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Οι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και οι πρώτες του 20ου στην 
Ελλάδα χαρακτηρίζονται από ταχεία εκβιομηχάνιση. Τα ελληνικά α-
φεντικά άνοιγαν ολοένα και περισσότερα εργοστάσια. Κατασκευά-
στηκαν τα πρώτα λιμενικά έργα στον Πειραιά, δημιουργήθηκαν ναυ-
πηγεία, αναπτύχθηκε ο κλάδος της σιδηροβιομηχανίας, της χαρτο-
βιομηχανίας, της χημικής βιομηχανίας (ελαιουργεία, σαπωνοποι-

εία, οινονευματοποιεία) και μόνο στην περιοχή του Πειραιά, κατά το διάστημα μετα-
ξύ του 1910 και του 1922 ιδρύθηκαν συνολικά 37 εργοστάσια.1 Τους ίδιους ρυθμούς 
ακολούθησε η εκβιομηχάνιση όχι μόνο στην περιοχή της Αττικής αλλά και σε Θεσσα-
λονίκη, Καβάλα, Δράμα, Αγρίνιο κ.α. Η Καβάλα μάλιστα εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο 
κέντρο επεξεργασίας καπνού των Βαλκανίων.2 Η πραγματικότητα της εποχής εκείνης 
λοιπόν φαίνεται να διαψεύδει όσους ισχυρίζονται πως η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν μια 
χώρα που δεν είχε ποτέ αναπτυγμένη βαριά βιομηχανία παρά μόνο μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις.

Η ταχεία αυτή εκβιομηχάνιση δεν έφερε μόνο χαρές για τα ελληνικά αφεντικά, 
αλλά είχε ως αποτέλεσμα και τις αντιδράσεις του ελληνικού προλεταριάτου. Οι εργά-
τες και οι εργάτριες προσπαθούσαν να διεκδικήσουν καλύτερους όρους δουλειάς από 
τους ήδη υπάρχοντες. Η διεκδικητική στάση της εργατικής τάξης την εποχή εκείνη α-
ντικατοπτρίστηκε στις απεργίες των εργατών στα ναυπηγεία και στα βυρσοδεψεία της 
Ερμούπολης της Σύρου το 1879, των τυπογράφων στην Αθήνα, των μεταλλωρύχων 
στο Λαύριο το 1883 και το 1887, των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1882, των υποδη-
ματεργατών στην Αθήνα το 1883, των καπνεργατών στον Βόλο, την Καρδίτσα και την 
Καβάλα, των υφαντριών στον Πειραιά το 18923 κ.α. 

Η ιστορία όμως των εργατικών αυτών κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων παρα-
μένει σε γενικές γραμμές στην ιστορική αφάνεια. Πόσο μάλλον η ιστορία των γυναικεί-
ων εργατικών διεκδικήσεων! Στο άρθρο αυτό, εμείς θα προσπαθήσουμε να αναφερ-
θούμε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας αυτής και συγκεκριμένα στην απεργία 
των υφαντριών στο εργοστάσιο των αδελφών Ρετσίνα στον Πειραιά τον Απρίλη του 
1892. Για την απεργία αυτή οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι περιορισμένες. Στον 
τύπο της εποχής, οι ελάχιστες αναφορές που γίνονται σε αυτή καλύπτουν λίγες μόλις 
γραμμές. Δεν είναι όμως μόνο η έλλειψη πρωτογενών πηγών αλλά και η έλλειψη σε ε-
πίπεδο ιστοριογραφίας. Δε θα βρούμε επαρκή στοιχεία για την απεργία αυτή ούτε σε 
βιβλία για την ιστορία του ελληνικού κράτους, ούτε σε βιβλία για το φεμινισμό στην Ελ-
λάδα, καθώς τα περισσότερα από αυτά αναφέρονται σε προσωπικότητες όπως η Καλ-
λιρρόη Παρρέν και άλλες αστές φεμινίστριες, αλλά ούτε και σε βιβλία για την ιστορία 
του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Πέρα από την απεργία αυτή θα προσπαθήσου-
με να καταρρίψουμε επίσης διάφορους μύθους γύρω από τη γυναικεία εργασία στην 
ελληνική βιομηχανία της περιόδου, μύθους που θέλουν τις γυναίκες της εργατικής τά-
ξης να δουλεύουν για να μαζέψουν χρήματα να βάλουν στην άκρη, επομένως η εργα-
σία τους είναι κάποιου είδους «βοηθητική» και όχι για να επιβιώσουν στο παρόν τους.

Το κέντημα είναι γλέντισμα, κι η ρόκα είναι σεργιάνι,  

μα ο αργαλειός είναι σκλαβιά, σκλαβιά πολύ μεγάλη*

«Είναι σκληρή η δουλειά της υφάντρας 

στη φάμπρικα. Απάνθρωπη. Να χτυπάς 

με όλη σου τη δύναμη τον αργαλειό και 

μετά από μερικές ώρες να νιώθεις με 

κάθε χτύπημα να φεύγει μαζί και η ψυχή 

σου. Ο θόρυβος σε ξεκουφαίνει, το χνούδι 

σου κάθεται στον λαιμό, τα δάχτυλα 

μουδιάζουν, η μέση και τα πόδια σου 

πιάνονται. Όμως, δουλεύεις συνέχεια, 

ασταμάτητα. Με τα νεύρα σου τεντωμένα. 

Αλλοίμονό σου αν ξεχαστείς. (...) Κι 

όταν το βράδυ σφυράει η σειρήνα για 

το σχόλασμα, η σκέψη πως θα γυρίσεις 

σπίτι, σου δίνει φτερά να προχωρήσεις. 

Να αντέξεις μέσα στις λάσπες του 

δρόμου, στο κρύο, στα πειράγματα των 

αντρών όταν περνάς μέσα από τα στενά 

δρομάκια του Πειραιά, για να φτάσεις 

στο μικρό κακοχτισμένο φτωχικό σου 

στα Καμίνια, στα Μανιάτικα, σε κάθε 

εργατική φτωχογειτονιά που μεγάλωνε 

όσο πληθαίνανε τα εργοστάσια σε τούτο 

το μεγάλο λιμάνι».**

*    Στιχάκι από δημοτικό τραγούδι που σιγοτραγουδούσαν  

οι εργάτριες την ώρα της δουλειάς

**   Ίρις Αυδή Καλκάνη, Εκείνο το Πρωί, σελ: 39-45.

Γυναίκες στην υφαντουργία 
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Το χρονικό, η ταξική σύνθεση και τα αίτια μια απεργίας
Το 1892 η εταιρία των αδελφών Ρετσίνα απέκτησε το 5ο της εργοστάσιο και έ-
γινε η μεγαλύτερη βιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια. Σε 
μεγάλο βαθμό, η επιχείρηση αυτή ήταν προσανατολισμένη στις κρατικές προμή-
θειες για τον στρατό. Χαρακτηριστικά, το 1885 ανέλαβε παραγγελία για 50.000 
λινοστολές, το 1886 παραγγελία για 30.000 θερινές στολές, το 1889 ανέλαβε πάλι 
δύο μεγάλες παραγγελίες για 300.000 και 50.000 φουστανέλες ευζώνων. Πέρα 
από τις παραγγελίες για τον ελληνικό στρατό συγκεκριμένα, περίπου τα ¾ της 
παραγωγής των εργοστασίων των Ρετσίνα, ήταν παραγγελίες για το ελληνικό δη-
μόσιο.4 Πήγαιναν πολύ καλά λοιπόν οι δουλειές των Ρετσίνα με το ελληνικό κρά-
τος και έβγαιναν πολλά λεφτά. Λεφτά που έβγαιναν από την υποτιμημένη εργα-
σία των εργατριών. Σε ένα από τα εργοστάσιά τους, τα αφεντικά αποφάσισαν, 
προκειμένου να αυξήσουν και άλλο τα κέρδη τους, να μειώσουν τις αμοιβές που 
έδιναν στις εργάτριές τους από 0,80 δραχμές σε 0,65 δραχμές το τόπι υφάσμα-
τος.5 Το πόσο μικρό ήταν το ποσό αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς αν σκεφτεί 
πως την εποχή εκείνη το ψωμί κόστιζε 0,80 δραχμές η οκά και το λάδι 2 δραχμές 
η οκά.6 Τότε, περίπου 60 γυναίκες που δούλευαν στο εργοστάσιο αυτό αποφάσι-
σαν να μην πάνε την επόμενη μέρα για δουλειά αλλά να απεργήσουν και να δια-
δηλώσουν στους δρόμους του Πειραιά, καταλήγοντας στα γραφεία της διεύθυν-
σης προκειμένου να απαιτήσουν να μη μειωθεί άλλο το μεροκάματο τους το ο-
ποίο ούτως ή άλλως δεν έφτανε ούτε για τα βασικά. Την περίοδο εκείνη το εργο-
στάσιο αυτό, απασχολούσε περίπου 200 εργάτριες, επομένως το ποσοστό των 
εργατριών το οποίο απήργησε και κατέβηκε να διαδηλώσει δεν ήταν καθόλου α-
μελητέο. Δε θα παραξενευόμασταν μάλιστα αν οι εργάτριες οι οποίες απήργη-
σαν ήταν στην πραγματικότητα περισσότερες, καθώς η πληροφορία για τον α-
ριθμό αντλείται από εφημερίδες της εποχής οι οποίες κάθε άλλο παρά με συμπά-
θεια αναφέρθηκαν στην απεργία αυτή. 

Οι περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στην απεργία ήταν φτωχές γυναί-
κες από την επαρχία που είχαν έρθει για δουλειά στην Αθήνα και είχαν βγει στην 
παραγωγή ώστε να βιοποριστούν οι ίδιες και οι οικογένειες τους και τα μεροκάμα-
τά τους δεν ξεπερνούσαν τις 2 δραχμές. Σαφώς, οι περισσότερες από αυτές είχαν 
αναλάβει «ανειδίκευτες» θέσεις σε εργοστάσια, θέσεις οι οποίες απαιτούσαν μονό-
τονες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Παρόμοια ήταν η σύνθεση των εργατριών 
και στα υπόλοιπα εργοστάσια των αδελφών Ρετσίνα. Στο 5ο εργοστάσιό τους μά-
λιστα, πέρα από το μεγάλο αριθμό εσωτερικών μεταναστριών που δούλευαν, από 
τις προσληφθείσες εργάτριες το 49,6% ήταν προσφυγοπούλες από την Μ. Ασία. 
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως οι μικρασιάτες πρόσφυγες ήταν κάποιου είδους 
«δώρο» για τα ελληνικά αφεντικά καθώς ήταν ένα εργατικό δυναμικό πολυπληθές 
και πολύ χαμηλά αμειβόμενο.

Η απεργία αυτή δεν έγινε για να διεκδικήσουν οι εργάτριες κάποιου είδους 
βελτίωση των όρων δουλειάς ή κάποιο επιπλέον δικαίωμα σε σχέση με όσα ήδη 
είχαν ή δεν είχαν. Δεν απαιτούσαν δηλαδή αύξηση του μισθού τους ή μείωση των 
ωρών εργασίας κ.λπ. Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση στην προσπάθεια του αφε-
ντικού τους να μειώσει και άλλο το ήδη μικρό μεροκάματό τους, το οποίο μάλι-
στα δεν λάμβαναν σχεδόν ποτέ ολόκληρο καθώς ο επιστάτης του εργοστασίου 
ο οποίος είχε αναλάβει να τις πληρώνει κάθε εβδομάδα, αφαιρούσε από το βδο-
μαδιάτικό τους χρήματα για «ζημιές» που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια της εβδο-
μάδας. Η απεργία αυτή ήταν άρνηση στο πόσο παραπάνω μπορούσε το αφεντι-
κό να υποτιμήσει την εργατική τους δύναμη. 

Μύθοι γύρω από τη γυναικεία εργασία στην υφαντουργία (αλλά και 
γενικότερα στη βιομηχανία)
Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε αν η απεργία αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Εί-
ναι όμως σημαντική γιατί φανερώνει πως οι γυναίκες της εργατικής τάξης οργα-
νώθηκαν και αντέδρασαν ενάντια στα αφεντικά τους από πολύ νωρίς, αυτόνο-
μα και στηριζόμενες μονάχα στις δικές τους δυνάμεις και όχι συμπληρωματικά 
στο πλευρό των ανδρών. Μας βοηθάει επίσης να καταλάβουμε πως η αφήγηση 
που θέλει τις γυναίκες να δουλεύουν στα τέλη του 19ου αιώνα και τις πρώτες δε-
καετίες του 20ου για να φτιάξουν την προίκα τους και να βάλουν στην άκρη λε-
φτά για το μέλλον, παρουσιάζοντας την εργασία τους απλώς ως «συμπληρωμα-
τική», και όχι όπως οι άντρες εργάτες, για να τα βγάλουν πέρα εκείνοι και οι οι-
κογένειες τους είναι πέρα για πέρα αναληθής. Τη μυθολογία μάλιστα ότι η εργα-
σία τους ήταν συμπληρωματική την χρησιμοποιούσαν και τα αφεντικά ως δικαι-
ολογία για να τις πληρώνουν πολύ φθηνά. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του 
Θεόδωρου Ρετσίνα στην εφημερίδα της εποχής «Ποσειδών»: «Καλλίτερην απο-
κατάστασιν όντως δεν δύναται άλλοθι να εύρει πτωχή τις κόρη, καθότι κερδαίνου-
σα απολαυήν αρκούσαν δύναται και την οικογένειαν αυτής να υποθάλπη και να πα-
ρασκευάση βαθμηδόν την αποκατάστασιν αυτής μετά τίνος εργατικού και τίμιου βι-
ομηχάνου».7 Όπως και σε κάθε άλλο καπιταλιστικό κράτος, έτσι και στην Ελλάδα, 

οι γυναίκες της εργατικής τάξης δούλευαν για να ζήσουν. Πρώτα και κύρια γιατί 
τα χρήματα που έπαιρναν ως μεροκάματο οι γυναίκες στα εργοστάσια ίσα ίσα έ-
φταναν για το καθημερινό ψωμί τους και πολλές φορές ούτε καν γι’ αυτό. Φυσικά 
ούτε λόγος για να βάλουν χρήματα στην άκρη για την προίκα τους. 

Επιπλέον, πολλές από τις γυναίκες αυτές ήταν ήδη παντρεμένες και δούλευ-
αν ως παντρεμένες, πολλές φορές στα ίδια εργοστάσια με εκείνες δούλευαν και τα 
παιδιά τους8.  Στα υφαντουργεία του Πειραιά οι περισσότερες εργάτριες δούλευ-
αν για 5-10 χρόνια και ένα ποσοστό της τάξης του 30% δούλευε για 10-15 χρόνια.9 
Το γεγονός βέβαια ότι υπήρχαν παραιτήσεις από τα εργοστάσια των Ρετσίνα, είναι 
πράγματι αληθές. Σε ποιά αιτία όμως οφείλονταν οι παραιτήσεις αυτές; Εμείς λέμε 
πως δεν οφείλονταν στον γάμο. Δεν παντρεύονταν δηλαδή οι γυναίκες της εργα-
τικής τάξης και απλώς παρατούσαν τη δουλειά τους. Λέμε πως υπήρχε κινητικότη-
τα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, γιατί οι εργάτριες έψαχναν καλύτερη αμοι-
βή ή καλύτερους όρους δουλειάς. Σίγουρα, στην περίπτωση της εγκυμοσύνης έ-
λειπαν από την εργασία τους για ένα χρονικό διάστημα για να γεννήσουν μέχρι να 
μεγαλώσει λίγο το παιδί τους αλλά έπειτα επέστρεφαν, είτε για να δουλέψουν στο 
ίδιο αφεντικό είτε σε άλλο. Επίσης ως προς το αν δούλευαν οι γυναίκες της εργατι-
κής τάξης και ως παντρεμένες, μπορούμε να θυμηθούμε σχετική δήλωση του πο-
λιτικού Antony Ashley-Cooper στο αγγλικό κοινοβούλιο τον Απρίλη του 1844: «Ο 
κύριος Ε., εργοστασιάρχης, είπε σε εμένα τον ίδιο πως στους μηχανοκίνητους αρ-
γαλειούς του απασχολεί αποκλειστικά γυναίκες. Προτιμά, λέει, τις παντρεμένες γυ-
ναίκες, ιδιαίτερα όσες έχουν οικογένεια που η συντήρησή της εξαρτιέται από αυ-
τές. Οι γυναίκες τούτες είναι πολύ πιο προσεκτικές και πιο πειθήνιες από τις ανύ-
παντρες και είναι υποχρεωμένες να εντείνουν τις δυνάμεις τους στο έπακρο προ-
κειμένου να κερδίζουν τα απαραίτητα χρήματα για την προμήθεια των μέσων συ-
ντήρησης».10 Μπορεί η δήλωση αυτή να έγινε στην Αγγλία και όχι στην Ελλάδα και 
μπορεί να έγινε 50 περίπου χρόνια πριν από την απεργία την οποία συζητάμε αλλά 
την παραθέτουμε ενδεικτικά για να δείξουμε πως τα αφεντικά δεν είναι παράξενο 
να προτιμούσαν τις παντρεμένες για εργάτριες επειδή κατά την κρίση τους, εκείνες 
θα ήταν πιο δύσκολο να εναντιωθούν στην εργασιακή τους υποτίμηση καθώς θα 
είχαν περισσότερη ανάγκη τα χρήματα.

Ακόμη όμως κι αν οι μύθοι αυτοί δεν ήταν μύθοι αλλά πραγματικότητα, α-
κόμη δηλαδή κι αν οι γυναίκες της εργατικής τάξης δούλευαν για να φτιάξουν 
την προίκα τους, ακόμη κι αν σταματούσαν οριστικά τη δουλειά όταν παντρεύο-
νταν, εμείς πάλι θα θεωρούσαμε την εργασία τους παραγωγική. Πάλι θα βλέπαμε 
σε εκείνες την εκμετάλλευση και την υποτίμηση από τα αφεντικά τους και όχι το 
πόσο, πότε και γιατί εκείνες δούλευαν. Και ο λόγος που ανατρέξαμε στην ιστορία 
αυτών των γυναικών και προσπαθήσαμε να την αναδείξουμε σε αυτό το άρθρο, 
είναι επειδή φωτίζοντας την ιστορία των γυναικών της τάξης μας και τους αγώνες 
που αυτές έδωσαν, γινόμαστε εμείς πιο δυνατές στο παρόν μας. 
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να το 1930 και εργάστηκε εκεί συνεχώς έως το 1955 οπότε και απολύθηκε αποζημιωθείσα. Στη ληξι-
αρχική πράξη γάμου, η Κατίνα Δήμα δηλώνεται «οικοκυρά», την ίδια στιγμή που επισυνάπτονται 
οι βεβαιώσεις εργασίας οι οποίες πιστοποιούν την εργασία της κατά την περίοδο 1919-1930».[…] 
«Η υφάντρια Τασία Ξενάκη, γεννημένη το 1894, μπήκε στο εργοστάσιο Ρετσίνα σε ηλικία 26 χρο-
νών, το 1920. Είχε ήδη όμως εργαστεί στο εργοστάσιο Δασκαλάκη στα 1914- 1919, δηλαδή εργαζό-
ταν τουλάχιστον από 20 ετών. Αποχώρησε από του Ρετσίνα το 1924. Δεν γνωρίζουμε αν και που ερ-
γάζεται την περίοδο 1924-1927. Είναι όμως παντρεμένη την περίοδο αυτή και πιθανώς να μεγαλώ-
νει τα παιδιά της εργαζόμενη παράλληλα σε κάποια άτυπης μορφής εργασία. Εργάστηκε ξανά στο υ-
φαντήριο Δασκαλάκη στα 1927- 1930, δηλαδή σε ηλικία 33- 36 ετών. Το 1930 επανήλθε στο εργο-
στάσιο Ρετσίνα οπού παρέμεινε εργαζόμενη συνεχώς έως το 1951. Τότε αποχώρησε «οικειοθελώς, 
λόγω γήρατος» σε ηλικία 57 ετών».       
Λήδα Παπαστεφανάκη, ό.π. σελ.233

10 Καρλ Μαρξ, Το κεφάλαιο, Πρώτος τόμος, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 2002, Μέρος 4ο-Η παραγωγή της 
σχετικής υπεραξίας, σελ: 418, υποσημείωση 142.


