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έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδοΓυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 
είναι από τη μια που η συνήθης αφήγηση της ιστορίας θέλει τις γυναίκες 
για κομπάρσους· είναι από την αλλή που κι εμείς παρασυρόμενες από τα 
σπουδαία κατορθώματα των φεμινιστικών κινημάτων, ή μερικές φορές και 
από ευκολία, θεωρούμε πως η ιστορία των γυναικών είναι μόνο η ιστορία 
των κινημάτων τους και αυτή πρέπει να ψαχουλεύουμε· όμως, όπως 
για κάθε τόπο, έτσι και για τούτον εδώ, οι γυναίκες δεν υπήρξαν ποτέ 
κομπάρσοι της ιστορίας· οι γυναίκες του τότε όπως και πάντα παράγουν 
και αναπαράγουν την κινητήριο δύναμη του κόσμου τούτου, την εργατική.

Η 
διαδικασία με την οποία οι γυναίκες σβήνονται από τα βιβλία της ιστο-
ρίας είναι από μόνη της μια ιστορική διαδικασία. Μια ιστορική διαδικα-
σία με πολλά επεισόδια. Η αποσιώπηση της παρουσίας και της μαχη-
τικότητας των γυναικών στις απεργίες του 1919 είναι ένα μικρό παρά-

δειγμα για να καταλάβουμε πως συμβαίνει η διαδικασία αυτή: πως δηλαδή η γυ-
ναικεία μαχητικότητα πέρασε στα ψιλά από τις εφημερίδες της εποχής, υποτιμή-
θηκε από τις φεμινίστριες του τότε και αγνοήθηκε από τις ιστορικούς του τώρα. 

Πριν από όλα θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια χαρτογράφηση της εργατικής 
τάξης στην ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Την περίοδο εκείνη οι γυναίκες 
και τα ανήλικα κορίτσια και αγόρια ήταν το πιο υποτιμημένο κομμάτι της εργατι-
κής τάξης στην Ελλάδα. Στην πλειονότητα τους θεωρούνταν «ανειδίκευτοι» εργά-
τες, δηλαδή φτηνοί και αναλάμβαναν τις πιο βαριές και εξουθενωτικές εργασίες 
της ελληνικής βιομηχανίας. Στην πραγματικότητα όμως η υποτιμημένη γυναικεία 
και παιδική εργασία αποτελούσε την κινητήριο δύναμη της ελληνικής βιομηχα-
νίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Οι γυναίκες και τα παιδιά θεωρούνταν 
οι πιο κατάλληλοι εργάτες για να δουλεύουν στις μηχανές κλωστοϋφαντουργίας , 
στην κοπή και διαλογή του καπνού και αποτελούσαν μεγάλο κομμάτι της εργατι-
κής τάξης. Συγκεκριμένα στην κλωστοϋφαντουργία και την επεξεργασία καπνού, 
τους δύο μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας, το ποσοστό των γυ-
ναικών και των ανήλικων εργατών ξεπερνούσε το 70% και το 40% του συνόλου 
των εργατών αντίστοιχα. 

Στο καταμερισμό εργασίας στα εργοστάσια οι ενήλικοι άντρες ήταν σε λίγο πιο 
ευνοϊκή θέση από τις γυναίκες. Στην πλειονότητα τους απασχολούνταν σε θέσεις 
που αναγνωρίζονταν ως ειδικευμένες με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να 
παίρνουν κάπως καλύτερα μεροκάματα. Από την άλλη μεριά όμως οι άντρες της ερ-
γατικής τάξης ήταν αυτοί που τροφοδοτούσαν την πολεμική μηχανή του ελληνικού 
κράτους. Η συνθήκη στην οποία ζούσε η εργατική τάξη μετρούσε το 1919 ήδη 8 
χρόνια διαρκών πολέμων, δύο Βαλκανικούς και έναν Παγκόσμιο. Σε αυτο το διάστη-
μα το ελληνικό κράτος κερδισμένο είχε καταφέρει να διπλασιάσει τα εδάφη του κά-
νοντας τον Ε. Βενιζέλο να ελπίζει πως η Μεγάλη Ιδέα ήταν πια εφικτή. Και σαν να μην 
έφταναν όλα αυτά, το 1919 ο ελληνικός στρατός εισέβαλε στην Κριμαία για να πολε-
μήσει τους «μπολσεβίκους» και σχεδίαζε την εισβολή στην Μικρά Ασία. 

Σε αυτήν την ιστορική συγκυρία μια εργατική οικογένεια ζούσε σε συνθήκες 
όπου οι άντρες μέλη της βρίσκονταν να πολεμούν ή ήταν υπό επιστράτευση σε 
κάποιο στρατόπεδο μέχρι νεωτέρας ή δούλευαν στο εργοστάσιο μέχρι να κλη-
θούν για να πάνε να πολεμήσουν. Οι γυναίκες και τα παιδιά έπρεπε να επιβιώσουν 
με τα πενιχρά μεροκάματα που έπαιρναν από τις δουλειές στα εργοστάσια. Για να 
συμπληρώσουμε την εικόνα που επικρατούσε το 1919 στο εσωτερικό της χώρας, 
αναφέρουμε πως εκείνη την περίοδο ο πληθωρισμός κάλπαζε, τα τρόφιμα σπάνι-
ζαν και το νεοσυσταθέν υπουργείο επισιτισμού προσπαθούσε να βάλει σε διατί-
μηση τα βασικά προϊόντα διατροφής με στόχο να ελέγξει τη διανομή των τροφί-
μων. Τα τρόφιμα πωλούνταν από τα πρατήρια του υπουργείου με δελτίο που όρι-
ζε την ποσότητα που δικαιούνταν η κάθε οικογένεια. Η διατίμηση στο ψωμί ορί-
στηκε στις 1.40 δρχ1, τα μακαρόνια πωλούνταν προς 3,50 δρχ η οκά και κάθε μέ-
λος μιας οικογένειας δικαιούταν να αγοράσει από 100 δράμια. Για να έχουμε ένα 
μέτρο σύγκρισης των μισθών με τις τιμές των τροφίμων αξίζει να αναφέρουμε 
πως το ημερομίσθιο των εργατριών ήταν το 1919 από 1,5δρχ μέχρι, σε ορισμένες 
μόνο περιπτώσεις, 7 δρχ. 

Οι εργάτριες στο προσκήνιο:  
οι απεργίες του 1919

Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεχούς πολέμου και έντονης δυσαρέσκειας για την 
πολιτική του Ε.Βενιζελου2 άρχισαν και οι απεργίες. Το κύμα των απεργιών δεν 
βρήκε το ελληνικό κράτος απροετοίμαστο. Παρά τα  οκτώ χρόνια διαρκούς πολέ-
μου (1911-1919) είχε φροντίσει να προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση της εσω-
τερικής δυσαρέσκειας με τη θέσπιση μιας ογκώδους εργατικής νομοθεσίας που 
ονομάστηκε «κοινωνική μεταρρύθμιση». Στην ουσία της η περίφημη «κοινωνική 
μεταρρύθμιση» ήταν ένα σύνολο νόμων και διαταγμάτων με τα οποία το κράτος 
αναλάμβανε το ρόλο του ρυθμιστή στη σχέση κεφαλαίου-εργασίας. Οι στόχοι της 
νομοθεσίας ήταν δύο: Πρώτον, να εδραιώσει τις διαιρέσεις εντός της εργατικής 
τάξης, δίνοντας διαφορετικά προνομία ανά κλάδο, ηλικία και φύλο. Δεύτερον, να 
δημιουργήσει τα απαραίτητα εργαλεία για τον έλεγχο και τη διαμεσολάβηση στα 
αιτήματα της εργατικής τάξης. Τα εργαλεία αυτά δεν ήταν άλλα από την θέσπιση 
σωμάτων επιθεωρητών εργασίας και τη νομιμοποίηση των εργατικών σωματεί-
ων. Στη συνέχεια του κειμένου θα πούμε συγκεκριμένα πως η εργατική νομοθε-
σία χρησίμευσε στο ελληνικό κράτος στη διάρκεια των απεργιών.

Η πρώτη απεργία έγινε στα τέλη του 1918 από τις καπνεργάτριες και τους κα-
πνεργάτες στην Καβάλα. Τον Ιανουάριο του 1919 απήργησαν και οι καπνεργά-
τριες και οι καπνεργάτες του Βόλου για τις κακές συνθήκες εργασίας, τα χαμηλά 
μεροκάματα και για την καθυστέρηση των αποστρατεύσεων. Η απεργία στα κα-
πνεργοστάσια έκτος από το Βόλο και την Καβάλα επεκτάθηκε τους επόμενους 
μήνες στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.  

Είπαμε πριν πως τα εργατικά σωματεία θεσπίστηκάν για να αναλάβουν το ρόλο 
του έλέγχου των εργατικών διεκδικήσεων.  Μέσα από τις εφημερίδες της εποχής 
φαίνεται πως οι σχέσεις των εργάτριων με τα σωματεία ήταν από χλιαρές μέχρι 
εχθρικές. Στη διάρκεια της απεργίας στα καπνεργοστάσια τα διάφορα σωματεία 
καπνεργατών στέκονταν εχθρικά απέναντι στις εργάτριες. Δεν δέχονταν γυναίκες 
για μέλη και προωθούσαν την άποψη πως για τα προβλήματα των καπνεργατών 
φταίνε «οι γυναίκες που έριχναν τα μεροκάματα». Το ίδιο υπόστηριζε και ο Ριζο-
σπάστης στο παρακάτω άρθρο:

Από τα εκατοντάδας καπνεργατών Λαμίας και των πέριξ χωρίων Καρδί-
τσης, Τρικκάλων, Βόλου, δεν εργάζεται παρά μηδαμινός αριθμός με τελεί-
ως εξηυτελισμένα ημερομίσθια... ...Ακόμη ένας λόγος που τελεί εις την επί-
τασην της δυστυχίας των καπνεργατών είνε και η υπό των εργοδοτών προ-
τίμησις της γυναικείας εργασίας ως ευθυνότερος κατά το 1/2.
Τα σωματεία καπνεργατών δεν είνε δυστυχώς εις θέσιν να ενδιαφερθούν 
αποτελεσματικώς δια το ζήτημα αυτό. Βεβαίως η εισβολή της γυναικός εις 
την βιομηχανίαν δεν είνε ζήτημα ελληνικόν είνε πρόβλημα παγκόσμιον. Και 
κάθε πρόσπάθεια εκ μέρους του ανδρικού πληθυσμού προς απόκλεισμόν 
των γυναικών θα ήταν ίσως και ατελεσφόρητος πάντως όμως άδικος. Εν 
τούτοις ήμπορουν να ληφθούν μέτρα τινά, τα οποία όχι να τείνουν εις απο-
κλεισμόν τις εργάτριας αλλά του συναγωνισμού που αυτη κάμνει στον ερ-
γάτην. Και τα μέτρα ταύτα είνε αφ’ενος το άνοιγμα άνευ επιφυλάξεων των 
θυρών των εργατικών οργανώσεων εις τους εργάτας και των δύο φύλων 
και αφ’ ετερου η προσπάθεια εκ μέρους των οργανώσεων και ιδίως της γε-
νικής Συνομοσπονδίας και του Σοσιαλιστικού Κόμματος προς εξίσωσιν των 
μισθών ανδρών και και γυναικών. (Έτσι) ο συναγωνισμός των δύο φύλων 
θα καμφθεί, η είσοδος των γυναικών εις την βιομηχανία θα γίνει βαθμιαία 
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και αντί να αποτελή κίνδυνο θα προσθέτει με νέα δύναμι εις την εργατικήν 
μας κίνηση.

εφ. Ριζοσπάστης, «Καπνέμποροι και Καπνεργάτες», 19/3/1919.

Ωραία το τακτοποίησε το ζήτημα ο Ριζοσπάστης. Για να μην στεναχωρήσει τα σω-
ματεία των καπνεργατών και τη μερίδα των εργατών που τα υποστήριζε έλεγε «οι 
γυναίκες είναι πρόβλημα γιατί ρίχνουν τα μεροκάμματα (μας θυμίζει κάτι άραγε 
αυτό;) και ανταγωνίζονται τους άντρες αλλά άμα φερθούμε πονήρα,  δεχθούμε να 
τις εντάξουμε στα σωματεία και απαιτήσουμε την εξίσωση των μισθών, τότε και 
θα δείξουμε ότι είμαστε καλοί με τις γυναίκες και δεν θα τις προσλαμβάνουν οι ερ-
γοστασιάρχες αφού δεν θα είναι πια πιο φτηνές από μας. Άρα, μ’ ένα σμπάρο δυο 
τριγόνια.  Το ζήτημα βέβαια της σχέσης των εργατριών με τα σωματεία δεν εστια-
ζόταν στον αποκλεισμό των γυναικών από αυτά, όπως υποστήριξε ο ριζοσπάστης 
στο παραπάνω άρθρο, ήταν γενικότερο. Σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε παρα-
κάτω όταν αναφερθούμε στην απεργία στα κλωστουφαντουργεία.

Παρόλο που οι σχέσεις του σωματείου καπνεργατών με τις εργάτριες δεν ήταν 
και οι καλύτερες, εκείνες διαμόρφωναν τα αιτήματά τους και προσπαθούσαν να τα 
πετύχουν. Οι καπνεργάτριες του Βόλου, εκτός των αιτημάτων που είχαν να κάνουν 
με τα ημερομίσθια και τις συνθήκες εργασίας, απαίτησαν και πέτυχαν να αναγρά-
φονται και οι γυναίκες στα μητρώα ανέργων3 που μέχρι τότε μόνο οι άντρες εργά-
τες είχαν το δικαίωμα ακόμα και χωρίς τη στήριξη του σωματείου.
Έκτός από τις γυναίκες στην απεργία στα καπνεργοστάσια συμμετείχαν και παι-
διά. Και εδώ η εργατική νομοθεσία επιστρατευόταν για να καταστείλει τις απεργι-
ακές διαθέσεις των ανηλίκων και να εντείνει τους διαχώρισμούς μέσα στην εργα-
τική τάξη. Ενδιαφέρουσα από αυτή την άποψη είναι η περίπτωση των ψαλιδιστών. 
Οι ψαλιδιστές ήταν ανήλικα αγόρια και κορίτσια που δούλευαν στην κοπή του κα-
πνού και τη μεταφορά των δεματίων. Όταν κατέβηκαν σε απεργία οι εργοδότες 
τους απείλησαν με απόλυση με πρόσχημα την εφαρμογή του νόμου για την παιδι-
κή και γυναικεία εργασία όπως αναφέρει το παρακάτω άρθρο του Ριζοσπάστη:

Ο αντιπρόσωπός των καπνεμπόρων εν τω καπνεργοστάσιο κ. Μωραϊτης 
ηπείλησε τους ψαλλιδιστάς επειδή οργανώθηκαν ότι θα τους παύση και θα 
τους αντικαταστήσει «με χαμάληδες». Εδικαιολογήθη δε με το ότι ο νόμος 
δεν επιτρέπει εργασίαν εις τους κάτω των 16 ετών. Νομοταγής ο άνθρωπος 
δια ν’ αντιδράση εις την οργάνωσιν επιλήσμων του νόμου όταν φόρτωνε τα 
παιδιά με εργασίαν κοπιώδη.
Εφ. Ριζοσπαστης, “Ένεκα... ο νόμος”, 19/3/1919

 Και για να μην μείνει ασαφές το κατά πόσο η κοπή καπνού οριζόταν ως  «βαριά 
και κοπιώδης» εργασία μια βδομάδα μετά, στις 27 Μαρτίου, το Υπουργείο Οικονο-
μίας, έστειλε έγγραφο στους καπνοβιομήχανους ότι απαγορεύεται να εργάζονται, 
συγκεκριμένα ως κόπτες καπνού και ως τυλιχτές τσιγάρων ανήλικοι άντρες κάτω 
των 16 ετών και γυναίκες κάτω των 18 ετών, καθιστώντας τους έτσι με τη βούλα 
παράνομους. Ήδη σαν πρώτη απάντηση του «φιλεργατικού» κράτους στις απερ-
γίες των καπνεργατριών και καπνεργατών ήταν να θεσπίσει την αποζημίωση σε 
περίπτωση απολύσεως μόνο όμως σε όσους ήταν μακροχρόνια εργάτες4. Από την 
αποζημίωση βέβαια εξαιρούνταν οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών.

Πέρα από τις συνθήκες εργασίας, τα αιτήματα των εργατριών είχανε να κάνουν 
και με την αναπαραγωγή. Το Φεβρουάριο του 1919 στη Θεσσαλονίκη οργανώ-

θηκε μεγάλο συλλαλητήριο με κύριο αίτημα το πρόβλημα του επισιτισμού5 όπου 
συμμετείχαν 10.000 εργάτριες και εργάτες και το οποίο έληξε με την κήρυξη πα-
νεργατικής απεργίας. Σε αυτό το συλαλλητήριο η παρουσία των γυναικών ήταν 
αισθητή όπως μας πληροφορεί και το παρακάτω απόσπασμα από την εφημερί-
δα Εμπρός:

Την 9ην πρωϊνην εις τον κήπο του Λευκού Πύργου συνήλθε πανεργατικόν 
συλλάλητήριον μετά σημαίων και λαβάρων. Οι διαδηλωταί, υπερδεκακισχι-
λιοι ήσαν εργάται και εργάτριαι... ...Ωμίλησαν διάφοροι ρήτορες εργάται και 
εργάτριαι ελληνιστί και ιουδαϊσπανιστί (sic) στηλιτεύοντας την ακηδείαν των 
επισιτιστικών αρχών και την κακή ποιότητα του άρτου εξ αραβοσίτου... ...Ζη-
τούν την  παρασκευή άρτου καλού, υποτιμημένου και επίσης λευκού και την 
κατάργηση γενικώς των δελτίων και την εξίσωση της Μακεδονίας με  την 
υπόλοιπη Ελλάδα από επισιτιστικής απόψεως.
Εφ Εμπρός, «Γενική απεργία εις τη θεσσαλονίκη αιαξιώσεις των εργατων και 
το ζήτημα του επισιτισμού» 9/2/1919.

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από τα λίγα των εφημερίδων τις εποχής όπου η 
δημόσια παρουσία των γυναικών στις εργατικές διεκδικήσεις αναφέρεται ρητά. 
Ούτως ή άλλως οι αναφορές του τύπου σε απεργίες και συλλαλητήρια ήταν επι-
γραμματικές, καταλάμβαναν δύο ή τρεις γραμμές και η συμμετοχή των εργατρι-
ών σε αυτές κρύβονταν κάτω από τους όρους «εργάται, καπνεργάται, υφαντουρ-
γοί». Ίσως η αναφορά στο παραπάνω άρθρο να αποτελεί εξαίρεση επειδή ο ρό-
λος της γυναίκας-τροφού νομιμοποιούσε την παρουσία της σε συλλαλητήριο με 
κύριο θέμα το επισιτιστικό. Έστω και έτσι, το παραπάνω απόσπασμα δείχνει πως 
οι γυναίκες της εργατικής τάξης όχι μόνο δεν απείχαν από τις εργατικές διεκδική-
σεις τις εποχής αλλά δε δίσταζαν να βρίσκονται στο προσκήνιο και να μιλούν δη-
μόσια σε πλήθος ανθρώπων. 

Οι απεργίες του 1919 συνεχίστηκαν, μετά τις καπνεργάτριες κατέβηκαν σε 
απεργία οι εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσ-
σαλονίκη, τον Βόλο και τη Σύρο, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι καθεκλοποιοί, οι βοηθοί 
των κουρείων, οι φορτωτές-εκφορτωτες, οι υποδηματεργάτες της Θεσσαλονίκης 
και της Καβάλας οι βαρελοποιοί. Οι περισσότερες από αυτές τις απεργίες αναφέ-
ρονται μόνο επιγραμμάτικά στον ημερήσιο τύπο και έτσι δεν διαθέτουμε περισ-
σότερες πληροφορίες.

Για την απεργία των εργατριών στα υφαντουργεία του Πειραιά ξέρουμε πως 
άρχισε στις 18 Μάρτιου του 1919, και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής 
πρέπει να απεργούσαν 3.000 εργάτριες και 1.000 εργάτες. Ειδικά στα εργοστάσια 
του Ρετσίνα η απεργία ήταν γενικευμένη. Οι εργάτριες ζητούσαν αύξηση των ημε-
ρομισθίων, κατάργηση της κατ’ αποκοπή εργασίας, καλύτερες συνθήκες υγιεινής 
στα εργοστάσια, «ανθρωπινότερη συμπεριφορά των επιστατών», επαναπρόσλη-
ψη εργατριών που είχαν απολυθεί άδικα και αποζημίωση των εργατριών σε πε-
ρίπτωση ασθενείας. Ο Ριζοσπάστης αφιερώσε ένα μακροσκελές άρθρο για την 
απεργία στα κλωστουφαντουργεία με τίτλο “Η απεργία των Υφαντουργών” όπου 
ο δημοσιογράφος εντυπωσιασμένος περιγράφει τη συγκέντρωση των εργατριών 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: 

Ενώ πλησιάζουμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μια βοή φτάνει στα αυτιά 
μας. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς ουδέποτε θα είδε τέτοια κοσμοπλημμύ-

Καπνεργάτριες στη Δράμα, 1929
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ρα όπως τώρα. Πλατεία και θεωρεία όλα είνε ασφυκτικά γεμάτα από γυναίκες 
και κορίτσια με φτωχικές και απέριττες φορεσιές, με πρόσωπα ωχρά και στή-
θη πεσμένα από το αιώνια σκύψιμο στον αργαλειό. Το μαύρο πένθιμο χρώμα 
σκεπάζει όλα τα άλλα και δίνει σ’ όλο το θέατρο μια πολύ υποβλητική παρου-
σία... ...(οι εργάτριες) συζητούν φωνάζουν και είνε αισιόδοξες όλες. Ενώ απά-
νω εις την σκηνή του θεάτρου οι στρατιώται του αποσπάσματος «δια την τά-
ξιν» τις κυττούν με βλέμματα ερευνητικά...Κανένας άνδρας δεν φαίνεται μετα-
ξύ των και διστάζουμε να προχωρήσουμε, όταν μία επιτετραμμένη δια την τά-
ξιν μας πλησιάζει... ...Και πως πάει η απεργία; ρωτάμε. Κρατιέται θαυμάσια, μου 
απαντά ένας χορός γυναικών. Θα την πάμε ως την άκρη. Ξέρουν όλες καλά 
το ζήτημα τους και μας αναπτύσσουν με ζωηρά χρώματα τη ζωή στα εργο-
στάσια, τις βαναυσότητες των εργοδοτών, τα μαλλιοτραβήγματα και το ξύλο 
από τους προϊσταμένους... … Ιδίως για τα κορίτσια, τα εργοστάσια είναι τόποι 
βασανιστηρίων. Οι νόμοι εργασίας και υγιεινής είναι άγνωστοι, προφυλακτι-
κά μηχανημάτων δεν υπάρχουν, αποχωρητήρια ανεπαρκή, νερό μολυσμένο, 
ο αέρας γεμάτος από βρωμερές αναθυμιάσεις που αναδύουν τα ανοιγόμενα 
μαλλιά και βαμβάκια, τρώγει κυριολεκτικά τα στήθια και τους πνεύμονες.
εφ. Ριζοσπάστης, “Η απεργία των Υφαντουργών”. 30/3/1919

Διαβάζοντας το παραπάνω απόσπασμα η εικόνα της παθητικής γυναίκας που 
απέχει από τις συλλογικές εργατικές διεκδικήσεις ανατρέπεται. Ακόμα και αν η 
εφημερίδα υπερέβαλλε ως προς την κοσμοπλημμύρα του θεάτρου και πάρα το 
μελοδραματικό ύφος του δημοσιογράφου, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως 
οι απεργίες του 1919 δεν ήταν αντρική υπόθεση. Οι γυναίκες συμμετείχαν ενερ-
γά, ήταν μαχητικές, μιλούσαν ανοιχτά για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστά-
σια, και διατύπωναν δημόσια τα αιτήματά τους. Επίσης στο παραπάνω απόσπα-
σμα οι εργάτριες μιλούσαν ξεκάθαρα για το ποιους είχαν απέναντί τους: τους ερ-
γοστασιάρχες και τους επιστάτες που τις ξυλοκοπούν. Σε άλλο δημοσίευμα μάλι-
στα οι εργάτριες διαμαρτύρονταν πως σε υφαντουργείο στα Πατήσια ο επιστάτης 
που ήταν μέλος σωματείου επιμήκυνε την εργάσιμη ημέρα γυρνώντας το ρολόι  
του εργοστασίου μπροστά στα διαλείμματα και πίσω την ώρα της δουλειάς. Κα-
τάφερνε έτσι να μετατρέπει το ημερήσιο δεκάωρο της δουλειάς σε δωδεκάωρο.  
Στο απόσπασμα που ακολουθεί διαπιστώνουμε πως η δυσαρέσκεια προς τα σω-
ματεία φαίνεται πως δεν προερχόταν μόνο από τις γυναίκες: 

Ματαίως αναζητώ απεργούς στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών.
Απεργοί εδώ... Ουδεμία απάντησις.
Φεύγοντας ανακαλύπτω τέλος στην πόρτα έναν απεργό υφαντουργό. Ε τι γί-
νεσθε εσείς; 
Απεργία...
Και δεν έχετε συμβούλιον, πρόεδρον...
Έχουμε τον Ταμπάκον.
Και βρίσκεται που αυτός;
Πάει με τον ολοστρόγγυλον Φουλάκη να βολιδοσκοπήση λέει την κυβέρνη-
ση μήπως και της κακοφανή [η απεργία].
Και τα άλλα σωματεία; 
Μόνον τα σωματεία που πολεμά ο Ταμπάκος στο εργατικό κέντρο μας έδω-
σαν κάποια ενίσχυση υλική. Μηπως έχουνε και μουτρα να παρουσιασθούν 
στους εργάτες; Αυτοί ήσαν πάντοτε με τους κίτρινους (στσ.“κίτρινα”  έλεγαν 
οι εργάτες τα εργοδοτικά συνδικάτα).

Του ζήτησα διάφορες πληροφορίες και ανέλαβε να με συνοδεύσει στον Πει-
ραιά -εκεί είναι οι εργάτες μου λέγει, και τα κορίτσια καλύτερα από τους άν-
δρες εμείς είμαστε για τα πανηγύρια.
εφ. Ριζοσπάστης, “Η απεργία των Υφαντουργών”. 30/3/1919

Διαβάζοντας λοιπον και τα παραπάνω είναι πιο ασφαλές να συμπεράνουμε πως η 
στάση συνολικά της εργατικής τάξης απέναντι στα εργατικά σωματεία της εποχής 
καθοριζόταν και από τη θέση που είχε η κάθεμια και ο καθένας εργάτης στην ιε-
ραρχία του εργοστασίου, ήταν με άλλα λόγια μια στάση πολιτική.  Ειδικά για τις γυ-
ναίκες που στην πλειοψηφία τους βρίσκονταν στον πάτο της εργατικής διαστρω-
μάτωσης είναι προφανές πως η χλιαρή συμμετοχή τους στα σωματεία δεν ήταν 
απόρροια καποιας εγγενους αδιαφορίας του γυναικείου φύλου να οργανωθεί, 
αλλά οφειλόταν στον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας. Ούτε μπορούμε να θε-
ωρήσουμε δεδομένο πως οι άντρες εργάτες στο σύνολό τους ήταν εχθρικοί προς 
τις γυναίκες και τη μαχητικότητα που επεδείκνυαν. Οι εργοστασιάρχες του Πειραιά 
από την άλλη ήταν σίγουρα εκνευρισμένοι με την μαχητικότητα των γυναικών. Σε 
ένα άλλο δημοσιευμα της εφημερίδαν αναφέρεται πως κατά την ομιλία του προ-
έδρου του εργατικού κέντρου Πειραιώς, περί υλικής και ηθικής στήριξης του κέ-
ντρου στους απεργούς, μία εργάτρια τον διέκοψε για να καταγγείλει πως οι εργο-
στασιάρχες πλησίαζαν κάποιες από αυτές και τους υπόσχονταν να τους δώσουν 
20δρχ μεροκάματο για να σπάσουν την απεργία και «επειδή δεν εδέχοντο τις ύβρι-
ζαν με τας λέξεις πατσαβούρες και βρώμες».

Ο Ρετσίνας και οι μεγαλύτεροι κλωστοβιομήχανοι του Πειραιά αντέδρασαν με 
λοκ-άουτ των εργοστασίων και δήλωσαν πως «δεν έχουν ανάγκη και θα περιμέ-
νουν να πεινάσουν οι εργάτες». Ο αντιπρόεδρος της «φιλεργατικής» κυβέρνη-
σης Ε. Ρεπούλης δήλωσε πως δεν γνώριζε ότι υπήρχαν κλωστήρια στη Ελλάδα. 
Η απεργία των εργατριών στην υφαντουργία κράτησε τελικά τρεις εβδομάδες και 
έληξε όταν οι εργοστασιάρχες δέχτηκαν να κάνουν την αύξηση στα ημερομίσθια 
που ζητούσαν οι εργάτριες.  

Προς ενίσχυση του ελέγχου των εργατικών απεργιών από το κράτος, ψηφίστη-
κε νόμος το 1920 ο οποίος έδινε στα σωματεία το αποκλειστικό δικαίωμα να κηρύτ-
τουν απεργία. Η Μεγάλη Ιδέα και η εντυπωσιακή επέκταση των ελληνικών συνόρων 
δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον Βενιζέλο στην εξουσία. Στις εκλογές του Νοεμ-
βρίου το 1920 το κόμμα του Βενιζέλου έχασε  με ποσοστό 44%, ενώ η αντιβενιζελι-
κή Ένωση (στην οποία συμμετείχε και το ΣΕΚΕ), έχοντας σαφή αντιπολεμική στάση, 
πήρε ποσοστό 55,6%. Οι εργάτριες στη κλωστοϋφαντουργία κατέβηκαν σε νέες μα-
ζικές απεργίες το 1921 και το 1923 διεκδικώντας για ακόμα μια φορά την καλυτέρευ-
ση των μισθών, των συνθηκών εργασίας και την κατάργηση των προστίμων.

Οι εργάτριες στο παρασκήνιο: η σύγχρονη ιστοριογραφία.
Στις απεργίες του 1919 οι εργάτριες ήταν ορατές. Βγήκαν μαζικά, ανοργάνωτα ή 

οργανωμένα και διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Συνοψίζοντας τα πα-
ραπάνω μπορούμε να πούμε πως η σχέση των γυναικών με τα σωματεία ήταν χλι-
αρή παρόλο που οι περισσότερες εργάτριες ήταν τυπικά μέλη κάποιου σωματείου. 
Η συνδικαλιστική δράση όμως δεν ήταν όπως είδαμε ο μόνος τρόπος συλλογικής 
διεκδίκησης ή διατύπωσης αιτημάτων. Η μαζική συμμετοχή των εργατριών στις 
απεργίες του 1919 έστω και ανοργάνωτα ήταν αδιαμφισβήτητη. Ας μην παραλεί-
ψουμε και το αυτονόητο: ούτε η απεργία στην κλωστοϋφαντουργία ούτε στα κα-
πνεργοστάσια θα μπορούσε να είχε γίνει και να είχε κρατήσει χωρίς τη συμμετοχή 
των γυναικών που αποτελούσαν το 70%, και 40% του εργατικού δυναμικού στους 
κλάδους υφαντουργίας και καπνοβιομηχανίας αντίστοιχα. 

Η σύγχρονη ιστοριογραφία μιλώντας για τις εργάτριες υποτιμά τη συλλογική τους 
δράση. Για παράδειγμα, η φεμινίστρια ιστορικός Έφη Αβδελά υποστηρίζει πως οι ερ-
γάτριες είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό ανοργάνωτες, σπάνια διατυπώνουν συλλογι-
κά αιτήματα και σπάνια καταφεύγουν στην απεργία ως μέσο πάλης, ενώ αναθέτουν 
τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους, στις εργατικές ενώσεις και στα αριστερά κόμμα-
τα στα οποία όμως η συμμετοχή των γυναικών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη6. 
Καταρχάς να πούμε πως η οργανωτική κατάσταση των γυναικών της περιόδου που 
συζητάμε δεν πρέπει διέφερε από αυτή των αντρών εργατών. 

Κατά τη γνώμη μας η αποσιώπηση της συμμετοχής των γυναικών στις εργατικές 
διεκδικήσεις από σύγχρονούς ιστορικούς οφείλεται  στις πηγές που επέλεξαν για 
να βασίσουν αυτά τους τα συμπεράσματα. Οι πηγές αυτές δεν ήταν άλλες από  τα 
περιοδικά «Ο Αγώνας της Γυναίκας»  και «Η Ελληνίς» που εκδίδονταν από τις σοσι-
αλίστριες φεμινίστριες των δεκαετιών του 1920 και 1930. Παρόλο που οι απόψεις 
των φεμινιστριών του μεσοπολέμου για τη γυναικεία εργασία απείχαν αρκετά από 
τα εθνικιστικά παραληρήματα της Καλλιρρόης Παρρέν, η οπτική τους για τις εργά-
τριες εξακολουθούσε να μαρτυρά την ταξική απόσταση που τις χώριζε. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σοσιαλίστριας φεμινίστριας Μαρίας Δε-
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σύπρη της οποίας τα άρθρα αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς πηγές των σύγ-
χρονων ιστορικών. Η Μαρία Δεσύπρη, το 1919 ήταν επόπτρια εργασίας ενώ μετά 
τον γάμο της με τον Αλ. Σβώλο (βλ. πλαϊνό box) ανέπτυξε πλούσια δράση ως μέ-
λος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Η  Μαρία Δεσύπρη (Σβώλου) 
ως επόπτρια εργασίας συνέταξε μία έκθεση η οποία κατέληγε στην άποψη πως οι 
εργάτριες δεν κατανοούσαν πλήρως το εκτελούμενο έργο, δεν είχαν τεχνική μόρ-
φωση και πως η επιλογή τους να αλλάζουν συχνά τόπους εργασίας προς εξεύρεση 
καλύτερου ημερομισθίου ήταν ο βασικός λόγος που τις καθήλωνε σε θέσεις ανει-
δίκευτες και κακοπληρωμένες7. Δηλαδή υποστήριζε πως οι εργάτριες ήταν κακο-
πληρωμένες από δική τους υπαιτιότητα επειδή επελέγαν κάθε φορά τα εργοστά-
σια που πληρώνουν καλύτερα μεροκάματα, ενώ άμα δεν δούλευαν για το μερο-
κάμματο αλλά για να αποκτήσουν τεχνική μόρφωση θα πληρώνονταν καλύτερα. 
Μάλιστα, πάλι καλά που ήταν και σοσιαλίστρια και είχε μία υλιστική αντίλήψη του 
κόσμου. Ακόμα πιο ξεκάθαρη γίνεται η ταξική απόσταση που χώριζε τις σοσιαλί-
στριες φεμινίστριες από τις εργάτριες στο παρακάτω άρθρο της Σβώλου με τίτλο 
« Η γυναίκα στην εργασία», απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε:

Πότε τάχα το κράτος αυτό θα αισθανθή πως έχει καθήκον... ...να επέμβη 
πραγματικά, να οργανώση την παραγωγή και την εργασία επιστημονικά, ενώ 
παράλληλα να εξασφαλίσει την υγεία και την ζωάρκεια των εργαζομένων; 
Κι αν νομίζει ότι το καλύτερο είναι να αδιαφορεί, πότε θα ξυπνήσουν τάχα 
οι εργάτριες για να τ’ απαιτήσουν και αυτές; Πότε θα καταλάβουν πως και οι 
άντρες συνάδελφοί τους φροντίζουν μονάχα για το δικό τους συμφέρον χω-
ρίς να τις λογαριάζουν; Πότε θα καταλάβουν πως αδικούνται και ιδιαίτερα 
σαν γυναίκες όταν και σαν είναι τεχνίτες πληρώνονται ίσα ή λιγότερα απ’ τον 
πρώτο βοηθό ή μαθητευόμενο άντρα; Πότε θα σχηματίσουν σωματεία πει-
θαρχημένα με καθαρή συνείδηση των γενικών συμφερόντων τους; Πότε θα 
προβάλουν καθαρά διατυπωμένα τα αιτήματα τους;
Μαρία Σβώλου, «Η γυναίκα στην εργασία», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τ. 42, 
Αθήνα, 1927, η υπογράμμιση δική μας

Ας τα πάρουμε ένα ένα γιατί μας έπεσαν πολλά. Στο παραπάνω άρθρο η Σβώλου 
ζητούσε πρώτον από το κράτος να επέμβει και για να εφαρμόσουν οι εργοστασιάρ-
χες τις μεθόδους Τέιλορ (βλ. επιστημονική οργάνωση της εργασίας), δηλαδή χρονο-
μέτρηση των κινήσεων, εξάλειψη των νεκρών χρόνων, εντατικοποίηση της εργασί-
ας, και άλλα τέτοια «μαρξιστικά». Στη συνέχεια απορούσε γιατί οι εργάτριες δεν ζη-
τούσαν από μόνες τους να τους εφαρμοστεί το σύστημα Τέιλορ. Μάλλον επειδή  κα-
τανοούσαν πλήρως το εκτελούμενο έργο, απαντούμε εμείς. Έπειτα αγανακτούσε που 
δεν καταλάβαιναν πως οι πραγματικοί εχθροί τους ήταν οι άνδρες της τάξης τους, 
ενώ η ίδια ήταν προφανές ότι φρόντιζε για το γενικό συμφέρον τους. Δεν είναι δα 
και δύσκολο να καταλάβει καμιά με ποιανού το μέρος ήταν η Σβώλου όταν ζητού-
σε εντατικοποίηση της εργασίας. Τέλος ζητούσε από τις εργάτριες να υιοθετήσουν 
το αίτημα ίσος μισθός για ίδια δουλεία που ήταν πάγιο αίτημα των φεμινιστριών του 
Συνδέσμου. Πράγματι το αίτημα ίσος μισθός για ίδια δουλειά δεν διατυπωνόταν από 
τις εργάτριες γιατί απλούστατα δεν έκαναν την ίδια δουλειά με τους άντρες εργάτες. 
Το αίτημα ίσος μισθός για ίδια δουλειά ανταποκρινόταν στις γυναίκες που εργάζο-
νταν ως δημόσιοι υπάλληλοι ή γραμματείς την ίδια περίοδο, δηλαδή γυναίκες της 
μεσαίας τάξης. Αυτές ήταν και οι γυναίκες στις οποίες απευθυνόταν η Μαρία Σβώ-
λου και οι σοσιαλίστριες φεμινίστριες του Συνδέσμου μέσω του περιοδικού τους, 
και όχι οι εργάτριες. Αντίθετα, οι γυναίκες της εργατικής τάξης είχαν να αντιμετωπί-
σουν τους ξυλοδαρμούς από τους επιστάτες και το χτικιό της αμοιβής με το κομμάτι 
που αύξανε την ένταση εργασίας και μείωνε το μεροκάματο. Αυτά ήταν τα ζητήμα-
τα που επανέρχονταν σε κάθε απεργία των εργατριών και διατυπώνονταν όπως εί-
δαμε ξεκάθαρα και συλλογικά. 

Αυτό που μας εντυπωσίασε όταν διαβάσαμε το παραπάνω κείμενο δεν ήταν 
μόνο το περιεχόμενο του. Πολλά κείμενα της Μ. Σβώλου επιδεικνύουν την ίδια 
απαξίωση για τις εργάτριες και τους αγώνες τους.  Εντυπωσιακή, ήταν η διαπίστω-
ση πως αυτά ακριβώς τα κείμενα θεωρήθηκαν οι πλέον έγκυρες και αξιόπιστες  
πηγές από τους ιστορικούς για να συνθέσουν την φυσιογνωμία της εργάτριας των 
αρχών του προηγούμενου αιώνα. Σε αυτά τα κείμενα βασίστηκαν για να αποφαν-
θούν ότι οι γυναίκες τις εργατικής τάξης δεν είχαν συνείδηση των συμφερόντων 
τους και να καταλήξουν πως οι εργάτριες σπάνια διατύπωναν συλλογικά αιτήμα-
τα. Φυσικά αυτά περί επιστημονικής οργάνωσης της εργασίας παραλείπονται από 
τους ιστορικούς όταν αναφέρονται στις συγκεκριμένες πηγές. Με συνοπτικές δι-
αδικασίες  λοιπόν η μαχητικότητα των εργατριών χαρακτηρίζεται από την επίση-
μη ιστορία ως ανεπαρκής και ανάξια αναφοράς. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η 
ιστορική διαδικασία με την οποία οι γυναίκες της εργατικής τάξης καταδικάζονται 
να μένουν στο παρασκήνιο της ιστορίας και των ηρωϊκών εργατικών διεκδικήσε-
ων, ακόμα και αν οι ίδιες ήταν πάντα παρούσες και μαχητικές. 

Απεργία στα καπνεργοστάσια «για ένα τόσο μικρό ζήτημα».
Τα «φιλεργατικά» σωματεία, οι συστάσεις της «φιλεργατικής» 
κυβέρνησης και ο σοσιαλιστής Αλέξανδρος Σβώλος.

Ιανουάριος 1919. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ε. Ρεπούλης προσπαθώντας να εμπο-
δίσει την επέκταση της απεργίας κάλεσε τις επιτροπές του εργατικού κέντρου Αθηνών 
και των ηλεκτροτεχνιτών και τους ζήτησε να μην στηρίξουν την απεργία των καπνερ-
γατών μιας και η κυβέρνηση «πάντοτε υποστήριξε τους εργάτας και τα δίκαια συμφέ-
ροντα αυτών». Για την απεργία των καπνεργατών στο Βόλο είπε στις επιτροπές των ερ-
γατών πως επρόκειτο για μια μικρή διαφορά μεταξύ των εργατών και των βιομηχάνων 
της περιοχής. Και συνέχισε:

Αντιθέτως όμως... ...η Κυβέρνησις η οποία έκαμε δύο μεγάλους πολέμους και μίαν 
επανάστασιν δια την ανατροπίν του Βασιλέως εναντιούμενου εις την εκπλήρωσιν 
των ιδεωδών του έθνους και επέτυχε την εσωτερικήν και εξωτερικήν αναγέννη-
σιν της χώρας... … δεν θα αφήση εν τόσο μέγα έργον το οποίο επετέλεσε να κα-
ταστραφη εις στιγμην μάλιστα που ο πρωθυπουργός εργάζεται υπέρ της επιτυχίας 
των δικαίων πόθων του Έθνους, από μια δράκα ανθρώπων, οι οποίοι γίνονται όργα-
να αντιδραστικών στοιχείων, άτινα μόνην φροντίδα και επιθυμίαν έχοντα να μαται-
ώσουν το μέγα εθνικόν έργον της κυβερνήσεως σπείρουν ζιζάνια μεταξύ των εργα-
τών και εκμεταλλεύονται την εργατικήν ιδέαν...
...Μετά τις ανωτέρω συστάσεις Ο κ. Ρεπούλης έδωκε εις τας επιτροπάς να εννοή-
σουν ότι η Κυβέρνησις δεν θα επιτρέψει την παραμικράν διατάραξιν της κινήσεως 
και ησυχίας του τόπου αλλά θα επιβάλη αμέσως το Κράτος του Νόμου και θα πατά-
ξη αμειλίκτως τους ταραξίας και τους υποκινητάς των.
Αι επιτροπαί απάντησαν, ότι αναγνωρίζουν το υπέρ των εργατών ενδιαφέρον της 
κυβερνήσεως και αποδέχονται τας αντιλήψεις αυτάς.

Εφ, Σημαία, Μέτρα της Κυβερνήσεως δια το ζήτημα των εργατών. 25/1/1919
 Βεβαίως και θα πατάξει αμειλίκτως το κράτος τους ταραξίες γιατι καλή και προοδευ-
τική η κοινωνική μεταρρυθμιση αλλά αφού δεν έπαιρναν από λόγια τι να γίνει; Λίγες 
μέρες πιο πριν η κυβέρνηση Βενιζέλου σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις απεργια-
κές διαθέσεις των καπνεργατών είχε στειλει στον Βόλο τον Αλ. Σβώλο τότε Επιθεωρη-
τή εργασίας, μετέπειτα σοσιαλιστή συνταγματολόγο και σύζυγό της Μ. Σβώλου. Ο Σβώ-
λος, ως γνήσιος σοσιαλιστής δήλωσε κατα την επίσκεψη του στον Βόλο πως δεν μπο-
ρούσε να καταλάβει γιατί προκλήθηκε η απεργία από ένα τόσο «μικρό ζήτημα». Το συ-
γκεκριμένο άρθρο κατέληγε με την βεβαιότητα η απεργία θα έληγε έντος της ημέρας. Η 
απεργία στα καπνεργοστάσια κράτησε τελικά για δύο μήνες και επεκτάθηκε στην Αθή-
να, την Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Μεγάλη επιτυχία η διαμεσολάβηση του Σβώλου, 
μάλλον θα τους είπε και αυτός να βάλουν ως αίτημα το  scientific management και αγρί-
εψαν τα πράγματα.

1 Σκοπός του υπουργείου επισιτισμού ήταν να αποκτήσει τον έλεγχο στην διαθεσιμότητα 
των τροφίμων με πρόσχημα την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας. Οι αρτοποιοί στην 
Αθήνα αρνήθηκαν να πουλήσουν ψωμί σε τιμή διατίμησης. Η διατίμηση στο ψωμί στην 
Αθήνα έγινε αφού το υπουργείο επισιτισμού επέταξε τους φούρνους,
2 Η αμφισβήτηση στη πολιτική της Μεγάλης Ιδέας του Ε. Βενιζέλου εκδηλώθηκε τα 
προηγούμενα χρονια (1914-1917) βλ Εθνικός Διχασμός  με αφορμη την είσοδο της Ελλάδας 
στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτος από τους Βασιλικούς την ουδετερότητα της Ελλάδας 
στον 1ο Παγκοσμιο Πόλεμο υποστήριξε και μέρος της εργατικής τάξης που εξεφραζε 
έντονη δυσφορία απέναντι στο διαρκή πόλεμο.
3 εφ. Ριζοσπάστης 14/4/1918
4 Εφημερις της κυβερνήσεως, Νομοθετικά Διατάγματα, αρ. 42, 27/2/1919
5 Στη Θεσσαλονίκη όμως όπου σύμφωνα με τις εφημερίδες αντιμετώπιζε το κύριο 
πρόβλημα επισιτισμού, το ψωμί πωλούνταν προς 1,20 δρχ και το υπουργείο επενέβη για να 
αυξηθεί η τιμή του στην τιμή διατίμησης που είχε οριστεί στις 1,40 δρχ.
6 Έφη Αβδελά, Δημόσιοι Υπάλληλοι Γένους Θηλυκού, καταμερισμός εργασίας κατά φύλλα 
στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, Αθήνα, σελ 41. 
7  ΥΕΟ, Διεύθυνσις εργασίας, Εκθέσεις του Προσωπικού επιθεωρήσεως εργασίας επί της 
εφαρμογής των εργατικών νόμων το έτος 1921, Αθήνα, 1923. Αναφέρεται στο Ζ. Σαλίμπα, 
Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922), ΙΑΕΝ, Αθήνα, 
2002.  




