

ξεκινήσει µε το έργο της η Χρ. Αγριαντώνη-, γύρω από τους µηχανισµούς που 

επέτρεψαν τη βιοµηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, και να επεκτείνει 

χρονικά αυτή την έρευνα, ενσωµατώνοντας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και 

την περίοδο του Μεσοπολέµου. Ο Χ. Χατζηιωσήφ, ασκώντας κριτική σε 

προηγούµενες προσεγγίσεις του ζητήµατος της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα, 

επισηµαίνει ορισµένες βασικές ελλείψεις της προβληµατικής και δίνει τη δική του 

οπτική για τις προϋποθέσεις αυτής της εκβιοµηχάνισης.21 Μεταξύ άλλων, επισηµαίνει 

πως οι δύο συντελεστές «εργασία» και «κεφάλαιο» δεν θα πρέπει να εξετάζονται 

χωριστά, µια και ο δεύτερος συντελεστής µετατρέπεται από απλά «χρηµατικά 

αποθέµατα» σε κεφάλαιο, µέσω της µισθωτής εργασίας. Εφόσον, λοιπόν, και οι δυο 

                                                 
21 Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία 1830-1940, 
Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 25-70. 
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συντελεστές αποτελούν τους πόλους µιας κοινωνικής σχέσης, µόνο σε συνδυασµό 

µπορούν να λειτουργήσουν, και θα πρέπει να διερευνώνται συσχετικά.22 Επίσης, για 

τον Χ. Χατζηιωσήφ, δεν αρκεί να τεκµηριωθεί η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, 

αλλά, κυρίως, να διερευνηθεί  ο βαθµός ενοποίησής της οικονοµικά (όχι µόνο 

γεωγραφικά), διότι αυτή η ενοποίηση, η δηµιουργία εθνικής αγοράς, αποτελεί δείκτη 

για το βαθµό ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων. Όπως επισηµαίνει, αυτό 

βασίζεται στην υπόθεση ότι σε µια «ανεπτυγµένη καπιταλιστική οικονοµία επικρατεί 

η ανταλλαγή προϊόντων ίσης αξίας, των οποίων η τιµή αγοράς προσεγγίζει το κόστος 

της παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του µέσου κέρδους του κεφαλαίου», κάτι που 

µε τη σειρά του δηλώνει ότι µια σειρά διαµεσολαβητές, όπως το εµπορικό κεφάλαιο ή 

η τοκογλυφία, δεν είναι σε θέση να αποτρέπουν την ανταλλαγή ισάξιων προϊόντων. 

Εάν, λοιπόν, αποδεικνυόταν ότι, σε µια δεδοµένη οικονοµία µιας ορισµένης 

περιόδου, η διαφορά της αγοραίας τιµής ενός βασικού προϊόντος από τη µια περιοχή 

στην άλλη είναι «µόνο συνάρτηση του κόστους µεταφοράς», τότε µπορεί κανείς 

βάσιµα να υποθέσει ότι οι καπιταλιστικές συνθήκες και η ανταλλαγή ισαξίων 

προϊόντων επικρατεί σε όλη την οικονοµία.23 Στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ωστόσο, η 

διαδικασία ενοποίησης της αγοράς φαίνεται να παραµένει ηµιτελής, ενώ και στην 

αγορά εργασίας διαπιστώνεται κατακερµατισµός και επιβίωση προκαπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής. Όπως και άλλοι ερευνητές, ο Χ. Χατζηιωσήφ συνδέει τον 

κατακερµατισµό της αγοράς εργασίας µε την απουσία ευρείας αγοράς εργασίας, 

φαινόµενο που µε τη σειρά του αποδίδεται στο γεγονός ότι η µικρή αγροτική 

εκµετάλλευση επιβίωσε παρά τη διαπιστωµένη χαµηλή παραγωγικότητά της, 

συγκρατώντας µεγάλο µέρος του πληθυσµιακού πλεονάσµατος στην ύπαιθρο. 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο συγγραφέας, όροι όπως «πληθυσµιακό πλεόνασµα» 

ή «διαθεσιµότητα εργασίας» είναι πολύ γενικοί, αναφέρονται σε στατιστικά µεγέθη 

και όχι στη διαδικασία σχηµατισµού µιας κοινωνικής κατηγορίας, δηλαδή εκείνης 

των εργατών της βιοµηχανίας.24 Ασκώντας έµµεσα κριτική σε µελέτες που δεν 

διερευνούν µε ποιο τρόπο σχηµατίστηκε µια πρώτη εργατική δύναµη που στελέχωσε 

τα πρώτα σύγχρονα, εκµηχανισµένα, εργοστάσια στην Ελλάδα από τα 1870 και εξής, 

                                                 
22 Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), ό.π., σ. 28-29. 
23 Προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός ενοποίησης της αγοράς, ο συγγραφέας προτείνει την τεχνική 
του υπολογισµού της αξίας της µήτρας συντελεστών προσδιορισµού της εξέλιξης ενός βασικού 
προϊόντος στις αγορές. Για την Ελλάδα επιλέγει το σιτάρι ως βασικό προϊόν τον 19ο αιώνα. Βλ. 
Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), ό.π., σ. 28-31. 
24 Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), ό.π., σ. 35. 
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ο Χ. Χατζηιωσήφ θέτει ορισµένες παραµέτρους αυτής της διαδικασίας. Αφενός, 

αναδεικνύει ότι υπήρξαν κάποιες ροές αγροτικού πληθυσµού προς την πόλη από 

ορισµένες περιοχές όπου το πληθυσµιακό πλεόνασµα δεν απορροφήθηκε 

αποτελεσµατικά από τις υφιστάµενες συνθήκες παραγωγής.25 Αυτό συνέβη, παρά την 

παράλληλη ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων στην προλεταριοποίηση του πλεονάσµατος 

των αγροτών, όπως η ληστεία -λύση που όµως ατόνισε µετά την αποφασιστική 

καταστολή του φαινοµένου από το 1870 και εξής- ή η υπερπόντια µετανάστευση, 

στην καµπή του αιώνα. Εξάλλου, και η ίδια η ανάπτυξη των πόλεων, κυρίως της 

Αθήνας, του Πειραιά και βέβαια της Ερµούπολης, δηµιούργησε κοινωνικές 

ανισότητες, παράγοντας περιθωριακά στρώµατα, που, ιδιαίτερα µετά το 1860 και για 

πολλούς λόγους, άρχισαν να πυκνώνουν τις τάξεις των επαιτών και άλλων στοιχείων 

του υπόκοσµου ή/και εποχιακών εργατών που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη. Έτσι, ο 

συγγραφέας θέτει ένα καίριο ζήτηµα, που, κατά τα φαινόµενα, αρχίζει να απασχολεί 

την νεαρή αστική κοινωνία της Ελλάδας του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα, και 

ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1870 και εξής, οπότε αρχίζει να εµφανίζεται η 

βιοµηχανία: την ανάγκη να µετατραπεί αυτό το ‘άεργο’ ή ασταθές εργασιακά 

κοινωνικό στρώµα των περιθωριακών της πόλης, και, συνεπώς, ‘επικίνδυνο’ στρώµα 

για την τάξη των «νοικοκυραίων», σε πειθαρχηµένο εργατικό δυναµικό, που έχει 

αφοµοιώσει τις νέες αρχές της αστικής ηθικής και του σεβασµού της ατοµικής 

ιδιοκτησίας. Στην Ελλάδα της εποχής, όπου δεν εφαρµόστηκαν καταναγκαστικές-

κατασταλτικές µέθοδοι όπως οι νόµοι περί φτωχών των αναπτυγµένων δυτικών 

κρατών, ούτε, όµως, αναπτύχθηκε κρατική κοινωνική πολιτική πριν από τις αρχές του 

20ού αιώνα, την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης την υπηρέτησε κυρίως η ιδιωτική 

φιλανθρωπία. Έτσι, µεταξύ άλλων, ο συγγραφέας επεσήµανε τον καθοριστικό ρόλο 

που έπαιξε η φιλανθρωπία ως µηχανισµός ηθικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, 

βλέπε ένταξης στην παραγωγική διαδικασία, των κάθε λογής περιθωριακών και 

«αναξιοπαθούντων» στρωµάτων της πόλης, µια διάσταση που παλαιότερες µελέτες 

περί εκβιοµηχάνισης δεν είχαν αναδείξει. Είτε έµεναν εγκλωβισµένες στο αξίωµα της 

«περιορισµένης διαθεσιµότητας της εργασίας» ως ακόµα έναν παράγοντα της 

βιοµηχανικής «καθυστέρησης» στην Ελλάδα είτε δεν ενέτασσαν τους µηχανισµούς 

της φιλανθρωπίας στις προϋποθέσεις της εκβιοµηχάνισης.26   

                                                 
25 Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), ό.π., σ. 32. 
26 Για όλα τα παραπάνω, βλ. Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), ό.π., σ. 35-42. 
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Σύµφωνα µε το παραπάνω συµπεραίνουµε πως υπήρξε µια σαφής µετατόπιση 

της συζήτησης περί εκβιοµηχάνισης. Αρχικά οι πρώτες µελέτες επικεντρώθηκαν στο 

να εξετάσουν τα αίτια της καθυστέρησης την εκβιοµηχάνισης αλλά και της 

υπανάπτυξης στην Ελλάδα. Με αφετηρία την άποψη, ότι δεν υπήρξε ή καθυστέρησε 

η εκβιοµηχάνιση στην Ελλάδα, οι µελέτες αυτές προσπαθούσαν να βρουν τους 

λόγους εκείνους που δεν δηµιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης της 

βιοµηχανίας. Στη συνέχεια, ωστόσο, µε τη συµβολή ιδιαίτερα των ερευνών της 

Αγριαντώνη και του Χατζηιωσήφ, αλλάζει η οπτικής της σχετικής µε το θέµα 

ιστοριογραφίας. Οι έρευνες αυτές όχι µόνο αναδεικνύουν την ύπαρξη της 

εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα, αλλά διαφοροποιούν και τα ερωτήµατα. ∆εν 

αναζητούν πλέον τα αίτια της εγχώριας «καθυστέρησης» ή «υπανάπτυξης» σε σχέση 

προς τις αναπτυγµένες χώρες της ∆ύσης, δεν ρωτούν «γιατί δεν υπήρξε βιοµηχανική 

επανάσταση» στην Ελλάδα αλλά προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτηµα «τι έγινε», 

ποιοι ήσαν οι µηχανισµοί στον δευτερογενή τοµέα, στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 

Εξετάζουν, λοιπόν, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις εκείνες (οικονοµικές και κοινωνικές) 

που οδήγησαν σε µια έστω περιορισµένη και χωρίς ευρύτερη δυναµική 

εκβιοµηχάνιση και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της ατµοκίνητης βιοµηχανίας στα 

πρώτα της βήµατα αυτής της διαδικασίας.  Μέσα όµως από τα ερωτήµατα αυτά, 

γεννούνται νέα ζητήµατα. Πως και ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε 

µετανάστευση τον αγροτικό πληθυσµό στις πόλεις; Ποιοι ήταν οι τρόποι και οι 

µηχανισµοί χειραγώγησης των περιθωριακών στρωµάτων στις πόλεις σε ένα 

πειθαρχηµένο εργατικό δυναµικό; Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο το οποίο οδήγησε το 

εργατικό δυναµικό σε µια πρώτη µορφή συγκρότησης εργατικής τάξης; Είναι 

ερωτήµατα που τίθενται σε αυτή την εργασία και θα επιχειρήσουµε να ερευνήσουµε. 

Η παραπάνω αλλαγή της οπτικής και τα νέα ερωτήµατα που προέκυψαν από την 

αλλαγή αυτή, οδήγησαν σε µια άλλη εικόνα, αλλά και σε ένα άλλο ερµηνευτικό 

σχήµα για τη διαδικασία της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα. Το σχήµα αυτό, όπως 

επεχείρησε να το διατυπώσει ο Χ. Χατζηιωσήφ, µπορεί να συνοψισθεί στη 

χαρακτηριστική φράση «εκβιοµηχάνιση, χωρίς βιοµηχανική επανάσταση».27  

O Χ. Χατζηιωσήφ στο άρθρο του, επισηµαίνει την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας ως 

προς την εκβιοµηχάνιση. Σύµφωνα µε την θεωρία του, η βιοµηχανία η οποία 

αναπτύχθηκε στην Ελλάδα δεν φάνηκε ικανή να συµπαρασύρει το σύνολο της 
                                                 
27 Χατζηιωσήφ, Χ. (1986), «Εκβιοµηχάνιση χωρίς Επανάσταση», Αρχαιολογία τ.χ. 18 
(∆εκ/Ιαν/Φεβ/1986), σ. 54-59 
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οικονοµίας, έτσι ώστε να υπάρξουν σηµαντικές µεταβολές σε οικονοµικό, 

τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο διακρίνει 3 φάσεις βιοµηχανικής 

ανάπτυξης. Κάθε µία, διακρίνεται από την άλλη, αναπτύχθηκε αυτόνοµα, σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, προκάλεσε εξάρσεις και υφέσεις κατά την περίοδο 

που διάρκειάς της, διαµόρφωσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, και δεν υπήρξε 

συνέχεια µεταξύ των τριών αυτών φάσεων. Σύµφωνα µε το σχήµα αυτό, και τη 

σχετική ιστορική έρευνα άλλωστε, η πρώτη φάση επεκτείνεται χρονικά από το 1870 

έως το 1884. Προϋποθέσεις ύπαρξής της θεωρήθηκαν η ατµοπλοϊκή σύνδεση, οι 

εµπορευµατικές καλλιέργειες, οι γεωργικές επεκτάσεις, η διεύρυνση της αγοράς, η 

συµβολή του τραπεζικού συστήµατος. Αποτέλεσµα αυτών ήταν να ιδρυθούν 

βιοµηχανίες σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. Παρά το γεγονός αυτής της βιοµηχανικής 

ανάπτυξης, ο γεωργικός τοµέας παρέµενε η βάση της οικονοµίας. Η δεύτερη φάση, 

αναφέρεται ότι καταλαµβάνει χρονικά το διάστηµα, µετά τους Βαλκανικού πολέµους 

έως τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Υπήρξαν όµως διαστήµατα στασιµότητας: το 1920-

1922, λόγω της µικρασιατικής καταστροφής, και το 1929-1930 λόγω της οικονοµικής 

κρίσης. Η φάση αυτή σύµφωνα µε τον Χ. Χατζηιωσήφ δηµιούργησε τις προσδοκίες, 

ότι η ανάπτυξη της οικονοµίας θα οδηγούσε σε περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. 

Επίσης, πολλοί πίστεψαν στην ανάπτυξη µιας βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα, που 

όµως γεγονότα πολιτικού χαρακτήρα καθώς και ο πόλεµος δεν επέτρεψαν αυτή την 

ανάπτυξη. Αυτή την περίοδο αναφέρεται ότι αισθητός είναι ο κρατικός 

παρεµβατισµός και η τραπεζική πολιτική. Ωστόσο, και αυτή η περίοδος έληξε άδοξα 

για την βιοµηχανία, καθώς δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και 

οικονοµικές απαιτήσεις. Η τελευταία φάση βιοµηχανικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε 

την θεωρία του ιστορικού, επεκτείνεται χρονικά από το 1962-63 έως το 1973. Ο 

κρατικός παρεµβατισµός αναδεικνύεται κυρίαρχος και για πρώτη φορά η 

βιοµηχανική ανάπτυξη ξεπέρασε την απόδοση του αγροτικού τοµέα. Την περίοδο 

όµως αυτή η ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα και του τουρισµού έγιναν τροχοπέδη για 

την βιοµηχανία η οποία και πάλι παρήκµασε το 1873. Στο σχήµα του ο Χατζηιωσήφ 

αναδεικνύει τη διαδικασία εκβιοµηχάνισης, η οποία επήλθε χωρίς βιοµηχανική 

«επανάσταση», αλλά ταυτόχρονα τόνισε και την αδυναµία της βιοµηχανίας να 

επηρεάσει την χώρα προς µια γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη. 

Βάσει της παραπάνω εξέλιξης της προβληµατικής, της οποίας ορισµένες µόνο 

όψεις επιχειρήσαµε να θέσουµε εδώ, εκείνες που θεωρήσαµε ως τις βασικότερες, η 

οπτική της καθυστερηµένης ή ανεπαρκούς βιοµηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, και 
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των παραγόντων αυτής, έχει διαφοροποιηθεί αισθητά.28 Παράλληλα, κι ενώ οι 

ιστορικές προσεγγίσεις της διαδικασίας εκβιοµηχάνισης, από τα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 και αρχές εκείνης του 1990, αρχίζουν να αναδεικνύουν πολλές παραµέτρους 

και ιδιαιτερότητες αυτής της διαδικασίας, την ίδια σχεδόν περίοδο ξεκινάει και µια 

άλλη προβληµατική, που αφορά στην ιστορία της µισθωτής εργασίας. 

   Οι µελέτες για το εργατικό δυναµικό και για την µισθωτή εργασία στην 

Ελλάδα, κινήθηκαν παράλληλα µε τις προσεγγίσεις της εκβιοµηχάνισης. Άλλες 

εξαρτούσαν την ύπαρξη ή όχι εργατικού στρώµατος από την καθυστέρηση της 

βιοµηχανικής ανάπτυξης, ενώ άλλες είχαν ως αφετηρία τους την υπόθεση ότι η 

εκβιοµηχάνιση, όσο ασταθής κι αν ήταν, περιορισµένη και χωρίς να προκαλέσει µια 

συνεχή και αυτοτροφοδοτούµενη διαδικασία γενικότερης οικονοµικής ανάπτυξης, 

χάραξε ωστόσο τον δρόµο για τη δηµιουργία ενός εργατικού δυναµικού στην 

Ελλάδα, µέσα στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. Στην πορεία, η ιστοριογραφική 

έρευνα επικεντρώθηκε στους παράγοντες εκείνους που θα µπορούσαν να 

σταθεροποιήσουν ένα εργατικό δυναµικό στην βιοµηχανία. Σε αυτές τις έρευνες 

δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στο ύψος των αµοιβών. Τις µελέτες αυτές απασχόλησε το 

ζήτηµα των υψηλών ηµεροµισθίων. Τα υψηλά ηµεροµίσθια θεωρηθήκαν ως 

ανασταλτικός παράγοντας συγκρότησης εργατικού δυναµικού (δεν δηµιουργήθηκε 

µάζα εξαθλιωµένων ατόµων)29, ενώ επίσης ερµηνεύθηκαν και ως αποτέλεσµα του 

κατακερµατισµού της αγοράς εργασίας.30 Ένα άλλο κύµα µελετών έδωσε ιδιαίτερη 

έµφαση στα χαρακτηριστικά που παρουσίαζε το εργατικό δυναµικό κατά τον 

σχηµατισµό του, δηλαδή την έντονη κινητικότητα των νεαρών κυρίως µελών της 

οικογενείας, τον πολυεπαγγελµατισµό, το φαινόµενο  της κοινωνικής 

«πολυσθένειας», την προτίµηση στον µικροεπαγγελµατισµό έναντι της εξαρτηµένης 

εργασίας, την οικονοµική σηµασία της οικογένειας κυρίως  όσον αφορά την εργασία 

όλων των µελών της.31 Στις µελέτες αυτές επισηµάνθηκε η τάση αποφυγής της 

                                                 
28 Βλ. χαρακτηριστικά: ∆ερτιλής, Γ.∆. (2005), Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, τ. Β’ (Μέρος 
Η’: «Υστερήσεις: Η Βιοµηχανία, η υποδοµή της οικονοµίας, το κράτος (1860-1920)), Αθήνα: Εστία, σ. 
395-691.   
29 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1999), «Βιοµηχανία», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα 1900-1922, οι απαρχές, τοµ:Α1, Αθήνα :Βιβλιόραµα, σ. 199, και βλέπε 
επίσης,Τσουκαλάς, Κωνστατνίνος (1987), Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των 
εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922), (Πρόλογος Ν.Σβορώνος), Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 
205.  
30 Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), ό.π., σ.33 
31
Φουντανοπουλος, Κώστας,(1999), «Μισθωτή εργασία», στο:Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία 
της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1900-1922, οι απαρχές, τόµ:Α1, Αθήνα: Βιβλιόραµα  
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µισθωτής εργασίας και αναζήτησης της αυτοαπασχόλησης, στάση που εγείρει θέµατα 

νοοτροπίας του ελληνικού κοινωνικού σώµατος.32  

Νέες µελέτες διερεύνησαν τη χρονική στιγµή σταθεροποίησης της εγκατάστασης 

της εργατικής δύναµης στις πόλεις, ως βασικό γεγονός που οδήγησε στην δηµιουργία  

της εργατικής τάξης.33 Στις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις περί εργατικού δυναµικού, 

εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο έγινε προσπάθεια σχηµατισµού µιας εργατικής 

δύναµης µέσω των συστηµάτων της φιλανθρωπίας,34 ενώ άλλες από αυτές 

εστιάζονται στη θεσµοθέτηση νόµων που αφορούν στην προστασία της εργασίας, 

ιδιαίτερα της παιδικής και γυναικείας εργασίας.35  

  Τέλος, στις ιστορικές µελέτες περί σύστασης εργατικού  δυναµικού φαίνεται ότι 

αρχικά παραµερίστηκε το φύλο ως αναλυτικό εργαλείο, παρά το γεγονός ότι η 

ιστοριογραφία των γυναικών και του φύλου στην Ελλάδα είχε θέσει το ζήτηµα από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του ‘90. 36 Έχει όµως αρχίσει να τίθεται η 

ανάγκη µιας νέας ιστορίας της εργασίας, η οποία θα εξετάζει το ρόλο του γυναικείου 

φύλου στην πορεία της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα,37 αλλά και η οποία θα 

χρησιµοποιεί το φύλο ως ένα καίριο κοινωνικό παράγοντα που διαφοροποιεί τις 

εµπειρίες του πρώτου εργατικού δυναµικού, το στάτους µέσα στον κόσµο της 

εργασίας, τη συνδικαλιστική ένταξη κ.ά. Τέλος στις µελέτες άρχισε να 

καταδεικνύεται ο έµφυλος καταµερισµός  της εργασίας τόσο στα συστήµατα αµοιβών 

όσο και στην ιεραρχία εντός της παραγωγικής διαδικασίας.38 

                                                 
32
Πιζάνιας, Πέτρος (1993), Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το 
µεσοπόλεµο, Αθήνα: Θεµέλιο.  
33 Φουντανοπουλος, Κώστας,(1999), «Μισθωτή εργασία», ό.π., σ. 93-95 και επίσης βλέπε: Σεφεριάδη, 
Σεραφείµ (1995), «Για µια συγκρότηση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα (1870-1936): Μερικοί 
προβληµατισµοί πάνω σε ένα παλιό θέµα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 6 (1995), σ.9-
78. 
34 Θεοδώρου, Βάσω (1999) «Πειθαρχικά συστήµατα και εργασία στα ορφανοτροφεία το β΄µισό του 
19ου αιώνα», Μνήµων 21, 1999, σ. 55-84. Βλέπε επίσης: Σαλίµπα, Ελισάβετ (2003), Γυναίκες εργάτριες 
στην ελληνική βιοµηχανία και τη βιοτεχνία (1870-1922), Αθήνα ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ-ΚΝΕ/ΕΙΕ. σ. 164-269. 
35 Ληξουριώτης, Γιάννης (1988), «Προστατευτικός νοµοθετικός παρεµβατισµός και η εµφάνιση του 
εργατικού δικαίου στην Ελλάδα. Η περίπτωση της παιδικής εργασίας.» , στο: Γιώργος Θ. 
Μαυρογορδάτος- Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Κρήτη: 
Πανεπιστηµιακές εκδόσεις. 
36 Αβδελά, ΄Εφη (1990), ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού Καταµερισµός εργασίας κατά φύλα στον 
δηµόσιο τοµέα  1908-1955, Αθήνα: Ιδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της 
Ελλάδος σ.9-15 
37 Σαλίµπα, Ελισάβετ (2003), Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και τη βιοτεχνία (1870-
1922), Αθήνα ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ-ΚΝΕ/ΕΙΕ. 
38 Αβδελά, ΄Εφη (1990), ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού Καταµερισµός εργασίας κατά φύλα στον 
δηµόσιο τοµέα  1908-1955, Αθήνα: Ιδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της 
Ελλάδος σ. 9-15. Επίσης, για τον καταµερισµό εργασίας στην βιοµηχανία, βλέπε: Παπαστεφανάκη, 
Λήδα (2002), «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…» Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική 



17 
 

Βάσει της παραπάνω ενδεικτικής επισκόπησης των ιστορικών προσεγγίσεων του 

ζητήµατος της εκβιοµηχάνισης και της µισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 19ου και 

των αρχών του 20ού αιώνα, η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα εστιάζεται κυρίως στις 

πιο πρόσφατες µελέτες, εκείνες που σηµαδεύονται από τη βασική αλλαγή στην οπτική, 

την οποία περιγράψαµε σε αυτή την επισκόπηση. Με άλλα λόγια εστιάζεται στις 

µελέτες, οι οποίες, από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1980 και εξής, 

προσπαθούν να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις, τους µηχανισµούς και το χαρακτήρα 

της εκβιοµηχάνισης και, µέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσεγγίζουν το πεδίο της 

µισθωτής εργασίας στην Ελλάδα της περιόδου 1870-1922. Είτε προσεγγίζουν το 

πεδίο αυτό ως µέρος µιας οικονοµικής ιστορίας της βιοµηχανίας είτε πιο αυτόνοµα, 

ως µέρος µιας πιο διακριτής κοινωνικής ιστορίας της εργασίας, παρακολουθούν σε 

γενικές γραµµές, λιγότερο ή περισσότερο συστηµατικά, τις διαδικασίες ή/και τις 

δυσκολίες, δηλαδή, τα όρια, του σχηµατισµού µιας νέας κοινωνικής κατηγορίας: 

εκείνης του κόσµου της µισθωτής εργασίας στο δευτερογενή τοµέα. Η βιβλιογραφική 

ανασυγκρότηση που επιχειρούµε εδώ, έχοντας βασικό της σκοπό να εντοπίσει τα 

κυριότερα ευρήµατα των σχετικών µε το ζήτηµά ιστορικών ερευνών, ακολουθεί µια 

διάρθρωση που ξεκινά από πιο γενικά ιστορικά δεδοµένα, εκείνα που αφορούν στο 

γενικότερο τοπίο και πορεία της εκβιοµηχάνισης και της αγοράς εργασίας την υπό 

εξέταση περίοδο, και προχωρά σε πιο εξειδικευµένες περιοχές και αντικείµενα της 

ιστορικής έρευνας.     

Η εργασία περιλαµβάνει δύο µέρη. Το πρώτο αφορά την οικονοµική ιστορία της 

εργασίας και το δεύτερο την κοινωνική και πολιτισµική της διάσταση. Θεωρώ 

απαραίτητα και τα δύο µέρη, γιατί, σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, η συγκρότηση 

του εργατικού δυναµικού σε τάξη, δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα των παραγωγικών 

δυνάµεων και σχέσεων που επικρατούν στην οικονοµία, αλλά και το αποτέλεσµα της 

κατανόησης της θέσης που έχει το άτοµο στην κοινωνία, αναπτύσσοντας έτσι την 

ταξική του συνείδηση.  

Στο Κεφάλαιο «Αγορά εργασίας», θα αναζητήσουµε τους όρους εκείνους που 

διαµόρφωσαν την λειτουργία της, και τα χαρακτηριστικά που παρουσίασε το 

εργατικό δυναµικό, τα οποία καθόρισαν και την επαγγελµατική και κοινωνική του 

ιστορία. Στα Κεφάλαια «Παιδική εργασία» και «Γυναικεία εργασία» που ακολουθούν 

                                                                                                                                            
κλωστουφαντουργία. Η βιοµηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940), διδακτορική διατριβή, Τµήµα 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 2002, σ. 409-410 
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θα δούµε πόσο καθοριστική υπήρξε η εργασία των οµάδων αυτών στην εδραίωση της 

βιοµηχανίας, τα χαρακτηριστικά της εργασίας αυτής καθώς και την ιδεολογία µιας 

ολόκληρης κοινωνίας που τους αφορούσε. 

Το δεύτερο µέρος της εργασίας αφορά κυρίως την κοινωνική - πολιτισµική 

διάσταση συγκρότησης της εργατικής τάξης. Στο Κεφάλαιο της «Φιλανθρωπίας», θα 

αναζητήσουµε τον τρόπο χρήσης της φιλανθρωπίας στα χέρια των φιλάνθρωπων της 

εποχής, και κυρίως την πρακτικής της εφαρµογή, που λειτούργησε ως µηχανισµός 

ένταξης των ανέργων στην βιοµηχανία. Με την «εργατική διαµαρτυρία» θα 

ασχοληθούµε στο επόµενο κεφάλαιο. Η εργατική διαµαρτυρία συνιστά έναν δείκτη 

συσπείρωσης του εργατικού δυναµικού. Θα αναζητηθεί λοιπόν τι έχει καταγράψει η 

ιστοριογραφία ως προς την ένταση και τα αιτήµατα της εργατικής διαµαρτυρίας και 

αν την περίοδο που µελετάµε κατάφερε ο εργατικός πληθυσµός που συνδικαλιζόταν 

να αναπτύξει εργατική συνείδηση. Και τέλος, θα αναφερθούµε στην κοινωνική ζωή 

της εργατικής τάξης, αναζητώντας στον λαϊκό πολιτισµό, τους τρόπους έκφρασης 

αυτής της οµάδας και κατά πόσο ακόµα και αυτό ήταν µια δική τους επιλογή ή 

προσδιορίστηκε από εξωτερικά γεγονότα και από τις συµπεριφορές των άλλων. 

Στα συµπεράσµατα, θα επιχειρηθεί µια σύνοψη  των προσεγγίσεων που 

παρουσιάσαµε, των απόψεων, αλλά και των ελλείψεων της ιστοριογραφίας ως προς 

τα ερωτήµατα που θέσαµε, και ως προς την ιστοριογραφία της εργασίας για τη 

νεώτερη Ελλάδα. 

Στην εργασία αυτή, η οποία ήταν µια δευτερογενής έρευνα, προσπάθησα να 

µελετήσω και να ανασυγκροτήσω τις µελέτες που αφορούν στην συγκρότηση της 

εργατικής τάξης τον 19ο αιώνα στη χώρα µας. Από µεθοδολογική άποψη, η 

προσπάθεια αυτή απαιτούσε δυο εγχειρήµατα. Αφενός, χρειάστηκε να εξεταστούν 

όλες σχεδόν οι µελέτες που αφορούν σε θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας,  

προκειµένου να εντοπιστούν εκείνες που αναδείκνυαν κάποια από τις πολλαπλές 

πλευρές (οικονοµικές, κοινωνικές πολιτισµικές) του ζητήµατος που µε απασχολεί 

εδώ. Στη συνέχεια, επεχείρησα µια αναλυτική καταγραφή των ευρηµάτων των 

µελετών στις οποίες επέλεξα να εστιάσω. Το τρίτο, και κυριότερο εγχείρηµα, ήταν να 

κατηγοριοποιήσω τα ευρήµατα αυτά έτσι ώστε να τα συνδέσω και να τα ενοποιήσω 

σε επιµέρους θεµατικές, εκείνες οι οποίες απετέλεσαν τελικά τα επιµέρους κεφάλαια 

αυτής της εργασίας. Ο στόχος µου δεν ήταν να περιγράψω διαδοχικά µεµονωµένες 

µελέτες µε µια ευθύγραµµη χρονολογική σειρά, βάση του χρόνου έκδοσής τους, ούτε, 

συνεπώς, να κάνω µια περίληψη της καθεµιάς από αυτές τις µελέτες. Ο στόχος µου 
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ήταν να ανασυγκροτήσω τα κυριότερα ευρήµατά τους µε ένα τρόπο πιο συνθετικό, 

διαµορφώνοντας εν τέλει µια δική µου σύνθεση. Η ανάλυση και παρουσίαση του 

υλικού µου στη βάση διακριτών θεµατικών, η θεµατική προσέγγιση, δηλαδή, ήταν ο 

τρόπος µε τον οποίο επεχείρησα να περιορίσω, σε κάποιο βαθµό, την περιγραφική 

παρουσίαση, που αναγκαστικά εµπεριέχεται σε µια τέτοια βιβλιογραφική έρευνα.   

Παρά τις αδυναµίες που αναµφίβολα έχει το τελικό αποτέλεσµα, ο πλούτος των 

πληροφοριών και των γνώσεων που αποκόµισα ήταν τόσο ευρύς, που νοµίζω µε 

αποζηµίωσε. 
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2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 

2α. Η βιοµηχανία στην Ελλάδα (1870-1920) 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θ’ αναφερθούµε στην έκταση του δευτερογενή τοµέα στην 

Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα µε αρχές 20ου. Ο τοµέας αυτός  εµφανίζεται ποικίλος και 

ιδιόµορφος την περίοδο αυτή, καθώς ακολουθεί το µετασχηµατισµό των 

παραγωγικών δοµών και την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση της χώρας. Η 

εκβιοµηχάνιση δεν ήταν µια οµαλή υπόθεση σε µία χώρα της οποίας τα εδαφικά όρια 

διευρύνονται συνεχώς µε την προσάρτηση εδαφών µε διαφοροποιηµένες τοπικά 

οικονοµικές συνθήκες και παραδόσεις. Επίσης, η εκβιοµηχάνιση διένυσε µια µακριά 

µεταβατική περίοδο και σηµατοδοτήθηκε από  διάφορες διακυµάνσεις. Υπήρξαν 

περίοδοι βιοµηχανικής στασιµότητας αλλά και περίοδοι µε µεγάλα βιοµηχανικά 

άλµατα. Εν τέλει, η εκβιοµηχάνιση δεν ήταν µια γραµµική υπόθεση όπως αναφέρει η 

Χ. Αγριαντώνη.39 

Βασική προϋπόθεση που συνετέλεσε στην εκβιοµηχάνιση µετά τα µέσα του 19ου 

αιώνα, είναι η διεύρυνση της εγχώριας αγοράς που χαρακτηρίζεται από στοιχεία 

ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. Ως στοιχείο ποσοτικού χαρακτήρα αναφέρεται 

η σταθερή και οµαλή ανάπτυξη του πληθυσµού σε συνδυασµό µε την αύξησή του 

λόγω προσαρτήσεων, ενώ η ανάπτυξη των ανταλλαγών αποτελεί ποιοτικό στοιχείο, 

το οποίο θεωρείται η σηµαντική καινοτοµία του 19ου αιώνα: η καινοτοµία συνίσταται 

στη µετάβαση από τις καλλιέργειες που υπηρετούσαν την αυτάρκεια σε εκείνες που 

ήσαν εξαγωγικές40. Επίσης η ανάπτυξη του αστικού τοµέα αποτελεί ένα ακόµα 

ποιοτικό στοιχείο διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς. Σε σχέση προς την κατάσταση 

πριν την δηµιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, τώρα παρατηρείται η 

διαµόρφωση ενός πυκνού δικτύου µικρών πόλεων στην ύπαιθρο (κυρίως στην 

Πελοπόννησο) και αναπτύσσονται νέες πόλεις όπως αυτές της Αθήνας και του 

Πειραιά.41 Τα στοιχεία αυτά, µαζί µε την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην εκβιοµηχάνιση της χώρας. Άλλοι παράγοντες που συντέλεσαν 

στην ανάπτυξή της βιοµηχανίας αναφέρονται η δηµιουργία σιδηροδροµικών δικτύων, 

                                                 
39 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1986), Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο  αιώνα, Αθήνα: 
Ιστορικό µουσείο-Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (ΙΑΕΤΕ), σ. 112-127. 
40 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ.130-137. 
41 Αγριαντώνη, Χ. (1986),ό.π., σ. 136-137. 
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η ανοδική πορεία των τιµών των αγροτικών προϊόντων (ιδίως της σταφίδας), η 

διανοµή των εθνικών γαιών το 1871, η δανειοληπτική κρίση της Ε.Τ.Ε., η ίδρυση 

νέων τραπεζών, η στροφή των κεφαλαιούχων από τις επενδύσεις στην παρακµάζουσα 

ναυτιλία προς τη βιοµηχανία και, τέλος, κάποιες τάσεις επένδυσης κεφαλαίων από 

τους οµογενείς του εξωτερικού στη βιοµηχανία. Ας δούµε τώρα κάποιες από αυτές τις 

εξελίξεις πιο αναλυτικά. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ελλάδα αποτελεί µια γεωργική χώρα, όπου 

εξελίσσεται µια διαδικασία επέκτασης των εµπορευµατικών καλλιεργειών µε 

εξαγωγικό προσανατολισµό42. Σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, σηµαντικό ρόλο στην 

οικονοµία παίζουν, ακόµη, το εµπόριο και η ναυτιλία, η οικοτεχνική παραγωγή 

(µετάξι) και το πλήθος των πλανόδιων τεχνιτών43. Λίγα χρόνια µετά, µε τη σύσταση 

του νεοελληνικού κράτους, η κοινωνία προσπαθεί ν’ ακολουθήσει τη διεθνή τάση 

µετασχηµατίζοντας τις παραγωγικές της δοµές από αγροτικές-εµπορικές σε 

βιοµηχανικές. Αναφέρεται λοιπόν πως  η οικιακή παραγωγή στην ύπαιθρο αρχίζει να 

εµπορευµατοποιείται µε εντατικούς ρυθµούς,44 η οικιακή υφαντουργία 

αναπτύσσεται
45, τα εργαστήρια των τεχνιτών πολλαπλασιάζονται, και ορισµένες 

παλιές βιοτεχνίες κλείνουν οριστικά46. Ενώ στις πόλεις στις οποίες αναπτύσσεται 

ταχύτατα ο αστικός πληθυσµός,47 εµφανίζονται κάποιες σποραδικές βιοµηχανίες48 

παράλληλα µε την ανάπτυξη των βιοτεχνιών.49 Το 1846 αναφέρεται η ίδρυση του 

πρώτου βαµβακοκλωστικού εργοστασίου στην Πάτρα  από τον Π. Φωτεινό50 Η 

Πάτρα θεωρείται το πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα αστικού κέντρου και ζει 

                                                 
42 Αγριαντώνη, Χ. (2000), «Οικονοµία και εκβιοµηχάνιση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο: Χρ. 
Αγριαντώνη, Ε. Μπουρνόβα, Κ. Παπαθανασόπουλος, Γ. Προγουλάκης, Μ.Ρηγίνος, Τζ. Χαρλαύτη, 
Χρ. Χατζηιωσήφ (διεύθυνση Βασίλης Κρεµµυδάς), Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία 
(18ος-29ος αιώνας), Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδάνος. σ. 148-150. 
43 Αγριαντώνη, Χριστίνα (2006), «Βιοµηχανία», στο: Κώστας Κωστής-Σωκράτης Πετµεζάς (επιµ), Η 
ανάπτυξη της ελληνικής Οικονοµίας κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 222-223. Οι 
πλανόδιοι τεχνίτες υποστηρίζει η Χ. Αγριαντώνη προέρχονται από τα µονοτεχνικά χωριά του ορεινού 
και ηµιορεινού χώρου και ασχολούνται κυρίως µε τα επαγγέλµατα της οικοδοµής και όχι µόνο (π.χ 
βαρελάδες, καρβουνάδες). 
44 Αγριαντώνη, Χ. (2006), ,ό.π.,σ. 223.Οικοτεχνίες µε εµπορευµατικό χαρακτήρα, όπως αναφέρει η 
Χ.Αγριαντώνη υπήρχαν στην Λειβαδιά, Αράχωβα και στην Αργολίδα. 
45 Αγριαντώνη, Χ. (2000), ό.π., σ. 151. 
46 Αγριαντώνη, Χ.  (2000), ό.π., σ. 151.Αναφέρει η Αγριαντώνη ότι την περίοδο αυτή καταστράφηκε 
µια από τις πιο ανεπτυγµένες βιοτεχνίες στην βαφή βαµβακερών νηµάτων τα Αµπελάκια στον 
΄Ολυµπο.  
47 Αγριαντώνη, Χ. (2000), ό.π., σ. 154. 
48 Αγριαντώνη, Χ. (2006), ό.π. σ. ,223. 
49 Αγριαντώνη, Χ. (2006), ό.π., σ. 154. Αναφέρει η Αγριαντώνη πως µεγάλη προσπάθεια ανάπτυξης 
έγινα στον τοµέα της µεταξουργείας, γιατί υπήρχαν πρώτες ύλες στην χώρα, εξειδικευεµένο 
προσωπικό στον τοµέα αυτό, και ζήτηση από το εξωτερικό. 
50
Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 81. 
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αποκλειστικά από την σταφίδα.51 Ωστόσο αναπτύσσει και µιας πρώτης µορφή 

βιοµηχανίας, η βιοµηχανία της γλυκόρριζας,52 και  µικρές βιοτεχνίες όπως για 

παράδειγµα της βυρσοδεψίας, της ποτάσας, και της οινοποιίας.53 Επίσης 

καταγράφονται και η ίδρυση µικρών εργοστασίων, τα οποία όµως γρήγορα έκλεισαν. 

Η οικονοµία της Πάτρας χαρακτηρίστηκε κυρίως από τις µικρές βιοτεχνίες.  

Σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, η Πάτρα, η Σύρος και ο Πειραιάς είναι οι πόλεις που 

αναπτύσσονται αυτό το διάστηµα έχοντας η καθεµιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Η Σύρος αναδεικνύεται το κέντρο του διαµετακοµιστικού εµπορίου µε 

ανεπτυγµένο το εµπόριο, τη ναυτιλία τη βιοτεχνία και τη βιοµηχανία. Θεωρείται 

επίσης, το πρώτο αστικό κέντρο της χώρας που αναπτύσσεται έως τα µέσα του 19ου 

αιώνα. Αναφέρεται ότι συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για µια αστική 

ανάπτυξη, δηλ. έχει ανεπτυγµένη οικονοµία, νέες σχέσεις παραγωγής, σταθερό 

εργατικό δυναµικό και ειδικευµένο.54 Η πρώτη της βιοµηχανία είναι η ναυπηγική και 

αναπτύσσεται ταχύτατα το διάστηµα 1830-1846. 55 Ωστόσο η κατ εξοχήν βιοµηχανία 

της Ερµούπολης θεωρείται η βιοµηχανία της βυρσοδεψίας. Το 1852 έχουν ιδρυθεί 

ήδη 7 βυρσοδεψεία ενώ το 1857/60 ιδρύονται νέα εργοστάσια µε ατµοµηχανές.56 Η 

Ερµούπολη αναδεικνύεται ως  η πρώτη πόλη σε µε ανεπτυγµένη βιοµηχανία. 

 Ο Πειραιάς είναι µία ακόµα πόλη-λιµάνι που αναπτύσσεται την περίοδο αυτή 

και προσπαθεί να «βρει την θέση του» στην οικονοµία. Λόγω της προέλευσης 

εσωτερικών µεταναστών και λόγω της φυσιογνωµίας του ως πόλη-λιµάνι 

αναπτύσσονται γοργά διαφόρων τύπου µικρο-επαγγέλµατα. Καταγράφεται λοιπόν 

πως το 1861 υπήρχαν 161 επαγγελµατίες κατά κύριο λόγο τεχνίτες και έµποροι.57 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη καταγράφεται στον κλάδο της κεραµιδοποιίας, λόγω της 

οικοδόµηση της πόλης.58 Το 1859 ιδρύεται το πρώτο ατµοκίνητο µεταξουργείο του 

Λ. Ράλλη το οποίο όµως λειτουργεί µόλις µερικούς µήνες τον χρόνο.59 Την περίοδο 

αυτή αναπτύσσονται επίσης οι κλάδοι τροφίµων, σαπωνοποιίας, ζυµαρικών και 

                                                 
51 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 77-79. 
52 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 79-80 Αναφέρεται πως ο Γιώργος Κόγκος είναι ο µόνος 
κατασκευαστής γλυκόριζας στην Πάτρα, ενώ το 1857 φέρνει την πρώτη ατµοµηχανή. 
53 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 82. Το 1850-1859 καταγράφονται 16 οινοπνευµατοποιία. Μεταξύ 
αυτών το πιο οργανωµένο αναφέρεται του Γκουστάβος Κλάους. 
54 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 87-88 
55 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 89-91 Αναφέρεται ότι τα πρώτα βυρσοδεψεία ιδρύθηκαν από  τον 
Εµ. Σαλούστρο από την Κρήτη και τον Π. Καλουτά από την Χίο. 
56 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 94-96 
57 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 99-102 
58 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 101. 
59
Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ.102. 
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ποτών.60 Κάπως έτσι εξελίσσεται η πόλη του Πειραιά για να πάρει τα επόµενα χρόνια 

την πρωτοκαθεδρία στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Αυτό που πρέπει να 

επισηµάνουµε είναι πως η φυσιογνωµία των πόλεων αυτών καθώς και ο ρυθµός και ο 

τύπος ανάπτυξής τους καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό από τον πληθυσµό που 

εγκαταστάθηκε σε αυτές61, την επαγγελµατική και πολιτιστική τους νοοτροπία.  

Κατά τα πρώτα χρόνια της εκβιοµηχάνισης, που τοποθετείται περίπου στη 

δεκαετία 1865-1875, καταγράφονται γρήγοροι ρυθµοί αύξησης των βιοµηχανικών 

µονάδων σε συνδυασµό µε ανάπτυξη της εκµηχάνισης. Η Χ. Αγριαντώνη αναφέρει 

πως το 1875 είχαν ιδρυθεί 150 βιοµηχανικές εγκαταστάσεις από τις οποίες οι 107 

ήταν ατµοκίνητες.62 Είναι η περίοδος που χαρακτηρίζεται ως «απογείωση» στον 

τοµέα της βιοµηχανίας.  

Ας δούµε τώρα πως καταγράφεται ο βιοµηχανικός κόσµος την περίοδο αυτή. Οι 

πρώτες ατµοκίνητες βιοµηχανίες οι οποίες καταγράφονται ήταν της 

αλευροβιοµηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας. Στον τοµέα αυτό αναπτύχθηκε και 

η βαµβακοβιοµηχανία. Οι πρώτοι ατµόµυλοι ιδρύθηκαν το 1860 σε Αθήνα, Πειραιά 

και Ερµούπολη. Από το 1862 εγκαθίστανται εκκοκκιστικές µηχανές στη Λαµία και 

τη Στυλίδα, ενώ το 1863 αρχίζουν να λειτουργούν δύο ατµοµηχανές στον Πειραιά. Το 

1862 ιδρύονται τα πρώτα ατµοκίνητα εργοστάσια στη Σύρο και το 1865 στην Πάτρα. 

Το πρώτο νηµατουργείο που ιδρύεται στον Πειραιά το 1869 ανήκει σ’ έναν Κρητικό, 

τον Αθανάσιο Βολωνάκη. Ακολουθεί η ίδρυση νηµατουργείων στη Σύρο. Ως το 1874 

έχουν ιδρυθεί δώδεκα νέα νηµατουργεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας63.  

Την ίδια περίοδο καταγράφεται η ανάπτυξη της µεταξουργίας στη Σπάρτη και 

την Καλαµάτα, αλλά και της βυρσοδεψίας στην Ερµούπολη από τους Σαλούστρο και 

Καλουτά. Το πρώτο µηχανουργείο στον Πειραιά  ιδρύεται από τον Βασιλειάδη, ενώ 

ως το 1875 θα ιδρυθούν πέντε ακόµη εγκαταστάσεις.64 

Οι πρώτες βιοµηχανίες σαπωνοποιίας, σύµφωνα µε τις σχετικές καταγραφές, 

ιδρύονται στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και τα Ιόνια νησιά65. Η χαρτοποιία του 

Βαρουξάκη, το πυριτιδοποιείο του Μωραϊτίνη, οι βιοµηχανικές πρωτοβουλίες στο 

                                                 
60 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 102 
61 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 84 Στην Σύρο εγκαταστάθηκε πληθυσµός από την Χίο και τα Ψαρρά 
(επιχειρµατίες και µεγαλέµποροι). Στον Πειραιά αρχικά  Υδραίοι και Χιώτες 1836/37 και Κρήτες  
1867/70,κτλ. 
62 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ.117. 
63 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ.117-124. 
64 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 125-126 
65 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 127 
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µεταλλευτικό τοµέα και η ίδρυση άλλων µικρών βιοµηχανιών, είναι ενδεικτικές των 

απαρχών της εκβιοµηχάνισης.66  

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, την ύπαρξη ενός σύνθετου παραγωγικού τοµέα, όπου 

κυριαρχούν βέβαια οι οικογενειακές µονάδες,67 αλλά την και ανάπτυξη µικρών και 

µεγάλων εγκαταστάσεων, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις. Χαρακτηριστική, 

επίσης, θεωρείται από τους µελετητές η γεωγραφική διασπορά των πρώτων 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά και η µεγάλη τους συγκέντρωση σε πόλεις-

λιµάνια, όπου υπήρχε συνεχής µετακίνηση ανθρώπων και µεταφορά υλικών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι πόλεις που πρωτοστάτησαν σε βιοµηχανική ανάπτυξη την 

περίοδο αυτή ήταν ο Πειραιάς, η Ερµούπολη και η Πάτρα. Οι πρώτες βιοµηχανίες 

ήταν κυρίως εντάσεως κεφαλαίου λόγω της έλλειψης σε εργατικά χέρια.68 Τα 

προϊόντα απευθύνονταν κυρίως στην εγχώρια αγορά εκτός από τον µεταλλευτικό 

τοµέα του οποίου τα προϊόντα ήταν για εξαγωγή.69 Τέλος, επισηµαίνεται ο 

«ευκαιριακός» χαρακτήρας πολλών από αυτές, καθώς κάποιες λειτουργούσαν 

εποχιακά και άλλες για λίγους µόνο µήνες το χρόνο. Το γεγονός αυτό καθόρισε, ως 

ένα βαθµό, την προσωρινότητα της εργασίας του εργατικού δυναµικού αλλά και την 

κινητικότητά του. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδοµένα,  οι πρώτες αυτές βιοµηχανίες 

εµφανίζονται  στις απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα, δηλαδή  κατά τη 

δεκαετία 1865-1875. Η εκβιοµηχάνιση της χώρας, όµως, πέρασε από διάφορα στάδια 

και διακυµάνσεις, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει. Οι σχετικές µελέτες έχουν αναδείξει 

µε σαφήνεια τον αναπτυξιακό ρυθµό της βιοµηχανίας και τις υφέσεις της σε κάθε 

περίοδο, έστω κι αν η περιοδολόγηση αυτή διαφοροποιείται, ανάλογα µε τον 

εκάστοτε µελετητή. 

Στην ιστοριογραφία της ελληνικής  βιοµηχανίας ως κύρια χαρακτηριστικά της 

περιόδου των απαρχών  αναφέρονται το χαµηλό επίπεδο εκµηχάνισης (ως µηχανικός 

εξοπλισµός λειτουργούσαν µόνο µικροί κινητήρες) και το µικρό ή µεσαίο µέγεθος 

των επιχειρήσεων. Οι κλάδοι που κυριάρχησαν κατά την πρώτη περίοδο της 

εκβιοµηχάνισης, 1865-1875, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες µελέτες, ήταν ο κλάδος της 

µεταποίησης τροφίµων (αλευροβιοµηχανία, οινοποιία), η κλωστοϋφαντουργία 
                                                 
66 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 127 
67 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 162 
68 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 208-209 και  στο Αγριαντώνη, Χριστίνα (2006), «Βιοµηχανία»,ό.π., 
σ. 225. Η Αγριαντώνη αναφέρει πως χαρακτηριστική βιοµηχανία εντάσεων κεφαλαίου ήταν η 
νηµατουργία. 
69 Αγριαντώνη, Χ. (1986), ό.π., σ. 225.  
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(βαµβακοβιοµηχανία, µεταξουργία), η µηχανουργία, η βυρσοδεψία, η χαρτοποιία, η 

σαπωνοποιία, η κατεργασία του ξύλου.70 Τα προϊόντα τους απευθύνονταν στην 

εγχώρια αγορά, και ήταν µέτριας ποιότητας.71 Ωστόσο, αναφέρονται δύο 

βιοµηχανικοί τοµείς, οι οποίοι διατήρησαν την παραγωγή τους σε υψηλά επίπεδα σε 

όλο το διάστηµα στο οποίο αναφερόµαστε: Πρόκειται για τη βιοµηχανία τροφίµων 

και την υφαντουργία. Η δεύτερη, µάλιστα, παρήγαγε τόσο ποιοτικά προϊόντα, ώστε 

να θεωρείται η κατεξοχήν βιοµηχανία της χώρας. Η βιοµηχανία τροφίµων, σύµφωνα 

µε τον Χ. Χατζηιωσήφ διέθετε την πλειοψηφία των ατµοκίνητων εργοστασίων, ενώ η 

υφαντουργία συγκέντρωνε το µεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναµικού
72. 

(Επρόκειτο, βασικά, για γυναικείο εργατικό δυναµικό, όπως θα δούµε παρακάτω.) Οι 

βιοµηχανίες αυτές ήταν συγκεντρωµένες κυρίως στον Πειραιά. Αντίθετα, η 

κλωστοϋφαντουργία µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων και την προσάρτηση 

της Μακεδονίας, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις πόλεις Νάουσα, Έδεσσα και Βέροια.73 

Μέσα από την ίδρυση και τη λειτουργία των βιοµηχανιών αυτών εκφράζεται η 

δυναµική, η έκταση αλλά και η διαφοροποίηση που επικρατεί στο εσωτερικό του 

δευτερογενούς τοµέα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ενώ οι πρώτες βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις ιδρύθηκαν σε διάφορες πόλεις, στην πορεία συγκεντρώθηκαν στην 

Αθήνα, τον Πειραιά, τη Σύρο και την Πάτρα (βλ. και παρακάτω). Οι ιστορικοί 

αναφέρουν πως η κλωστοϋφαντουργία, παρόλο που πέρασε από πολλές 

διακυµάνσεις, υπήρξε από τις πιο αξιόλογες της περιόδου την οποία µελετάµε και 

παρουσίαζε συνεχώς ανοδικές τάσεις, ακόµα και κατά το µεσοπόλεµο.  

Ξαναγυρνώντας την πενταετία 1875-1880, σύµφωνα µε τις σχετικές καταγραφές, 

αναφέραµε ήδη ότι κυριαρχούν οι κλάδοι της παραγωγής τροφίµων 

(αλευροβιοµηχανία) και της κλωστοϋφαντουργίας
74 (νηµατουργία βάµβακος). 

Αναφέρεται επίσης ότι το 86% των επιχειρήσεων είναι µεσαίου µεγέθους (6-100 

εργάτες).75 Ορισµένες βιοµηχανίες µεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους σε επαρχιακές 

πόλεις για λόγους ευκολότερης πρόσβασης σε πρώτες ύλες εντείνοντας έτσι τη 

                                                 
70 Αγριαντώνη, Χριστίνα  (2000), «Οικονοµία και εκβιοµηχάνιση στην Ελλάδα του 19ου 
αιώνα»,ό.π.,164 
71 Ρηγίνος, Μιχάλης, (2000), «Η Ελληνική Βιοµηχανία, 1900-1940», στο: Χρ.Αγριαντώνη, 
Ε.Μπουρνόβα, Κ. Παπαθανασόπουλος, Γ.Προγουλάκης, Μ.Ρηγίνος, Τζ.Χαρλαύτη, Χρ.Χατζηιωσήφ 
(διεύθυνση Βασίλης Κρεµµυδάς), Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία (18ος-29ος αιώνας), 
Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδάνος, σ. 178. 
72 Χατζηιωσήφ, Χρήστος (1993), Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία 1830-1940, 
Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 73-88. 
73 Χατζηιωσήφ, Χρήστος (1993), ό.π., σ. 90-91 
74 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1986), ό.π ., σ, 214-215 
75 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1986), ό.π., σ.  215 



26 
 

συγκέντρωση σε πόλεις-λιµάνια76. (Χαρακτηριστικό εδώ είναι το παράδειγµα της 

αλευροβιοµηχανίας.) Τα προϊόντα τους απευθύνονται κυρίως στην εγχώρια αγορά. 

Από την άλλη, αναπτύσσεται ο κλάδος της εξόρυξης µετάλλων. Στο Λαύριο ιδρύεται 

εγκατάσταση για την εκµετάλλευση των µετάλλων τα οποία  προορίζονται εξαρχής 

για εξαγωγή77. Τέλος, ορισµένοι κλάδοι, όπως η βυρσοδεψία, παρακµάζουν και 

άλλοι, όπως η µεταξουργία, παύουν εντελώς να υφίστανται. Χαρακτηριστικά 

αναφέρονται τα µεταξουργεία του ∆ουρούτη και του Ράλλη, που κλείνουν το 1875 

και το 1880 αντίστοιχα.  

 Ως προς την γεωγραφική συγκέντρωση, αναφέρεται πως το 66% των 

επιχειρήσεων  ιδρύθηκαν σε Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Ερµούπολη και Καλαµάτα.78 

Κατά την πενταετία 1875-1880 η βιοµηχανία αναπτύσσεται ιδιαίτερα στον Πειραιά, 

που υπερέχει λόγω δοµής και δυναµικής. Η Χ. Αγριαντώνη αναφέρει ότι το 1883 ο 

Πειραιάς συγκέντρωνε το 34,5% του συνόλου των µηχανικών εγκαταστάσεων και το 

51% του συνόλου του εργατικού δυναµικού, ενώ ακολουθούσαν η Ερµούπολη και η 

Πάτρα
79.  

Ωστόσο, την περίοδο της «απογείωσης» ακολουθεί η επιβράδυνση της 

βιοµηχανικής ανάπτυξης, καθώς, όπως τονίζει η Χ. Αγριαντώνη, δεν σηµειώνεται 

ιδιαίτερη αύξηση στον αριθµό των βιοµηχανικών επιχειρήσεων ούτε χρήση νέων 

τεχνολογιών. Σηµαντικό ρόλο στην επιβράδυνση αυτή  παίζουν µια σειρά από 

γεγονότα που σηµατοδοτούν και το τέλος του 19ου αιώνα, όπως η σταφιδική κρίση 

του 1892-93 και η µετανάστευση που την ακολούθησε, ο ∆ιεθνής Οικονοµικός 

Έλεγχος που επιβλήθηκε στη χώρα, ο Ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897, τα υψηλά 

δασµολόγια, η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική µε έργα υποδοµής επί Χ. 

Τρικούπη, η σύναψη υψηλότοκων δανείων, η ανατίµηση της δραχµής, γεγονότα που 

οδήγησαν τη χώρα σε γενική οικονοµική και κοινωνική κρίση. 80  

Παρότι ο 19ος αιώνας τελειώνει δυσοίωνα για την Ελλάδα, ο 20ός  εγκαινιάζεται 

µε το κίνηµα του 1909 στο Γουδί και τη διαδικασία µεταρρυθµίσεων που αυτό έφερε, 

µε τον διπλασιασµό της επικράτειας, µετά τους Βαλκανικούς πολέµους, µε τον υψηλό 

                                                 
76 Αγριαντώνη, Χριστίνα (2006), «Βιοµηχανία», ό.π., σ. 225 
77 Χατζηιωσήφ, Χρήστος (1986), «Ελλάδα: Εκβιοµηχάνιση χωρίς επανάσταση», Αρχαιολογία  18 
(1986), σ. 57  
78 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1986), ό.π., σ. 210 
79 Αγριαντώνη, Χ (1986), ό.π., σ.231 
80
Αγριαντώνη, Χριστίνα  (2000), «Οικονοµία και εκβιοµηχάνιση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», ό.π., σ. 

164-170. 
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πληθωρισµό και την υποτίµηση του νοµίσµατος, την αυξανόµενη αστικοποίηση,81 

γεγονότα που συνέβαλαν στη δεύτερη εκβιοµηχάνιση της χώρας. Στη δεύτερη αυτή 

εκβιοµηχάνιση, τα πράγµατα διαφοροποιούνται κάπως. Αναφέρεται καταρχάς η 

ύπαρξη µικρών παραγωγικών µονάδων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η περαιτέρω 

ανάπτυξη της κατ οίκον εργασίας και των µικρών εργαστηρίων σε διάφορες πόλεις. 

Ιδρύονται νέα βαµβακουργικά εργοστάσια σε Ερµούπολη και Βόλο82, αλλά και σε 

Νάουσα, Έδεσσα και γενικά στη Μακεδονία, περιοχές που προσαρτήθηκαν µετά τους 

Βαλκανικούς Πολέµους.83 Η κλωστοϋφαντουργία στις περιοχές αυτές ευνοήθηκε από 

την επέκταση της εσωτερικής αγοράς και από τις προµήθειες που ζητούσε ο στρατός 

την περίοδο των πολέµων. 84  Ιδρύονται επίσης νέα εργοστάσια οινοπνεύµατος, και ο 

µεταλλευτικό τοµέας παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη.85  

Παράλληλα, την περίοδο αυτή επεκτείνεται ο δευτερογενής τοµέας µε νέους  

κλάδους που εµφανίζονται στο προσκήνιο, οι οποίοι σηµατοδοτούν τη στροφή στη 

βαριά βιοµηχανία και στα µεγάλα εργοστάσια. Πρόκειται για τους κλάδους της 

χηµικής βιοµηχανίας και του ηλεκτρισµού. Έτσι, στις αρχές του 20ού  αιώνα, 

σύµφωνα µε τις σχετικές καταγραφές, ιδρύεται το πρώτο ατµοηλεκτρικό εργοστάσιο 

στο Φάληρο, συγκεκριµένα το 1903, ενώ παράλληλα ιδρύονται εργοστάσια 

οικοδοµικών υλικών, ζυθοποιίας, χαρτοποιίας και χηµικών προϊόντων. Κατά την ίδια 

περίοδο, κάνει την εµφάνισή της η καπνοβιοµηχανία. Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

των παραπάνω κλάδων είναι, και αυτές, συγκεντρωµένες στα αστικά κέντρα της 

Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας και του Βόλου.  

Το πέρασµα αυτό από την ελαφριά στη βαριά βιοµηχανία επέφερε αλλαγές στη 

δοµή της βιοµηχανίας, καθώς οι νέες επιχειρήσεις λειτούργησαν υπό µορφή 

ανωνύµων εταιρειών και έκαναν χρήση νέων τεχνολογιών. Αναφέρουν µάλιστα οι 

σχετικές µελέτες ότι σηµειώνονται ανακατατάξεις στον χώρο του δευτερογενή τοµέα 

µε πλήθος συγχωνεύσεων ανάµεσα στις µικρότερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο 1906-1912, για την οποία αναφέρεται ότι υπήρξε κύµα συγχωνεύσεων, 

καταργήσεων αλλά και βελτιώσεων.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε πως τα στοιχεία για την εικόνα της 

ελληνικής βιοµηχανίας έχουν αντληθεί από τις βιοµηχανικές απογραφές του 1917 και 
                                                 
81 Αγριαντώνη, Χριστίνα (2000), «Οικονοµία και εκβιοµηχάνιση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», ό.π., 
σ. 170-173 
82
Αγριαντώνη, Χ. (2000), ό.π., σ. 170-173 

83 Χατζηιωσήφ, Χρήστος (1986), «Ελλάδα: Εκβιοµηχάνιση χωρίς επανάσταση», ό.π., σ. 57 
84 Χατζηιωσήφ, Χ. (1986), ό.π., σ. 57 
85
Αγριαντώνη, Χ. (2000), ό.π., σ. 173-174 
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του 1920, οι οποίες- παρά τις παραλείψεις που τους έχουν καταλογιστεί- δεν παύουν 

να αποτυπώνουν µε σαφήνεια την τάση εκβιοµηχάνισης της εποχής εκείνης. Ας 

δούµε λοιπόν πώς διαµορφώθηκε το βιοµηχανικό τοπίο κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που εξετάζουµε.  

Τα στοιχεία της πρώτης βιοµηχανικής απογραφής του 1917, όπως παρατίθενται 

από τον Μ. Ρηγίνο, εκφράζουν σαφέστατα την αναπτυξιακή τάση της βιοµηχανίας, 

καθώς αποκλειστικό αντικείµενό της αποτελούσαν οι βιοµηχανικές µονάδες. 

Σύµφωνα µε την απογραφή αυτή, το 1917 υπήρχαν στην Ελλάδα 2.213 βιοµηχανικές 

µονάδες συνολικής ιπποδύναµης 40.000 ατµοίππων. Γεωγραφικά κατανέµονταν 

κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα του Πειραιά και της Αθήνας, καθώς εκεί ήταν 

εγκατεστηµένο το 47% των επιχειρήσεων και το 62% του εργατικού δυναµικού. Ως 

σπουδαιότεροι αναδεικνύονται οι κλάδοι της υφαντουργίας και της βιοµηχανίας 

τροφίµων. Οι υφαντουργικές βιοµηχανίες είναι κατά κύριο λόγο µεγάλου µεγέθους 

και αντιπροσωπεύουν το 31,21% του συνόλου των οικονοµικών µονάδων και το 42% 

του εργατικού δυναµικού. Οι βιοµηχανίες τροφίµων είναι, κυρίως, µεσαίου µεγέθους 

και αντιπροσωπεύουν το 26,5% του συνόλου των οικονοµικών µονάδων και το 

15,42% του εργατικού δυναµικού. Την ίδια περίοδο, όπως προαναφέραµε, 

αναπτύσσεται και η καπνοβιοµηχανία, η οποία αναφέρεται ως η κατεξοχήν 

βιοµηχανία εντάσεως εργασίας.  

Το ∆εκέµβριο του 1920 πραγµατοποιείται η δεύτερη βιοµηχανική απογραφή. Ας 

δούµε πώς παρουσιάζονται τα δεδοµένα της µέσα από την ανάλυση του Μ. Ρηγίνου. 

Από την απογραφή  αυτή προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που επικράτησαν ήταν µικρού 

µεγέθους. Η λειτουργία τους ήταν εποχική (σε ορισµένες περιπτώσεις  έφτανε ως και 

τους 6 µήνες). Οι βιοµηχανικές µονάδες δεν χαρακτηρίζονταν από υψηλό βαθµό 

εκµηχάνισης. Επρόκειτο κυρίως για βιοµηχανίες εντάσεως εργασίας. 

Το 1920 καταγράφονται 33.704 βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, στις 

οποίες απασχολούνταν 146.840 άτοµα. Οι µικρές επιχειρήσεις αποτελούσαν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των βιοµηχανιών, δηλαδή το 91,97% του συνόλου και το 

57,46% του εργατικού δυναµικού και χαρακτηρίζονταν από χαµηλό βαθµό 

εκµηχάνισης της παραγωγής. Στην κατηγορία αυτή η βιοµηχανία τροφίµων κατέχει 

την πρώτη θέση µε ποσοστό 44,45%. Όσον αφορά τη συγκέντρωση, την παραγωγή 

και το προσωπικό, αναφέρονται τρεις κλάδοι, οι οποίοι τα συγκέντρωναν σε 

υψηλότερο ποσοστό: η υφαντουργία, µε ποσοστό 20,86% του συνόλου των 

επιχειρήσεων και 84,4% των εργαζοµένων, η καπνοβιοµηχανία, µε ποσοστά 20,98% 
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και 74, 96% αντίστοιχα, και ο κλάδος της παραγωγής ενέργειας µε ποσοστά 13,89% 

και 74,69% αντίστοιχα. Ως πρώτο βιοµηχανικό κέντρο αναφέρονται οι περιοχές της 

Αττικής και της Βοιωτίας, ως δεύτερο η Θεσσαλονίκη και ως τρίτο η Πάτρα.  

Κάπως έτσι λοιπόν σκιαγραφείται η βιοµηχανία µέχρι το 1920, µε βάση τις 

σχετικές µελέτες. Ας δούµε τώρα τι µεταβολές ή επεκτάσεις επέρχονται στον 

δευτερογενή τοµέα µετά το 1922.  Αναφέρεται, λοιπόν, πως µετά το 1922, λόγω της 

άφιξης των προσφύγων, παρατηρήθηκε διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς ζήτησης 

καταναλωτικών αγαθών και υπερπροσφορά εργασίας.86 Τα δεδοµένα αυτά σε 

συνδυασµό µε τον υψηλό πληθωρισµό, την υποτίµηση του νοµίσµατος, την 

δασµολογική πολιτική αλλά και την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία οδήγησαν την χώρα σε 

µια ταχύρυθµη βιοµηχανική ανάπτυξη σε όλα τα είδη των βιοµηχανικών επενδύσεων, 

και του εµπορίου για το διάστηµα 1921-1930. Καταγράφεται µάλιστα πως την 

επενδυτική δραστηριότητα απορρόφησαν οι βιοµηχανικοί κλάδοι των τροφίµων και 

της υφαντουργίας, οι οποίοι αποτελούσαν το 1930 το 49% της βιοµηχανικής 

παραγωγής της χώρας. Ενώ πλήθος µικρών εργαστηρίων αναπτύχθηκε από τεχνίτες, 

οι οποίοι εγκατέλειψαν το εργοστάσιο.  

Ας δούµε τώρα τα στοιχεία της βιοµηχανικής απογραφής του 1930, τα οποία 

αφορούν την δεκαετία 1920-1930, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Μ. Ρηγίνο. Το 

1930 λειτουργούσαν 67.892 βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι διπλάσιες 

δηλ. σε σχέση µε το 1920, ενώ το προσωπικό αναφέρεται ότι αυξήθηκε κατά 58%. 

Παρατηρήθηκε επίσης µείωση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων, ενώ 

αυξήθηκαν οι µικρού µεγέθους επιχειρήσεις. Οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να υπάρχουν σε Αθήνα και Πειραιά αλλά και στην Θεσσαλονίκη και 

Πάτρα. Οι πόλεις αυτές συγκεντρώνουν αντίστοιχα και το µεγαλύτερο µέγεθος του 

εργατικού δυναµικού. Ως προς τους βιοµηχανικούς κλάδους, αναφέρεται ο 

διαχωρισµός τους σε δυο οµάδες σχεδόν αντίστοιχες µε αυτές του 1920.  Στην πρώτη 

οµάδα, στην οποία επικρατούν οι µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, περιλαµβάνονται οι 

κλάδοι της βιοµηχανίας τροφίµων, µηχανουργίας, βιοµηχανίας ξύλου  και ενδυµάτων. 

Στην δεύτερη οµάδα στην οποία περιλαµβάνονται οι κλάδοι  της χηµικής 

βιοµηχανίας, της βιοµηχανίας οικοδοµικών κατασκευών, παραγωγής ενέργειας, η 

υφαντουργία και η βιοµηχανία καπνού, παρατηρούνται, αντίθετα, µεγάλου µεγέθους 

επιχειρήσεις. Είναι πολύ σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι το 1930 παρατηρείται 

                                                 
86
Ρηγίνος, Μιχάλης, (2000), «Η Ελληνική Βιοµηχανία, 1900-1940», ό.π., σ. 204-205  
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µείωση της µισθωτής εργασίας σε ποσοστό 62,9% και αύξηση της αυτοαπασχόλησης 

σε ποσοστό 33,5%.87 

Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως µετά το 1922 παρατηρείται µία 

ταχύτατη αύξηση του δευτερογενή τοµέα. Παρατηρείται κατακερµατισµός της 

παραγωγής σε µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν, δίπλα στις µεγάλου 

µεγέθους βιοµηχανίες, ένα ισχυρό ποσοστό. Ωστόσο και οι δύο, δηλ. οι µεγάλου και 

οι µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, είναι οικογενειακές, ιδιαίτερα στον τοµέα της 

βαµβακουργίας. Ο Χ. Χατζηιωσήφ επισηµαίνει επίσης ότι την εποχή του 

µεσοπολέµου  αλλαγές υπήρξαν και σε άλλα πεδία, όπως στο θεσµικό πλαίσιο, στο 

βαθµό συγκεντροποίησης στον κλάδο της βαµβακουργίας, στην διασπορά των 

εργοστασίων στον Ελλάδα, στον εφοδιασµό των πρώτων υλών.88 Εν τέλει, ο 

δευτερογενής τοµέας την περίοδο αναφέρεται ότι παρουσιάζει νέες όψεις και είναι 

σαφώς πιο ανεπτυγµένος απ ότι την προηγούµενη περίοδο. 89  

 

 

 

                                                 
87 Ρηγίνος, Μ. (2000), ,ό.π., σ. 204-216 
88 Χατζηιωσήφ, Χ (1993), ό.π., σ. 95 
89 Χατζηιωσήφ, Χ. (1993), ό.π., σ. 95 
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3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3α. Ο δευτερογενής τοµέας 
 

H ελληνική αγορά εργασίας το 19ο αιώνα ήταν εξαιρετικά σύνθετη, λόγω της 

κοινωνικής και επαγγελµατικής δοµής των πόλεων µέσα στις οποίες αναπτυσσόταν. 

Αυτό θα γίνει εµφανές από τα στοιχεία που θα παρατεθούν παρακάτω, τα οποία, αν 

και αποσπασµατικά, ασαφή και ως ένα βαθµό ανεπαρκή, δεν παύουν να είναι 

ενδεικτικά των τάσεων που επικρατούσαν στο χώρο της εργασίας.  

 Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας κατά το 19ο αιώνα ήταν, 

συνοπτικά, τα ακόλουθα: η εµφάνιση της γυναικείας και της παιδικής εργασίας 

(κυρίως στη βιοµηχανία), ο προσωρινός και ενίοτε ευκαιριακός χαρακτήρας της 

µισθωτής εργασίας, οι ευέλικτες µορφές εργασίας, η υποαπασχόληση, η εποχική 

απασχόληση, η κινητικότητα των εργατών σε επαγγελµατικό και κοινωνικό επίπεδο, 

η διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναµικού, τα πολλαπλά συστήµατα αµοιβών και ο 

έντονα έµφυλος χαρακτήρας του καταµερισµού της εργασίας. Τα περισσότερα απ’ 

αυτά τα χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν, ως ένα βαθµό, και κατά τον µεσοπόλεµο.  

Αν ανατρέξουµε στα στοιχεία των απογραφών και των στατιστικών όσον αφορά 

τον επαγγελµατικά ενεργό πληθυσµό, όπως τα έχουν επεξεργαστεί οι ιστορικοί, 

µπορούµε να σχηµατίσουµε µια γενική εικόνα της εργασίας το 19ο αιώνα. Βέβαια, 

υπάρχουν και ελλείψεις, οι οποίες µας εµποδίζουν να αποκτήσουµε µια σαφέστερη 

εικόνα.  

Από το 1907 και εξής, καταγράφεται η γοργή αύξηση του ρυθµού 

αστικοποίησης. Ειδικά µετά την επέκταση της χώρας που προέκυψε από τους 

Βαλκανικούς Πολέµους, ο πληθυσµός των µεγάλων αστικών κέντρων αυξάνεται 

ταχύτατα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχε πληθυσµιακή αύξηση κατά την περίοδο 

πριν το 1907. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι κατά τα προηγούµενα χρόνια δεν 

διαταρασσόταν η ισορροπία του κοινωνικού χώρου, όπως αναφέρει ο Κ. 

Τσουκαλάς.90 Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο 1870-1880, ενώ ο πληθυσµός 

της πρωτεύουσας αυξανόταν, οι επαρχιακές πόλεις διατηρούσαν τον πληθυσµό τους, 

                                                 
90 Τσουκαλάς, Κώστας (1977), Εξάρτηση και αναπαραγωγή .Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών 
µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 177. 
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καθώς δεν έχαναν την οικονοµική  αυτονοµία τους.91 Η Σύρος παρέµενε το κέντρο 

του διαµετακοµιστικού εµπορίου και η Πάτρα το λιµάνι της σταφίδας.92 Ωστόσο από 

την πενταετία 1880-188593 και µέχρι τους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913 

(αλλά και µετά), η ισορροπία αυτή διαταράχθηκε, µε εξαίρεση το λιµάνι της Πάτρας. 

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας: 

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

                                      Πληθυσµός κατά έτη 

 Πληθυσµός σε 

χιλιάδες 

 

 1889           1907 

Πάτρα 33             37 

Καλαµάτα 11             16 

Σύρος  22             18 

Αθήνα 148            250 

Πηγή: Κ. Τσουκαλάς, σελ. 179. 

Παρατηρούµε ότι, ενώ στην πρωτεύουσα ο πληθυσµός αυξήθηκε, σε άλλες 

πόλεις παρέµεινε στάσιµος και σε άλλες µειώθηκε. Η συγκέντρωση αυτή του 

πληθυσµού στις πόλεις στα τέλη του 19ου αιώνα, διαµόρφωσε ανάλογα και την 

αγορά εργασίας. Μέσα από τα στοιχεία των απογραφών και των στατιστικών για τον 

επαγγελµατικά ενεργό πληθυσµό που παρουσιάζουν οι µελετητές, µπορούµε να 

σχηµατίσουµε µια γενική εικόνα για το χώρο της εργασίας.  

Ποια είναι λοιπόν τα µεγέθη του συνολικού πληθυσµού και του επαγγελµατικά 

ενεργού πληθυσµού; Σύµφωνα µε την απογραφή του 1907, ο πληθυσµός από 

1.457.894 άτοµα που ήταν το 1870 αυξήθηκε σε 2.631.952 το 1907, δηλαδή σχεδόν 

διπλασιάστηκε.94 Αύξηση, όµως, χαρακτηρίζει και την περίοδο 1907-1920, κατά την 

οποία ο συνολικός πληθυσµός αυξήθηκε σε 5.531.474 άτοµα, ενώ ο επαγγελµατικά 

ενεργός πληθυσµός υπερδιπλασιάστηκε, καθώς από 727.085 άτοµα που ήταν το 1907 

έφτασε τα 1.610.28695 το 1920, µε κύριο χαρακτηριστικό την τάση συγκέντρωσης 

                                                 
91 Τσουκαλάς, Κ. (1977), ό.π., σ. 177 
92 Τσουκαλάς, Κ. (1977), ό.π., σ. 177-178 
93
Τσουκαλάς, Κ. (1977), ό.π., σ. 178 

94 Πετµεζάς, Σωκράτης, «∆ηµογραφία, Η δηµογραφική συγκυρία: η δεύτερη φάση της διαδικασίας 
∆ηµογραφική Μετάβασης και η Υπερατλαντική Μετανάστευση», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), 
Ιστορία της Ελλάδας του 20ουαιώνα, οι απαρχές τ.Α΄, Αθήνα: βιλιόραµα, σ. 42-50 
95
Φουντανοπουλος, Κώστας (1999), «Μισθωτή εργασία», στο:Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία 
της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1900-1922, οι απαρχές, τόµ:Α1, Αθήνα: Βιβλιόραµα., σ. 93  
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στις πόλεις του Πειραιά, της Ερµούπολης, του Βόλου, του Αγρινίου και αλλού96.(βλ. 

Πίνακες 2,3) 

 

 

 

                                  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

  ΕΤΗ  

 1870 1907 1920 

ΠΛΗΘΥΣ

ΜΟΣ 

1.45

7.894 

2.631.952 5.531.

474 

       Πηγή:Σ. Πετµεζάς σελ 42 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Στοιχεία ενεργού πληθυσµού 

 ΕΤΗ  

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1907 1920 

 727.085 1.610.286 

Πηγή: Φουντανόπουλος 93 

 

Η τάση αυτή για συγκέντρωση στις πόλεις δεν σηµαίνει ότι επήλθε ένας 

γρήγορος µετασχηµατισµός της Ελλάδας από αγροτική σε αστική χώρα. Αντίθετα, ο 

Σ. Πετµεζάς υποστηρίζει πως στις αρχές του 20ού αιώνα, παρά την ανάπτυξη των 

πόλεων, είχε συγκεντρωθεί στην ύπαιθρο πάρα πολύς κόσµος.97 Ο αγροτικός 

πληθυσµός κατά την περίοδο 1907-1920 σχεδόν διπλασιάστηκε, αφού από 1.771.382 

έφτασε τα 3.207.650 άτοµα.98  

Αυτή η πληθυσµιακή κυριαρχία της υπαίθρου φανερώνει πως η ελληνική 

οικονοµία εξακολουθούσε να στηρίζεται στη γεωργία, γεγονός που αποδεικνύεται και 

από τα ποσοστά απασχόλησης του ενεργού επαγγελµατικά πληθυσµού στους 

                                                 
96
Πετµεζάς, Σωκράτης, «∆ηµογραφία, Η δηµογραφική συγκυρία: η δεύτερη φάση της διαδικασίας 

∆ηµογραφική Μετάβασης και η Υπερατλαντική Μετανάστευση», ό.π., σ. 45.  
97 Πετµεζάς, Σωκράτης, «∆ηµογραφία, Η δηµογραφική συγκυρία: η δεύτερη φάση της διαδικασίας 
∆ηµογραφική Μετάβασης και η Υπερατλαντική Μετανάστευση», ό.π., σ. 44-45. 
98 Πετµεζάς, Σωκράτης, «∆ηµογραφία, Η δηµογραφική συγκυρία: η δεύτερη φάση της διαδικασίας 
∆ηµογραφική Μετάβασης και η Υπερατλαντική Μετανάστευση», ό.π., σ. 42. 
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διάφορους παραγωγικούς τοµείς. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι το 1907 στον 

πρωτογενή τοµέα απασχολούνταν το 47,02% του επαγγελµατικά ενεργού πληθυσµού, 

στο δευτερογενή τοµέα το 16,99% και στον τριτογενή τοµέα το 35,99%, ενώ το 1920 

τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 58,05%, 18,33% και 23,62%.99 Εκτός από τον αγροτικό 

διαπιστώνουµε ότι ανεπτυγµένος ήταν και ο τριτογενής τοµέας, στοιχείο ενδεικτικό 

της αύξησης των υπηρεσιών. Μικρότερη ανάπτυξη εµφάνιζε ο δευτερογενής τοµέας, 

γεγονός που µαρτυρά την εξάρτηση του εργατικού πληθυσµού από την ύπαιθρο και 

την απασχόλησή του στη µικρή έγγεια ιδιοκτησία.  

 

 

                                         ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κατανοµή ενεργού πληθυσµού κατά τοµείς παραγωγής 

              ΕΤΗ  

 1907 1920 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 47,02% 58,05% 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 16,99% 18,33% 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 35,99% 20,84% 

Πηγή:Ρηγίνος σελ75 

 

Αυτή περίπου ήταν η κατανοµή του πληθυσµού στον ελληνικό χώρο και στους 

τρεις παραγωγικούς τοµείς (Βλέπε Πίνακα 4). Με τον ερχοµό τους στις πόλεις, και 

παρά το γεγονός ότι η παραµονή αυτή ήταν για τους περισσότερους προσωρινή, τα 

άτοµα αυτά αποτέλεσαν ένα εργατικό δυναµικό που απασχολήθηκε σε διάφορους 

τοµείς. Συνιστούσαν έναν ιδιαίτερα ρευστό επαγγελµατικά πληθυσµό, καθώς τα  

χαρακτήριζε έντονη κινητικότητα, τόσο από επαγγελµατική άποψη (εύκολα 

µετακινούνταν από το ένα εργοστάσιο στο άλλο και από τη µισθωτή απασχόληση 

στην αυτοαπασχόληση) όσο και από κοινωνική, καθώς ήταν έντονη η προσπάθειά 

τους για κοινωνική άνοδο. 100 
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Τα επαγγέλµατα που ασκούσε συχνότερα ο πληθυσµός αυτός ήταν, σύµφωνα µε 

τις σχετικές απογραφές, αυτά του εργάτη και του υπηρέτη. Πράγµατι, τα αριθµητικά 

δεδοµένα δείχνουν την έκταση του φαινοµένου από το 1870 ως το 1889.101 Οι 

εργάτες και οι υπηρέτες έφταναν τα 28.400 και 28.290 άτοµα αντίστοιχα το 1870, 

ενώ το 1889 τα 55.881 και 53.744 άτοµα.102 Η αύξησή τους ήταν λοιπόν σηµαντική.  

Ο ανδρικός πληθυσµός, που αποτελούσε σηµαντικό ποσοστό του εργατικού 

δυναµικού, υποστηρίζεται πως κινούνταν µεταξύ αυτοαπασχόλησης και µισθωτής 

εργασίας, µε ιδιαίτερη προτίµηση στην αυτοαπασχόληση και το µικρεµπόριο, όχι 

τόσο για οικονοµικούς λόγους όσο για κοινωνικούς.103 Αυτός είναι και ο λόγος που 

εµφανίζεται αυξηµένος ο τοµέας των υπηρεσιών, όπως είδαµε προηγουµένως. 

Εξάλλου, αναφέρεται πως ένα µεγάλο µέρος του εργατικού πληθυσµού εργαζόταν σε 

διάφορα µικροεπαγγέλµατα του τριτογενή τοµέα και της αυτοαπασχόλησης.104 Ο 

υπόλοιπος ενεργός πληθυσµός ήταν κατανεµηµένος, σύµφωνα µε τις σχετικές 

απογραφές, σε µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις (συνήθως επρόκειτο για 

εργαστήρια).105 Ο υπόλοιπος εργατικός πληθυσµός απασχολούνταν σε βιοµηχανίες 

και βιοτεχνίες. Το µεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναµικού στην αγορά 

εργασίας ήταν άνδρες.  

Σύµφωνα µε τη σχετική ιστοριογραφία, το 1875 οι άνδρες εργάζονταν κυρίως σε 

µηχανουργεία, µεταλλεία, αλευρόµυλους, οινοπνευµατοποιεία, εκκοκκιστήρια και 

πυριτιδοποιεία,106 ενώ οι γυναίκες στα κλωστουφαντουργεία και στα µεταξουργεία.107       

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει ο Ρηγίνος όσον αφορά την κατά φύλο και 

ηλικία σύνθεση ενεργού πληθυσµού το 1907, έχουµε τα εξής στοιχεία: οι άνδρες 

ηλικίας άνω των 10 ετών ανέρχονταν σε ποσοστό 70,31% του συνολικού ανδρικού 

πληθυσµού, ενώ οι γυναίκες άνω των 10 ετών ανέρχονται σε ποσοστό 5,89% του 

συνολικού γυναικείου πληθυσµού.108 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 

1907 που παραθέτει η Λ. Παπαστεφανάκη, αποκτούµε µια εικόνα για την κατά φύλο 
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συµµετοχή στον δευτερογενή τοµέα. Τα µεταλλεία απασχολούν το 99,08% της 

ανδρικής  εργατικής δύναµης.109 Το αντίστοιχο ποσοστό στον τοµέα των µεταφορών 

ήταν 99,82%.110 Τα ποσοστά αυτά παραµένουν σχεδόν ίδια και στην απογραφή του 

1920. Τα µεταλλεία λοιπόν αποτελούσαν τον κατεξοχήν χώρο επαγγελµατικής 

απασχόλησης των ανδρών. Στο χώρο αυτό η γυναικεία εργασία εµφανίζεται σχεδόν 

µηδενική, γεγονός που αναδεικνύει το διαχωρισµό µεταξύ ανδρικής και γυναικείας 

απασχόλησης, του έµφυλου δηλαδή καταµερισµού εργασίας που χαρακτήριζε τον 

επαγγελµατικό χώρο. Στην βιοµηχανία το 1907, αναφέρεται πως η ανδρική εργατική 

δύναµη ανέρχεται σε 84% της συνολικής εργατικής δύναµης, ενώ η γυναικεία σε 

ποσοστό 16%.111 Η γυναικεία εργατική δύναµη απασχολείται κυρίως στην 

κλωστοϋφαντουργία, σε ποσοστό 58% της συνολικής εργατικής δύναµης. Ακολουθεί 

η χηµική βιοµηχανία µε αντίστοιχο ποσοστό 8,3%  και η βιοµηχανία του καπνού µε 

3-4%.112 Στις οικιακές υπηρεσίες, η γυναικεία εργασία ανέρχεται σε ποσοστό 64%, 

ενώ η ανδρική αντιστοιχεί στο 36%113. 

Σύµφωνα µε τον Ρηγίνο, στην βιοµηχανική απογραφή του 1920 στο σύνολο των 

εργατών, οι άνδρες σε ποσοστό καταλαµβάνουν το 78,95%, ενώ οι γυναίκες το 

21,95% .114 Αναφέρεται επίσης πως η ανδρική εργατική δύναµη υπερέχει στους 

βιοµηχανικούς κλάδους, µε εξαίρεση τον κλάδο της υφαντουργίας που οι γυναίκες 

υπερέχουν µε ποσοστό 74,08% και τον κλάδο των ενδυµάτων που οι γυναίκες 

υπερέχουν κατά 61,27%.115 Η παιδική εργασία, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

παρατίθενται, εµφανίζεται αρκετά σηµαντική. Τα νεαρά αγόρια απασχολούνται στις 

µικρές επιχειρήσεις και κυρίως στους κλάδους τροφίµων, µηχανουργίας και 

βιοµηχανίας ξύλου.116 Σύµφωνα µε τον Μ. Ρηγίνο, τα αγόρια ηλικίας 10-14 ετών 

εργάζονται ως µαθητευόµενοι σε ποσοστό 69,5%, ενώ τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας 

εργάζονται στη µαθητεία σε ποσοστό 37,44.117 Η µαθητεία στα αγόρια εθεωρείτο 

πολύ σηµαντική, γιατί ένα µεγάλο µέρος αυτών έµπαινε στην παραγωγική διαδικασία 
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ως µαθητευόµενοι τεχνίτες σε µικρά εργαστήρια ή ως βοηθοί κάποιου τεχνίτη µε 

πενιχρή αµοιβή, προκειµένου ν’ αποκτήσουν κάποια ειδίκευση.118 Θα ασχοληθούµε 

εκτενέστερα µε την παιδική εργασία σε άλλο κεφάλαιο της εργασίας αυτής.  

Ιδιαίτερο κεφάλαιο θα αφιερώσουµε και στη γυναικεία εργασία, θεωρούµε όµως 

σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ ορισµένα ακόµα φαινόµενα και στοιχεία που αφορούν 

στο θέµα.  Τον 19ο αιώνα, στο πλαίσιο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, η 

µισθωτή εργασία των γυναικών αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 1850 και εξής υπό 

τη σκέπη της φιλανθρωπίας, ενώ στη συνέχεια τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα είτε από την 

άφιξη προσφυγικών πληθυσµών (π.χ. από την Κρήτη, ως συνέπεια των 

επαναστατικών κινηµάτων εκεί ως τα τέλη του αιώνα) είτε από τις αρχές κυρίως του 

20ού αιώνα, από εσωτερικά µεταναστευτικά ρεύµατα. Η µισθωτή εργασία των 

γυναικών έκανε πιο έντονη την παρουσία της, όταν οι γυναίκες έπρεπε να ενισχύσουν 

το οικογενειακό εισόδηµα, ενώ σε ότι αφορά τη βιοµηχανία ιδιαίτερα, η παραµονή 

τους ή όχι εξαρτώταν επίσης από οικογενειακούς καταναγκασµούς (π.χ. µε το γάµο 

συνήθως επέστρεφαν στα οικιακά καθήκοντα). Φθηνή και πειθαρχηµένη, η γυναικεία 

εργατική δύναµη, συγκεντρώθηκε στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας (κυρίως), 

των ενδυµάτων και του καπνού. Υποστηρίζεται µάλιστα πως οι κλάδοι αυτοί 

συγκέντρωναν σε µεγάλο βαθµό ανήλικα κορίτσια. 119 

Ας δούµε αναλυτικότερα πώς καταγράφηκε η γυναικεία εργασία από τους 

ιστορικούς µε στοιχεία που αντλήθηκαν από τις απογραφές. Στην απογραφή του 1870 

αναφέρεται πως σε σύνολο 556.507 ατόµων που δήλωσαν επάγγελµα οι 22.665 ήταν 

εργάτες και οι 5.735 εργάτριες.120 Ο αριθµός αυτός  αφορούσε µόνο τις εργάτριες των 

εργοστασίων, γιατί υπήρχε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό που δούλευε µε το σύστηµα της 

κατ’ οίκον εργασίας, που ωστόσο δεν έχει καταγραφεί πουθενά.121 Η Ζ. Σαλίµπα 

υποστηρίζει ότι η απογραφή του Α. Μανσόλα, το 1875, µας δίνει µια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα για τη γυναικεία απασχόληση στη µισθωτή εργασία. Σύµφωνα µ’ αυτήν, οι 

γυναίκες αποτελούσαν το 23,88% του συνόλου των εργαζοµένων στη βιοµηχανία. 

Απ’ αυτές το 46,46% απασχολούνταν σε µεταξουργεία και το 34,66% σε 

βαµβακοκλωστήρια. 122 
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Στη δεύτερη απογραφή του 1907 η Ζ. Σαλίµπα αναφέρει ότι καταγράφονται σε 

σύνολο 189.442 εργαζοµένων 165.618 άνδρες και 23.824 γυναίκες. Όσες γυναίκες 

απασχολούνταν σε παραδοσιακά επαγγέλµατα ασχολούνταν µε τη ραπτική, ενώ όσες 

υπάγονταν στη µισθωτή εργασία εργάζονταν σε ραφεία, ατελιέ και υφαντήρια. 

Σύµφωνα µε την ίδια απογραφή, η υφαντική ήταν ο κατεξοχήν κλάδος απασχόλησης 

των γυναικών. Στη συγκεκριµένη απογραφή υπήρχε η επισήµανση ότι δεν 

διευκρινιζόταν αν οι γυναίκες εργάζονταν σε βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες, αλλά ότι η 

καταγραφή γινόταν κατά κλάδο. Πάντως, ο αριθµός των γυναικών που ασχολούνταν 

µε την υφαντική ανερχόταν σε 17.251 άτοµα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε 

πως η εργασία στην υφαντική ή τη ραπτική παρουσίαζε µεγάλη γεωγραφική 

διασπορά στις πόλεις όσον αφορά τη βιοµηχανία και στην ύπαιθρο όσον αφορά τη 

βιοτεχνία και την οικοτεχνία. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι το επάγγελµα δεν ήταν 

καθαρά γυναικοκρατούµενο. Αντίθετα, σε πολλές περιοχές της υπαίθρου ασκούνταν 

αποκλειστικά από άνδρες. Σύµφωνα πάντα µε την ίδια ιστορικό, οι γυναίκες που 

ασχολούνταν µε την υφαντική ζούσαν κυρίως στις επαρχίες Αττικής, Ζακύνθου και 

Σύρου.123  

Η τρίτη απογραφή πραγµατοποιήθηκε το 1920, όταν η Ελλάδα είχε πια βγει από 

τους Βαλκανικούς πολέµους, γεγονός που επηρέασε τη βιοµηχανία και κατ’ επέκταση 

και τη γυναικεία εργασία. Η απογραφή αυτή θεωρείται ακριβέστερη ως προς τα 

στοιχεία της. Ανέφερε λοιπόν πως το γυναικείο εργατικό δυναµικό ήταν 

συγκεντρωµένο σε ορισµένους κλάδους και σε µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 25 

ατόµων). Ανερχόταν σε ποσοστό 29,10% στην υφαντουργία, 24,52% στον κλάδο των 

ενδυµάτων και 13,20% στην καπνοβιοµηχανία.124 Από γεωγραφική άποψη, το 

γυναικείο εργατικό δυναµικό ήταν συγκεντρωµένο στο µεγαλύτερο µέρος του στη 

Βοιωτία και στο µικρότερο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι 

η ηλικία των εργατριών. Αναφέρεται ότι πολύ µικρό ποσοστό γυναικών  µπήκε στην 

αγορά εργασίας κάτω των κάτω των 18 ετών,125 σε αντίθεση µε τα µέχρι τότε 

στοιχεία που έδειχναν πως οι εργάτριες έµπαιναν στην αγορά εργασίας σε ηλικία 10-

12 ετών.  

Ενώ κάπως έτσι πολύπλοκα καταγράφεται ο ανδρικός και γυναικείος εργατικός 

πληθυσµός στην αγορά εργασίας, καθιστώντας εµφανή έναν διαχωρισµό µεταξύ τους, 
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υπάρχουν κάποια στοιχεία που προσδιορίζουν πιο συνολικά αυτό το εργατικό 

δυναµικό. Τα στοιχεία αυτά είναι η κινητικότητα και η προσωρινότητα στην εργασία. 

Η κινητικότητα, επαγγελµατική και κοινωνική, είναι ένα γεγονός που χαρακτηρίζει το 

εργατικό δυναµικό καθ’ όλη την διάρκεια της εκβιοµηχάνισης. Ανάγεται στο 

σύστηµα αξιών της ελληνικής κοινωνίας, η οποία στέκεται αρνητικά απέναντι στη 

χειρωνακτική εργασία.126  Σύµφωνα µε τον Μ. Ρηγίνο το κυρίαρχο σύστηµα αξιών 

θεωρεί την µισθωτή εργασία απαξία,127 µε αποτέλεσµα γυναίκες και άνδρες εργάτες 

να προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτήν. Η φιλοδοξία τους, εξάλλου, για µια ανώτερη 

κοινωνική θέση ενδυναµώνει το συναίσθηµα της αποστροφής προς την εργασία αυτή. 

Οι άνδρες εµφανίζονται να εναλλάσσουν επαγγέλµατα, και από µισθωτοί να γίνονται 

αυτοαπασχολούµενοι και το αντίθετο. Όσοι εργάζονται στα εργοστάσια, η παραµονή 

τους εκεί διαρκεί πολύ λίγο, συνήθως µέχρι να αποκτήσουν το ανάλογο κοµπόδεµα, 

ώστε να κατορθώσουν κάνουν στη συνέχεια µια δική τους δουλειά. Ο Μ. Ρηγίνος 

αναφέρει πως οι εφηµερίδες της εποχής καταγράφουν το φαινόµενο της 

κινητικότητας των εργατών: περιγράφουν πώς οι εργάτες µετά από διάστηµα 10-15 

ετών και αφού συγκέντρωναν τα απαραίτητα χρήµατα έφευγαν από καθεστώς της 

µισθωτής εργασίας (στις βιοµηχανίες) και άνοιγαν ένα δικό τους µαγαζί128. Είναι 

ωστόσο σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα εργοστάσια, η κινητικότητα αυτή αφορά 

µόνο τους ανειδίκευτους εργάτες. Πιο συγκεκριµένα, οι µελετητές υποστηρίζουν129, 

ότι οι ειδικευµένοι εργάτες και τεχνίτες που αµείβονται µε µισθό (εργατική 

αριστοκρατία) διανύουν συνήθως όλο τον επαγγελµατικό τους βίο στην εργοστάσιο. 

Θεωρούν ασύµφορο να µετακινηθούν στα µικροεπαγγέλµατα, γιατί σίγουρα δεν θα 

κέρδιζαν περισσότερο από τον µισθό που ήδη έπαιρναν, αλλά ούτε θα είχαν καλύτερη 

θέση σε σχέση µε αυτή στο εργοστάσιο. 130 Αντίθετα, οι ανειδίκευτοι εργάτες 

φαίνεται να µετακινούνται διαρκώς σε όλο το φάσµα της αγοράς εργασίας, και να 

προτιµούν το εµπόριο και την αυτοαπασχόληση, έστω και αν έβγαζαν λιγότερα 

χρήµατα από ότι στο εργοστάσιο. Σύµφωνα µε τον Μ. Ρηγίνο, το µοντέλο της 

αυτόνοµης επιβίωσης ήταν κυρίαρχο για τους άνδρες, γιατί παρέπεµπε στο αγροτικό 

τους παρελθόν. 131 

  
                                                 
126 Ρηγίνος, Μιχάλης, (2000), «Η Ελληνική Βιοµηχανία, 1900-1940» ό.π.,183 
127 Ρηγίνος, Μ. (2000), ό.π., σ. 203 
128

Ρηγίνος, Μ. (2000), ό.π., σ, 203 
129 Ρηγίνος, Μ. (2000), ό.π., σ. 202 , και Πιζάνιας Π. (1993), ό.π., σ. 36-38 
130 Πιζάνιας, Π. (1993), ό.π., σ. 36. 
131 Ρηγίνος, Μ. (2000),  ό.π., σ. 203 
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3.α Μισθοί και ηµεροµίσθια 

 

Σηµαντικό χώρο στις ιστορικές µελέτες για την αγορά εργασία καταλαµβάνουν 

το ύψος των αµοιβών και τα συστήµατα αµοιβών. Το θέµα των µισθών και των 

ηµεροµισθίων θεωρείται κεντρικό από οικονοµική και κοινωνική άποψη, γιατί 

καθορίζει την αγοραστική δύναµη κάθε εργαζόµενου και άρα συνδέεται άµεσα µε το 

βιοτικό επίπεδο του ίδιου και της οικογένειάς του.132 Αποτελεί το βασικό µέσο 

επιβίωσης της εργατικής οικογένειας και το καθοριστικό µέγεθος για τη µέτρηση της 

εξαθλίωσής της. 133 

Στις σχετικές µελέτες το ύψος των ηµεροµισθίων προσεγγίστηκε µε δύο τρόπους: 

αφενός ως συνάρτηση των συγκυριακών φαινοµένων και της αγοράς εργασίας, ως 

προς τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας134 και αφετέρου ως αποτέλεσµα του 

κατακερµατισµού της αγοράς135. Το γεγονός αυτό, µάλιστα, διαφοροποιούσε και το 

ύψος των µισθών ανά πόλη.  

Αν και υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς το ύψος των  ηµεροµισθίων κατά την 

περίοδο µε την οποία ασχολούµαστε, όλοι οι µελετητές συµφωνούν πως το κύριο 

χαρακτηριστικό των εργατικών αµοιβών κατά την εκβιοµηχάνιση ήταν η µεγάλη 

απόσταση ανάµεσα στην αµοιβή της ειδικευµένης και της ανειδίκευτης εργασίας.136 

Υποστηρίζεται, δηλαδή, πως η αµοιβή των ειδικευµένων και των εισαγόµενων από το 

εξωτερικό εργατών ήταν υψηλή, ενώ αντίθετα η αµοιβή των ανειδίκευτων εργατών 

κυµαινόταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα σε σύγκριση µε την πρώτη.  

Μια πρώτη σειρά µελετών αναφέρει ότι, σε όλη τη διάρκεια της εκβιοµηχάνισης, 

τα ηµεροµίσθια παρέµειναν χαµηλά λόγω της υπερπροσφοράς ανειδίκευτης εργασίας 

και της αθρόας εισόδου παιδιών και γυναικών στη µισθωτή εργασία, γεγονότων που 

πίεζαν τα ηµεροµίσθια προς τα κάτω. Σε αυτή την πτωτική τάση των ηµεροµισθίων 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο, σύµφωνα µε αυτές τις µελέτες, η λεγόµενη «πολυσθένεια» 

της ελληνικής οικογένειας, η οποία αποδέσµευε εποχικά και ακανόνιστα την εργασία 

των µελών της, σε διάφορους τοµείς, µια πρακτική που επέτρεπε στον τοµέα της 

βιοµηχανίας να παραµένουν οι µισθοί κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους 
                                                 
132 Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ. 224 
133 Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ. 223-225 
134 Ρηγίνος, Μ. (1987) ,ό.π., σ. 9 
135 Χατζηιωσήφ, Χρήστος (1993), Η γηραιά σελήνη.Η βιοµηχανία στην Ελλάδα1830-1940, Αθήνα: 
Θεµέλιο, σ. 33 
136 Φουντανόπουλος, Κώστας, (1999), «Μισθωτή εργασία», ό.π., σ. 95-97 
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εργασίας. 137 Οι συγγραφείς των µελετών αυτών θεωρούσαν τα χαµηλά ηµεροµίσθια 

ως ένα από τα αίτια επιβίωσης της βιοµηχανίας στην Ελλάδα,138 τονίζοντας, 

παράλληλα, τη µεγάλη απόκλιση που υπήρχε ανάµεσα στο ύψος της αµοιβής της 

ειδικευµένης και της ανειδίκευτης  εργασίας.139 

Άλλες µελέτες, οι περισσότερες από τις οποίες εκδόθηκαν µετά το 1980, 

υποστήριζαν πως η αµοιβή της εξαρτηµένης εργασίας κατά την ίδια περίοδο 

παρουσίαζε ανοδική τάση. Υποστήριζαν, µάλιστα, ότι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν 

δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα ένα εξαθλιωµένο προλεταριάτο,140 όπως συνέβη σε 

άλλες χώρες, προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό αποτελούσε ιδιοτυπία της ελληνικής 

κοινωνίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπήρξαν µελέτες, οι οποίες προσδιόρισαν 

συστηµατικότερα την εξέλιξη των µισθών, την οποία ερµήνευαν τόσο δια του 

συνδυασµού των ονοµαστικών ηµεροµισθίων
141 µε τα χρονικά και τοπικά 

συγκυριακά φαινόµενα, 142 όσο και σε σχέση µε την εξέλιξη των τιµών των αγαθών. 

Έδωσαν έτσι το µέτρο για να εκτιµηθεί το επίπεδο διαβίωσης των εργατών. Τα 

ευρήµατα των ερευνών ενίσχυσαν την άποψη περί µεταβλητότητας και 

ελαστικότητας των ηµεροµισθίων. Εξίσου σηµαντική στις µελέτες αυτές, οι οποίες 

εστιάζουν κυρίως στις αρχές του 20ού αιώνα, είναι η κατασκευή χρονολογικών 

σειρών ως προς την εξέλιξη των µισθών, παρά τις ελλείψεις των πηγών. 143   

Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες µελέτες, η πρώτη αξιόπιστη επίσηµη πηγή 

προέκυψε µετά τη συγκρότηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας το 1912.144 Το 

Σώµα αυτό συνέταξε την πρώτη έκθεσή του το  1913 και λίγο αργότερα παρουσίασε 

µια πλήρη και συστηµατική καταγραφή της κίνησης των αµοιβών. Αυτά τα δύο 

κείµενα θεωρήθηκαν ορόσηµα, λόγω του πλούτου και της ακρίβειας των 

πληροφοριών τους. Οι προηγούµενες καταγραφές διακρίνονται για την 

αποσπασµατικότητα των πληροφοριών τους, ενώ οι πηγές της ακόλουθης περιόδου 

1922-1929145 έχουν πρόβληµα αξιοπιστίας. Η δε πρώτη εργατική απογραφή, που 

διεξήχθη το 1932, θεωρείται από τους ιστορικούς ελλιπής, καθώς πολλοί είναι οι 

                                                 
137 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ.  95-96 
138 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1999), «Βιοµηχανία», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1900-1922, οι απαρχές, τόµ. Α1, Αθήνα: Βιβλιόραµα, σ. 199 
139 Φουντανόπουλος, Κ.(1999), ό.π., σ. 100 
140 Τσουκαλάς, Κ. (1977), ό.π.,σ. 205. 
141 Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ. 11. 
142 Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ. 231. 
143 Ρηγίνος, Μ. (1987),ό.π., σ. 18-20. 
144 Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ. 18 
145 Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ. 19 
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παράγοντες που δεν ελήφθησαν υπόψη ή παρουσίασαν προβλήµατα, όπως π.χ. η 

κατηγοριοποίηση των εργατών.146  

Ας δούµε, λοιπόν, τη χρονική εξέλιξη της αµοιβής της εξαρτηµένης εργασίας. 

Κατά την περίοδο 1870-1876, το ηµεροµίσθιο ανερχόταν σε 2 ως 3 δραχµές για τους 

άνδρες, σε 1 ως 1,5 δραχµές για τις γυναίκες και σε 0,20 ως 1 δραχµή για τα παιδιά, 

ενώ η ειδικευµένη εργασία ξεπερνούσε τις 4 δραχµές, σύµφωνα µε τη 

Χ.Αγριαντώνη.147 

 Κατά τη δεκαετία 1880-1890, τα ηµεροµίσθια παρέµειναν ίδια. Οι µελετητές 

θεώρησαν τις υψηλές τιµές τους µόνιµο φαινόµενο της περιόδου, το οποίο σύνδεσαν 

µε τα µεγάλα έργα υποδοµής, την επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας και την αύξηση 

της οικοδοµικής δραστηριότητας. Κατά την περίοδο 1900-1912, τα ηµεροµίσθια 

κυµάνθηκαν σε σταθερά επίπεδα µε ανοδικές τάσεις λόγω, κυρίως, της 

µετανάστευσης και της πτώσης του συναλλάγµατος. Κατά τους Βαλκανικούς 

Πολέµους αυξήθηκαν, λόγω της επιστράτευσης των ανδρών, του µεγαλύτερου 

δηλαδή µέρους του εργατικού δυναµικού, γεγονός που αύξησε τη ζήτηση εργασίας 

στους κλάδους των τροφίµων και της υφαντουργίας. Με εξαίρεση τον κλάδο της 

υφαντουργίας, στον οποίο οι αµοιβές διατηρήθηκαν σταθερές επί µακρόν (ενδεικτικό 

είναι το ότι οι αµοιβές των γυναικών στον κλάδο αυτό δεν επηρεάστηκαν ούτε από 

την κρίση του 1929-1930), το 1917 έπεσαν για πρώτη φορά, για να σηµειώσουν νέα 

αύξηση κατά τη διετία 1919-1920.148 Στις σχετικές µελέτες αναφέρεται ως 

σηµαντικός λόγος έλλειψης εργατικών χεριών η λειτουργία των βιοτεχνιών, που 

απορροφούσαν σηµαντικό ποσοστό του εργατικού δυναµικού. Σ’ αυτά τα επίπεδα 

κυµάνθηκε το ύψος των ηµεροµισθίων, ιδιαίτερα στη βιοµηχανία, που θεωρήθηκε ο 

κλάδος µε την κατεξοχήν έλλειψη εργατικών χεριών.  

Πώς διαµορφώθηκαν, όµως, τα συστήµατα αµοιβών; Είναι ένα θέµα που θα µας 

απασχολήσει στο σηµείο αυτό, καθώς θεωρήθηκε ότι η πολλαπλότητα των αµοιβών 

που χαρακτήριζε την αγορά εργασίας εκείνη την εποχή υπήρξε ένας από τους 

ανασταλτικούς παράγοντες για τη συγκρότηση κοινής συνείδησης στην υπό 

διαµόρφωση εργατική τάξη. 

                                                 
146  Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ.20 
147 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1986), ό.π., σ. 197 
148 Ρηγίνος, Μ. (1987), ό.π., σ. 223-230 
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3.β Συστήµατα αµοιβών 
 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στους πολλαπλούς τρόπους πληρωµής του 

εργατικού δυναµικού κατά την περίοδο που µελετάµε και στο ρόλο που αυτοί έπαιξαν  

κοινωνικά και συνειδησιακά στους εργάτες.  

Ο 19ος αιώνας χαρακτηριζόταν από πολυµορφία ως προς τις αµοιβές. Αµοιβή σε 

χρήµα ή σε είδος ή και τα δύο, αµοιβή µε ηµεροµίσθιο, αµοιβή µε βάση την απόδοση, 

αµοιβή κατ’ αποκοπήν, αµοιβή µε βάση τον χρόνο εργασίας ήταν τρόποι µε τους  

οποίους µπορούσε κάποιος να αµειφθεί για την εργασία που προσέφερε. Ο τρόπος 

αµοιβής καθοριζόταν είτε από το είδος της εργασιακής σχέσης (δηλαδή από το αν 

επρόκειτο για µισθωτή εργασία ή όχι) είτε από το βαθµό ορθολογικής οργάνωσης της 

εργασίας και, κατ’ επέκταση, τη ζήτηση ειδικευµένης ή ανειδίκευτης εργασίας. 

Καθοριζόταν επίσης από τη βαθµίδα της ιεραρχίας στην οποία ανήκε ο εργαζόµενος.  

 Ο Μ. Ρηγίνος υποστηρίζει ότι στις µεγάλες βιοµηχανίες συνηθιζόταν η κατ’ 

απόδοση αµοιβή λόγω της ορθολογικής τους οργάνωσης. Αναφέρει επίσης ότι το 

1917 το 18,13% των εργατών στην Αθήνα και τον Πειραιά αµειβόταν κατ’ αποκοπή. 

Το είδος αυτό της αµοιβής ήταν κυρίαρχο στις µικρές βιοτεχνικές µονάδες 

(βυρσοδεψεία, ξυλουργεία, κ.ά.). Αντίθετα, την ίδια χρονιά, το 81,87% του εργατικού 

δυναµικού των εργοστασίων αµειβόταν µε µεροκάµατο. Η πλειονότητα αυτού του 

δυναµικού ήταν οι εργάτριες στα υφαντουργεία του Πειραιά. Στην υφαντουργία ήταν 

κυρίαρχος αυτός ο τρόπος πληρωµής, καθώς χρησιµοποιούνταν σε πολύ µεγάλο 

βαθµό ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι κατά κανόνα πληρώνονταν µε ηµεροµίσθιο. Το 

ίδιο ίσχυε και για τις ανειδίκευτες εργάτριες. Αντίθετα, οι υφάντριες, που θεωρούνταν 

ειδικευµένες, αµείβονταν µε βάση την απόδοσή τους, ενώ οι τεχνίτριες, που 

βρίσκονταν υψηλότερα στην ιεραρχική κλίµακα, αµείβονταν σαν ανεξάρτητες 

επαγγελµατίες. Τέλος, µε µισθό πληρώνονταν, συνήθως, οι ειδικευµένοι εργάτες και 

κυρίως οι εργαζόµενοι στους κλάδους της αλευροβιοµηχανίας, της 

οινοπνευµατοποιίας, της υφαντουργίας, κ.α.  

Η κοινωνική διάσταση της αµοιβής είναι ένα γεγονός που απασχόλησε τους 

µελετητές. «Η αµοιβή χωρίζει» αναφέρει ο Π. Πιζάνιας,149 θέλοντας να καταστήσει 

σαφείς τις διαφοροποιήσεις που φέρνει ο τρόπος της αµοιβής και όχι το ύψος αυτής. 

                                                 
149 Πιζάνιας, Π. (1993), ό.π., σ.30 
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Αν και ο Π. Πιζάνιας αναφέρεται κυρίως στην µετέπειτα περίοδο από αυτή που 

µελετάµε, ωστόσο η διάσταση αυτή της αµοιβής συναντάται διαχρονικά. 

 Οι διαιρέσεις, όπως είδαµε, ως προς τον τρόπο πληρωµής, διαιρεί αντίστοιχα και 

τις οµάδες εργατών ανάλογα µε τον τρόπο που αµείβονται. Σύµφωνα µε αυτόν τον 

διαχωρισµό κάθε οµάδα εργαζοµένου έχει διαφορετικά συµφέροντα και διεκδικεί µε 

διαφορετικό τρόπο και ένταση τα δικαιώµατά του. Συχνά οι οµάδες αυτές, όπως 

υποστηρίζεται, είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους, γιατί κάθε µία αντιλαµβάνεται 

διαφορετικά την επαγγελµατική και κοινωνική της θέση και η αλληλεγγύη µεταξύ 

τους είναι µηδαµινή. Οργανώνονται διαφορετικά, διεκδικούν διαφορετικά πράγµατα. 

Σύµφωνα µε τον Π. Πιζάνια, εµφανίζονται πολλές επαγγελµατικές οργανώσεις µε 

διαφορετικές επιδιώξεις. Η αµοιβή µε το κοµµάτι θέτει πολλές διαφοροποιήσεις, σε 

σχέση µε τους άλλους τρόπους αµοιβής. Ο εργαζόµενος που αµείβεται µε αυτό τον 

τρόπο δεν µπορεί να αναπτύξει συλλογική δράση και να διεκδικήσει αύξηση της 

αµοιβής ή των συνθηκών εργασίας. Η αµοιβή σε σχέση µε το χρόνο εργασίας είναι 

δική του υπόθεση και εξαρτάται από το πόσο αποτελεσµατικά θα διαχειριστεί ο ίδιος  

το χρόνο, ώστε να αµειφτεί περισσότερο. Επιπλέον, ο εργαζόµενος αυτός δεν µπορεί 

να επωφεληθεί από κανένα µέσο προστασίας ή κοινωνικής πρόνοιας, που παρέχεται 

στους άλλους εργαζόµενους. ∆ιαχωρισµό όµως καθιστά και η αµοιβή µε µισθό και 

ηµεροµίσθιο. Οι εργάτες που αµείβονται µε µισθό, κατά κύριο λόγο είναι 

ειδικευµένοι εργάτες-τεχνίτες, και οργανώνονται µε διαφορετικό τρόπο. Οι 

εργαζόµενοι µε µισθό έχουν άλλα συµφέροντα από τους εργαζόµενους µε 

ηµεροµίσθιο. Οι διαφορές αυτές πηγάζουν ενδεχοµένως και απ’ το  στοιχείο της 

µονιµότητας. Οι αµοιβόµενοι µε µισθό εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν πιο µόνιµα τη 

θέση τους στις βιοµηχανίες. Αντίθετα, οι εργαζόµενοι µε ηµεροµίσθιο, που είναι κατά 

κύριο λόγο οι ανειδίκευτοι, αντιµετωπίζουν πιο ευκαιριακά την εργασία τους και, ως 

εκ τούτου, προβάλλουν διαφορετικά αιτήµατα150.   

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, µε βάση τα όσα αναφέραµε την πολυπλοκότητα της 

αγοράς εργασίας τόσο ως προς τις κατηγορίες των εργαζοµένων,  τις εργασιακές 

σχέσεις και τα συστήµατα αµοιβών, αλλά και ως προς τα δοµικά στοιχεία του 

εργατικού δυναµικού. Επίσης, θέσαµε και την έµφυλη διάσταση αυτών των 

διαφοροποιήσεων. Όλα αυτά τα στοιχεία καθόρισαν για ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα την συµπεριφορά του εργατικού δυναµικού, οικονοµικά και ιδεολογικά. 

                                                 
150 Πιζάνιας, Π., (1993), ό.π. , σ.30-32. 
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4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
 

4.α. Παιδική ηλικία και αγορά εργασίας  
 

Η παιδική εργασία θεωρείται ένα από τα πιο σηµαντικά κεφάλαια στην ιστορία 

της εργασίας. Ως κοινωνικό και οικονοµικό φαινόµενο είχε παράλληλη πορεία µε τη 

γυναικεία εργασία κατά την περίοδο που µελετάµε. Υπήρξε το πρώτο αντικείµενο 

νοµοθετικής ρύθµισης,151
γεγονός που µαρτυρά τόσο την έκτασή της όσο και την 

ανάγκη για προστασία των ανήλικων εργαζοµένων.  

Η νοηµατοδότηση της παιδικής ηλικίας και η αντιµετώπιση της παιδικής 

εργασίας διαφοροποιούνται κοινωνικά και χρονικά. Η έννοια της παιδικής ηλικίας 

και τα όριά της διαφέρουν ανάλογα µε την κοινωνική τάξη από την οποία 

προέρχονται τα παιδιά. Σύµφωνα µε τον Α. Λιάκο, «η παιδικότητα ήταν προνόµιο 

των ανώτερων κοινωνικών τάξεων»152. Πράγµατι, στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις 

φαίνεται πως η περίοδος της παιδικότητας δεν υπήρχε για τα παιδιά, που εισέρχονταν 

πολύ νωρίς στον κόσµο των µεγάλων παίρνοντας ενεργά µέρος στον αγώνα για 

επιβίωση είτε στην ύπαιθρο είτε στις πόλεις. Το θέµα της επιβίωσης αντιµετωπιζόταν 

συλλογικά από την οικογένεια. Κάθε µέλος της αναλάµβανε κάποια οικονοµική 

δραστηριότητα, ώστε να συνεισφέρει στο οικογενειακό εισόδηµα. Το φαινόµενο αυτό 

ορίσθηκε ως «πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειµένων»153. Από την άλλη πλευρά, 

σύµφωνα µε τον Γ. Ληξουριώτη, στα φτωχά νοικοκυριά η παροχή εργασίας από τα 

παιδιά συνιστούσε ένα είδος «φυσικής υποχρέωσης», µια ανταπόδοση στην 

προστασία που τους προσέφεραν οι γονείς τους154. Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα παιδιά 

υποτάσσονταν στην κανονιστική εξουσία του αρχηγού της οικογένειας155.   

Στην ύπαιθρο τα παιδιά, ακόµα και πριν την βιοµηχανική εποχή (αλλά και µετά 

την έναρξή της), συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του νοικοκυριού εντός και 

εκτός σπιτιού, στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, αλλά και σε άλλες 

                                                 
151 Λιάκος, Αντώνης, (1993), Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα: ΄Ιδρυµα 
Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΕΠΕΤΕ), σ 274 
152

Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 274. 
153 Φουντανοπουλος, Κώστας, (1999), «Μισθωτή εργασία», στο:Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία 
της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1900-1922, οι απαρχές, τόµ:Α1, Αθήνα: Βιβλιόραµα., σ. 96 
154 Ληξουριώτης, Γιάννης (1988), «Προστατευτικός νοµοθετικός παρεµβατισµός και η εµφάνιση του 
εργατικού δικαίου στην Ελλάδα. Η περίπτωση της παιδικής εργασίας.» , στο: Γιώργος  Θ. 
Μαυρογορδάτος- Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Κρήτη: 
Πανεπιστηµιακές εκδόσεις, σ. 208 
155 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 208 
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ασχολίες (κυρίως στις πόλεις). Χρειάστηκε η νοµοθετική επέµβαση του κράτους µε 

τη θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 1834, για να τεθεί ένα όριο στην 

παιδική εργασία και ν’ αναδειχθεί η ανάγκη για προστασία της παιδικής ηλικίας156.  

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, πως στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις τα παιδιά 

αποτελούσαν για την οικογένεια κυρίως οικονοµικές µονάδες, που µε την εργασία 

τους συνέβαλλαν στην επιβίωσή της. Έτσι, δεν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την 

παιδικότητά τους, αφού έµπαιναν στην παραγωγική διαδικασία ακόµα και από την 

ηλικία των επτά µε οκτώ ετών157.  

Η παιδική εργασία χρησιµοποιούνταν ευρέως τόσο µέσα στην οικογένεια, στο 

πλαίσιο του έµφυλου καταµερισµού εργασίας158, όσο και εκτός αυτής, όταν οι 

οικονοµικές  ανάγκες ανάγκαζαν τα νεαρά µέλη της να βγουν στην αγορά εργασίας 

και να προσφέρουν ένα συµπληρωµατικό µεροκάµατο στο οικογενειακό εισόδηµα. 

Το ίδιο συνέβαινε και µε τα ορφανά παιδιά, που έκαναν κάθε είδους επάγγελµα 

προκειµένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.  

Η παιδική εργασία ακολούθησε όλους τους κοινωνικοοικονοµικούς 

µετασχηµατισµούς. Υπήρξε άλλοτε απόρροια των πολέµων (ορφανά κι 

εγκαταλελειµµένα παιδιά) κι άλλοτε συνέπεια της οικογενειακής µετανάστευσης από 

την ύπαιθρο προς την πόλη µε στόχο την εύρεση εργασίας και, γενικότερα, µιας 

καλύτερης τύχης. Άλλοτε, πάλι, τα παιδιά υπήρξαν θύµατα της ανεργίας άλλων 

µελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσε µέρος της οικονοµίας των 

αναπτυσσόµενων πόλεων και αναπτύχθηκε σχεδόν παράλληλα µε την εκβιοµηχάνιση.  

Εκτεταµένη παιδική εργασία, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, συναντάµε 

κατά την περίοδο της εκβιοµηχάνισης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι ανήλικοι 

εργάτες απορροφήθηκαν µόνο από τα εργοστάσια. Αντίθετα, παιδική εργασία 

συναντάµε σε ποικίλους τοµείς της αγοράς εργασίας είτε αυτή εµφανίζεται µε τυπική 

µορφή, όπως η µισθωτή εργασία, είτε µε άτυπες µορφές εργασίας, όπως η επαιτεία. 

Τη συναντάµε ακόµη µε τις µορφές της πλανόδιας εργατικής δύναµης159, του 

υπηρετικού προσωπικού και της µαθητείας.160 Εξίσου συχνή ήταν, σύµφωνα µε τις 

                                                 
156 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 208-209 . Επισηµαίνεται ωστόσο, πως παρά το νοµοθέτηµα αυτό 
τα παιδιά εξακολουθούσαν να εργάζονται παράλληλα µε το φοίτηση στο σχολείο, και οι θερινές ακόµα 
διακοπές θεσπίστηκαν κυρίως γιατί συνέπιπταν µε τις γεωργικές εργασίες. 
157 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 211. 
158 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π.,σ. 208-209. 
159

Λιάκος, Α. (1993), ό.π.,σ. 275-277 
160 Ρηγίνος, Μιχάλης, (2000), «Η Ελληνική Βιοµηχανία, 1900-1940», στο: Χρ. Αγριαντώνη, Ε. 
Μπουρνόβα, Κ. Παπαθανασόπουλος, Γ. Προγουλάκης, Μ. Ρηγίνος, Τζ. Χαρλαύτη, Χρ. Χατζηιωσήφ 
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σχετικές µελέτες, η αφανής εργασία, η απασχόληση δηλαδή των παιδιών στις 

δουλειές του σπιτιού και σε διάφορες άλλες εργασίες, προκειµένου να βοηθούν τα 

άλλα µέλη της οικογένειας .161 Ωστόσο η  αφανής εργασία δεν υπολογίζεται . 

Από το 1870 και µετά η παιδική εργασία έγινε πιο συστηµατική και αποτέλεσε 

αντικείµενο εντονότερης εκµετάλλευσης. Ο Γ. Ληξουριώτης αναφέρει πως η 

νοοτροπία αυτή της µεταχείρισης ή, σαφέστερα, της εκµετάλλευσης της εργασίας των 

ανηλίκων υπήρχε πάντα και µετασχηµατιζόταν ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της 

αγοράς εργασίας.162 Ως παράδειγµα αναφέρει ότι το παιδί-τσιράκι των συντεχνιών 

µετατράπηκε σε µαθητευόµενο στα διάφορα επαγγελµατικά εργαστήρια ή σε υπηρέτη 

στα εµπορικά καταστήµατα. Ωστόσο η έκταση της χρήσης της παιδικής εργασίας και 

η εκµετάλλευσή της παρέµεναν. Αναφέρει επίσης το παράδειγµα της εκµίσθωσης 

παιδιών, όπου  οι γονείς νοίκιαζαν τα παιδιά τους έναντι αµοιβής σε µεσίτες, οι 

οποίοι µε τη σειρά τους τα προωθούσαν στην αγορά εργασίας ως λούστρους και 

εφηµεριδοπώλες και ιδιοποιούνταν τα χρήµατα που κέρδιζαν. 163 Σύµφωνα µε τη Λ. 

Παπαστεφανάκη, σκληρή εκµετάλλευση υφίσταντο τα παιδιά και στις καινούριες 

βιοµηχανίες που ιδρύονταν, καθώς ήταν υποχρεωµένα ν’ ακολουθούν όλους τους 

κανονιστικούς όρους εργασίας του εργοστασίου, όπως οι ενήλικοι εργάτες.164 Ακόµα 

όµως στη µαθητεία, έναν ευρύτατα καθιερωµένο θεσµό του 19ου και του 20ού αιώνα, 

τα παιδιά πρόσφεραν  την εργασία τους αµισθί, ως ανταπόδοση για την εκµάθηση της 

τέχνης.165  

Ένα ακόµη στοιχείο που αναφέρεται από τους Κ. Φουντανόπουλο και Α. Λιάκο 

είναι ότι η παιδική εργασία παρουσίαζε ιδιαίτερα δοµικά χαρακτηριστικά που την 

έκαναν ιδιαίτερα ελκυστική για τους εργοδότες και µ’ αυτή την έννοια ανταγωνιστική 

για τους ενήλικους εργάτες. Κατ’ αρχάς, επρόκειτο για εργασία ελαστική, αφού τα 

παιδιά έµπαιναν στην αγορά εργασίας ή έβγαιναν απ’ αυτήν ανάλογα µε τις ανάγκες 
                                                                                                                                            
(διεύθυνης Βασίλης Κρεµµυδάς), Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία (18ος-29ος αιώνας) 
Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδάνος, σ. 199-201. 
161 Φουντανόπουλος, Κώστας (1999), «Μισθωτή εργασία», στο:Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία 
της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1900-1922,σ. 99 και βλέπε επίσης στο Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 277 
Αναφέρει πως τα παιδιά στο χώρο του σπιτιού ασχολήθηκαν µε συµπληρωµατικές εργασίες, ( 
µπουγάδα ράψιµο κτλ). 
162 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 208-209 
163

Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 279, βλέπε επίσης Ληξουριώτης, Γιάννης (1988) «Προστατευτικός 
νοµοθετικός παρεµβατισµό ς και η εµφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα. Η περίπτωση της 
παιδικής εργασίας.», ό.π., σ. 210.  
164 Παπαστεφανάκη, Λήδα (2002), «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…», «Εργασία και 
τεχνολογία στην ελληνική κλωστουφαντουργία. Η βιοµηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940)», 
 διδακτορική διατριβή, Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 2002, σ. 187-
188 
165 Ρηγίνος, Μιχάλης, (2000), «Η Ελληνική Βιοµηχανία, 1900-1940», ό.π., σ. 199.  
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της οικογένειας. Επίσης ήταν µια εργατική δύναµη ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, µε 

αποτέλεσµα να έχει µεγάλη ζήτηση από τους εργοδότες λόγω του χαµηλού της 

κόστους και να επηρεάζει αρνητικά τα ηµεροµίσθια των ανειδίκευτων ενηλίκων 

εργατών.166 Αποτελούσαν σχετικά πειθαρχηµένο εργατικό δυναµικό, αφενός λόγω 

ηλικίας και αφετέρου λόγω του ότι πολλά απ’ αυτά τα παιδιά εργαζόντουσαν είτε 

µαζί µε τις µητέρες τους είτε µε ολόκληρη την οικογένεια, γεγονός που τους 

δηµιουργούσε ένα αίσθηµα ασφάλειας. Η πρόσληψη ολόκληρων οικογενειών 

εµπίπτει στη στρατηγική που ακολουθούσαν κάποιες φορές οι εργοδότες, 

προκειµένου να περιορίσουν την κινητικότητα των εργατών. Σύµφωνα µε τον Κ. 

Φουντανόπουλο, η πολιτική της στρατολόγησης µητέρων µε τα παιδιά τους ή και 

ολόκληρων οικογενειών ακολουθήθηκε ιδιαίτερα στους κλάδους της υφαντουργίας 

και του καπνού στη Μακεδονία. Ιδιαίτερα στις καπναποθήκες οι οικογένειες 

αποτελούσαν µέχρι και τα τρία τέταρτα του εργατικού δυναµικού.167 Ωστόσο, η Λ. 

Παπαστεφανάκη αναφέρει πως και στο εργοστάσιο της επιχείρησης Ρετσίνα στον 

Πειραιά χρησιµοποιήθηκε η πολιτική στρατολόγησης οικογενειών. 168 Υποστηρίζει 

επίσης πως το γεγονός αυτό έκανε τα µέλη της οικογένειας να αισθάνονται πιο οικεία 

στον χώρο εργασίας τους και ν’ απολαµβάνουν µια σταθερότητα ως προς την αµοιβή 

της εργασίας.  

Η χαµηλή αµοιβή ήταν ένα ακόµα χαρακτηριστικό της παιδικής εργασίας και 

ήταν απόρροια οικονοµική και πολιτισµική, καθώς το εισόδηµα των παιδιών 

λειτουργούσε συµπληρωµατικά στο οικογενειακό εισόδηµα169. Αξίζει ακόµη να 

επισηµάνουµε πως και στην παιδική εργασία επικράτησε ο έµφυλος καταµερισµός 

εργασίας. Με βάση αυτό θα παρακολουθήσουµε πώς έχει καταγραφεί ο διαχωρισµός 

των παιδιών κατά φύλο στους χώρους εργασίας τους. 

Εκτενής χρήση παιδικής εργασίας αναφέρεται στη ναυτιλία. Τα αγόρια 

εργάζονταν ως ναυτόπουλα από µικρή ηλικία· µάλιστα, το 1875 καταγράφεται ότι το 

1/3 του εργατικού δυναµικού στα ναυπηγεία της Σύρου ήταν αγόρια. Το ίδιο γεγονός 

αποδεικνύεται µε το νόµο ΤΠ' της 24ης Οκτωβρίου 1856 «Περί απογραφής των 

                                                 
166 Φουντανόπουλος, Κώστας, (1999), «Μισθωτή εργασία», ό.π.,σ. 99-100 και βλέπε επίσης, Λιάκος, 
Α. (1993), ό.π., σ. 277. 
167 Φουντανόπουλος, Κώστας (2005), Εργασία και εργατικό κίνηµα στην Θεσσαλονίκη (1908-1936). 
Ηθική οικονοµία και συλλογική δράση στο Μεσοπόλεµο, Αθήνα: Νεφέλη, σ. 39-41, και επίσης βλέπε  
στο Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 97. 
168 Παπαστεφανάκη, Λ. (2002), ό.π., σ. 240. 
169

Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 99-100. 
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εµποροναυτικών», στον οποίο αναφέρεται ότι, για ν’ αποκτήσει  κάποιος το δίπλωµα 

ναύτου, έπρεπε να έχει συµπληρώσει την ηλικία των 16 ετών και να διαθέτει δύο 

χρόνια προϋπηρεσίας ως ναύτης. Στον ίδιο νόµο αναφερόταν πως όσα παιδιά 

ναυτολογούνταν δεν υπάγονταν στις διατάξεις του νόµου, γεγονός που αποδεικνύει το 

µέγεθος της εκµετάλλευσης της παιδικής εργασίας.170  

Ο Ληξουριώτης αναφέρει ότι, σε όλη της διάρκεια του 19ου αιώνα, τα αγόρια 

εργάζονταν σε µεγάλο ποσοστό στις λεγόµενες ευκαιριακές δουλειές ή «δουλειές του 

ποδαριού» κάνοντας διάφορα θελήµατα, πουλώντας εφηµερίδες, κάνοντας τους 

λούστρους ή τους βοηθούς σε παντοπωλεία και οινοπωλεία.171 Η απασχόληση σε 

τέτοιου είδους επαγγέλµατα ήταν, σύµφωνα µε τον Ρηγίνο, αποτέλεσµα της έλλειψης 

µόρφωσης και της µη εκµάθησης µιας τέχνης. Εισέρχονταν δε σε αυτά τα 

µικροεπαγγέλµατα στην ηλικία των 12-14 ετών.172 Σύµφωνα µε τη σχετική 

ιστοριογραφία, τα ανήλικα αγόρια εργάζονταν σε µικροβιοτεχνίες (ξυλουργεία, 

µηχανουργεία) και σε εργαστήρια. Η µαθητεία σε διάφορα εργαστήρια 

αντικατέστησε την τεχνική εκπαίδευση, αποτέλεσε κεντρική απασχόληση για τα 

παιδιά ως τα µέσα του 20ού αιώνα και θεωρήθηκε κύριος µηχανισµός παραγωγής 

ειδικευµένων εργατών, όπως αναφέρει ο Μ. Ρηγίνος.173 Εξάλλου, η εκµάθηση µιας 

τέχνης παρέπεµπε στο µοντέλο του ανεξάρτητου επαγγελµατία και γεννούσε την 

ελπίδα για κοινωνική άνοδο, κυρίαρχες αξίες την εποχή εκείνη174.  

Η παιδική εργασία χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλη έκταση και στις βιοµηχανίες. 

Ωστόσο, αναφέρεται πως, για τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους, δεν υπάρχουν 

στοιχεία που ν’ αναδεικνύουν τις πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου. Η πρώτη 

πληροφορία που διαθέτουµε αφορά το έτος 1874. Τη χρονιά αυτή καταγράφεται ότι 

σε σύνολο 7.342 βιοµηχανικών εργατών σε όλη τη χώρα οι 1.153 ήταν παιδιά κάτω 

των 14 ετών. Απ’ αυτά τα 629 ήταν αγόρια και τα 524 κορίτσια, αριθµοί ενδεικτικοί 

της έκτασης του φαινοµένου. Ανάλογα είναι και τα αναφερόµενα ποσοστά κατανοµής 

της εργασίας των παιδιών στην εποχική εργασία.175 Υψηλά ποσοστά διατηρήθηκαν 

στη βιοµηχανία, ακόµη και µετά την εφαρµογή των εργατικών νόµων, σύµφωνα µε 

τον Γ. Ληξουριώτη. Ο ίδιος υποστηρίζει πως, σύµφωνα  µε τα διαθέσιµα στοιχεία, το 

                                                 
170 Ληξουριώτης, Γιάννης (1988), «Προστατευτικός νοµοθετικός παρεµβατισµός και η εµφάνιση του 
εργατικού δικαίου στην Ελλάδα. Η περίπτωση της παιδικής εργασίας.», ό.π., σ.210. 
171 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 208. 
172 Ρηγίνος, Μ. (2000), ό.π., σ. 185. 
173

Ρηγίνος, Μ. (2000), ό.π., σ. 199-200  
174 Ρηγίνος, Μ. (2000), ό.π., σ. 199-202 
175 Ληξουριώτης Γ. (1988), ό.π., σ. 211  
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1911 τα παιδιά ηλικίας από 12 ως 18 ετών που απασχολούνταν στη βιοµηχανία ήταν 

9.532, από τα οποία 4.439 ήταν αγόρια και 5.093 κορίτσια.176  

Το µεγαλύτερο ποσοστό ανηλίκων κοριτσιών απασχολήθηκε στα 

κλωστοϋφαντουργεία, στην καπνοβιοµηχανία και στον τοµέα των ενδυµάτων.177 

Μάλιστα ο Α. Λιάκος αναφέρει πως σε µια έρευνα που έγινε στα εργοστάσια 

κλωστοϋφαντουργίας στον Πειραιά το 1921, σε σύνολο 2.000 εργατριών που 

ρωτήθηκαν, το 78% απάντησε πως είχε εισέλθει στην εργασία σε ηλικία 10 ως 12 

ετών. Υπήρχαν όµως και κορίτσια που ανέφεραν ως ηλικία εισόδου στην εργασία τα 

7-8 έτη.178 Επίσης αναφέρεται ότι ανήλικα κορίτσια εργάστηκαν και στον κλάδο των 

ενδυµάτων. Το 36,41% των κοριτσιών αυτών ήταν κάτω των 18 ετών179. Ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα απασχόλησης παιδιών καταγράφεται ότι παρουσίαζε και η 

καπνοβιοµηχανία, καθώς το καπνεµπόριο ήταν ευρέως διαδεδοµένο, κυρίως στην 

Ανατολική Μακεδονία, και απασχολούσε δεκαπέντε ως δεκαέξι χιλιάδες άτοµα. Το 

70% των εργαζοµένων στον κλάδο αυτό αποτελούνταν από ανήλικα κορίτσια, 

περίπου 16 ετών.180  

Μεγάλος αριθµός παιδιών απασχολήθηκε ως υπηρετικό προσωπικό, µε τα 

ανήλικα κορίτσια να υπερτερούν στον τοµέα αυτό. Ο Γ. Ληξουριώτης αναφέρει πως 

το 1882 υπήρχαν 2.000 υπηρέτες και 2.000 υπηρέτριες στον Πειραιά, του οποίου ο 

πληθυσµός ανερχόταν συνολικά σε 31.071 άτοµα την ίδια περίοδο. 181  

Οι συνθήκες εργασίας των παιδιών στα εργοστάσια περιγράφονται ως 

δραµατικές.182 Εσωτερικοί κανόνες δεν υπήρχαν και οι ώρες εργασίας ξεπερνούσαν 

το δεκάωρο. Στις περιπτώσεις που τα παιδιά απασχολούνταν ως µαθητευόµενα, κατά 

κανόνα αµείβονταν ελάχιστα, µε πρόσχηµα ακριβώς το ότι «µάθαιναν τη δουλειά»· 

πολλές φορές µάλιστα, πρόσφεραν δωρεάν εργασία µε ανταπόδοση την εκµάθηση 

του επαγγέλµατος.  

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι από τη δεκαετία του 1870 κι έπειτα η παιδική 

εργασία λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις. Η ανάπτυξή της συµβαδίζει µε την 

αστικοποίηση, την ανάπτυξη των πόλεων και τους ρυθµούς εκβιοµηχάνισης της 

χώρας. Πολλά από τα παιδιά, είτε ζουν οι γονείς τους είτε είναι ορφανά, 

                                                 
176 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 212. 
177 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 97  
178 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ 287  
179 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 97 
180 Λιάκος, Α. (1993), ό.π.,σ. 285-287. 
181 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 212. 
182 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 97-98 
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µεταναστεύουν από την ύπαιθρο και τα νησιά στις πόλεις προς αναζήτηση εργασίας. 

Όσα δεν απορροφήθηκαν ως εργαζόµενοι αποτέλεσαν ένα πλήθος περιπλανώµενων 

επαιτών, που ενίοτε επιδίδονταν και σε εγκληµατικές πράξεις (µικροκλοπές).  

Η ελληνική κοινωνία, και ιδίως η αστική τάξη που προσπαθούσε τότε να 

εξευρωπαϊστεί, ήρθε αντιµέτωπη µε ένα κοινωνικό φαινόµενο, που έπρεπε να 

αντιµετωπίσει άµεσα, προκειµένου ν’ αποκαταστήσει την εύρυθµη λειτουργία της. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αστική τάξη άρχισε να επιδίδεται σε φιλανθρωπικές 

πράξεις. Η φιλανθρωπία αποτελούσε δραστηριότητα που πραγµατοποιούνταν µε 

πρωτοβουλία των ιδιωτών ελλείψει κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας εκ µέρους 

του κράτους. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελούσε µια προσπάθεια ηθικής 

διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης των παιδιών αλλά και σταδιακής τους ένταξης στα 

εργοστάσια, µέχρι να επιτευχθεί η νοµοθετική ρύθµιση της παιδικής εργασίας. 

Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε πως, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

βιβλιογραφίας, το µέγεθος της παιδικής εργασίας ήταν δύσκολο να ελεγχθεί, αφού 

διαπιστώθηκε ότι πολλές φορές τα πιστοποιητικά γεννήσεως των αγοριών περιείχαν 

ανακριβή στοιχεία, διότι στο ληξιαρχείο δήλωναν συχνά πλαστές ηµεροµηνίες.  

Καταγράφεται, λοιπόν, ένας µεγάλος αριθµός ιδρυµάτων και εργαστηρίων που 

ιδρύθηκαν στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας και είχαν σκοπό τη µετατροπή των παιδιών 

σε µελλοντικό πειθαρχηµένο εργατικό δυναµικό. Ενδεικτικά, ο Α. Λιάκος αναφέρει 

πως κατά το διάστηµα 1889-1890 γράφτηκαν 1.044 µαθητές στη Σχολή Παρνασσού 

στην Αθήνα, δεκαεφτά χρόνια µετά την ίδρυσή της και στο πλαίσιο µιας προσπάθειας 

για εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση. Έντεκα απ’ αυτούς ήταν ηλικίας κάτω 

των 5 ετών, εκατόν ογδόντα πέντε ήταν 5-10 ετών, εξακόσιοι οκτώ ήταν 10-15 ετών, 

διακόσιοι εννιά ήταν 15-20 ετών και τριάντα ένας µεγαλύτεροι.183 Ως προς την 

κοινωνική σύνθεση αυτών των µαθητών της Σχολής Παρνασσού, αναφέρεται ότι τα 

751 από τα 1.044 παιδιά ήταν ορφανά. Ως προς τα επαγγέλµατα των πατέρων των 

υπολοίπων µαθητών της σχολής, αναφέρονται κυρίως αυτά του γεωργού και του 

εργάτη και ακολουθούν εκείνα του ξυλουργού, του υποδηµατοποιού κ.τ.λ.184 Η 

καταγωγή τους ήταν από τη Μεγαλόπολη, την Αθήνα, τη Μακεδονία, την Κορινθία, 

τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Ήπειρο αλλά και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού185.  

                                                 
183 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 280. 
184 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 280. 
185 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 280. 
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Αναφέρεται επίσης η σύσταση φιλανθρωπικών και φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, 

που στόχο είχαν τη διάδοση της εκπαίδευσης. Με αυτό το σκοπό αναφέρεται π.χ. η 

ίδρυση του Συλλόγου προς ∆ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων το 1869, του 

Συλλόγου υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως το 1872, της Φιλανθρωπικής Εταιρείας το 

1874 και πλήθους Κυριακών Σχολείων, πτωχοκοµείων και σχολών απόρων παίδων.186 

Αυτές είναι οι βασικές µορφές που παίρνει η φιλανθρωπική δραστηριότητα της 

αστικής τάξης. Λεπτοµερέστερα θα γίνει λόγος γι’ αυτήν στο οικείο κεφάλαιο της 

εργασίας.  

 

 

4.β Νοµοθετική ρύθµιση της παιδικής εργασίας 
 

Η έκταση του φαινοµένου της παιδικής εργασίας και οι ακατάλληλες συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ήταν υποχρεωµένα να εργάζονται τα παιδιά έκαναν επιτακτική 

την ανάγκη για επέµβαση της πολιτείας. Η παιδική εργασία ήταν η πρώτη µορφή 

εργασίας που δέχτηκε νοµοθετική ρύθµιση, έπειτα από διεκδικήσεις συλλόγων της 

εποχής για καλύτερες συνθήκες εργασίας και υψηλότερες αµοιβές, αλλά και 

συνδικαλιστικών οµάδων, οι οποίες διεκδικούσαν τη θέσπιση εργατικής νοµοθεσίας, 

προκειµένου να ρυθµιστούν ζητήµατα όπως η εξαθλίωση των εργαζοµένων και οι 

άσχηµες συνθήκες εργασίας.  

Η προστασία της παιδικής εργασίας δεν πήρε τη µορφή ειδικού αιτήµατος, αλλά 

εντάχθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας 

για όλους τους εργαζοµένους. Ας δούµε, όµως, αναλυτικότερα το διεκδικητικό 

πλαίσιο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες αναφορές: Σύµφωνα µε τον Γ. Ληξουριώτη, η 

πρώτη αναφορά στην ανάγκη για προστασία της παιδικής εργασίας έγινε το 1877 από 

τον ∆ηµοκρατικό Σύλλογο Πάτρας.187 Ακολούθησε ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός 

Σύλλογος του Σταύρου Καλλέργη,188 που διατύπωσε ως βασικό αίτηµα, το 1893, τον 

περιορισµό της παιδικής και της γυναικείας εργασίας, για ν’ ακολουθήσουν οι 

                                                 
186

Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 280-288.  
187 Κορδάτος, Γιάννης (1972), Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήµατος, Αθήνα:Μπουκουµάνη, 
σ.46, Ο ∆ηµοκρατικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1877 στην Πάτρα από από Πατρινούς Σοσιαλιστές µε 
αναρχικές ιδέες.Αναφέρεται ως µια δραστήρια οµάδα και είχε διασυνδέσεις µε τις σοσιαλιστικές 
οργανώσεις της Ευρώπης. 
188 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 57. Ο Σταύρος Καλλέργης ήταν σοσιαλιστής, φοιτητής του 
Πολυτεχνείου µε επαναστατική δράση. Το 1890 ίδρυσε τον Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο και 
εξέδωσε και την εφηµερίδα «Σοσιαλιστής». 
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∆ιεθνείς Σοσιαλιστές µε το ριζοσπαστικό αίτηµα για πλήρη απαγόρευση της παιδικής 

εργασίας.189 Αναφορά στο ίδιο θέµα γινόταν και στο πρόγραµµα του Συνδέσµου των 

Εργατικών Τάξεων το 1909 (Άρθρο 3, «Περί της απαγόρευσης της υπερβολικής 

εργασίας των παιδιών»). 190  

Από συνδικαλιστικής πλευράς, πρώτη φορά τέθηκε θέµα για την παιδική εργασία 

το 1906. Ο Εργατικός Σύνδεσµος Πάτρας καθώς και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας είχαν 

πιο ενεργό ρόλο στη διεκδίκησή του περιγράφοντας το πρόβληµα και δίνοντας 

συγκεκριµένα στοιχεία τόσο για την παιδική εργασία όσο και γενικότερα για το 

εργατικό ζήτηµα· κατάφεραν µάλιστα, όπως αναφέρεται, το αίτηµά τους να 

συζητηθεί στη Βουλή.191 Γενικότερα, το αίτηµα για τη θέσπιση εργατικής νοµοθεσίας 

ήταν διάχυτο, ιδιαίτερα από το 1909 κι έπειτα, όταν ψηφίστηκε ο πρώτος 

προστατευτικός για την εργασία νόµος, που καθιέρωνε την Κυριακή ως αργία.192 

Ιδιαίτερη µνεία στις συνθήκες της παιδικής εργασίας έγινε από το Εργατικό Κέντρο 

Αθηνών µε υπόµνηµα προς τη Β' ∆ιπλή Αναθεωρητική Βουλή, το 1910.193 

Έπειτα από τις παραπάνω διεκδικήσεις, ψηφίστηκε ο πρώτος νόµος που 

αναφερόταν στην παιδική εργασία, Νόµος ΓΦΚ∆ (3525)/19-1-1910 «Περί 

µεταλλείων»). Το νοµοθέτηµα αυτό απαγόρευε τη νυχτερινή εργασία των γυναικών 

και των ανήλικων κοριτσιών, όχι όµως και των αγοριών. Ακόµη απαγόρευε να 

εργάζονται παιδιά κάτω των 12 ετών στα µεταλλεία.194 Το νοµοθέτηµα αυτό, 

σύµφωνα µε την καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, παρά τα όσα θέσπιζε, 

δεν άλλαξε καθόλου τις συνθήκες εργασίας των παιδιών στα µεταλλεία.195  

Οι µελετητές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Βενιζέλου αντιµετωπίζοντας 

θετικά τα αιτήµατα των εργατών, αλλά και για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας, 

προχώρησε στη θέσπιση εργατικών νόµων, αφού πρώτα ψήφισε το νόµο 3932/12-11-

1911 «Περί συστάσεως τµήµατος εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας». Στη συνέχεια 

                                                 
189 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π. ,σ. 212-214  
190 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 149-151. Αναφέρει επίσης ο Κορδάτος ότι και αυτό το πρόγραµµα 
έµεινε απλά στα χαρτιά διότι η εργατική τάξη δεν είχε αποκτήσει ακόµα συνείδηση, και ούτε ήταν 
οργανωµένη συνδικαλιστικά έτσι ώστε να µπορεί να διεκδικεί µε πλειοψηφία και πολιτικό λόγο.. 
Επίσης βλέπε στο άρθρο Ληξουριώτης, Γιάννης (1988) «Προστατευτικός νοµοθετικός παρεµβατισµός 
και η εµφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα. Η περίπτωση της παιδικής εργασίας.»,ό.π.,213. 
Επίσης, σηµειώνει ο Γ. Ληξουριώτης  πως εντύπωση παρουσιάζει το γεγονός, ότι δεν γίνεται καµία 
αναφορά ούτε στο πρόγραµµα του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών ούτε στον Σοσιαλιστικό Όµιλο της 
Ελληνικής Νεολαίας για την παιδική εργασία, σ. 213. 
191

Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 213.   
192 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 214. 
193 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 214-215 . 
194 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 215   
195

Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 215  
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ψήφισε τον πρώτο στην ελληνική ιστορία εργατικό νόµο, που αφορούσε γενικά 

θέµατα εργατικής νοµοθεσίας (Νόµος 3934/19-21/11/1911, «Περί υγιεινής και 

ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας»). Κατόπιν ψήφισε ειδικό νόµο για 

την παιδική εργασία, τον ∆ΚΘ' 4029, 24 Ιανουαρίου/ 4 Φεβρουαρίου 1912, «Περί 

εργασίας γυναικών και ανηλίκων».196 Ο νόµος αυτός απαγόρευε την πρόσληψη 

παιδιών κάτω των 12 ετών, περιόριζε τις ώρες εργασίας ανάλογα µε την ηλικία, 

επαναλάµβανε την καθιέρωση της Κυριακής ως αργίας, καθιέρωνε ενδιάµεσες 

παύσεις στην εργασία, απαγόρευε τη νυχτερινή εργασία σε παιδιά κάτω των 18 ετών 

και καθιστούσε υποχρεωτική τη φοίτηση στο δηµοτικό.197 Επίσης, όσον αφορά την 

απασχόληση παιδιών σε επαγγέλµατα εκτός εργοστασίου, έθετε όριο τα 14 χρόνια, 

εξαιρώντας, ωστόσο, από τη ρύθµιση αυτή τους εφηµεριδοπώλες και τους λούστρους, 

επαγγέλµατα που ασκούνταν κατά κανόνα από παιδιά. Με τον τρόπο αυτό, ο νόµος 

δηµιουργούσε διακρίσεις.198 Λίγο αργότερα, αναφέρεται ότι απαγορεύτηκε και η 

εργασία στους εφήβους κάτω των 16 ετών για τα αγόρια και κάτω των 18 ετών για τα 

κορίτσια, τα οποία εργάζονταν στα υφαντουργεία, στα κλωστήρια και στην πιλοποιία. 

Το γεγονός αυτό προκάλεσε µεγάλη αντίδραση, καθώς τα εργοστάσια αυτά 

απασχολούσαν κατά κύριο λόγο ανήλικα κορίτσια.199 Τέλος, καταγράφονται ακόµη 

δύο νόµοι, οι οποίοι αναφέρονταν αποκλειστικά στη βιοµηχανία και κυρώθηκαν από 

διεθνείς συµβάσεις. Πρόκειται για το νόµο 2271/25 Ιανουαρίου - 1 Ιουλίου 1920 

«Περί  καθορισµού κατώτατου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιοµηχανικάς 

εργασίας». Ο νόµος αυτός έθετε ως κατώτατο ηλικιακό όριο για την παιδική εργασία 

τα 14 έτη και ο Νόµος 2272/1920 «περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη 

βιοµηχανία».200 . 

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι κατά τη βενιζελική περίοδο 

έγινε µια γενική προσπάθεια κρατικής παρέµβασης µέσω της θέσπισης εργατικής 

νοµοθεσίας, η οποία έθετε ένα γενικό πλαίσιο για την εύρυθµη λειτουργία της 

εργασίας και ειδικότερα της παιδικής εργασίας, την οποία εξετάζουµε. Πρόκειται, 

ωστόσο, για νόµους και διατάγµατα, που σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις των 

                                                 
196 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 216-218. Επίσης βλέπε, Λιάκος, Αντώνης (1993), ό.π., σ. 282, ο 
οποίος αναφέρει ότι το σκεπτικό του νόµου δεν είναι µόνο κοινωνικός αλλά και εθνικός , «τα παιδιά 
που εργάζονται από µικρά δεν αναπτύσσονται σωστά µε αποτέλεσµα να γίνουν ασθενικοί πολίτες και 
ανίκανοι στρατιώτες». 
197 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 216-218 
198 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 216-218 
199 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 217 
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Ληξουριώτης, Γ. (1988, ό.π., σ. 218   
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µελετητών δεν εφαρµόστηκαν ποτέ. Τα αίτια της µη εφαρµογής τους σχετίζονται 

τόσο µε το περιεχόµενο των νόµων αυτών όσο και  µε το πλαίσιο εφαρµογής τους. Ο 

Γ. Ληξουριώτης αναφέρει ότι οι γενικές ρυθµίσεις δεν εφαρµόστηκαν ούτε τότε ούτε 

και µετά από 10 χρόνια, σύµφωνα µε µια έκθεση του Σώµατος των Επιθεωρητών 

Εργασίας.201 Στην έκθεση αυτή αναφερόταν ότι η πολιτεία δεν διέθετε τους 

κατάλληλους διοικητικούς µηχανισµούς εφαρµογής και ελέγχου, που θα µπορούσαν 

να στηρίξουν αυτά τα µέτρα. Ωστόσο ο Γ. Ληξουριώτης υποστηρίζει ότι οι ίδιοι οι 

νόµοι ήταν ασαφείς και έθεταν πλήθος εξαιρέσεων, µε αποτέλεσµα συχνά να 

αναιρείται η ίδια η ουσία τους.202 Για παράδειγµα, αναφέρει πως αρκούσε η επίκληση 

από τον εργοδότη σώρευσης εργασίας για να καταστρατηγηθεί το ωράριο 

εργασίας.203 Εξάλλου, ο νόµος είχε σηµαντικά κενά. Για παράδειγµα, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, απέκλειε από την προστασία του τα παιδιά κάτω των 14 ετών που 

εργάζονταν ως πωλητές εφηµερίδων .204 Όµως, ακόµα και το ίδιο το Σώµα των 

Επιθεωρητών Εργασίας, το οποίο είχε συσταθεί για να περιφρουρεί την εργατική 

νοµοθεσία, θεωρήθηκε ότι δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευµένο, όπως άλλωστε δεν 

ήταν και τα αστυνοµικά όργανα. Αναφέρεται πως οι αστυνοµικοί δεν γνώριζαν το 

περιεχόµενο των σχετικών νόµων και ως εκ τούτου δεν είχαν διάθεση για έλεγχο.205 

 Τα προαναφερθέντα µέτρα γέννησαν αντιδράσεις, τόσο από την πλευρά των 

εργοδοτών όσο και από την πλευρά των γονιών των εργαζόµενων, καθώς η εργασία 

των παιδιών τους ήταν γι’ αυτούς θέµα επιβίωσης όλης της οικογένειας. Σύµφωνα µε 

τον Α. Λιάκο, στα προστατευτικά µέτρα αντέδρασαν και τα ίδια τα παιδιά, διότι 

καθώς ο νόµος έθετε όριο ηλικίας για την είσοδο στην αγορά εργασίας, πολλά από 

αυτά δεν µπορούσαν να εργαστούν. Η αντίδραση αυτή οδήγησε σε διαµαρτυρία µιας 

οµάδας παιδιών έξω από τη Νοµαρχία Πατρών.206  

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι το πρόβληµα της εφαρµογής εργατικών νόµων 

οφειλόταν τόσο στην αναποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού όσο και στην 

ίδια την κοινωνία, η οποία έδειχνε ότι δεν ήταν έτοιµη να τους αποδεχθεί. Μπορούµε 

να υποθέσουµε, συνεπώς, ότι η πρακτική της πρώιµης ένταξης στην αγορά εργασίας 

                                                 
201 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 222 και βλέπε επίσης στο Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 285 Ο οποίος 
αναφέρει ότι υπήρξε τεράστιο χάσµα µεταξύ νόµου και κοινωνίας , το οποίο ξεπεράστηκε µε την µη 
εφαρµογή του νόµου. 
202 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 219-220 
203 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 219 
204 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 219. 
205 Ληξουριώτης, Γ. (1988), ό.π., σ. 220 
206

Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 287-289 
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εξακολουθούσε να είναι και αναγκαία και ισχυρή. Παράλληλα, η επιβίωση, ευρύτερα 

στα λαϊκά στρώµατα, της παραδοσιακής νοοτροπίας απέναντι στην παιδική ηλικία 

δεν διευκόλυνε, ώστε οι νόµοι αυτοί να γίνουν αποδεκτοί και εφαρµόσιµοι. Έτσι, η 

προστατευτική αυτή νοµοθεσία βρήκε την κοινωνία οικονοµικά, κοινωνικά και 

πολιτισµικά απροετοίµαστη.  
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5. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

5 α. Οι γυναίκες εργάτριες 
 

Κοινωνιολογικές και ιστορικές µελέτες έχουν τονίσει το ρόλο που παίζουν οι 

γυναίκες ως εργάτριες σε κοινωνίες υπό µετασχηµατισµό, λόγω των οικονοµικών και 

κοινωνικών συνθηκών και της εκβιοµηχάνισης. Οι µελέτες αυτές εστιάζουν στο ρόλο 

που κλήθηκαν να παίξουν οι γυναίκες είτε ως τµήµα ενός οικονοµικού συστήµατος 

που επέβαλε νέους όρους στην αγορά εργασίας είτε ως τµήµα του κοινωνικού 

συνόλου.  

Σύµφωνα µε τη σχετική ιστοριογραφία, δεν υπάρχουν οι µαρτυρίες των ίδιων των 

εργατριών, έτσι ώστε να µπορέσουµε να σχηµατίσουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα 

για αυτές, τον 19ο αιώνα. Επίσης τα ποσοτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν εδώ, 

σύµφωνα µε τους µελετητές που τα επεξεργάστηκαν, δεν έχουν την πληρότητα που 

θα περίµενε κανείς. Σύµφωνα µε την Έ.Αβδελά, οι στατιστικές πληροφορίες που 

αφορούν στην επαγγελµατική δραστηριότητα των γυναικών το 19ο αιώνα είναι 

αποσπασµατικές.207 Σε ότι αφορά, λόγου χάριν, τις απογραφές, υπάρχει η πιθανότητα 

πολλές γυναίκες να µην δηλώνονταν καθόλου. Εξάλλου, όπως αναφέρει η παραπάνω 

ιστορικός, έχουν διαπιστωθεί διαφορές ανάµεσα στους καταλόγους της απογραφής 

και στην επίσηµη έκδοσή τους, γεγονός από το οποίο προκύπτουν απώλειες 

δεδοµένων.208  

Η είσοδος των γυναικών στις µισθωτές σχέσεις εργασίας αναµφισβήτητα άλλαξε 

τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, η οποία διατηρούσε σε µεγάλο 

βαθµό την παραδοσιακή νοοτροπία. Η Έ. Αβδελά αναφέρει ότι η είσοδος των 

γυναικών στη µισθωτή εργασία είναι γεγονός ιστορικά προσδιορισµένο.209 Πιο 

                                                 
207 Αβδελά, ΄Εφη (1990), ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού Καταµερισµός εργασίας κατά φύλα στον 
δηµόσιο τοµέα, 1908-1955, Αθήνα: Ιδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, σ. 18. 
208 Αβδελά, Έ. (1990), όπ., σ. 18 Επίσης βλέπε στο Σαλίµπα, Ζ. (2003) σελ 19-21. Η Σαλίµπα τονίζει 
επίσης την δυσκολία στην πραγµατική αποτίµηση της γυναικείας εργασίας, λόγω ελλιπούς 
καταγραφής των ποσοτικών στοιχείων. ∆εν µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ των απογραφών γιατί 
υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια κατάταξης του πληθυσµού στις επαγγελµατικές κατηγορίες: σ.  10-21. 
209  Αβδελά, Έφη (1987), «Μισθωτές σχέσεις και φυλετικός καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα : 
Οι γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα, στο πρώτο µισό του 20ο αιώνα», Μνήµων 11 (1987), σ. 
234-246. Πρβλ. Αβδελά, Έ. (1990), όπ., σ. 16-17. 
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συγκεκριµένα, συνιστά το αποτέλεσµα της επικράτησης του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής και του διαχωρισµού του τόπου κατοικίας από τον εργασιακό χώρο.   

Πράγµατι, αν ανατρέξουµε στις αγροτικές κοινωνίες του παρελθόντος, θα 

διαπιστώσουµε ότι οι γυναίκες πάντα δούλευαν. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 

δούλευαν σε συνθήκες κατά τις οποίες η οικογένεια αποτελούσε βασική παραγωγική 

µονάδα, στο πλαίσιο της οποίας υπήρχε ένας απόλυτος κατά φύλα καταµερισµός της 

εργασίας. Οι ρόλοι των δύο φύλων ήταν αυστηρά διαχωρισµένοι. Οι γυναίκες, εκτός 

από την εργασία τους στους αγρούς ή, εποχιακά, στη βιοτεχνία της υπαίθρου 

(οικοτεχνική ή σε εργαστήρια), αναλάµβαναν την ανατροφή των παιδιών, τη 

φροντίδα του σπιτιού και του κήπου, εργασίες που ασκούνταν στο χώρο του οίκου.210 

Ωστόσο, µετασχηµατισµοί όπως η εκβιοµηχάνιση και η αστικοποίηση, δηµιούργησαν 

τις συνθήκες εκείνες που τις ώθησαν µε νέους όρους στην αγορά εργασίας, µε όρους 

καθαρά µισθωτής εργασίας, αλλά και στο δηµόσιο χώρο, ο οποίος στις παραδοσιακές 

κοινωνίες δεν διαχωριζόταν σαφώς από µια συγκροτηµένη ιδιωτική «σφαίρα».  

Η αθρόα είσοδος των Ελληνίδων στη µισθωτή εργασία συνδέεται επίσης µε τις 

διαδικασίες αστικοποίησης και εκβιοµηχάνισης. Είναι ενδεικτικό ότι οι εργάτριες 

καταγράφονται στην απογραφή του 1870, σε µια περίοδο, δηλαδή, στην οποία 

τοποθετούνται, όπως είδαµε, οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης της χώρας. Αυτό, 

βέβαια, δεν σηµαίνει ότι τότε εργάστηκαν επαγγελµατικά για πρώτη φορά οι 

γυναίκες. Εργάζονταν ήδη κατά την προβιοµηχανική περίοδο ως µαίες και 

υπηρέτριες.211  Στην απογραφή του 1861 αναφέρεται ότι οι υπηρέτριες ήταν 7.724 (σε 

σύνολο 12.561 ατόµων που ασκούσαν το υπηρετικό επάγγελµα) και οι µαίες 832. Το 

1870 οι υπηρέτριες αυξήθηκαν σε 10.808 (σε σύνολο 17.842 υπηρετών), ενώ οι µαίες 

καταγράφονται σε 769. Το 1879 οι  υπηρέτριες ήταν 15.598 (σε σύνολο 25.437 

υπηρετών) και οι µαίες 820212. Αναφέρεται ότι το 1870 λειτουργούσε στον Πειραιά 

ολόκληρη αγορά υπηρετικού προσωπικού. Σύµφωνα µε την Ε. Βαρίκα, το υπηρετικό 

επάγγελµα στα τέλη της δεκαετίας του 1880 «θηλυκοποιήθηκε»213 και αυξήθηκε µε 

γρήγορους ρυθµούς. Η ιστορικός υποστηρίζει ότι η αυξηµένη ζήτηση για υπηρέτριες 

                                                 
210 Χρονάκη, Ζιώγα (1999), «Εργαζόµενες γυναίκες. Η είσοδος των γυναικών στην µισθωτή εργασία 
(1950-1940)», Καθηµερινή Επτά ηµέρες (1999), σ. 25  
211 Σαλίµπα ,Ελισάβετ (2003), Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και στη βιοτεχνία (1870-
1922) ,Αθήνα: ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ-ΚΝΕ/ΕΙΕ, σ. 36 
212 Αβδελά, Έ. (1990), όπ., σ. 18. 
213 Βαρίκα, Ελένη (1996), Η εξέγερση των Κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 
1833-1907, Αθήνα: Κατάρτι 2η Εκδ., σ. 125-126 
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δηµιούργησε ένα γυναικείο κύµα αστυφιλίας, καθώς η ανάπτυξη της βιοµηχανίας 

ήταν µικρή για ν’ απορροφήσει τις γυναίκες της υπαίθρου. Βέβαια, η «προτίµηση» 

στο επάγγελµα αυτό άπτεται και θεµάτων νοοτροπίας της εποχής. Αναφέρεται πως το 

επάγγελµα αυτό δηµιουργούσε ένα αίσθηµα ασφάλειας στους γονείς νεαρών 

κοριτσιών που κατάγονταν από ορεινές και νησιωτικές περιοχές, γιατί ήθελαν οι 

κόρες τους να βρίσκονται υπό τον έλεγχο µιας άλλης οικογένειας. Ενίοτε, µάλιστα, η 

οικογένεια αυτή τους έδινε µισθό ή αναλάµβανε «να τις αποκαταστήσει» 

προικίζοντας και παντρεύοντάς τις. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το επάγγελµα της 

υπηρέτριας είχε πάρει µεγάλη έκταση, ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Ο πρώτος κλάδος που στον οποίο παρατηρήθηκε η ένταξη των γυναικών στο 

εργοστασιακό σύστηµα ήταν τα µεταξουργεία το 1844. Όπως αναφέρει η Ζ. Σαλίµπα, 

από το 1870 ακολούθησε η πρόσληψη γυναικών σε υφαντουργεία, κλωστήρια 

βάµβακος και εργοστάσια παραγωγής χαρτιού. Αργότερα το 1909 περίπου, µεγάλο 

ποσοστό εργατριών απασχολήθηκε στην  καπνοβιοµηχανία. Σύµφωνα µε τους 

µελετητές, όπως ήδη αναφέραµε (βλ. εδώ «Αγορά Εργασίας»), οι γυναίκες 

συγκεντρώθηκαν κυρίως στις µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, άνω των 25 ατόµων, 

λόγω της εκµηχάνισης και του καταµερισµού εργασίας. Οι βιοµηχανίες αυτές, κυρίως 

οι κλάδοι υφαντουργίας και βιοµηχανίας καπνού  ζητούσαν ανειδίκευτο προσωπικό 

για να επιβλέπει τις µηχανές και πιο κατάλληλες γι’ αυτή τη δουλειά θεωρήθηκαν οι 

γυναίκες. Η τεχνογνωσία ήταν προνόµιο των ανδρών. 214  

Οι πρώτες εργάτριες, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, εµφανίστηκαν το 1836. Το 

1860215 άρχισαν να εργάζονται στα µεταξουργεία της Σπάρτης και της Μεσσήνης, 

στα υφαντήρια µεταξωτών του Κ. ∆ουρούτη, στο µεταξουργείο του Ι. 

Κωνσταντουλάκη στην Ύδρα, στο µεταξουργείο του Λ. Ράλλη στον Πειραιά, το 

πρώτο ατµοκίνητο στο είδος του, για το οποίο αναφέρεται ότι το 1844 απασχολούσε 

ήδη 40 εργάτριες, ενώ το 1847 µεταξύ των εκατό περίπου ατόµων που 

απασχολούνταν εκεί, τα περισσότερα ήταν άπορα κορίτσια.216 Το 1855 ιδρύθηκε 

στην Αθήνα το πρώτο ατµοκίνητο µεταξουργείο µε την επωνυµία «Αθανάσιος Γ. 

∆ουρούτης και Σία», στο οποίο απασχολούνταν 250-260 νεαρές κοπέλες. 217 Το 

1867-1868, όταν ήρθαν στον Πειραιά µετανάστες/πρόσφυγες από την Κρήτη, ο 

                                                 
214 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 31-120  
215 Παστεφανάκη, Λήδα (1999), «Στα καπνοµάγαζα, στα υφαντουργεία. Εργάτριες στην Ελληνική 
βιοµηχανία:από το σπίτι στην µισθωτή εργασία», Καθηµερινή επτά ηµέρες (1999), σ. 5 
216

Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 63.  
217 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 63-64.  
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γυναικείος πληθυσµός απασχολήθηκε στα νηµατουργεία εξαιτίας της παράδοσης που 

είχε η Κρήτη στις υφαντικές τέχνες. Αρχικά εργάστηκαν στο νηµατουργείο του 

Κρητικού Αθανάσιου Βολονάκη το 1869. Η κίνησή του αυτή προβλήθηκε από τον 

Τύπο  ως πράξη φιλανθρωπίας. 218 

 Η µεγαλύτερη, όµως, συµµετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία 

καταγράφηκε στην αρχή της εκβιοµηχάνισης, το 1870, όταν ιδρύθηκαν τα πρώτα 

ατµοκίνητα εργοστάσια βαµβακουργίας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονταν 

στον Πειραιά.219 Το µέγεθος της γυναικείας απασχόλησης γίνεται αισθητό, αν δούµε 

την απογραφή εργατριών του 1870. Σε σύνολο 556.507 εργαζοµένων οι 22.665 ήταν 

άνδρες και οι 5735 γυναίκες. Στην απογραφή του Α. Μανσόλα (1875), αναφέρει η Ζ. 

Σαλίµπα, τα κορίτσια αποτελούσαν το 7,13% και οι γυναίκες το 16,75% του συνόλου 

των εργαζοµένων που απασχολούταν στη βιοµηχανία. Αν εξετάσουµε το γυναικείο 

εργατικό δυναµικό ανά κλάδο, θα δούµε ότι το 46,46% (γυναίκες και κορίτσια) 

εργαζόταν στα µεταξουργεία και το 34,66% στα βαµβακοκλωστήρια. Ωστόσο, όπως 

επισηµαίνει η Σαλίµπα, στη συγκεκριµένη απογραφή δεν είχαν καταγραφεί τα όρια 

των ηλικιών των δύο φύλων. Εποµένως, δεν γνωρίζουµε σε ποια ηλικία εισέρχονταν 

οι γυναίκες  στη µισθωτή εργασία.220  

Τα παραπάνω ποσοτικά δεδοµένα είναι, πράγµατι, ενδεικτικά του µεγέθους της 

γυναικείας εργασίας και του µεγέθους της απασχόλησης σε ορισµένους κλάδους κατά 

την πρώτη δεκαετία της εκβιοµηχάνισης. Το 1875 αναφέρεται ότι στα 

κλωστοϋφαντουργεία απασχολούνταν 696 άνδρες και 1.632 γυναίκες.221 

Αναλυτικότερα, καταγράφεται ότι, από το παραπάνω σύνολο του γυναικείου 

εργατικού δυναµικού, το 37,3% εργαζόταν στα βαµβακοκλωστήρια, το 50,1% στα 

µεταξουργεία, το 21% στα εκκοκκιστήρια και το 11,3% στα υφαντουργεία.222 

Καθώς προχωρούσε η εκβιοµηχάνιση, άνοιγαν νέα εργοστάσια διευρύνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την παραγωγική διαδικασία. Αναφέρεται ότι το 1882 

λειτουργούσαν οκτώ εργοστάσια βαµβακουργίας στον Πειραιά, όπου απασχολούνταν 

1.316 εργάτριες. Ο αριθµός αυτός των εργατριών της βαµβακουργίας αντιστοιχεί στο 

65,8% του συνόλου των 2.000 γυναικών που απασχολούνταν στη βιοµηχανία του 

                                                 
218 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 44-45 
219

Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 63-64 Στον Πειραιά αναφέρεται ότι λειτούργησαν εννέα ατµοκίνητα 
εργοστάσια κλωστουφαντουργίας. 
220 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 23-24. 
221 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 64. 
222

Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 64-65. 
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Πειραιά.223 Η υψηλή συµµετοχή του γυναικείου προσωπικού σε ορισµένους κλάδους 

της βιοµηχανίας την περίοδο αυτή έχει αποδοθεί στην πολιτική του Τρικούπη. Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι η τρικουπική πολιτική όσον αφορά τα έργα υποδοµής 

κατά τη δεκαετία 1880-1890 απορρόφησε µεγάλο αριθµό ανδρών εργατών. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα η ζήτηση εργατικών χεριών σε ορισµένους κλάδους της βιοµηχανίας 

να καλυφθεί από γυναικείο εργατικό δυναµικό. Αναφέρεται µάλιστα ότι οι γυναίκες 

έπιαναν δουλειά στα εργοστάσια σε µικρή ηλικία, στοιχείο ενδεικτικό της 

οικονοµικής τους ανέχειας.  

Για τη βιοµηχανική απογραφή του 1907, αναφέρεται ότι προσδιόριζε µεν την 

επαγγελµατική διάρθρωση του εργατικού πληθυσµού, όµως χρησιµοποιούσε χωρίς 

διάκριση τους όρους «βιοµηχανία» και «βιοτεχνία», στοιχείο που έχει ερµηνευτεί ως 

αποτέλεσµα της συνύπαρξης της παραδοσιακής βιοτεχνίας της υπαίθρου µε τη 

βιοµηχανία των πόλεων. Έτσι, στη βιοτεχνία καταγράφτηκαν 189.442 άτοµα από τα 

οποία 165.618 ήταν άνδρες και 23.824 γυναίκες. Η γυναικεία εργασία υπερτερούσε 

σε σχέση µε την ανδρική σε τοµείς όπως η υφαντουργία. Μάλιστα στην 

υποκατηγορία «υφαντές, εριουργοί, µεταξουργοί, νηµατουργοί, ξάντες» 

απασχολούνταν 2.050 άνδρες και 3.929 γυναίκες. Την περίοδο αυτή µεγάλος αριθµός 

γυναικών εργαζόταν και στον κλάδο της ραπτικής: 10.124 γυναίκες και 8.145 άνδρες. 

Αξιοσηµείωτο είναι το ότι ο ίδιος κλάδος ήταν βασικά ανδροκρατούµενος σε 

διάφορες περιοχές της περιφέρειας, όπως η Καλαµπάκα, η επαρχία Φαρσάλων, η 

Καρδίτσα λόγω γεωγραφικών και πολιτισµικών παραγόντων.224  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζει η Ζ. Σαλίµπα, στη βιοµηχανική 

απογραφή του 1920 σε σύνολο 3.571 εργατών, οι γυναίκες ήταν 1.419 και οι άνδρες 

2.152 (ποσοστά 39,75% και 60,25% αντίστοιχα). Οι γυναίκες στην υφαντουργία 

αντιπροσώπευαν το 29,1% του συνόλου των εργαζοµένων στη βιοµηχανία. Στη 

βιοµηχανία ενδυµάτων αντιπροσώπευαν το 24,52%, στη βιοµηχανία καπνού το 

13,97% και στη βιοµηχανία τροφίµων το 13,97%.225 Πάντως, το µεγαλύτερο ποσοστό 

γυναικείου εργατικού δυναµικού εργαζόταν στις µεγάλες επιχειρήσεις, που 

απασχολούσαν από 25 άτοµα και πάνω. Τα υψηλότερα ποσοστά εργατριών σε 

µεγάλες επιχειρήσεις καταγράφηκαν στην υφαντουργία (44,72%) και στην 
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καπνοβιοµηχανία (21,31%).226 Από γεωγραφική άποψη, το µεγαλύτερο ποσοστό 

εργαζοµένων γυναικών καταγράφηκε στην Αττική - Βοιωτία (39,09%) και στο νοµό 

Θεσσαλονίκης (16,60%).  

Σηµαντικές είναι επίσης οι διαπιστώσεις που κάνει η Ζ. Σαλίµπα σε σχέση µε την 

ηλικία των εργατριών, διαπιστώσεις που µας επιτρέπουν ν’ αποκτήσουµε και µια 

εικόνα της γυναικείας παιδικής εργασίας. Η ιστορικός αναφέρει ότι, σύµφωνα µε την 

απογραφή του 1920,227 στο σύνολο των εργαζοµένων γυναικών το 47,02% ήταν κάτω 

των 18 ετών και το 57,93% άνω των 18. Ως προς τους διάφορους κλάδους 

απασχόλησης, ηλικία άνω των 18 ετών είχε το 36,20% των εργατριών στην 

υφαντουργία, το 26,02% των εργατριών στη βιοµηχανία ενδυµάτων και το 23,20% 

των εργατριών στη βιοµηχανία χάρτου. Ηλικία άνω των 18 ετών αναφέρεται ότι είχε 

το 48,06% των εργατριών στην υφαντουργία, το 38,95% στην καπνοβιοµηχανία και 

το 24,86% στη βιοµηχανία ενδυµάτων.  

Ας δούµε τώρα τα κυριότερα χαρακτηριστικά κάποιων κλάδων ως προς τη 

γυναικεία εργασία. Αναφέρεται πως ένας από τους κλάδους που συγκέντρωνε µεγάλα 

ποσοστά γυναικείου εργατικού δυναµικού ήταν η βιοµηχανία χάρτου. Το 1920, οι 

επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν µεγάλο ποσοστό νεαρών κοριτσιών. Το 75% ήταν 

ηλικίας κάτω των 18 ετών, στοιχείο που µαρτυρά τη ζήτηση του συγκεκριµένου 

κλάδου για ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό χωρίς διαφοροποιήσεις, όπως γινόταν 

στην υφαντουργία, αναφέρει η Ζ. Σαλίµπα. Η ζήτηση λοιπόν αυτή καλύφθηκε από 

ανήλικα κορίτσια228.  

Ο κλάδος της πιλοποιίας αναφέρεται ότι συνδεόταν µε τον εξευρωπαϊσµό της 

χώρας. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1907, 881 γυναίκες απασχολούνταν στην 

πιλοποιία, από τις οποίες οι 613 στην Αθήνα, όπως αναφέρει η Ζ. Σαλίµπα. Το 1886 

ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο στην Αθήνα, στην Καπνικαρέα. Το 1904 ιδρύθηκε το 

εργοστάσιο του Ηλία Πουλόπουλου στα Πετράλωνα µε την επωνυµία «Ελληνική 

Βιοµηχανία Πιλοποιίας Ηλία Πουλόπουλου και υιού».229 Ο συγκεκριµένος κλάδος 

παρουσίαζε ορισµένες ιδιαιτερότητες. Πρώτον, χαρακτηριζόταν από περιοδική 

ανεργία, η οποία µπορούσε να φτάσει τους έξι µε οκτώ µήνες. Το γεγονός αυτό 

καθόριζε τις γενικότερες συνθήκες εργασίας. ∆εύτερον, υπήρχε µια σηµαντική 

διαφοροποίηση όσον αφορά τη γυναικεία εργασία: σε αντίθεση µε ό, τι ίσχυε για τις 
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εργαζόµενες άλλων κλάδων, οι εργάτριες πιλοποιείου έπρεπε να διαθέτουν 

εξειδικευµένες γνώσεις και καλαισθησία. Επίσης τα εργασιακά τους καθήκοντα δεν 

περιορίζονταν στην παρακολούθηση των µηχανών· αντίθετα, εκπαιδεύονταν στο 

χειρισµό τους, µια δουλειά που στα περισσότερα εργοστάσια έκαναν οι άντρες στο 

πλαίσιο του έµφυλου καταµερισµού εργασίας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στον 

κλάδο αυτό ίσχυε ο θεσµός της µαθητείας. Οι κοπέλες εκπαιδεύονταν πρώτα στα 

εργαστήρια, για τρία ως πέντε χρόνια, είτε αµισθί είτε λαµβάνοντας µια πενιχρή 

αµοιβή. Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο που χαρακτήριζε τον κλάδο αυτό ήταν η 

µικρή ηλικία των εργατριών, που κυµαινόταν από τα 12 ως τα 18 χρόνια230.  

Ο κλάδος εκείνος στον οποίο καταγράφονταν τα υψηλότερα ποσοστά γυναικείας 

εργασίας, σύµφωνα µε την απογραφή του 1920, ήταν η καπνοβιοµηχανία. Ο 

βιοµηχανικός αυτός κλάδος αναπτύχθηκε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα από 

το 1914 και µετά, λόγω της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και της Θράκης. 

Περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες χαρακτηρίζονταν από υψηλό ποσοστό 

γυναικείας εργασίας, ενώ στην Καβάλα απασχολούνταν το 50% του συνόλου των 

καπνεργατριών.231 Η Ζ. Σαλίµπα αναφέρει ότι, σύµφωνα µε την απογραφή του 1920, 

η κατά φύλο και ηλικία σύνθεση του εργατικού δυναµικού στη Θεσσαλονίκη και τις 

Σέρρες είχε ως εξής: οι άντρες αποτελούσαν το 51,50% του εργατικού δυναµικού 

(από τους οποίους το 9,50% ήταν κάτω των 18 ετών και το 42,40% άνω των 18) και 

οι γυναίκες το 48,50% (από τις οποίες το 10,72% ήταν κάτω των 18 ετών και το 

37,74% άνω των 18). Στην καπνοβιοµηχανία δεν εργάζονταν πολλά κορίτσια µικρής 

ηλικίας, όπως συνέβαινε αλλού. Αναφέρεται ότι οι εργάτριες ηλικίας 12 ως 16 ετών 

αποτελούσαν µόνο το 6%. Επικρατούσε, πάντως, αυστηρός καταµερισµός εργασίας 

και υπήρχαν µεγάλες µισθολογικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών. 232 

Το στοιχείο εκείνο που προκάλεσε αναστάτωση και µια σειρά από αλλαγές στον 

παραπάνω βιοµηχανικό κλάδο ήταν η εισαγωγή της τόγκας το 1920.233 Όπως 

αναφέρει ο Κ. Φουντανόπουλος,234 η τόγκα ήταν ένα σύστηµα επεξεργασίας του 

καπνού µε δική του οργάνωση εργασίας και ξεχωριστές ειδικότητες. Η εφαρµογή της 

τόγκας απαιτούσε δύο διαδικασίες: το σχίσιµο και την τογκοποίηση. Το σχίσιµο ήταν 

η διαλογή των φύλων σε ποιότητες και η τογκοποίση ήταν η δηµιουργία δεµάτων 
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καπνού της ίδιας ποιότητας. Η εφαρµογή του συστήµατος αυτού, σήµαινε 

αποκλειστική χρήση της γυναικείας εργασίας, γιατί η επεξεργασία των φύλλων 

καπνού ήταν µια απασχόληση που ανένκαθεν απασχολούσε κατά κύριο λόγο τις 

γυναίκες. Έτσι, η εισαγωγή της τόγκας στα εργοστάσια κατάργησε εργασιακές θέσεις 

που ως τότε καταλαµβάνονταν από άντρες. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα να 

αντιδράσουν οι άντρες εργαζόµενοι τόσο απέναντι στον εργοδότη όσο και απέναντι 

στις γυναίκες συναδέλφους τους.  

Πάντως, οι πιο διαδεδοµένες µορφές εργασιακής απασχόλησης των γυναικών 

κατά το 19ο αιώνα ήταν η εργασία φασόν και η κατ’ οίκον εργασία.  Σύµφωνα µε τη 

Ζ. Σαλίµπα,235 έλαβαν µεγάλη έκταση την εποχή του Χ. Τρικούπη στο πλαίσιο του 

προγράµµατος αναδιοργάνωσης του στρατού και του ναυτικού, σύµφωνα µε το οποίο 

έπρεπε όλοι οι στρατιωτικοί να φορούν στολές. Το έργο αυτό ανέλαβαν η αποθήκη 

ιµατισµού του στρατού και το εργοστάσιο των Αδελφών Ρετσίνα, που έδιναν 

υφάσµατα για ράψιµο έναντι αµοιβής σε γυναίκες στην Αθήνα και στον Πειραιά.236 

Το 1897 ανέλαβε το ράψιµο ρούχων  εργολαβικά και η Ένωσις των Ελληνίδων, 

ιδρύοντας δύο εργαστήρια γι’ αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο προέκυψε πρόβληµα, καθώς 

τα µέλη της ζήτησαν η αµοιβή των εργαζοµένων να γίνεται µε ηµεροµίσθιο, γεγονός 

που προκάλεσε την αντίδραση των εργατριών, οι οποίες είχαν συνηθίσει να 

πληρώνονται µε το κοµµάτι.237 Αναφέρεται επίσης ότι ένα µέρος των εργατριών που 

ασχολούνταν µε το φασόν διαµαρτυρήθηκαν όσον αφορά την επιλογή εργαζοµένων 

για τη ραφή των ρούχων από τους εκάστοτε φορείς. Πράγµατι,  αποδείχθηκε ότι δεν 

επιλέγονταν πάντα οι φτωχότερες οικογένειες γι’ αυτήν την εργασία, γεγονός που 

δηµιούργησε έντονη δυσαρέσκεια. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι όσες γυναίκες 

επέλεγαν την εργασία στο σπίτι αναλάµβαναν, εκτός από στρατιωτικές στολές, και το 

ράψιµο ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων, αρκεί, βέβαια, να είχαν ραπτοµηχανή.  

Αναφέρεται λοιπόν ότι η αυτή η µορφή γυναικείας εργασίας έθετε εµπόδιο στις 

εργατικές διεκδικήσεις, επειδή δεν επέτρεπε τη συλλογικότητα στον εργασιακό χώρο. 

Ωστόσο, ακριβώς εξαιτίας του ότι διασπούσαν τη συλλογικότητα, οι εργάτριες του 

φασόν είχαν αντίθετα συµφέροντα µε τις άλλες οµάδες εργαζοµένων στην ίδια 

επιχείρηση. Όσο, όµως, κι αν υπήρξε κοινότητα συµφερόντων στο εσωτερικό αυτής 

της κατηγορίας εργαζοµένων µε φασόν, η µορφή αυτή εργασίας δεν τους επέτρεπε να 
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οργανωθούν και να διεκδικήσουν καλύτερη αµοιβή. Επίσης η εντατικοποίηση που 

χαρακτήριζε την κατ’ αποκοπή εργασία τους δηµιουργούσε προβλήµατα υγείας. 

Καταγράφτηκαν πολλές περιπτώσεις εργατριών µε παθήσεις στοµάχου λόγω της 

υπερπροσπάθειας που κατέβαλλαν ώστε να είναι όλο και πιο παραγωγικές238. 

Αντίθετα, από την πλευρά των εργοδοτών, το φασόν θεωρούνταν συµφέρουσα 

εργασία, αφενός διότι δεν χρειαζόταν έλεγχο και αφετέρου διότι οι εργάτριες 

καθόριζαν οι ίδιες το µέγεθος της παραγωγής τους, ανάλογα µε την αµοιβή που 

επιθυµούσαν. Τις περισσότερες φορές παρήγαγαν µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα 

µεγάλες ποσότητες ρούχων και υφασµάτων. Παρά ταύτα, η κατ’ αποκοπή εργασία 

έδινε στις εργάτριες ένα είδος αυτονοµίας και ελευθερίας στην εργασία τους και σε 

πολλές περιπτώσεις τη δυνατότητα να εργάζονται κατ’ οίκον, έτσι ώστε να µπορούν 

να ασχολούνται και µε τις δουλειές του σπιτιού239. 

Στην συνέχεια, θα επιχειρήσουµε να συνοψίσουµε, βάσει της σχετικής 

βιβλιογραφίας, τα χαρακτηριστικά της γυναικείας εργασίας στην Ελλάδα, όπως αυτά 

παρουσιάζονται κατά τις αρχές του 20ού αιώνα. 

Η γυναικεία εργασία ήταν φτηνή εργασία. Αναφέρεται πως τα µεροκάµατα των 

γυναικών ήταν πολύ χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών σε όλους τους 

κλάδους της βιοµηχανίας. Επίσης ήταν «πειθαρχηµένη» εργασία. Οι γυναίκες 

αποτελούσαν ένα εργατικό δυναµικό πιο πειθαρχηµένο στους εργασιακούς κανόνες 

και στην όλη παραγωγική διαδικασία σε σχέση µε τους άνδρες, γιατί οι γυναίκες 

εφάρµοζαν υπάκουα τους κανόνες εργασίας και δεν αντιδρούσαν µέσω απεργιακών 

κινητοποιήσεων όπως οι άντρες, γι’ αυτό και η εποπτεία τους, (που γινόταν από 

άνδρες) ήταν σχετικά εύκολη.240 Επίσης, η πειθαρχία των γυναικών ως µορφή 

κοινωνικοποίησης και εκµάθησης γυναικείων ρόλων αλλά και η επιδεξιότητα 

αναφέρονται ως  αρετές που αποκτούσε η γυναίκα µέσω της µαθητείας στην οικιακή 

εργασία, τις αρετές αυτές τις µετέφερε και στην εργασία στα πλαίσια του 

εργοστασίου.241 Αν σε αυτά τα χαρακτηριστικά προστεθούν τα «δοµικά 

χαρακτηριστικά της εργασίας», όπως τα ονοµάζει ο Κ. Φουντανόπουλος,242 θα 

έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της γυναικείας εργασίας. Τα δοµικά αυτά 
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χαρακτηριστικά ήταν η περιοδική είσοδος και έξοδος από την  αγορά εργασίας, 

καθώς και η εποχική και ακανόνιστη εργασία.  

Ας δούµε τώρα τη γυναίκα-εργάτρια ως προς τη θέση της στο χώρο εργασίας. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι γυναίκες τοποθετούνταν, κατά κανόνα, σε θέσεις 

ανειδίκευτης εργασίας. Το γεγονός αυτό υπήρξε αποτέλεσµα του καταµερισµού 

εργασίας που επέφερε η εκµηχάνιση της παραγωγής, σε συνδυασµό, βέβαια, µε το 

ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισµικό φαινόµενο της έµφυλης ιεραρχίας. Έτσι, λοιπόν, οι 

άνδρες οικειοποιήθηκαν τις θέσεις ειδικευµένης εργασίας, ενώ οι γυναίκες 

χρησιµοποιήθηκαν σε βοηθητικές εργασίες, όπως η παρακολούθηση των µηχανών 

στην κλωστοϋφαντουργία, τη βιοµηχανία µε τα µεγαλύτερα ποσοστά γυναικείου 

προσωπικού, αλλά και στη διαλογή καπνού στην καπνοβιοµηχανία και αλλού. 

Εξαίρεση στον κανόνα αυτό υπήρξε η πιλοποιία, καθώς υπήρξε η µόνη βιοµηχανία 

που όχι µόνο ζητούσε εξειδικευµένες εργάτριες αλλά και εκπαίδευε παράλληλα το 

προσωπικό της, ώστε ν’ αποκτήσει ειδίκευση. Οι γυναίκες εργάζονταν, συνήθως, σε 

µεγάλες επιχειρήσεις ακριβώς λόγω του ότι σε αυτές υπήρχε εκµηχάνιση της 

παραγωγής, καταµερισµός εργασίας και πλεόναζαν οι θέσεις ανειδίκευτης εργασίας.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στους όρους 

«ειδικευµένη» και «ανειδίκευτη εργασία». Στην ελληνική οικονοµία φαίνεται ότι η 

ανειδίκευτη εργασία ταυτίστηκε µε τη γυναικεία εργασία. Ωστόσο έχει επισηµανθεί 

ότι η άποψη αυτή υπήρξε περισσότερο κοινωνική κατασκευή και όχι 

πραγµατικότητα. Η Έ. Αβδελά243 αναφέρει πως η γυναικεία ειδίκευση προϋπέθετε 

µια µαθητεία που, ακριβώς εξαιτίας του ότι πραγµατοποιούνταν στον οικιακό χώρο, 

ταυτιζόταν µε τις «φυσικές ιδιότητες» της γυναίκας και γι’ αυτό δεν αναγνωριζόταν 

ως ειδικευµένη. Συγχρόνως, οι θέσεις στο εργοστάσιο απαιτούσαν πειθαρχία. Την 

ικανότητα αυτή οι γυναίκες την αποκτούσαν µε τη µαθητεία στον κοινωνικό και τον 

οικιακό χώρο. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά, όπως και οι άλλες δεξιότητες που 

αποκτούσε η γυναίκα στον οικιακό χώρο, θεωρούνταν εγγενείς ιδιότητες που 

άπτονταν της «γυναικείας φύσης»· συνεπώς δεν αξιολογούνταν θετικά στο εργασιακό 

σύστηµα. Για το λόγο αυτό, η ζήτηση γυναικείας εργασίας αφορούσε θέσεις που 

βρίσκονταν στο κατώτερο ιεραρχικά κλιµάκιο ή σε θέσεις που υποτίθεται ότι 

ταίριαζαν περισσότερο στο φύλο τους. Ακόµα, όµως, και οι θέσεις που ανήκαν 

συνήθως σε άντρες, όταν καταλαµβάνονταν από γυναίκες, σταδιακά απαξιώνονταν 
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και αποειδικεύονταν. Το ανειδίκευτο της γυναικείας εργασίας πήγαζε επίσης και από 

ένα άλλο στοιχείο, αυτό της «κατωτερότητας». Η κατωτερότητα της γυναικείας 

εργασίας προερχόταν από την κατώτερη θέση που ήδη είχε η γυναίκα µέσα στο σπίτι 

έναντι του άντρα. Αυτή η κατωτερότητα µεταφέρθηκε στο εργοστάσιο, όπου 

ταυτίστηκε µε την ανειδίκευτη εργασία και διαχωρίστηκε από την «ειδικευµένη» (και 

άρα «ανώτερη») εργασία των αντρών.244 Επίσης, ο ανειδίκευτος χαρακτήρας της 

γυναικείας εργασίας, τον οποίο επικαλούνταν οι εργοδότες (αλλά και οι άντρες 

προκειµένου να υπερτιµήσουν τη δική τους εργασία) εξυπηρετούσε τους 

επιχειρηµατίες και τους απέδιδε οικονοµικά οφέλη, καθώς άµειβαν πολύ λιγότερο τις 

εργάτριες. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Έ. Αβδελά, κατά κανόνα, «οι θέσεις δεν 

υποβαθµίζονταν επειδή καταλαµβάνονταν µαζικά από γυναίκες· αντίθετα, 

προσέλκυαν τις  γυναίκες, επειδή ήταν ήδη υποβαθµισµένες»245. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, η παραµονή των γυναικών στη µισθωτή εργασία κατά το 19ο αιώνα και τις 

αρχές του 20ού δεν είχε µεγάλη διάρκεια. Εργάζονταν είτε για να συµπληρώσουν το 

οικογενειακό εισόδηµα είτε µέχρι το γάµο τους· εποµένως, αυτό που τις 

εξυπηρετούσε ήταν να βρουν άµεσα µια δουλειά, η οποία θα ήταν προσωρινή. 

Ωστόσο αυτά τα χαρακτηριστικά τα διέθεταν οι θέσεις ανειδίκευτης εργασίας, γι’ 

αυτό οι γυναίκες τις προτιµούσαν.  

Όµως, και η οικιακή εργασία των γυναικών γνώρισε επαναπροσδιορισµούς. Η 

αποµάκρυνση του χώρου εργασίας από τον χώρο κατοικίας, η µισθωτή εργασία, η 

πειθαρχία στους κανόνες εργασίας, οδήγησαν στην υποτίµηση της γυναικείας 

εργασίας στο σπίτι και την κατέστησαν «αόρατη» κοινωνικά.246 Από τις δεκαετίες 

του 1870 και 1880 κι έπειτα, όµως, η οικιακή εργασία των γυναικών αποκτά ένα νέο 

νόηµα, το οποίο δεν την καθιστά µεν «εργασία», αλλά την εντάσσει στο πλαίσιο ενός 

νέου, εξιδανικευµένου, «ρόλου» για τις γυναίκες στη νέα αστική κοινωνία, εκείνου 

της «µητέρας, συζύγου και οικοδέσποινας». Τότε, αποκρυσταλλώνεται και στην 

Ελλάδα το νέο αστικό γυναικείο ιδεώδες, και τα πράµατα µεταβάλλονται γενικότερα 

ως προς την εργασία των γυναικών. Σύµφωνα µε αυτό, εξιδανικεύεται ο χώρος του 

σπιτιού, και η γυναίκα εξυµνείται ως ο «φύλακας-άγγελος» της νέας σφαίρας της 

«οικογενειακής οικειότητας». Υµνούνται οι γυναικείες αρετές, καλοσύνη, αρετή, 

αγάπη, και η µητρότητα καταλαµβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο, και αναδεικνύεται ως 
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κοινωνική αποστολή για την σωτηρία του παιδιού και όλης της κοινωνίας.247 Οι 

νέες/νεωτερικές αξίες, λοιπόν, της κοινωνίας, βασικά των µεσαίων και ανώτερων 

κοινωνικών στρωµάτων, θέλουν την γυναίκα ταυτισµένη µε το οικογενειακό ιδεώδες 

και τη «σφαίρα» του ιδιωτικού, για αυτό κα η συµµετοχή της γυναίκας εργάτριας 

στην αγορά εργασίας λειτούργησε ενάντια στο οικογενειακό ιδεώδες. Οποιαδήποτε 

απασχόληση πέραν του οίκου συνιστά «παραφωνία».248 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η κίνηση της οικογένειας να στείλει το κορίτσι στην 

πόλη  για δουλειά ήταν αρνητική για το όλο σύστηµα αξιών και προκαταλήψεων, που 

ήθελαν την γυναίκα  εντός του οίκου.249 Σε πηγές της καµπής του αιώνα, αναφέρεται, 

µάλιστα, πως σε περίπτωση που κάποιος συγγενής συναντούσε την εργαζόµενη 

γυναίκα στο δρόµο δεν την χαιρετούσε καν.250 Ωστόσο, ταυτόχρονα, για τη 

µετακίνηση των νεαρών γυναικών προς ανεύρεση εργασίας στην πόλη, ένα ολόκληρο 

δίκτυο συγγενών και φίλων επιστρατευόταν και φρόντιζε για την επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση και προστασία.251  

Πολύ κατατοπιστική για την αντιµετώπιση της γυναικείας µισθωτής εργασίας 

είναι και µαρτυρία που αναφέρει η Ζ. Χρονάκη: το 1877 υπήρξε ακόµα και 

εισαγγελική παρέµβαση για το ότι η γυναικεία δουλειά στο εργοστάσιο προσβάλλει 

τη δηµόσια ηθική.252 Αυτού του είδους η ηθικολογία στηρίχτηκε στο γεγονός ότι, από 

την στιγµή που η γυναίκα αποκτά κάποιο επάγγελµα, αποκτά και ανεξαρτησία και 

αυτονοµία, λόγω του µισθού ή κυρίως του ηµεροµισθίου που πλέον κατέχει, και την 

κάνει να κινείται συνολικά στη ζωή της πιο ελεύθερα.253 Ορισµένα µάλιστα 

επαγγέλµατα ενισχύουν το σκεπτικό αυτό, λόγω του ιδιαίτερου εργασιακού 

καθεστώτος. Οι αναφορές αυτές αφορούν κυρίως  τις εργάτριες της βελόνας, οι 

οποίες δεν είναι κλεισµένες σε ένα εργοστάσιο, αλλά κινούνται ελεύθερα στην πόλη, 

είναι καλαίσθητα ντυµένες, έχουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής που δεν συνάδει µε 

την πειθαρχία, την ηθική και την τάξη, διαµορφώνοντας µε αυτό τον τρόπο, ένα 
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τελείως διαφορετικό κοινωνικό τοπίο, από εκείνο του καταναγκασµού που υφίσταται 

η γυναίκας της εργατικής τάξης.254 

 Η εγκατάλειψη του εργοστασίου από την εργάτρια µόλις παντρευόταν, αποτελεί 

µια στάση που συνιστούσε δοµικό στοιχείο της γυναικείας εργασίας, σύµφωνα µε 

τους µελετητές. Ωστόσο, η φυγή αυτή ερµηνεύτηκε και ως αποτέλεσµα µιας 

ολόκληρης αντίληψης περί απαξίωσης της µισθωτής εργασίας, τόσο για τους άντρες 

όσο και για τις γυναίκες. Το επισηµάναµε ήδη αυτό σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλέπε 

εδώ, «Αγορά Εργασίας»). Σε ότι αφορά τις γυναίκες, τα στοιχεία της ιστορικής 

έρευνας δείχνουν ότι εγκατέλειπαν την δουλειά στο εργοστάσιο, µόλις έφτιαχναν ένα 

κοµπόδεµα για προίκα ή παντρεύονταν,. 

  Το γεγονός ότι, κατά κανόνα, η εργασία στο εργοστάσιο, µε τις άθλιες συνθήκες 

στις οποίες εργάζονταν εκεί οι γυναίκες, ήταν κάτι το προσωρινό για  αυτές, φαίνεται 

και από τις εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας. Αναφέρεται, µάλιστα, σύµφωνα µε 

τις εκθέσεις αυτές, ότι οι εργάτριες αρνούνταν να πειθαρχήσουν στα διάφορα µέσα 

προστασίας που προσφέρει το εργοστάσιο, συµπεριφορά η οποία κρίνεται από τις 

εκθέσεις ως «αντιεπαγγελµατική». Όπως, όµως, υποστηρίζει η Ε. Αβδελά που έχει 

µελετήσει αυτές τις εκθέσεις, η συµπεριφορά αυτή θα µπορούσε να ερµηνευθεί και 

ως προσπάθεια των εργατριών να αντισταθούν στην αλλοτρίωση που προσφέρει η 

εργασία· µια προσπάθεια, δηλαδή, να κρατήσουν δικό τους, ελεύθερο, ένα χώρο, και 

να µην αφοµοιωθούν στο όλο σύστηµα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θεωρούσαν τελείως 

προσωρινό, µιας και γρήγορα θα έφευγαν.255  

  Ωστόσο οι εκθέσεις των επιθεωρητών όπως ερµηνεύονται από την Αβδελά,   

εστιάζουν και σε άλλα σηµεία που αφορούν τις εργάτριες και ιδιαίτερα τις 

ανύπαντρες, επιβεβαιώνοντας για µια ακόµα φορά, τις θεωρίες περί κοινωνικής 

κατασκευής του φύλου. Μέσα σ αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, θεωρήθηκε κατακριτέα 

κάθε φροντίδα που παρείχε η εργάτρια για τον εαυτό της, κάθε διασκέδαση πέρα από 

την καθιερωµένη και πέρα από την οικογένειά της και κάθε ευχέρεια που είχε για 

φροντίδα του εαυτού της, µια ευχέρεια  που της έδινε ο µισθός της.256 

  Αντιδράσεις, όµως, δεν προέρχονταν µόνο από την ιδεολογία µιας ολόκληρης 

κοινωνίας για την γυναικεία εργασία, αλλά ακόµα και από τους άνδρες εργάτες. 
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κ. Φουντανόπουλος, η προτίµηση από την πλευρά 

των εργοδοτών της γυναικείας εργασίας, έφερε αλλαγές τόσο στη σύνθεση του 

εργατικού προσωπικού όσο και στις σχέσεις εργασίας. Αυτό προκάλεσε την έντονη 

δυσαρέσκεια και αντίδραση των εργατών, καθώς οι εργοδότες πολλές φορές 

προτιµούσαν την γυναικεία εργασία από την ανδρική.257 

 Τον 19ο 
αιώνα κάνει την εµφάνισή του το πρώτο ρεύµα φεµινιστικής κριτικής, 

µε το περιοδικό Εφηµερίς των Κυριών, που εξέδιδε η Καλλιρρόη Παρρέν. Οι γυναίκες 

που αποτελούσαν τον κύκλο του περιοδικού διεκδικούν την ετερότητα και 

ερµηνεύουν το ιδεολόγηµα της έµφυλης διαφοράς προς όφελος των γυναικών.258 

∆ιεκδικούν την «ισότητα στην διαφορά», όπως αποκλήθηκε εκ των υστέρων από τις 

ιστορικούς, και οραµατίζονται την συγκρότηση ενός νέου θηλυκού προτύπου, που ναι 

µεν θα είναι ο «φύλακας άγγελος» του σπιτιού, αλλά θα έχει και µια θέση στο 

κοινωνικό σύνολο, αξιοποιώντας έτσι τις αρετές τους. Στο πλαίσιο της κριτικής που 

ασκούν στην καταπίεση των γυναικών από τους άνδρες, οι πρώτες αυτές φεµινίστριες 

της εποχής αναδεικνύουν τη γυναίκα εργάτρια ως σύµβολο εκµετάλλευσης: στην 

περίπτωση των εργατριών, η εκµετάλλευση είναι διπλή, τόσο από τους εργοδότες και 

γενικά από το σύστηµα της µισθωτής εργασίας, όσο και από τους άνδρες στο πλαίσιο 

της οικογένειας.259 Γι’ αυτό το λόγο, ο κύκλος της Εφηµερίδος των Κυριών 

καταγγέλλει την απουσία προστατευτικών ρυθµίσεων της γυναικείας εργασίας από το 

κράτος και αναλαµβάνει φιλανθρωπική δράση υπέρ των εργατριών, όπως θα δούµε 

στο επόµενο κεφάλαιο. 

   Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαµε πως η γυναίκα εργάτρια προκάλεσε µια 

γενικότερη ιδεολογική αναστάτωση αλλά και µεταβολές στην αγορά εργασίας,260 

άλλοτε προκαλώντας τις παραδοσιακές ανδρικές προκαταλήψεις αλλά και τις 

νεωτερικές αξίες περί του «φύλακα-αγγέλου» του οίκου, και άλλοτε δίδοντας 

διεξόδους στον επιχειρηµατικό κόσµο µε την εκµετάλλευση ενός ανειδίκευτου, 

φθηνού και «πειθαρχηµένου» εργατικού δυναµικού. Γεγονός είναι ότι η γυναίκα 

εργάτρια αποτέλεσε σηµαντικό κοµµάτι του εργατικού δυναµικού και το κυριότερο 

κοµµάτι σε ορισµένους κλάδους της βιοµηχανίας. 
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5.β. Γυναικεία διαµαρτυρία-συνδικαλισµός-εργατική νοµοθεσία 
 

 Σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, οι εργάτριες την περίοδο 

που µελετάµε δεν εµφανίζουν ιδιαίτερα σηµάδια συνδικαλιστικής οργάνωσης ή 

διαµαρτυρίας. Οι ερευνητές αποδίδουν το γεγονός αυτό σε βασικά χαρακτηριστικά 

που παρουσιάζει η γυναικεία εργασία, όπως, λόγου χάριν, η µικρή ηλικία που οι 

γυναίκες µπαίνουν στην αγορά εργασίας,261 η έντονη κινητικότητα, δηλαδή, η 

παραµονή στον ίδιο χώρο εργασίας για µικρό διάστηµα, και άλλα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά δεν ενισχύουν στην περίπτωση των εργατριών την ενότητα, τη 

συνειδητοποίηση της θέσης τους, αλλά ούτε και την αλληλεγγύη µεταξύ τους, έτσι 

ώστε να µπορούν να οργανωθούν σε κάποιο σωµατείο. 

 Ωστόσο, υπάρχουν αποσπασµατικά κάποιες αναφορές για κάποιας µορφής 

αντίδραση µε διάφορους τρόπους, που υποδεικνύουν τη δυσαρέσκεια των εργατριών 

για τη θέση τους και τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και µια τάση να διεκδικήσουν  

µια ορισµένη αυτονοµία.262 Οι αναφορές αυτές έρχονται κυρίως από τον χώρο της 

υφαντουργίας, του καπνού, και της εργασίας φασόν, χώροι που η γυναικεία εργασία 

εµφανίζει µεγάλα ποσοστά. Η πρώτη απεργία εργατριών που έχει καταγραφεί είναι το 

1887, στο εργοστάσιο «Ρετσίνα». Η απεργία αυτή έγινε για µισθολογικά θέµατα, και 

πιο συγκεκριµένα για την µείωση που έγινε στο µεροκάµατο των εργατριών.263  Η 

δεύτερη απεργία καταγράφεται στην Πάτρα, µε αφορµή την αυτοκτονία µιας 

εργάτριας επειδή την απέλυσαν.264  Κινητοποιήσεις αναφέρονται  και στον χώρο της 

εργασίας φασόν. Οι κινητοποιήσεις αυτές των εργατριών έχουν την µορφή  

διαδηλώσεων, είναι επαναλαµβανόµενες (1913, 1915, 1918) και αφορούν τις 

εργάτριες στον ιµατισµό του στρατού.265 Αιτία των κινητοποιήσεων υπήρξε η 

καταστρατήγηση του κριτηρίου ως προς την ανάθεση εργασίας.266 Σύµφωνα µε 

δηµοσιεύµατα της εποχής, εργασία δεν δινόταν στις πτωχότερες εργάτριες αλλά στις 

λεγόµενες «καλλιπάρειες».267 Το γεγονός αυτό έδωσε το έναυσµα για ισχυρές 

κινητοποιήσεις στον Πειραιά µε υποβολή υποµνηµάτων, που γνωστοποιούσαν την 
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72 
 

κατάσταση στην πολιτική εξουσία και ζητούσαν άρση της αδικίας.268 Οι 

κινητοποιήσεις των εργατριών επανήλθαν µε την ίδια ένταση το 1915269 και το 1918  

διεκδικώντας πάλι το δικαίωµα στην εργασία. Ισχυρή επίσης κινητοποίηση 

αναφέρεται  στον Πειραιά τον Μάιο του 1920 από εργάτριες υφαντουργείου. Η 

κινητοποίηση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη, αφού χρειάστηκε η ένοπλη επέµβαση της 

αστυνοµίας για να αντιµετωπιστεί.270 Κάπως έτσι περιγράφονται οι λιγοστές απεργίες 

των εργατριών το διάστηµα αυτό. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι 

εργάτριες χρησιµοποίησαν και άλλους τρόπους διαµαρτυρίας, προκειµένου να 

εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες εργασίας και να διεκδικήσουν 

διάφορα δικαιώµατα στον χώρο εργασίας.  

  Ως άλλη µορφή διαµαρτυρίας αναφέρεται η άρνηση των εργατριών να 

συµµορφωθούν σε διάφορα προστατευτικά µέσα271
που προσφέρονται στο εργοστάσιο 

για διευκόλυνση και προστασία της δουλειάς τους, όπως, για παράδειγµα, οι 

προστατευτικές ποδιές και οι σκούφοι. Η άρνηση αυτή ερµηνεύτηκε από τους 

Επιθεωρητές Εργασίας ως αποτέλεσµα της έλλειψης γνώσης, ηθικής ανατροφής αλλά 

και επαγγελµατισµού από τις εργάτριες.272 Ιδωµένο, ωστόσο, από την πλευρά των 

ίδιων των εργατριών, έχει υποστηριχθεί ότι αυτό που επιδίωκαν ήταν να περιορίσουν 

τον έλεγχο της εργοδοσίας που γινόταν µέσα από τέτοιου είδους πρακτικές.273 Οι 

εργάτριες αρνούνται επίσης να συµµορφωθούν στον οµοιόµορφο τρόπο ντυσίµατος 

που συστήνει η εργοδοσία, αλλά ανθίστανται και ως προς την επιβολή του χώρου που 

θα περνούν την ώρα του διαλλείµατος (π.χ στη χρήση του εστιατορίου που 

προσφέρουν οι εργοδότες), διεκδικώντας έναν δικό τους χώρο.274 Οι στρατηγικές 

αυτές  διαµαρτυρίας των εργατριών έχουν ερµηνευτεί ως προσπάθεια από µέρους 

τους αφενός να διατηρήσουν την αυτονοµία τους στο χώρο εργασίας και αφετέρου να 

αντισταθούν στην εκµετάλλευση που υφίσταντο, ακόµα και στην προλεταριοποίησή 

τους.275     
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  Με τους παραπάνω τρόπους εκδηλώθηκαν οι λιγοστές προσπάθειες 

διαµαρτυρίας από την πλευρά των εργατριών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι 

εκδήλωναν κάποιας µορφής αντίδραση, στάθηκε αδύνατο να συνδικαλιστούν και να 

αρθρώσουν συλλογικά αιτήµατα.276 Σύµφωνα µε την ΄Εφη Αβδελά,277 το γεγονός 

αυτό οφείλεται αφενός στο ότι οι εργάτριες ήταν νεαρής ηλικίας και αφετέρου στο ότι 

η εργασία τους στο εργοστάσιο ήταν προσωρινή. Εποµένως οι εργάτριες δεν είχαν 

τον χρόνο να αντιληφθούν την κοινή τους θέση, να αναπτύξουν αλληλεγγύη µεταξύ 

τους και να αναπτύξουν µια κοινή συνείδηση και µια συλλογικότητα.  

Παρόλα αυτά, αναφέρεται η ίδρυση ορισµένων σωµατείων και συνδέσµων σε 

διάφορες πόλεις της Ελλάδας, κυρίως µετά το 1910.278 Ως παράδειγµα αναφέρεται  το 

σωµατείο που ιδρύθηκε στην Πάτρα279, ο Σύνδεσµος που ιδρύθηκε Σύρο από τις 

εργάτριες ενδυµάτων, ο Σύνδεσµος που ιδρύθηκε στον Πειραιά από τις 

καπνεργάτριες, ως χρονολογία ίδρυσής τους, θεωρείται τα τέλη της δεκαετίας του 

1910.280  Επισηµαίνεται επίσης η ίδρυση του Συνδέσµου Εργατριών το 1913,281 που 

σκοπό είχε να υπερασπίζει τις εργάτριες σε περίπτωση που οι εργοδότες παρέβαιναν 

τους εργατικούς νόµους, και παράλληλα να υποστηρίζει τα κοινωνικά δικαιώµατα-

δραστηριότητες των εργατριών. Μια µικρή αναφορά υπάρχει για το «Σωµατείο 

εργατριών κοπής και ραφής ιµατισµού στρατού», δεν υπάρχουν όµως περισσότερες 

πληροφορίες γι αυτό.282  

Εκτός από την υποτυπώδη αυτή προσπάθεια των εργατριών να συµµετέχουν 

στον συνδικαλισµό, κύριο ρόλο για την προάσπιση των δικαιωµάτων τους ανέλαβαν 

αντί γι αυτές, ατοµικές και οµαδικές πρωτοβουλίες άλλων. Τα θέµατα που τέθηκαν 

ήταν κυρίως θέµατα κοινωνικής προστασίας. Ως τέτοια αναφέρονται ο χρόνος 

εργασίας, ο καθορισµός του κατώτατο ορίου ηλικίας, τα µέτρα για την προστασία της 

µητρότητας, η απαγόρευση της νυκτερινής εργασίας και η καθιέρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.283 Σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, τέτοια αιτήµατα 
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πρώτες πρόβαλαν στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ελληνίδες αστές της Εφηµερίδος των 

Κυρίων. Η εκδότρια του περιοδικού Καλλιρόη Παρρέν διεκδίκησε ιδιαίτερα τον 

καθορισµό των ωρών εργασίες για τις εργάτριες.284  

  ∆ραστηριότητες υπέρ της προστασίας των γυναικών στη µισθωτή εργασία 

αναφέρονται τη δεκαετία του 1890285 και από τους σοσιαλιστές, οι οποίοι µε αρχηγό 

τον Σταύρο Καλλέργη προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα 

οι διατάξεις περί γυναικείας εργασίας του Βερολίνου Οι διατάξεις αυτές σύµφωνα µε 

την Ζ. Σαλίµπα, ανέφεραν οι γυναίκες και τα κορίτσια που ήταν πάνω από 16 ετών 

δεν θα εργάζονταν στα εργοστάσια ούτε την νύκτα ούτε την Κυριακή και η εργασία 

τους να µην υπερβαίνει τις 11 ώρες.286 Αναφορές για την προστασία της γυναικείας 

εργασίας διακρίνονται και στα προγράµµατα νέων συνδικαλιστικών οµάδων και 

κοµµάτων της αριστεράς,287 ως ένα πολύ µικρό µέρος των γενικών τους 

αιτηµάτων.288 Στο υπόµνηµα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών το 1911, εκείνο που 

διεκδικήθηκε κυρίως ήταν η προστασία της µητρότητας.289 Πάντως, ο κανόνας ακόµα 

στα 1910 είναι η αποσιώπηση της γυναικείας εργασίας από υποµνήµατα και 

προγράµµατα πολλών συνδικαλιστικών οργανώσεων και, ενίοτε, ο αποκλεισµός των 

εργατριών από τον συνδικαλισµό που ελέγχεται από τους άνδρες εργάτες. Αυτό ήταν  

παράγωγο της αντίδρασής των ανδρών εργατών γενικότερα απέναντι στην εργασία 

των γυναικών.  

Σύµφωνα µε την ΄Εφη Αβδελά290 η προβληµατική για την προστασία της 

γυναικείας εργασίας, συνδέεται µε τρεις οπτικές, οι οποίες άλλοτε συγκρούονται και 

άλλοτε λειτουργούν συµπληρωµατικά: την αστική µεταρρυθµιστική οπτική, κατά την 

οποία, η εργασία της γυναίκας δεν θα πρέπει να απειλεί  τον γάµο και την µητρότητα, 

την οπτική του εργατικού συνδικαλισµού, κατά την οποία η εκµετάλλευση της 

γυναικείας εργασίας απειλεί τα συµφέροντα της εργατικής τάξης και της εργατικής 

οικογένειας, και τη φεµινιστική οπτική, η οποία διεκδικεί δικαίωµα στην εργασία και 

την ισότητα στις εργασιακές σχέσεις.291 Η αντίληψη για την ανάγκη προστασίας της 
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γυναικείας εργασίας αναπτύχθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα κι έπειτα, και 

εξελίχθηκε µε βάση την κυρίαρχη ιδεολογία. Σύµφωνα µε αυτή, ως την δεκαετία του 

1890, η γυναικεία εργασία εκλαµβάνεται  ως αρνητική, επειδή θεωρείται ότι διαλύει 

την οικογένεια και οδηγεί στην απώλεια της «θηλυκότητας» και της ηθικής.292 Στη 

συνέχεια, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ιδιαίτερη «φύση» της γυναίκας, η οποία την 

κάνει αδύναµη µπροστά στις άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και πρέπει να 

ληφθούν προστατευτικά µέτρα, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι εργάτριες να 

εκπληρώσουν το βασικό τους  ρόλο, αυτόν της συζύγου και µητέρας.293 Σύµφωνα µε 

την ιστορικό, η ιδεολογία της εποχής επικεντρώνεται στην κοινωνική θέση των 

γυναικών και στον οικογενειακό της ρόλο.  Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, η 

αστική και η εργατική οπτική συγκλίνουν στην αρνητική αντιµετώπιση της 

γυναικείας εργασίας.294 Η αστική οπτική αναζητά µέτρα για ένα καλύτερο βιοτικό 

επίπεδο των γυναικών έτσι ώστε να µην αναγκάζονται να εργάζονται. Η γυναικεία 

εργασία σύµφωνα µε την αυτή την οπτική, επιφέρει την διάλυση της οικογένειας και 

οδηγεί στην ηθική κατάπτωση. Από την πλευρά τους, οι εργατικές ενώσεις 

αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα που έχει φέρει η εργασία των γυναικών έναντι 

των ανδρών, διασαλεύοντας την παραδοσιακή τάξη πραγµάτων.295 Αντίθετα, η 

ριζοσπαστική φεµινιστική οπτική διακηρύσσει το δικαίωµα στην εργασία, 

απορρίπτοντας κάθε διαχωρισµό που στηρίζεται στο φύλο.296  

Μέσα λοιπόν από διαµάχες αλλά και συµφωνίες καθιερώθηκαν διεθνώς τα 

πρώτα νοµοθετήµατα που αφορούν την προστασία της γυναικείας εργασίας. Στα 

πρώτα αυτά νοµοθετήµατα αντέδρασαν οι διεθνείς φεµινιστικές οργανώσεις, 

υποστηρίζοντας ότι τα µέτρα αυτά λειτουργούν προς όφελος των ανδρών.297 Ανάλογα 

εµφανίζεται και η ανάγκη για θέσπιση προστατευτικών µέτρων στην Ελλάδα.  Ως 

κυριότερος προβληµατισµός της κοινωνίας, αναφέρεται ο ηθικός κίνδυνος που 

διατρέχει η γυναίκα µε την εργασία εκτός του οίκου. Αντίθετα, οι φεµινίστριες 

διεκδικούν την θέσπιση προστατευτικών µέτρων για την γυναικεία εργασία, 

προκειµένου να περιοριστεί η εκµετάλλευση που υφίσταται η γυναίκα και για να 

καθιερωθεί η αρχή «ίση δουλειά ίση αµοιβή», και το δικαίωµα στην εργασία και για 
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τα δύο φύλα.298 Σε αυτό το πλαίσιο, την περίοδο του Μεσοπολέµου, η ριζοσπαστική 

φεµινιστική οργάνωση γυναικών των µεσαίων στρωµάτων, ο Σύνδεσµος για τα 

∆ικαιώµατα της Γυναίκας299, υπερασπίστηκε τα δικαιώµατα των εργατριών, µέσω της 

υποβολής υποµνηµάτων στην Βουλή, προβάλλοντας την ανάγκη προστατευτικών 

µέτρων µόνο για τη µητρότητα στη µισθωτή εργασία. 

  Ας δούµε όµως την προστατευτική νοµοθεσία περί γυναικείας εργασίας, που 

εµφανίστηκε µέσα στη δεκαετία του 1910. Η πρώτη νοµοθετική ρύθµιση ως προς την 

γυναικεία εργασία θεσπίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, µε τον νόµο ΓΦΚ∆’(3525) 

13 Ιανουαρίου 1910 «περί µεταλλείων». Είναι ο πρώτος νόµος που αναφέρεται στην 

προστασία της εργασίας γυναικών και ανηλίκων. Οι διατάξεις του νόµου όσον αφορά 

τη γυναικεία εργασία εξαντλούνται στην καθιέρωση της απαγόρευσης της νυκτερινής 

εργασίας κοριτσιών και γυναικών. Ακολουθεί ο νόµος, ο ∆ΚΘ’ (4029), του 1912 

«περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων».300 Ο νόµος αυτός εισήγαγε γενικές 

ρυθµίσεις που αφορούν τις γυναίκες και τα παιδιά µαζί. Σύµφωνα µε τον Γ. 

Ληξουριώτη στις διατάξεις του νόµου απαγορεύεται η εργασία στα παιδιά κάτω των 

12 ετών, ενώ µε την θεσµοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα παιδιά, 

απαγορεύτηκε η εργασία των παιδιών που δεν είχαν συµπληρώσει τα 14 έτη. 

Απαγορεύτηκε η Κυριακάτικη εργασία για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Επίσης ο 

νόµος αυτός Περιόριζε το χρόνο ηµερήσιας εργασίας στα παιδιά κάτω των 12 ετών 

και  επέβαλε υποχρεωτικές ενδιάµεσες στάσεις, προκειµένου να ξεκουράζονται τα 

παιδιά .301 

 Οι νόµοι αυτοί εντάσσονται στη βενιζελική πολιτική περί προστασίας των 

εργατών γενικότερα. Σύµφωνα µε την Ε. Αβδελά αποτελούν µερική αντιγραφή της 

αντίστοιχης νοµοθεσίας άλλων χωρών. Ωστόσο, στην Ελλάδα λειτούργησαν κυρίως 

ως δείγµατα εκσυγχρονισµού παρά επιτακτικής ανάγκης.302 Σύµφωνα µε την 

                                                 
298 Αβδελά,’Ε. (1990), ό.π., σ. 336-360. 
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βιβλιογραφία, φαίνεται ότι τελικά οι νόµοι αυτοί δεν εφαρµόστηκαν, λόγω έλλειψης 

διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης αλλά και ενός µηχανισµού ελέγχου της 

εφαρµογής του.303 Αν λάβουµε υπόψη τις καταγραφές από τις  εκθέσεις των 

επιθεωρητών εργασίας που αναφέρει η Ε. Αβδελά, η µη εφαρµογή τους στηρίχτηκε 

στην άρνηση των εργοδοτών να πειθαρχήσουν σε όσα αναφέρει ο νόµος, αλλά και 

στην άρνηση των ίδιων των εργατριών να πειθαρχήσουν στα προστατευτικά µέτρα, 

για τους λόγους που αναφέραµε ήδη πιο πάνω.304 

Κάπως έτσι σκιαγραφείται, λοιπόν, σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, η 

υποτυπώδης συνδικαλιστική δράση των γυναικών έως το 1920 περίπου. Στη  

διάρκεια του µεσοπολέµου τα πράγµατα αλλάζουν. Όπως αναφέρεται, 

αντιπαραθέσεις και διεκδικήσεις µε αφορµή τους νόµους για την προστασία της 

γυναικείας εργασίας έρχονται στο προσκήνιο, µε αφορµή την διάσταση των απόψεων 

µεταξύ των φεµινιστριών και των σοσιαλιστριών (ως προς την προστασία της 

γυναικείας εργασίας). Ωστόσο, όποιες και αν ήταν οι διαφορές µεταξύ εργατικών και 

φεµινιστικών οργανώσεων, υπήρξε και σύγκλιση σε κοινές διεκδικήσεις, την  «ίση 

αµοιβή για ίση εργασία» και την καθιέρωση κατώτατου ορίου µισθών.305 

 Ιδιαίτερα διεκδικητικές στον τοµέα της µισθωτής εργασίας των γυναικών 

συνολικά, ήταν οι φεµινίστριες του µεσοπολέµου, και κυρίως ο «Σύνδεσµος των 

Ελληνίδων υπέρ των δικαιωµάτων της γυναικός», όπως ήδη αναφέραµε. Ειδικά στο 

θέµα της νοµοθετικής προστασίας της γυναικείας εργασίας, ο Σύνδεσµος θεωρούσε 

ότι η νοµοθεσία αυτή διατηρεί ακόµα περισσότερο την ανδρική πρωτοκαθεδρία στην 

αγορά εργασίας306, και υποβαθµίζει την γυναικεία εργασία εφόσον την εξισώνει µε 

την παιδική εργασία.307 Έτσι, οι φεµινίστριες του Συνδέσµου εξέφρασαν την πιο 

ριζοσπαστική, επίµονη και οργανωµένη διεκδίκηση για τα κοινωνικά και αστικά 

δικαιώµατα της γυναίκας, αλλά και, βεβαίως, για τα πολιτικά δικαιώµατα. Ο 

Μεσοπόλεµος, όµως, µια περίοδος που σηµαδεύεται µε τα πολλαπλά µέτωπα 

αντιπαράθεσης και διεκδικήσεων για την προστασία της γυναικείας εργασίας και για 

άλλα δικαιώµατα που αφορούν την γυναικεία εργασία αλλά και για την γυναίκα 

πολίτη, δεν εντάσσεται στην περίοδο που καλύπτει αυτή η εργασία. 
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6. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
 

6 α. Η νοηµατοδότηση της φιλανθρωπίας 
 

Φτώχεια - φιλανθρωπία - µισθωτή εργασία είναι το τρίπτυχο το οποίο συνδέεται 

ιστορικά µε τις διαδικασίες της εκβιοµηχάνισης και της αστικοποίησης και το οποίο 

θα δούµε να απασχολεί και την ζωή της υπό διαµόρφωση ελληνικής αστικής 

κοινωνίας του 19ο αιώνα. Το µέγεθος του φτωχού πληθυσµού, η παρουσία του και η 

κοινωνική του συµπεριφορά ενεργοποίησε διάφορους φορείς, άλλοτε δηµόσιους και 

άλλοτε, ακόµα περισσότερο, ιδιωτικούς φορείς, σε µια προσπάθεια να ενσωµατώσουν 

τον φτωχό πληθυσµό στην νεοαναπτυσσόµενη κοινωνία και οικονοµία. 

  Η φτώχεια αποτελεί σύµφωνα µε τους ιστορικούς ένα φαινόµενο ενδηµικό308 

της ελληνικής κοινωνίας. Σε όλο το διάστηµα που µελετάµε εδώ, άλλοτε σε 

µεγαλύτερο και άλλοτε σε µικρότερο βαθµό, καταγράφονται τα φαινόµενα της 

φτώχειας και της επαιτείας, τα οποία αναφέρεται ότι οργανώθηκαν σε δύο ρεύµατα. 

Το κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν αφ ενός 

την νοηµατοδότηση της φτώχειας και αφετέρου όλους εκείνους τους µηχανισµούς 

που στήθηκαν για την αντιµετώπισή της. Το πρώτο κύµα αναφέρεται ότι εµφανίστηκε  

µετεπαναστικά
309 και το δεύτερο µετά το 1860310. Ανάλογα διαµορφώθηκε και η 

φιλανθρωπία: οργανώθηκε και αυτή σε δυο κύµατα, την ίδια χρονική περίοδο µε την 

φτώχεια και την επαιτεία, µε διαφορετικούς φορείς, µε διαφορετικό τρόπο και 

στόχους. 

  Το πρώτο κύµα φτωχού πληθυσµού σύµφωνα µε την ιστοριογραφία 

εµφανίστηκε µετά την Επανάσταση, τότε που, µετά τη διάλυση των άτακτων 

στρατιωτικών σωµάτων, το πλήθος των αγωνιστών που έµειναν άνεργοι και άκληροι 

προσπαθούσε να βρει την τύχη του στην ύπαιθρο και στην πρωτεύουσα 

συγκροτώντας έτσι µια οµάδα φτωχών και περιθωριακών τύπων.311 Αγωνιστές και 

ακτήµονες, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, επιδόθηκαν στην πρακτική της 

επαιτείας, αλλά και της ληστείας και άλλων µορφών παραβατικότητας. Η ληστεία 

στον κόσµο της υπαίθρου έλαβε µεγάλες διαστάσεις, γεγονός που προκάλεσε µέτρα 
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βίαιης καταστολής από το κράτος, τα οποία, εντούτοις, δεν πήραν συγκροτηµένο 

χαρακτήρα, αποτελεσµατικό και µε ευρύτερες συνέπειες πριν από το νόµο ΤΟ∆/1871 

«περί καταδιώξεων της ληστείας».312  

Παράλληλα, στην πρωτεύουσα και στις νεοαναπτυσσόµενες πόλεις γενικότερα, 

που προσπαθούν να δηµιουργήσουν µια αστική ταυτότητα δυτικού τύπου, το πλήθος 

των ζητιάνων που συνέρρεε εκεί προκαλούσε έντονη ανησυχία, γιατί διατάρασσε  την 

κοινωνική ισορροπία. Η επαιτεία, σύµφωνα µε την Μ. Κορασίδου, αναδείχθηκε σε 

κοινωνικό πρόβληµα.313 

 Τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν αυτή την περίοδο ήταν µέτρα κατασταλτικά και 

προνοιακού χαρακτήρα, µε κύριο φορέα την κρατική εξουσία. Μικρής αξίας 

βοηθήµατα, µέτρα αστυνόµευσης, ελέγχου και επιτήρησης των ζητιάνων, αλλά και 

µέτρα ποινικοποίησης της επαιτείας συνέθεσαν όλο το τοπίο της κρατικής 

παρέµβασης ως προς την αντιµετώπιση της φτώχειας. Ωστόσο, ίσως το πιο 

σηµαντικό, είναι οι συνέπειες που επισηµαίνεται ότι προκάλεσαν τα µέτρα αυτά σε 

κοινωνικό επίπεδο. Όπως αναφέρει η Μ. Κορασίδου, τα µέτρα αυτά δηµιούργησαν 

τις συνθήκες εκείνες του κοινωνικού αποκλεισµού και της απαξίωσης για τους 

φτωχούς του αστικού χώρου. Τους περιθωριοποίησαν και τους ανέδειξαν σε µια νέα 

κοινωνική κατηγορία, η οποία συντίθεται από αρνητικές αξίες για το σύνολο της 

κοινωνίας. Τα µέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα που πάρθηκαν ήταν άµεσα 

εναρµονισµένα µε την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής, σύµφωνα µε την οποία, όπως 

γράφει η Κορασίδου, «η φτώχεια έπρεπε να τιµωρείται για να µην δηµιουργεί 

ανασφάλεια στους πολίτες». Οι επαίτες, συνεπώς, έπρεπε να αποµονωθούν 

κοινωνικά. Οι πολίτες της νεοελληνικής κοινωνίας προσπαθούσαν να προβάλουν νέα 

πρότυπα συµπεριφοράς αστικού τύπου, έτσι ώστε να  µπορέσουν να αναρριχηθούν 

στα ανώτερα στρώµατα. Εποµένως η φτώχεια και η επαιτεία έπρεπε µε κάθε τρόπο 

να καταπολεµηθούν και να ποινικοποιηθούν.314 Ωστόσο, τα µέτρα αυτά, όσο σκληρά 

και αν ήταν, αναφέρεται ότι στάθηκαν τελείως αναποτελεσµατικά. Το κράτος φάνηκε 

ανοργάνωτο και ανέτοιµο να αντιµετωπίσει τέτοιου είδους φαινόµενα. Το κενό αυτό 

έρχεται µετά από µερικά χρόνια να καλύψει η ιδιωτική πρωτοβουλία. 

 Από τα µέσα το 19ου αιώνα κι έπειτα, τότε που παρουσιάζεται το δεύτερο κύµα 

των επαιτών, οι µελέτες αναφέρουν πως στην ελληνική κοινωνία επικράτησε µια νέα 
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αντίληψη όσον αφορά την πρόσληψη της φτώχειας, και νέες πρακτικές καθιερώθηκαν 

για στην αντιµετώπισή της. Κεντρικά στοιχεία αυτών των πρακτικών ήταν η παροχή 

µισθωτής εργασίας, κυρίως όµως, η ηθική διαπαιδαγώγηση και παροχή στοιχειώδους 

µόρφωσης, και, βέβαια, η επαγγελµατική εκπαίδευση.  Εξάλλου, το δεύτερο αυτό 

κύµα των φτωχών που εµφανίστηκε στις πόλεις µετά τα µέσα του 19ου αιώνα, 

παρουσίαζε διαφοροποιήσεις συγκριτικά µε το προηγούµενο κύµα, τόσο ως προς την 

σύνθεσή του όσο και ως προς την συµπεριφορά του (την αύξηση της 

εγκληµατικότητας, όπως παρατηρήθηκε), γεγονότα που έδωσαν το έναυσµα για µια 

αναθεώρηση της µέχρι τότε αντίληψης περί φτώχειας. Ας δούµε αναλυτικότερα αυτές 

τις εξελίξεις. 

 Σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, το δεύτερο κύµα φτωχών και εξαθλιωµένων 

εµφανίστηκε την δεκαετία 1860-1870, τότε που η Αθήνα, επιπλέον των φτωχών και 

πρώην αγωνιστών, δέχθηκε και πληθυσµιακές ροές ορεινής και νησιωτικής 

προέλευσης καθώς και Κρήτες πρόσφυγες (Κρητική Επανάσταση 1866-1869).315 

Ένας σύνθετος και πολυάριθµος πληθυσµός κατέκλισε την πρωτεύουσα, 

εξαθλιωµένος και ανήµπορος, ο οποίος επιδόθηκε σε κάθε είδους δραστηριότητα και 

πολλές φορές έκνοµη συµπεριφορά προκειµένου να επιβιώσει. Ο πληθυσµός αυτός 

θεωρήθηκε ως παθολογική κατάσταση της κοινωνίας και επικίνδυνος για την 

κοινωνική ειρήνη.   

  Σύµφωνα µε τις µελέτες, η αντιµετώπιση της επαιτείας τα χρόνια που µελετάµε, 

έγινε έργο ιδιωτικής πρωτοβουλίας και όχι κρατικής παρέµβασης και αυτό για δύο 

λόγους: αφενός, γιατί υπήρχε έλλειψη κοινωνικής πολιτικής και αφετέρου, γιατί δεν 

υπήρχε ένα συγκροτηµένο εργατικό κίνηµα για να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα και 

τα συµφέροντα της «υπό σχηµατισµό» εργατικής τάξης.316 Μεταξύ των στόχων της 

φιλανθρωπίας αναφέρεται η στρατολόγηση εργατικού δυναµικού και η διοχέτευση 

στις βιοµηχανίες, στο βαθµό που η φιλανθρωπία συνδέθηκε άµεσα µε την παραγωγή. 

Σε γενικές γραµµές, σε µια περίοδο που χαρακτηρίζεται από το πρώτο κύµα 

εκβιοµηχάνισης στη χώρα, η φιλανθρωπία λειτούργησε ως µηχανισµός ένταξης του 

πλήθους των περιθωριακών είτε άµεσα είτε έµµεσα στην βιοµηχανική παραγωγή. 317  

  Σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, η νέα ιδεολογία νοµιµοποίησε τις κοινωνικές 

διαφορές µέσα από τη χρήση της θρησκευτικής ρητορείας (ως έκφραση θείας 
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θέλησης)318 και νοηµατοδότησε εκ νέου  την φτώχεια ως µια παθογένεια της 

κοινωνίας, ως αρρώστια. Τη λύση στην κατάσταση αυτή ανέλαβε να δώσει η ιδιωτική 

πρωτοβουλία, η οποία επιδόθηκε σε µέτρα κυρίως προνοιακού-προληπτικού 

χαρακτήρα και όχι κατασταλτικού όπως συνέβαινε µετεπαναστατικά.319 Οι φτωχοί 

του τόπου δεν θα έπρεπε να αποµονωθούν όπως συνέβαινε παλαιότερα αλλά να 

συνυπάρξουν µε τους άλλους πολίτες, αρκεί να ηθικοποιηθούν. Υπό τη σκέπη της 

φιλανθρωπίας και µε σκοπό την απώτερη ένταξη των φτωχών και ανέργων στην 

παραγωγική διαδικασία, ιδρύθηκε ένα πλήθος Ιδρυµάτων και Συλλόγων από τους 

φιλάνθρωπους της εποχής, οι οποίοι, εµπνεόµενοι από την αγαθοεργία που 

θεωρήθηκε αρετή, έγιναν οι ευεργέτες των φτωχών. 

 ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, αυτή τη µετάβαση από την κρατική κατασταλτική 

παρέµβαση προς την προνοιακή ιδιωτική πρωτοβουλία της φιλανθρωπίας. Ποιοί ήταν 

όµως οι φιλάνθρωποι της εποχής; Αναφέρονται τρεις οµάδες που ανέλαβαν 

δραστηριότητα. Τη µια οµάδα αποτελούσαν οι φιλελεύθεροι διανοούµενοι της 

εποχής, «η χρυσή νεολαία» όπως είχε αποκληθεί τότε, η οποία ανέπτυξε πλούσια 

πολιτιστική και φιλανθρωπική δραστηριότητα.320 Μια  άλλη οµάδα συνιστούσαν 

ελεύθεροι επαγγελµατίες της µεσαίας τάξης και πλούσιοι αστοί .Όπως αναφέρεται η 

οµάδα αυτή κυρίως µε πρόσχηµα την ιδεολογία περί σωτηρίας της ψυχής συνέδεσαν 

την φιλανθρωπική τους δραστηριότητα µε την είσοδό τους στην πολιτική, την 

διεύρυνση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων και την ενίσχυση του 

κοινωνικού τους γοήτρου.321 Η τρίτη οµάδα αφορά Ελληνίδες αστές, όπως λόγου, 

εκείνες του Συλλόγου Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως (1872) ή, αργότερα, 

εκείνες που συνεργάζονταν µε το περιοδικό της Κ. Παρρέν Εφηµερίς των Κυριών ή 

τα µέλη της Ενώσεως των Ελληνίδων (1896), που συνδέονταν µε τις προηγούµενες, 

και οι οποίες ανέλαβαν πλούσια φιλανθρωπική δράση.322 

   Η φιλανθρωπική δραστηριότητα απευθύνθηκε κυρίως στα παιδιά και στις 

γυναίκες. Ένα πολύ µεγάλο µέρος της φιλανθρωπικής δραστηριότητας του 19ου αιώνα 

αφιερώθηκε στα παιδιά , τα οποία είχαν κατακλίσει τους δρόµους της Αθήνας, φτωχά 

                                                 
318 Κορασίδου, Μ.(2004), ό.π., σ. 83-84 
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Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 87-88  
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Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 79-82  
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Γιανιτσιώτης, Γ. (2006), ό.π., σ. 306-309  
322 Βαρίκα, Ελένη (1996), Η εξέγερση των Κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 
1833-1907, Αθήνα: Κατάρτι 2η Εκδ. Αναφέρεται πως οι γυναίκες της εφηµερίδας των Κυριών, παρά το 
γεγονός ότι κύριο έργο τους ήταν η εµφύτευση των ιδεών για την ισότητα των δύο φύλων, εν τούτοις 
ανέπτυξαν συντονισµένη συλλογική δράση για την µόρφωση των γυναικών του λαού.  
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άκληρα, εγκαταλελειµµένα και απείθαρχα. Τα παιδιά αυτά  κίνησαν ιδιαίτερα το 

ενδιαφέρων αλλά και την «προσοχή» των φιλάνθρωπων, Όπως αναφέρεται, στην 

ιδεολογία της εποχής, η οικογένεια είχε κεντρικό ρόλο. Τα παιδιά  ήταν η πηγή του 

εθνικού πλούτου ως εκ τούτου, έπρεπε  να προστατευτούν ,να ηθικοποιηθούν και να 

κοινωνικοποιηθούν έτσι ώστε να µην προκαλούν προβλήµατα(παιδική 

εγκληµατικότητα) ,αλλά και να µάθουν στην έννοια και την πρακτική της πειθαρχίας 

για να µπορέσουν κατόπιν να ενταχθούν στο εργατικό δυναµικό. Τα παιδιά 

αναφέρθηκαν ως το κοινωνικό κεφάλαιο323 της κοινωνίας τα οποία εάν κατάλληλα 

διαπαιδαγωγηθούν δεν θα είναι εχθροί της κοινωνίας αλλά αντίθετα θα γίνουν 

χρήσιµοι πολίτες οι οποίοι θα διαφυλάσσουν την ενότητα και την ειρήνη στην 

κοινωνία και θα ανταποδόσουν µε την εργασία τους.324  Με άλλα λόγια η ευεργεσία 

που θα προσφερθεί στα παιδιά θα έχει έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα, τόσο σε 

οικονοµικό επίπεδο µέσω της εργασίας που θα προσφέρουν  όσο και κοινωνικό ,και 

θα είναι σύµφωνη µε το όλο πνεύµα της εποχής περί φιλανθρωπίας το οποίο, 

επιδιώκει κατ αρχάς το συµφέρον της άρχουσας τάξης, το οποίο, όπως αναφέρει η Μ. 

Κορασίδου το επιτυγχάνεται µέσω της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και 

ειρήνης. 

Υπό το πρίσµα αυτής της νεοελληνικής αυτής αντίληψης, θα µπορούσε να πει 

κανείς , καταγράφεται πλήθος ιδρυµάτων και συλλόγων. 

  Ας αναφερθούµε σε ορισµένα από αυτά για να αναδειχθεί λίγο ποιο ξεκάθαρα 

πως πραγµατοποιήθηκε πρακτικά το  «πνεύµα της φιλανθρωπίας» 

 Μια σειρά από ιδρύµατα φιλοξένησαν τα παιδιά από την βρεφική κιόλας ηλικία. 

Καταγράφεται λοιπόν η  ίδρυση του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου στην Αθήνα το 1859 

που σκοπό είχε να περιθάλψει τα µικρά παιδιά και να τα προστατέψει από υψηλή 

θνησιµότητα. ΄Εργο ατοµικής πρωτοβουλίας ήταν τα δυο ορφανοτροφεία που 

ακολούθησαν . Το Ορφανοτροφείο αγοριών Χαντζηκώνστα που ιδρύθηκε στην 

Αθήνα το 1856, και το Αµαλιείο Ορφανοτροφείο των κοριτσιών που ιδρύθηκε και 

αυτό στην Αθήνα το 1856. Στόχοι και των δυο αυτών ιδρυµάτων αναφέρεται ότι  

ήταν να καταστήσουν τα παιδιά χρηστούς πολίτες και να τους διδάξουν ένα 

βιοποριστικό επάγγελµα, µε άλλα λόγια να τους εµφυσήσουν στην  κοινωνική και 

επαγγελµατική διαπαιδαγώγηση. Η εκµάθηση ενός επαγγέλµατος κρίνεται 

                                                 
323 Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 111 
324 Κορασίδου, Μ.(2004), ό.π., σ. 136 
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πρωταρχική υπόθεση έτσι ώστε να µπορούν στην πορεία να ενταχθούν τα παιδιά στην 

αγορά εργασίας . 

 

6.β Οι γυναίκες φιλάνθρωποι 
 

Μία ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία που «εξειδικεύθηκε» τρόπον τινά στη 

φιλανθρωπία και δραστηριοποιήθηκε εκεί, απευθυνόµενη µάλιστα σχεδόν 

αποκλειστικά στο θηλυκό φτωχό πληθυσµό, ήταν οι κυρίες της αστικής τάξης µε την 

ευρύτερη έννοια, είτε προέρχονταν από την πολιτική ή κοινωνικο-οικονοµική ελίτ 

είτε, κατά κύριο λόγο, από τα µεσαία αστικά στρώµατα, όπως λόγου χάριν ήταν οι 

κυρίες του Συλλόγου υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως (1872) (βλ. και πιο κάτω) ή, 

αργότερα, οι διανοούµενες της οµάδας της Εφηµερίδος των Κυριών (1887). 325 Οι 

γυναίκες αυτές εισήλθαν στον δηµόσιο χώρο, αναλαµβάνοντας κοινωνική δράση 

µέσω της άσκησης της φιλανθρωπίας,326 Ανέλαβαν πολλαπλές δραστηριότητες µε 

στόχο την ηθική και υλική βοήθεια στις φτωχές γυναίκες του τόπου. Στόχος της 

πρωτοβουλίας των γυναικών φιλανθρώπων (εκτός από την περίθαλψη του φτωχού 

πληθυσµού που πραγµατοποίησαν  µε την ίδρυση  της «Φιλόπτωχου εταιρείας 

Κυριών» και του «Ασύλου Ανιάτων» το 1892) ήταν οι γυναίκες και τα κορίτσια του 

λαού. 327 Όπως αναφέρουν οι σχετικές µελέτες, τη δράση των γυναικών της µεσαίας 

και ανώτερης τάξης καθοδήγησε η αντίληψη πως οι γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων  

αποτελούν  το στήριγµα του σπιτιού, ανατρέφουν και διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, 

επιφέρουν ειρήνη και ενότητα στην οικογένεια, αρετές που θα διοχετευτούν κατόπιν 

και στην κοινωνία. Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, η εικόνα της γυναίκας εργάτριας 

που εγκαινίασε η βιοµηχανική επανάσταση έρχεται σε αντίφαση µε το γυναικείο 

ιδεώδες της γυναίκας φύλακα-αγγέλου του σπιτιού, πυροδοτώντας µια εκ νέου 

αναδίπλωση και ισχυροποίηση αυτού του ιδεώδους.328 Η γυναίκα εργάτρια 

αναφέρεται ως ένα αρνητικό πρότυπο για την κοινωνία. Σύµφωνα µε την 

επικρατούσα αντίληψη. πρέπει να προστατευτεί από αυτή την εργασία, καθώς από 

οικονοµική ανάγκη βρέθηκε να δουλεύει στα εργοστάσια, ενώ η θέση της θα έπρεπε 

να είναι στην οικογένεια. Η εργασία της γυναίκας εκτός σπιτιού αναφέρεται ως 

                                                 
325

Σαλίµπα Ελισάβετ (2003), Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και τα στη βιοτεχνία (1870-
1922),  Αθήνα: ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ-ΚΝΕ/ΕΙΕ, σ. 182 
326 Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 173-177 
327 Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π, σ. 174 
328 Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 179  
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παρέκκλιση από τον φυσικό της χώρο που είναι η οικία και από τα «βιολογικά της 

καθήκοντα» ως µητέρας παιδαγωγού. Ως εκ τούτου, η εργασία δύναται να αποτελέσει 

κίνδυνο για την οικογένειά της. Όπως αναφέρει η Ζ. Σαλίµπα, στηριζόµενες  στην 

αναδιατύπωση της βιολογικής διαφοράς, οι γυναίκες φιλάνθρωποι επιδόθηκαν σε 

κάθε είδους δραστηριότητα µε σκοπό  τον εκπολιτισµό του φτωχού γυναικείου 

πληθυσµού µέσω της  ηθικής διαπαιδαγώγησης, της εκπαίδευσης και της εκµάθησης 

µιας τέχνης. Οι στόχοι όµως αυτοί, όπως αναφέρει η συγγραφέας, δεν ήταν 

απαλλαγµένοι από την οικονοµική σκοπιµότητα όπως θα δούµε παρακάτω.329 Επίσης, 

παράλληλα µε την εκπαίδευση και τον εγκλεισµό σε κάθε τύπου σχολές και 

ιδρύµατα, ασκούσαν κοινωνικό έλεγχο σε αυτό το µεγάλο µέρος του φτωχού 

πληθυσµού (το γυναικείο πληθυσµό).330 Μέσω των πρακτικών που ακολουθούσαν 

στα Ιδρύµατα µπορούσαν να καθοδηγήσουν την µετέπειτα ζωή των γυναικών. Με 

βάση αυτή την ιδεολογία, λοιπόν, συστάθηκαν Φιλανθρωπικοί Σύλλογοι,  

Εργαστήρια και ΄Ασυλα. Τα εργαστήρια µάλιστα που ίδρυσαν οι φιλάνθρωπες αστές, 

απευθύνονταν αυστηρά στις γυναίκες και λειτούργησαν, σύµφωνα µε την Ζ. Σαλίµπα, 

ως «πρότυπα χειροτεχνικής βιοµηχανίας».331 Στα εργαστήρια αυτά εργάζονταν οι 

άπορες γυναίκες και πουλούσαν το προϊόν της εργασίας τους στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό
332, συνεπώς δεν επρόκειτο απλώς για φιλανθρωπικά καταστήµατα αλλά 

ήταν µονάδες παραγωγής, ενδεικτικό του γεγονότος ότι η φιλανθρωπία αποσκοπούσε 

κατά κύριο λόγο στο να παράγει και να κατευθύνει ένα πειθαρχηµένο εργατικό 

δυναµικό. Ας δούµε τώρα ορισµένα από αυτά τα Ιδρύµατα και τα Εργαστήρια, για να 

έχουµε µια πληρέστερη εικόνα της λειτουργίας της φιλανθρωπίας. 

  Καταρχάς, θα αναφερθούµε στο Εργαστήριο Απόρων Γυναικών, το οποίο 

ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1872 και αναφέρεται ως το κυριότερο έργο (νεωτερικό)333 

των φιλάνθρωπων κυριών. Η ίδρυσή του ήταν έργο του Συλλόγου Κυριών υπέρ της 

Γυναικείας Παιδεύσεως  µε σηµαντικό ρόλο να παίζει η Καλλιόπη Κεχαγιά. Το 

Εργαστήριο αυτό συνδύαζε αρµονικά την εκπαίδευση µε την πρακτική άσκηση του 

επαγγέλµατος.334 Και όταν λέµε επάγγελµα εννοούµε την εκµάθηση µιας τέχνης, η 

οποία αντικατέστησε την εργασία στο εργοστάσιο. Το εργαστήριο αναφέρεται ως 

                                                 
329

Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 193 και Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 169-170 
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Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 192 
331 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 170 
332 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 170 
333 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 194. Η Σαλίµπα αναφέρει πως το Εργαστήριο αυτό συνιστά µια 
νεωτερικότητα γιατί σύνδέει την εκπαίδευση µε την παροχή εργασίας. 
334 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 186 
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άρτια οργανωµένο και κατατετµηµένο σε διάφορα τµήµατα (υφαντικής, ραπτικής 

κτλ.). Οι εργάτριες εκπαιδεύονταν στην τέχνη παράλληλα µε την διδασκαλία για 

απόκτηση γνώσεων και θρησκευτικής ηθικής.335 Η Ζ. Σαλίµπα αναφέρει πως το 

Εργαστήριο λειτούργησε µε εσωτερικές και εξωτερικές εργάτριες. Το 1872 οι 

εσωτερικές εργάτριες ανέρχονταν σε 120 άτοµα ενώ το 1921 σε 168 άτοµα.336 Από το 

1874 έως το 1920, οι εξωτερικές εργάτριες καταγράφεται ότι κυµαίνονταν από 40 έως 

60 άτοµα κατά έτος.337 Η ηλικία των εργατριών αναφέρεται ότι ήταν από 7 έως 70 

ετών
338, και αµείβονταν ανάλογα την παραγωγικότητα.339 Τα προϊόντα της εργασίας 

τους τα πουλούσαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναφέρεται µάλιστα τα προϊόντα 

τους διακρίθηκαν σε διάφορες εκθέσεις όπως για παράδειγµα στην ∆ιεθνή ΄Εκθεση 

της Βιέννης, όπου απέσπασαν το πρώτο βραβείο ως τα πιο αντιπροσωπευτικά 

δείγµατα της ελληνικής βιοτεχνικής παραγωγής.340 Με βάση όσα αναφέραµε, γίνεται 

κατανοητό πώς το εργαστήριο συνιστούσε µια µονάδα παραγωγής και η 

φιλανθρωπική δράση αυτή αποτελούσε µέρος της αγοράς εργασίας.341  

Ένα άλλο πεδίο συλλογικής δράσης των φιλάνθρωπων γυναικών ήταν η 

καταπολέµηση της αµάθειας των φτωχών γυναικών, τοµέας στον οποίο 

δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα ο κύκλος της Εφηµερίδος των Κυριών και της 

εκδότριάς της Κ. Παρρέν.342  Το περιοδικό αυτό, το οποίο από το 1887 που άρχισε να 

εκδίδεται εξέφρασε στην Ελλάδα (όπως έχει υποστηριχθεί) µια πρώτης µορφής 

φεµινιστική αµφισβήτηση, και υποστήριξε τη χειραφέτηση των γυναικών «δια της 

εκπαιδεύσεως και της εργασίας»,343 καυτηρίασε, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

φτωχών γυναικών, την αµάθεια ως αιτία όχι µόνο της φτώχειας, αλλά και της 

εκµετάλλευσής τους από τους άνδρες τόσο στο χώρο της οικογένειας όσο και του 

εργοστασίου.344 Οι πρώτες αυτές φεµινίστριες της Εφηµερίδος των Κυριών, 

                                                 
335 Σαλίµπα, Ε. (2003),  ό.π., σ. 190 
336 Σαλίµπα, Ε. (2003),  ό.π., σ. 191, και Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 188, Η Κορασίδου αναφέρει 
πως τον χρόνο λειτουργίας οι εργάτριες ήταν 200 σε αρθιµό. 
337 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 191  
338 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 191 
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340 Κορασίδου, Μ. (2004), ό.π., σ. 193 
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Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 192 . Η συγγραφέας αναφέρει πως στο Εργαστήριο εφαρµόστηκε 
κανονικά η σύνδεση της αγοράς µε την ζήτηση. 
342 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 211  
343 Βαρίκα, Ελένη (1996), ό.π., σ.274-289 Σύµφωνα µε την Ε. Βαρίκα (την πρώτη ιστορικό που 
µελέτησε το περιοδικό),  το περιοδικό «Εφηµερίς των Κυριών» (1887-1907), είναι το πρώτο  έντυπο το 
οποίο αποτελεί την πρώτη έκφραση φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα,  µε διευθύντρια την 
Καλλιρόη Παρρέν 
344

Σαλίµπα Ε. (2003), ό.π., σ. 212 
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συγκλίνοντας µε τις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής, υποστηρίζουν ότι µέσα από 

την καλλιέργεια της γνώσης οι γυναίκες θα αποκτήσουν τα ηθικά εκείνα πρότυπα που 

τους είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του ρόλου µέσα στην οικογένεια αλλά και 

στους κόλπους της κοινωνίας.345 Η γυναίκα, υποστηρίζουν, είναι εκείνη που θα 

αναθρέψει τα παιδιά ως χρηστούς και εκπολιτισµένους πολίτες. Τα παιδιά αυτά θα 

συντελέσουν στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας και του εθνικού πλούτου.346  

Αναφέρεται, λοιπόν, πως συγκλίνοντας χαρακτηριστικά µε την κυρίαρχη ιδεολογία, 

οι φεµινίστριες της Εφηµερίδος των Κυριών, στόχευαν στην εκπαίδευση και 

συγχρόνως στην ηθικοποίηση και τον κοινωνικό έλεγχο των γυναικών των λαϊκών 

στρωµάτων. Με αυτό το στόχο ίδρυσαν τα Κυριακά Σχολεία στην καµπή του αιώνα. 

Σύµφωνα µε την Μ. Κορασίδου, τα Κυριακά Σχολεία συνέβαλαν σηµαντικά στην 

καταπολέµηση του αναλφαβητισµού των φτωχών κοριτσιών.347 Το πρώτο Κυριακό 

Σχολείο ιδρύθηκε το 1890 στην Αθήνα και ακολούθησαν στον Πειραιά και στην 

Πάτρα.348 Σκοπός τους αναφέρεται η µετάδοση στοιχειωδών γνώσεων, θρησκευτικών 

αντιλήψεων, ηθικής διαπαιδαγώγησης, αλλά και του εκπολιτισµού των γυναικών, 

µέσα από την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.349 Ωστόσο, η λειτουργία τους ως 

σχολεία µετάδοσης βασικών γνώσεων δεν κράτησε πολύ. Η Ζ.  Σαλίµπα αναφέρει 

πως τρία χρόνια µετά τα Κυριακά Σχολεία µετατρέπονται σε επαγγελµατικές σχολές, 

σε µια προσπάθεια αντικατάστασης της µαθητείας.350 Ο σκοπός της φιλανθρωπίας 

µετασχηµατίστηκε σύµφωνα µε την Ζ. Σαλίµπα από µηχανισµό µόρφωσης σε 

µηχανισµό επαγγελµατικής κατάρτισης. Ο µηχανισµός αυτός  στηρίζεται στην 

εκµάθηση ενός βιοποριστικού επαγγέλµατος που ταιριάζει στην γυναικεία «φύση», 

όπως για παράδειγµα η ραπτική. 351  Βλέπουµε, λοιπόν, πώς, στην περίπτωση των 

Κυριακών Σχολείων, η δράση των φεµινιστριών, ενώ αρχικά προσανατολίστηκε στο 

χώρο της εκπαίδευσης, προσπαθώντας να καταπολεµήσει τον αναλφαβητισµό του 

                                                 
345 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ.  212, Υποστηρίζει ακόµα η Σαλίµπα  πως η προσπάθεια µετάδοσης της 
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348 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 213-215 
349

Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 217-220. Η Σαλίµπα αναφέρει την διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων 
και εορτών όπως των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δίνοντας στις γυναίκες  την ευκαιρία να 
αναπτύξουν την κοινωνικοτητά τους. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών διατηρήθηκε ακόµα και 
όταν το Κυριακό Σχολείο έγινε Επαγγελµατική Σχολή.  
350 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π.,  σ .219 
351 Σαλίµπα, Ε. (2003), ό.π., σ. 213 
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γυναικείου πληθυσµού, στην συνέχεια κατευθύνθηκε στην επαγγελµατική κατάρτιση. 

Η µετατόπιση αυτή είναι άµεσα εναρµονισµένη µε τον απώτερο στόχο της 

φιλανθρωπίας, την ένταξη, δηλαδή, του φτωχού πληθυσµού στην αγορά εργασίας, για 

την ανάπτυξη του εθνικού πλούτου και την επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης. 

 

Πέρα από τη σηµασία της συλλογικής φιλανθρωπικής δραστηριότητας, ο ρόλος 

της ατοµικής φιλανθρωπίας υπήρξε εξίσου σηµαντικός, ιδιαίτερα για όσους 

επεδίωκαν να ξεκινήσουν ή να εδραιώσουν την καριέρα τους σε δηµόσια αξιώµατα. 

Στον Πειραιά η άσκηση της φιλανθρωπίας από δηµόσιο πρόσωπο τον 19ο αιώνα είχε 

λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις. Αναφέρεται πως η άσκηση της φιλανθρωπίας ενίσχυε 

την κοινωνική θέση του ατόµου και ήταν µια προϋπόθεση αποδοχής του 

φιλάνθρωπου-πολιτικού από την κοινότητα. Ενίσχυε το κοινωνικό του γόητρο352 και 

ενίοτε τον βοηθούσε στην πολιτική του καριέρα. Καταγράφονται ατοµικές 

εκδηλώσεις φιλανθρωπίας εµπόρων και βιοµηχάνων οι οποίες, ακριβώς επειδή 

τύγχαναν δηµοσιότητας, αποκτούσαν µια ιδιαίτερη αξία και χρησιµότητα για τους 

ίδιους.353 Εξάλλου, το να ενδιαφέρεται κανείς για τους φτωχούς της πόλης και να το 

εκδηλώνει µε πράξεις αγαθοεργίας είχε ιδιαίτερη σηµασία στην συνείδηση των 

πολιτών για τον τρόπο που έβλεπαν τους φιλάνθρωπους.  

 Σύµφωνα µε τον Γ. Γιαννιτσιώτη,354 η  φιλανθρωπία αποτέλεσε µέσο άσκησης 

προεκλογικού αγώνα και ενδυνάµωσης της πολιτικής ταυτότητας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αναφέρονται αυτά του Θ. Ρετσίνα και του Τ. Μουτζόπουλου. Ο Θ. 

Ρετσίνας, κατά την θητεία του ως δήµαρχος, προσέφερε περισσότερα χρήµατα για 

τους άπορους απ ότι η πολιτική αρχή του τόπου.355 Ανάλογο παράδειγµα αναφέρεται 

για τον Τρ. Μουτζόπουλο, παλαιότερο δήµαρχο του Πειραιά, ο οποίος πρόσφερε την 

επί τετραετή αντιµισθία του στο «Παιδαγωγείο» το οποίο µετέπειτα έγινε 

Ορφανοτροφείο.356  Η ατοµική αυτή  φιλανθρωπία ενίσχυε το κοινωνικό γόητρο των 

                                                 
352 Παπαστεφανάκη, Λήδα (2002), «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…» Εργασία και 
τεχνολογία στην ελληνική κλωστουφαντουργία. Η βιοµηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872-1940), 
διδακτορική διατριβή, Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 2002, σ. 409-
410 
353 Γιανιτσιώτης, Γιάννης  (2006), Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης, 
Αθήνα: Νεφέλη, σ. 306-307 
354

Γιανιτσιώτης, Γ. (2006), ό.π., σ. 308-309  
355 Γιανιτσιώτης, Γ.  (2006), ό.π., σ. 308-309 Αναφέρεται ότι ο Θ. Ρετσίνας προσέφερε στους άπορους 
4000 δρχ., λίγες µέρες µετά αφότου είχε διανεµηθεί σε αυτούς 3500 δρχ από το δηµοτικό συµβούλιο. 
Και βλέπε Παπαστεφανάκη ,Λήδα (2002), ό.π., σ. 409-410  
356

Γιανιτσιώτης, Γ. (2006), ό.π., σ. 308-309 
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πολιτικών και ερµηνεύτηκε ως προσπάθεια εδραίωσης της πολιτικής εξουσίας του 

φιλάνθρωπου.  

 Συνοψίζοντας, θα λέγαµε πως η φιλανθρωπία ήταν η κύρια πρακτική που 

χρησιµοποίησαν µεµονωµένοι πολίτες ή οµάδες πολιτών προκειµένου να 

δηµιουργήσουν έναν µηχανισµό κοινωνικοποίησης και κυρίως έναν µηχανισµό 

ένταξης των περιθωριοποιηµένων ατόµων στην αγορά εργασίας. Έλαβε χώρα κυρίως 

τον 19ο αιώνα και εναρµονίστηκε µε τις ιδεολογικές µετατοπίσεις περί φτώχειας. Η 

αρνητική πρόσληψη της φτώχειας µετεπαναστατικά αποµόνωσε τους φτωχούς, µε 

αποτέλεσµα η πολιτεία να χρησιµοποιήσει βίαια µέτρα για την καταστολή της 

επαιτείας (στην οποία κατέφευγαν οι φτωχοί).  Από τα µέσα όµως του 19ου αιώνα κι 

έπειτα, η νέα οπτική θεωρεί παθογένεια την φτώχεια και ως τέτοια πρέπει να 

αντιµετωπιστεί. Τον ρόλο της «θεραπείας» αυτής της κοινωνικής «ασθένειας» τον 

αναλαµβάνουν οι φιλάνθρωποι, οι οποίοι στήριξαν έναν ολόκληρο µηχανισµό για την 

ένταξη των ατόµων αυτών στην παραγωγική διαδικασία. Η λειτουργία λοιπόν της 

φιλανθρωπίας θα λέγαµε ότι ήταν πολλαπλή. Κατ αρχάς νοµιµοποίησε οµάδες 

πολιτών να χειραγωγήσουν και να θέσουν τα δικά τους όρια στο πλήθος των 

περιθωριακών και, δυνάµει, εργατών. Λειτούργησε οικονοµικά, µε την διοχέτευση 

εργατικού δυναµικού στα εργοστάσια. Λειτούργησε κοινωνικά, µε την χειραγώγηση 

και την ηθικοποίηση του φτωχού πληθυσµού και τέλος χρησιµοποιήθηκε από όσους 

επεδίωκαν να ασκήσουν δηµόσια αξιώµατα, ως µέσο κοινωνικής και πολιτικής 

αποδοχής από τους πολίτες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. 
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7. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
 

7.α Η ιστοριογραφία του εργατικού κινήµατος  
 

Η ιστοριογραφία του εργατικού κινήµατος αναδείχθηκε, όπως αναφέρεται, µέσα 

από ένα µικρό σχετικά αριθµό µελετών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν 

κατάφεραν να µετατρέψουν το πληροφοριακό υλικό σε επαρκή ιστορική γνώση για 

το συνδικαλιστικό κίνηµα.357 Οι µελέτες αυτές προήλθαν από διάφορους χώρους και 

προσέγγισαν από διαφορετικές πλευρές το εργατικό κίνηµα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα οι µελέτες να µη συνθέτουν µια συγκροτηµένη ιστορία του 

συνδικαλισµού αλλά, αντίθετα, να παρουσιάζουν θεµατική διασπορά και ιδεολογικές 

διαφορές. Σύµφωνα µε τον Α. Λιάκο, οι πρώτες µελέτες προήλθαν από ανθρώπους 

µέσα από το ίδιο το κίνηµα και είχαν τη µορφή άρθρων, εκθέσεων, κοµµατικών 

κειµένων αλλά και ερευνητικών εργασιών. Οι περισσότερες εστίαζαν θεµατικά στην 

ιστορία των πολιτικών οργανώσεων, και, σε ότι αφορά µεταγενέστερες περιόδους, 

στη δράση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, και ελάχιστα ασχολήθηκαν µε την 

κοινωνική ιστορία της εργατικής τάξης και τους απεργιακούς της αγώνες.358 

Κοινωνιολόγοι και εργατολόγοι µελέτησαν επίσης την ιστορία του εργατικού 

κινήµατος, το οποίο επεχείρησαν να προσεγγίσουν ανεξάρτητα από πολιτικές και 

ιδεολογίες. Εστίασαν σε θεµατικές όπως η κρατική πολιτική, η εργατική νοµοθεσία, 

οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 359 

 Από το 1960 κι έπειτα, αναφέρεται ότι εµφανίστηκαν µελέτες ιστορικών, που 

εστίαζαν κυρίως σε δύο περιόδους του εργατικού κινήµατος, τα χρόνια 1909-1922 

και 1940-1949. Η πρώτη κατηγορία µελετών ασχολούνταν µε τη Φεντερασιόν, την 

ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε. και του Σ.Ε.Κ.Ε.360 Έµφαση δόθηκε γενικά στην ιστορία του 

Κ.Κ.Ε., τη σχέση του µε τη Γ' ∆ιεθνή και την ιστορία των σοσιαλιστικών ιδεών. 

Υποστηρίζεται ότι µέσα από τη µελέτη αυτών των αντικειµένων αναδείχθηκε το 

ζήτηµα της εµφάνισης κοινωνικής συνείδησης.  

Μια κατηγορία πιο σύγχρονων µελετών κατέληγε στο συµπέρασµα πως η 

καθυστερηµένη εµφάνιση του εργατικού κινήµατος οφειλόταν στην αργοπορηµένη 

                                                 
357 Λιάκος,Αντώνης (1988), «Η ιστοριογραφία του ελληνικού εργατικού κινήµατος Σηµειώσεις για µια 
επισκόπηση», Σύγχρονα θέµατα 35-37 (1988) σ.166-167. 
358 Λιάκος, Α. (1988), όπ., σ. 161-167. 
359 Λιάκος, Α. (1988), ό.π., σ. 162.  
360 Λιάκος, Α. (1988), ό.π., σ. 161-163.  
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επικράτηση της µισθωτής εργασίας ως θεσµού στην Ελλάδα, καθώς και στο ότι η 

οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήµατος έγινε «από τα πάνω», ελλείψει της 

ύπαρξης συνείδησης στους εργαζόµενους. Ερευνήθηκαν επίσης ζητήµατα τάσεων και 

νοοτροπιών, όπως η τάση των ανθρώπων να διαµορφώνουν πολιτική συνείδηση σε 

συγκεκριµένες περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό µελετήθηκε και το χρονικό διάστηµα που 

συγκροτείται η κοινωνική συνείδηση τοπικά. Ο Α. Λιάκος επισηµαίνει ακόµη ότι οι 

σύγχρονες µελέτες ερεύνησαν και τους τρόπους µε τους οποίους επηρεάστηκε η 

εργατική τάξη σε σχέση µε τις άλλες κοινωνικές τάξεις. Άλλες µελέτες εστίασαν στην 

απουσία αγροτικού κινήµατος, την οποία προσέγγισαν µέσα από την οπτική των 

πελατειακών σχέσεων και της επιστήµης της ανθρωπολογίας. Επίσης ανέδειξαν τη 

σηµασία της αγροτικής τάξης για την ισορροπία του κοινωνικού συνόλου.361  

Μια άλλη κατηγορία µελετών συσχέτισε τη διαµόρφωση κοινωνικής συνείδησης 

µε την κοινωνική ιστορία της εργατικής τάξης. Τα θέµατα που ερευνήθηκαν σ’ αυτό 

το πλαίσιο αφορούσαν, κυρίως, τα αίτια της καθυστέρησης ή όχι της εκβιοµηχάνισης 

στην Ελλάδα. Ερευνήθηκε η ποσοτική επάρκεια ή ανεπάρκεια του εργατικού 

δυναµικού ως καθοριστικού παράγοντα για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, καθώς 

επίσης και ο ρόλος της µικρής έγγειας ιδιοκτησίας στη συγκράτηση του αγροτικού 

πληθυσµού στην ύπαιθρο και στην αποτροπή αγροτικής εξόδου.  

Γενικά, όπως έχει επισηµανθεί, οι σύγχρονες µελέτες του εργατικού κινήµατος 

παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα ανάλογα µε το αν το θέµα προσεγγίζεται από τη 

σκοπιά της κοινωνικής ή της οικονοµικής ιστορίας. Η κοινωνική ιστορία 

αντιµετωπίζει την εργατική τάξη ως ενεργό κοινωνικό υποκείµενο, ενώ η οικονοµική 

ιστορία ως οικονοµική µονάδα. Για την προσέγγιση του εργατικού κινήµατος αντλεί 

πληροφορίες τόσο από επαγγελµατικές σχέσεις όπως η µαθητεία όσο και από 

διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες. Στην προβληµατική περί εργατικής τάξης 

τέθηκε επίσης το θέµα της γυναικείας εργασίας και επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα 

µιας εκ νέου µελέτης της εργατικής ιστορίας που θα συµπεριλάµβανε και το 

γυναικείο φύλο.362 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως το ελληνικό εργατικό κίνηµα αποτέλεσε 

αντικείµενο έρευνας από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά και από 

διαφορετικές επιστηµονικές σκοπιές. Ωστόσο, η έλλειψη σχετικών πηγών σε 

συνδυασµό µε το ότι η συγκρότηση του εργατικού κινήµατος επιδέχεται ακόµα και 

                                                 
361 Λιάκος, Α. (1988), ό.π., σ. 162-165.  
362 Λιάκος, Α. (1988), ό.π., σ., 165-168.  
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άλλες ερµηνείες, σηµαίνουν ότι το πεδίο αυτό της ιστοριογραφίας παραµένει ανοιχτό 

σε νέες προσεγγίσεις.363 Ορισµένα από τα βασικά πορίσµατα της µέχρι τώρα έρευνας 

εξετάζονται στις επόµενες ενότητες (για τη γυναικεία διαµαρτυρία στο χώρο της 

βιοµηχανικής παραγωγής, βλ. εδώ, ενότητα 5α).  

 

7.β Συγκρότηση σωµατείων 
 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της ιστορικής έρευνας, στη συγκρότηση του εργατικού 

κινήµατος σηµαντικό ρόλο έπαιξαν τόσο οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες όσο 

και η πολιτική συγκυρία και η ιδεολογία.  

Το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα εξελίχθηκε αργά. Αναδείχθηκε παράλληλα µε 

τη συγκρότηση της εργατικής τάξης, την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και µε την 

επικράτηση του θεσµού της µισθωτής εργασίας, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα 

σηµαντική για την ανάπτυξή του. Η µισθωτή εργασία επικράτησε αρχικά στην 

ύπαιθρο, στις εµπορευµατικές καλλιέργειες, και αργότερα στις πόλεις, εφόσον 

γεγονότα που χαρακτηρίζουν τη µετάβαση από το 19ο αιώνα στον 20ό, όπως τα έργα 

των κυβερνήσεων του Χ. Τρικούπη τη δεκαετία του 1880, η σταφιδική κρίση της 

δεκαετίας του 1890 και αργότερα οι εδαφικές προσαρτήσεις του 1912-1913 είχαν ως 

αποτέλεσµα τη συγκέντρωση εργατικού δυναµικού στις πόλεις και την επέκταση της 

µισθωτής εργασίας. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι η µισθωτή εργασία αποτελούσε 

την κατεξοχήν µορφή εργασίας για τους εργάτες, αφού – όπως έχουµε ήδη αναφέρει- 

ο εργατικός πληθυσµός ήταν ιδιαίτερα ρευστός επαγγελµατικά λόγω του δεσµού µε 

το χωριό, αλλά και γιατί προτιµούσε µορφές εργασίας που του εξασφάλιζαν 

περισσότερη ανεξαρτησία.364 Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα, όπως αναφέρεται, 

τα πρώτα σωµατεία, που ιδρύθηκαν γύρω στο 1870, να αποτελούνται από τεχνίτες, 

από άτοµα που εργάζονταν είτε αυτόνοµα, όπως οι ράφτες και οι υποδηµατοποιοί, 

είτε µε συµβάσεις έργου, όπως οι ξυλουργοί και οι τυπογράφοι.365 Τα σωµατεία αυτά 

                                                 
363 Λιάκος ,Α. (1988), ό.π., σ.  165-168.  
364 Πιζάνιας, Πέτρος (1994), Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα του 
µεσοπολέµου, Αθήνα: Θεµέλιο, σ. 63. 
365 Λιάκος, Αντώνης  (1993),  Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα: ΄Ιδρυµα 
Έρευνας και Τεχνολογίας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΕΠΕΤΕ), σ. 97. 
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είχαν τη µορφή συντεχνιών, και αποτελούσαν αλληλοβοηθητικές ενώσεις366 όπως θα 

δούµε παρακάτω.  

 Ας δούµε τώρα πώς αναπτύχθηκε το εργατικό κίνηµα. Η αρχή του εργατικού 

κινήµατος τοποθετείται στην Ερµούπολη της Σύρου, η οποία είναι η πρώτη πόλη σε 

εµπορική, βιοτεχνική και βιοµηχανική ανάπτυξη τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού 

κράτους και, συνεπώς, η πόλη στην οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα 

υπολογίσιµο εργατικό δυναµικό.367 Εκεί  ιδρύθηκε το πρώτο εργατικό σωµατείο, το 

1879, από τους εργάτες ξύλου των ναυπηγείων µε τίτλο «Αδελφικός σύνδεσµος 

ξυλουργών του Ναυπηγείου Σύρου». Ακολούθησε η ίδρυση του σωµατείου 

βυρσοδεψών.368 

Το 1882 αναφέρεται η ίδρυση του σωµατείου των τυπογράφων369 στην Αθήνα, 

καθώς και εκείνου των ραφτάδων και των τσαγκάρηδων.370 Το 1889 ιδρύθηκε στον 

Πειραιά  το σωµατείο των µηχανικών και των θερµαστών των βαποριών µε το όνοµα 

«Μετοχικόν Ταµείον των Ελλήνων Μηχανουργών Ο Προµηθεύς»371.  

Τα πρώτα σωµατεία της περιόδου 1870-1890 αναφέρονται ως µικτά τόσο ως 

προς τη σύνθεσή τους (εργαζόµενοι και εργοδότες µαζί) όσο  και ως προς τους 

σκοπούς για τους οποίους συστήθηκαν. Λειτούργησαν σε µια ενδιάµεση µορφή 

µεταξύ συντεχνιακής και συνδικαλιστικής οργάνωσης.372 Σκοπός τους ήταν κυρίως η 

αλληλοβοήθεια. Στηρίζονταν σε ένα πνεύµα φιλανθρωπίας και ελεηµοσύνης και 

παρείχαν διάφορα βοηθήµατα στα µέλη τους από τις χορηγίες των εργοδοτών.373 ∆εν 

στηρίζονταν συνεπώς στην ταξική αλληλεγγύη, παρά το γεγονός ότι 

χρησιµοποιούσαν το ταξικό µέσο πάλης της απεργίας. Ήταν αυτόνοµα και δεν είχαν 

καµία συγκεκριµένη κατεύθυνση ή σκοπό. Αναφέρεται µάλιστα πως εξαιτίας αυτών 

των χαρακτηριστικών των σωµατείων αλλά και του γεγονότος ότι οι εργάτες δεν 

                                                 
366 Γκούτος, Χαρίλαος  (1988), Ο συνδικαλισµός στο Ελληνικό Κράτος 1834-1914 ,Τόµος Α’,  Αθήνα: 
ΕΕΕ. ∆ελτίον Εργατικής Νοµοθεσίας, σ.33-34. Αναφέρεται, ότι τα σωµατεία αυτά αποσκοπούν κυρίως 
στην αλληλοασφάλιση των µελών τους έναντι κινδύνων ασθενείας, ατυχήµατος, ανεργίας κτλ. Βλ. 
επίσης Λιάκος, Αντώνης  (1993), Εργασία και πολιτική, ό.π., σ. 97. Ο Λιάκος αναφέρεται στην 
αδυναµία της µάζας των εργατών που συµµετέχουν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις γεγονός που οδήγησε στην συρρίκνωση των σωµατείων.  
367

Φουντανόπουλος,  Κ.  (1999), ό.π.,σ. 104. 
368 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 104. 
369 Φουντανοπουλος, Κ. (1999), ό.π. σ. ,104 
370 Κορδάτος, Γιάννης (1972), ό.π., σ. 24. 
371

Φουντανοπουλος, Κ. (1999), ό.π. σ. 104. 
372 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 25-25. 
373 Φουντανόπουλος, Κ. ,(1999), ό.π., σ. 104. 
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µπορούσαν ν’ ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές τους απαιτήσεις πολλά από αυτά 

έπαψαν να λειτουργούν. 374 

 Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και κυρίως την πρώτη δεκαετία του 

20ού, η εικόνα αυτή µεταβλήθηκε αισθητά. Σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες, οι 

εργάτες έγιναν πιο ριζοσπαστικοί λόγω της διάδοσης των σοσιαλιστικών ιδεών 

ανάµεσά τους, γεγονός που οδήγησε στην ίδρυση πλήθους σωµατείων.375 Αναφέρεται 

ότι κατά την πενταετία 1905-1910 ιδρύθηκαν 150 σωµατεία µε πιο έντονα 

διεκδικητικό χαρακτήρα,376 όπως φάνηκε και από την ένταση των απεργιών που 

έκαναν, όπως θα δούµε παρακάτω. Αναφέρεται επίσης πως στα σωµατεία αυτά 

επιχειρήθηκε να διαδοθεί ένα πνεύµα φιλεργατισµού377 µε στόχο την εξύψωση της 

αξίας της εργασίας.378  

Μετά το κίνηµα στο Γουδί το 1909, το οποίο έφερε ανατροπές στην εργατική 

ζωή της χώρας, η εργατική τάση για συνδικαλισµό αυξήθηκε.379 Κατά το 1917 

αυξήθηκαν τα σωµατεία όχι τόσο ως προς τον αριθµό των εργατών που συµµετείχαν 

αλλά ως προς τους νέους κλάδους που µέχρι τότε ήταν ανοργάνωτοι.380 Επίσης 

σηµειώνεται η γεωγραφική διαφορά ως προς το µέγεθος των συνδικάτων µεταξύ 

Βόρειας και Νότιας Ελλάδας. Στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν, αναφέρεται η ισχυρή 

οργάνωση της Φεντερασιόν, και ο κλάδος των καπνεργατών ο οποίος είναι έντονα 

συνδικαλισµένος.381 Στα εργατικά σωµατεία της Θεσσαλονίκης το 1917 

καταγράφονται 1000 εργάτες, ενώ µόλις 364 εργάτες καταγράφονται στα εργατικά 

σωµατεία της Αθήνας, του Πειραιά και του Βόλου.382 Στην απογραφή που 

πραγµατοποιήθηκε το 1917 καταγράφεται µεγάλος βαθµός συνδικαλισµένων 

εργατών σε Αθήνα και Πειραιά.383 Οι περισσότεροι εργάτες που οργανώνονταν 

συνδικαλιστικά το ίδιο έτος,ήταν λιµενεργάτες και ναυτεργάτες από τον Πειραιά, ενώ 

ως καλύτερα οργανωµένοι αναφέρονται οι σιδηροδροµικοί, οι καπνεργάτες, οι 

                                                 
374 Λιάκος, Α.  (1993), ό.π., σ .97. 
375 Φουντανόπουλος, Κ. ,(1999),  ό.π., σ.105.  
376 Φουντανόπουλος, Κ. (1999),  ό.π., σ. 105  
377 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 97. 
378 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 97. 
379 Φουντανοπουλος, Κ. (1999),  ό.π., σ. 105  
380 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ.103. 
381 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 103-104. 
382 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 103-104.   
383

Λιάκος, Α.  (1993), ό.π., σ. 101Αναφέρεται λοιπόν πως σε ποσοστό η συµµετοχή των εργατών στα 
σωµατεία είναι, 25,03% στην Αθήνα και 49,16% στον Πειραιά. 
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τροχιοδροµικοί. 384  Η ίδρυση σωµατείων εντείνεται κατά το διάστηµα 1917-1919 και 

από 150 που ήταν, το 1919 φτάνουν τα 319.385 Ανάλογα αυξήθηκε και η συµµετοχή 

των εργαζοµένων σ’ αυτά.386 Αναφέρεται πως το 1919 έφταναν σε αριθµό τους 

86.298 εργάτες.387 Αναφέρεται επίσης, πως στην απογραφή του 1917 φάνηκε πως σε 

µεγαλύτερο βαθµό συνδικαλίζονται οι εργάτες σε Αθήνα και Πειραιά.388 Ωστόσο, 

παρά την έκταση και την οργάνωση που παρουσίαζαν τα σωµατεία την περίοδο αυτή, 

δεν έπαυαν να είναι κατακερµατισµένα σε µεγάλο βαθµό και να έχουν εφήµερο 

χαρακτήρα, ενώ πολλά από αυτά δεν δραστηριοποιούνται καν.389 Κάπως έτσι 

οδηγήθηκε ο συνδικαλισµός στην ίδρυση των Εργατικών Κέντρων πριν την ίδρυση 

της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)  το 1918.390 Εργατικά 

κέντρα ιδρύονταν από το 1908 και µετά σε διάφορες πόλεις, εξαιτίας της ανάγκης για 

τοπική αλληλεγγύη.391 Η λειτουργία τους πολιτικοποίησε το εργατικό κίνηµα και 

ήταν σηµαντική, µε την έννοια ότι ένωσαν τον εργατικό κόσµο και δεν πρόβαλλαν 

πλέον κλαδικά αιτήµατα, αλλά αιτήµατα που αφορούσαν το σύνολο του εργατικού 

κόσµου, όπως π.χ. το ζήτηµα της αύξησης των τιµών, θέµατα δηλαδή που άπτονταν 

της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας.392 Ακολούθησε η ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε. το 

1918, στο πλαίσιο µιας προσπάθειας συστηµατικής πλέον οργάνωσης και 

συντονισµού του συνδικαλιστικού κινήµατος. Οι σοσιαλιστές της Γ.Σ.Ε.Ε., όπως 

αναφέρεται, ανάπτυξαν µεγάλη δραστηριότητα για την επαγγελµατική 

συνειδητοποίηση των εργατών και για την εξάλειψη του συντεχνιακού πνεύµατος.393 

Ο Α. Λιάκος αναφέρει πως η Ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε. έδωσε την ευκαιρία στους εργάτες 

να αναγνωρίσουν ότι είναι µέλη µιας «ιδιαίτερης τάξης».394 Λίγο αργότερα ιδρύθηκε 

                                                 
384 Λιάκος, Α.  (1993), ό.π., σ. 101 Αναφέρεται µάλιστα ότι το ποσοστό των οργανωµένων 
λιµενεργατών και ναυτεργατών έφτανε από 50% έως 80%. Τη χαµηλότερη οργάνωση είχαν τα 
χειρωνακτικά επαγγέλµατα όπως για παράδειγµα σκαφείς και κτίστες. Χαµηλά ποσοστά αναφέρονται 
σε κλάδους που είχαν ιδρύσει τα πρώτα συνδικάτα, δηλ τυπογράφοι, ράφτες και υποδηµατοποιοί. 
385 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 109. 
386 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 109. 
387 Φουντανόπουλος,  Κ. (1999), ό.π., σ. 109. 
388 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ.101. Αναφέρεται λοιπόν πως σε ποσοστό η συµµετοχή των εργατών στα 
σωµατεία είναι, 25,03% στην Αθήνα και 49,16% στον Πειραιά. 
389 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 101   Αναφέρει ο Λιάκος πως στα 100 σωµατεία τα 94 ήταν αδρανή. 
390 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 101   Ο Λιάκος αναφέρει πως τα χαρακτηριστικά του συνδικαλισµού 
πριν την Ίδρυση της ΓΣΕΕ ήταν η επέκταση σε νέους κλάδους, η αριθµητική του ανάπτυξη και η 
αδύναµη οργανωτική του δοµή.  
391 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 110. Ο Φουντανόπουλος αναφέρει, πως τα πρώτα εργατικά 
κέντρα ιδρύθηκα στο διάστηµα (1908-1910) στον Βόλο, στη Λάρισα και στον Αλµυρό, και αµέσως 
µετά σε Αθήνα, Πειραιά και Χανιά . 
392 Φουντανόπουλος, Κ.  (1999), ό.π., σ. 110. 
393 Λιβιεράτος ∆ηµήτριος σελ 29-30. 
394 Λιάκος, Α.  (1993), ό.π., σ. 105 .  
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το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε), του οποίου οι συνδικαλιστές 

έκαναν σηµαντική προσπάθεια να του δώσουν χαρακτήρα ταξικό και να το κάνουν 

πιο ριζοσπαστικό395 (Το 1924 το ΣΕΚΕ µετονοµάζεται σε Κοµµουνιστικό Κόµµα 

Ελλάδος). 

 

7.γ Η εργατική νοµοθεσία. 
 

Η εργατική αυτή κίνηση της περιόδου που µελετάµε προκάλεσε αναστάτωση 

στην πολιτεία, γιατί θεωρήθηκε ως απειλή για την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας, 

οπότε έπρεπε άµεσα να χειραγωγηθεί, και να τεθούν τα όριά της. Το ρόλο αυτό 

διαδραµάτισε η εργατική νοµοθεσία, η οποία ως κοµµάτι του συνδικαλισµού, έθεσε 

ελευθερίες και περιορισµούς στη συνδικαλιστική δραστηριότητα. Ο νόµος 281/1914 

(ο οποίος αποτελεί µέρος του συνόλου των εργατικών νόµων που θεσπίστηκαν από 

τον Ελ. Βενιζέλο), θεωρείται ο πιο σηµαντικός νόµος για το εργατικό κίνηµα. Οι 

ρυθµίσεις του έθεσαν ελευθερίες και περιορισµούς, οι οποίες καθόρισαν την 

εσωτερική ταυτότητα του εργατικού κινήµατος και σε µεγάλο βαθµό καθόρισαν και 

την πορεία του. Η ψήφιση του νόµου αυτού, όπως αναφέρεται, έδωσε το δικαίωµα 

στους εργάτες να συνδικαλιστούν απέναντι στον εργοδότη, κάτι που δεν µπορούσε να 

συµβεί µέχρι τότε.396  

  Ας δούµε λοιπόν πως εξελίχθηκε η νοµοθεσία που αφορούσε το εργατικό 

κίνηµα. Έχει καταγραφεί πως οι διατάξεις περί συνδικαλισµού συναντώνται ήδη από 

το 1834,397 όταν νοµοθετήθηκε η σύσταση σωµατείων φιλανθρωπικού και 

επιστηµονικού χαρακτήρα. Τη νοµοθεσία αυτή επέκτεινε το Σύνταγµα του 1864 στο 

άρθρο 11 το οποίο έδινε το «δικαίωµα» σε όλους τους Έλληνες να συνεταιρίζονται, 

και αφορούσε µόνο τις πολιτικές οργανώσεις.398 Κατόπιν, η Αναθεωρητική Βουλή το 

1911 θέσπισε το δικαίωµα σύστασης σωµατείων για κοινωνικούς ή άλλους 

σκοπούς.399 Ο νόµος, όµως, που θεωρήθηκε ως η αρχή της συνδικαλιστικής 

                                                 
395 Φουντανόπουλος, Κ. (1999), ό.π., σ. 114. 
396 Μουδόπουλος, Σταύρος (1988), «Ο Νόµος 281/1914 για τα επαγγελµατικά σωµατεία και η 
επίδρασή του στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήµατος», στο: Γιώργος  Θ. Μαυρογορδάτος- 
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Κρήτη: Πανεπιστηµιακές 
εκδόσεις, σ. 238 
397 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 159.   
398 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 159.   
399 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 159  και βλέπε επίσης. Μουδόπουλος, Σταύρος (1988), ό.π., σ.236.  Ο 
Μουδόπουλος αναφέρει πως η ψήφιση του άρθρου 11 του Συντάγαµατος το 1911, ήταν µεγάλης 
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νοµοθεσίας είναι ο νόµος 281-21-25/1/1914, «περί σωµατείων».400 Ο νόµος αυτός 

εισήγαγε µια σειρά µέτρων, τα οποία αφενός έδιναν ελευθερίες στα σωµατεία και 

αφετέρου τα έθεταν στον έλεγχο της κρατικής εξουσίας. Σύµφωνα µε τον νόµο 

αυτό,401 αποκλείστηκε η από κοινού συµµετοχή εργαζοµένων και εργοδοτών στο ίδιο 

σωµατείο.402 Έτσι, ο νόµος 281 έρχεται ουσιαστικά να απαγορεύσει στους εργοδότες 

να στέκονται εµπόδιο στον συνδικαλισµό των εργαζοµένων.403 Ο νόµος αυτός 

εισήγαγε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι οποίες θεωρήθηκαν ως µία ακόµη 

θεµελιακή καινοτοµία.404 Επίσης, έδωσε την δυνατότητα ίδρυσης 

οµοιοεπαγγελµατικών οµοσπονδιών. Σύµφωνα µε τον Σ. Μουδόπουλο, τα 

επαγγελµατικά σωµατεία, όπως ονοµάστηκαν, χωρίστηκαν σε αυτά των εργοδοτών 

και των εργαζοµένων, που σκοπό είχαν την µελέτη, την προστασία και την προαγωγή 

των οικονοµικών ή επαγγελµατικών συµφερόντων και γι’ αυτό δεν µπορούσαν να 

αλλάξουν σκοπό.405 Επισηµαίνεται επίσης το γεγονός ότι δεν απαγορεύτηκε ο 

συνδικαλισµός των δηµοσίων υπαλλήλων. Καταγράφεται ακόµα, πως σωµατείο 

µπορούσαν να ιδρύσουν επτά άτοµα του ίδιου επαγγέλµατος, µε εξαίρεση τις 

γυναίκες και τα ανήλικα τα οποία για να εγγραφούν θα έπρεπε να είναι άνω των 16 

ετών και µε γραπτή έγκριση του συζύγου ή του πατέρα.406 Απαγόρευσε επίσης την 

ίδρυση µεικτών σωµατείων γεγονός που οδήγησε σύµφωνα µε τον Α. Λιάκο στον 

επαγγελµατικό κατακερµατισµό.407 Τα σωµατεία, τέλος, τέθηκαν υπό την εποπτεία 

της διοικητικής αρχής (Επιθεώρησης εργασίας)408 και υπό τον έλεγχο της δικαστικής 

εξουσίας.409 

Ωστόσο, αυτό που χαρακτήρισε το νόµο 281/1914, όπως επισηµαίνεται από τους 

µελετητές, ήταν οι συνεχείς αναθεωρήσεις του.410 Μερικά χρόνια µετά την εφαρµογή 

του, αναφέρεται η πρώτη τροποποίησή του, η οποία αφορά τις απεργίες. Ο νόµος 

                                                                                                                                            
σηµασίας προκειµένου να γίνει δυνατή η ρύθµιση µε νόµο της οργάνωσης και λειτουργίας των 
εργατικών ενώσεων.  
400 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 160. 
401 Λιάκος, Α.  (1993), ό.π., σ. 161. 
402 Μουδόπουλος, Σ.  (1988), ό.π., σ. 239.  
403

Λιάκος, Α.  (1993), ό.π., σ. 161.  
404 Λιάκος, Α.  (1993), ό.π., σ. 161. Ο Μουδόπουλος (ό.π., σ. 239) αναφέρει πως στα πλαίσια του 
σωµατείου στα οποία εργοδότες και εργάτες ήταν µαζί, καταρτίζονταν ορισµένες συµφωνίες. Οι 
συµφωνίες αυτές καταρτίζονταν από τους εργοδότες και σε αυτές αναγράφονταν οι όροι εργασίας των 
µελών του σωµατείου. Αιτία  των εκάστοτε απεργιών  ήταν η παραβίαση των όρων της συµφωνίας. 
405 Μουδόπουλος, Σ. (1988), ό.π., σ. 246. 
406 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 161. 
407 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 161. 
408 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 162 .  
409 Μουδόπουλος, Σ. (1988), ό.π., σ. 244-246. 
410 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 163 .  
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1207/1918 έθεσε ως λόγο διάλυσης των οργανώσεων τη διατάραξη της δηµοσίας 

τάξης.411 Όπως αναφέρει ο Α. Λιάκος, ο νόµος αυτός (1207), καταστρατηγούσε τη 

διάταξη του νόµου 281, σύµφωνα µε την οποία η απεργία δεν ήταν λόγος διάλυσης 

του σωµατείου.412 Αργότερα, και µε αφορµή τις απεργιακές κινητοποιήσεις του 

διαστήµατος 1919-1920, θεσπίστηκε ο νόµος 2151/1920 «περί επαγγελµατικών 

σωµατείων».413 Στόχος του νόµου ήταν κυρίως η καταστολή των απεργιακών 

κινητοποιήσεων. Το θέµα αυτό ρυθµίστηκε, αφενός µε το καθορισµό της απαρτίας 

των γενικών συνελεύσεων σε περίπτωση απεργίας και αφετέρου της στέρησης της 

ψήφου για τα άτοµα κάτω των 18 ετών σε θέµατα κινητοποιήσεων.414 Απώτερος 

στόχος όµως, όπως επισηµαίνει ο Σ. Μουδόπουλος, ήταν ο περιορισµός του 

δικαιώµατος της απεργίας και γενικότερα της συνδικαλιστικής δράσης.415 Ο Α. 

Λιάκος αναφέρει πως οι διατάξεις των νόµων που ακολούθησαν µετά το 1922 και 

αφορούσαν το συνδικαλισµό απευθύνονταν σε συγκεκριµένες απεργίες και 

κατηγορίες εργατών.416  

Συµπερασµατικά, λοιπόν, αναφέρεται, πως οι νόµοι πέρα από το γεγονός ότι 

στάθηκαν η αιτία να νοµιµοποιηθούν τα εργατικά σωµατεία, καθιέρωσαν µια σειρά 

από ρυθµίσεις που περιόρισαν την επαναστατικότητα του συνδικαλιστικού 

κινήµατος. Εισάγοντας µια σειρά από κατασταλτικές ρυθµίσεις, περιόρισαν την 

συνδικαλιστική ελευθερία.417 Οι ρυθµίσεις αυτές, όπως αναφέρεται, επέδρασαν στην 

εσωτερική αυτονοµία και δηµοκρατία των συνδικάτων,418 έθεσαν σε κρατικό έλεγχο 

το συνδικαλιστικό κίνηµα και περιόρισαν τους σκοπούς τους.419 

 

7. δ Η εργατική διαµαρτυρία 
 

Η εργατική διαµαρτυρία κινήθηκε παράλληλα µε την σύσταση των σωµατείων. 

Σύµφωνα µε την ιστοριογραφία, η πρώτη εργατική διαµαρτυρία έλαβε χώρα το 1880 

στη Σύρο, από τους εργάτες των ναυπηγείων, µε αφορµή την ακρίβεια της αγοράς και 

                                                 
411 Μουδόπουλος, Σ.  (1988), ό.π., σ. 249. 
412 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 166.  
413 Μουδόπουλος, Σ. (1988), ό.π., σ. 250 
414 Μουδόπουλος, Σ. (1988), ό.π., σ. 250-251 
415

Μουδόπουλος, Σ. (1988),  ό.π., σ. 250-253 
416 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 172.   
417 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 172.   
418 Λιάκος, Α. (1993), ό.π., σ. 176 . 
419

Μουδόπουλος, Σ. (1988), ό.π., σ. 253 . 
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την πτώση της τιµής του ηµεροµισθίου. Αίτηµα των εργατών αποτελούσε η βελτίωση 

του ηµεροµισθίου τους, την οποία δεν πέτυχαν. Αργότερα την ίδια χρονιά 

εκδηλώθηκε η απεργία των βυρσοδεψών, πιο πλούσια σε αιτήµατα. ∆εν αφορούσε 

µόνο οικονοµικά θέµατα, όπως η αύξηση των µισθών, αλλά και θέµατα συνθηκών 

εργασίας, όπως η µείωση των ωρών εργασίας τους και η καθιέρωση της Κυριακής ως 

αργίας. Ζητούσαν επίσης την απαγόρευση της κατ’ αποκοπήν εργασίας αλλά και 

πρόνοια όσον αφορά τους ανέργους. Η απεργία αυτή έλαβε επαναστατικό χαρακτήρα 

και τα αιτήµατα των εργατών έγιναν δεκτά.420 

Σύµφωνα µε τον Κορδάτο421, το 1882 απεργία έκαναν οι τυπογράφοι στην 

Αθήνα, ενώ κατά το διάστηµα 1880-1883 απεργίες έγιναν και σε άλλους 

επαγγελµατικούς κλάδους στην Αθήνα και τον Πειραιά, µε παρόµοια αιτήµατα.422 

Ωστόσο, οι απεργίες που αποτέλεσαν σταθµό στην ελληνική ιστορία ήταν εκείνες των 

εργατών του Λαυρίου, οι οποίες υπήρξαν όχι µόνο µακροχρόνιες για τα δεδοµένα της 

εποχής αλλά και µε επαναστατικό χαρακτήρα κατά τον Γ. Κορδάτο. 423 

 Οι πρώτες αυτές απεργιακές κινητοποιήσεις, λίγες σε αριθµό και µικρές σε 

χρονική διάρκεια, χαρακτηρίζονται από τους σύγχρονους µελετητές κυρίως ως 

αυθόρµητα ξεσπάσµατα παρά σαν επαναστατικές, αφού οι εργάτες δεν είχαν ακόµα 

αποκτήσει την αίσθηση της συλλογικότητας, ώστε ν’ αναπτύξουν και εργατική 

συνείδηση. Αυτός είναι ο λόγος που συνέχιζαν να ιδρύονται µεικτά σωµατεία, 

σύµφωνα µε τον Φουντανόπουλο. Το εργατικό κίνηµα λοιπόν την περίοδο αυτή 

βρίσκεται σε εµβρυακή κατάσταση, όπως ακριβώς και οι κινητοποιήσεις.  

Οι απεργίες που γίνονται µετά το 1905-1908 περιγράφονται ως δυναµικότερες, 

πιο διεκδικητικές και µε µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Από τις σηµαντικότερες είναι 

αυτές που έγιναν στο Βόλο  κατά τη διετία 1909-1911 από τους καπνεργάτες. Οι 

απεργίες αυτές ήταν επαναλαµβανόµενες και είχαν ως αιτήµατα την αύξηση του 

µεροκάµατου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ωστόσο το αίτηµα που 

ξεχωρίζει ανάµεσα στ’ άλλα, όπως αναφέρει ο Γ. Κορδάτος, είναι η διεκδίκηση της 

εργατικής αντιπροσώπευσης στο Εποπτικό Συµβούλιο, γεγονός που µαρτυρά πως η 

εργατική συµπεριφορά αρχίζει να αλλάζει και να διεκδικεί µια καλύτερη θέση στην 

αγορά εργασίας. Ακολούθησαν και άλλες απεργίες στον Πειραιά και στην Αθήνα, µε 

σηµαντικότερη την απεργία των τραµβέργηδων το 1911 στην Αθήνα. Της αποδίδεται 
                                                 
420 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 30-32 
421 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 30-34. 
422 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 34. 
423 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 35-36.  
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ιδιαίτερη σηµασία, όχι µόνο λόγω της έντασης που προκάλεσε και του ηρωισµού των 

εργατών, όπως αναφέρει ο Κορδάτος, αλλά κυρίως επειδή για πρώτη φορά σε 

απεργιακό αγώνα των εργατών εκδηλώνεται η ταξική αλληλεγγύη. Αναφέρεται 

λοιπόν πως στη συγκέντρωση των τραµβέργηδων έξω από το Εργατικό Κέντρο 

προστέθηκαν και άλλες οµάδες (τσιγαράδες και οι αρβυλοεργάτες). Για πρώτη φορά 

στην ιστορία των εργατικών κινητοποιήσεων ενώνουν τις δυνάµεις τους  

διαφορετικοί κλάδοι διεκδικώντας τα δικαιώµατα και προασπίζοντας τα εργασιακά 

τους συµφέροντα. Η συσπείρωση αυτή φανερώνει πως την χρονική αυτή στιγµή οι 

εργαζόµενοι αρχίζουν ν’ αντιλαµβάνονται την θέση τους στην παραγωγή και ν’ 

αποκτούν µια πρώτη µορφή εργατικής συνείδησης. 424 

∆εν συγκροτείται, όµως, η εργατική συνείδηση µέσω της µαχητικότητας των 

εργατών µόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα. Ως 

απεργίες µε την ίδια ένταση, την ίδια επαναστατικότητα και την ίδια αλληλεγγύη 

χαρακτηρίζονται οι απεργίες των καπνεργατών στην Καβάλα το 1914425 και στην 

Μακεδονία.426 Οι καπνεργάτες των περιοχών αυτών έχουν τις ίδιες διεκδικήσεις µε 

εκείνες των καπνεργατικών σωµατείων της Θεσσαλονίκης.  

Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε εδώ είναι ότι σύµφωνα µε αυτά που 

αναφέρουν οι µελέτες, υπάρχει µια µετατόπιση ως προς τις διεκδικήσεις των 

απεργών, ιδιαίτερα µετά το 1910 και ως το 1920. Τα αιτήµατά τους κατά την περίοδο 

αυτή δεν αναφέρονται σε επίπεδο καθαρά κλαδικό, αλλά σε επίπεδο οικονοµίας και 

κοινωνίας γενικότερα, στοιχείο που δείχνει ότι οι εργάτες έχουν αρχίσει  ν’ αποκτούν 

εργατική συνείδηση και επίγνωση της θέσης τους µέσα στην κοινωνία.427 Τα 

αιτήµατά τους, λοιπόν, αφορούσαν τις αλλαγές που είχαν φέρει στην αγορά εργασίας 

οι νέες παραγωγικές σχέσεις και στο φαινόµενο της αισχροκέρδειας, που είχε 

δηµιουργήσει ο πληθωρισµός.428 Εν κατακλείδι, κατά την περίοδο 1909-1914, οι 

απεργιακές κινητοποιήσεις φτάνουν τις 115. Ο σηµαντικός αυτός αριθµός είναι 

ενδεικτικός αφενός του αιτήµατος για µια ενιαία συλλογική οργάνωση σε εθνικό 

επίπεδο και αφετέρου της ανάγκης να συγκροτηθεί η εργατική συνείδηση.429 Έτσι 

                                                 
424 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 184-196 
425 Κορδάτος, Γ. (1972), ό.π., σ. 200. 
426 Φουντανοπουλος, Κ. ,(1999), ό.π., σ. 183. 
427 Φουντανοπουλος, Κ. ,(1999), ό.π., σ. 111. 
428 Φουντανοπουλος, Κ. ,(1999), ό.π., σ. 111. 
429

Φουντανοπουλος, Κ. ,(1999), ό.π., σ. 111. 
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δηµιουργείται µια δυναµική που µας επιτρέπει καλύτερα να κατανοήσουµε την 

ίδρυση τόσο της Γ.Σ.Ε.Ε. όσο και του Σ.Ε.Κ.Ε. το 1918 (όπως αναφέραµε πιο πάνω).  

 Κάπως έτσι καταγράφεται η εργατική διαµαρτυρία στη σχετική ιστοριογραφία, η 

οποία επικεντρώνεται κυρίως στη µελέτη της πρακτικής της απεργίας και ορισµένων 

ισχυρών διαδηλώσεων. Για το διάστηµα που µελετάµε, κατά την άποψή µου, έχει 

µείνει ανεξερεύνητο το πεδίο των άτυπων µορφών της εργατικής διαµαρτυρίας, ένα 

πεδίο το οποίο θα αναδείκνυε, ενδεχοµένως, και άλλες όψεις του κινήµατος και της 

συνείδησης των εργατικών στρωµάτων. 
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8. Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ (1870-1920) 

 

8.α Η εγκατάσταση στις πόλεις 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε στον τρόπο εποικισµού (ή πιο σωστά 

εγκατάστασης, γιατί µιλώντας για εποικισµό, εννοούµε, κυρίως, τον προσφυγικό 

εποικισµό από τη Μικρά Ασία) και στην κοινωνική ζωή της σχηµατιζόµενης 

εργατικής τάξης, την περίοδο που µελετάµε. Θα εστιάσουµε, κυρίως, στον Πειραιά 

και την Αθήνα, γιατί, µεταξύ των πρώτων βιοµηχανικών πόλεων, αυτές έχουν 

περισσότερο µελετηθεί ως προς αυτό το θέµα. 

 Τα δηµογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι κατά το διάστηµα 1896-1920,430 ο 

πληθυσµός της Παλαιάς Ελλάδας αυξήθηκε κατά 17,7% και ο πληθυσµός των 

µεγαλύτερων πόλεων κατά 78,8%, λόγω της προσάρτησης των «Νέων Χωρών» και 

της εσωτερικής µετανάστευσης. Ένα µέρος του µεταναστευτικού ρεύµατος, 

κατευθύνθηκε στο εξωτερικό και ένα άλλο µέρος συγκεντρώθηκε στις µεγάλες 

πόλεις, όπου λειτουργούσαν οι πρώτες βιοµηχανίες και υπήρχαν ευκαιρίες 

απασχόλησης. Τα ποσοστά δηµογραφικής αύξησης του Πειραιά ως πρώτης 

βιοµηχανικής πόλης, κατά το διάστηµα 1896-1920, είναι (+169%), ενώ της Αθήνας 

(+156%) για το αντίστοιχο διάστηµα, ενώ ακολουθούν άλλες πόλεις, όπως ο 

Βόλος(+80%), η Χαλκίδα (+55%) και η Καλαµάτα (+46%).431 

   Θα ξεκινήσουµε από την εγκατάσταση των µεταναστευτικών ρευµάτων στις 

πόλεις, τα οποία ενίσχυσαν το ήδη υπάρχον εργατικό δυναµικό και αποτέλεσαν τα 

πρώτα εργατικά στρώµατα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ο τρόπος εποικισµού της 

εργατικής τάξης, γιατί φαίνεται ότι υπήρξε σηµαντικός για τη συγκρότηση της 

εργατικής συνείδησης. 

Όπως αναφέρει η Λ. Λεοντίδου αναφερόµενη στον Φ. Ένγκελς, «η εργατική 

συνείδηση γεννιέται στην πόλη».432 Πραγµατικά, οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες 

εγκαταστάθηκαν οι νεοφερµένοι εργάτες στις πόλεις, οι συνθήκες ζωής τους, οι 

                                                 
430 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1999), «Βιοµηχανία», στο: Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα 1900-1922, τόµος Α1 Οι απαρχές, Αθήνα, σ.176 
431 Αγριαντώνη, Χριστίνα (1999), ό.π., σ.177. 
432 Λεοντίδου, Λίλα (1989), Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισµός της Αθήνας και Πειραιά, 1909-
1940, Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ ,σ. 40. 
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κατοικίες τους, τα υλικά αλλά και τα χωροταξικά περιθώρια που είχαν για να 

κινηθούν και να εκφράσουν τις διεκδικήσεις τους, όλα αυτά συντέλεσαν στη 

δηµιουργία µιας πρώτης µορφής εργατικής συνείδησης. Κατοικώντας σχεδόν µόνιµα 

σε κάποια περιοχή, µπορούσαν ν’ αντιληφθούν τι συνέβαινε γύρω τους, καθώς είχαν 

την ευκαιρία να βιώνουν διάφορες καταστάσεις και να βλέπουν τις τεράστιες 

κοινωνικές/ταξικές διαφορές που τους διαφοροποιούσαν από τους άλλους 

ανθρώπους. Ο Ένγκελς αναφέρεται στη διαφορά αυτή και στο πόσο καταλυτικά δρα 

στις συνειδήσεις:  

 «Ένα σπίτι είναι µεγάλο ή µικρό, όσο τα σπίτια που το περιτριγυρίζουν είναι το 

ίδιο µικρά. Τότε ικανοποιεί όλες τις κοινωνικές απαιτήσεις για κατοικία. Ας χτιστεί 

όµως ένα παλάτι κοντά στο σπιτάκι, κι αυτό θα συρρικνωθεί σε καλύβι. Το σπιτάκι 

δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης του έχει να προβάλει ελάχιστες ή καµία απαίτηση όσο κι αν 

ψηλώνει, καθώς αναπτύσσεται ο πολιτισµός. Αν, όµως, το γειτονικό παλάτι µεγαλώνει 

το ίδιο ή και περισσότερο, ο ένοικος του σχετικά µικρού σπιτιού θα νιώθει όλο και πιο 

δυσάρεστα, ανικανοποίητος και στριµωγµένος στους τέσσερις τοίχους του.»433 

Ο Ένγκελς, όπως αναφέρει η Λ. Λεοντίδου, επισήµανε ακόµη την ύπαρξη 

έντονου κοινωνικού διαχωρισµού στα αστικά κέντρα και, προκειµένου να κάνει 

κατανοητό το πόσο έντονη κοινωνική ανισότητα ήταν δυνατό να επικρατεί σε µια 

πόλη, παρουσίασε ως παράδειγµα το Μάντσεστερ. Η πόλη αυτή υπήρξε η κατ’ 

εξοχήν βιοµηχανική πόλη του 19ου αιώνα. Για το λόγο αυτό είχε συσσωρευτεί σε 

αυτήν πλήθος κόσµου, για να εργαστεί στα εργοστάσια. Το πλήθος αυτό στην 

κυριολεξία προλεταριοποιήθηκε και εγκαταστάθηκε σε µία συγκεκριµένη 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία το οδήγησε η αστική τάξη για να «το κρύψει από τα 

ευαίσθητα µάτια της».434 

  Όταν µιλάµε για την πρώτη εγκατάσταση της εργατικής τάξης στις πόλεις, δεν 

εννοούµε µόνο το βιοµηχανικό προλεταριάτο, αλλά και όλους εκείνους τους 

πληθυσµούς που είχαν έρθει από την ύπαιθρο και τα νησιά είτε για να µείνουν µόνιµα 

στις πόλεις είτε για να φύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας µία καλύτερη τύχη. Στην 

εργασία αυτή θ’ αναφερθούµε ιδιαίτερα στον εποικισµό του Πειραιά.  

Το 1860 ιδρύθηκε το πρώτο ατµοκίνητο εργοστάσιο του Πειραιά, ο οποίος δέκα 

χρόνια αργότερα, το 1870, θεωρούνταν πλέον µια σχεδόν ολοκληρωµένη 

                                                 
433Marx, K. Engels, F., 1968, Selected works, London. Παρατίθεται στο: Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ. 
40 
434 Engels, F., 1974 (µεταφρ.), Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία (2 τόµοι), Αθήνα: 
Μπάυρον. Παρατίθεται στο: Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ. 39 
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βιοµηχανική πόλη. «Οι τζιµινιέρες της θα συµβόλιζαν την υπεροχή της σε όλη την 

Ανατολή.»435 

  Στον Πειραιά εγκαταστάθηκαν αρχικά νησιώτες από το Αιγαίο, οι οποίοι 

είχαν εγκαταλείψει τις πατρίδες τους είτε λόγω πολέµων είτε λόγω οικονοµικών 

συνθηκών είτε γιατί η δουλειά τους παρουσίαζε κάµψη, όπως στην περίπτωση της 

ναυτιλίας της Σύρου. Ανάµεσα στους πρώτους που ήρθαν ήταν πρόσφυγες από τη 

Χίο, την Ύδρα, τις Κυκλάδες, τα Κύθηρα, την Κρήτη αλλά και κάτοικοι της Μάνης. 

Οι πρόσφυγες που ήρθαν το 1867 λόγω της Κρητικής Επανάστασης έφταναν τα 4000 

άτοµα, τα οποία εγκαταστάθηκαν µόνιµα στον Πειραιά κι ένα µεγάλο µέρος τους, 

απορροφήθηκε από τη βιοµηχανία απολαµβάνοντας έναν πιο σταθερό µισθό.436 

 Μετανάστες ήρθαν, όµως, στον Πειραιά και από την ελληνική ύπαιθρο, λόγω 

της κρίσης στις αγροτικές καλλιέργειες. Οι µετανάστες αυτοί ήταν είτε περαστικοί, 

που σκόπευαν να µεταναστεύσουν στο εξωτερικό, είτε λίγο πιο µόνιµοι, που είχαν 

έρθει για να εργαστούν στη νεοσύστατη τότε πόλη. Στους µετανάστες αυτούς ήρθαν 

να προστεθούν και οι πρώτοι βιοµηχανικοί εργάτες. Η βιοµηχανία απορρόφησε το 

µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού αλλά και πολλούς περιθωριακούς και 

επαίτες, οι οποίοι προηγουµένως συνωστίζονταν άνεργοι στο λιµάνι του Πειραιά. Οι 

άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν ένα ιδιότυπο λούµπεν προλεταριάτο. Τελικά, ένα 

µεγάλο ποσοστό τους απορροφήθηκε από τα εργοστάσια.437 Όλος αυτός ο 

συνωστισµένος και φτωχός, βλέπε εξαθλιωµένος, πληθυσµός αποτέλεσε µια εργατική 

µάζα, η οποία εγκαταστάθηκε στη νεοσύστατη βιοµηχανική πόλη. Η εγκατάστασή 

τους σηµατοδοτούσε έναν κοινωνικό διαχωρισµό, όπως θα δούµε παρακάτω.  

   Πολλοί παράγοντες έπαιξαν ρόλο στον εποικισµό αυτό από χωροταξική 

άποψη: οι οικονοµικές συνθήκες, η καταγωγή των πληθυσµών, ο τρόπος ζωής τους, 

αλλά και το επάγγελµα που έκαναν στην πατρίδα τους. Οι άνθρωποι αυτοί 

συγκεντρώθηκαν σε ορισµένες µόνο περιοχές, κοντά σε εργοστάσια και βιοµηχανίες, 

σε κεντρικούς σταθµούς και λιµάνια, έξω από τα όρια της πόλης, σε απόµακρες 

περιοχές, δηµιουργώντας έτσι τις πρώτες φτωχογειτονιές. Έτσι, η πρώτη αυτή 

εργατική τάξη εγκαταστάθηκε κυρίως έξω από την πόλη, βόρεια, κοντά στους 

                                                 
435 Τσοκόπουλος, Βάσιας (1984), Εισαγωγή στην Ιστορία του Ελληνικού Μάντσεστερ, 1835-1870, 
Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 221. 
436 Τσοκόπουλος, Β. (1984), ό.π., σ. 242. 
437 Τσοκόπουλος, Β. (1984), ό.π., σ. 240-241  Ο Τσοκόπουλος αναφέρεται στους επαίτες, λέγοντας, 
πως αυτή η µάζα των επαιτών και κλεπτών είναι ένα στρώµα κατεξοχήν λούµπεν που διακρίνεται 
σαφώς από τους «πτωχούς του τόπου». Στο λεξιλόγιο της εποχής η «πλέµπα» αυτή θα πάρει τον τίτλο 
της «κατώτατης τάξης»: σ.240. 
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χώρους εργασίας της και έθεσε ως διαχωριστικό όριο τον σιδηρόδροµο, ο οποίος την 

περιόρισε εκτός των ορίων της πόλης.438 

Οι περιοχές στις οποίες εγκαθίσταντο οι βιοµηχανικοί εργάτες δεν επιλέγονταν 

τυχαία. Έµεναν κοντά στα εργοστάσια, διότι δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να 

µετακινούνται καθηµερινά προς τους χώρους εργασίας τους. Η µεταφορά προς 

αυτούς κόστιζε και τα εργατικά στρώµατα δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν 

ούτε το εισιτήριο για τη µεταφορά τους.439 Για τον ίδιο λόγο, εργατικοί πληθυσµοί 

εγκαταστάθηκαν στο λιµάνι του Πειραιά, προκειµένου να βρίσκονται κοντά στον 

τόπο εργασία τους.  

Στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης σηµαντικό ρόλο έπαιζε και η καταγωγή 

των µεταναστών. Οι πρώτες λαϊκές συνοικίες αναφέρεται ότι δηµιουργήθηκαν 

ανάλογα µε τον τόπο καταγωγής των µεταναστών. Έτσι, λοιπόν, οι Χιώτες ίδρυσαν 

τα Χιώτικα, οι Μανιάτες τα Μανιάτικα, οι Κρητικοί τα Κρητικά κ.λπ. Βέβαια, ο 

διαχωρισµός αυτός δεν συνδεόταν αποκλειστικά µε την καταγωγή˙ τις περισσότερες 

φορές συνέπιπτε και µε το επάγγελµα, δηλ. οι Χιώτες ήταν κυρίως έµποροι, οι 

Υδραίοι ναυτικοί, οι Καρπάθιοι οικοδόµοι, κ.λπ.440 Έτσι, στην αρχή, ο τόπος 

καταγωγής υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη δηµιουργία των πρώτων 

συνοικιών, καθώς οι άνθρωποι ήθελαν να έχουν όχι µόνο καλές σχέσεις µε τους 

γείτονές τους, αλλά και τα ίδια ήθη και έθιµα, έτσι ώστε να µπορούν να επιβιώσουν 

στα νέα δεδοµένα της πόλης. Αργότερα, η εγκατάσταση σε µια συγκεκριµένη περιοχή 

καθορίστηκε και από το επάγγελµα. Έτσι, δηµιουργήθηκαν οι πρώτοι επαγγελµατικοί 

συνοικισµοί του Πειραιά.441 

Στην πόλη της Αθήνας, τα πράγµατα δεν ήταν και πολύ διαφορετικά. Παρότι η 

εγκατάσταση των εργατικών στρωµάτων εκεί καθυστέρησε σε σχέση µε τον Πειραιά, 

εν τούτοις, γρήγορα συγκεντρώθηκε ένα υπολογίσιµο προλεταριάτο, κυρίως 

περιστασιακό αλλά και µόνιµο, ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Η πλειοψηφία των εργατών εγκαταστάθηκε είτε στο κέντρο σε παλαιά κτίρια είτε 

σε συνοικίες της παλιάς Αθήνας (Ψυρρή, Μεταξουργείο). Συχνά έµεναν σε 

                                                 
438 Τσοκόπουλος, Β. (1984), ό.π., σ.243 
439 Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ. 136, Η Λεοντίδου αναφέρει, ότι στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν το 
ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν 50-70 λεπτά και του ειδικευµένου 1-2,50 δραχµές, το 
σιδηροδροµικό εισιτήριο τρίτης θέσης για την διαδροµή Αθήνα-Πειραιάς κόστιζε 45 λεπτά  και της 
πρώτης θέσης µία δραχµή (σ.136).  Νοµίζω ότι η σύγκριση του κόστους µισθού-εισιτηρίου εξηγεί γιατί 
δεν είχαν οι εργάτες άλλη επιλογή από το να µένουν κοντά στα εργοστάσια και τις βιοµηχανίες. 
440 Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ. 123 
441 Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ. 124 
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ετοιµόρροπα κτίρια, στοιχείο που προδίδει τις άθλιες συνθήκες ζωής και στέγασής 

τους. 

 Πιο συγκεκριµένα, στην Αθήνα ο σχηµατισµός των πρώτων λαϊκών 

συνοικισµών έγινε ανάλογα µε το επάγγελµα των εγκαθισταµένων. Τέτοιοι εργατικοί 

συνοικισµοί ήταν π.χ. ο συνοικισµός των χτιστών, των οικοδόµων, των µαρµαράδων. 

Τα Αναφιώτικα, για παράδειγµα, είναι ο συνοικισµός, που ιδρύθηκε το 1860 από τους 

φτωχότερους οικοδόµους. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το Προάστιο από Τηνίους 

µαρµαράδες και άλλους.442 

Θα πρέπει, ακόµη, να αναφερθούµε στους βιοµηχανικούς οικισµούς ως µορφή 

εργατικής εγκατάστασης. Οι βιοµηχανικοί οικισµοί ιδρύθηκαν από τους βιοµηχάνους 

µε σκοπό να προσελκύσουν εργατικό δυναµικό για τις νεοϊδρυθείσες βιοµηχανίες 

τους, προσφέροντάς του χώρο για να εγκατασταθεί και κατοικία για να µείνει. 

Βιοµηχανικοί οικισµοί χτίζονταν, µέχρι και την έλευση των Μικρασιατών 

προσφύγων, στο Λαύριο, στην Ελευσίνα και στη ∆ραπετσώνα. Προκειµένου να 

προσελκύσουν εργατικό δυναµικό στα µεταλλεία του Λαυρίου, οι εργοδότες έχτισαν 

διάφορους οικισµούς (Σπανιόλικα, Κυπριώτικα) µε αποτέλεσµα να συγκεντρωθούν το 

1874 στο Λαύριο 1.704 εργάτες.443 Στην Ελευσίνα χτίστηκε ο δεύτερος βιοµηχανικός 

συνοικισµός, για να στεγάσει, κυρίως, εργάτες της βιοµηχανίας Τιτάν. Τέλος, ο τρίτος 

συνοικισµός δηµιουργήθηκε στη ∆ραπετσώνα το 1910, όταν η Ανώνυµη Εταιρεία 

Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων, παραχώρησε ένα µέρος του κεφαλαίου της για 

το σκοπό αυτό. Οι βιοµηχανικοί αυτοί οικισµοί προσέλκυσαν ένα µέρος του 

εργατικού δυναµικού, που βρήκε δωρεάν δουλειά και κατοικία, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι τελικά απολάµβανε καλύτερες συνθήκες ζωής και στέγασης.444 

   Μπορούµε να συµπεράνουµε λοιπόν πως ο χώρος εγκατάστασης των πρώτων 

εργατικών στρωµάτων συνέβαλε στη δηµιουργία εργατικής συνείδησης στα µέλη 

τους, γιατί ο κοινός χώρος και τρόπος ζωής τα έκανε ν’ αντιλαµβάνονται την κοινή 

τους µοίρα. Το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν σε απόµακρες περιοχές, που ωστόσο 

βρίσκονταν κοντά στο χώρο εργασίας τους, δεν ήταν τυχαίο ούτε και απόλυτα δική 

τους επιλογή. Φαινοµενικά συνέπεια της οικονοµικής τους κατάστασης, αποτελούσε 

στην πραγµατικότητα επιλογή της άρχουσας τάξης της κοινωνίας στην οποία είχαν 

εγκατασταθεί, προκειµένου να µπορεί να τους ελέγχει. Οι εργατικοί συνοικισµοί που 
                                                 
442 Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ.123 
443 Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ. 126 
444

Λεοντίδου, Λ. (1989), ό.π., σ. 126 
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δηµιουργήθηκαν µε κριτήριο τον κοινό τόπο καταγωγής και το επάγγελµα  ήταν γι 

αυτούς ένας τρόπος να αντιµετωπίσουν την καινούρια πραγµατικότητα µεταφέροντας 

στοιχεία από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, ώστε  να γίνει η ζωή τους στην πόλη πιο 

υποφερτή. Λειτούργησαν δηλ. ως µηχανισµοί προσαρµογής στο νέο αστικό 

περιβάλλον.  

Ωστόσο, η σκληρή καθηµερινότητα την οποία βίωναν οι εργάτες τους οδήγησε, 

σταδιακά, στη συνειδητοποίηση των τεράστιων οικονοµικών και κοινωνικών  

διαφορών που τους χώριζαν από τις άλλες  τάξεις, ακόµα και οικιστικά. Η ζωή στις 

φτωχογειτονιές ήταν άθλια, στερηµένη και τη χαρακτήριζε η αποµόνωση. Όλα αυτά 

αποτέλεσαν στοιχεία που οδήγησαν στην κοινωνική αφύπνιση των εργατών και στη 

δηµιουργία µιας πρώτης µορφής εργατικής συνείδησης, έστω και µικρής, στις αρχές 

του 19ου αιώνα, και πιο ισχυρής και οργανωµένης στη διάρκεια του 20ού αιώνα.  

 

8.β Η κοινωνική ζωή της εργατικής τάξης 
 

Στην ενότητα αυτή θ’ αναφερθούµε στην κοινωνική ζωή της εργατικής τάξης 

µετά την εγκατάστασή της στις πόλεις, καθώς και στον ρόλο που έπαιξαν οι 

κοινωνικοί χώροι στους οποίους συγκεντρώθηκε.  

   Η κοινωνική ζωή της εργατικής τάξης, συνιστά επίσης έναν κοινωνικό 

διαχωρισµό σε σχέση µε τις άλλες τάξεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου  και 20ού 

αιώνα. Οι διαφορές αφορούσαν  τόσο τον τρόπο και την ποιότητα διασκέδασης των 

µελών της όσο και τους χώρους στους οποίους κινούνταν. Πολλοί από τους χώρους 

συναθροίσεων ήταν κοινοί για όλες τις τάξεις ως προς την ονοµασία, και ενίοτε ως 

προς τις λειτουργίες. Εντούτοις, διέφερε η τοποθεσία στην οποία βρίσκονταν, 

κεντρικά δηλαδή ή περιφερειακά της πόλης, στο πλαίσιο της λογικής του κοινωνικού 

διαχωρισµού, ο οποίος αποµόνωνε την εργατική τάξη τόσο ως προς την 

καθηµερινότητά της όσο και ως προς την κοινωνική της ζωή. Τα κατώτερα στρώµατα 

έπρεπε ν’ απολαµβάνουν το ελάχιστο στη ζωή, όπως και στις συνθήκες διαβίωσή 

τους. Οι συνθήκες αυτές, που καθορίζονταν κυρίως από την οικονοµική τους 

δυνατότητα, ο τρόπος που νοηµατοδοτούσαν την εµπειρία τους, δεν τους επέτρεπε να 

συµµετέχουν στον πολιτισµό της µεσαίας και ανώτερης τάξης. Έτσι, περιορίζονταν 

και αποµονώνονταν δηµιουργώντας  τη δική τους λαϊκή κουλτούρα. Ωστόσο, προτού 

ασχοληθούµε µε αυτήν, χρήσιµο είναι να επισηµάνουµε ότι τα κατώτερα κοινωνικά 
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στρώµατα, όπως τα ονοµάζει η Ματούλα Χ. Σκαλτσά για τον 19ο αιώνα, 

αποφεύγοντας τη χρήση του όρου «εργατική τάξη», περιλάµβαναν, εκτός από τους 

βιοµηχανικούς εργάτες, τους υπηρέτες, τους µικροβιοτέχνες, τους τεχνίτες και τους 

ναύτες. Το 1879, οι εργάτες ανέρχονταν σε 24.286 σε όλη τη χώρα.445 

Ο τρόπος που τα κατώτερα στρώµατα προσπαθούσαν να περάσουν τον ελεύθερο 

χρόνο τους και να διαµορφώσουν µία δική τους κουλτούρα ήταν αντίστοιχος µε τη 

ζωή που έκαναν και µε τις ευκαιρίες που τους δίνονταν να ξεφύγουν από την 

καθηµερινή τους πραγµατικότητα. Τα χρήµατα που διέθεταν ήταν εξαιρετικά λίγα, γι’ 

αυτό και η διασκέδασή τους ήταν πενιχρή και, ιδιαίτερα στις αρχές του 19ου αιώνα, 

ήταν µίζερη όσο και η ζωή τους. Ο τρόπος που νοηµατοδοτούσαν τη ζωή τους, οι 

τρόποι διασκέδασής τους, τα µέρη στα οποία σύχναζαν για να περάσουν τον 

ελεύθερο χρόνο τους  κινούνταν  στο περιθώριο.  

   Πολλοί από τους χώρους στους οποίους συνωστίζονταν επιτελούσαν 

πολλαπλές λειτουργίες, καθώς ήταν ταυτόχρονα και χώροι εξεύρεσης εργασίας και 

όχι µόνο. Οι χώροι αυτοί των συναθροίσεών τους ήταν, παράλληλα, τόποι 

διασκέδασης, µε τους όρους, όµως, της εργατικής τάξης. Ήταν τόποι συνάντησης 

ανθρώπων µε κοινή καταγωγή που συναντιόντουσαν µε σκοπό την αναπόληση της 

ιδιαίτερης πατρίδας, και, συγχρόνως, χώροι αναζήτησης εργασίας. Ταυτόχρονα, 

όµως, ήταν χώροι συγκέντρωσης εργατών που µέσα από τη συζήτηση 

συνειδητοποιούσαν τη θέση τους στην κοινωνία, τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις 

οποίες ζούσαν και τις τεράστιες διαφορές που τους χώριζαν από τα άλλα στρώµατα.  

  Στους χώρους αυτούς, λοιπόν, δηµιουργήθηκαν ιδεολογίες, αρθρώθηκε 

πολιτικός λόγος, αφυπνίστηκαν συνειδήσεις και δόθηκε το έναυσµα για τις 

κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Στους χώρους αυτούς αναπτύχθηκε η εργατική 

κουλτούρα, η οποία σφράγισε και τον τρόπο ζωής τους. Αναφερόµαστε στις µορφές 

ψυχαγωγίας, στη λαϊκή µουσική και ποίηση, στα δίκτυα αλληλεγγύης που 

αναπτύχθηκαν, στις σχέσεις µε τη γειτονιά, µε την κοινότητα, όλα αυτά δηλαδή που 

συνιστούν πολιτισµικά µορφώµατα, έναν λαϊκό πολιτισµό, ο οποίος προσδιορίζει και 

προσδιορίζεται από πολιτισµικές συµπεριφορές.  

  Τα µέρη στα οποία σύχναζε η εργατική τάξη ήταν κυρίως οι ταβέρνες και τα 

καπηλειά, τα καφενεία (κυρίως τα συνοικιακά), πολύ αργότερα τα καφωδεία και τα 

συνοικιακά θέατρα, και οι χώροι περιπάτου στις κεντρικές και συνοικιακές πλατείες. 

                                                 
445 Σκαλτσά, Ματούλα (1983), Κοινωνική ζωή και δηµόσιοι χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην 
Αθήνα του 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη: Μ.Σκαλτσά, σ.417. 
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Οι ταβέρνες και τα καφενεία είναι εκείνα που συγκέντρωναν την πλειοψηφία του 

εργατικού πληθυσµού. Οι ταβέρνες λειτουργούσαν στις εργατικές συνοικίες και στην 

αγορά, σε µονώροφα, κυρίως, κτίρια. Οι επωνυµίες τους ήταν τα επίθετα ή τα 

πατρώνυµα των ιδιοκτητών, πράγµα πολύ σηµαντικό, γιατί οι σχέσεις που 

αναπτύσσονταν µε τους πελάτες ήταν προσωπικές.446 Στις ταβέρνες σύχναζε όλος ο 

εργατικός κόσµος. Οι µετανάστες που έρχονταν από άλλα µέρη επισκέπτονταν την 

ταβέρνα για να συναντήσουν συµπατριώτες τους και συζητώντας µαζί τους να 

µάθουν νέα από αυτά. Ήταν σηµαντικό για τους ανθρώπους αυτούς να ακούσουν την 

διάλεκτο της πατρίδας που είχαν αφήσει πίσω τους, ν’ ακούσουν τα τραγούδια του 

τόπου τους και συγκινηθούν µε αυτά, να συζητήσουν για τις αναµνήσεις τους από το 

χωριό αλλά και για τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν στην καθηµερινή τους ζωή.447 

  Ταυτόχρονα,  όµως, οι ταβέρνες λειτουργούσαν και ως µηχανισµός πρόσβασης 

στην εργασία. Οι εργάτες, οι χειρώνακτες κυρίως, πήγαιναν εκεί σε αναζήτηση του 

µεροκάµατου, συναντούσαν τους εργοδότες που έψαχναν κι αυτοί µε τη σειρά τους 

για εργατικά χέρια. Παράλληλα, όµως, περνούσαν και την ώρα τους πίνοντας, 

σχολιάζοντας τις καταστάσεις που ζούσαν και πολιτικολογώντας.448 

 Σε προεκλογικές περιόδους, οι ταβέρνες έπαιζαν ενεργό ρόλο, καθώς 

εξυπηρετούσαν διάφορους κοµµατικούς σκοπούς ανάλογα µε τα πολιτικά πιστεύω 

του ταβερνιάρη. Μετατρέπονται δηλαδή σε προεκλογικά κέντρα, όπου γίνονταν 

πολιτικές συζητήσεις µε απώτερο σκοπό την ψηφοθηρία.449 Εκεί γινόταν και η 

στρατολόγηση των µπράβων, των τραµπούκων που ήταν απαραίτητοι στις 

προεκλογικές συγκεντρώσεις, ανάµεσα στους άνεργους θαµώνες αλλά και τους 

µάγκες της γειτονιάς.450 Ας σηµειωθεί ότι ο χώρος της ταβέρνας αποτελούσε και 

ιδιαίτερο τόπο συνάντησης για τον εργατικό πληθυσµό που ασχολούνταν µε το 

κυνήγι. Ήταν µία κοινωνική επαφή αρκετά σηµαντική, γιατί µ’ αυτήν ξέφευγαν για 

λίγο από την καθηµερινότητά τους, έρχονταν σ’ επαφή µε άλλους κυνηγούς και 

µπορούσαν να προµηθεύονται µπαρούτι για τις κυνηγετικές τους εξορµήσεις.451 

  Τον 20ό αιώνα, η καθηµερινότητα των εργατών στις ταβέρνες απέκτησε 

διαφορετικό πολιτισµικό χαραχτήρα, γιατί τότε ξεκίνησε να παίζεται µουσική σε 

αυτές. ∆ιαφόρων τύπων όργανα και οργανοπαίχτες, ανάλογα µε τις προτιµήσεις και 
                                                 
446 Σκαλτσά, Μ. (1983), ό.π., σ. 443 
447 Σκαλτσά, Μ. (1989), ό.π., σ. 419 
448 Σκαλτσά, Μ. (1989), ό.π., σ. 275  
449 Σκαλτσά, Μ. (1989), ό.π., σ. 305,527-528  
450 Σκαλτσά, Μ. (1989), ό.π., σ. 161 
451 Σκαλτσά, Μ. (1989),ό .π., σ. 119-120 
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το κοινό, έρχονταν να προσδώσουν ένα άλλο χαρακτήρα στη διασκέδαση της 

εργατιάς. Μέσα από τα τραγούδια, δηµοτικά, ανατολίτικα και άλλα, οι θαµώνες 

αναπολούσαν το παρελθόν, διασκέδαζαν αλλά και «τραγουδούσαν» την καθηµερινή 

τους δυστυχία.452 

  Κι ενώ έτσι περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της η κατώτερη τάξη στις ταβέρνες, 

η διασκέδασή της στα καφενεία δεν παρουσίαζε διαφοροποιήσεις. Στα καφενεία, 

κεντρικά και συνοικιακά, η εργατική τάξη αναζητούσε (και έβρισκε) ακριβώς τα ίδια 

πράγµατα: διασκέδαση, πολιτική συζήτηση, δίκτυα εύρεσης εργασίας και προσωπικές 

σχέσεις. Η σχετική έρευνα αναφέρει ότι στις αρχές του 20ού αιώνα, άρχισε να 

συχνάζει στα συνοικιακά καφενεία και η ελληνική διανόηση, θέλοντας να δει  και να 

ζήσει από κοντά τον τρόπο διασκέδασης των εργατικών στρωµάτων, επηρεασµένη 

από ένα νέο πολιτισµικό γεγονός του καιρού, τη λαογραφία.453  

  Ένας άλλος τρόπος διασκέδασης ήταν οι παραστάσεις του Καραγκιόζη και των 

ανδρείκελων
454 και αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, το θέατρο στη βάση των 

ευρωπαϊκών προτύπων. (Μέχρι τότε το νεωτερικό θέατρο ήταν άγνωστο στην 

εργατική τάξη.) Τον 20ό 
αιώνα λοιπόν οι εργάτες έγιναν θεατές υπαίθριων θεάτρων 

και όχι µόνο, καθώς τα θέατρα ήταν πολυάριθµα και διάσπαρτα στο κέντρο της πόλης 

και στις συνοικίες. Οι εργάτες, παρακολουθώντας παραστάσεις πλανόδιων θιάσων, 

αναβίωναν τη ζωή τους, καθώς µε το κωµειδύλλιο455 κυρίως, που ανθούσε την εποχή 

εκείνη, εκτυλισσόταν  µπροστά στα µάτια τους η σκληρή καθηµερινότητά τους. Έτσι, 

είχαν την ευκαιρία να χαρούν, να κλάψουν, να προβληµατιστούν. 

  Τις ελεύθερες ώρες τους µπορούσαν επίσης να τις περάσουν κάνοντας περίπατο 

στις πλατείες. Οι πλατείες, µολονότι απευθύνονται σε όλα τις τάξεις, εντούτοις ήταν 

κι αυτές ταξικά διαχωρισµένες ως εξής: τα εργατικά στρώµατα σύχναζαν στην 

Πλατεία Οµονοίας, που συγκέντρωνε όλα τα λαϊκά στρώµατα, ενώ η πλατεία 

                                                 
452 Γιαννιτσιώτης, Ιωάννης (2006), Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της Αστικής τάξης 
1860-1910, Αθήνα: Νεφέλη, σ. 394-395. Ο Γιαννιτσιώτης αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά, το πώς 
έβλεπαν οι αστοί, τον τρόπο αυτό διασκέδασης των κατώτερων τάξεων. «Τα θεάµατα των δρόµων , τα 
καφενεία µε χορεύτριες και τραγουδίστριες, οι αυτοσχέδιες γιορτές συνοδεία µουσικών οργάνων 
έµοιαζαν να κυριαρχούν στο χώρο της πόλης. Η λαϊκή µουσική και τα τραγούδια µε έντονες 
επιδράσεις της Ανατολής έδιναν αφορµή στους αστούς να κάνουν λόγο για µια πόλη που «ανατολίζει», 
ενώ θα έπρεπε να «ευρωπαίζει», ταυτίζοντας µε τη βαρβαρότητα και τη χυδαιότητα οτιδήποτε 
«ανατολίτικο» και κατ επέκταση λαϊκό.», σ.395-396. Πρβλ. Σκαλτσά, Ματούλα, ό.π., σ.??? για την 
εισαγωγή οργάνων στην διασκέδαση . 
453 Σκαλτσά ,Μ. (1989), ό.π., σ. 423 
454 Σαλίµπα, Ζιζή (2002), Γυναίκες εργάτριες στην Ελληνική βιοµηχανία και στη Βιοτεχνία (1870-1922), 
Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε, σ. 293 
455 Σκαλτσά, Μ. (1989), ό.π., σ. 425 
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Συντάγµατος απευθυνόταν στα ανώτερα στρώµατα.456 Πάντως, σε ορισµένες γιορτές, 

φαίνεται ότι ο τόπος και ο τρόπος διασκέδασης ήταν κοινός για όλα τα 

στρώµατα
457,όπως για παράδειγµα οι Απόκριες µε την παρέλαση του Καρνάβαλου 

και τα Κούλουµα.458 Κι ενώ η εργατική τάξη οικειοποιούνταν τον δηµόσιο χώρο 

θέλοντας να περάσει τον ελεύθερο χρόνο της, στον πιο «ιδιωτικό» χώρο, στις 

γειτονιές, αναπτυσσόταν ένα άλλο είδος διασκέδασης. 

  Ο χώρος της γειτονιάς και του σπιτιού, ιδιαίτερα της αυλής,459 ήταν κυρίαρχα 

στην καθηµερινότητα των εργατών, λειτουργώντας και αυτά ως τόποι συνάντησης, 

ως δίκτυα εύρεσης εργασίας, ως τόποι κυκλοφορίας διαφόρων ειδήσεων και ως 

δίκτυα γειτονικής αλληλεγγύης. Έτσι λοιπόν «ο χώρος του µπακάλικου ή το 

εργαστήριο του ράφτη ή του µπαρµπέρη της γειτονιάς µετατρέπονται, µετά τα 

ωράρια εργασίας, σε τόπους συγκέντρωσης αυτοσχέδιας αλλά καθηµερινής του 

αντρικού πληθυσµού της γειτονιάς».460 Η αυλή του σπιτιού, στην οποία 

συγκεντρώνονταν κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν οι γυναίκες, αλλά και διάφοροι 

άλλοι χώροι (πεζοδρόµια, γωνιές δρόµων κτλ), αποτελούσαν µέρος της ζωής του 

φτωχού λαού.461 

  Ταυτόχρονα υπήρχε και η άλλη όψη της ιστορίας, µέρος και αυτή της 

καθηµερινότητας της εργατικής τάξης, την οποία έσπευσαν να επισηµάνουν και να 

την κατακρίνουν οι Πειραιώτες αστοί.462 Πρόκειται για γεγονότα βίαια και 

                                                 
456 Σκαλτσά, Μ. (1989), ό.π., σ. 620 
457 Σαλίµπα, Ζ. (2002), ό.π., σ. 295  
458 Σκαλτσά, Μ. (1989), ό.π., σ. .625-626 
459 Γκιζέλη, Βίκα (1984), Κοινωνικοί Μετασχηµατισµοί και προέλευση της Κοινωνικής Κατοικίας στην 
Ελλάδα (1920-1930), Αθήνα: Επικαιρότητα, σ. 118. Την λειτουργία της αυλής επισηµαίνει η Γκιζέλη, 
θεωρώντας την ως ένα µεταβατικό στάδιο, µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής των ατόµων και 
ιδιαίτερα της γυναίκας. Με την «λειτουργία» της αυλής, υπάρχει µια αρµονική εναλλαγή του ιδιωτικού 
µε το κοινοτικό. Γίνεται λοιπόν η αυλή ο χώρος που κάθε ιδιωτικότητα εξαφανίζεται εφόσον οι 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί είναι ανοιχτές στα βλέµµατα του κόσµου. Εύκολη καθώς 
είναι η πρόσβαση, γίνεται πλέον ο τόπος συνάντησης των γειτόνων και η λογική προέκταση του 
περιπάτου. Έτσι δηµιουργείται ένα φαινόµενο αυθόρµητης οικειοποίησης του δηµόσιου χώρου. 
460

Γκιζέλη, Β. (1984), ό.π., σ. 119 
461 Γκιζέλη, Β. (1984), ό.π., σ. 119 
462 Γιαννιτσιώτης, Ι. (2006), ό.π. ,σ. 258-259. Ο Γιαννιτσιώτης αναφέρεται, στο προς το προφίλ των 
εγκληµατιών και την παραβατικότητα, που είχαν συνδέσει µε τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα και 
την κοινωνική τους ζωής και στην συµπεριφορά επίσης της αστικής τάξης για έλεγχο και ηθικοποίηση. 
Αναφέρει λοιπόν: «Η επιχείρηση σκιαγράφησης του προφίλ των εγκληµατιών εγκαινίαζε µια νέα 
οπτική, εστιασµένη όχι πλέον στον «διαβόητο κλέπτη», αλλά σε συλλογικές πρακτικές και µαζικούς 
χώρους που εξέτρεφαν, σύµφωνα µε τις εφηµερίδες, την παραβατικότητα. Η µέθη, σύµφωνα µε τα 
αστυνοµικά δελτία του Τύπου, προκαλούσε συχνά την αιτία παρεξηγήσεων που οδηγούσαν σε 
τραυµατισµούς και δολοφονίες την επικινδυνότητα και την αναγόρευσή της σε ένα από τα βασικά 
αίτια της αυξηµένης εγκληµατικότητας αναγνώριζε και ο νοµικός κόσµος, σηµειώνοντας ότι το 
ελληνικό νοµικό σύστηµα δεν προέβλεπε τη δίωξη της ως έγκληµα.»,«ο τύπος δεν υιοθετούσε τη 
νοµική προσέγγιση του ζητήµατος αλλά καταδίκαζε τη δηµόσια κατανάλωση αλκοόλ στα «ύποπτα 
καφενεία» της πόλης. Πολιτισµικές πρακτικές των ανδρών και των λαϊκών στρωµάτων άµεσα 
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αποτρόπαια που ωστόσο καταδεικνύουν την απόγνωσή τους και την επιθυµία φυγής 

από τη σκληρή πραγµατικότητά τους. 

  Η ΄Εφη Αβδελά, ανασυγκροτώντας τα πορίσµατα ερευνών για την ιστορία των 

εργατριών στις δυτικές χώρες τον 19ο αιώνα, θέτει το ζήτηµα της ταύτισης της 

ταυτότητας και κουλτούρας της εργατικής τάξης µε την αρσενική ταυτότητα: «Η 

εργατική τάξη συγκροτήθηκε µέσα από τις οργανώσεις και το λόγο τους ως κατ’ εξοχήν 

αρσενική, υποβαθµίζοντας τη συµµετοχή των γυναικών και τις διαφορετικές και 

πολυποίκιλες µορφές δράσης τους, όπως τα ανεπίσηµα δίκτυα αλληλεγγύης στην 

γειτονιά, για παράδειγµα, και ταυτίζοντάς τες µε την σφαίρα της οικιακότητας και του 

ιδιωτικού».463 

 Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες συµµετείχαν σε αρκετές κοινωνικές εκδηλώσεις της 

εργατικής τάξης, ενώ συγκχρόνως διαµόρφωναν τη δική τους ιδιαίτερη 

κοινωνικότητα. Συχνά, άλλωστε, ο τρόπος που διασκέδαζαν διέφερε ανάλογα µε το 

είδος της εργασίας τους. Έτσι λοιπόν, όταν είχαν χρόνο να κάνουν περίπατο στους 

δηµόσιους κήπους και στις πλατείες της Αθήνας και του Πειραιά, (κυρίως τις 

Κυριακές) παρακολουθούσαν πολλές φορές τις λαϊκές συναυλίες και τις υπαίθριες 

θεατρικές παραστάσεις.464 Όσον αφορά µάλιστα τα θέατρα αλλά και το Πανόραµα465 

υποστηρίζεται, ότι σε αυτά σύχναζαν κυρίως οι εργάτριες της βελόνας, γιατί είχαν 

µεγαλύτερη οικονοµική δυνατότητα σε σχέση µε τις εργάτριες στα εργοστάσια. Οι 

εργάτριες συµµετείχαν επίσης σε όλες τις επίσηµες εορτές της Καθαρής ∆ευτέρας,466 

                                                                                                                                            
συνυφασµένες µε την διασκέδαση και την ψυχαγωγία, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, ο συγχρωτισµός 
µε γυναίκες, τα χαρτοπαίγνια, και η τόµπολα µεταφράζοντας σε έξεις που οδηγούσαν στην φυγοπονία 
και την αεργία. Η αναπαράσταση του άνδρα εργάτη- θαµώνα των καφενείων χαρακτηριζόταν από την 
επιλογή διασκέδασης µε τους οµοίους του, µακριά από την οικογενειακή εστία, σε αντίθεση µε την 
απόλαυση της οικογενειακής θαλπωρής και των οικογενειακών συναθροίσεων που βίωναν οι αστοί και 
από τη σπατάλη χρηµάτων στην οινοποσία και τη χαρτοπαιξία, γεγονός το οποίο καταδίκαζε τα µέλη 
της οικογένειάς του στην πείνα και την εξαθλίωση. Ο τρόπος πρόσληψης των µορφών λαικής 
διασκέδασης, από την µεριά των αστών συνδεόταν µε τη πρόθεση ελέγχου τους µέσω της 
ηθοκοποίησης των φορέων τους. Η φυγοπονία και η αποµάκρυνση από τον οικιακό χώρο, απόρροια 
ενός οµοκοινωνικού και οµόφυλου τρόπου διασκέδασης, κατασκεύαζαν το προφίλ των «επικίνδυνων 
τάξεων» και αιτιολογούσαν την εγκληµατική συµπεριφορά.»: σ.58-259  
463 Αβδελά, Έφη (1995), «Η Κοινωνική τάξη στην σύγχρονη ιστοριογραφία, από το οικονοµικο 
δεδοµένο στην πολιτισµική κατασκευή», περιοδικό Τα Ιστορικά 12/22 (Ιούνιος 1995), σ.187-189 
464 Σαλίµπα, Ζ. (2002), ό.π. ,σ. 292-295 
465 Σαλίµπα, Ζ. (2002), ό.π., σ. 295   Ας δούµε από την περιγραφή της Ζαλίµπα την λειτουργία του 
Πανοράµατος που αποτελούσε εξέχον θέαµα για την εργατική τάξη της εποχής: Το Πανόραµα,γράφει, 
είναι µια συσκευή που αποτελείται από ένα τρίποδα πάνω στον οποίο ακουµπά ένα κιβώτιο µε οπές. 
Όσοι και όσες δώσουν τον οβολό τους στον χειριστή της συσκευής έχουν δικαίωµα να δουν από µία οπή, 
εικόνες από γελοιογραφίες εφηµερίδων, φωτογραφίες και εξώφυλλα φυλλαδίων τσιγάρων. Η Νεάπολη 
της Ιταλίας , το ηφαίστειο του Βεζούβιου, η Βενετία µε τα κανάλια της, αναπαραστάσεις από µάχες 
Τούρκων και ό,τι άλλο κρίνει ο ιδιοκτήτης του Πανοράµατος, ό,τι µπορεί να ερεθίσει τη φαντασία του 
κοινού του, αποτελούν το εικονιστικό υλικό της συσκευής….  
466 Σαλίµπα, Ζ.  (2002), ό.π., σ. 295 
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της Πρωτοµαγιάς κτλ. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, πως, παρόλο που η ιστοριογραφία δεν 

είχε συµπεριλάβει στην εργατική τάξη τις γυναίκες ως επαγγελµατική και κοινωνική 

κατηγορία, ταυτίζοντας τες µε τον ιδιωτικό χώρο, εντούτοις, οι πρώτες σχετικές 

έρευνες διαπιστώνουν ότι η συµµετοχή των γυναικών ήταν ενεργή σε όλους τους 

τοµείς της ζωής της εργατικής τάξης . 

 Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε πως ο εποικισµός και η κοινωνική ζωή των 

κατώτερων στρωµάτων λειτούργησαν ως τρόποι ενσωµάτωσής τους στην κοινωνία 

της πόλης, σε µια εποχή, στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ού, που 

χαρακτηρίζεται από αυξανόµενη αστικοποίηση και µια πρώτη ανάπτυξη της 

εκβιοµηχάνισης. Ο εργατικός πληθυσµός προσπάθησε να προσαρµοστεί στις νέες 

σκληρές συνθήκες, µέσα από τους µηχανισµούς που του επέβαλε η καθηµερινότητά 

του. Έπρεπε να προσαρµοστεί σε νέα δεδοµένα κι αυτό φαίνεται από τον τόπο που 

ζούσε και από τον τρόπο που διασκέδαζε. Εν τέλει, οι εργάτες είχαν τις δικές τους 

εµπειρίες, κατασκεύασαν πρότυπα που τους προσδιόριζαν και δηµιούργησαν ένα δικό 

τους χώρο µέσα στην κοινωνία που ζούσαν. 
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                                   9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

  Αντικείµενο της µελέτης αυτής ήταν η παρουσίαση των µελετών ιστορικών και 

κοινωνιολόγων των τελευταίων τριάντα χρόνων, των οποίων η έρευνα ασχολείται ή 

διασταυρώνεται µε την ιστορία των εργατικών στρωµάτων στην Ελλάδα του 19ου 

αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα. Εκείνο που απετέλεσε την αφετηρία για αυτή 

τη βιβλιογραφική και ιστοριογραφική έρευνα ήταν η διερεύνηση του ερωτήµατος εάν 

και κατά πόσο, πότε και µε ποιους όρους, µπορούµε να µιλάµε για τη διαµόρφωση 

στην Ελλάδα µιας διακριτής κοινωνικής κατηγορίας την οποία µπορούµε να 

αποκαλούµε εργατική τάξη. Ξεκινώντας, λοιπόν, από αυτό το ερώτηµα, η εργασία 

αυτή επεχείρησε να παρακολουθήσει και να ανασυγκροτήσει τον τρόπο µε τον οποίο 

η ιστοριογραφία κατέγραψε τη διαµόρφωση του κόσµου της εργασίας στο 

δευτερογενή τοµέα: τα χαρακτηριστικά του, τις εσωτερικές του διαφοροποιήσεις, την 

εξέλιξή του, προκειµένου να επισηµάνει διαδικασίες και παράγοντες που 

λειτούργησαν προς την κατεύθυνση σχηµατισµού της εργατικής τάξης. 

Ζητήµατα τα οποία τέθηκαν µε βάση αυτή την λογική ήταν καταρχάς ο 

προσδιορισµός των εξωτερικών-αντικειµενικών παραγόντων που προσδιόρισαν την 

ύπαρξη της εργατικής τάξης. Ως αντικειµενικοί παράγοντες θεωρήθηκαν, ως προς το 

πεδίο της  οικονοµίας, η ανάπτυξη της βιοµηχανίας, και συνακόλουθα ο σχηµατισµός 

της αγοράς εργασίας γενικά και της µισθωτής εργασίας ειδικότερα, η οποία 

θεωρήθηκε ως βασική προϋπόθεση δηµιουργίας εργατικού δυναµικού. Ακολούθως, 

τέθηκαν θέµατα που αφορούν τους µηχανισµούς που επέτρεψαν πληθυσµιακές ροές 

από την ύπαιθρο στην πόλη, γενικότερα τη δηµιουργία ενός δυνάµει εργατικού 

δυναµικού, καθώς επίσης και µηχανισµούς ένταξης αυτού του δυναµικού στο νέο 

σύστηµα των καπιταλιστικών σχέσεων εργασίας και των αξιών του. Από αυτή την 

άποψη εξετάστηκε ιδιαίτερα η φιλανθρωπία, ως µηχανισµός στα χέρια των 

κυρίαρχων τάξεων µε στόχο την κοινωνικοποίηση και µετατροπή των περιθωριακών 

στρωµάτων της πόλης σε «πειθαρχηµένο» εργατικό δυναµικό, γενικότερα ως 

µηχανισµός ελέγχου και χειραγώγησης των εργατικών στρωµάτων.  

 Οι υποκειµενικοί, συνειδησιακοί, παράγοντες, της διαµόρφωσης της εργατικής 

τάξης απετέλεσε ένα άλλο κεντρικό ζήτηµα που απασχόλησε τη σχετική 

βιβλιογραφία. Αναφερθήκαµε, λοιπόν, διεξοδικά στην εµφάνιση και τις µορφές της 

εργατικής διαµαρτυρίας, που, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, απετέλεσε τη 
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βασικότερη ένδειξη της συνειδητοποίησης των εργατών για την θέση τους τόσο στην 

εργασία όσο και στην κοινωνία. Προς την ίδια κατεύθυνση διερεύνησης των 

υποκειµενικών και πολιτισµικών συνθηκών διαµόρφωσης της εργατικής τάξης, από 

τη σχετική βιβλιογραφία τέθηκαν ερωτήµατα και προβληµατισµοί στο πεδίο της 

κουλτούρας, της κοινωνικής ζωής, της καθηµερινότητας των εργατικών στρωµάτων 

στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης στην κοινωνία της πόλης. Στα ζητήµατα αυτά 

αφιερώθηκε εδώ ένα ειδικό κεφάλαιο, όπου ανασυγκροτήθηκαν ιστορικά στοιχεία 

που έχουν να κάνουν κυρίως µε την εµπειρία των ίδιων των υποκειµένων, εµπειρία η 

οποία καθορίστηκε από- αλλά και καθόρισε την θέση τους στην κοινωνία. Τέλος, 

αξιοποιώντας τις σχετικά περιορισµένες µελέτες που καταπιάνονται µε την ιστορία 

της παιδικής και της γυναικείας εργασίας, επιχειρήσαµε να θέσουµε ζητήµατα 

σχετικά µε τη συµµετοχή των παιδιών και των γυναικών στη διαµόρφωση της αγοράς 

εργασίας και του εργατικού δυναµικού, και να διερευνήσουµε σε ποιο βαθµό και πώς 

η ιστοριογραφία έχει αναδείξει το κοινωνικό φύλο ως παράγοντα που καθορίζει τον 

καταµερισµό της εργασίας στο δευτερογενή τοµέα, και που διαφοροποιεί τις 

εµπειρίες στο εσωτερικό των εργατικών στρωµάτων και γενικότερα τη σηµασία του 

στην διαδικασία συγκρότησης της εργατικής τάξης. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε καταρχάς ότι οι πρώτες µελέτες που, κατά τη 

δεκαετία του 1970, προσέγγισαν ιστορικά το ζήτηµα της οικονοµικής (υπο)ανάπτυξης 

και της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα, εξαντλήθηκαν κυρίως σε γενικές ερµηνείες για 

το χαρακτήρα του ελληνικού «κοινωνικού σχηµατισµού». Ερευνήθηκαν θέµατα που 

αφορούσαν την «υπανάπτυξη» της οικονοµίας στην Ελλάδα ως χώρα της 

«περιφέρειας». Κατά συνέπεια, σε αυτές τις µελέτες δόθηκε έµφαση στους 

παράγοντες που εµπόδισαν ή επιβράδυναν την ανάπτυξη των ταξικών διαχωρισµών 

και αντιθέσεων, όπως η επικράτηση της µικροϊδιοκτησίας στην ελληνική ύπαιθρο ή η 

απουσία βιοµηχανικής επανάστασης και η καθυστέρηση της εκβιοµηχάνισης, ενώ 

αναδείχτηκαν ιδιαίτερα, σε συνδυασµό προς τα παραπάνω, οι πελατειακές σχέσεις ως 

δοµικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας και ο γιγαντισµός του κράτους. Στην 

πορεία, και ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και εξής, η προβληµατική 

των σχετικών µελετών µετατοπίστηκε προς την αναζήτηση των διαδικασιών που 

οδήγησαν, από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και εξής, σε µια έστω ασυνεχή 

και ασταθή πορεία εκβιοµηχάνισης, ενώ, παράλληλα, διαµορφώθηκε και µια 

ιστοριογραφία γύρω από τη µισθωτή εργασία.  
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  Οι µελέτες που ακολούθησαν ανέδειξαν το γεγονός, ότι η Ελλάδα βίωσε την 

εµπειρία της εκβιοµηχάνισης και έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίαση της 

έκτασης του βιοµηχανικού τοµέα στο νέο κράτος. Ο βιοµηχανικός τοµέας, όµως, 

υπήρξε το εφαλτήριο δηµιουργίας της µισθωτής εργασίας. Οι έρευνες που 

επικεντρώθηκαν στη µισθωτή εργασία ασχολήθηκαν µε τα χαρακτηριστικά που 

παρουσίασε το εργατικό δυναµικό, τα οποία προσδιόρισαν την αγορά εργασίας. 

Ασχολήθηκαν επίσης µε τις µορφές εργασίας και τα συστήµατα αµοιβών, 

αναδεικνύοντας την ανοµοιογένεια των συστηµάτων αυτών και συνακόλουθα την 

ανοµοιογένεια των εργατικών στρωµάτων. Η ανοµοιογένεια αυτή, που είχε να κάνει 

τόσο µε την ιεραρχία και τις αµοιβές όσο και µε τις συνολικότερες σχέσεις εργασίας, 

οδήγησε στην σύνθεση διαφορετικών οµάδων και αντικρουόµενων συµφερόντων στο 

εσωτερικό των εργατικών στρωµάτων. Στις σχετικές µελέτες αναδείχθηκε και το 

φαινόµενο µιας «εργατικής αριστοκρατίας», ενώ από τις ιστορικούς που 

ασχολήθηκαν µε την εργασία των γυναικών αναδείχθηκε η ταύτιση αυτής της 

«αριστοκρατίας» µε τους άνδρες, των οποίων προνόµιο θεωρήθηκε η ειδικευµένη 

εργασία.  

Στα κείµενα των συγγραφέων συναντάµε επίσης πολλές αναφορές στην 

ιδεολογία της εποχής που απαξίωνε τη χειρωνακτική εργασία. Οι µελέτες αυτές 

ανέδειξαν τον µοντέλο της αυτοαπασχόλησης και της αυτόνοµης επιβίωσης, ως 

κυρίαρχο στα εργατικά στρώµατα. Η ιδεολογία αυτή καθόρισε την επαγγελµατική και 

κοινωνική τους συµπεριφορά, σκιαγραφώντας όχι µόνο τις αντιλήψεις της εποχής 

αλλά και την φυσιογνωµία των πρώτων αυτών εργατικών στρωµάτων. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις µελέτες περί αγοράς εργασίας παρουσιάζει η ανάδειξη 

της παιδικής και γυναικείας εργασίας ως καθοριστικών παραγόντων στην ανάπτυξη 

της βιοµηχανίας. Ιδιαίτερα η γυναίκα εργάτρια ήταν µια νέα φυσιογνωµία στην αγορά 

εργασίας στον αστικό χώρο, η οποία προκάλεσε συγχύσεις και προβληµατισµούς, σε 

µια κοινωνία, που είχε πλέον αποκρυσταλλώσει την έµφυλη ιδεολογία του 

διαχωρισµού «δηµόσιας» και «ιδιωτικής σφαίρας», και εξυµνούσε τη γυναίκα ως 

«ιέρεια» και «φύλακα-άγγελο» του οίκου και των αξιών του. Οι λιγοστές σχετικές 

µελέτες ανάδειξαν την ανάγκη µιας εκ νέου εργατικής ιστορίας που να περιλαµβάνει 

και το γυναικείο φύλο ως σηµαντική κατηγορία στη συγκρότηση της εργατικής 

τάξης. Ωστόσο, πολλά µένουν ακόµα να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά την 

άποψή µου, δεν έχουν ακόµα ερευνηθεί επαρκώς πολλά θέµατα προσδιοριστικά της 

γυναικείας εργασίας, όπως για παράδειγµα, οι σχέσεις µέσα στον χώρο εργασίας.  
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Το πεδίο της κοινωνικής και πολιτισµικής έκφρασης των εργατικών στρωµάτων, 

είναι ακόµα ένα πεδίο το οποίο χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Ωστόσο, οι µελέτες που 

ήδη υπάρχουν έχουν αναδείξει τις εκφράσεις εκείνες και τους µηχανισµούς που 

ενοποίησαν τα άτοµα σε κοινωνικές οµάδες, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

κοινωνική τους συνείδηση. Οι µηχανισµοί που ανέπτυξαν τα εργατικά στρώµατα 

ήταν εκείνοι της αλληλεγγύης  και αλληλοβοήθειας, προκειµένου να επιβιώσουν στα 

νέα δεδοµένα της εγκατάστασης στην πόλη αλλά και, ορισµένα από αυτά τα 

στρώµατα, της εµπειρίας στον εργοστασιακό τρόπο παραγωγής, και να συγκροτηθούν 

ως άτοµα σε µια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται. Οι µηχανισµοί αυτοί 

αλληλεγγύης και αισθήµατος κοινότητας µέσα στην πόλη διαµορφώθηκαν στη βάση 

στοιχείων όπως εκείνο της καταγωγής και του είδους της εργασίας ή του 

επαγγέλµατος. Εξάλλου, η ταξική χωροθέτηση µέσα στην πόλη και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των χώρων και τρόπων της διασκέδασης των εργατικών στρωµάτων 

συνιστούσαν την ειδοποιό διαφορά σε σχέση µε τα άλλα κοινωνικά στρώµατα, 

κάνοντας πιο ορατή την διαφορετικότητά τους, και συµβάλλοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο στη συνοχή τους. 

 Τη διαφορετικότητα αυτή και τη συνοχή την ενίσχυσε µε έναν τρόπο και η 

πρακτική της φιλανθρωπίας. Νεότερες µελέτες έκαναν σαφή τον ρόλο της 

φιλανθρωπίας ως µηχανισµό ένταξης των φτωχών και απόκληρων στην νεοελληνική 

αστική κοινωνία, µα πάνω απ όλα η πρακτική αυτή νοµιµοποίησε την ανερχόµενη 

αστική τάξη, αφ ενός, να εντάξει τους φτωχούς στο εργοστασιακό σύστηµα και στην 

αξία της εργασίας και αφετέρου να τους συγκροτήσει ως ένα άλλο υποκείµενο 

διακριτό από την ίδια και τα σχέδιά της. 

 Οι µελέτες που ασχολήθηκαν µε την εργατική διαµαρτυρία ανέδειξαν κατά 

κύριο λόγο το πρόβληµα της συνοχής και συνειδητοποίησης ή µη των εργατικών 

στρωµάτων. Παρά το γεγονός ότι εξάντλησαν τις έρευνές τους κυρίως στην 

παρουσίαση του πλήθους των εργατικών σωµατείων που συστήθηκαν και στις 

απεργίες που έλαβαν χώρα, ανέδειξαν µια αυξανόµενη δυναµική συνδικαλιστικής 

οργάνωσης, ιδιαίτερα από το 1910 και εξής, αποτυπώνοντας ίσως και µια πορεία 

ανάπτυξης συνείδησης. Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός πνεύµατος εργατικής 

κοινότητας και συγχρόνως διαφοράς προς την εργοδοσία συνέβαλε, όπως έδειξαν οι 

µελέτες, και ο εκσυγχρονισµός της εργατικής νοµοθεσίας από την κυβέρνηση του 

Βενιζέλου, όπως άλλωστε και η ανάπτυξη νοµοθετικών ρυθµίσεων που επιχειρούσαν 

παράλληλα να περιορίσουν και να χειραγωγήσουν την εργατική διαµαρτυρία. Από 
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τους ιστορικούς του εργατικού κινήµατος, όµως, οι οποίοι εστίασαν κυρίως στον 

οργανωµένο συνδικαλισµό, δεν διερευνήθηκαν άλλες, άτυπες, πρακτικές και µορφές 

διαµαρτυρίας που µπορεί είχαν λάβει χώρα στους χώρους εργασίας ή έξω από 

αυτούς, και που µπορεί να ήταν εξίσου σηµαντικές και ισχυρές στην διαµόρφωση 

ενός αισθήµατος εργατικής συνείδησης και αλληλεγγύης. 

 Μικρός αριθµός µελετών ασχολήθηκε, τέλος, µε τις συνθήκες επιβίωσης και την 

κοινωνική ζωή των υπό διαµόρφωση εργατικών στρωµάτων. Ο τρόπος ψυχαγωγίας 

και οι χώροι συνάθροισης των εργατών αποτέλεσαν την εργατική κουλτούρα, όπως 

ήδη αναφέρθηκε. Όµως, οι χώροι όπου εκτυλισσόταν η κοινωνική ζωή της εργατικής 

τάξης ήταν αυστηρά οριοθετηµένοι και, εκτός από µηχανισµό διαµόρφωσης 

κοινότητας εµπειριών και κουλτούρας, αποτελούσαν ταυτόχρονα και πεδίο 

κοινωνικού ελέγχου από τις άλλες τάξεις, και όχι µόνο µια καθαρά πολιτισµική  

έκφραση. 

Όπως αναφέρεται στις σχετικές µελέτες, ο διαχωρισµός, µέσα στην πόλη τόσο 

του οικογενειακού όσο και του κοινωνικού χώρου των εργατικών στρωµάτων και το, 

λιγότερο ή περισσότερο, χαµηλό βιοτικό επίπεδο συνιστούσαν ακριβώς την 

διαφορετικότητα από τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και αποτέλεσαν έναν ακόµα 

προσδιοριστικό παράγοντα συγκρότησή τους σε τάξη. Ωστόσο, η µονιµότητα της 

εγκατάστασης των εργατών στις πόλεις φαίνεται ότι απετέλεσε έναν κρίσιµο 

παράγοντα που οδήγησε στην συγκρότηση τους σε µια ξεχωριστή κοινωνική τάξη. Η 

µονιµότητα αυτή, όµως, στην ελληνική περίπτωση ήταν µια µακρά και δύσκολη 

διαδικασία και είχε να κάνει τόσο µε θέµατα της οικονοµικής συγκυρίας όσο και µε  

την ιδεολογίας της εποχής. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η ιστοριογραφία, µέσα από την διαφορετική οπτική του 

κάθε συγγραφέα, ανέδειξε τους προσδιοριστικούς παράγοντες στην συγκρότηση της 

εργατικής τάξης, είτε για να τους εξετάσει είτε για να επισηµάνει την απουσία ή την 

ανεπάρκειά τους. Θεωρώ, όµως, ότι η ελληνική ιστοριογραφία δεν έχει καταγράψει 

επαρκώς την ιστορία των εργατικών στρωµάτων «από τα κάτω». Τα ζητήµατα που 

αφορούν την ιστορία των προσώπων, των υποκειµένων, όπως αυτά δρουν µέσα στην 

καθηµερινότητα, πιστεύω ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Εκκρεµεί ακόµα να 

γίνει πιο ξεκάθαρη και αποφασιστική η µετατόπιση της ιστοριογραφίας από τις 

κοινωνικές δοµές και τους θεσµούς προς τους φορείς της δράσης, τα ίδια τα 

υποκείµενα και τις εµπειρίες τους, που συνθέτουν όχι µόνο την δική τους συνείδηση 

αλλά και τη συνείδηση της τάξης όπου εντάσσονται.  
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