
8. Οι Αναρχικοί και Αναρχοσυνδικαλιστές του Βόλου και της Λάρισας 

H πρώτη εργατική απεργία στο Bόλο (και ίσως σε ολόκληρη τη Θεσσαλία) 
πραγµατοποιήθηκε το Δεκέµβριο του 1881 από τους εργάτες που κατασκεύαζαν τη 
σιδηροδροµική γραµµή Bόλου-Λάρισας. Tην κατασκευή είχε αναλάβει ιταλική εταιρεία, 
η οποία είχε προσλάβει αρκετούς Iταλούς εργάτες, µερικοί από τους οποίους εικάζεται 
ότι ήταν αναρχικοί και σοσιαλιστές, και αυτοί, σε συνεννόηση µε κάποιους ντόπιους, 
υποκίνησαν την εν λόγω απεργία. Οι εργασίες διακόπηκαν και άρχισαν ξανά το 1887, 
αλλά τότε ξέσπασε µια ακόµα απεργία.  
 Η πρώτη διαδήλωση που έγινε στο Βόλο ήταν αυτή των καπνεργατών της πόλης, 
τον Φεβρουάριο του 1892, εναντίον του νοµοσχεδίου της τότε κυβέρνησης για το 
µονοπώλιο του καπνού.   1

 Στις 30 Mαΐου 1894 έγινε η πρώτη απεργία των καπνεργατών εναντίον των 
άθλιων συνθηκών εργασίας και του κλίµατος στρατοπέδου που είχε επιβληθεί στα 
καπνεργοστάσια. Τον Oκτώβριο του 1901 έγινε κι άλλη απεργία των καπνεργατών 
εναντίον των άθλιων συνθηκών εργασίας.  
 Tον Iούνιο του 1894, έγινε η πρώτη σοσιαλιστική εκδήλωση στο Βόλο, στο 
θέατρο «H Tερψιθέα». Kύριος οµιλητής ήταν ο Σπυρίδων Nάγος, από την Aθήνα, ταµίας 
εκείνη την εποχή του Σοσιαλιστικού Συλλόγου Aθήνας. Tο ακροατήριο ήταν αρκετά 
µεγάλο. Tην επόµενη ηµέρα, η τοπική πατριωτική εφηµερίδα Φωνή του Λαού επιτέθηκε 
µε σφοδρότητα στην εκδήλωση και τις σοσιαλιστικές απόψεις.  
 Στο διάστηµα Oκτωβρίου-Δεκεµβρίου 1900 ιδρύθηκαν διάφορα εργατικά 
σωµατεία, τυπογράφων, ασβεστοχτιστών, ελαιοχρωµατιστών, ξυλουργών και 
ξενοδοχοϋπαλλήλων.  
 Οι αναρχικές και αναρχοσυνδικαλιστικές ιδέες εµφανίστηκαν δειλά-δειλά στα 
τέλη του 19ου αιώνα . Το 1898 εµφανίστηκε µ ια ολιγάριθµη οµάδα 
αναρχοσυνδικαλιστικών απόψεων (σύµφωνα µε άλλες εκδοχές η οµάδα αυτή 
εµφανίστηκε το 1895), µε σηµαντικότερη φυσιογνωµία της τον εργάτη Δηµήτρη 
Καλαντζόπουλο.  Για τον Δηµήτρη Kαλαντζόπουλο γνωρίζουµε ότι καταγόταν από τον 2

Πύργο και ήταν ανταποκριτής της πατρινής αναρχικής εφηµερίδας Eπί τα Πρόσω στον 
Βόλο. Σύµφωνα µε τον Γ. Κορδάτο (άποψη που αναπαράγει και η Νίτσα Κολιού), στις 12 
Αυγούστου 1899, η οµάδα αυτή εξέδωσε µια µικρή εφηµερίδα µε το όνοµα Εργάτης, από 
την οποία εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη. Κάποιοι ιστορικοί, όπως ο Μ. Δηµητρίου, λένε ότι 
η οµάδα ήταν προϊόν διασπάσεων ή αποχωρήσεων από την οµάδα των οπαδών του Στ. 
Καλλέργη. Ο Γ. Κορδάτος παραδέχεται ότι η οµάδα αλληλογραφούσε µε τις αντίστοιχες 
αναρχικές κινήσεις και οµαδοποιήσεις του Πύργου και της Πάτρας, αλλά διατείνεται ότι 
δεν έπαιξε κανέναν απολύτως ρόλο στο εργατικό κίνηµα της περιοχής. Ωστόσο, 

 Το σωµατείο των καπνεργατών Βόλου ιδρύθηκε το 1901.1

 Την ίδια εποχή εµφανίστηκε και ένα χριστιανοσοσιαλιστικό µεταρρυθµιστικό ρεύµα, µε κύριους 2

εκφραστές τον γιατρό Δηµήτρη Σαράτση, και τον τοπικό δηµοσιογράφο και ποιητή Τάκη Οικονοµάκη, ενώ 
στην πόλη δρούσε και µια οµάδα οπαδών του Σταύρου Καλλέργη, στους κόλπους της οποίας µάλλον 
υπήρχαν και µερικοί αναρχικοί ή αναρχίζοντες. 



δεδοµένης της έλλειψης περαιτέρω ιστορικών στοιχείων, δεν µπορούµε να πούµε 
περισσότερα για την οµάδα αυτή. Ο Δ. Καλαντζόπουλος συνέχισε, µάλλον, τη δράση του 
µέχρι το 1906 περίπου, αλλά φαίνεται ότι δεν συµµετείχε στο αναρχικό και 
αναρχοσυνδικαλιστικό κίνηµα του Bόλου από το 1908 και έπειτα. Επίσης, κατά µία -µη 
διασταυρωµένη έως σήµερα- πληροφορία, η οµάδα αυτή είχε επαφές µε αναρχικούς της 
Iταλίας, της Iσπανίας, της Γαλλίας κ.λπ.  
 Ένας σηµαντικός αναρχικός του Βόλου την εποχή αυτή ήταν ο λόγιος Γεώργιος 
Αλεξανδράκης, ο οποίος, πότε µόνος και πότε µε τον οµοϊδεάτη και στενό του φίλο 
Παναγιωτόπουλο, προπαγάνδιζε τις αναρχικές και αθεϊστικές ιδέες από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1900. Και οι δύο ήταν δηµοτικιστές (όπως και αρκετοί αναρχικοί της 
εποχής εκείνης). Στην αρχή, δεν είχαν συστηµατική δράση και µιλούσαν κυρίως µέσα σε 
καφενεία. Έπειτα, όµως, στράφηκαν στους εργάτες. Κύρια στοιχεία της προπαγάνδας 
τους ήταν η άµεση εναντίωση στη θρησκεία, το κράτος, τον λογιοτατισµό και τις τοπικές 
πολιτικές φιλοδοξίες.  

Ο Γεώργιος Αλεξανδράκης  

Ο Γ. Αλεξανδράκης φαίνεται ότι είχε µεγάλη θεωρητική κατάρτιση και µόρφωση, καθώς 
και µεγάλη ικανότητα στο να κινητοποιεί τους εργάτες. Δεν ήταν «ψευτοδιανοούµενος», 
όπως υποστηρίζει ο Κορδάτος. Ασπαζόταν την άποψη του Μπακούνιν ότι δεν πρέπει να 
διδάξουµε το λαό, πρέπει να τον βοηθήσουµε να εξεγερθεί. Ήταν από τους πρωτεργάτες 
της ίδρυσης του Εργατικού Κέντρου Βόλου και παρά το ότι ήταν πολύ αγαπητός από 
τους καπνεργάτες, δεν επεδίωξε ποτέ να καταλάβει κάποιο αξίωµα στο Εργατικό Κέντρο 
ή στην Καπνεργατική Ένωση. Η επιρροή που είχε στους εργάτες της πόλης φάνηκε από 
τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην καπνεργατική απεργία του 1909. Στην απεργία αυτή 
ο Αλεξανδράκης συνελήφθη µαζί µε άλλους αναρχικούς και σοσιαλιστές εργάτες και 
φυλακίσθηκε για κάποιες ηµέρες. Παραπέµφθηκαν όλοι σε δίκη που έγινε στις αρχές 
Οκτωβρίου 1909 (Εργάτης, τεύχος 36, 11 Οκτωβρίου 1909) για την οποία ο Εργάτης 
γράφει ότι [ο] κ. Αλεξανδράκης απηξίωσε να παραστή εις την δίκην. Πριν από αυτό το 
γεγονός, ο Αλεξανδράκης ήταν κατηγορούµενος και σε µια άλλη δίκη, τον Ιούνιο του 
1908, σχετικά µε τα γεγονότα εναντίον των φαρµακεµπόρων. (Εργάτης, τεύχος 7, 31 
Ιανουαρίου 1908 και τεύχος 23, 13 Ιουνίου 1908). Στην κατοπινή Δίκη των Αθεϊκών,  
(στην οποία δεν παραπέµφθηκε, αν και ήταν από τους κατηγορουµένους στη διάρκεια 
της προανάκρισης) ο Αλεξανδράκης χαρακτηρίστηκε από µερικούς µάρτυρες κατηγορίας 
ως… έκφυλος και διεφθαρµένος άνθρωπος (!) Ο Γ. Κορδάτος λέει ότι µετά το τέλος των 
Βαλκανικών Πολέµων χάθηκαν τα ίχνη των Αλεξανδράκη και Παναγιωτόπουλου.  
 Επίσης, είναι πιθανό ότι στο διάστηµα 1905-1906 αναπτύχθηκαν κάποιες 
ελευθεριακές ιδέες και µέσα σε έναν κύκλο συζητήσεων και ιδεολογικών αναζητήσεων 
γύρω από τον γηραιό δικηγόρο και ποιητή Σπύρο Μουσούρη, ο οποίος υποστήριξε την 
οργάνωση των εργατών, όχι µέσω συντεχνιακών σωµατείων, αλλά µέσω ενός ενιαίου 
πανεργατικού οργανωτικού σχήµατος. 



 Από τα µέσα της δεκαετίας του 1900, ο Βόλος και η γύρω περιοχή άρχισε να 
αναπτύσσεται ποικιλοτρόπως. Η πόλη, ως επίνειο ολόκληρης της Θεσσαλίας, σηµείωσε 
µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη. Δηµιουργήθηκαν νέα εργοστάσια, συσκευαστήρια και 
αποθήκες καπνού, καθώς και εργαστήρια κάθε είδους, και η πόλη µετατράπηκε σε 
σηµαντικό µεταπρατικό κέντρο. Διαµορφώθηκε, έτσι, ένα προλεταριακό εργατικό 
στρώµα στην οργάνωση του οποίου οι αναρχικών απόψεων εργάτες και άλλοι αγωνιστές 
άρχισαν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Σ’ αυτό συνετέλεσε και η επιστροφή στην 
πόλη αρκετών ξενιτεµένων εργατών, κυρίως από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το 
Βερολίνο, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ειδικευµένοι καπνεργάτες και βρήκαν 
αµέσως εργασία στα διάφορα συσκευαστήρια και σε αποθήκες. Η πλειοψηφία όσων 
επέστρεψαν από την Αλεξάνδρε ια εµφορούνταν από αναρχ ικές και 
αναρχοσυνδικαλιστικές απόψεις, ενώ όσοι επέστρεψαν από το Βερολίνο έκλιναν 
περισσότερο προς το µεταρρυθµιστικό σοσιαλισµό.  3

 Η συστηµατική προπαγάνδα των αναρχοσυνδικαλιστών άρχισε το 1908, και 
µερικοί από αυτούς άρχισαν να έχουν στενή επαφή µε τον Σπύρο Μουσούρη, ο οποίος, 
όµως, πέθανε τον Ιούλιο του 1909. Στις αρχές του 1908 κυκλοφόρησε η εφηµερίδα 
Εργάτης (που δεν είχε σχέση µε τη µικρή οµώνυµη εφηµερίδα που είχε εκδοθεί λίγα 
χρόνια πριν), ως εκφραστικό όργανο του Πανεργατικού Συλλόγου «Η Αδελφότης», µιας 
φιλεργατικής λέσχης, πρόεδρος της οποίας ήταν ο νεαρός τότε δικηγόρος Κωνσταντίνος 
Ζάχος, και γραµµατέας ο Κων. Νταϊφάς. Ο δε Σπ. Μουσούρης, πριν πεθάνει, είχε 
παροτρύνει τους εργάτες να γίνουν µέλη της λέσχης αυτής. Οι αναρχοσυνδικαλιστές, 
πάντως, διατήρησαν µια χαλαρή σχέση µε τον Πανεργατικό Σύλλογο, ο οποίος, αν και 
συσπείρωσε αξιόλογους τοπικούς κοινωνικούς αγωνιστές, διαλύθηκε µετά από λίγους 
µήνες.  
 Αντίθετα, η εφηµερίδα Εργάτης άντεξε πολύ περισσότερο από τον Πανεργατικό 
Σύλλογο. Διευθυντής της εφηµερίδας αυτής ήταν ο Κων. Ζάχος, και στην προµετωπίδα 
της αναγράφονταν οι τρεις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης «Ελευθερία, Ισότητα, 
Αδελφότητα» και τα ρητά «Ο Θεός και το δίκαιόν µας» και «Με την αλήθεια για την 
αλήθεια». Στην εφηµερίδα δηµοσιεύονται αρκετά φιλεργατικά άρθρα, παραινέσεις για 
την ίδρυση λαϊκού δηµοκρατικού κόµµατος, καθώς και κείµενα αναρχικού 
ενδιαφέροντος. Βασικά, στην εφηµερίδα παρουσιάζονται διάφορες ιδεολογικές απόψεις, 
οι οποίες ενυπήρχαν στο εργατικό κίνηµα του Βόλου αλλά και γενικότερα στον 
«ελλαδικό» χώρο.  
 Ωστόσο, πέρα από τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, ο γενικότερος ρόλος της 
εφηµερίδας ήταν σηµαντικός γιατί όλα τα χρόνια της έκδοσής της προάσπιζε µε συνέπεια 
τους εργατικούς και αγροτικούς αγώνες, προωθώντας µια ταξική θεωρητική ανάλυση και 
πρακτική στάση. Υπήρξε ξεκάθαρα υπέρµαχος της ταξικής πάλης και διεξήγαγε 
πολεµική σε κάθε πολιτική προσπάθεια συµβιβασµού των εργατικών και αγροτικών 
συµφερόντων µε τους εργοδότες και τα αφεντικά. Η εφηµερίδα αποτελούσε, θεωρητικά 
και πρακτικά, όργανο του Εργατικού Κέντρου της πόλης και όχι εφηµερίδα µιας και 

 Η πρώτη σοσιαλιστική οργανωτική προσπάθεια ήταν ο σύλλογος «Πρόοδος», ο οποίος διαλύθηκε 3

γρήγορα.



µόνης ιδεολογικής τάσης. Εκτός όλων των άλλων, στις σελίδες της παρουσιάστηκε ο 
αναρχισµός και, ιδιαίτερα, η πρακτική του στο συνδικαλιστικό τοµέα. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στο τελευταίο στάδιο της εφηµερίδας, µε τη µετονοµασία της από Εργάτης σε 
Εργάτης-Γεωργός, η αναρχική παρουσία µέσα από τις στήλες της εφηµερίδας 
αναβαθµίζεται. Σίγουρα, η προσθήκη της λέξης «Γεωργός» στον τίτλο έγινε κατόπιν 
αναρχικής προτροπής, µιας και είναι πασίγνωστο ότι ο αναρχισµός πρωτοστάτησε στην 
ενότητα αυτών των δύο τάξεων. Στην εφηµερίδα δηµοσιεύτηκε, επίσης, σε συνέχειες το 
έργο του Πέτρου Κροπότκιν «Προς τους Νέους» (η δηµοσίευσή του άρχισε στο τεύχος 3, 
στις 6 Ιανουαρίου 1908). 
 Ο Γ. Κόσσυβας, ίσως ο πιο γνωστός αναρχικός εργάτης του Βόλου, βρισκόταν 
παντού, σε κάθε κινητοποίηση και εκδήλωση της εργατοαγροτικής τάξης, αλλά και µέσα 
από τις στήλες τις εφηµερίδας προώθησε την επαναστατική κατεύθυνση που έπρεπε να 
πάρει ο αγώνας για µια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας. Στην εφηµερίδα 
δηµοσιεύτηκαν, ακόµα, ανταποκρίσεις από αναρχικούς εργάτες της Αιγύπτου για τις εκεί 
κινητοποιήσεις. Επιπλέον, αρθρογράφησε και ο Ηρακλής Αναστασίου, γνωστός 
αναρχοσυνδικαλιστής της Αθήνας. Εδώ παρατίθεται απόσπασµα άρθρου του Ηρακλή 
Αναστασίου, που δηµοσιεύτηκε στο 47ο τεύχος του Εργάτη, στις 11 Ιανουαρίου 1910: 

…Διατί δέχεται ο εργάτης και δίδει την εργασίαν του αντί αµοιβής την οποίαν του 
προσφέρει ο νοικοκύρης; 
Διατί, είποµεν, στερείται των µέσων της ζωής. 
Να πάρη δια της βίας από τους κατέχοντας; 
Το Κράτος δια της δηµοσίας δυνάµεως θα τον συλλάβη και δια των Δικαστηρίων 
του θα τον στερήση της προσωπικής ελευθερίας του και θα τον ατιµάση. 
Αναγκάζεται λοιπόν να δεχθή οτιδήποτε του δώση ο νοικοκύρης. 
Πάντοτε συσσωρεύουν και θησαυρίζουν οι νοικοκυραίοι, το Κράτος τους το 
εξασφαλίζει, εις δε τους επιτυγχάνοντας µέγαν πλούτον τοιουτοτρόπως, δίδει 
αξιώµατα, τιµάς, παράσηµα. Ο ίδιος αδικούµενος λαός τους τιµά, υπολήπτεται, 
θαυµάζει και υποτάσσεται! 
Φανερόν λοιπόν είνε ότι το υπό τοιούτας συνθήκας Κράτος είνε η Δύναµις εκείνη 
ήτις εξαναγκάζει τους πολλούς να εκµεταλλεύονται υπό των ολίγων νοικοκυραίων, 
και λέγοµεν ασφαλώς, τα σηµερινά Κράτη αποτελούν Καθεστώς ληστού δολίου 
όστις µεταµορφωθή εις χωροφύλακα. 
Εάν το Κράτος αντιπροσωπεύει την κοινωνίαν ως σύνολον, αφού από όλους ζητεί 
όπως τω δώσωσι το παν, το αίµα των και την ζωήν των, έπρεπε να κηρύξη τα 
πάντα κοινά. Γαίας, εργαλεία, προϊόντα, µέσα συγκοινωνίας, τέρψιν, εκπαίδευσιν 
και πάσαν εκδήλωσιν της ζωής, ως καλή µήτηρ προς τέκνα και να προβή εις την 
διοργάνωσιν της κοινής παραγωγής των αγαθών της ζωής αφ’ όλων. 

Αλλά και ο Δηµήτρης Καραµπίλιας, από το Παρίσι όπου βρισκόταν εκείνη την περίοδο, 
ήρθε επίσης σε επαφή και βοήθησε στη διανοµή και την αύξηση των συνδροµητών της 
εφηµερίδας. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω δηµοσίευµα στο 42ο τεύχος του Εργάτη 
(22 Νοεµβρίου 1909):  «Δηµ. Καραµπίλιαν. (Παρίσι).- Ενδιαφέρον σας µας ενθαρρύνει. 



Συγχαίροµεν ενθουσιασµόν σας, ο οποίος δεν περιορίζεται σε λόγια.- Συνδροµηταί 
ενεγράφησαν, φύλλα εστάλησαν. Ευχαριστούµεν. Φροντίσατε συνδροµάς».  
 Ο δε Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, που είχε εγκατασταθεί στο Βόλο την ίδια 
περίοδο και σε προχωρηµένη ηλικία, συµµετείχε και αυτός στη συνεχή συγγραφή 
άρθρων παρά τις µεγάλες βιοποριστικές του δυσκολίες. Τέλος, δεν γνωρίζουµε εάν ο 
Αλεξανδράκης, ο οποίος ήταν από τους λίγους αναρχικούς που δεν ήταν εργάτης, 
συνέβαλε και αυτός στη συγγραφή άρθρων, είτε ανώνυµα είτε µε ψευδώνυµο. Στην 
εφηµερίδα δηµοσιεύτηκαν, επίσης, και περίφηµες ανταποκρίσεις και ιδεολογικά κείµενα 
από την Αίγυπτο.  
 Στο τεύχος 48 του Εργάτη, στις 23 Ιανουαρίου 1910, διαβάζουµε: 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ 
Μία κινέζικη παροιµία λέγει “δια κάθε άνθρωπον όστις εξοδεύει πλέον του 
αναγκαιούντος αντιστοιχεί εις άλλας ο οποίος στερείται του απολύτως αναγκαίου”. 
Ο περίφηµος κοινωνιολόγος Proudhon έδωκε τοιουτοτρόπως τον ορισµόν της 
ιδιοκτησίας “η ιδιοκτησία είναι κλοπή”. 
Ο δε µέγας φιλόσοφος Rousseau είπε: “ο πρώτος άνθρωπος όστις προέφερεν 
αυτήν την λέξιν: “τούτο ανήκει εις εµέ”, υπήρξεν εκείνος όστις εδηµιούργησεν όλας 
τας κοινωνικάς ανισότητας”.  
Αληθώς η βάσις του κοινωνικού συστήµατος είνε η ανισότης και η αµοιβαία 
εκµετάλλευσις. 
Έπεται δε ότι οι έχοντες συµφέρον να διατηρήται η σηµερινή κατάστασις, δηλ. να 
εξακολουθή να υφίσταται η πλουτοκρατία µε όλα τα επακόλουθά της τα οποία όλοι 
µικροί και µεγάλοι γνωρίζοµεν, δια παντός τρόπου … να καταπνίξουν την φωνήν 
της δικαιοσύνης και της αγάπης, ήτις πότε, πότε ακούγεται σιγαλή σιγαλή, ίνα 
καταπνίγη και πάλιν. 
Αλλ’ η φωνή αύτη αυξάνει και διαδίδεται· θα έλθη δε ηµέρα όπου ως κεραυνός θα 
πέση εν τω µέσω των οργιαζόντων, οπότε θα σκορπίση εις τους τεσσάρας ανέµους 
τα σµήνη των κοράκων, άτινα συνέρρευσαν πέριξ της ευκόλου λείας: του αγαθού 
εργάτου. Όµως προοίδατε; Είναι αναπόφευκτον. 
Αυτό είναι η φωνή της αληθείας, είναι η φωνή της ελευθερίας, είναι η φωνή του 
ανθρωπισµού. Είναι η φωνή η οποία κηρύττει την πάλην κατά του βρωµερού 
καθεστώτος. Η γη εις τον γεωργόν, η µηχανή εις τον εργάτην λέγει αύτη η φωνή. 
Ο γεωργός και ο εργάτης δεν την ήκουσαν ακόµη, αλλά θα την ακούσουν. 
Το σύννεφον δεν αποκρύπτει επί πολύ τον ήλιον, το ψεύδος δεν υπερισχύει επί 
µακρόν της αληθείας. 
Η αρπαγή δεν θα ευρίσκη πάντοτε δικαστήριον στο οποίον να της αποδίδουν το 
άδικον δίκαιον. 
Και το µεγαλείτερον δικαστήριον είνε η καθαρά συνείδησις του εργάτου. 
ΚΑΪΡΟΝ 
“Εργάτης”. 



Το Εργατικό Κέντρο Βόλου 

Το φθινόπωρο του 1908, µια οµάδα αναρχοσυνδικαλιστών, µε επικεφαλής τον αναρχικό 
Γεώργιο Κόσσυβα, ο οποίος είχε εργαστεί ως τσιγαράς στην Αλεξάνδρεια, αλλά και 
σοσιαλιστών εργατών, πήρε την πρωτοβουλία ίδρυσης Εργατικού Κέντρου στο Βόλο. 
Στην πρωτοβουλία αυτή συµµετείχαν οι καπνεργάτες και τσιγαράδες Χαράλαµπος 
Χαρίτου, Κωνσταντίνος Χειρογιώργος, Χρήστος Κουλοχέρης, Κωνσταντίνος Σούλιος, 
Νικόλαος Κατσιρέλος, Διονύσιος Σκούταρης, Α. Πανταζόπουλος, Απόστολος 
Καρασεΐνης, Π. Τζορβάς, Χρ. Παππάς, Π. Κωνσταντόπουλος, Κλεάνθης Νικολαΐδης, ο 
εργάτης Βασ. Κανάβας, ο τυπογράφος Γεώργιος Μπουρίτσας, ο ράφτης Καρασταµάτης, 
ο µικρέµπορος Ηλίας Νικολάου, ο εργάτης Ιωαννίδης (από τη Βουλγαρία), ο Ισραηλίτης 
ωρολογοποιός Σάββας Ραφαήλ, ο Νίκος Ευσταθίου, ο Πελοπίδας Γιαννούρας, ο Γ. 
Αλεξανδράκης και άλλοι, αν και οι περισσότεροι από αυτούς δεν υπέγραψαν την 
έκκληση που στάλθηκε και δηµοσιεύτηκε στο 27ο τεύχος του Εργάτη (21 Νοεµβρίου 
1908) και που έχει ως ακολούθως: 

ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΤΟΥ ΒΩΛΟΥ 
Αδέλφια! 
Ηµείς καλύτερα από κάθε άλλον εννοούµεν τη θέση µας και τη σηµερινή κατάστασί 
µας. Η τάξις µας είνε ολοφάνερο ότι ευρίσκεται σε κατάστασι απελπιστική. Ο 
Έλλην εργάτης σήµερα είνε δυστυχισµένος και φτωχός, ενώ ο κοινωνικός πλούτος 
αυξάνει. Αυτό συµβαίνει γιατί 1) του εκµεταλλεύονται ασυνείδητα την εργασία, 2) 
γιατί η πολιτεία όχι µόνο δε φροντίζει να τον προστατέψη, αλλά και τον φορολογεί 
δυσανάλογα και αλύπητα µε τους εµµέσους φόρους, όπως λέγονται, οι οποίοι 
µπαίνουν στα πιο αναγκαία πράγµατα (ρύζι, ζάχαρι, καφφέ, πετρέλαιο κ.λπ. κ.λπ.) 
και οι οποίοι όλο-ένα αυξάνουν και φορολογούν κατά 90% τους φτωχούς, δηλ. τους 
εργάτες. Είνε ακόµα δυστυχισµένος ο εργάτης γιατί είνε αµόρφωτος και βρίσκεται 
σε απελπιστική κατάστασι, και ως άνθρωπος και ως πολίτης. Ούτε για το πνεύµα 
του φροντίζει να το πλουτίση, ούτε να σκέπτεται συνήθισε, ούτε να αποκτήση δική 
του θέλησι και γνώµη κατώρθωσε, ούτε να διορθώση την οικονοµική του 
κατάσταση αγωνίστηκε. 
Αυτά όµως είνε αποτελέσµατα της απελπισίας και της απογοήτευσης που µας 
κυρίεψε µε τον αβίωτο βίο που περνούµε, τυραννούµενοι και εκµεταλλευόµενοι από 
το κεφάλαιο, απορφανισµένοι από κάθε νοµοθετική προστασία της πολιτείας. 
Όλη αυτή η απαίσια κατάστασίς µας δυστυχώς όχι µόνο ως τώρα µας ανάγκασε να 
διαµαρτυρηθούµε και να προσπαθήσωµε να καλυτερέψουµε τη θέσι µας, αλλά 
απεναντίας µας διέφθειρε πιο πολύ και µας απονάρκωσε σε σηµείο απελπιστικό. 
Έτσι, αντί να ξυπνήσωµε να σκεφθούµε πώς θα διορθώσουµε την κατάστασί µας, 
αντί να ενωθούµε όλοι, για να κατορθώσουµε να επιβάλωµε το δίκαιό µας, µένοµε 
διαιρεµένοι και κλαίµε µονάχα τη µοίρα µας, όταν η δυστυχία µας πλακώνη. 
Βρίσκεται καµιά φορά κανένας µας που τον πνίγει η αδικία και διαµαρτύρεται και 
φωνάζη. Μα ένας και δύο τι µπορούν να κάνουν; Για να υπερασπίσωµε τα 



συµφέροντά µας, για να καλυτερέψωµε τη θέσι µας, για να εξηµερωθούµε, και 
µορφωθούµε και γίνουµε άνθρωποι σωστοί, χρειάζεται αγώνας. Και για τον αγώνα 
χρειάζεται δύναµις. Και δύναµις ακατάβλητη θα γίνωµε ηµείς οι ίδιοι µονάχοι µας 
άµα ενωθούµε. Μ’ αυτή τη δύναµι που θα µας χαρίση η ένωσί µας θα τα 
κατορθώσουµε όλα. Και την προστασία εκ µέρους της πολιτείας και τη µόρφωσί 
µας και το δίκαιό µας και όλα µόνοι µας µονάχα είνε δυνατόν να τα επιτύχωµεν µε 
την µεγάλη δύναµι που θα µας χαρίση η ένωσί µας. Από αλλού µην περιµένοµε. 
Ούτε η πολιτεία µονάχη της βρήκε ποτέ καιρό απ’ τη ρουσφετολογία να σκεφθή για 
µας, ούτε οι πολιτικοί µας, που τους βγάνουµε ηµείς, - γιατί ηµείς είµαστε οι πολλοί 
– κι αυτοί φροντίζουν για τα συµφέροντά τους και τα συµφέροντα των µεγάλων και 
των πλουσίων. 
Και συµβαίνει αυτό γιατί καταντήσαµε δούλοι τους και µας σέρνουν όπου κι όπως 
θέλουν, ενώ έπρεπε νάχωµε δική µας σκέψι και γνώµη και όχι να γελιόµαστε µε τη 
µωρή ιδέα ότι είνε δυνατό να µας χαρίση ο σηµερινός πολιτικός αληθινή και 
πραγµατική προστασία. 
Απόδειξη είνε πως ως τώρα κανένα προστατευτικό µέτρο δεν ψηφίστηκε για τους 
εργάτες. Κι έτσι εµείς ιδρώνουµε, κοπιάζοµε, εργαζόµαστε, τυραννούµαστε, και 
άλλοι πλουτούνε. Ηµείς παράγοµε µε την εργασία τον πλούτο και οι άλλοι 
απολαβαίνουν κάθε είδους ευτυχία και απόλαυσι, όταν εµείς δυστυχούµε και 
κακοζωούµε, έρηµοι, περιφρονηµένοι και κακοµοιριασµένοι. 
Νοµίζοµε λοιπόν πως έφθασε ο καιρός να σκεφθή και ο Έλλην εργάτης και για τον 
εαυτόν του και για τη θέση του και για την οικογένειά του και για τα παιδιά του και 
για το µέλλον του. Και ευτυχώς άρχισε κάπως η τάξη µας να εργάζεται κι ενώνεται 
σε σωµατεία. Στον Πειραιά, στας Πάτρας, στο Αργοστόλι, στη Λάρισα, στο Βώλο, 
ιδρύθηκαν τέτοια Σωµατεία, όπως ο “πανεργατικός”, για την υπεράσπισι των 
συµφερόντων της τάξης του. 
Αλλά τα σωµατεία, η ένωσι δηλ. προϋποθέτει οµόνοια. Και η οµόνοια απαιτεί 
πρώτα να γίνωµε άνθρωποι µε λίγη µόρφωσι, µε αισθήµατα, µε φωτισµένη ψυχή 
και µε χαρακτήρα τίµιο κι αληθινό. Δυστυχώς αυτά όλα που χρειάζονται για να 
υπάρχη η οµόνοια, η οποία πάλι χαρίζει την ένωσι, δεν τάχωµε ηµείς οι ρωµιοί 
εργάτες. Στην κατάστασι που ζούµε, καταντήσαµε λίγο πολύ άγριοι, χωρίς τον 
απαιτούµενο χαρακτήρα, κι αισθήµατα και αξιοπρέπεια, µε πολλά ελαττώµατα που 
µας τα σερβίρει η αµάθεια και το πνευµατικό σκοτάδι στο οποίο µας αφήνουν να 
κυλιόµαστε. 
Πρέπει λοιπόν να αποκτήσωµε αυτά που µας λείπουν. Τη µόρφωσι, τον 
ανθρωπισµό, τον χαρακτήρα το φιλότιµο και τίµιο, την αξιοπρέπεια, το πνευµατικό 
φως. Τότε µονάχα θα µπορέσουµε να µονιάσωµε, να αποκτήσωµε οµόνοια, χωρίς 
την οποία τα σωµατεία και οι σύνδεσµοι δεν µπορούν να εργασθούν και να 
ενεργήσουν αποτελεσµατικά, και διαλύονται ή καταντούν άχρηστα. 
Για να αποκτήσωµε λοιπόν όλα αυτά που θα µας χαρίσουν την πολύτιµη οµόνοια, 
πρέπει να κάµωµε ένα κέντρο. Όχι σωµατείο, ούτε σύνδεσµο, ούτε προέδρους, ούτε 
εκλογές, κι όλα αυτά τα πράγµατα που για ανθρώπους σαν κι εµάς είνε πολύ 
δυσκολοµεταχείριστα. Ένα απλό εργατικό κέντρο, ένα σαλόνι το οποίο θα είνε η 



λέσχη µας και σχολείο µας και αναγνωστήριό µας. Στο “Κέντρο µας” θα 
µαζευόµαστε όλοι µας, εργάτες κάθε ισναφιού, αποφεύγοντας κάθε άλλο κέντρον 
και ασχολίες που µας διαφθείρουν υλικώς και ηθικώς. 
Εκεί θα συνηθίζωµε στην οµόνοια και στη λογική συζήτησι, παίρνοντας το 
αναψυχτικό µας, αντί να πηγαίνωµε στις ταβέρνες, εκεί θα µεταδίδωµε ο ένας στον 
άλλον το βάσανό µας και τον πόνο µας, εκεί θα συνδεθούµε, θα αδελφωθούµε και 
θα νοιώσουµε τη µεγάλη σηµασία της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Εκεί 
ακόµα θα διασκεδάζωµε τη δυστυχία µας και θα σκεπτόµαστε να βρούµε τα µέσα µε 
τα οποία θα καλλιτερέψωµε τη θέση µας. 
Στο κέντρο µας θα συνηθίσωµε στην αγάπη και την οµόνοια, που θα µας χρησιµεύη 
σε κάθε στιγµή που θα θέλοµε να υπερασπιστούµε τα δίκαια ολόκληρης της τάξης 
µας και ενός µονάχα ισναφιού που οπωσδήποτε πιέζεται και αδικείται. Χωρίς 
πολυτέλειες στη διοίκησι θα συντάξωµε ένα κανονισµό απλό, αλλά ιερό τον οποίο 
θα εφαρµόσωµε µε ακρίβεια. 
Το σπουδαιότερο όµως είναι ότι στο κέντρο µας θα φωτιστούµε µε τακτική λαϊκή 
κοινωνική διδασκαλία. Σ’ αυτό θα µας βοηθήσουν άνθρωποι µορφωµένοι, 
µελετηµένοι, φίλοι της τάξης µας και υπερασπισταί των δικαιωµάτων µας. Αυτοί θα 
µας διδάσκουν συχνά πράγµατα ωφέλιµα και µορφωτικά. Με τα µαθήµατα αυτά θα 
καταλάβωµε γιατί υποφέρωµε, και πώς θα διορθώσωµε την κατάστασί µας. Θα 
αισθανθούµε δε βαθιά την ιδέα, για την οποία θ΄ αγωνιστούµε και µόνο άµα 
αισθανθούµε µέσα µας ριζωµένη την ιδέα τότε µόνο θα κατορθώσωµε να 
αγωνιστούµε µε υποµονή, επιµονή και αυταπάρνησι. Τα µαθήµατα δε θα είνε µόνο 
ωφέλιµα και µορφωτικά, αλλά και τερπνά και ευχάριστα. Θα ακούµε συχνά να 
απαγγέλλονται ωραία και σχετικά µε την ιδέα και τον αγώνα µας διάφορα 
ποιήµατα, σιγά-σιγά δε αργότερα θα προσπαθήσωµε και µικρό θέατρο να ιδρύσωµε 
στην αίθουσά µας, -όπως σ’ όλα τα εργατικά κέντρα γίνεται, και σ’ αυτή τη 
Βουλγαρία- στο οποίο θα παίζωνται έργα που θα µας µορφώνουν, θα µας 
διδάσκουν, θα µας ευχαριστούν και θα µας ενθουσιάζουν. 
Επίσης στο Κέντρο µας θα έχωµε και µικρό στην αρχή αναγνωστήριο, για να 
διαβάζουν, όσοι ξέρουν, ωραία βιβλία, που θα διδάσκουν, και θα µπαίνουν στο 
νόηµα της ιδέας και του σκοπού του αγώνα µας.  
Ένα τέτοιο Κέντρο, αντιλαµβάνεστε πόσα αποτελέσµατα ωραία και σπουδαία θα 
επιφέρη. Γι΄ αυτό νοµίζοµε, ότι όλοι οι φιλότιµοι εργάτες, όλοι όσοι έχουνε 
ανθρωπισµό και σκέπτονται για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους, και τα 
παιδιά τους, και για όλους τους αδελφούς τους, θα το υποστηρίξουν µε ενθουσιασµό 
και ζήλο! Το ίδιο πρέπει να κάµουν και τα σωµατεία των διαφόρων ισναφιών, γιατί 
όταν το Κέντρο υποστηριχτή όπως πρέπει, υλικώς και ηθικώς απ’ τους εργάτες 
όλους, γρήγορα θα αποχτήση ηθική και υλική δύναµι, τόση, ώστε, - όταν πια και η 
διδασκαλία κ.λπ. µας χαρίση κάποια µόρφωσι, ώστε να στερεωθή η οµόνοια, να 
κατορθωθή µια γενική και αληθινή συνένωσι των εργατικών τάξεων και µια 
σοβαρή εργασία για την προστασία των εργατών και τοπικώς,- µε την ίδρυσι 
ταµείου περιθάλψεως και συντάξεως, ταµείου απεργιών, διαιτητικού συµβουλίου, 
το οποίο θα προσπαθή να λύη κάθε διαφορά µεταξύ εργατών και εργοδοτών, και 



τόσων άλλων –και νοµοθετικώς, το οποίο θα κατορθωθή µε την υποβολή εις την 
Βουλήν προστατευτικών εργατικών νοµοσχεδίων που για να ψηφιστούν χρειάζεται 
ένωσις και επιβολή. 
Στο τέλος όταν το Κέντρο µάς διδάξη, µορφώση χαρακτήρας, διαπλάση ψυχάς, 
φωτίση πνεύµατα και συνενώσει τους εργάτας εις ένα σώµα, θα είναι εύκολο πλέον 
να δηµιουργήσωµε ένα εργατικό κόµµα ισχυρό το οποίο θα εργασθή για την 
αναστήλωσι της Σηµαίας των αρχών µας αποτελεσµατικά. 
Αυτό το σύστηµα της εργασίας νοµίζοµε ότι µε το Κέντρο µας θα το επιτύχωµε, όταν 
µάλιστα γενή το ίδιο και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος. 
Αδελφοί εργάτες! 
Καθένας γνωρίζη καλά τον πόνο του, ώστε να αναγνωρίζη τη σηµασία, τη 
σοβαρότητα και τα µεγάλα αποτελέσµατα, που θα επιτύχωµε όταν µε θέλησι 
εργασθώµεν για την ίδρυσιν του Εργατικού Κέντρου µας. 
Αδελφοί εργάτες! 
Ελάτε να εργασθούµε όλοι µαζί για το συµφέρο µας και σαν άνθρωποι που είµαστε 
για το συµφέρο των παιδιών µας και των συναδέλφων µας. “Καθένας για όλους και 
όλοι για τον καθένα” ας είνε το σύνθηµά µας. 
Αδελφοί εργάτες! 
Ενωθήτε µαζύ µας, γιατί όταν δεν ενωθήτε σηµαίνει ότι είστε εχθροί της εργατικής 
τάξεως, της δύναµης που θα αποκτήση όταν θα είναι ενωµένη, εχθροί ακόµα του 
εαυτού σας, των οικογενειών σας, του µέλλοντος των παιδιών, εχθροί της Προόδου 
σας και της προόδου του Έθνους, εχθροί του Δικαίου και της Αλήθειας. Και 
Αλήθεια είναι αυτός ο Θεός. Άµα δεν ενωθήτε λοιπόν µαζύ µας θα είσθε εχθροί και 
αυτού του θεού. 
Οι αδελφοί σας 
Ν. Μαρδέλης – Γ. Κόσυβας (σιγαροποιοί) – Νικ. Παυλής (καπνοκόπτης) – Γ. 
Μούσιος (ράπτης) – Κ. Κοντορήγας (καραγωγεύς) – Ε. Καλύβας (καφεπώλης) – Π. 
Παπαθανασίου (κουρεύς), Φ. Άνινος (υποδηµατοποιός), Λ. Στράτος 
(τσαρουχοποιός), Θεο. Κανάς, Δ. Γκουταβάς (υφαντής), Ν. Τσαγκάλας (υπάλληλος 
παντοπωλείου), Β. Τσιµπανούλης (πιλοποιός), Κων. Τζαµτζής (ελαιοχρωµατιστής). 
Όποιος θέλει να βοηθήσει το έργο µας και να συνεργασθή για το κοινό συµφέρο 
µας µπορεί από σήµερα να έλθει εις το Καφφενεδάκι Βασ. Ιατρού ή εις το 
Καφφενεδάκι ο “Εργάτης” Σ. Κουτσοβέλη, απέναντι του Ταχυδροµείου, κάθε µέρα 
6-8 µ.µ., όπου θα µάθη κάθε λεπτοµέρεια και θα µπορή να γραφή στον κατάλογο 
των συναγωνιστών. Την ερχοµένη δε Παρασκευήν θα συνέλθωµεν όλοι σε ώρα και 
µέρος που θα κάµωµε γνωστό για να αποφασίσωµε την ίδρυσι του “Κέντρου” µας 
και να ψηφίσουµε τον κανονισµό του. 

Τον Δεκέµβριο του ίδιου χρόνου έγιναν τα εγκαίνια του Εργατικού Κέντρου Βόλου και 
στην πανηγυρική τελετή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών, 
εκκλησιαστικών και επιχειρηµατικών αρχών. Βέβαια, σχεδόν αµέσως άρχισαν και οι 
παρασκηνιακές ενέργειες των αρχών να ποδηγετήσουν το Εργατικό Κέντρο.  



 Η ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Βόλου αποτέλεσε σταθµό για το εργατικό και 
συνδικαλιστικό κίνηµα του «ελλαδικού» χώρου. Σε αυτό στεγάστηκαν οι δραστηριότητες 
των µεταρρυθµιστών σοσιαλιστών Ζάχου, Σαράτση, Δελµούζου και άλλων, οι οποίοι 
κατέλαβαν τις ηγετικές θέσεις του Κέντρου, αλλά και των αναρχικών και 
αναρχοσυνδικαλιστών, οι οποίοι, πιστοί στις απόψεις τους, δεν επεδίωξαν να 
καταλάβουν ηγετικές θέσεις και αρκούνταν στην προπαγάνδα από τα κάτω. 
 Αµέσως άρχισαν οι διεκδικητικοί αγώνες. Στις 23 Φεβρουαρίου 1909 ξέσπασε 
απεργία των καπνεργατών, µε αιτήµατα όπως µείωση της δωδεκάωρης εργασίας και 
αύξηση µισθών. Μέσα σε µια βδοµάδα, η απεργία αυτή πήρε δυναµική τροπή, µε 
επιθέσεις σε καπναποθήκες, σπάσιµο τζαµιών, αποδοκιµασίες σε βάρος απεργοσπαστών, 
συγκρούσεις µε τη χωροφυλακή και τραυµατισµούς εργατών. Ακολούθησε κύµα 
συλλήψεων και τροµοκρατίας και η κατάσταση παρέµεινε οξυµένη για αρκετό διάστηµα. 
Οι καπνεργάτες µετέβησαν τότε στην εκκλησία της Ανάληψης, η οποία αποτέλεσε το 
ορµητήριό τους και όπου έγινε µια συνέλευση, στην οποία επελέγη ως πρόεδρος της 
απεργιακής επιτροπής ο αναρχικός Γ. Αλεξανδράκης. Ο Γ. Αλεξανδράκης άρχισε να 
εκπροσωπεί τους καπνεργάτες σε διάφορες συσκέψεις προέδρων ή εκπροσώπων 
συντεχνιών και σωµατείων για την πορεία της απεργίας. Ορισµένοι δυσφόρησαν µε την 
παρουσία του, αλλά οι καπνεργάτες αρνήθηκαν να τον ανακαλέσουν και έτσι ο Γ. 
Αλεξανδράκης παρέµεινε ο φυσικός ηγέτης των εργατών. Tα αιτήµατα των καπνεργατών 
έγιναν δεκτά στις 4 Μαρτίου, αλλά το βράδυ της ίδιας ηµέρας ο Αλεξανδράκης 
συνελήφθη, κρατήθηκε στο αστυνοµικό τµήµα ως ηθικός αυτουργός των συγκρούσεων 
και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Αποφυλακίστηκε, όµως, στις 27 Μαρτίου, µαζί 
µε δύο άλλους συγκατηγορούµενούς του καπνεργάτες, µετά από πρόταση του εισαγγελέα 
και παρέµεινε ελεύθερος µέχρι τη δίκη του. 
 Στις 6 Σεπτεµβρίου του ίδιου χρόνου, επανεκδόθηκε ο Εργάτης, του οποίου η 
έκδοση είχε διακοπεί για κάποιο διάστηµα, και από το 31ο τεύχος του αποτελούσε πλέον 
το εκφραστικό όργανο του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Οι αναρχικοί συνέχισαν να 
συνεργάζονται µε την εφηµερίδα.  

Για τον Φραντσίσκο Φερρέρ υ Γκάρδια 

Στο διάστηµα ανάµεσα στην έκδοση του 33ου (27 Σεπτεµβρίου 1909) και του 34ου 
τεύχους (4 Οκτωβρίου 1909) εκτελέστηκε στην Ισπανία ο αναρχικός παιδαγωγός, 
Φραντσίσκο Φερρέρ υ Γκάρδια. Στο 34ο τεύχος του Εργάτη δηµοσιεύθηκαν ανάµεσα στα 
άλλα και τα ακόλουθα:  

Το βασιλικό χέρι του Αλφόνσου εβάφη εις αίµα αθώου. Υπέγραψε την καταδίκη 
ενός θύµατος της Αληθείας. Και ο ειρηνικός, ο µεγάλος φιλόσοφος, η σάλπιγξ της 
Αληθείας και του Ανθρωπισµού, ο σοσιαλιστής Φερρέρ, ύστερα από µίαν δίκην η 
οποία ενθυµίζει τους µαύρους χρόνους του παρελθόντος του ισπανικού κράτους, 
τους χρόνους της Ιεράς Εξετάσεως, εδολοφονήθη ως κακούργος, τουφεκισθείς.  



Ταυτόχρονα, το Εργατικό Κέντρο ανάρτησε την εικόνα του στα γραφεία του, κρέµασε 
στους εξώστες µαύρες σηµαίες και κήρυξε πενθήµερο πένθος. Στο 35ο τεύχος του Εργάτη 
διαβάζουµε:  

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
Μόλις ανηγγέλθη εις το “Κέντρον” ο άγριος και δολοφονικός τουφεκισµός του 
µεγάλου Ευαγγελιστού των Σοσιαλιστικών Ιδεών, απεφασίσθη να κηρυχθή 
πενθήµερον πένθος. 
Η σηµαία του “Κέντρου” ανηρτήθη εις τον εξώστην περιβεβληµένη µαύρον 
ύφασµα. (13305-1) 
Η επιτροπή του “Εργάτου” αποφάσισε να εκδώση το σηµερινόν φύλλον πένθιµον. 
Σήµερον δε συνεδριάζουν τα µέλη ίνα απευθύνουν συλλυπητήριον τηλεγράφηµα εις 
την κόρην του δολοφονηθέντος, της οποίας τα δάκρυα και αι παρεκκλήσεις δεν 
ίσχυσαν δια να µαλάξουν την θηριώδη καρδιάν του δολοφόνου βασιλέως, όστις 
ηρνήθη την χάριν ο απάνθρωπος. 
Επίσης σκέψις γίνεται περί διοργανώσεως πολιτικού µνηµοσύνου. 

Πληροφορούµαστε, ακόµα, ότι και στη Θεσσαλονίκη έγιναν κινητοποιήσεις για την 
εκτέλεση του Φερρέρ:  

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Και εις την Θεσσαλονίκην λοιπόν σήµερον διενεργείται διεθνές συλλαλητήριον υπέρ 
του σοσιαλιστού Φερρέρ. 
Το συλλαλητήριον τούτο θα είναι κάτι πρωτοφανές υπό πάσαν άποψιν δια την πόλιν 
αυτήν. 
Ξέρετε πού οφείλεται η πρωτοβουλία; 
Εις τους Βουλγάρους! 
Μάλιστα εις τους βαρβάρους όπως αρέσει να τους ονοµάζουν οι ψευτοπατριώται. 
Μάθετε λοιπόν ότι εις την Θεσσαλονίκην υφίσταται βουλγαρικός σοσιαλιστικός 
σύλλογος, ο οποίος εκδίδει και εφηµερίδα την “Edinsdvo” και ο οποίος έδρασε 
κατά τα τελευταία γεγονότα υπέρ των δικαίων και των… Ελλήνων! Ακόµη, 
διαµαρτυρηθείς πολλάκις και δια τας κατ’ αυτών αγριότητας των Τούρκων και των 
συµπατριωτών των ακόµη Βουλγάρων! 
Αυτοί είναι οι βούλγαροι που προοδεύουν και αποκτούν την εκτίµησιν των 
ευρωπαϊκών κρατών. 
Εις την Βουλγαρίαν επίσης η εξέγερσις υπέρ του Φερρέρ ήτο µεγάλη και επιβλητική. 
Υπάρχουν εκεί µεγάλα εργατικά κέντρα και συνδικάτα ανεγνωρισµένα υπό της 
“Διεθνούς Σοσιαλιστικής Ενώσεως”, υπάρχει οργανωµένον εργατικόν 
σοσιαλιστικόν κόµµα και σοσιαλισταί βουλευταί. 
Και ηµείς οι πολιτισµένοι (!) προσπαθούµε να τρεφώµεθα, δια να υπάρχωµεν, µε 
την δόξαν των… προγόνων και των µακαρίτιδων Μαραθωνοµάχων και 
Σαλαµινοµάχων! 

(Εργάτης, τεύχος 36, 11 Οκτωβρίου 1909). 



Η εφηµερίδα συνέχισε τα δηµοσιεύµατα και τις ανταποκρίσεις για το ίδιο ζήτηµα: 

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΦΕΡΡΕΡ 
Η πληθώρα ύλης του προηγουµένου φύλλου, παρηµπόδισε την δηµοσίευσιν των 
αποφάσεων, τας οποίας έλαβε το “Εργατικόν Κέντρον” εις έκτακτον συνεδρίασιν, 
µόλις ανηγγέλθη η άτιµος δολοφονία του Φερρέρ. 
Εδηµοσιεύθη εις τας εγχωρίας και Αθηναϊκάς εφηµερίδας έντονον ψήφισµα δια του 
οποίου οι εργάται του Βόλου διαµαρτυρήθησαν, εκφράσαντες την αγανάκτησίν των 
και τον αποτροπιασµόν των κατά της Κυβερνήσεως και του βασιλέως της Ισπανίας 
διά τον στραγγαλισµόν της ελευθερίας της σκέψεως δια της δολοφονίας του 
Φερρέρ. 
Ετάχθη πενθήµερον πένθος. 
Εξεδόθη πένθιµος ο “Εργάτης”. 
Υπεβλήθη αίτησις εις το Δηµ. Συµβούλιον όπως εις µίαν των οδών της πόλεως 
δοθή το όνοµα του δολοφονηθέντος µάρτυρος της Αληθείας. 
Ανετέθη εις την διοικητικήν επιτροπήν η διοργάνωσις πολιτικού µνηµοσύνου και 
απεστάλη εκ µέρους των εργατικών τάξεων του Βόλου σχετικόν τηλεγράφηµα εις 
τας παγκοσµίους σοσιαλιστικάς εφηµερίδας, “Ανθρωπότητα” των Παρισίων και 
“Εµπρός” του Βερολίνου. 
Κατά την διάρκειαν του πενθήµερου πένθους, διεκοσµήθη ο εξώστης του 
Καταστήµατος του “Κέντρου” πενθίµως και ανεπετάσθη η ερυθρά σηµαία 
περιβληµένη µέλαν ύφασµα... 

(Εργάτης, τεύχος 37, 18 Οκτωβρίου 1909). 

ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΡΡΕΡ 
ΚΑΪΡΟΝ, 5 Οκτωβρίου 1909. (Του τακτικού ανταποκριτού µας).  
- Χθες τη πρωτοβουλία του “Διεθνούς συλλόγου εργατών και υπαλλήλων” 
συνεκροτήθη πολυπληθής διαδήλωσις κατά της καταδίκης και θανατώσεως του 
Φραγκίσκου Φερρέρ. 
Οι διαδηλωταί εγκαίρως προσκληθένετες δια καταλλήλων προγραµµάτων, 
συνηθροίσθησαν εις την αίθουσαν του “Κλουπ Αρµονία”, όπου πολλοί ρήτορες 
εξεφώνησαν λόγους εις Ιταλικήν, Γαλλικήν, Ελληνικήν, και Ρωσικήν γλώσσαν. 
Κατόπιν οι διαδηλωταί, φέροντες την “κόκκινην” σηµαίαν του συλλόγου, 
διηυθύνθησαν εις το Ισπανικόν Προξενείον, προ του οποίου προέβησαν εις 
αποδοκιµασίας καθώς οι προ του Ρωσικού και της Ιταλικής Εκκλησίας Άγιος 
Ιωσήφ, κραυγάζοντες: 
- Κάτω οι δολοφόνοι! 
- Κάτω ο Αλφόνσος. 
- Κάτω ο Τσάρος 
- Κάτω ο Πάπας. 



Έπειτα έφθασαν προ του Γαλλικού προξενείου, όπου ήρχισαν ζητωκραυγάζοντες 
υπέρ του Γαλλικού λαού, του εις τοσαύτας θυσίας υποβαλλοµένου, χάριν της 
απελευθερώσεως των εργατών. 

(Εργάτης, τεύχος 38, 23 Οκτωβρίου 1909). 

Στο µεταξύ, εκείνη την εποχή, εξαιτίας των άσχηµων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, 
καθώς και της έλλειψης κατάλληλης και επαρκούς ιατρικής περίθαλψης, η φυµατίωση 
και άλλες παρεµφερείς αρρώστιες έκαναν θραύση ανάµεσα στους καπνεργάτες. Ένας 
από αυτούς που είχαν προσβληθεί από φυµατίωση ήταν και ο Γεώργιος Κόσσυβας, ο 
οποίος είχε πάει για θεραπεία στη Μακρυνίτσα Πηλίου. Ο Γεώργιος Κόσσυβας εκείνες 
τις ηµέρες έστειλε µια επιστολή στην εφηµερίδα Θεσσαλία της 6ης Αυγούστου 1909, 
απαντώντας σε επιστολή κάποιου αγνώστου στην εφηµερίδα Πανθεσσαλική, ο οποίος 
είχε υπογράψει µε το όνοµά του (του Γ. Κόσσυβα) και στην οποία έκανε λόγο ότι από το 
Εργατικό Κέντρο δηµιουργείται Ιερός Λόχος και άλλα. Η επιστολή του Γ. Κόσσυβα έχει 
ως εξής:  

Κατά του θρασυτάτου πλαστογράφου, ο οποίος χθες εις δήλωσιν δηµοσιευθείσαν 
εις την Πανθεσσαλικήν (ενώ εγώ ευρίσκοµαι εις Μακρυνίτσαν χάριν της υγείας 
µου), επλαστογράφησε την υπογραφήν µου, επίτηδες κατερχόµενος αύριον επιδίδω 
µήνυσιν - θύµα της κοινωνικής αβελτηρίας και ζωντανόν παράδειγµα της 
εγκληµατικής αφροντιστίας και απονιάς την οποίαν δεικνύει η Πολιτεία προς τον 
εργάτην, ως καταστρέψας την υγείαν µου εις την τρώγλην του καπνεργοστασίου - 
ήµην, είµαι και θα είµαι πιστόν µέλος του Εργατικού Κέντρου και θα αγωνισθώ 
µέχρι τελευταίας µου πνοής υπό την ιεράν σηµαίαν του.  
Εκείνοι δε οι οποίοι εφαντάσθησαν ότι µε τας δοξοµανίας τους, τον τυφλόν 
εγωισµόν τους, µε συκοφαντίας ύπουλους, δολοπλοκίας και πλαστογραφίας θα 
κατορθώσουν να διασαλεύσουν τα θεµέλια του λατρευτού µας Κέντρου, ας µάθουν 
ότι θα εύρωσι ατράντακτον οχύρωµά του τα πονεµένα µου στήθη και τα στήθη 
όλων των τιµίων εργατών οι οποίοι θα αµυνθώµεν κατά πάσης δολίας ή ατίµου 
επιθέσεως οιουδήποτε επιδροµέως. Ιερόν µου Λόχον έχω το Εργατικό Κέντρο µας, 
ουδέποτε δε µε επέρασε από το νου να εγγραφώ εις τον σαπουνόφουσκο Ιερό Λόχο 
της Πανθεσσαλικής. Γ. Κόσσυβας σιγαροποιός.  

Ταυτόχρονα, άρχισαν οι επιθέσεις από την πλευρά του µητροπολίτη Δηµητριάδος 
εναντίον του Εργατικού Κέντρου, του Παρθεναγωγείου (για το οποίο θα µιλήσουµε 
αργότερα), των αναρχικών και του δηµοτικισµού. Στο µεταξύ, οι µεταρρυθµιστές 
σοσιαλιστές είχαν αναπτύξει σχέσεις µε τον Πλάτωνα Δρακούλη και τον κάλεσαν στο 
Βόλο να δώσει διαλέξεις. Όµως, η εσωτερική κρίση που υπέβοσκε στο Εργατικό Κέντρο 
γενικεύτηκε, καθώς -µε αφορµή την έντονη αθεϊστική προπαγάνδα των αναρχικών- ο Κ. 
Ζάχος και άλλοι µεταρρυθµιστές σοσιαλιστές ζήτησαν στις 10 Απριλίου 1910 να 
θεσπιστεί µια καταστατική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία να απαγορεύονται οι 
θρησκευτικές συζητήσεις µέσα στο Εργατικό Κέντρο.  



 Οι αναρχικοί τότε αντέδρασαν έντονα, λέγοντας στον Κ. Ζάχο ότι πάτησε την 
πεπονόφλουδα που τού έστρωσε το κράτος και οι υπηρέτες του, ώστε να 
συστηµατικοποιηθούν οι διώξεις εναντίον του Κέντρου. Αν και αρκετοί πήραν το µέρος 
του Ζάχου, οι αναρχικοί συνέχισαν να αντιδρούν και η κατάσταση αυτή προχώρησε σε 
σηµείο που οι αναρχικοί, µε πρωτοβουλία των Κόσσυβα και Κατσιρέλου, ζήτησαν να 
αποσαφηνιστεί εγγράφως το αληθινό πρόγραµµα και η προοπτική του Εργατικού 
Κέντρου και να διακηρυχθεί ανοιχτά και δηµόσια ο ταξικός του χαρακτήρας.  
Πρότειναν ακόµα να τροποποιηθεί το Καταστατικό και να προσλάβει περισσότερο 
ταξικό προσανατολισµό, µε κύρια στοιχεία την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. Η 
οµάδα του Ζάχου -που ήταν και η ηγεσία του Κέντρου- δεν έκανε δεκτά τα αιτήµατα και 
τις προτάσεις των αναρχικών. Αυτό, όµως, προκάλεσε εντονότερες αντιδράσεις από 
πλευράς των αναρχικών. Ο Ζάχος παραιτήθηκε από την ηγεσία και το Κέντρο ανέστειλε 
τις δραστηριότητές του. 

Απεργίες καπνεργατών 

Τον Ιανουάριο του 1911, οι αναρχοσυνδικαλιστές οργάνωσαν µια ακόµα απεργία των 
καπνεργατών µέσω της Καπνεργατικής Ένωσης, η οποία είχε περίπου 3.000 µέλη και 
ελεγχόταν άµεσα από αυτούς. Τα αιτήµατα της απεργίας αυτής ήταν µείωση του ωραρίου 
εργασίας, καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, και άλλα. Η απεργία ξεκίνησε από 
πέντε αποθήκες και γρήγορα επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες. Κράτησε 18 µέρες και, 
τελικά, τα αιτήµατα έγιναν δεκτά στο µεγαλύτερο µέρος τους.  
 Στις 8 Φεβρουαρίου 1911 πραγµατοποιήθηκε νέα καπνεργατική απεργία. Τα 
Εργατικά Κέντρα Βόλου, Αλµυρού και Λάρισας (τα δύο τελευταία ιδρύθηκαν µετά από 
το Εργατικό Κέντρο Βόλου και υπό την επιρροή του) οργάνωσαν εκδηλώσεις 
συµπαράστασης. Οι καπνεργάτες της Λάρισας και του Αγρινίου απήργησαν και αυτοί σε 
ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς του Βόλου. Αργότερα, στην απεργία προσχώρησαν 
και οι καπνεργάτες της Καρδίτσας. Στο Βόλο, το προεδρείο της απεργιακής επιτροπής 
αποτελούνταν αποκλειστικά από αναρχικούς και αναρχοσυνδικαλιστές (Αλεξανδράκης, 
Κόσσυβας, Χειρογιώργος, Σούλιος, Σίσκος και Κοντοβράκης), οι οποίοι παρότρυναν 
τους απεργούς και το λαό να ξεχυθούν στους δρόµους, να επιτεθούν στα κρατικά κτίρια 
και σύµβολα και να εντείνουν τον απεργιακό τους αγώνα. Παρ’ ότι, όµως, η απεργία 
κράτησε ένα µήνα, αυτή τη φορά τα αιτήµατα των απεργών δεν έγιναν δεκτά, αφού η 
τότε κυβέρνηση Βενιζέλου είχε αποφασίσει να θέσει τέρµα στη δραστηριότητα τόσο του 
Εργατικού Κέντρου Βόλου και του Παρθεναγωγείου, όσο και των αναρχικών. 
Εγκαινιάστηκε έτσι µια περίοδος άγριων διώξεων και τροµοκρατίας, όχι µόνο στο Βόλο, 
αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.  

Επιθέσεις κατά του Εργατικού Κέντρου και του Παρθεναγωγείου 



Ο πόλεµος κατά του Εργατικού Κέντρου και του Παρθεναγωγείου έφθασε στο 
αποκορύφωµά του όταν ο αντιδραστικός δηµοσιογράφος του Βόλου Δηµοσθένης 
Κούρτοβικ, µέσα από την εφηµερίδα του Κήρυξ, εξαπέλυε συνεχείς ανηλεείς επιθέσεις 
και ύβρεις. Στις 10 Φεβρουαρίου 1911, ο µητροπολίτης της περιοχής επισκέφθηκε το 
Παρθεναγωγείο και είχε κάποιο επεισόδιο µε την καθηγήτρια Χριστάκου, επειδή όταν 
µπήκε στην τάξη οι µαθήτριες δεν σηκώθηκαν όρθιες. Στις 2 Μαρτίου 1911, 
«αγανακτισµένοι» πολίτες, παρακινούµενοι από το Δ. Κούρτοβικ και το µητροπολίτη, 
πραγµατοποίησαν συλλαλητήριο εναντίον του Παρθεναγωγείου και επιτέθηκαν στο 
γιατρό Ντινόπουλο, καθώς και σε κάποιο συντάκτη της εφηµερίδας Θεσσαλία επειδή 
ήtαν δηµοτικιστές.  
 Επίθεση δέχθηκαν και ο Κώστας Ζάχος, ο δηµοσιογράφος Τάκης Οικονοµάκης, 
αλλά και ο Γεώργιος Κόσσυβας. Μερικοί κινήθηκαν εναντίον του κτιρίου του 
Παρθεναγωγείου και του σπιτιού του Δελµούζου, απειλώντας να τα κάψουν, αλλά αυτά 
φρουρούνταν. Η αντίδραση είχε ήδη καταφέρει καίρια κτυπήµατα στο Παρθεναγωγείο 
και στους δηµοτικιστές. Την ίδια ηµέρα, το δηµοτικό συµβούλιο Βόλου αποφάσισε την 
οριστική κατάργηση του Παρθεναγωγείου. Μειοψήφησαν τέσσερις δηµοτικοί 
σύµβουλοι, οι Α. Κουτσαγγέλης, Ζ. Παρθένης, Α. Παπαγεωργιάδης και ο Δηµήτρης 
Σαράτσης, ο οποίος και παραιτήθηκε σε ένδειξη διαµαρτυρίας. 
 Στο µεταξύ, η Εργατική Πρωτοµαγιά αυτή τη χρονιά, γιορτάστηκε στο Βόλο µε 
τη διοργάνωση ενός είδους συνεδρίου, στο οποίο µίλησαν ο Κ. Ζάχος, ο Ασπιώτης και ο 
αναρχίζων Δηµοσθένης Μπιτσάνης, από τη Λάρισα.  
 Από το τεύχος 68, που κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου 1911, επανεκδόθηκε ο 
Εργάτης, αλλά ως Εργάτης-Γεωργός, µε τον υπότιτλο «Εφηµερίς σοσιαλιστική και 
δισεβδοµαδιαία» και ως όργανο των Εργατικών Κέντρων Βόλου και Λάρισας. 
Ταυτόχρονα, το Εργατικό Κέντρο µήνυσε τον Δ. Κούρτοβικ, χωρίς, όµως, αποτέλεσµα, 
ενώ είχαν ήδη τερµατιστεί οι ανακρίσεις για το Παρθεναγωγείο και η όλη υπόθεση, µε 
το γενικό τίτλο «Αθεϊκά», διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών. Έγραφε τότε ο 
Σπύρος Μελάς, ανάµεσα στα άλλα, στην εφηµερίδα Χρόνος της Αθήνας: 

Γεγονότα περίεργα κύριοι: Πυρετώδεις ανακρίσεις γίνονται εις τον Βόλον εναντίον 
µερικών εργατών, οι οποίοι, ως λέγουν, είνε ύποπτοι αθεΐας. Εξ άλλου η Επισκοπή 
της ιδίας πόλεως δι’ εγγράφου της γνωστοποιεί ότι τα εκεί εργατικά Σωµατεία 
δικαιούνται να τύχουν της ευλογίας της Εκκλησίας εάν πρεσβεύουν ότι αι αρχαί του 
σοσιαλισµού δεν συγκρούονται προς τα διδάγµατα του Ευαγγελίου. Εν πρώτοις, 
λοιπόν, λαµβάνω την τόλµην να κάµω την παρατήρησιν ότι µε κανενός είδους 
ανάκρισιν δεν είνε δυνατόν να εξακριβωθή αν ο τάδε ή ο δείνα είνε άθεος, εφόσον 
αυτός δεν το εκήρυξεν εις σύγγραµµα, φυλλάδιον, εφηµερίδα, έντυπον οιονδήποτε ή 
δηµοσίαν συνάθροισιν.  
Άλλως τε γνωρίζω πολύ καλά ότι κανείς εργάτης εις τον Βόλον δεν φηµίζεται ως 
σπουδαίος συγγραφεύς ή διάσηµος ρήτωρ, δυνάµενος να κλονίση την πίστιν του 
πλησίον του. Η µικρά εφηµερίς, την οποίαν εκδίδει το εκεί Εργατικόν Κέντρον, 
υποστηρίζει απλώς τα συµφέροντα της τάξεώς των, και είθε το ίδιο να έκαµαν και 



αι άλλαι τάξεις της κοινωνίας, η κάθε µία χωριστά, διότι τότε ο Τύπος θα ήτο 
ασυγκρίτως καλλίτερος.  
Εις την εφηµερίδαν εκείνην δεν εδηµοσιεύθη ποτέ άρθρον ή µελέτη αρνητική απλώς 
ή προσβλητική του θείου. Και κανείς εργάτης εις τον Βόλον ή αλλού εκήρυξεν 
δηµοσία την αθεΐαν.  

(Το παραπάνω άρθρο αναδηµοσιεύτηκε και από την εφηµερίδα Εργάτης-Γεωργός του 
Βόλου, µε το τον τίτλο «ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ. ΑΘΕΟΙ», στο τεύχος 81, 10 
Αυγούστου 1911) 

Και ενώ ο Κούρτοβικ συνέχιζε τις επιθέσεις του και οι εισαγγελείς µελετούσαν την 
υπόθεση, ο Γεώργιος Κόσσυβας έστειλε επιστολή στον Εργάτη-Γεωργό (10 Αυγούστου 
1911) στην οποία έκανε λόγο για την µπροσούρα του Γιώργου Τελεµίτη «Κάτω τα 
είδωλα», στέλνοντας, µάλιστα, για δηµοσίευση και δύο άρθρα από την µπροσούρα 
αυτή. Η εφηµερίδα τα δηµοσίευσε, µε τη σηµείωση, όµως, ότι δεν συµφωνούσε µε το 
περιεχόµενο. Στο ίδιο τεύχος δηµοσιεύθηκε ένα ακόµα άρθρο του Γ. Κόσσυβα για τη 
ζωή και το έργο του Μιχαήλ Μπακούνιν, στο τέλος του οποίου υπήρχε, επίσης, 
σηµείωση της σύνταξης της εφηµερίδας, µε την υπόδειξη ότι πρέπει να γίνεται 
διαχωρισµός των σοσιαλιστικών από τις αναρχικές ιδέες (!). Η επιστολή του Γεωργίου 
Κόσσυβα και η απάντηση-σχόλιο της σύνταξης της εφηµερίδας είχαν ως εξής:  

Αγαπητέ “Εργάτη”. Σας στέλνω σήµερα δύο άρθρα “Παγκόσµιος Οδύνη” και “Γη 
και Ελευθερία”. Είναι και τα δύο από το πολυθρύλητο φυλλάδιο “Κάτω τα 
Είδωλα” δια το οποίον έγινε τόσος λόγος και το οποίο έχει εκδώσει στην Αίγυπτο 
κάποιος Γ. Τελεµίτης. Είνε αλήθεια ότι το βιβλίο αυτό περιέχει και πράγµατα και 
ιδέες πρόωρες και ακατάληπτες για τους Έλληνες εργάτες που είνε δυστυχώς 
αµόρφωτοι ακόµα και πνιγµένοι σε φανατισµούς και προλήψεις. Σ’ αυτούς αληθινά 
τέτοια βιβλία και ακατάληπτα και ανωφελή είνε.  
Εν τούτοις ελπίζω ότι θα φιλοξενήσετε στην εφηµερίδα σας τα δύο αυτά άρθρα 
πρώτα γιατί ο “Εργάτης-Γεωργός” διαβάζεται από µορφωµένους ως επί το 
πλείστον εργάτας ώστε να µην υπάρχη φόβος να παρερµηνευθούν και να 
παρεξηγηθούν και δεύτερο γιατί µ’ αυτά κυρίως τα άρθρα ησχολήθη ο 
λιβελογράφος Ιωαννίδης ο Κουρτοβίκιος δηµοσιεύων κοµµατιαστά όσα τον 
συνέφεραν µε σατανική προσπάθεια να τα διαστρεβλώση ώστε να µη φαίνεται το 
γενικό και αληθινό πνεύµα του συγγραφέως ο οποίος εις αυτά τουλάχιστο τα άρθρα 
λέγει τρανές αλήθειες (κατ’ εµέ) τας οποίας γράφει διότι είνε πεποιθήσεις και 
ιδεώδη του χωρίς να πληρώνεται γι’ αυτό ούτε να πουλάη τη συνείδησί του χάρι του 
Μαµµωνά, όπως κάµνει ο... προστάτης του θεού Κουρτοβίκιος.  
Πρέπει άλλως τε σιγά σιγά να νοιώση ο κόσµος ότι αναρχισµός δε θα πει µπόµπα 
και δυναµίτις, αλλ’ ότι είνε σύστηµα φιλοσοφικό µε ορισµένας αρχάς που 
συζητούνται σοβαρά και από σοβαρά πνεύµατα σ’ όλα τα άλλα κράτη.  
Σηµ. “Ε-Γ” Συµφώνως προς την αρχήν που εξ αρχής ελάβαµεν, δηµοσιεύοµεν τα 
δυο ρηθέντα άρθρα διότι ο “Εργάτης-Γεωργός” αποτελεί και ελεύθερον 
δηµοσιογραφικόν βήµα δηµοσιεύων και άρθρα µε των οποίων το περιεχόµενον δεν 



συµφωνεί πολλάκις. Λαµβάνοντας εν τούτοις αφορµήν από την επιστολήν του 
αποστολέως, εν σχέσει προς όσα γράφει δια το φυλλάδιον “Κάτω τα είδωλα” και 
τον αναρχισµόν, σηµειούµεν, ότι καθ’ ηµάς το ρηθέν φυλλάδιον περιέχει µεν και 
αληθείας, αλλά συγχρόνως εκθέτει και ιδέας τελείως παρακεκινδυνευµένας εις άλλα 
µάλιστα άρθρα του, όλως διόλου δε αστηρίκτους επιστηµονικάς και ουτοπιστικάς. 
Προκειµένου λοιπόν περί εργατών οι οποίοι δεν έχουν ακόµη αντίληψιν του 
ανθρωπισµού των και των στοιχειωδεστάτων κοινωνιστικών αρχών, προκειµένου 
ακόµη περί πεπαιδευµένων αλλ’ αξέστων κοινωνιολογικώς και αµορφώτων, 
τοιαύται ιδέαι όχι µόνον “ακατάληπται και πρόωροι και ανωφελείς” είναι, όπως 
λέγει ο επιστολογράφος, αλλά και επιβλαβέσταται και εις αυτούς και εις τον αγώνα 
τον σοσιαλιστικόν του οποίου ηµείς ετάχθηµεν στρατιώται, καθιστάµεναι πηγαί 
ακένωτοι συκοφαντιών και παρερµηνειών υστεροβούλων και ανυστεροβούλων 
κατά του ιδικού µας σοσιαλιστικού αγώνος, όχι µόνον εκ µέρους των εχθρών των 
υπούλων και δολίων, αλλά και εκ µέρους ειλικρινών τινών χαρακτήρων αλλ’ 
αδαών εις τα ζητήµατα ταύτα, αµορφώτων ή φανατικών. 
Επίσης η εφηµερίς µας σεβοµένη τας αρχάς του φιλοσοφικού αναρχισµού, όπως 
πάσαν άλλην αρχήν, δεν έπεται ότι συµφωνεί προς αυτάς. Τουναντίον δεν 
αποδέχεται ποσώς αυτάς όχι διότι θεωρεί αυτάς επικινδύνους ή ανηθίκους κ.λπ. 
αλλά διότι ευρίσκει ότι δι’ αυτάς η επιστήµη δεν οικοδόµησε ακόµη βάσιν ουδέ 
θεµέλιον. Τας εξηγήσεις ταύτας δίδουσα η εφηµερίς µας εθεώρησεν αυτάς 
αναγκαίας και δια το µέλλον. 

Και ακολουθεί στο ίδιο τεύχος η δηµοσίευση των κεφαλαίων του «Κάτω τα Είδωλα», 
«Παγκόσµιος Οδύνη» και «Γη και Ελευθερία».  
 Τα Εργατικά Κέντρα Βόλου και Λάρισας, διαλύθηκαν, τελικά, µεταξύ τέλους του 
1911 και αρχών του 1912.  

Οι αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές του Βόλου  

Επανερχόµενοι στους αναρχικούς και αναρχοσυνδικαλιστές του Βόλου, να 
επαναλάβουµε ότι, πιστοί στις ιδέες τους, δεν ανέλαβαν ποτέ ηγετικές θέσεις στο 
Εργατικό Κέντρο Βόλου, γιατί αυτό αποτελούσε ένα από τα µέσα της δράσης τους, όπως 
έλεγαν και οι ίδιοι. Η συνύπαρξή τους µε τους σοσιαλιστές δεν τους εµπόδισε να 
αναπτύξουν ξεχωριστή δραστηριότητα και προπαγάνδα. Στην πραγµατικότητα, οι 
αναρχικοί είχαν ελάχιστη επαφή και συνεργασία µε την οµάδα του Ζάχου, παρά τη 
συνύπαρξή τους στο Εργατικό Κέντρο.  
 Ο Αλεξανδράκης, ο Κόσσυβας, ο Κατσιρέλος και άλλοι, προσπάθησαν να 
αποτρέψουν τους εργάτες από το να δεχθούν τις µεταρρυθµιστικές απόψεις του Ζάχου 
και των άλλων σοσιαλιστών, προτρέποντάς τους διαρκώς σε άγριες απεργίες και 
µαχητικές διαδηλώσεις. Ακόµα, οι περισσότεροι εναντιώθηκαν στους Βαλκανικούς 
Πολέµους, πριν ακόµα αυτοί ξεσπάσουν, καθώς και στην ιδέα της πατρίδας, 
προβάλλοντας πάντα ιστορικά και κοινωνικά παραδείγµατα. Πηγαίνουµε στο στρατό µόνο 



και µόνο για να φυλάµε και να πολεµάµε για τα κτήµατα των πλουσίων, έλεγαν. Υπήρξαν 
και αναρχικοί, όµως, όπως οι Χειρογιώργος και Νικολαΐδης, οι οποίοι αναγκάστηκαν να 
πάρουν µέρος στους Βαλκανικούς Πολέµους ως στρατιώτες, και ίσως να σκοτώθηκαν 
στο µέτωπο γιατί τα ίχνη τους χάθηκαν µετά το τέλος των πολέµων. Οι αναρχικοί 
προπαγάνδιζαν, επίσης, την άµεση εναντίωση στις εθνικοαπελευθερωτικές ψυχώσεις και 
στις επετείους της 25ης Μαρτίου διοργάνωναν διαδηλώσεις µε µαύρες και κόκκινες 
σηµαίες και αντιπολεµικά συνθήµατα.  
 Η κύρια δράση τους, ωστόσο, εκτυλίχθηκε και συστηµατοποιήθηκε στα 
καπνεργοστάσια, αλλά και στα καφενεία και, κυρίως, στο καφενείο «Κόκκινος 
Σκούφος», στο οποίο σύχναζαν οι περισσότεροι. Προωθούσαν απόψεις των Μ. 
Μπακούνιν και Π. Κροπότκιν. Τους αρκούσαν οι άγριες απεργίες και η µετωπική 
αντιπαράθεση µε τις τοπικές δυνάµεις του κεφαλαίου και του κράτους, ενώ οι 
σοσιαλιστές ασχολούνταν µε την οργάνωση διαλέξεων, στις οποίες οι αναρχικοί 
έπαιρναν µέρος µόνο ως ακροατές. Διένειµαν µπροσούρες όπως η «Κάτω τα είδωλα» και 
άλλες που τους στέλνονταν από την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Τον ρόλο του συνδέσµου είχε αναλάβει ο περιοδεύων Κλεάνθης 
Νικολαΐδης. Αλληλογραφούσαν µε αναρχικές οµάδες του εξωτερικού και παρελάµβαναν 
τα έντυπά τους. Λέγεται, επίσης, ότι ο Καρασεΐνης είχε πάει στην Καβάλα και είχε έρθει 
σε επαφή µε αναρχικούς της πόλης, για τους οποίους, όµως, δεν αναφέρεται λέξη από 
τους ιστορικούς και έτσι δεν υπάρχει καµία διαθέσιµη µαρτυρία για τη δράση τους. 

Ο Γεώργιος Κόσσυβας  

Σηµαντική φυσιογνωµία ανάµεσα στους αναρχικούς ήταν ο Γεώργιος Κόσσυβας, ο 
οποίος ήταν τσιγαράς και επέστρεψε στο Βόλο το 1906 από την Αλεξάνδρεια, όπου είχε 
γίνει αναρχικός. Ήταν αυτοδίδακτος. Δεν είχε τελειώσει ούτε το δηµοτικό σχολείο, αλλά 
διέθετε συγκροτηµένη σκέψη και είχε αρκετές γνώσεις για φιλοσοφικά και κοινωνικά 
ζητήµατα. Ήταν από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του Εργατικού Κέντρου Βόλου. 
Έγραψε αρκετά άρθρα και σχόλια σε διάφορα έντυπα. Υποστήριζε, επίσης, τις απόψεις 
του Δαρβίνου για την καταγωγή του ανθρώπινου είδους.  
 Ο Γ. Κόσσυβας ήταν γνήσιος αγωνιστής και στη δίκη των «Αθεϊκών» ήταν ένας 
από τους κατηγορούµενους. Η πολυσέλιδη απολογία του, η οποία αποτέλεσε ύµνηση των 
αναρχικών ιδεών, έχει χαθεί. Στην απολογία του, εξηγούσε µε ποια βιβλία και στάδια 
προβληµατισµού έφτασε να γίνει αναρχικός, τη στιγµή που είχε µάθει τόσο λίγα 
γράµµατα. Στα κείµενά του χρησιµοποιούσε πάντα µε ευκολία αποσπάσµατα των 
Μπακούνιν, Κροπότκιν και άλλων. Ήταν αρκετά ενηµερωµένος και για τη λογοτεχνική 
κίνηση της εποχής του και ειδικά αυτής που είχε επαναστατικό χαρακτήρα και 
περιεχόµενο. Ο ίδιος, άλλωστε, έγραψε και επαναστατικά τραγούδια.  
 Το 1914 αποσύρθηκε στη Μακρυνίτσα του Πηλίου, εξαιτίας της βαριάς µορφής 
φυµατίωσης από την οποία είχε προσβληθεί. Στο τέλος πικράθηκε µε τη διάλυση των 
αναρχικών οµάδων στην Ελλάδα, και πριν πεθάνει (το Μάρτιο του 1919) άφησε µια 
µικρή περιουσία στο τότε νεοϊδρυθέν Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδας (ΣΕΚΕ - 



κατόπιν ΚΚΕ), µε την εντολή να χρησιµοποιηθεί για την ίδρυση Σοσιαλιστικού 
Εργατικού Κέντρου στο Βόλο. Ο τοπικός ιστορικός και λογοτέχνης Ηλίας Λεφούσης, 
γράφει ότι το 1917 έγινε µαρξιστής και ότι πέθανε στα τέλη του 1918. Ο Δηµήτρης 
Σαράτσης, µε το ψευδώνυµο Κάλχας, έγραψε µια νεκρολογία για το Γεώργιο Κόσσυβα 
που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Ταχυδρόµος του Βόλου, στις 14 Μαρτίου 1919.  
 Στο Βόλο έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ο αναρχικός 
δηµοσιογράφος και πρώην εκδότης των εφηµερίδων Φανός της Πάτρας και Εγχώριος 
Μηνύτωρ της Αθήνας, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος. Ο Κ. Ηλιόπουλος, εγκαταστάθηκε στο 
Βόλο µάλλον στις αρχές του 1909 και µέχρι το θάνατό του, στο Πτωχοκοµείο Βόλου το 
1910, φαίνεται ότι αναµείχθηκε στη σοσιαλιστική και αναρχική κίνηση του Βόλου, 
γράφοντας αρκετά άρθρα στην εφηµερίδα Ο Εργάτης, ενώ άλλα άρθρα του 
δηµοσιεύτηκαν µετά θάνατο στην µετεξέλιξή της ως Εργάτης-Γεωργός. Άρθρα του Κων. 
Ηλιόπουλου παρατίθενται στο Παράρτηµα V. 
 Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους 1912-1913, τα ίχνη των περισσότερων 
αναρχικών και αναρχοσυνδικαλιστών του Βόλου χάθηκαν. Ίσως κάποιοι µετανάστευσαν, 
είτε στο εξωτερικό, είτε στην Αθήνα, είτε σε άλλες πόλεις της χώρας. Κάποιοι, πάντως, 
προσχώρησαν σε πολιτικά κόµµατα, ειδικά στο νεαρό ΣΕΚΕ, όπως ο Σίσκος, ο οποίος το 
1923 ήταν υποψήφιος βουλευτής του κόµµατος στη Μαγνησία. Οι Χειρογιώργος και 
Νικολαΐδης, πήραν, όπως είπαµε, µέρος στον πόλεµο και ίσως να σκοτώθηκαν. Άλλοι 
εγκαταστάθηκαν σε άλλες πόλεις, όπως ο Χαρίτος, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο 
και έγινε ρεφορµιστής, αλλά επέστρεψε στο Βόλο το 1917 και έγινε πρόεδρος της 
Πανεργατικής Ένωσης Βόλου.  
 Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας ιδρύθηκε το 1910. Οι πρώτοι που συµµετείχαν 
στην κίνηση αυτή ήταν µικροεπαγγελµατίες, τεχνίτες και διανοούµενοι, των οποίων οι 
ιδεολογικές αντιλήψεις διέφεραν µεταξύ τους. Μερικοί ήταν θρησκόληπτοι, όπως ο 
Καθεκλάς. Άλλοι ήταν σοσιαλιστές, όπως ο δικηγόρος Ασπιώτης και ο δικολάβος 
Φλώρος, ενώ άλλοι είχαν αναρχικές απόψεις, όπως ο φοιτητής Δηµοσθένης Μπιτσάνης, 
ο εργάτης Τσόκρης και ο Μιχαηλίδης. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας ήταν από την αρχή 
περισσότερο κάτω από την επιρροή των Βολιωτών, δηλαδή του Κ. Ζάχου και της οµάδας 
του.  4

 Η δράση του περιορίστηκε σε διαλέξεις και όχι στην οργάνωση των εργατών της 
πόλης και των αγώνων τους. Οι Ασπιώτης, Φλώρος, Μπιτσάνης, Τσόκρης και 
Μιχαηλίδης, εκτός των άλλων, συναντιόντουσαν σε ένα τουρκικό καφενείο σε µια άκρη 
της Λάρισας και εκεί συζητούσαν µε τις ώρες για τον Δαρβίνο, τον Ζολά, τον Φερρέρ και 
άλλους. Κριτίκαραν, απέρριπταν και χλεύαζαν κατεστηµένους θεσµούς, αντιλήψεις και 
σύµβολα. Οι Μπιτσάνης, Τσόκρης και Μιχαηλίδης είχαν συγκροτήσει και µια χαλαρή 

 Μάλιστα, οι Βολιώτες συµµετείχαν ενεργά και µε αρκετό ζήλο στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου 4

Λάρισας, ενώ όταν η εφηµερίδα Εργάτης µετεξελίχθηκε σε Εργάτης-Γεωργός έγινε η εφηµερίδα των 
Εργατικών Κέντρων Βόλου και Λάρισας. Γράφει ο Εργάτης  (τεύχος 61, 8 Μαΐου 1910): 
Ίδρυση Εργατικού Κέντρου στη Λάρισα - Ο Κόσσυβας µε ένα του ποίηµα σκορπίζει και πάλι ενθουσιασµό και 
συγκίνηση. Οι γεωργοί δακρύζουν. Ένας ζητωκραυγάζει … της επαναστατικής σηµαίας. Στην σελίδα 4, 2η 
στήλη, αναφέρεται πάλι ο Κόσσυβας, του οποίου το όνοµα φωνάζουν οι αγρότες για να ανέβει στο βήµα 
και να απαγγείλει κάποιο ποίηµα, κάτι που γίνεται.



οµάδα 15 περίπου νεαρών, οι οποίοι, σε σύγκριση µε τα τότε δεδοµένα κοινωνικής 
συµπεριφοράς, ήταν αρκετά «προκλητικοί». Ήταν δηµοτικιστές, χορτοφάγοι, αθεϊστές, 
ενάντιοι στην κατανάλωση αλκοόλ, ειρωνικοί και χλευαστικοί προς τους εκπροσώπους 
των αρχών. Μοίραζαν την µπροσούρα «Κάτω τα είδωλα», την «Κατήχηση των 
εργαζοµένων» και άλλα φυλλάδια. Παρά το ότι το Εργατικό Κέντρο Λάρισας διαλύθηκε 
τον Ιούνιο του 1911 και η υπόθεση των «Αθεϊκών» παρέσυρε και αυτό, σύµφωνα µε 
µερικούς ιστορικούς, η οµάδα αυτή συνέχισε τη δράση της για κάποιο χρονικό διάστηµα, 
χωρίς, όµως, να υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιµα στοιχεία.  
 Ο Δηµοσθένης Μπιτσάνης γεννήθηκε το 1890 και εργάσθηκε για ένα διάστηµα 
στο Δήµο Λάρισας. Προσβλήθηκε από φυµατίωση και µετέβη για ανάρρωση στα χωριά 
του Πηλίου. Το 1910 κατηγορήθηκε ότι στο παγκάρι της εκκλησίας του χωριού Μηλίνα 
Πηλίου, αντί για οβολό έριξε µια µούντζα. Ο τρόπος που µιλούσε, η συµπεριφορά του 
και γενικά η δράση του, δηµιούργησαν διάφορες φήµες γύρω από το πρόσωπό του. 
Υπήρχαν φήµες, για παράδειγµα, ότι κατευθυνόταν από τη ρωσική προπαγάνδα και ότι 
πληρωνόταν µε ρούβλια (!), κατηγορίες παρόµοιες µε αυτές που εξαπέλυσε και ο 
Κούρτοβικ προς τους αναρχικούς και σοσιαλιστές του Βόλου. Ήταν και αυτός 
κατηγορούµενος στην υπόθεση των «Αθεϊκών». Στη δίκη υπερασπίσθηκε µε σθένος τις 
ιδέες του. Μετά τη δίκη, τύπωσε σε ένα φυλλάδιο την απολογία του, µε τον τίτλο «Το 
φιλολογικό κέρδος της δίκης των Αθεϊκών». Ο Κορδάτος αναφέρει ότι µετέπειτα ο 
Μπιτσάνης έγινε βενιζελικός και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.  

Για τους Τσόκρη και Μιχαηλίδη δεν υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία.  

Το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου  

Όπως ειπώθηκε νωρίτερα, το κράτος, κυρίως µέσω του µητροπολίτη Δηµητριάδος 
Γερµανού Μαυροµάτη και του δηµοσιογράφου του Βόλου Δ. Κούρτοβικ, κατηγόρησε το 
έργο και τους πρωτεργάτες του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου ως αναρχικούς, 
άθεους και αντεθνικά στοιχεία, και µετά από ανακρίσεις και διώξεις παρέπεµψε σε δίκη 
τους πρωτεργάτες του εν λόγω εκπαιδευτηρίου αλλά και ορισµένους από τους 
αναρχικούς και σοσιαλιστές του Βόλου και της Λάρισας. 

Το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου αποτέλεσε ιστορικό σταθµό στο κίνηµα για 
προοδευτική, ακόµα και ελευθεριακή θα λέγαµε, εκπαίδευση στον τότε «ελλαδικό» 
χώρο, καθώς και προπύργιο του δηµοτικισµού. Το Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε κατόπιν 
απόφασης του Δήµου Βόλου (τότε Δήµος Παγασών) στις 24 Σεπτεµβρίου 1908, και 
άρχισε να λειτουργεί στις 10 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Σε αυτό φοιτούσαν µόνο 
κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, γιατί µόνο 
αγόρια, κατά πλειοψηφία, µπορούσαν τότε να πάνε σχολείο.  

Διευθυντής ήταν ο δηµοτικιστής και σοσιαλιστής Αλέξανδρος Δελµούζος, ενώ σ’ 
αυτό δίδασκε και ήταν βασικό στέλεχος και ο -επίσης δηµοτικιστής και σοσιαλιστής- 
γιατρός Δηµήτρης Σαράτσης. Το πρόγραµµα του σχολείου ήταν προσαρµοσµένο στις 
τότε νέες θεωρίες και προοδευτικές απόψεις περί διδασκαλίας, και εκτός από Αρχαία και 
Νέα Ελληνικά, διδάσκονταν και δίνονταν έµφαση σε αυτό και µαθήµατα Υγιεινής, 



Νοσηλευτικής, Κηπευτικής, Μαγειρικής, Κοπτικής, Ραπτικής, Οικιακής Υγιεινής, αλλά 
και Γεωγραφίας, Μαθηµατικών, Ιστορίας και άλλα. Επίσης, διδασκόταν και η Γαλλική 
γλώσσα. Εκτός των µαθηµάτων της Γαλλικής και του Ευαγγελίου, τα υπόλοιπα 
µαθήµατα διδάσκονταν χωρίς βιβλία. Κάθε µαθήτρια κρατούσε σηµειώσεις και βάση 
αυτών γινόταν το µάθηµα. Η βασικότερη, όµως, καινοτοµία δεν βρισκόταν στα 
διδασκόµενα µαθήµατα, αλλά στις µεθόδους διδασκαλίας, στην άµεση συµµετοχή των 
ίδιων των µαθητριών σε ίση συνεργασία µε τον διδάσκοντα. 

Παρ’ ότι η λειτουργία του Παρθεναγωγείου κράτησε µέχρι τις 11 Μαρτίου 1911, 
η αντίδραση της Εκκλησίας, µερίδας του τοπικού Τύπου, του κράτους και των 
µηχανισµών του, άρχισε σχεδόν µε την αρχή της λειτουργίας του και, τελικά, επιβλήθηκε 
η κατάργησή του, ενώ οι ιδρυτές και βασικοί συντελεστές του, µαζί µε µερικούς 
σοσιαλιστές και αναρχικούς, παραπέµφθηκαν σε δίκη.  

Η δίκη άρχισε στις 16 Απριλίου 1914 στο Δικαστήριο Εφετών Ναυπλίου, και η 
σύνθεση του δικαστηρίου ήταν: Χαρ. Νικητόπουλος πρόεδρος, Κυρ. Μωραΐτης, Νικ. 
Γρηγορογιάννης. Ι. Δεσποτόπουλος και Λεων. Λουκάκος εφέτες, Σ. Σωτηριάδης 
εισαγγελέας και Μουντζουρίδης γραµµατέας. Οι κατηγορούµενοι ήταν οι Κ. Ζάχος, Σ. 
Ραφαήλ, Χ. Χαρίτου, Κ. Χειρογιώργος, Δ. Σαράτσης, Α. Δελµούζος, Ι. Ασπιώτης, Α. 
Φλώρος, Δ. Μπιτσάνης, Γ. Κόσσυβας, Ν. Κατσιρέλος και Κ. Σούλιος. Να πούµε ότι οι 
αναρχικοί κατηγορούµενοι ήταν οι Χειρογιώργος, Κόσσυβας, Κατσιρέλος και Σούλιος, 
οι τρεις τελευταίοι από τους οποίους δεν παραβρέθηκαν στη δίκη. Οι συνήγοροι των 
κατηγορουµένων ήταν οι Τριανταφυλλόπουλος, Γάτσος και Νάκος. Η δίκη διήρκεσε 
µέχρι τις 28 Απριλίου 1914. Στη δίκη, µετά από λυσσαλέες επιθέσεις µέσα από τις 
καταθέσεις τους, από τις οποίες πολλές ήταν κατασκευασµένες, οι µάρτυρες κατηγορίας, 
µε προεξάρχοντες το µητροπολίτη Γερµανό και το δηµοσιογράφο Κούρτοβικ, 
προσπάθησαν να πετύχουν την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου σε βάρος των 
κατηγορουµένων. Οι µάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης µαζί ήταν πάνω από εκατό. 
Τελικά, µετά από όλη τη διαδικασία, το δικαστήριο αποφάσισε πανηγυρικά την αθώωση 
των κατηγορούµενων από όλες τις κατηγορίες.  



_  
Το εξώφυλλο του Καταστατικού του Εργατικού Κέντρου Βόλου 



_  
Η εφηµερίδα Εργάτης 
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Η εφηµερίδα Εργάτης - Γεωργός 
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Από τη Δίκη των Αθεϊκών του Ναυπλίου. Όρθιοι οι κατηγορούµενοι και καθιστοί οι 

συνήγοροί τους


