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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η  μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο  την απασχόληση  των παιδιών και των νεαρών 
ατόμων στη  βιομηχανική και τη βιοτεχνική  παραγωγή στην  Ελλάδα κατά τα 
τέλη του 19ου αιώνα και τις  πρώτες  δεκαετίες  του 20ού. Η  έρευνα κινείται  προς 
δύο κατευθύνσεις.  Αρχικά εξετάζεται  η θέση των παιδιών στον  καταμερισμό  της 
εργασίας,  τόσο  στην  παραδοσιακή  βιοτεχνία  όσο και στο  νέο εργοστασιακό  σύ-
στημα.  Μέσω  της  ανάλυσης  των παραγωγικών δομών σκιαγραφούνται  οι παρά-
γοντες  που διαμόρφωναν τη ζήτηση  της  παιδικής  και νεανικής εργασίας  στη 
δευτερογενή παραγωγή. Κατόπιν  η έρευνα στρέφεται  προς την κατεύθυνση  της 
προσφοράς  εργασίας,  για να εντοπιστούν  οι όροι και οι συνθήκες  που οδηγούσαν 
τα παιδιά στο  βιοτεχνικό  εργαστήριο  ή το βιομηχανικό εργοστάσιο,  σε απασχολή-
σεις  όχι κατ'  ανάγκην εναλλακτικές.  Θα διαπιστωθεί  κατά πόσον  οι νέες βιομη-
χανικές  συνθήκες  διαφοροποίησαν  την αρνητική θέση που κατείχε  η μισθωτή 
εργασία  στο  σύστημα  συλλογικών αξιών  και τροποποίησαν  τις  οικογενειακές 
προσδοκίες  και στρατηγικές  για επαγγελματική  αποκατάσταση  και κοινωνική 
ανέλιξη  των νεαρών, αρρένων κυρίως,  μελών τους. 

Ευχαριστώ  την Επιτροπή  του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας που 
συμπεριέλαβε  στο  ερευνητικό και το εκδοτικό  της  πρόγραμμα τη μελέτη αυτή. 
Ιδιαίτερα  ευχαριστώ  τον Σπύρο  Ασδραχά,  τον Βασίλη  Κρεμμυδά,  τον Αντώνη 
Αιάκο και τον Τριαντάφυλλο  Σκλαβενίτη  για τις  πολύτιμες  συμβουλές  και παρα-
τηρήσεις  τους. 

Δεκέμβριος 1995 
Μ. Ρ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  ιστορικότητα  της παιδικής ηλικίας 

Το παιδί είναι μια ιστορικά προσδιορισμένη έννοια με ποικίλη σημασία και βαρύ-
τητα. Οι χρονικές οροθετήσεις των ηλικιών και ειδικότερα τα όρια που διαφορο-
ποιούν την παιδική ηλικία και την εφηβεία από την ενηλικίωση μετατίθενται 
ανάλογα με τις εποχές, χωρίς να λαμβάνονται αναγκαστικά υπόψη τα βιολογικά 
φαινόμενα. Άλλωστε η βιολογική και σωματική ανάπτυξη αξιολογείται διαφο-
ρετικά κάθε φορά και, ανάλογα με την εκάστοτε αξιολόγηση, γίνεται ένας κοινω-
νικός καθορισμός της ηλικίας. Γι' αυτό ξεχωριστοί θεσμοί και προσδοκίες περιέ-
βαλαν κάθε ηλικία, ανάλογα με την ιστορική περίοδο. 

Στις αγροτικές κοινωνίες του Μεσαίωνα η παιδική ηλικία περιοριζόταν στην 
απαραίτητη «τρυφερή και εύθραυστη» ηλικία. Μόλις το παιδί έβγαινε από τον 
κύκλο των γυναικών, όπου η ύπαρξή του δεν λαμβανόταν σοβαρά υπόψη, και 
μπορούσε να τα καταφέρει από φυσική άποψη, άρχιζε να συναναστρέφεται τους 
ενήλικες. Μοιραζόταν τις εργασίες τους, αγροτικές κυρίως, εκπαιδευόταν κοντά 
τους στα όπλα και συμμετείχε στα παιχνίδια τους. Από μικρό παιδί μεταμορφω-
νόταν «σε μικρό ενήλικα», όπως έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά,  χωρίς να περάσει 
από τα ενδιάμεσα στάδια της νεότητας που υπήρχαν, ίσως, πριν από τον Μεσαί-
ωνα και που έγιναν ουσιαστικές πλευρές των σημερινών εξελιγμένων κοινωνιών1. 

1. Ph. Ariés, Αιώνες παιδικής ηλικίας,  μετ. Γιούλη Αναστασοπούλου, Αθήνα 1990, σ.16, J. 
Le Goff,  Ο Πολιτισμός  της Μεσαιωνικής  Δύσης,  μετ. Ρίκα Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1993, 
σ.398-399. Αυτή η εύθραυστη περίοδος αντιστοιχούσε στην πρώτη από τις επτά «ηλικίες της 
ζωής» των ανθρώπων, όπως ορίζονταν στον Πανδέκτη.  Σύμφωνα λοιπόν με την «εγκυκλοπαί-
δεια» του Μεσαίωνα, στην οποία ήταν συγκεντρωμένες κάθε είδους γνώσεις ιερές ή κοσμικές, η 
πρώτη ηλικία είναι η παιδική, κατά την οποία φυτρώνουν τα δόντια. Η ηλικία αυτή αρχίζει από 
τη στιγμή της γέννησης και τελειώνει στα 7 χρόνια. Όσο διαρκεί αυτή η περίοδος ο άνθρωπος 
ονομάζεται παιδί (infans), δηλαδή ον χωρίς ομιλία. Η δεύτερη ηλικία, μέχρι τα 14 χρόνια, 
ονομάζεται pueritia (puer=παιδί), γιατί το άτομο προστατεύεται ακόμη ως κόρη οφθαλμού. 
Ακολουθεί η τρίτη ηλικία που ονομάζεται εφηβεία (adolescentia), γιατί στη διάρκειά της το 
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Εξάλλου, έχει υποστηριχθεί ότι στη διάρκεια του δυτικού Μεσαίωνα και έως τον 
13ο αιώνα το παιδί ήταν μια απαξία, λόγω της αδύναμης οικονομικής του θέσης 
στο πλαίσιο του αγροτικού συστήματος2. Η παιδοκτονία άλλωστε, παρόλο που 
θεωρείτο έγκλημα και επέσυρε αυστηρές ποινές, ήταν ανεκτή με το πρόσχημα 
του ατυχήματος μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα3 . Η πρακτική αυτή φαινόταν 
λογική στο πλαίσιο του «παλαιού βιολογικού καθεστώτος», όπου η φτώχεια, ο 
χρόνιος υποσιτισμός και οι περιοδικοί λιμοί αποτελούσαν τις βασικές συνισταμέ-
νες του4 . Οι φτωχές αποδόσεις της γεωργικής παραγωγής, ως αποτέλεσμα του 
χαμηλού επιπέδου της τεχνολογικής ανάπτυξης, έθεταν όρια στην αύξηση του 
πληθυσμού, αφού η γεωργία ήταν τότε ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας. 

άτομο είναι σε θέση να τεκνοποιήσει. Το τέλος αυτής της ηλικίας κυμαίνεται από τα 21 έως τα 
35 χρόνια. Ακολουθούν η νεότητα (juventus), μέχρι τα 45 ή τα 50, η ωριμότητα, και το γήρας, 
που στο τελευταίο του στάδιο ονομάζεται senies (seneo=γηραιός). Ph. Aries, ό.π. σ.51-52. 
Σύμφωνα με το έθιμο της μεσαιωνικής Δύσης, πρώτο στάδιο της ενηλικίωσης θεωρείτο η ηλικία 
των 7 χρόνων, κατά την οποία το παιδί, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, αποκτούσε 
λογική και μπορούσε να γίνει δεκτό στην εξομολόγηση. Ακολουθούσε η ηλικία της νομικής 
ευθύνης, στα 12 για τα κορίτσια και στα 14 για τα αγόρια. Βλ. J. Le Goff,  «Ο Βασιλιάς παιδί 
στη μοναρχική ιδεολογία της μεσαιωνικής Δύσης», Πρακτικά  του Διεθνούς Συμποσίου,  Ιστορι-
κότητα  της παιδικής ηλικίας  και της νεότητας,  Αθήνα 1986, τ. Α', σ.228, 233. Στο Βυζάντιο, 
ανάμεσα στον 13ο και τον 14ο αιώνα, διακρίνονταν από νομική άποψη οι ακόλουθες κλίμακες 
ηλικιών: άνηβοι, ανήλικοι, εξαρτώμενοι και ανεξάρτητοι. Οι άνηβοι ήταν κατά κανόνα άτομα 
ανίκανα και η μαρτυρία τους δεν είχε καμία ισχύ. Ωστόσο τα αγόρια και τα κορίτσια εισέρχο-
νταν στην ηλικία της λογικής στα 7 τους χρόνια, οπότε αποκτούσαν το δικαίωμα να συναινέσουν 
στον αρραβώνα τους. Η κατάσταση του άνηβου, του παιδιού δηλαδή, τελείωνε στην ηλικία των 
12 χρόνων για τα κορίτσια και των 14 για τα αγόρια, ενώ η ενηλικίωση τοποθετείτο στην 
ηλικία των 25 χρόνων και για τα δύο φύλα. Πάνω από αυτή την ηλικία οι άρρενες παρέμεναν 
υπεξούσιοι (εξαρτημένοι) έως το θάνατο του πατέρα και του παππού, εκτός αν μεσολαβούσε 
κάποια πράξη χειραφέτησης που θα τους καθιστούσε ανεξάρτητους. Βλ. Evelyne Patlagean, «Η 
ενηλικίωση στο Βυζάντιο στο 13ο και 14ο αιώνα», Πρακτικά  του Διεθνούς Συμποσίου,  Ιστορι-
κότητα...,  τ. Α', σ.261-269. Επίσης, ο Αλέξης Πολίτης διαπιστώνει ότι το παιδί απουσιάζει 
από τη δημοτική προφορική παράδοση. Στα τραγούδια, τις παραδόσεις και τις παροιμίες 
υπάρχουν μονάχα οι συνοριακές κατηγορίες, δηλαδή η νεότητα και τα γεράματα. Βλ. Α. Πολί-
της, «Ηλικίες, χρόνος, ώρα στον κώδικα του προφορικού πολιτισμού», Πρακτικά  του Διεθνούς 
Συμποσίου,  Ιστορικότητα...,  τ. Α', σ.193-199. 

2. J. Le Goff,  «Καταληκτήρια Συνεδρία», Πρακτικά  του Διεθνούς Συμποσίου,  Ιστορικότη-
τα..., τ. Β', Αθήνα 1986, σ.686. 

3. Ph. Ariés, ό.π. σ.26. 
4. Για το παλαιό βιολογικό καθεστώς, βλ. F. Braudel, Civilisation Matérielle, Economie et 

Capitalisme, XVe-XVIIIe siècle.  Les structures  du quotidien:  le possible  et l'imposible,  τ. A' 
Παρίσι 1967, σ.69-71. Βλ. και την ελληνική έκδοση, Υλικός  Πολιτισμός,  Καπιταλισμός  και 
Οικονομία  (15ος-18ος  αιώνας). Οι δομές της καθημερινής ζωής:  το δυνατά και το αδύνατο, 
τ. Α', μετ. Αικατερίνη Ασδραχά, Αθήνα 1995, σ.86-88. 
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Μια δημογραφική αύξηση που ξεπερνούσε τις διατροφικές ικανότητες των κοινω-
νιών επέφερε ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης και διό-
γκωνε τον έτσι και αλλιώς εντυπωσιακό αριθμό των υποσιτιζομένων και των 
φτωχών. Οι σιτοδείες και οι επιδημίες αποτελούσαν τους βασικούς «μηχανι-
σμούς» που αποκαθιστούσαν την ισορροπία ανάμεσα στον πληθυσμό και στις 
δυνατότητες της οικονομίας. Ωστόσο, η συμβολή των ανθρώπων στην αποκατά-
σταση της δημογραφικής τάξης δεν πρέπει να μας διαφεύγει5. Μπορεί στις παρα-
δοσιακές κοινωνίες να μην υπήρχε θέση για την παιδική ηλικία ως ιδιαίτερο 
στάδιο της βιολογικής ανάπτυξης, η «παιδική κατάσταση» όμως, υπό την έννοια 
του κοινωνικά εξαρτημένου ατόμου, ήταν ισχυρότατη. Το φαινόμενο αυτό σχετι-
ζόταν με το γεγονός ότι οι κοινωνίες ήταν εντονότατα ιεραρχημένες, τα περιθώ-
ρια αυτονόμησης ή χειραφέτησης των μελών τους πολύ περιορισμένα και η διαδι-
κασία της κοινωνικής ανέλιξης, όποτε ήταν εφικτή, νομιμοποιείτο σε κάθε στάδιο 
της με μια συγκεκριμένη τελετουργία. Ήταν ένας κόσμος όπου ο αγώνας για την 
επιβίωση αποτελούσε συλλογική υπόθεση, και η οικογένεια, υπό την ευρύτερη της 
έννοια, είχε ως αποστολή τη διατήρηση των αγαθών και τη βοήθεια των μελών 
της. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος τα νεαρά άτομα είχαν συγκεκριμένο 
ρόλο και μάθαιναν όσα έπρεπε να ξέρουν καθώς βοηθούσαν τους μεγάλους. Η 
μαθητεία θα αποτελούσε για αρκετούς αιώνες τον βασικό εκπαιδευτικό μηχανι-
σμό της κοινωνίας6. 

Η εμφάνιση του παιδιού στο ιστορικό προσκήνιο στα τέλη του 17ου και στις 
αρχές του 18ου αιώνα πρέπει να συνδυαστεί με τη σταδιακή επικράτηση της 
αστικής τάξης και του συστήματος των αξιών που τη συνόδευσε, καθώς επίσης με 
την ανάδειξη της στενότερης οικογένειας, δηλαδή με την περιορισμένη συγκατοί-
κηση της στενής ομάδας των άμεσων προγόνων και απογόνων που εμφανίστηκε 
και πολλαπλασιάστηκε στον αστικό χώρο. Σε τελευταία ανάλυση, σύμφωνα με 
την εύστοχη διατύπωση του J. Le Goff,  «το παιδί είναι προϊόν της πόλης και της 
αστικής τάξης που, αντίθετα, καταπιέζουν και πνίγουν τη γυναίκα. Η γυναίκα 

5. Ορισμένοι μελετητές, υποστηρίζοντας ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες υπήρχαν εκδη-
λώσεις μητρικής και οικογενειακής στοργής όπως την εννοούμε σήμερα, αποδίδουν την παραμέ-
ληση των παιδιών στη φτώχεια. Stephen Wilson, «The myth of  motherhood a myth: The 
historical view of  European child-rearing», Social  History,  τεύχ. 9 (1984), σ.181-198. 

6. Οι λέξεις παιδί (enfant), γιος (fils),  υπηρέτης (valet), αγόρι (garçon) αποτελούσαν όρους 
ενός λεξιλογίου που υποδήλωνε τις φεουδαλικές σχέσεις εξάρτησης. Οι λέξεις αυτές θα εξακο-
λουθήσουν να υποδηλώνουν άτομα που βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας, 
δηλαδή τους μαθητευόμενους τεχνίτες, τους υπηρέτες, τους στρατιώτες. Έτσι ένα αγόρι δεν 
ήταν υποχρεωτικά ένα παιδί, αλλά ίσως ένας νεαρός υπηρέτης. Κάποιος ενηλικιωνόταν όταν 
έβγαινε από την κατάσταση της εξάρτησης ή τουλάχιστον από τις κατώτερες βαθμίδες της. 
Βλ. Ph. Ariés,.ó.π. σ.24, 59-60. 
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είναι υποδουλωμένη στο σπίτι, ενώ το παιδί απελευθερώνεται και ξαφνικά γεμί-
ζει το σπίτι, το σχολείο και το δρόμο»7. 

Η εμφάνιση των νέων αντιλήψεων για το παιδί συνέπεσε με τη σταδιακή 
μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Οι υλικές συνθήκες της εποχής συνηγορούσαν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Οι βελτιώσεις που σημειώθηκαν στις μεθόδους των 
καλλιεργειών, από τις αρχές του 18ου αιώνα, αύξησαν τις αποδόσεις και επέτρε-
ψαν στη γη να θρέφει ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων. Το παλαιό 
βιολογικό καθεστώς άρχισε να παραχωρεί τη θέση του στη δημογραφική επανά-
σταση της σημερινής εποχής8. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, με επίκεντρο το σχολείο, διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στη νέα αντίληψη που άρχιζε να διαμορφώνεται για την ιδιαιτερότητα της 
παιδικής ηλικίας. Ήδη από τον 17ο αιώνα υποστηριζόταν από παιδαγωγούς και 
φιλοσόφους ότι η εκπαίδευση έπρεπε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες και στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών. Το 1762 ο Jean Jacques Rousseau με τον Emile  διατύ-
πωνε για πρώτη φορά τις αρχές της εκπαίδευσης, οι οποίες έπρεπε να λαμβάνουν 
υπόψη τη φύση του παιδιού και να αποσκοπούν στην προστασία και όχι στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα. Ο προβληματισμός και οι συζητήσεις γύρω από την 
ιδιαιτερότητα της παιδικής συμπεριφοράς και ιδιοσυγκρασίας γενικεύτηκαν την 
ίδια εποχή και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως στην Αγγλία και την 
Ελβετία. 

Το σχολείο αντικατέστησε τη μαθητεία ως μέσο εκπαίδευσης. Παράλληλα η 
σχολική φοίτηση αποτέλεσε διαδικασία διαχωρισμού του παιδιού από τους ενήλι-
κες, ένα είδος «καραντίνας» που έπρεπε να περάσει ο μαθητής πριν του επιτραπεί 
η είσοδος στον κόσμο9. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα το παιδί είχε «ανακαλυφθεί» και συνιστούσε πλέον 
μια αξία στο πλαίσιο της αστικής οικογένειας. Ωστόσο, θα χρειαζόταν αρκετός 
χρόνος μέχρι την αποδοχή της έννοιας της παιδικότητας από το σύνολο της 
κοινωνίας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η παιδική ηλικία, με τη σύγχρονη της 
έννοια, παρέμενε αποκλειστικό προνόμιο των αστικών και των ανώτερων, γενικώς 

7. J. Le Goff,  Ο Πολιτισμός  της Μεσαιωνικής  Δύσης,  ό.π. σ.399. Για το ρόλο της γυναίκας 
στο  πλαίσιο της αστικής οικογένειας, βλ. EJ. Hobsbawm, Η  εποχή του κεφαλαίου,  1848-1875, 
μετ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αθήνα 1994, σ.356-358. 

8. F. Braudel, Gvilisatioa  Matérielle...,  ό.π. σ.52, βλ. επίσης Carlo Cipolla, Η  Ευρώπη πριν 
από τη βιομηχανική  επανάσταση,  κοινωνία  και οικονομία,  Î000-1700 μ.Χ.,  μετ. Πέτρος Στα-
μούλης, Αθήνα 1988, σ.217-218. Αντίθετα  ο Ph. Ariés θεωρεί ότι η μείωση της παιδικής 
θνησιμότητας που παρατηρήθηκε τον 18ο αιώνα δεν μπορεί να εξηγηθεί ιστορικά και ότι απλώς 
οι άνθρωποι έπαψαν να αφήνουν, τα παιδιά τους να πεθαίνουν. Ph. Ariés, ό.π. σ.26. 

9. «Η απομόνωση των παιδιών ερμηνεύεται ως μία από τις όψεις που πήρε η προσπάθεια 
για την επιβολή της ηθικής τάξης από τους καθολικούς ή τους διαμαρτυρόμενους μεταρρυθμι-
στές, εκπροσώπους της εκκλησίας, του δικαίου ή του κράτους.» Ph. Ariés, ό.π. σ.18. 
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κώς, τάξεων. Αντίθετα οι εξαρτημένες και φυσικά φτωχότερες κοινωνικές τάξεις 
εξακολουθούσαν να αγνοούν την εξέλιξη αυτή. Τα παιδιά «υπήρχαν» εκεί που το 
επέτρεπαν οι υλικές συνθήκες διαβίωσης10. Θα χρειαστεί η επέμβαση του Κρά-
τους, του Εθνικού Κράτους ειδικότερα, με την καθιέρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τη θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας στην απασχόληση, για να 
επιβληθεί η αντίληψη της ιδιαιτερότητας της παιδικής ηλικίας σε ολόκληρο το 
κοινωνικό φάσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην νεότερη εποχή η παιδική ηλικία 
αποκτά και μια κοινωνική διάσταση. 

Όμως, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση της παιδικής ηλικίας και την καθιέρω-
ση της ως ιδιαίτερης βιολογικής κατηγορίας, η αστική τάξη δημιούργησε και τις 
ιστορικές προϋποθέσεις για ένα νέο ρόλο της εργασίας των παιδιών, τον οποίο 
μεθόδευσε αναπτύσσοντας το εργοστασιακό σύστημα παραγωγής. Η απλοποίη-
ση της εργασιακής διαδικασίας, μέσω της εισαγωγής των μηχανών, καθιέρωσε το 
παιδί ως εργατική δύναμη με αυτόνομη λειτουργία στο χώρο της παραγωγής και 
γενίκευσε τη χρήση παιδικού εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, οι νέες σχέσεις 
παραγωγής έθεσαν και τις βάσεις για την κοινωνική χειραφέτηση των παιδιών 
και των νεαρών ατόμων11. Θα υποστηρίζαμε ότι μαζί με το παιδί η αστική τάξη 
ανακάλυψε και την παιδική εργασία, με την έννοια της εργατικής δύναμης νέου 
τύπου, η οποία θα υποτασσόταν στους εντατικούς ρυθμούς και στην αυστηρή 
πειθαρχία που απαιτούσε η ορθολογική οργάνωση του εργοστασιακού χώρου. 
Άλλωστε, οι νέες συνθήκες εργασίας των παιδιών και οι επιπτώσεις τους στην 
ηθική και σωματική διαμόρφωση των νέων πολιτών και στρατιωτών του έθνους 
ήταν αυτές που ευαισθητοποίησαν την αστική κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα τη 
νομοθετική παρέμβαση του αστικού κράτους12. 

10. Ακόμη και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η πρακτική της παιδοκτονίας εξακολουθούσε 
να είναι αρκετά διαδεδομένη ανάμεσα στις φτωχές εργατικές μάζες που συσσωρεύονταν στις 
ανατολικές συνοικίες των μεγάλων πόλεων. E.J. Hobsbawm, Η  εποχή των επαναστάσεων, 
1789-1848,  μετ. Μαριέτα Οικονομοπούλου, Αθήνα 1990, σ.266. 

11. «Η εργασία των παιδιών συνεπιφέρει μια ανάλογη αποδιοργάνωση της οικογένειας... 
Τα παιδιά παραδίδουν στους γονείς τους ένα ορισμένο ποσό για την τροφή τους και το νοίκι και 
ξοδεύουν τα υπόλοιπα για τον εαυτό τους, και αυτό συμβαίνει συχνά μόλις συμπληρώσουν τα 14 
ή 15 τους χρόνια. Με μια λέξη, τα παιδιά χειραφετούνται και θεωρούν το πατρικό σπίτι τους 
σαν ένα είδος οικοτροφείου και δεν είναι περίεργο που το εγκαταλείπουν για ένα άλλο αν δεν 
τους αρέσει.» Fr. Engels, Η  κατάσταση  της εργατικής  τάξης  στην Αγγλία,  μετ. Λευτέρης 
Αποστόλου, τ. Β ', Αθήνα 1989, σ.23. 

12. «Είναι βεβαιωμένον ότι πολλή και ακανόνιστος σωματική εργασία, κατά την νεαράν 
ηλικίαν, παρεμποδίζει την ανάπτυξιν και κανονικήν διάπλασιν του σώματος και εξαντλεί ούτω 
τας εργατικάς δυνάμεις προώρως, πριν «ναπτυχθώσιν αύται εντελώς, παρασκευάζουσα γενεάς 
ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανικάνους.» Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Ερ-
γασίας, Εργασία  γυναικών και ανηλίκων.  Νόμοι,  Β. Διατάγματα,  Εγκύκλιοι,  Αθήνα 1919, σ.2. 
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Πώς εντέλει οροθετούνται χρονικά, σύμφωνα με την αστική αντίληψη, η παι-
δική και η εφηβική ηλικία; Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι στη σύγχρονη 
εποχή αναδεικνύεται η βιολογική διάσταση του φαινομένου, αυτή δηλαδή που 
συνδέεται με την ανάπτυξη και τη διάπλαση του ανθρώπου. Στην Ελλάδα ήταν 
διαδεδομένη η αντίληψη ότι λόγω του ευνοϊκού μεσογειακού κλίματος η σωματι-
κή ανάπτυξη ήταν ταχύτερη. Ο F. Strong, γύρω στα 1840, αναφέρει ότι τα 
κορίτσια εισέρχονταν στην εφηβεία στην ηλικία των 10 ή 11 χρόνων, ενώ τα 
αγόρια στα 15 ή τα 16 τους χρόνια 13. Ο ίδιος, όμως, στους στατιστικούς πίνακες 
που παραθέτει στη μελέτη του διακρίνει τρεις κατηγορίες ηλικιών: παιδιά έως 
την ηλικία των 18 χρόνων, νέους από 19-24, και ώριμα άτομα άνω των 251 4 . Η 
αντίληψη αυτή, και ειδικότερα η διάκριση ανάμεσα στη διάρκεια της παιδικής 
ηλικίας αγοριών και κοριτσιών, αντανακλά το σύστημα των παραδοσιακών αξιών 
και συμπεριφορών της ελληνικής κοινωνίας και τον κοινωνικό καταμερισμό των 
φύλων που αυτό επιβάλλει. Πρόκειται για μια κοινωνία που εξακολουθεί να 
αδιαφορεί για την ηλικία και τα βιολογικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτή15. 
Στην ίδια λογική στηρίχτηκε και η επιτροπή της Βουλής το 1912, για να προσδι-
ορίσει ως κατώτερο επιτρεπτό όριο για την εργασία των παιδιών τα 12 χρόνια16. 
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το όριο αυτό ήταν συμβατό με την αστική 
νομοθεσία, αφού η τελευταία τοποθετούσε στην ηλικία των 12 το πέρας της 
υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο17. Ωστόσο οι βουλευτές παραδέ-
χονταν ότι η σωματική ανάπτυξη των ανθρώπων ολοκληρώνεται στα 18 χρόνια18. 

Η αστική νομοθεσία παρέχει αρκετές πληροφορίες για την παρακολούθηση 
της εξέλιξης του φαινομένου στη χώρα μας. Όπως προαναφέρθηκε, η κρατική 
παρέμβαση συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη διάδοση της νέας έννοιας της 
παιδικότητας στο σύνολο της κοινωνίας. Στην Ελλάδα ειδικότερα, το αρτισύστα-
το αστικό κράτος και οι νόμοι του προηγούνταν, σε πολλές περιπτώσεις, των 

13. F. Strong, Greece as a Kingdom,  Λονδίνο 1842, σ.12. 
14. Στο ίδιο σ.50. 
15. Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι άνθρωποι αγνοούσαν την ηλικία τους. Αλέξης Πολίτης, 

ό.π. σ.194. 
16. « Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου περί εργασίας γυναικών και 

ανηλίκων», Παράρτημα  της Εφημερίδος  της Β' Διπλής Αναθεωρητικής  Βουλής, τεύχ. β', 
Αθήνα 1912, σ.534. 

17. Κ. Σοφιανός, Το  νομικό καθεστώς  της παιδικής ηλικίας  και της νεότητας,  1833-1900. 
Συναγωγή νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων  καταστατικών,  Αθήνα 1988, σ.110, 785. 

18. «...η επαγγελματική εργασία των συμπληρωσάντων μεν το 12ο ή και το 14ο έτος της 
ηλικίας, αλλ' ουχί το 18ο έτος εις ίσον βαθμόν με ους υπερβάντας το έτος τούτο της ηλικίας, έχει 
ασφαλώς επιβλαβή αποτελέσματα αναφορικώς εις την κανονικήν ανάπτυξιν του σώματος.» 
« Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής...», ό.π. σ.535. 
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αλλαγών που σημειώνονταν στις κοινωνικές δομές και νοοτροπίες, ενίοτε δε τις 
επέβαλαν. 

Τα πρώτα νομοθετήματα του ελληνικού κράτους ασχολούνται με την παιδική 
ηλικία, χωρίς ωστόσο να την ορίζουν χρονικά19. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ορφανοτροφείου της Αίγινας, το 1833, κανένα 
παιδί δεν μπορούσε να φύγει από το ίδρυμα πριν συμπληρώσει το 16ο έτος της 
ηλικίας του20. Για παιδιά ηλικίας 16 χρόνων κάνει λόγο και το Β.Δ. του 1836, 
«περί αστυνομίας της εμπορικής ναυτιλίας»21. Όμως το Β.Δ. «περί σωφρονιστι-
κής φυλακής», της ίδιας χρονιάς, ορίζει ότι παιδιά με ηλικία μικρότερη των 14 
χρόνων έπρεπε να διαβιώνουν χωριστά από τους άνδρες και τις γυναίκες22. Το 
1891 δημιουργήθηκε στις φυλακές Συγγρού «τμήμα παίδων», στο οποίο εντάσ-
σονταν οι κατάδικοι κάτω των 14 χρόνων23. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε 
από τα παραπάνω, το όριο της παιδικής ηλικίας κυμαινόταν από τα 14 έως τα 16 
χρόνια και προς το τέλος του 19ου αιώνα έτεινε να σταθεροποιηθεί στο χαμηλό-
τερο σημείο. Την άποψη αυτή επισημοποίησε το άρθρο 3 του Β.Δ. της 14ης 
Αυγούστου 1913, σύμφωνα με το οποίο «νοούνται αδιακρίτως φύλου, παιδιά μεν 
τα άγοντα ηλικίαν 12-14 χρονών, νεαρά πρόσωπα τα ηλικίας 14-18 χρονών»24. 

Η παιδική ηλικία είχε πλέον οριστεί" έμενε το παιδί και τα συνδηλούμενά του 
να γίνουν αποδεκτά από την ευρύτερη κοινωνία. Οι οικονομικές συνθήκες αλλά 
και η συγκυρία του πρώτου μισού του 20ού αιώνα θα καθυστερήσουν την εξέλιξη 
αυτή. Άλλωστε δεν αρκούσε η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της παιδικής 
ηλικίας, έπρεπε να αναπτυχθούν και οι αντίστοιχες συμπεριφορές· και για να γίνει 
αυτό, απαραίτητη ήταν η ύπαρξη των ανάλογων κοινωνικών προϋποθέσεων. 

19. Η πρώτη ηλικία που προσδιορίζεται με σαφήνεια είναι αυτή που σηματοδοτεί το 
κατώφλι της ενηλικίωσης, το οποίο, από τα 25 χρόνια που ήταν μέχρι το 1836, μετατέθηκε στα 
21. Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 58, 24 Οκτ. 1836, πρβλ. Κ. Σοφιανός, ό.π. σ.27. Ένα 
δεύτερο, σημαντικό από νομική άποψη, όριο είναι τα 18 χρόνια που σηματοδοτούσαν την ηλικία 
της χειραφεσίας· στο ίδιο σ.19. Τα 18 χρόνια συνιστούν και την απαιτούμενη ηλικία για την 
εκούσια κατάταξη στο στρατό- στο ίδιο σ.33. 

20. Στο ίδιο σ.4. 
21. Στο ίδιο σ.28. 
22. Στο ίδιο σ.30. 
23. Β.Δ. «Περί συστάσεως ιδίου τμήματος παίδων εν ταις σωφρονιστικές φυλακές Συγ-

γρού», Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 19, 30 Μαρτ. 1891. 
24. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία  γυναικών και ανηλίκων..., 

ό.π. σ.15. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Η  εργασία  των παιδιών: Από τις αγροτικές  ασχολίες 
των παραδοσιακών κοινωνιών στο βιομηχανικό  εργοστάσιο. 

Σύντομη  επισκόπηση 

Οι παίδες  δεν επλάσθησαν  απλώς προς το 
παίζεIV,  αλλ' ενωρίς  πρέπει να κερδίσω-
σιν τον επιούσιον αυτών άρτον. 
Ανώνυμος, «Εργατικοί παίδες», Οικονο-
μική Επιθεώρησις,  φ. 17, 1874, σ. 194. 

1. Η  οικονομική αξία  του παιδιού στις  αγροτικές  κοινωνίες 

Η εργασία των παιδιών δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο, αποτέλεσμα ή «απο-
τρόπαιο παραπροϊόν» της βιομηχανικής επανάστασης. Στις παραδοσιακές κοι-
νωνίες της προβιομηχανικής εποχής το παιδί έβρισκε τη θέση του στον κοινωνικό 
καταμερισμό της εργασίας, στο πλαίσιο της αγροτικής οικογένειας. Η αγροτική 
οικογένεια, αυτόνομη μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης, ανέθετε στα μέλη 
της τις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες ανάλογα με τη φυσική κατάστα-
ση, την ηλικία και το φύλο του καθενός. 

Τα παιδιά βοηθούσαν στις εργασίες των ενηλίκων ή αναλάμβαναν ασχολίες 
ανάλογες με τις σωματικές τους ικανότητες25. Ο C. Cipolla υποστηρίζει ότι «στις 
προβιομηχανικές κοινωνίες η εργασία των ανηλίκων ήταν διαδεδομένη όσο και 

25. Για την παιδική εργασία στις προβιομηχανικές αγροτικές κοινωνίες, βλ. J. Sandrin, 
Enfants  trouvés  enfants  ouvriers,  XVIIe-XIXe  siècles,  Παρίσι 1982, σ.109· P. Solinas, «La 
famille»,  La Méditerranée.  Les Hommes  et l'Héritage,  Παρίσι 1986, σ.101· C. Cipolla, H Ευρώπη 
πριν από τη βιομηχανική  επανάσταση...,  ό.π. σ.100. Βλ. επίσης τη βιβλιογραφική συναγωγή του 
J.-G. Da Silva, στα Πρακτικά  του Διεθνούς Συμποσίου,  Ιστορικότητα...,  ό.π. σ.361-362. 
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κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης»26. Η εργασία του παιδιού 
περιοριζόταν, τις περισσότερες φορές, στα όρια της οικογενειακής ιδιοκτησίας, 
χωρίς βέβαια να αποκλείονται οι περιπτώσεις όπου το παιδί εργαζόταν ως ημε-
ρομίσθιος εργάτης, με την οικογένειά του ή μόνο, σε άλλη ιδιοκτησία. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό είναι ότι η εργασία των παιδιών δεν ήταν συνεχής. Ακολουθούσε 
τον εποχιακό κύκλο και συνήθως ήταν πιο εντατική τους καλοκαιρινούς μήνες, εξ 
ου και η παράδοση των μακρών καλοκαιρινών διακοπών27. Με άλλα λόγια, στις 
προβιομηχανικές αγροτικές κοινωνίες το παιδί αποκτούσε την οικονομική του 
σημασία στο πλαίσιο ενός συστήματος συγγενικής αλληλεγγύης, που αποσκοπού-
σε στην επιβίωση και την αναπαραγωγή του οικογενειακού κυττάρου, καθώς και 
στη διατήρηση της ιδιοκτησίας. Ο Adam Smith παρουσιάζει με πολύ χαρακτηρι-
στικό τρόπο την οικονομική αξία των παιδιών σε μια αγροτική κοινωνία: «Μια 
πολυμελής οικογένεια δεν αποτελεί βάρος αλλά πηγή πλούτου για τους γονείς. Η 
εργασία κάθε παιδιού, πριν εγκαταλείψει το πατρικό σπίτι, υπολογίζεται ότι 
αποφέρει καθαρό κέρδος 100 λίρες. Μια νεαρή χήρα με πέντε ή έξι παιδιά, η 
οποία στην Ευρώπη θα είχε λίγες πιθανότητες να ξαναπαντρευτεί, εδώ τη φλερ-
τάρουν σαν να πρόκειται για καλή ευκαιρία. Η αξία των παιδιών ενθαρρύνει το 
γάμο»28. 

Οι μορφές απασχόλησης των παιδιών στην ελληνική ύπαιθρο του 19ου ή 
ακόμη και των αρχών του 20ού αιώνα πολύ λίγο διέφεραν από αυτές που περιγρά-
ψαμε προηγουμένως. Στην αγροτική κοινωνία «η ανάπτυξις επέρχεται ταχεία, 
και η εκ νεαράς ηλικίας εργασία καθιστά τα σώματα ρωμαλέα. Παις δέκα ή 
δώδεκα χρονών δύναται να σκάπτει ως ανήρ, και εις την ηλικίαν των δεκατεσσά-
ρων χρονών κατ' ουδέν είναι υποδεέστερος του ανδρός»29. Οι οικογενειακές στρα-
τηγικές της απασχόλησης καθορίζονταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, με βάση το φύλο 

26. Ένας βασιλικός νόμος της Αγγλίας του 1388 αναφέρεται στα αγόρια και τα κορίτσια 
που εργάζονται στο άροτρο και στο κάρο ή σε άλλου είδους αγροτικές ασχολίες, μέχρις ότου 
φτάσουν στην ηλικία των 12 χρόνων. Βλ. C. Cipolla, ό.π. σ.100. Στην Ιταλία, στην επαρχία της 
Τοσκάνης, τα παιδιά άρχιζαν να εργάζονται από την ηλικία των 7 ή 8 ετών. «Ξυπνούν το πρωί 
από πολύ νωρίς και ακολουθούν τον πατέρα τους που πάει να εργασθεί στα χωράφια. Εκεί, όταν 
πρόκειται για αγόρια, οδηγούν τα βόδια, ενώ ο πατέρας σπρώχνει το αλέτρι πιο βαθιά στη γη. 
Τα κορίτσια εργάζονται στα χωράφια την εποχή του θερισμού ή της συλλογής των καρπών και 
φυσικά στο σπίτι κάτω από την καθοδήγηση των μεγαλύτερων γυναικών.» Πρβλ. J. Sandrin, 
ό.π. σ.102. 

27. Στις προβιομηχανικές κοινωνίες η πλειονότητα των παιδιών δούλευε στα χωράφια, 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βλ. C. Gpolla, ό.π. σ.100. 

28. Adam Smith, Wealth  of  Nations,  Λονδίνο 1973, σ.173. 
29. Ανώνυμος,. «Περί της Ελληνικής Γεωργίας», Εφημερίς  της Ελληνικής Γεωργίας,  τ. Α', 

αρ. 2, Αθήνα, Νοέμ. 1855, σ.57. Βλ. επίσης Μαρία Σβώλου, «Το εργαζόμενο παιδί», Α' Πανελ-
λήνιον συνέδριον  προστασίας  μητρότητος  και παιδικών ηλικιών, Οκτώβριος 1930, σ.189-190. 

www.24grammata.com



και τη φυσική κατάσταση των παιδιών. «Οι αδυνατώτεροι των παίδων γίνονται 
τεχνίται, υπηρέται, ποιμένες, οι ισχυρότεροι όμως μένουν εις την οικίαν διά τας 
γεωργικάς εργασίας και διά την παραγωγήν των εις την οικίαν αναγκαίων»30. Τα 
κορίτσια ασχολούνταν κυρίως με την επεξεργασία του καπνού, την καλλιέργεια 
της γης, την κτηνοτροφία και τις διάφορες οικοτεχνικής μορφής εργασίες31. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε μια νέα πηγή απασχόλησης για τα 
παιδιά της υπαίθρου, τα έργα των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με τον Εμ. Ρέπουλη, 
εκατοντάδες κορίτσια δούλευαν στα εργοτάξια του ΣΠΑΠ στην Αρκαδία και 
έκαναν έτσι την προίκα τους. « Άφηναν τα ημερομίσθιά των εις χείρας της Εται-
ρίας, και όταν τελείωσαν τα έργα απεκόμισαν άλλη 500 r άλλη 700, άλλη 1.000 
δραχμάς.»32 

Η παρέμβαση του κράτους στην παιδική εργασία της υπαίθρου εκδηλώθηκε 
με ένα νόμο του 1920, ο οποίος απαγόρευε στους μαθητές κάτω των 14 χρόνων 
να εγκαταλείπουν τις παραδόσεις στο σχολείο για να εργαστούν στα χωράφια. Η 
εργασία επιτρεπόταν μόνο πριν ή μετά τις ώρες του σχολείου και «εφ' όσον δεν 
εμποδίζεται κατ' ουδένα τρόπον η σχολική επίδοσις»33. Ωστόσο η σπουδαιότητα 
που είχε η εργασία των παιδιών για την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση 
φαίνεται από ένα νόμο του 1913, ο οποίος επέτρεπε το κλείσιμο, για ένα μήνα, 
των δημοτικών σχολείων στις καπνοπαραγωγούς περιοχές, έτσι ώστε οι παρα-
γωγοί να χρησιμοποιούν τα ανήλικα παιδιά τους στις καπνοκαλλιέργειες34. 

2. Η  παιδική εργασία  στις  πόλεις. Η  μαθητεία. 

Στο αστικό περιβάλλον των προβιομηχανικών πόλεων τα παιδιά —μαθητευόμε-
νοι ή υπηρέτες— εργάζονταν στο πλευρό των τεχνιτών ή των υπηρετών. Στα 
σιδηροπωλεία του Μπέρμινχαμ η μαθητεία άρχιζε στην ηλικία των 7 χρόνων, ενώ 
οι υφαντουργοί των βόρειων περιοχών της Αγγλίας απασχολούσαν παιδιά ηλικί-
ας 5, ακόμη και 4 χρόνων, μόλις δηλαδή έκριναν ότι μπορούσαν να παρακολου-
θούν τις εργασίες και να υπακούουν στις εντολές35. 

30. Ανώνυμος, ό.π. 
31. Γ.Δ. Δασκαλάκης, «Τα εργαζόμενα κορίτσια», Εργασία,  21-6-1930, σ.25. 
32. Αρκαδική Επετηρίς,  τεύχ. 1, 1903, σ.30. 
33. Ανώνυμος, «Η προσεχής Χνη διεθνής διάσκεψις εργασίας», Βιομηχανική και βιοτεχνική 

επιθεώρησις,  Δεκ. 1930, σ.25. 
34. Νόμος περί ανηλίκων καπνεργατών, Αθήνα 1913. Για το ίδιο, βλ. επίσης Π. Κόντας, 

«Το χωριατόπουλο», Εργασία,  15-3-1930, σ.20. 
35. Ρ. Mantoux, La révolution  industrielle  au XVIIle  siècle,  Παρίσι 1959, σ.433 και M. 

Niveau, Histoire  des  faits  économiques  contemporains,  Παρίσι 1979, σ.126. 
www.24grammata.com



Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως της παιδικής εργασίας στα προβιομηχανι-
κά εργαστήρια ήταν ο παιδαγωγικός της χαρακτήρας. Στο βιοτεχνικό εργαστή-
ριο ο εργάτης-τεχνίτης βρισκόταν στο κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας. Η 
ακρίβεια των κινήσεων, η επιδεξιότητα, η εμπειρία, η δύναμη, ακόμη και το 
«γούστο» συνιστούσαν τα προσόντα του εργάτη. Η απόκτηση των προσόντων 
αυτών γινόταν μετά από μακρόχρονη μαθητεία. Τα παιδιά έμπαιναν στο εργα-
στήριο και, δουλεύοντας πλάι στους τεχνίτες, εισάγονταν σταδιακά στα μυστικά 
του επαγγέλματος. Η μαθητεία υποκαθιστούσε κατά κάποιον τρόπο την έλλειψη 
τεχνικής εκπαίδευσης. Το παιδί μάθαινε ένα επάγγελμα παρακολουθώντας και 
βοηθώντας τους μεγαλύτερους τεχνίτες 36. 

Και στην πόλη η παιδική ηλικία διατηρούσε την ιστορική της διάσταση. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία, στα τέλη του 14ου και μέχρι τα μέσα του 16ου 
αιώνα, μόνος του ο υποψήφιος μαθητευόμενος, ηλικίας 11-12 χρόνων, διαπραγ-
ματευόταν με τον μάστορα την είσοδο του στο εργαστήριο. Από τον 17ο αιώνα 
τα πράγματα άλλαξαν. Ένα άτομο αυτής της ηλικίας θεωρείτο ακόμα «παιδί», 
που δεν είχε, φυσικά, λόγο ενηλίκου. Έτσι, ο κηδεμόνας εμφανιζόταν, ως εγγυη-
τής του υποψηφίου και κανόνιζε τους όρους της μαθητείας του37. Στον ελλαδικό 
χώρο, έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, το παιδί μπορούσε να μάθει μια τέχνη 
είτε στο εργαστήρι του τεχνίτη —στο πλαίσιο των καθορισμένων συντεχνιακών 
κανόνων— είτε μέσα στην «κομπανία» των περιπλανώμενων μαστόρων. 

Με βάση τους συντεχνιακούς κανονισμούς διακρίνονται τέσσερις μορφές μα-
θητείας38: Σύμφωνα με την πρώτη μορφή, ο τεχνίτης προσλάμβανε το παιδί για 
μια περίοδο τριών χρόνων, χωρίς χρηματική αμοιβή, με μόνη υποχρέωση από 
μέρους του την παροχή τροφής και στέγης. Στη δεύτερη μορφή μαθητείας, τα 
έξοδα διατροφής του παιδιού για την πρώτη χρονιά αναλάμβανε ο πατέρας. Τη 
δεύτερη χρονιά ο μαθητευόμενος πληρωνόταν πια από τον τεχνίτη, με έναν υπο-
τυπώδη ετήσιο μισθό. Το χαρακτηριστικό της τρίτης μορφής μαθητείας ήταν ότι 
το παιδί αναλάμβανε τα έξοδα συντήρησης του, ενώ παράλληλα αμειβόταν από 

36. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ισχύει ως ένα ορισμένο σημείο και για τις αγροτικές 
εργασίες. Πρβλ. Ανώνυμος, «Περί της Ελληνικής Γεωργίας...», ό.π. σ.58. 

37. Πρβλ. Μ. Couturier, «Η ένταξη των νέων στην ενεργό ζωή στην Εθιμική Γαλλία, 
1368-1789», Πρακτικά  Διεθνούς Συνεδρίου,  Ιστορικότητα...,  ό.π. σ.388. 

38. Πρβλ. Γ. Παπαγεωργίου, Η  μαθητεία  στα επαγγέλματα  (16ος-20ός  αι.), Αθήνα 1986, 
σ.38-39. Για τις συντεχνίες στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, βλ. Ν. Todorov, Η  βαλκανική πόλη, 
15ος-19ος αι., μετ. Έφη Αβδελά, Γεωργία Παπαγεωργίου, Αθήνα 1986, τ. Β', σ.299-238. 
Βλ. επίσης Η  οικονομική δομή των Βαλκανίων,  επιμ. Σ. Ασδραχάς, Αθήνα 1979 και, ειδικότε-
ρα, G. Baer, «Οι διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες των τουρκικών συντεχνιών», σ.577-596, 
του ίδιου, «Μονοπώλιο και περιοριστικές πρακτικές των τουρκικών συντεχνιών», σ.599-612, 
και Σ. Ασδραχάς, «Οι συντεχνίες στην Τουρκοκρατία», Ζητήματα  Ιστορίας,  Αθήνα 1983, 
σ.97-115. 
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την αρχή με κάποιο στοιχειώδες χρηματικό ποσό. Στην τελευταία μορφή μαθη-
τείας, οι τεχνίτες εξασφάλιζαν στον μαθητευόμενο στέγη, τροφή και ρουχισμό, 
ενώ αναλάμβαναν επιπλέον την πληρωμή των φόρων του. Όσοι συμβάλλονταν 
με την τελευταία μορφή μαθητείας ήταν συγγενείς και κυρίως γιοι μαστόρων, 
που «ήθελαν» να συνεχίσουν το επάγγελμα του πατέρα τους. Οι υπόλοιποι μαθη-
τευόμενοι κατάγονταν κυρίως "από αγροτικές οικογένειες των γύρω χωριών, που, 
είτε λόγω φτώχειας είτε λόγω σωματικής αδυναμίας, δεν ήταν σε θέση να ασχο-
ληθούν με αγροτικές εργασίες και αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη στην πόλη. 
Κατά τα πρώτα χρόνια της μαθητείας το παιδί απασχολείτο σε διάφορες βοηθη-
τικές εργασίες στο εργαστήριο, ενώ παράλληλα ήταν υποχρεωμένο να εκτελεί 
χρέη υπηρέτη στο σπίτι του τεχνίτη (να κουβαλάει ξύλα και νερό, να ανάβει τη 
φωτιά, να μαγειρεύει, να πλένει πιάτα κ.ά.)39. 

Βασική επιδίωξη του τεχνίτη ήταν η επιμήκυνση της μαθητείας, με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της εργασίας του παιδιού και την επιβράδυνση 
της δημιουργίας ενός μελλοντικού ανταγωνιστή. Εξάλλου οι συντεχνίες ασκούσαν 
έλεγχο στην προσφορά εργασίας, αυξάνοντας η μειώνοντας τη ροή νέων τεχνιτών 
ανάλογα με την οικονομική συγκυρία40. Ο ελάχιστος χρόνος μαθητείας στις οθω-
μανικές συντεχνίες ήταν 1.001 ημέρες41. Στην συνέχεια ο μαθητευόμενος (16-19 
χρόνων, πλέον) περνούσε στο στάδιο του κάλφα, όπου και παρέμενε για δύο 
περίπου χρόνια. Ο Γ. Παπαγεωργίου υπολογίζει τον πραγματικό συνολικό χρόνο 
της μαθητείας και των δύο σταδίων στις συντεχνίες σε επτά έως οκτώ χρόνια 42. 

Η μαθητεία στις «κομπανίες» των περιπλανώμενων μαστόρων δεν χαρακτη-
ριζόταν από τους αυστηρούς τυπικούς κανόνες που ίσχυαν στην αντίστοιχη περί-
πτωση των συντεχνιών. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι ουσια-
στικές συνθήκες δεν διέφεραν και πολύ43. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος για την 
εκμάθηση της τέχνης συμβαλλόταν με τον αρχιτεχνίτη  της ομάδας έναντι μιας 
μικρής συμμετοχής στα κέρδη και ακολουθούσε την κομπανία στον ετήσιο γύρο 
της. Ο μαθητευόμενος ήταν υποχρεωμένος να εκτελεί κάθε εργασία που δεν 
απαιτούσε ειδικές τεχνικές γνώσεις και επιπλέον πρόσφερε κάθε υπηρεσία που 
σχετιζόταν με τη συμβίωση της ομάδας (πλύσιμο, μαγείρεμα κ.ά.). Στην περίοδο 

39. Βλ. Γ. Παπαγεωργίου, ό.π. σ.30, 44, 47. 
40. Βλ. C. Cipolla, ό.π. σ.129, G. Baer, «Μονοπώλιο και περιοριστικές πρακτικές των 

τουρκικών συντεχνιών», ό.π. σ.606-608, και Σ. Ασδραχάς, «Οι συντεχνίες στην Τουρκοκρατία», 
ό.π. σ.99-100. 

41. Βλ. Η. Inalcik, «Ο σχηματισμός κεφαλαίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», Η  οικονο-
μική δομή..., ό.π. σ.511. 

42. Πρβλ. Γ. Παπαγεωργίου, ό.π. σ.42-43 και 78-79. 
43. Βλ. Χρ. Κωνσταντινόπουλος, Η  μαθητεία  στις  κομπανίες  των χτιστών  της Πελοποννή-

σου, Αθήνα 1987. 
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της μαθητείας, που διαρκούσε περίπου οκτώ έως δέκα χρόνια, το παιδί εισαγόταν 
στην τέχνη, ενώ παράλληλα μάθαινε πώς να διαπραγματεύεται την ανάληψη ενός 
έργου, να επιτυγχάνει υψηλότερες τιμές και να εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης για την ομάδα. 

3. Η  τομή της Βιομηχανικής  Επανάστασης.  Το  παιδί  στο εργοστάσιο 

Στα μεγάλα χειροτεχνικά  εργαστήρια (manufactures), ο εργάτης-τεχνίτης στηρι-
ζόμενος στη συντεχνία και αργότερα στο συνδικάτο του, κατάφερνε να παίρνει 
υψηλή αμοιβή και να επιβάλλει μέσω του ελέγχου πάνω στις μεθόδους εργασίας 
το δικό του ρυθμό στην παραγωγή των εμπορευμάτων. Παράλληλα, η «ταρίφα» 
αποτελούσε μια περίπλοκη ρύθμιση, που δεν περιοριζόταν στον καθορισμό του 
ημερομισθίου, αλλά όριζε επίσης τον απαιτούμενο «χρόνο» για το κάθε κομμάτι, 
καθώς και τις ποιοτικές προδιαγραφές του εμπορεύματος44. 

Η μεγάλη καινοτομία της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν ότι κατόρθωσε, 
μέσα από την ένωση κεφαλαίου και επιστήμης, να μειωθεί η σημασία των τεχνι-
τών στην παραγωγή, με αποτέλεσμα η εργασία να περιοριστεί στην απλή επί-
βλεψη και τροφοδοσία του παραγωγικού μέσου με την πρώτη ύλη, ένα ρόλο που 
μπορούσαν να εκτελέσουν στην εντέλεια τα παιδιά. Γράφει ο ανώνυμος αρθρογρά-
φος του 1874: «Την δύναμιν των βραχιώνων αντικατέστησεν η δύναμις των μηχα-
νών. Επειδή δε η λειτουργία τούτων συνίσταται εις την υποδιαίρεσιν και απλο-
ποίησιν των έργων, διευκολύνεται εντεύθεν επί τοσούτον η εκτέλεσις αυτών, ώστε 
μικρός παις δύναται να επιστατή δεδομένην εν βαμβακουργικώ π.χ. καταστήματι 
μηχανήν, προς μόνον τον σκοπόν να παρέχει αυτή.την βαμβακηράν τροφήν και να 
απαλλάσση αυτήν βαθμηδόν εκ της πληθώρας των καρπών. Τοιουτοτρόπως αι 
λεπταί χείρες του παιδός δύνανται να χρησιμεύσωσι και εις τας λεπτοφυεστέρας 
αυτάς της μηχανής υπηρεσίας. Μέτριαι σωματικαί και πνευματικαί δυνάμεις 
δύνανται ευκόλως να παρακολουθώσι την κλωστήν, να την συνδέωσι και να την 
κόπτωσι κατά την ανάγκην της τέχνης. Αρκεί δε να εισέλθη τις εις μέγα χειροτε-
χνικόν μηχανικής δυνάμεως κατάστημα , ίνα θαυμάση την π ο σ ό τ η τ α των μικρών 
παίδων, τους οποίους τούτο συγκεντρώνει...»45. Η απλοποίηση της εργασιακής 

44. Βλ. Β. Coriat, Ο εργάτης και το χρονόμετρο.  Τεϊλολορισμός  - Φορντισμός  και μαζική 
παραγωγή, μετ. Γιώργος Δαγιάντης, Αθήνα 1985, σ.25-34. 

45. Ανώνυμος, «Εργατικοί παίδες», Οικονομική Επιθεώρησις,  τεύχ. 17, Ιούλιος 1874, 
σ.193-194. Για τις τεχνολογικές αλλαγές στη βιομηχανία τον 18ο και 19ο αιώνα και τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην Αγγλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλ. ενδει-
κτικά Μ. Dobb, Etudes  sur le  développement  du capitalisme  (γαλλική μετ. Liane Mozère), Παρίσι 
1981, σ.271-338. 
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διαδικασίας καταργούσε τη μακρόχρονη παραδοσιακή μαθητεία και καθιστούσε 
τους εργάτες παραγωγικούς με την είσοδο τους στο εργοστάσιο. Το γεγονός αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της εργατικής δύναμης, τόσο από την 
άποψη της διαμόρφωσης της, αφού χρειαζόταν περίοδος μόλις λίγων εβδομάδων 
ή και ημερών για να γίνει άμεσα αξιοποιήσιμη, όσο και από την άποψη της τιμής 
της, επειδή πλέον μπορούσαν να απασχοληθούν άτομα με μικρή διαπραγματευτι-
κή ικανότητα και γι' αυτό εκτεθειμένα σε σκληρότερη οικονομική εκμετάλλευση, 
όπως ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια46. 

Η εισαγωγή των τεχνολογικών μεταβολών στους εργασιακούς χώρους εξηγεί 
κατά ένα μόνο μέρος τη μαζική χρησιμοποίηση της παιδικής εργασίας στη βιομη-
χανία. Στην πραγματικότητα, η εισαγωγή των μηχανών και οι βαθιές τομές που 
προκάλεσαν στην οργάνωση της εργασίας δημιούργησαν την ανάγκη αλλαγών 
στις μέχρι τότε νοοτροπίες για την εργασία. Το εργοστάσιο απαιτούσε ένα άλλου 
τύπου εργατικό δυναμικό, υπάκουο και πειθαρχημένο, το οποίο θα εργαζόταν όχι 
πλέον με τους δικούς του φυσικούς ρυθμούς που ίσχυαν μέχρι τότε στο εργαστή-
ριο, αλλά με τους τεχνητούς, μη ανθρώπινους ρυθμούς που επέβαλλαν οι μηχανές. 
Με άλλα λόγια, ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, άτομα που είχαν περάσει 
την ηλικία της εφηβείας να αποτελέσουν χρήσιμα βιομηχανικά χέρια, ανεξαρτή-
τως του αν προέρχονταν από αγροτικές ή βιοτεχνικές απασχολήσεις. Για τον 
ελεύθερο άνθρωπο, το εργοστάσιο, στο οποίο εισερχόταν απλώς ως ανειδίκευτη 
εργατική δύναμη, ήταν κάτι αντίστοιχο με τη σκλαβιά- γι' αυτό, με εξαίρεση τους 
πολύ πεινασμένους, οι εργάτες προσπαθούσαν να το αποφύγουν47. 

Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι το παιδί, σε αντίθεση με τους ενήλικες γονείς του, 
μπορούσ. να βρίσκεται μόνιμα στο χώρο του εργοστασίου, αφού δεν ήταν υπο-

46.Όπως παρατηρεί και ο Fr. Engels, «...οι μηχανές παραμερίζουν όλο και περισσότερο τον 
ενήλικο εργάτη. Η δουλειά στις μηχανές συνίσταται κυρίως —τόσο στην κλώση όσο και στην 
ύφανση— στο να ξαναδένονται οι κλωστές που κόβονται, αφού η μηχανή κάνει όλα τα υπόλοι-
πα. Η εργασία αυτή δεν απαιτεί την παραμικρή φυσική δύναμη, παρά μονάχα ευκίνητα χέρια. 
Έτσι λοιπόν οι άνδρες όχι μονάχα δεν είναι απαραίτητοι, μ' αντίθετα η μεγαλύτερη ανάπτυξη 
των μυώνων και των οστών των χεριών τούς καθιστά λιγότερο κατάλληλους σε σχέση με τις 
γυναίκες και τα παιδιά γι' αυτή τη δουλειά». Fr. Engels, Η  κατάσταση  της εργατικής  τάξης 
στην Αγγλία,  μετ. Λευτέρης Αποστόλου, Αθήνα 21989, σ.18. Η εισαγωγή των μηχανών στην 
παραγωγή παραμέρισε ολόκληρους κλάδους ανεξάρτητων προβιομηχανικών τεχνιτών. Στην 
καλύτερη περίπτωση το γεγονός αυτό μεταμόρφωνε τους ανεξάρτητους σε εξαρτημένους. Στην 
χειρότερη, που ήταν και η συχνότερη, γεννούσε τα πλήθη των ξεπεσμένων, των απαθλιωμένων 
και των πεινασμένων υφαντουργών, πλεκτών κ.ά. E.J. Hobsbawm, Η  εποχή των επαναστάσεων 
1789-1848,  μετ. Μαριέτα Οικονομοπούλου, Αθήνα 1990, σ.270. 

47. EJ. Hobsbawm, ό.π. σ.271. Βλ. επίσης T.S. Ashton, The  industrial  revolution  1760-
1830, Οξφόρδη 1986, σ.94, και C. Fohlen, F. Bedarida, Histoire  générale  du travail.  L'ère des 
révolutions,  Παρίσι 1964, σ.37. 
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υποχρεωμένο —στον ίδιο έστω βαθμό με τους ενήλικες— να συμμετέχει στις αγροτι-
κές εργασίες ή να υπηρετήσει στρατιωτική θητεία. Με άλλα λόγια, το παιδί 
προστάτευε τη βιομηχανική ροή από τις εποχιακές ή συγκυριακές διαταραχές και 
εξασφάλιζε τη συνέχειά της48. Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας έλαβε σημα-
ντικές διαστάσεις στην Αγγλία κατά τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου 
αιώνα, ειδικότερα στον κλάδο της βαμβακουργίας49. Αρχικά οι άγγλοι βιομήχα-
νοι στρατολογούσαν παιδιά, ορφανά κυρίως, που βρίσκονταν υπό την προστασία 
των κοινοτήτων και των ενοριών. Η συμφωνία για την πρόσληψη των παιδιών 
γινόταν ανάμεσα στον βιομήχανο και στην κοινότητα ή την ενορία50. Όταν τα 
παιδιά των ενοριών δεν επαρκούσαν πλέον για τις ανάγκες των εργοστασίων, οι 
βιομήχανοι απευθύνονταν στους ίδιους τους γονείς. Και οι τελευταίοι, ξεπερνώ-
ντας τους αρχικούς ενδοιασμούς τους, συνειδητοποιούσαν ότι τα παιδιά μπορού-
σαν να αποτελέσουν σημαντική πηγή εισοδήματος. Έτσι επικράτησε η συνήθεια 
να προσλαμβάνονται παιδιά από την ηλικία των 4 και 5 χρόνων, όταν, δηλαδή, 
κρίνονταν ικανά να εκτελέσουν μια εργασία «σωστά»51. 

Η παιδική εργασία στα εργοστάσια επεκτάθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, στις οποίες είχε αρχίσει να αναπτύσσεται η βιομηχανία. Στη Γερμανία 
κατά τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν «σχολές βιομηχανίας». Εκεί, μικρά κορί-
τσια ύφαιναν το λινάρι μέσα σε απόλυτη ησυχία. Οι επιστάτες τα έδερναν εάν 
εργάζονταν με αργούς ρυθμούς ή αν δεν τους ικανοποιούσε η ποιότητα της εργα-
σίας τους. Επίσης, πολλά παιδιά εργάζονταν στη βιομηχανία καπνού, στη βιοτε-
χνία πλεκτών και σε αρκετές μικρές βιοτεχνίες 52. Πολλές φορές τα παιδιά εργά-
ζονταν από τις δύο μετά τα μεσάνυκτα μέχρι τις εφτά το πρωί. Στην περίπτωση 
αυτή, «διά να μη αποκοιμηθούν τα ταλαίπωρα πλάσματα, προσφέρουν εις αυτά 
καφφέν, τέιον και οινοπνευματώδη ποτά»53. Στη Γαλλία, η εργασία των παιδιών 
ήταν αρκετά διαδεδομένη στην υφαντουργία, τη μεταλλουργία και στα ορυχεία. 
Το 1839 ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 7 έως 14 χρόνων που απασχολούνταν 
στην υφαντουργία υπολογιζόταν σε 100 έως 150 χιλιάδες 54. Στα μέσα του 19ου 

48. Βλ. Β. Coriat, ό.π. σ.38. 
49. Για τις τεχνολογικές καινοτομίες στη βαμβακουργία, βλ. ενδεικτικά E.J. Hobsbawm, 

Industry and Empire. From  1750  to the Present  Day, Λονδίνο 1984, 15ο, σ.58-59. 
50. Βλ. T.S. Ashton, ό.π. σ.91-96 και M. Niveau, ό.π. σ.127-128. Υπήρχαν περιπτώσεις 

όπου, κατά τη συμφωνία, η ενορία υποχρέωνε τον βιομήχανο να δεχθεί καθυστερημένα παιδιά σε 
ποσοστό 1 προς 20. C. Fohlen, F. Bedarida, ό.π. σ.39. 

51. Στο ίδιο. 
52. Στο ίδιο. Βλ. επίσης Μ. Block, «Le mouvement économique et social en Allemagne», 

L'économiste  français,  6-12-1896, σ.735, και Ανώνυμος, «Εργασία και ημερομίσθια των παίδων 
εν Γερμανία και Αυστρία», Βιομηχανική και βιοτεχνική  επιθεώρησις,  1914, σ.79. 

53. Ανώνυμος, «Εργασία... των παίδων εν Γερμανία...», ό.π. σ.81. 
54. Βλ. J. Sandrin, ό.π. σ.99. Πληροφορίες για την παιδική εργασία στην Γαλλία στις αρχές 
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αιώνα αποτελούσαν το ένα τρίτο περίπου του εργατικού δυναμικού στον ίδιο 
κλάδο. Συνήθως άρχιζαν να εργάζονται από την ηλικία των 8 ή 9 χρόνων. Στα 
ανθρακωρυχεία του Carmeau αποτελούσαν το 20% του προσωπικού το έτος 1850 
και το 15% το 187955. 

4. Η  απασχόληση  των παιδιών στις  ελληνικές  πόλεις. 19ος-20ός αιώνας 

Πριν περάσουμε στο κυρίως αντικείμενο της μελέτης που αφορά την παιδική 
εργασία στην ελληνική βιομηχανία και τη βιοτεχνία, θα αναφερθούμε με συντομία 
στις υπόλοιπες μορφές απασχόλησης των παιδιών που συναντώνται στα ελληνικά 
αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα και στον Πειραιά. 

Όπως προαναφέρθηκε, η αγροτική οικογένεια έστελνε στην πόλη τα πλεονά-
ζοντα ή ανίκανα για γεωργικές εργασίες νεαρά μέλη της, αγόρια και κορίτσια, 
προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Ο βασικός τροφοδότης των πόλεων σε παιδιά 
ήταν κυρίως τα νησιά και οι ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Στην πλειονό-
τητά τους τα παιδιά που έρχονταν στις πόλεις, αν επρόκειτο για αγόρια, εργάζο-
νταν σε διάφορα καταστήματα συντοπιτών τους ως υπηρέτες ή βοηθοί, με αμοιβή 
στέγη και τροφή, προσδοκώντας να διαδεχθούν το αφεντικό τους ή να ξεκινήσουν 
μια νέα δική τους δουλειά. Μερικές φορές η πόλη αποτελούσε ενδιάμεσο σταθμό 
στο δρόμο για τη «γη της επαγγελίας», την Αμερική. Τα κορίτσια απασχολού-
νταν ως υπηρέτριες σε διάφορες αστικές οικογένειες, οι οποίες πρόσφεραν για 
αντάλλαγμα στέγη και τροφή, ενώ μετά την πάροδο ορισμένων χρόνων αναλάμ-
βαναν να τα προικίσουν. 

του 19ου αιώνα δίνει ο γιατρός L.R. Villermé στο Tableau  de  l'état  physique et moral  des  ouvriers, 
employés  dans  les manufactures  de  coton, delaine et de  soie, 2 τ., Παρίσι 1840. Για την εργασία 
των παιδιών στο Βέλγιο κατά την ίδια περίοδο, βλ. Royaume de Belgique, Ministère de l'Intérie-
ure, Enquête  sur la condition  des  classes ouvriers et sur le travail  des  enfants,  τ. 3, Βρυξέλλες 
1848. Πληροφορίες για την παιδική εργασία στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν και οι 
έντυπες εκθέσεις των προξένων της Αγγλίας, στη σειρά Foreign  Office,  Miscellaneous  series, 
Reports on subjects  of  general  and commercial  interest.  Πιο συγκεκριμένα για την Γαλλία, βλ. 
1891, No  213, France,  Report  on the present state  of  the labour  question in France,  Λονδίνο 
1891, για τη Ρωσία, 1887, No 62, Russia, report  on pauperism, benevolent  institutions,  and 
industrial  establishments  in Russia, Λονδίνο 1887, και 1892, No 217,  Russia, Report  on the 
condition  of  labour  in Russia, Λονδίνο 1892. Τέλος για την Ουγγαρία, βλ. 1889, No 126, 
Austria-Hungary,  Reports of  Governement  inspection  of  factories  in Hungary,  Λονδίνο 1889, και 
1889, No 128, Austria-Hungary,  Summary of  the report  of  the chief  inspector  of  factories  in 
Hungary,  Λονδίνο 1889. Οι εκθέσεις αυτές υπάρχουν και σε μικροταινίες στο Ιστορικό Αρχείο 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

55. G. Noiriel, Les ouvriers dans  la  société  française,  XIXe-XXe  siècle,  Παρίσι 1986, σ.17. 
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Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 χρόνων εργάζονταν χωρίς καμιά νομική προ-
στασία σε εμπορικά καταστήματα, διάφορα γραφεία, ιατρεία ή οδοντιατρεία56. 
Τα παντοπωλεία απασχολούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των ανηλίκων. Σύμφω-
να με έρευνα που έγινε το 1921 σε 225 παντοπωλεία της Αθήνας, 22 παιδιά 
ηλικίας 12 χρόνων και 69 από 12 έως 14 χρόνων εργάζονταν και διαβίωναν κάτω 
από άθλιες συνθήκες. Από τα 225 καταστήματα, τα 71 δεν είχαν ιδιαίτερους 
χώρους για τη διανυκτέρευση του προσωπικού. Έτσι τα παιδιά ήταν αναγκασμέ-
να να κοιμούνται όπου έβρισκαν και κυρίως σε «ανώγεια χαμηλά ξύλινα δάπεδα, 
άτινα χρησιμοποιούνται και ως αποθήκαι υλικού, κλινοστρωμναί των δε είναι οι 
κενοί σάκκοι των τροφίμων. Είς τινα οι μικροί υπηρέται των κατεκλίνοντο κάτω-
θεν των ερμαρίων»57. 

Οι μικρές υπηρέτριες αποτελούσαν ένα αρκετά διαδεδομένο φαινόμενο στα 
μεσαία και ανώτερα αστικά στρώματα της Αθήνας και του Πειραιά. Η ηλικία 
τους κυμαινόταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 10 και 20 χρόνων58. Οι 
κυριότερες περιοχές προέλευσης των υπηρετριών ήταν η Άνδρος, η Κέα και η 
Τήνος, ενώ μετά το 1879 προστέθηκαν οι Σπέτσες, η Ύδρα, το Κρανίδι, η 
Τροιζήνα, περιοχές δηλαδή που πλήγηκαν από την κρίση της ιστιοφόρου ναυτιλί-
ας, καθώς επίσης η Κρήτη και η Κοινουρία59. 

Οι συνθήκες εργασίας των μικρών κοριτσιών αλλά και των αγοριών που 
εργάζονταν στα σπίτια ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές. Σύμφωνα με τους επιθεω-
ρητές εργασίας, τα παιδιά εργάζονταν περισσότερες από δέκα ώρες την ημέρα, 
ενώ συχνά γίνονταν αντικείμενα υπερβολικής εκμετάλλευσης και απάνθρωπης 
μεταχείρισης από τους υποτιθέμενους προστάτες τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν 
προέρχονταν από απομακρυσμένες περιοχές 60. Στις μικρές υπηρέτριες ξεσπούσαν 
τα νεύρα της νοικοκυράς και «όλα τα ένστικτα των αγοριών ή και του κυρίου, 
κάτω από τη σιωπηλή σκέπη της οικογενειακής ηθικής»61. 

56. Ανώνυμος, «Η προσεχής ΧVη διεθνής διάσκεψις εργασίας», ό.π. σ.25. 
57. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού Επι-

θεωρήσεως  εργασίας  επί  της εφαρμογής των νόμων, έτος  1921, Αθήνα 1923, σ.19. 
58. Στις απογραφές οι υπηρέτριες, στην περίπτωση φυσικά που εμφανίζονταν, αναγράφο-

νταν μόνο με το μικρό τους όνομα και την ηλικία τους, χωρίς να παρέχεται άλλη πληροφορία 
σχετικά με το επώνυμο τους και τον τόπο καταγωγής τους. Πρβλ. I. Bafounis,  La formation 
d'une  ville  nouvelle,  le  Pirée  au XIXe  siècle (1835-1879),  διδακτορική διατριβή 3ου κύκλου, 
Πανεπιστήμιο Paris IV, σ.349, 351. 

59. Στο ίδιο, σ.350-351. 
60. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού..., 

ό.π. σ.16. Βλ. επίσης Λιλίκα Νάκου, «Τα εργαζόμενα παιδιά», Εργασία,  1-3-1930, σ.18. 
61. Μαρία Σβώλου, «Το εργαζόμενο παιδί», Α' Πανελλήνιον  Συνέδριον  προστασίας  μητρό-

τητος  και παιδικών ηλικιών, Αθήνα, 19-26 Οκτωβρίου 1930, σ.190. 
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Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα εμφανίστηκε μια μορφή σωματεμπο-
ρίας παιδιών από τις ορεινές επαρχίες της Κορινθίας και της Γορτυνίας. Τ α 
παιδιά αυτά εκμισθώνονταν από τους γονείς τους με ετήσιο συμβόλαιο και έναντι 
ορισμένου χρηματικού ποσού σε συμπατριώτες τους, τους λεγόμενους «μάστο-
ρες». Τα συμβόλαια δεν ήταν δυνατόν να ακυρωθούν λόγω του ανηλίκου των 
Παιδιών, γιατί στην περίπτωση αυτή ο νόμος υποστήριζε την πατρική εξουσία. 
Τ α παιδιά εργάζονταν ως «στιλβωταί υποδημάτων, εφημεριδοπώλαι και οψοκο-
μισταί. Το προϊόν της εργασίας των ώφειλαν να παραδίδουν την εσπέραν εις τον 
μάστορην. Και αλλοίμονον αν ήτο ανεπαρκές. Τα δυστυχή παιδιά υβρίζοντο 
βαναύσως, εδέρνοντο ανηλεώς, αφήνοντο νηστικά. Οι σωματέμποροι (...) επρο-
μηθεύοντο άρτον (για τα παιδιά) από το "μπαγιατομάγαζο" , το χείριστον εν 
Αθήναις είδος, το λεγόμενον χαρτζίτιο, προσφάγιον τακτικόν τοις παρέθετον 
σάπιες ελιές. Την νύκτα συνεσώρευαν τα παιδιά το εν επί του άλλου ασφυκτικώς, 
εις υπόγεια υγρά, πλήρη λάσπης» 6 2 . Το 1873 ο αριθμός των εκμισθούμενων 
παιδιών στην Αθήνα έφτανε τα 300. Στις αρχές του αιώνα, μετά τη φιλανθρωπι-
κή δράση του Συλλόγου «Παρνασσός» και την ίδρυση από αυτόν της «Σχολής 
απόρων παίδων» το 1872, το φαινόμενο είχε σχεδόν εξαλειφθεί63. Παρ' όλα αυτά, 

62. Πρβλ. Κ. Βοβολίνης, Το  χρονιχόν  του Παρνασσού,  1865-1950, Αθήνα 1951, σ.146, 
326. Για τη μυθιστορηματική μεταγραφή του φαινομένου, βλ. I. Κονδυλάκης, Οι Άθλιοι των 
Αθηνών, Αθήνα 1895, σ. 204 κ.ε. Νά πώς περιγράφει την εκμίσθωσή του από έναν μάστορα ο 
Δ. Παπούλιας από την ορεινή Αρκαδία: «1896 τον Απρίλιον, ήρθε εις τα χωριά μας ένας από τη 
Μεγαλόπολη Αθανάσιος Κοντός και εμάζεψε δώδεκα παιδιά διά την Αθήνα για λούστρους. Διά 
ένα χρόνο, με ογδόντα δραχμές το χρόνο. Μαζί με αυτά ήμουν και εγώ. Μας έβανε εις ένα κάρο 
και μας επήγε στ' Ανάπλι. Από τ' Ανάπλι μας βάνει σε ένα παπόρι και επήγαμε ε,ις τον Πειραιά 
και από κει περπατώντας στην Αθήνα. Τέλος αφού εδουλέψαμε ως λουστράκια ένα χρόνο μας 
έστειλε πάλι το αφεντικό εις το χωριό, σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε κάνει με τους γονείς 
μας. Αλλά όταν εγύρισα εις το χωριό, είχαν τα μάτια μου απονόματο και μετά με γύρισαν 
τραχώματα και σκεδόν λίγο έλειψε να μη βλέπω καθόλου». Απόσπασμα από το χειρόγραφο 
ημερολόγιο του Δημητρίου Παπούλια, μετανάστη. Ο Δ. Παπούλιας γεννήθηκε το 1884 και 
έγραψε το ημερολόγιο αυτό το 1972, σε ηλικία 88 ετών. Πέθανε το ίδιο έτος. Το ημερολόγιο 
προέρχεται από το αρχείο του Γ. Παπαδάκη, τον οποίον και ευχαριστώ. 

63. Σκοπός της σχολής είναι «η ηθική και η διανοητική ανάπτυξις των απόρων παίδων». Τα 
διδασκόμενα μαθήματα ήταν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, αρχαί ηθικής, αρχαία και νέα 
ιστορία της Ελλάδος, γεωγραφία της Ελλάδος και της Τουρκίας, και στοιχεία φυσικής ιστορίας 
και χημείας. Την περίοδο 1872-1874 από τους 228 μαθητές της σχολής απόρων παίδων, 83 
ήταν «υπηρέτες της αγοράς» (36%), 67 «στιλβωταί υποδημάτων και εφημεριδοπώλαι» (29%), 
24 σιδηρουργοί και ξυλουργοί (10,48%), 16 υπηρέτες καταστημάτων και σπιτιών, 15 λιθοξόοι, 
10 κτίστες, 8 υποδηματοποιοί, 4 ράπτες και 1 πωλητής υφασμάτων. Παράλληλα, στη σχολή 
απόρων παίδων λειτουργούσε από το 1879 και υπνωτήριο. «... Τας χειμερινάς νύκτας ο αριθμός 
των εν τω υπνωτηρίω ευρισκόντων στέγην ανήλθε μέχρι 65, τοις δε νύκτας του θέρους κατήλθε 
μέχρι 20.» Τα παιδιά που έβρισκαν καταφύγιο στο υπνωτήριο πλήρωναν 5 λεπτά για κάθε 
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πλήθος παιδιών εξακολουθούσε να απασχολείται σε πλανόδια επαγγέλματα ή 
κέντρα διασκεδάσεως64 , με αποτέλεσμα «αι οδοί των Αθηνών και των άλλων 
πόλεων να είναι πλήρεις ανηλίκων μικροπωλητών καθ' όλην την νύκταν και ιδίως 
το θέρος»65. 

Σε όλα αυτά τα ευκαιριακά ή εποχικά μικροεπαγγέλματα, όπως μικροπωλη-
τής, γκαρσόνι, λαχειοπώλης ή βοηθός καταστημάτων, τα οποία απέφεραν άμεσες 
απολαβές, απασχολούνταν κυρίως αγόρια. Τ α παιδιά αυτά προέρχονταν από 
φτωχές οικογένειες, όπου ο κανόνας για την εξασφάλιση του βίου ήταν οι πολλα-
πλές παράλληλες απασχολήσεις των μελών τους. Πρόκειται «για ένα λανθάνον 
εργατικό δυναμικό, το οποίο κινείται ακατάπαυστα από μικροεπάγγελμα σε 
μικροεπάγγελμα, από μεροκάματο σε μεροκάματο, περνώντας κατά περιόδους 
και από κάποια βιομηχανία» 66. 

5. Η  θέση  της εργασίας  στο σύστημα  των κοινωνικών αξιών:  Μορφωτικό 
επίπεδο  των εργαζόμενων  παιδιών και οι προσδοκίες  κοινωνικής ανέλιξης 

Τ α φαινόμενα που περιγράψαμε έχουν και μια άλλη σημαντική διάσταση, που 
κινείται στη σφαίρα της ιδεολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η άρθρωση των κοινωνικών 

νύκτα, ενώ το ημερήσιο κόστος παραμονής ανά άτομο ανερχόταν σε 21 λεπτά. Πρβλ. Κ. 
Βοβολίνης, ό.π. σ.74, 85, 136-137. 

64. Ανώνυμος, «Η προσεχής Χνη διεθνής διάσκεψις εργασίας», ό.π. σ.25. 
65. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, «Γενικαί εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας του 

έτους 1913», Δελτίον  του Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας,  τεύχ. 4, II Εργασία και πρόνοια, 
Δεκ. 1914, σ.172. Για τα παιδιά που απασχολούνταν σε μουσικούς θιάσους και πλανόδια 
επαγγέλματα, βλ. τις «Αθηναϊκές επιστολές» του Γρ. Ξενόπουλου «Παιδιά που κερδίζουν το 
ψωμί τους», Η  Διάπλασις των παίδων,  τ.14, αρ. 4, 23 Δεκ. 1906, σ.27, «Τα καϋμένα τα 
παιδάκια», Η  Διάπλασις...,  τ.18, αρ. 28, 11 Ιουν. 1911, σ.223, και «Τα επαγγέλματα των 
μικρών», Η  Διάπλασις...,  τ.15, αρ. 28, 7 Ιουν. 1908, σ.219. 

66. Π. Πιζάνιας, Οι φτωχοί  των πόλεων, Αθήνα 1993, σ.106. Την ίδια διαδρομή ακολουθεί 
και ο Δ. Παπούλιας: «Μετά τρεις μήνες (αφού είχε τελειώσει η εκμίσθωση του), ένας φοιτη-
τής... από ένα χωριό ονόματι Μολάους μεταξύ Μονεβασιάς και Σπάρτης, του έγραψε ο πατέρας 
του, όταν τελειώσει τις εξετάσεις και φύγει διά το χωριόν, να προσπαθήσει να πάρει δύο παιδιά, 
το ένα για τα χτήματά τους και το άλλο για το γαμπρό τους όπου είχε ένα γιοτικό (σιδεράδικο) 
εκεί... Έφυγα μαζί με ένα ξεδερφάκι μου της ίδιας ηλικίας, Γιώργος Κολοβός... με εκατό 
δραχμές το χρόνο (...) Όταν πήγα εκεί, μου λέει ο Γιώργος... πως το αφεντικό μας δεν είναι 
καλός άνθρωπος και δε θα μας δώσει τα λεπτά μας και πρέπει να φύγουμε. Εγώ πάλι είχα 
κουραστεί όλη την ημέρα με το φυσερό εις το γιοτικό και κατασταυρωθεί, του λέγω πάμε να 
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κών σχέσεων και η κίνηση που τις μεταλλάσσει διενεργείται μέσα στο πλαίσιο 
ενός συστήματος αξιών67. Έτσι, η διερεύνηση των αμοιβαίων σχέσεων που ανα-
πτύσσονται ανάμεσα στις υλικές δομές και τις ανθρώπινες νοοτροπίες συνιστά 
βασικό παράγοντα για τη μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων. 
Τη διάσταση αυτή πρέπει να την έχουμε πάντα υπόψη και στη συνέχεια, όταν θα 
ασχοληθούμε με τις μορφές της παιδικής εργασίας στη βιομηχανία. 

Η ελληνική κοινωνία, κυρίως κατά την περίοδο που εξετάζεται, χαρακτηριζό-
ταν από έλλειψη σαφών ταξικών ορίων, καθώς και από τη δυνατότητα εύκολης, 
σχετικά, κοινωνικής ανέλιξης. Για το λόγο αυτόν, ένιωθε βαθιά αποστροφή για 
τη χειρωνακτική εργασία, η οποία ερχόταν σε πλήρη αντίφαση με την κυρίαρχη 
ελπίδα για κοινωνική ένταξη στα μικροαστικά στρώματα των πόλεων. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο της Νέχς  Εφημερίδος  κατά το 1893, «...εν 
Ελλάδι, οι πλείστοι των ανδρών και πολλαί γυναίκες την εργασίαν όνειδος θεω-
ρούσι... Κοράσια ανήκοντα εις την κατωτέραν τάξιν, τα πλείστα πτωχά, εντρέ-
ποντο δυστυχώς να λέγουν ότι είναι υπηρέτριαι ή ράπτριαι... και ο αδελφός ή 
συγγενής, όστις πολλάκις την σήμερον αποφεύγει να αναγνώριση και χαιρετίση 
την εκ του εργαστηρίου της επιστρέφουσα συγγενή του, ενώ υποκλίνεται ενώπιον 
γυναικός αέργου αμφιβόλων ηθών...»68. Βέβαια η αναφορά αυτή σχετίζεται και 
με το ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού καταμερισμού των φύλων που αποδεχόταν 
η ελληνική κοινωνία δεν υπήρχε θέση για την εργασία του κοριτσιού ή της γυναί-
κας. Τα κορίτσια ή οι γυναίκες, όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, ανα-
γκάζονταν να εργαστούν για λόγους αποκλειστικά οικονομικούς. Έτσι η εικόνα 
του εργαζόμενου κοριτσιού συνιστούσε ευθεία αναφορά στην αδυναμία της οικογέ-
νειάς του να το συντηρήσει και, κατά συνέπεια, στη χαμηλή κοινωνική θέση του, 
γεγονός με αρνητική συνδήλωση στο σύστημα των αξιών, οπότε έπρεπε να απο-
φεύγεται η δημόσια δήλωση του69. Παράλληλα επικρατούσε η αντίληψη ότι η 

φύγωμε (...) Αφού κάθησα λίγο στο χωριό επήγα εις την Τρίπολη σε ένα μπακάλικο και 
μαγειρείο μαζί, χωρίς λεπτά, να τρώω μόνον, για να μάθω τη δουλειά, δηλαδή να τρίβω 
κατσαρόλες να πλένω πιάτα και να πουλάω κρασί. Να κοιμάσαι πέντε ώρες το ημερόνυχτο και 
να τρως ξύλο και πολύ ολίγο φαγητό. Τέλος με όλα αυτά εκάθησα αρκετούς μήνες, μετά έφυγα 
και επήγα εις την Αθήνα... και εργάστηκα σε μπακάλικο μέχρι το 1903 Ιούλιον... 25 Σεπτεμ-
βρίου έφυγον διά Αμερική». Ο Δ. Παπούλιας έφτασε στις ΗΠΑ το 1905, μετά από πολλές 
περιπέτειες. Απόσπασμα από το χειρόγραφο ημερολόγιο Δημητρίου Παπούλια, ό.π. 

67. G. Duby, «Κοινωνική ιστορία και ιδεολογίες των κοινωνιών», Το  Έργο της Ιστορίας, 
3 τ., μετ. Κλαίρη Μιτσοτάκη, Αθήνα 1988, σ.14. 

68. Βατία, «Πρέπει να εργαζόμεθα», Νέα  Εφημερίς,  αρ. 83, 24-3-1893, σ.5. 
69. Στο πλαίσιο της αστικής ιδεολογίας, ο νέος ρόλος της γυναίκας του αστού ήταν να 

επιδεικνύει τη δυνατότητα του συζύγου της «να την έχει αργόσχολη». Βλ. E.J. Hobsbawm, Η 
εποχή του κεφαλαίου,  ό.π. σ.357. Η μεγάλη αλλά ανεκμετάλλευτη πηγή, όσον αφορά τη μελέτη 
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μόρφωση με τη γενική της σημασία αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κοινωνική άνοδο. Έτσι κάθε ελληνική οικογένεια, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέ-
λευσης, θεωρούσε υποχρέωσή της να προσφέρει στα νεαρά μέλη της τη δυνατότη-
τα της στοιχειώδους, έστω, εκπαίδευσης70. Βέβαια οι επιλογές αυτές της οικογε-
νειακής στρατηγικής αφορούσαν περισσότερο τα αγόρια παρά τα κορίτσια. Στα 
πρώτα στηρίζονταν, άλλωστε, οι προσδοκίες για κοινωνική ανέλιξη. Αντίθετα η 
μόρφωση, ιδιαίτερα για τα κορίτσια των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, δεν 
θεωρείτο κοινωνικά απαραίτητη, αφού σε τελική ανάλυση ο ρόλος που τους 
επιφυλασσόταν μελλοντικά ήταν η ενασχόληση με το σπίτι και την ανατροφή των 
παιδιών. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι επιθεωρητές εργασίας, «ο έλλην 
πατήρ φροντίζει περισσότερον διά την ανάπτυξιν του άρρενος παρά του θήλεως, 
και ως εκ τούτου η αγραμματοσύνη είναι μεγαλυτέρα μεταξύ των γυναικών ή 
των αρρένων»71. Η κλασικού προσανατολισμού ελληνική εκπαίδευση ενίσχυσε την 
αντίληψη αυτή. Ο Εμμ. Ρέπουλης, στην προσπάθειά του να περιγράψει, έστω και 
με κάποια μονομέρεια, το πρόβλημα —εξ ου και το εμφαντικό ύφος του κειμένου 
του—, αναφέρει: «η πολιτεία είχεν εγκαταλείψη εκτός γραμμάτων την γεωργίαν, 
εκτός γραμμάτων πάσαν βιομηχανίαν... Πολλά είδη εργασίας, αν μη πάσα σω-
ματική εργασία, καθίσταντο σχεδόν άξια περιφρονήσεως εις την στρεβλουμένην 
μαθητικήν αντίληψιν, και η μεν γεωργία παριστάνετο ως βάναυσος και χυδαία 
τέχνη, ώστε να παραπέμπονται "να φυλάνε βώδια!" οι υιοί γεωργών μαθηταί, ότι 
δεν ήσαν άξιοι "να ζήσουν καλύτερα από τον πατέρα τους!", αφού δεν ήσαν άξιοι 
να αποστηθίζουν ευχερώς τους γραμματικούς κανόνας...»72. Όμως μόνο το 28% 
των αποφοίτων των ελληνικών σχολείων συνέχιζαν τήν εκπαίδευση τους. Αυτοί, 
εάν δεν σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο ή στις διάφορες στρα-
τιωτικές σχολές, «επιδίδονται εις διάφορα επαγγέλματα, εμπορικά ιδίως». Τι 
γίνεται όμως με το υπόλοιπο 72%; «Αυτοί, απόφοιτοι της πρώτης ή δευτέρας ή 
τρίτης τάξεως, μηδεμίαν εργασίαν και τέχνην διδαχθέντες, προς ουδεμίαν προπα-

του συστήματος των κυρίαρχων αξιών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, το ελληνικό θέατρο 
και ο ελληνικός κινηματογράφος, προσφέρει σειρά από παραδείγματα για το θέμα αυτό. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε το θεατρικό έργο των Α. Γιαλαμά-Κ. Πρετεντέρη, Για  μιας πεντάρας νιάτα, 
το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1966 από τον Ορέστη Λάσκο, με πρωταγωνι-
στές την Έλλη Φωτίου και τον Στέφανο Ληναίο. 

70.Όπως σημειώνει και ο Κ. Τσουκαλάς, «η υπερζήτηση για εκπαίδευση ανέκαθεν υπήρξε 
το ασφαλέστερο εφαλτήριο για κοινωνική άνοδο», βλ. Κ. Τσουκαλάς, Κράτος,  Κοινωνία, 
Εργασία  στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα 1988, σ.269. 

71. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού Επι-
θεωρήσεως  Εργασίας  επί  της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος 1921, Αθήνα 1923, σ.16. 

72. Εμμ. Ρέπουλης, Μελέτη  μετά σχεδίου  νόμου περί  μεταναστεύσεως,  Αθήνα 1912, 
σ.43-44. 
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προπαρασκευασθέντες, άγοντες ηλικίαν ήδη 12-14 χρονών, εντρεπόμενοι, κατά το 
πλείστον, να θέσουν χείρα επί του αρότρου, αν είναι υιοί γεωργών, θεωρούμενοι 
υπό των απλοϊκών γονέων ότι είναι γραμματισμένοι πλέον, ρίπτονται εις το 
πέλαγος του βίου με μόνα εφόδια τα εκ των γραμματικών των γνώσεων, επιζη-
τούντες επί τινα χρόνον θέσιν υπηρέτου ή υπαλλήλου εις οιουδήποτε είδους κατά-
στημα, έως ότου γίνουν και οι ίδιοι μικρέμποροι, παντοπώλαι ή εδωδιμοπώλαι ή 
οινοπώλαι ή καφεπώλαι.»73 

73. Στο ίδιο σ.44. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 69 αποφοίτους της σχολής απόρων 
παίδων κατά την περίοδο 1875-1879, 18 έγιναν μικρέμποροι (παντοπώλες, κρεοπώλες κ.λπ.), 
14 τεχνίτες (ξυλουργοί, στοιχειοθέτες, σιδηρουργοί), 11 γεωργοί, 7 εμποροϋπάλληλοι και υπηρέ-
τες εμπορικών, 6 συνέχισαν τις σπουδές τους (ένας στο Πολυτεχνείο) και.3 μόνο παρέμειναν 
«οψοκομιστές της αγοράς». Πρβλ. Κ. Βοβολίνης, ό.π. σ.138. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Η  παιδική εργασία  στη βιομηχανία  και τη βιοτεχνία. 
Οικονομικές  προϋποθέσεις,  κοινωνικές  στρατηγικές 

και η «μαρτυρία»  των αριθμών 

1. Το  φαινόμενο «ελληνική εκβιομηχάνιση»:  Ο θρίαμβος  της συγκυρίας 

Η εμφάνιση της βιομηχανίας στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1870 θα μπορού-
σε να χαρακτηριστεί περισσότερο επενδυτική επιλογή ορισμένων κεφαλαιούχων 
που πήραν τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής συγκυρίας, 
και λιγότερο αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας μετασχηματισμού των 
οικονομικών και κοινωνικών δομών74. 

Οι κεφαλαιούχοι  αυτοί, υιοθετώντας ως βασική αρχή την ελαχιστοποίηση του 
επιχειρηματικού κινδύνου, κατένειμαν τα κεφάλαιά τους ανάμεσα σε επενδυτικές 
δραστηριότητες, κυρίως στον τομέα του εμπορίου, σε προσοδοφόρες τοποθετή-
σεις, στη γη ή σε χρεώγραφα, σε κερδοσκοπικά χρηματιστηριακά παιχνίδια, 
ακόμη και στην αποθησαύριση πολύτιμων αντικειμένων. Για το λόγο αυτόν, 
επόμενο ήταν να αποφεύγεται —εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις— η δέσμευση 
χρημάτων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις που απαιτούσαν σημαντικές επενδύσεις 
κεφαλαίου, οι οποίες επιπλέον απέφεραν ποσοστό κέρδους μικρότερο από οποια-
δήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα, και μάλιστα είχαν μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις. 

Τα εργοστάσια που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν, 
στην πλειονότητά τους, μικρού και μεσαίου μεγέθους, με στοιχειώδη υποδομή, 
προσανατολισμένα στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών (κυρίως βαμβα-
κουργεία και αλευρόμυλοι). Όμως την εποχή εκείνη είχε ήδη σχηματιστεί μια 
βιομηχανική πόλη, ο Πειραιάς, με περισσότερα από εβδομήντα ατμοκίνητα ερ-

74. Βλ. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές  της εκβιομηχάνισης  στην Ελλάδα τον 19ο 
αιώνα, και ιδιαίτερα τις σ.347-350. 
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εργοστάσια, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση των 
Αφών Ρετσίνα, με τρία εργοστάσια που απασχολούσαν 1.500 περίπου εργάτες75. 
Ωστόσο δεν θα ήταν έγκυρο να θεωρήσουμε την εκβιομηχάνιση απλή διαδικασία 
λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Μια σειρά παραγόντων συνέβαλαν στο να 
προσλάβει το φαινόμενο την ελληνική φυσιογνωμία του. 

Καταρχάς, το κύριο χαρακτηριστικό της ενεργής ζήτησης ήταν ο κατακερμα-
τισμός της σε μικρές αγορές τοπικού ή ακόμη και συνοικιακού επιπέδου, στις 
οποίες η διαμεσολάβηση του προσωπικού στοιχείου κατείχε σημαντικό ρόλο στην 
παραγωγή και την εμπορία των αγαθών. Ο κατακερματισμός της ζήτησης συ-
ντηρούσε και αναπαρήγε τον κατακερματισμό της παραγωγής, όπως θα διαπι-
στώσουμε και στη συνέχεια76. 

Στην ύπαιθρο κυριαρχούσε η μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση, με χαρακτη-
ριστικό τη μεγάλη ελαστικότητα στην απορρόφηση των υπεράριθμων μελών της. 
Παράλληλα, απουσίαζαν φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη βίαιη 
και μαζική έξοδο αγροτικών πληθυσμών προς τις πόλεις77. Ακόμη και όταν, γύρω 
στις αρχές του 20ού αιώνα, η κρίση πλήττει την πελοποννησιακή ύπαιθρο, η 
εξωτερική μετανάστευση προσφέρεται ως διέξοδος για τα δημογραφικά πλεονά-
σματα που δημιουργούνται, τουλάχιστον μέχρι το 192178. Ό,τι όμως χαρακτη-
ρίζει την αγροτική έξοδο στην Ελλάδα είναι ο προσανατολισμός της. Ο αγρότης 
που έφτανε στην πόλη, ακόμη και αν ήταν αναγκασμένος να αναζητήσει εργασία 
στο εργοστάσιο, έβλεπε τη μισθωτή εργασία ως προσωρινή κατάσταση. Επιδίω-
ξή του ήταν η ένταξη στα μικροαστικά στρώματα και η πόλη τού πρόσφερε τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες για να επιτύχει το στόχο του. Έτσι, τις περισσό-
τερες φορές κατάφερνε να δημιουργήσει τη δική του βιοτεχνική ή εμπορική μικρο-
επιχείρηση. 

Οι παράγοντες που αναφέραμε, σε συνδυασμό με την ευνοϊκή συγκυρία της 
περιόδου 1912-1920, καθόρισαν τα όρια της βιομηχανικής ανάπτυξης στη διάρ-

75. Χριστίνα Αγριαντώνη, ό.π. σ.339-345. Για τα εργοστάσια των Αφών Ρετσίνα, βλ. 
Ανώνυμος, «Η βιομηχανία εν Πειραιεί», Νέα  Εφημερίς,  21-1-1890, σ.6. 

76. Για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα σχηματισμού εθνικής αγοράς, βλ. 
Λ. Παπαγιαννάκης, «Ζητήματα σχηματισμού εθνικής αγοράς», 37η Συνάντηση  των ερευνητών 
του Ιστορικού  Αρχείου  της ETE , Αθήνα, 24-11-1983. 

77. Βλ. Π. Πιζάνιας, «Η αγροτική παραγωγή...», Β. Παναγιωτόπουλος, «Αγροτική έξοδος 
και σχηματισμός της εργατικής δύναμης στην ελληνική πόλη», Πρακτικά  του Διεθνούς Συμπο-
σίου  Ιστορίας,  Νεοελληνική  πόλη. Οθωμανικές  κληρονομιές  και Ελληνικό Κράτος,  Αθήνα 1985, 
τ. Β', σ.521-531, Κ. Τσουκαλάς, «Η εξέλιξη των ημερομισθίων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 
Μια πρώτη προσέγγιση ενός ανοικτού προβλήματος», Ο Πολίτης,  τεύχ. 31, 1979. 

78. Το 1921 οι ΗΠΑ επιβάλλουν περιορισμούς στην είσοδο μεταναστών. Πρβλ. Γ. Χαριτά-
κης, Η  ελληνική βιομηχανία,  Αθήνα 1927, σ.55. 
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διάρκεια του Μεσοπολέμου. Οι βιομηχανικές μονάδες που δημιουργήθηκαν ήταν στην 
πλειονότητά τους εντάσεως εργασίας, και λειτουργούσαν με χαμηλή παραγωγικό-
τητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των βιομηχανικών μονάδων ήταν και η βραχυ-
βιότητά τους79. Με άλλα λόγια, η ίδια η διάρθρωση της βιομηχανίας όχι μόνο δεν 
ήταν σε θέση να αποτρέψει, αλλά αντίθετα ευνοούσε το φαινόμενο του μικροε-
παγγελματισμού80. Έτσι, δίπλα στα εργοστάσια αναπτύχθηκε πλήθος μικροερ-
γαστηρίων προσωπικού και οικογενειακού χαρακτήρα, με ελάχιστα τεχνικά μέσα 
και με μεγάλη ελαστικότητα στα έξοδα λειτουργίας81. Και οι δύο κατηγορίες 
επιχειρήσεων επιβίωναν και συμβίωναν με τη βοήθεια του υψηλού πληθωρισμού 
και της φυσικής προστασίας που είχε επιβάλλει η συγκυρία του πολέμου. 

Το 1920, σύμφωνα με τη βιομηχανική απογραφή της χρονιάς αυτής, υπήρχαν 
στην Ελλάδα 33.704 βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που απασχολούσαν 
συνολικά 146.840 άτομα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν 1-5 άτομα αποτε-
λούσαν το 91,79% του συνόλου των μονάδων και συγκέντρωναν το 57,46% των 
εργαζομένων, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν 6-25 άτομα το 6,90% και το 
18,11%, αντίστοιχα, ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερα από 26 
άτομα το 1,31% των απογραφέντων εργοστασίων και το 23,77% του εργατικού 
δυναμικού82. Η μικρασιατική καταστροφή έθεσε για πρώτη φορά τις προϋποθέ-
σεις για το σχηματισμό εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Όμως, αυτή η πολιτι-
κή συγκυρία δεν ήταν δυνατό να επιδράσει καταλυτικά στις υπάρχουσες παραγω-
γικές δομές. Η πλειονότητα των αστικών και γεωργικών πληθυσμών που εγκα-
ταστάθηκε στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα δημιούργησε πλήθος μικροεπιχει-
ρήσεων83, που είχαν ως αποτέλεσμα την «περαιτέρω κατάτμηση του καταναλωτικού 

79. Σε δείγμα 1.347 Ανωνύμων Εταιριών της Αθήνας και του Πειραιά το πρώτο μισό του 
20ού αιώνα, μόνο οι 339 είχαν διάρκεια ζωής πάνω από 26 χρόνια. Από τις υπόλοιπες, λίγο 
π α ρ α π ά ν ω από τις μισές επιβιώνουν από 1 έως 15 χρόνια. Βλ. Αλίκη Βαξεβάνογλου, Οι 
Έλληνες κεφαλαιούχοι  του 20ού αιώνα: προφίλ  κοινωνικό και οικονομικό, Αθήνα 1993, σ.36-40. 

80.Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει και ο Π. Πιζάνιας, «...οι κεφαλαιούχοι, με τον τρόπο 
που χρησιμοποιούν τη βιομηχανία, ενισχύουν την τάση φυγής των εργατών από αυτήν». Π. 
Πιζάνιας, Οι φτωχοί  των πόλεων. Η  τεχνογνωσία  της επιβίωσης  στην Ελλάδα το μεσοπόλεμο, 
σ.43. 

81. Σύμφωνα με την Χριστίνα Αγριαντώνη, τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται στα τέλη του 
προηγούμενου αιώνα με αρχές του 20ού, ως αποτέλεσμα της προστασίας που είχε επιβάλει η 
υποτίμηση της δραχμής και το νέο δασμολόγιο του 1892. Πρβλ. Χριστίνα Αγριαντώνη, ό.π. 
σ.339-345. 

82. Γ.Σ.Υ.Ε., Απογραφή των βιοτεχνικών  και βιομηχανικών  επιχειρήσεων  την 18-12-
1920, Αθήνα 1926. Βλ. και Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές  δομές και εργατικά ημερομίσθια  στην 
Ελλάδα, 1909-1936. Βιομηχανία  - βιοτεχνία,  Αθήνα 1987, σ.92. 

83. «Υπόμνημα των επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς», Τα  ελληνικά χρεώγραφα, 
1929, αρ.6, σ.5. 
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τικού κοινού, κυρίως εις βάρος του μικροεπαγγελματικού συνοικιακού κόσμου»84. 
Θα λέγαμε ότι, σε τελευταία ανάλυση, η επαγγελματική απορρόφηση των 

προσφύγων στις πόλεις συνέβαλε στη διευρυμένη αναπαραγωγή του σχήματος 
που περιγράψαμε. Προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησαν, αφενός, οι αυξημένες 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε καταναλωτικά αγαθά και, αφετέρου, το 
ευνοϊκό πλαίσιο που είχαν δημιουργήσει ο υψηλός πληθωρισμός, η συνεχής υποτί-
μηση της δραχμής και η αυστηρή προστατευτική πολιτική των κυβερνήσεων της 
εποχής 85. 

Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη στατιστική εικόνα που παρέχει η 
δεύτερη μεγάλη βιομηχανική απογραφή του 1930. Κατά τη χρονιά αυτή λειτουρ-
γούσαν 67.892 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, με συνολικό δυναμικό 
232.763 άτομα. Παρατηρούμε ότι, σε σχέση με το 1920, τα μεγέθη εμφανίζονται 
αυξημένα κατά 100% όσον αφορά τις μονάδες, ενώ μόνο κατά 58% όσον αφορά το 
προσωπικό. Παράλληλα διαπιστώνεται αύξηση, και σε σχετικούς αριθμούς, των 
μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν το 92,20% του συνόλου, σε βάρος των με-
σαίων και των μεγάλων που περιορίζονται στο 6,51% και 1,28%, αντίστοιχα. 
Αντίθετα, το ποσοστό των εργαζομένων στη μικρή βιοτεχνία μειώνεται στο 51% 
του συνόλου, στις μεσαίες μονάδες παραμένει στάσιμο στο 19%, ενώ αυξάνεται 
στο 30% το σχετικό μέγεθος των απασχολούμενων στις μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες86. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δύο απογραφές, διακρίνο-
νται, σχηματικά, δύο μεγάλες ομάδες βιομηχανικών κλάδων87. Στην πρώτη ομά-
δα περιλαμβάνονται η υφαντουργία, η βιομηχανία καπνού, η χημική βιομηχανία 
και, ως ένα σημείο, η βιομηχανία χαρτιού. Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται οι 
κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων, της μηχανουργίας, της βιομηχανίας ξύλου, της 
βυρσοδεψίας και της βιομηχανίας ενδυμάτων. 

Η πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς και 
από την παρουσία μεγάλων μονάδων. Με εξαίρεση τη χημική βιομηχανία, οι 
κλάδοι αυτοί ήταν εντάσεως εργασίας και χρησιμοποιούσαν σε μαζική κλίμακα 
τη νέου τύπου ανειδίκευτη εργασία, κυρίως τη γυναικεία. Αντίθετα, οι άνδρες 

84. Δ. Αβραμίδης, «Πρόσφυγες και επαγγελματικός πληθωρισμός», Εργασία,  τεύχ. 11, 
22-3-1930, σ.3. 

85. Βλ. Μ. Ρηγίνος, «Οι διακυμάνσεις των βιομηχανικών ημερομισθίων στην Ελλάδα, 
1912-1936», Τα  Ιστορικά,  τεύχ. 5, Ιούνιος 1986, και ειδικότερα σ.164-176. 

86. Γ.Σ.Υ.Ε., Απογραφή των καταστημάτων  των βιομηχανικών  και εμπορικών επιχειρή-
σεων ενεργηθείσα  τον Σεπτέμβριοι  του 1930, Αθήνα 1934· βλ. και Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές 
δομές...,  σ.119. 

87. Στο ίδιο σ.120-125. 
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στους κλάδους αυτούς καταλάμβαναν θέσεις ειδικευμένων εργατών ή επιστατών, 
κατά κανόνα. 

Το κοινό σημείο των κλάδων που συναποτελούν τη δεύτερη ομάδα είναι ο 
κατακερματισμός της παραγωγής σε μικρά εργαστήρια, που συμβαδίζει με την 
επιβίωση και την αναπαραγωγή των αρχαϊκών παραγωγικών δομών. Στους κλά-
δους αυτούς ο παραδοσιακά διαμορφωμένος τεχνίτης, ανεξάρτητα από το αν 
πρόκειται για τον αυτοαπασχολούμενο βιοτέχνη ή τον μισθωτό εργάτη, αποτελεί 
το ακριβότερο και αναντικατάστατο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας. Η 
σημαντικότερη μερίδα των απασχολούμενων στους κλάδους αυτούς ήταν άνδρες, 
και οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν στα μικρά βιοτεχνικά εργαστήρια. 
Εξάλλου, η μετακίνηση από το εργοστάσιο στο μικρό εργαστήριο, με άλλα λόγια 
η μετάβαση από το καθεστώς του εργάτη στο καθεστώς του μικροβιοτέχνη 
αποτελούσε συνηθισμένο φαινόμενο κατά την περίοδο που εξετάζεται. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η μηχανουργία. Ειδικότερα κατά τη δεκαετία του 
1920 ιδρύθηκαν πολλά μικρά μηχανουργεία, λεβητοποιεία ή χυτήρια, ως επί το 
πλείστον. «Τα εργαστήρια ταύτα, μη έχοντα μεγάλα γενικά έξοδα και αρκούμενα 
εις μικρά κέρδη, ευρίσκουσι συμφέρουσαν την ανάληψιν εργασίας εις τιμάς ασυμ-
φόρους εις τα μεγαλείτερα μηχανουργεία.» Επίσης, «πολλοί λεβητοποιοί τεχνί-
ται έχουν εξελιχθεί εις εργολάβους επισκευών ατμοπλοίων, άνευ εργαστηρίου 
τινός μονίμου πλην των φορητών εργαλείων. Τας εργασίας αίτινες απαιτούσι 
χρήσιν μηχανημάτων εκτελούσιν εις τα διάφορα μικρά μηχανουργεία, συμβαλλό-
μενοι με αυτά»88. 

Σύμφωνα με τη βιομηχανική απογραφή του 1920, το ποσοστό των απασχο-
λουμένων που είχαν καταγραφεί ως εργάτες στον τομέα της μεταποίησης ανερχό-
ταν στο 65,60% του συνόλου, ενώ το ποσοστό των ιδιοκτητών και των απασχο-
λούμενων μελών της οικογένειάς τους στο 30,90%89. Οι δύο αυτές βασικές ομάδες 
δεν συγκροτούν, όπως είναι φυσικό, ομοιογενή σύνολα, αλλά εμπεριέχουν σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις, που οφείλονται στη διαφορετική οργάνωση της παραγω-
γής στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, καθώς επίσης στον διαφορετικό τύπο εργα-
σιακών σχέσεων που προϋποθέτει η διάσταση αυτή. Στην ομάδα των ιδιοκτητών 
πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ εργοδοτών-διευθυντών και τεχνιτών-βιοτε-
χνών, κατόχων ενός μικροεργαστηρίου, στο οποίο αποτελούν και τον βασικότερο 
παραγωγικό συντελεστή. Επίσης, κάτω από την ένδειξη «εργάτες» συνυπάρχουν 
τόσο αυτοί που απασχολούνται στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με σύμβα-
ση μισθωτής εργασίας, όσο και οι εργαζόμενοι στις μικρές βιοτεχνίες με σχέσεις 
μη καπιταλιστικού τύπου. Το μέγεθος του «βιομηχανικού προλεταριάτου», αν 

88. Ν. Μικέλης, «Αι μηχανολογικαί της Ελλάδος βιομηχανίαι», Αρχιμήδης,  αρ. 4, Απρ. 
1924, σ.32. 

89. Γ.Σ.Υ.Ε., Απογραφή των βιοτεχνικών...  1920· βλ. και Μ. Ρηγίνος, ό.π. σ.128. 
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υποθέσουμε ότι σε αυτό περιλαμβάνονται οι εργάτες των επιχειρήσεων με περισ-
σότερα από 5 άτομα, αντιστοιχεί στο 35,92% των απασχολούμενων στο δευτε-
ρογενή τομέα. Το αντίστοιχο ποσοστό των «εργατών» που εργάζονται στα μι-
κροεργαστήρια μέχρι 5 ατόμων είναι 51,80%. Τέλος, το 62% του συνολικού 
ανδρικού δυναμικού απασχολείται στη μικρή βιοτεχνία 90. Τα στοιχεία της βιομη-
χανικής απογραφής του 1930 εμφανίζουν μικρή πτώση του ποσοστού της εξαρ-
τημένης εργασίας, που αντιστοιχεί πλέον στο 62,92% του συνόλου υπέρ των 
ιδιοκτητών, που φτάνουν έτσι στο 33,58% των απασχολούμενων στον τομέα της 
μεταποίησης91. Το σημαντικό ποσοστό που εντάσσεται στη μικρή βιοτεχνία, 
μέσα από σχέσεις μαθητείας, συνεργασίας ή ακόμη με σχέσεις που απορρέουν 
από μηχανισμούς οικογενειακής αλληλεγγύης, όπως η απλήρωτη οικογενειακή 
εργασία, μπορεί να χαρακτηριστεί εν δυνάμει εργατικό δυναμικό, το οποίο σε μια 
άλλου τύπου αναπτυξιακή διαδικασία θα έτεινε να απορροφηθεί από την αγορά 
εργασίας. Από την άλλη πλευρά όμως, η αναζήτηση απασχόλησης στο εργοστά-
σιο συνιστά εναλλακτική λύση για τον μικροβιοτέχνη και τα μέλη της οικογένειάς 
του, σε περιόδους εποχιακής δυσπραγίας. Σε τελευταία ανάλυση, θα υποστηρί-
ζαμε ότι η μισθωτή εργασία δεν αποτελεί μόνιμη κατάσταση. Έτσι ο εργάτης 
μεταπηδά από τον ένα κλάδο της βιομηχανίας στον άλλο και συχνά από τη 
βιομηχανία στη γεωργία, και αντίστροφα92, «έως ότου μετά από διάστημα 10-15 
χρονών σχηματίζει μικρόν κεφάλαιον, οπότε αποχωρεί εκ του εργοστασίου και 
ανοίγει κανένα μικρόν παντοπωλείο, λαχανοπωλείο ή εμπορικόν»93. Αυτή η 
επαγγελματική κινητικότητα καθορίζει και την ταξική ρευστότητα της ελληνικής 
κοινωνίας. Πρόκειται, δηλαδή, για μια κοινωνία με ασαφή ταξική οροθέτηση, που 
χαρακτηρίζεται από τις πολλαπλές απασχολήσεις των μελών της και αντιμετω-
πίζει τη χειρωνακτική εργασία, ιδιαίτερα με τη μισθωτή της μορφή, ως απαξία. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαγράφονται και οι βασικές συνιστώσες 
που διαμορφώνουν τη ζήτηση για παιδικό εργατικό δυναμικό στον τομέα της 
βιομηχανίας και της βιοτεχνίας. Η πρώτη αφορά τη ζήτηση που προέρχεται από 
τους κλάδους όπου κυριαρχούν οι μεγάλες μονάδες παραγωγής, όπως είναι, πρω-
τίστως, η υφαντουργία, η βιομηχανία καπνού και η χημική βιομηχανία και, κατά 
δεύτερο λόγο, η βιομηχανία χαρτιού. Πρόκειται για ζήτηση ανειδίκευτου εργατι-
κού δυναμικού, άμεσα παραγωγικού, που αμείβεται με την είσοδο του στο εργο-
στάσιο. Η ζήτηση αυτή που δημιουργεί ο σχετικός εκμηχανισμός του εργασιακού 

90. Μ. Ρηγίνος, ό.π. σ.128. 
91. Γ.Σ.Υ.Ε., Απογραφή των καταστημάτων...  1930, ό.π.- βλ. και Μ. Ρηγίνος, ό.π. σ.131. 
92. Ανώνυμος, «Η ελληνική αντιπροσωπεία εις την διεθνή διάσκεψιν εργασίας», Βιομηχανι-

κή και βιοτεχνική  επιθεώρησις,  1919, σ.328. 
93. Ανώνυμος, «Οι ηλικιωμένοι εργάται», Βιομηχανική...,  1919, σ.301. 
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χώρου καλύπτεται μέσα από τους μηχανισμούς της αγοράς εργασίας. Η δεύτερη 
συνιστώσα της ζήτησης για παιδική εργασία αφορά τη ζήτηση που προέρχεται 
από τους παραδοσιακούς, θα λέγαμε, κλάδους, στους οποίους κυριαρχούν τα 
μικρά βιοτεχνικά εργαστήρια. Πρόκειται για εργατικό δυναμικό το οποίο, για να 
μπορέσει να καταστεί παραγωγικό στο πλαίσιο της συγκεκριμένης τεχνικής οργά-
νωσης εργασίας, έπρεπε να περάσει από μακρόχρονη περίοδο μαθητείας, στη 
διάρκεια της οποίας λάμβανε ως αμοιβή την εκμάθηση της τέχνης, που συμπλη-
ρωνόταν με υποτυπώδες χρηματικό μισθό και ίσως με ορισμένες παροχές σε 
είδος, όπως διατροφή και στέγη. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί συνδύαζε την εργα-
σία με την παραδοσιακού τύπου εκπαίδευση, προσβλέποντας σε μια επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία ως ειδικευμένου τεχνίτη, και στην καλύτερη, αλλά όχι σπάνια, 
περίπτωση, ως βιοτέχνη. Με άλλα λόγια, έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές 
μορφές ζήτησης εργασίας, που οδηγούσαν σε διαφορετικού τύπου μορφές απασχό-
λησης, με διαφορετικές προοπτικές. Η ύπαρξη αυτής της διπλής δυνατότητας, 
όσον αφορά τις μορφές παιδικής απασχόλησης, επέβαλε την ύπαρξη διαφορετικών 
στρατηγικών από την πλευρά της προσφοράς παιδικής εργασίας, οι οποίες δια-
μορφώνονταν στο επίπεδο της οικογένειας και οδηγούσαν στην επιλογή της μιας 
ή της άλλης μορφής απασχόλησης. 

2. Η  προσφορά της παιδικής εργασίας.  Ηλικία  και λόγοι ένταξης  των 
παιδιών στην παραγωγή 

Η προσφορά της παιδικής εργασίας ή, αλλιώς, η απόφαση για την αναζήτηση 
απασχόλησης του παιδιού δεν εξαρτιόταν στις πέρισσότερες περιπτώσεις από το 
ίδιο το παιδί, αλλά διαμορφωνόταν στο πλαίσιο της οικογένειας, ανάλογα με τις 
ανάγκες ή τις κοινωνικές επιδιώξεις αυτής. Η οικονομική ανέχεια της οικογένειας 
ήταν ο πρώτος λόγος που ανάγκαζε το παιδί να αναζητήσει εργασία. Στην 
περίπτωση αυτή, η απασχόληση έπρεπε να έχει άμεση χρηματική απόδοση. 
Έτσι τα «άτεχνα» επαγγέλματα94 προσέλκυαν κυρίως τα παιδιά των φτωχότε-
ρων στρωμάτων. «Ο πτωχός βιοπαλαιστής, ο μη δυνάμενος να συντηρήση τα 
τέκνα του ίνα περατώσουν την 5ην και 6ην του δημοτικού σχολείου, άμα φθάσουν 
το 12ον έτος της ηλικίας των, αναγκάζεται ακουσίως να αναζητήση οιονδήποτε 
επάγγελμα ίνα απασχόληση αυτά...» Οι οικονομικές ανάγκες τον υποχρεώνουν 
«να προτίμηση το αμέσως επικερδέστερον (επάγγελμα), παραβλέπων το κοπιώ-
δες και ανθυγιεινόν τούτου και καταδικάζων χάριν του κέρδους των πρώτων 

94. Μαρία Σβώλου, «Η ελληνίδα εργάτρια», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 7, Φεβρουάρι-
ος 1924, σ.3. 
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χρόνων το μέλλον του τέκνου του, το οποίον ούτω ουδέποτε γίνεται τεχνίτης» 95. 
Ο δεύτερος σημαντικός λόγος που οδηγούσε το παιδί να εργαστεί εγγράφεται 

στο πλαίσιο των παραδοσιακών οικογενειακών στρατηγικών για την επαγγελμα-
τική αποκατάσταση των νεαρών μελών τους, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατώ-
τερης τεχνικής εκπαίδευσης. Οι γονείς έστελναν τα παιδιά τους στο εργαστήριο 
για να μάθουν μια τέχνη και να δρομολογήσουν με τον τρόπο αυτό την επαγγελ-
ματική τους αποκατάσταση. Επίσης η συγγενική αλληλεγγύη υποχρέωνε πολλές 
φορές το παιδί να εργάζεται στο εργαστήριο του πατέρα του, σε εποχιακή ή 
μόνιμη βάση, χωρίς ή με ελάχιστη χρηματική αμοιβή. Θα λέγαμε ότι το ίδιο 
περίπου σχήμα που περιγράφεται εδώ συναντάται και στην περίπτωση της υπαί-
θρου, όπου η ζήτηση και η προσφορά εργασίας δημιουργούνται μέσα στην ίδια την 
οικογένεια, με τη στενότερη ή την ευρύτερη έννοιά της, ανάλογα με τις ανάγκες 
και τις δυνατότητες των μελών της. 

Οι αποφάσεις αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν τα αγόρια, 
που αντιπροσώπευαν τους κυριότερους φορείς των οικογενειακών προσδοκιών για 
κοινωνική άνοδο. Αλλωστε, σύμφωνα με το κυρίαρχο σύστημα κοινωνικών αξι-
ών, τα νεαρά αρσενικά μέλη έπρεπε να είναι σε θέση να αναλάβουν τη συντήρηση 
της μελλοντικής τους οικογένειας. Αντίθετα, τα κορίτσια ήταν προορισμένα να 
παντρευτούν και να γίνουν σύζυγοι, μητέρες και νοικοκυρές96. Έτσι το κορίτσι, 
που τις περισσότερες φορές αναγκαζόταν να εργαστεί για καθαρά οικονομικούς 
λόγους, έπρεπε να καταστεί άμεσα και πλήρως «εκμεταλλεύσιμο» κατά τη διάρ-
κεια της μικρής επαγγελματικής ζωής του, που τελείωνε με το γάμο. Για το λόγο 
αυτόν, το βιομηχανικό εργοστάσιο αποτελούσε την πρώτη επιλογή για αναζήτη-
ση απασχόλησης. Το γεγονός αυτό σημαίνει, ενδεχομένως, ότι το κορίτσι έπρεπε 
να αρχίζει να εργάζεται σε μικρότερη ηλικία από το αγόρι, και, κατά συνέπεια, 
σε βάρος της φοίτησής του στο δημοτικό σχολείο. Άλλωστε η εκπαίδευση του 
κοριτσιού δεν αναγνωριζόταν ως αξία και άρα δεν θεωρείτο αναγκαία από τα 
φτωχά στρώματα, σε αντίθεση πάντα με το αγόρι που, κατά την «κοινή συνείδη-
ση», όφειλε να συμπληρώσει έστω τις στοιχειώδεις σπουδές του, ανεξάρτητα από 
τις οικονομικές συνθήκες της οικογένειας. 

Ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ανήλικα κορίτσια που δεν είχαν 
συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους δούλευαν σε εργαστήρια ραφής γυναι-
κείων φορεμάτων και καπέλων. Αυτά όμως «έχουσι λάβει την δημοτικήν εκπαί-

95. I. Αναπλιώτης, «Επαγγελματική εκπαίδευσις», Η  Εμπορεία,  αρ.122, 11-6-1922, σ.3. 
96.'0πως σημειώνει και ο E. Hobsbawm, «η γυναίκα όταν παντρευτεί ανήκει στην εργατική 

τάξη όχι ως εργάτρια, αλλά ως σύζυγος, μητέρα και νοικοκυρά εργατών», πρβλ. E.J. Hobs-
bawm, Worlds  of  labor,  Λονδίνο 1984, σ.94. Βλ. επίσης Elizabeth Roberts, Women's  work 
(1840-1940),  Λονδίνο 1988, σ.15-17. 

www.24grammata.com



εκπαίδευσιν και ήδη επεδόθησαν εις την εκμάθησιν βιοποριστικού επαγγέλματος»97. 
Αρκετά από τα κορίτσια αυτά «έχουσιν ικανώς ευπόρους γονείς, έχουσιν ιδίαν 
οικίαν, έχουσι κτήματα, αλλ' αι μητέρες των τας στέλλουν εις καλήν τινα μοδί-
στρα διά να γίνουν οικοκυραί, να μάθουν να κόπτουν και να ράπτουν... να προσθέ-
σουν και κάτι τι εις την προίκαν των, να γίνουν επιδέξιαι, να εξυπνήσουν. Θεωρού-
σι το ραπτικόν κατάστημα ως πρακτικόν τι κοινωνικόν σχολείον»98. Όμως, όπως 
παρατηρεί και η επιθεωρήτρια εργασίας Μ. Σβώλου, «η αναλογία των ανηλίκων 
κοριτσιών είναι υψηλή στα εργοστάσια κυτιοποιίας και στα ραφεία ανδρικών 
ενδυμάτων, όπου τα κορίτσια χρησιμοποιούνται σε βοηθητικές εργασίες, ενώ 
αντίθετα η αναλογία είναι χαμηλή στα εργαστήρια γυναικείων φορεμάτων, επει-
δή το επάγγελμα αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, θέλει μακρόχρονη μαθητεία και η 
εργάτρια πληρώνεται γλίσχρα ώσπου να τελειοποιηθεί»99. 

Σε τελευταία ανάλυση, θα υποστηρίζαμε ότι οι διαφορετικές λογικές που 
κυριαρχούσαν στις αποφάσεις της οικογένειας για την απασχόληση των αγοριών 
και των κοριτσιών καθορίζονταν από την κυρίαρχη αντίληψη σχετικά με τις 
σχέσεις των δύο φύλων και των ρόλων που καλούνταν να λάβουν στην κοινωνία. 

Η παιδική εργασία είχε και μια εποχική διάσταση. Όπως σημειώνουν οι 
εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας, πολλοί μαθητές και μαθήτριες του δημοτι-
κού απασχολούνταν κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών σε κυτιοποι-
εία, κεραμοποιεία και άλλα μικροεργαστήρια. Αυτά «εργάζονται ως επί το πλεί-
στον εις τα εργαστήρια του πατρός των ή εν γένει της οικογενείας των, από της 
διακοπής μέχρι της ενάρξεως των σχολείων» 100. 

Με τη δημιουργία των πρώτων βιομηχανικών εργοστασίων, κατά τη δεκαε-
τία του 1870, η ηλικία εισόδου των νεαρών εργατριών στο εργοστάσιο υπολογίζεται 

97. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις  και πεπραγμένα 
σώματος  επιθεωρήσεως  εργασίας  επί  της εφαρμογής των εργατικών νόμων και των συνθηκών 
εργασίας  εν Ελλάδι κατά το 1933, Αθήνα 1935 , σ.53. 

98. Α. Κουρτίδης, «Αι εργάτιδες των Αθηνών», Εστία,  αρ. 405, 2-10-1883, σ.632-633. 
Ήδη από το 1855 στη σχολή του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου τα νεαρά κορίτσια διδάσκονταν 
τις «γυναικείες τέχνες» που έπρεπε να γνωρίζει μια καλή νοικοκυρά της μεσαίας τάξης, όπως 
ραπτική, υφαντική, κέντημα, μαγειρική κ.ά. Πρβλ. Lydia Sapounakis-Drakakis, La Grèce urbaine 
et rurale  (1835-1875): consommations  et revenus, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Paris I, 
Παρίσι 1989, σ.141. Η πρακτική αυτή ήταν πολύ συνηθισμένη στις προβιομηχανικές κοινωνίες 
της Ευρώπης. Για παράδειγμα, στη Γαλλία του 15ου αιώνα κόρες δικηγόρων, εμπόρων και 
άλλων αστών επαγγελματιών μαθήτευαν δίπλα σε ράπτριες, όχι για να εξασκήσουν την τέχνη, 
αλλά για να έχουν μια ασχολία και να αποφεύγουν έτσι την τεμπελιά. Βλ. Η. Hauser, Ouvriers 
du temps passé  (XVe-XV Ι e siècles),  Παρίσι 1899, σ.35. 

99. Μαρία Σβώλου, ό.π. σ.3. 
100. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσεις...  1933, σ.20, 53-54. 
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ζεται στα 12-14 χρόνια, ενώ αργότερα το όριο αυτό μειώνεται101. Στο κλωστήριο 
του Λυγινού «είναι τόσον παρήγορον το θέαμα των εργαζομένων αυτών εκεί 
μικρών ονταρίων, ων το ανάστημα μόλις υπερβαίνει το μέγεθος των ατράκτων 
ους μετά τόσης δεξιοτεχνίας χειρίζονται...» 102. Σύμφωνα, εξάλλου, με μια έκθεση 
του γάλλου πρόξενου στον Πειραιά το 1891, τα κορίτσια έμπαιναν στα εργοστά-
σια σε ηλικία 10 χρόνων103. Το εργοστάσιο κατασκευής παιγνιοχάρτων του 
Ασπιώτη στην Κέρκυρα απασχολούσε το 1887 κορίτσια ηλικίας 8 χρόνων104. 

Ο Percy Martin το 1910 αναφέρει ότι σε πολλά εργοστάσια, και ειδικότερα 
στη Θεσσαλία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία, εργάζονταν αγόρια ηλικίας 8-10 
χρόνων και κορίτσια 6-7 χρόνων. Προσθέτει επίσης ότι «τα πενιχρά ημερομίσθιά 
τους, που κυμαίνονταν από 50 λεπτά έως 1 δραχμή, γίνονται δεκτά με ανακούφι-
ση γιατί συνέβαλλαν έστω και λίγο στα περιορισμένα έσοδα της οικογένειάς 
τους»105. Τα αρτοποιεία απασχολούσαν, ως μαθητευόμενους και υπηρέτες, παι-
διά, αγόρια κυρίως, 12-15 χρόνων106. Στις οικοδομές εργάζονταν ως μαθητευόμε-
νοι αγόρια ηλικίας 11-13 χρόνων, με πρώτο εβδομαδιαίο μισθό 2 δραχμές 107. Οι 
εργάτες βυρσοδέψες, λόγω του χαμηλού ημερομισθίου τους, αναγκάζονταν να 
εισάγουν τα παιδιά τους από πολύ νεαρή ηλικία (πολλές φορές από 10 χρόνων) 
στα βυρσοδεψεία. «Οι δε εργοδόται ευρίσκουν συμφέρουσαν την πρόσληψιν τοιού-
των αρχαρίων, διά τους οποίους παρέχουν εξευτελιστικόν ημερομίσθιον 1 δραχ-
μής ή και κατώτερον, προοδεύοντες δε ούτοι καταλαμβάνουν τας θέσεις των 
ενηλίκων εργατών, οι οποίοι ακολούθως αποβάλλονται της εργασίας.»108 Η συ-
γκυρία των πολέμων την περίοδο 1912-1922 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
προσφοράς παιδικής εργασίας που κατευθυνόταν στα εργοστάσια. Οι λόγοι που 
υποχρέωναν τα ανήλικα παιδιά, πολλές φορές κάτω των 14 χρόνων, να αναζητή-
σουν δουλειά ήταν η οικονομική ανέχεια των οικογενειών τους, λόγω των συχνών 
επιστρατεύσεων και της μακρόχρονης στράτευσης. «Ως αναφέρεται εις όλας τας 
εκθέβεις του προσωπικού της επιθεωρήσεως εργασίας, από του 1917 μέχρι σήμε-
ρον ο αριθμός των εν τη βιομηχανία και βιοτεχνία απασχολουμένων ανηλίκων 
αμφοτέρων των φύλων διαρκώς αυξάνει και αι αφορμαί είναι ευνόητοι. Η πολεμική 

101. I. Bafounis,  La formation  d'une  ville  nouvelle,  le  Pirée  au XIXe  siècle  (1835-1879), 
διδακτορική διατριβή 3ου κύκλου, Πανεπιστήμιο Paris IV, Παρίσι 1986, σ.355. 

102. Νέα  Εφημερίς,  31-10-1889, τεύχ. 304, σ.7. 
103. Στο ίδιο. 
104. Μ. Μητσάκης, «Εν βιομηχανικόν κατάστημα», Εστία,  αρ. 587, 29-3-1887, σ.203. 
105. Martin Percy, La Grèce Nouvelle,  Παρίσι 1911, σ.179. 
106. Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των 

Ελλήνων, Αθήνα 191, σ.6. 
107. Στο ίδιο σ.12. 
108. Στο ίδιο σ.20. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανομή  των  εργατριών  στα  κλωστοϋφαντουργεία  του Πειραιά 
κατά  ηλικίες,  1921 

Ηλικία Αριθμός  εργατριών % συνόλου 

12 χρονών 44 2,26 
12-14 149 7,64 

15-18 756 38,79 

18-22 552 28,32 

22 + 448 22,99 

Σύνολο 1.949 100,00 

ΠΗΓΗ: ΥΕΟ, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού 
επιθεωρήσεως  εργασίας  επί  της  εφαρμογής  των  εργατικών  νόμων.  Έτος  1921, Αθήνα 1923, σ.82 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Διάρκεια  σε  έτη Αριθμός  εργατριών % συνόλου 

έως  1 261 13,39 

1-3 249 12,78 

3-5 446 22,88 

5-10 414 21,24 

10-15 294 15,08 

15 + 285 14,62 

Σύνολο 1.949 100,00 

ΠΗΓΗ:ό.π. 

Διάρκεια  απασχόλησης  των  εργατριών  στα  κλωστοϋφαντουργεία 
του Πειραιά,  1921 
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κή περίοδος επέφερεν την αύξησιν των ειδών διατροφής, ενδυμασίας, ενοικίου, 
θερμάνσεως, φωτισμού, ιατρικής περιθάλψεως, το ημερομίσθιον του προστάτου 
της οικογενείας ανήλθεν, αλλά όχι τόσον ώστε να είναι δυνατόν να επαρκή εις την 
πληρωμήν όλης της απαιτουμένης δαπάνης προς συντήρησιν της πολυμελούς 
οικογένειάς του. Η χήρα μητέρα, ήτις πριν, ίσως διά της ατομικής και τίνος 
τέκνου της εργασίας, επήρκει προς συντήρησιν των μικροτέρων, δεν επαρκεί πλέ-
ον, και ο ένας και ο άλλος αναγκάζονται να απασχολήσουν και τα ανήλικά των. 
Το ίδιο πράττει η σύζυγος του στρατιώτου του μετώπου, η χήρα τούτου μητέρα, 
η χήρα του στρατιώτου, ο πρόσφυξ της Ιωνίας, του Πόντου, της Ρωσίας...»109 

Από έρευνα της Επιθεώρησης Εργασίας της Αθήνας, το 1921, διαπιστώθηκε 
ότι από τα 97 ανήλικα παιδιά και των δύο φύλων ηλικίας κάτω των 12 χρόνων 
που εργάζονταν σε βιομηχανικά εργοστάσια της Αθήνας, τα 85 ήταν ορφανά από 
πατέρα ή μητέρα ή και από τους δύο γονείς. Τα υπόλοιπα ανήκαν σε οικογένειες 
όπου ο πατέρας ήταν ασθενής ή ανίκανος για συνεχή εργασία ή τέλος εξασκούσε 
«ανάξιον λόγου και άτεχνον επάγγελμα, όπως π.χ. μικροπωλητής»110. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά η επόπτρια Αννα Μακροπούλου: «Εσημείωσα πε-
ρίπτωσιν καθ' ην δύο ανήλικα, το εν άρρεν ηλικίας 10 χρονών και το έτερον θήλυ 
12 χρονών, εργάζονται διά να διαθρέψουν τυφλόν πατέρα και μικρότερα αδέλ-
φια...»111. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε την ίδια χρονιά 
για την κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, προκύπτει ότι το 10% των εργατριών 
είχε ηλικία μικρότερη των 14 χρόνων, ενώ μόνο το 19,92% ήταν πάνω από 22 
χρόνων (βλ. Πίνακα 1). Επίσης το 24% των εργατριών είχε ορφανέψει από 
πατέρα, το 9% από μητέρα και το 8% και από τους δύο γονείς. Το ημερομίσθιο 
των εργατριών αυτών ήταν η μοναδική πηγή εισοδήματος της οικογένειάς τους. 
Παράλληλα, οι περισσότερες μη ορφανές εργάτριες, που αποτελούσαν το 39% 
του συνόλου, ανήκαν σε πολυμελείς οικογένειες με 6 έως 10 και καμιά φορά 12 
και 14 άτομα. Από τους γονείς, «οι πλείστοι, μέθυσοι όντες, σπαταλώσι τα 
πάντα εις οινοπνευματώδη ποτά και οι μητέρες των ατυχών τούτων υπάρξεων 
αναγκάζονται να ρίπτωσι ταύτας εις τον αγώνα της βιοπάλης από πολύ μικράς 
ηλικίας, διά ν' ανακουφισθώσιν εις τας δαπάνας και ν' αναπληρώσωσιν ό,τι η 
σπατάλη του συζύγου αφίνει κενόν»112. Από τις 756 εργάτριες ηλικίας 14-18 

109. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού 
Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της εφαρμογής των εργατικών νόμων, έτος  1921, Αθήνα 1923, 
σ.14. Βλ. και Α. Μπεναρόγια, «Επαγγελματικός αγών του ελληνικού προλεταριάτου», Η 
πρώτη σταδιοδρομία  του ελληνικού προλεταριάτου,  Αθήνα 1975, σ.212. 

110. Στο ίδιο σ.66. 
111 Άννα Μακροπούλου, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», Ο Αγώνας της 

Γυναίκας,  τεύχ. 50-51, Αύγ. 1927, σ.3. 
112. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσεις...  1921, σ.83. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Α 

Άνδρες  εργαζόμενοι  στη  βιομηχανία/βιοτεχνία  της  Αθήνας,  1926 

Κλάδοι Αριθμός 
επιχ/σεων 

Σύνολο 
εργατών 

Εργάτες 
12-13 χρ. 

% 
συνόλου 

Εργάτες 
14-18 χρ. 

% 
συνόλου 

Κλωστ., Υφαντήρια 35 902 78 8,65 163 18,07 

Μεταξουργεία 12 295 67 22,71 74 25,08 

Ταπητουργεία 55 201 - - - -

Καλτσ/εία, Φανελ/εία 37 75 2 2,67 3 · 4,00 
Πιλοποιεία 27 258 12 4,65 56 21,71 
Κυτιοποιεία 51 275 67 24,36 41 14,91 

Σύνολο 217 2.006 226 11,27 337 16,80 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Μηνιαίον  στατιστικόν  δελτίον,  1930 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Β 

Γυναίκες  εργαζόμενες  στη  Βιομηχανία  /  βιοτεχνία  της  Αθήνας,  1926 

Κλάδοι Αριθμός Σύνολο Εργάτριες % Εργάτριες % 
επιχ/σεων εργατριών 12-13 χρ. συνόλου 14-18χρ. συνόλου 

Κλωστ., Υφαντήρια 35 3.977 504 12,67 1.314 33,04 

Μεταξουργεία 12 1.986 315 15,86 884 44,51 

Ταπητουργεία 55 5.447 921 16,91 1.796 32,97 
Καλτσ/εία, Φανελ/εία 37 1.151 62 5,39 181 15,73 
Πιλοποιεία 27 777 67 8,62 290 37,32 
Κυτιοποιεία 51 1.677 507 30,23 651 38,82 

Σύνολο 217 15.015 2.376 15,82 5.116 34,07 

ΠΗΓΗ: ό .π . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Οικογενειακή  κατάσταση  εργατριών  στη  Βιομηχανία,  1926 

Κλάδοι Σύνολο Χήρες % Έγγαμες % Με γονείς  % Χωρίς % Χωρίς % 
εργατ. συν. συν. συν. γονείς συν. πατέρα συν. 

Κλωστοϋφαντ. 3.997 384 9,63 464 11,67 953 23,96 963 24,21 1.214 30,53 

Μεταξουργεία 1.986 322 16,21 93 4,68 658 33,13 187 9,42 726 36,56 

Ταπητουργεία 5.447 1.247 22,89 426 7,82 548 10,06 1.217 22,34 2.009 36,88 

Καλτσοποιεία 1.151 92 7,99 21 1,82 266 23,11 395 34,32 377 32,75 

Πιλοποιεία 777 60 7,72 45 5,79 276 35,52 81 10,42 315 40,54 

Κυτιοποιεία 1.677 37 2,21 5 0,30 .655 39,06 168 10,02 812 48,42 

Σύνολο 15.015 2.141 14,26 1.054 7,02 3.356 22,35 3.011 20,05 5.453 36,32 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Μηνιαίον  Στατιστικόν  Δελτίσν,  Ιαν.  -Δεκ.  1930, σ. 58 

ΣΧΗΜΑ 1 

Οικογενειακή  κατάσταση  δείγματος  15.015 εργατριών,  1926 

ΧΗΡΕΣ ΕΓΓΑΜΕΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΕΡΑ 
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χρόνων, οι 417 εργάζονταν ένα έως τρία χρόνια και οι υπόλοιπες τρία έως πέντε 
χρόνια. Η μέση ηλικία εισόδου των εργατριών στο εργοστάσιο ήταν τα 10-12 
χρόνια, ενώ είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου το κορίτσι αναγκαζόταν να εργα-
στεί από την ηλικία των 7-8 χρόνων113. 

Η παρουσία μεταξύ των προσφύγων της Μικράς Ασίας μεγάλου αριθμού 
παιδιών ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς συνέβαλε στην όξυνση 
του φαινομένου της εργασίας των παιδιών114. Ο τμηματάρχης στο Γραφείο Ερ-
γασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Α. Tixier, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
Ακρόπολις  της 21-9-1929 αναφέρει: «Εκείνο το οποίον μου επροξένησε οδυνηρο-
τάτην κυριολεκτικώς εντύπωσιν, όταν επεσκέφθην τα ελληνικά εργοστάσια, είναι 
ο μέγας αριθμός τών εις αυτά εργαζομένων ανηλίκων ηλικίας 9-11 χρονών, τα 
οποία χρησιμοποιούνται εις τας πλέον δυσκόλους εργασίας, πληρωνόμενα 8-10 
και 12 δραχμάς ημερησίως! Μου εδόθη η εξήγησις ότι πρόκειται περί ορφανών, 
προσφύγων ως επί το πλείστον, και ότι πρέπει να εργάζονται διά να ζήσουν... Τα 
ανήλικα αυτά αμφοτέρων των φύλων, εργαζόμενα υπό δυσμενεστάτας συνθήκας, 
11 πολλάκις ώρας το ημερονύκτιον, εξασθενίζουν, η ανάπτυξίς των σταματά και 
εις το τέλος γίνονται φυματικά»115. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το 1926 σε βιομηχανίες και βιοτε-
χνίες της Αθήνας και του Πειραιά η Επιθεώρηση Εργασίας (Πίνακες 3α, 3β), 
μεταξύ των 17.021 εργαζομένων (2.006 ανδρών και 15.015 γυναικών) υπήρχαν 
226 αγόρια και 2.309 κορίτσια ηλικίας 9-13 χρόνων. Από τον Πίνακα 4 (βλ. 
επίσης σχ. 1), συνάγεται ότι τα κορίτσια που αναγκάζονταν να εργαστούν ήταν 
στη συντριπτική τους πλειονότητα ορφανά, είτε από πατέρα είτε και από τους 
δύο γονείς. Τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης ορφανών εμφανίζονται στα 
καλτσοποιεία (67,07%), στα ταπητουργεία (59,22%) και στα κυτιοποιεία 
(58,42%). Στα κυτιοποιεία τα ποσοστά των ανήλικων παιδιών ήταν υψηλότερα 
από τους υπόλοιπους κλάδους, επειδή η εργασία δεν απαιτούσε μαθητεία και 
απέφερε ημερομίσθιο με την είσοδο στο εργοστάσιο, γεγονός που σε άλλα επαγ-
γέλματα ήταν εφικτό μετά από δύο έως τρία χρόνια μαθητείας116. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι από τα 574 εργαζόμενα παιδιά και των δύο φύλων ηλικίας κάτω 

113. Στο ίδιο. 
114. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, «Les conditions de travail des salariés de l'industrie et 

du commerce et leurs consequences au poit de vue sanitaire», Αρχείο  Βενιζέλου,  φάκ. 68, σ.2. 
Σύμφωνα με μια πρώτη επίσημη στατιστική της 15ης Δεκ. 1922, τα παιδιά, οι γυναίκες και οι 
γέροι αποτελούσαν το 85% του ελληνικού πληθυσμού των προσφύγων. Πρβλ. Ανώνυμος, «Οι 
πρόσφυγες εν Ελλάδι», Πλούτος,  αρ. 380/381, 30-12-1922, σ.298. 

115. Πρβλ. Γ. Κορδάτος, Εισαγωγή εις την ιστορίαν  της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας, 
Αθήνα 1977, σ.82. 

116. Άννα Μακροπούλου, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», ό.π. σ.3. 
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των 13 χρόνων, τα 398 (69,34%) ήταν ορφανά από πατέρα ή και από τους δύο 
γονείς117. Όπως ήταν φυσικό, το ημερομίσθιο των παιδιών αυτών συνιστούσε 
βασικό μέρος του οικογενειακού εισοδήματος. Στα ταπητουργεία υπήρχαν 921 
(17%) κορίτσια ηλικίας 7-13 χρόνων, τα οποία εργάζονταν μαζί με τις χήρες 
μητέρες τους118. Στα μεταξουργεία, από τα 67 αγόρια και τα 315 κορίτσια 
ηλικίας 9-13 χρόνων, τα 244 ανήκαν «εις απορφανισθείσας οικογενείας και εργά-
ζονται διά να προσπορισθώσι τον ίδιον άρτον και πολύ συχνά της χηρός μητρός 
τους και των άλλων μελών της οικογενείας των». Επίσης, υπήρχαν χήρες που η 
οικονομική τους κατάσταση τις ανάγκαζε να παίρνουν τα ανήλικα παιδιά τους 
στο εργοστάσιο, «αφού εις το σχολείον δεν είναι δυνατόν να τα στείλουν, διότι 
εξάλλου έχουν ανάγκην και του μικρού των ημερομισθίου και ούτω είναι υποχρε-
ωμέναι να τα ρίπτουν εις την πρόωρον σπατάλην των μικρών των δυνάμ,εων»119. 

3. Αριθμοί:  Η  κατανομή της παιδικής εργασίας  στη βιομηχανία  και τη 
βιοτεχνία 

Οι στατιστικές πληροφορίες της εποχής δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό 
της έκτασης της παιδικής εργασίας στον τομέα της μεταποίησης. Ειδικότερα, η 
ύπαρξη πλήθους μικροεργαστηρίων και οι παραδοσιακές —συγγενικού τις περισ-
σότερες φορές τύπου— παραγωγικές σχέσεις που κυριαρχούσαν δημιουργούσαν 
ένα χώρο απροσπέλαστο σε οποιαδήποτε προσπάθεια στατιστικής απογραφής. 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει και ο Σ. Κορώνης, το 1913, ήταν σχεδόν 
αδύνατο να διαπιστωθεί έστω και κατά προσέγγιση ο αριθμός των παιδιών που 
εργάζονταν στα εργαστήρια ενδυμάτων και στα υποδηματοποιεία, και αυτό «αφ' 
ενός, διότι πλείστα των τοιούτων καταστημάτων δεν φέρουσι επιγραφή και, αφ' 
ετέρου, διότι πολλαχώς αι εργασίαι αυταί φέρουν τον χαρακτήρα οικιακής βιοτε-
χνίας» 120. Επιπλέον, η απουσία μητρώων και ληξιαρχικών πράξεων, ειδικότερα 
για τα κορίτσια, καθιστούσε ιδιαίτερα προβληματική κάθε προσπάθεια εκτίμη-
σης της πραγματικής ηλικίας των ανήλικων εργατριών, ακόμη και αυτών που 

117. Στο ίδιο. 
118. Μαρία Σβώλου, «Οι εργάτριες ταπητουργίας», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 41, 

Μάρτιος 1927, σ.1. Βλ. και Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, «Les conditions de travail...», 
ό.π. σ.2. 

119.Άννα Μακροπούλου, «Η γυναίκα στην εργασία. Οι όροι της εργασίας των γυναικών εις 
τα μεταξουργεία», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 61, Ιαν. 1928, σ.4. 

120. Σ. Κορώνης, «Παρατηρήσεις τινές επί του αριθμού των εν Ελλάδι εις βιομηχανικάς, 
μεταλλευτικάς και υπαιθρίους εργασίας απασχολουμένων παιδιών, νεαρών προσώπων και γυ-
ναικών», Δελτίον  του Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας,  τεύχ. 4, Δεκ. 1914, σ.5. 
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απασχολούνταν στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Μια τελευταία διαπίστωση 
είναι ότι τα ποσοτικά δεδομένα που παρέχουν οι στατιστικές δεν φανερώνουν 
παρά την ορατή πλευρά του προβλήματος. Πιο πίσω υπάρχει ένας κόσμος παρα-
γωγής αόρατος στο περιορισμένο οπτικό πεδίο της στατιστικής έρευνας. Πρόκει-
ται για το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητευομένων, για τα κορίτσια που δούλευ-
αν φασόν στο σπίτι κάτω από σχέσεις υπεργολαβίας, για την απλήρωτη εργασία 
των παιδιών στην οικογενειακή μικροεπιχείρηση. Αυτές και άλλες μορφές εργα-
σίας αντιστοιχούν σε ένα μη- ή ημί-προλεταριοποιημένο και χωρίς σταθερή απα-
σχόληση εργατικό δυναμικό, το οποίο δεν εντάσσεται στην ιδεολογικά καθορισμέ-
νη λογική των στατιστικών κατηγοριοποιήσεων. Ωστόσο, η παρουσίαση των 
ποσοτικών δεδομένων από τις βιομηχανικές απογραφές και οι έρευνες των επιθε-
ωρητών εργασίας αποδεσμεύουν σημαντικές πληροφορίες —σε επίπεδο τάξεων 
μεγέθους πάντα—κυρίως σε ό,τι αφορά την κατανομή των παιδιών στους διάφο-
ρους βιομηχανικούς κλάδους, ενισχύοντας έτσι τις υποθέσεις σχετικά με τα κίνη-
τρα που οδηγούν ανήλικα αγόρια και κορίτσια στην αναζήτηση εργασίας. 

Οι αρχικές πληροφορίες για αριθμούς εργαζόμενων παιδιών είναι σποραδικές 
και αναφέρονται στα πρώτα βιομηχανικά εργοστάσια. Το 1874 τα τέσσερα βαμ-
βακουργεία της Λειβαδιάς απασχολούσαν περίπου 100 παιδιά, όλα αγόρια, «από 
της μικροτέρας ηλικίας, καθ' ην δύνανται να προσφέρωσιν εργασίαν τινά». Τα 
παιδιά εργάζονταν 14 ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με ένα διάλειμμα το 
μεσημέρι και μερικές φορές χωρισμένα σε πρωινές και βραδινές βάρδιες. Τα 
περισσότερα προέρχονταν από τα γύρω χωριά και έμεναν πολλά μαζί σε ενοικια-
ζόμενα δωμάτια, έτρωγαν σε μικρά «εργατικά ξενοδοχεία» και τις Κυριακές 
«διασκέδαζαν και ατακτούσαν»121. 

Για την ίδια εποχή, η Χριστίνα Αγριαντώνη υπολογίζει ότι ο συνολικός αριθ-
μός των εργατών και στα τέσσερα εργοστάσια ανερχόταν, περίπου, σε 140 άτο-
μα1 2 2 . Αν συνδυάσουμε τις δύο πληροφορίες, υπολογίζεται ότι τα «αγόρια» ανέρ-
χονταν στο 72% του συνόλου των εργαζομένων. Το ποσοστό αυτό, εντυπωσιακό 
καταρχάς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φυσιολογικό, αν λάβουμε υπόψη ότι 
στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού είναι εμφανής η απουσία των γυναικών και 
για το λόγο αυτόν τα αγόρια έπρεπε να αναλαμβάνουν μόνα τους την κάλυψη των 
θέσεων της ανειδίκευτης εργασίας. 

Ο Α. Μανσόλας δίνει για το 1875 μια πρώτη συγκεντρωτική εικόνα του 
αριθμού των εργαζόμενων αγοριών και κοριτσιών (χωρίς προσδιορισμό της ηλι-
κίας) στα ατμοκίνητα βιομηχανικά εργοστάσια (βλ. Πίνακα 5). Η εικόνα αυτή 
πρέπει να απέχει αρκετά από τις πραγματικές διαστάσεις που είχε η απασχόληση 

121. Ανώνυμος, «Εργατικοί παίδες», Οικονομική Επιθεώρησις,  τεύχ. 17, Ιούλ. 1874, 
σ.196-197. 

122. Χριστίνα Αγριαντώνη, ό.π. Πίνακας 12β, σ.407. 
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Εργαζόμενοι  στη  βιομηχανία/βιοτεχνία,  1875 

Ανδρες ' .Γυναίκες 

Κλάδοι Σύνολο Άνδρες Σύνολο % % Γυναίκες Σύνολο % % 
εργαζομένων ανδρών συνόλου ανδρών 

Γυναίκες 
γυναικών συνόλου γυναικών 

Κλωστήρια 1.085 236 489 21,75 48,26 161 608 14,84 26,48 
Μεταξουργεία 869 - 50 - - 304 819 34,98 37,12 
Αλευρόμυλοι 815 52 807 6,38 6,44 - 8 - -

Ελαιοτριβεία 202 6 202 2,97 2,97 - - -

Μηχανουργεία 342 128 342 37,43 37,43 - - -

Βυρσοδεψεία . 786 90 786 11,45 11,45 - - -

Εκκοκκιστήρια 136 24 115 17,65 20,87 - 21 - -

Υφαντήρια 238 9 54 3,78 16,67 - 184 - -

Μεταλ/γικά εργοστάσια 1.904 - 1.904 - - • - -

Μεταλλευτικά εργοστάσια 318 • 318 - - - - -

Θειορυχείο 72 2 70 2,78 2,86 ' - - -

Αγγειοπλαστεία 114 15 95 13,16 15,79 13 6 11,40 216,67 
Υαλουργεία 197 29 137 14,72 21,17 26 34 13,20 76,47 
Οινοποιεία 41 - 35 - - - 6 - -

Πνευματοποιεία 22 4 22 18,18 18,18 - - -

Σαπωνοποιεία 14 - 11 - - - 1 - -

Πυριτιδοποιεία 28 7 28 25,00 25 - - -

Διάφορα 159 28 132 17,61 21,21 20 27 12,58 74,07 
Σύνολο 7.342 630 5.597 8,58 11,26 524 1.714 7,14 30,57 

ΠΗΓΗ: Α. Μανσόλας, Απογραφικοί  πληροφορίαι  περί  των  εν  Ελλάδι  ατμοκίνητων  βιομηχανικών  καταστημάτων,  Αθήνα 1876 
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ση των παιδιών, ιδιαίτερα στις μικρές βιοτεχνίες. Από την άλλη πλευρά, όμως, 
παρουσιάζει τις τάσεις που άρχιζαν να διαμορφώνονται στη μόλις σχηματιζόμενη 
αγορά παιδικής εργασίας. Τα αγόρια απασχολούνταν κυρίως στα κλωστήρια 
(37%), στα μηχανουργεία (20,32%) και στα βυρσοδεψεία (14,29%). Τα κορίτσια 
εμφανίζονται να απασχολούνται μόνο σε δύο κλάδους, στα μεταξουργεία 
(58,02%) και τα κλωστήρια (30,73%). Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό των 
αγοριών που απασχολούνταν στα κλωστήρια, προφανώς σε θέσεις ανειδίκευτης 
εργασίας, είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των κοριτσιών. Φαίνεται ότι, στην 
κοινωνική συνείδηση, η απομάκρυνση των κοριτσιών από το χώρο του σπιτιού δεν 
είχε βρει ακόμη μεγάλη αποδοχή. Ωστόσο η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Τη 
δεκαετία του 1870, οι μετανάστες που έρχονταν στον Πειραιά για αναζήτηση 
εργασίας συνοδεύονταν όχι μόνο από τους γιους αλλά και από τις κόρες τους123. 

Το 1898 η υφαντουργία του Αυγινού απασχολούσε 300 εργάτριες από την 
Ύδρα, τον Πόρο και τις Σπέτσες. Από αυτές, το 90% είχε ηλικία μεταξύ 12-20 
χρόνων, ενώ υπήρχαν και εργάτριες ηλικίας κάτω των 12 χρόνων124. 

Στη βιομηχανική απογραφή του 1920 καταγράφηκαν 16.380 αγόρια και 
8.640 κορίτσια κάτω των 18 χρόνων, που αποτελούσαν το 26% του συνόλου των 
εργαζομένων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (βλ. Πίνακες 6α, 6β κειμένου και 
παράρτ. 1 έως 3). Τα αγόρια απασχολούνταν κυρίως στη βιομηχανία δέρματος 
(35,99%), στη μηχανουργία (16%), στη βιομηχανία τροφίμων (14,56%) και λιγό-
τερο στη βιομηχανία ξύλου και τη βιομηχανία ενδυμάτων (βλ. και σχ. 2α). Όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονταν από την πολυ-
διάσπαση της παραγωγής σε μικρά εργαστήρια και την επιβίωση ίου προβιομη-
χανικού τρόπου παραγωγής, με επίκεντρο τον τεχνίτη. Παράλληλα, η αναπαρα-
γωγή της ειδικευμένης εργατικής δύναμης, λόγω της σχεδόν ανύπαρκτης τεχνικής 
εκπαίδευσης, γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο της μαθητείας, απαλλαγμένης 
—έστω σε θεσμικό επίπεδο— από τους συντεχνιακούς καταναγκασμούς. 

Τα αγόρια, στην πλειονότητά τους (58,88%), εργάζονταν στις επιχειρήσεις 
που απασχολούσαν λιγότερα από 5 άτομα (βλ. και σχ. 3α). Τα ποσοστά ανέρχο-
νταν στο 79% για τη βιοτεχνία ενδυμάτων και στο 69% για τη βιοτεχνία δέρμα-
τος. Ενδεικτικά, και σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία που περιέχονται στις 
εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας για την Αθήνα το 1921, τα αγόρια απασχο-
λούνταν σε αρτοποιεία, υποδηματοποιεία, σιδηρουργεία, ξυλουργεία κ.α. (βλ. 
Πίνακα 7, παράρτ.)125. Ο μέσος όρος των εργαζομένων στα εργαστήρια αυτά 

123. I. Bafounis, ό.π. σ.355. 
124. Ευγενία Ζωγράφου, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα,  τ. 4, Αθήνα 

1903, σ.34. 
125. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει από τις τυχαίες επιθεωρήσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Α 

Κατανομή  των  εργαζομένων  -18χρόνων 
κατά  βιομηχανικούς  κλάδους  (σύνολο),  1920 

Αγόρια Κορίτσια 

Κλάδοι Σύνολο % Σύνολο % 
Βιομηχανία τροφίμων 2.385 14,56 643 7,44 

Χημική βιομηχανία 382 2,33 154 1,78 

Κατεργασία ορυκτών 421 2,57 114 1,32 

Παραγωγή κιν. δύναμης 149 0,91 - 0,00 

Μεταλλουργία, Μηχανουργία 2.622 16,01 130 1,50 

Βιομηχανία ξύλου 1.497 9,14 126 1,46 

Βιομηχανία δέρματος 5.895 35,99 415 4,80 

Υφαντουργία 550 3,36 2.O43 23,65 

Βιομηχανία ενδυμάτων 1.201 7,33 3.418 39,56 

Βιομηχανία χαρτιού 612 3,74 845 9,78 

Βιομηχανία καπνού 666 4,07 752 8,70 

Σύνολο 16.350 100,00 8.640 Ι00,00 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Απογραφή  των  βιοτεχνικών  και  Βιομηχανικών  επιχειρήσεων,  18-12-1920, Αθήνα  1926 
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Κατανομή  εργαζομένων  -18χρόνων  κατά  μέγεθος  επιχειρήσεων,  1920 

Ανδρες Γυναίκες 

Κλάδοι Σύνολο  Επιχ/σεις 
ανδρών  1-5ατ. 

% συν. Επιχ/σεις  % 
6-25 ατ.  συν. 

Επιχ/σεις 
26 + ατ. 

% 
συν. 

Σύνολο 
γυναικών 

Επιχ/σεις  % 
1-5ατ.  συν. 

Επιχ/σεις 
6-25 ατ. 

; % 
συν. 

Επιχ/σεις  % 
26 + ατ.  συν. 

Βιομ. τροφίμων 2.385 1.586 66,50 577 24,19 222 9,31 643 127 19,75 162 25,19 354 55,05 

Χημική βιομ. 382 206 53,93 104 27,23 72 18,85 154 21 13,64 87 56,49 46 29,87 

Κατ. ορυκτών 421 85 20,19 120 28,50 216 51,31 114 • 15 13,16 23 20,18 76 66,67 

Παραγ. κιν. δυν. 149 5 3,36 34 22,82 110 73,83 • - - - -

Μεταλλ., Μηχαν. 2.622 1.454 55,45 491 18,73 677 25,82 130 18 13,85 18 13,85 94 72,31 

Βιομ. ξύλου 1.497 983 65,66 361 24,11 153 10,22 126 33 26,19 78 61,90 15 11,90 

Βιομ. δέρματος 5.895 4.098 69,52 1.330 22,56 467 7,92 415 178 42,89 157 37,83 80 19,28 

Υφαντουργία 550 46 8,36 57 10,36 447 81,27 2.043 36 1,76 162 7,93 1.845 90,31 

Βιομ. ενδυμάτων 1.201 950 79,10 197 16,40 54 4,50 3.418 1.345 39,35 1.164 34,06 909 26,59 

Βιομ. χαρτιού 612 185 30,23 199 32,52 228 37,25 845 66 7,81 317 37,51 462 54,67 

Βιομ. καπνού 666 47 7,06 172 25,83 447 67,12 752 37 4,92 133 17,69 582 77,39 

Σύνολο 16.380 9.645 58,88 3.642 22,23 3.093 18,88 8.640 1.876 21,71 2.301 26,63 4.463 51,66 

ΠΗΓΗ:ο.π. 
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ΣΧΗΜΑΤΑ 2 Α, 2 Β 
Κατανομή  εργαζόμενων  ανδρών  -18 χρόνων  κατά  βιομηχανικούς  κλάδους,  1920 

Κατανομή  εργαζόμενων  γυναικών  -18 χρόνων  κατά  βιομηχανικούς  κλάδους,  1920 
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ΣΧΗΜΑ 3 Α 

Κατανομή  εργαζόμενων  ανδρών  • 18 χρόνων  κατά  μέγεθος  επιχειρήσεων,  1920 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
1-5 ΑΤΟΜΩΝ 

9.645 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
26+ ΑΤΟΜΩΝ· 

3.093 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
6-25 ΑΤΟΜΩΝ 

3.642 

Κατανομή  εργαζόμενων  γυναικών  -18 χρόνων  κατά  μέγεθος  επιχειρήσεων,  1920 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
26 + ΑΤΟΜΩΝ 

4.463 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
1-5 ΑΤΟΜΩΝ 

1.876 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
6-25 ΑΤΟΜΩΝ 

2.301 

ΣΧΗΜΑ 3 Β 
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κυμαινόταν από 2 έως 4 άτομα. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται η υφαντουργία, 
οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της οποίας συγκέντρωναν το 81,27% των αγο-
ριών, κάτω των 18 χρόνων, που εργάζονταν στον κλάδο αυτό. 

Τα κορίτσια απασχολούνταν κυρίως σε δύο κλάδους, στη βιομηχανία ενδυμά-
των (39,56%) και την υφαντουργία (23,65%). Ακολουθούσαν η βιομηχανία χαρ-
τιού και η βιομηχανία καπνού (βλ. σχ. 2β). Οι κλάδοι αυτοί, με εξαίρεση τη 
βιομηχανία ενδυμάτων, χαρακτηρίζονταν από τη συγκέντρωση της παραγωγής 
στις μεσαίες και, κυρίως, στις μεγάλες επιχειρήσεις και τη χρησιμοποίηση σε 
ευρεία κλίμακα ανειδίκευτης εργασίας. Έτσι, επόμενο ήταν το μεγαλύτερο πο-
σοστό (51,66%) των κοριτσιών να απασχολείται στις επιχειρήσεις με περισσότε-
ρα από 26 άτομα (βλ. σχ. 3β). Ειδικότερα στην υφαντουργία, το ποσοστό αυτό 
ανερχόταν στο 90,31% και στη βιομηχανία καπνού στο 70%. Όμως, ακόμη και 
στη βιομηχανία ενδυμάτων οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούσαν 
το 60% των κοριτσιών του κλάδου αυτού. Βέβαια, στην τελευταία αυτή περίπτω-
ση πρέπει να σημειωθεί και πάλι η αδυναμία των απογραφών να συλλάβουν τον 
πραγματικό αριθμό των μικρών εργαστηρίων. 

Η δεύτερη βιομηχανική απογραφή του 1930 εμφανίζει αύξηση του αριθμού 
των εργαζόμενων παιδιών και των νεαρών ατόμων, και στα δύο φύλα, η οποία 
συμβαδίζει με τη διόγκωση του βιομηχανικού και βιοτεχνικού χώρου που παρα-
τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Ωστόσο, πρέπει να σημειω-
θεί ότι οι στατιστικές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ παιδιών και νεαρών ατόμων. 
Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί ο βαθμός με τον οποίο συμμετείχε 
κάθε ομάδα στην αύξηση αυτή. Είναι όμως πολύ πιθανό η διόγκωση του εργατι-
κού δυναμικού αυτής της κατηγορίας να οφείλεται κυρίως στα νεαρά άτομα 
ηλικίας 16-18 χρόνων. 

Συγκεκριμένα, το 1930 εργάζονταν στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 27.220 
αγόρια και 17.415 κορίτσια κάτω των 18 χρόνων (βλ. Πίνακες 7α, 7β). Το 
ποσοστό συμμετοχής των παιδιών και των νεαρών ατόμων στο σύνολο των εργα-
ζομένων έφτανε το 30%, σημειώνοντας αύξηση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων 
σε σύγκριση με το 1920. Στην πραγματικότητα, όμως, τα ποσοτικά μεγέθη 
πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερα, αν λάβουμε υπόψη ότι κατά την περίοδο 
1920-1930 δημιουργήθηκε πλήθος μικρών οικογενειακών βιοτεχνιών από τους 
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας126. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, 
ο αριθμός των εργαζόμενων αγοριών αυξήθηκε κατά 66% και των κοριτσιών 
κατά 101%, σε σύγκριση πάντα με το 1920. Τα αγόρια κατανέμονται ανάμεσα 
στη βιομηχανία δέρματος (17,78%), τη μηχανουργία (17,19%), τη βιομηχανία 

σεις και όχι από κάποια συστηματική έρευνα. Για τον λόγο αυτό, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με την κατανομή των παιδιών στα διάφορα εργαστήρια. 

126. ETE, Οικονομική Επετηρίς  της Ελλάδος 1930, σ.136. 
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Άνδρες Γυναίκες 

Κλάδοι Σύνολο 
εργαζομένων 

Ανδρες 
12-18 

Σύνολο 
ανδρών 

% 
συνόλου 

% 
ανδρών 

Γυναίκες 
12-18 

Σύνολο 
γυναικών 

% 
συνόλου 

% 
γυναικών 

Βιομηχανία τροφίμων 20.198 3.064 16.303 15,17 18,79 1.414 3.895 7,00 36,30 
Χημική βιομηχανία 3.748 463 2.807 12,35 16,49 432 941 11,53 45,91 

Κατεργασία ορυκτών 7.414 1.237 6.579 16,68 18,80 284 835 3,83 34,01 

Οικοδομικές κατασκευές 26.937 3.197 26.499 11,87 12,06 69 438 0,26 15,75 
Παραγωγή κιν. δύναμης 4.934 380 4.872 7,7Ο 7,80 9 69 0,18 13,04 

Μεταλλουργία 662 161 591 24,32 27,24 29 71 4,38 40,85 

Μηχανουργία 10.824 4.680 10.449 43,24 44,79 145 375 1,34 38,67 

Βιομηχανία ξύλου 9.272 3.657 8.830 39,44 41,42 166 442 1,79 37,56 

Βιομηχανία δέρματος 15.132 4.839 14.397 31,98 33,61 360 735 2,38 48,98 

Υφαντουργία 20.082 1.414 4.404 7,04 32,11 7.406 15.678 36,88 47,24 

Βιομηχανία ενδυμάτων 14.421 2.440 5.768 16,92 42,30 4.365 8.653 30,27 50,44 

Βιομηχανία χαρτιού 5.330 1.053 3.322 19,76 31,70 1.139 2.OO8 21,37 56,72 

Βιομηχανία καπνού 4.583 263 1.729 5,74 15,21 1.261 2.854 27,51 44,18 

Διάφορες βιομηχανίες 2.915 372 2.055 12,76 18,10 336 860 11,53 39,07 

Σύνολο 146.452 27.220 108.605 18,59 25,06 17.415 37.854 11,89 46,01 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Απογραφή  των  καταστημάτων  των  βιομηχανικών  και  εμπορικών  επιχειρήσεων  ενεργηθείσα  τον  Σεπτέμβριον  του 1930, Αθήνα 1934 
www.24grammata.com



Κατανομή  των  εργαζομένων  στους  Βιομηχανικούς  κλάδους,  1930 

Ανδρες Γυναίκες 

Κλάδοι Άνδρες 
12 -18 χρόνων 

% 
συνόλου 

Γυναίκες 
12 -18 χρόνων 

% 
συνόλου 

Βιομηχανία τροφίμων 3.064 11,26 1.414 8,12 

Χημική βιομηχανία 463 1,70 432 2,48 

Κατεργασία ορυκτών 1.237 4,54 284 1,63 

Οικοδομικές κατασκευές 3.197 11,75 69 0,40 

Παραγωγή κιν. δύναμης 380 1,40 9 0,05 

Μεταλλουργία 161 0,59 29 0,17 

Μηχανουργία 4.680 17,19 145 0,83 

Βιομηχανία ξύλου 3.657 13,43 166 0,95 

Βιομηχανία δέρματος 4.839 17,78 360 2,07 

Υφαντουργία 1.414 5,19 7.4O6 42,53 

Βιομηχανία ενδυμάτων 2.440 8,96 4.365 25,06 

Βιομηχανία χαρτιού 1.053 3,87 1.139 6,54 

Βιομηχανία καπνού 263 0,97 1.261 7,24 

Διάφορες βιομηχανίες 372 1,37 336 1,93 

Σύνολο 27.220 100,00 17.415 100,00 

ΠΗΓΗ: ό.π. www.24grammata.com



ΣΧΗΜΑΤΑ 4 Α, 4 Β 

Κατανομή  εργαζομένων  -18 χρόνων  κατά  βιομηχανικούς  κλάδους,  1930 

Άνδρες 

Γυναίκες 
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ξύλου, τις οικοδομικές κατασκευές και τη βιομηχανία τροφίμων (βλ. σχ. 4α). 
Ειδικότερα στη μηχανουργία, τη βιομηχανία ξύλου και τη βιομηχανία δέρματος, 
η συμμετοχή των αγοριών έφτανε το 44%, το 41% και το 33,6% του ανδρικού 
προσωπικού, αντίστοιχα, καθώς επίσης το 43%, το 39% και το 32% του συνόλου 
των εργαζομένων. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά,  ιδιαίτερα αν 
συνδυαστούν με το γεγονός ότι στους κλάδους αυτούς —το 1930 πάντα— τα 
μικροεργαστήρια αποτελούσαν το 93-96% του συνόλου των επιχειρήσεων με 
μέσο όρο εργαζομένων 1,6-1,9 άτομα1,27. 

Τα στοιχεία της απογραφής του 1930 εμφανίζουν αύξηση του βαθμού της 
προλεταριοποίησης των κοριτσιών, με τη συγκέντρωση τους σε κλάδους όπου 
κυριαρχούσαν οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυα-
σμό με τον υπερδιπλασιασμό των εργαζόμενων κοριτσιών, έχει τις αιτίες του στη 
μικρασιατική καταστροφή και στο πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετώπιζαν οι 
απορφανισμένες προσφυγικές οικογένειες. Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποσο-
στό των κοριτσιών (42%) απασχολείτο στην υφαντουργία και αποτελούσε το 
47,24% των εργατριών και το 36,88% του συνολικού προσωπικού. Αντίθετα, το 
ειδικό βάρος της βιομηχανίας ενδύματος μειώθηκε σε 25,06%. Τέλος, πρέπει να 
σημειώσουμε τη σημασία της βιομηχανίας καπνού και κυρίως της βιομηχανίας 
χαρτιού, η οποία εμφάνιζε την υψηλότερη αναλογία σε κορίτσια (56%) στο σύνο-
λο των εργατριών. 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι μορφές απασχόλησης του εργατικού δυνα-
μικού κάτω των 18 χρόνων, στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, στην Αθήνα 
και στον Πειραιά. Όπως προκύπτει, τα αγόρια, σε αρκετά υψηλό ποσοστό 
(39,11%), απασχολούνταν ως μαθητευόμενοι. Ειδικότερα σε κλάδους όπου η 
οργάνωση της παραγωγής βασιζόταν στον τεχνίτη, όπως είναι η μηχανουργία, η 
βιομηχανία ξύλου, η βιομηχανία ενδύματος ή ακόμη και η τυπογραφία, τα ποσο-
στά των μαθητευομένων, στο σύνολο των εργαζόμενων αγοριών, κυμαίνονταν 
από 43% έως 61% (βλ. σχ. 5α). Ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρέχουν 
πληροφορίες για την κατανομή των μαθητευόμενων και των εργατών σε αναλυτι-
κότερες ομάδες ηλικιών. Δεν θα ήταν, όμως, παράλογο να υποθέσουμε ότι το 
καθεστώς του μαθητευόμενου αφορούσε κυρίως τις μικρότερες ηλικίες, ενώ μετά 
την εκμάθηση της τέχνης το αγόρι μεταπηδούσε στο καθεστώς του εργάτη ή του 
βοηθού τεχνίτη. Στον αντίποδα βρισκόταν ο πλέον σύγχρονος κλάδος, η χημική 
βιομηχανία, η οποία χρησιμοποιούσε τα αγόρια αποκλειστικά ως εργάτες. Από 
την άλλη πλευρά, τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα κορίτσια, στη 
συντριπτική τους πλειονότητα, απορροφούσε η παραγωγή ως ανειδίκευτο εργα-
τικό δυναμικό (βλ. σχ. 5β). Είναι ενδεικτικό, από αυτή την άποψη, ότι στην 

127. Πρβλ. Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές  δομές...,  Πίνακας 14, σ.119. 
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Κατανομή  εργαζομένων  -18 χρόνων  κατά  ειδικότητα,  Αθήνα  /Πειραιάς,  1930 

Ανδρες Γυναίκες 

Κλάδοι Σύνολο 
εργαζόμ. 

Εργαζόμ. 
-19 

% 
εργαζόμ. 

Μαθητευ-
όμενοι 

% -19 Εργάτες % -19 Σύνολο 
εργαζόμ. 

Εργαζόμ. 
-19 

% 
εργαζόμ. 

Μαθητευ-  % 
όμενες  -19 

Εργάτριες  % 
-19 

Βιομ. τροφίμων 3.997 912 22,82 205 22,48 707 77,52 500 235 47,00 0,00 235 100,00 

Χημική βιομ. 1.285 635 50,82 0,00 635 100,00 409 169 41,32 - 0,00 169 100,00 

Βιομ. τσιμέντου 1.092 345 31,59 92 26,67 253 73,33 124 52 41,94 0,00 52 100,00 

Οικοδομ. κατασκ. 5.741 842 14,67 200 23,75 642 76,25 - - 0,00 - • 

Μηχανουργία 5.683 2.242 39,45 1.374 61,28 868 38,72 227 145 74,36 0,00 145 100,00 

Βιομ. ξύλου 4.029 1.706 42,34 747 43,79 959 56,21 195 86 452,63 - 0,00 86 100,00 

Βυρσοδεψεία 294 27 9,18 4 14,81 23 85,19 19 10 0,18 - 0,00 10 100,00 

Υφαντουργία 874 279 31,92 33 11,83 246 88,17 5.590 3.237 176,69 42 1,30 3.195 98,70 

Βιομ. ενδυμάτων 1.244 534 42,93 305 57,12 229 42,88 1.832 1.071 106,99 504 47,06 567 52,94 

Βιομ. χαρτιού 410 136 33,17 38 27,94 98 72,06 1.001 801 1.128,17 92 11,49 709 88,51 

Τυπογραφία 1.482 461 31,11 200 43,38 261 56,62 71 41 57,75 - 0,00 41 100,00 

Βιομ. καπνού 239 39 16,32 - 0,00 39 100,00 514 32 6,23 16 50,00 16 50,00 

Σύνολο 26.370 8.176 31,00 3.198 39,11 4.978 60,89 10.482 5.879 56,09 654 11,12 5.225 88,88 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Απογραφή  των  εργατών  και  υπαλλήλων  των  βιομηχανικών  και  εμπορικών  επιχειρήσεων  ενεργηθείσα  τον  Σεπτέμβριον  του 1930, Αθήνα 1940 
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ΣΧΗΜΑΤΑ 5 Α, 5 Β 

Κατανομή  εργαζομένων  -18 χρόνων  κατά  ειδικότητα,  Αθήνα  /  Πειραιάς,  1930 
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υφαντουργία το ποσοστό των εργατριών, ανάμεσα στα κορίτσια και στις νεαρές 
κοπέλες μέχρι 18 χρόνων, έφτανε το 98,07%. Ο μοναδικός κλάδος που παρείχε 
στα κορίτσια την ευκαιρία να μάθουν ένα επάγγελμα ήταν η βιομηχανία ενδύμα-
τος και, πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια γυναικείων ενδυμάτων. Στον κλάδο 
αυτό τα ποσοστά των μαθητευόμενων κοριτσιών ανέρχονταν στο 47% του γυναι-
κείου προσωπικού κάτω των 18 χρόνων. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι στη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται 
δεν σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στη διάρθρωση του παιδικού εργα-
τικού δυναμικού στους διάφορους κλάδους, ή έστω ανακατατάξεις τέτοιου τύπου 
που να υποδηλώνουν μεταβολές τόσο στη δομή της ζήτησης εργασίας από την 
πλευρά της βιομηχανίας όσο και στις στρατηγικές που προσδιόριζαν τις αποφά-
σεις για την εργασία των παιδιών από την πλευρά της οικογένειας. Με άλλα 
λόγια, τα παιδιά συνέχισαν να εντάσσονται στην παραγωγή, με βάση την αρχή 
ότι το αγόρι οφείλει να μάθει μια τέχνη και να επενδύσει έτσι στη μελλοντική του 
απόδοση, ενώ το κορίτσι να καταστεί άμεσα παραγωγικό, αφού ο μοναδικός 
ρόλος που του επεφύλασσε η κοινωνία ήταν η αποκλειστική ενασχόληση στο 
οικογενειακό πλαίσιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Η  θέση  των παιδιών στον τεχνικό  καταμερισμό  της εργασίας. 
Βιοτεχνία,  βιομηχανία  και τεχνική  εκπαίδευση 

1. Το  βιοτεχνικό  εργαστήριο  και η μαθητεία 

Η μαθητεία, μέσα στο πλαίσιο που καθόριζαν οι συντεχνιακοί κανονισμοί, εξα-
σφάλιζε για πολλούς αιώνες την ομαλή αναπαραγωγή ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού για την παραδοσιακή βιοτεχνία. Η μαθητεία συνιστούσε ένα είδος 
εκπαίδευσης στην πράξη, όπου το παιδί, συναναστρεφόμενο με τους μεγάλους, 
μάθαινε την τέχνη και παράλληλα εισαγόταν στα επαγγελματικά μυστικά της 
διαχείρισης του εργαστηρίου, με την προοπτική —την ελπίδα— να εξελιχθεί σε 
μάστορα. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο128, η μαθη-
τεία αποτελούσε παράλληλα έναν αυτοπροστατευτικό μηχανισμό, μέσα από τον 
οποίο οι συντεχνίες, ανάλογα με τη συγκυρία, ρύθμιζαν τη ροή νέων τεχνιτών 
στην αγορά και ήλεγχαν τον επαγγελματικό ανταγωνισμό. Η καταλυτική εισβο-
λή των βιομηχανοποιημένων προϊόντων της δυτικής Ευρώπης καταρχάς, αλλά 
και το φιλελεύθερο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε στη 
συνέχεια, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, κατήργησαν την οικονομική ση-
μασία των συντεχνιών και αναίρεσαν —τυπικά τουλάχιστον— το ρόλο της μαθη-
τείας ως μηχανισμού ελέγχου της προσφοράς εργασίας129. Ωστόσο το εργαστήριο 
συνέχισε να λειτουργεί ως ο κατεξοχήν χώρος αναπαραγωγής τεχνιτών, με αποτέ-
λεσμα ο θεσμός της μαθητείας να επιβιώνει και να παραμένει ακόμη και μέχρι τα 

128. Βλ. Κεφάλαιο I, σ.22. 
129. Οι συντεχνίες στο εξής μετατρέπονται σε αλληλοβοηθητικά σωματεία (Αδελφότητες) 

διαφόρων τεχνιτών. Σύμφωνα με τα καταστατικά, μέλη των σωματείων μπορούσαν να γίνουν 
τεχνίτες και μαθητευόμενοι, οι τελευταίοι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Πρβλ. Κ. Σοφιανός, Το 
νομικό καθεστώς  της παιδικής ηλικίας  και της νεότητας  1833-1900, Αθήνα 1988, και ειδικότε-
ρα τα καταστατικά των διαφόρων σωματείων. 
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μέσα του 20ού αιώνα, ως το κυριότερο μέσο για την παροχή «τεχνικής εκπαίδευ-
σης» στο δευτερογενή τομέα130. 

Οι πρώτοι νόμοι που αφορούσαν την ίδρυση εργοστασίων στο ελληνικό κράτος 
υποχρέωναν τους ιδιοκτήτες να προσλαμβάνουν μαθητευόμενους με σκοπό την 
εκμάθηση της τέχνης. Έτσι, σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση βαμβακοκλω-
στικού καταστήματος στην Πάτρα, που εκδόθηκε το 1846, ο εργολάβος ήταν 
υποχρεωμένος να προσλάβει τριάντα «νέους» ηλικίας 13-15 χρόνων και να τους 
διδάξει τη χρήση και επιδιόρθωση των βαμβακοκλωστικών μηχανών, καθώς επί-
σης την κατασκευή των τμημάτων εκείνων που θα μπορούσαν να παραχθούν στην 
Ελλάδα. Οι μαθητευόμενοι, με τη σειρά τους, ήταν αναγκασμένοι να εργαστούν 
αποκλειστικά για λογαριασμό του επιχειρηματία, για μια περίοδο πέντε 
χρόνων131. 

Γύρω στα 1860, το εργοστάσιο της Ελληνικής Ατμοπλοίας απασχολούσε 20 
μαθητευόμενους σε σύνολο 60 εργαζομένων. «Οι εν τω εργοστασίω μαθητευόμε-
νοι υποχρεούνται διά χρηματικής εγγυήσεως να υπηρετήσωσιν εν αυτώ επί ολό-
κληρον πενταετίαν, λαμβάνοντες μηνιαίον μισθόν δρχ. 13,5, όστις αυξάνων κατ' 
έτος εις το ανώτατον όριο των δρχ. 40, τάσσονται δε εις τον κλάδον εις ον ήθελον 
κριθή κατάλληλοι παρά των μηχανικών. Μετά την λήξιν της πενταετούς θητείας, 
έκαστος μαθητευόμενος υποβάλλεται εις εξετάσεις και λαμβάνει το απαιτούμε -
νον ότι καθίσταται ικανός να υπηρέτηση ως μηχανικός είτε εν τω εργοστασίω 
είτε εν τοις ατμοπλοίοις.»132 Όπως διαβάζουμε και στην εφημερίδα Πρόνοια,  «η 
πόλις του Πειραιώς πλαταίως μεν αγωνισάμενη παρά τοις κυβερνήταις προς 
ίδρυσιν πρακτικής σχολής μετεσχημάτισεν εις ταύτας τα βιομηχανικά της κατα-
στήματα εξ ων εξήλθαν και εξέρχονται άνδρες επαρκώς εφωδιασμένοι προς σχε-
τικά επαγγέλματα»133. 

Το καθεστώς της μαθητείας και οι υποχρεώσεις των μαθητευόμενων υπάκουαν 

130. Ακόμη και σήμερα η αναπαραγωγή του επαγγέλματος του οικοδόμου, εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις, γίνεται με το παραδοσιακό σύστημα της εμπειρικής μετάδοσης της τέ-
χνης. Πρβλ. Χ. Κωνσταντινόπουλος, Η  μαθητεία  στις  κομπανίες  των χτιστών  της Πελοποννή-
σου, Αθήνα 1987, σ.108. 

131. Ν. ΜΓ. «Περί συστάσεως βαμβακοκλωστικού καταστήματος "κατά την θέσιν Σαρα-
βάλιον των Πατρών"», 6 Σεπτ. 1846, Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 25,1 Οκτ. 1846, πρβλ. Κ. 
Σοφιανός, ό.π. αρ. κατ. 179, σ.55. Ενδεικτικά, βλ. το Β.Δ. «περί συστάσεως εργοστασίου των 
φεσίων», 16/28 Οκτ. 1838, Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 44,22 Δεκ. 1838, πρβλ. Κ. Σοφια-
νός, αρ. κατ. 117, σ.38, και Β.Δ. «Περί εγκρίσεως του παρά της Γραμματείας των Εσωτερικών 
και Ιωάννου Κωνσταντουλάκη συμφωνητικού περί μεταξουργείου», 18/30 Απρ. 1836, Εφημε-
ρίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 9, 27 Απρ. 1841, πρβλ. Κ. Σοφιανός, αρ. κατ. 126, σ.40. 

132. Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί  πληροφορίαι  περί  Ελλάδος, Αθήνα 1867, σ.109. 
133. Πρβλ. Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη, «Η εκπαίδευση της εργατικής τάξης στον Πει-

ραιά τον 19ο αιώνα», Τα  Ιστορικά,  τεύχ. 6, Δεκ. 1986, σ.390. 
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αν σε σχέσεις που καθορίζονταν, πλέον, είτε από τον εσωτερικό κανονισμό της 
εταιρείας είτε ακόμη από την καθαρά προσωπική συμφωνία, άτυπη τις περισσό-
τερες φορές, μεταξύ τεχνίτη και μαθητευόμενου. Όμως υπάρχουν και περιπτώ-
σεις όπου το σωματείο των τεχνιτών προσπαθούσε να επιβάλλει έλεγχο στους 
μαθητευόμενους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το καταστατικό της «Αδελφότη-
τος των εν Αθήναις σιδηρουργών», το οποίο υποχρεώνει τους μαθητευόμενους, 
όταν αλλάζουν εργαστήριο, να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό καλής δια-
γωγής134 . Το 1913 έγινε προσπάθεια νομοθετικής κατοχύρωσης της μαθητείας. 
Ωστόσο το σχετικό σχέδιο νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν 
πέρασε ποτέ από τη Βουλή135. 

Το παιδί κατά τη διάρκεια της μαθητείας του δεν μετείχε ενεργά στην παρα-
γωγική διαδικασία, αλλά περιοριζόταν σε διάφορες βοηθητικές εργασίες. Η ερ-
γασία αυτή συνιστούσε την αντιπαροχή του παιδιού στον τεχνίτη για την εκμά-
θηση της τέχνης. Ωστόσο, επειδή το καθεστώς της μαθητείας, ιδιαίτερα στα 
μικρά εργαστήρια, δεν προσδιοριζόταν συνήθως από κάποιον κανονισμό ή συμβό-
λαιο, το παιδί δεν είχε καμία δέσμευση απέναντι στον τεχνίτη και ήταν ελεύθερο 
να φύγει μόλις θεωρούσε ότι είχε μάθει την τέχνη. Από την άλλη μεριά, οι 
τεχνίτες εφάρμοζαν την παλιά συντεχνιακή τακτική της απόκρυψης των μυστικών 
της τέχνης, με σκοπό την επιμήκυνση της μαθητείας και την όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργασίας του παιδιού, με αποτέλεσμα το τελευ-
ταίο να εγκαταλείπει το εργαστήριο με ελλιπείς τεχνικές γνώσεις. «Ο Έλλην 
εργοδότης, εάν ανήκει εις την μικράν βιομηχανίαν, μεταβάλλει τον μαθητευόμε-
νον αυτού εις υπηρέτην του, και του αναθέτει ασχολίας κάθε άλλο παρά εις την 
τέχνην την οποίαν θέλει να εκμάθη αναφερομένας. Δεν έχει συμφέρον να τον κάνει 
τεχνίτην, αφ' ενός διά να μην έχη αύριον ανταγωνιστήν, αφ' ετέρου διά να μην 
αναγκασθή να αυξήση μετ' ολίγον το ημερομίσθιο του. Εάν δε ο εργοδότης ανήκη 
εις την μέσην ή την μεγάλην βιομηχανίαν, δεν έχει τον απαιτούμενον καιρόν διά 
να ασχοληθή με την εκπαίδευσιν των μαθητευομένων του, αναθέτει δε αυτήν εις 
τους εργάτας του. Αλλά οι εργάται, πολύ φυσικά, ούτε την όρεξιν έχουν να 
κοπιάσουν διά να εκμάθουν την τέχνην εις τον μαθητευόμενον, ούτε όμως και 
συμφέρον έχουν να δημιουργήσουν οι ίδιοι νέους τεχνίτας, οι οποίοι θα τους 
εκτοπίσουν. Ούτω, εις μεν την μικράν βιομηχανίαν ο μαθητευόμενος ελάχιστα 
ασχολείται με την τέχνην την οποίαν εξέλεξεν, εις δε την μέσην και την μεγάλην 
τού ανατίθενται βιομηχανικαί  υπηρεσίαι, μηχανικαί ως επί το πλείστον, εκ των 

134. «Β.Δ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της Αδελφότητος των εν Αθήναις σιδηρουρ-
γών», Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 165, 28 Ιουν. 1888, πρβλ. Κ. Σοφιανός, ό.π. αρ. κατ. 
1845, σ.407. 

135. Α. Λιάκος, Εργασία  και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.  Το  διεθνές  Γραφείο 
Εργασίας  και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών,  Αθήνα 1993, σ.290. 
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οποίων ελάχιστους καρπούς αποκομίζει.»136 Με άλλα λόγια, ο εργοδότης έβλεπε 
στο πρόσωπο του μαθητευόμενου παιδιού μια ανειδίκευτη και, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, δωρεάν εργατική δύναμη. 

Στα αρτοποιεία οι μαθητευόμενοι αναλάμβαναν τη διανομή του ψωμιού στα 
σπίτια των πελατών. Πολλές φορές τα παιδιά ήταν αναγκασμένα να μεταφέρουν 
στην πλάτη τους μέχρι και 15 οκάδες ψωμί137. Στα ταπητουργεία οι εργάτριες 
ήταν καθισμένες σε ένα θρανίο, μπροστά από τον αργαλειό. Σε έναν αργαλειό 
εργάζονταν συνήθως τρεις ή τέσσερις εργάτριες, από τις οποίες η μία ήταν 
τεχνίτρια και οι υπόλοιπες βοηθοί ή μαθητευόμενες. Η ίδια η τεχνίτρια αναλάμ-
βανε με εργολαβία την κατασκευή του χαλιού και πλήρωνε από μόνη της τις μα-
θητευόμενες, οι οποίες τις περισσότερες φορές ήταν και μέλη της οικογένειάς της138. 

Στα φανελοποιεία οι εργάτριες κατατάσσονταν σε τρεις κατηγορίες: α) εργα-
ζόμενες στις μηχανές, οι οποίες αποτελούσαν και το ειδικευμένο προσωπικό. Η 
διάρκεια της μαθητείας για την απόκτηση της ειδίκευσης αυτής ήταν τουλάχιστο 
τρία χρόνια, β) απασχολούμενες στην κοπτική και στις ραπτικές μηχανές. Από 
την κατηγορία αυτή οι κόπτριες μόνο ήταν τεχνίτριες, 3) μαθητευόμενες, που 
ήταν ανήλικα κορίτσια και απασχολούνταν σε βοηθητικές εργασίες139. 

Στους ηλεκτροτεχνίτες είχε οριστεί πρόσθετη μαθητεία τριών χρόνων με υψη-
λότερο ημερομίσθιο, με αποτέλεσμα να προκύψει μια ενδιάμεση κατηγορία με-
ταξύ του μαθητευόμενου και του τεχνίτη, ο βοηθός ηλεκτρολόγος140. Η κατηγο-
ρία των βοηθών τεχνιτών συναντάται και σε άλλα επαγγέλματα που απαιτούσαν 
περίοδο μαθητείας, όπως του ξυλουργού, του μηχανουργού κ. ά. 

136. Σ.Ι. Στεφάνου, «Η βιομηχανική κρίσις εν Ελλάδι. Η βιοτεχνική εκπαίδευσις», Το 
Μέλλον  4(1922), σ.200. Ένας γάλλος ράφτης εξηγεί ως εξής τη στάση των τεχνιτών απέναντι 
στους μαθητευόμενους: «Σύμφωνα με το καθεστώς της παραδοσιακής μαθητείας, στα πλαίσια 
των συντεχνιών, οι γονείς του παιδιού κατέβαλλαν ένα χρηματικό ποσό ως αποζημίωση στον 
τεχνίτη. Όταν οι γονείς δεν διέθεταν τα απαιτούμενα χρήματα, το παιδί ήταν υποχρεωμένο να 
παραμείνει, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο εργαστήριο, έτσι ώστε η εργασία του, 
ειδικότερα των τελευταίων χρόνων της μαθητείας, να αποτελεί ένα είδος αμοιβής προς τον 
τεχνίτη. Σήμερα ο μαθητευόμενος εγκαταλείπει το εργαστήριο χωρίς ο τεχνίτης να έχει τα 
μέσα να τον εμποδίσει. Έτσι ο τελευταίος αναγκάζεται να εκμεταλλεύεται όσο μπορεί το 
παιδί, υποχρεώνοντάς το να κάνει βοηθητικές και λιγότερο "διδακτικές" εργασίες». Πρβλ. Η. 
Valleroux, «La crise de l'apprentissage», L'économiste  français , 26-6-1909, σ.956. 

137. Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι Εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των 
Ελλήνων, Αθήνα 1911, σ.6. 

138. Μαρία Σβώλου, «Οι εργάτριες ταπητουργίας», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 41, 
Μάρτ. 1927, σ.2. 

139. Μαρία Σβώλου, «Η γυναίκα στην εργασία», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 42, Απρ. 
1927, σ.4. 

140. Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον, Η  ελληνική οικονομία  κατά το έτος  1937,  Αθήνα 
1938, σ.117. 
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Στα εργαστήρια γυναικείων φορεμάτων η πλειονότητα του προσωπικού ήταν 
μαθητευόμενες141. Ο πρώτος χρόνος από την είσοδο της μαθητευόμενης στο εργα-
στήριο «σπαταλάται κυριολεκτικώς μεταξύ των διαφόρων αγορών ανά τα εμπο-
ρικά καταστήματα και των οικιακών υπηρεσιών της εργοδότριας. Η πρακτική 
άσκησις γίνεται άνευ ουδενώς συστήματος. Η μαθητευόμενη εκτελεί μηχανικώς 
τας λεπτομερείας π.χ. ενός φορέματος, χωρίς να λαμβάνη υπόψη την σημασίαν 
της γραμμής ούτε την συμβολήν του χρώματος ως προς το σύνολον...»142. 

Τα κορίτσια στη διάρκεια της μαθητείας τους δεν πληρώνονταν ή έπαιρναν 
ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό. Για το λόγο αυτό είχαν ως αποκλειστική επιδί-
ωξη την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκμάθηση της τέχνης 143. Όταν πια θεωρήσουν 
ότι έχουν μάθει «να κόπτωσι και να ράπτωσι, αποσύρονται εις την απόκεντρον 
συνοικίαν των, κολλώσιν εν φιγουρίνι εκ τίνος περιοδικού του συρμού και ανακη-
ρύττονται μοδίστραι διά τα φορέματα της γειτονιάς»144. Η μαθητεία στα εργα-
στήρια ραφής γυναικείων φορεμάτων διαρκούσε συνήθως τέσσερα έως έξι χρόνια 
και στα εργαστήρια κατασκευής γυναικείων «πίλων» τρία έως πέντε χρόνια 145. 

Στη μηχανουργία «δεν υπάρχει τίποτε θεσπισμένον ή υπό του επισήμου Κρά-
τους ή ανεπισήμως κοινεί συνεννοήσει των βιομηχάνων περί του χρόνου καθ' ον 
πρέπει να παραμείνει εις νεαρός τεχνίτης ως μαθητευόμενος και περί των αμοι-
βαίων υποχρεώσεων εργοδοτών και μαθητευομένων κατά τον χρόνον της μαθητεύ-
σεως»146. Η έλλειψη τεχνιτών που, κατά γενική ομολογία, παρατηρήθηκε στη 
μηχανουργική βιομηχανία οφειλόταν στο γεγονός ότι ο νεαρός τεχνίτης εγκατέ-
λειπε το εργοστάσιο μόλις μάθαινε την τέχνη, έστω και ελλιπώς. Ο μαθητευόμε-
νος της μηχανουργίας «έχει ως όνειρον της εξελίξεώς του και σκοπόν της εκπαι-
δεύσεώς του να μάθη επιπολέως και εν βραχυτάτω χρονικώ διαστήματι ό,τι 
συνήθως απαιτούσιν αι διάφοροι υπηρεσίαι ως προσόντα των υποψηφίων, προε-
τοιμαζόμενος ούτω, τη συνεργεία παντός πολιτικού ή οικογενειακού μέσου, διά 
την απόκτησιν δημοσίων θέσεων...»147. Φυσικά, μια άλλη επιδίωξη του μαθητευό-
μενου της μηχανουργίας ήταν, όπως αποδεικνύεται και από τις στατιστικές, η 

141. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού 
Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της εφαρμογής των εργατικών νόμων. Έτος  1921, Αθήνα 1923, 
σ.58. 

142. Μαρία Σβώλου, «Η ελληνίδα εργάτρια», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 7, Φεβρ. 
1924, σ.5. 

143. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού... 
1921, ό.π. 

144. Α. Κουρτίδης, «Αι εργάτιδες των Αθηνών», Εστία,  αρ. 405, 2 Οκτ. 1883, σ.633. 
145. Μαρία Σβώλου, «Η ελληνίδα εργάτρια», ό.π. 
146. I. Καλύβας, «Η έλλειψις τεχνιτών εν τη μηχανουργική βιομηχανία, και τα προς 

περιορισμόν αυτής μέσα», Βιομηχανική xai βιοτεχνική  επιθεώρησις,  1916, σ.668. 
147. Στο ίδιο σ.669. 
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αυτοαπασχόλησή του, είτε με την ιδιότητα του περιφερόμενου τεχνίτη είτε με το 
άνοιγμα ενός μικροεργαστηρίου148. 

Από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι το παιδί —αγόρι ή 
κορίτσι— που έμπαινε στο εργαστήριο για να μάθει μια τέχνη αντιμετώπιζε το 
καθεστώς της εξαρτημένης εργασίας ως προσωρινό και θεωρούσε τη μαθητεία 
και τους καταναγκασμούς της απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για τη μελλοντική 
κοινωνική του ανέλιξη, είτε επρόκειτο για την ένταξή του στο πολυάριθμο στρώ-
μα των μικροεπαγγελματιών είτε για μια θέση στο δημόσιο. Όπως χαρακτηρι-
στικά διαπιστώνει και ο Γ. Χαριτάκης, «ο Έλλην επιδιδόμενος εις βιομηχανικόν 
και βιοτεχνικόν επάγγελμα δεν περιμένει να συμπληρώσει την εκμάθησιν του 
έργου, αλλά μετά βραχύν χρόνον μαθητείας, όταν αντιληφθεί τα στοιχεία του 
έργου, χωρίς όμως να το έχει τελείως εκμάθει, προσπαθεί να εργασθεί αυτοτελώς 
διά να επιτύχει μεγαλύτερον κέρδος»149. Από την άλλη πλευρά όμως, η μαθητεία, 
λόγω της έλλειψης προστατευτικού νομοθετικού πλαισίου, έτεινε να μετατραπεί 
σε «καλυμμένη» ανειδίκευτη εργασία, ιδίως στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. 

2. Το  εργοστάσιο 

Η τεχνική οργάνωση της εργασίας στο βιομηχανικό εργοστάσιο αποτελείτο από 
σειρά απλών ή σύνθετων διαδικασιών, οι οποίες ωστόσο έπρεπε να εντάσσονται 
σε ένα ενιαίο σύστημα, προκειμένου να λειτουργήσουν. Οι μηχανές είχαν αντικα-
ταστήσει τον παραδοσιακό τεχνίτη σε ορισμένα στάδια της παραγωγικής διαδι-
κασίας. Η παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα περιοριζόταν, πλέον, στην επί-
βλεψη της ομαλής λειτουργίας των μηχανών, στην τροφοδότηση τους με πρώτη 
ύλη κοςι στην τακτική συντήρηση τους. Σε άλλες περιπτώσεις, η παραγωγική 
διαδικασία συνίστατο σε μια σειρά απλών κινήσεων, που επαναλαμβάνονταν 
μηχανικά. Οι ρυθμοί της εργασίας ξέφευγαν πλέον από τον έλεγχο του εργάτη και 
ακολουθούσαν την κίνηση των μηχανών ή καθορίζονταν από τη «νόρμα» παραγω-
γής που επέβαλλε το εργοστάσιο. Στο πλαίσιο του καταμερισμού της εργασίας, 
οι άνδρες απασχολούνταν σε θέσεις ειδικευμένων τεχνιτών, θέσεις παραδοσιακού 
τύπου ή νέες, που δημιουργήθηκαν με την εισαγωγή των μηχανών. Αντίθετα οι 
γυναίκες και τα παιδιά (κυρίως κορίτσια και αγόρια), μετά από μια σύντομη 
περίοδο εκπαίδευσης και προσαρμογής, εντάσσονταν στην παραγωγή και κατα-
λάμβαναν τις θέσεις ανειδίκευτης εργασίας. 

Τρεις, κυρίως, κλάδοι χρησιμοποιούσαν σε μαζική κλίμακα την ανειδίκευτη 

148. Βλ. Κεφάλαιο II, σ.39. 
149. Γ. Χαριτάκης, Η  ελληνική βιομηχανία,  Αθήνα 1927, σ.96. 
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παιδική εργασία: η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία χαρτιού και ορισμένα τμή-
ματα της βιομηχανίας καπνού. 

Στην κλωστοϋφαντουργία το ανδρικό προσωπικό απασχολείτο κυρίως στις 
ειδικότητες του κλώστη, του υφαντή, του βαφέα ή του ξάντη. Υπήρχαν, επίσης, 
ειδικότητες που σχετίζονταν με τη λειτουργία και τη συντήρηση του μηχανολογι-
κού εξοπλισμού, όπως οι λιπαντές, οι ανθρακείς, οι θερμαστές και οι μηχανικοί. 
Το μαθητευόμενο προσωπικό, εξάλλου, απαρτιζόταν από αγόρια και νεαρά άτο-
μα ηλικίας 14-18 χρόνων, και πολλές φορές μικρότερα150. Αντίθετα, «ο ρόλος της 
εργατρίας περιορίζεται εις την επίβλεψιν του διά της μηχανής εκτελουμένου 
έργου. Διά τούτο φαίνεται αρκετή η πρακτική ειδίκευσις την οποία αποκτά η 
εργάτρια απ' ευθείας δι' απλής παρακολουθήσεως επί τινα χρόνον την εργασίαν 
συναδέλφου τινός»151. 

Στα εργοστάσια Ρετσίνα υπήρχαν 300 αργαλειοί, τοποθετημένοι σε σειρές 
κατά μήκος και κατά πλάτος της αίθουσας, με μικρούς διαδρόμους ανάμεσά τους. 
«Εκεί, προ ενός εκάστου αργαλειού, ίσταται άγρυπνος μία κόρη η οποία παρακο-
λουθεί διαρκώς την εργασίαν, προσέχει μη επέλθη βλάβη, διορθώνει την κλωστήν, 
ενώ το υφάδι πετά μόνον του αστραπηδόν.»152 

Οι εργάτριες στον κλάδο αυτό πληρώνονταν είτε με την ημέρα είτε κατ' 
αποκοπή. «Η κατ' αποκοπήν εργασία επιφέρει μεγαλείτερον κέρδος του συνή-
θους... αλλά είναι επιβλαβεστάτη εις την υγιείαν της εργάτιδος, υποχρεουμένης 
να διευθύνη και να επιβλέπη 2 και 3 αργαλειά.» Όμως, πολλές εργάτριες «προ-
τιμώσι το τακτικόν ημερομίσθιον, διότι εις την κατ' αποκοπήν, λόγω της βίας 
προς περισσοτέραν παραγωγήν, προσεβλήθησαν από διαφόρους παθήσεις του 
στομάχου»153. 

Στην κυτιοποιία και τη χαρτοποιία δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα; σε 
τεχνίτριες και μαθητευόμενες, «καθ' όσον η εργασία είναι εξαιρετικώς κατανε-
μημένη ώστε η εργάτρια, μόλις εισέλθει εις το εργοστάσιον, να αποδίδει ευθύς 
εργασίαν και διά τούτο να αμείβεται ευθύς αμέσως»154. Ο Μιχαήλ Μητσάκης στο 
περιοδικό Εστία  του 1887 δίνει μια πολύ χαρακτηριστική περιγραφή της οργά-

150. Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον, Έρευνα και γνωμοδότησις  επί  των βιομηχανιών 
βάμβακος,  Αθήνα 1937, σ.13. 

151. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού... 
1921, ό.π. σ.75. 

152. Ευγενία Ζωγράφου, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα,  τ. 4, Αθήνα 
1903, σ.38. 

153. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού... 
1921, ό.π. σ.84. 

154. Άννα Μακροπούλου, «Από την εργασίαν  της γυναίκας και του παιδιού», Ο Αγώνας 
της Γυναίκας,  τεύχ. 50-51, Αύγ. 1927, σ.3. 
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οργάνωσης του εργασιακού χώρου στο εργοστάσιο κατασκευής παιγνιοχάρτων του 
Ασπιώτη, στην Κέρκυρα. Μετά το τύπωμα, τα παιγνιόχαρτα «παραδίδονται... 
εις τας εργάτριας... και δι' ιδιαιτέρων μηχανημάτων ή διά της χειρός συγκολλώ-
νται τα φύλλα των, κόπτονται εις τα ορισμένα τμήματα, στιλβούνται, τακτοποι-
ούνται και συνδέονται, αποτελούντα την ορισμένην αυτοίς ούτω, παρασκευασμέ-
να και έτοιμα, δεσμίδα. Χάριν των εργασιών τούτων χρησιμοποιούνται 75 εργά-
τιδες, όπως παράγωσι χιλίας πεντακόσιας δεσμίδας — τον ορισμένον καθημέραν 
αριθμόν. Είναι δε παραδειγματική η τάξις και η ακρίβεια μεθ' ης εργάζονται... 
Κάθηνται επί των ορισμένων δι' εκάστην εξ αυτών θέσεων προ των τραπεζίων 
των και διπλώνουν, κολλώσι, στιλβώνουν, χωρίζουν, μετρούν, και αφού τελειώ-
σουν την εργασίαν των την παραδίδουν εϊς την αρχιεργάτριαν, ήτις χρησιμεύει ως 
ελεγκτής. Αι χείρες αυτών πηγαινοέρχονται ως ρυθμιζόμεναι δι' ελατηρίων επί 
τούτω. Έκαστον τμήμα, εν ω εργάζονται χωριζόμεναι καθ' ωρισμένον αριθμόν, 
αντιστοιχεί και προς έκαστον των σταδίων της κατεργασίας...»155. 

Μια πρώτη ένδειξη για τη διάκριση της ειδικευμένης από την ανειδίκευτη 
εργασία στη βιομηχανία καπνού παρέχει εγκύκλιος του 1883, που εκδόθηκε από 
το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, «η κοπή των ειδών 
περί ων πρόκειται είναι τέχνη, δι' ην απαιτούνται ειδήμονες, αλλ' η ζύγισις και η 
συσκευή, η εις δοχεία δηλαδή ή σακκίδια τοποθέτησις, είναι εργασία ήτις και εις 
παίδας ακόμη είναι προσιτή. Εις όλας τας επαρχίας υπάρχουσιν ειδήμονες... και 
παντού παίδες δυνάμενοι επί μετριωτάτη αμοιβή ν' αναλάβωσι το απλούστατον 
έργον της ζυγίσεως και σκευής...»156. 

Η εισαγωγή των σιγαροποιητικών μηχανών στην καπνοβιομηχανία υποβάθ-
μισε ορισμένες παραδοσιακές ειδικότητες, κατά βάση ανδρικές (όπως του κατα-
σκευαστή χειροποίητων τσιγάρων) και έκανε δυνατή τη μαζική χρησιμοποίηση 
γυναικείας και παιδικής εργασίας157. Οι άνδρες απασχολούνταν στις νέες ειδικευ-
μένες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, όπως η διεύθυνση και η συντήρηση 
των μηχανών, καθώς επίσης σε ορισμένες παραδοσιακές ειδικότητες που δεν 
αντικαταστάθηκαν από τις μηχανές, όπως η κοπή και η ανάμειξη των διαφόρων 
ποιοτήτων καπνού158. Ειδικότερα, η τέχνη της ανάμειξης των διαφόρων ποιοτή-
των καπνού «απαιτεί ειδικότητα της οποίας κατέχουν από παιδικής ηλικίας με 
την εργασίαν αυτήν συνειθισμένοι τεχνίται, με τον καπνόν και μέσα εις τον 

155. Μ. Μητσάκης, «Εν βιομηχανικόν κατάστημα», Εστία.,  αρ. 587, 29 Μαρτ. 1887, 
σ.203. 

156. Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 302, 29 Ιουλ. 1883. Πρβλ. Κ. Σοφιανός, ό.π. αρ. κατ. 
1.188, σ.281. 

157. Α. Andréadès, La législation  ouvrière en Grèce,  Γενεύη 1922, σ.29. 
158. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, σ.58. 
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καπνόν ανατραφέντες και ανδρωθέντες»159. Οι γυναίκες και τα παιδιά χρησιμο-
ποιούνταν κυρίως στις εργασίες συσκευασίας και πακεταρίσματος του καπνού και 
των τσιγάρων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως βοηθοί στις σιγαροποιητικές 
μηχανές 160. 

Νά πώς περιγράφονται οι εργασιακοί χώροι στα μεγάλα καπνεργοστάσια της 
Θεσσαλονίκης: «Η αίθουσα των πακετοποιών, όπου υπέρ τους 150 παίδας και 
κοράσια εργάζονται με ένα σύνολον οίον παρουσιάζουν τα μικτά γερμανικά σχο-
λεία, παίδας και κοράσια ως επί το πλείστον προσφυγικών οικογενειών»161. Ακο-
λουθεί η περιγραφή της διαδικασίας του πακεταρίσματος καπνού: «Μία πλάστιξ 
με ένα μικρόν που ζυγίζει την ποσότητα εκάστου πακέτου συνισταμένην εξ 25 
γραμμαρίων και γύρω του τέσσερα-πέντε κοράσια. Ο μικρός ζυγίζει με διαβολικήν 
ταχύτητα και ακρίβειαν την δόσιν του καπνού και με ένα κίνημα προς τα δεξιά 
και αριστερά χύνει ταύτην εις τα χωνοειδή την κορυφήν ορθογώνια, όπως το 
σχήμα του χάρτινου πακέτου, τσίγκινα δοχεία, τα οποία φορτώνονται εις τα κενά 
και χαίνοντα χάρτινα πακέτα. Μια χαριτωμένη ώθησις του τσίγκινου δοχείου 
από τα λεπτά χέρια των κορασίδων, ένα πέταγμα αυτού προς τον μικρόν ζυγι-
στήν, ένα αστραπιαίον κλείσιμο του χαίνοντος στόματος του χάρτινου, και ιδού 
το πακέτον έτοιμον διά να ριφθή εις το ψάθινον ζεμπίλι ή εις το ξύλινον κιβώτιον 
προς μεταφοράν εις την αίθουσαν της αποστολής»162. Κάθε κορίτσι ετοίμαζε πάνω 
από 10 πακέτα το λεπτό. Και στην αίθουσα των σιγαροποιητικών μηχανών: 
«Δύο μηχαναί γερμανικής κατασκευής. Δύο πάλιν σωληνοποιητικαί μηχαναί. 
Αλλά και άλλη, λυμένη μηχανή, της οποίας τα μέλη λούουν τα λεπτά χέρια μερι-
κών κορασίδων με βενζίνα και νέφτι, τα θωπεύουν σαν να τους κάνουν μασσάζ»163. 

Πίσω από τον ιδεολογικοποιημένο λόγο των περιγραφών164 που παρατέθηκαν 

159. Γ. Βογιατζής, «Η καπνοβιομηχανία "Νέστος", μία από τας μεγαλυτέρας καπνοβιο-
μηχανίας», Η  εργαζομένη  Ελλάς, Εμπόριον και τράπεζαι,  υπό την διεύθυνσιν Β. Γαβριηλίδου, 
τ. 3, Αθήνα, χ.χ., σ.262. 

160. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, σ.67. 
161. Γ. Βογιατζής, «Η ελληνική εταιρία βιομηχανίας καπνού», Η  εργαζομένη  Ελλάς..., 

ό.π. σ.272. 
162. Στο ίδιο σ.274. 
163. Γ. Βογιατζής, «Η καπνοβιομηχανία " Άτλας"», Η  εργαζομένη  Ελλάς..., ό.π. σ.267. 
164. Μια αντίστοιχη προσπάθεια εξιδανίκευσης της παιδικής εργασίας από τον αστικό 

λόγο παραθέτει και ο Fr. Engels: «Επισκέφτηκα (περιγράφει ένας αστός) πολυάριθμα εργοστά-
σια στο Μάντσεστερ και ποτέ μου δεν είδα να κακοποιούνται παιδιά... Όλα έδειχναν χαρούμε-
να και ζωηρά που χαίρονταν να θέτουν σε κίνηση τους μυς τους χωρίς να κουράζονται, απολαμ-
βάνοντας κατά τρόπο ολοκληρωμένο τη φυσική ζωτικότητα της ηλικίας τους... Ήταν μια 
έκσταση να παρατηρώ την ευχέρεια με την οποία ξανασυνέδεαν τις κλωστές... και να τα βλέπεις 
να διασκεδάζουν σ' όλες τις στάσεις... Η εργασία αυτών των ανάλαφρων Ελφ (εναέρια πνεύμα-
τα της σκανδιναβικής μυθολογίας) έμοιαζε με παιχνίδι στο οποίο η μακρόχρονη άσκηση τούς 
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και ο οποίος παρουσιάζει την εργασία των παιδιών στο εργοστάσιο περίπου ως 
ρυθμική γυμναστική, διαφαίνονται οι νέες συνθήκες που εισάγει η βιομηχανοποί-
ηση της παραγωγής. Οι συνθήκες αυτές καθόριζαν και το «προφίλ» της εργατικής 
δύναμης νέου τύπου που αποτελούσαν οι γυναίκες και τα παιδιά, μιας εργατικής 
δύναμης η οποία όφειλε να υποτάσσεται στην πειθαρχία και στους ρυθμούς εργα-
σίας που επέβαλλε η «ορθολογική» οργάνωση του εργασιακού χώρου. 

3. Η  τεχνική  εκπαίδευση 

Η βιομηχανία, από τη γέννηση της, είχε ανάγκη από εργατικό δυναμικό —άνδρες 
κυρίως—  για την κάλυψη των νέων θέσεων ειδικευμένης εργασίας οι οποίες δημι-
ουργήθηκαν με τον εκμηχανισμό της παραγωγής. Τη ζήτηση για ειδικευμένη 
εργασία ανέλαβε να καλύψει η κατώτερη τεχνική εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, οι 
κατώτερες τεχνικές σχολές συνιστούσαν μια ταξικού τύπου εκπαίδευση, που 
σκοπό είχε τη διαμόρφωση των παιδιών της εργατικής τάξης και των φτωχών 
κοινωνικών στρωμάτων, γενικότερα, σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο 
στη συνέχεια θα μπορούσε να απορροφηθεί από τα βιομηχανικά εργοστάσια με 
σύμβαση μισθωτής εργασίας. 

Το ελληνικό κράτος από πολύ νωρίς είχε εκδηλώσει την πρόθεση του να 
δημιουργήσει τεχνική εκπαίδευση. Τον Οκτώβριο του 1837 ιδρύθηκε το «Πολυ-
τεχνικό Σχολείο» 165. Το Πολυτεχνείο κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας 
του ήταν ένα σχολείο στοιχειώδους τεχνικής εκπαίδευσης, μονοετούς φοίτησης. 
Οι μαθητές γίνονταν δεκτοί ανεξάρτητα από τις γραμματικές τους γνώσεις, ενώ 
η διδακτέα ύλη περιλάμβανε τρία μαθήματα: τα στοιχειώδη μαθηματικά, την 
αρχιτεκτονική και την ιχνογραφία. Ως ημέρες παραδόσεων των μαθημάτων είχαν 
οριστεί οι Κυριακές και οι εορτές, «καθ' ας σχολάζουν οι βιομήχανοι» 166, δηλαδή 
οι χειρώνακτες. 

Από τον Μάιο του 1840 το Πολυτεχνείο άρχισε να λειτουργεί και τις εργάσι-
μες ημέρες της εβδομάδας167. Σύμφωνα με το Β.Δ. της 22ας Οκτωβρίου του 

επέτρεπε να επιδεικνύουν μια χαριτωμένη δεξιότητα. Έχοντας συνείδηση της ευκινησίας τους 
ήταν ευτυχισμένα να την επιδεικνύουν σε κάθε επισκέπτη. Ούτε το παραμικρό ίχνος εξάντλησης, 
γιατί αμέσως μετά την έξοδό τους από το εργοστάσιο άρχιζαν να παίζουν στην πρώτη ελεύθερη 
πλατεία που θα συναντούσαν, με τη φλόγα παιδιών που βγαίνουν απ' το σχολείο». Fr. Engels, Η 
κατάσταση  της εργατικής  τάξης  στην Αγγλία,  μετ. Λευτέρης Αποστόλου, Αθήνα 1989, σ.57. 

165. Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 35, 6 Νοεμβρίου 1837, πρβλ. Κ. Σοφιανός, ό.π. αρ. 
κατ. 102, σ.33. 

166.Ό.π., βλ. και Κ. Μπίρης, Ιστορία  του Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνίου,  Αθήνα 1957, 
σ.28. 

167. Κ. Μπίρης, ό.π. σ.42. 
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1843, το Πολυτεχνείο χωρίστηκε σε τρία τμήματα: α) το σχολείο των Κυριακών 
και εορτών, το οποίο αποσκοπεί στην τελειοποίηση των τεχνιτών, β) το καθημε-
ρινό σχολείο, για την εκπαίδευση παιδιών που προορίζονται να ασχοληθούν με 
«βιομηχανικές τέχνες», και γ) το ανώτερο σχολείο Καλών Τεχνών 168. Σταδιακά, 
όμως, το σχολείο περιορίστηκε μόνο στη διδασκαλία των Καλών Τεχνών 169. Το 
1863, με την αναδιοργάνωση του Πολυτεχνείου σε σχολείο Εφηρμοσμένων Τε-
χνών, ορίστηκε ως απαραίτητο προσόν για την είσοδο των μαθητών το απολυτή-
ριο του Ελληνικού σχολείου 170. Τέλος, από το 1887 το Πολυτεχνείο απέκτησε τον 
οριστικό του χαρακτήρα ως ανώτατου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας 171. 

Με το Πολυτεχνείο έκλεινε, μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ο' 
πρώτος κύκλος της αποτυχημένης προσπάθειας του Κράτους για τη δημιουργία 
κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
1926, ενώ λειτουργούσαν 25 δημόσιες εμπορικές σχολές, το Κράτος δεν είχε 
φροντίσει για την ίδρυση «βιοτεχνικής ή βιομηχανικής διά τους εργάτας σχο-
λής»172. Ωστόσο, το αίτημα για την ανάπτυξη τεχνικής εκπαίδευσης υπήρχε, 
τουλάχιστον από την πλευρά των βιομηχάνων ή αυτών που οραματίζονταν μια 
βιομηχανική Ελλάδα173. Παράλληλα, όλες σχεδόν οι φιλανθρωπικές εταιρίες, 
αδελφότητες και ιδρύματα δήλωναν στο καταστατικό τους ότι, μεταξύ άλλων, 
στόχευαν στη διδασκαλία και τη διάδοση των βιομηχανικών τεχνών 174. Όμως, 

168. Ό.π. σ.70. 
169. Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφιχαί  Πληροφορίαι  περί  Ελλάδος, Αθήνα 1867, σ.106. 
170. Ό.π. και Κ. Μπίρης, ό.π. σ.164. 
171. Βλ. Γ. Χαριτάκης, Η  ελληνική βιομηχανία,  Αθήνα 1927, σ.85. 
172. Ό.π. σ.102. 
173. Σημειώνει το 1866 ο Αλέξανδρος Σούτζος: «... Άνευ μεθόδου και άνευ συστήματος 

είναι πλήρως αδύνατον να υπάρξη τεχνική εκπαίδευσις, προπάντων δε όταν υπάρχη και σύγχυ-
σις ιδεών. Διότι, ερωτώμεν, τι είναι σήμερον το λεγόμενον σχολείον των τεχνών; Είναι εξάμ-
βλωμα και τοιούτον έσεται εν όσω δεν γίνει διάκρισις μεταξύ των δύω εν αυτώ διδομένων 
διδασκαλιών, της τεχνικής δηλαδή και της καλλιτεχνικής. Και δεύτερον, εν όσω δεν υπάρξη 
προπαρασκευαστικόν σχολείον διά τα τεχνικά μαθήματα. Διά τους λόγους προς δε και διά το 
ελλιπές της διδασκαλίας, απέτυχον εντελώς το τε γεωργικόν σχολείον και τα εμπορικά των 
γυμνασίων τμήματα». Πρβλ. Α. Σούτζος, «Περί τεχνικής εκπαιδεύσεως», Πανδώρα,  φ.379, 
σ.4443, τ.16, 1865-1866. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο βιομήχανος του Πειραιά Θ. Ρετσίνας 
αγωνιζόταν να μεταβάλει την εικόνα που είχε η κοινή γνώμη για την τεχνική εκπαίδευση. Βλ. 
Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη, «Η εκπαίδευση της εργατικής τάξης...», ό.π. σ.411. 

174. Βλ., για παράδειγμα, την ίδρυση από τον Τεγεατικό σύνδεσμο του Λυκείου των 
τεχνών, με σκοπό «την διδασκαλία μετ' εφαρμογής των γεωργικών και βιομηχανικών γνώσε-
ων». Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 208, 19 Οκτ. 1893, πρβλ. Κ. Σοφιανός, αρ. κατ. 2904, 
σ.635. Βλ. και το καταστατικό της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρίας, «σκοπούσα την εν Ελλάδι 
προαγωγήν και ανάπτυξιν της τεχνικής διδασκαλίας», Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 430, 
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στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σχολές των «απόρων παίδων» που ιδρύθηκαν 
περιορίζονταν στην παροχή μιας γενικού προσανατολισμού εκπαίδευσης, όμοια 
με αυτή που εξασφάλιζαν τα δημοτικά σχολεία του κράτους. Αλλά και όσον 
αφορά τις ελάχιστες απόπειρες για παροχή κάποιας τεχνικής εκπαίδευσης, αυτές 
εφαρμόστηκαν κυρίως σε κλειστούς κοινωνικά χώρους, όπως οι φυλακές ή τα 
ορφανοτροφεία, όπου επιχειρήθηκε να συνδυαστεί η γενική εκπαίδευση με την εκ-
μάθηση ενός επαγγέλματος, σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο της μαθητείας. 

Σ τ ο ορφανοτροφείο του Χατζη-Κώστα στην Αθήνα λειτουργούσε επιπλοποι-
είο, στο οποίο οι τρόφιμοι μάθαιναν την τέχνη. Οι τιμές των επίπλων του ήταν 
20% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της αγοράς, «διά τον απλούστατον λόγον 
ότι το εργαστήριο τούτο δεν έχει δαπάνες ενοικίων, τα δε παιδιά εργάζονται αντί 
ελαχίστης αμοιβής την ημέραν, προς απόκτησιν μικρού κεφαλαίου των όταν θα 
εξέλθουν»175 . Στον περίβολο του ορφανοτροφείου Ελένη Ν. Ζάννη στον Πειραιά 
λειτουργούσε από το 1874 υποδηματοποιείο και από το 1878 μηχανικό ξυλουρ-
γείο και σιδηρουργείο. Τα εργαστήρια ήταν νοικιασμένα σε τεχνίτες, οι οποίοι 
εκτός από το ενοίκιο ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν στο ίδρυμα και ένα επιπλέον 
ποσό γ ια την εργασία των παιδιών που απασχολούσαν 176 . Το 1883 λειτουργούσε 

6 Δεκ. 1892, πρβλ. Κ. Σοφιανός, ό.π. αρ. κατ. 2723, σ.585. Επίσης η αδελφότητα των σιδη-
ρουργών σκοπεύει, σύμφωνα με το καταστατικό της, να οργανώσει για τα μαθητευόμενα παιδι-
ά-μέλη της, τάξη με «θεωρητικήν διδασκαλίαν και ανάπτυξιν των αφορώντων την σιδηρουργι-
κήν βιομηχανίαν ζητημάτων και ακρόασιν στοιχειωδών μαθημάτων». Εφημερίς  της Κυβερνή-
σεως,  φ. 165, 28 Ιουν. 1888, πρβλ. Κ. Σοφιανός, ό.π. αρ. κατ. 1845, σ.408. Το 1879 στην 
Ελλάδα υπήρχαν 22 σύλλογοι, που είχαν ως κύριο σκοπό την αγωγή και τη διδασκαλία, την 
ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών. Δεν διαθέτουμε πληροφορίες για το ποιες από αυτές 
τις ετάιρίες λειτούργησαν τελικά και για πόσο χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες όμως, με 
εξαίρεση το Λύκειο του Τεγεατικού συνδέσμου το οποίο εξακολουθούσε να υπάρχει και το 
1926, πρέπει να λειτούργησαν για ελάχιστο χρονικό διάστημα ή και καθόλου. Πρβλ. Λυδία 
Σαπουνάκη-Δρακάκη, ό.π. σ.390. 

175. Νέα  ΕφημερΙς,  25-9-1889, αρ. 268, σ.7. Όπως είναι φυσικό, οι προνομιακοί όροι 
λειτουργίας του εργαστηρίου δημιούργησαν συνθήκες άνισου ανταγωνισμού στην αγορά, με 
αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί η συντεχνία των ξυλουργών: «Ο ενοικιαστής του εργαστηρίου... 
αποβλέπων προς ίδιον όφελος, προσέλαβεν εργάτας το πλείστον ιδίους παραμελών τους ορφα-
νούς ως μη όφειλε, κατήρτισεν επιπλοποιείον εν αυτώ, διά δε των διαφόρων εφημερίδων ότι εν 
τω ορφανοτροφείω πωλούνται διάφορα έπιπλα, έργα των ορφανών, και επικαλείται την συνδρο-
μήν των φιλανθρώπων... Περιττόν εν τούτοις να είπωμεν κατά πόσον ημείς ζημιούμεθα ως και 
περί των ορφανών, οίτινες εξερχόμενοι ουδέν επίστανται». Παράλληλα ο τεχνίτης ανέθετε 
παραγγελίες και εκτός του ορφανοτροφείου. Πρβλ. «Η συντεχνία του λαού Ο ξυλουργός», Νέα 
Εφημερίς,  4-2-1895, αρ. 35, σ.5. 

176. Βλ. Π. Καμπούρογλου, Ιστορία  του Πειραιώς  από του 1833-1882 έτους.  Γενική 
κατάστασις  - Κίνησις  Εμπορίου  - Ναυτιλία  - Βιομηχανία,  Αθήνα 1883, σ.48. Βλ. επίσης Νέα 

Εφημερίς,  αρ. 17, 17-1-1890, σ.7 και αρ. 27, 27-1-1890, σ.6. 
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σιδηρουργείο και ατμοκίνητο μηχανουργείο, το οποίο περιλάμβανε εφαρμοστή-
ριο, χυτήριο, πρωτοτυπείο και τορνευτήριο177. Την ίδια εποχή, εξάλλου, το ξυ-
λουργείο ήταν χωρισμένο σε δύο τμήματα, το μηχανικό ξυλουργείο και το επι-
πλοποιείο178. Το 1891 συστάθηκε οργανισμός για την ίδρυση «πρακτικού σχολεί-
ου των εφήβων» στις φυλακές Συγγρού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, στο πρακτι-
κό σχολείο εισάγονταν, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, η 
ραπτική, η λεπτουργική, η ψηκτροποιία και η τυπογραφία. Οι μαθητές διακρίνο-
νταν σε τεχνουργούς και μαθητευόμενους179. Όμως ειδική τεχνική εκπαίδευση 
παρεχόταν μόνο στις Νυκτερινές Σχολές Μηχανικών του Πειραϊκού Συνδέσμου, 
στον Πειραιά180. Οι Νυκτερινές Σχολές που ιδρύθηκαν το 1895 περιλάμβαναν δύο 
τμήματα, το προπαιδευτικό και το βιοτεχνικό. Το 1900-1901 το βιοτεχνικό 
τμήμα μετονομάστηκε σε Σχολή Μηχανικών και αναγνωρίστηκε από το Υπουρ-
γείο Ναυτικών. Στην προπαρασκευαστική τάξη διδάσκονταν μόνο γενικά μαθή-
ματα, όπως Ελληνικά και Μαθηματικά, καθώς επίσης και Σχεδιογραφία. Τα 
τεχνικά μαθήματα διδάσκονταν μόνο στην τελευταία τάξη, ενώ πρακτική εφαρ-
μογή γινόταν αποκλειστικά στο μάθημα των ατμομηχανών. Τέλος, δεν πρέπει να 
παραλειφθεί το εργαστήριο απόρων γυναικών, όπου το 1874 λειτουργούσε σχολή 
μαθητευόμενων ραπτικής και υφαντικής, στην οποία φοιτούσαν περισσότερα από 
50 κορίτσια άνω των 10 χρόνων181. 

Το 1914, σύμφωνα με την έκθεση του Hugo Eberhardt, διευθυντή των τεχνι-
κών σχολών στο Offenbach, «η διδασκαλία της καλλιτεχνικής  βιοτεχνίας, της 
βιοτεχνικής και βιομηχανικής σπουδής του άρρενος πληθυσμού» στην περιοχή 
Αθήνας και Πειραιά περιοριζόταν σε τρεις νυκτερινές σχολές: τη Σχολή Μηχανι-
κών Πειραϊκού Συνδέσμου και τη Σχολή Ελλήνων Μηχανικών «Ο Προμηθεύς», 
στον Πειραιά, και τέλος την Εσπερινή Βιοτεχνική Σχολή Αθηνών182. Οι νυκτερινές 

177. Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη, ό.π. σ.405. 
178. Ό.π. 
179. Β.Δ. «Περί εγκρίσεως οργανισμού της υπό την Προεδρείαν της A.M. της Βασιλίσσης 

"εν Χριστώ Αδελφότητος", 'μετά του οργανισμού και του συναφούς αυτώ Κανονισμού του 
πρακτικού Σχολείου των εφήβων εν ταις φυλακές Συγγρού'». Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  φ. 49, 
16-2-1891. Πρβλ. Κ. Σοφιανός, ό.π. αρ. κατ. 2368, σ.516. 

180. Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη, ό.π. σ.396-400. 
181. Παλιγγενεσία,  αρ. 2958, 10-1-1874, σ.2. 
182. Κατά τον συγγραφέα της έρευνας από τις υπόλοιπες σχολές που λειτουργούσαν την 

ίδια εποχή, η Σεβαστοπούλειος δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδική τεχνική σχολή, διότι παρείχε μόνο 
πρακτικές σπουδές στη χειροτεχνία χωρίς επαγγελματική εκπαίδευση, η Σχολή Ρουσοπούλου 
παρείχε μόνο λίγες στοιχειώδεις γνώσεις για την αρχιτεκτονική και τη μηχανουργία, και το 
Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα περιοριζόταν στην εκπαίδευση του μικρού κύκλου των ορφανών 
μαθητών του. Πρβλ. Η. Ebérrhardt, «Πρόχειρος έκθεσις περί των εν Αθήναις και Πειραιεί 
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νές μηχανουργικές σχολές του Πειραιά παρείχαν και στοιχεία θεωρητικής εκπαί-
δευσης στους νεαρούς τεχνίτες. Τους αποφοίτους των σχολών αυτών απορροφού-
σε, στην πλειονότητά τους, το πολεμικό και το εμπορικό ναυτικό, και ελάχιστους 
η «ιδιωτική βιομηχανία» 183. Την ίδια περίπου περίοδο λειτουργούσαν ιδιωτικά 
ιδρύματα, τα οποία παρείχαν στα κορίτσια κάποια εκπαίδευση στα επαγγέλμα-
τα ραφής ασπρορρούχων, κεντημάτων και δαντελών. Όπως όμως σημειώνουν 
και οι επόπτες εργασίας, «η υπ' αυτών ως και υπό της Επαγγελματικής Σχολής 
της Ενώσεως Ελληνίδων διδομένη τεχνική μόρφωσις περιορίζεται εις πρακτικήν 
εξάσκησιν εις τας σχετικάς ειδικότητας άνευ ή μετ' ελαχίστων συμπληρωματι-
κών θεωρητικών γνώσεων... Συμπληρωματικήν τεχνικήν μόρφωσιν δίδει η Διπλά-
ρειος Νυκτερινή Σχολή εργατριών, με πολλήν επιτυχίαν ως προς την παρεχομέ-
νην παρ' ειδικών προσώπων διδασκαλίαν δυστυχώς εις μικρόν αριθμόν εργατριών, 
διότι λόγω της δεκαώρου καθημερινής εργασίας αι εργάτριαι αδυνατούν να πα-
ρακολουθήσουν τα μαθήματα ταύτα»184. Το 1926 και σε πανελλαδικό επίπεδο 
λειτουργούσαν, εκτός από τις τρεις σχολές μηχανικών που προαναφέρθηκαν, οι 
ακόλουθες τεχνικές σχολές: α) χειροτεχνικές  σχολές θηλέων στην Αθήνα, β) 
Επαγγελματική Σχολή Τεγεατικού Συνδέσμου στην Τεγέα, γ) Σχολή Μηχανι-
κών Πανθεσσαλικής Ενώσεως στο Βόλο, και δ) οι προσαρτημένες στο Πολυτε-
χνείο σχολές. Οι τελευταίες παρείχαν επαγγελματική εκπαίδευση ανωτέρου, 
σχετικά, επιπέδου και δεν απευθύνονταν στους εργάτες185. Η πρώτη ολοκληρωμέ-
νη προσπάθεια για τη λειτουργία κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
με την πλήρη σημασία που αποδίδεται στον όρο, έγινε με τη δημιουργία της 
Σιβιτανιδείου Σχολής στην Αθήνα. 

Η Σιβιτανίδειος Σχολή ιδρύθηκε το 1928. Προσωρινά λειτουργούσε στην οδό 
Θεσσαλονίκης και το 1931 μεταφέρθηκε στην Καλλιθέα186. Το 1934 η Σχολή 
περιλάμβανε α) «Σχολείο Διακοσμητικό», με τρία τμήματα: Τμήμα σχεδιαστών, 
με ειδικότητες διακοσμητικού και τεχνικού σχεδίου, Τμήμα διακοσμητών, με 
ειδικότητες χρωματιστών, ελαιοχρωματιστών, απομιμητών ξύλου και μαρμάρου, 
κοσμηματογράφων και τεχνιτών μωσαϊκών, Τμήμα διακοσμητών πλαστών και 
γλυπτών, με ειδικότητες γυψουργών, εκμαγέων, μαρμαρογλυπτών, και μεταλλο-
πλαστών, β) «Σχολείο Δομικών Επαγγελμάτων και Επιπλοποιίας», με τρία 

βιοτεχνικών σχολών», Δελτίον  του Υπουργείου  της Εθνικής  Οικονομίας,  έτος Α', τεύχ. 2, 
Ιούλιος 1914, σσ.99-113. 

183. I. Καλύβας, «Η έλλειψις τεχνιτών εν τη μηχανουργική βιομηχανία...», ό.π. σ.669. 
184. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπικού... 

1921, ό.π. σ.76. 
185. Γ. Χαριτάκης, ό.π. σ.102. 
186. Ν.Π. Αποστολόπουλος, «Η τεχνική εκπαίδευσις», Βιομηχανική Επιθεώρησις,  τ.5, 

Νοέμβριος 1934, σ.20. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ 1930-1933 
Σχσλαί  κατά  τάξεις 

1930-1931 
Επαγγελματικοί  σχολαί 

Επαγγελματικοί  σχολαί  Φυλακών 

Προσηρτημένα  σχολεία  Εθνικού  Μετσοβείου  Πολυτεχνείου 

1931-1932 
Επαγγελματικοί  σχολαί 

Επαγγελματικοί  σχολαί  Φυλακών 

Προσηρτημένα  σχολεία  Εθνικού  Μετσοβείου  Πολυτεχνείου 

1932-1933 
Επαγγελματικοί  σχολαί 

Επαγγελματικοί  σχολαί  Φυλακών 

Προσηρτημένα  σχολεία  Εθνικού  Μετσοβείου  Πολυτεχνείου 

ΠΗΓΗ: Βιομηχανική  Επιθεώρησις,  1935 

Είδος και διάκρισις σχολών 

Αρρένων 
Θηλέων 
Μικταί 

Σύνολον 

Μικτά 

Γενικόν σύνολον 

Αρρένων 
Θηλέων 
Μικταί 

Σύνολον 

Μικταί 

Μικτά 
Γενικόν σύνολον 

Αρρένων 
Θηλέων 
Μικταί 

Σύνολον 

Μικταί 

Μικτά 
Γενικόν σύνολον 
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τμήματα: Τμήμα λιθοδόμων, Τμήμα ξυλοδόμων στεγών, δωμάτων, ικριωμάτων 
και ξυλουργών θυρών, ξυλοκλιμάκων και λεπτοξυλουργικών εργασιών, Τμήμα 
επιπλοποιών με ειδικότητες επιπλοποιών και σκελετοποιών, γ) «Σχολείον Μη-
χανουργικών Επαγγελμάτων και Ηλεκτροτεχνίας», με δύο τμήματα: Τμήμα 
εφαρμοστών κατασκευής και επισκευής εργαλείων και μηχανών, με ειδικότητες 
εφαρμοστών κατασκευής, επισκευής μηχανών και χειριστών εργαλείων και μηχα-
νών και Τμήμα ηλεκτροτεχνιτών, με ειδικότητες μετασκευαστών και τεχνιτών 
εγκαταστάσεων. 

Το 1926 στην Πάτρα ιδρύθηκε η Τριάντειος Επαγγελματική Σχολή, η οποία 
λειτούργησε το 1927, αρχικά ως ημερήσια και νυκτερινή και αργότερα μόνο ως 
νυκτερινή187. Στη σχολή γίνονταν δεκτοί μαθητευόμενοι τεχνίτες με απολυτήριο 
εξατάξιου δημοτικού σχολείου. Λειτουργούσαν τρία τμήματα, στα οποία φοιτού-
σαν 80 έως 100 μαθητές: α) Τμήμα ηλεκτροτεχνίας,  με 25 έως 30 μαθητές, β) 
Τμήμα μηχανοτεχνίας,  με 25 έως 30 μαθητές, και γ) Τμήμα γενικού σχεδίου, με 
35 έως 40 μαθητές. Λειτουργούσαν, επίσης, ηλεκτροτεχνικό εργαστήριο και ερ-
γαστήριο πλαστικής. Τεχνική σχολή άρχισε να λειτουργεί το 1927 και στο Ληξού-
ρι188. Περιλάμβανε τμήματα υφαντουργίας, βιβλιοδετικής, ηλεκτροτεχνίας,  οικο-
δομικής και σχεδιαστικής. Δεκτά γίνονταν μετά από εξετάσεις παιδιά μέχρι 14 
χρόνων για τα δύο πρώτα τμήματα και μέχρι 15 χρόνων για τα υπόλοιπα. Οι 
σπουδές διαρκούσαν από ένα έως δύο χρόνια για την υφαντουργία και τρία χρόνια 
για τους υπόλοιπους κλάδους. 

Όπως διαπιστώνεται, χρειάστηκε σχεδόν ένας αιώνας από τη δημιουργία του 
ελληνικού κράτους για να κάνουν την εμφάνιση τους οι πρώτες κατώτερες και 
μέσες τεχνικές σχολές, οι οποίες θα παρήγαν .ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για 
τις ανάγκες της βιομηχανίας. Παράλληλα εξακολουθούσε να κυριαρχεί ο θεσμός 
της εκμάθησης του «ολοκληρωμένου» επαγγέλματος, είτε στο εργαστήριο είτε σε 
διάφορα ιδρύματα και σχολές, ο οποίος αναπαρήγε το μοντέλο του αυτόνομου, 
από παραγωγική άποψη, παραδοσιακού τεχνίτη, και μαζί με αυτό όλη την ιδεο-
λογία για κοινωνική ανέλιξη. 

Κρατική αδυναμία, αδυναμία της ίδιας της βιομηχανίας ή πολιτισμικό φαινό-
μενο; Όπως και να έχει το ζήτημα, η ελληνική κοινωνία αρνήθηκε να επενδύσει 
σε μια εκπαίδευση από την φύση της ταξική, που αναιρούσε την προσδοκία της 
κοινωνικής ανέλιξης και οδηγούσε στην προλεταριοποίηση των μελών της, έστω 
και με καλύτερους όρους αμοιβής189. 

187. Γ. Πανταζής, «Η επαγγελματική εκπαίδευσις», Βιομηχανική Επιθεώρησις,  τ. 25, 
Ιούλ. 1936, σ.18-19. 

188. Γ. Χαριτάκης, ό.π. σ.103-104. 
189. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε., οι νέοι εξακολουθούν να αδιαφορούν 

για τα τεχνικά επαγγέλματα και επιμένουν να αναζητούν μια θέση εργασίας στον δημόσιο 
τομέα. Βλ. εφ. Η  Καθημερινή,  11-6-1991, σ.6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Συνθήκες  εργασίας  και διαβίωσης  των εργαζόμενων  παιδιών 

Παιδιά  10 και 12χρόνων, ζαρωμένα  12 και 14 ώρες κοντά στη 
μάνα ή τη γιαγιά, με το πηγούνι σκυμμένο  στα γόνατα, με τα 
δάκτυλα κατεστραμμένα  απ' το δέσιμο  των κόμπων και το 
κορμί  καμπουριασμένο  για πάντα. Ξερό  ψωμί  για φαγητό, 
παρμένο και αυτό στο σκαμνί  της δουλειάς το μεσημέρι.  Ερ-
γαστήρια εγκατεστημένα  σε χώρους που ήταν πριν αποθήκες 
και σταύλοι... 
Μαρία Σβώλου, «Οι εργάτριες ταπητουργίας», Ο Αγώνας της 
Γυναίκας,  τεύχ. 41, Μάρτ. 1927, σ. 1. 

1. Οι συνθήκες  εργασίας 

Σύμφωνα με όλες τις περιγραφές που έχουμε στη διάθεση μας, οι συνθήκες που 
επικρατούσαν στους εργασιακούς χώρους κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα 
μας, είτε πρόκειται για τα μεγάλα εργοστάσια είτε για τα βιοτεχνικά εργαστή-
ρια, ήταν πολύ κακές γ ια τ α μέτρα όχι μόνο των ανήλικων αλλά και των ενήλικων 
εργατών. Η διαπίστωση, κοινή: οι χώροι εργασίας ήταν σε γενικές γραμμές 
ακατάλληλοι και ανθυγιεινοί. Έτσι δεν είναι παράξενο ότι η φυματίωση και 
άλλες αρρώστιες μάστιζαν τα νεαρά άτομα στις «λαϊκές» κυρίως τάξεις190. Τη 
χειρότερη εικόνα παρουσίαζαν —όπως είναι φυσικό— τα μικροεργαστήρια, τα 
οποία, λόγω των σχεδόν μηδενικών κεφαλαίων τους, αδυνατούσαν να εξασφαλί-
σουν τους κατάλληλους χώρους εγκατάστασης191. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε 
να κάνουμε, ουσιαστικά, με συνδυασμό μικρών εμπορικών καταστημάτων και 

190.Άννα Μακροπούλου, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», Ο Αγώνας της 
Γυναίκας,  τεύχ. 50-51, Αύγ. 1927, σ.3. 

191. Βλ. Α. Andréadès, La legislation ouvrière en Grèce,  Γενεύη 1922, σ.16. 
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βιοτεχνιών. Τα μικρά αυτά εργαστήρια ήταν εγκατεστημένα «όπισθεν του προς 
υποδοχήν των πελατών ή των προς πώλησιν των ειδών χρησιμεύοντος καταστή-
ματος εις μικρότερα καταστήματα χωρισμένα διά σανιδίου χωρίσματος, ενίοτε 
υψηλοτάτου, ώστε ο χώρος αυτός να καθίσταται εντελώς σκοτεινός»192. Έτσι, 
στα υποδηματοποιεία της Αθήνας και του Πειραιά «τα έτοιμα υποδήματα ελ-
λείψει ερμαρίων κρέμωνται εκ της οροφής, εις ύψος ανθρώπου, προς έκθεσιν, 
ρεκλάμαν διά τους πελάτας και εύκολον εκλογήν. Ούτω περιορίζεται ο κυβισμός 
αέρος, η καθαριότης και ελαττώνεται ο φωτισμός του ήδη εξ ελλείψεως παραθύ-
ρων σκοτεινού εργαστηρίου, οι δε εργάτες εργάζονται στο βάθος, διότι το πρό-
σθετο μέρος χρησιμοποιείται  ως πρατήριον και τα παράθυρα ως προθήκαι»193. 

Άλλα εργαστήρια στεγάζονταν στα πατάρια των καταστημάτων, με τα 
οποία, πολλές φορές, επικοινωνούσαν με κινητή σκάλα. Οι οροφές ήταν χαμηλές, 
«οι εργάτριες συνωθούνται σκυμμέναι περί τον φωταγωγόν, διότι το φως δεν είναι 
επαρκές»194. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα πατάρια των εμπορικών καταστη-
μάτων που βρίσκονταν σε κεντρικούς δρόμους λειτουργούσαν ως βιοτεχνικά ερ-
γαστήρια «και δι' έλλειψιν χώρου και διότι ο έλλην μικροεργοδότής φροντίζει 
κυρίως να εγκαταστήση το κατάστημα πωλήσεως όσον το δυνατόν ευπρόσωπον 
και αδιαφορεί τελείως ως προς το εργαστήριον το οποίον εγκαθίσταται όλως 
προχείρως εκεί κάπου, ώστε να μη φαίνεται, διά να μένει ανέτως εν ακαθαρσία 
και ακαταστασία»196. Τέλος, χειρότερα από άποψη υγιεινής ήταν τα εργαστήρια 
που λειτουργούσαν σε υπόγεια. Οι χώροι αυτοί ήταν τελείως ακατάλληλοι, με 
πάτωμα από πλάκες και τοίχους γεμάτους υγρασία. Ο λιγοστός φωτισμός προ-
ερχόταν από τη μοναδική πόρτα και τους φωταγωγούς των πεζοδρομίων. «Αρκεί 
να αναφέρω», γράφει η επόπτρια εργασίας Άννα Μακροπούλου, «ότι εν εξ 
αυτών εν Πειραιεί ήτο τόσο σκοτεινόν, ώστε μόλις διέκρινα εις το βάθος τας 
εργαζομένας»196. Σε υπόγεια ήταν εγκατεστημένο το 90% των εργαστηρίων των 
ζαχαροπλαστείων και των χαλβαδοποιείων. Η ακαθαρσία των χώρων αυτών 
αποτελούσε τον κανόνα. «Τοίχοι, δάπεδα, κλίμακες, οροφαί, μηχανήματα δεν 
καθαρίζονται, από την επικολληθείσαν ζάχαριν, άμυλον, κόνιν...»197 

Όλοι οι τύποι αυτών των εργαστηρίων δεν διέθεταν τους στοιχειώδεις όρους 
υγιεινής, όπως αποχωρητήρια και «νερό της πόλης». Σε καταστήματα ήταν 
εγκατεστημένα, κυρίως, τα εργαστήρια ραφής ανδρικών ενδυμάτων, πίλων και 

192. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, Αθήνα 
1923, σ.62. 

193. Ό.π. σ.22. 
194. Ό.π. σ.62. 
195. Ό.π. σ.63. 
196. Άννα Μακροπούλου, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», ό.π. 
197. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.22. 
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πιλικίων, ασπρορούχων, τροφίμων, χαρτόκουτων και φακέλων, καθώς και άλλες 
μικρές βιοτεχνίες 198. 

Σε πολλές βιοτεχνίες η επιβίωση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής 
καθιστούσε, από μόνη της, τις συνθήκες εργασίας επικίνδυνες για την υγεία των 
εργατών. Συγκεκριμένα τα βυρσοδεψεία χαρακτηρίζονταν «εργαστήρια θανά-
του... όπου οι εργάται υποχρεούνται να διημερεύουν βουτηγμένοι εις τα νερά, 
εντός των οποίων επεξεργάζονται τα δέρματα και είναι διαρκώς εκτεθειμένοι εις 
δολοφόνα ρεύματα αέρος, αναγκαία διά την εργασία ν, ένεκα των οποίων υφίστα-
νται συχνάς προσβολάς πλευρίτιδων ή πνευμονιών, αι οποίαι καταλήγουν πολλά-
κις εις φθίσιν»' περισσότεροι από τους μισούς εργάτες υπέφεραν, άλλωστε, από 
χρόνιους ρευματισμούς λόγω της υγρασίας199. 

Οι συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν στα μεγάλα βιομηχανικά εργοστά-
σια δεν διέφεραν και πολύ από αυτές που ήδη περιγράψαμε. Ειδικότερα για την 
κλωστοϋφαντουργία, η οποία απασχολούσε και το μεγαλύτερο αριθμό ανήλικων 
κοριτσιών, οι επιθεωρητές εργασίας σημείωναν ότι «υπάρχουν μεγάλα καταστή-
ματα άτινα, ενώ δαπανούν πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων προς αλλαγήν της 
κινητηρίου δυνάμεως ή μηχανημάτων υφάνσεως, χάριν οικονομίας ολίγων χιλιά-
δων δεν αποφασίζουν να εγκαταστήσουν ούτε τα κατάλληλα μέσα υδρεύσεως του 
προσωπικού τους»200. Επίσης, η έλλειψη συστημάτων απορρόφησης της σκόνης 
που προκαλούσαν οι ίνες του βαμβακιού και του μαλλιού «επιβοηθεί την φθίσιν 
και τόσα άλλα νοσήματα των οφθαλμών, των αναπνευστικών και πεπτικών οργά-
νων, του δέρματος κ.λπ., άτινα μαστίζουσι το ως επί το πολύ αδύνατον και 
ευπαθές αυτών εξ ανηλίκων εργατίδων προσωπικόν»201. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους οικονομίας, οι βιομήχανοι παράγ-
γελναν τα μηχανήματα των εργοστασίων τους χωρίς τα αντίστοιχα προστατευ-
τικά τους καλύμματα, γεγονός που αποτελούσε και την κυριότερη αιτία των 

εργατικών ατυχημάτων 202. 
Ο αριθμός των παιδιών και των νεαρών ατόμων που έπεφτε θύμα εργατικών 

ατυχημάτων ήταν μεγάλος. Το 1921 από τα είκοσι θανατηφόρα ατυχήματα τα 
πέντε συνέβησαν σε άτομα κάτω των 18 χρόνων203. 

198. Ό.π. σ.62. 
199. Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των 

Ελλήνων, Αθήνα 1911, σ.20. 
200. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.23. 
201. «Γενικαί εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας του έτους 1913», Δελτίον  του Υπουρ-

γείου  της Εθνικής  Οικονομίας,  II  Εργασία  και πρόνοια, τεύχ. 4, Δεκ. 1914, σ.164. 
202. Ό.π. σ.163. 
203. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, σ.24-25. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Εργατικά  ατυχήματα,  1927 

Ηλικία  εργατών Αριθμός % 
12-14 114 3,24 
15-18 791 22,48 
18-20 351 9,98 
20-30 1.084 30,81 
30 + 1.178 33,48 

Σύνολο 3.518 100,00 

ΠΗΓΗ: I. Αναπλιώτης, 
«Τα εργατικά ατυχήματα εν Ελλάδι κατά το 1927», Βιομηχανική  και  βιοτεχνική  επιθεώρησις,  1928, σ. 113-122. 

Από τον Πίνακα 10 φαίνεται επίσης ότι, το 1927, το 35,70% των θυμάτων 
από εργατικά ατυχήματα είχαν ηλικία μικρότερη των 20 χρόνων. Οι κλάδοι στους 
οποίους σημειώθηκαν τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα και ακρωτηρια-
σμοί νεαρών ατόμων ήταν η υφαντουργία και η μηχανουργία204. Μέχρι τις αρχές 
του 20ού αιώνα οι αποζημιώσεις για τα εργατικά ατυχήματα ήταν μηδαμινές και 
τα θύματα επαφίονταν στην φιλανθρωπική διάθεση του επιχειρηματία, μένοντας 
στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, όπως 
σημειώνει το 1890 η Καλλιρρόη Παρρέν για την περίπτωση μιας νεαρής εργά-
τριας που έχασε το χέρι της από μηχανή στο εργοστάσιο των Αφών Ρετσίνα, «θα 
τη παραχωρηθή ίσως παρά του κ. εργοστασιάρχου μικρά προσωρινή αποζημίωσις 
και μετά ταύτα θα αυξήση κατά ένα τον αριθμόν των αναπήρων επαιτών και 
επαιτίδων της γείτονος πόλεως»205. 

Οι ώρες εργασίας των ανήλικων εργατών δεν διέφεραν από αυτές των ενήλι-
κων συναδέλφων τους, ακόμη και μετά τις ειδικές ρυθμίσεις που επέβαλαν οι 
νόμοι του 1911 σχετικά με την εργασία των γυναικών και των ανηλίκων. Στο 
εργοστάσιο Ρετσίνα οι εργάτριες εργάζονταν από τις 6.00 π.μ. μέχρι τις 6.30 
μ.μ., με διακοπή μισής ώρας για πρόγευμα το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι από τις 

204. Ό.π. 
205. Πρβλ. Καλλιρρόη Παρρέν, «Δυστυχείς εργάτιδες», Εφημερίς  των Κυριών,  τεύχ. 191, 

9-12-1890, σ.2. Ο νόμος 551 του 1914, καθώς επίσης οι νόμοι 2114 του 1920 και 2193 του 
1923 κατοχυρώνουν την αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Επίσης ο νόμος 
281 του 1914 προβλέπει την ίδρυση «Αλληλοβοηθητικών Σωματείων», τα οποία, μεταξύ 
άλλων, θα παρέχουν στα μέλη τους χρηματικά επιδόματα σε περίπτωση ασθένειας, τραυμάτων, 
πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία κ.λπ. Πρβλ. Γ. Χαριτάκης, Η  ελληνική βιομηχανία, 
Αθήνα 1927, σ.122,129. 
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5.00 π.μ. μέχρι τις 6.30 μ.μ., με διακοπή μιας ώρας. «Τουτέστιν η εν τη αναπτύ-
ξει της παιδίσκη δεκαιέτης ή ενδεκαιέτης ίσταται ορθή και σχεδόν μη κινουμένη 
εκ της θέσεώς της επί 12 ολοκλήρους ώρας.»206 Στις αρχές του 20ού αιώνα ο 
χρόνος εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία είχε μειωθεί σε δέκα ώρες, με 
δύο ώρες ανάπαυση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μία ώρα τους χειμερι-
νούς207. Στις εμπορικές επιχειρήσεις η δεκάωρη εργασία καθιερώθηκε έμμεσα με 
το νόμο 271 της 8-5-1914, ο οποίος (1) επέβαλε συνεχή διακοπή για νυκτερινή 
ανάπαυση διάρκειας δέκα ωρών τουλάχιστον, και (2) όρισε τη μεσημβρινή διακο-
πή της εργασίας σε δύο ώρες το καλοκαίρι και μιάμιση ώρα το χειμώνα 208. Στη 
βιομηχανία το δεκάωρο παραβιαζόταν κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία. Ορισμέ-
νες φορές το ρολόι των εργοστασίων ήταν ρυθμισμένο έτσι ώστε οι εργάτριες να 
εργάζονται ένα τέταρτο με μισή ώρα παραπάνω από το κανονικό ωράριο209. 

Συνήθως οι παραβάσεις του ωραρίου σημειώνονταν τις εποχές με εντατικότε-
ρη παραγωγή και με τη συγκατάθεση των ίδιων των εργατριών. Όμως, «η 
αμοιβή της επί δύο και ημίσειαν ώραν επί πλέον εργασίας είναι τόσον ελαχίστη, 
το τρίτον του ημερομισθίου, εν σχέσει προς την ασυμμέτρως μείζονα κατανάλω-
σιν δυνάμεων των εργαζομένων κοριτσιών»210. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που οι επιθεωρητές μήνυσαν τους 
παραβάτες βιομηχάνους, το δικαστήριο επέβαλε τα χαμηλότερα πρόστιμα, με τη 
δικαιολογία ότι «εις την σημερινήν εποχήν πρέπει να υποστηριχθεί η βιομηχα-
νία»211. 

Όπως ήταν φυσικό το ωράριο παραβιαζόταν σε όλα σχεδόν τα βιοτεχνικά 
εργαστήρια και ιδιαίτερα στα εργαστήρια ραφής ανδρικών και γυναικείων ενδυμά-
των. Ειδικότερα κατά τις ημέρες των εορτών, λόγω της αυξημένης ζήτησης, το 
ωράριο ουσιαστικά έπαυε να ισχύει. Έτσι, κορίτσια ηλικίας 12-16 χρόνων υπο-
χρεώνονταν από τις μοδίστρες-εργοδότριές τους να εργάζονται επί 16 συνεχείς 
ώρες. Οι επιθεωρητές ανέφεραν σχετική περίπτωση στη Λάρισα, όπου «μοδίστρα 
θηριωδεστέρα υαίνης, απησχόλει συνεχώς από της πρωίας το Σαββάτον μέχρι 

206. Καλλιρρόη Παρρέν, «Αι γυναίκες εν τη ελληνική βιομηχανία», Εφημερίς  των Κυριών, 
τεύχ. 28, 13-10-1887, σ.2. 

207. Στα μικρά βιοτεχνικά εργαστήρια εργάζονταν 8 ώρες το Σάββατο. Πρβλ. Υπουργείον 
Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.16. 

208. Πρβλ. Σπ. Κορώνης, Η  εργατική πολιτική των ετών 1909-1918, Αθήνα 1944, 
σ.44-45. 

209. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.19, 

210. Ό.π. σ.80. 
211. Ό.π. σ.79. 
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της μεσημβρίας της Κυριακής (επί 30 ώρες) τας μικράς εργατρίας της»212. Για 
πολλές μαθητευόμενες δεν ίσχυε ούτε η αργία της Κυριακής, επειδή κατά την 
ημέρα αυτή ήταν υποχρεωμένες να παραδίδουν τα φορέματα στα σπίτια των 
πελατριών213. Το εξαντλητικό ωράριο εργασίας επιβαρυνόταν ακόμη περισσότε-
ρο από το χρόνο που χρειαζόταν ο εργάτης ή η εργάτρια για να μεταβεί από το 
χώρο διαμονής στο χώρο εργασίας· οι περισσότερες από τις εργάτριες της υφα-
ντουργίας κατοικούσαν σε μεγάλη απόσταση από τα εργοστάσια και συνεπώς 
ήταν αναγκασμένες να ξεκινούν από τα σπίτια τους στις 5.00 π.μ. και να επιστρέ-
φουν το βράδυ214. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές εργάτριες από τους συνοικι-
σμούς του Βύρωνα και της Καισαριανής, από το Περιστέρι ή την Καλογρέζα 
εργάζονταν σε εργοστάσια στο Ν. Φάληρο, στη Ν. Ιωνία ή στον Ποδονίφτη. Και, 
βέβαια, εκεί όπου δεν υπήρχε συγκοινωνία οι εργάτριες πήγαιναν στην εργασία 
τους με τα πόδια215. Για πολλές από αυτές η εργασία συνεχιζόταν και μετά την 
επιστροφή στο σπίτι, όπου έπρεπε να ετοιμάσουν το βραδινό φαγητό, δεδομένου 
ότι στην πλειονότητά τους ήταν ορφανές, χήρες ή παντρεμένες216. Τα εργοστά-
σια, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, δεν διέθεταν ειδικές αίθουσες για εστιατόρια 
και πολλές φορές ούτε υπόστεγο στην αυλή όπου θα μπορούσαν να ξεκουράζονται 
οι εργάτριες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αντίθε-
τα, ήταν αναγκασμένες να γευματίζουν και να αναπαύονται στον ίδιο πάντα 
χώρο της εργασίας τους, ανάμεσα στα μηχανήματα, με αποτέλεσμα να «επικά-
θηνται επί της τροφής τους παντός είδους κόνεις εκ του εργοστασίου προερχόμε-
ναι, αίτινες σε συνδυασμό με την ακαθαρσίαν των οινομαγειρείων, παρ' ων προ-
μηθεύονται την τροφήν των, καταστρέφουσι την υγείαν των»217. Σε άλλες περι-

212. Ανώνυμος, «Η τήρησις των εργατικών νόμων εις τα βιομηχανικά εργοστάσια», Βιομη-
χανική και βιοτεχνική  επιθεώρησις,  Μάιος 1916, σ.480. 

213. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.68. 
214. Στο ίδιο σ.84. 
215.Άννα Μακροπούλου, «Η γυναίκα στην εργασία, οι όροι της εργασίας των γυναικών εις 

τα μεταξουργεία», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 61, Ιαν. 1928, σ.3. Ορισμένες μεγάλες 
εταιρίες, όπως η Ελληνική Εριουργία και η μεταξουργία «Χρυσαλλίς», διέθεταν στη συνοικία 
Ποδονίφτης κατοικίες για μικρό αριθμό του προσωπικού τους. Η πρώτη αποτελείτο από 10 
οικήματα, και η δεύτερη από 12 για το ανδρικό προσωπικό της (προφανώς για τους τεχνικούς 
και τους ειδικευμένους εργάτες) και ένα ξεχωριστό οίκημα για τις εργάτριες. Το τελευταίο 
αποτελείτο από ένα θάλαμο χωρισμένο σε 11 κοιτώνες, καθένας από τους οποίους είχε 3-4 
κρεβάτια. Στο ίδιο. 

216. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.84. 
217.1. Αναπλιώτης, « Έρευνα επί του προσωπικού του εργαζομένου εις τα κλωστήρια και 

υφαντήρια Αθηνών-Πειραιώς-Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ν. Φαλήρου, ως προς την οικογενειακήν 
αυτού κατάστασιν, εκπαιδευτικήν βαθμίδα και τιμήν ημερομισθίου», Βιομηχανική και βιοτεχνι-
κή επιθεώρησις,  1928, σ.109. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέ-
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περιπτώσεις απουσίαζαν, όπως είπαμε, ακόμη και τα στοιχειώδη μέσα υγιεινής, 
όπως είναι οι νιπτήρες και τα ιματιοφυλάκια. Εξάλλου σε πολλά εργοστάσια 
υπήρχε ένα ποτήρι, το οποίο χρησιμοποιούσαν 20 και καμιά φορά 30 εργάτες, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους218. 

Οι εργάτριες ξόδευαν ελάχιστα χρήματα για το μεσημεριανό γεύμα τους το 
οποίο προμηθεύονταν από μαγειρεία κοντά στα εργοστάσια και τα οποία πρόσφε-
ραν «λίαν αμφιβόλου ποιότητος φαγητά»219. Σύμφωνα με έναν ανώτερο υπάλλη-
λο της υφαντουργίας Λυγινού, γύρω στα 1900 οι περισσότερες εργάτριες του 
εργοστασίου ξόδευαν για το μεσημεριανό φαγητό μόλις 2 1/2 λεπτά. «Συμφωνούν 
δύο εξ αυτών, την μίαν ημέραν αγοράζει η πρώτη με την πεντάρα της μίαν 
βρωμορέγγαν από εκείνας που πετούν και ασυνείδητοι μικροπωληταί φέρουν εις 
τα εργοστάσια, εάν είναι χειμώνας, ή σταφύλια, ή τίποτε άλλο φρούτο, εάν είναι 
καλοκαίρι, και τα μοιράζονται και αι δύο. Την άλλην ημέραν θα εξοδεύση η δευτέ-
ρα την πεντάραν της... Και τοιουτοτρόπως με το ολίγον ψωμί το οποίον θα φέρουν 
από το σπίτι των θα γευματίσουν τα ταλαίπωρα αυτά πλάσματα και θα ανθέξουν 
εις την διαρκήν εργασίαν.»220 Γύρω στα 1930 ορισμένα μεγάλα εργοστάσια της 
Αθήνας άρχισαν να προσφέρουν στο προσωπικό τους συσσίτια έναντι του ποσού 
των 5 δραχμών. Όπως όμως παρατηρούσαν και οι επιθεωρητές εργασίας, ο 
θεσμός αυτός ήταν καταδικασμένος σε αποτυχία. Ο λόγος που επικαλούνταν ήταν 
ότι η πλειονότητα του προσωπικού των εργοστασίων αυτών ήταν γυναίκες, για 
τις οποίες η δαπάνη των πέντε δραχμών την ημέρα, για μεσημεριανό φαγητό, θεω-
ρείτο δυσβάσταχτη με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο των ημερομισθίων τους221. 

Στις άθλιες συνθήκες εργασίας που περιγράψαμε, αποτέλεσμα της κακής 
κατάστασης των εργασιακών χώρων ή της ίδιας της οργάνωσης εργασίας, πρέπει 

Εκθέσεις...  1921, σ.84. Σε πολλά κλωστοϋφαντουργεία οι εργάτριες, λόγω της μακρινής απόστασης 
που έπρεπε να διανύσουν μέχρι την κατοικία τους, προτιμούσαν να μην εφαρμόζεται η δίωρη 
ανάπαυση το καλοκαίρι και να αρχίζουν την εργασία αμέσως μετά το γεύμα. Στο ίδιο σ.67, 79. 
Για το λόγο αυτόν, τα εργατικά συνδικάτα κατόρθωσαν να περιοριστεί η καλοκαιρινή μεσημ-
βρινή διακοπή της εργασίας σε 1 (μία) ώρα στα κλωστοϋφαντουργεία και στα βυρσοδεψεία. Βλ. 
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις  και πεπραγμένα Σώματος 
Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της εφαρμογής των εργατικών νόμων και των συνθηκών εργασίας 
εν Ελλάδι, κατά το έτος  1933, Αθήνα 1935, σ.19. 

218. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δημόσιο καπνεργοστάσιο Τρικάλων μεταξύ των υγειών 
εργατών υπήρχαν και αρκετοί φυματικοί σε προχωρημένο στάδιο. Πρβλ. Ανώνυμος, «Η υγιεινή 
των εργατών», Βιομηχανική και βιοτεχνική  επιθεώρησις,  Μάιος 1915, σ.76. 

219. Άννα Μακροπούλου, «Η γυναίκα στην εργασία...», ό.π. 
220. Ευγενία Ζωγράφου, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα,  τ. 4, Αθήνα 

1903, σ.34. 
221. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις...  1933, ό.π., σ.35. 
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να προστεθεί και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος πήγαζε από τη σχέση εξουσί-
ας που αναπτυσσόταν μεταξύ του εργοδότη ή των αντιπροσώπων του και του 
εργάτη. Ο παράγοντας αυτός συνδέεται με τις διαφόρων τύπων αυθαιρεσίες και 
επιβολές, καθ' υπέρβαση αυτών που εμπεριείχε η σχέση εργασίας, όπως ήταν τα 
χρηματικά πρόστιμα, η χρήση βίας και, τέλος, οι ηθικοί εκβιασμοί. Η Λιλίκα 
Νάκου κατέγραφε ξυλοδαρμούς κοριτσιών ηλικίας 8 και 10 χρόνων από τις αρχι-
εργάτριες, στο κλωστήριο της Λειβαδιάς222. Φαίνεται ότι η κακοποίηση των 
εργαζόμενων παιδιών αποτελούσε διαδεδομένο φαινόμενο, σχεδόν μέρος της εκ-
παίδευσης των μαθητευόμενων, ιδιαίτερα στα μικρά βιοτεχνικά εργαστήρια223. 

Το 1896 στο εργοστάσιο χαρτοποιίας Ασπιώτη υπήρχε ταμείο προστίμων 
για καθυστερήσεις ή παραπτώματα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Υπολογιζό-
ταν ότι το 25% του ημερομισθίου κατακρατείτο από τον βιομήχανο, μέσω της 
επιβολής προστίμων. «Εάν βραδύνωσιν (οι εργάτριες) επί πέντε μόνον λεπτά, 
τοις επιβάλλεται πρόστιμον και τοιουτοτρόπως αναγκάζονται καθ' όλην την 
ημέραν εκείνην να μένωσι σκυθρωπαί και περίλυποι γιγνώγκουσαι ότι θα εργα-
σθώσι δωρεάν.»224 Στο ίδιο εργοστάσιο είχαμε και επιβίωση του φεουδαλικού 
δοσίματος, του «κανισκίου» που πρόσφεραν οι καλλιεργητές στον φεουδάρχη. 
«Υπάρχει έθιμον καθιερωθέν υπό του κ. Ασπιώτη, καθ' ο εκάστη εργάτις το 
Πάσχα φέρει εις αυτόν δώρα δώδεκα αυγά. Εάν τις εξ αυτών αρνηθή ή δεν δυνηθή 
να αγοράση αυτά επί τω σκοπώ τούτω, ευρίσκεται εύλογος αφορμή όπως επι-
βληθή αυτή πρόστιμον.»225 

Στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά γίνονταν κρατήσεις 10%, υπό μορφή 
αποταμίευσης. Οι εργάτριες είχαν δικαίωμα να αποσύρουν το ποσό αυτό μόνο 
όταν είχε υπερβεί τις 100 δραχμές 226. Όπως σημειώνουν οι επιθεωρητές εργασί-
ας, με αυτές τις κρατήσεις οι εργοστασιάρχες υποχρέωναν τις εργάτριες, σε 
περίπτωση αποχώρησης τους, να ειδοποιούν το εργοστάσιο μέχρι και τρεις μήνες 
πριν, για να μην δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία του. Σε αντίθετη περίπτωση 
οι κρατήσεις δεν επιστρέφονταν και οι εργάτριες ήταν αναγκασμένες να καταφύ-
γουν στα δικαστήρια227. Σύμφωνα με τους εργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν τον 
Ιανουάριο του 1912, απαγορεύονταν οι κρατήσεις επί των ημερομισθίων, ενώ τα 

222. Λιλίκα Νάκου, Γη  της Βοιωτίας,  Αθήνα 1964, σ.28-29. 
223. Βλ. Γ. Παπαγεωργίου, Η  μαθητεία  στα επαγγέλματα  (16ος-20ός  αιώνας), Αθήνα 

1986, και Χρ. Κωνσταντινόπουλος, Η  μαθητεία  στις  κομπανίες  των χτιστών  της Πελοποννή-
σου, Αθήνα 1987. 

224. Π.Ι.Κ., Κοινή  γνώμη περί  εργοστασίου  Ασπιώτη και πραγματικότητες,  Κέρκυρα 
1896, σ.10-11. 

225. Π.Ι.Κ., Κοινή  γνώμη..., ό.π. 
226. Ευγενία Ζωγράφου, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», ό.π. σ.40, 42, 58. 
227. «Γενικαί εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας... 1913», Δελτίον...,  ό.π. σ.193. 
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χρηματικά πρόστιμα, που δεν μπορούσαν να ξεπερνούν το τέταρτο του ημερομι-
σθίου, καταθέτονταν στο ταμείο του επαγγελματικού σωματείου228. 

2. Η  παρέμβαση  του Κράτους.  Νομοθεσία  για την εργασία  των παιδιών 

Από πολύ νωρίς, σχεδόν την ίδια εποχή με την ίδρυση των πρώτων βιομηχανικών 
εργοστασίων, προέκυψε και το αίτημα της δημιουργίας εργατικής νομοθεσίας, 
στην οποία θα περιλαμβάνονταν διατάξεις σχετικές με τον περιορισμό της παιδι-
κής εργασίας και την προστασία των εργαζόμενων παιδιών. Όπως σημείωνε και 
ο ανώνυμος αρθρογράφος στην Οικονομική Επιθεώρηση  του 1874, «η οικονομική, 
υγιεινή, ηθική και πνευματική ανάπτυξις των νέων εργατών εν γένει και των 
παιδιών ιδιαιτέρως είναι εγκαταλελειμμέναι εις το δοκούν ανθρώπων μηδαμώς 
μετεωριζόντων εις τον υψηλότερον του κοινωνικού συμφέροντος ορίζοντα». Για 
το λόγο αυτόν, ο νομοθέτης καλείτο να παρεμβεί «μετά συντόνου προσοχής και 
μεγάλης επιμονής, από των μεγαλυτέρων καταστημάτων μέχρις εκείνων των 
έργων, τα οποία και ένα έστω παιδικόν εργάτη ενασχολούσι»229. Και συμπλήρωνε 
η Καλλιρρόη Παρρέν στα 1890, με αφορμή ατύχημα νεαρής εργάτριας στο εργο-
στάσιο Ρετσίνα: «μέριμνα ιδιαιτέρα επιβάλλεται και νόμοι ειδικοί ανάγκη να 
συνταχθώσιν επί του κανονισμού της εργασίας, επί των ημερομισθίων, επί των 
όρων της υγιεινής, επί των απροόπτων, επί του αριθμού των εργασίμων ωρών και 
επί της ηλικίας των εργατίδων πάντων των απασχολουμένων εν τη ελευθέρα 
Ελλάδι χιλιάδας όλας γυναικών και κορασιών»230. 

Οι υποστηρικτές μιας τέτοιας νομοθεσίας ήταν κατά πρώτο λόγο οι φιλελεύ-
θεροι αστοί, που στο πλαίσιο του εκσυγχρονιστικού τους οράματος ζητούσαν να 
εφαρμόζονται και στην Ελλάδα οι αντίστοιχες προστατευτικές νομοθεσίες των 
βιομηχανικών χωρών της Ευρώπης231. Η προσπάθεια αυτή στόχευε στην ηθικο-

228. Α. Andréadès, La legislation...,  ό.π: σ.25. 
229. Ανώνυμος, «Εργατικοί παίδες», Οικονομική Επιθεώρησις,  φ. 17, Ιούλ. 1874, σ.197. 

Οι πρώτες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του φαινομένου των εργαζόμενων παιδιών, κυρίως 
σε επαγγέλματα του δρόμου, ήταν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, του Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσός. Όπως σημειώνει και ο Α. Λιάκος, «... τα εργαζόμενα παιδιά προκάλεσαν την 
εκδήλωση ενός κοινωνικού πανικού που συνδυάστηκε με τον ιδιωτικό πατερναλισμό». Βλ. Α. 
Λιάκος, Εργασία  και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.  Το  Διεθνές  Γραφείο  Εργασίας 
και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών,  Αθήνα 1993, σ.280. 

230. Καλλιρρόη Παρρέν, «Δυστυχείς εργάτιδες», Εφημερίς  των Κυριών,  τεύχ. 191, 9-12-
1890, 0.2. 

231. Οι πρώτες αντιδράσεις για την εργασία των παιδιών εκδηλώθηκαν —όπως ήταν 
φυσικό— στην Αγγλία, ήδη από το 1796. Το 1902 το αγγλικό κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο για 
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ποίηση των κατώτερων τάξεων, καθώς και στη δημιουργία εγγράμματων πολι-
τών-εργατών και υγειών στρατιωτών, που θα αποτελούσαν τις «απαραίτητες 
προϋποθέσεις» για τη συγκρότηση εθνικού κράτους. Όπως σημειωνόταν το 1912 
στην έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής η οποία είχε αναλάβει την προπα-
ρασκευή του νομοσχεδίου για την εργασία των γυναικών και των ανηλίκων, «η 
κανονική επαγγελματική εργασία κατά την νεαράν ηλικίαν τούτο μεν παρεμποδί-
ζει την ανάπτυξιν και κανονικήν διάπλασιν του σώματος και εξαντλεί ούτω τας 
εργατικάς δυνάμεις προώρως, πριν αναπτύξουν όλην την φυσικήν αυτών ενέργει-
αν, τούτο δε καθιστά αδύνατον την εις το σχολείον φοίτησιν και επομένως την 
στοιχειώδη των παιδιών εκπαίδευσιν, όπερ όχι μόνον αποτελεί αδίκημα κατ' 
αυτών τούτων και δημιουργεί κινδύνους διά την πολιτείαν και την κοινωνίαν άτε 
συντελούν εις την αύξησιν της ανηθικότητος και εγκληματικότητος, αλλά και την 
παραγωγήν ζημιώνει, διότι εργασίαν απαιδεύτων εργατών είνε πολύ ολιγώτερον 
καρποφόρος από την των μορφωμένων»232. Οι σοσιαλιστές εμφανίστηκαν λίγο 
αργότερα, όταν ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Όμιλος του Σταύρου Καλλέργη πρό-
βαλε ως αίτημα στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς του 1893 τη μείωση των 
ωρών εργασίας παιδιών και γυναικών233. Το επόμενο έτος οι «Διεθνείς Σοσιαλι-
σταί» ζητούσαν την ολοκληρωτική απαγόρευση της εργασίας των παιδιών234. 

τους μαθητευόμενους (Apprentice - Bill), που απαγόρευε τη νυχτερινή εργασία για τα παιδιά και 
περιόριζε σε δώδεκα ώρες την εργασία των νεαρών μαθητευόμενων. Ο νόμος του 1819 απαγό-
ρευε την απασχόληση παιδιών κάτω των 9 χρόνων στα κλωστήρια και στα βαμβακουργεία. Η 
απαγόρευση αυτή με το νόμο του 1833 επεκτάθηκε σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, εκτός 
από τη μεταξουργία. Ο ίδιος νόμος περιόριζε τη διάρκεια της εργασίας για παιδιά ηλικίας 9 έως 
13 χρόνων σε 48 ώρες την εβδομάδα, και για νεαρά άτομα ηλικίας 14 έως 18 χρόνων σε 69 
ώρες. Συγχρόνως θεσπιζόταν υποχρεωτική σχολική φοίτηση από 2 ώρες την ημέρα για όλα τα 
παιδιά κάτω των 14 χρόνων. Ακολούθησε η Γαλλία με το νόμο του 1841, η Γερμανία και η 
Αυστρίοί με τους νόμους του 1874. Τέλος, η διεθνής συνδιάσκεψη υπέρ των εργατών που συνήλθε 
στο Βερολίνο το 1878 συμφώνησε σε μια σειρά μέτρων για την προστασία της παιδικής εργασί-
ας. Βλ. Fr. Engels, Η  κατάσταση  της εργατικής  τάξης...,  ό.π. σ.30, 58-62" Ανώνυμος, «Εργατι-
κοί παίδες», ό.π. σ.198-199· Κ..., «Η εν Βερολίνω διεθνής υπέρ των εργατών συνδιάσκεψις», 
Κλειώ,  αρ. 122, 15/27 Απριλ. 1890, σ.23-24· Ανώνυμος, «Εργασία και ημερομίσθια των 
παιδιών εν Γερμανία και Αυστρία», Βιομηχανική και βιοτεχνική  επιθεώρησις,  1914, σ.79-82· J. 
Sandrin, Enfants  trouvés,  enfants  ouvriers,  17e-19e  siècles,  Παρίσι 1982, σ.109. 

232. « Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου περί εργασίας γυναικών και 
ανηλίκων», Παράρτημα  της Εφημερίδος  της Β' Διπλής Αναθεωρητικής  Βουλής, τεύχ. Β', 
Αθήνα 1912, σ.533. 

233. Μ. Δημητρίου, Το  ελληνικά σοσιαλιστικό  κίνημα,  τ. Α', Αθήνα 1985, σ.142. Πρβλ. Γ. 
Ληξουριώτης, «Προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός και η εμφάνιση του εργατικού 
δικαίου στην Ελλάδα: Η περίπτωση της παιδικής εργασίας», Βενιζελισμός  και αστικός  εκσυγ-
χρονισμός,  Ηράκλειο 1988, σ.212. 

234. Γ. Κορδάτος, Ιστορία  του ελληνικού εργατικού κινήματος,  Αθήνα 31972, σ.50. 
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Τέλος, εμφανίστηκε και μια άλλη κατηγορία που είχε ως αίτημα την εφαρμογή 
περιοριστικών μέτρων στην εργασία των παιδιών, τα εργατικά σωματεία. Τα 
σωματεία αυτά έβλεπαν τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των παιδιών στα εργο-
στάσια ως απειλή για την απασχόληση των ανδρών μελών τους235. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελούσε η προσπάθεια των καπνεργατών να αποκλείσουν, 
για λόγους υγείας, τους εφήβους και τις γυναίκες από τα καπνεργοστάσια236. 
Έτσι το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας ζητούσε το 1911 να απαγορευτεί στα 
εργοστάσια καπνού η πρόσληψη ανήλικων παιδιών που δεν είχαν συμπληρώσει το 
15ο έτος της ηλικίας τους ως μαθητευόμενων και βοηθητικών εργατών, και να 
μην χρησιμοποιούνται σε θέση τεχνίτη πριν από τη συμπλήρωση δετούς μαθητεί-
ας237 . Ωστόσο οι αντιδράσεις των εργατικών σωματείων απέναντι στην απασχό-
ληση των παιδιών δεν σταμάτησαν με τη θέσπιση των προστατευτικών νόμων. 
Το 1933, στο μεσουράνημα της οικονομικής κρίσης, οι σιδηρουργοί ζητούσαν να 
αυξηθεί το ελάχιστο όριο ηλικίας των 14 χρόνων για την απασχόληση των παι-
διών, προβάλλοντας ως επιχείρημα «το ανθυγιεινόν της εργασίας των διά την 
εργασίαν ταύτην και την διά της εργασίας των μικρών αύξησιν της ανεργίας των 
ενηλίκων»238. Έτσι, σύμφωνα με την άποψη των εργατικών συνδικάτων η οποία 
υιοθετήθηκε και από την πολιτεία239, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν 
σοβαρή απειλή για την απασχόληση των ενήλικων ανδρών. Τι ήταν όμως αυτή η 
απειλή; Κατά πρώτο λόγο, στη μεγάλη βιομηχανία ο ανταγωνισμός των παιδιών 
και των γυναικών, από τη μια πλευρά, και των ενηλίκων, από την άλλη, ήταν 
έμμεσος. Η ουσιαστική αιτία της ανεργίας των ενηλίκων ήταν ο εκμηχανισμός 
της παραγωγής, γεγονός που επέτρεπε την αντικατάσταση τους από ανειδίκευτη 
εργατική δύναμη η οποία αποτελείτο, κατά βάση, από παιδιά και γυναίκες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσε η εισαγωγή σιγαροποιητικών μηχανών 
στη βιομηχανία καπνού. Δεύτερον, στην παραδοσιακή βιοτεχνία, όπως έχει ση-
μειωθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι τεχνίτες προσπαθούσαν να υπερασπί-
σουν το επάγγελμά τους. Για τον λόγο αυτό, επιχειρούσαν να περιορίσουν με 

235. Βλ. Σπ. Κορώνης, Η  εργατική πολιτική των ετών 1909-1918, Αθήνα 1944, σ.47. 
236. Γ. Ηλιάδης, «Η καπνοβιομηχανία», Εργαζομένη  Ελλάς. Αι νέαι βιομηχανίαι  της 

Ελλάδος, υπό την διευθ. Β. Γαβριηλίδου, τ. Α', Αθήνα χ.χ., σ.114. 
237. Εργατικό Κέντρο Αθηνών, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των 

Ελλήνων, Αθήνα 1911, σ.10. 
238. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις...  1933, ό.π. σ.20. 
239. «Η υπερβολική απασχόλησις παιδιών, εφήβων και γυναικών, ήτις έχει διαδοθεί εις 

όλας τας κατηγορίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε εις τα υφαντουργεία και κλωστήρια, τας 
βιοτεχνίας του ιματισμού, τας εμπορικάς επιχειρήσεις και τοις βιοτεχνίας του ξύλου... προς 
ζημίαν των ενηλίκων εργατών πολλοί εκ των οποίων καταδικάζονται εις αργίαν συνεπεία του 
ανταγωνισμού των τέκνων και των συζύγων τους.» Βλ. « Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής...», 
ό.π. σ.533. 
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διάφορους τρόπους τους μελλοντικούς ανταγωνιστές τους, δηλαδή τους μαθητευό-
μενους. Αντίθετα, στη βιομηχανία δεν ίσχυε μάλλον ο ανταγωνισμός μεταξύ 
ανήλικων και ενήλικων ανειδίκευτων εργατών. Υπήρχαν, όμως, ενήλικοι ανειδί-
κευτοι εργάτες στη βιομηχανία; Φτωχοί μεροκαματιάρηδες, χωρίς συγκεκριμένη 
ειδίκευση, υπήρχαν σίγουρα. Αυτοί όμως σπανίως και περιστασιακά δούλευαν 
στα εργοστάσια. Κατά κανόνα απέφευγαν τη βιομηχανία, επειδή δυσκολεύονταν 
να προσαρμοστούν στους καταναγκασμούς του μακρού ωραρίου, στον κλειστό 
χώρο και στον εντατικό ρυθμό εργασίας. Έχει υποστηριχθεί ότι η ανειδίκευτη 
εργασία στο εργοστάσιο ήταν ο πρώτος σταθμός μιας μακράς διαδρομής, που 
περνούσε από μικροεπάγγελμα σε μικροεπάγγελμα και αποσκοπούσε στην επι-
βίωση, έχοντας ως ιδανικό την αυτοτέλεια240. 

Η παρέμβαση του Έλληνα νομοθέτη στα ζητήματα που αφορούσαν την ερ-
γασία των παιδιών έγινε για πρώτη φορά με τον νόμο 4029 της 24ης Ιανουαρίου 
1912 «περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων»241. Το σημαντικότερο πρόβλημα 
που αντιμετώπισε η προπαρασκευαστική επιτροπή ήταν ο καθορισμός του ορίου 
ηλικίας, κάτω από το οποίο θα απαγορευόταν η εργασία των παιδιών. Τελικά, 
«προς αποφυγήν ανωμαλιών κατά την αρχήν της εφαρμογής του νόμου», το όριο 
καθορίστηκε στα δώδεκα χρόνια, «αν και θα ήτο ευχής έργον να ορισθή ως τοιού-
τον όριον το 14ον ή έστω το 13ον έτος της ηλικίας, ιδίως αναφορικώς εις τας εν 
συνδυασμό με μηχανικήν κινητήριον δύναμιν διεξαγόμενας εργασίας...». Το σκε-
πτικό της επιτροπής ήταν «η παρ' ημίν λόγω του κλίματος πρωιμοτέρα εν συ-
γκρίσει προς τας βορειοτέρας χώρας σωματική ανάπτυξις των ανθρώπων»242. Οι 
απαγορευτικές διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούσαν την εργασία των παιδιών 
στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Έτσι, στους περιορισμούς 
της ηλικίας δεν περιλαμβάνονταν τα παιδιά που απασχολούνταν σε γεωργικές, 

240. Βλ. Π. Πιζάνιας, Οι φτωχοί  των πόλεων..., ό.π. σ.24. 
241. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία  γυναικών και ανηλίκων. 

Νόμοι,  Βασιλικά Διατάγματα,  Εγκύκλιοι,  Αθήνα 1919. Όμως είχε ήδη προηγηθεί ο νόμος 
3525 της 13ης Ιανουαρίου 1910, «Περί μεταλλείων», με τον οποίο απαγορεύεται η πρόσληψη 
«κορασιών και γυναικών», σε υπόγειες ή νυκτερινές εργασίες μεταλλείων ή μεταλλουργείων. 
Επίσης απαγορεύτηκε σε παιδιά ηλικίας 12-16 ετών να μεταφέρουν στον ώμο βάρος πάνω από 
10 κιλά και σε νεαρά άτομα 16-18 ετών, βάρος πάνω από 15 κιλά. Βλ. Σπ. Κορώνης, Η 
εργατική πολιτική των ετών 1909-1918, Αθήνα 1944, σ.48. 

242. « Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου περί εργασίας...», ό.π. 
σ.534. Πάντως το όριο αυτό ήταν ανάλογο με τα αντίστοιχα που είχαν θεσπίσει τα περισσότερα 
ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι στην Αγγλία, από το 1901, η εργασία απαγορευόταν σε παιδιά κάτω 
των 12 χρόνων. Στη Γερμανία το όριο αυτό ήταν τα 13 χρόνια (από το 1913), και τα 12 χρόνια 
στη Γαλλία (1892), στο Βέλγιο (1889) και στην Ιταλία (1902). Στην Ισπανία (1905) και τη 
Βουλγαρία (1905) το όριο μειωνόταν στα 10 χρόνια. Βλ. «Έκθεσις της Επιτροπής...», ό.π. 
σ.533-534. 

www.24grammata.com



κτηνοτροφικές ή δασικές εργασίες243. Σύμφωνα με τον νομοθέτη, οι γεωργικές 
εργασίες «ου μόνον δεν είναι εις όμοιον βαθμόν επιβλαβείς για τα παιδιά, αλλά 
και δύνανται να συνδυαστούν με την φοίτησιν εις το σχολείον της στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως»244. Με άλλα λόγια, το νομοθέτημα εξαιρούσε από την προστασία 
του τους μικρούς ενήλικες του παραδοσιακού κόσμου, δηλαδή το μεγαλύτερο 
ποσοστό των παιδιών της υπαίθρου, ή" εργασία των οποίων αποτελούσε απαραί-
τητο στοιχείο του καταμερισμού εργασίας της χωρικής οικογένειας. 

Σύμφωνα με τις κυριότερες διατάξεις του νόμου: 
1) Απαγορευόταν η χρησιμοποίηση παιδιών που δεν είχαν συμπληρώσει το 

12ο έτος της ηλικίας τους ως εργατών ή μαθητευόμενων σε βιομηχανικές, βιοτε-
χνικές, μεταλλευτικές, μεταφορικές, οικοδομικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ίσχυε για παιδιά άνω των 10 χρόνων που απασχολούνταν, 
από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε επιχειρήσεις όπου εργάζονταν μόνο 
μέλη της οικογένειάς τους και δεν έκαναν χρήση μηχανικής ενέργειας, και πάντα 
υπό τον όρο να μην εμποδίζεται η κανονική φοίτησή τους στη στοιχειώδη εκπαί-
δευση. Το σκεπτικό του νομοθέτη ήταν ότι «οι γονείς ή οι επίτροποι δεν θέλουν 
κάμει κατάχρησιν της τοιαύτης εξαιρέσεως»245. Πίσω από την ηθική παραίνεση 
διακρίνεται η αποδοχή του παραδοσιακού μοντέλου οικογενειακού καταμερισμού 
της εργασίας, τόσο στην αγροτική εκμετάλλευση όσο και στη μικρή βιοτεχνία. Ο 
καταμερισμός αυτός υπαγορευόταν από τη λογική της αυτόνομης επιβίωσης της 
οικογένειας και δεν αποδεχόταν εύκολα τη νεωτεριστική έννοια της παιδικότη-
τας2 4 6 . Επίσης, στα ορφανοτροφεία και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που παρείχαν 
επαγγελματική εκπαίδευση απαγορευόταν να απασχολούν παιδιά κάτω των 12 
χρόνων περισσότερο από 3 ώρες την ημέρα247. 

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν 
σε προηγούμενα κεφάλαια, ένα σημαντικό ποσοστό των αγοριών, αν όχι η πλειο-
νότητα, δεν περιλαμβανόταν στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου. Με βάση 
το νόμο 2271 της 24ης Ιουνίου 1920, το όριο ηλικίας για την απασχόληση των 
παιδιών καθοριζόταν από την 1η Ιουλίου 1922 στα 14 χρόνια 248. 

2) Ο χρόνος εργασίας δεν έπρεπε να υπερβαίνει τις 6 ώρες για παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 χρόνων και τις 10 ώρες για νεαρά άτομα μικρότερα των 18 χρόνων. 
Το Σάββατο και τις παραμονές εορτών ο χρόνος εργασίας καθοριζόταν σε 8 ώρες. 
Μεταξύ των ωρών εργασίας έπρεπε να γίνονται διακοπές συνολικής διάρκειας 

243. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία...,  σ.14. 
244. « Έκθεσις της επιτροπής...», ό.π. σ.524. 
245. « Έκθεσις της επιτροπής...», ό.π. σ.535. 
246. Βλ. και Π. Πιζάνιας, Οι φτωχοί  των πόλεων, ό.π. 
247. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία...,  ό.π. σ.3-4. 
248. Γ. Χαριτάκης, ό.π. σ.124. 
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μισής ώρας για τα παιδιά και δύο ωρών για τα νεαρά άτομα249. Για περιπτώσεις 
εποχικών βιομηχανιών ή για περιόδους όπου οι επιχειρήσεις είχαν αυξημένο 
φόρτο εργασίας, οι εργοδότες μπορούσαν να ζητήσουν αύξηση του χρόνου εργα-
σίας των νεαρών προσώπων σε 12 ώρες, για ένα διάστημα 8 ημερών έως 4 
εβδομάδων250. 

3) Απαγορευόταν να απασχολούνται νεαρά άτομα κάτω των 18 χρόνων κατά 
τη διάρκεια της νύχτας και κατά το διάστημα από τις 9.00 το βράδυ μέχρι τις 
5.00 το πρωί. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνταν τα αγόρια πωλητές εφημερίδων, 
που είχαν συμπληρώσει τα 12 χρόνια 251. 

4) Απαγορευόταν η χρησιμοποίηση παιδιών ηλικίας κάτω των 15 χρόνων κα-
θώς και γυναικών σε υπόγειες εργασίες μεταλλείων, λατομείων και ορυχείων252. 

5) Απαγορευόταν η χρησιμοποίηση ατόμων κάτω των 18 χρόνων για τη 
λίπανση και τον καθαρισμό μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
Επίσης, δεν επιτρεπόταν στα παιδιά να μεταφέρουν στους ώμους βάρος πάνω 
από 5 κιλά και στα νεαρά άτομα βάρος πάνω από 10 κιλά. Καθορίζονταν επίσης, 
κατά βιομηχανία, οι επικίνδυνες εργασίες στις οποίες απαγορευόταν η απασχό-
ληση αγοριών κάτω των 16 χρόνων και κοριτσιών κάτω των 18 χρόνων253. 

6) Καθιερωνόταν το «βιβλιάριο εργασίας», με το οποίο έπρεπε να είναι εφο-
διασμένα τα εργαζόμενα παιδιά. Στο βιβλιάριο αυτό, που το χορηγούσαν οι 
Δήμαρχοι, αναγραφόταν η ηλικία του παιδιού και η πιστοποίηση από γιατρό ότι 
αυτό ήταν ικανό να ανταποκριθεί στην εργασία για την οποία προσλαμβανόταν, 
χωρίς να βλάπτεται η υγεία του και να εμποδίζεται η σωματική του ανάπτυξη. 
Επίσης, ο εργοδότης ήταν υποχρεωμένος να ενημερώνει τις αστυνομικές αρχές 
για τον αριθμό των παιδιών που απασχολούσε και να αναρτά στους χώρους 
εργασίας πίνακα με τα ονόματά τους, τις ήμερες και ώρες εργασίας τους . Οι 
εργοδότες για κάθε παράβαση τιμωρούνταν με χρηματικά πρόστιμα που κυμαί-
νονταν από 25-100 δρχ., τα οποία όμως δεν μπορούσαν συνολικά να υπερβούν τις 
500 δρχ., ενώ σε περίπτωση υποτροπής τις 1.000 δραχμές 255. 

7) Τέλος, για την επίβλεψη της εφαρμογής των νόμων συγκροτήθηκε σώμα 
επιθεωρητών εργασίας256. 

Οι αντιρρήσεις και οι επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα 

249. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία...,  ό.π. σ.4. 
250. Στο ίδιο σ.6. 
251. Στο ίδιο σ.7. 
252. Στο ίδιο σ.8. 
253. Στο ίδιο σ.23-27. 
254. Στο ίδιο σ.8. 
255. Στο ίδιο σ.10. 
256. Στο ίδιο σ.11-13. 
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τητα της θέσπισης των προστατευτικών νόμων για την εργασία των παιδιών 
προέρχονταν κυρίως από δύο διαφορετικές και συγκρουόμενες —από την άποψη 
των κοινωνικών λογικών που εξέφραζαν— πλευρές. Στο ένα άκρο βρισκόταν η 
άποψη των βιομηχάνων, η οποία θεωρούσε τους νόμους άκαιρους, υπερβολικούς 
και χωρίς σημασία. "Οπως υποστηρίζει και ο αρθρογράφος της Βιομηχανικής  και 
βιοτεχνικής  επιθεώρησης,  «κατ' ουσίαν ήτο περιττή παρ' ημίν η νομοθέτησις του 
ορίου ηλικίας, ο δε σχετικός νόμος έχει ανάγκην συμπληρώσεως, διότι υπάρχουν 
πλείσται όσαι ασχολίαι,  ως η κατασκευή πλεκτών καλαθίων, η κατασκευή κομ-
βίων, η συγκομιδή των κουκουλιών και πλείσται άλλαι, αι οποίαι, γινόμεναι εις 
το ύπαιθρον και διαρκούσαι 5-6 ώρας την ημέραν, ουδόλως βλάπτουσαι την 
υγιείαν δωδεκαετούς και ενδεκαετούς παιδιού. Αρκεί μόνον να αμείβωνται κα-
λώς»257. Στο άλλο άκρο οι ίδιοι οι επιθεωρητές εργασίας φαινόταν να αμφισβη-
τούν την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική χρησιμότητα των προστατευτι-
κών νομοθετημάτων, τα οποία θεωρούσαν αποσπασματικά και «μηχανικά» σε 
σχέση με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα εργαζόμενα παι-
διά. Όπως παρατηρούσε η Άννα Μακροπούλου, «διά της εφαρμογής της διάτα-
ξης για την εργασία των ανηλίκων δεν επιτυγχάνεται ο κύριος σκοπός του νόμου: 
αφ' ενός να προστατεύση την παιδικήν ηλικίαν και αφ' ετέρου να καταστήση 
πραγματικήν την υποχρεωτικήν εκπαίδευσιν. Είναι φανερόν ότι τα πτωχά ανήλι-
κα, εκδιωκόμενα των εργαστηρίων, όχι μόνον δεν θα φοιτήσουν εις το σχολείο 
διότι απαιτούνται έξοδα, αλλά και θα διατραφούν πολύ χειρότερα όταν θα στερη-
θούν του ημερομισθίου των, συνεπώς όχι μόνον η υγεία των θα διατρέξει κινδύ-
νους, αλλά και η ηθική των, διότι θα διημερεύουν εις τους δρόμους»258. Εξάλλου, 
το πιθανότερο ήταν ότι τα περισσότερα από αυτά θα εργάζονταν με πολύ χειρό-
τερους όρους σε οικογενειακά μικροεργαστήρια259. Συνεχίζοντας, προσθέτει ότι 
«διά να ελαττωθεί ο αριθμός των ανηλίκων από τα εργοστάσια χρειάζεται όλο 
εκείνο το σύστημα των ιδρυμάτων της Κοινωνικής προνοίας... Οιαδήποτε άλλα 
μέτρα μηχανικά διά τον αποκλεισμόν των ανηλίκων από την εργασίαν δεν προ-
στατεύουν εφαρμοζόμενα ειμή ελάχιστον αριθμόν εκ τούτων και συγκεκριμένως 
μόνον εκείνα που γίνονται αντικείμενα εκμεταλλεύσεως υπό των ιδίων των γονέ-
ων, είτε εξ αμαθείας είτε εξ απληστίας»260. 

257. Ανώνυμος, «Εργασία και ημερομίσθια των παιδιών εν Αυστρία και Γερμανία», ό.π. 
σ.78. Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της μείωσης του ορίου ηλικίας για εργασία είναι ότι η 
σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών στην Ελλάδα είναι γρηγορότερη από αυτή 
των παιδιών της Δυτικής Ευρώπης. Πρβλ. Α. Andréadès, La legislation...,  ό.π. σ.22. 

258. Άννα Μακροπούλου, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», ό.π. σ.5. 
259. Άννα Μακροπούλου, «Η γυναίκα στην εργασία. Πώς εργάζεται η ελληνίδα σε 5 

μεγάλες βιομηχανίες», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 70, Ιούν. 1928, σ.6. 
260. Άννα Μακροπούλου, «Από την εργασία της γυναίκας και του παιδιού», ό.π. σ.5. Η 
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Αλλά και αντικειμενικά ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να εφαρμο-
στούν οι διατάξεις της προστατευτικής νομοθεσίας. Στο γεγονός αυτό συνέβαλλε 
σε μεγάλο ποσοστό ο κατακερματισμός του βιομηχανικού και βιοτεχνικού χώρου, 
που καθιστούσε πρακτικά αδύνατο όχι μόνο το συνεχή έλεγχο των εργασιακών 
χώρων, αλλά και τον ίδιο τον εντοπισμό τους. Όπως χαρακτηριστικά σημειωνό-
ταν, «εκ της εφαρμογής κατά τα τελευταία δύο έτη του νόμου 4029 επιστοποιήθη 
ότι πολλά των εργαστηρίων γυναικείου ιδία ιματισμού, φεύγοντα τον αστυνομι-
κόν έλεγχον του κέντρου των πόλεων... εγκαταστάθηκαν εις αποκέντρους συνοι-
κίας και αφήρεσαν τας επιγραφάς των ώστε εξωτερικώς να μη κάμνουν την 
εντύπωσιν των εργαστηρίων εις τα επιβλέποντα όργανα»261. 

Πολύ δύσκολη ήταν και η εξακρίβωση της ηλικίας των εργαζόμενων παιδιών, 
ιδιαίτερα δε των κοριτσιών. Η διάταξη που έθετε όριο ηλικίας, αρχικά το 12ο και 
στη συνέχεια το 14ο έτος, για την απασχόληση των παιδιών στις βιομηχανικές 
και βιοτεχνικές επιχειρήσεις «ουδέποτε εφαρμόσθη». Εξίσου αδύνατη ήταν και η 
εφαρμογή του άρθρου 4, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων 
που απασχολούσαν νεαρά άτομα κάτω των 16 χρόνων υποχρεώνονταν να τηρούν 
μητρώα με την ημερομηνία γέννησης των μελών του προσωπικού τους. Αυτό 
οφειλόταν στο γεγονός ότι, στην πράξη, η εξακρίβωση της πραγματικής ηλικίας 
των εργαζόμενων παιδιών αποδείχτηκε εξαιρετικά δυσχερής. Η ηλικία στην προ-
κειμένη περίπτωση διαπιστωνόταν από τα «βιβλιάρια εργασίας» που εξέδιδαν οι 
δήμαρχοι. Όμως, «τα πλείστα των ανηλίκων είναι μέτοικοι άλλων δήμων, επομέ-
νως αδυνατούν να εφοδιασθώσι διά βιβλιαρίου εργασίας εφ' όσον απαιτήται να 
γίνει και η πιστοποίησις του δημοτικού ιατρού»262. Αυτά αφορούσαν τα αγόρια 
που ήταν γραμμένα στα μητρώα του τόπου καταγωγής τους, εφόσον βέβαια τα 
είχαν δηλώσει, χωρίς ωστόσο να μπορούσε να αποκλειστεί η πλαστότητα των 
στοιχείων. Τι συνέβαινε, όμως, με τα κορίτσια; «Είναι γνωστόν ότι διά τα θήλεα 
δεν υπάρχουν μητρώα ούτε γίνονται ληξιαρχικαί  πράξεις, αίτινες είναι απαραίτητοι 

επιθεώρηση εργασίας πρότεινε τα ακόλουθα μέτρα για τον περιορισμό της παιδικής εργασίας 
στις πόλεις «όπου υπάρχει βιομηχανία και βιοτεχνία σχετικώς ανεπτυγμένη», όπως ήταν η 
Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, ο Βόλος και η Κέρκυρα: 1) Ίδρυση επαγγελματι-
κών βιοτεχνικών σχολών, στις οποίες να λειτουργεί και συσσίτιο για πρόγευμα. Στις σχολές 
αυτές να εισάγονται τα ανήλικα παιδιά των «εργατικών τάξεων», για να εκμάθουν ένα «βιοπο-
ριστικό επάγγελμα». Η φοίτηση να διαρκεί μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας. 2) Τα υπάρχοντα 
ορφανοτροφεία να διευρυνθούν και να μεταρρυθμισθούν κατάλληλα, για να συμπεριλάβουν με-
γαλύτερο αριθμό ορφανών και άπορων παιδιών. Πρβλ. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύ-
θυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, σ.12, 66. 

261. Σ. Κορώνης, «Παρατηρήσεις τινές επί του αριθμού των εν Ελλάδι εις βιομηχανικάς, 
μεταλλευτικάς και υπαιθρίους εργασίας απασχολουμένων παιδιών, νεαρών προσώπων και γυ-
ναικών», Δελτίον  του Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας,  τεύχ. 4, Δεκ. 1914, σ.5. 

262. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.13. 
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τητοι δι' αμφότερα τα γένη. Άλλαι πηγαί δεν υπάρχουν, παρά αι εγγραφαί των 
ιερέων όσοι κάμνουν τας βαπτίσεις ή αι προφορικαί δηλώσεις των μαρτύρων.»263 

Έτσι οι δήμαρχοι εξέδιδαν τα «βιβλιάρια εργασίας» με βάση τη μαρτυρία δύο 
γνωστών προσώπων, οι οποίοι ήταν συνήθως συγγενείς ή συνάδελφοι του πατέρα, 
της μητέρας ή του επιτρόπου του παιδιού. Κατ^· αυτό τον τρόπο παρουσιάζονταν 
περιπτώσεις δεκάχρονων παιδιών που εμφανίζονταν ως δεκατριάχρονα. Η κατά-
σταση αυτή επιδεινώθηκε με την άφιξη των προσφύγων της Μικρασιατικής κα-
ταστροφής, οι οποίοι ήταν κυρίως γυναίκες και παιδιά264. Όπως παραδεχόταν το 
ίδιο το ελληνικό κράτος, οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που 
αφορούσαν τα εργαζόμενα παιδιά «ημελήθηκαν σκοπίμως από της, συνέπεια της 
Μικρασιατικής καταστροφής, εισροής των προσφύγων. Και τούτο διότι πλείστα 
ανήλικα προσφυγόπαιδα εστερημένα πατρικής προστασίας ώφειλον διά της ερ-
γασίας των να εξασφαλίσουν μέρος των προς διατροφήν δαπανών»265. Τέλος, 
αδύνατη ήταν και η εφαρμογή της διάταξης που όριζε ότι ο χρόνος της ημερήσιας 
απασχόλησης των παιδιών ηλικίας 12-14 χρόνων δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 
6 ώρες. Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, αυτό συνέβαινε γιατί οι ανήλικοι 
χρησιμοποιούνταν ως βοηθοί και επομένως δεν ήταν εύκολο να κανονιστούν περί-
οδοι με εναλλασσόμενες βάρδιες266. 

Τελικά, με την ψήφιση των προστατευτικών νόμων χρειάστηκαν περισσότερα 
από 18 χρόνια καθώς και η μεσολάβηση της οικονομικής κρίσης του 1929 για να 
σημειωθεί κάποια μείωση του αριθμού των ανήλικων παιδιών στα μεγάλα βιομη-
χανικά εργοστάσια, ενώ αντίθετα τα παιδιά εξακολουθούσαν να εργάζονται, 
μαθαίνοντας ένα επάγγελμα ή βοηθώντας τους γονείς τους στα απειράριθμα 
μικροεργαστήρια267. Ωστόσο, ακόμη και το 1931, η κοινοβουλευτική επιτροπή 
για το νόμο «Περί ρυθμίσεως της αγοράς εργασίας» παραδεχόταν ότι «παραμένει 
κάι σήμερον πρακτικώς ανεφάρμοστος παρ' ημίν η νομοθεσία η υποτάσσουσα εις 
ορισμένους περιορισμούς την εργασίαν των ανηλίκων»268. 

263. Ό.π. 
264. Σ. Κορώνης, Η  εργατική, πολιτική...,  ό.π. σ.50. 
265. Αρχείον  Υπουργείου  Εξωτερικών,  1929, Γ/136, «Σημείωμα περί της κυρώσεως και 

εφαρμογής εν Ελλάδι των συμβάσεων της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας», συνημμένο στην 
επιστολή του διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον πρεσβευτή στη Βέρνη Μιχαήλ 
Τσαμαδό, 29 Απριλίου 1929' πρβλ. Α. Λιάκος, Εργασία  και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσο-
πολέμου..., ό.π. σ.292. 

266. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, ό.π. σ.14. 
267. Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας, στα μεγάλα βιομηχανικά εργοστάσια δεν 

απασχολούνται παιδιά μικρότερα των 15 χρόνων. Πρβλ. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επι-
θεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις...  1932, ό.π. σ.54. Βλ. επίσης Εκθέσεις...  1933, ό.π. σ.20. 

268. Έκθεσις  της επί  της Εθνικής  Οικονομίας  Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής  επί  του σχεδίου 
νόμου «περί  ρυθμίσεως  της αγοράς εργασίας»,  Αθήνα 1931, σ.61, πρβλ. Α. Λιάκος, ό.π. σ.285. 
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3. Το  παιδικό ημερομίσθιο  και η συμβολή του στο  οικογενειακό εισόδημα 

Όπως έχει προαναφερθεί, το παιδί αναγκαζόταν να εργαστεί για δύο κυρίως 
λόγους. Ο πρώτος ήταν η εκμάθηση ενός βιοποριστικού επαγγέλματος και ο 
δεύτερος η οικονομική ανέχεια του ίδιου του παιδιού και της οικογένειάς του. 
Στην πρώτη περίπτωση το παιδί εισερχόταν σε ένα εργασιακό χώρο, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις σε ένα μικρό βιοτεχνικό εργαστήριο, ως μαθητευόμενος. 
Στην δεύτερη, αναζητούσε μια θέση εργασίας που θα του απέδιδε, το συντομότε-
ρο δυνατό, κάποια χρηματική αμοιβή. Τη θέση αυτή την έβρισκε συνήθως στα 
μεγάλα βιομηχανικά εργοστάσια και στους κλάδους που δεν είχαν ανάγκη από 
μαθητεία. 

Με αυτές τις προϋποθέσεις, το ημερομίσθιο του μαθητευόμενου μπορεί να 
θεωρηθεί «συμβολικό», με την έννοια ότι η κύρια αμοιβή του για την εργασία 
—βοηθητική στις περισσότερες περιπτώσεις— που προσέφερε στο εργαστήριο 
και στον τεχνίτη ήταν η εκμάθηση του επαγγέλματος. Το ύψος της χρηματικής 
αμοιβής ήταν συναρτημένο με τις παροχές σε είδος, όπως, για παράδειγμα, με 
την προσφορά ή μη του εργοδότη στον νεαρό μαθητευόμενο στέγης και τροφής. 
Επίσης το ημερομίσθιο ήταν συνάρτηση του χρόνου που μαθήτευε το παιδί στο 
εργαστήριο, με άλλα λόγια του κατά πόσο αυτό είχε φτάσει στο επίπεδο να 
εκτελεί ορισμένες πιο σύνθετες εργασίες. Συνήθως, στην αρχή της μαθητείας του 
το παιδί δεν πληρωνόταν καθόλου, ενώ στη συνέχεια έπαιρνε μια χρηματική 
αμοιβή που αυξανόταν προοδευτικά. 

Στα μηχανουργεία της Σύρου στις αρχές του αιώνα οι μαθητευόμενοι κατά 
τους πρώτους 6 μήνες εργάζονταν χωρίς μισθό269. Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρου-
με ότι κατά το 1917 το ημερομίσθιο του μαθητευόμενου στις οικοδομές κυμαινό-
ταν από 0 (μηδέν) έως 2 δρχ., γεγονός που σημαίνει ότι το παιδί ξεκινούσε τη 
μαθητεία του προσφέροντας δωρεάν εργασία. Το αντίστοιχο μέσο ανδρικό ημε-
ρομίσθιο στον ίδιο κλάδο ήταν 8,5 δρχ. 270. 

Κατά την ίδια περίοδο το ημερομίσθιο της μαθητευόμενης στα εργαστήρια 

269. Ερ., «Μια ακμάζουσα εθνική επιχείρησις. Νεώριον και μηχανουργεία Σύρου», Πα-
τρίς,  φ.1900, 24 Αυγ. 1902. 

270. Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές  δομές...,  ό.π. Πίνακας 1, σ.38 και Πίνακας Β παράρτ., 
σ.302. Παρατίθεται η τιμή ενός κιλού ψωμιού γ' ποιότητας σε δραχμές, ώστε να υπάρξει ένα 
μέτρο σύγκρισης ως προς το ύψος του παιδικού ημερομισθίου: 

1912 1915 1917 1922 1925 1927 1930 1933 1936 
0,39 0,54 0,76 1,50 5,09 6,19 5,34 5,48 6,22 

Πηγή:  Μ. Ρηγίνος, ό.π. σ.59. 
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ραφής γυναικείων ενδυμάτων άρχιζε από 50 λεπτά και έφτανε τις 2 δρχ., ενώ το 
μέσο ημερομίσθιο της τεχνίτριας κυμαινόταν από 3 έως 4,75 δρχ. 271. Όπως 
αναφέρει η Μαρία Σβώλου, το 12% περίπου του γυναικείου προσωπικού στον 
κλάδο των γυναικείων ενδυμάτων δεν έπαιρνε καμιά χρηματική αμοιβή272. 

Αντίθετα, το ημερομίσθιο του παιδιού που απασχολείτο ως εργάτης στο 
βιομηχανικό εργοστάσιο αντιπροσώπευε, θεωρητικά τουλάχιστον, το κόστος της 
εργατικής του δύναμης. Το επίπεδο του ημερομισθίου ήταν συνάρτηση της φύσης 
της εργασίας (ειδικευμένης ή ανειδίκευτης) και, κατά συνέπεια, του χρόνου και 
της δαπάνης που είχε επενδυθεί στην επαγγελματική διαμόρφωση του εργάτη. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο μπορεί να κατείχε η ύπαρξη ισχυρών επαγγελματικών 
ιεραρχιών και οι σημαντικές μισθολογικές διαφοροποιήσεις που υπήρχαν κατά 
την ανέλιξη, ανάμεσα στις διάφορες εργατικές βαθμίδες. Ένας άλλος διαφορο-
ποιητικός παράγοντας ήταν η αμοιβή με βάση την αποδοτικότητα της εργασίας, 
την οποία συναντάμε στη μεγάλη βιομηχανία και ιδιαίτερα στην κλωστοϋφα-
ντουργία. Τέλος, μισθολογικές διαφοροποιήσεις μπορούσαν να υπάρξουν και σε 
σχέση με το φύλο του εργάτη. Έτσι, «το ημερομίσθιο της εργάτριας είναι δυσανά-
λογα μικρό συγκριτικά με τις απολαβές των ανδρών. Μια τεχνίτρα υφάντρα 
πληρώνεται πολύ λιγώτερο παρά ένα αγόρι χτεσινό στη δουλειά, άτεχνο, π.χ. 
βοηθός σιδηρουργός, βοηθός καθαριστής κ.λπ. μέσα στο ίδιο εργοστάσιο»273. Ως 
παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, από την κλωστοϋφαντουργία, τα 
ημερομίσθια του «άτεχνου εργάτη πακετά», που για το 1927 ήταν 30-55 δρχ., 
και της υφάντριας, που κυμαίνονταν από 20-25 έως 30-40 δρχ., ανάλογα με το 
αν πληρωνόταν με την ημέρα ή με το κομμάτι274. Σε γενικές γραμμές, όμως, θα 
υποστηρίζαμε ότι οι μισθολογικές ανισότητες που εμφανίζονταν ανάμεσα στα 
δύο φύλα οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις -διαφορετικές θέσεις που κατείχαν 
στον τεχνικό καταμερισμό της εργασίας, γεγονός που θα φανεί και στη συνέχεια. 

Τα στοιχεία του Πίνακα 11, τα οποία προέρχονται από την απογραφή των 
εργατών του 1930, επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια συγκριτική εικόνα των 
διαφοροποιήσεων που παρουσίαζαν οι αμοιβές της παιδικής και νεανικής εργασί-
ας ανάλογα με το εργασιακό καθεστώς (μαθητευόμενος,ή εργάτης), το βιομηχα-
νικό κλάδο και το φύλο του εργαζόμενου παιδιού275. Όπως μπορούμε να διαπι-

271. Μ. Ρηγίνος, ό.π. Πίνακας Β παράρτ., σ.306. 
272. Μαρία Σβώλου, «Η Ελληνίδα εργάτρια», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 7, Φεβρ. 

1924, σ.4. 
273. Μαρία Σβώλου, ό.π. σ.4. 
274. Μαρία Σβώλου, «Η γυναίκα στην εργασία. Τα ημερομίσθια των εργατριών στη 

βιομηχανία», Ο Αγώνας της Γυναίκας,  τεύχ. 39, Φεβρ. 1927, σ.4. 
275. Ο λόγος που επιλέχθηκε ως πηγή αναφοράς η απογραφή των εργατών του 1930 είναι 

διότι αυτή περιέχει την πρώτη συστηματική συλλογή και ταξινόμηση πληροφοριών σχετικά με 
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Ημερομίσθια  εργατών  και  μαθητευόμενων  ηλικίας  10-19χρόνων,  Αθήνα/  Πειραιάς,  1930 

Μαθητευόμενοι Εργάτες Μέσο ημερομίσθιο % μέσου ημερομισδίου 

Βιομηχανικοί 
κλάδοι 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Βιομηχανία τροφίμων - - 49,00 25,00 72,50 28,00 67,59 89,29 

Χημική βιομηχανία - 39,00 25,00 52,00 28,00 75,00 89,29 

Βιομηχανία τσιμέντου - - 50,00 30,50 65,50 32,00 76,34 95,31 

Οικοδομικές κατασκ. 31,00 • 65,00 - 79,00 - 82,28 -

Μηχανουργία 20,00 • 42,00 24,00 78,00 24,00 53,85 100,00 

Βιομηχανία ξύλου 22,00 • 35,50 22,00 69,00 24,00 51,45 91,67 

Βυρσοδεψία 31,00 - 47,00 26,00 65,50 32,00 71,76 81,25 

Υφαντουργία 16,40 21,00 36,60 28,00 68,00 29,50 53,82 94,92 

Βιομηχανία ενδυμάτων 18,00 19,00 34,50 25,00 63,00 30,00 54,76 83,33 

Βιομηχανία χάρτου 21,00 20,00 30,00 22,00 56,00 23,50 53,57 93,62 

Τυπογραφία 26,00 - 30,00 25,00 85,00 32,00 35,29 78,13 

Βιομηχανία καπνού - 23,00 43,00 28,00 75,00 30,00 57,33 93,33 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Απογραφή  των  εργατών  και  υπαλλήλων  των  βιομηχανικών  και  εμπορικών  επιχειρήσεων  ενεργηθείσα  τον  Σεπτέμβριον  του 1930, Α8ήνα 1934 
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ΣΧΗΜΑΤΑ 6, 7 

Ημερομίσθιο  εργατών 10-19 χρόνων, Αθήνα /  Πειραιάς,  1930 

Ημερομίσθιο  μαθητευόμενων 10 -19 χρόνων, Αθήνα /  Πειραιάς,  1930 
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διαπιστώσουμε (βλ. Πίνακα 11 και σχ. 6), το 1930 το μέσο ημερομίσθιο των μαθητευό-
μενων αγοριών κάτω των 19 χρόνων άρχιζε από τις 16,40 δρχ. στην κλωστοϋφα-
ντουργία και έφτανε τις 31 δρχ. στις οικοδομικές κατασκευές. Στα κορίτσια, το 
αντίστοιχο ημερομίσθιο κυμαινόταν από 19 δρχ. στη βιομηχανία ενδυμάτων, 
μέχρι 23 δρχ. στη βιομηχανία καπνού. Αυτό όμως που πρέπει να επισημανθεί 
είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα ημερομίσθια 
των μαθητευόμενων αγοριών και κοριτσιών στους ίδιους κλάδους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μάλιστα, όπως είναι η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία ενδυμά-
των, τα ημερομίσθια των κοριτσιών ήταν υψηλότερα από αυτά των αγοριών. Η 
σχετική εξομοίωση των ημερομισθίων των δύο φύλων μπορεί να εξηγηθεί από το 
ότι οι μαθητευόμενοι, αγόρια και κορίτσια, δεν συμμετείχαν ενεργά στη διαδικα-
σία της παραγωγής, αλλά χρησιμοποιούνταν σε βοηθητικές εργασίες. 

Η εικόνα που εμφανίζουν τα ημερομίσθια των εργατών κάτω των 19 χρόνων 
είναι τελείως διαφορετική. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του ημερομισθίου 
αντανακλά τη διαφορετική επαγγελματική εξέλιξη που είχε το παιδί ανάλογα με 
τον κλάδο στον οποίο απασχολείτο και φυσικά ανάλογα με το φύλο του. Το 
ημερομίσθιο των κοριτσιών, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 11 (βλ. και σχ. 
7), κυμαινόταν από το 51% (βιομηχανία τροφίμων) έως το 83% (τυπογραφία) 
του αντίστοιχου ημερομισθίου των αγοριών. Όπως είναι φυσικό, τις μεγαλύτερες 
διακλαδικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν τα ημερομίσθια των αγοριών. Το 
υψηλότερο καταγράφεται στις οικοδομικές κατασκευές (65 δρχ.) και το χαμηλό-
τερο στην τυπογραφία (30 δρχ., διαφορά 117%). Μπορούμε να υποστηρίξουμε 
ότι οι διαφορές που παρουσιάζει το εργατικό ημερομίσθιο ανάμεσα στους βιομη-
χανικούς και βιοτεχνικούς κλάδους οφείλονται στους διαφορετικούς τρόπους οργά-
νωσης της παραγωγής, που με την σειρά τους επιβάλλουν την ύπαρξη ισχυρών ή 
όχι εργατικών ιεραρχιών. Πιο συγκεκριμένα, οι κλάδοι που απαιτούσαν παραδο-
σιακά ειδικευμένη εργατική δύναμη και, κατά συνέπεια, είχαν ισχυρές ιεραρχίες 
εμφανίζουν και το χαμηλότερο εργατικό ημερομίσθιο για αγόρια κάτω των 19 
χρόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η τυπογραφία, η βιομηχανία 
ενδυμάτων, η βιομηχανία ξύλου και η μηχανουργία. Στους κλάδους αυτούς το 
αγόρι, μετά το στάδιο της μαθητείας του και πριν μετεξελιχθεί σε τεχνίτη, 
περνάει αρχικά από το στάδιο του βοηθού τεχνίτη, διατηρώντας έτσι το δευτερεύ-
οντα ρόλο του στη διαδικασία της παραγωγής. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται 
και από την ποσοστιαία διαφοροποίηση που εμφανίζει το ημερομίσθιο των αγοριών 

τους μισθούς και τα ημερομίσθια των εργαζομένων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Για την 
περίπτωσή μας, το μεγάλο πλεονέκτημα της απογραφής συνίσταται στο ότι μπορούμε να 
υπολογίσουμε σταθμισμένους μέσους όρους ημερομισθίων κατά ηλικίες (διακρίνονται τρεις ομά-
δες ηλικιών: 10-19 ετών, 20-29 ετών, και άνω των 30 ετών), ειδικότητες, κλάδους και φύλα, 
κάτι που στάθηκε αδύνατο με τις λοιπές πηγές που διαθέτουμε. 
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ΣΧΗΜΑΤΑ 8 Α, 8 Β 

Ημερομίσθιο  γυναικών  10-19 χρόνων  σε  σχέση  με το μέσο,  Αθήνα  /  Πειραιάς,  1930 

Ημερομίσθιο  ανδρών  10-19χρόνων  σε  σχέση  με το μέσο,  Αθήνα/Πειραιάς,  1930 
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ριών από το μέσο ανδρικό ημερομίσθιο στον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο (βλ. 
σχ. 8α). Είναι ενδεικτικό ότι στους κλάδους που προαναφέρθηκαν το εργατικό 
ημερομίσθιο των αγοριών κάτω των 19 χρόνων αντιστοιχεί μόλις στο 53% με 
54% του μέσου ανδρικού ημερομισθίου, με ακραία περίπτωση την τυπογραφία, 
όπου το αγόρι πληρωνόταν με το 30% του μέσου εργατικού ημερομισθίου του 
κλάδου. 

Το σχήμα είναι τελείως διαφορετικό ως προς τα εργατικά ημερομίσθια των 
κοριτσιών. Καταρχάς παρατηρείται σχετική εξομάλυνση στις διακλαδικές διαφο-
ροποιήσεις των ημερομισθίων. Τα υψηλότερα ημερομίσθια συναντώνται στους 
περισσότερο βιομηχανοποιημένους κλάδους, όπως ήταν η υφαντουργία και η βιο-
μηχανία καπνού, που χρησιμοποιούσαν κατεξοχήν ανειδίκευτη γυναικεία εργα-
σία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ του υψηλότερου και του 
κατώτερου ημερομισθίου (βιομηχανία τσιμέντου-βιομηχανία χαρτιού) ήταν 36%. 
Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει, επίσης, να τονιστεί είναι οι μικρές διαφορο-
ποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο ημερομίσθιο των εργατριών ηλικίας κάτω 
των 19 χρόνων και στο μέσο γυναικείο ημερομίσθιο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 
ξεκινούν από 28% στην τυπογραφία, για να εκλείψουν τελείως στη μηχανουργία. 
Στους κλάδους που απασχολούσαν κυρίως γυναικείο εργατικό δυναμικό οι διαφο-
ροποιήσεις αυτές είναι της τάξης του 7%. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα 
κορίτσια αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του απασχολούμενου, στους κλά-
δους αυτούς, γυναικείου εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα τη συμπίεση προς 
τα κάτω του μέσου γυναικείου εργατικού ημερομισθίου. Παράλληλα, όμως, η 
έλλειψη σημαντικών διαφοροποιήσεων στα γυναικεία ημερομίσθια σηματοδοτεί 
την έλλειψη δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης στα κορίτσια και φανερώνει 
την ασθενή γυναικεία εργατική ιεραρχία στη βιομηχανία. Με άλλα λόγια, το ύψος 
του γυναικείου ημερομισθίου στη βιομηχανία είναι συνάρτηση όχι κάποιας μακρό-
χρονης επαγγελματικής εξέλιξης της εργάτριας, αλλά κυρίως του βαθμού αποδο-
τικότητας της εργασίας της276. 

Ποια είναι η συμβολή του εργαζόμενου παιδιού στο οικογενειακό εισόδημα; 
Σύμφωνα με τους επιθεωρητές εργασίας, «είναι γνωστόν ότι εν Ελλάδι τα τέκνα 
διαμένουν κατά κανόνα μετά των γονέων των, μέχρις ότου αποτελέσουν ιδίαν 
οικογένειαν. Όμως τούτο συμβαίνει εις νεαράν ηλικίαν, από 18 χρόνων διά τας 
γυναίκας και από 19-22 χρόνων διά τους άνδρας. Επομένως, η συνεισφορά τέκνων 
μη τελείων ακόμη εργατών εις τον οικογενειακόν προϋπολογισμόν δεν είναι 
μεγάλη»277. 

276. Βλ. και Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές  δομές...,  ό.π. σ.206-213. 
277. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας/Ε-

πιθεώρησις Εργασίας, Έρευνα επί  των συνθηκών της εργατικής  κατοικίας  των πόλεων Αθηνών 
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Ειδικότερα, σε ένα δείγμα 1.000 εργατικών οικογενειών της Αθήνας, το έτος 
1921, φαίνεται ότι οι γονείς συμμετείχαν στο συνολικό εισόδημα κατά 75%, τα 
παιδιά κατά 22% και τα τρίτα πρόσωπα κατά 3%278 . Επίσης, σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία, το 64% των οικογενειών συντηρείτο αποκλειστικά από τον ένα ή 
και από τους δύο γονείς. Αναλυτικά τα ποσοστά έχουν ως εξής279: 

Το 56% των οικογενειών συντηρείται από τον πατέρα. 
Το 3% των οικογενειών συντηρείται από τους δύο γονείς. 
Το 5% των οικογενειών συντηρείται από τη μητέρα. 
Το 11% των οικογενειών συντηρείται από τα παιδιά. 
Το 24% των οικογενειών συντηρείται από γονείς και παιδιά μαζί. 
Το 1% των οικογενειών είναι απορφανισμένες, και συντηρείται από ένα αδελ-

φό ή μία αδελφή. 
Σε ένα αντίστοιχο δείγμα 1.000 εργατικών νοικοκυριών του Πειραιά, το 45% 

συντηρείτο από τους γονείς, το 42% από τους γονείς και τα παιδιά μαζί και το 
13% από τα παιδιά μόνο280. 

Τα ποσοστά αυτά πρέπει να μεταβλήθηκαν σημαντικά μετά τη Μικρασιατι-
κή καταστροφή, δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό των προσφύγων ήταν 
γυναίκες και παιδιά. 

Ωστόσο, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου οι γονείς, και κυρίως ο πατέ-
ρας, έβλεπαν τα παιδιά ως μια εύκολη πηγή κέρδους. Όπως χαρακτηριστικά 
παρατηρεί και ο διευθυντής του εργοστασίου Ρετσίνα, «υπάρχουν και μερικαί 
εργάτριαι, αι οποίαι έχουν μέθυσον πατέρα ή κακόν αδελφόν, και δεν τους αφίνουν 
τα χρήματά των... Εμείς προσπαθούμεν να δίδομε το χρήμα εις αυτήν την εργα-
ζομένην κόρην, αλλ' όταν την δέρνουν εις το σπίτι και έρχεται και σου λέγει μόνη 
της δώστα του πατέρα!»281. 

Τι γίνεται όμως με το ποσοστό του ημερομισθίου που δεν προοριζόταν για 
καταναλωτικές ανάγκες; Ήταν δυνατόν να υπάρξει κάτι τέτοιο; 

Πειραιώς,  1921, Αθήνα 1922, σ.26. Όπως σημειώνει και ο γιατρός L.R. Villarme αναφερόμε-
νος στη συμβολή της παιδικής εργασίας στο οικογενειακό εισόδημα στη Γαλλία των μέσων του 
19ου αιώνα, «τα παιδιά κοστίζουν στην οικογένεια τουλάχιστο όσα κερδίζουν. Όσο ένα παιδί 
δεν δουλεύει, είναι ένα βάρος για τους γονείς του. Αλλά και στην περίπτωση που εργάζεται 
μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 16 χρόνων, όταν ο μισθός γίνεται περισσότερο αξιοπρεπής, η 
κατάσταση δεν αλλάζει καθόλου. Και είναι στην ηλικία αυτή (στα 16 χρόνια), κατά την οποία 
γίνεται περισσότερο αποδοτικός, που εγκαταλείπει το πατρικό σπίτι». Βλ. J. Sardin, Enfants 
trouvés,  enfants  ouvriers...,  σ.107. 

278. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Έρευνα επί  των συνθηκών...  1921, ό.π. σ.33. 
279. Στο ίδιο. 
280. Στο ίδιο. 
281. Ευγενία Ζωγράφου, «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας», Δημοσιεύματα,  τ. 4, Αθήνα 

1903, σ.34. 
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Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε το 1921 η επιθεώρηση εργασί-
ας για τις εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας, διαπιστώθηκε ότι μόνο 10-12 
κορίτσια ήταν σε θέση να αποταμιεύουν. «Αυτές είναι κόρες εργατών της αλευρο-
βιομηχανίας και εργάζονται για δικό τους λογαριασμό.» Επίσης, μόνο 3-4 εργά-
τριες εργάζονταν για να προετοιμάσουν την προίκα τους282. 

Όμως, όπως σημειώνει η επιθεωρήτρια εργασίας σχολιάζοντας τα αποτελέ-
σματα της έρευνας αυτής, «και εις την τάξιν ταύτην, η μανία της επιδείξεως και 
της πολυτελείας έχει απειράριθμους οπαδούς». Έτσι οι εργάτριες, «αντί της 
αποταμιεύσεως, ην εντελώς αγνοούσι και περιφρονούσι, διαθέτουσι τα περισσεύ-
ματά των εις είδη πολυτελείας, αδιαφορούσαι παντελώς διά το μέλλον των»283. 

282. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις...  1921, Αθήνα 
1923, σ.82-83. 

283. Στο ίδιο. Οι έλληνες εργάτες δαπανούσαν περισσότερα χρήματα για ρούχα από τους 
ειδικευμένους εργάτες των ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών. Για παράδειγμα, το 1871 ένας 
οικοδόμος δαπανούσε για ρουχισμό το 15,37% του εισοδήματος του και ένας τεχνίτης το 17%. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά του άγγλου εργάτη ήταν 8,70% έως 12%, του αμερικανού 11,50%, του 
γερμανού 9,25% και του ελβετού 12,16%. Βλ. Lydia Sapounakis-Dracakis, La Grèce urbaine et 
rurale (1835-1875): consommations  et revenus, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Paris I, 
Παρίσι 1989, σ.135. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην κοινωνία της ελληνικής υπαίθρου, όπως και σε κάθε παραδοσιακή κοινωνία 
άλλωστε, τα παιδιά, οι «μικροί ενήλικες», έβρισκαν τη θέση τους στον καταμερι-
σμό της εργασίας της χωρικής οικογένειας ανάλογα με το φύλο και τη φυσική 
τους κατάσταση. Ο καταμερισμός αυτός σκοπό είχε τη διασφάλιση της αυτόνο-
μης επιβίωσης του αγροτικού νοικοκυριού και τη διατήρηση του μικρού κλήρου 
που κατόρθωσε να αποκτήσει ή να ιδιοποιηθεί, χάρη στις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικράτησαν μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους284. 

Ο τομέας της μεταποίησης άρχισε να αναπτύσσεται στον αστικό χώρο κυρίως 
μετά το 1870 και αποτέλεσε το εν δυνάμει όχημα που θα οδηγούσε τη χώρα στο 
δρόμο της εκβιομηχάνισης. Ήταν μια διαδικασία μακρόχρονη και επίπονη, που 
δεν προχώρησε με τρόπο γραμμικό και ομοιογενή, αλλά με διαδοχικά άλματα, 
επιτρέποντας παράλληλα την επιβίωση των παραδοσιακών παραγωγικών δο-
μών. Μια σειρά από παράγοντες προσέδωσαν στο φαινόμενο αυτό τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του: οι αδράνειες του αγροτικού χώρου, ο κατακερματισμός της 
αγοράς και κυρίως η στάση των κεφαλαιούχων-βιομηχάνων.  Οι τελευταίοι αντι-
μετώπιζαν τη βιομηχανία με ευκαιριακό τρόπο και απέφευγαν, εκτός από ελάχι-
στες εξαιρέσεις, τη δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων, επιδιώκοντας παράλληλα την 
βραχυπρόθεσμη απόσβεση τους. Οι βιομηχανικές μονάδες που δημιουργήθηκαν 
από αυτή την επενδυτική στρατηγική ήταν στην πλειονότητά τους εντάσεως 
εργασίας, με επακόλουθο τη χαμηλή παραγωγικότητα. Κατά συνέπεια, η βιομη-
χανία όχι μόνο δεν ήταν σε θέση να αποδιαρθρώσει τις κοινωνικές σχέσεις που 
απέρρεαν από τον παραδοσιακό καταμερισμό της εργασίας, αλλά, αντίθετα, 
ενίσχυε τα φαινόμενα που προέρχονταν από αυτόν, δηλαδή τον μικροεπαγγελμα-
τισμό. Έτσι, δίπλα στα εργοστάσια αναπτύχθηκε πλήθος μικροεργαστηρίων 
προσωπικού και οικογενειακού χαρακτήρα, με ελάχιστα τεχνικά μέσα και με 
μεγάλη ελαστικότητα στα έξοδα λειτουργίας. 

Το τοπίο που περιγράψαμε προσδιόρισε και τους ρόλους που καλούνταν να 

284. Για μια γενική θεώρηση του ζητήματος, βλ. Σ. Πετμεζάς, «Οι έγγειες σχέσεις στο 
Βασίλειο της Ελλάδας (1830-1880)», Θέματα Νεοελληνικής  Ιστορίας  (18ος-20ός  αιώνας), 
εισαγωγή-επιμέλεια Γ.Β. Δερτιλής - Κ. Κωστής, Αθήνα-Κομοτηνή 1991. 
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διαδραματίσουν τα παιδιά στο πλαίσιο του καταμερισμού της εργασίας στη 
βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Οι ρόλοι αυτοί ήταν συνάρτηση της οργάνωσης της 
παραγωγής που κυριαρχούσε στους διάφορους εργασιακούς χώρους. 

Στους κλάδους όπου κυριαρχούσαν οι μεγάλες μονάδες, ο σχετικός εκμηχανι-
σμός της παραγωγής είχε αντικαταστήσει τον παραδοσιακό τεχνίτη σε ορισμένα, 
τουλάχιστον, στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η βιομηχανική εργασία πε-
ριοριζόταν, πλέον, στην επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των μηχανών, στην 
τροφοδότηση τους με πρώτη ύλη και στην τακτική συντήρηση τους (υφαντουργία, 
βιομηχανία καπνού, χημική βιομηχανία). Σε άλλες περιπτώσεις (βιομηχανία 
χαρτιού), η παραγωγική διαδικασία αποτελείτο από μια σειρά απλών κινήσεων 
που επαναλαμβάνονταν μηχανικά. Η απλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 
καταργούσε τη μακρόχρονη μαθητεία και καθιστούσε τον εργάτη αποδοτικό με 
την είσοδό του στο εργοστάσιο. Στο πλαίσιο του καταμερισμού της εργασίας οι 
άνδρες απασχολούνταν σε θέσεις ειδικευμένων τεχνιτών, θέσεις παραδοσιακού 
τύπου ή νέες που δημιουργήθηκαν με την εισαγωγή των μηχανών. Η αναπαρα-
γωγή αυτής της ειδικευμένης εργατικής δύναμης γινόταν με το σύστημα της 
μαθητείας. Το μαθητευόμενο προσωπικό αποτελείτο κυρίως από αγόρια. Ωστό-
σο η πλειονότητα των εργαζόμενων παιδιών στους κλάδους αυτούς —κορίτσια, 
κυρίως, προκειμένου για την υφαντουργία, τη βιομηχανία καπνού και τη βιομηχα-
νία χαρτιού— και οι γυναίκες καταλάμβαναν, μετά από σύντομη περίοδο εκπαί-
δευσης και προσαρμογής, τις θέσεις ανειδίκευτης εργασίας που γέννησαν οι νέες 
συνθήκες της βιομηχανίας. Γυναίκες και παιδιά αποτέλεσαν έτσι τη νέου τύπου 
εργατική δύναμη, η οποία όφειλε να υποτάσσεται στην πειθαρχία και στους 
ρυθμούς της εργασίας που επέβαλε η «ορθολογική οργάνωση» του εργοστασίου. 
J1 ζήτηση της βιομηχανίας για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό καλυπτόταν μέσα 
από τους μηχανισμούς της αγοράς εργασίας. Το παιδί αμειβόταν με την είσοδό 
του στο εργοστάσιο και το ημερομίσθιο του αντιπροσώπευε, θεωρητικά τουλάχι-
στον, το κόστος της εργατικής του δύναμης. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρ-
χουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ύψος του παιδικού ημερομισθίου ανάμεσα 
σε κλάδους που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά ως ανειδίκευτη εργατική δύναμη. Τα 
υψηλότερα παιδικά ημερομίσθια συναντώνται στους περισσότερο βιομηχανοποι-
ημένους κλάδους, όπως ήταν η υφαντουργία και η βιομηχανία καπνού, που χρησι-
μοποιούσαν κατεξοχήν ανειδίκευτη γυναικεία εργασία. Τούτο εξηγείται από το 
γεγονός ότι τα κορίτσια αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του απασχολούμε-
νου στους κλάδους αυτούς γυναικείου εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα τη 
συμπίεση προς τα κάτω του μέσου γυναικείου εργατικού ημερομισθίου. Παράλ-
ληλα; η έλλειψη σημαντικών διαφοροποιήσεων στα ημερομίσθια των εργατριών 
φανερώνει την έλλειψη δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης στα κορίτσια, 
καθώς επίσης την ασθενή γυναικεία εργατική ιεραρχία στους περισσότερο βιομη-
χανοποιημένους κλάδους. Με άλλα λόγια, το ύψος του ημερομισθίου της ανειδί-
κευτης, γυναικείας κατά κύριο λόγο, εργασίας είναι συνάρτηση όχι κάποιας μα-www.24grammata.com



μακρόχρονης επαγγελματικής εξέλιξης της εργάτριας, αλλά κυρίως του βαθμού 
αποδοτικότητας της εργασίας της. 

Στους κλάδους της μηχανουργίας, της βιομηχανίας ξύλου και της βιομηχανίας 
του ενδύματος, όπου κυριαρχούσαν τα μικρά βιοτεχνικά εργαστήρια, ο τεχνίτης 
αποτελούσε το ακριβότερο και αναντικατάστατο στοιχείο της παραδοσιακής ορ-
γάνωσης της εργασίας. Επρόκειτο για εργατικό δυναμικό που, για να καταστεί 
παραγωγικό, έπρεπε να περάσει από μια μακρόχρονη περίοδο μαθητείας. Το 
παιδί έμπαινε ως μαθητευόμενος στα εργαστήρια, με σκοπό την εκμάθηση κά-
ποιου επαγγέλματος. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας του δεν μετείχε ενεργά 
στην παραγωγική διαδικασία, αλλά περιοριζόταν σε διάφορες βοηθητικές εργα-
σίες. Οι εργασίες αυτές συνιστούσαν την αντιπαροχή του παιδιού στον τεχνίτη 
για την εκμάθηση της τέχνης. Ωστόσο, επειδή το καθεστώς της μαθητείας δεν 
προσδιοριζόταν συνήθως από κάποιον κανονισμό συντεχνιακού τύπου ή συμβό-
λαιο, το παιδί δεν είχε καμία δέσμευση απέναντι στον τεχνίτη και μπορούσε να 
φύγει μόλις θεωρούσε ότι είχε μάθει την τέχνη. Από την άλλη μεριά, οι τεχνίτες 
εφάρμοζαν την τακτική της απόκρυψης των μυστικών της τέχνης, με σκοπό την 
επιμήκυνση της μαθητείας και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκμετάλλευση της 
εργασίας του παιδιού. Έτσι η μαθητεία, λόγω της έλλειψης προστατευτικού 
πλαισίου, έτεινε να μετατραπεί σε καλυμμένη ανειδίκευτη εργασία. Ωστόσο το 
παιδί, αγόρι ή κορίτσι, που έμπαινε στο εργαστήριο για να μάθει μια τέχνη 
θεωρούσε το καθεστώς της εξαρτημένης εργασίας προσωρινό και τη μαθητεία 
και τους καταναγκασμούς της απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για τη μελλοντική 
κοινωνική του ανέλιξη, είτε επρόκειτο για την ένταξή του στο πολυάριθμο στρώ-
μα των μικροεπαγγελματιών είτε για μια θέση στο δημόσιο. Η «ζήτηση» για 
μαθητευόμενους από τα μικρά εργαστήρια καλυπτόταν κυρίως από ένα μηχανι-
σμό διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες απέρρεαν από το οικογενειακό και το 
ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον ή από έναν κοινωνικό περίγυρο συνδεόμενο με 
κοινή καταγωγή. Πρόκειται για ένα φύσει εργατικό δυναμικό, το οποίο σε μια 
άλλου τύπου αναπτυξιακή διαδικασία θα ήταν απορροφήσιμο από τη βιομηχανία. 

Το ημερομίσθιο του μαθητευόμενου μπορεί να θεωρηθεί «συμβολικό», με την 
έννοια ότι η κύρια αμοιβή για την εργασία που πρόσφερε το παιδί στο εργαστήριο 
και στον τεχνίτη ήταν η εκμάθηση του επαγγέλματος. Η «αμοιβή» αυτή συμπλη-
ρωνόταν από ένα υποτυπώδες χρηματικό ποσό και ίσως από ορισμένες παροχές 
σε είδος, όπως διατροφή και στέγη. Συνήθως, στην αρχή της μαθητείας του το 
παιδί δεν πληρωνόταν καθόλου, ενώ στη συνέχεια έπαιρνε ένα ημερομίσθιο που 
αυξανόταν προοδευτικά και ήταν συνάρτηση της προόδου του στην εκμάθηση της 
τέχνης, δηλαδή στην εκτέλεση πιο σύνθετων εργασιών. Τις περισσότερες φορές το 
παιδί, μετά το στάδιο της μαθητείας του και πριν εξελιχθεί σε τεχνίτη, περνούσε 
αρχικά από το στάδιο του βοηθού τεχνίτη, διατηρώντας έτσι τον δευτερεύοντα 
ρόλο του στη διαδικασία της παραγωγής. Είναι ενδεικτικό ότι στους κλάδους που 
προαναφέραμε το ημερομίσθιο του εργάτη κάτω των 19 χρόνων είναι κατά πολύ 
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χαμηλότερο από το μέσο ανδρικό εργατικό ημερομίσθιο, γεγονός που αντανακλά 
και τις ισχυρές εργατικές ιεραρχίες που επέβαλε ο παραδοσιακός καταμερισμός 
της εργασίας. Συνεπώς τα παιδιά στον τομέα της μεταποίησης απασχολούνταν 
κυρίως είτε ως ανειδίκευτοι εργάτες στο βιομηχανικό εργοστάσιο είτε ως μαθη-
τευόμενοι στη μικρή βιοτεχνία. Πρόκειται για διαφορετικές μορφές απασχόλη-
σης, με διαφορετικές προοπτικές. Η ύπαρξη αυτής της διπλής δυνατότητας ως 
προς τις μορφές παιδικής απασχόλησης καθόριζε την ύπαρξη διαφορετικών στρα-
τηγικών από την πλευρά της προσφοράς παιδικής εργασίας, που διαμορφώνονταν 
στο επίπεδο της οικογένειας και οδηγούσαν στην επιλογή της μιας ή της άλλης 
μορφής απασχόλησης. 

Η απόφαση που οδηγούσε το παιδί στην αναζήτηση απασχόλησης λαμβανό-
ταν στο πλαίσιο της οικογένειας και ήταν συνάρτηση των αναγκών ή των στρα-
τηγικών αυτής για τη μελλοντική επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση 
του νεαρού μέλους της. 

Η ανέχεια ή λόγοι συγγενικής αλληλεγγύης που αποσκοπούσαν στην επιβίω-
ση της οικογενειακής μικροεπιχείρησης συνιστούσαν τους οικονομικούς λόγους 
που ανάγκαζαν το παιδί να εργαστεί. Στην πρώτη περίπτωση η απασχόληση 
έπρεπε να έχει άμεση χρηματική απόδοση, και για το λόγο αυτόν το εργοστάσιο 
αποτελούσε την αναγκαστική επιλογή. Στη δεύτερη περίπτωση το παιδί εργαζό-
ταν στο οικογενειακό, πατρικό κατά κανόνα, εργαστήριο 0ε εποχική ή μόνιμη 
βάση, χωρίς ή με ελάχιστη αμοιβή. Ωστόσο σε περιόδους οικονομικής δυσπρα-
γίας, συγκυριακής ή εποχικής, τα παιδιά, καμιά φορά δε και η σύζυγος, αναζητού-
σαν απασχόληση στο εργοστάσιο, ενώ ο άνδρας συνέχιζε να υπολειτουργεί το 
μικροεργαστήριό του. Η τακτική αυτή αποσκοπούσε στη διατήρηση της οικονο-
μικής αυτοτέλειας της οικογένειας. Τέλος, οι γονείς έστελναν τα παιδιά τους στο 
βιοτεχνικό εργαστήριο για να μάθουν μια τέχνη και να δρομολογηθεί με τον 
τρόπο αυτό η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η εκμάθηση μιας ολοκληρω-
μένης τέχνης ταυτιζόταν με το μοντέλο του ανεξάρτητου επαγγελματία και 
παρέπεμπε —σε φαντασιακό τουλάχιστον επίπεδο— στην ελπίδα για κοινωνική 
ένταξη στα μικροαστικά στρώματα. Πάντως, πρέπει να τονίσουμε ότι η επιλογή 
της εκμάθησης ενός επαγγέλματος αποτελούσε αναγκαστική λύση και όχι, άρα, 
επιλογή που εγγραφόταν στις κυρίαρχες αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για 
κοινωνική άνοδο. Πρόκειται για μια κοινωνία που χαρακτηριζόταν, για τους 
λόγους που έχουμε αναλύσει, από έλλειψη ερμητικών ταξικών ορίων, καθώς και 
από τις δυνατότητες σχετικά εύκολης κοινωνικής ανέλιξης. Το κοινωνικά αποδε-
κτό μέσο για να πετύχει το στόχο της ήταν η μόρφωση, με τη γενική της σημασία. 
Για το λόγο αυτόν, κάθε οικογένεια, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης, θεω-
ρούσε υποχρέωση της να προσφέρει στα νεαρά μέλη της, αγόρια κυρίως, τη 
δυνατότητα της στοιχειώδους έστω εκπαίδευσης. Από την άλλη, η χειρωνακτική 
εργασία, ιδιαίτερα με τη μισθωτή της μορφή, αναιρούσε την προοπτική της www.24grammata.com



κοινωνικής ανέλιξης και θεωρείτο μειονεκτική. Δεν ήταν τυχαία άλλωστε και η 
αρνητική στάση των κατώτερων στρωμάτων απέναντι στην τεχνική εκπαίδευση, 
από τη φύση της ταξική, που οδηγούσε στην προλεταριοποίηση, έστω και με 
καλύτερους όρους. 

«Θα σε στείλω να μάθεις μια τέχνη», ήταν η απειλή των γονιών, κυρίως 
εκείνων που θεωρούσαν ότι ανήκουν στη μικροαστική τάξη, στο παιδί τους, όταν 
αυτό δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο. Η φράση αυτή εκφράζει με τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο την αρνητική συνδήλωση που είχαν τα χειρωνακτικά 
επαγγέλματα στο σύστημα των κοινωνικών αξιών. 

«Δεν έπαιρνε τα γράμματα...», ήταν η πικρή διαπίστωση των γονιών, όταν η 
απειλή τους για διάφορους λόγους γινόταν πραγματικότητα. 
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Ανδρες  μαθητευόμενοι,  εργάτες,  υπάλληλοι,  σύνολο  Ελλάδας,  1930 

Ηλικία 10-14 χρόνων Ηλικία 15-19 χρόνων 

Μαθητευόμενοι 

Σύνολο Μέσο 
ημερ. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Μεταλλεία, Λατομεία 119 32 6 5,04 22 68,75 102 85,71 31 96,88 

Βιομηχανία 17.078 19 3.549 20,78 13 68,42 12.261 71,79 20 105,26 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 150 35 12 8,00 23 65,71 83 55,33 31 88,57 

Εμπόριο 2.607 25 833 31,95 19 76,00 1.600 61,37 27 108,00 

Εργάτες 

Μεταλλεία, Λατομεία 7.057 56 35 0,50 23 41,07 1.055 14,95 41 73,21 

Βιομηχανία 99.124 63 1.558 1,57 18 28,57 19.274 19,44 39 61,90 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 22.192 85 20 0,09 29 34,12 1.753 7,90 64 75,29 

Εμπόριο 35.263 52 1.766 5,01 23 44,23 9,958 28,24 34 65,38 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία 241 176 - 0,00 - 0,00 2 0,83 26 14,77 

Βιομηχανία 6.640 169 - 0,00 - 0,00 448 6,75 48 28,40 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 2.892 167 - 0,00 - 0,00 41 1,42 47 28,14 

Εμπόριο 21.361 112 462 2,16 17 15,18 3.443 16,12 35 31,25 
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Μαθητευόμενες 

Σύνολο Μεσο Αριθμός % 
ημερ. συνολου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Μεταλλεία, Λατομεία 1 2 0 0,00 • - 1 100,00 2 0 100 ,00 

Βιομηχανία 3.344 16 1.000 29 ,90 12 75 ,00 2 .113 63 ,19 17 106 ,25 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες - - - 0,00 • 0,00 - 0,00 • 0,00 
Εμπόριο 7 4 18 17 22 ,97 15 83,33 52 70 ,27 19 105 ,56 

Εργάτριες 

Μεταλλεία, Λατομεία 6 1 4 27 2 6 4 ,23 19 70 ,37 318 51 ,79 2 5 9 2 , 5 9 

Βιομηχανία 35.128 27 1.671 4 ,76 16 59 ,26 17 .060 48 ,57 2 5 92 , 59 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 224 36 - 0,00 - 0,00 19 8,48 2 5 69 , 44 

Εμπόριο 3.640 3 5 78 2 ,14 2 0 ' 57 ,14 9 2 4 25,38 31 88 , 57 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία 3 57 - 0,00 - 0,00 2 66 ,67 5 0 87 ,72 

Βιομηχανία 896 6 5 7 0,78 15 23,08 2 9 3 32 ,70 4 2 6 4 , 6 2 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 9 4 9 7 • 0,00 - 0,00 9 9 ,57 61 6 2 , 8 9 

Εμπόριο 3.601 68 3 3 0 ,92 17 25 ,00 1.161 32 ,24 3 7 . 54,41 

Γυναίκες μαθητευόμενες, εργάτριες, υπάλληλοι, σύνολο Ελλάδας, 1930 

Ηλικ ία 10 -14 χρόνων Ηλικ ία 1 5 - 1 9 χρόνων 
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Σύνολο Μέσο 
ημερ. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου  Αριθμός 
ημερ. συν. 

% 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Μαθητευόμενοι 

Μεταλλεία, Λατομεία • - 0,00 - 0,00 • 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 3.548 23 942 26,55 15 65,22 2.428 68,43 25 108,70 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 7 56 - 0,00 - 0,00 4 57,14 33 58,93 

Εμπόριο 849 32 293 34,51 25 78,13 512 60,31 35 109,38 

Εργάτες 

Μεταλλεία, Λατομεία 230 71 1 0,43 25 35,21 26 11,30 36 50,70 

Βιομηχανία 24.077 71 471 1,96 19 26,76 4.264 17,71 44 61,97 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 3.986 98 - 0,00 - 0,00 104 2,61 58 59,18 

Εμπόριο 10.797 61 385 3,57 29 47,54 3.004 27,82 40 65,57 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία 36 224 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 2.602 180 14 0,54 - 0,00 175 6,73 51 28,33 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 682 202 - 0,00 - 0,00 3 0,44 73 36,14 

Εμπόριο 9.464 127 237 2,50 17 13,39 1.342 14,18 38 29,92 

Άνδρες  μαθητευόμενοι,  εργάτες,  υπάλληλοι,  Αθήνα,  1930 

Ηλικία 10-14 χρόνων Ηλικία 15-19 χρόνων 
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Γυναίκες  μαθητευόμενες,  εργάτριες,  υπάλληλοι,  Αθήνα,  1930 

Ηλικία 10 14 χρόνων Ηλικία 15-19χρόνων 
Σύνολο Μέσο 

ημερ. 
Αριθμός % 

συνόλου 
Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Μαθητευόμενες 

Μεταλλεία, Λατομεία • • - 0,00 • 0,00 • 0,00 • 0,00 

Βιομηχανία 836 18 232 27,75 13 72,22 522 62,44 19 105,56 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 

Εμπόριο 32 21 7 21,88 13 61,90 23 71,88 22 104,76 

Εργάτριες 

Μεταλλεία, Λατομεία 49 36 - 0,00 - 0,00 11 22,45 29 80,56 

Βιομηχανία 9.235 32 434 4,70 17 53,13 4.319 46,77 29 90,63 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 109 39 - 0,00 - 0,00 4 3,67 24 61,54 

Εμπόριο 1.080 40 18 1,67 21 52,50 182 16,85 33 82,50 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία 1 70 • 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 

Βιομηχανία 474 77 1 0,21 13 16,88 129 27,22 50 64,94 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 54 107 - 0,00 - 0,00 6 11,11 58 54,21 

Εμπόριο 1.907 82 11 0,58 19 23,17 518 27,16 43 52,44 www.24grammata.com



Ηλικία 10-14 χρόνων Ηλικία 15-19 χρόνων 

Μαθητευόμενοι 

Σύνολο Μέσο 
ημερ. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Μεταλλεία, Λατομεία • - - 0,00 - 0,00 • 0,00 • 0,00 
Βιομηχανία 1.826 17 436 23,88 12 70,59 1.321 72,34 19 111,76 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 44 40 4 9,09 30 75,00 25 56,82 36 90,00 

Εμπόριο 199 21 58 29,15 12 57,14 132 66,33 25 119,05 

Εργάτες 

Μεταλλεία, Λατομεία 288 71 6 2,08 29 40,85 41 14,24 51 71,83 

Βιομηχανία 11.871 69 197 ' 1,66 19 27,54 2.400 20,22 40 57,97 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 8.856 88 11 0,12 29 32,95 997 11,26 68 77,27 

Εμπόριο 4.212 58 280 6,65 24 41,38 1.188 28,21 36 62,07 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 896 160 - 0,00 - 0,00 64 7,14 50 31,25 

Μεταφ. & Συγκοινωνίες 1.043 157 - 0,00 - 0,00 30 2,88 50 31,85 

Εμπόριο 2.393 107 56 2,34 14 13,08 376 15,71 36 33,64 www.24grammata.com



Σύνολο  Μ. ημερ. Αριθμός  % Μ. ημερ. % μέσου  Αριθμός  % Μ. ημερ. % μέσου 
συνόλου  ημερ. συν.  συνόλου  ημερ. συν. 

Μαθητευόμενες 

Μεταλλεία, Λατομεία - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 • 0,00 
Βιομηχανία 393 22 116 29,52 12 54,55 255 64,89 27 122,73 

Μεταφορές & Συγκοινωνίες - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Εμπόριο 3 25 - 0,00 13 52,00 3 100,00 25 100,00 

Εργάτριες 

Μεταλλεία, Λατομεία 12 35 - 0,00 - 0,00 3 25,00 34 97,14 

Βιομηχανία 6.685 26 309 4,62 16 61,54 3.295 49,29 25 96,15 

Μεταφορές & Συγκοινωνίες 33 35 - 0,00 • 0,00 • 0,00 • 0,00 
Εμπόριο 401 30 1 0,25 12 40,00 168 41,90 29 96,67 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 105 57 2 1,90 17 29,82 44 41,90 35 61,40 

Μεταφορές & Συγκοινωνίες 18 72 - 0,00 - 0,00 2 11,11 50 69,44 

Εμπόριο 280 54 5 1,79 13 24,07 110 39,29 33 61,11 

Γυναίκες  μαθητευόμενες,  εργάτριες,  υπάλληλοι,  Πειραιάς,  1930 

www.24grammata.com



Ηλικία 10-14 χρόνων Ηλικία 15-19 χρόνων 
Σύνολο Μ. ημερ. Αριθμός % Μ. ημερ. % μέσου Αριθμός % Μ. ημερ. % μέσου 

συνόλου ημερ. συν. συνόλου ημερ. συν. 

Μαθητευόμενοι 

Μεταλλεία, Λατομεία - - 0,00 - 0,00 • 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 1.250 22 192 15,36 11 50,00 939 75,12 22 100,00 
Μεταφορές & Συγκοινωνίες 3 55 - 0,00 - 0,00 1 33,33 30 54,55 

Εμπόριο 185 25 35 18,92 16 64,00 127 68,65 25 100,00 

Εργάτες 

Μεταλλεία, Λατομεία 29 53 - 0,00 - 0,00 1 3,45 40 75,47 

Βιομηχανία 7.830 62 74 0,95 15 24,19 1.456 18,60 36 58,06 

Μεταφορές & Συγκοινωνίες 1.582 101 - 0,00 - 0,00 17 1,07 ΑΙ 46,53 

Εμπόριο 4.357 60 114 2,62 16 26,67 858 19,69 32 53,33 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία 5 55 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 667 146 3 0,45 15 10,27 65 9,75 41 28,08 
Μεταφορές & Συγκοινωνίες 144 158 - 0,00 - 0,00 2 1,39 17 10,76 

Εμπόριο 3.104 105 24 0,77 17 16,19 474 15,27 35 33,33 

Άνδρες  μαθητευόμενοι,  εργάτες,  υπάλληλοι,  Θεσσαλονίκη,  1930 
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Ηλικία 1C -14 χρόνων Ηλικία 1 5-19 χρόν j)V 
Σύνολο Μέσο 

ημερ. 
Αριθμός % 

συνόλου 
Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Αριθμός % 
συνόλου 

Μέσο 
ημερ. 

% μέσου 
ημερ. συν. 

Μαθητευόμενες 

Μεταλλεία, Λατομεία - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 374 15 113 30,21 9 60,00 214 57,22 17 113,33 

Μεταφορές & Συγκοινωνίες • - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Εμπόριο 10 19 2 20,00 14 73,68 8 80,00 20 105,26 

Εργάτριες 

Μεταλλεία, Λατομεία - • - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 3.868 24 211 5,46 14 58,33 2.057 53,18 23 95,83 

Μεταφορές & Συγκοινωνίες 2 85 - - 0,00 - 0,00 - 0,00 47 10,00 
Εμπόριο 289 32 1 0,35 25 78,13 60 20,76 30 93,75 

Υπάλληλοι 

Μεταλλεία, Λατομεία - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 
Βιομηχανία 100 45 1 1,00 12 26,67 42 42,00 32 71,11 

Μεταφορές & Συγκοινωνίες 8 113 - 0,00 - 0,00 1 12,50 40 35,40 

Εμπόριο 493 55 2 0,41 10 18,18 196 39,76 37 67,27 

Γυναίκες  μαθητευόμενες,  εργάτριες,  υπάλληλοι,  Θεσσαλονίκη,  1930 
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Εργαζόμενοι  -18 χρόνων  στις  βιομηχανικές  επιχειρήσεις  1-5 ατόμων.  Απογραφή  1920 

Ανδρες Γυναίκες 

Κλάδοι Σύνολο 
εργαζομένων 

Άνδρες Σύνολο % 
συνόλου 

% 
ανδρών 

Γυναίκες Σύνολο % 
συνόλου 

% 
γυναικών 

Βιομηχανία τροφίμων 21.328 1.586 20.896 7,44 7,59 127 432 0,60 29,40 

Χημική Βιομηχανία 1.024 206 971 20,12 21,22 21 53 2,05 39,62 

Κατεργασία ορυκτών 768 85 742 11,07 11,46 15 26 1,95 57,69 

Παραγωγή κιν. δύναμης 73 5 73 6,85 6,85 - - - -

Μεταλλουργία, Μηχανουργία 3.527 1.454 3.488 41,22 41,69 18 39 0,51 46,15 

Βιομηχανία ξύλου 2.915 983 2.850 33,72 34,49 33 65 1,13 50,77 

Βιομηχανία δέρματος 8.283 4.098 7.988 49,47 51,30 178 295 2,15 60,34 

Υφαντουργία 304 46 221 15,13 20,81 36 83 11,84 43,37 

Βιομηχανία ενδυμάτων 4.503 950 2.583 21,10 36,78 1.345 1.920 29,87 70,05 

Βιομηχανία χαρτιού 606 185 505 30,53 36,63 66 101 10,89 65,35 

Βιομηχανία καπνού 320 47 235 14,69 20,00 37 85 11,56 43,53 

Σύνολο 43.651 9.645 40.552 22,10 23,78 1.876 3.099 4,30 60,54 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Απογραφή  των  βιοτεχνικών  και  Βιομηχανικών  επιχειρήσεων  18-12-1920, Αθήνα 1926 
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Κλάδοι Σύνολο 
εργαζομένων 

Άνδρες Σύνολο % 
συνόλου 

% 
ανδρών 

Βιομηχανία τροφίμων 7.556 577 7.037 7,64 8,20 

Χημική Βιομηχανία 881 104 731 11,80 14,23 

Κατεργασία ορυκτών 590 120 547 20,34 21,94 

Παραγωγή κιν. δύναμης 252 34 250 13,49 13,60 

Μεταλλ., Μηχανουργία 1.318 491 1.283 37,25 38,27 

Βιομηχανία ξύλου 1.535 361 1.355 23,52 26,64 

Βιομηχανία δέρματος 3.547 1.330 3.299 37,50 40,32 

Υφαντουργία 607 57 202 9,39 28,22 

Βιομηχανία ενδυμάτων 2.715 197 711 7,26 27,71 

Βιομηχανία χαρτιού 1.366 199 897 14,57 22,19 

Βιομηχανία καπνού 1.206 172 782 14,26 21,99 

Σύνολο 21.573 3.642 17.094 16,88 21,31 

Γυναίκες 

Γυναίκες  Σύνολο % % 
συνόλου  γυναικών 

162 519 2,14 31,21 

87 150 9,88 58,00 

23 43 3,90 53,49 

- 2 - • 

18 35 1,37 51,43 

78 180 5,08 43,33 

157 254 4,43 61,81 

162 405 26,69 40,00 

1.164 2.004 42,87 58,08 

317 469 23,21 67,59 

133 424 11,03 31,37 

2.301 4.485 10,67 51,30 

ΠΗΓΗ: ό.π. 

co Οί-ο 
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Κλάδοι Σύνολο 
εργαζομένων 

Άνδρες Σύνολο % 
συνόλου 

% 
ανδρών 

Γυναίκες Σύνολο % % συνόλου  γυναικών 

Βιομηχανία τροφίμων 3.888 222 3.040 5,71 7,30 354 847 9,10 41,79 

Χημική βιομηχανία 1.772 72 1.525 4,06 4,72 46 247 2,60 18,62 

Κατεργασία ορυκτών 1.108 216 961 19,49 22,48 76 147 6,86 51,70 

Παραγωγή κιν. δύναμης 1.185 110 1.182 9,28 9,31 3 - -

Μεταλλουργία, Μηχανουργία 3.929 677 3.673 17,23 18,43 94 256 2,39 36,72 

Βιομηχανία ξύλου 1.051 153 978 14,56 15,64 15 73 1,43 20,55 

Βιομηχανία δέρματος 1.884 467 1.708 24,79 27,34 80 176 4,25 45,45 

Υφαντουργία 6.942 447 1.613 6,44 27,71 1.845 5.329 26,58 34,62 

Βιομηχανίαενδυμάτων 2.229 54 383 2,42 14,10 909 1.841 40,78 49,38 

Βιομηχανία χαρτιού 1.703 228 800 13,39 28,50 462 903 27,13 51,16 

Βιομηχανία καπνού 5.486 447 2.597 8,15 17,21 582 2.889 10,61 20,15 

Σύνολο 31.177 3.093 18.460 9,92 16,76 4.463 12.711 14,32 35,11 

ΠΗΓΗ:ό.π. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Εργαζόμενοι -18χρόνων  στις  βιομηχανικές  επιχειρήσεις  26+ ατόμων.  Απογραφή  1920 

Ανδρες Γυναίκες 
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Εργαζόμενοι  12-18χρόνων  στη  Βιομηχανία/βιοτεχνία,  1921 

Ανδρες Γυναίκες 

Κλάδοι Σύνολο 
εργαζομένων 

Άνδρες Σύνολο % 
συνόλου 

% 
ανδρών 

Γ Lιναίκες Σύνολο % 
συνόλου 

% 
γυναικών 

Μηχανουργία 1.591 216 1.581 13,58 13,66 • 10 • -

Υφαντουργία 10.658 370 2.047 3,47 18,08 2.494 8.611 23,40 28,96 

Οικοδομ. κατασκ. 483 14 437 2,90 3,20 5 46 1,04 10,87 

Βιομηχανία τροφίμων 7.114 359 5.357 5,05 6,70 299 1.817 4,20 16,46 

Χημική βιομηχανία 846 118 763 13,95 15,47 - 83 - • 

Βιομηχανία δέρματος 5.353 1.593 5.151 29,76 30,93 78 202 1,46 38,61 

Βιομηχανία ενδύματος 4.293 261 1.122 6,08 23,26 2.254 3.171 52,50 71,08 

Βιομηχανία ξύλου 1.330 280 1.232 21,05 22,73 56 98 4,21 57,14 

Βιομ. χάρτου, τυπογραφία 2.345 122 1.343 5,20 9,08 453 1.002 19,32 45,21 

Ηλεκτρική βιομηχανία 30 7 30 23,33 23,33 - - - -

Βιομηχανία καπνού 10.651 210 6.020 1,97 3,49 530 4.631 4,98 11,44 

Σύνολο 44.694 3.550 25.083 7,94 14,15 6.169 19.671 13,80 31,36 

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονονομίας, Εκθέσεις  του προσωπικού  Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής  των  εργατικών  νόμων.  Έτος  1921, Αθήνα 1923, σ. 5 
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Ανδρες Γυναίκες 
Κλάδοι Αριθμός Σύνολο Άνδρες Σύνολο % % Γυναίκες Σύνολο % % 

εργαστηρίων εργαζομένων συνόλου ανδρών συνόλου γυναικών 
Γυναικεία ενδύματα 89 765 2 604 763 78,95 79,16 
Γυναικείοι πίλοι 95 409 1 14 0,24 7,14 295 395 72,13 74,68 
Ανδρικά & γυναικεία ασπράρουχα 27 120 3 81 117 67,50 69,23 
Παιδικά ενδύματα 12 71 2 57 69 80,28 82,61 
Ανδρικά ενδύματα 153 500 75 222 15,ω 33,78 185 278 37,00 66,55 
Τεχνητά άνθη & πτερά 12 85 1 9 1,18 11,11 43 76 50,59 56,58 
Εργαστήρια αδιάβροχων 1 6 4 2 2 33,33 100,00 
Εργαστήρια ομπρελών 3 59 6 12 10,17 50,00 19 47 32,20 40,43 
Εργαστήρια κορσέδων 9 35 2 2 5,71 100,00 14 33 40,00 42,42 
Εργαστήρια χειρακτίων 1 3 1 3 33,33 33,33 
Εργαστήρια γουναρικών 13 24 2 3 8,33 66,67 9 21 37,50 42,86 
Εφαπλωματοποιεία 8 19 6 19 31,58 31,58 
Εργαστήρια μανδηλίων 1 4 2 4 50,00 50,00 
Ιεροραφεία 3 13 1 5 12 38,46 41,67 
Σιδερωτήρια 15 20 1 3 5,00 33,33 1 17 5,00 5,88 
Εργαστήρια σημαιών 1 1 1 1 100,00 100,00 
Εργαστήρια κασκέτων & πηλικίων 17 140 1 14 0,71 7,14 54 126 38,57 42,86 
Εργαστήρια δερματίνων ειδών 19 81 20 56 24,69 35,71 10 25 12,35 40,00 
Βιβλιοδετεία , 30 142 42 117 29,58 35,90 15 25 10,56 60,00 
Κυτιοποιεία, Φακελοποιεία 17 274 207 274 75,55 75,55 
Ψηκτροποιεία 2 13 3 9 10 69,23 90,00 
Σχοινοποιεία 1 2 2 
Εργαστήρια παιχνιδιών 1 2 2 
Καρεκλοπσιεία 6 54 5 32 9,26 15,63 2 22 3,70 9,09 
Εργαστήρια πλεκτών επίπλων 4 30 6 15 20,00 40,00 8 15 26,67 ' 53,33 
Εργαστήρια ταπητουργίας 1 8 1 7 7 87,50 100,00 
Εργαστήρια σκευών εκ λευκομετάλλων 1 8 1 6 12,50 16,67 2 
Κηροπλαστεία 2 3 3 
Εργαστήρια σχολών & ιδρυμάτων 4 323 266 323 82,35 82,35 
Σύνολο 548 3.214 169 545 5,26 31,01 1.897 2.669 59,02 71,08 

ΠΗΓΗ: Υπουργείσν Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσεις  του προσωπικού  Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής  των  εργατικών  νόμων.  Ετος  1921, Αδήνα 1923, α. 5 
www.24grammata.com



Κατανομή  των  γυναικών  στη  βιοτεχνία  της  Α8ήνας  κατά  ηλικίες,  1921 

Κλάδοι Σύνολο Εργάτριες % Εργάτριες % Εργάτριες % 
συνόλου εργαζομένων 12χρόνων συνόλου 15-14 χρόνων συνόλου 15-18 χρόνων 

% 
συνόλου 

Γυναικεία ενδύματα 763 15 1,97 104 13,63 485 63,56 
Γυναικείοι πίλοι 395 13 3,29 36 9,11 246 62,28 
Γυναικεία ασπρόρουχα 32 6 18,75 14 43,75 
Ανδρικά ασπρόρουχα 85 5 5,88 6 7,06 50 58,82 
Παιδικά ενδύματα 69 3 4,35 6 8,70 48 69,57 
Ανδρικά ενδύματα 278 21 7,55 35 12,59 129 46,40 
Τεχνητά άνθη & πτερά 76 1 1,32 8 10,53 34 44,74 
Εργαστήρια αδιάβροχων 2 - 2 100,00 
Εργαστήρια ομβρελλών 47 3 6,38 5 10,64 11 23,40 
Εργαστήρια κορσέδων 33 - 2 6,06 12 36,36 
Εργαστήρια χειροκτίων 3 1 33,33 
Εργαστήρια γουναρικών 21 1 4,76 8 38,10 
Εργαστήρια μανδηλίων 4 2 50,00 
Ιεροραφεία 12 5 41,67 
Σιδερωτήρια 17 1 5,88 -

100,00 Εργαστήρια σημαιών 1 1 100,00 
Εργαστήρια κασκέτων & πηλικίων 126 2 1,59 7 5,56 45 35,71 
Εργαστήρια δερματίνων ειδών 25 2 8,00 8 32,00 
Βιβλιοδετεία 25 2 8,00 13 52,00 
Κυτιοποιεία, φακελοποιεία 274 23 8,39 52 18,98 132 48,18 
Ψηκτροποιεία 10 1 10,00 2 20,00 6 60,00 
Εργαστήρια παιχνιδιών 2 

9,09 Καρεκλοποιεία 22 - - 2 9,09 
Εργαστήρια πλεκτών επίπλων 15 3 20,00 5 33,33 
Εργαστήρια ταπητουργίας 7 1 14,29 3 42,86 3 42,86 
Εργαοτ. σκευών εκ Χευκομετάλλου 2 

11,98 1.262 53,79 Σύνολο 2.346 88 3,75 281 11,98 1.262 53,79 
ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Εκθέσεις  του προσωπικού  Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής  των  εργατικών  νόμων.  Ετος  1921, Αθήνα 1923, σ. 5 
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Κλάδοι Αριθμός Μέσος  όρος Σύνολο Εργάτες % συνόλου 
εργαστηρίων εργαζομένων εργαζομένων 12-18 χρόνων εργαζομένων 

Σιδηρουργεία 40 3,70 148 48 32,43 
ΧαΧκουργεία 18 3,67 66 23 34,85 
Φανοποιεία 27 2,96 80 28 35,00 
Κασσιτερωτήρια 18 2,44 44 18 40,91 
Αρτοποιεία 92 2,41 222 100 45,05 
Βυρσοδεψεία 41 4,76 195 - -

Υποδηματοποιία 322 5,59 1.724 631 36,60 
Σαγματοποιεία 15 3,33 50 18 36,00 
Εφαπλωματοποιεία 18 3,67 61 22 36,07 
Σιδερωτήρια 20 2,00 29 - -

Ξυλουργεία 72 1,49 107 35 32,71 
Τορνευτήρια 12 1,33 16 4 25,00 
Καρροποιεία 19 4,84 92 32 34,78 
Αμαξοποιεία 17 12,06 205 61 29,76 
Επιπλοποιεία 36 6,03 217 74 34,10 
Τυπογραφεία 45 4,00 180 - -

Παντοπωλεία 71 3,41 242 242 100,00 
Καπνοπωλεία 7 24,29 130 40 30,77 
Υπηρετομεσιτικά γραφεία 9 - - - -

Κουρεία 159 2,53 403 91 22,58 

Σύνολο 1.058 4,10 4.211 1.467 34,84 

ΠΗΓΗ: Υπουργείον Εθνικής Οικονονομίας, Εκθέσεις  του προσωπικού  Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής  των  εργατικών  νόμων.  Έτος  1921, Αθήνα 1923, σ. 5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

θάνατοι  ανδρών  ηλικίας  15-19 χρόνων,  κατά  επάγγελμα,  1929,1935 

1929 1935 
Επαγγέλματα 

Γεωργοί 

Αριθμός 

532 

% 
συνόλου 

41,69 

Σύνολο 
επαγγέλμ. 

15.834 

% 
επαγγέλμ. 

3,36 

Αριθμός 

333 

% Σύνολο 
συνόλου  επαγγέλμ. 

35,13 12.339 

% 
επαγγέλμ. 

2,70 
Δασοκόμοι 7 0,55 126 5,56 2 0,21 95 2,11 
Κτηνοτρόφοι 134 10,50 1.597 8,39 96 10,13 1.119 8,58 
Αρτοποιοί, Αλευροποιοί 13 1,02 369 3,52 4 0,42 293 1,37 
Ζαχαροπλάστες 2 0,16 66 3,03 4 0,42 71 5,63 
Βιομ. τροφίμων 
Ασβεστ., Κεραμοποιοί 

2 0,16 33 6,06 22 Βιομ. τροφίμων 
Ασβεστ., Κεραμοποιοί 5 0,39 73 6,85 3 0,32 69 4,35 
Κτίστες 20 1,57 713 2,81 10 1,05 523 1,91 
Αμμοκονιαστές 5 0,39 145 3,45 3 0,32 127 2,36 
Ηλεκτροτεχνίες 3 0,24 86 3,49 9 0,95 118 7,63 
Σιδηρ., Μηχανουργοί 23 1,80 297 7,74 29 3,06 354 8,19 
Υδραυλικοί 8 0,63 66 12,12 6 0,63 83 7,23 
Κασσιτεοωτές 3 0,24 56 5,36 50 
Χρυσοχόοι 4 0,31 57 7,02 4 0,42 60 6,67 
Επιπλ., ϊυλουργοί 43 3,37 481 8,94 23 2,43 462 4,98 
Βαρελοποιοί 3 0,24 112 2,68 4 0,42 102 3,92 
Καλαθοποιοί 2 0,16 40 5,00 1 0,11 56 1,79 
Βυρσοδέψες 1 0,08 69 145 2 0,21 42 4,76 
Υποδηματοποιοί 62 4,86 600 10,33 29 3,06 645 4,50 
Νηματουργοί 1 0,08 51 1,96 2 0,21 54 3,70 
Ράφτες 19 1,49 324 5,86 15 - 1,58 277 5,42 
Βαφείς 2 0,16 35 5,71 1 0,11 19 5,26 
Τυπογράφοι 11 0,86 46 23,91 3 0,32 63 4,76 
Χαρτοποιοί 1 0,08 7 14,29 3 0,32 15 20,00 
Σιγαροποιοί 25 1,96 315 7,94 2 0,21 184 1,09 
Καρραγωγείς 19 1,49 498 3,82 4 0,42 410 0,98 
Ναυτικοί 14 1,10 551 2,54 13 1,37 409 3,18 
Υπάλληλοι Τ.Τ.Τ. 1 0,08 73 1,37 1 0,11 38 2,63 
Αχθοφόροι 3 0,24 240 1,25 3 0,32 236 1,27 
Υπάλληλοι Τραπ./Εταιρ. 5 0,39 94 5,32 7 0,74 146 4,79 
Γαλακτοπώλες 2 0,16 31 6,45 3 0,32 37 8,11 
Κρεοπ., Ιχθυοπώλες 3 0,24 245 1,22 9 0,95 266 3,38 
Λαχανοπώλες 1 0,08 111 0,90 3 0,32 146 2,05 
Παντοπώλες 7 0,55 522 1,34 9 0,95 358 2,51 
Έμποροι Τροφίμων 1 0,08 55 1,82 45 
Διάφοροι έμποροι 12 0,94 743 1,62 17 1,79 712 2,39 
Καπνοπώλες 2 0,16 73 2,74 3 0,32 80 3,75 
Υπάλλ. ξενοδ./εστιατ. 8 0,63 214 3,74 1 0,11 53 1,89 
Καφεπώλες 6 0,47 299 2,01 3 0,32 316 0,95 
Εμποροϋπάλληλοι 11 0,86 67 16,42 6 0,63 80 7,50 
Κουρείς 10 0,78 131 7,63 14 1,48 151 9,27 
Υπηρέτες 14 1,10 143 9,79 5 0,53 105 4,76 
Εργάτες διάφοροι 226 17,71 2.878 7,85 120 12,66 3.037 3,95 
Ακαθορ. επαγγέλματος 2.571 139 14,66 3.169 4,39 
Σύνολο  εργαζομένων 1.276 100,00 31.137 4,10 948 100,00 27.036 3,51 
Χωρίς επάγγελμα 74 1.851 4,00 83 2.346 3,54 
Μαθητές, Σπουδαστές 366 538 68,03 214 349 61,32 
Γενικά  σύνολα 1.716 33.526 5,12 1.245 29.731 4,19 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Στατιστική  της  κινήσεως  του πληθυσμού  κατά  τα  έτη  1929, 1935, Αδήνα 1931,1937, σ. 248-249,284-285 www.24grammata.com



ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Εγγράμματοι  κατά  την  απογραφή  του 1907 

Εγγράμματοι Συνολικός πληθυσμός 

Ηλικία Άνδρες %συν. Γυναίκες %συν. Σύνολο %συν. Ανδρες Γυναίκες Σύνολο 
ανδρών γυναικών 

1-5 1.105 057 766 0,42 1.871 0,50 192.636 181.306 373.942 
6-10 90.627 50/6 39.721 24,02 130.348 37,90 178.531 165.368 343.899 
11-15 110.263 7353 44.278 31,70 154.541 53,36 149.958 139.659 289.617 
16-20 78.918 65,37 40.928 26,96 119.846 43,97 120.733 151.838 272.571 

ΠΗΓΗ: Στατιστικά  αποτελέσματα  της  Γενικής  Απογραφής  του πληθυσμού  κατά  την  27η Οκτωβρίου  1907, τ. Α1, Αθήνα 1909 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
Εγγράμματοι  κατά  ψ απογραφή  του 1920 

Εγγράμματοι Συνολικός πληθυσμός 

Ηλικία Άνδρες %συν. Γυναίκες %συν. Σύνολο %συν. Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
ανδρών γυναικών 

1-5 1.189 0,47 857 0,37 2.046 0,42 253.213 231.271 484.484 
6-9 121.106 37,61 80.229 26,99 201.335 32,51 322.001 297.271 619.272 
10-14 229.783 71,59 139.266 47,51 369.049 60,10 320.972 293.112 614.084 
15-19 191.209 73,14 121.210 43,84 312.419 58,08 261.432 276.482 537.914 

ΠΗΓΗ:  Απογραφή  του πληθυσμού  της  Ελλάδος  κατά  την  19η Δεκεμβρίου  1920. Γενικά  στατιστικά  αποτελέσματα,  Αδήνα 1928 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
Εγγράμματοι  κατά  την  απογραφή  του 1928 

Εγγράμματοι Συνολικός πληθυσμός 
Ηλικία Άνδρες % συνόλου Γυναίκες % συνόλου  Σύνολο % Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ανδρών 
Γυναίκες 

γυναικών πληθυσμού 
Άνδρες Γυναίκες 

8-9 94.974 83,58 76.925 72,82 171.899 78,39 113.634 105.644 219.278 
10-14 274.843^ 89,55 199.289 71,72 474.132 81,08 306.926 277.875 584.801 
15-19 273.307 81,58 197.478 57,85 470.785 69,60 335.014 341.367 676.381 

Σύνολο 1.850.883 76,53 .039.169 42,03 2.890.052 59,09 2.418.576 2.472.730 4.891.306 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Στατιστική  Επετηρίς  της  Ελλάδος,  1935, ο. 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Εγγράμματοι Συνολικός πληθυσμός 
Ηλικία Άνδρες % συνόλου  Γυναίκες % συνόλου Σύνολο % Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ανδρών γυναικών πληθυσμού 
Άνδρες 

8-9 13.455 79,71 12.485 74,14 25.940 76,93 16.880 16.840 33.720 
10-14 44.766 86,11 34.490 74,62 79.256 80,70 51.986 46.220 98.206 
15-19 46.685 72,80 39.217 58,32 85.902 65,39 64.127 67.239 131.366 

Σύνολο 302.441 71,41 212.298 45,19 514.739 57,62 423.523 469.817 893.340 

ΠΗΓΗ: ΓΣΥΕ, Στατιστική  Επετηρίς  της  Ελλάδος,  1935, σ. 47 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
Α 1 

τ 
uévoi Ι.ΚΑ.  (υποκ Βηνών), κατά ηλικίες,  1938 

Ηλικία Άνδρες % συνόλου Γυναίκες % συνόλου Σύνολο % συνόλου 

-15 1.903 72,14 735 27,86 2.638 1,56 
15-19 19.971 66,37 10.118 33,63 3O.O89 17,81 
20-24 19.483 65,18 1O.4O6 34,82 29.889 17,69 
25-29 23.734 77,03 7.078 22,97 30.812 18,23 
30-34 17.325 82,62 3.644 17,38 20.696 12,41 
35-39 14.299 83,46 2.834 16,54 17.133 10,14 
40-44 9.848 83,08 2.0Ο5 16,92 11.853 7,01 
45-49 7.020 82,03 1.538 17,97 8.558 5,06 
50-54 5.437 83,79 1.052 16,21 6.489 3,84 
55-59 4.313 84,92 766 15,08 5.O79 3,01 
60-64 2.824 89,82 320 10,18 3.144 1,86 
65- 2.106 90,82 213 9,18 2.319 1,37 

Ιύνολο 128.263 75,91 40.709 24,09 168.972 ΙΟΟ,ΟΟ 

ΠΗΓΗ: ΑΟΣ, Η ελληνική  οικονομία  1938, Αθήνα 1939, σ.123 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Ατυχήματα  εργατών  ηλικίας  έως  18χρόνων,  1933 

έως 18 χρόνων Σύνολο 

Κλάδοι Αριθμός % Αριθμός % Ανδρες Γυναίκες 
ατυχημάτων ατυχημάτων (αριθμ.) (αριθμ.) 
ανδρών γυναικών 

Μεταλλευτικές εργασίες 3 11,11 • - 27 -

Μηχανουργία, Μεταλλουργία 8 16,67 1 100,00 48 1 
Οικοδομικές εργασίες 4 0,83 - 0,00 484 1 
Βιομηχ. κατεργασίας ορυκτών 3 23,08 - 0,00 13 1 
Υφαντικές βιομηχανίες 5 16,67 12 44,44 30 27 
Βιομηχ. ειδών διατροφής 8 15,69 2 40,00 51 5 
Χημικές βιομηχανίες 44 17,96 1 9,09 245 11 
Βιομηχανίες δέρματος 1 20,00 1 100,00 5 1 
Βιομηχανίες χάρτου 3 30,00 - 0,00 10 4 
Βιομηχανίες ενδυμάτων - - 1 100,00 - 1 
Βιομηχανίες ξύλου 5 21,74 - - 23 -

Βιομηχ. παραγ. ενέργειας - - - - - -

Βιομηχανίες καπνού 2 25,00 2 28,57 8 7 
Εμπόριο 2 22,22 - - 9 -

Μεταφορές 1 0,68 - - 147 -

Σύνολο 89 8,09 20 33,90 1.100 59 

ΠΗΓΗ: Υπουργει'ον Εθνικής Οικονομίας, Επιδεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις  και  πεπραγμένα  Σώματος 
Επιθεωρήσεως  επί  της  εφαρμογής  των  εργατικών  νόμων  και  των  συνθηκών  εργασίας  εν  Ελλάδι  και  Αθήνα,  1933 
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ΣΧΗΜΑ 1 

Κατανομή  των  ανδρών  -18 χρόνων  στις  επιχειρήσεις  1 - 5 ατόμων 
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ΣΧΗΜΑ 2 

Κατανομή  των  ανδρών  -18 χρόνων  στις  επιχειρήσεις  6 -25 ατόμων 
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ΣΧΗΜΑ 3 

Κατανομή  των  ανδρών  -18 χρόνων  στις  επιχειρήσεις  25 + ατόμων 

www.24grammata.com



ΣΧΗΜΑ 4 

Κατανομή  των  γυναικών  -18 χρόνων  στις  επιχειρήσεις  1-5 ατόμων 

1500 -
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ΣΧΗΜΑ 5 

Κατανομή  των  γυναικών  -18 χρόνων  στις  επιχειρήσεις  ό -25 ατόμων 
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ΣΧΗΜΑ 6 

Κατανομή  των  γυναικών  -18 χρόνων  στις  επιχειρήσεις  25 + ατόμων 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Α. Πίνακες κειμένου 

1. Κατανομή των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του Πειραιά κα-
τά ηλικίες, 1921 45 

2. Διάρκεια απασχόλησης των εργατριών στα κλωστοϋφαντουργεία του 
Πειραιά, 1921 45 

3α. Άνδρες εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 
1926 47 

3β. Γυναίκες εργαζόμενες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Αθήνας, 
1926 47 

4. Οικογενειακή κατάσταση των εργατριών στη βιομηχανία, 1926 . . . 48 
5. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1875 52 

6α. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων κατά βιομηχανι-
κούς κλάδους (σύνολο), 1920 54 

6β. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχανι-
κούς κλάδους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, 1920 55 

7 α. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1930 59 
7β. Κατανομή των εργαζομένων στους βιομηχανικούς κλάδους, 1930 60 

8. Κατανομή των εργαζομένων κάτω των 18 χρόνων στη βιομηχανία και 
τη βιοτεχνία, κατά ειδικότητα, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 63 

9. Εμπορική και επαγγελματική εκπαίδευση, 1930-1933 81 
10. Εργατικά ατυχήματα, 1927 86 
11. Ημερομίσθια εργατών και μαθητευόμενων ηλικίας 10-19 χρόνων στη 

βιομηχανία και τη βιοτεχνία, Αθήνα-Πειραιάς, 1930 102 

Β. Διαγράμματα κειμένου 

1. Οικογενειακή κατάσταση δείγματος 15.015 εργατριών, 1926 48 
2. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων, κατά βιομηχα-

νικούς κλάδους, 1920 
α. Άνδρες 56 
β. Γυναίκες 56 

www.24grammata.com



3. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχα-
νικούς κλάδους, κατά μέγεθος επιχειρήσεων, 1920 
α. Άνδρες 57 
β. Γυναίκες 57 

4. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων κατά βιομηχα-
νικούς κλάδους, 1930 
α. Άνδρες 61 
β. Γυναίκες 61 

5. Κατανομή εργαζομένων ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στους βιομηχα-
νικούς κλάδους, κατά ειδικότητα, 1930 
α. Άνδρες 64 
β. Γυναίκες 64 

6. Ημερομίσθιο μαθητευόμενων ηλικίας 10-19 χρόνων 103 
7. Ημερομίσθιο εργατών ηλικίας 10-19 χρόνων 103 
8. Σχέση του ημερομισθίου εργατών ηλικίας 10-19 χρόνων προς το μέσο 

ημερομίσθιο 
α. Άνδρες 105 
β. Γυναίκες 105 

Γ. Πίνακες παραρτήματος 

1. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, σύνολο Ελλάδας, 1930 
α. Άνδρες 117 
β. Γυναίκες 118 

2. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Αθήνα, 1930 
α. Άνδρες 119 
β. Γυναίκες 120 

3. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Πειραιάς, 1930 
α. Άνδρες 121 
β. Γυναίκες 122 

4. Μαθητευόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, Θεσσαλονίκη, 1930 
α. Άνδρες 123 
β. Γυναίκες 124 

5. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρή-
σεις που απασχολούν 1-5 άτομα, 1920 125 

6. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρή-
σεις που απασχολούν 6-25 άτομα, 1920 126 

7. Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις βιομηχανικές επιχειρή-
σεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα, 1920 127 

8. Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, 1921 
(δείγμα επιχειρήσεων) 128 
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9. Εργαζόμενοι 12-18 χρόνων στα βιοτεχνικά εργαστήρια της Αθήνας, 
1921 (δείγμα εργαστηρίων) 129 

10. Κατανομή των γυναικών κατά ηλικίες στη βιοτεχνία της Αθήνας, 
1921 (δείγμα εργαστηρίων) 130 

11. Άνδρες εργαζόμενοι στη βιοτεχνία της Αθήνας, 1921 (δείγμα εργα-
στηρίων) 131 

12. Θάνατοι ανδρών ηλικίας 15-19 χρόνων, κατά επάγγελμα, 1929, 1935 132 
13. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1907 133 
14. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1920 133 
15. Εγγράμματοι κατά την απογραφή του 1928 134 
16. Εγγράμματοι πρόσφυγες κατά την απογραφή του 1928 134 
17. Ασφαλισμένοι κατά ηλικίες στο Ι.Κ.Α. (υποκατάστημα Αθήνας), 

1938 134 
18. Ατυχήματα εργατών έως 18 χρόνων, 1933 135 

Δ. Διαγράμματα παραρτήματος 

1. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις 
επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα 136 

2. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις 
επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα 137 

3. Κατανομή των εργαζόμενων ανδρών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων στις 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα 138 

4. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων 
στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-5 άτομα 139 

5. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων 
στις επιχειρήσεις που απασχολούν 6-25 άτομα 140 

6. Κατανομή των εργαζόμενων γυναικών ηλικίας κάτω των 18 χρόνων 
στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 25 άτομα . . . . 141 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πηγές 
Α. Έντυπα και περιοδικά δημοσιεύματα κρατικών φορέων και τραπεζών 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομική Επετηρίς  της  Ελλάδος,  11 τόμοι, 
Αθήνα 1929-1939. 

Εργατικόν Κέντρον Αθηνών, Οι εργάται της  Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν 
των Ελλήνων, Αθήνα 1911. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Δελτίον  του Υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας, 
τεύχ. 1-4, Απρίλιος-Δεκέμβριος 1914. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εργασίας, Εργασία  γυναικών και ανη-
λίκων.  Νόμοι,  Βασιλικά Διατάγματα,  Εγκύκλιοι,  Αθήνα 1919. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας/ 
Επιθεώρησις εργασίας, Έρευναι επί  των συνθηκών  εργατικής  κατοικίας  των 
πόλεων Αθηνών-Πειραιώς,  1921, Αθήνα 1922. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνσις Εργασίας, Εκθέσεις  του προσωπι-
κού Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής των εργατικών νόμων το 
έτος  1921, Αθήνα 1923. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις-εργασίας, Εκθέσεις  και πεπραγμέ-
να Σώματος  Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής των εργατικών 
νόμων και των συνθηκών  εργασίας  εν Ελλάδι κατά το 1931, Αθήνα 1934. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις εργασίας, Εκθέσεις  και πεπραγμέ-
να Σώματος  Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής των εργατικών 
νόμων και των συνθηκών  εργασίας  εν Ελλάδι κατά το 1933, Αθήνα 1935. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Επιθεώρησις εργασίας, Εκθέσεις  και πεπραγμέ-
να Σώματος  Επιθεωρήσεως  Εργασίας  επί  της  εφαρμογής των εργατικών 
νόμων και των συνθηκών  εργασίας  εν Ελλάδι κατά το 1934, Αθήνα 1936. 

Β. Δημοσιεύματα της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

1. Γενικά Δημοσιεύματα 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Μηνιαίον  Στατιστικόν  Δελτίον,  Αθήνα 1929-1940. 
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Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Στατιστική  Επετηρίς  της  Ελλάδος,  Αθήνα 1930-1939. 

2. Πληθυσμός 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Στατιστικά  αποτελέσματα  της  γενικής απογραφής του πληθυσμού  κατά την 
27ην Οκτωβρίου  1907, Αθήνα 1908. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Απογραφή του πληθυσμού  κατά την 19ην Δεκεμβρίου  1920. Γενικά  στατιστι-
κά αποτελέσματα,  τεύχ. 5, Αθήνα 1924. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Στατιστικά  αποτελέσματα  της  απογραφής του πληθυσμού  της  Ελλάδος της 
15-16 Μαΐου  1928, τ. III, τεύχ. 2: Επαγγέλματα,  Αθήνα 1932. 

3. Βιομηχανία 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Στατιστικά  αποτελέσματα  της  απογραφής των εργατών Αθηνών-Πειραιώς 
ενεργηθείσης  την 25ην Φεβρουαρίου  1917, Αθήνα 1917. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Απογραφή βιοτεχνικών  και βιομηχανικών καταστημάτων  την 18-12-1920, 
Αθήνα 1926. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Απογραφή των καταστημάτων  των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσε-
ων ενεργηθείσα  τον Σεπτέμβριον  του 1930, Αθήνα 1934. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 
Απογραφή των εργατών και υπαλλήλων των βιομηχανικών και εμπορικών 
επιχειρήσεων  ενεργηθείσα  τον Σεπτέμβριον  του 1930 και ημερομισθίων  αυ-
τών εν συγκρίσει  και προς τα παλαιότερα  και νεώτερα στοιχεία,  Αθήνα 1940. 

Γ. Βουλή των Ελλήνων 

« Έκθεσις της επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου περί εργασίας γυναι-
κών και ανηλίκων», Παράρτημα  της  Εφημερίδος  της  Β'  Διπλής Αναθεωρητι-
κής Βουλής, τεύχ. Β', Αθήνα 1912. 

Έκθεσις  της  επί  της  Εθνικής  Οικονομίας  Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής  επί  του 
σχεδίου  νόμου «περί  ρυθμίσεως  της  αγοράς εργασίας»,  Αθήνα 1931. 

Δ. Προξενικές εκθέσεις (τυπωμένες) 

Foreign Office,  Miscellaneous Series, Reports on subjects of  general and commercial 
interest. 
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1. Γαλλία 

Foreign Office,  1891, Miscellaneous Series, No 213, Reports on subjects of  general 
and commercial interest. France,  Report on present state of  the labour question 
in France,  Λονδίνο 1891. 

2. Ρωσία 

α) Foreign Office, 1887, Miscellaneous Series, No 62, Reports on subjects of 
general and commercial interest. Russia, Report on pauperism, benevolent in-
stitutions  and  industrial  establishements  in Russia, Λονδίνο 1887. 

β) Foreign Office, 1892, Miscellaneous Series, No 217, Reports on subjects of 
general and commercial interest. Russia, Report on the condition  of  labour in 
Russia, Λονδίνο 1892. 

3. Αυστροουγγαρία 

α) Foreign Office, 1889, Miscellaneous Series, No 126, Reports on subjects of 
general and commercial interest. Austrie-Hungary,  Summary  of  Reports of 
Governement inspection of  factories  in Hungary,  Λονδίνο 1889. 

β) Foreign Office, 1889, Miscellaneous Series, No 128, Reports on subjects of 
general and commercial interest. Austrie-Hungary,  Summary  of  the Report of 
the chief  inspector of  factories  in Hungary,  Λονδίνο 1889. 

Ε. Εφημερίδες, περιοδικά (αναφέρονται μόνο τα έτη που χρησιμοποιήθηκαν) 

1. Εφημερίδες 

Νέα  Εφημερίς,  Αθήνα, 1880-1896. 
Πατρίς,  Ερμούπολις, 1902. 

2. Περιοδικά 

Ο Αγώνας της  Γυναίκας,  Αθήνα, 1924-1929. 
Βιομηχανική και βιοτεχνική  επιθεώρησις,  Αθήνα, 1914-1930. 
Εργασία,  Αθήνα, 1930-1940. 
Εφημερίς  της  ελληνικής γεωργίας,  Αθήνα, 1855. 
Ο Μέτοχος,  Αθήνα, 1908-1917. 
Οικονομική επιθεώρησις,  Αθήνα, 1873-1889. 
Οικονομικός ταχυδρόμος,  Αθήνα, 1926-1938. 
Πλούτος,  Αθήνα, 1914-1924, 1929-1937. 
L'économiste  français,  Παρίσι, 1891-1910. www.24grammata.com
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Α. Ελληνόγλωσσα 

Αβραμίδης Δ., «Πρόσφυγες και επαγγελματικός πληθωρισμός», Εργασία,  22-3-
1930. 

Αγριαντώνη Χριστίνα, Οι απαρχές  της  εκβιομηχάνισης  στην  Ελλάδα τον 19ο 
αιώνα, Αθήνα 1986. 

Αναπλιώτης I., « Έρευνα επί του προσωπικού του εργαζομένου εις τα κλωστήρια 
και υφαντήρια Αθηνών, Πειραιώς, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ν. Φαλήρου ως 
προς την οικογενειακήν κατάστασιν, εκπαιδευτικήν βαθμίδα και τιμήν ημερο-
μισθίου», Βιομηχανική και βιοτεχνική  επιθεώρησις,  1928. 

Αναπλιώτης I., «Επαγγελματική εκπαίδευσις», Η  Εμπορία,  11-6-1922. 
Αναπλιώτης I., «Τα εργατικά ατυχήματα εν Ελλάδι», Βιομηχανική και βιοτε-
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1919. 
Ανώνυμος, «Η ελληνική αντιπροσωπεία εις την διεθνήν διάσκεψιν εργασίας», 
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RÉSUMÉ 

Michaiis Riginos 

Formes du travail enfantin  dans  l'industrie 
et l'artisanat  grecs, 1870-1940 

Dans la société rurale grecque comme dans toute société traditionnelle, les enfants, 
ces «petits adultes», occupaient leur place dans la répartition des tâches au sein de la 
famille  rurale, en fonction  de leur sexe et de leur constitution physique; une 
répartition, dont le but était d'assurer la subsistance du ménage rural, tout en lui 
gardant son autonomie, et de conserver le lopin de terre qu'il avait réussi à acquérir 
ou à s'approprier, grâce aux conditions très particulières qui avaient régné, après la 
fondation  de l'Etat grec. 

Le secteur de la transformation,  qui a commencé à se développer après 1870 
dans l'espace urbain, a constitué le véhicule potentiel qui engagerait le pays dans la 
voie de l'industrialisation. Le processus, long et pénible, qui a conduit à cette 
industrialisation, n'a pas progressé de manière linéaire et homogène, mais par bonds 
successifs,  fait  qui a permis dans le même temps la survie des structures tradi-
tionnelles de production. Plusieurs facteurs  ont contribué à donner à ce phénomène 
ses particularités: les inerties du secteur agricole, le morcellement du marché et, 
surtout, l'attitude des industriels capitalistes. Ces derniers ne prêtaient guère à 
l'industrie qu'un intérêt occasionnel et ont évité, à quelques rares exceptions près, 
d'y engager de gros capitaux qu'ils préféraient  rentabiliser à court terme. Les unités 
industrielles, nées de cette stratégie d'investissements étaient, dans leur majorité, 
d'une intensité de travail qui entraînait leur faible  productivité. Il en résulte que 
l'industrie, non seulement n'était pas en mesure de déstructurer les relations so-
ciales issues de la division traditionnelle du travail, mais, bien au contraire, renfor-
çait les phénomènes qui en dérivaient, à savoir la prolifération  des petits métiers. 
Ainsi, à côté des usines, se sont développés une multitude de petits ateliers de 
caractère individuel ou familial,  dont les moyens techniques étaient réduits au 
minimum et dont les frais  de fonctionnement  étaient d'une grande élasticité. 
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Le décor que nous venons de dresser a également déterminé les rôles que les 
enfants  étaient appelés à jouer dans le cadre de la division du travail dans l'industrie 
et l'artisanat. Ces rôles étaient en fonction  de l'organisation de la production qui 
prévalait sur les divers milieux de travail. 

Dans les branches où prédominaient les grandes unités, la relative mécanisation 
de la production avait remplacé l'artisan traditionnel, tout au moins à certains stades 
du processus de production. Le travail industriel se limitait, désormais, à veiller au 
bon fonctionnement  des machines, à les pourvoir en matière première et à les 
entretenir régulièrement (industries textiles, industrie du tabac, industrie chimi-
que) . Dans d'autres cas (industrie du papier), le processus de production consistait 
en une série de mouvements simples qui se répétaient de façon  mécanique. La 
simplification  du processus de production supprimait les longs apprentissages et 
rendait l'ouvrier productif  dès son entrée à l'usine. Dans le cadre de la division du 
travail, les hommes occupaient des emplois d'ouvriers qualifiés,  emplois de type 
traditionnel, ou de nouveaux emplois dont la création avait été nécessitée par 
l'introduction des machines. La reproduction de cette force  de travail qualifiée  se 
faisait  par le système de l'apprentissage. Le personnel en apprentissage était en 
majorité constitué de garçons. Toutefois,  la majorité des enfants  travaillant dans ces 
branches —des filles  surtout s'il s'agissait des industries textiles, du tabac et du 
papier—, ainsi que les femmes  occupaient, après une courte période d'apprentissage 
et d'adaptation, les emplois non-qualifiés  qu'avaient engendrés les nouvelles condi-
tions industrielles. Ils constituaient ainsi une force  de travail d'un type nouveau, 
laquelle devait se soumettre à la discipline et aux rythmes de travail, imposés par 
«l'organisation rationnelle» de l'usine. Le demande de main d'oeuvre non-qualifiée 
était couverte par l'intermédiaire des mécanismes du marché du travail. 

L'enfant  était rémunéré dès son entrée à l'usine et son salaire journalier repré-
sentait, au moins sur le plan théorique, le coût de sa force  de travail. Il est significa-
tif  qu'il n'existait pas d'importantes différenciations  de salaires entre les branches 
industrielles qui employaient des enfants,  en tant que force  de travail non-qualifiée. 
Les salaires journaliers les plus élevés, que pouvait toucher un enfant,  étaient 
offerts  par les branches les plus industrialisées, telles que l'industrie textile et 
l'industrie du tabac, lieux par excellence où prévalait le travail féminin  non-qualifié. 

Ceci s'explique par le fait  que les jeunes filles  constituaient un pourcentage 
considérable de la main d'oeuvre féminine  employée dans ces branches, ce qui 
aboutissait à la compression vers le bas du salaire journalier moyen du personnel 
féminin.  Parallèlement, le faible  différence  entre les salaires des ouvrières révèle les 
faibles  possibilités de promotion professionnelle  pour les filles,  ainsi que la faible 
hiérarchie professionnelle  des femmes  dans la plupart des branches industrialisées. 
En d'autres termes, la rémunération journalière du travail non-qualifié,  féminin 
dans son ensemble, dépendait, non pas d'une promotion professionnelle  que l'ou-www.24grammata.com



l'ouvrière obtenait après des années d'ancienneté, mais plutôt du degré de productivité 
de son travail. 

Dans la fabrication  de machines, les industries du bois et du vêtement, où 
prédominaient les petits ateliers artisanaux, l'artisan constituait l'élément le plus 
cher et le plus irremplaçable de l'organisation traditionnelle du travail. Il s'agissait 
d'une main d'oeuvre qui, pour devenir productive, devait passer par une longue 
période d'apprentissage. L'enfant  entrait en apprentissage dans un atelier, pour y 
apprendre un métier. Pendant son apprentissage, il ne participait pas activement au 
processus de production, mais exécutait divers travaux auxiliaires. Ces travaux 
étaient la contrepartie qu'offrait  l'enfant  à l'artisan pour le savoir-faire  que celui-ci 
lui transmettait. Néanmoins, étant donné que le régime de l'apprentissage n'était 
généralement pas assujetti à des règlements de type corporatif  ou contractuel, l'en-
fant  n'était nullement engagé envers l'artisan et pouvait le quitter dès qu'il considé-
rait avoir appris le métier. De l'autre côté, l'ordinaire tactique des artisans consistait 
à dissimuler les secrets de leur art, afin  de prolonger au maximum la durée de 
l'apprentissage et, par conséquent, d'exploiter le travail de l'enfant  aussi longtemps 
que possible. Ainsi, l'apprentissage, en raison de l'absence d'un cadre juridique, 
tendait à se transformer  en travail non-qualifié  dissimulé. Néanmoins, l'enfant, 
garçon ou fille,  qui entrait en apprentissage, se soumettait à ce régime de dépen-
dance vis-â-vis du maître, comme à un état provisoire, car il considérait l'apprentis-
sage et ses contraintes comme un stade transitoire, nécessaire à sa future  promotion 
sociale, qu'il choisît de rejoindre la multitude des petits métiers ou de trouver un 
emploi dans le secteur public. La «demande» d'apprentis de la part des petits ateliers 
était principalement couverte grâce à un mécanisme de relations interpersonnelles, 
qui fonctionnaient,  soit dans l'environnement familial  et la parenté large, soit dans 
un entourage social que l'origine commune réunissait. Il s'agit d'une main d'oeuvre, 
par nature ouvrière, qui, dans un processus de développement d'un autre type, 
aurait été absorbée par l'industrie. 

Le salaire journalier de l'apprenti peut être considéré comme «symbolique», 
dans le sens où sa rémunération principale pour le travail qu'il offrait  à l'atelier et à 
l'artisan était d'apprendre un métier. Ce «salaire» était complété par une somme 
d'argent dérisoire et, éventuellement, par quelques prestations en nature, telles que 
le vivre et le couvert. Habituellement, au début de son apprentissage, l'enfant  n'était 
pas du tout payé. Par la suite, il touchait un salaire qui augmentait progressivement 
et dépendait de ses progrès dans l'apprentissage du métier, progrès mesurés à sa 
capacité d'exécuter des travaux plus complexes. La plupart du temps, l'enfant,  après 
son apprentissage et avant de devenir lui-même artisan, passait par le stade de 
l'aide-artisan, ce qui le maintenait dans un rôle secondaire dans le processus de 
production. Il est significatif  que, dans les branches que nous avons mentionnées 
précédemment, le salaire journalier d'un ouvrier de moins de 19 ans était nettement www.24grammata.com



inférieur  au salaire journalier moyen d'un homme, fait  qui reflète  également la forte 
hiérarchisation du travail, ressortissant à la division traditionnelle du travail. 

Nous constatons donc que les enfants  travaillant dans le secteur de la transfor-
mation étaient employés principalement, soit comme ouvriers non-qualifiés  dans 
l'industrie, soit comme apprentis dans de petits ateliers. Deux différentes  formes  de 
travail s'ouvrant sur deux différentes  perspectives. Cette double possibilité dans le 
choix du travail de l'enfant  a déterminé l'existence de diverses stratégies quant à 
l'offre  de travail enfantin,  lesquelles se formaient  au niveau de la famille  et incli-
naient à opter pour l'une ou l'autre forme  de travail. 

La décision qui conduisait l'enfant  à la recherche d'un emploi était prise au sein 
de la famille  et était fonction  des besoins de celle-ci ou de la stratégie qu'elle avait 
adoptée pour l'établissement social et professionnel  futur  de son jeune membre. 

L'indigence, la nécessité d'être solidaire à la famille  afin  d'assurer la survie de la 
petite entreprise familiale,  étaient les raisons économiques pour lesquelles l'enfant 
se voyait obligé de travailler. Dans le premier cas, le travail devait avoir un rende-
ment financier  immédiat, c'est pourquoi l'usine était l'unique choix. Dans le 
deuxième cas, l'enfant  travaillait dans l'atelier familial,  paternel en principe, dans 
lequel il fournissait  une aide saisonnière ou permanente, sans ou presque sans 
salaire. Toutefois,  durant les périodes de crise économique, conjoncturelle ou sai-
sonnière, les enfants  et parfois  l'épouse demandaient un emploi à l'usine, tandis que 
l'homme continuait à faire  sous-fonctionner  son petit atelier. Cette tactique visait à 
préserver l'indépendance économique de la famille. 

Enfin,  les parents envoyaient leurs enfants  dans des ateliers artisanaux pour 
qu'ils y apprennent un métier qui leur permettrait de s'établir professionnellement. 
L'apprentissage d'un métier renvoyait au désir de correspondre au modèle du tra-
vailleur indépendant et —sur le plan imaginaire tout au moins— à l'ambition sociale 
de s'intégrer aux couches de la petite bourgeoisie. Quoi qu'il en soit, il nous faut 
souligner que le choix de l'apprentissage d'un métier constituait une solution obliga-
toire, non pas un choix qui s'inscrivait dans les conceptions dominantes que la 
société grecque avait de l'ascension sociale. Cette société était caractérisée, pour les 
raisons que nous avons analysées, par l'absence de barrières de classes imperméa-
bles, ainsi que par les possibilités d'une promotion sociale relativement facile.  Le 
moyen Socialement admis pour parvenir à cette fin  était l'instruction classique au 
sens large. Aussi chaque famille,  indépendamment de son origine sociale, considé-
rait-elle de son devoir d'offrir  à ses enfants,  aux garçons surtout, la possibilité d'une 
formation,  serait-elle élémentaire. D'un autre côté, le travail manuel, en particulier 
sous sa forme  salariée, ôtait la perspective d'une ascension sociale et s'en trouvait 
déconsidéré. A cet égard, ce n'était nullement un hasard si les couches les plus 
basses mésestimaient la formation  technique qui, de par sa nature même, était un 
indice de classe et conduisait à la prolétarisation, même si les conditions en étaient 
meilleures. 
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«Je vais t'envoyer en apprentissage», était la menace proférée  par les parents, 
notamment de ceux qui considéraient qu'ils appartenaient à la petite bourgeoisie, 
quand leur enfant  n'était pas bon élève. Elle exprime, de la manière la plus claire, le 
discrédit jeté sur les métiers manuels dans le système des valeurs sociales. 

«Il était incapable d'apprendre...», expliquaient les parents, lorsque la menace, 
pour diverses raisons, devenait réalité. 
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