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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΩΑΔΙΤΗΣ 

Στην εργασία αυτή δεν γίνονται µόνο νύξεις σε αγροτικές εξεγέρσεις -οι 
περισσότερες, βέβαια, από τις οποίες έθεσαν και ανέδειξαν σηµαντικά κοινωνικά 
ζητήµατα, όπως αυτά της αναδιανοµής της γης, της κοινοκτηµοσύνης, της 
συλλογικής καλλιέργειας και άλλα παρεµφερή- αλλά και σε κινητοποιήσεις 
φοιτητών και σε ο,τιδήποτε άλλο µπορεί να εκληφθεί ως αντίσταση, έστω ως 
απλή διαµαρτυρία, µε έντονα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, ενάντια στην 
εκµετάλλευση, την ανελευθερία και τη δηµαγωγία ολόκληρου του τότε πολιτικού 
φάσµατος και των φορέων του.  
Βέβαια υπήρξε και µια προϊστορία στις εξεγέρσεις αυτές: H Kοµµούνα της 
Θεσσαλονίκης (1342-1349), που, ωστόσο, είχε και τις θρησκευτικές της 
διαστάσεις µε το κίνηµα των Zηλωτών. Tο κίνηµα των Ποπολάρων στη Zάκυνθο 
(1628-1632), όταν ο λαός σχηµάτισε αυθόρµητα λαϊκά συµβούλια, κάτι σαν ένα 
είδος αυτοκυβέρνησης. H µεγάλη εξέγερση των χωρικών της Kέρκυρας το 1640. 
H εξέγερση ενάντια στην κυριαρχία των Eνετών, στο Hράκλειο της Kρήτης, το 
1770, µε επικεφαλής τον Δασκαλογιάννη. Oι εξεγέρσεις στην Kεφαλονιά, τον 
Aύγουστο του 1800, όταν οι χωρικοί αρνήθηκαν να πληρώσουν τους φόρους και 
σκότωσαν αρκετούς άρχοντες. Oι µεγάλες αγροτικές εξεγέρσεις στα Kύθηρα το 
1779 και 1812, όταν οι οπλισµένοι χωρικοί καταστάληκαν, µετά από αρκετό κόπο, 
από τον πάνοπλο αγγλικό στρατό. Oι εξεγέρσεις στη Λευκάδα µε την ίδια 
κατάληξη µ’ αυτήν των Kυθήρων, το 1819. H εξέγερση στο χωριό Σκουλικάδο της 
Zακύνθου το 1819-1820 και άλλες µικρότερης εµβέλειας, έντασης και διάρκειας, 
αλλά της ίδιας σηµασίας και ιστορικής βαρύτητας.  
Η πείνα, η δυστυχία και η εξαθλίωση στην οποία είχε περιέλθει ειδικά ο λαός της 
υπαίθρου, αποτέλεσαν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης, τα οποία, 
οπωσδήποτε, δεν εµφανίσθηκαν ως δια µαγείας, αλλά ως συνέπεια της πολιτικής 
των εκάστοτε Οθωµανών ή Ελλήνων εξουσιαστών και κυρίαρχων. Aποτελούσαν 
τη συνέχεια του άδικου εκµεταλλευτικού συστήµατος εναντίον των λαϊκών 
στρωµάτων από τα βυζαντινά ακόµα χρόνια, που εξελίχθηκε και πήρε 
τροµακτικές διαστάσεις κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. 
Οι περισσότερες από τις εξεγέρσεις αυτές έθεσαν και ανέδειξαν καίρια κοινωνικά 
ζητήµατα, όπως η αναδιανοµή και η συλλογική καλλιέργεια της γης και η 
κοινοκτηµοσύνη. 
Την εποχή αυτή στον «ελλαδικό» χώρο κυριαρχούσαν οι φεουδαρχικές σχέσεις 
και ένα καθεστώς πολύπλευρης καταπίεσης. Bιοµηχανικές µονάδες δεν υπήρχαν, 
µε κάποια εξαίρεση τα ναυπηγεία της Σύρου και κάποιες άλλες µεταπρατικές 
εµπορικές επιχειρήσεις στα λιµάνια της Πάτρας, του Πειραιά και του Bόλου. 

TO AΓPOTIKO KINHMA THΣ ANΔPOY 



Η Άνδρος είχε προϊστορία σε εξεγέρσεις, όπως αυτές του 1819-1820. Το 1824, εν 
µέσω του απελευθερωτικού αγώνα από την κυριαρχία των Οθωµανών, το 
καθεστώς των τσιφλικιών και της άγριας εκµετάλλευσης σε βάρος των αγροτών 
και χωρικών από τους λίγους τσιφλικάδες συνεχιζόταν. Οι αγρότες ήσαν 
ανάστατοι και στα πρόθυρα εξέγερσης. Οι τσιφλικάδες κάλεσαν τον Τούρκο 
ναύαρχο Καπουδάν πασά να επέµβει, αλλά οι αγρότες εξεγέρθηκαν αµέσως και 
οι τσιφλικάδες Ντελαγραµµάτικας και Πέτας συνελήφθησαν και διαποµπεύτηκαν 
δηµοσίως. Παντού ακούγονταν τα συνθήµατα «Κάτω οι προδότες» και «Θάνατος 
στους σκυλάρχοντες». Τότε επέστρεψε στο νησί ο Σταµάτης Ψωµάς, ο οποίος 
ήταν γραµµατέας του αποπεµφθέντος επάρχου Ήβου Ρήγα, αλλά σπουδαγµένος 
στην Ευρώπη, εµφορούµενος από ριζοσπαστικές και δηµοκρατικές αρχές και 
φίλος του λαού. Εικάζεται ότι ήταν οπαδός των ιδεών του Μπαµπέφ.  
Αλλά αυτός που είχε αποκτήσει φήµη και κύρος ανάµεσα στους αγρότες της 
Άνδρου και ήταν πρωτεργάτης του αγροτικού κινήµατος του νησιού ήταν ο 
Δηµήτρης Mπαλής, ένας απλός χωρικός, ο οποίος γνώριζε λίγα γράµµατα που τα 
είχε µάθει σε ένα µοναστήρι, αλλά που ήταν αρκετά τολµηρός, έξυπνος και 
οργανωτικός νους. Mαζί µε τα δύο του αδέλφια, άρχισε να περιοδεύει τα χωριά 
του νησιού, παροτρύνοντας τους χωρικούς να εξεγερθούν εναντίον των 
τσιφλικάδων και των κοτζαµπάσηδων.  
Έτσι, ο Δηµήτρης Mπαλής συγκρότησε ένοπλο σώµα 300 περίπου χωρικών και 
άρχισε να παρενοχλεί τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι τροµοκρατήθηκαν από 
τη δράση του, αφού έκαιγε τους πύργους και τα σπίτια τους. Ήταν επηρεασµένος 
από τις ιδέες της Γαλλικής Eπανάστασης και είχε, επίσης, στο µεταξύ, συνδεθεί 
µε τον Θεόφιλο Kαΐρη, από τον οποίον απέκτησε γνώση των τότε επαναστατικών 
κινηµάτων της Eυρώπης.  
Εξέδωσε µια επαναστατική προκήρυξη προς το λαό της Άνδρου, σε δηµοτική 
γλώσσα, όπου έθετε ανοιχτά, για πρώτη φορά στα χρονικά του «ελλαδικού» 
χώρου, το ζήτηµα της κοµµουνιστικής οργάνωσης της καλλιέργειας της γης και 
της εργασίας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, γινόταν χρήση της λέξης Κοµµούνα. 
Να η προκήρυξη του Δηµήτρη Μπαλή:  

Το έθνος µας επήρε τα όπλα κατά των τυράννων του. Τετρακόσιους χρόνους 
είµεθα σκλάβοι των Οθωµανών και τώρα εγίναµεν ελεύθεροι, δώσαντες το αίµα 
µας δια την ελευθερίαν της πατρίδος. Εις όλα τα µέρη οι Γραικοί πολεµούν δια την 
ελευθερίαν των και µόνον εις τα νησιά οι κοτζαµπάσηδες δεν είδαν µε καλό µάτι 
την ανάστασιν του Γένους.  
Αυτοί είχαν πάντα το ένας τους και νιτερέσα µε τους Οθωµανούς. Μαζί µε τους 
µπέηδες και πασάδες µας καταπίεζαν, µας έπαιρναν το βιός µας, µας 
καταφρονούσαν, µας έγδυναν, µας ρουφούσαν το αίµα µας, µας τσερεµέτιζαν και 
επλούτιζαν από τον ιδρώτα µας.  
Αυτοί οι σκλιάδες θέλουν να µας σκλαβώσουν και πάλιν, καταλύοντες την 
ελληνικήν διοίκησιν και καλούντες τον Καπουδάν Πασάν να καταλάβει την νήσον 
µας. Το τι µας περιµένει αν έλθουν οι Τούρκοι το καταλαβαίνετε. Όχι µόνον θα 
χάσωµεν την ελευθερίαν µας και θ’ ατιµασθώµεν εις τα όµµατα όλων των Ελλήνων 
και Ευρωπαίων, αλλά και θα γίνωµε τρεις φορές σκλάβοι από την πριν κατάστασίν 
µας.  



Αυτό όµως δεν πρέπει να γίνει. Έχοµεν την δύναµιν να εµποδίσωµεν το κακόν, 
αλλά πρώτα πρέπει να βάλωµεν νέαν τάξιν και να ιδρύσωµεν νέον σύστηµα εις 
τον τόπον µας. Η νήσος Άνδρος είναι και αυτή δηµιούργηµα της φύσεως, καθώς 
και όλος ο κόσµος. Αλλά όταν εδηµιουργήθη ο κόσµος, δεν υπήρχαν πλούσιοι και 
πτωχοί, µεγαλοκτήµονες και κολλίγοι. Η ανισότης, η ανέχεια, η δυστυχία, είναι 
δηµιουργήµατα όχι του υπερτάτου όντος, αλλά των κρατούντων.  
Εις την αρχαίαν Ελλάδα και εις τον άλλον κόσµον και προ ολίγων χρόνων εις την 
Γαλλίαν, εχύθη πολύ αίµα δια να καταργηθούν τα προνόµια των αρχόντων και η 
ιεραρχική διατήρησις της κοινωνίας. Διατί και ηµείς κατά την παρούσαν στιγµήν να 
µην αποτινάξωµεν όχι µόνον τον ζυγόν των Τούρκων, αλλά και των αρχόντων;  
Οµιλούν διαρκώς οι τουρκοκοτζαµπάσηδες ότι έχουν δικαιώµατα επί της 
ιδιοκτησίας των και των εαυτών µας, τα οποία τάχα βγαίνουν από έγγραφα 
απαρασάλευτα. Αυτό δεν είναι σωστόν. Οι προπάτορες των αρχόντων µας ήλθον 
εις το νησί µας από άλλα µέρη ως κατακτηταί και µε τη βίαν εξουσίασαν το 
καλύτερον µέρος της γης, χωρίς να έχουν προς τούτο κανένα δικαίωµα 
περισσότερον από τους άλλους, εκτός από το δικαίωµα του ισχυροτέρου. Και 
άλλους µεν από τους εντοπίους ιδιοκτήτας και καλλιεργητάς εξόντωσαν και 
άλλους έκαµαν σκλάβους των.  
Οι σηµερινοί λοιπόν άρχοντες, απόγονοι των κατακτητών και σφετεριστών της γης 
των πατέρων µας, κανέν δικαίωµα δεν έχουν να κρατούν αυτήν δια την ιδικήν των 
ωφέλειαν και κατατυράννευσιν και λήστευσιν ηµών. Ο καιρός της ελευθερίας µας 
ήλθεν, ας αποτινάξωµεν λοιπόν τον ζυγόν και ας καταργήσωµεν τα προνόµια των 
αρχόντων µας. Όλοι οι Γραικοί θα επικροτήσουν την πράξιν µας και θα µας 
συντρέξουν εις την απόφασίν µας αυτήν.  
Ήλθεν η ώρα να καταργήσωµεν την αθλιότητα, να απαλλάξωµεν την κατάντια µας 
και να δώσωµεν το παράδειγµα και εις τους λοιπούς νησιώτας και τους άλλους 
Γραικούς οπού στενάζουν από την αγροτικήν σκλαβιάν. Η γη ανήκει εις ηµάς τους 
δουλευτάς της και όχι εις τους ολίγους τουρκάρχοντας που την νέµονται µε το 
δικαίωµα του ισχυροτέρου το οποίον απέκτησαν από τους Φράγκους και τους 
Οθωµανούς κατακτητάς. Ο εθνικός αγών µας δια να πάρει ουσιαστικήν σηµασίαν 
πρέπει να ολοκληρωθεί µε την κατάργησιν κάθε προνοµίου και κάθε δικαιώµατος 
τα οποία υποβιβάζουν την πλειονότητα των γεωργών εις την κατάστασιν του 
δούλου. Η ένωσις φέρει την δύναµιν και θα µας δώσει την εξουσίαν να 
εκτελέσωµεν την απόφασίν µας.  
Η κοινοκτηµοσύνη δεν είναι ζορµπαλίκι, αλλά έργον δικαιοσύνης. Πρέπει να 
παύσωµεν να είµεθα κολλιγάδες, όπως επαύσαµεν να είµεθα ραγιάδες. Θα 
δουλεύωµεν εις το εξής τα φέουδα όλοι µαζί και θα απολαµβάνει τον καρπόν των 
η κοµµούνα µας και θα γίνεται δικαία µοιρασιά της σοδειάς εις όλους τους 
δουλευτάδες, ανάλογα µε τον κόπον και την δούλευσίν τους.  
Δι’ όλα αυτά θα γίνει σύναξις εις την Μεσαριάν, δια να λάβωµεν από κοινού 
αποφάσεις. Το φέρσιµό µας αυτό θα µας κάνει πρωτολάτας εις τον δίκαιον αγώνα 
όλων των κολλίγων και θα γίνει άκουσµα εις όλα τα µέρη της πατρίδος και εις 
όλον τον κόσµον και παντού θα µας επαινέσουν και θα µας δώσουν δίκαιο.  

Ο Δηµήτρης Μπαλής συγκάλεσε µεγάλη λαϊκή συνέλευση στη Μεσαριά, η οποία, 
όχι µόνο συµφώνησε µε την εξέγερση, αλλά και πήρε µια σειρά σηµαντικών 



αποφάσεων, σύµφωνα µε τις οποίες καταλύθηκε µια και καλή το φεουδαρχικό 
καθεστώς και ανακηρύχθηκε λαοκρατικό σύστηµα. Οι πυρπολήσεις των πύργων 
και των σπιτιών των αρχόντων συνεχίστηκαν, ενώ αρκετοί γαιοκτήµονες 
συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν και µερικοί εκτελέστηκαν.  
Οι άρχοντες και οι πλούσιοι του νησιού για να αντιµετωπίσουν τον Δηµήτρη 
Mπαλή, κάλεσαν τον τότε αρµοστή των νησιών του Aιγαίου, Kωνσταντίνο 
Mεταξά, ο οποίος µε ένα πολεµικό πλοίο και σώµα στρατού κατέστειλε το κίνηµα. 
O Δηµήτρης Mπαλής δεν κρύφτηκε, αλλά παραδόθηκε. Κατά µερικούς, 
συνελήφθη στην Tήνο όπου είχε διαφύγει. Όταν δικάστηκε αργότερα στο 
Nαύπλιο, κατά τη διάρκεια της απολογίας του εξιστόρησε πώς και γιατί 
συγκρότησε το ένοπλο σώµα και προχώρησε στις δραστηριότητές του. Tελικά, το 
δικαστήριο τον αθώωσε από όλες τις κατηγορίες.  
Οι ιδέες του Δηµήτρη Mπαλή, όµως, παρά την καταστολή του κινήµατός του και 
την άγρια τροµοκρατία που ακολούθησε, ρίζωσαν, και οι χωρικοί συνέχισαν τη 
δράση τους. Το 1828, αγρότες επιτέθηκαν σε άρχοντες στο χωριό Kόθρι, 
αρνούµενοι να πληρώσουν τους φόρους. Ο απεσταλµένος της κυβέρνησης, 
Δηµήτριος Kαροτυνόπουλος, ξυλοκοπήθηκε. Το χρόνο αυτό, οι αγρότες 
προέβαιναν σποραδικά σε αυτού του είδους την αντίσταση, συγκροτώντας ένα 
κίνηµα το οποίο διήρκεσε αρκετό χρονικό διάστηµα.  
Το 1836 σηµειώθηκαν µερικές ακόµα βίαιες ενέργειες, όπως η δολοφονία του 
τοκογλύφου Aθανασίου Πολίτη, από άγνωστους αγρότες. Ο Aθ. Πολίτης είχε 
τυπώσει πλαστά οµόλογα παρουσιάζοντας εκατοντάδες αγρότες ως χρεοφειλέτες 
του, απειλώντας να βγάλει σε πλειστηριασµό τα κτήµατά τους. Οι αγρότες 
εξεγέρθηκαν και µε τσεκούρια, µπαλτάδες, παλούκια και αξίνες, κατέβηκαν στη 
Xώρα αγριεµένοι. Eπιτέθηκαν στον Πολίτη και τον συµβολαιογράφο Xαλά, τους 
οποίους σκότωσαν και έκαψαν τα σπίτια τους. Οι αγρότες κατευθύνθηκαν τότε 
εναντίον των σπιτιών και άλλων τοκογλύφων και τσιφλικάδων, αλλά κατέφθασαν 
στρατιωτικές ενισχύσεις από τη Σύρο που κατέλαβαν την Άνδρο. Άρχισαν 
συλλήψεις, αλλά µπροστά στην αποφασιστικότητα των αγροτών ολόκληρη η 
επιχείρηση τροµοκρατίας του κράτους έπεσε στο κενό. 

OI ΣTAΣEIΣ TΩN AΓPOTΩN KAI TOY ΛAOY THΣ KEΦAΛONIAΣ 

Eκείνη την εποχή αρκετοί ήταν οι πλούσιοι και οι µορφωµένοι Έλληνες του 
εξωτερικού που επέστρεφαν στον «ελλαδικό» χώρο. Έτσι συνέβη και µε την 
Κεφαλονιά (αν και αυτή δεν αποτελούσε ακόµα τότε µέρος του «ελλαδικού» 
χώρου), όπου το 1833 υπήρχε ένας σηµαντικός αριθµός νέων στο νησί, οι οποίοι 
είχαν επιστρέψει από διάφορες χώρες της Eυρώπης, όπου σπούδασαν, αλλά και 
επηρεάσθηκαν, ταυτόχρονα, από τις επαναστατικές ιδέες της εποχής. Oι 
περισσότεροι άρχισαν να παροτρύνουν το λαό να ξεσηκωθεί ενάντια στην 
αγγλική κατοχή.  
Έτσι, βρισκόµαστε στις 2 Φλεβάρη 1833, που ήταν µέρα εκλογών για την 
ανάδειξη τοπικής διοίκησης. Σε συγκέντρωση στην πλατεία Aργοστολίου, ο 
κόσµος άρχισε να πετάει λεµόνια στον Γεώργιο Xοϊδά, εκπρόσωπο της ντόπιας 
πλουτοκρατίας. Oι εκλογές αναβλήθηκαν για τις 11 Φλεβάρη, αλλά οι 
διαδηλώσεις και οι ταραχές συνεχίσθηκαν και η αγγλική αστυνοµία άρχισε τις 



συλλήψεις. Tότε έγινε µια αυθόρµητη συγκέντρωση µπροστά στο κτίριο της 
αστυνοµίας, όπου κάποιος νέος τότε επαναστάτης, ο Bασίλης Πηνιατώρος, 
παρότρυνε τον κόσµο να επιτεθεί στο κτίριο αφού και αρκετοί από το πλήθος 
ήταν οπλισµένοι.  
O Άγγλος διοικητής, Kόνιερ, διέταξε τον αστυνόµο, A. Bαλσαµάκη, να 
αποφυλακίσει όλους όσους είχαν συλληφθεί τις προηγούµενες µέρες. O κόσµος 
ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να επιτεθεί στα σπίτια των αρχόντων.  
O Kόνιερ τότε ζήτησε στρατιωτική ενίσχυση από την Kέρκυρα, ενώ άρχισε να 
εξετάζει διάφορα τεχνάσµατα για να καταστείλει την εξέγερση. Έβαλε, λοιπόν, 
έναν Άγγλο έµπορο, τον Tζορτζ Στίβενς, να γίνει φίλος των αγροτών, ενώ στο 
σχέδιο µυήθηκε ο έπαρχος του νησιού, Δ. Δέτσιµας, όπως και αρκετοί έµποροι 
και τοκογλύφοι. Aυτοί έβαλαν ανθρώπους να πείσουν τους αγρότες να κατέβουν 
οπλισµένοι στο Aργοστόλι την ηµέρα των εκλογών, µε τη δικαιολογία, ότι οι 
Άγγλοι δεν θα τους άφηναν να ψηφίσουν. Στις 11 Φλεβάρη, λοιπόν, οι αγρότες 
κατέβηκαν στην πόλη, αλλά γρήγορα κατάλαβαν την παγίδα, αφού πάνοπλοι 
Άγγλοι στρατιώτες είχαν καταλάβει την πλατεία και τους γύρω δρόµους. 
Έστρεψαν τα όπλα τότε ενάντια στους Άγγλους, οι οποίοι τα έχασαν και δεν 
αντέδρασαν. Tα δικαστήρια, όπου θα γίνονταν οι εκλογές, καταστράφηκαν 
ολοσχερώς, ενώ πραγµατοποιήθηκαν επιθέσεις και σε σπίτια αρχόντων.  
Tο απόγευµα της ίδιας µέρας κηρύχθηκε στρατιωτικός νόµος και οι πρωτεργάτες 
της εξέγερσης άρχισαν να κρύβονται, οι συγκρούσεις, όµως, στους δρόµους 
συνεχίσθηκαν µέχρι αργά τη νύχτα. Tα ίδια έγιναν και στο Ληξούρι, όταν ο λαός 
έµαθε τι γινόταν στο Aργοστόλι. Eκεί υποδέχθηκαν τους υποψήφιους των 
εκλογών µε λεµόνια και πέτρες. Tην άλλη µέρα άρχισε η τροµοκρατία µε 
συλλήψεις, φυλακίσεις και άµεση σύσταση Kακουργιοδικείου.  
Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες του νησιού περίµεναν µια νέα ευκαιρία για να 
εξεγερθούν και πάλι. 
  
H ΣTAΣH ΣTO KENTPIKO ΣXOΛEIO THΣ AIΓINAΣ 

ΣΤο Kεντρικό Σχολείο Aίγινας -δηµιούργηµα του τότε πρωθυπουργού Iωάννη 
Kαποδίστρια- φοιτούσαν νέοι οι οποίοι γίνονταν δάσκαλοι και στέλνονταν έπειτα 
σε άλλα σχολεία της χώρας για να διδάξουν. Η φοίτηση διαρκούσε µόνο τέσσερις 
µήνες. Διευθυντής του σχολείου ήταν ο φιλόδοξος και αργότερα πολιτικός 
Aνδρέας Mουστοξύδης. Η εκπαίδευση στηριζόταν στο σύστηµα διδασκαλίας 
Λάνκαστερ του 18ου αιώνα, σύµφωνα µε το οποίο οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 
σπουδαστές δίδασκαν τους µικρότερους. Ένα σύστηµα απαρχαιωµένο που 
έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην εξέγερση των σπουδαστών, οι περισσότεροι των 
οποίων είχαν επηρεασθεί από τις επαναστατικές ιδέες της Eυρώπης.  
Στις 9 Ιανουαρίου 1831, οι σπουδαστές ξεσηκώθηκαν µε την κυκλοφορία 
προκήρυξης, στην οποία διατύπωναν µερικά αιτήµατα, όπως την ανάκληση των 
καθηγητών Γαλλικών και Μαθηµατικών για άσχηµη συµπεριφορά απέναντί τους, 
τη διδασκαλία των ιδεών του Γ. Γενναδίου για το δηµοκρατικό πνεύµα και τον 
τερµατισµό της αντιδραστικής, όπως την χαρακτήριζαν, στάσης του Kαποδίστρια 
και των συµβούλων του στο εκπαιδευτικό ζήτηµα της χώρας.  



Η διεύθυνση του σχολείου, όµως, χρησιµοποίησε ως αφορµή τη συµπλοκή 
κάποιων σπουδαστών µε έναν καθηγητή και έναν τυπογράφο, τις ίδιες µέρες, για 
να οργανώσει την άµεση καταστολή της στάσης. Οι σπουδαστές αρνήθηκαν να 
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα µέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά τους. Όµως 
ο Α. Μουστοξύδης κάλεσε την αστυνοµία, η οποία παρέπεµψε την υπόθεση στον 
τοπικό ειρηνοδίκη και αυτός κάλεσε τους σπουδαστές να απολογηθούν.  
Αλλά τα επεισόδια και η ένταση δεν σταµάτησαν εκεί. Συγκροτήθηκε µια 
επιτροπή από καθηγητές του σχολείου και τον διοικητή του νησιού, η οποία 
κράτησε αρκετά σκληρή στάση απέναντι στους σπουδαστές.  
Σύµφωνα µε την απόφαση της επιτροπής, από τους 80 περίπου σπουδαστές του 
σχολείου επτά (οι Δηµήτριος Κριεζής, Νικόλαος Μονόπολις, Θεοδόσιος Χάµπας, 
Δηµήτριος Βαϊτάνης, Στέφανος Πραγµατευτάκης, Ιωάννης Πριµµηκηρίου και 
Ιωάννης Δαµιανού) ήταν αυτοί οι οποίοι εισέπραξαν το τίµηµα της καταστολής, 
αφού αποβλήθηκαν από όλα τα σχολεία της χώρας, ενώ η αστυνοµία διατάχθηκε 
να τους απελάσει και από το νησί.  
Πριν απελαθούν, συνέταξαν µια επιστολή στην οποία διαµαρτύρονταν για την 
απόφαση της επιτροπής σε βάρος τους. Η επιστολή δηµοσιεύτηκε την 1η 
Φεβρουαρίου 1831 στην τοπική εφηµερίδα «Aιγιναία» και προκάλεσε σάλο. Στην 
ίδια εφηµερίδα, δηµοσιεύτηκε και ένα µακροσκελές αξιόλογο άρθρο για την 
άσχηµη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η παιδεία εκείνη την εποχή και για την 
«ωµότητα και τα ανήθικα µέτρα» της διεύθυνσης του σχολείου, εναντίον των 
σπουδαστών καθώς και ένας λίβελος εναντίον του Aνδρέα Mουστοξύδη.  
Το δε µίσος των σπουδαστών του Kεντρικού Σχολείου για τον Iωάννη 
Kαποδίστρια ήταν τόσο µεγάλο, που όταν δολοφονήθηκε, οργάνωσαν 
πανηγυρική εορτή στην οποία έψαλαν µεταξύ άλλων τον «Θούριο για τον 
Aρµόδιο και τον Aριστογείτωνα».  

ΝΕΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣTHΝ KEΦAΛONIA 

Το 1833 σηµειώθηκε αγροτική στάση και αναταραχή στην Κεφαλονιά. Στο νησί 
είχε εκείνη την εποχή επιστρέψει σηµαντικός αριθµός νέων από διάφορες χώρες 
της Eυρώπης όπου σπούδασαν και επηρεάσθηκαν από τις επαναστατικές ιδέες 
της εποχής. Με την άφιξη των περισσοτέρων, άρχισαν παροτρύνσεις στο λαό να 
ξεσηκωθεί εναντίον της αγγλικής κατοχής.  
Στις 2 Φεβρουαρίου 1833 διεξάγονταν εκλογές για την ανάδειξη τοπικής 
διοίκησης. Σε συγκέντρωση στην πλατεία Aργοστολίου, κόσµος άρχισε να πετάει 
λεµόνια στον οµιλητή Γεώργιο Xοϊδά, εκπρόσωπο της ντόπιας πλουτοκρατίας. Οι 
εκλογές αναβλήθηκαν για τις 11 Φεβρουαρίου, αλλά οι διαδηλώσεις και οι 
ταραχές συνεχίσθηκαν και η αγγλική αστυνοµία άρχισε τις συλλήψεις. Έγινε 
αυθόρµητη συγκέντρωση µπροστά στο κτίριο της αστυνοµίας, όπου ο 
επαναστάτης Bασίλης Πηνιατώρος, παρότρυνε τον κόσµο να επιτεθεί στο κτίριο, 
αφού και αρκετοί από το πλήθος ήταν οπλισµένοι. Υποχωρώντας, ο Άγγλος 
διοικητής, Kόνιερ, διέταξε τον αστυνόµο A. Bαλσαµάκη, να αποφυλακίσει όλους 
όσους είχαν συλληφθεί τις προηγούµενες µέρες. Ο κόσµος ενθουσιάστηκε και 
αποφάσισε να επιτεθεί στα σπίτια των αρχόντων.  



Ο Kόνιερ τότε ζήτησε στρατιωτική ενίσχυση από την Kέρκυρα, ενώ άρχισε να 
εξετάζει διάφορα τεχνάσµατα για να καταστείλει την εξέγερση. Έβαλε, λοιπόν, 
έναν Άγγλο έµπορο, τον Tζορτζ Στίβενς, να γίνει φίλος των αγροτών, ενώ στο 
σχέδιο µυήθηκε ο έπαρχος του νησιού Δ. Δέτσιµας, όπως και αρκετοί έµποροι και 
τοκογλύφοι, βάζοντας ανθρώπους να πείσουν τους αγρότες να κατέβουν 
οπλισµένοι στο Aργοστόλι την ηµέρα των εκλογών, µε τη δικαιολογία ότι οι Άγγλοι 
δεν θα τους άφηναν να ψηφίσουν. Έτσι, στις 11 Φεβρουαρίου οι αγρότες 
κατέβηκαν στην πόλη, αλλά γρήγορα κατάλαβαν την παγίδα, αφού πάνοπλοι 
Άγγλοι στρατιώτες είχαν καταλάβει την πλατεία και τους γύρω δρόµους. 
Έστρεψαν τότε γρήγορα τα όπλα εναντίον των Άγγλων οι οποίοι τα έχασαν και 
δεν αντέδρασαν. Τα δε δικαστήρια όπου θα γίνονταν οι εκλογές καταστράφηκαν 
ολοσχερώς, ενώ πραγµατοποιήθηκαν επιθέσεις και σε σπίτια αρχόντων.  
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, κηρύχθηκε στρατιωτικός νόµος, οι πρωτεργάτες 
της εξέγερσης άρχισαν να κρύβονται, αλλά οι συγκρούσεις στους δρόµους 
συνεχίσθηκαν µέχρι αργά τη νύχτα.  
Οι ίδιες σκηνές εκτυλίχθηκαν και στο Ληξούρι, όταν ο λαός έµαθε τα γεγονότα στο 
Aργοστόλι. Εκεί υποδέχθηκαν τους υποψήφιους των εκλογών µε λεµόνια και 
πέτρες. Την άλλη ηµέρα άρχισε η τροµοκρατία µε συλλήψεις, φυλακίσεις και 
σύσταση Κακουργιοδικείου.  

H EΞEΓEPΣH TΩN AΓPOTΩN THΣ THNOY 

Στα τέλη Aυγούστου 1833 οι κάτοικοι ορισµένων χωριών της Tήνου αρνήθηκαν 
να πληρώσουν τους φόρους για τα οπωροφόρα δέντρα και τα ζώα τους. Ένας 
αγρότης, µάλιστα, ο Γεώργιος Γκιµπόνης, µε µερικούς φίλους του, περιόδευσε 
αρκετά χωριά, παροτρύνοντας τον κόσµο να επαναστατήσει.  
Όταν ο Γκιµπόνης βρισκόταν στο χωριό Kαρδιανή, ο έπαρχος του νησιού έστειλε 
στρατιωτικό απόσπασµα να τον συλλάβει, αλλά µε τη βοήθεια κάποιων 
δηµογερόντων, φυγαδεύτηκε στο χωριό Πύργος, απ’ όπου εξόρµησε, µιλώντας 
και παροτρύνοντας, σε άλλα χωριά του νησιού και έτσι στις 29 Aυγούστου 1833, 
περίπου 1.200 οπλισµένοι αγρότες, µε άγριες διαθέσεις, κατέλαβαν την πόλη της 
Tήνου. Έδωσαν µάχη µε το στρατό, αλλά το βράδυ της ίδιας µέρας, µετά από 
υποσχέσεις των αρχών, διαλύθηκαν.  

H ΣTAΣH ΣTHN EYBOIA 

Kατά τις αρχές του 1834 οι κάτοικοι του χωριού Λίµνη της βόρειας Eύβοιας 
ξεσηκώθηκαν, καθαίρεσαν τους δηµογέροντες -οι οποίοι αντιπροσώπευαν την 
πολιτική εξουσία- και τους αντικατέστησαν µε άλλους, δικής τους προτίµησης, 
ανακλητούς εκπροσώπους.  
Έδιωξαν, επίσης, µε βίαιο τρόπο τους στρατοχωροφύλακες από το χωριό, 
κυνήγησαν τους κρατικούς υπαλλήλους και επιτέθηκαν στα κρατικά κτίρια, απ’ τα 
οποία κατέβασαν όλα τα κρατικά έγγραφα στο κέντρο του χωριού και τους έβαλαν 
φωτιά.  

H EΞEΓEPΣH THΣ MANHΣ 



Aφορµή για την εξέγερση αυτή αποτέλεσε ο νόµος του Όθωνα, που προέβλεπε 
την ανακατασκευή ή και το γκρέµισµα των περίπου 800 πύργων της περιοχής 
της Mάνης, αλλά και ένας άλλος νόµος, που προέβλεπε την άρση του 
δικαιώµατος οπλοφορίας για τους κατοίκους.  
H εξέγερση, η οποία, αρχικά, εκδηλώθηκε ως µια απλή στάση, πήρε γρήγορα 
διαστάσεις κοινωνικής εξέγερσης ενάντια στην τυραννία του καθεστώτος του 
Όθωνα. Tο Φλεβάρη του 1834 στάλθηκε στη Mάνη από την κυβέρνηση ο 
λοχαγός, M. Φέντερ, µε στρατό και χρήµατα, για να εφαρµόσει τους νόµους 
αυτούς. Όταν ο έπαρχος γνωστοποίησε στα χωριά τις αποφάσεις αυτές, οι 
κάτοικοι, όχι µόνο αρνήθηκαν να συµπράξουν, αλλά εκδήλωσαν και εξεγερτικές 
διαθέσεις. Στις 20 Aπρίλη 1834, περίπου 25 οπλισµένοι αγρότες από τα χωριά 
Λάγια και Mαλεύρι, έστησαν ενέδρα στον έπαρχο Γυθείου και στη συνοδεία του, 
χωρίς, όµως, επιτυχία, ενώ το ίδιο έγινε και ενάντια στον έπαρχο Oιτύλου.  
Tέσσερις µέρες αργότερα, περίπου 200 οπλισµένοι χωρικοί κατέλαβαν την 
Tσίµοβα (Aερόπολη), κατέλυσαν τις τοπικές αρχές και εµπόδισαν την 
ανακατασκευή των πύργων. O M. Φέντερ έστειλε δύο λόχους για να τους 
αντιµετωπίσει, αλλά οι αγρότες, αφού τους άφησαν να µπουν στην πόλη, τους 
επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, συλλαµβάνοντας 36 
στρατιώτες ως οµήρους. Tην άλλη µέρα κινήθηκαν ενάντια στους εξεγερµένους 
τέσσερα τάγµατα, αλλά στη µάχη που ακολούθησε, οι αγρότες που, στο µεταξύ, 
είχαν διπλασιασθεί, νίκησαν. Tότε η κυβέρνηση έστειλε 6.000 στρατιώτες, 
Bαυαρούς και Έλληνες, έφιππη χωροφυλακή και ορεινό πυροβολικό. Σε όλες, 
όµως, τις µάχες που ακολούθησαν, ο στρατός ηττήθηκε, εκτός από τη µάχη στο 
Aσλάν Aγά, όπου οι στρατιώτες έκαψαν, λεηλάτησαν, βίασαν και συνέλαβαν 400 
χωρικούς.  
H κυβέρνηση πανικόβλητη, διέταξε την υποχώρηση του στρατού και 
προσπάθησε να δελεάσει τους εξεγερµένους µε την πειθώ και το χρήµα. Aυτοί, 
όµως, συνέχισαν τις επιθέσεις τους ενάντια στο στρατό και σηµείωσαν και νέες 
νίκες σε µάχες στα χωριά Zυγός, Aνδρουβίτσα και Σταυροπηγή. Έφτασαν τότε 
µεγαλύτερες δυνάµεις στρατού. Oι εξεγερµένοι χωρικοί ηττήθηκαν αυτή τη φορά 
από ένα στρατό, ο οποίος ήταν πολυαριθµότερος και καλύτερα εξοπλισµένος.  
Nα σηµειωθεί ότι, η πλειοψηφία του κατώτερου κλήρου ήταν µε το µέρος των 
εξεγερµένων και αρκετοί ήταν εκείνοι οι παπάδες, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της 
εξέγερσης, έκαναν κηρύγµατα ενάντια στην Oθωνική εξουσία και κυριαρχία.  

H EΞEΓEPΣH ENANTIA ΣTON OΘΩNA ΣTH MEΣΣHNIA KAI ΤΗΝ APKAΔIA 

Ωστόσο, η πρώτη καλά οργανωµένη ένοπλη εξέγερση εναντίον του Όθωνα και 
του θεσµού της βασιλείας σηµειώθηκε στη Μεσσηνία και Αρκαδία. Yπήρξε 
µάλιστα σχέδιο ταυτόχρονης εξέγερσης της Πελοποννήσου, της Pούµελης και 
των νησιών Ύδρας και Σπετσών. Αυτό, όµως, δεν έγινε γιατί ανακλήθηκαν στη 
Βαυαρία δύο από τα µέλη της τριµελούς αντιβασιλείας και η εξουσία πέρασε στον 
Άρµανσµπεργκ, ενώ ένας άλλος λόγος ήταν ότι σε κάποιες περιοχές της Στερεάς 
επιβλήθηκε στρατιωτικός νόµος από την κυβέρνηση Kωλέττη.  



Παρ’ όλα αυτά, η εξέγερση άρχισε στις 27 Iουλίου 1834 από το χωριό Mπέλεσι, 
µε πρωτεργάτη τον πρώην οπλαρχηγό της επανάστασης του 1821 Aσηµάκη 
Σεργιόπουλο. Οι εξεγερµένοι πέρασαν από αρκετά χωριά στα οποία κατέλυσαν 
τις τοπικές αρχές, ενώ ενώθηκαν µαζί τους αρκετοί οπλισµένοι χωρικοί. Ο 
Kόλλιας Πλαπούτας, µε οµάδες ενόπλων χωρικών, σε µάχη στα χωριά του 
Aλφειού, νίκησε τους χωροφύλακες και κατευθύνθηκε προς την Aνδρίτσαινα, 
όπου ενώθηκε µε το σώµα του αδελφού του Mήτρου Πλαπούτα και του Nικήτα 
Zερµπίνη, ανιψιού του Θεόδωρου Kολοκοτρώνη. Εκεί κάλεσαν τους κατοίκους 
της Aνδρίτσαινας να ενωθούν µαζί τους.  
Στις 29 Iουλίου, ο έπαρχος Oλυµπίας Λ. Kρεστενίτης, ανέφερε στον νοµάρχη 
Mεσσηνίας Δ. Xρηστίδη, ότι σε ολόκληρη την επαρχία έχουν συλληφθεί οι 
κρατικοί υπάλληλοι και έχουν καταλυθεί οι αρχές. Το ίδιο βράδυ, ένοπλοι αγρότες 
από τα χωριά Σουλιµοχώρια και Ψάρι, µπήκαν κρυφά στην Kυπαρισσία και 
κρύφτηκαν σε σπίτια συνεργατών τους. Ταυτόχρονα, άλλοι οπλισµένοι αγρότες 
κατέλαβαν το φρούριο της πόλης και την άλλη ηµέρα όλοι µαζί ενώθηκαν µε το 
σώµα του πρώην οπλαρχηγού της επανάστασης του 1821 Kρίτσαλη και 
επιτέθηκαν στο κτίριο της Νοµαρχίας και στο σπίτι του βασιλικού εφόρου.  
Στις 31 Iουλίου, ο νοµάρχης, ο διευθυντής της Νοµαρχίας και ο βασιλικός έφορος 
οδηγήθηκαν στο χωριό του Kρίτσαλη Ψάρι, ως όµηροι και έµειναν εκεί µέχρι τις 
11 Aυγούστου. Στην Kυπαρισσία, οι εξεγερµένοι κατήργησαν όλα τα κρατικά 
όργανα αντικαθιστώντας τα µε µια άµεσα ανακλητή επιτροπή.  
Οι δε πρώην οπλαρχηγοί Mητροπέτροβας και A. Tσαµαλής, εξεγέρθηκαν στο 
χωριό Γαράντζα της επαρχίας Aνδρούσας Mεσσηνίας. Πέρασαν από διάφορα 
χωριά και κάλεσαν τους χωρικούς να συµµετάσχουν στην εξέγερση. Παντού τους 
υποδέχονταν µε ενθουσιασµό. Kατέλαβαν την Aνδρούσα χωρίς µάχη και 
λεηλάτησαν το σπίτι του τοπικού ειρηνοδίκη, ο οποίος κατόρθωσε να διαφύγει. 
Στο Aσλάν Aγά οι κάτοικοι, αρχικά, δεν δέχθηκαν τους εξεγερµένους, αλλά 
κατόπιν άλλαξαν γνώµη και έδιωξαν τη στρατιωτική δύναµη που στάθµευε εκεί.  
Το ίδιο έγινε και στο Nησσίο, στις 2 Aυγούστου. Δύναµη 300 στρατιωτών 
πολιόρκησαν τη Δερµπούνη, αλλά όταν έµαθαν ότι έρχονται οι εξεγερµένοι, οι 
περισσότεροι από αυτούς στράφηκαν εναντίον των ανωτέρων τους και πέρασαν 
µε το µέρος της εξέγερσης.  
Στο µεταξύ, ο Mητροπέτροβας είχε ξεσηκώσει όλα τα χωριά της Μεσσηνιακής 
πεδιάδας και σχεδίαζε να επιτεθεί στην Kαλαµάτα. Άλλαξε, όµως, γνώµη και 
επιτέθηκε στην Aνδρίτσαινα όπου συνέλαβε το µοίραρχο και κατέλαβε την πόλη. 
Προχώρησε µε επιτυχία στα χωριά των επαρχιών Γορτυνίας και Oλυµπίας. Στις 2 
Aυγούστου, κατέλαβε το Λεοντάρι και τη Mεγαλόπολη χωρίς µάχη.  
Στις 4 Aυγούστου, οι κάτοικοι της Δηµητσάνας έπαψαν να υπακούουν στο 
στρατό, όταν οι επικεφαλείς του απαίτησαν να οργανωθεί η άµυνα της πόλης 
εναντίον των εξεγερµένων και τα κρατικά όργανα κυνηγηµένα αναγκάστηκαν να 
καταφύγουν στην Tρίπολη. Σχεδιαζόταν επίθεση και εναντίον της Tρίπολης, αλλά 
καθυστέρησε, παρά το ότι είχαν καταληφθεί όλα τα γύρω χωριά.  
Στις 7 Aυγούστου, ο στρατηγός Σµαλτς, µε 2.000 στρατιώτες, επιτέθηκε στους 
εξεγερµένους και τους απώθησε. Σε όλες τις µάχες που ακολούθησαν οι 
εξεγερµένοι ηττήθηκαν. Οι πρωτεργάτες της εξέγερσης επικηρύχθηκαν αντί του 
ποσού των 30.000 δραχµών ο καθένας. Aποφασίσθηκε, επίσης, ο αφοπλισµός 



των κατοίκων όσων χωριών πήραν µέρος στην εξέγερση, ενώ το Aσλάν Aγά 
πυρπολήθηκε.  
Oι Kρίτσαλης, Tσαµαλής και Mητροπέτροβας συνελήφθησαν και καταδικάσθηκαν 
σε θάνατο. Οι δύο πρώτοι εκτελέσθηκαν δύο ώρες µετά την απόφαση του 
δικαστηρίου, ενώ η ποινή του τρίτου µετατράπηκε σε ισόβια λόγω γήρατος. Άλλοι 
συλληφθέντες καταδικάσθηκαν σε πολύχρονες φυλακίσε ις , αλλά 
απελευθερώθηκαν µε χάρη όταν ενηλικιώθηκε ο Όθωνας.  
Ωστόσο, οι αντιστάσεις στην Πελοπόννησο συνεχίσθηκαν. Τον Δεκέµβριο του 
1835, οι κάτοικοι του Ίσαρι και άλλων χωριών της Mεγαλόπολης, αρνήθηκαν να 
πληρώσουν φόρους και έδιωξαν τους κρατικούς εισπράκτορες.  
Oγδόντα ένας βοσκοί στην επαρχία Mεθώνης επιτέθηκαν σε κυβερνητικούς 
υπαλλήλους, ενώ αφόπλισαν και συνέλαβαν δύο στρατιώτες αποσπάσµατος που 
έσπευσε να τους συλλάβει ως οµήρους.  
Tον Iούλιο του 1836, αρκετοί χωρικοί των Δήµων Διλιµενείας και Aσωπού 
αρνήθηκαν να πληρώσουν τους φόρους και έδιωξαν µε τη βία τους 
φοροεισπράκτορες, παίρνοντάς τους µάλιστα και όσα χρήµατα είχαν µαζί τους. 
Έπειτα οχυρώθηκαν σε έναν πύργο για να αντιµετωπίσουν την κυβερνητική 
στρατιωτική δύναµη που στάλθηκε εναντίον τους.  

H EΞEΓEPΣH ΣTHN AITΩΛOAKAPNANIA 

Αλλά και η Αιτωλοακαρνανία προχώρησε σε εξέγερση, η οποία ήταν, µάλλον, το 
αποκορύφωµα αλυσιδωτών επαναστατικών γεγονότων, όπως η στάση των 
κατοίκων ορισµένων ορεινών χωριών του Mεσολογγίου οι οποίοι αρνήθηκαν να 
καταµετρηθούν τα κοπάδια τους από τους κρατικούς υπαλλήλους και η εκδίωξη 
των δεύτερων, η στάση των κατοίκων του Στρέζοβα, οι οποίοι επιτέθηκαν µε 
όπλα και πέτρες στους κρατικούς υπαλλήλους, ενώ τραυµάτισαν και δύο 
στρατιώτες και η στάση των κατοίκων των χωριών Kαρκιανά και Kαλύβια 
εναντίον των κρατικών υπαλλήλων, από τους οποίους αφαίρεσαν 3.000 δραχµές.  
Αλλά η κυριότερη αφορµή της εξέγερσης ήταν ο νόµος για την προικοδότηση, 
σύµφωνα µε τον οποίο κάθε αγωνιστής του 1821 είχε το δικαίωµα να αποκτήσει 
ένα κοµµάτι γης ως ανταµοιβή για τις υπηρεσίες του. Ο νόµος δηµιουργούσε τις 
προϋποθέσεις δηµιουργίας ενός κράτους αποτελούµενου από µικρούς και 
ανεξάρτητους ιδιοκτήτες, κάτι που θα ενδυνάµωνε την ισχύ της βασιλείας 
απέναντι στους πολιτικούς της αντιπάλους. Αλλά επειδή το Σχέδιο Νόµου 
προέβλεπε τη δωρεάν παραχώρηση στο κράτος της γης των αγροτών, οι 
τελευταίοι και οι κάτοικοι των χωριών ξεσηκώθηκαν. Στην υπόθεση αυτή, όµως, 
έπαιξαν ρόλο και κάποιες µικροπαραταξιακές επιδιώξεις, αλλά αυτό που έχει 
σηµασία είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας της εξέγερσης. Η εθνοφυλακή, η οποία 
είχε στο µεταξύ συγκροτηθεί από τον Άρµανσµπεργκ, ταυτόχρονα µε το στρατό, 
λυµαινόταν την ύπαιθρο.  
Έτσι, διάφορες οµάδες δυσαρεστηµένων από τους νόµους και την εξουσία της 
βαυαροκρατίας, µετεξελίχθηκαν σε ένοπλες οµάδες και αντάρτικα σώµατα στα 
βουνά, τους ονοµαστούς ληστές. Τον Iούνιο του 1835, στο Σκαλί 70 τέτοιοι ληστές 
ορκίσθηκαν να επιτεθούν στο Mεσολόγγι. Έφτασαν, όµως, µόνο µέχρι τα τείχη 
της πόλης και σε µάχη που ακολούθησε σκοτώθηκε ο Bαυαρός λοχαγός Kράους. 



Άλλοι ένοπλοι κατέλαβαν τις Θερµοπύλες και λήστευαν τους διερχόµενους 
πλούσιους.  
Eπίσης, στα χωριά Γιαννιτσού και Aσβέστης 250 ληστές νίκησαν σε µάχη 
στρατιωτικό σώµα. Aλλά η εξέγερση είχε ξεκινήσει στην πραγµατικότητα πολύ 
νωρίτερα.  
Στις 3 Φεβρουαρίου 1835, ο Δήµος Tσέλιος µε 100 ενόπλους, κατέλαβε τα χωριά 
Aστακός και Mύτικας όπου κατέλυσε τις τοπικές αρχές. Kατόπιν, κατευθύνθηκε 
στο Δραγαµέσιο, αλλά απέτυχε να επαναλάβει τα όσα έκανε πριν. Στο Aγιοβίτσι, 
όµως, συναντήθηκε µε τους N. Zέρβα και Γ. Mαλάµο και στις 6 Φεβρουαρίου 
ξεκίνησαν για να επιτεθούν στο Mεσολόγγι.  
Tην επόµενη ηµέρα, ο Kαινούργιος και ο Π. Tσερπεζής κατέλαβαν το Bοχώρι και 
το Γαλατά. Στις 9 Φεβρουαρίου, οι ένοπλοι των Zέρβα, Mαλάµου και Kαινούργιου 
επιτέθηκαν στο Mεσολόγγι. Στη µάχη, όµως, µε τη στρατιωτική φρουρά 
ηττήθηκαν. Στο µεταξύ, στις 6 του µήνα, ο Γ. Πεσλής είχε ξεσηκώσει το Σοβολάκο 
και τον Άγιο Bλάσσιο, όπου εκδηλώθηκε επίθεση στον τοπικό στρατώνα της 
χωροφυλακής και καλέστηκε ο λαός σε εξέγερση. Στις 11 Φεβρουαρίου, ο Zέρβας 
κατέλαβε τη Γουριά και σχεδίαζε να επιτεθεί στο Aιτωλικό και στις 17 του ίδιου 
µήνα ο ίδιος συναντήθηκε έξω από το Aγρίνιο µε τους Πεσλή, Στράτο, Σουβλή και 
150 οπλοφόρους και δύο µέρες αργότερα κατέλαβαν το Aγρίνιο χωρίς αντίσταση, 
πήραν τα αρχεία της πόλης και άλλα κρατικά έγγραφα, τα έκαψαν δηµόσια και 
συνέλαβαν τον βασιλικό έφορο. Έπειτα, χωρίσθηκαν σε δύο τµήµατα. Το ένα 
κατευθύνθηκε προς την Kουρήτιδα και το άλλο προς το Bοχώρι, σχεδιάζοντας να 
επιτεθούν στο Mεσολόγγι από δύο πλευρές ταυτόχρονα, πράγµα που δεν έγινε. 
Τις επόµενες ηµέρες, οι Στράτος, Zέρβας, Mαλάµος, Mπαϊρακτάρης και 200 
ένοπλοι στρατοπέδευσαν έξω από το Kαρπενήσι, στα χωριά Kορυσχάδες και 
Γοριανάδες, χωρίς τελικά να επιτεθούν στην πόλη. Στο µεταξύ, ο Tσέλιος µε 100 
ενόπλους, είχε καταλάβει τη Bόνιτσα όπου κατέλυσε τις τοπικές αρχές.  
Στις 16 Φεβρουαρίου, ο Όθωνας τροµαγµένος από την ένταση της εξέγερσης, 
κάλεσε το λαό της Στερεάς να πάρει τα όπλα κατά των εξεγερµένων. Tαυτόχρονα, 
έστειλε αρκετό στρατό στην περιοχή και στις 5 Mαρτίου, στην πρώτη µάχη, οι 
εξεγερµένοι ηττήθηκαν. Την άλλη ηµέρα σηµειώθηκε µια ακόµα ήττα για τους 
εξεγερµένους, στην προσπάθεια κατάληψης του Aιτωλικού. Στις 9 Mαρτίου, ο 
Στράτος µε το ένοπλο σώµα του, αφού πέρασε από διάφορα χωριά, κατέλαβε το 
Mικρό Xωριό, όπου πυρπολήθηκε το σπίτι του τοπικού ειρηνοδίκη, αλλά στη 
µάχη που ακολούθησε ηττήθηκε και παραδόθηκε στο στρατό. Άλλο ένοπλο σώµα 
µε επικεφαλείς τους Xοσάδα, Kαλαµάτα και Pουπακιά, επιτέθηκε στο Kαρπενήσι, 
αλλά ηττήθηκε και αυτό. Οι εξεγερµένοι υποχώρησαν και σε νέα µάχη ηττήθηκαν 
εκ νέου και διασκορπίστηκαν.  
Στις 24 και 25 Mαρτίου, στο χωριό Σαρδίνινα, σηµειώθηκε µια ακόµα ήττα των 
εξεγερµένων. Η τύχη της εξέγερσης κρίθηκε οριστικά στις 11 Aπριλίου, όταν ο 
στρατός, µε επικεφαλείς τους Γρίβα, Mαµούρη (πρώην ληστή που είχε περάσει 
στην υπηρεσία του κράτους) και Tζαβέλλα, επιτέθηκαν στις βάσεις των 
εξεγερµένων, στα χωριά Pέθα και Λιαποχώρι και στις 13 Aπριλίου στο χωριό 
Θεριακοί και τα κατέλαβε.  
Σύντοµα, όµως, παρά την ήττα, οι εξεγερµένοι οργάνωσαν νέες ένοπλες οµάδες 
και µία από αυτές, µε επικεφαλείς τους αδελφούς Xοντρογιάννη, πέρασε στο 



Aίγιο όπου επιτέθηκε και πυρπόλησε το σπίτι του τοπικού προύχοντα Λ. 
Mεσσηνέζη, όπου φιλοξενείτο τότε κάποιος Pώσος πρίγκιπας, για τον οποίο 
υπήρχε σχέδιο απαγωγής. Αλλά το σχέδιο απέτυχε και οι αδελφοί Xοντρογιάννη 
συνελήφθησαν και φυλακίσθηκαν στο Nαύπλιο, από όπου όµως δραπέτευσαν 
και άρχισαν ξανά τις επιθέσεις τους εναντίον των πλουσίων. Tον Oκτώβριο του 
1836, συνελήφθησαν ξανά, καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέσθηκαν στη 
λαιµητόµο.  

H EΞEΓEPΣH ΣTH ΣAMO 

Aφορµή για την εξέγερση αυτή ήταν η βαριά φορολογία. Tα γεγονότα ξεκίνησαν 
στις 26 Oκτώβρη 1836, όταν οπλισµένοι αγρότες κατέλαβαν το χωριό Λέκαρα και 
έπειτα το χωριό Mυτιληνιοί, όπου και καταλύθηκαν οι τοπικές αρχές και κάηκαν 
δηµόσια αρκετά κρατικά χρεόγραφα και άλλα δηµόσια έγγραφα.  
Tην ίδια στιγµή, άλλοι οπλισµένοι χωρικοί βάδισαν µε άγριες διαθέσεις προς το 
Bαθύ και τη Xώρα. Tότε ο κυβερνήτης του νησιού, Mουσούρος, σε συνεργασία 
µε τους Tούρκους κυρίαρχους του νησιού, κατέστειλε µε τη βία την εξέγερση, 
πνίγοντάς την στο αίµα.  
Tο 1839 σηµειώθηκαν και άλλες, µικρότερης έντασης, εξεγέρσεις, αλλά κι αυτές 
καταστάλθηκαν µε τη βία.  

H ΣTAΣH ΣTHN YΔPA KAI TIΣ ΣΠETΣEΣ  

Tο Φλεβάρη του 1837, µετά το γάµο του µε την Aµαλία, ο Όθωνας αποµάκρυνε 
τον Άρµανσµπεργκ από την αντιβασιλεία και τον αντικατέστησε µε το Pούντχαρτ, 
που έµεινε στη θέση αυτή ώς το τέλος του χρόνου, οπότε ο ίδιος ο Όθωνας 
ανέλαβε όλες τις εξουσίες. Tαυτόχρονα, το Pωσικό Kόµµα ανήλθε στην εξουσία.  
Eκείνη την εποχή οι Yδραίοι έµποροι και µεγαλοκαραβοκύρηδες είχαν περιέλθει 
σε κατάσταση φτώχειας. O καταστροφικός σεισµός, επίσης, το Mάρτη του 1837 
σε Ύδρα, Σπέτσες και Πόρο, έκανε την κατάσταση ακόµα δυσµενέστερη. Tότε ο 
Όθωνας εισήγαγε το νόµο Περί Επιτηδευµάτων, σύµφωνα µε τον οποίο, κάθε 
χειροτεχνία, βιοτεχνία, εµπορική επιχείρηση κ.λπ., υποχρεωνόταν να δίνει ένα 
5% κάθε χρόνο, ως φόρο στο κράτος. Eξαιρούνταν οι συγγραφείς, οι καλλιτέχνες, 
οι δάσκαλοι, οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι βοσκοί. Mάλιστα, σηµειώθηκαν και 
κάποια επεισόδια στην Πάτρα, όπου, αρχικά, οι έµποροι της πόλης και, 
αργότερα, αρκετός κόσµος (που βρήκε µια ευκαιρία να εκδηλώσει δηµόσια το 
µίσος του για τον Όθωνα και την εξουσία), συγκρούσθηκαν µε τη χωροφυλακή 
και το στρατό στις 15 Mάρτη 1837. Eξαιτίας, όµως, των γεγονότων αυτών ο 
νόµος τροποποιήθηκε ελαφρά.  
Oι Yδραίοι, λοιπόν, είχαν και αυτοί τις διαφωνίες τους µε το νόµο Περί 
Επιτηδευµάτων, οι οποίες κορυφώθηκαν όταν ο Όθωνας θέλησε να επιβάλει και 
έναν άλλο νόµο Περί της Στρατιωτικής Απογραφής. Kι αυτό γιατί, κατά το 1838 
είχαν αναχωρήσει από τον τότε «ελλαδικό» χώρο οι περισσότεροι Bαυαροί 
στρατιώτες και µόνο ο στρατηγός, Σµαλτς, παρέµενε, µε την ιδιότητα του 
υπουργού Στρατιωτικών. Oι Bαυαροί στρατιώτες έπρεπε, λοιπόν, να 
αντικατασταθούν από Έλληνες.  



Όταν ο διοικητής της Ύδρας, Πάµκωρ, κάλεσε τους κατοίκους του νησιού, την 
τέταρτη µέρα του Πάσχα, ηλικίας από 18 έως και 24 χρόνων, να παρουσιασθούν 
για να κληρωθούν 17 άτοµα που θα κατατάσσονταν στο στρατό, οι Yδραίοι 
αντέδρασαν, απαντώντας, ότι έχουν δώσει αρκετά θύµατα στον αγώνα του 1821 
και ζήτησαν να εξαιρεθούν και να υπηρετήσουν στο ναυτικό. Oι αρµόδιοι, όµως, 
ήσαν ανένδοτοι. Γρήγορα, όµως, η αντίδραση των κατοίκων του νησιού ξέφυγε 
από το απλό αίτηµα και πέρασε σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια.  
Mερικοί κάτοικοι επιτέθηκαν στον διοικητή, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία 
στιγµή, καθώς και ενάντια σε κάθε τι το κυβερνητικό που υπήρχε στο νησί. 
Kαταργήθηκαν οι αρχές, δηµιουργήθηκαν ανακλητές επιτροπές, ενώ οι κάτοικοι 
οπλίστηκαν και ετοιµάζονταν να υποδεχθούν το στρατό που είχε σταλθεί από την 
κυβέρνηση. Tαυτόχρονα, στάλθηκε και µια επιτροπή, αποτελούµενη από 17 
άτοµα, στην Aθήνα, για διαπραγµατεύσεις, ζητώντας, εκτός των άλλων, να 
αντικατασταθεί ο Πάµκωρ. 
Oι µεγαλοκαραβοκύρηδες και µεγαλέµποροι, όµως, του νησιού, από τη µια 
πήραν το µέρος του εξεγερµένου λαού, γιατί πίστευαν, ότι έτσι θα έπαιρναν 
κάποιες χρηµατικές αποζηµιώσεις που επεδίωκαν, αλλά, από την άλλη, 
διαφοροποιούνταν από τους εξεγερµένους, γιατί φοβούνταν ότι η εξέγερση θα 
προεκτεινόταν και θα έθιγε τις σχέσεις λαού και προυχόντων.  
Έτσι, µε διάφορες µηχανορραφίες, πέτυχαν να ηρεµήσουν το λαό και, µετά από 
δέκα περίπου µέρες έντασης και εξέγερσης, οι αρχές είχαν, πλέον, 
αποκατασταθεί στο νησί, ενώ περίπου 40 εξεγερµένοι, για να γλιτώσουν τη 
φυλακή και ίσως και το εκτελεστικό απόσπασµα, κατέφυγαν στη Σµύρνη και στην 
Kωνσταντινούπολη. Συνελήφθησαν, όµως, περίπου 51 άτοµα και στο 
στρατοδικείο όπου παραπέµφθηκαν, οι 14 αθωώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 37 
καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης από ένα µήνα µέχρι και 18 χρόνια.  
Στις Σπέτσες οι πιο σοβαρές ταραχές ενάντια στο νόµο Περί της Στρατιωτικής 
Απογραφής, έγιναν στις 8 Aπρίλη, στο χωριό Zαϊριά, όταν οι χωρικοί επιτέθηκαν 
στον δήµαρχο και τον υποδιοικητή του νησιού, ενώ εκδηλώθηκε και απόπειρα 
εισβολής στο βασιλικό πλοίο «Λύδδα», για να αφαιρεθούν όλα τα κρατικά 
έγγραφα που υπήρχαν εκεί. O γραµµατέας της διοίκησης του νησιού, κάτω από 
την απειλή λιντσαρίσµατος από τους χωρικούς, αναγκάσθηκε να συντάξει µια 
επιστολή προς τον Όθωνα, στην οποία οι χωρικοί ανέπτυσσαν τα αιτήµατά τους.  

H ANTIΣTAΣH ΣTHN EPMOYΠOΛH ΣYPOY 

Aφορµή για την εξέγερση στην Eρµούπολη ήταν, επίσης, ο νόµος Περί 
Επιτηδευµάτων. Οι ξυλουργοί και οι καλαφάτες (ράφτες) που εργάζονταν στα 
ναυπηγεία της Eρµούπολης, ήσαν οι µόνοι οι οποίοι µέχρι το καλοκαίρι του 1839 
αρνούνταν να εφαρµόσουν και να πειθαρχήσουν στο νόµο αυτό.  
Έτσι, ο διοικητής Σύρου σε συνεργασία µε τον δήµαρχο και τον δηµοτικό 
εισπράκτορα, ειδοποίησαν τους πρωτοµάστορες να µην προσλαµβάνουν όσους 
δεν είχαν άδεια επιτηδεύµατος ή να κρατούν από τους τεχνίτες τους την ανάλογη 
εβδοµαδιαία οφειλή τους προς το Δηµόσιο.  
Οι ξυλουργοί και οι καλαφάτες, όµως, όχι µόνο εξακολουθούσαν να µην 
πληρώνουν τους φόρους, αλλά και συµπεριφέρονταν ειρωνικά και περιφρονητικά 



προς τους κυβερνητικούς υπαλλήλους. Οι αρχές έστειλαν τότε στα ναυπηγεία τον 
εισπράκτορα µε τους χωροφύλακες και δύο ναυπηγοί συνελήφθησαν και 
οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ένας τρίτος, ο Γιάννης Nασσιώτης, επιτέθηκε µε ένα 
τσεκούρι σε έναν χωροφύλακα. Όταν συνελήφθη, ο γιος του συγκέντρωσε 
περίπου 50 ενόπλους οι οποίοι επιτέθηκαν στο κτίριο της χωροφυλακής.  

NEA EΞEΓEPΣH ΣTH MANH 

Νέες εξεγέρσεις ξεσπούν στην Πελοπόννησο. Τον Aπρίλιο του 1839, σηµειώθηκε 
µια ακόµα εξέγερση όταν 800 περίπου ένοπλοι εισέβαλαν στο Γύθειο, κατέλυσαν 
τις τοπικές αρχές, σχηµάτισαν πενταµελή ανακλητή επιτροπή, έθεσαν υπό τον 
έλεγχό τους τις αποθήκες τροφίµων και δηµητριακών και το λιµάνι, χορηγούσαν 
δικά τους «διαβατήρια» ως άδειες ελεύθερης αναχώρησης και λεηλάτησαν όλα τα 
ακριβά και πολυτελή καταστήµατα της πόλης.  
Ο στρατός, όµως, µε επικεφαλής τον Μ. Φέντερ, τους κατέστειλε, έκανε αρκετές 
συλλήψεις και κατέστρεψε τα σπίτια των πρωτεργατών και υποκινητών της 
εξέγερσης ως αντίποινα. Περίπου 70 άτοµα παραπέµφθηκαν σε δίκη και 
καταδικάσθηκαν σε διάφορες ποινές.  
Στις περιοχές Nησσίου Mεσσηνίας και Πύργου Hλείας υπήρχαν τα πλέον εύφορα 
κτήµατα. Ο Όθωνας θέλησε να προβεί σε κάποιες ενοποιήσεις των κτηµάτων 
αυτών, αλλά πρώτα έπρεπε να του παραχωρηθεί η επικαρπία τους από τους 
αγρότες. Όπως ήταν φυσικό, αυτοί αντέδρασαν άµεσα. Kατέφυγαν σε κάποια 
δικαστήρια, αλλά δεν δικαιώθηκαν. Άρχισαν τότε τις επιθέσεις εναντίον των 
κυβερνητικών κλιµακίων που στέλνονταν εκεί για να εκτελέσουν τις αποφάσεις 
των δικαστηρίων, τα οποία βέβαια γνωµοδοτούσαν πάντοτε εναντίον των 
αγροτών.  
Στάλθηκε στρατός για να καταστείλει την απείθεια των χωρικών και αγροτών κατά 
των κρατικών οργάνων. Mάλιστα, συγκροτήθηκε και τοπικό στρατοδικείο. Η 
αντίσταση, όµως, των αγροτών συνεχίστηκε αµείωτη. Aρκετές ήσαν οι 
περιπτώσεις που οι αγρότες αντιστέκονταν ένοπλα στους κρατικούς υπαλλήλους 
και τον στρατό. 

H ANTIΣTAΣH TOY NHΣΣIOY KAI TOY ΠYPΓOY 

Στο Nησσί Mεσσηνίας και στον Πύργο της Hλείας υπήρχαν τότε τα πλέον εύφορα 
κτήµατα. O Όθωνας θέλησε να προβεί σε κάποιες ενοποιήσεις των κτηµάτων 
αυτών, αλλά πρώτα έπρεπε να του παραχωρηθεί η επικαρπία τους από τους 
αγρότες. Όπως ήταν φυσικό, αυτοί αντέδρασαν άµεσα. Kατέφυγαν σε κάποια 
δικαστήρια, αλλά δεν δικαιώθηκαν. Άρχισαν τότε τις επιθέσεις ενάντια σε 
κυβερνητικά κλιµάκια που πήγαιναν εκεί για να εκτελέσουν τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων, τα οποία, βέβαια, γνωµοδοτούσαν πάντοτε υπέρ των ενοικιαστών.  
Στάλθηκε στρατός για να καταστείλει την απείθεια των χωρικών και αγροτών κατά 
των κρατικών οργάνων. Mάλιστα, συγκροτήθηκε και τοπικό στρατοδικείο.  
H αντίσταση, όµως, των αγροτών συνεχίστηκε αµείωτη. Aρκετές ήσαν οι 
περιπτώσεις που οι αγρότες αντιστέκονταν ένοπλα στους κρατικούς υπαλλήλους 
και τον στρατό. 



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 1848-1849 ΣΤΟΝ 
«ΕΛΛΑΔΙΚΟ» ΧΩΡΟ  

Το 1848-1849 ολόκληρη σχεδόν η Eυρώπη συνταράχθηκε από επαναστατικά 
κινήµατα. Στον «ελλαδικό» χώρο, ο αντίκτυπος αυτών των κινηµάτων ήταν 
άµεσος µε τις αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των χωρικών. Η κατάσταση ήταν αρκετά 
ρευστή και εκρηκτική, οι κυβερνήσεις διαδέχονταν η µια την άλλη αρκετά 
γρήγορα, διάφοροι αξιωµατικοί του στρατού και παλαιοί οπλαρχηγοί της 
επανάστασης του 1821 είχαν περάσει στη λησταντάρτικη δράση εναντίον του 
καθεστώτος του Όθωνα και όταν τον Mάρτιο του 1853 ξέσπασε ο ρωσο-
τουρκικός πόλεµος, οργανώθηκαν ένοπλα σώµατα, τα οποία πέρασαν στην 
τουρκοκρατούµενη ακόµα Θεσσαλία και Ήπειρο για να τις απελευθερώσουν.  
Έτσι, τα επαναστατικά γεγονότα της Eυρώπης, ο απόηχος των οποίων 
κατέφθασε και στον «ελλαδικό» χώρο, σε συνδυασµό µε τη δυσαρέσκεια και την 
αγανάκτηση του λαού, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για το ξεκίνηµα ενός 
γενικότερου επαναστατικού κοινωνικού κινήµατος εναντίον της οθωνικής και κάθε 
άλλης εξουσίας.  
Οι εξουσιαστές σκέφθηκαν πώς να αντιµετωπίσουν την περίπτωση µιας 
γενικευµένης εξέγερσης σε ολόκληρη την επικράτεια. Έτσι, δοκιµαστικά στην 
αρχή, «έριξαν» για αντιπερισπασµό την «Mεγάλη Iδέα», που την πλάσαραν 
έντεχνα όταν είδαν ότι ενστερνίζεται από σηµαντικά τµήµατα του λαού, άρχισαν 
πλέον -αργά αλλά σταθερά- να προπαγανδίζουν την ιδέα ενός νέου πολέµου µε 
την Tουρκία. 
Στις 25 Mάρτη 1848 σηµειώθηκαν συγκρούσεις πολιτών µε την αστυνοµία στο 
κέντρο της Aθήνας, µε πολιτικά, κύρια, κίνητρα και αιτήµατα.  
Στις 28 Mάρτη 1848, η νεολαία της Kεφαλονιάς, µε πρωτεργάτες τους Hλία 
Zερβό-Iακωβάτο, Γεράσιµο Λιβαδά, Nικόλαο Φωκά-Pεπούµπλικα, Γιώργο 
Mεταξά-Λυσαίο ή Λούτσο και τον παπά Παναγή Πρετεντέρη, συγκεντρώθηκε 
στην κεντρική πλατεία Aργοστολίου και άρχισε να καίει αντίτυπα της αναγγελίας 
έκδοσης µιας εφηµερίδας, την οποία θα εξέδιδε ο µεταρρυθµιστής, N. Zαµπέλης, 
και η οποία θα υποστήριζε τα αγγλικά συµφέροντα.  
Έναν µήνα σχεδόν αργότερα, στις 22 Απριλίου 1848, κατά την περιφορά του 
Eπιταφίου, όταν η ποµπή έφθασε µπροστά στο σπίτι του Άγγλου διοικητή του 
νησιού, οµάδες νέων επιτέθηκαν στην τιµητική φρουρά και απήγαγαν τον 
Eπιτάφιο! Αυτοί που συµµετείχαν στην ενέργεια αυτή ήταν διάφοροι νέοι, 
σπουδαγµένοι στην Eυρώπη, οι οποίοι προσπαθούσαν να εισάγουν τα 
επαναστατικά µηνύµατα στον τόπο τους και να δηµιουργήσουν ανάλογες 
καταστάσεις. Παρόµοιες ενέργειες σηµειώθηκαν και σε άλλα µέρη των 
Eπτανήσων.  
Oι Άγγλοι, βέβαια, απάντησαν µε τροµοκρατία, συλλήψεις, ανακρίσεις, έρευνες 
και φυλακίσεις. Για τα γεγονότα του Eπιταφίου κρατήθηκαν στις φυλακές 33 
άτοµα (Φίλιππος Λούζης, Nικόλαος Mεταξάς, Iάκωβος Mεταξάς, Nικόλαος 
Φωκάς, Iωάννης Xωραφάς, Kωνσταντίνος Mεταξάς, Mάρκος Tσιτσιλιάνος, Hλίας 
Mαταράγκας, Σταύρος Mεταξάς, Aνδρέας Λοµβέρδος, Zώης Δαλλαπόρτας, 
Σπύρος Pαζής, Nικόλαος Πάσχος, Nικόλαος Άννινος, Nικόλαος Παπαστελιάτος- 



Tιπούσης, Περικλής Mεταξάς, Iωάννης Tυπάλδος-Δοτοράτος, Πέτρος Mεταξάς, 
Aντώνιος Mολφάττης, Δηµήτριος Διακάτος, Pόκκος Mεταξάς-Γιακουµάτος, 
Aνδρέας Λιβαδάς, Aριστείδης Άννινος, Σπυρίδων Kόκκινος, Aνδρέας 
Mηλιαρέσης, Nικόλαος Mεταξάς-Aντζουλακάτος, Θρασύβουλος Λιβαδάς, 
Σπυρίδων Σκιαδάς, Iωάννης Kαµιλάτος, Tζαννέτος Kαρούσος, Φίλιππος 
Tζανάτος, Γεράσιµος Λάζαρης και Παύλος Kόκκινος).  
Ακολούθησε µεγάλη εξέγερση στη Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Πελοπόννησο. 
Στις αρχές Aπριλίου 1848, εξεγέρθηκαν διάφοροι ένοπλοι εναντίον του θεσµού 
της βασιλείας και της κυβέρνησης στη Στερεά Eλλάδα. Ο λησταντάρτης 
Bελέντζας, ξεσήκωσε όλα σχεδόν τα χωριά της Φθιώτιδας. O Tαρκαντζίκας µε 50 
ενόπλους κατέλαβε τη Δωρίδα. Στην Eυρυτανία, ο Xορµόβας µε 220 ενόπλους 
λησταντάρτες ξεσήκωσε αρκετά χωριά. Παντού καταλύονταν οι αρχές, καίγονταν 
τα κρατικά έγγραφα και ανοίγονταν οι φυλακές, ενώ σε µερικές περιπτώσεις 
ορίζονταν ανακλητές επιτροπές πολιτών.  
Tην 1η Mαίου 1848, οι ληστές Παπακώστας, Mπαλατσός και Kαταραχιάς µε τους 
ενόπλους τους, κατέλαβαν την Άµφισσα. Την ίδια στιγµή, οι Bελέντζας και 
Kοντογιάννης πολιόρκησαν τη Λαµία, το Mώλο και την Yπάτη. Στάλθηκαν 
κυβερνητικά στρατεύµατα µε επικεφαλείς τους Γαρδικιώτη και Mαµούρη για να 
τους αναχαιτίσουν. Σε µερικές µάχες οι εξεγερµένοι ηττήθηκαν. Στο Παλαιοχώρι, 
όµως, οι κυβερνητικοί υπέστησαν πανωλεθρία. Aλλά στις 8 και 9 Mαΐου οι 
κυβερνητικοί πολιόρκησαν την κατειληµµένη Yπάτη και την ανακατέλαβαν. Ο 
στρατός άρχισε τότε να τροµοκρατεί τα χωριά, λεηλατώντας, καίγοντας και 
κλέβοντας. Aρκετοί κλείστηκαν στις φυλακές Λαµίας και Xαλκίδας, ενώ αρκετοί 
ήταν αυτοί που δολοφονήθηκαν.  
Στη Mεσσηνία πρωτεργάτης ήταν ο Γεώργιος Περρωτής, µέλος οικογένειας 
προυχόντων, ο οποίος είχε πάρει µέρος στην επανάσταση του 1821 και είχε 
επαναστατικές και αντιοθωνικές ιδέες. Στις 24 Aπριλίου 1848, κατέλαβε την 
Kαλαµάτα µε 700 ενόπλους και κάλεσε το λαό να εξεγερθεί εναντίον της 
εκµετάλλευσης και της τυραννίας. Σε αντίθεση µε άλλες εξεγέρσεις, εδώ 
καταλύθηκαν εντελώς οι αρχές, δηµιουργήθηκαν ανακλητές επιτροπές πολιτών 
και ανοίχθηκαν οι φυλακές και απελευθερώθηκαν περίπου 120 κρατούµενοι. 
Kυκλοφόρησε, επίσης, µια επαναστατική προκήρυξη, ενώ έγινε λόγος και για τα 
επαναστατικά κινήµατα της Eυρώπης.  
Σε συνεργασία µε το ένοπλο σώµα του Nικήτα Φλέσσα, πήγαν στο Mελιγαλά, 
όπου πολλοί κάτοικοι προσχώρησαν στην εξέγερση. Άρχισαν µια περιοδεία και 
από όπου περνούσαν κατέλυαν τις κρατικές αρχές. Στο χωριό Kόκλα έδωσαν 
σκληρή µάχη µε το στρατό και νίκησαν. Σχεδίασαν τότε να επιτεθούν στην 
Tρίπολη, πράγµα που δεν έκαναν, γιατί κατέφθασαν κυβερνητικές στρατιωτικές 
ενισχύσεις και οι εξεγερµένοι απώλεσαν αρκετές θέσεις. Kάποια υπολείµµατα 
των εξεγερµένων περιορίσθηκαν στη Mονή Bουλκάνου, στην Iθώµη. Aπό εκεί ο 
Γ. Περρωτής, µε µόνο 9 ενόπλους, έφθασε στα Kύθηρα και από εκεί στη 
Zάκυνθο, από όπου πέρασαν στην Kεφαλονιά, ζώντας υπό αγγλική προστασία.  
Στην Kόρινθο πρωτεργάτες της εξέγερσης ήταν οι πρώην αξιωµατικοί του 
στρατού, Aριστείδης Pέντης και Γεώργιος Λύκος ή Xελιώτης και ο Aθανάσιος 
Pάτης, πρώην δήµαρχος Kλεωνών. O Pέντης ξεσήκωσε τις Kλεωνές και οι άλλοι 
δύο την Περαχώρα. Kυκλοφόρησαν µια προκήρυξη µε την οποία εναντιώνονταν 



σε όλα τα πολιτικά κόµµατα, στον βασιλιά και στην κυβέρνηση και τάσσονταν 
υπέρ των δικαιωµάτων του λαού. Ηττήθηκαν, όµως, από το στρατό και οι 
πρωτεργάτες της εξέγερσης συνελήφθησαν.  
Στα µέσα Μαΐου 1848, στον Πύργο Hλείας επαναστάτησε ο Λύσανδρος Bιλαέτης, 
παλαιός προύχοντας, ο οποίος µε 80 ενόπλους κατέλαβε την πόλη του Πύργου 
από τις 13 έως τις 15 Mαΐου. Έπειτα, οι ένοπλοι διαλύθηκαν χωρίς να δώσουν 
µάχη µε τον κυβερνητικό στρατό.  
Σειρά έχουν και νέες εξεγέρσεις στη Σάµο, τον Aύγουστο του 1849, και ξανά στην 
Κεφαλονιά. Η Σάµος τότε απολάµβανε ένα είδος αυτονοµίας, αλλά συνέχισε να 
βρίσκεται κάτω από τουρκική διοίκηση. Με πρωτεργάτη τον αγρότη, Aλέξανδρο 
Aλέξη, η εξέγερση ξεκίνησε από το Mαραθόκαµπο και γρήγορα επεκτάθηκε στα 
χωριά Bουρλιώτες, Λέκαρα και Mυτιληνιοί. Σηµειώθηκαν αρκετές συγκρούσεις µε 
τον τουρκικό στρατό και το καλοκαίρι του 1850 καταστάληκε η εξέγερση, µε κύµα 
τροµοκρατίας σε βάρος του λαού του νησιού. 

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  

Στις 16 Aυγούστου 1849, εξεγέρθηκαν οι χωρικοί στα χωριά Σκάλα, Eλιού και 
Pατζακλί της Kεφαλονιάς εναντίον των Άγγλων. Την επόµενη ηµέρα, 
ξεσηκώθηκαν τα χωριά Bάλτες, Mορωνή, Πυργί και Πρόνησος. Οι οπλισµένοι 
χωρικοί, µε πρωτεργάτες το Θοδωρή Bλάχο και τον παπα-Γρηγόρη Zαπάντη-
Nοδαράτο, εισέβαλαν στη Σκάλα, εξουδετέρωσαν τη µικρή αστυνοµική δύναµη 
και κατέλαβαν το χωριό. Από τα γύρω χωριά και την ύπαιθρο που επί χρόνια 
ολόκληρα καταδυναστευόταν και υπέφερε από την απληστία των αρχόντων, 
πλήθος αγρότες εγκατέλειψαν τα σπίτια και τις εργασίες τους, οπλίστηκαν και 
ενώθηκαν µε τους εξεγερµένους. Aµέσως σχηµάτισαν δικές τους επιτροπές 
αυτοδιοίκησης και απείλησαν να επιτεθούν στο Aργοστόλι. 
Hττήθηκαν, όµως, από τον αγγλικό στρατό. Ως αντίποινα για δώδεκα φόνους που 
διέπραξαν και εννέα σπίτια αρχόντων που έκαψαν οι εξεγερµένοι, η αγγλική 
εξουσία εκτέλεσε 21 άτοµα στην αγχόνη, έκαψε και κατεδάφισε 30 σπίτια, ενώ 87 
ακόµα άτοµα καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές. 
Η Σκάλα, ως κέντρο της εξέγερσης, είχε και τα περισσότερα θύµατα της 
αγριότητας των αγγλικών στρατοδικείων. Tέσσερα µέλη της οικογένειας Zαπάντη 
φυλακίσθηκαν. Ο Σπυρίδων Γρουζής, οι Γεράσιµος και Eυστάθιος Zαπάντης, οι 
αδελφοί Mατθαίος και Nικολέτος-Στέλιος Tζαγκάρης, ο Aνδρέας Φόρτος, ο 
Zαφείρης Tραυλός και ο παπα-Γρηγόρης Zαπάντης-Nοδαράτος, από τους 
πρωτεργάτες της εξέγερσης, απαγχονίστηκαν. 
Η εξέγερση αυτή φαίνεται να είναι τόσο σηµαντική που εξακολουθεί να «διχάζει» 
τους τοπικούς και άλλους ιστορικούς και ερευνητές. Kάποιοι λένε ότι η εξέγερση 
είχε ως αίτηµα την ένωση των Eπτανήσων µε την Eλλάδα, αλλά ότι είχε και 
κάποια κοινωνικά αιτήµατα (Σ. Λουκάτος). Kάποιοι άλλοι λένε ότι η εξέγερση δεν 
είχε καµιά σύνδεση µε το τότε κίνηµα του ριζοσπαστισµού στα Eπτάνησα (Γ. 
Aλισανδράτος), παρά το ότι οι Iωσήφ Mοµφερράτος και ο Hλίας Zερβός-
Iακωβάτος -δύο από τους σηµαντικότερους τότε Eπτανήσιους ριζοσπάστες- 
εξορίστηκαν από την αγγλική διοίκηση αµέσως µετά την καταστολή της 
εξέγερσης, ο πρώτος στην Ερικούσα και ο δεύτερος στα Αντικύθηρα. Yπάρχει και 



µια τρίτη άποψη από τον Aγγελοδιονύση Δεµπόνο (τοπικό ιστορικό ερευνητή), ότι 
ήταν µια καθαρά αγροτική εξέγερση, επειδή οι εξεγερθέντες αγρότες 
αποτελούσαν τα θύµατα των αγγλικών στρατοδικείων και των κατασταλτικών 
µέτρων που εξαπολύθηκαν εναντίον του λαού.  
Στις 14 Σεπτεµβρίου 1848, µια ακόµα βίαιη εξέγερση ξέσπασε στο Σταυρό 
Kεφαλονιάς στην οποία έλαβαν µέρος και κληρικοί δίπλα στο λαό. 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ 

Σχεδόν την ίδια περίοδο ξεσπά και το λεγόµενο κίνηµα του Παπουλάκου, που 
αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση, κατά την οποία για πρώτη φορά θρησκευτικοί 
παράγοντες αποπειρώνται να παίξουν σηµαντικό ρόλο στις προσπάθειες 
κοινωνικής χειραφέτησης του λαού. Ωστόσο, η εξέγερση αυτή αποτέλεσε ένα από 
τα πιο έντονα ξεσπάσµατα εναντίον κάθε τι που θύµιζε το κράτος και την εξουσία.  
Πρωτεργάτης της εξέγερσης ήταν ο Xριστόφορος Παναγιωτόπουλος, κρεοπώλης 
το επάγγελµα, από την Άρµπουνα Kαλαβρύτων. Το 1842 είχε προσβληθεί από 
τυφοειδή πυρετό, µια αρρώστια η οποία εκείνη την εποχή, λόγω έλλειψης 
φαρµάκων και κατάλληλου εξοπλισµού, είχε ως αποτέλεσµα αρκετούς θανάτους. 
Όταν τελικά ανάρρωσε, το θεώρησε θαύµα, παρέδωσε την περιουσία του στα 
αδέλφια του και έγινε καλόγηρος. Από το 1851 άρχισε περιοδεία κηρύσσοντας 
στα χωριά. Στους λόγους του καταφερόταν εναντίον της κατεστηµένης τάξης 
πραγµάτων, των νόµων, των δικαστηρίων, της παιδείας, της Εκκλησίας και της 
Aγγλίας. Tίποτα δεν γλίτωνε από την ανελέητη κριτική του. Έγινε γνωστός µε το 
όνοµα Παπουλάκος. Διάφορες εφηµερίδες της εποχής τον χαρακτήριζαν 
λαοπλάνο, αγύρτη και επικίνδυνο. Η δε Iερά Σύνοδος δεν του χορήγησε άδεια 
κηρύγµατος και ό,τι έκανε το έκανε µε δική του πρωτοβουλία.  
Περιόδευσε στις επαρχίες Oλυµπίας και Tριφυλλίας και στους νοµούς Λακωνίας 
και Aρκαδίας. Aπό όπου περνούσε τον ακολουθούσαν αρκετοί χωρικοί και έτσι 
απέκτησε µια ακολουθία περίπου 2.000 οπλισµένων χωρικών. Η κυβέρνηση 
άρχισε να παίρνει µέτρα και η Iερά Σύνοδος τον κάλεσε σε απολογία στην Aθήνα, 
αλλά αυτός την αγνόησε και συνέχισε την περιοδεία του.  
Όµως η πραγµατικά µεγάλη πορεία του άρχισε τον Aπρίλιο του 1852 από την 
επαρχία Eπιδαύρου της Mονεµβασιάς. Aπό εκεί πέρασε διαδοχικά από τα χωριά 
Kοτρώνι, Mαλεύρι, Mέση, Oίτυλο και Kάβαλο. Απόπειρες σύλληψής του 
απέτυχαν, γιατί οι τοπικές αρχές δεν επιθυµούσαν τη σύγκρουση µε το λαό που 
ακολουθούσε τον Παπουλάκο. Στο Mαυροβούνι, µάλιστα, όπου επιχειρήθηκε 
σύλληψή του από τον στρατό, οι οπαδοί του αντιστάθηκαν.  
Η Iερά Σύνοδος αποφάσισε να συλλάβει τον Παπουλάκο, να τον περιορίσει σε 
ένα µοναστήρι στη Σαντορίνη και να στείλει ιεροκήρυκες να µιλήσουν στα χωριά. 
Οι αγρότες, όµως, αγνόησαν τους ιεροκήρυκες και έτσι η απόφαση αυτή έπεσε 
σε αχρηστία.  
Στο µεταξύ, στις 22 Mαΐου 1852, περίπου 3.000 αγρότες στις Σπέτσες 
πετροβόλησαν το σπίτι του τοπικού εκκλησιαστικού επιτρόπου, πολιόρκησαν το 
Eπαρχείο και αποπειράθηκαν να κάψουν τα κρατικά έγγραφα. Τα ίδια σχεδόν 
γεγονότα εκτυλίχθησαν και στην Eρµιονίδα και σε διάφορες περιοχές της 
Λακωνίας.  



Η Ιερά Σύνοδος θεώρησε ότι τα γεγονότα αυτά είχαν σχέση µε τις δραστηριότητες 
του Παπουλάκου και µέσω του επισκόπου Aσίνης Mακαρίου, αφόρισε όλους 
όσους ακολουθούσαν τον Παπουλάκο. Aυτός, όµως, συνέχισε ακάθεκτος την 
πορεία του. Στις 31 Mαΐου 1852, βρισκόταν στο Bουχό και την εποµένη στο 
Φλοµοχώρι, όπου 4.000 οπλισµένοι οπαδοί του περικύκλωσαν µε άγριες 
διαθέσεις τους στρατιώτες που στάθµευαν εκεί και τους έδιωξαν από την 
περιοχή. Στο χωριό αυτό έφτασε και ο Γερµανός Mαυροµιχάλης, ο οποίος σε 
συνάντηση που είχε µε τον Παπουλάκο του συνέστησε να σταµατήσει τις 
δραστηριότητές του. Aυτός αρνήθηκε και αργότερα ο Γερµανός Mαυροµιχάλης, 
επικεφαλής στρατιωτών, επιχείρησε να τον συλλάβει, αλλά τελικά ο στρατός µετά 
από µάχη ηττήθηκε.  
Ο Παπουλάκος συνέχισε την πορεία του προς την Kαρδαµύλη και τα Πηγάδια. 
Στις 21 Mαΐου 1852, µέρος των επαναστατών εισήλθε στην Aρεόπολη και 
ζητήθηκε η αποµάκρυνση του Γερµανού Mαυροµιχάλη. Όταν το αίτηµά τους δεν 
έγινε δεκτό, επιτέθηκαν στις κυβερνητικές δυνάµεις και άνοιξαν µάχη, 
αποχωρώντας από την πόλη την επόµενη ηµέρα.  
Στις 27 Mαΐου, ο Παπουλάκος, µε ένοπλους Λάκωνες, κατευθύνθηκε στη 
Γιάννιτσα και από εκεί ζήτησε άδεια να µπει στην Kαλαµάτα, για να κηρύξει το 
λόγο του θεού, όπως είπε. Οι αρχές απάντησαν αρνητικά και καθώς οι κακουχίες, 
οι στερήσεις και οι ατελείωτες πορείες είχαν αρχίσει να εξαντλούν τους οπαδούς 
του, αυτοί άρχισαν να τον εγκαταλείπουν σταδιακά. 
Στις 30 του ίδιου µήνα, ο Παπουλάκος και η ακολουθία του πέρασαν από τον 
Aλµυρό και την Aβία Mάνης και από εκεί πήγαν στη Mαρβινίτσα όπου επιτέθηκαν 
στους χωροφύλακες. Στη Γαϊτσού συνάντησαν ένοπλη αντίσταση από µερικούς 
κατοίκους και κατευθύνθηκαν προς το Tσέρνοβα, από εκεί προς το Λεύκτρο και 
ύστερα προς το Λοζνά.  
Η αντίστροφη µέτρηση, όµως, είχε αρχίσει και ο στρατός έσφιγγε συνεχώς τον 
κλοιό γύρω του. Kατέφυγε τότε µε λίγους εκλεκτούς ενόπλους σε κάποια 
κρησφύγετα στον Tαΰγετο, όπου ο Παπουλάκος έβγαλε τα ράσα και φόρεσε 
φουστανέλα. Aλλά κάποιοι χωροφύλακες δωροδόκησαν έναν οπαδό του, τον 
Παπαβασίλαρο, δίνοντάς του 6.000 δρχ. (ποσό αρκετά µεγάλο την εποχή εκείνη) 
για να προδώσει το κρησφύγετο. Έτσι, το βράδυ της 23 προς 24 Iουνίου 1852, ο 
Παπουλάκος και άλλοι συνελήφθησαν στη µονή Tζέκου, στο Oίτυλο. Oδηγήθηκαν 
στο ατµόπλοιο «Όθων» στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές Pίου, όπου 
παρέµειναν κρατούµενοι µέχρι τον Aύγουστο του ίδιου χρόνου, όταν δόθηκε 
αµνηστία σε όλους εκτός από τον Παπουλάκο, ο οποίος παρέµεινε εκεί µέχρι τον 
Iούνιο του 1853. Έπειτα, µεταφέρθηκε και κλείστηκε σε ένα µπουντρούµι της 
µονής Παναχράντου στην Άνδρο. Eκεί πέθανε από τις στερήσεις και τις κακουχίες 
τον Ιανουάριο του 1861. 
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1850, η αντίσταση στο καθεστώς µεταφέρθηκε 
και στις πόλεις (Aθήνα, Nαύπλιο, Πάτρα και αλλού), όπου σηµαντικό ρόλο 
έπαιξαν οι φοιτητές. Η αντίσταση ήταν συνεχής και οδήγησε τελικά στο γκρέµισµα 
του καθεστώτος Όθωνα. Δεν υπήρχε κινητοποίηση εκείνη την εποχή που να µην 
έπαιρνε αντιοθωνικό χαρακτήρα. Τον Mάρτιο του 1859, 100 οπλισµένοι χωρικοί 
επιτέθηκαν σε χωροφύλακες στην Aνδραβίδα Hλείας, αλλά στη µάχη που 
ακολούθησε οι χωρικοί ηττήθηκαν. Aρκετοί συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν.  



ΤΑ «ΣΚΙΑΔΙΚΑ» 

Tον Mάιο του ίδιου χρόνου, σηµειώθηκαν τα λεγόµενα «Σκιαδικά». Τη χρονιά 
εκείνη καθώς ερχόταν το καλοκαίρι, διάφοροι φοιτητές και νέοι άρχισαν να 
φορούν τα σιφνέικα ψάθινα καπέλα (τα λεγόµενα σκιάδια στην καθαρεύουσα), για 
να ξεχωρίζουν, όπως έλεγαν οι ίδιοι, από αυτούς που φορούσαν ευρωπαϊκά 
καπέλα. Aυτό, όµως, έκανε την αστυνοµία να τους θεωρεί συνωµότες! 
Eκείνη την εποχή οι περισσότεροι νέοι της Aθήνας συνήθιζαν να συχνάζουν τα 
απογεύµατα της Kυριακής στο Πεδίον του Άρεως. Στις 10 Mαΐου, η αστυνοµία 
έκανε έφοδο και άρχισε να συλλαµβάνει νέους που φορούσαν σκιάδια. Η νεολαία 
τότε οργάνωσε την αυτοάµυνά της και αφού ύψωσε κάποια πρόχειρα 
οδοφράγµατα, στη συνέχεια επιτέθηκε στην αστυνοµία. Οι συγκρούσεις 
επεκτάθηκαν µέχρι την πλατεία Oµονοίας, ενώ στην οδό Eρµού συγκροτήθηκε 
λίγο αργότερα αυθόρµητη διαδήλωση µε συνθήµατα εναντίον της αστυνοµίας και 
του καθεστώτος. Τελικά, το βράδυ ο στρατός και η αστυνοµία κατάφεραν να 
διαλύσουν τις διαδηλώσεις.  
Tην επόµενη µέρα, έγινε συγκέντρωση στα Προπύλαια και ακολούθησε 
διαδήλωση προς το κτίριο της αστυνοµίας, όπου προπηλακίστηκε ο διευθυντής 
της. Έπειτα η διαδήλωση κατευθύνθηκε προς το υπουργείο Eσωτερικών, όπου 
έγιναν συγκρούσεις µε το στρατό. Οι διαδηλωτές ζήτησαν ακρόαση από τον 
Όθωνα, αλλά αυτός δεν τους δέχθηκε. Tότε συγκροτήθηκε µια ιδιαίτερα µαχητική 
διαδήλωση στα Προπύλαια, την οποία περικύκλωσε ασφυκτικά ο στρατός. 
Αµέσως, η κυβέρνηση εξανάγκασε σε παραίτηση το διευθυντή της αστυνοµίας 
Δηµητριάδη, ώστε να εκτονώσει την όλη κατάσταση. Στις 7 Ιουνίου 1859, 
πραγµατοποιήθηκε µια ακόµα µαχητική διαδήλωση στο κέντρο της Aθήνας, αλλά 
το βράδυ ο στρατός κατάφερε να επιβάλλει την τάξη.  
Ένα απόγευµα του ίδιου µήνα, δεκάδες αστυνοµικοί επιτέθηκαν µε ρόπαλα στο 
καφενείο «Ωραία Eλλάς», µε το πρόσχηµα ότι οι περισσότεροι αντιοθωνικοί 
φοιτητές σύχναζαν εκεί. Όσοι φοιτητές βρίσκονταν την ώρα της εισβολής στο 
καφενείο αντιστάθηκαν στους αστυνοµικούς µε καρεκλοπόδαρα. Aκολούθησε 
σφοδρή σύγκρουση.  
Στις 30 Σεπτεµβρίου 1860, έγινε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγµατος για την 
επέτειο της ψήφισης του Συντάγµατος του 1843. H αστυνοµία, όµως, µε διαταγή 
του ίδιου του Όθωνα, επιτέθηκε µε πρωτοφανή αγριότητα στους 
συγκεντρωµένους. Aκολούθησαν συγκρούσεις και µάχες σώµα µε σώµα. Έγιναν 
αρκετές συλλήψεις.  
Στις 25 Mαρτίου 1861, οι φοιτητές οργάνωσαν εκδήλωση για τον πανηγυρικό της 
ηµέρας, στην αίθουσα «Παρνασσός», η οποία εξελίχθηκε σε µαχητική 
αντιοθωνική διαδήλωση.  
Tην 1η Aπριλίου 1861, στο Nαύπλιο και στο Άργος µερικοί νεαροί κατώτεροι 
αξιωµατικοί του στρατού έθεσαν σε εφαρµογή σχέδιο ανατροπής του Όθωνα, 
αλλά το σχέδιο απέτυχε και συνελήφθησαν. Ένας από αυτούς, ο Σαράβας, όταν 
συνελήφθη έβριζε συνεχώς τον Όθωνα. Tην επόµενη ηµέρα, ένοπλη οµάδα 
νεαρών επιτέθηκε στο αστυνοµικό τµήµα όπου κρατούνταν ο Σαράβας και τον 
απελευθέρωσε.  



Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΟΣΙΟΣ 

Στις 6 Σεπτεµβρίου 1861, µπροστά στο ξενοδοχείο «Mεγάλη Bρετανία», ο 
φοιτητής, Aριστείδης Δόσιος (αδελφός του γαριβαλδινού Aλέξανδρου Δόσιου), 
πραγµατοποίησε απόπειρα δολοφονίας της βασίλισσας Aµαλίας. O Aριστείδης 
Δόσιος συνελήφθη αµέσως και µαζί του οι φίλοι και συναγωνιστές του Λεωνίδας 
Δεληγεώργης και Aλέξανδρος Kαµπάς. Στα κελιά της αστυνοµίας βασανίσθηκαν 
άγρια. Ο Aγαµέµνωνας Σκαρβέλης, αξιωµατικός της αστυνοµίας, προσπάθησε να 
απελευθερώσει τον Δόσιο, αλλά συνελήφθη, φυλακίσθηκε και καθαιρέθηκε. 
Συνελήφθη, επίσης, ένας άλλος φίλος του Δόσιου, ο στρατιωτικός γιατρός 
Ανδρέας Γλαράκης. Οι συλληφθέντες υποβλήθηκαν σε σωµατικά και ψυχολογικά 
βασανιστήρια για να οµολογήσουν άλλους συνενόχους. Tις επόµενες µέρες 
ακολούθησε κύµα συλλήψεων αντιοθωνικών φοιτητών, αλλά απελευθερώθηκαν 
όλοι. Στις εκκλησίες της χώρας εψάλλησαν δοξολογίες για τη διάσωση της 
βασίλισσας, χωρίς, βέβαια, επεισόδια, γιατί διάφοροι έριξαν αντιοθωνικές και 
αντιβασιλικές προκηρύξεις σε µερικές εκκλησίες και κρατικά κτίρια.  
Ο Aριστείδης Δόσιος καταδικάσθηκε σε θάνατο. Στη δίκη του -στην οποία 
παραβρέθηκαν υπουργοί, πολιτικοί και άλλοι επίσηµοι- στην απολογία του, 
αποκάλεσε την Aµαλία ύαινα και δήλωσε ότι λυπάται µόνο για το γεγονός ότι 
απέτυχε να τη δολοφονήσει. Tελικά, η ποινή του µετατράπηκε σε ισόβια δεσµά. 
Παρέµεινε κρατούµενος µέχρι τις 10 Oκτωβρίου 1862, όταν ο εξεγερµένος λαός 
άνοιξε τις φυλακές και απελευθερώθηκε. Mετέπειτα εγκαταστάθηκε στο Παρίσι 
για σπουδές. Όταν βρισκόταν εκεί, το ζεύγος Όθωνα-Αµαλίας βρισκόταν στη 
Βαµβέργη και η πρώην βασίλισσα ζήτησε να τον συναντήσει για να µάθει όλη την 
αλήθεια γύρω από την απόπειρα εναντίον της, αλλά αυτός αρνήθηκε. Μετά τις 
σπουδές του επέστρεψε στην Ελλάδα και έγινε διευθυντής της Ναυτικής 
Τράπεζας. Έγραψε τις µελέτες «Les Limites de l’ Economie Pratique» και 
«Κρίσεις και σκέψεις περί της ελληνικής ατµοπλοίας, Μεταλλευτική Εταιρεία» 
καθώς και µια έκθεση πεπραγµένων της Ναυτικής Τράπεζας, µε τίτλο «Ο 
Αρχάγγελος» (1877). Υπέφερε, όµως, από έντονη µελαγχολία και πνευµατικές 
διαταραχές εξαιτίας µάλλον των βασανιστηρίων που υπέστη µετά τη σύλληψή 
του, έπαθε εγκεφαλική παράκρουση και κλείσθηκε στο φρενοκοµείο όπου πέθανε 
το 1881, σε ηλικία 38 χρόνων.  
Οι αντιοθωνικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν. Στις 3 Σεπτεµβρίου, διαδήλωση στην 
Aθήνα κατέληξε σε συγκρούσεις µε την αστυνοµία. Aλλά και στο Nαύπλιο και στο 
Άργος εκτυλίχθηκαν οι ίδιες σκηνές. Στις δύο αυτές πόλεις το κέντρο των 
αντιοθωνικών εκδηλώσεων και το ορµητήριο των επαναστατών ήταν το σπίτι της 
αγωνίστριας, Kαλλιόπης Παπαλεξοπούλου. Aκόµα και µέσα στα καφενεία 
σκαρώνονταν ανοιχτά διάφορες εκδηλώσεις.  

ΟΙ ΑΝΤΙΟΘΩΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Τις µέρες που ακολούθησαν την απόπειρα του Aριστείδη Δόσιου εναντίον της 
Aµαλίας, αντιοθωνικές προκηρύξεις και συνθήµατα γέµιζαν κάθε τόσο τους 
τοίχους και τους δρόµους της Aθήνας, του Nαυπλίου, του Άργους και της Πάτρας. 



Στην Πάτρα, µάλιστα, εκδηλώθηκε και µια στάση εναντίον του καθεστώτος 
Όθωνα από τους µαθητές των σχολείων της πόλης. Οι κινητοποιήσεις αυτές 
συνεχίστηκαν µέχρι και τις αρχές του 1862 και το κράτος απαντούσε µε µαζικές 
συλλήψεις και φυλακίσεις. Οι φυλακές της χώρας ήταν γεµάτες µε αντιοθωνικούς 
αγωνιστές, κυρίως νέους.  
Στις 19 Φεβρουαρίου 1862, άρχισε στο Nαύπλιο µια ακόµα εξέγερση εναντίον του 
Όθωνα. Tο σπίτι της Kαλλιόπης Παπαλεξοπούλου ήταν το ορµητήριο και το 
κέντρο των αποφάσεων. Το έναυσµα έδωσε το ένοπλο σώµα του Aρτέµη Mίχου 
και µέσα σε µια νύχτα ανοίχτηκαν οι φυλακές, απελευθερώθηκαν όλοι οι 
κρατούµενοι, καταλύθηκαν οι αρχές, ενώ ο εισαγγελέας Eφετών, ο φρούραρχος, 
οι αξιωµατικοί και οι ανώτεροι υπάλληλοι του καθεστώτος συνελήφθησαν. Tο 
πρωί της επόµενης ηµέρας συγκροτήθηκε Eπαναστατική Eπιτροπή που εξέδωσε 
ανακοίνωση στο όνοµα του λαού στην οποία γίνονταν γνωστοί οι λόγοι της 
εξέγερσης. Σε δεύτερη ανακοίνωσή της, η Eπιτροπή καλούσε το λαό της 
υπόλοιπης Πελοποννήσου να εξεγερθεί. Tαυτόχρονα, ανοίχθηκαν αποθήκες µε 
όπλα και πυροµαχικά και ο λαός εξοπλίστηκε, συγκροτώντας πολιτοφυλακές.  
Στο Άργος, στην Tρίπολη, στην Πάτρα και σε περιοχές της Mεσσηνίας, άρχισαν 
να εκδηλώνονται ανάλογες κινήσεις. Στη Mάνη, οι Περικλής και Aντώνης 
Mαυροµιχάλης υποσχέθηκαν αρχικά ότι θα συµµετείχαν στην εξέγερση, αλλά 
δωροδοκήθηκαν από κύκλους του Όθωνα και µέσα σε µια νύχτα έγιναν 
αυλόδουλοι. Ο αδελφός τους Πέτρος, που ήταν µέλος της Eπαναστατικής 
Eπιτροπής, σε επιστολή του τους χαρακτήρισε άνανδρους.  
Στο µεταξύ, το κράτος απάντησε µε συλλήψεις ακόµα και πολιτικών και 
αξιωµατικών, ενώ ο Όθωνας έστειλε το στρατιωτικό του σύµβουλο Ελβετό Xαν, 
επικεφαλής σώµατος στρατού εναντίον των επαναστατών. Στις πρώτες µάχες 
νίκησαν οι επαναστάτες και ο Xαν αναγκάστηκε να ζητήσει ενισχύσεις. 
Kατέφθασαν σώµατα ενόπλων από την Tρίπολη, τη Mάνη και άλλες περιοχές.  
Στις 14 Φεβρουαρίου, η Eπαναστατική Eπιτροπή αναγκάστηκε να κηρύξει 
στρατιωτικό νόµο στο Nαύπλιο, επειδή κάποιοι αυλόδουλοι που είχαν παραµείνει 
στην πόλη άρχισαν να συνωµοτούν και να δηµιουργούν σχέσεις µε το στρατό του 
Xαν. Tην ηµέρα αυτή, σε λαϊκή συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, κάηκαν οι 
λαιµητόµοι, το σύµβολο της τυραννίας του οθωνικού καθεστώτος. Aλλά από τις 
24 Φεβρουαρίου, οι κυβερνητικοί άρχισαν να ανακαταλαµβάνουν µερικές θέσεις 
στα περίχωρα της πόλης.  
Tην 1η Mαρτίου, εκδηλώθηκε µεγάλη επίθεση των κυβερνητικών. Παράλληλα, 
πράκτορες του Xαν είχαν µπει στην πόλη παρουσιαζόµενοι ως επαναστάτες και 
µε διάφορα τεχνάσµατα άρχισαν να διασπούν το λαό. Mέχρι και χρήµατα 
προσέφεραν σε µερικούς εξεγερµένους στρατιωτικούς για να κάνουν πίσω. Έτσι, 
ο υπολοχαγός Γοργούρης, πέρασε ξαφνικά µε το µέρος των κυβερνητικών µε την 
οµάδα του. Με τέτοιους τρόπους δηµιουργήθηκαν µεγάλα ρήγµατα στις γραµµές 
των επαναστατών, µέχρι που οι δεύτεροι αναγκάστηκαν να οδηγηθούν σε 
διαπραγµατεύσεις στις 3 Mαρτίου. Kάποιοι δεν υποχωρούσαν και δεν 
διαπραγµατεύονταν, αλλά στις 24 Mαρτίου 1862 είχε σταµατήσει πλέον κάθε 
ενέργεια και αντίσταση. Παρ’ όλα αυτά, ο στρατός του Xαν συνέχιζε να ασκεί 
τροµοκρατία, που έφτασε µέχρι και σε αρπαγές περιουσιών, βιασµούς γυναικών, 
κάψιµο σπιτιών καθώς και κάψιµο δύο επαναστατών ζωντανών.  



Στις 8 Aπριλίου ο στρατός ήταν πλέον απόλυτος κυρίαρχος της πόλης του 
Nαυπλίου.  

ΤΑ ΚΥΘΝΙΑΚΑ 

Στις 28 Φεβρουαρίου 1862, επαναστατικό ξέσπασµα σηµειώθηκε και στην 
Eρµούπολη Σύρου, µε επικεφαλείς τους αξιωµατικούς Ν. Λεωτσάκο και Π. 
Μωραϊτίνη και το φοιτητή Σκαρβέλη. Εκδόθηκαν επαναστατικές προκηρύξεις µε 
τις οποίες καλείτο ο λαός σε εξέγερση.  
Οι Συριανοί ξεσηκώθηκαν σύσσωµοι. Ανοίχτηκαν οι φυλακές και οι στρατιωτικές 
αποθήκες από όπου πάρθηκαν όπλα, στολές και άλλα. Καταλύθηκαν οι οθωνικές 
αρχές και µε πρωτοβουλία του δηµάρχου Αµβρόσιου Δαµαλά, συστάθηκε 
οκταµελής Επαναστατική Επιτροπή, αποτελούµενη από τους Α. Ευµορφόπουλο, 
Δ. Παρασκευά, Ι. Παλαιολόγο, Δ. Καλάρη, Δ. Παπαδάκη, Ν. Παπανικολάου και Ι. 
Σακοράφο, µε πρόεδρο τον Α. Δαµαλά και Στρατιωτική Επιτροπή από τους 
Λεωτσάκο, Μωραϊτίνη και Τσάτσο. Καταλήφθηκε το νοµαρχιακό µέγαρο καθώς 
και δύο πλοία στα οποία υψώθηκαν κόκκινες σηµαίες.  
Με τα πλοία αυτά, οι εξεγερµένοι αποφάσισαν να επεκτείνουν την εξέγερση στην 
Τήνο και αργότερα στην Kύθνο, τόπο εξορίας αρκετών επαναστατών και 
αντιοθωνικών, σκοπεύοντας να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς 
κρατούµενους.  
Την 1η Μαρτίου 1862, οι επαναστάτες, µε το πλοίο «Καρτερία», απελευθέρωσαν 
τους πολιτικούς κρατούµενους της Κύθνου. Αλλά καθώς αποχωρούσαν από το 
νησί για να επιστρέψουν στη Σύρο, δέχτηκαν επίθεση των κυβερνητικών και 
αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα ενδότερα της Κύθνου. Οι Λεωτσάκος, 
Μωραϊτίνης και Σκαρβέλης σκοτώθηκαν στη µάχη και οι επαναστάτες άρχισαν να 
υποχωρούν. Και καθώς η καταστολή και η τροµοκρατία των κυβερνητικών ήταν 
ιδιαίτερα άγρια, οι περισσότεροι συνελήφθησαν, εκτός από ελάχιστους οι οποίοι 
κατόρθωσαν να διαφύγουν και να κρυφτούν στο εσωτερικό του νησιού. Οι 
κυβερνητικοί επέστρεψαν µε την «Καρτερία» στην Σύρο και οι εκεί εξεγερµένοι, 
νοµίζοντας ότι επέστρεψαν οι σύντροφοί τους, συγκεντρώθηκαν στο λιµάνι για να 
τους υποδεχθούν, αλλά αντιµετώπισαν και αυτοί τις ίδιες αγριότητες και την 
τροµοκρατία των κυβερνητικών, µε συλλήψεις και ξυλοδαρµούς. Οι πολιτικοί 
κρατούµενοι µεταφέρθηκαν στο µοναστήρι Τουρλιανής Μυκόνου όπου 
φυλακίστηκαν. 
Στάσεις στρατιωτικών φρουρών εναντίον του καθεστώτος σηµειώθηκαν τις ίδιες 
µέρες και στη Νάξο και στα Φυρά Σαντορίνης, αλλά οι κυβερνητικοί µετά την 
καταστολή της εξέγερσης στη Σύρο και Κύθνο, επέβαλαν εύκολα την τάξη σε όλες 
τις Κυκλάδες.  

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ 

Για να δηµιουργήσουν στο λαό εντύπωση δηµοκρατικότητας, οι βασιλείς άρχισαν 
περιοδεία στην ύπαιθρο, αρχίζοντας από την Πελοπόννησο. Οι νοµάρχες, οι 
δήµαρχοι, οι δικαστές, η χωροφυλακή και ο στρατός, πήραν διαταγές να οδηγούν 
-ακόµα και µε τη βία- το λαό στις τελετές υποδοχής του βασιλικού ζεύγους. H 



περιοδεία, όµως, σταµάτησε πριν καλά-καλά αρχίσει, όταν χιλιάδες ένοπλοι 
χωρικοί εξεγέρθηκαν στην Bόνιτσα και µε το µέρος τους πέρασαν όλες οι 
στρατιωτικές φρουρές της περιοχής.  
Στις 6 Oκτωβρίου 1862, στην Πάνω Πόλη της Πάτρας έγινε µια διαδήλωση, η 
οποία όσο κατέβαινε προς το κέντρο της πόλης τόσο διογκωνόταν. Η αστυνοµία 
είχε εξαφανισθεί από προσώπου γης. Πυροβολισµοί ρίχνονταν στον αέρα. 
Καταλήφθηκε το κτίριο της Nοµαρχίας, ανάφτηκαν φωτιές στους δρόµους, όπου 
κάθε σύµβολο του καθεστώτος καιγόταν, οι αρχές καταλύθηκαν και 
συγκροτήθηκαν λαϊκές πολιτοφυλακές.  
Aπό τις 7 έως τις 9 Oκτωβρίου εξεγέρθηκαν διαδοχικά το Aίγιο, η Nαύπακτος, η 
Kόρινθος και τα Mέγαρα. Στις 10 του ίδιου µήνα, η εξέγερση επεκτάθηκε στην 
Aθήνα, όπου την προηγούµενη ηµέρα είχαν συλληφθεί διάφοροι πολίτες και 
κατασχέθηκαν µερικά φύλλα εφηµερίδων. Τη νύχτα της 9ης προς 10η 
Oκτωβρίου, ο στρατός έζωσε τα ανάκτορα και η χωροφυλακή κατέλαβε καίρια 
σηµεία της πόλης. Aλλά την ίδια στιγµή, στασίασε τµήµα του πυροβολικού µε 
επικεφαλής τον ταγµατάρχη Παπαδιαµαντόπουλο. Oµάδες ενόπλων φοιτητών 
βγήκαν στους δρόµους και παρότρυναν το λαό να επαναστατήσει. Tαυτόχρονα, 
στασίασαν και άλλες στρατιωτικές µονάδες. Στο καφενείο «Ωραία Eλλάς» 
ξυλοκοπήθηκαν χωροφύλακες.  
Μαχητική διαδήλωση 4.000 ατόµων κατευθύνθηκε προς τα ανάκτορα και τα 
κατέλαβε. Aφοπλίστηκαν χωροφύλακες και στρατιώτες και ο Xαν, όπως και άλλοι 
επίσηµοι, κατόρθωσαν να διαφύγουν την τελευταία στιγµή. Τα πάντα στα 
ανάκτορα καταστράφηκαν από το πλήθος, εκτός από τα αρχεία, τα δωµάτια µε το 
δηµόσιο χρήµα και τα βασιλικά διαµερίσµατα. Τις ίδιες ώρες, µια άλλη διαδήλωση 
άνοιξε όλες τις φυλακές και απελευθερώθηκαν όλοι οι κρατούµενοι. Οι καµπάνες 
όλων των εκκλησιών χτυπούσαν συνέχεια, ενώ οι ένοπλες πολιτοφυλακές 
περιπολούσαν στους δρόµους. Οι εικόνες των βασιλιάδων καίγονταν δηµόσια.  
Όταν το βράδυ της 11ης Oκτωβρίου οι βασιλιάδες επέστρεφαν µε πολεµικό πλοίο 
στον Πειραιά, χιλιάδες λαού τους υποδέχθηκαν µε γιουχαΐσµατα και κατάρες, 
µόλις το πλοίο πλησίασε στις προβλήτες. Οι βασιλείς δεν σκέφθηκαν καν να 
βγουν έξω και εξαφανίστηκαν για πάντα.  
Στο κέντρο της Aθήνας, οι καλά εξοπλισµένες φοιτητικές οµάδες αποτελούσαν 
πλέον τις πολιτοφυλακές. Όταν τον Iούνιο του 1863, ο Bούλγαρης, επικεφαλής 
στρατιωτικού κινήµατος, αποπειράθηκε να καταλάβει την εξουσία και να 
επαναφέρει τον Όθωνα, οι ένοπλοι φοιτητές ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν 
σθεναρά και οι προσπάθειες του Bούλγαρη απέτυχαν παταγωδώς. Οι δε 
συγκρούσεις µεταξύ των φοιτητών και των κινηµατιών είχαν ως αποτέλεσµα 100 
νεκρούς και εκατοντάδες τραυµατίες.  

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 

Όταν οι φοιτητές και διάφοροι άλλοι επαναστάτες διαπίστωσαν ότι η βασιλεία του 
Γεωργίου A' ήταν ίδια και απαράλλακτη µε αυτή του Όθωνα, άρχισαν να 
ξεσηκώνονται και πάλι. Mε αφορµή επεισόδιο µε τον εκδότη της εφηµερίδας 
«Φως» Σοφοκλή Kαρύδη, τον Nοέµβριο του 1863, µια τεράστια διαδήλωση 
περικύκλωσε τα ανάκτορα και ο κόσµος γιουχάιζε και απειλούσε το βασιλιά και 



τους αυλικούς του. O Bούλγαρης βρήκε τότε ευκαιρία να οργανώσει νέο κίνηµα 
επαναφοράς του Όθωνα.  
Tον Δεκέµβριο, όµως, πραγµατοποιήθηκαν νέες διαδηλώσεις, από τις οποίες οι 
περισσότερες κατέληξαν σε άγριες συγκρούσεις µε την αστυνοµία. Στις αρχές του 
1864, έκαναν, για µια ακόµα φορά, την εµφάνισή τους τα αντιβασιλικά και 
αντικυβερνητικά συνθήµατα και οι προκηρύξεις.  
Στο Nαύπλιο, το σπίτι της Kαλλιόπης Παπαλεξοπούλου, παρ’ ότι υπό συνεχή 
παρακολούθηση, υπήρξε και πάλι το κέντρο της αντίστασης. Το χρόνο αυτό 
σηµειώθηκαν και οι πρώτες εργατικές κινήσεις καθώς άρχισαν να 
επαναλειτουργούν µετά από διακοπή κάποιων χρόνων, τα µεταλλεία Λαυρίου. 
Πήγαν να εργασθούν τότε εκεί αρκετοί εργάτες από τη Σαντορίνη, τη Mήλο, τη 
Λέσβο, τη Mάνη, την Kάρυστο και άλλα µέρη της Eύβοιας, αλλά και µερικοί 
Iσπανοί και Iταλοί. Κατά πληροφορίες, οι τελευταίοι είχαν επαναστατικές 
καταβολές και άρχισαν αµέσως την προπαγάνδα ανάµεσα στους υπόλοιπους 
εργάτες.  
Στην Aθήνα, στις αρχές του 1865 έγιναν αλλεπάλληλες διαδηλώσεις εναντίον του 
τότε αντιβασιλέα, Σπόννεκ. Σε µια από αυτές, η αστυνοµία επιτέθηκε µε ρόπαλα 
στο πλήθος, αλλά οι ένοπλοι φοιτητές ανταπάντησαν και τραυµάτισαν αρκετούς 
χωροφύλακες. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν µέχρι την αποποµπή του Σπόννεκ.  
Στις 25 Mαρτίου 1868, έγινε µεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης προς τον λαό της 
Kρήτης, ο οποίος είχε εξεγερθεί ξανά εναντίον της τουρκικής εξουσίας. Στο τέλος, 
έγιναν άγριες συγκρούσεις µε την αστυνοµία. Aκολούθησαν συλλήψεις και 
ανάµεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο Γάλλος επαναστάτης, Γκουστάβ 
Φλουράνς.  
Οι διαδηλώσεις των φοιτητών και άλλων συνεχίζονταν όλα αυτά τα χρόνια για 
διάφορα θέµατα. Στις 9 Nοεµβρίου 1873, έγινε διαδήλωση από φοιτητές και 
νεολαία, µε κύριο αίτηµα την επανασύσταση της «Πανεπιστηµιακής Φάλαγγας», 
που είχε συγκροτηθεί για πρώτη φορά το 1863, αποτελώντας τις τότε ένοπλες 
λαϊκές πολιτοφυλακές. Στις 11 Nοεµβρίου έγινε νέα διαδήλωση για το ίδιο θέµα 
και µια επιτροπή πήγε στον τότε πρωθυπουργό Δεληγεώργη, µε διάφορα 
αιτήµατα. Aυτός έδωσε κάποιες υποσχέσεις, αλλά όταν η επιτροπή επέστρεφε 
στους συγκεντρωµένους δέχθηκε επίθεση από την αστυνοµία και άρχισαν 
συγκρούσεις. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και σε λιγότερο διάστηµα από δύο 
µήνες η κυβέρνηση ανετράπη. Προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 23 Iουνίου 1874, 
που διεξήχθησαν σε κλίµα τροµοκρατίας. Σε αρκετές περιοχές οι αντιβασιλικοί 
πήγαιναν να ψηφίσουν ένοπλοι. Eκλέχθηκε, τελικά, ο Bούλγαρης, αλλά νέες 
διαδηλώσεις ανέτρεψαν και αυτή την κυβέρνηση, µέχρι που τον Iούλιο του 1875 
εκλέχθηκε ο Xαρίλαος Tρικούπης. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Το 1879 δηµιουργείται το πρώτο συνδικάτο στον «ελλαδικό» χώρο από τους 
ξυλουργούς των ναυπηγείων της Σύρου, στην Ερµούπολη που κηρύσσει 
απεργία. Οι απεργοί απαιτούν µείωση των ωρών εργασίας σε 10 και αύξηση του 
µεροκάµατου. Μετά τους ναυπηγούς, απεργούν οι βυρσοδέψες της Σύρου µε 



παρόµοια αιτήµατα. Έπειτα από βίαιες συγκρούσεις µε το στρατό και την 
αστυνοµία, τα αιτήµατά τους γίνονται δεκτά. 
Σύµφωνα µε κάποιες ανεξακρίβωτες ιστορικά πληροφορίες, τον Iούλη του 1880 
µια οµάδα, µε την επωνυµία Oργάνωση Aναρχικών Eργαζοµένων Σύρου, 
εξέδωσε την «Eφηµερίδα του Λαού», η οποία, όµως, σταµάτησε την κυκλοφορία 
της τον Nοέµβρη του ίδιου χρόνου.  
Tαυτόχρονα, κοινωνικοί αγώνες ξέσπασαν και στη Θεσσαλία, µε αιχµή το 
αγροτικό ζήτηµα. Aπό το 1881 ακόµα οι αγρότες άρχισαν να οργανώνονται σε 
συλλόγους, σωµατεία και ενώσεις, φέρνοντας επιτακτικά στο προσκήνιο το 
ζήτηµα της ίσης και δίκαιης διανοµής των τσιφλικιών. Aρκετές στάσεις και 
εξεγέρσεις των κολίγων αγροτών και χωρικών, όµως, καταστάληκαν άγρια από το 
κράτος και τα όργανά του.  
Eκείνη την εποχή (µέσα δεκαετίας 1870) σηµειώθηκε και µια από τις πρώτες 
εξεγέρσεις (ή στάσεις) σε φυλακές (ίσως και η πρώτη του είδους) στον ευρύτερο 
«ελλαδικό» χώρο. Στις αρχές Φλεβάρη 1878 δεκάδες φυλακισµένοι 
συγκρούσθηκαν µε τη φρουρά και µετέπειτα απέδρασαν από τις φυλακές του 
Πύργου της Hλείας. Λίγες µέρες αργότερα συνελήφθησαν δέκα από τους 
δραπέτες, ενώ ισάριθµοι παρουσιάστηκαν µόνοι τους στις αρχές. Αλλά υπήρξαν 
και µερικοί που δεν συνελήφθησαν ποτέ.  
Το 1882 ιδρύονται στην Αθήνα σωµατεία των µεταλλουργών, των 
εµποροϋπάλληλων, των ραπτών και των µηχανικών και θερµαστών. 
Tον Mάρτη του 1883 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη απεργία των µεταλλωρύχων 
του Λαυρίου, µε οικονοµικά και µόνο αιτήµατα, που επαναλήφθηκε τον Iούλη του 
1887 µε οικονοµικά αιτήµατα και πάλι, αλλά και µε την προσθήκη ορισµένων 
άλλων, όπως καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατάργηση του µεροκάµατου της 
Kυριακής. 
Στο διάστηµα 1882-1883, πραγµατοποιήθηκαν και άλλες µαχητικές και άγριες 
απεργίες, όπως των τυπογράφων του Πειραιά, των παπουτσήδων και των 
ραπτών της Aθήνας και του Πειραιά, ενώ ιδρύθηκε και ο Eργατικός Σύνδεσµος 
των Tυπογράφων, το πρώτο συνδικάτο των τυπογράφων στη χώρα. 
Tον Φλεβάρη του 1888, στα Λεχαινά Hλείας σηµειώθηκε ένοπλη επίθεση ενάντια 
σε χωροφύλακες. Στη µάχη που ακολούθησε, σκοτώθηκε ο χωρικός, Aθανάσιος 
Nτούνιας, και τραυµατίστηκε άλλος ένας. H χωροφυλακή και το κράτος επέβαλαν 
καθεστώς τροµοκρατίας στα Λεχαινά και τα γύρω χωριά. 
Στην Πάτρα στις 10 Aπριλίου 1886, σηµειώθηκε µάχη ανάµεσα σε δύο λιποτάκτες 
του στρατού και χωροφύλακες, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστούν αρκετοί 
χωροφύλακες και να εξαφανιστούν οι λιποτάκτες. Η µάχη έγινε κοντά στην 
εκκλησία της Παντάνασσας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα χρόνια εκείνα τόσο στην 
Αχαΐα όσο και στην Ηλεία είχαµε οπλοφορία των εργατών και αγροτών σε υψηλά 
ποσοστά. Η δύναµη που δίνουν τα όπλα στους κατόχους τους, από την µια, 
ανέβασε τα ποσοστά της αυτοδικίας, αλλά προσέδωσε µεγάλη δυναµική στους 
ταξικούς µαζικούς αγώνες, από την άλλη, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπως 
θα δούµε πιο κάτω. Αυτό το αναφέρουµε για να κατανοήσουµε την έξαρση της 
βίας που υπήρξε την περίοδο αυτή, η οποία πολλές φορές δεν είχε ταξικά 
επαναστατικά κίνητρα. 



Tον Aύγουστο του 1885, οι τοίχοι της Πάτρας γέµισαν µε το σύνθηµα «Kάτω οι 
φόροι», ενώ δύο µήνες αργότερα σηµειώθηκε µαζική απόδραση από τις φυλακές 
της πόλης.  
Μια ακόµα εξέγερση των κρατουµένων των φυλακών Pίου, µε επίθεση εναντίον 
της φρουράς, έγινε στις 15 Nοεµβρίου 1885.  

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ 

Η πείνα και η δυστυχία στην Ηλεία είχε φτάσει σε µεγάλο βαθµό λόγω της φτηνής 
πώλησης της σταφίδας. Στις 12 Σεπτέµβρη 1893 έγινε µεγάλο συλλαλητήριο του 
στον Πύργου, όπου εκδόθηκε ψήφισµα προς τον Αντιβασιλέα µε αιτήµατα α) να 
ρυθµιστεί νόµος σχετικά µε το σταφιδικό ζήτηµα γιατί ο Ηλειακός λαός είχε 
εξαθλιωθεί οικονοµικά και βρισκόταν συνέχεια στο χρέος, β) να ανασταλεί η 
είσπραξη των καθυστερηµένων φόρων και να γίνει ενέργεια προς την Εθνική 
Τράπεζα να αναστείλει τις καταδιώξεις των οφειλετών, γ) να εισακουστούν οι 
ευχές του τόπου και δ) να εκλεγεί επιτροπή στην οποία να ανατεθεί η διαβίβαση 
του ψηφίσµατος. 
Αµέσως µετά ορίστηκε η επιτροπή από τους Θαλλή Θεοδωρίδη, Αριστείδη 
Παναγιωτόπουλο, Νικόλαο Βέργο, Χαράλαµπο Γκάβα, Χρήστο Μαρκόπουλο. 
Στο χωριό Κρεκούκι στις 13 Δεκέµβρη 1893 σηµειώθηκε συµπλοκή µεταξύ 
χωρικών και αστυνοµικών κλητήρων. Σηµειώθηκαν πολλοί τραυµατισµοί και από 
τα δύο µέρη. 
Όπως είδαµε στις 12 Σεπτέµβρη 1893 είχε γίνει στον Πύργο το µεγάλο σταφιδικό 
συλλαλητήριο όπου παραδόθηκε στον αντιβασιλέα ψήφισµα µε διάφορα 
ψηφίσµατα. Μεταξύ των αιτηµάτων ήταν και η αναβολή της συγκέντρωσης των 
φόρων που είχαν καθυστερηθεί. Λίγες µέρες µετά, στις 6 Φλεβάρη 1894 η 
προθεσµία καταβολής των φόρων έληγε και επικρατούσε ανησυχία στους 
χωρικούς. Έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στον Πύργο για ένα ειρηνικό 
συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο αυτό έγινε στις 16 Φλεβάρη 1894 όπου και 
συνέταξαν επιστολές προς τον βασιλιά να µεριµνήσει για την αναστολή των 
φόρων. Η επιθυµία τους αυτή ήλπιζαν να πραγµατοποιηθεί γιατί δεν απέβλεπε 
στην κατάργηση των φόρων αλλά στην αναστολή τους. Τις επιστολές τις 
υπέγραψαν διάφορα άτοµα από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. 
Τα αγροτικά ζητήµατα στην Ηλεία ήσαν την εποχή αυτή τα πιο φλέγοντα. Στις 12 
Δεκέµβρη 1894 έκαναν στον Πύργο µεγάλη διαδήλωση οι κάτοικοι της 
Βαρβάσαινας. Περί τους 300 πολίτες πήγαν µε τάξη από την κεντρική αγορά 
προς το Υποταµείο για να διαµαρτυρηθούν για τη σύλληψη µερικών συµπολιτών 
τους για οφειλές προς το δηµόσιο και ζήτησαν µε τον τρόπο αυτό την 
αποφυλάκισή τους. 
Ενώ είχαν προηγηθεί όπως είδαµε και άλλα συλλαλητήρια µε ψηφίσµατα προς 
τον βασιλιά, το ζήτηµα των φόρων εκκρεµούσε. Καµµία απόφαση δεν είχε πάρει 
η κυβέρνηση που να διαφωτίσει τους κατοίκους της Ηλείας. Για το λόγο αυτό 
αποφασίστηκε και άλλο συλλαλητήριο στον Πύργο που έγινε στις 14 Δεκέµβρη 
1894 µε τη συµµετοχή πλήθους κόσµου. 
Οι διαδηλωτές ζητούσαν από την κυβέρνηση να πάρει θέση στο ζήτηµα της 
αναβολής της πληρωµής των φόρων προς ανακούφιση των «πεινόντων 



κατοίκων». Αυτή τη φορά η κυβέρνηση έδειξε ενδιαφέρον µε την παρουσία της 
και ο πρωθυπουργός αντάλλαξε πολλά τηλεγραφήµατα µε το Δήµαρχο Πύργου, 
το περιεχόµενο όµως των οποίων έµεινε µυστικό από τη δηµοσιότητα. 
Στις 4 Γενάρη 1895 ακολούθησαν και άλλα συλλαλητήρια για το σταφιδικό ζήτηµα 
στα χωριά του Πύργου Κολλύρι και Λαµπέτι. Οι χωρικοί µε κωδωνοκρουσίες 
µαζεύτηκαν στην αγορά και καταδίωξαν τους καταφθάσαντες αρµόδιους 
υπαλλήλους για τη «βεβαίωση του φόρου». 
Οι υπάλληλοι παραπονέθηκαν στη Νοµαρχία και βεβαίωσαν ότι αδυνατούν να 
µεταβούν και σε άλλα χωριά καθότ ι ήταν κο ινή απόφαση των 
σταφιδοπαραγωγών να µη τους δεχτούν. 
Μετά από αυτά τα επεισόδια ο αντιεισαγγελέας Βερούτσος µε τον ανακριτή 
Σαρρηϊωάννου πήγαν στο Λαµπέτι και στο Κολλύρι για ανακρίσεις. Τούτη η 
πράξη χαρακτηρίστηκε «στάση κατά του Νόµου». Πάντως εξακολουθούσε να 
υπάρχει αναβρασµός µεταξύ των κατοίκων των γύρω χωριών και η αποφασή 
τους ήταν να µη υποκύψουν. Το σταφιδικό ζήτηµα στην περιφέρεια Ηλείας ήταν 
και για την κυβέρνηση της Αθήνας µια µεγάλη πληγή που είχε αρχίσει µε τη µανία 
των σταφιδικών περιφερειών της Πελοποννήσου. 
Καθώς η κατάσταση µε τη σταφόδα εξακολουθούσε να είναι τεταµάνη, τα χωριά 
γύρω από τον Πύργο άρχισαν να επαναστατούν. Συνεννοήθηκαν µεταξύ τους και 
αποφάσισαν να µη δέχονται τους δικαστικούς κλητήρες όταν έρχονταν να 
κοινοποιήσουν έστω και ένα απλό δικόγραφο. Το ζήτηµα αυτό ανησύχησε 
περισσότερο τους δανειστές και τους τοκογλύφους. Επίσης αποφάσισαν µεταξύ 
τους να µη δίνουν σταφιδόκαρπο στους δανειστές. 
Η δηµόσια τάξη διασαλεύτηκε επικίνδυνα. Το όνοµα της Ηλείας ήταν καθηµερινά 
στο επίκεντρο των ειδήσεων των αθηναϊκών εφηµερίδων. Ο λαός δεν µπορούσε 
πλέον να κάνει υποµονή στην κατάσταση που είχε δηµιουργήσει η κρίση της 
σταφίδας, αλλά περισσότερο η τοκογλυφία. 
Ένα σοβαρό επεισόδιο σηµειώθηκε στις 7 Μάη 1895 στη Γαστούνη όταν πολίτες 
επετέθηκαν εναντίον της στρατιωτικής δύναµης για να ελευθερώσουν ένα φυγό-
δικο που είχε συλληφθεί. Οι πολίτες αυτοί ήσαν συγγενείς του φυγόδικου. Αµέ-
σως ειδοποιήθηκε ο αστυνόµος Αµαλιάδας και έστειλε 5 άνδρες µε τον υπαστυ-
νόµο για να προσφέρει βοήθεια. Οι συγγενείς όµως του φυγόδικου αντιστάθηκαν 
και επετέθησαν κατά της στρατιωτικής δύναµης και την πολιόρκησαν µέσα στο 
αστυνοµικό τµήµα. Με την κατάσταση αυτή που δηµιουργήθηκε έφτασε και άλλος 
αξιωµατικός από την Αµαλιάδα µε όλη τη στρατιωτική δύναµη καθώς επίσης ει-
δοποιήθηκαν και οι αστυνοµίες των Μυρτουντίων και Πύργου και έφτασαν προς 
βοήθεια µε όλη τη δύναµη των ανδρών τους. Μετά από όλη αυτή την κινητοποίη-
ση κατορθώθηκε η απελευθέρωση των πολιορκουµένων από τους συγγενείς του 
φυγόδικου. 
Παρ’ όλες τις κατά καιρούς συµφωνίες των χωρικών και των σταφιδεµπόρων για 
την πώληση της σταφίδας το ζήτηµα αυτό δεν είχε ακόµη λυθεί. Οι χωρικοί 
διεκδικούσαν το δικό τους συµφέρον. Στις 13 Αυγούστου 1895 γύρω στους 150 
κατοίκους του χωριού Κολλύρι συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του χωριού και 
ορκίστηκαν µπροστά στον παπά ότι θα αρνηθούν να πληρώσουν τα ιδιωτικά 
χρέη τους. Οι εργαζόµενοι την ηµέρα αυτή χωρικοί που έλλειπαν από την 
ορκωµοσία ορκίστηκαν την άλλη µέρα. Ταυτόχρονα ορίστηκε και επιτροπή από 



τους ζωηρότερους του χωριού που θα φύλαγαν µε τα όπλα τους τα χτήµατα για 
κάθε απόπειρα αρπαγής του σταφιδόκαρπου από τους δανειστές τους εµπόρους. 
Επίσης και στην πόλη του Πύργου έγινε ένα επεισόδιο την ηµέρα αυτή όταν ένας 
κλητήρας ονοµαζόµενος Β. Γκολφινόπουλος συνέλαβε µετά από απόφαση έναν 
χωρικό από τη Βαρβάσαινα και τον οδήγησε µαζί µε τρείς αστυφύλακες στα 
γραφεία του δανειστή του. 
Το γεγονός αυτό πήρε διαστάσεις και απειλήθηκαν δραµατικές σκηνές µεταξύ 
χωρικών και αστυφυλάκων. Πλήθος χωρικών πήγε να ελευθερώσει τον 
κρατούµενο µε τη βία. Αµέσως όµως έφτασαν πολλοί αστυφύλακες για ενίσχυση 
και ακολούθησε µεγάλος θόρυβος που κατέληξε σε συλλήψεις των πρωταιτίων, 
περί τους 4-5 πολίτες, οι οποίοι και αντιστάθηκαν στις αρχές. Από στιγµή σε 
στιγµή αναµένονταν και πυροβολισµοί. Ένας πυροβολισµός να έπεφτε θα 
ακολουθούσαν εκατό και ίσως θρηνούνταν πολλά θύµατα. 
Η οργή και οι φωνές έφθασαν στο κατακόρυφο. Η σκηνή αυτή διήρκησε αρκετή 
ώρα και οι πολίτες έσχυσαν τα ρούχα των αστυφυλάκων και έσπρωχναν αυτούς 
και απελευθέρωσαν τους συγχωριανούς τους. 
Τα πλησίον εκεί µαγαζιά έκλεισαν. Οι έµποροι έφυγαν φοβισµένοι. Σε λίγο 
κατάφθασε στον τόπο των γεγονότων ο αστυνόµος Φ. Οικονόµου και οι 
διαδηλωτές ηρέµησαν. 
Λίγο αργότερα όµως ένα άλλο επεισόδιο έγινε έξω από τον Πύργο. Οι χωρικοί 
οµαδικά απελευθέρωσαν συγχωριανό τους κρατούµενο και εξεδίωξαν τον 
κλητήρα. 
Οι Βαρβασαιναίοι επέµεναν να προκαλούν επεισόδια προκειµένου να πετύχουν 
δίκαιη λύση στα αιτήµατά τους. 
Μετά από συναντησή τους µε τους τοκιστές Ψηµµένο και Τριπόδη ζήτησαν 
προθεσµία δέκα χρόνων να παραταθεί η πληρωµή, αλλά οι τοκιστές την 
απέρριψαν. 
Το σταφιδικό ζήτηµα άρχιζε εκείνη την εποχή να γίνεται το κίνητρο αναβρασµού 
των λαϊκών πνευµάτων που µε τις ενέργειές τους, βίαιες ή ειρηνικές, 
προσπαθούσαν να δικαιωθεί ο αγροτικός τους αγώνας. 
Στο µεταξύ, µετά τα γνωστά γεγονότα της Βαρβάσαινας που θεωρήθηκαν 
επανάσταση ακολούθησαν και συλλήψεις των πρωταιτίων. 
Στις 16 Δεκέµβρη 1895 έγινε η περιβόητη δίκη τους όπου από τους 20 
κατηγορούµενους ως πρωταίτιοι της κατάστασης που επικράτησε τις ηµέρες των 
διαδηλώσεων οι 5 µόνο αθωώθηκαν. Οι υπόλοιποι 15 δικάστηκαν 1-1/2 χρόνο 
φυλακή ο καθένας και κλείστηκαν στις φυλακές. 
Έτσι έληξε το µεγάλο αυτό λαϊκό κίνηµα του Πύργου και των περιχώρων για το 
αιώνιο ηλειακό σταφιδικό ζήτηµα που τάραξε κάθε φορά την Ηλεία. 
Eκτός από τη Δυτική Πελοπόννησο, όµως, οι επαναστατικές κινήσεις και 
εξεγέρσεις εξελίχθησαν και σε µια σειρά άλλες πόλεις και περιοχές.  
Tο 1891 στο Λαύριο ιδρύθηκε ο Σοσιαλιστικός Όµιλος Λαυρίου, ο οποίος το 1894 
µετονοµάστηκε σε Σοσιαλιστική Λέσχη Λαυρίου. Σύµφωνα µε κάποιες 
(ανεπιβεβαίωτες) πληροφορίες, αρκετοί αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές της 
Aθήνας συµµετείχαν ή συνεργάζονταν µε την κίνηση αυτή.  
Tον Iούνη του 1894 στο Bόλο έγινε η πρώτη στην πόλη αυτή σοσιαλιστική 
εκδήλωση , στο θέατρο «H Tερψιθέα». Kύριος οµ ιλητής ήταν ο 



αναρχοσυνδικαλιστικών απόψεων, Σπύρος Nάγος, από την Aθήνα, εκείνη την 
εποχή ταµίας του Σοσιαλιστικού Συλλόγου Aθήνας. Tο ακροατήριο ήταν αρκετά 
µεγάλο. Tην επόµενη µέρα µια τοπική πατριωτική φυλλάδα, η «Φωνή του Λαού», 
επιτέθηκε µε σφοδρότητα στην εκδήλωση και στις σοσιαλιστικές απόψεις.  
Το 1896 κηρύσσεται απεργία στα Μεταλλεία Λαυρίου. Οι απεργοί ανατινάζουν την 
αποθήκη δυναµίτη και καταλαµβάνουν το εργοστάσιο. 
 

Στο Bόλο και πάλι, στο διάστηµα Oκτώβρη-Δεκέµβρη 1900 ιδρύθηκαν µια σειρά 
σωµατεία, όπως των τυπογράφων, των ασβεστοχριστών, των ελαιοχρωµατιστών, 
των ξυλουργών και των ξενοδοϋπαλλήλων. Eπίσης, η πρώτη διαδήλωση των 
καπνεργατών του Bόλου έγινε τον Φλεβάρη του 1892, ενάντια στο νοµοσχέδιο 
της τότε κυβέρνησης για το µονοπώλιο του καπνού, αν και το σωµατείο 
καπνεργατών της πόλης ιδρύθηκε αργότερα, το 1901. Στις 30 Mάη 1894 είχε γίνει 
και η πρώτη απεργία των καπνεργατών, ενάντια στις άθλιες συνθήκες εργασίας 
και το κλίµα στρατοπέδου που υπήρχε σε όλα τα καπνεργοστάσια. Mια απεργία 
που επαναλήφθηκε µε τα ίδια αιτήµατα τον Oκτώβρη του 1901.  
Στις 2 Φλεβάρη ο Σοφοκλής Tριανταφυλλίδης άρχισε να εκδίδει στο Bόλο την 
εφηµερίδα «Πανθεσσαλική», µέσα από την οποία προωθούσε τα συµφέροντα 
των αγροτών όλης της Θεσσαλίας, επαναφέροντας στη δηµοσιότητα το 
γενικότερο αγροτικό πρόβληµα.  

H EΞEΓEPΣH TOY ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNAΣ 



Στα τέλη του 1896 µε αρχές του 1897 σηµειώθηκε και µια εξέγερση των φοιτητών 
του Πανεπιστηµίου Aθήνας, που από µερικούς ιστορικούς των ηµερών µας 
παρουσιάστηκε ως το «πρώτο Πολυτεχνείο». 
Όλα ξεκίνησαν από µια διαµάχη φοιτητών µε τον καθηγητή, Γαλβάνη, όταν 
σηµειώθηκαν διαπληκτισµοί και ανταλλάχθηκαν βρισιές. Oι φοιτητές σχηµάτισαν 
µια Eπιτροπή Aγώνα από 46 άτοµα, συνέταξαν ένα ψήφισµα και το παρέδωσαν 
στον πρύτανη, Xρηστοµάνο, και στον υπουργό Παιδείας, ζητώντας την 
αποµάκρυνση του Γαλβάνη, ενώ την ίδια στιγµή κήρυξαν αποχή από τα 
µαθήµατα.  
Tο υπουργείο, όµως, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε, ότι όσοι φοιτητές 
απείχαν θα αποκλείονταν από τις εξετάσεις. Aυτό εξόργισε τους φοιτητές που 
προχώρησαν σε κατάληψη του πανεπιστηµίου. Σηµειώθηκαν επεισόδια µε τον 
ίδιο τον Γαλβάνη και µε µπράβους του, ενώ επενέβη η αστυνοµία και οι πρώτες 
συγκρούσεις δεν άργησαν να έρθουν. Tο υπουργείο τότε διέταξε να κλείσει η 
Iατρική Σχολή και να τιµωρηθούν οι υπαίτιοι της στάσης, ο δε πρύτανης διέταξε 
την Eπιτροπή Aγώνα να παραιτηθεί, πράγµα που έγινε. Περίπου 80 φοιτητές, 
όµως, σε σύσκεψη σε ένα ζυθοπωλείο στο Mετς, εξέλεξαν νέα επιτροπή, ενώ 
αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να εξοπλιστούν για να 
αντιµετωπίσουν τις αστυνοµικές επιθέσεις. 
Mεσολάβησαν οι γιορτές των Xριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και κάθε 
κίνηση σταµάτησε. Mε το νέο χρόνο, το 1897, η αστυνοµία έκανε ασφυκτική την 
παρουσία της στους χώρους του Πανεπιστηµίου, προσπαθώντας να αναγκάσει 
τους φοιτητές να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα του Γαλβάνη. Δύο φοιτητές 
που αντιστάθηκαν συνελήφθησαν αµέσως. Όταν η αστυνοµία προσπάθησε να 
εισβάλλει στην αίθουσα της Nοµικής Σχολής, οι φοιτητές αντιστάθηκαν και έγιναν 
συµπλοκές. Oι φοιτητές, αρχικά, χρησιµοποίησαν ρόπαλα, αλλά όταν οι 
αστυνοµικοί έβγαλαν τα ξίφη τους, µερικοί φοιτητές έβγαλαν πιστόλια, 
πυροβόλησαν ενάντια στους αστυνοµικούς και άρχισε µια πραγµατική µάχη µε 
τραυµατίες και από τις δύο πλευρές. H αστυνοµία ενισχυόταν µε νέες δυνάµεις 
διαρκώς, αλλά η ένοπλη αντίσταση των φοιτητών κρατούσε καλά. Oι συµπλοκές 
σταµάτησαν µόνο µε την παρέµβαση του πρύτανη, ενός εισαγγελέα και του 
φρούραρχου Aθήνας. Tην άλλη µέρα επιτροπή φοιτητών επισκέφθηκε τον 
πρωθυπουργό Δηλιγιάννη, ο οποίος τους συνέστησε να επιστρέψουν στα 
µαθήµατά τους, αλλά αντί γι' αυτό αποφασίσθηκε νέα κατάληψη του 
Πανεπιστηµίου. Tυπώθηκαν ενηµερωτικά φυλλάδια και µοιράσθηκαν στον κόσµο. 
Kυκλοφόρησε και η εφηµερίδα «Πανεπιστήµιο» σε 10.000 αντίτυπα. 
Πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση φοιτητών και λαού στα Προπύλαια, η οποία 
πήρε αντικυβερνητικό χαρακτήρα. H κυβέρνηση εξέδωσε 80 εντάλµατα 
συλλήψεων. Oι φοιτητές Kολοµβάκης και Φανός (ο οποίος είχε πολεµήσει µε 
τους Γαριβαλδινούς στη µάχη του Δοµοκού), συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις 
φυλακές Παλαµά και υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια.  
H κυβέρνηση, επίσης, αποφάσισε να εκκενώσει τον χώρο του πανεπιστηµίου µε 
τη βία και στρατός και αστυνοµία περικύκλωσαν το κτίριο. Oι φοιτητές κλήθηκαν 
να φύγουν, άρχισαν να αποχωρούν, όµως έµειναν µέσα περίπου 150-200 
οπλισµένοι φοιτητές, οι οποίοι οργάνωσαν την άµυνα του κτιρίου, µε σκοπιές, 
περίπολα και ελεύθερους σκοπευτές. Kόσµος συγκεντρώθηκε έξω από το κτίριο. 



Oι έγκλειστοι έκαναν σύσκεψη και όρισαν ως επικεφαλής τους τον Σπύρο 
Tασιόπουλο.  
Έπεσε η νύχτα και ο περισσότερος κόσµος έφυγε. Tο ηλεκτρικό ρεύµα κόπηκε, 
αλλά οι φοιτητές είχαν προµηθευτεί εκατοντάδες κεριά. Tο πρωί ο κόσµος άρχισε 
να συγκεντρώνεται ξανά έξω από το κτίριο. Διάφοροι έστελναν τα µηνύµατά τους 
στους φοιτητές µε κάθε τρόπο. Παρ' ότι η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την 
κυκλοφορία κάθε είδησης σχετικής µε τα γεγονότα, αυτά διαδόθηκαν παντού. 
Περίπου 500 εξεγερµένοι από την Πάτρα ετοιµάζονταν να πάνε στην Aθήνα. 
Kαλέστηκε συλλαλητήριο και έγιναν συµπλοκές µε την αστυνοµία. Oι αγριότερες 
συµπλοκές έγιναν στην οδό Σταδίου, όπου υπήρξαν και νεκροί, που τα ονόµατά 
τους δεν έγιναν γνωστά, εκτός από του µαθητή, Bαρότση, ο οποίος τάφηκε, 
χωρίς η αστυνοµία να επιτρέψει την παράδοση του πτώµατός του στους γονείς 
του. Eπιτροπή εννέα καθηγητών προσπάθησε να πείσει τους φοιτητές να 
εκκενώσουν το κτίριο, αλλά χωρίς αποτέλεσµα.  
Eφόδια µεταφέρονταν µέσα στο κατειληµµένο κτίριο µέσω των υπονόµων! Διά-
φοροι προσπαθούσαν να πετάξουν µέσα στο κτίριο διάφορα πράγµατα, µερικοί 
µε επιτυχία. Έγινε νέο κάλεσµα για συλλαλητήριο, ώστε να σπάσει ο κλοιός του 
στρατού και της αστυνοµίας. Tην επόµενη µέρα αρκετός κόσµος συγκεντρώθηκε 
στην Oµόνοια, συγκροτήθηκε µαχητική διαδήλωση προς το πανεπιστήµιο, ενώ 
την ίδια στιγµή επιχειρήθηκε η αιχµαλωσία του αρχηγού της αστυνοµίας, Mπαϊ-
ρακτάρη. O συγκεντρωµένος κόσµος γινόταν όλο και πιο πολύς. H κυβέρνηση 
άρχισε να εξετάζει το ενδεχόµενο παραίτησής της. 
Tότε, ένας καθηγητής, ο Mιστριώτης, πήγε στην κυβέρνηση µε δική του 
πρωτοβουλία και είπε ότι είχε έρθει σε επαφή µε τους έγκλειστους φοιτητές. Aυτό 
έγινε γνωστό και ο συγκεντρωµένος κόσµος άρχισε να αποχωρεί. Aλλά µέσα σε 
ελάχιστο χρόνο, ο φρούραρχος, ο µητροπολίτης και διάφοροι καθηγητές, 
γνωστοποίησαν στους φοιτητές, ότι πράγµατι η κυβέρνηση υποχώρησε. Oι 
φοιτητές τότε έθεσαν ως όρο για να αποχωρήσουν την προηγούµενη αποχώρηση 
του στρατού και της αστυνοµίας, πράγµα που έγινε δεκτό. 
Tότε οι φοιτητές και πλήθος λαού πήγαν µέχρι την πλατεία Kολωνακίου, όπου 
πραγµατοποιήθηκε συλλαλητήριο. 
H κυβέρνηση, όµως, τις επόµενες ηµέρες, αθέτησε τις υποσχέσεις της και άρχισε 
να διώκει ποινικά όλους όσοι συµµετείχαν στα γεγονότα. Στρατιωτική φρουρά 
εγκαταστάθηκε στο πανεπιστήµιο και εκδόθηκαν 96 εντάλµατα συλλήψεων. Oι 
φοιτητές, όµως, που ήσαν υπό σύλληψη ήσαν έγκαιρα προειδοποιηµένοι και 
κρύφτηκαν ή διέφυγαν, χωρίς, τελικά, να συλληφθεί κανείς. Παράλληλα, σε 
µυστική σύσκεψη, οι φοιτητές αποφάσισαν να κυκλοφορούν οπλισµένοι 
οποιαδήποτε ώρα και στιγµή, ενώ εξέδωσαν και ένα ψήφισµα που το απέστειλαν 
στο προεδρείο της βουλής, µε το οποίο απειλούσαν ότι θα γίνονταν τα ίδια, αν 
δεν σταµατήσει η τροµοκρατία και οι διώξεις. Tα γεγονότα, όµως, σταµάτησαν 
εξαιτίας της εξέγερσης του λαού της Kρήτης ενάντια στην τουρκική κατοχή και 
εξουσία.  
Στις 25 Iούνη 1897 εξεγέρθηκαν οι Tούρκοι κάτοικοι Hρακλείου Kρήτης ενάντια 
στην πολιτική των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων στο Kρητικό Ζήτηµα. Έκαψαν 
το αγγλικό προξενείο της πόλης και έσφαξαν τον πρόξενο Kαλοκαιρινό. H 
εξέγερση κατεστάλη βίαια.  



ΟΙ KOINΩNIKOI AΓΩNEΣ ΣTH ΔYTIKH ΠEΛOΠONNHΣO ΚΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 

Παρ' ότι η συνεχιζόµενη σταφιδική κρίση δηµιουργούσε φτώχεια, ανέχεια, 
ανασφάλεια και µαζικά κύµατα µετανάστευσης είτε προς την Aθήνα είτε προς 
άλλες πόλεις είτε προς το εξωτερικό (και είναι πολύ πιθανόν αρκετοί αναρχικοί να 
ακολούθησαν το ρεύµα αυτό), εντούτοις, τα επόµενα χρόνια εξακολουθούσαν να 
εξελίσσονται σηµαντικοί και αδιάλλακτοι κοινωνικοί αγώνες ενάντια στην 
καταπίεση, την εκµετάλλευση της εξουσίας και του κράτους.  
Oι τσιφλικάδες, οι τοκογλύφοι και οι κάθε λογής µεσάζοντες τροµοκρατούσαν το 
λαό µε διάφορους τρόπους. Έτσι, µερικοί νεαροί άρχισαν να καταστρώνουν 
σχέδιο επίθεσης στο Yποθηκοφυλακείο Πύργου, στην Eφορία και σε άλλα 
δηµόσια κτίρια της πόλης.  
Tο 1896 ένας από αυτούς, ο Παναγιώτης Kοψαχείλης, ρεµεσέρης στο 
επάγγελµα, µε αναρχοσοσιαλιστικές απόψεις, έχοντας κερδίσει και την εκτίµηση 
όλων των «παλικαράδων» της περιοχής του, έθεσε το ζήτηµα αυτό σε µερικούς 
άλλους. Kαταστρώθηκε τότε ένα σχέδιο κατάληψης των κτιρίων αυτών και 
µετέπειτα εµπρησµού τους. Mερικοί, όµως, είχαν διαφορετικές απόψεις και έτσι ο 
Π. Kοψαχείλης προσπάθησε να συνεργασθεί µε έναν από τους πιο γνωστούς 
τότε δικηγόρους του Πύργου, τον Πέτρο Aυγερινό, που ήταν και αυτός σφοδρός 
πολέµιος των τσιφλικάδων και των τοκογλύφων. Aυτός δέχθηκε και προσπάθησε 
να µυήσει στο σχέδιο και έναν άλλον δικηγόρο, τον Aθανάσιο Aθανασιάδη, ο 
οποίος, όµως, προσποιήθηκε ότι δέχθηκε, αλλά εκµυστηρεύθηκε το σχέδιο στον 
εισαγγελέα και έτσι µαταιώθηκαν τα πάντα.  
Στις 3 Γενάρη του 1896 εκδηλώθηκε βίαιη ένοπλη εξέγερση αγροτών στο 
Σκουροχώρι Hλείας, µε άγριες συγκρούσεις µε τη χωροφυλακή, όπου σκοτώθηκε 
ένας χωροφύλακας, ενώ τραυµατίστηκαν άλλοι δύο. Tα γεγονότα αυτά ήταν 
τέτοιας έκτασης, που κάλλιστα µπορούν να συγκριθούν µε τα γεγονότα του 
Kιλελέρ αργότερα.  

O ΣAMΨAKOΣ 

Στα τέλη του 1899 µε αρχές του 1900 εµφανίστηκε στην Aθήνα ένας, λίγο ώς 
πολύ, ασυνήθιστος τύπος, µε το όνοµα Σαµψάκος. Aρκετά κοντός, νευρώδης, 
αεικίνητος, φωνακλάς, µε αρκετά µαλλιά και γένια, σαρκαστικός και 
ασυµβίβαστος. Aρνιόταν να υποταχθεί στη λογική του συνόλου και προβοκάριζε 
την αθηναϊκή κοινωνία µε την εναντίωσή του στους πάντες και στα πάντα. Mε τα 
ελάχιστα οικονοµικά του µέσα κυκλοφόρησε µια σατυρική εφηµερίδα τον 
"Σκορπιό" και αργότερα µια άλλη το «Σπαθί». Mέσα από τις εφηµερίδες του 
κατακεραύνωνε, πότε µε έµµετρο και πότε µε πεζό λόγο, κάθε κοινωνική δοµή, 
θεσµό, αρχή και εξουσία. O ίδιος ήταν ιδιοκτήτης, εκδότης, συντάκτης, 
συνεργάτης, στοιχειοθέτης, διορθωτής, διεκπεραιωτής και διανοµέας των 
εφηµερίδων του. Ποτέ δεν διανοήθηκε τον εαυτό του σε µια υπαλληλική σχέση µε 
οποιονδήποτε εκδότη.  



Mια µέρα του Iούνη του 1903 εµφανίστηκε σε ένα θεωρείο της βουλής, 
κρατώντας ένα µυστηριώδες χαρτόκουτο. Kάποια στιγµή το πέταξε πάνω στους 
βουλευτές και επακολούθησαν σκηνές πανικού, καθώς όλοι φώναζαν «βόµβα, 
βόµβα!», ενώ, την ίδια στιγµή, ο ίδιος παρακολουθούσε ατάραχος και αγέλαστος. 
Στο τέλος διαπιστώθηκε ότι η κούτα περιείχε µόνο παλιόχαρτα.  
O Σαµψάκος, τελικά, εγκατέλειψε τη δηµοσιογραφία και άνοιξε µια µικρή ταβέρνα 
µε το όνοµα «Tσιγεροπατσοµαριδοποιείον» (!) ενώ στους πελάτες του συνέχιζε 
να αναπτύσσει τις επαναστατικές του θεωρίες.  
Το 1900 πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (σ.σ. η πόλη ως τότε δεν ανήκε 
στην «ελληνική» επικράτεια) µια απεργία σιδηροδροµικών, από τις πρώτες στην 
πόλη αυτή.  
Στις 12 Φλεβάρη 1901, σηµειώθηκαν στον Πύργο επεισόδια µεταξύ πολιτών και 
χωροφυλακής, όπου δολοφονήθηκε ο λοχαγός Πεζικού, Γεώργιος Bυτινιώτης, 
που ήταν άδικος και τυραννικός προς το λαό της περιοχής. Στη συνέχεια έγιναν 
κάποιες συλλήψεις και στις 14 Γενάρη 1903 έγινε µια δίκη, χωρίς, όµως, να 
γνωρίζουµε άλλα στοιχεία.  
Τον Νοέµβρη του 1902 ξέσπασαν στην Αθήνα διαδηλώσεις και συγκρούσεις µε 
τη χωροφυλακή και το στρατό που διήρκεσαν έξι µέρες και έµειναν στην ιστορία 
µε το όνοµα «Σανιδικά», επειδή, στις 17 Νοέµβρη, που ήταν και µέρα εκλογών, οι 
διαδηλωτές µάχονταν κατά της αστυνοµίας, κρατώντας σανίδες και καδρόνια. 

ΝΕΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 

Τα γεγονότα στη Δυτική Πελοπόννησο συνεχίστηκαν µε αµείωτη ένταση και τα 
επόµενα χρόνια. Έτσι, στις 8 Γενάρη 1903 στην κωµόπολη Κρεκούκι της 
Ολυµπίας έγινε µεγάλη συµπλοκή χωρικών και χωροφυλάκων. Αιτία ήταν τα 
άλογα των χωρικών που έβοσκαν σε απαγορευµένα µέρη τα οποία συνέλαβαν οι 
χωροφύλακες. Οι χωρικοί µε επιθέσεις τους κατόρθωσαν να ελευθερώσουν τα 
άλογα όπου η συµπλοκή γενικεύτηκε και έπεσαν µάλιστα πάνω από 20 
πυροβολισµοί και από τις δύο παρατάξεις. Αποτέλεσµα της συµπλοκής αυτής 
ήταν να αναστατωθεί ολόκληρη η κωµόπολη και να τραυµατιστούν θανάσιµα 
τρεις χωρικοί. 
Στον τόπο της συµπλοκής του Κρεκουκίου έφτασαν για τις σχετικές ανακρίσεις ο 
υποµοίραρχος Μιχαλοπετράκης και ο ανακριτής Μίχας 
Στις 14 Φλεβάρη 1903 σηµειώθηκε η εξέγερση των αγροτών της Βαρβάσαινας 
και άλλων χωριών, µε πρωτεργάτη τον Γεώργιο Παπαστασινό. H κυβέρνηση 
Θεοτόκη αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµα για το µονοπώλιο της σταφίδας. 
Έτσι οι αγρότες οπλισµένοι, µε µαύρες σηµαίες και µε σύνθηµα «Mονοπώλιο ή 
Θάνατος», µπήκαν στον Πύργο. Mαζί τους ενώθηκαν οι έµποροι και οι 
επαγγελµατίες της πόλης, οι οποίοι έκλεισαν τα καταστήµατά τους. Σε 
συγκέντρωση που επακολούθησε διάφοροι οµιλητές παρότρυναν τους 
συγκεντρωµένους να επιτεθούν στα δηµόσια κτίρια και να κάψουν όλα τα 
έγγραφα. Mερικοί, µάλιστα, κινήθηκαν ενάντια στο κτίριο της Eφορίας και την 
τράπεζα. Aλλά επικράτησε µια άλλη γνώµη, να πάνε πρώτα στο σταθµό του 
τραίνου και να αξιώσουν από τον σταθµάρχη να διαθέσει τραίνο για να πάνε στην 
Aθήνα.  



Στο µεταξύ, η εξέγερση είχε επεκταθεί σε ολόκληρη τη Mεσσηνία, την Πυλία και 
την Tριφυλλία. Στους Γαργαλιάνους έγινε ένοπλο συλλαλητήριο και στην Πάτρα 
φρουρούνταν οι τράπεζες και τα δηµόσια κτίρια.  
Όταν, τελικά, ξεκίνησε το τραίνο από τον Πύργο, η κυβέρνηση, µαθαίνοντας τα 
γεγονότα, διέταξε τη Mεραρχία Πάτρας να το ανακόψει και όταν το τραίνο 
βρισκόταν λίγο έξω από τον Πύργο, ο µηχανοδηγός, που είχε συνεννοηθεί πριν 
µε τον σταθµάρχη και το στρατό, προφασιζόµενος µηχανική βλάβη, 
ακινητοποίησε το τραίνο. Στο σηµείο αυτό υπήρχε στρατιωτική δύναµη, που 
διατάχθηκε να επιτεθεί στους αγρότες. Aλλά οι στρατιώτες συναδελφώθηκαν µε 
τους αγρότες, αξίωσαν από το µηχανοδηγό να ενώσει τα βαγόνια µε τη µηχανή 
άλλου τραίνου και έτσι να πάνε στην Aθήνα. O οδηγός, όµως, έσπασε την 
ατµοµηχανή. Mπροστά στην κατάσταση αυτή οι αγρότες έδωσαν πραγµατική 
µάχη µε το ιππικό, που είχε καταφθάσει.  
H κυβέρνηση τα είχε χαµένα. Tα ένοπλα συλλαλητήρια συνεχίζονταν το ένα µετά 
το άλλο. Στις 9 Iούνη 500 οπλισµένοι αγρότες από το Kολλύρι, εισέβαλλαν στον 
Πύργο και πολιόρκησαν το κτίριο της Nοµαρχίας. Συγκρούσθηκαν έπειτα µε 
τµήµατα στρατού. Λίγες µέρες αργότερα, άλλοι ένοπλοι αγρότες από διάφορα 
χωριά εισέβαλλαν στον Πύργο και κατέλυσαν τις αρχές. Mαζί τους ενώθηκαν και 
1000 ένοπλοι από την Aµαλιάδα, οι οποίοι έφτασαν στον Πύργο, έχοντας 
καταλάβει ένα τραίνο. H κυβέρνηση Θεοτόκη παραιτήθηκε και σχηµατίσθηκε 
άλλη µε επικεφαλής τον Δηµήτριο Pάλλη. 
Στις 5 Iούλη 1903 ιδρύθηκε το σωµατείο των τσιγαράδων του Πύργου από τους 
εργάτες του καπνοκοπτηρίου των αδελφών Kαραβασίλη.  
Στις 16 Oκτώβρη 1903 χωρικοί στο χωριό Στρέφι ξεσηκώθηκαν ενάντια στους 
κλητήρες και τους χωροφύλακες. Έγιναν συλλήψεις και στις 24 του µήνα 10 
χωρικοί καταδικάστηκαν σε ένα χρόνο φυλάκιση ο κάθε ένας.  
Eκείνες τις µέρες ξεσηκώθηκαν επίσης και αρκετοί βοσκοί ενάντια στους φόρους, 
στην Βαρβάσαινα και τον Mαραθά και συγκρούσθηκαν µε τους χωροφύλακες 
που έσπευσαν να τους συλλάβουν. Σε αρκετά χωριά συνεχίστηκαν οι ένοπλες 
εξεγέρσεις για το µονοπώλιο της σταφίδας.  

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Το 1903 ξέσπασαν αυθόρµητες απεργίες των καπνεργατών της Δράµας, της 
Καβάλας, της Ξάνθης και των γύρω περιοχών (σ.σ. Οι πόλεις αυτές δεν ανήκαν 
στην τότε «ελληνική» επικράτεια). Σηµειώθηκαν άγριες διαδηλώσεις, επιθέσεις σε 
καπναποθήκες και συµπλοκές µε την αστυνοµία και το στρατό, κάτι που 
αποτελούσε µόνιµο σχεδόν φαινόµενο σε όλες σχεδόν τις κινητοποιήσεις των 
καπνεργατών των περιοχών αυτών την εποχή αυτή.  
Το 1904 ξέσπασε ταυτόχρονη απεργία των τσαγκαράδων της Θεσσαλονίκης και 
του Μοναστηρίου.  
Το 1904 γίνεται απεργία 150 υποδηµατεργατών στο Μοναστήρι και 250 
συναδέλφων τους στη Θεσσαλονίκη. 
Στις 12 Φλεβάρη 1904 ο στρατός συνέλαβε τον ηγέτη των αγροτών της 
Βαρβάσαινας, Γεώργιο Παπαστασινό, αλλά οι εξεγέρσεις συνεχίστηκαν µε 
αµείωτη ένταση.  



Στις 11 Aπρίλη 1904 πραγµατοποιήθηκε ένοπλο συλλαλητήριο στη Γαστούνη. \ 
Στις 6 Iούνη 1904 ξέσπασαν ένοπλες συγκρούσεις µεταξύ κατοίκων της 
Aµαλιάδας και χωροφυλάκων.  
Στις 22 Γενάρη 1905 οι κάτοικοι της Παλαιοβαρβάσαινας εγκατέλειψαν το χωριό 
τους, όταν αντελήφθησαν κλητήρες να κατευθύνονται προς εκεί για να 
εισπράξουν τους φόρους, ενώ την ίδια µέρα στο χωριό Kούκουρα έγιναν 
επεισόδια αγροτών µε χωροφύλακες.  
Στις 8 Mάρτη 1905 στρατιωτικό απόσπασµα που πήγε στο Kρεκούκι, συνέλαβε 
έναν φυγόδικο, ονόµατι Mηλιώτη. Στο δρόµο, όµως, 30 ένοπλοι χωρικοί 
επιτέθηκαν στους στρατιώτες και τον απελευθέρωσαν. Tο απόσπασµα, χωρίς 
µεγάλη µάχη, τράπηκε σε φυγή. 
Την ίδια περίοδο (Μάρτης 1905) έγινε µια σηµαντική απεργία 6.000 καπνεργατών 
στην Καβάλα µε συγκρούσεις και επέµβαση του Άγγλου προξένου. 
Στις αρχές του 1906 πραγµατοποιήθηκαν αυθόρµητες απεργίες των 
υφαντουργών των Σερρών και των ραφτάδων της Στρώµνιτσας.  
Το 1906 έγινε µεγάλη απεργία υποδηµατεργατών στα Βελεσά, τα Σκόπια και τη 
Θεσσαλονίκη. 
Τον Μάρτη του ίδιου χρόνου ιδρύθηκε νέο σωµατείο µεταλλωρύχων στο Λαύριο 
µε περίπου 5.000 µέλη. Παράλληλα, κηρύχθηκε και µια απεργία µε αιτήµατα 
αύξηση των µισθών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Έγιναν συγκρούσεις 
µε τους φύλακες και την αστυνοµία και τραυµατίστηκαν αρκετοί µεταλλωρύχοι 
από πυροβολισµούς.  
Στις 5 Νοέµβρη του 1907 ξεκίνησαν απεργία οι καροτσέρηδες της Πάτρας. Κατά 
τη διάρκεια της απεργίας έγιναν συγκρούσεις µε χωροφύλακες και 
απεργοσπάστες, µε αρκετούς τραυµατισµούς. Τελικά, οι απεργοί πέτυχαν αύξηση 
των µισθών τους.  
Εκείνη τη εποχή σηµειώθηκαν και οι πρώτες εργατικές συνδικαλιστικές κινήσεις 
στις πόλεις της Κρήτης. Αναφέρουµε ενδεικτικά την απεργία των κρεοπωλών, 
που άρχισε στις 12 Φλεβάρη 1907, στα Χανιά και ήταν η πρώτη, ίσως, 
οργανωµένη απεργία σε ολόκληρη την Κρήτη.  
Στις 4 και 5 Ιουνίου 1907, σηµειώθηκαν καταστροφικές πληµµύρες στα Τρίκαλα, 
µε εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες σπίτια κατεστραµµένα, αλλά η τότε κυ-
βέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτε για να βοηθήσει τους πληµµυροπαθείς. Στις 
6 Ιουλίου 1907, έγινε µεγάλο συλλαλητήριο µε αίτηµα ανοικοδόµηση της πόλης. 
Αλλά και πάλι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε. Τότε ξέσπασε βίαιη εξέγερση στις 24 
Ιανουαρίου 1908, η κυβέρνηση έδωσε κάποιες υποσχέσεις που γρήγορα ξεχά-
στηκαν. 
Το 1907, επίσης, ξέσπασαν απεργίες των σιδηροδροµικών της Θεσσαλονίκης και 
της Αλεξανδρούπολης.  
Απήργησαν, ακόµα, οι εργαζόµενοι στο εργοστάσιο µπύρας «Όλυµπος», οι 
εργαζόµενοι στα τραµ και οι καπνεργάτες µερικών εργοστασίων της πόλης.  
Το 1908 ιδρύθηκε ο Σύνδεσµος των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδος (ΣΤΕΤ) από 
τον σοσιαλιστή Πλάτωνα Δρακούλη, µε σκοπό την ιδεολογική διαπαιδαγώγηση 
της εργατικής τάξης. 



Ιδρύθηκε, ακόµα, το πρώτο Εργατικό Κέντρο στην Ελλάδα: το Εργατικό Κέντρο 
Βόλου, µε συνδικαλιστική και µορφωτική δράση: διαλέξεις σε θέµατα εργατικά, 
εκµάθησης της δηµοτικής γλώσσας, θρησκείας, θεωρίας του σοσιαλισµού κ.ά. 
Στις 11 Αυγούστου 1908 έγινε µια ακόµα απεργία των καροτσέρηδων της Πάτρας 
που και αυτή κατέληξε σε συγκρούσεις µε απεργοσπάστες στη σταφιδαποθήκη 
Στεφανόπουλου. Η αστυνοµία παρενέβη στο πλευρό των απεργοσπαστών 
βέβαια και οι συγκρούσεις γενικεύθηκαν και επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την 
περιοχή της παραλίας της πόλης. Η πιο σφοδρή συµπλοκή εξελίχθηκε κοντά στο 
σιδηροδροµικό σταθµό Αγίου Ανδρέα. Το ίδιο βράδυ οι εργοδότες ικανοποίησαν 
όλα τα αιτήµατα των απεργών. 
Τον Αύγουστο του 1908 γίνεται καταλυτική απεργία σιδηροδροµικών των 
Ανατολικών Σιδηροδρόµων (Θεσσαλονίκη – Σκόπια – Βελιγράδι) µε αιτήµατα 
αύξηση µισθών κατά 30-40%, προαγωγές κάθε 2 χρόνια και µείωση εργάσιµων 
ωρών. Τον Σεπτέµβρη η απεργία επεκτείνεται. Έληξε στις 4 Σεπτέµβρη 1908. 
Το 1909 ψηφίζεται ο Νόµος 3455 που καθιερώνει την Κυριακή αργία και το 1911 
ο νόµος «Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας».  
Την 1η Μάη 1909 η Ισραηλιτική Εργατική Λέσχη Θεσσαλονίκης οργάνωσε το 
γιορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς, κατά την οποία έγιναν συµπλοκές µε την 
αστυνοµία και συνελήφθησαν 4 Εβραίοι εργάτες, οι οποίοι φυλακίστηκαν, εκτός 
από έναν, τον Αβραάµ Μπεναρόγια, ο οποίος εξορίστηκε σε περιοχή της Σερβίας. 
Τον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε στην Καβάλα η Αδελφότης Καπνεργατών Καβάλας «Η 
Ευδαιµονία» µε περίπου 4.000 µέλη. Προκηρύχθηκαν ταυτόχρονα και κάποιες 
απεργίες. 
Τον ίδιο χρόνο, επίσης, σε εκκοκκιστήριο βάµβακος στη Γευγελή, απήργησαν 200 
άτοµα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία νεαρές κοπέλες. Όταν ο Αβραάµ Μπε-
ναρόγια, που βρέθηκε εκεί, τις ρώτησε - ως σοσιαλπατριώτης που ήταν: «Τι είστε 
βρε, Ελληνίδες ή Βουλγάρες;», πήρε την αποστοµωτική απάντηση: «Βουλγάρες, 
Ελληνίδες, λες κι αυτό είναι το πρόβληµα, λεφτά θέλουµε εµείς κι είµαστε όλες 
αδελφές». 
Το 1910 ξέσπασε µια καπνεργατική απεργία στην Καβάλα, η οποία επεκτάθηκε 
γρήγορα στη Δράµα, το Βόλο, στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην 
Πάτρα, στα Γιάννινα, στα Τρίκαλα, στον Αλµυρό, στα Φάρσαλα, στη Λαµία, στην 
Άµφισσα, στην Άρτα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Σύρο, στην 
Καλαµάτα, στον Πύργο και στη Λιβαδειά και δεν απήργησαν µόνο οι καπνεργάτες 
των πόλεων αυτών, αλλά και µια σειρά άλλοι κλάδοι, σε ένδειξη συµπαράστασης. 
Η απεργία αυτή, δηλαδή, πήρε το χαρακτήρα µιας αυθόρµητης πανελλαδικής 
απεργίας. Στην Καβάλα και στο Βόλο οι καπνεργάτες πέταξαν αρκετά δέµατα 
καπνού, που προορίζονταν για φόρτωση και µεταφορά στο εξωτερικό, στη 
θάλασσα. Στις δύο αυτές πόλεις, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, σηµειώθηκαν άγριες 
συγκρούσεις µε την αστυνοµία και το στρατό, ενώ η τροµοκρατία, µε έρευνες, 
συλλήψεις, βασανισµούς και φυλακίσεις ήταν µεγάλη. 
Στις 26 Φεβρουαρίου 1910 ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Αθήνας από τα σωµατεία 
των ραπτών, των µαρµαρογλυπτών, των λατόµων και των τυπογράφων. 



ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Στο µεταξύ, το αγροτικό κίνηµα έπαιρνε µεγάλες διαστάσεις στη Θεσσαλία. Στις 
27 Φεβρουαρίου 1910, πραγµατοποιήθηκαν αγροτικά συλλαλητήρια στην 
Καρδίτσα, στους Σοφάδες και στα Φάρσαλα, µε αίτηµα την απαλλοτρίωση των 
τσιφλικιών. Στην Καρδίτσα 15.000 αγρότες συγκεντρώθηκαν µε όπλα και µαύρες 
και κόκκινες σηµαίες. Οι αγρότες από το χωριό Καλιφώνι µπήκαν στην πόλη µε 
αναρχικά συνθήµατα, όπως «Κάτω τα κόµµατα», «Απαλλοτρίωση», «Ζήτω η 
αγροτική ιδέα», «Λευτεριά» κ.λπ. Αποκλείσθηκε ο σιδηροδροµικός σταθµός, 
αφού ακινητοποιήθηκε ένα τραίνο και τραβέρσες στήθηκαν στις γραµµές για να 
σταµατήσουν ένα άλλο που ερχόταν. Ο µηχανοδηγός αρνήθηκε να σταµατήσει 
και οργισµένοι αγρότες πετροβόλησαν το τραίνο, ενώ συγκρούστηκαν µε την 
έφιππη χωροφυλακή. Το βράδυ διαλύθηκαν.  
Στους Σοφάδες οπλισµένοι αγρότες σταµάτησαν το τραίνο που πήγαινε στην 
Καρδίτσα και αποβιβάστηκαν σε αυτό, χωρίς ούτε ένας να πληρώσει εισιτήριο. 
Στα Φάρσαλα από την προηγούµενη µέρα έκλεισαν όλα τα καταστήµατα µετά 
από διαταγή µιας επιτροπής αγροτών. Ένας έµπορος τοκογλύφος δεν έδωσε 
σηµασία και οι αγρότες του έσπασαν το κατάστηµα. Τις επόµενες µέρες 
επιβλήθηκε, όµως, κρατική τροµοκρατία και δεκάδες αγρότες συνελήφθησαν ως 
πρωταίτιοι ή συµµετέχοντες στις εκδηλώσεις αυτές.  
Την 1η Μαρτίου 1910, 400 χωρικοί, οπλισµένοι µε γκράδες (πολεµικά όπλα της 
εποχής), πήγαν στο σιδηροδροµικό σταθµό του χωριού Ορφανά και σταµάτησαν 
το τραίνο και το κατέλαβαν, δηλώνοντας ότι αν δεν γίνει η απαλλοτρίωση των 
τσιφλικιών, την επόµενη φορά θα καταστρέψουν το σταθµό. Την ίδια µέρα, στα 
χωριά Τσαχµάτ, Κοντού και Κρύα Βρύση Φαρσάλων, αγρότες επιτέθηκαν και 
έκαψαν αποθήκες τσιφλικάδων. Οι διάφορες κινητοποιήσεις, όµως, 
συνεχίστηκαν, όπως, για παράδειγµα, ένα ένοπλο και αρκετά επαναστατικό 
συλλαλητήριο στην πόλη της Καρδίτσας, στις 11 Νοεµβρίου 1909.  



Στις 6 Μαρτίου 1910, προγραµµατίστηκε αγροτικό συλλαλητήριο στη Λάρισα. 
Στην αρχή, οι αγρότες θέλησαν να κατέβουν οπλισµένοι, αλλά κάποιοι δήµαρχοι, 
πολιτικοί και άλλοι κατόρθωσαν να τους πείσουν να κατέβουν άοπλοι. Έτσι και 
έγινε. Το κάθε χωριό εισερχόταν στην πόλη µε µαύρες και κόκκινες σηµαίες. Η 
Λάρισα στρατοκρατείτο στην κυριολεξία. Αλλά στο χωριό Κιλελέρ (σηµερινή 
Κυψέλη) οι αγρότες κατέλαβαν το τραίνο και θέλησαν να πάνε στη Λάρισα χωρίς 
να πληρώσουν εισιτήριο. Μέσα στο τραίνο βρισκόταν και ο διευθυντής της 
Εταιρίας Θεσσαλικών Τραίνων «Λαρισαϊκή» Πολίτης, µε κάποιον Φίσερ, Γερµανό 
δηµοσιογράφο. Όταν έµαθε ότι οι αγρότες δεν ήθελαν να πληρώσουν εισιτήριο, 
διέταξε τους σιδηροδροµικούς να τους κατεβάσουν κάτω. Οι αγρότες υπάκουσαν, 
γιατί στο τραίνο υπήρχε και στρατός. Αλλά ξαφνικά κατάλαβαν ότι δεν έκαναν 
καλά και άρχισαν να πετροβολούν το τραίνο και να γιουχάρουν τον Πολίτη. Το 
τραίνο ξεκίνησε, αλλά µετά από ένα χιλιόµετρο το σταµάτησαν 1.000 περίπου 
αγρότες που απαίτησαν να πάνε δωρεάν στη Λάρισα. Ο Πολίτης άρχισε να βρίζει 
τους αγρότες, ενώ διατάχθηκαν οι στρατιώτες να πυροβολήσουν. Έτσι 
σκοτώθηκαν δύο αγρότες, ενώ µερικοί άλλοι τραυµατίσθηκαν. Το τραίνο έφθασε 
στο σταθµό Τσουλάρ, όπου βρίσκονταν άλλοι αγρότες, οι οποίοι φώναζαν 
συνθήµατα, όπως «Ζήτω η Λευτεριά» και «Κάτω οι τσιφλικάδες» και άρχισαν και 
αυτοί να πετροβολούν το τραίνο. Ακολούθησαν νέοι πυροβολισµοί από τους 
στρατιώτες, µε αποτέλεσµα άλλους δύο νεκρούς αγρότες. Οι 4 νεκροί του Κιλελέρ 
ήταν οι Στέφανος Ακριβούσης, Αντώνιος Δηµητρίου, Στέφανος Ευαγγέλου και 
Αθανάσιος Σαρτζιλαριώτης.  
Όταν µαθεύτηκαν τα συµβάντα αυτά στη Λάρισα, οι συγκεντρωµένοι αγρότες 
εξαγριώθηκαν. Ο στρατός τους διέταξε να διαλυθούν, αλλά αυτοί αρνήθηκαν και 
προχώρησαν προς τον σιδηροδροµικό σταθµό. Ο στρατός πυροβόλησε και 
αρκετοί αγρότες τραυµατίστηκαν. Άρχισαν µάχες, ενώ τρεις έφιπποι στρατιώτες 
γκρεµίστηκαν από τα άλογα τους. Τραυµατίστηκε ένας υπίλαρχος. Οι αγρότες 
έσπασαν τον κλοιό του στρατού και προχώρησαν. Ένας ανθυπίλαρχος που 
διέταξε τους στρατιώτες, µε τη φράση «Χτυπάτε τα σκυλιά, τους αναρχικούς», 
τραυµατίστηκε στο χέρι από πέτρα.  
Ενώ οι συµπλοκές εξελίσσονταν, µπήκαν στην πόλη 1.000 περίπου αγρότες, 
που έρχονταν από διάφορα χωριά και ρίχτηκαν και αυτοί στις µάχες, µε πέτρες, 
καδρόνια, ξύλα και άλλα αντικείµενα. Οι αγρότες έσπασαν και πάλι τον κλοιό του 
στρατού και έφθασαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Στο ξενοδοχείο 
«Πανελλήνιον» ο στρατός - ένας λόχος µηχανικού - διατάχθηκε να ανοίξει πυρ 
αλλά οι στρατιώτες αρνήθηκαν να πυροβολήσουν και ενώθηκαν µε τους αγρότες. 
Στην πλατεία δύο πολιτικοί επιχείρησαν να βγάλουν λόγο, αλλά οι αγρότες τους 
απάντησαν: «Δεν θέλουµε λόγια σήµερα, αύριο τα λέµε που θα έρθουµε πάλι και 
θα έρθουµε µε τους γκράδες. Ας όψεστε εσείς οι δήµαρχοι που µας πήρατε στο 
λαιµό σας. Καλά θέλαµε εµείς να κατεβούµε µε τους γκράδες, µα δεν µας 
αφήσατε και µας φέρατε εδώ να µας σφάξουν σαν τα σκυλιά».  
Τα γεγονότα αυτά πυροδότησαν επαναστατικές τάσεις σε όλη την περιοχή, γιατί 
παρόµοια γεγονότα εκτυλίχθηκαν την ίδια µέρα ή τις ίδιες µέρες στα Φάρσαλα 
καθώς και σε διάφορα άλλα µέρη της Θεσσαλίας, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της 
εφηµερίδας «Πανθεσσαλική», ενώ τα γεγονότα απέκτησαν διεθνή προβολή και 
ενδιαφέρον.  



ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ 

Στις 19 Μάρτη 1910 εκδόθηκε στην Αθήνα η εφηµερίδα «Κοινωνισµός», από 
µερικούς σοσιαλιστές διανοούµενους και δηµοσίευσε άρθρα για τον Καρλ Μαρξ 
και τον επιστηµονικό σοσιαλισµό. Ωστόσο, στην εφηµερίδα αυτή φαίνεται ότι 
συµµετείχαν ή συνεργάζονταν και κάποιοι αναρχικοί -ίσως και ο Ηρακλής 
Αναστασίου κατά µερικές πληροφορίες- και έτσι η εφηµερίδα δηµοσίευσε και 
κάποια κείµενα για τους Μ. Μπακούνιν, Π. Κροπότκιν και Π. Ζ. Προυντόν. (Ο 
«Κοινωνισµός» δεν ήταν η µόνη εφηµερίδα που δηµοσίευσε κείµενα για τον Π. Ζ. 
Προυντόν. Αναφορές σ' αυτόν και τις ιδέες του είχαν γίνει και στην εφηµερίδα 
«Νέαι Ιδέαι», στο τεύχος 238, στις 2 Φλεβάρη 1879. Ακόµα και ο, αρχικά 
αναρχοσοσιαλιστής, δικηγόρος και λογοτέχνης της Πάτρας, Βασίλης Δουδούµας, 
επηρεασµένος κι αυτός από τις ιδέες του Πιερ Ζοζέφ Προυντόν, έγραψε:  
«Αντί των υφισταµένων κυβερνήσεων αι οποίαι διατηρούσιν εις διαµάχας τους 
λαούς και τα άτοµα, ιδρυθήσονται µικροί και ανεξάρτητοι απ' αλλήλων δήµοι, συν-
δεδεµένοι καθ' οµοσπονδίας, αίτινες οµοίως συνδεδεµένοι, θ' αποτελέσωσι τοιού-
τον της κοινωνίας οργανισµόν, ώστε να υπάρξει πλήρης αρµονία µεταξύ των επί 
µέρει ανεξαρτησίας και των γενικών της ανθρωπότητας λειτουργιών. Τοιουτοτρό-
πως θέλουσιν εκλείψει οι ανταγωνισµοί και αϊ διαµάχαι των ατόµων και των 
εθνών...»). 
Τον Μάρτη του 1910 ξέσπασε στον Πειραιά µια απεργία των ναυτοθερµαστών. Ο 
τότε πρωθυπουργός, Δραγούµης, διέταξε ναύτες του Πολεµικού Ναυτικού να 
κινήσουν τα πλοία, ως απεργοσπάστες. Τον Απρίλη, όµως, η απεργία ακόµα 
συνεχιζόταν. Αφού οι θερµαστές είχαν, στο µεταξύ, συγκρουσθεί µε τους ναύτες 
και την αστυνοµία, πήγαν στην Αθήνα και έκαναν συγκέντρωση στις Στήλες του 
Ολυµπίου Διός, όπου στρατός και χωροφυλακή ετοιµάζονταν να τους επιτεθούν, 
αλλά οι απεργοί επιτέθηκαν πρώτοι, αφοπλίζοντας αρκετούς στρατιώτες και 
χωροφύλακες, ενώ επιτέθηκαν στο σπίτι του Δραγούµη, που, τροµοκρατηµένος, 
υποχώρησε και ικανοποίησε όλα τους τα αιτήµατα. 
Στις 17 Μάη 1910 ξέσπασε απεργία των τσαγκαράδων, επειδή τα εργοστάσια 
άρχισαν να φέρνουν νέες µηχανές που οδηγούσαν στην ανεργία. Οι απεργοί 
επιτέθηκαν σε κάποιο εργοστάσιο και κατέστρεψαν µερικές από τις νέες µηχανές. 
Για αρκετές µέρες, ο Πειραιάς, όπου εκτυλισσόταν η απεργία, στρατοκρατείτο. 
Τον Γενάρη του 1911 ξέσπασε µια µεγάλη απεργία των εργαζόµενων στα τραµ 
της Αθήνας. Η κυβέρνηση επιστράτευσε απεργοσπάστες, αλλά οι απεργοί τους 
επιτέθηκαν. Η κυβέρνηση τότε κατέβασε τη χωροφυλακή και το στρατό, που 
περικύκλωσαν την περιοχή όπου διέµεναν οι περισσότεροι εργαζόµενοι στα 
τραµ, την Αγία Τριάδα. Στους απεργούς συµπαραστάθηκαν µε απεργία οι 
τσιγαράδες και άλλοι κλάδοι. Η χωροφυλακή προσπάθησε να συλλάβει την 
απεργιακή επιτροπή, αλλά µε χτύπηµα των καµπάνων των εκκλησιών, οι 
απεργοί συγκεντρώθηκαν στην οδό Πειραιώς. Επενέβη στρατός και τους 
πυροβόλησε, αλλά οι απεργοί απάντησαν, γιατί και αυτοί ήσαν οπλισµένοι. 
Τελικά, έσπασαν τον κλοιό του στρατού και έφθασαν στα γραφεία του σωµατείου 
τους, αλλά ο στρατός µε έφοδο τα κατέλαβε. Οι απεργοί αµύνθηκαν µε ό,τι 
βρήκαν µπροστά τους. Στο τέλος, υποχώρησαν, αλλά δεν παραδόθηκαν. Η 



απεργία σταµάτησε τελικά και η εταιρία των τραµ δεν τόλµησε να απολύσει ούτε 
έναν απεργό. 
Στις 15 Νοεµβρίου 1910, ο τότε πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος επισκέφθηκε τα 
Τρίκαλα και αναµενόταν να µεταβεί στο Βόλο. Ενώ επέβαινε στο τραίνο, περίπου 
11 χιλιόµετρα ανατολικά της Καρδίτσας κάποιοι είχαν τοποθετήσει σιδερένιους 
πασσάλους στη γραµµή για να ακινητοποιήσουν το τραίνο, αλλά ο οδηγός 
κατάφερε και το σταµάτησε έγκαιρα. Ο Βενιζέλος δήλωσε επί τόπου ότι κάποιοι 
αγρότες τοποθέτησαν τους πασσάλους εκεί, σε µια προσπάθεια να εκτροχιαστεί 
το τραίνο επειδή ο ίδιος ήταν υπέρ των τσιφλικάδων. Έτσι, το γεγονός αυτό 
προβλήθηκε ως απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου. Άρχισαν συλλήψεις και, 
τελικά, οδηγήθηκε στο Κακουργιοδικείο Λαµίας µε βαριές κατηγορίες, ο αγρότης 
Απόστολος Πούλιος. Αλλά στις 18 Ιουνίου ο Πούλιος αθωώθηκε.  
Την 1η Μάη 1911 η Ισραηλιτική Εργατική Λέσχη Θεσσαλονίκης προσπάθησε να 
οργανώσει µια εκδήλωση για την Εργατική Πρωτοµαγιά, αλλά η πόλη 
στρατοκρατείτο και δεν επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο. Επίσης, έγιναν προληπτικές 
συλλήψεις. 
Τον Νοέµβρη του 1911 ιδρύθηκε το Σωµατείο Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, 
Ζαχαροπλαστείων, Εστιατορίων και Καφενείων «Η Άµυνα». Στον πρόλογο του 
Καταστατικού του, που είχε τον τίτλο «Η σηµασία το καταστατικού µας», 
διατυπώθηκε, για πρώτη φορά στα χρονικά, του συνδικαλισµού στην «ελλαδική» 
επικράτεια, η αρχή της ταξικής πάλης. Ανάµεσα στα άλλα, αναφέρονταν, λοιπόν, 
τα εξής: 
«Εχθρούς ηµείς έχοµεν τους διαφόρους εκµεταλλευτάς µας. Τα συµφέροντα των 
είναι αντίθετα προς τα ιδικά µας. Ηµείς αποτελούµεν τάξιν ιδιαιτέραν µέσαν εις την 
κοινωνίαν, τάξιν των πτωχών εκµεταλλευοµένων. Ανάγκη να υπερασπισθώµεν 
µόνοι µας τα συµφέροντα µας και να µη ζητούµεν δικαιοσύνην εκεί που δεν 
υπάρχει. Ηµείς οι εργατικοί, οι οποίοι παράγοµεν τα πάντα και τρέφοµεν τους 
πάντας, θα ζητήσωµεν το ψωµί των κόπων µας. Οι ισχυροί είµεθα ηµείς, επειδή 
είµεθα το πλήθος, αρκεί να το εννοήσωµεν. 
Με την δύναµίν µας θα επιβάλωµεν τη θέλησίν µας. Έχοµεν παράδειγµα 
ενθαρρυντικόν τα εκατοµµύρια τους συναδέλφους µας εργάτας, ωργανωµένους 
εις όλον τον κόσµον µε τας ιδέας αυτάς. 
Κατ' αυτόν τον τρόπον, όλοι οι εργάτες της γης ενωµένοι, θα πραγµατοποιήσουν 
µίαν ηµέραν, µαζί µε τα αιτήµατα των και την ευτυχίαν της ανθρωπότητας. Τα 
συµφέροντα των εργατών είναι και τα συµφέροντα όλων των ανθρώπων».  
Στο µεταξύ, οι κινητοποιήσεις για το σταφιδικό πρόβληµα επανεµφανίστηκαν στη 
Δυτική Πελοπόννησο, όταν στις 12 Αυγούστου 1912 έγινε απόπειρα οργάνωσης 
ένοπλου συλλαλητηρίου στον Πύργο της Ηλείας, το οποίο, όµως, κατεστάλη µε 
τη βία από το στρατό.  
Το 1912 συγκροτείται το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. 
Συστήνεται η Επιθεώρηση Εργασίας. Θεσµοθετείται νοµοθεσία που απαγορεύει 
την εργασία για παιδιά κάτω των 12 ετών και σε γυναίκες εγκύους 4 εβδοµάδες 
πριν και 3-4 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Επιπλέον, απαγορεύει τη νυκτερινή 
εργασία γυναικών και παιδιών και ορίζει ως χρονικό όριο για την ηµερήσια 
εργασία γυναικών και ανηλίκων τις 10 ώρες. 



Τον Σεπτέµβρη του 1912 ξέσπασε απεργία των αρτοποιών στα Χανιά της Κρήτης 
και έγιναν κάποιες συµπλοκές µε απεργοσπάστες. 
Οι καπνεργάτες αποτελούν έναν από τους πλέον σηµαντικούς κλάδους στην 
πόλη της Θεσαλονίκης. Το 1912 ήσαν δύο ανάλογα συνδικάτα, το εβραϊκό 
«Διεθνές» και το ελληνοτουρκικό «Πρόοδος». Το 1913 άρχισαν να συνεργάζονται 
στενά, όταν ξέσπασε µεγάλο απεργιακό κύµα στην Ανατ. Μακεδονία και ήρθαν σε 
επαφή µε τους καπνεργάτες της Καβάλας.  
Το 1913 συνήλθε στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Φεντερασιόν, το 1ο 
Συνέδριο Καπνεργατών, όπου εκλέχτηκε Κεντρική Επιτροπή Δράσης µε έδρα την 
Καβάλα, στην οποία οι Σ. Γιονά και Α. Μπεναρόγια της Φεντερασιόν κατέλαβαν 
ηγετικές θέσεις.  
Τον Μάη του 1913 ξέσπασε αυθόρµητη απεργία καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, 
η οποία επεκτάθηκε στις Σέρρες και την Καβάλα.  
Τον Μάρτη του 1914, µεγάλη καπνεργατική απεργία που συγκλόνισε όλη τη 
Μακεδονία, η πρώτη σηµαντική δραστηριότητα της Φεντερασιόν. Συγκρούσεις µε 
αστυνοµία και απεργοσπάστριες, που ήσαν κυρίως µουσουλµάνες, που όταν 
προσπάθησαν να εργαστούν µε βοήθεια της χωροφυλακής γιουχαΐστηκαν άγρια 
από τις Εβραίες. Τότε οι πρώτες οπλίστηκαν µε ξύλα και µε την προτροπή της 
χωροφυλακής έκαναν διαδήλωση έξω από τα γραφεία της Φεντερασιόν και 
ήρθαν σε σύγκρουση µε τις Εβραίες που ήσαν από πριν συγκεντρωµένες εκεί. 
Ο χαρακτήρας της καπνεργατικής απεργίας αλλά και άλλων απεργιών ήταν 
πολυεθνικός (συµµετείχαν Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι) αλλά η Φεντερασιόν έδινε 
σηµασία στους αγώνες ανεξάρτητα από εθνότητα και γλώσσα. 
Το χρόνο αυτό, επίσης, ιδρύθηκε στην Αθήνα το πρώτο γυναικείο εργατικό 
σωµατείο η «Γυναικεία Ζωή».  
Το 1914 αναγνωρίζεται νοµικά το δικαίωµα σύστασης εργατικών σωµατείων. 
Κατοχυρώνεται το δικαίωµα του «συνεταιρίζεσθαι» για τους εργάτες, 
αναγνωρίζοντας τα σωµατεία τους και αποκλείοντας από αυτά τους εργοδότες. 
Επίσης, έως το 1920 µειώνεται κατά δύο ώρες η εργάσιµη µέρα, δηλαδή από 
σχεδόν 11 ώρες σε 9 ώρες ηµερησίως. 
Τον Ιούνη του 1914 σηµειώθηκε έντονη εργατική αναταραχή στην Καβάλα. Ένα 
µήνα αργότερα 3.000 άνεργοι και πεινασµένοι εργάτες διαδήλωσαν µπροστά στο 
κτίριο της διοίκησης της πόλης. Επιτέθηκαν και έσπασαν τα τζάµια του κτιρίου. 
Έπειτα κατευθύνθηκαν στο δηµαρχείο, όπου επανέλαβαν τα ίδια. Ο στρατός που 
κινήθηκε εναντίον τους πυροβόλησε στο ψαχνό και 14 διαδηλωτές έπεσαν 
νεκροί. Σε ένδειξη αλληλεγγύης απήργησαν οι καπνεργάτες της Ξάνθης.  
Τον Αύγουστο του 1914 περίπου 2.500 καπνεργάτες άρχισαν απεργία στις 
Σέρρες. Ο στρατός επιτέθηκε στους απεργούς και ακολούθησαν συλλήψεις και 
φυλακίσεις.  
Τον Σεπτέµβρη του ίδιου χρόνου ξέσπασε απεργία των αρτοποιών στα Χανιά της 
Κρήτης και έγιναν κάποιες συµπλοκές µε απεργοσπάστες.  
Στο µεταξύ, είχε κάνει την εµφάνισή της στα Χανιά µια σατυρική εφηµερίδα ο 
«Φλαφλατάς», µέσα από την οποία ο εκδότης της, Δηµήτρης Καλλιγιάννης, 
σατίριζε οποιαδήποτε εξουσία και πολιτική.  
Στις 21 Αυγούστου 1916 γίνεται η απεργία της Σερίφου, µε πρωτεργάτη τον 
µεταλλωρύχο Κωνσταντίνο Σπέρα. Ζητούν οκτάωρο, αύξηση ηµεροµισθίου, 



προστασία της ζωής των εργατών (60 νεκροί εργάτες σε δύο χρόνια). Η 
χωροφυλακή σκοτώνει τέσσερεις απεργούς και τραυµατίζει 38. Οι απεργοί 
αντεπιτίθενται, ο αρχηγός της χωροφυλακής πνίγεται στη θάλασσα. Τελικά, τα 
αιτήµατα των απεργών έγιναν δεκτά. Επί 15 ηµέρες την εξουσία στο νησί 
αναλαµβάνουν οι εργάτες. 
Το 1917 ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Στο διάστηµα 21 έως 28 Οκτωβρίου 1918 ιδρύεται η Γενική Συνοµοσπονδία 
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). 
Τον Μάρτη του 1919 γίνεται απεργία υποδηµατεργατών στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί 
είχαν τότε δύο συνδικάτα, το Διεθνές Συνδικάτο Υποδηµατεργατών Θεσσαλονίκης 
(που ιδρύθηκε 1915) και τον Σύνδεσµο Εργατών Υποδηµατοραπτών 
Θεσσαλονίκης (που ιδρύθηκε το 1917). Το πρώτο κατά βάση εβραϊκό και µε τη 
Φεντερασιόν, το δεύτερο µεικτό, Εβραίοι και Έλληνες και µε το Εργατικό Κέντρο 
(που τότε δεν είχε περάσει στον έλεγχο της Φεντερασιόν και ήταν 
αντισοσιαλιστικό). Οι εργοδότες, Έλληνες και Εβραίοι οι πιο πολλοί, δέχτηκαν τα 
αιτήµατα κάτι που έφερε κρίση στις τάξεις τους. 

Το 1919 κηρύσσεται γενική απεργία. Η ΓΣΕΕ διασπάται σε βενιζελικούς και 
σοσιαλιστές. Τότε αρκετοί σοσιαλιστές συνελήφθησαν και εξορίστηκαν στη 
Φολέγανδρο. (Είναι η πρώτη φορά στα ελλαδικά χρονικά που εξορίζονται 
άνθρωποι για πολιτικούς λόγους). Κεντρικό σύνθηµα της απεργίας ήταν η 
επάνοδος των εξορισµένων, κάτι που δεν έγινε γιατί η ΓΣΕΕ ήταν ανίκανη να 
αντιπαρατεθεί στην κρατική καταστολή ιδεολογικά και πολιτικά. 
Στις 17 Γενάρη 1920 ξεκίνησε απεργία σιδηροδροµικών που κράτησε 20 µέρες, 
µε πολιτικά κίνητρα καθώς ο Βενιζέλος ήθελε να πάρει η Ελλάδα υπό τον έλεγχό 
της τους σιδηρόδροµους κάτι που πέτυχε. 



Στις 21 Φλεβάρη 1921 γίνεται νέα πανελλαδική απεργία σιδηροδροµικών, που 
στη Θεσσαλονίκη άρχισε στις 24 Φλεβάρη. Η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τα 
αιτήµατα, οι βενιζελικοί είχαν χάσει τις εκλογές και κηρύχθηκε επιστράτευση 
απεργών. 
Το 1921 ιδρύθηκε η Λέσχη των Δηµοσίων Υπαλλήλων. Επίσης, λειτουργεί η 
Πανυπαλληλική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 21 αντιπροσώπους και 
συντονίζει 13 σωµατεία και δηµοσιοϋπαλληλικές ενώσεις. 
Τον Φεβρουάριο ξεσπούν τα γεγονότα του Βόλου. Η εξέγερση ξεκίνησε µε µια 
συγκέντρωση του πληθυσµού εναντίον της ακρίβειας των ειδών πρώτης ανάγκης 
και κατά της συνέχισης του πολέµου. Το πλήθος υπερέβη τα 15.000 άτοµα. Οι 
αρχές µε τη βοήθεια στρατιωτικών δυνάµεων κατέστειλαν την εξέγερση. 
Συλλαµβάνουν και βασανίζουν εκατοντάδες εργάτες. 
Στις 26 Απρίλη 1922 οι καπνεργάτριες του εργοστασίου «Σαλόνικα» στη 
Θεσσαλονίκη κατέβηκαν σε απεργία ενάντια σε κάποιες απολύσεις. Στην απεργία 
αυτή το άλλοτε ισχυρό και δυναµικό Συνδικάτο Καπνεργατών και Καπνεργατριών 
Θεσσαλονίκης (είχε ιδρυθεί το 1914, αλλά βαθµιαία µε την εκβιοµηχάνιση του 
επαγγέλµατος έφθινε, έτσι που το 1920 σε σύνολο 1200 καπνεργατών είχε µόνο 
147 µέλη) δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Μόνο η Καπνεργατική Ένωση 
δραστηριοποιήθηκε στο πλέθρο των εργατριών. Αλλά η Ένωση αυτή δεν 
περιελάµβανε τσιγαράδες. Έτσι την περίοδο 1920-1923 δεν υπήρχε ουσιαστικά 
καπνεργατικό συνδικάτο. Αυτό έλυσε τα χέρια της εργοδοσίας που δηµιούργησε 
το Σωµατείο Αλληλοβοήθειας Καπνεργατών για να εκµεταλλευτεί το κενό, να 
απορροφήσει τις νέες ειδικότητες στο επάγγελµα από την εκβιοµηχάνιση και να 
αναχαιτίσει την επιρροή των κοµµουνιστών. Η εγγραφή εκεί επιβαλλόταν από την 
εργοδοσία γι’ αυτό και ισχυρίζονταν ότι είχαν 1200 µέλη, δηλαδή το σύνολο των 
εργατών. Αλλά γρήγορα το σωµατείο άρχισε να καταρρέει. 
Στις 3 Μάη 1922, στην όγδοη µέρα της απεργίας οι εργάτριες συγκρούστηκαν µε 
αστυνοµία που έκανε χρήση πυροσβεστικών αντλιών για να τις διαλύσει. Με 
παρέµβαση του Εργατικού Κέντρου και άλλων, η εργοδοσία αναγκάστηκε να µην 
προσλάβει «ξένες» εργάτριες και επαναπροσέλαβε τις απολυµένες. Ένα χρόνο 
µετά, ιδρύθηκε ο Σύνδεσµος Εργατών και Εργατριών Μηχανοποίητων Σιγαρέτων 
Καπνοκοπτηρίων Θεσσαλονίκης µε τη βοήθεια του Εργατικού Κέντρου. 



ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Το 1922 έχουµε την περίφηµη Μικρασιατική Καταστροφή. Στην Ελλάδα 
εγκαθίστανται 1.200.000 πρόσφυγες αλλάζοντας τα πληθυσµιακά και τα 
κοινωνικά δεδοµένα. Εγκαθίστανται κυρίως στις πόλεις, σε παραγκογειτονιές σε 
άσχηµες συνθήκες και τροφοδοτούν την εργατική τάξη µε νέο αίµα. Ταυτόχρονα 
συµβάλλουν σηµαντικά στη βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας. Δηµιουργούνται οι 
προσφυγικές συνοικίες σε όλες τις µεγάλες πόλεις της χώρας, αλλά κυρίως στην 
Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. 
Το 1923 η κυβέρνηση επέβαλε σκληρά φορολογικά µέτρα για να αντιµετωπίσει τα 
έξοδα του στρατού και να ανασυγκροτήσει το σχεδόν διαλυµένο κράτος, µε 
άµεσο επακόλουθο εκτόξευση του πληθωρισµού και της ακρίβειας. Επίσης, τα 
µύρτα προκάλεσαν συναλλαγµατική αστάθεια εξαιτίας της µεγάλης ζήτησης 
συναλλάγµατος και διαρροής κεφαλαίων στο εξωτερικό, κλίµα κατάλληλο για 
ανάπτυξη κερδοσκοπίας, µε άνοδο των τιµών και, οπωσδήποτε, µεγάλη λαϊκή 
δυσαρέσκεια.  
Στην Αθήνα έγινε ογκώδης διαδήλωση κατά των χρηµατιστών.  
Στη Θεσσαλονίκη έγινε διαδήλωση µπροστά στην Τράπεζα Θεσσαλονίκης. Οι 
διαδηλωτές οπλισµένοι µε ξύλα προκάλεσαν ζηµιές στο κτίριο ενώ οµιλητές 
καταφέρονταν κατά των χρηµατιστών. Το Εργατικό Κέντρο µε ανακοίνωσή του 
προσπάθησε να συγκρατήσει τις λαϊκές αντιδράσεις.  
Υπήρχαν µεγάλα προβλήµατα στη σίτιση των προσφύγων, οι ουρές για 
εξασφάλιση ψωµιού ήταν µεγάλες. Αποτέλεσµα το µεγάλο απεργιακό κύµα τον 
Αύγουστο του 1923. Ειδικά στις 22 Αυγούστου, σηµειώθηκε η µεγαλύτερη σε 
έκταση και µαχητικότητα απεργία που είχε συµβεί µέχρι τότε στην Ελλάδα. 
Βασικά αιτήµατα, αύξηση των ηµεροµισθίων, µείωση των ωρών εργασίας, 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας -ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζοµένους- 
επαναπρόσληψη των απολυµένων κ.ά. Έγινε πανεργατική συγκέντρωση της 
ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στο Πασαλιµάνι, η οποία καταστάληκε 
βίαια από το στρατό και την αστυνοµία, µε έντεκα νεκρούς, δεκάδες τραυµατίες, 
συλλήψεις, επιστράτευση σιδηροδροµικών και τροχιοδροµικών, αναστολή 
εργατικών νόµων για έξι µήνες, παραποµπή σε στρατοδικεία, στρατοκρατία, 
φρουρές έξω από το Εργατικό Κέντρο κλπ. 
Το 1924 και το1925 σηµειώνονται νέες εργατικές αναταραχές ως αντίδραση στην 
οικονοµική αναστάτωση που ακολούθησε τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. 
Το Μάης του 1924 επικρατεί γενικευµένη καπνεργατική αναταραχή σε όλη τη 
χώρα. 
Το Μάρτη του 1925 απεργία σιδηροδροµικών Θεσσαλονίκης έληξε µε ήττα των 
απεργών, όχι µόνο γιατί δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήµατά τους, αλλά δεν 
επαναπροσλήφθηκαν οι απολυµένοι (αν και αυτό έγινε µετά από τρεις µήνες).  
Εκείνη την εποχή ήταν συχνά τα στρατιωτικά πραξικοπήµατα και οι ανοιχτές 
συγκρούσεις µεταξύ αντιµαχόµενων οµάδων µέσα στο στρατό, µε στόχο να 
αναδυθεί η µία ή η άλλη εξουσιαστική κλίκα. Η κατάσταση αυτή είχε τον 
αντίκτυπό της, φυσικά, στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας 
και πλατιά λαϊκά στρώµατα είχαν αηδιάσει από τις ενδοεξουσιαστικές αυτές 
διαµάχες και συχνά εξεγείρονταν. Μία από αυτές τις εξεγέρσεις, στις 9 



Σεπτεµβρίου 1926, στην οποία περιγράφεται στην εφηµερίδα «Η Ηµέρα» των 
Πατρών», σε άρθρο του Χρίστου Ριζόπουλου, ο οποίος πρέπει να έζησε από 
πρώτο χέρι την εξέγερση αυτή, στις 22 Νοεµβρίου 1980: 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του - Λαϊκή εξέγερση στην Αθήνα 
Μεσηµέρι της 9ης Σεπτεµβρίου 1926, ο σάλαγος της µάχης είχε καταπαύσει. Τα 
Τάγµατα είχαν παραδοθεί, οι αρχηγοί τους ήσαν φυλακισµένοι, οι αξιωµατικοί τους 
συγκεντρωµένοι υπό κράτηση και οι οπλίτες περιµανδρωµένοι στα Παραπήγµατα. 
Ο Κονδύλης στο Υπουργείο Στρατιωτικών ένοιωθε το θρίαµβό του και το πλήθος 
των συγχαρητηρίων, που δεχόταν από το τηλέφωνο και από το περιβάλλον του, 
τον έκαναν να συνειδητοποιεί τη πραγµατικότητα: Ήταν ο ισχυρός της Ελλάδας. 
Ως τόσο, ενώ καθόταν στο γραφείο του αναµετρώντας τις επιπτώσεις της νίκης 
του, από το κέντρο της Αθήνας έφθανε ως τ’ αυτιά του στο υπουργείο µια 
παράξενη, δυνατή βοή. Στην αρχή, απορροφηµένος από τις σκέψεις του και τις 
συζητήσεις δεν την πρόσεξε. Κάποτε όµως ο υπασπιστής του εισόρµησε στο 
γραφείο για να του πει:- Κύριε πρόεδρε χαλάει ο κόσµος από το Σύνταγµα και 
κάτω. Λαϊκή εξέγερσις! 
Πραγµατικά, ενώ διεξαγόταν η µάχη µε τα Τάγµατα, µια παράξενη εξέγερση 
ξέσπασε µεταξύ Οµονοίας και Συντάγµατος, ακριβώς δηλαδή στην καρδιά της 
πρωτεύουσας. Στον χώρο αυτόν είχαν συγκεντρωθεί µεγάλα πλήθη, που θέλαν να 
παρακολουθήσουν τη µάχη από κοντά και σχολίαζαν θορυβωδώς τα γεγονότα. Το 
γενικό πνεύµα που επικρατούσε ήταν χωρίς αµφιβολία η δυσφορία. 
- Πάλι τα ίδια, άκουγες να λένε. Δεν θα πάψουν πια αυτά τα κινήµατα; Δεν θα 
ησυχάσουµε ποτέ; 
Η αλήθεια είναι πως εκείνη η συρροή των κινηµάτων, δικτατοριών, ανωµαλιών, 
µέσα στα πλαίσια µιας συνεχούς στρατοκρατίας, που άρχισε τον Σεπτέµβριο του 
’22, πριν από τέσσερα δηλαδή χρόνια ακριβώς, είχε κουράσει τον λαό και είχε 
εξευτελίσει την νεαρή αβασίλευτη δηµοκρατία. Τώρα εκείνη η διάχυτη δυσφορία 
εύρισκε την ευκαιρία να συµπυκνωθεί, να υλοποιηθεί και να ξεσπάσει ξαφνικά. 
Εκείνη την εποχή, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη, ήσαν συνηθισµένα τα 
λαϊκά ξεσπάσµατα, τα οδοφράγµατα, οι οδοµαχίες µαζών και κρατικών δυνάµεων. 
Αλλά επέπρωτο η Αθήνα του Σεπτεµβρίου 1926 να επαναφέρει την ήπειρο στις 
ηµέρες των «Αθλίων» του Ουγκώ και να µεταβληθεί σε Παρίσι του Λουδοβίκου 
Φιλίππου.  
 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αλλά ας αφήσουµε και πάλι να µιλήσει το ρεπορτάζ της ηµέρας: Ο πιο νωπός και 
άγρυπνος µάρτυρας. Και να πώς περιγράφει µε άφθαστη ζωντάνια τα 
απροσδόκητα γεγονότα, που ξάφνιασαν και συγκλόνισαν την χώρα. 
Τα πλήθη ήσαν πυκνότερα, φυσικά, στην Οµόνοια, στην οδό Σταδίου, την 
λεωφόρο Πανεπιστηµίου. Στο Σύνταγµα ήσαν ελάχιστοι οι περίεργοι, γιατί 
βρισκόταν κοντά στη γραµµή του πυρός. Η κουφόβραση εντεινόταν, τα σχόλια της 
δυσφορίας δυνάµωναν, ώσπου άναψε το έναυσµα της φωτιάς χωρίς να το 
περιµένει κανείς. Ξαφνικά και ταυτόχρονα δυο µεγάλα «γιαπιά» (οικοδοµές υπό 



ανέγερσιν) γίναν η σπίθα της εκρήξεως. Το ένα ήταν οι βασιλικοί στάβλοι στην 
οδό Σταδίου, εκεί όπου σήµερα ορθώνεται το ογκώδες µέγαρο του Μετοχικού 
Ταµείου Στρατού. Οι στάβλοι που αποτελούσαν χαρακτηριστικό σηµείο της 
πρωτευούσης από τις αρχές της βασιλείας του Γεωργίου Α’, είχαν κατεδαφισθή 
και ανεγειρόταν το σηµερινό κτήριο. Το πελώριο «γιαπί» περιβαλλόταν, όπως 
συνήθως, από έναν σανιδένιο φράχτη. Το άλλο γιαπί βρισκόταν στην Οµόνοια και 
περιβαλλόταν επίσης από φράχτη.» Στις 11 η ώρα, ενώ η οδός Σταδίου ήταν 
πληµµυρισµένη από κόσµο, µια οµάς ώρµησε ξαφνικά πάνω στο «γιαπί» των 
βασιλικών στάβλων και άρχισε να ξεκαρφώνη τις σανίδες µε µεγάλες κραυγές και 
συνθήµατα επαναστατικά. Πολλοί νεαροί τους µιµήθηκαν ενθουσιασµένοι. Και σε 
λίγο όλος ο φράχτης είχε διαλυθή και οι σανίδες του µεταφερόντουσαν 
θριαµβευτικά σαν όπλα από ορµητικούς και έξαλλους νεαρούς. Ακριβώς τα ίδια 
συνέβησαν και µε το «γιαπί» της Οµονοίας.  
Εκείνοι οι σανιδοφόροι, αποτέλεσαν τους πυρήνες µεγάλων διαδηλώσεων, που 
γρήγορα εξετράπησαν σε πρωτοφανείς βιαιότητες. Κοµµουνισταί, βασιλόφρονες 
και δηµοκρατικοί, άνθρωποι χωρίς ιδεολογική σχέση µεταξύ τους συγκροτούσαν 
µια µαχητική δύναµη, που φωνασκούσε, έσπαζε βιτρίνες καταστηµάτων και δεν 
εδίσταζε να επιτίθεται εναντίον παντός, που φορούσε στολή. Χωροφύλακες 
εδάρησαν, στρατιώτες κυνηγήθηκαν, αξιωµατικοί προπηλακίστηκαν και ένας παρά 
λίγο να λυντσαρισθ 
. Δεν ήσαν πολλοί αυτοί οι µαινόµενοι πρόδροµοι των σηµερινών διαδηλωτών. 
Λίγες δεκάδες ήσαν οι σκληροί πυρήνες µε τη πρωτοβουλία των σανίδων, λίγες 
εκατοντάδες η ουρά του κοµήτη. Αλλά καθώς χαλούσαν τον κόσµο µέσα στις 
µάζες που είχαν κατακλύσει το κέντρο της πόλεως, δίναν την εντύπωση πως όλη 
εκείνη η ανθρωποθάλασσα συµµετείχε στις δυναµικές και αναρχικές εκδηλώσεις». 
Οι σανιδοφόροι διαδηλωταί, γρήγορα σάρωσαν κάθε ίχνος εξουσίας µεταξύ 
Οµονοίας και Συντάγµατος. Και ο τελευταίος αστυνοµικός έσπευδε να εξαφανισθή. 
Όπως ήταν επόµενο, όµως, η αναρχία προσέλαβε, αχαλίνωτη πια, διαστάσεις και 
µορφές πολύ πιο επικίνδυνες. Από τις σανίδες επεξετάθη στα όπλα. Οµάδες, 
καταφανώς ωργανωµένες και κινούµενες µε σχέδιο, επετέθησαν κατά των µικρών 
στρατιωτικών φυλακίων των υπουργείων Οικονοµικών και Εσωτερικών στην 
πλατεία Κλαυθµώνος και άρπαξαν τα όπλα τους. Άλλη οµάς εισέβαλε σε µια 
αποθήκη της χωροφυλακής κοντά στην πλατεία Κάνιγγος και την λεηλάτησε, 
διαρπάζοντας και µερικά τουφέκια. Χωροφύλακες που βρέθηκαν στο δρόµο, αφού 
εδάρησαν και σκίστηκε η στολή τους, αφοπλίσθηκαν. Έτσι, πολλά τουφέκια και 
περίστροφα βρέθηκαν ξαφνικά στα χέρια ανθρώπων αδιστάκτων και ασυδότων, 
καλυπτοµένων από την ανώνυµη µάζα και αποφασισµένων να βάψουν στο αίµα 
εκείνη την ιδιότυπη ευκαιρία κοσµοχαλασµού». 
Τα πράγµατα παίρναν επίφοβη µορφή, που κορυφώθηκε µε ένα άλλο επεισόδιο: 
Μια οµάς ωργανωµένων διαδηλωτών, ενώ περιφερόταν στην περιοχή Οµονοίας 
για την άγραν όπλων, βρέθηκε ξαφνικά πίσω από το κεντρικό Ταχυδροµείο 
µπροστά στο εγκαταλελειµένο θωρακισµένο αυτοκίνητο του Ντερτιλή. Ο διοικητής 
του Α’ Δηµοκρατικού Τάγµατος είχε ήδη συλληφθή και µεταχθή, ο οδηγός του 
θωρακισµένου είχε εξαφανισθή, αλλά το όχηµα είχε αφεθή εκεί, πεταγµένο έξω 
από τους τηλεφωνικούς θαλάµους. Οι διαδηλωτές πλησίασαν, άνοιξαν την 



διάτρητη από τις σφαίρες πόρτα του αλλ’ ο πρώτος, που έκανε να µπη πετάχθηκε 
έξω τροµαγµένος: 
- Είχε σκοτωµένους µέσα!» 
Ο επικεφαλής της οµάδος όµως δεν συγκινήθηκε από το µακάβριο εύρηµα. 
Δοκίµασε αν η µηχανή του θωρακισµένου δούλευε και διαπίστωσε ότι παραδόξως 
δεν είχε πάθει τίποτα. 
- Πετάξτε τα πτώµατα, φώναξε και µπείτε µέσα». 
Έτσι σε λίγο, το όχηµα επανδρωµένο τώρα µε «επαναστάτες» ξεκινούσε 
ολοταχώς, χώθηκε στο στενό του Γεωργίου Σταύρου και από εκεί ξεχύθηκε 
θριαµβευτικά στην οδό Σταδίου, κατηφορίζοντας προς το Σύνταγµα. Μεθυσµένοι 
από την επιτυχία τους οι επιβαίνοντες πυροβολούσαν τα κτήρια και καταστήµατα 
µε το πολυβόλο του θωρακισµένου, σκορπίζοντας τον πανικό. Όταν το αυτοκίνητο 
µπήκε στην πλατεία, στράφηκε προς το Α’ Σώµα Στρατού, απ’ όπου, όµως, 
άρχισαν να το πυροβολούν. Εκείνο πέρασε από µπροστά του µε ιλιγγιώδη 
ταχύτητα, ανταποδίδοντας τα πυρά µε το πολυβόλο του. Το θωρακισµένο χώθηκε 
στην οδό Ερµού και συνέχισε τον φρενήρη δρόµο του σαν αφηνιασµένο θηρίο. 
Στο Μοναστηράκι, όµως, σταµάτησε. Τέλειωσε η βενζίνη του. Και ο αρχηγός 
φώναξε: 
«Παρατήστε το και δρόµο». 
»Οι µηχανοκίνητοι διαδηλωτές πήδηξαν έξω. Δεν τους ενόχλησε κανείς και τρέξαν 
σε µια ταβέρνα της οδού Περικλέους. Αλλά ο λαός, που ήξερε ότι τα θωρακισµένα 
ανήκαν στα Δηµοκρατικά Τάγµατα, πίστεψε πως στη δύναµή τους ήταν εκείνο το 
µεθυσµένο όχηµα και πως η οχλοκρατική εκδήλωσις αποτελούσε µέρος 
συνδυασµένης ενέργειας, που γινόταν κατόπιν συνεννοήσεως του Ζέρβα και 
Ντερτιλή µε κοµµουνιστάς και βασιλόφρονες». 
 
Το 1926 ξεσπούν µεγάλες απεργίες των καπνεργατών του Αγρινίου. Το βασικό 
τους αίτηµα, να µη φύγουν τα καπνά ανεπεξέργαστα στις διεθνείς αγορές, το 
οποίο θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της ανεργίας και τη µείωση της περιόδου 
της καπνεργασίας. Η αστυνοµία σκοτώνει έναν καπνεργάτη και µία 
καπνεργάτρια. 
Στις 28 Μαρτίου 1926 ξεκίνησαν οι εργασίες του 3ου Πανεργατικού Συνεδρίου της 
ΓΣΕΕ στον Πειραιά. Πολλά στελέχη του είναι στις φυλακές και στις εξορίες. 
Αρχίζει η διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήµατος. Τα συντηρητικά στοιχεία 
διαγράφουν τα σωµατεία που επηρεάζονται από τους αριστερούς. 
Στις 2 Μαΐου του ίδιου χρόνου πραγµατοποιείται στην Αθήνα το ιδρυτικό συνέδριο 
της Συνοµοσπονδίας Δηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΔΥΕ). 
Μέσα στο 1927 έχουµε απαρχή απεργιακών κινητοποιήσεων των δηµοσίων 
υπαλλήλων. Η κυβέρνηση ψηφίζει το νόµο 3453/12-3-1928 «Περί απεργούντων 
Δηµοσίων Υπαλλήλων» και εξαπολύει κύµα διώξεων κατά των συνδικαλιστικών 
στελεχών. 
Το διάστηµα 1927-1928, σηµειώνονται, επίσης, καπνεργατικοί αγώνες, χωρίς 
απεργίες, αλλά µε συγκεντρώσεις, στάσεις και κλεφτοπόλεµο µε την εργοδοσί. 
Όµως στις 15 Φλεβάρη 1927 έχουµε αναβρασµό στην καπναποθήκη Herman 
Snever, στη Θεσσαλονίκη, που απασχολεί 40 εργάτες και 100 εργάτριες. Ο εκεί 
αντιπρόσωπος του συνδικάτου «Πρόοδος» Δηµ. Βαλσάµος, µίλησε σε ώρα ερ-



γασίας στον διευθυντή για το 8ωρο, αυτός αρνήθηκε να τον ακούσει και τον απέ-
λυσε αµέσως, ο Βαλσάµος αρνήθηκε να φύγει και µετά το µεσηµέρι η αστυνοµία 
του απαγόρευσε να εργαστεί ξανά εκεί. Κάποιοι εργάτες διαµαρτυρήθηκαν και 
απαγορεύτηκε και σε αυτούς να εισέλθουν στο χώρο εργασίας, όµως αυτοί όχι 
µόνο αρνήθηκαν αλλά άρχισαν να µπαίνουν µέσα από παράθυρα και φεγγίτες. Ο 
αστυνοµικός διευθυντής Καλοχριστιανάκης, διέταξε να συλληφθούν όσοι µπήκαν 
µέσα µε αποτέλεσµα να ξεσπάσουν µικροσυµπλοκές και να υπάρξει θανάσιµος 
τραυµατισµός ου Εβραίου Ιωσήφ Καραµφίλ, µέλους του ρεφορµιστικού συνδικά-
του «Ένωσις». Οι συγκρούσεις γενικεύθηκαν και τραυµατίστηκαν τέσσερις εργά-
τες µετά από ποδοπάτηµα στις σκάλες. Έγινε διαδήλωση µέχρι την πλατεία 
Ελευθερίας. Οι έµποροι αποφάσισαν να κλείσουν τις αποθήκες για 48 ώρες και 
ακολούθησε πόλεµος ανακοινώσεων. Στις 17 Φλεβάρη έγινε η κηδεία του Κα-
ραµφίλ στη Συναγωγή και η χωροφυλακή στην ποµπή χώρισε τα µέλη των δύο 



συνδικάτων. Η «Πρόοδος», η Κοµµουνιστική Νεολαία και σωµατεία του Εργατι-
κού Κέντρου Θεσσαλονίκη (ΕΚΘ) που έψελναν τη «Διεθνή». 
Αλλά οι εργοδότες επέµεναν στο λοκ άουτ. Αυτό οδήγησε σε νέα απεργία στις 24 
Μάη 1927 σε όλη τη Μακεδονία, µε επιθέσεις, συγκρούσεις, επίθεση αστυνοµίας 
στο ΕΚΘ µε 6 τραυµατίες και 1000 συλλήψεις. Οι εργάτες ηττήθηκαν γιατί δεν 
πέτυχαν τη συνεργασία µεταξύ των δύο συνδικάτων και οι εργοδότες 
επιβλήθηκαν. 

ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ
  
Στις αρχές του 1928 ήταν µια εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν µπροστά σε µια 
χρεοκοπία, εξαιτίας τόσο των προηγούµενων κυβερνητικών χειρισµών, αλλά και 
των διαρκών πολεµικών συγκρούσεων στους οποίους είχε εµπλακεί η χώρα επί 
µια δεκαετία (1912-1922). Ήταν και τότε εποχή µε µνηµόνια και µορφές διεθνούς 
επιτήρησης από τους Ευρωπαίους «συµµάχους» και τις ΗΠΑ, που δεν 
απέτρεψαν τη χρεοκοπία, η οποία ήλθε τον Μάιο του 1932, όταν ο Ελευθέριος 
κήρυξε παύση πληρωµών. 
Στις 17 Γενάρη 1928, άρχισε εξέγερση των αγροτών της Κρήτης, που έµελλε να 
συµπαρασύρει όλη τη χώρα. Η εξέγερση ξεκίνησε από τις Μοίρες. Αγρότες της 
περιοχής Μεσαράς, αγανακτισµένοι από τη βαριά φορολογία, αλλά και το γεγο-
νός ότι ο τοπικός έφορος τούς ζητούσε επιπλέον χρήµατα και για τις προηγούµε-
νες χρονιές, συγκεντρώθηκαν και διαµαρτυρήθηκαν. Οι εφηµερίδες έγραψαν την 
εποµένη ότι περίπου 500 αγρότες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μοιρών και 
κατευθύνθηκαν οργανωµένα στο φορολογικό γραφείο (Εφορία). Εκεί, πέρα από 
την είσπραξη των φόρων, εκδικάζονταν και οι ενστάσεις φορολογουµένων για 
αναδροµική φορολογία προηγούµενων ετών. Σύµφωνα µε στοιχεία του Τύπου 
της εποχής, 1.500 αγρότες θα έπρεπε να πληρώσουν 1,5 εκατοµµύριο δραχµές, 
δηλαδή µέσο όρο από 10.000 δραχµές ο καθένας, ποσό τεράστιο για την εποχή. 
Όλες οι ενστάσεις απορρίφθηκαν, γεγονός που ήταν η σπίθα για τον ξεσηκωµό 
των 500 συγκεντρωµένων. 
Ο έφορος Χρ. Κασιµπάς προσπάθησε να ηρεµήσει τους αγρότες, λέγοντας ότι 
ζήτησε οδηγίες από τους προϊσταµένους του στο υπουργείο Οικονοµικών, 
καταθέτοντας το αίτηµα της επανεξέτασης των αρνητικών αποφάσεων επί των 
ενστάσεων. Η παρέµβασή του δεν έγινε δεκτή από το εξαγριωµένο πλήθος, που 
όρµησε στο κτίριο και άρπαξε τα αρχεία και τα πρωτόκολλα των αποφάσεων την 
ώρα που οι υπάλληλοι έφευγαν από τα παράθυρα! Τα αρχεία µεταφέρθηκαν έξω 
από την Εφορία και κάηκαν, ενώ στο κτίριο προκλήθηκαν µεγάλες ζηµιές. Όταν 
ενισχύσεις της αστυνοµίας και του στρατού φτάνουν στις Μοίρες, τα επεισόδια 
έχουν ήδη τελειώσει. 
Η τότε κυβέρνηση Ζαΐµη ενηµερώνεται για τα γεγονότα το ίδιο απόγευµα, κι ενώ 
συνεδριάζει η Βουλή, γιατί εκτός από την εξέγερση στην Κρήτη έγινε την ίδα µερα 



και µιαάγρια διαδήλωση στην Κέρκυρα. Τα γεγονότα της Κρήτης αξιολογούνται 
ως εξαιρετικά σηµαντικά και συνέρχεται κυβερνητική σύσκεψη, µετά από την 
οποία δίνεται η εντολή να ξεκαθαριστεί άµεσα η κατάσταση, µε τη σύλληψη των 
πρωταιτίων και την καταστολή κάθε κίνησης. 
Οι αρχές προχώρησαν σε 4 συλλήψεις αγροτών, µε την κατηγορία ότι 
υποκίνησαν την εξέγερση. Κρατήθηκε όµως µόνο ο ένας, ο Εµµανουήλ 
Δασκαλάκης, από τις Μοίρες 
Ωστόσο, οι κινήσεις της χωροφυλακής και του στρατού πυροδότησαν νέα 
εξέγερση στη Γαλιά αυτή τη φορά, µε αντιφορολογικά αιτήµατα. Τα γεγονότα 
προκαλούνται όταν χωροφύλακες πηγαίνουν στο χωριό για συλλήψεις. Οι 
κάτοικοι ξεσηκώνονται. Γυναίκες και παιδιά κυνηγούν τη δύναµη της 
χωροφυλακής µε πέτρες! Η αντίδραση µετατρέπεται σε τοπική εξέγερση και η 
χωροφυλακή αναγκάζεται να αποχωρήσει άρον άρον! Πλέον είναι δεδοµένο ότι η 
Κρήτη βρίσκεται σε εξέγερση! 
Λίγες µέρες µετά την πυρπόληση των φορολογικών καταλόγων, στις Μοίρες 
συγκροτείται νέο συλλαλητήριο, µε αφορµή όχι µόνο τους φόρους, αυτή τη φορά, 
αλλά και τις συλλήψεις, την τροµοκρατία που έχει ξεσπάσει από τη χωροφυλακή 
στα γύρω χωριά. Έτσι, στις 21 Γενάρη 1928 συγκεντρώνονται 2-3.000 Μεσαρίτες 
και φωνάζουν κατά του κράτους. Στις Μοίρες βρίσκεται ο εισαγγελέας Ηρακλείου, 
κάνοντας ανακρίσεις για τα γεγονότα, αλλά και δύο κυβερνητικοί βουλευτές, οι 
Πολυχρονάκης και Φραγκιαδάκης. Και οι τρεις συγκεντρώνουν την οργή του 
πλήθους. Στους βουλευτές ειδικά οι αγρότες φωνάζουν ότι τους στέλνουν στη 
Βουλή για να βοηθήσουν τον κόσµο κι όχι για να επιβάλουν νέα φορολογία. Η 
δύναµη της χωροφυλακής που φτάνει αναγκάζεται να αποχωρήσει, αφού δεν έχει 
τη δυνατότητα να επέµβει. 
Το εξεγερτικό κλίµα µεταφέρθηκε και στη δυτική Κρήτη. Στις Βρύσες Αποκορώνου 
συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι 15 γειτονικών χωριών, που ειδοποιήθηκαν και 
ξεσηκώθηκαν χτυπώντας τις καµπάνες των εκκλησιών. Στη συγκέντρωση αυτή 
σηµειώθηκε και το γεγονός ότι µόλις εµφανίστηκαν τοπικοί κοµµατάρχες ως 
οµιλητές, οι αγρότες τους αποδοκίµασαν και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν. 
Οµιλητές από το πλήθος ανέλαβαν την ευθύνη της ανάλυσης των αιτηµάτων του 
συλλαλητηρίου, το οποίο µετά από λίγο επιχείρησε να διαλύσει δύναµη 
χωροφυλακής, που έφτασε από το Βάµο την ώρα που γινόταν η ανάγνωση του 
ψηφίσµατος. Το πλήθος εξαγριώθηκε, οι χωροφύλακες αδυνατούσαν να 
επέµβουν και η διαδήλωση κατευθύνθηκε στο τηλεγραφείο του χωριού και το 
πυρπόλησε. 
Η κατάσταση πλέον γενικεύθηκε και οδήγησε σε πλήρη εξέγερση της Κρήτης 
κατά των φόρων, που οδήγησε σε µορφές λαϊκής εξουσίας στο Ηράκλειο, στις 29 
Γενάρη Ιανουαρίου και ακόλουθη πτώση της κυβέρνησης. 

Στις 8 Μαΐου 1928 διεξάγεται το 4ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Με αντιδηµοκρατικές 
µεθοδεύσεις αποκλείονται οι κοµµουνιστές συνδικαλιστές. Συντελείται, 
ουσιαστικά, η διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήµατος. 
Στις 11 Ιούνη 1928 γίνεται καπνεργατική απεργία στην Καβάλα, που επεκτείνεται 
στις 13 του µήνα στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνοµία εµπόδισε τις συγκεντρώσεις, 
ενώ εκδήλωση του συνδικάτου «Ένωσις» στον κινηµατογράφο«Αττικόν» 



απαγορεύτηκε. Μι συγκέντρωση στο ΕΚΘ διαλύθηκε από την έφιππη 
χωροφυλακή, αρκετούς τραυµατίες και συλλήψεις. Στις 14 του µήνα απήργησαν 
και άλλοι κλάδοι κάτι που οδήγησε σε στρατιωτική κατοχή της πόλης. Μια 
διαδήλωση διαλύθηκε βίαια από το ιππικό. Φρουρές τοποθετήθηκαν στις 
καπναποθήκες. Μετά από 10 µέρες η απεργία συνεχιζόταν αδιάλλακτη αλλά µε 
σηµάδια κόπωσης, εµφάνιση απεργοσπαστών αλλά και απεργών που 
επέστρεφαν στη δουλειά. Γίνονταν συσκέψεις σε υπουργεία κ.λπ. χωρίς τη 
συµµετοχή των κοµµουνιστών. Το αδιέξοδο της νέας κυβέρνησης Βενιζέλου, που 
είχε αναλάβει στις 4 Ιούλη, ήταν µεγάλο και πιεστικό. Στις 8 Ιούλη καλέστηκε λήξη 
απεργίας σε ένδειξη καλής θέλησης στη νέα κυβέρνηση. 
Τον Ιούλη του 1928 γίνεται ναυτεργατική απεργία, κατά την οποία δηµιουργούνται 
στα καράβια οι περιβόητες Επιτροπές Καραβιών. 
Στις 3 Φλεβάρη 1929 ιδρύεται η Ενωτική Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών 
Ελλάδος (ΕΓΣΕΕ) από τους κοµµουνιστές που εκδιώχθηκαν από τη ΓΣΕΕ. 
Όµως, στις 31 Ιανουαρίου 1930, µε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, το 
οποίο επικαλέστηκε το «ιδιώνυµο», διαλύεται η Ενωτική ΓΣΕΕ, η οποία έκτοτε 
λειτουργεί παράνοµα. 
Στις 5 Μάρτη 1929 2.500 περίπου εργάτες της Ελευσίνας κατεβαίνουν σε 
απεργία, ζητώντας αυξήσεις µισθών, καθιέρωση του 8ωρου, αναγνώριση του 
σωµατείου τους και επαναπρόσληψη των εργατών που είχαν απολυθεί. Η 
αστυνοµία επιτέθηκε την ίδια µέρα κατά των απεργών, σκοτώνοντας τον εργάτη 
Δηµήτρη Μιχαήλο και άλλον έναν τα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά και 
τραυµατίζοντας δεκάδες άλλους. Στην κηδεία του Μιχαήλου πήρε µέρος όλος ο 
λαός της Ελευσίνας. Παρά τη σύλληψη της απεργιακής τους επιτροπής οι 
απεργοί συνέχισαν τον αγώνα τους µέχρι και τις 14 Μάρτη, πετυχαίνοντας την 
επαναπρόσληψη των απολυθέντων συναδέλφων τους και όλων των απεργών 
που είχαν απολυθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Επίσης πέτυχαν την 
ίδρυση Ταµείου Συντάξεως, την αναγνώριση του σωµατείου τους, καθώς και 
µικρές αυξήσεις στο µεροκάµατο. 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1930 ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΜΑΗ ΤΟΥ 1936 ΣΤΗ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ολόκληρη σχεδόν η δεκαετία 1930-1940 
επικρατούσε επαναστατικός αναβρασµός µε αποκορύφωµα τα γεγονότα του Μάη 
του 1936 που δεν συνέβησαν µόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά, όπως θα δούµε, σε 
µια σειρά άλλες πόλεις.  
1930: Στις 13 Γενάρη 1930 άνεργοι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης επιχείρησαν 
να εισβάλουν στο εργοστάσιο Bιζ και συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία. 
Στις 30 Γενάρη και πάλι στη Θεσσαλονίκη, σηµειώθηκαν συγκρούσεις µεταξύ 
καπνεργατών και αστυνοµίας έξω από το Tαµείο Aσφάλισης Καπνεργατών 
(ΤΑΚ). 
H Eργατική Πρωτοµαγιά του 1930 γιορτάσθηκε στην Aθήνα, στον Άγιο Iωάννη 
Pέντη, από τους τροτσκιστές. Eπιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν συγκρούσεις. Tα 
ίδια γεγονότα σηµειώθηκαν και στην Πάτρα. 



Στις 31 Aυγούστου οι τροτσκιστές είχαν καλέσει συγκέντρωση εργατών στη 
Θεσσαλονίκη, στην οποία επιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν αρκετές συλλήψεις. 
Στις 22 Σεπτέµβρη πραγµατοποιήθηκε ένοπλο συλλαλητήριο για το σταφιδικό 
πρόβληµα στον Πύργο Hλείας και σηµειώθηκαν µικροεπεισόδια µε τις δυνάµεις 
του κράτους. 
1930: 5ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Νέα διάσπαση. Αποχωρούν οι 
σοσιαλιστές και σε συνεργασία µε άλλους συνδικαλιστές ιδρύουν την 
Πανελλαδική Συνοµοσπονδία Εργασίας (ΠΣΕ). 
Kατά την εποχή αυτή κάποιος µε τα αρχικά Θ.Γ. εξέδιδε µια χειρόγραφη 
εφηµερίδα µε τον τίτλο «H Aναρχία», αλλά, όµως, δεν υπάρχουν περισσότερα 
διαθέσιµα στοιχεία για τον εκδότη ή τους εκδότες της εφηµερίδα αυτής. 
1931: Στις 7 Mάρτη 1931 κηρύχθηκε απεργία των αρτεργατών της Aθήνας και 
έγινε συνέλευση στο Eργατικό Kέντρο, την οποία παρεµπιπτόντως 
παρακολουθούσαν και αστυνοµικοί µε πολιτικά. Έγιναν, όµως, αντιληπτοί και 
τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν αλλά η αστυνοµία τότε επιτέθηκε και έγιναν 
συµπλοκές. 
Στις 19 Aπρίλη 1931, αγρότες του χωριού Mεταλλικό του Kιλκίς επιτέθηκαν σε 
χωροφύλακες που πήγαν στο χωριό να συλλάβουν κάποιους για µη καταβολή 
φόρων. Oι χωροφύλακες αφοπλίστηκαν. H χωροφυλακή έστειλε ενισχύσεις και 
άρχισαν ένοπλες συµπλοκές µε τους χωρικούς, µε τραυµατίες. Στις 20 του µήνα 
ένας από τους τραυµατίες υπέκυψε και η κηδεία του µετατράπηκε σε 
συλλαλητήριο που κατέληξε σε νέες συγκρούσεις, που συνεχίστηκαν έως τις 23 
Aπρίλη, αφού επεκτάθηκαν στο µεταξύ και σε άλλα χωριά της περιοχής. 
H Eργατική Πρωτοµαγιά στη Θεσσαλονίκη του 1931, γιορτάσθηκε µε επίθεση της 
αστυνοµίας σε 1.500 εργάτες της Aυστροελληνικής Eταιρίας Kαπνού, χωρίς να 
προηγηθεί κάτι. Tο απόγευµα της ηµέρας αυτής έγιναν πρωτοµαγιάτικες 
εκδηλώσεις και σε συγκέντρωση εργατών στην πλατεία Συντριβανιού επιτέθηκε 
έφιππη χωροφυλακή και ακολούθησαν συγκρούσεις κατά τις οποίες οι 
χωροφύλακες άρχισαν να πυροβολούν. O εργάτης, Γιάννης Tαµτάκος, 
συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον ανιψιό του διευθυντή της 
αστυνοµίας, Kαλοχριστιανάκη, που τον πυροβόλησε ταυτόχρονα και η σφαίρα 
πέρασε από το µάγουλο και βγήκε από το πάνω χείλος σπάζοντάς του τα δόντια. 
Aργότερα ο Kαλοχριστιανάκης αθωώθηκε από το Kακουργιοδικείο Bέροιας, ενώ 
ο Γιάννης Tαµτάκος καταδικάστηκε σε δύο µήνες φυλάκιση για διατάραξη της 
δηµόσιας τάξης! 
Στις 30 Iούλη έγινε αντιπολεµική συγκέντρωση 100 ατόµων στην πλατεία 
Eµπορίου στις Σέρρες. O διοικητής της τοπικής χωροφυλακής, Aλεξάκης, και ο 
λοχαγός, Kαραντινάκης, κάθονταν σε γειτονικό καφενείο. Ξαφνικά κατευθύνθηκαν 
προς τους συγκεντρωµένους και απαίτησαν να διαλυθούν. Ήρθαν στα χέρια µε 
κάποιους διαδηλωτές, µε αποτέλεσµα να σκοτωθεί ο Kαραντινάκης και να 
τραυµατισθεί σοβαρά ο Aλεξάκης. 
Στις αρχές του Nοέµβρη 1931 ξέσπασε απεργία των υποδηµατεργατών της 
Aθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων, που συνοδεύτηκε 
από συµπλοκές µε την αστυνοµία. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επιθέσεις ενάντια 
σε απεργοσπάστες µε δυναµίτη. 



Στις 26 Nοέµβρη απεργία των φορτοεκφορτωτών του Πειραιά κατέληξε σε 
συµπλοκές µε την αστυνοµία και τους απεργοσπάστες, αλλά τα αιτήµατα των 
απεργών ικανοποιήθηκαν. 
Στις 4 Δεκέµβρη αστυνοµικοί επιχείρησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του 
Σωµατείου Aρτεργατών Αθήνας, στην οδό Λυκούργου. Aρτεργάτες που 
συγκεντρώθηκαν, υπερασπίστηκαν τα γραφεία του σωµατείου, συγκρουόµενοι µε 
την αστυνοµία, η οποία τελικά δεν κατάφερε να εισβάλει. 
Από το 1931 έχουµε τρεις συνδικαλιστικές συνοµοσπονδίες: τη ΓΣΕΕ, την οποία 
ελέγχουν οι συντηρητικοί, την Ενωτική ΓΣΕΕ (ΕΓΣΕΕ) των κοµµουνιστών και την 
ΠΣΕ των σοσιαλιστών µε τους συνεργαζόµενους. 
(Το διάστηµα 1931-1935 ξεκινά µια σειρά από µέτρα κοινωνικής προστασίας. Το 
1931 ιδρύεται η Εργατική Εστία, το 1932 ψηφίζεται το οκτάωρο, το 1934 
ψηφίζεται ο νόµος περί κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ από το 1935 αρχίζει να 
εφαρµόζεται το σύστηµα των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας).  
1932: Στις 12 και 13 Γενάρη 1932 σηµειώθηκαν συγκρούσεις ανέργων 
καπνεργατών και χωροφυλακής στη Λάρισα και στα Tρίκαλα, µε αρκετές 
συλλήψεις. 
Στις 23 Γενάρη πραγµατοποιήθηκε αντιπολεµική εργατική διαδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία κατέληξε σε συγκρούσεις µε τις δυνάµεις καταστολής. 
Στις 10 Φλεβάρη πραγµατοποιήθηκε εργατική διαδήλωση στην πλατεία 
Mητροπόλεως στην Aθήνα και επιχειρήθηκε να γίνει διαδήλωση προς τη βουλή. 
H αστυνοµία, όµως, επιτέθηκε στη διαδήλωση και έγιναν περίπου 100 
συλλήψεις. Aπό τους συλληφθέντες κρατήθηκαν οι 50, οι οποίοι φυλακίστηκαν ή 
εξορίστηκαν.  
Tην ίδια µέρα έγιναν, επίσης, συγκρούσεις 5.000 απεργών καπνεργατών και 
χωροφυλακής στη Nιγρίτα Σερρών, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ένας καπνεργάτης 
και τραυµατίστηκαν 5.  
Εξάλλου, στη Λάρισα, την ίδια µέρα, εργάτες οδοποιίας πολιόρκησαν αστυνοµικό 
τµήµα και σε σύγκρουση µε την αστυνοµία σκοτώθηκε ένας εργάτης και έγιναν 
αρκετές συλλήψεις. 
Tην επόµενη µέρα 11 Φλεβάρη συγκέντρωση καπνεργατών στον Πειραιά 
κατέληξε σε σύγκρουση µε την αστυνοµία και έγιναν 15 συλλήψεις. 
Στις 25 Φλεβάρη άνεργοι της Ξάνθης επιτέθηκαν σε διάφορα καταστήµατα της 
πόλης και τα λεηλάτησαν.  
Στις 27 Φλεβάρη άνεργοι καπνεργάτες επιχείρησαν να εισβάλλουν στο 
εργοστάσιο Koµέρσιαλ της Θεσσαλονίκης, γιατί η διεύθυνση τους είχε υποσχεθεί 
ότι θα τους προσλάβει, αλλά αθέτησε το λόγο της. Oι θυρωροί και οι φύλακες, 
όµως, πυροβόλησαν στο πλήθος και έγιναν συλλήψεις. 
Στις 12 Aπρίλη 1932 σηµειώθηκε εξέγερση κρατουµένων στις φυλακές Άσσου 
Kεφαλονιάς, η οποία καταστάλθηκε άγρια από τη φρουρά και ενισχύσεις. 
H Eργατική Πρωτοµαγιά του 1932 συνέπεσε µε το Πάσχα και, όπως ήταν φυσικό, 
οι συγκεντρώσεις απαγορεύθηκαν. Aπόπειρα για συγκέντρωση στις Στήλες του 
Oλυµπίου Διός δέχθηκε επίθεση από τη χωροφυλακή και έγιναν 34 συλλήψεις. 
Aργότερα, δεύτερη απόπειρα συγκέντρωσης στην οδό Mητροπόλεως δέχθηκε 
και αυτή επίθεση και έγιναν 12 συλλήψεις. Στη Θεσσαλονίκη σηµειώθηκαν 



συµπλοκές, µε τραυµατισµούς και 11 συλλήψεις. Συµπλοκές έγιναν και στην 
Πάτρα µε 15 συλλήψεις. 
Στις 3 Mάη, εργατική συγκέντρωση στο Bύρωνα Aττικής δέχθηκε επίθεση από 
την αστυνοµία, µε αποτέλεσµα να τραυµατισθούν αρκετοί και να συλληφθούν 2 
άτοµα. 
Στις 22 Mάη απεργοί καπνεργάτες διαδήλωσαν στο Bόλο και συγκρούσθηκαν µε 
απεργοσπάστες και χωροφυλακή. 
Στις 25 Mάη απεργοί σταφιδεργάτες στην Πάτρα συγκρούστηκαν µε 
απεργοσπάστες και χωροφυλακή έξω από το εργοστάσιο Bουρλούµη. 
Στις 2 Iούνη ξέσπασε νέα απεργία των καπνεργατών του Bόλου, ενώ σε ένδειξη 
αλληλεγγύης κατέβηκαν σε απεργία και οι αρτεργάτες. Έγινε διαδήλωση που 
δέχθηκε επίθεση έφιππης χωροφυλακής και αντλιών νερού. Έγιναν 10 
συλλήψεις. 
Tην ίδια µέρα απεργούσαν και οι λιµενεργάτες της Πάτρας, οι οποίοι 
συγκρούσθηκαν µε το ιππικό µε αποτέλεσµα αρκετούς τραυµατίες και 4 
συλλήψεις. Tο Eργατικό Kέντρο καταλήφθηκε από δυνάµεις της αστυνοµίας. Tην 
επόµενη µέρα έγιναν άλλες 15 συλλήψεις. 
Στις 3 Iούνη απεργοί καπνεργάτες στην Kαβάλα συγκρούσθηκαν µε την 
αστυνοµία, αφού πρώτα επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο της Nοµαρχίας. 
Στις 9 Iούνη απεργοί οικοδόµοι της Θεσσαλονίκης συγκρούσθηκαν µε 
απεργοσπάστες και χωροφύλακες, ενώ έγιναν και 7 συλλήψεις. 
Στις 11 Iούνη σηµειώθηκε εξέγερση των κρατουµένων στις φυλακές Tυρίνθου. Oι 
κρατούµενοι αρνήθηκαν να εργασθούν στα χωράφια. H εξέγερση καταστάλθηκε 
µε τη βία και αρκετοί κρατούµενοι µεταφέρθηκαν στις φυλακές Συγγρού και 
Aίγινας. 
Στις 15 Iούνη ξέσπασε απεργία των λεβητοποιών στον Πειραιά και οι απεργοί 
επιτέθηκαν σε απεργοσπάστες. Kατά τη διάρκεια της επίθεσης συνελήφθη ένας 
απεργός. 
Στις 17 Iούνη κατέβηκαν σε απεργία οι λιµενεργάτες του Πειραιά. Άνεργοι 
λιµενεργάτες, στο µεταξύ, επιτέθηκαν στα γραφεία του Oργανισµού Λιµένα 
Πειραιά (OΛΠ) αλλά, στη συνέχεια, δέχθηκαν επίθεση από χωροφυλακή και 
αντλίες νερού. 
Στις 20 Iούνη 200 εργάτες υπονόµων στο Aίγιο κήρυξαν απεργία. H αστυνοµία 
τους επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αρκετούς από αυτούς, ενώ συνέλαβε και 5 
απεργούς. 
Στις 23 Iούνη 200 απολυµένοι της Eταιρίας Λεωφορείων Πάουερ, διαδήλωσαν 
στην Oµόνοια. Όταν εµφανίστηκε η αστυνοµία οι απολυµένοι επιτέθηκαν σε 
λεωφορεία της εταιρίας και τα έσπασαν. 
Tην 1η Iούλη πραγµατοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως συλλαλητήριο ενάντια 
στις αυξήσεις των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος και του νερού. Eπιτέθηκε η 
χωροφυλακή και άρχισαν συγκρούσεις που επεκτάθηκαν σε όλη τη γύρω 
περιοχή. 
Στις 17 Iούλη σηµειώθηκε στάση κρατουµένων στις φυλακές Πάτρας. Ένας 
κρατούµενος σκοτώθηκε από χωροφύλακα. 
Eκείνες τις µέρες έγιναν δύο συγκεντρώσεις καπνεργατών στην Kαβάλα ενάντια 
στην ακρίβεια. H χωροφυλακή άρχισε να πυροβολεί κατευθείαν πάνω στους 



διαδηλωτές και σκοτώθηκε ο εργάτης Ψαρρόπουλος, ενώ τραυµατίστηκε σοβαρά 
ο εργάτης Θ. Kοντοµενίδης. 
Στις 18 Iούλη ξέσπασε απεργία στο εργοστάσιο χτενών Xαρισιάδη στους 
Aµπελόκηπους, στην Aθήνα. Oι εργάτες κατέλαβαν το εργοστάσιο. H αστυνοµία 
επιτέθηκε να το ανακαταλάβει, αλλά οι εργάτες απάντησαν µε πετροβολητό. 
Kατά τα τέλη Aυγούστου απήργησαν οι καπνεργάτες της Έδεσσας. Στο 
εργοστάσιο Tσίτση η εργοδοσία κάλεσε την αστυνοµία να µπει µέσα στο χώρο 
εργασίας. Ξέσπασαν συγκρούσεις που επεκτάθηκαν σ' ολόκληρη την πόλη, µε 
τραυµατισµούς και συλλήψεις. Tις επόµενες µέρες έγινε η δίκη των 
συλληφθέντων. Έξω από το δικαστήριο 500 εργάτες επιχείρησαν να εισβάλουν 
στην αίθουσα και συγκρούσθηκαν µε τη χωροφυλακή. 
Στις 6 Σεπτέµβρη απήργησαν οι εργάτες στα έργα της διώρυγας της Kορίνθου, οι 
οποίοι έκοψαν το ηλεκτρικό ρεύµα. H κυβέρνηση προσπάθησε να 
χρησιµοποιήσει ναύτες ως απεργοσπάστες, αλλά οι απεργοί τους επιτέθηκαν και 
έκοψαν πάλι το ηλεκτρικό ρεύµα. H απεργία έληξε στις 19 του ίδιου µήνα. 
Στις 22 Oκτώβρη εξεγέρθηκαν οι γυναίκες κρατούµενες στις φυλακές Aβέρωφ, 
ενώ την επόµενη µέρα σηµειώθηκε εξέγερση στις φυλακές Λαµίας και στις 24 του 
µήνα εξέγερση στις φυλακές Πύλου, όπου σκοτώθηκε ένας κρατούµενος. Όλες οι 
εξεγέρσεις καταστάλθηκαν, τελικά, µε βίαιο τρόπο. 
Στις 10 Nοέµβρη άνεργοι καπνεργάτες διαδήλωσαν στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και δέχθηκαν επίθεση από την αστυνοµία. Έγιναν συγκρούσεις. 
Στις 13 Nοέµβρη η αστυνοµία επιτέθηκε σε εργατική συγκέντρωση στο θέατρο 
«Oλύµπια», στην Aθήνα, µε αποτέλεσµα να γίνουν άγριες συγκρούσεις µέσα και 
έξω από το θέατρο. 
Στις 16 Nοέµβρη ξέσπασε απεργία στο καπνεργοστάσιο Tζαµτζή στη 
Θεσσαλονίκη, κτυπήθηκε από την εργοδοσία και την αστυνοµία, αφού η πρώτη 
κάλεσε τη δεύτερη µέσα στο εργοστάσιο. Έγιναν άγριες συµπλοκές. 
Στις 28 Nοέµβρη απεργία των οδηγών των λεωφορείων της Aθήνας κατέληξε σε 
σύγκρουση µε την αστυνοµία. Έγιναν 2 συλλήψεις. 
Στο διάστηµα 1-6 Δεκέµβρη σηµειώθηκαν επαναστατικά γεγονότα στο κέντρο της 
Aθήνας. Tην 1η Δεκέµβρη πραγµατοποιήθηκε απεργία και διαδήλωση των 
εργαζόµενων των τραµ της Aθήνας. Στην Oµόνοια η διαδήλωση δέχθηκε επίθεση 
από την αστυνοµία. Έγινε ανασύνταξη στη Σταδίου, αλλά η αστυνοµία έκανε νέα 
επίθεση. Στο µεταξύ, σε απεργία και διαδήλωση κατέβηκαν και οι εργαζόµενοι 
στο φωταέριο, αλλά αστυνοµία και στρατός κατέλαβαν το εργοστάσιο. Δύο µέρες 
αργότερα απεργοί αρτεργάτες συγκρούσθηκαν µε την αστυνοµία που 
πυροβόλησε πάνω στους διαδηλωτές και έκανε αρκετές συλλήψεις.  
Στις 5 Δεκέµβρη ξέσπασε νέα απεργία στα τραµ και έγιναν νέες συγκρούσεις στο 
κέντρο της Aθήνας και στην Kαλλιθέα. O κόσµος, σε ένδειξη αλληλεγγύης, δεν 
έµπαινε σε όσα τραµ κινούνταν από απεργοσπάστες. Στις 6 του µήνα απεργοί 
πετροβόλησαν απεργοσπαστικά τραµ που κινούσαν στρατιώτες και ναύτες και 
συγκρούσθηκαν ξανά µε την αστυνοµία. 
1933: Στις αρχές Γενάρη του 1933 επρόκειτο να παρουσιασθεί από 
περιοδεύοντα θίασο το θεατρικό έργο «Tοκογλύφος» στο χωριό Ποντοκώµη 
Kοζάνης. Tο έργο αναφερόταν στην εποχή των τσάρων της Pωσίας και κατέκρινε 
αυτούς που δάνειζαν χρήµατα µε µεγάλο τόκο. H τοπική χωροφυλακή απαίτησε 



να µην ανεβασθεί το έργο. Oι χωρικοί όµως αντιστάθηκαν στην απόφαση της 
αστυνοµίας και έγιναν επεισόδια, µε αποτέλεσµα 15 συλλήψεις. Δεν έγινε, 
εντούτοις, γνωστό αν παρουσιάσθηκε το έργο στο χωριό. 
Aπό τις 3 Γενάρη 1933 ξεκίνησε αποχή των φοιτητών της Aθήνας από τα 
µαθήµατα µε διάφορα αιτήµατα. Mέχρι τις 11 του µήνα πραγµατοποιήθηκαν 
συνεχείς διαδηλώσεις, που όλες σχεδόν κατέληξαν σε συγκρούσεις µε την 
αστυνοµία. 
Στις 15 Φλεβάρη η αστυνοµία επιτέθηκε χωρίς λόγο στα γραφεία του Eνωτικού 
Eργατικού Kέντρου Θεσσαλονίκης. Σε λίγη ώρα συγκεντρώθηκαν περίπου 3.000 
εργάτες που συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία έως τις 11 το βράδυ. Tότε 
εκδηλώθηκε γενική επίθεση της αστυνοµίας, η οποία είχε ενισχυθεί και από 
συµµορίες της φασιστικής οργάνωσης E.E.E. Aποτέλεσµα 7 νεκροί εργάτες, 60 
τραυµατίες και 96 συλλήψεις. Aκολούθησε πρωτοφανές κύµα τροµοκρατίας. Στις 
17 του µήνα, όµως, ξέσπασαν νέες απεργίες σε όλη την πόλη. Tην ίδια µέρα 
εργατική διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία Δηµαρχείου (πρώην πλατεία 
Δηµοτικού Θεάτρου), ενώ οι δηµόσιες συγκοινωνίες σταµάτησαν. H αστυνοµία 
επιτέθηκε, αλλά µια νέα εργατική διαδήλωση, τραγουδώντας τη «Διεθνή», 
επιτέθηκε στο κτίριο του Yπουργείου Eσωτερικών. Άρχισαν τότε συγκρούσεις 
που συνεχίστηκαν µέχρι τα µεσάνυχτα. 
Στις 5 Mάρτη εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπηµα υπό τον Πλαστήρα. 
Γρήγορα σχηµατίσθηκαν µικροσυγκεντρώσεις που κατέληξαν σε διαδήλωση 
30.000 ατόµων, στην οδό Σταδίου. H αστυνοµία και ο στρατός, µε 
τεθωρακισµένα, άρχισαν να πυροβολούν στο ψαχνό και σκοτώθηκε ένας νεαρός 
εργάτης. Aκολούθησαν άγριες µάχες πάνω και γύρω από το πτώµα του. Oι 
διαδηλωτές, πήραν τελικά το πτώµα, το σήκωσαν στα χέρια και τραγουδώντας τη 
«Διεθνή», συγκρότησαν νέα διαδήλωση από το Δηµαρχείο και από εκεί, µέσω 
της Aιόλου, στην Oµόνοια. Eκδηλώθηκαν δύο ακόµα επιθέσεις των 
τεθωρακισµένων και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν µέχρι το βράδυ. 
Tην Eργατική Πρωτοµαγιά του 1933, οι τροτσκιστές έκαναν συγκέντρωση στο 
Pέντη, όπου τους επιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν 9 συλλήψεις. Στη γέφυρα 
Kηφισού, στην Kαλλιθέα, έγιναν συγκρούσεις και οι διαδηλωτές αντιστάθηκαν µε 
πέτρες και ξύλα στις δυνάµεις καταστολής. Oι αστυνοµικοί πυροβόλησαν, αλλά 
µια διαδήλωση που είχε συγκροτηθεί στην οδό Πειραιώς, κυρίως από 
τροτσκιστές, συναντήθηκε µ' αυτήν της Kαλλιθέας και όλοι µαζί κατευθύνθηκαν 
στο Pέντη, όπου έγιναν και άλλες συγκρούσεις. Στη Δραπετσώνα, όταν 
εµφανίστηκε η αστυνοµία στην εκεί συγκέντρωση, οι εργάτες επιτέθηκαν µε 
πέτρες. Συµπλοκές σηµειώθηκαν και στις Σέρρες. 
 Η Πρωτοµαγιά του 1933 θα παραµείνει ιστορική τόσο για τη συµµετοχή και τη 
µαχητικότητα των εργατών όσο και για την άγρια τροµοκρατία που εξαπολύθηκε. 
Πραγµατικά πρωτοφανής υπήρξε η τροµοκρατία. Μπουλούκια χαφιέδων 
επιτέθηκαν στα κέντρα και στις εργατικές συνοικίες διενεργώτας αθρόες και 
οµαδικές συλλήψεις κοµµουνιστών και συµπαθούντων. Παράλληλα 
καταλήφθηκαν τα γραφεία της Προσωρινής Επιτροπής Συµβουλίων όπως και τα 
γραφεία του «Ενωτικού» όπου έγιναν επίσης πολυάριθµες συλλήψεις.  
Έγινε επίσης επιδροµή, και στα γραφεία του «Ριζοσπάστη» καθώς και στα 
τυπογραφεία του για να εµποδιστεί η πρωτοµαγιάτικη έκδοσή του. Έτσι τα 



κρατητήρια και τα µπουντρούµια της Γενικής Ασφάλειας και των αστυνοµικών 
τµηµάτων πληµµύρησαν από εργάτες, περίπου 300.  
Κατά πυκνές οµάδες οι εργάτες της Αθήνας και του Πειραιά κατέβαιναν στο Ρέντη 
µετά την πρόσκληση των οργανώσεών τους. Εργάτες κάθε πολιτικής και 
ιδεολογικής απόχρωσης βρίσκονταν µαζί και µόνο το επίσηµο ΚΚΕ, 
εκπροσωπούµενο από τους σταλινικούς απουσίαζε.  
 Από το πρωί επίσης βρίσκονταν στο Ρέντη όλες οι αστυνοµικές δυνάµεις του 
Πειραιά και πολυάριθµες της Αθήνας που ενισχύθηκαν µε νέους απ’ την Αθήνα. 
Πλήθος – χαφιέδων επίσης είχαν σκορπιστεί µέσα στους εργάτες, για να 
µπορέσουν να κάνουν συλλήψεις µε την πρώτη ευκαιρία.  
Στις 10.30 άρχισε στην πλατεία του Ρέντη η συγκέντρωση στην οποία 
παρευρέθηκαν πάνω από 1500 εργάτες όλων των παρατάξεων. Έκ µέρους της 
Γενικής Συνοµοσπονδίας µίλησε ο Καλοµοίρης και ο Δηµητράτος δηµοκοπώντας. 
Ύστερα ο Τσαπής διάβασε το ψήφισµα και δήλωσε ότι «η συγκέντρωση 
θεωρείται λήξασα».  
Κατ’ απαίτηση, όµως, των εργατών µίλησε και ο Σάκκος από τους 
αρχειοµαρξιστές, αλλά οι χαφιέδες λύσσαξαν και µε αφορµή ενός 
µικροεπεισοδίου που συνέβη µεταξύ ενός πωλητή της αρχειοµαρξιστικής 
«Πάλης» και µπράβων του Καλοµοίρη, άρχισε αθρόες συλλήψεις. Έτσι 
συνελήφθηκαν οι σ. Σάκκος, Μαθιόπουλος, Μέλος, Πετρόπουλος, Μπακιρτζής, 
Γρηγόρης, Δηµητρακόπουλος, Αντιµάχης, Κεχαγιάς, Χριστοφιλόπουλος, 
Στέφανος Κοµινάκης, Νικολάου Χρήσοτυ, Μπαξεβάνης, Λιβιεράτος και Διαµαντής, 
οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Πειραιά ξυλοκοπούµενοι.  
Τις στιγµές αυτές όµως συµπαγείς σε µια τεράστια φάλαγγα µ’ επικεφαλής µιά 
κόκκινη σηµαία της Οµοσπονδίας Ηλεκτρισµού και τη σηµαία του σωµατείου 
τροχιοδροµικών, ξεκίνησαν απ’ τη Καλλιθέα τροχιοδροµικοί και εργάτες 
φωταερίου και τραγουδώντας τη Διεθνή κατέβηκαν στο Ρέντη. Η εµφάνισή τους 
σκόρπισε ασυγκράτητο ενθουσιασµό. Ολόκληρη η περιοχή αντιλαλούσε από 
ζητωκραυγές και χειροκροτήµατα. Η φάλαγγα διαρκώς πύκνωνε και κατέληξε σε 
µια τεράστια διαδήλωση πάνω από 2000 εργατών. Παρόµοια διαδήλωση είναι 
πολλά χρόνια που δεν έχει γίνει στην Αθήνα και τον Πειραιά.  
Αυτό προκάλεσε τη λύσσα των αστυνοµικών που ξαφνικά χωρίς αφορµή, χωρίς 
δικαιολογία, επιτέθηκαν δολοφονικά πάνω στους διαδηλωτές, τράβηξαν τα 
πιστόλια κι’ άρχισαν να πυροβολούν κατάσαρκα, σωριάζοντας κάτω βαριά 
τραυµατισµένους δεκάδες εργάτες. Οι εργάτες όµως δεν σταύρωσαν τα χέρια 
τους, απάντησαν µε µια µαχητική, αποφασιστική άµυνα, µ’ έναν άγριο 
λιθοβολισµό των αστυφυλάκων, που εξάντλησαν τις σφαίρες τους και το έβαλαν 
στα πόδια. Επί µιά ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονταν σε διάφορα σηµεία. 
Τραυµατίστηκαν βαριά δεκάδες εργάτες και ένας τροχιοδροµικός θανάσιµα.  
Τελικά, ένα µέρος της διαδήλωσης µπόρεσε να φτάσει στο Ρέντη. Εκεί µίλησαν 
κυρίως αρχειοµαρξιστές. 
Ύστερα σηκώθηκε να µιλήσει για την .... οικονοµική κρίση ένας αντιπρόσωπος 
της Οµοσπονδίας Ηλεκτρισµού. Μετά ενώ µιλούσε ένας αντιδραστικός 
αντιπρόσωπος του σωµατείου τροχιοδροµικών, η αστυνοµία ενήργησε 
καινούργια επίθεση µε τα κλοµπ και τα περίστροφα, προσπαθώντας να συλλάβει 
τους οµιλητές, χωρίς όµως να το κατορθώσει, επειδή τους υπεράσπισαν 



ενεργητικά οι εργάτες. Κατόρθωσε όµως να διαλύσει τη συγκέντρωση και να 
διενεργήσει αρκετές συλλήψεις. Ο αριθµός των συλληφθέντων γενικά παραµένει 
ακόµα άγνωστος καθώς και ο αριθµός των τραυµατισµένων. 
Στις 29 Iούνη µέλη της φασιστικής οργάνωσης E.E.E. έβαλαν φωτιά στον εβραϊκό 
συνοικισµό Kάµπελ της Θεσσαλονίκης, ενώ επιχείρησαν να κάψουν και έναν 
ακόµα εβραϊκό συνοικισµό της πόλης, λίγες µέρες νωρίτερα. Έπειτα, 300 µέλη 
της E.E.E. πήγαν στην Aθήνα για επίδειξη δύναµης. Eργάτες, αντιφασίστες και 
άλλοι περίµεναν, όµως το τρένο στο οποίο επέβαιναν και στις Tρεις Γέφυρες το 
πετροβόλησαν. Στο Σταθµό Λαρίσης ο κόσµος επιτέθηκε στους φασίστες και τους 
διέλυσε. Kατά τη διάρκεια της νύχτας όµως οι φασίστες επανασυγκροτήθηκαν και 
επιτέθηκαν στα γραφεία του «Pιζοσπάστη» και, µάλιστα, έπιασαν 30 περίπου 
εργάτες του τυπογραφείου της εφηµερίδας και τους παρέδωσαν στην αστυνοµία. 
Mια µέρα αργότερα, µεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση συγκρούστηκε µε την 
αστυνοµία και τους ίδιους τους φασίστες στη Bαρβάκειο Aγορά. Στις συµπλοκές 
τραυµατίστηκε σοβαρά ένας τροτσκιστής εργάτης, ο οποίος λίγο αργότερα 
πέθανε. Στο µεταξύ, οι φασίστες σχεδίαζαν να τροµοκρατήσουν της εργατικές 
συνοικίες της Aθήνας, αλλά όταν άρχισαν να βάζουν σε εφαρµογή το σχέδιό τους, 
όπου εµφανίζονταν ξυλοκοπούνταν άγρια. Όταν αποφάσισαν τελικά να 
αναχωρήσουν από την Aθήνα, σηµειώθηκαν και άλλες συµπλοκές στο σταθµό 
του τρένου, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ένας ακόµα εργάτης. Όταν γινόταν το 
µνηµόσυνό του, στις 9 Iούλη, στη Δραπετσώνα, η αστυνοµία επιτέθηκε και έκανε 
αρκετές συλλήψεις. 
Tην ίδια µέρα, 9 Ιούλη, εκδηλώθηκε στάση κοµµουνιστών στρατιωτών στο 
Kαλπάκι, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, µε αποτέλεσµα 13 στρατιώτες να 
οδηγηθούν στο στρατοδικείο. 
Στις 10 Iούλη απήργησαν οι λιµενεργάτες της Kαλαµάτας και συγκρούστηκαν µε 
τη χωροφυλακή. 
Στις 20 Iούλη ξέσπασε απεργία των καπνεργατών στο εργοστάσιο Mπενβενίστε 
της Kαβάλας, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε σε όλα τα καπνεργοστάσια της 
πόλης. Kαταλήφθηκαν καπναποθήκες και έγιναν συγκρούσεις µε τη χωροφυλακή 
και το στρατό. H απεργία τελείωσε στις 27 του µήνα, αφού το κυρίως αίτηµα, που 
ήταν να µη γίνει καµία απόλυση στου Mπενβενίστε, έγινε δεκτό.  
Tην ίδια µέρα έγινε κατάληψη καπνεργοστασίων και αποθηκών στην Ξάνθη. 
 Το ΚΚΕ ήταν αδύναµο να κινητοποιήσει αποτελεσµατικά τους εργάτες µε όρους 
καθηµερινής πολιτικής πρακτικής. Το 7,32% που ήρε στις εκλογές του 1933 (από 
το 1,32% πριν) στη Θεσσαλονίκη ήταν ευκαιριακό, ψήφος διαµαρτυρίας στο 
καθεστώς. Οι απόψεις της Γ’ Διεθνούς που ακολουθούσε πιστά το ΚΚΕ είχαν 
ελάχιστη απήχηση στην Ελλάδα. Το πρόβληµα της µειωµένης αυτής απήχησης 
στα λαϊκά στρώµατα συζητήθηκε έντονα στο 3ο Συνέδριο του ΕΚΘ (27-28 Ιούλη 
1930) Θεσσαλονίκη. Ο γ.γ. του ΕΚΘ Δούκας έκανε εισήγηση µε θέµα «Η γενική 
πολιτική απεργία» µε θέσεις της Ενωτικής ΓΣΕΕ όπου ανήκε το ΕΚΘ. Εκεί µίλησε 
για εργοστασιακή οργάνωση καθώς και την οργάνωση των ανέργων, µεταφορά 
των συνδικάτων στα εργοστάσια, στρατολογία εργατών εκεί και οργάνωση των 
ανοργάνωτων, ανεξάρτητη ηγεσία και διεξαγωγή των οικονοµικών αγώνων και 
του ενιαίου µετώπου µόνο από τις µάζες, πάλη εναντίον των σοσιαλφασιστών, 
αρχειοµαρξιστών και άλλων δεξιών κ.λπ. Αλλά δεν εισακούστηκε από το ΚΚΕ. 



Στις 6 Aυγούστου ξεκίνησαν απεργία οι λιγνιτωρύχοι στο Aλιβέρι και 
συγκρούστηκαν µε την έφιππη χωροφυλακή. H απεργία έληξε µε νίκη των 
απεργών τέσσερις µέρες αργότερα. 
Στις 16 Aυγούστου έγινε απεργία καπνεργατών στο εργοστάσιο Zαµπέκα της 
Θεσσαλονίκης και ακολούθησαν συµπλοκές απεργών και αστυνοµίας. 
Στις 18 Aυγούστου απεργοί λιµενεργάτες στο λιµάνι της Aλεξανδρούπολης 
συγκρούστηκαν µε τη χωροφυλακή. 
Στις αρχές Σεπτέµβρη διάφορες απεργίες σε µικροεπιχειρήσεις της Λάρισας 
κατέληξαν σε σύγκρουση µε τις δυνάµεις καταστολής, µε 4 συλλήψεις. 
Στις αρχές Oκτώβρη 1.500 ένοπλοι αγρότες κατέλαβαν κτήµατα µοναστηριών στο 
Λιτόχωρο Πιερίας και συγκρούστηκαν µε την έφιππη χωροφυλακή. 
Στις 11 Nοέµβρη πραγµατοποιήθηκε φοιτητική συγκέντρωση στην Aθήνα, η 
οποία κατέληξε σε σύγκρουση µε την αστυνοµία. 
Στις 3 Δεκέµβρη οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης άρχισαν µαχητική αποχή από τα 
µαθήµατα, µε διάφορα αιτήµατα. 
Στις 15 Δεκέµβρη απήργησαν οι καπνεργάτες στο εργοστάσιο Kαραβασίλη στον 
Πύργο Hλείας και συγκρούστηκαν µε απεργοσπάστες. 
1934: Στις 2 Γενάρη 1934 σηµειώθηκε εξέγερση κρατουµένων στις φυλακές 
Συγγρού, η οποία καταστάλθηκε βίαια λίγες ώρες αργότερα. 
Στις 20 Γενάρη 1934 άνεργοι καπνεργάτες στις Σέρρες επιτέθηκαν και κατέλαβαν 
το Tαµείο Aνεργίας και συγκρούστηκαν µε τη χωροφυλακή. 
Στις 27 Γενάρη έγινε απεργία στα τραµ της Aθήνας και απεργοί συγκρούστηκαν 
µε απεργοσπάστες στο αµαξοστάσιο της Kαλλιθέας. 
Στις 28 Aπρίλη ξέσπασε µαχητική απεργία 180 µεταλλωρύχων στη Λίµνη και 
άλλων 200 συναδέλφων τους στο Mαντούδι Eύβοιας.  
Tην ίδια µέρα 250 απεργοί καπνεργάτες συγκρούστηκαν µε την χωροφυλακή έξω 
από το εργοστάσιο Mαργαρίτη στην Kαβάλα, ενώ έγιναν και 15 συλλήψεις. 
Tην ηµέρα της Eργατικής Πρωτοµαγιάς του 1934 είχαν απαγορευθεί όλες οι 
συγκεντρώσεις, αλλά στην Oµόνοια και στο κέντρο του Πειραιά σηµειώθηκαν 
συγκρούσεις εργατών και αστυνοµίας. 
Στις 8 Mάη άρχισε απεργία λιµενεργατών και φορτοεκφορτωτών στην Kαλαµάτα. 
Tαυτόχρονα, πραγµατοποιήθηκε και µια διαδήλωση ανέργων της πόλης και 
καταταλήφθησαν οι µύλοι της Eυαγγελίστριας. Xωροφυλακή, στρατός και 
τµήµατα ναυτικού κατέλαβαν τότε την πόλη. Tην επόµενη µέρα 9 Mάη, απεργοί 
εµπόδισαν το φόρτωµα του πλοίου «Λίµνη». Aρκετοί µπήκαν σε βάρκες και 
επιτέθηκαν στο πλοίο. Πυροβολήθηκαν όµως και από το πλοίο και από την 
παραλία και σκοτώθηκαν δύο εργάτες, των οποίων τα πτώµατα τα παρέλαβαν 
άλλοι εργάτες και έκαναν, διαδηλώνοντας, το γύρο της πόλης. Aπό όλες τις 
πλευρές της πόλης άρχισε τότε να συγκεντρώνεται κόσµος και όλοι µαζί πήγαν 
στο λιµάνι και συγκρούστηκαν µε τη χωροφυλακή και το στρατό. Oι δυνάµεις 
καταστολής άνοιξαν πυρ και σκοτώθηκαν άλλοι δύο εργάτες. Λιθοβολήθηκε τότε 
η Tράπεζα Aθηνών, έγινε επίθεση στο σπίτι ενός εργοστασιάρχη, το οποίο 
καταστράφηκε, ενώ εργάτες επιτέθηκαν σε στρατιωτικό απόσπασµα και 
τραυµάτισαν αρκετούς στρατιώτες. Tελικά έγινε γενική επίθεση των δυνάµεων 
του κράτους και σκοτώθηκε ένας ακόµα εργάτης και 15 άτοµα τραυµατίστηκαν. 



Στις 23 Γενάρη 1935 6 από τους συλληφθέντες στα γεγονότα αυτά 
καταδικάστηκαν σε ποινές από 2 χρόνια εξορίας µέχρι 7 µήνες φυλάκισης. 
Στις 11 Mάη απήργησαν οι εργάτες του εργοστασίου Yφανέτ Θεσαλονίκης και 
συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία. 
Στις 17 Mάη καπνεργάτες συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία στο κέντρο της 
Kαβάλας. 
Στις 22 Mάη απήργησαν οι εργάτες των βουστασίων και λαχανόκηπων των 
περιχώρων Aθήνας και Πειραιά. Στο Pέντη, όπου πραγµατοποιούσαν 
συγκέντρωση, τους επιτέθηκε η χωροφυλακή. 
Στις 15 Iούλη απήργησαν οι εργάτες στα έργα κατασκευής του δρόµου Mούρεσι-
Kισσού, έξω από το Bόλο. H αστυνοµία συνέλαβε ένα µέλος της απεργιακής 
επιτροπής, αλλά περίπου 800 εργάτες επιτέθηκαν στους αστυνοµικούς και τον 
απελευθέρωσαν. Kατέφθασαν τότε ενισχύσεις των δυνάµεων καταστολής και 
άρχισαν συγκρούσεις, ενώ έγιναν και 3 συλλήψεις. 
Στις 29 Iούλη έγινε αντιπολεµική διαδήλωση στην οδό Πατησίων, κοντά στο 
Πολυτεχνείο, στην οποία επιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν 33 συλλήψεις. 
Στις 9 Aυγούστου έγινε συγκέντρωση σταφιδοπαραγωγών στην Kαλαµάτα, η 
οποία εξελίχθηκε σε σύγκρουση µε τη χωροφυλακή και το στρατό. Aπό την 
επόµενη µέρα άρχισαν να πραγµατοποιούνται µαχητικά και, σε µερικές 
περιπτώσεις, ένοπλα συλλαλητήρια σε όλη τη Δυτική Πελοπόννησο.  
Στις 26 Aυγούστου αγρότες συγκρούστηκαν µε δυνάµεις χωροφυλακής στο Aίγιο 
και τραυµατίστηκαν 6 αγρότες από τους οποίους οι 2 πέθαναν. Aγρότες 
επιτέθηκαν τότε στην τοπική στρατιωτική φρουρά και στα γραφεία του Aυτόνοµου 
Σταφιδικού Oργανισµού (AΣO), όπου κάηκαν λογιστικά βιβλία και διάφορα άλλα 
έγγραφα, αφού πρώτα στοιβάχτηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης. H 
αστυνοµία και η δύναµη του στρατού έκαναν λυσσαλέα επίθεση και έγιναν 10 
συλλήψεις. 
Στις 5 Σεπτέµβρη άρχισαν µαχητική απεργία οι εργάτες της Πειραϊκής-Πατραϊκής, 
στην Πάτρα. 
Στις 16 Σεπτέµβρη αγρότες επιτέθηκαν µε καρεκλοπόδαρα σε χωροφύλακες στην 
Kυπαρισσία, ενώ αποδοκιµάστηκαν άγρια όλοι οι βουλευτές της περιοχής. 
Έγιναν επίσης 8 συλλήψεις. 
Στις 19 Σεπτέµβρη απήργησαν οι καπνεργάτες του εργοστασίου Γκέρυ στην 
Πάτρα και συγκρούστηκαν µε απεργοσπάστες και χωροφύλακες. 
Στις 31 Oκτώβρη επαναλήφθηκε η απεργία των εργατών της Πειραϊκής-
Πατραϊκής στην Πάτρα, αλλά αυτή τη φορά πιο µαχητικά, µετά την αθέτηση των 
υποσχέσεων της εργοδοσίας να ικανοποιήσει αιτήµατα των εργατών. Σε ένδειξη 
συµπαράστασης και αλληλεγγύης κατέβηκαν σε απεργία οι λιµενεργάτες, οι 
σταφιδοσυσκευαστές, οι µηχανουργοί, οι κλωστοϋφαντουργοί, οι αρτεργάτες, οι 
µυλεργάτες και οι ραπτεργάτες της πόλης. Πραγµατοποιήθηκε µαχητική 
διαδήλωση µπροστά στο κτίριο της Nοµαρχίας, όπου έγιναν άγριες συγκρούσεις 
µε την αστυνοµία και το στρατό. 
Στις 2 Δεκέµβρη ξέσπασε απεργία των λιγνιτωρύχων της Nέας Zίχνης Kιλκίς στην 
οποία επιτέθηκαν οι χωροφύλακες και έκαναν αρκετές συλλήψεις. Oι εργάτες 
όµως αντεπετέθηκαν και απελευθέρωσαν τους συλληφθέντες. Tότε η 
χωροφυλακή άρχισε να πυροβολεί στο ψαχνό, σκοτώνοντας µια γυναίκα. 



Στις 3 Δεκέµβρη απείχαν από τα µαθήµατά τους οι φοιτητές της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθήνας και συγκρούστηκαν µε φασίστες φοιτητές, 
χαφιέδες και αστυνοµικούς. 
Στις 6 Δεκέµβρη αστυνοµικοί, µε κασµάδες και φτυάρια, επιτέθηκαν σε 
παραπήγµατα προσφύγων στον Kηφισό, κοντά στο Nέο Φάληρο. Oι πρόσφυγες 
αντιστάθηκαν µε ό,τι βρήκαν µπροστά τους. 
Στις 8 Δεκέµβρη ξέσπασε απεργία υποδηµατεργατών στο Hράκλειο Kρήτης, η 
οποία κατέληξε σε σύγκρουση των απεργών µε την αστυνοµία και 
απεργοσπάστες, στην περιοχή του λιµανιού της πόλης. Στις συγκρούσεις πήραν 
µέρος και λιµενεργάτες, σε ένδειξη συµπαράστασης προς τους απεργούς 
υποδηµατεργάτες. 
Στις 12 Δεκέµβρη 400 καπνεργάτες κατέλαβαν το εργοστάσιο Kοµέρσιαλ της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο περικυκλώθηκε από χωροφυλακή και τµήµατα στρατού. 
Tις επόµενες µέρες οι συγκρούσεις άλλων εργατών έξω από το εργοστάσιο και 
δυνάµεων καταστολής ήταν καθηµερινό φαινόµενο. Oι σιδηροδροµικοί της 
πόλης, σε ένδειξη αλληλεγγύης, διαδήλωσαν στο Διοικητήριο και απώθησαν όλες 
τις στρατιωτικές φρουρές που βρίσκονταν εκεί. Έφτασαν έτσι έξω από το 
κατειληµµένο εργοστάσιο, όπου άρχισαν οι πιο άγριες συγκρούσεις και 
οδοµαχίες που είχε ποτέ έως τότε γνωρίσει η Θεσσαλονίκη. Kατευθύνθηκαν σε 
κάποια στιγµή και πάλι προς το Διοικητήριο για να επιδώσουν κάποια αιτήµατα, 
αλλά, όταν επέστρεφαν στο εργοστάσιο, δέχθηκαν επίθεση των δυνάµεων του 
κράτους και έγιναν νέες συγκρούσεις. H κατάσταση αυτή κράτησε µέχρι και τα 
Xριστούγεννα του 1934. 
Επίσης, τον όδιο χρόνο (1934) ιδρύεται η Πανελλήνιος Οµοσπονδιακή Ένωσις 
Ανέργων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και µε 7.000 µέλη οργανωµένα σε 23 
πρωτοβάθµια σωµατεία. 
1935: Στις 23 Γενάρη 1935 ο τότε φασίστας δήµαρχος της Aθήνας, Kωνσταντίνος 
Kοτζιάς, έδωσε µια διάλεξη στο Iταλικό Iνστιτούτο της Kαλύµνου (που ανήκε στα 
τότε ιταλοκρατούµενα Δωδεκάνησα). Eκατοντάδες χωρικοί θεώρησαν προσβολή 
τη διάλεξη και συγκεντρώθηκαν έξω από το Iνστιτούτο, απαιτώντας να µαταιωθεί. 
Συγκρούστηκαν µε τις ιταλικές δυνάµεις κατοχής, αλλά και µε ντόπιους φασίστες. 
Στις 17 Mάη οι φοιτητές της Aθήνας κήρυξαν αντιφασιστική αποχή από τα 
µαθήµατα, αλλά η αστυνοµία παραβίασε το πανεπιστηµιακό άσυλο και έγιναν 
άγριες συγκρούσεις µέσα στους χώρους του Πανεπιστηµίου. 

TA ΓEΓONOTA ΣTO HPAKΛEIO ΚΡΗΤΗΣ 

Στις 4 Aυγούστου ξέσπασε απεργία λιµενεργατών και σταφιδεργατών στο 
Hράκλειο Kρήτης, στην οποία αντιπαρατέθηκε µεγάλη δύναµη χωροφυλακής, µε 
διοικητή τον ταγµατάρχη, Παπαευσταθίου, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της 
αστυνοµίας στα αιµατηρά γεγονότα της Kαλαµάτας, πριν ένα χρόνο. Oι εργάτες 
στην παρουσία του Παπαευσταθίου φοβήθηκαν ότι θα επαναλαµβάνονταν οι 
σκηνές της Kαλαµάτας και επιτέθηκαν, αφοπλίζοντας µερικούς χωροφύλακες. 
Άρχισαν έτσι συµπλοκές και οι εργάτες, εκτός από όπλα, χρησιµοποίησαν 
καρέκλες και ξύλα και κυνήγησαν τη δύναµη της χωροφυλακής.  



Tότε ο νοµάρχης δέχθηκε στο γραφείο του µια επιτροπή εργατών για 
διαβουλεύσεις, αλλά η ώρα περνούσε και οι εργάτες περίµεναν την επιτροπή 
στην πλατεία µε αγωνία. Στις 8 το βράδυ ο νοµάρχης τους παρότρυνε να 
διαλυθούν, αλλιώς θα διέταζε τις δυνάµεις καταστολής να ανοίξουν πυρ. Άρχισαν 
τότε νέες πιο άγριες συγκρούσεις. H χωροφυλακή είχε κρυµµένα πυροβόλα στις 
ταράτσες των γύρω κτιρίων και πυροβολούσε κατευθείαν πάνω στους εργάτες. 
Oι πυροβολισµοί και οι συµπλοκές συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, ενώ διάφοροι 
λεηλάτησαν οπλοπωλεία και οχυρώθηκαν στις γειτονιές. Όταν έγιναν επιθέσεις 
από τις δυνάµεις καταστολής στις γειτονιές, ο κόσµος αντιστάθηκε και όχι µόνο µε 
τα όπλα.  
O στρατός στο µεταξύ ενισχύθηκε, αλλά, στις 5 Aυγούστου αφοπλίστηκε, τελικά, 
από τους εργάτες ολόκληρη η δύναµη χωροφυλακής της πόλης και 
απαλλοτριώθηκαν δύο πυροβόλα. Οµάδα χωροφυλάκων δέχθηκε επίθεση από 
ένοπλους εργάτες και για να γλιτώσουν οι χωροφύλακες κατέφυγαν σ’ ένα 
φούρνο, αλλά εκεί ξυλοκοπήθηκαν ανηλεώς και αφοπλίστηκαν.  
Στις 6 Aυγούστου έγινε η κηδεία των θυµάτων των προηγούµενων συµπλοκών, η 
οποία µετατράπηκε σε διαδήλωση µε µαύρες σηµαίες. Tο κράτος θορυβήθηκε και 
έστειλε ένα σµήνος βοµβαρδιστικών αεροπλάνων, τα αντιτορπιλικά πλοία 
«Ύδρα» και «Σπέτσες» και άλλες ενισχύσεις στρατού, οι οποίες τελικά κατάφεραν 
να καταπνίξουν στο αίµα την εξέγερση του λαού του Hρακλείου. Kηρύχθηκε ο 
στρατιωτικός νόµος και έγιναν έρευνες και συλλήψεις. O συνολικός αριθµός των 
νεκρών ανήλθε στους 8, οι τραυµατίες ήταν δεκάδες και οι συλληφθέντες 
εκατοντάδες. 
Στις 8 Aυγούστου απεργοί λεβητοποιοί στον Πειραιά επιτέθηκαν και 
πετροβόλησαν µε µανία τα γραφεία του Oµίλου Σιδηροβιοµηχάνων, στην οδό 
Kοραή. Eπιτέθηκε η αστυνοµία και άρχισε να πυροβολεί, αλλά αµέσως οι εργάτες 
χωρίστηκαν σε οµάδες και άρχισαν να πετροβολούν διάφορα εργοστάσια και 
εφοπλιστικά γραφεία. H πιο σηµαντική επίθεση έγινε στο εργοστάσιο Σταυριανού, 
όπου βρίσκονταν αρκετοί απεργοσπάστες οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από τους 
απεργούς. Στις συµπλοκές που ακολούθησαν υπήρξαν αρκετοί τραυµατίες και 
από τις δύο πλευρές. Στο τέλος, επιτέθηκε ξανά η αστυνοµία και έγιναν αρκετές 
συλλήψεις. 

ENOΠΛA ΣYΛΛAΛHTHPIA KAI EΞEΓEPΣH ΣTH ΔYTΙΚΗ ΠEΛOΠONNHΣO 

 Aπό τις 12 Aυγούστου άρχισαν να πραγµατοποιούνται ένοπλα αγροτικά 
συλλαλητήρια στις πόλεις της Δυτικής Πελοποννήσου. Στις 18 του µήνα 
επαναλήφθηκαν οι κινητοποιήσεις αυτές.  
Στις 21 του µήνα έγινε ένοπλο συλλαλητήριο στα Kρέσταινα. Στις 23 είχαν σειρά 
τα Φιλιατρά, όπου έγιναν επεισόδια και συνελήφθη ένα µέλος της τοπικής 
επιτροπής των αγροτών, αλλά έγινε αυθόρµητη συγκέντρωση 3.500 αγροτών 
στην οποία µ ίλησε κάποιος K. Σταυρόπουλος, ενώ ο συλληφθείς 
απελευθερώθηκε. Άλλοι αγρότες και κλάδοι εργαζοµένων τάχθηκαν στο πλευρό 
των σταφιδοπαραγωγών.  
Στις 25 Aυγούστου χιλιάδες ένοπλοι αγρότες συγκρούστηκαν µε χωροφύλακες 
στην Kυπαρισσία. Eπιτέθηκαν στο εργοστάσιο του Αυτόνοµου Σταφιδικού 



Οργανισµού (A.Σ.O.), αφόπλισαν τους χωροφύλακες που ήσαν εκεί, πήραν µε το 
µέρος τους τη στρατιωτική φρουρά, µπήκαν στο εργοστάσιο, έσπασαν τα πάντα, 
έκαψαν όλα τα λογιστικά βιβλία και στο τέλος κατέλαβαν το τηλεγραφείο της 
πόλης, απ' όπου έστειλαν τηλεγράφηµα στον υπουργό Eσωτερικών, Π. Pάλλη, 
προς τον οποίο τόνιζαν, ότι αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήµατά τους, θα κατέλυαν 
τις αρχές.  
Tην ίδια µέρα, στα Φιλιατρά ένοπλοι αγρότες κατέλαβαν και το εκεί τηλεγραφείο. 
Στρατιωτικό σώµα που στάλθηκε ενάντιά τους ενώθηκε µαζί τους.  
Στους Γαργαλιάνους κυνηγήθηκαν οι χωροφύλακες και οι αγρότες συγκρότησαν 
δικούς τους περιπόλους στους δρόµους της πόλης.  
Στις 26 Aυγούστου στην Πύλο 2 αγρότες και ένα 12χρονο παιδί σκοτώθηκαν από 
χωροφύλακες. Όταν µαθεύτηκε το γεγονός, χιλιάδες οπλισµένοι αγρότες από τα 
γύρω χωριά µπήκαν στην Πύλο, κατέλαβαν το ταχυδροµείο έκαψαν την Eφορία 
και τις τοπικές εγκαταστάσεις του A.Σ.O., έκοψαν τις γέφυρες για να µην µπορούν 
να φτάσουν ενισχύσεις των δυνάµεων καταστολής και κατέλυσαν τις τοπικές 
αρχές. Στις περιοχές Mελιγαλά και Kαλαµάτας έφτασαν ενισχύσεις του στρατού 
από την Tρίπολη και επέβαλαν το στρατιωτικό νόµο. Eπίσης κατέφθασαν και δύο 
µεραρχίες στρατού, το αντιτορπιλικό πλοίο «Πάνθηρ», ενώ άλλα πολεµικά πλοία 
κατέπλευσαν στην Kαλαµάτα, στην Πύλο και στα Φιλιατρά. Ακόµα στάλθηκαν και 
βοµβαρδιστικά αεροπλάνα.  
Στις 27 Aυγούστου 10.000 περίπου αγρότες, µε όπλα, καδρόνια, φτυάρια, 
τσεκούρια, αξίνες, δικράνια, πέτρες και άλλα, µε µαύρες σηµαίες και µε το 
σύνθηµα «Παραγωγοί στα όπλα», ξεκίνησαν από τα Φιλιατρά και κατευθύνθηκαν 
προς την Kαλαµάτα. Στάλθηκε µεγάλη δύναµη στρατού για να τους αναχαιτίσει 
πριν φτάσουν στην Kυπαρισσία. Aλλά από χωριά της περιοχής Πύλου ξεκίνησαν 
για την πόλη της Πύλου άλλοι οπλισµένοι αγρότες. Στην είσοδο της πόλης ο 
στρατός τους έκλεισε το δρόµο, αλλά οι αγρότες επιτέθηκαν και αφόπλισαν 
αρκετούς στρατιώτες, ενώ αρκετοί άλλοι πέρασαν µε το µέρος των εξεγερµένων. 
Aκολούθησαν µάχες µε άλλες στρατιωτικές δυνάµεις, αλλά οι αγρότες κατάφεραν 
και µπήκαν στην πόλη, η οποία καταλήφθηκε ολόκληρη και καταλύθηκαν οι 
κρατικές αρχές.  
Tα ίδια έγιναν και στα Φιλιατρά και στην Kυπαρισσία, όπου έγιναν και άγριες 
µάχες µε το στρατό. Oι συγκρούσεις γενικεύτηκαν σε όλη τη Δυτική Πελοπόννησο 
µε αρκετούς νεκρούς και τραυµατίες. Aλλά µέχρι τις 30 Aυγούστου ο στρατός 
τελικά κατάφερε να επιβληθεί και κηρύχθηκε ο στρατιωτικός νόµος σε ολόκληρη 
την περιοχή. Άρχισαν έρευνες, φυλακίσεις και διώξεις. H Eπιτροπή Aγώνα των 
αγροτών επικηρύχθηκε και καταζητείτο, ενώ απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία των 
εφηµερίδων.  
Στις 30 Aυγούστου πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο ένοπλο συλλαλητήριο από 
4.000 αγρότες, λίγο έξω από τον Πύργο, οι οποίοι έδωσαν µάχη µε το στρατό και 
τελικά κατάφεραν να µπουν για λίγο στην πόλη.  
Eπίσης, τις ίδιες µέρες 2.000 ένοπλοι χωρικοί εισέβαλαν στην πόλη της Λευκάδας 
και συγκρούστηκαν κατά µέτωπο µε το στρατό και τη χωροφυλακή, για το 
πρόβληµα του κρασιού του νησιού. 
Στις 2 Σεπτέµβρη 1935 απεργοί µυλεργάτες κατέλαβαν τους µύλους Tριάντη στην 
Πάτρα. Στις 7 του µήνα οι µυλεργάτες του Mπρούτζου απήργησαν και αυτοί και 



κατέλαβαν το εργοστάσιο. Περίπου 300 καπνεργάτες του εργοστασίου Γκέρυ 
απήργησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης. Στις 9 Σεπτέµβρη, καθώς αρκετός κόσµος 
πήγαινε στους δύο µύλους για να συµπαρασταθεί στους απεργούς, δέχθηκε 
επίθεση από την αστυνοµία. O κόσµος αντιστάθηκε σθεναρά. Tην άλλη µέρα 
κηρύχθηκε απεργία σε όλη την πόλη. Eπέµβηκε ο στρατός και έγιναν συµπλοκές, 
µε δύο νεκρούς εργάτες, αρκετούς τραυµατίες και 74 συλλήψεις.  
Tην ίδια µέρα επίσης ξέσπασε πανεργατική απεργία και στο Aίγιο. H αστυνοµία 
έκανε δύο συλλήψεις, αλλά το βράδυ κάποιοι εργάτες επιτέθηκαν µε δυναµίτη 
στο κτίριο της χωροφυλακής. Aκολούθησαν νέες συγκρούσεις, κατά τις οποίες 
σκοτώθηκε ένας εργάτης. 
Στις 15 Σεπτέµβρη ξέσπασε απεργία των κλωστοϋφαντουργών στη Nέα Iωνία 
Aττικής, που από την επόµενη µέρα επεκτάθηκε και σε άλλα εργοστάσια. 
Έφιππη αστυνοµία επιτέθηκε σε συγκέντρωση των απεργών και ακολούθησαν 
συµπλοκές και συλλήψεις. 
Στις 30 Oκτώβρη κοµµουνιστές φοιτητές συγκρούστηκαν µε βασιλόφρονες και 
φασίστες συναδέλφους τους καθώς και οµάδα σµηνιτών, µέσα στο χώρο του 
Πανεπιστηµίου. 
Tην ίδια µέρα ένοπλοι οινοπαραγωγοί από χωριά της Nεµέας Kορινθίας 
εισέβαλαν στην κωµόπολη της Nεµέας και κατέλυσαν τις τοπικές αρχές. Oρίστηκε 
µια ανακλητή επιτροπή. 
Στις 19 Δεκέµβρη 1935 εκδηλώθηκαν στάσεις κοµµουνιστών κρατουµένων και 
εξορισµένων στην Aίγινα, στην Aνάφη, στη Φολέγανδρο, στην Iο, στην Πάρο 
και στην Aµοργό, η οποία τις επόµενες µέρες επεκτάθηκε στην Iθάκη,  
στη Γαύδο, στη Θεσσαλονίκη και αλλού. 
1936: Στις αρχές Φλεβάρη 1936 µπράβοι και πληρωµένοι τραµπούκοι έβαλαν 
φωτιά σε προσφυγικά παραπήγµατα στο Bόλο. 
Στις 19 Φλεβάρη έγινε συγκέντρωση απεργών οδηγών αυτοκινήτων και 
λεωφορείων στην Oµόνοια, στην οποία επιτέθηκε η αστυνοµία και άρχισαν 
συγκρούσεις, που κράτησαν ώς το βράδυ. 
Tην ίδια µέρα έγινε και µια καπνεργατική απεργία στην Kαβάλα. Oι καπνεργάτες 
έκαναν πορεία προς τα γραφεία του TAK (Tαµείο Aσφάλισης Kαπνεργατών), τα 
οποία και πετροβόλησαν. Δέχθηκαν επίθεση από την έφιππη αστυνοµία, 
διαλύθηκαν προς στιγµήν, αλλά ανασυγκροτήθηκαν και έστησαν οδοφράγµατα, 
ενώ πετροβόλησαν και την καπναποθήκη Πετρίδη, όπου εργάζονταν 
απεργοσπάστες. Aργότερα, κατέβηκαν στο λιµάνι της πόλης και εµπόδισαν τη 
φόρτωση ανεπεξέργαστων καπνών σε πλοία, µε προορισµό το εξωτερικό.  
Eπίσης την ίδια µέρα, συγκρούσεις σηµειώθηκαν και στη Δραπετσώνα, όταν 
εργάτες απ' όλες τις εταιρίες βενζίνης, περίπου 800, απήργησαν και 
συγκρούστηκαν µε απεργοσπάστες. Όταν κατέφθασε η αστυνοµία οι απεργοί της 
επιτέθηκαν µε πέτρες. Έγιναν 7 συλλήψεις. 
Στις 25 Φλεβάρη έγινε µια διαδήλωση ανέργων στη Mυτιλήνη, οι οποίοι 
συγκρούσθηκαν µε τη χωροφυλακή που έκανε χρήση των όπλων και 
τραυµατίστηκαν σοβαρά 3 διαδηλωτές. 
Στις 2 Mάρτη φοιτητές συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία σε όλη την Aθήνα, 
εξαιτίας των διώξεων εναντίον δηµοκρατικών καθηγητών. Tην επόµενη µέρα οι 
συγκρούσεις επαναλήφθηκαν και στην πλατεία Eξαρχείων σκοτώθηκε ένας 



φοιτητής. Στις 5 του µήνα 3.000 φοιτητές κήδευσαν το νεκρό στον Άγιο Λουκά 
Πατησίων και συγκρούστηκαν και πάλι µε την αστυνοµία. Oι συµπλοκές 
επεκτάθηκαν στην Kυψέλη και στη λεωφόρο Aλεξάνδρας. Mερικές ώρες 
αργότερα νέες συγκρούσεις ξέσπασαν στην οδό Σταδίου. Tο απόγευµα 800 
φοιτητές διαδήλωσαν έξω από το πανεπιστήµιο. H αστυνοµία επιτέθηκε και πάλι 
στη διαδήλωση και οι συγκρούσεις επαναλήφθηκαν.  
Στις 7 Mάρτη τα γεγονότα µε τους φοιτητές µεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Aπό 
τις 9 Mάρτη η αποχή των φοιτητών από τα µαθήµατα επεκτάθηκε καθώς 
ξέσπασε αποχή σε γυµνάσια της Aθήνας, Πάτρας, Aιγίου, Πύργου, Mεγάρων, 
Xαλκίδας, Bόλου, Θεσσαλονίκης, Σερρών και άλλων πόλεων.  
Στις 8 του µήνα απήργησαν 400 εργάτες στην Kέρκυρα και πετροβόλησαν όχηµα 
µε απεργοσπάστες. Aπό την αστυνοµία έγιναν 25 συλλήψεις. 
Στις 10 του µήνα απεργοί αρτεργάτες συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία στη 
Θεσσαλονίκη. 
Στις 13 Mάρτη φοιτητές και µαθητές συγκρούστηκαν µε τη χωροφυλακή στη 
Θεσσαλονίκη. Tα επεισόδια αυτά συνέβαιναν µέχρι και τις 26 Mάρτη 1935. 
Στις 24 του µήνα 2.000 καπνεργάτες του Πειραιά άρχισαν απεργία και 
συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία έξω από το εργοστάσιο Παπαστράτου. Έγιναν 
συλλήψεις, αλλά οι απεργοί απάντησαν µε βίαιη διαδήλωση προς την 
Eισαγγελεία. 
Στις 25 του µήνα απήργησαν οι φορτοεκφορτωτές της Kαλαµάτας. Σε ένδειξη 
αλληλεγγύης απεργία άρχισαν και οι αµαξοϋπάλληλοι και οι καραγωγείς της 
πόλης. Έξω από τους µύλους της πόλης έγιναν συγκρούσεις µε απεργοσπάστες 
και έπειτα µε την αστυνοµία.  
Στις 26 του µήνα κατέβηκαν σε απεργία οι µεταξουργοί του Xριστοδούλου και 
έστησαν οδοφράγµατα. Έγινε επίθεση αστυνοµίας και ιππικού. Oι απεργοί όµως 
αντεπιτέθηκαν στους ιππείς και τους χωροφύλακες. Έγιναν 27 συλλήψεις, αλλά 
αργότερα όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.  
H κατάσταση ήταν εκρηκτική στην Kαλαµάτα, αλλά στις 31 του µήνα κατέφθασαν 
ενισχύσεις του στρατού και όλα τελείωσαν, µε τις συλλήψεις 9 εργατών και την 
εξορία τους στη Γαύδο. 
Στις 27 Mάρτη απήργησαν 200 εργάτες των Λιπασµάτων Δραπετσώνας. Στις 30 
του µήνα, µαζί µε καπνεργάτες και υποδηµατεργάτες, οι οποίοι απεργούσαν και 
αυτοί σε ένδειξη αλληλεγγύης, συγκρούστηκαν µε την αστυνοµία, µονάδες 
στρατού και απεργοσπάστες. H απεργία όµως κράτησε ώς τις 6 Aπρίλη. 
5-7 Απρίλη 1936, πανελλαδικό συνέδριο καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 
Δηµιουργία Πανελλαδικής Καπνεργατικής Οµοσπονδίας (ΠΚΟ) όπου 
συγχωνεύτηκε η ΚΟΕ (Καπνεργατική Οµοσπονδία Ελλάδας) και µετά η 
ρεφορµιστική ΕΟΚΣΕ. 
Στις 14 Aπρίλη ανακοινώθηκε ότι κλείνει το εργοστάσιο Oίνων και 
Oινοπνευµατωδών στην Kαλαµάτα. Περίπου 500 υποψήφιοι άνεργοι επιχείρησαν 
να καταλάβουν το εργοστάσιο και συγκρούστηκαν µε το στρατό. Oι εργάτες των 
εργοστασίων της ίδιας εταιρίας στον Πύργο, στην Πάτρα και στην Eλευσίνα, 
άρχισαν και αυτοί απεργία. Στις 16 Aπρίλη έγινε µια ακόµα απόπειρα κατάληψης 
του εργοστασίου, αλλά απέτυχε. Tην επόµενη µέρα έγινε πανεργατική απεργία 
σε όλη την Kαλαµάτα. Σε συγκέντρωση στο Eργατικό Kέντρο της πόλης 



επιτέθηκε στρατός και αστυνοµία µε πραγµατικά πυρά. Tότε οι συγκεντρωµένοι 
κατευθύνθηκαν προς την πλατεία 25ης Mαρτίου, όπου έγιναν νέες συγκρούσεις. 
Στις 25 Aπρίλη η αστυνοµία επιτέθηκε σε απεργούς καπνεργάτες της Aµέρικαν 
Tοµπάκο Kόµπανυ, στον Πειραιά. Έγιναν συµπλοκές µέσα στο εργοστάσιο, µε 4 
συλλήψεις. 
Στις 27 Aπρίλη του 1936 άνεργοι στο Hράκλειο Kρήτης επιτέθηκαν σε αµάξια που 
µετέφεραν ψωµί και πήραν πάνω από 500 οκάδες (σ.σ.: τα κιλά δεν 
χρησιµοποιούνταν τότε στην Eλλάδα). 
Στις 29 Απρίλη 1936, συγκέντρωση στον κινηµατογράφο «Πάνθεον» από 6000 
εργάτες και παράδοση υποµνήµατος αιτηµάτων σε συνάντηση µε διοικητή 
Μακεδονίας Κ. Πάλλη. 30 Απρίλη συγκέντρωση πάλι στο σινέ «Πάνθεον» πιο 
πολλοί. 1η Μάη χωρίς επεισόδια. Οι δύο ΓΣΕΕ κάλεσαν σε γενική απεργία στις 13 
Μάη 1936 (!), η πρώτη γενική απεργία από το 1919. Το 1935 µετά τα γεγονότα 
του Ηρακλείου Κρήτης, η ΓΣΕ επιχείρησε να κάνει το ίδιο, η απεργία εκδηλώθηκε 
τελικά αλλά συρρικνώθηκε σε 2ωρη στάση µε πολύ µικρή απήχηση, καθώς 
απέργησαν 1-2 οµοσπονδίες που επηρεάζονταν από την Ενωτική ΓΣΕΕ. Η ΓΣΕΕ 
ποτέ δεν µπόρεσε να βρει συνθήµατα που να ενώνουν την εργατική τάξη. Ήταν 
εντελώς ξεκοµµένη από αυτήν. Τα στελέχη της ήταν είτε κοντά στο ΚΚΕ είτε στην 
κυβέρνηση, αλλά ποτέ κοντά στην εργατική τάξη. Γι’ αυτό απέτυχε η απεργία του 
1919. Μετά τα γεγονότα αυτά (1936) σχηµατίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα 
κλίµα εξέγερσης κατά του κράτους και ης κυβέρνησης. Οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ είχαν 
για πρώτη φορά τη δυνατότητα και µε ενέργειες άλλων να εκµεταλλευτούν το όλο 
κλίµα. Σταµατώντας την απεργία στην πόλη και αρχίζοντας µια άλλη που στην 
ουσία ήταν συνέχεια της πρώτης, οι ΓΣΕΕ οικειοποιούνταν τα αποτελέσµατα 
αυτού του θετικού κλίµατος και ταυτόχρονα χειραγωγούσαν την πολιτική του 
εργατικού κινήµατος που έπρεπε να αυτονοµηθεί από την ηγεσία, άλλαξαν τις 
επιδιώξεις της πολιτικής αυτής και την κατηύθυναν στο δικό τους στόχο τον 
υποτίθεται αντιφασιστικό αγώνα., Εδώ βρίσκεται και η βάση του συµφώνου 
Σοφούλη-Σκλάβαινα.  

TA ΓEΓONOTA TOY MAH KAI IOYNH TOY 1936 

Τα γεγονότα του Μάη του 1936 που άρχισαν από τη Θεσσαλονίκη αλλά 
επεκτάθηκαν σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, δικαίως χαρακτηρίζονται ως ένα 
από τα επαναστατικά εκείνα ξεσπάσµατα στον “ελλαδικό” χώρο, που έµελλαν να 
µείνουν ανολοκλήρωτα. Σε αυτό συνετέλεσαν αρκετοί και αντικρουόµενοι 
παράγοντες, ωστόσο την κύρια ευθυνη τη φέρει το ΚΚΕ, που προτίµησε να 
ενδώσει στα “τίµια” λόγια ενός “έντιµου” Έλληνα αξιωµατικού και να ανοίξει το 
δρόµο στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, παρά να δει τον εξεγερµένο λαό να 
κυριαρχεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Tα γεγονότα του Μάη είχαν και τα “προεόρτιά” τους, µιας και τα χρόνια εκείνα 
χαρακτηρίζονταν από µεγάλες, αυθόρµητες και άγριες απεργίες και 
κινητοποιήσεις των εργατών. 
Στην Αθήνα την Πρωτοµαγιά του 1936 έγινε συγκέντρωση σχεδόν 10.000 εργα-
τών στην Aγία Eλεούσα στην Kαλλιθέα, ενώ στο εργοστάσιο τσιµέντων “Tιτάν” 



στην Eλευσίνα Aττικής, ξέσπασε άγρια απεργία, εναντίον της οποίας στάλθηκε 
χωροφυλακή, ναυτικό και ίλη ιππικού. H απεργία της Eλευσίνας κράτησε σχεδόν 
δύο µήνες. Στις 4 Mάη οι καπνεργάτες του Πειραιά ξεκίνησαν απεργία διαρκείας. 
H αστυνοµία εισέβαλε στα γραφεία του σωµατείου τους και συνέλαβε έναν εργά-
τη. Άρχισαν τότε συγκρούσεις µε πολλούς τραυµατίες από την πλευρά των κα-
πνεργατών.  
Tην ίδια µέρα ξεκίνησε και απεργία διαρκείας των καπνεργατών της Θεσσαλονί-
κης, όπου και εκεί η αστυνοµία εισέβαλε στα γραφεία του σωµατείου. Επίσης, 
συµλοκές σηµειώθηκαν στις Σέρρες, την Kαβάλα και σε άλλες πόλεις. Tαυτόχρο-
να και διάφοροι άλλοι κλάδοι εργαζόµενων κατέβηκαν σε απεργία διαρκείας. Στις 
8 Mάη έγιναν συγκρούσεις µεταξύ απεργών υαλεργατών και αστυνοµίας στον 
Πειραιά. 
Aλλά στη Θεσσαλονίκη εκτυλίχθηκαν συνταρακτικές σκηνές. Σύµφωνα µε τον 
συνδικαλιστή, εκείνη την εποχή τροτσκιστή και αργότερα ελευθεριακό αγωνιστή, 
Γιάννη Ταµτάκο, τα γεγονότα του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη ξέσπασαν 
αυθόρµητα. Όλα ξεκίνησαν από µια απεργία των εργατών του καπνεργοστασίου 
«Κοµέρσιαλ». Οι εργάτες υπέβαλαν τα αιτήµατά τους στον εργοδότη, αυτός τα 
απέρριψε, µη θέλοντας να τα συζητήσει καν και έτσι οι εργάτες κατέλαβαν το 
εργοστάσιο, κλείστηκαν µέσα σε αυτό και µε πανό και µαύρες σηµαίες στα 
παράθυρα ζητούσαν συµπαράσταση των εργατών στα άλλα εργοστάσια. Σε λίγες 
µέρες κηρύχθηκε παγκαπνεργατική απεργία και από τις δύο εργατικές 
Συνοµοσπονδίες, τη ΓΣΕΕ των συντηρητικών, από τη µια, και την Ενωτική ΓΣΕΕ 
–που επηρέαζε το ΚΚΕ– από την άλλη. 
Να επισηµανθεί ότι ήταν ακόµα η εποχή που η πολιτική του ΚΚΕ ήταν υπέρ της 
γενίκευσης των απεργιών. Όταν η απεργία των καπνεργατών άρχισε να 
επεκτείνεται στους άλλους κλάδους, αποκτώντας γενικότερο χαρακτήρα, η ηγεσία 
των σταλινικών, που είχαν την πλειοψηφία, έδωσε εντολή να µετατραπούν οι 
διοικήσεις των σωµατείων σε Απεργιακή Επιτροπή, οι δε γραµµατείς τους να 
αποτελέσουν την Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Και αυτό χωρίς να προηγηθούν 
συνελεύσεις των σωµατείων για να εκλέξουν οι ίδιοι οι εργάτες απεργιακές 
επιτροπές. Δεν έγινε καµία γενική συγκέντρωση, αλλά σε διάφορες 
συγκεντρώσεις σε σηµεία της πόλης, οµιλητές από πρόχειρα βήµατα 
απευθύνονταν στους συγκεντρωµένους. 
Περίπου 7.000 καπνεργάτες έκαναν µια διαδήλωση προς το κτίριο της Διοίκησης 
Bόρειας Eλλάδας. Στην Eγνατία ισχυρές δυνάµεις χωροφυλακής και στρατός 
προσπάθησαν να τους κλείσουν το δρόµο. Oι καπνεργάτες, σπάζοντας 
αλλεπάλληλους αστυνοµικούς κλοιούς, προχώρησαν, αλλά η χωροφυλακή 
εξαπέλυσε γενική επίθεση και ακολούθησαν αιµατηρές συγκρούσεις. Oι 
αστυνοµικοί έκαναν χρήση των όπλων τους, αλλά διαδηλωτές τους 
αντεπιτέθηκαν και αφόπλισαν µερικούς, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά επιτέθηκαν 
µε τη σειρά τους στις δυνάµεις καταστολής µε πέτρες και ξύλα. Aπό αρκετά 
µπαλκόνια εκσφενδονίζονταν διάφορα αντικείµενα εναντίον των αστυνοµικών. 
Aπελευθερώθηκαν έτσι κάποιοι που στο µεταξύ είχαν συλληφθεί.  
Άλλες συγκρούσεις έγιναν στη γωνία Eρµού και Bασ. Kωνσταντίνου, ενώ 2.500 
υφαντουργοί κατευθύνονταν µε διαδήλωση προς το Διοικητήριο. Στη γέφυρα του 
σιδηροδροµικού σταθµού τους επιτέθηκε χωροφυλακή και άρχισαν συγκρούσεις, 



αλλά µεγάλες οµάδες εργατών συγκεντρώθηκαν την ίδια στιγµή έξω από το 
Διοικητήριο, το οποίο υπερασπιζόταν δύναµη στρατού και χωροφυλακής. 
Φωνάχτηκαν συνθήµατα εναντίον του κράτους και της αστυνοµίας.  
O στρατός πήρε διαταγή, όµως, να πυροβολήσει στο ψαχνό, αλλά οι στρατιώτες 
αρνήθηκαν. Eπιτέθηκε τότε η έφιππη αστυνοµία και άρχισαν νέες συγκρούσεις. O 
κόσµος διαλύθηκε, αλλά λίγο αργότερα άρχισαν να χτυπούν οι καµπάνες των 
εκκλησιών και χιλιάδες κόσµος άρχισε να κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης, 
οπλισµένος µε τουφέκια, πέτρες, καδρόνια και διάφορα άλλα αντικείµενα. 
Άρχισαν έτσι νέες εκτεταµένες συγκρούσεις που κράτησαν 3,5 ώρες και είχαν ως 
αποτέλεσµα εκατοντάδες τραυµατίες. 
Tην επόµενη µέρα στην Kαβάλα έγιναν διαδηλώσεις καπνεργατών και άλλων 
εργατών µε µαύρες και κόκκινες σηµαίες, ενώ στη Θεσσαλονίκη κηρύχθηκε 
γενική απεργία εναντίον της βίας του στρατού και της αστυνοµίας. Παντού 
γίνονταν συγκεντρώσεις, ενώ η πόλη ολόκληρη στρατοκρατείτο.  
Σε αρκετά σηµεία της Θεσσαλονίκης γίνονταν συγκρούσεις. Έξω από την 
Aυστροελληνική Eταιρία, επιτέθηκε η αστυνοµία, αλλά οι συγκεντρωµένοι εκεί 
αντεπιτέθηκαν. Στις 10 το πρωί οι δρόµοι M. Aλεξάνδρου, E. Bενιζέλου και 



Eγνατία είχαν κατακλυστεί από κόσµο. Eµφανίστηκε ένα αυτοκίνητο µε 
συλληφθέντες εργάτες κάποια στιγµή, αλλά εργάτες το αντιλήφθηκαν και του 
επιτέθηκαν, απελευθερώνοντας τους συλληφθέντες. Tότε έγινε γενική επίθεση 
των δυνάµεων καταστολής, αλλά οι εργάτες είχαν αποκρούσει ώς τότε αρκετές 
επιθέσεις και κρατούσαν καλά. Έγιναν µετωπικές µάχες και η χωροφυλακή 
πυροβολούσε στο ψαχνό. Oι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την πόλη.  
Στο µεταξύ, έγινε γνωστό, ότι σκοτώθηκαν 4 ή 5 εργάτες, κάτι που εξαγρίωσε 
αµέσως τον κόσµο και όσοι ώς εκείνη τη στιγµή δεν έπαιρναν µέρος στα 
γεγονότα ή ήταν θεατές, άρχισαν να παίρνουν και αυτοί ενεργό µέρος. Στην 
Eγνατία συγκροτήθηκε µια τεράστια διαδήλωση µε ένα και µόνο σύνθηµα 
«Θάνατος στους δολοφόνους». Στη γωνία M. Aλεξάνδρου και Eγνατίας 
χωροφύλακες άνοιξαν ξανά πυρ και σκοτώθηκαν κάποιοι εργάτες, µε αποτέλεσµα 
οι νεκροί από τις απαρχές των γεγονότων να φτάσουν στους 12 και οι τραυµατίες 
τους 300. Aρκετοί στρατιώτες πέρασαν µε το µέρος του λαού. Έγινε νέα 
διαδήλωση και νέες συγκρούσεις που κράτησαν 4 ώρες.  
Kαταστράφηκαν από επίθεση εργατών τα γραφεία του Kόµµατος 
Eλευθεροφρόνων (του Iωάννη Mεταξά), ενώ δύο άλλες µεγάλες διαδηλώσεις, 
προερχόµενες από διαφορετικά σηµεία της πόλης, συναντήθηκαν στην πλατεία 
Eλευθερίας. Σε λίγο άρχισε η πολιορκία από άγρια πλήθη των αστυνοµικών 
τµηµάτων ολόκληρης της πόλης. Oι χωροφύλακες αφοπλίστηκαν. Kάθε κρατική ή 
άλλη αρχή καταλύθηκε και η πόλη άρχισε να ελεγχόταν πλέον από τον οπλισµένο 
λαό. 
Στις 10 Mάη έγιναν συγκεντρώσεις και απεργίες σε ολόκληρη τη χώρα. Στον 
Πειραιά µεγάλη διαδήλωση κατέληξε σε συγκρούσεις µε την αστυνοµία. Έγιναν 
13 συλλήψεις.  
 



Στις Σέρρες έγιναν συµπλοκές και συνελήφθησαν 12 σιδηροδροµικοί.  
Στο µεταξύ, οι σιδηροδροµικοί άρχισαν πανελλαδική απεργία, κάτι που είχαν 
αρχίσει να κάνουν και άλλοι κλάδοι. Tο απόγευµα της 10ης Mάη έγιναν 
συγκρούσεις στη Nίκαια του Πειραιά και στην Kαβάλα.  
O Bόλος επίσης βρισκόταν κάτω από καθεστώς στρατιωτικού νόµου.  
Στη Θεσσαλονίκη έγινε η κηδεία των δολοφονηµένων της προηγούµενης µέρας, 
στην οποία συµµετείχαν χιλιάδες λαού και το σύνθηµα που κυριαρχούσε ήταν 
«Eκδίκηση». Oι χωροφύλακες παρέµειναν κλεισµένοι στα αστυνοµικά τµήµατα, 
τα οποία φρουρούνταν από στρατό, για να προληφθούν νέες επιθέσεις. Ωστόσο, 
ο κόσµος κατόρθωσε να επιτεθεί και να πετροβολήσει το κτίριο της Aσφάλειας και 
το 1ο Aστυνοµικό Tµήµα της πόλης. 
Tο KKE είχε χάσει εντελώς τον έλεγχο της κατάστασης και είχε εξαπολύσει τα 
στελέχη και τα µέλη του για να εκτονώσουν την οργή του λαού. Iδιαίτερα βρώµικο 
ρόλο έπαιξε ο βουλευτής του KKE, Mιχάλης Σινάκος, αλλά και οι βουλευτές του 
Kόµµατος Φιλελευθέρων, Zάννας και Mαυροκορδάτος. O Σινάκος, ωρυόµενος 
µπροστά σε χιλιάδες κόσµο, εκλιπαρούσε να υπάρξει εµπιστοσύνη στα λόγια 
«ενός τίµιου Έλληνα αξιωµατικού», δηλαδή του στρατηγού, Zέππου, διοικητή του 
Γ' Σώµατος Στρατού, ο οποίος «έδωσε το λόγο της τιµής του να µην πειραχθεί 
κανείς από το στρατό». Στο µεταξύ, όµως, ο ίδιος είχε ζητήσει ενισχύσεις από τη 
Λάρισα, οι οποίες ήδη βρίσκονταν καθ' οδόν προς Θεσσαλονίκη. Bέβαια, το 
πόσο τίµιοι ήταν οι στρατηγοί και οι βουλευτές αποδείχθηκε το ίδιο βράδυ, όταν ο 
στρατός περικύκλωσε τις εργατικές συνοικίες, τροµοκρατώντας το λαό µε 
έρευνες, συλλήψεις κ.λπ.  
Aλλά οι συµπλοκές συνεχίστηκαν σε διάφορα σηµεία της πόλης και µετά τα 
µεσάνυχτα. Σιγά-σιγά, όµως, ο κόσµος άρχισε να υποχωρεί, γιατί το KKE είχε 
καταφέρει, τελικά, για µια ακόµα φορά, να τον στείλει σπίτι του. 
Στις 11 Mάη 12 συλληφθέντες απεργοί από την Kαβάλα ξεκίνησαν απεργία 
πείνας. Tαυτόχρονα, οι απεργίες συνεχίστηκαν στις Σέρρες, την Ξάνθη και την 
Kαβάλα. 
Στις 12 Mάη έγιναν συγκρούσεις και πάλι στη Nίκαια του Πειραιά, όπου 
τραυµατίστηκε θανάσιµα ο εργάτης, Γ. Γρηγοριάδης. Tην ίδια ώρα όµως άλλες 
συγκρούσεις γίνονταν στην πλατεία Kοραή στο κέντρο του Πειραιά, στη 
Δραπετσώνα και στα Tαµπούρια. Στην Aθήνα έγιναν µαχητικές διαδηλώσεις 
χιλιάδων εργατών, που κατέληξαν σε άγριες µάχες µε την αστυνοµία στο 
Σύνταγµα και αργότερα στην Oµόνοια. Oι συλλήψεις ήταν αρκετές. 
Στις 13 του µήνα ξεκίνησε γενική απεργία στην Aθήνα. Έγινε συγκέντρωση στο 
Mοναστηράκι, από όπου ξεκίνησαν διάφορες επιθέσεις εναντίον αστυνοµικών, 
µέσων συγκοινωνίας και δηµοσίων κτιρίων, ενώ στήθηκαν και οδοφράγµατα και 
ακολούθησαν συγκρούσεις. Στον Πειραιά έγιναν νέες συγκρούσεις στην πλατεία 
Iπποδαµείας και στη γέφυρα Bρανά, στις οποίες αυτή τη φορά συµµετείχαν και 
φοιτητές. Kαι εδώ το KKE προσπάθησε να συγκρατήσει την οργή του κόσµου, 
αλλά δεν κατάφερε και πολλά πράγµατα. 
Στις 14 του µήνα στην Aθήνα και στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι δικαστικές 
διαδικασίες σε βάρος των συλληφθέντων στα γεγονότα των προηγούµενων 
ηµερών. 



Στις 2 Iούνη ήρθε η σειρά του Bόλου. Eκείνη την ηµέρα τα Aνεξάρτητα Eργατικά 
Συνδικάτα είχαν καλέσει σε απεργία συµπαράστασης προς τους απεργούς 
κλωστοϋφαντουργούς της πόλης, αλλά και των µεταλλεργατών. Tο πρωί έγινε 
συγκέντρωση µπροστά στο Eργατικό Kέντρο. O στρατός, που είχε καταφθάσει 
από τη Λάρισα, συνέχισε να βρίσκεται στο Bόλο. Tη στιγµή της συγκέντρωσης 
έφθασε µια είδηση, ότι έφιππη αστυνοµία είχε κυκλώσει τους καπνεργάτες του 
Mατσάγγου και δεν τους άφηνε να πάρουν µέρος στη συγκέντρωση. Tότε 
συγκροτήθηκε αµέσως πορεία προς το σηµείο αυτό. Έγιναν κάποιες 
διαπραγµατεύσεις, αλλά όταν ο επικεφαλής της αστυνοµίας ζήτησε από τον 
κόσµο να διαλυθεί, οι διαδηλωτές αρνήθηκαν και όταν άρχισαν να πέφτουν 
πυροβολισµοί στον αέρα για εκφοβισµό, επιτέθηκαν στην αστυνοµία µε ξύλα, 
πέτρες, τούβλα, σκουπίδια και άλλα αντικείµενα.  
Oι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε όλη την πόλη. Σκοτώθηκε ο νεαρός υπάλληλος, 
Γιώργος Mαραγκόπουλος. Έγινε νέα διαδήλωση µε µαύρες σηµαίες, αλλά όταν 
µαθεύτηκε ότι υπάρχει νεκρός άρχισαν να σπάζονται οπλοπωλεία και 
αρπάχθηκαν όπλα και σφαίρες. Άρχισαν τότε νέες συγκρούσεις. Έγινε 
συγκέντρωση µπροστά στο Eργατικό Kέντρο, στο οποίο είχε υψωθεί µια τεράστια 
µαύρη σηµαία.  
Στελέχη του KKE, ακόµα και µε τη βία, αφόπλισαν, όµως, όσους κατείχαν όπλα 
από τα σπασµένα και παραβιασµένα οπλοπωλεία. Έγινε µια νέα διαδήλωση 
προς το Tηλεγραφείο, όπου οµάδες οπλισµένων εργατών αξίωσαν να στείλουν 
τηλεγράφηµα στο υπουργείο Eργασίας, αλλά η στρατιωτική φρουρά, όχι µόνο 
αρνήθηκε, αλλά πυροβόλησε κιόλας, µε αποτέλεσµα να σκοτωθεί ο εργάτης, 
Nίκος Mπουµπατζής, και να τραυµατιστούν άλλοι 10. Ξέσπασαν τότε νέες 
συγκρούσεις. Oι διαδηλωτές διαλύθηκαν στη συνέχεια σε µικροοµάδες και έγιναν 
αρκετές συµπλοκές σε πολλά σηµεία της πόλης και τραυµατίστηκαν οι 
αξιωµατικοί της αστυνοµίας, Παγώνης και Aντωνόπουλος, από πέτρες.  
Mια µεγάλη οµάδα εργατών, όµως, κυνήγησε τον εισαγγελέα της πόλης, ο οποίος 
για να γλιτώσει, κλειδώθηκε σε κάποιο κουρείο. Kατέφθασαν ενισχύσεις του 
στρατού, ιππικό από τη Λάρισα, αλλά, καθώς οι εργάτες άρχισαν να 
συγκεντρώνονται και πάλι οι συγκρούσεις άρχισαν ξανά και γενικεύτηκαν. Aρκετοί 
στρατιώτες γκρεµίστηκαν από τα άλογά τους.  
Στο µεταξύ, ο στρατός εισέβαλε στα γραφεία των Aνεξάρτητων Eργατικών 
Συνδικάτων και τοποθετήθηκε φρουρά έξω από αυτά. Στρατός επιτέθηκε και στο 
Eργατικό Kέντρο και πήρε το πτώµα του N. Mπουµπατζή, που είχε µεταφερθεί 
εκεί. Tοποθετήθηκε και εκεί στρατιωτική φρουρά. Tο βράδυ η τροµοκρατία ήταν 
πρωτοφανής. Έγιναν εισβολές σε καταστήµατα, καφενεία, σπίτια και πολλές 
συλλήψεις. O Iωάννης Mεταξάς, ο οποίος ήταν µέλος της κυβέρνησης, δήλωσε 
ότι «τα ανατρεπτικά στοιχεία πρέπει να παταχθούν». 
Tην επόµενη µέρα, 3 Iούνη 1936, οι υφαντουργοί και οι µεταλλεργάτες συνέχισαν 
την απεργία. Oι καπνεργάτες έλυσαν τη δική τους απεργία, αλλά έθεσαν ως όρο 
να απελευθερωθούν όλοι οι συλληφθέντες για να γυρίσουν στις δουλειές τους. 
Έξω από µερικές καπναποθήκες έγιναν συµπλοκές µε τη χωροφυλακή.  
Συγκρούσεις έγιναν και στη Nέα Iωνία Bόλου, όπου µεταφέρονταν οι 
συλληφθέντες, οι οποίοι ήσαν 50 περίπου και ανάµεσά τους και οι βουλευτές του 



KKE, Σιάντος και Iωαννίδης, που το κράτος τους θεωρούσε ως τους υποκινητές 
των συγκρούσεων!.  
Tην ίδια µέρα στη Θεσσαλονίκη ξέσπασε νέα απεργία, όπως και στην Kαβάλα. 
Στο Aγρίνιο εργάτες ακινητοποίησαν όλα τα συγκοινωνικά µέσα. Σε όλη την 
Eλλάδα έγιναν συλλήψεις. 
Στις 5 Iούνη έγινε γνωστό, ότι οι συλλήψεις και οι κάθε είδους διώξεις είχαν 
επεκταθεί ώς την Πάτρα, όπου δύο µέλη της διοίκησης του τοπικού συνδικάτου 
καπνεργατών εξορίστηκαν. 
Στις 14 Iούνη οι φυλακίσεις και οι εξορίες εργατών και διαφόρων αγωνιστών 
βρίσκονταν ακόµα στην ηµερήσια διάταξη. 
Στις 18 Iούνη 10.000 αγρότες κατέβηκαν στην πόλη του Σουφλίου, µε κεντρικό 
σύνθηµα Kάτω η κυβέρνηση Mεταξά». Aρκετοί ήσαν οπλισµένοι.  
Tην ίδια µέρα ξέσπασε καπνεργατική απεργία στην Kαβάλα, που κατέληξε σε 
σύγκρουση µε την αστυνοµία και αρκετές συλλήψεις απεργών. 
Στις 22 Iούνη οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες του Bόλου εξορίστηκαν 
στην Aνάφη και στη Φολέγανδρο. 
Στις 24 Iούνη 1936 ξέσπασε απεργία στον Πειραιά σε διάφορους κλάδους και 
έγιναν διαδηλώσεις, οι οποίες κατέληξαν σε άγριες µάχες µε την αστυνοµία, κατά 
τις οποίες σκοτώθηκε ο εργάτης, Γ. Mπουρελάκης, τραυµατίστηκαν αρκετοί άλλοι 
και έγιναν αρκετές συλλήψεις. Aπό τους συλληφθέντες, οι οποίοι 
παραπέµφθηκαν σε δίκη, καταδικάστηκαν 7 εργάτες σε ποινές φυλάκισης από 
3,5 µήνες µέχρι και ένα χρόνο. 
Στις 25 του µήνα έγιναν νέες συγκρούσεις στον Πειραιά, αλλά και στην Kαβάλα, 
όπου απεργοί καπνεργάτες συγκρούστηκαν µε τµήµατα έφιππης χωροφυλακής. 
Στις 29 Iούνη κινητοποιήθηκαν όλοι οι αγρότες του νοµού Xανίων Kρήτης, ενώ 
έγ ι ν ε απόπε ιρα λ ι ν τσαρ ίσµατος σε βάρος χωροφυλάκων από 
σταφιδοπαραγωγούς στον Πύργο της Hλείας κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου 
στην πόλη. Oι χωροφύλακες σώθηκαν µετά από παρέµβαση κάποιων 
βουλευτών. 
Στις 3 Iούλη 1936 οι καπνεργάτες του εργοστασίου Γκέρυ στην Kαβάλα ξεκίνησαν 
απεργία επειδή απολύθηκε ένας συνάδελφός τους. H διαδήλωσή τους 
συγκρούστηκε µε τη χωροφυλακή. Tην άλλη µέρα, 4 του µήνα, οι καπνεργάτες 
έσπασαν όλα τα τζάµια του εργοστασίου, ενώ πραγµατοποιώντας νέα 
διαδήλωση, πέρασαν απ' όλα τα καπνεργοστάσια και καπναποθήκες της πόλης. 
Έγιναν νέες συγκρούσεις και αφοπλίστηκαν κάποιοι χωροφύλακες. Έγιναν 
επίσης και 16 συλλήψεις. 
Στις 4 Iούλη, επίσης, έγιναν συγκρούσεις µεταξύ αγροτών και εργατών 
επεξεργασίας µεταξιού, στο Σουφλί, µε την αστυνοµία. Oι εργάτες και ντόπιοι 
έκλεισαν τους χωροφύλακες στο τµήµα και τους πολιόρκησαν. Στάλθηκε στρατός 
αλλά ενώθηκε µε τον κόσµο. Oι τοπικές αρχές καταλύθηκαν και οι αγρότες και 
εργάτες έγιναν κυρίαρχοι της πόλης. Tην επόµενη µέρα, 5 του µήνα, κατέφθασαν 
νέες ενισχύσεις χωροφυλακής και στρατού, αλλά δεν τόλµησαν να επιτεθούν 
στους εξεγερµένους. Στο µεταξύ οι δεύτεροι έστειλαν µια επιτροπή για 
διαπραγµατεύσε ις στην Aλεξανδρούπολη , µε βασικό αίτηµα να 
επαναπροσληφθούν κάποιοι εργάτες που είχαν απολυθεί, αίτηµα, που, τελικά, 
έγινε δεκτό, ενώ ανακλήθηκαν και οι συλλήψεις που είχαν γίνει. 



Περίπου στα µέσα του Iούλη 1936, έγινε µια µαχητική απεργία των κεραµοποιών 
του Πειραιά, η οποία συνοδεύτηκε από συµπλοκή µε την αστυνοµία. 
Στις 28 Iούλη έγινε µ ια συγκέντρωση 6.000 ατόµων στο θέατρο 
«Kεντρικόν» (δίπλα στο άγαλµα του Kολοκοτρώνη στη Σταδίου), για να 
προετοιµαστεί, κατ' επιλογή των πολιτικών κοµµάτων, µια 24ωρη γενική απεργία, 
η οποία ίσως εξελισσόταν σε διαρκείας. Oι ηγέτες των τότε κοµµάτων 
αδυνατούσαν να καταλάβουν ότι πλησίαζε η επιβολή µιας στρατιωτικής 
δικτατορίας και νόµιζαν ότι ο βασιλιάς θα απέπεµπε τον Mεταξά από την 
κυβέρνηση. Στο µεταξύ, στις 30 του µήνα έγιναν συγκρούσεις απεργών εργατών 
και αστυνοµίας στις Σέρρες και την επόµενη µέρα, 31 Iούλη, εκδηλώθηκε 
προβοκατόρικος εµπρησµός σε αποθήκες πυροµαχικών του στρατού που 
αποδόθηκε αµέσως σε κοµµουνιστές στρατιώτες. Tελικά, αποφασίστηκε η 
απεργία να αρχίσει στις 5 Aυγούστου, µε πρωινή συγκέντρωση στου Pέντη. Aλλά 
στις 4 Aυγούστου, µε τη συνεργασία της αγγλικής διπλωµατίας, του βασιλιά και 
µερίδας στελεχών του Kόµµατος Φιλελευθέρων και του Λαϊκού Kόµµατος, 
επιβλήθηκε δικτατορία, µε αρχηγό τον Iωάννη Mεταξά. Άρχισε έτσι ένας κύκλος 
ερευνών, διώξεων, φυλακίσεων, εξοριών, τροµοκρατίας. Σύλλογοι, συνδικάτα, 
πολιτικά κόµµατα, άρχισαν να υφίστανται αυτή την τροµοκρατία και τις διώξεις.  
Πλησίαζε ο πόλεµος και έτσι, παρά το κλίµα που είχε επιβληθεί, στα χρόνια 1937 
και 1938 πραγµατοποιήθηκαν αρκετές αντιφασιστικές και αντιπολεµικές 
διαδηλώσεις, κύρια από µαθητές, φοιτητές και εργαζόµενη νεολαία.  
Oι περισσότερες από αυτές τις κινητοποιήσεις είτε είχαν βίαιο χαρακτήρα είτε 
αναγκάζονταν να έχουν. Oι χαφιέδες αποµονώνονταν, αφού πρώτα 
ξυλοκοπούνταν ανηλεώς.  
Mέχρι και καθηγητές διώχθησαν από τη δικτατορία, όπως ο τότε πρύτανης του 
Πανεπιστήµιου Aθήνας και καθηγητής Φιλοσοφίας, Aβροτέλης Eλευθερόπουλος, 
ο οποίος έκανε αρκετές διαλέξεις ενάντια στη δικτατορία, στο φασισµό και τον 
πόλεµο. Όταν ο Eλευθερόπουλος απολύθηκε, οι φοιτητές έκαναν διαδήλωση, 
στην οποία επιτέθηκε η αστυνοµία και έγιναν συγκρούσεις µε τραυµατίες και 
συλληφθέντες.  
Bίαιες διαδηλώσεις έγιναν και τον Aπρίλη του 1937. 
Aρκετοί Έλληνες κοµµουνιστές, κυρίως Kύπριοι και Έλληνες ναυτεργάτες και 
µετανάστες από τις HΠA, τον Kαναδά και άλλες χώρες, πήραν µέρος στον 
εµφύλιο πόλεµο στην Iσπανία µέσα από τις γραµµές των Διεθνών Tαξιαρχιών.  
Στον πόλεµο αυτό πήρε µέρος και µια οµάδα Eλλήνων αναρχικών, η οποία 
αποτελούσε µέρος της Tαξιαρχίας Nτουρούττι. Δυστυχώς όµως δεν υπάρχει 
κανένα άλλο στοιχείο για τους συντρόφους αυτούς. Ένα όνοµα µόνο έχει 
διασωθεί και αυτό είναι του Λεωνίδα Σπλίνη, αναρχικού ναυτεργάτη από το 
Bροντάδο της Xίου. 
Tην εποχή εκείνη οι άντρες του διοικητή της Aσφάλειας Aθήνας, Mανιαδάκη, 
έκαναν συχνές εφόδους και έρευνες, εκτός των άλλων, σε ένα καφενείο της οδού 
Eµµανουήλ Mπενάκη, στο οποίο σύχναζαν µερικοί νέοι ποιητές, διανοούµενοι, 
καλλιτέχνες και άλλοι, για να εντοπίσει και να συλλάβει τον εκδότη ή τους εκδότες 
(γιατί και πάλι δεν έχουµε τα απαιτούµενα ιστορικά στοιχεία) ενός περιοδικού που 
κυκλοφορούσε υπόγεια τότε µε το όνοµα «Aνατροπή» και µε υπότιτλο «Όργανον 
της ανθρωπιστικής ιδέας και του διεθνούς επαναστατικού συνδέσµου και 



διερµηνέας της σοσιαλιστικής επιστήµης και χρονογράφησης της αναρχιστικής 
κινήσεως του χρόνου» (!). 
Tο Mάρτη του 1938 οι αντιφασιστικές και αντιπολεµικές κινητοποιήσεις 
συνεχίζονταν σε όλη την Eλλάδα, το ίδιο, όµως και η κρατική τροµοκρατία. 
Eκείνες τις µέρες είχε οριστεί να γίνει µια τέτοια διαδήλωση, η οποία ήταν να 
αρχίσει από το Tαχυδροµείο, αλά η αστυνοµία είχε στήσει από νωρίς 
αλλεπάλληλα µπλόκα και µέσα σε λίγη ώρα συνέλαβε πάνω από 500 φοιτητές, 
µαθητές και νέους εργάτες. H διαδήλωση όµως πραγµατοποιήθηκε και οι δρόµοι 
της Aθήνας στρώθηκαν µε προκηρύξεις ενάντια στη δικτατορία, το φασισµό και 
τον πόλεµο. 
Eκεί, όµως, που η αντίσταση κατά της δικτατορίας πήρε καθαρά επαναστατικό 
χαρακτήρα ήταν στην Kρήτη. Yπήρχε βέβαια και µια προϊστορία, µε τις αιµατηρές 
συγκρούσεις των Xανιωτών µε τη χωροφυλακή στις 4 και 5 Aυγούστου 1935, µε 
9 νεκρούς και δεκάδες τραυµατίες. Aπό τότε που τα Xανιά και το Hράκλειο 
βρίσκονταν στα χέρια του ένοπλου λαού επί µέρες. Έτσι ήρθαν οι µεγάλες 
αγροτικές κινητοποιήσεις ένα χρόνο αργότερα. 
Όταν το καθεστώς του Mεταξά εδραιώθηκε κάπως, ένας εκπρόσωπος της 
Eθνικής Oργάνωσης Nεολαίας (EON, οργάνωση νεολαίας που είχε συγκροτηθεί 
από το καθεστώς στα φασιστικά πρότυπα), κάποιος Kανελλόπουλος, κατέβηκε 
στην Kρήτη, για να οργανώσει το εκεί τµήµα της οργάνωσης. Tον υποδέχθηκαν, 
όµως, µε βαρελότα και τρακατρούκες, ενώ τα µέλη της συνοδείας του 
ξυλοκοπήθηκαν. Tο Nοέµβρη του 1936 αποφάσισε να κατεβεί στο νησί ο ίδιος ο 
δικτάτορας, για να παραστεί στους γιορτασµούς της επετείου του ολοκαυτώµατος 
της Mονής Aρκαδίου. Στα Xανιά ο λαός τον περιφρόνησε καθώς η πόλη τη µέρα 
εκείνη άδειασε εντελώς, στρώθηκε µε αντιδικτατορικές προκηρύξεις, τα 
καταστήµατα και οι υπηρεσίες έκλεισαν και οι κάτοικοι έµειναν στα σπίτια τους ή 
πήγαν στην εξοχή. Mετά από 5 µήνες ο Mεταξάς πήγε ξανά στα Xανιά, αλλά αυτή 
τη φορά µε το βασιλιά. Αλλά η αντιµετώπιση του Xανιώτικου λαού ήταν ακριβώς η 
ίδια. Tο βράδυ εκείνης της ηµέρας, τη στιγµή επίσηµου γεύµατος το Δηµοτικό 
Kήπο, εργάτες έκοψαν το ηλεκτρικό ρεύµα και ολόκληρη η πόλη βυθίστηκε στο 
σκοτάδι. Στο χωριό Φουρνέ αψίδα που είχε στηθεί εκεί για την υποδοχή του 
Mεταξά και του βασιλιά, σωριάστηκε από µπουρλότο που τοποθέτησε ο Διονύσης 
Mάντακας. Περίπου 70 ένοπλοι χωρικοί περίµεναν στις κορυφές του βουνού 
Bαρύπετρο το σύνθηµα για να κατέβουν στο δρόµο να αιχµαλωτίσουν το βασιλιά 
και το Mεταξά και να τους οδηγήσουν το Θέρισο, πράγµα που δεν έγινε από 
λάθος συνεννόηση.  
Επίσης, αντιφασίστες από τα Xανιά φόρτωσαν το ατµόπλοιο «Kίµων» µε όπλα 
και πυροµαχικά και το έστειλαν στην µαχόµενη κατά του φασισµού Iσπανία. 
Tο 1937 ιδρύθηκε στα Xανιά µια παράνοµη οργάνωση η «Φιλική Eταιρία», η 
οποία άρχισε να τυπώνει και να κυκλοφορεί αντιδικτατορικές προκηρύξεις. Σε 
πολλά χωριά επικρατούσε πραγµατικός αναβρασµός. Bέβαια, σε όλες αυτές τις 
κινητοποιήσεις συµµετείχαν και διάφοροι βουλευτές, πολιτευτές, παράγοντες, 
αλλά όλοι αυτοί είχαν συµβουλευτικό ρόλο, γιατί αυτό που µετρούσε και 
υπερίσχυε ήταν η θέληση του ντόπιου λαού, ο οποίος ήδη ετοίµαζε ένοπλο 
αντάρτικο για την ανατροπή της δικτατορίας. Έπειτα συµµετείχαν και κάποιοι 
στρατιωτικοί στα σχέδια αυτά. 



Στις 28 Iούλη 1938, κάποιοι στρατιώτες αφοπλίστηκαν στη λεωφόρο Σούδας από 
χωρικούς. Tο επεισόδιο αυτό αποτέλεσε και το σύνθηµα της εξέγερσης. Έγινε 
τότε επίθεση στο στρατόπεδο Xανίων και αρκετοί στρατιώτες πέρασαν µε το 
µέρος του λαού. Tο στρατόπεδο κυριεύθηκε, σπάστηκαν οι αποθήκες και όσοι 
ήταν άοπλοι οπλίστηκαν. Έγινε αµέσως τότε επίθεση στα γραφεία του 14ου 
Συντάγµατος, όπου συσκέπτονταν την ώρα εκείνη διάφοροι κυβερνητικοί, οι 
οποίοι και παραδόθηκαν στους εξεγερµένους. Kαταλήφθηκε, επίσης, το 
Tηλεγραφείο. Tα αστυνοµικά τµήµατα, οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα δηµόσια 
κτίρια έπεσαν στα χέρια των εξεγερµένων. Όλη η πόλη των Xανίων βρισκόταν 
κάτω από τον έλεγχο του λαού µέσα σε λίγες ώρες. Oι αρχές καταλύθηκαν 
εντελώς. Διάφοροι πολιτικοί και άλλοι παράγοντες και επίσηµοι, σε συγκέντρωση 
που έγινε στην πλατεία Συντριβανιού, δήλωσαν πίστη στο βασιλιά.  
Στο µεταξύ, το KKE έπαιζε το δικό του το βιολί. O Aριστοµένης Mητσοτάκης, από 
τους «ηγέτες» της εξέγερσης, σε οµιλία του αρκέστηκε να κάνει µια χλιαρή κριτική 
στη δικτατορία, ενώ δεν εξήγησε στον κόσµο γιατί αυτός και µερικοί άλλοι δεν 
προέβησαν στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να εξαπλωθεί η εξέγερση σε όλη 
την Kρήτη.  
O αρχικός ενθουσιασµός και οι επαναστατικοί τόνοι έπεσαν, κάτι που επεδίωκαν, 
άλλωστε, οι πολιτικοί και το KKE. Aεροπλάνα έριξαν στην πόλη διαταγές του 
Mεταξά να παταχθούν οι στασιαστές, ενώ καλούνταν και ο λαός της Kρήτης να 
τους αποµονώσει. Aλλά ο λαός αηδιασµένος, ήδη είχε διαλυθεί. Έτσι το κράτος 
και η δικτατορία, µε τη σύµπνοια των πολιτικών, πήρε και πάλι το πάνω χέρι. Oι 
πολιτικοί, φιλελεύθεροι, κοµµουνιστές και άλλοι προτίµησαν τη φασιστική 
δικτατορία από τη λαϊκή εξέγερση. Oι χωροφύλακες βγήκαν ξανά στους δρόµους 
και καλούσαν τους ενόπλους να παραδώσουν τα όπλα. Aλλά υπήρξαν και 
αρκετές οµάδες ενόπλων που άνοιγαν κατευθείαν µάχες µε την αστυνοµία, στην 
πλατεία Συντριβανιού, στη Mεραρχία και σε άλλα σηµεία της πόλης. Έγινε, 
επίσης, απόπειρα ανακατάληψης της Mεραρχίας αλλά απέτυχε. Tις επόµενες 
µέρες ακολούθησε όργιο τροµοκρατίας. 
Όπως µας είχε πει ο Aγις Στίνας, το χειµώνα του 1986, ένας από τους 
εκατοντάδες εξόριστους αγωνιστές στην Aκροναυπλία που θυµόταν ο ίδιος, ήταν 
και ένας αναρχικός εργάτης, µε το όνοµα Σκαλαίος, ο οποίος πέθανε από την 
πείνα και τις κακουχίες. 
Aλλά σύµφωνα µε µαρτυρίες (Παύλος Δελαπόρτας «Το ηµερολόγιο ενός 
Πιλάτου»), εξόριστος ανάµεσα στα µέλη του KKE και τους τροτσκιστές, υπήρξε 
και ο Παναγιώτης Φλωριάς, έµπορος ραπτοµηχανών από το Bόλο. Aυτός ήταν 
αναρχοσοσιαλιστής και υποστηρικτής των απόψεων του Λέοντα Tολστόϊ και 
έµεινε στην εξορία ώς τα 75 του χρόνια, επειδή αρνιόταν να υπογράψει δήλωση 
µετανοίας. 

 




