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ΚΡΟΝΟΣ 

 
  Αρχαιότατος ελληνικός θεός, γιός του Ουρανού και της Γαίας, ο νεότερος 
από τους Τιτάνες. Σύζυγος της Ρέας και πατέρας του Δία, του Ποσειδώνα , 
του Άδη, της Ήρας, της Εστίας και της Δήμητρας. 
  Από μερικούς ταυτίζεται με το χρόνο. 
  Σύμφωνα με την παράδοση, συνήθιζε να καταπίνει τα παιδιά του, που 
γεννούσε η Ρέα, επειδή φοβόταν μήπως κάποιο από αυτά τον εκθρονίσει. Η 
Ρέα, όμως, όταν γέννησε το Δία, έδωσε σε αυτόν, αντί για το βρέφος, μια 
σπαργανωμένη πέτρα, που την κατάπιε, χωρίς να υποψιαστεί την απάτη. Ο 
Δίας στάλθηκε στην Κρήτη, και όταν ενηλικιώθηκε, πολέμησε εναντίον του 
πατέρα του, που τον βοηθούσαν οι Τιτάνες. 
  Η εποχή της βασιλείας του Κρόνου, πριν εκθρονιστεί, θεωρείται από τους 
αρχαίους ως η χρυσή εποχή του ανθρώπινου γένους, γεμάτη από ευτυχία, 
γαλήνη, ξεγνοιασιά και αγνότητα. 
  Ο Κρόνος λατρευόταν σε πολλά μέρη της Ελλάδας (και στη Δύση ως 
Σατούρνος) σε ειδικές γιορτές, τα Κρόνια.1  
 
                 
 
 

                       
Η Ρέα δίνει στον Κρόνο την πέτρα2 

                                                 
[1] ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΟΒΑΝΗ ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Χ.ΓΙΟΒΑΝΗ, 1980, ΣΕΛ. 279  
[2] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ». 
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 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η οινοπνευματοποιεία σε αρχικό στάδιο, με τη μορφή της βιοτεχνίας 
εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1860 με τα ολοένα 
πολλαπλασιαζόμενα μικρά πνευματοποιεία στην περιοχή της Πάτρας.  
Το 1859 το δυναμικό του κλάδου αντιπροσωπεύουν 16 οινοπνευματοποιοί, 
περίπου 40 άτομα συνολικά. Ανάλογη αύξηση παρατηρείται και στον Πειραιά 
την ίδια εποχή. Η πρόσφατη κρίση, η επέκταση των κατωτέρων ποιοτήτων και 
τέλος, η πτώση της τιμής της σταφίδας, έδωσαν μια πρώτη ώθηση στην 
μεταποίησή της επιτόπου. 
Πολλοί έμποροι τότε αρχίζουν να ανησυχούν σοβαρά για το μέλλον της 
σταφίδας. Γύρω στα 1858-60 εντοπίζουμε πολλές συλλογικές προσπάθειες 
για την προώθηση των πωλήσεων και την αναζήτηση νέων αγορών για τη 
διάθεση του πολύτιμου καρπού. Κάποιοι άλλοι στρέφουν την προσοχή τους 
στην επέκταση και βελτίωση της εγχώριας οινοποιίας. 
Η σημαντικότερη από τις τελευταίες αυτές προσπάθειες, η «Ελληνική 
Οινοποιητική Εταιρεία», που ιδρύθηκε το 1858 στην Πάτρα, κατόρθωσε να 
συγκεντρώσει ένα κεφάλαιο 560.000 δρχ. και έφερε ειδικευμένους τεχνίτες και 
τελειοποιημένο εξοπλισμό από τη Γαλλία, με σκοπό να παράγει σε μεγάλη 
κλίμακα διάφορα κρασιά, και ανάμεσά τους κρασιά από σταφίδα. 
Για λόγους που μας διαφεύγουν στις λεπτομέρειές τους, η εταιρεία διαλύθηκε 
λίγα χρόνια αργότερα.  
Αντίστοιχη ήταν η τύχη και άλλων ανάλογων προσπαθειών, μπορούμε 
ωστόσο να μαντέψουμε τους ουσιαστικούς λόγους της αποτυχίας τους. 
Πρώτα απ’όλα, η στιγμή της μαζικής μεταποίησης της σταφίδας στην Ελλάδα 
δεν είχε φτάσει ακόμα, για κάτι τέτοιο θα πρέπει να περιμένουμε την μεγάλη 
κρίση υπερπαραγωγής του τέλους του αιώνα. Έπειτα η κατάτμηση της 
ιδιοκτησίας και η έλλειψη παράδοσης στην οινοποιία δεν ευνοούσαν τη μαζική 
παραγωγή κρασιών ομοιόμορφης ποιότητας που θα έπρεπε να 
ανταγωνιστούν, στις εξωτερικές αγορές, τα κρασιά ορισμένων ευρωπαϊκών 
χωρών με μεγάλη παράδοση στον τομέα.  
Αν, αντίθετα, πέτυχε ο Γουσταύος Κλάους, ο γερμανός που ίδρυσε στην 
Πάτρα την ίδια εποχή την ομώνυμη εταιρεία, η οποία επρόκειτο να γίνει η 
μεγαλύτερη οινοποιητική επιχείρηση της Ελλάδος, είναι γιατί χρησιμοποιούσε 
εξαρχής, αποκλειστικά, την παραγωγή των δικών του μεγάλων κτημάτων στα 
περίχωρα της Πάτρας, όπου είχε τη δυνατότητα ο ίδιος να επιμελείται την 
καλλιέργεια.3  
Έτσι, στις αρχές του αιώνα, κυριαρχεί απόλυτα ο τομέας των τροφίμων, ο 
οποίος μάλιστα επεκτείνεται για αρκετά χρόνια, χάρη στον πολλαπλασιασμό 
των οινοπνευματοποιείων που χρησιμοποιούν τη σταφίδα του 
παρακρατήματος.4 

                                                 
[3] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ 
19Ο ΑΙΩΝΑ , ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1986, 
ΣΕΛ.82-83 
[4] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π., ΣΕΛ.342. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ «ΚΡΟΝΟΣ» 
 

o Το 1911 ιδρύεται η «Ανώνυμη Εταιρεία Οινοπνευματοποιίας» με έδρα 
τον Πειραιά. Προϊόν παραγωγής είναι το οινόπνευμα και 
χρησιμοποιούσε ως πρώτη ύλη τα σταφύλια .Το 1917 συγχωνεύεται 
στην εταιρεία και η Ανώνυμη Οινοελαιουργική Εταιρεία «Η. Ησαία» 5. 

o Το 1922 έχουμε την ανέγερση του εργοστασίου «Κρόνος», το 
μεγαλύτερο εργοστάσιο των Βαλκανίων. Ένα από τα πιο σύγχρονα 
εργοστάσια της εποχής, αρχικά λειτουργεί με τεχνικό διευθυντή το 
χημικό Ν. Ζάρπα. Λειτουργεί με ατμό και πετρέλαιο, κάνοντας χρήση 
μηχανών συστήματος BOLINA και πετρελαιομηχανές BISEL, 
πετρελαιοκίνητες και ατμοκίνητες 150 ίππων.6 

o Το 1986 η εταιρεία χρεοκοπεί και καταλαμβάνεται από τους εργάτες. 
Τα περισσότερα μηχανήματα πωλούνται για scrap, μιας και οι 
απολυμένοι εργαζόμενοι δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Έπειτα περνάει 
στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος7. 

o Το 1989 χαρακτηρίζονται διατηρητέα ως αξιόλογα παραδοσιακά κτίρια 
του δήμου Ελευσίνας δύο από τα κτίρια του εργοστασίου επί της οδού 
Κανελλοπούλου και Ωκεανίδων, το Παλιό Διυλιστήριο και το κτίριο της 
Διοίκησης.8 

o Το 1991 γίνεται πλειστηριασμός και αγοράζεται από τον ιδιώτη 
εφοπλιστή  Μαυρακάκη. Στη συνέχεια λειτουργεί σαν αποθηκευτικός 
χώρος με την επωνυμία «ΑΡΜΟΝΙΑ».9  

o Από το 2003 έως το 2005 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
διοργανώνονταν στους χώρους του «ΚΡΟΝΟΥ» οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ» προς τιμήν του Αισχύλου, ο οποίος 
γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 525 π.Χ .10 

 

 
                                                 
[5] ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1911, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 223. 
[6] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ», ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
Ε.Μ.Π. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΤΟΜΕΑΣ 3), ΙΟΥΛΙΟΣ 2004, ΣΕΛ.5 . 
[7] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟ ΡΟΥΣΣΗ ΝΤΙΝΟ, Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ. 
[8] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ, 
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Κ. ΡΟΚΑ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
[9] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 5.  
[10] ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ»  
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άποψη του εργοστασίου 

 
Τα κτίρια που χαρακτηρίσθηκαν διατηρητέα ανήκουν στην κατηγορία των 
βιομηχανικών κτιρίων της 1ης περιόδου (1880-1920), μνημειακού χαρακτήρα. 
Η αρχιτεκτονική τους είναι επηρεασμένη από αυτή των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κτιρίων. Μεγαλοπρέπεια στην κατασκευή και 
έντονος διάκοσμος δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα μορφολογία. 
Παρατηρείται, επίσης, ένα ιδιαίτερο στοιχείο, η στήριξη δεξαμενής και στεγών 
με μυκητοειδείς κατασκευές κολώνων του 1932, που αποτελεί μοναδική 
περίπτωση της εποχής στήριξης μεγάλου φορτίου χωρίς δοκάρι.  
Ένα από τα κτίρια, το κτίριο των δεξαμενών, μελετήθηκε από τον καθηγητή 
Ε.Μ.Π. ,έδρα Φυσικής Β΄, Παύλο Σαντορίνη, το 1923, με την τολμηρή 
εφαρμογή οπλισμένου σκυροδέματος σε βιομηχανικό χώρο. 
Τα περισσότερα των λοιπών κτισμάτων είναι παραδοσιακού χαρακτήρα, 
παρουσιάζουν δηλαδή επιρροές από τη βρετανική αρχιτεκτονική της 1ης 
περιόδου, σύμφωνα με το διαχωρισμό της Κ. Δεμίρη. Πρόκειται για μεγάλης 
επιφάνειας κτίσματα, στην πλειοψηφία τους λιθόκτιστα, ορθογωνικής διατομής 
με ξύλινη δίρριχτη κεραμοσκεπή που αφήνει τριγωνικά αετώματα στις όψεις.11  
Οι όψεις διαμορφώνονται με μεγάλα ορθογωνικά ανοίγματα που στην 
περιφέρειά τους συνήθως φέρουν πλίθινο διάκοσμο. Στο εσωτερικό 
συναντάμε κολώνες είτε ξύλινες είτε χυτοσιδηρές, που υποστηρίζουν τη στέγη 
ενώ οι χώροι είναι ενοποιημένοι στην κάτοψη χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στον 
επιμερισμό τους. 
Πέραν αυτών των κτιρίων, στο συγκρότημα συναντώνται επίσης νεότερα 
κτίσματα, προσθήκες ή αυτόνομες κατασκευές, που δημιουργήθηκαν 
εξελικτικά για την εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών του εργοστασίου. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κτίριο του νέου διυλιστηρίου το οποίο 
εμφανίζει πολύ μικρή επιφάνεια έδρασης σε αντιδιαστολή με το ιδιαίτερα 
                                                 
[11] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 5. 
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μεγάλο ύψος του. Πρόκειται για κατασκευή εξ ολοκλήρου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με εμφανή πλίθινα στοιχεία πλήρωσης κάτω από τα ανοίγματα 
των παραθύρων. 
Πρόκειται, λοιπόν, για κτίρια μεγάλης κλίμακας με πολλούς αξιοποιήσιμους 
χώρους ορισμένα δε εκ των οποίων με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 
Κτίρια τα οποία κάποτε λειτουργούσαν στην περιοχή απασχολώντας 
εργασιακά ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της πόλης. Πιθανόν η 
λειτουργία τους, παράλληλα με όλο το βιομηχανικό φόρτο της περιοχής, να 
στάθηκε αιτία πολιτισμικής υποβάθμισης της Ελευσίνας. Αποτελούν όμως 
μέρος της νεότερης ιστορίας της πόλης, ιστορικές μαρτυρίες ενός 
παρελθόντος πολιτισμού, μαρτυρίες της εμπορικής και οικονομικής άνθισης 
της πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Σήμερα, κλειστά και αναξιοποίητα, υπόκεινται στην φθορά του χρόνου. Με την 
επανάχρηση τους και τη μετατροπή τους σε ζωντανούς οργανισμούς της 
κοινωνίας είναι ικανά να αποτελέσουν στοιχεία λειτουργικά και να 
εξυπηρετήσουν τη σύγχρονη ζωή, διατηρώντας την ιστορική συνέχεια της 
πόλης.12     
 
 
 

 
 

                                                 
[12] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 6 
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προϊόντα παραγωγής του εργοστασίου 
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ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ «ΚΡΟΝΟΣ» 
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ΚΤΙΡΙΟ Α : ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 295 μ². 
Η κατασκευή του είναι πυργοειδής με τοξωτά παράθυρα και έντονα 
διακοσμητικά στοιχεία. Η τυπολογία του είναι μνημειακό κτίριο.13 
 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
Οπλισμένο σκυρόδεμα (ισόγειο)                                      Π. Καλή 
Οπτοπλινθοδομή (ισόγειο – 1ος όροφος)                              « 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα (ισόγειο- 1ος όροφος)                       « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτόπλινθοι πλήρεις    (ισόγειο- 1ος όροφος)                      « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
Ασβεστοτσιμεντοκονία πατητή (ισόγειο- 1ος όροφος)     Αρμολογημένη 
 
Στέγη : 
Επίπεδη                                                                              Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                         « 
 
Κουφώματα:  
Ξύλινα (ισόγειο- 1ος όροφος)                                                « 
 
Δάπεδα : 
Μωσαϊκό (ισόγειο- 1ος όροφος)                                            « 
 
Οροφές : 
Επιχρισμένες (ισόγειο- 1ος όροφος)                                     « 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
[13] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.7 
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το κτίριο της διοίκησης 
 

 
 

το εσωτερικό του κτιρίου διοίκησης-χημείο
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ΚΤΙΡΙΟ Β : ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ 
 
Πρόκειται για ισόγειο κτίριο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 405 μ². 
Η τυπολογία του είναι παραδοσιακό κτίριο.14 
 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Λιθοδομή                                                                           Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Ξύλινα στοιχεία                                                                Μέτρια 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Λιθοδομή                                                                           Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
Λιθοδομή εμφανής                                                               « 
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                                « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Κεραμίδια Γαλλικά                                                             Μέτρια 
 
Κουφώματα:  
Ξύλινα                                                                                   « 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                          « 
 
Οροφές : 
Εμφανή ζευκτά                                                                      « 
 
 

 
 

                                                 
[14] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.8 
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ΚΤΙΡΙΟ Γ : ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΑΣΣΑΣ 
 
Πρόκειται για μονώροφο κτίριο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 615 μ².15 
 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                      Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                         « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτόπλινθοι διάτρητοι                                                         « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πατητή                                            « 
 
Στέγη : 
Επίπεδη                                                                               « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                         « 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                             « 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                          « 
 
Οροφές : 
Εμφανές  Beton                                                                    « 
 
 

    

                                                 
[15] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.9 



 14

 
 

 
 

οι δεξαμενές μελάσσας 
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ΚΤΙΡΙΟ Δ : ΝΕΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
 
Πρόκειται για κτίριο μονώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 140 μ².16  
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                      Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                         « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτόπλινθοι πλήρεις                                                           « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                          « 
 
Στέγη : 
Επίπεδη                                                                               « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                      Μέτρια 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                             « 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                          « 
 
Οροφές : 
Εμφανές  Beton                                                                    « 
 
 

                                                 
[16] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.10 
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ΚΤΙΡΙΟ Ε : ΝΕΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Πρόκειται για κτίριο 6 ορόφων χωρίς υπόγειο, εμβαδού 70 μ².  
Είναι μεταγενέστερη η κατασκευή του, με ιδιαίτερο στοιχείο το  μεγάλο ύψος 
σε αντιδιαστολή με τη μικρή επιφάνεια έδρασης. 17 
 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ισόγειο-6ος όροφος)                    Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ισόγειο-6ος όροφος)                       « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτόπλινθοι πλήρεις (Ισόγειο-6ος όροφος)                         « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
Οπτοπλινθοδομή  (Ισόγειο-6ος όροφος)                           Μέτρια                          
 
Στέγη : 
Επίπεδη                                                                               « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                      Καλή 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά  (Ισόγειο-6ος όροφος)                                           « 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton  (Ισόγειο-6ος όροφος)                                       « 
 
Οροφές : 
Εμφανές  Beton  (Ισόγειο-6ος όροφος)                                  « 
 
 

 
 
 

                                                 
[17] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ 11 



 17

 
 

 
 
το εξαόροφο κτίριο-πύργος
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ΚΤΙΡΙΑ ΣΤ :  
 
Πρόκειται για τρία κτίρια στη σειρά ,μονώροφα χωρίς υπόγειο, συνολικού 
εμβαδού 945 μ². Η τυπολογία τους είναι παραδοσιακό κτίριο. 
Στα δύο από αυτά έχει καταρρεύσει η στέγη.18 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Λιθοδομή                                                                           Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Ξύλινα στοιχεία                                                                 Μέτρια 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Λιθοδομή                                                                           Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                        Κακή                            
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                               « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Κεραμίδια Γαλλικά                                                             Μέτρια 
Πτυχωτή λαμαρίνα                                                                « 
 
Κουφώματα:  
       - 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                          « 
 
Οροφές : 
Εμφανή Ζευκτά                                                                   Καλή 
 
 

 

                                                 
[18] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ 12 
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ΚΤΙΡΙΟ Ζ : 
 
Πρόκειται για κτίριο μονώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 1452 μ².19  
 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Λιθοδομή                                                                           Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Ξύλινα στοιχεία                                                                     « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Λιθοδομή                                                                           Μέτρια 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                        Κακή                            
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                             Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Κεραμίδια Γαλλικά                                                                « 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                          Μέτρια 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                          « 
 
Οροφές : 
Εμφανή Ζευκτά                                                                      « 
 
 

 

                                                 
[19] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.13 
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ΚΤΙΡΙΟ Η : 
 
Πρόκειται για κτίριο μονώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 1055 μ².20  
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Λιθοδομή                                                                           Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Ξύλινα στοιχεία                                                                     « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Λιθοδομή                                                                              « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                       Μέτρια            
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                             Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Κεραμίδια Γαλλικά                                                                « 
 
Κουφώματα:  
Ξύλινα                                                                              Μέτρια 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                          « 
 
Οροφές : 
Εμφανή Ζευκτά                                                                      « 
 
 

  

                                                 
[20] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.14 
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ΚΤΙΡΙΟ Θ : 
 
Πρόκειται για διώροφο κτίριο χωρίς υπόγειο ,εμβαδού 1195 μ².21  
Η τυπολογία του είναι παραδοσιακό κτίριο. 
 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο  σκυρόδεμα                                                    Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα (ισόγειο)                                          « 
Ξύλινα στοιχεία (1ος όροφος)                                               « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτοπλινθοδομή πλήρης                                                    « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                          «                  
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                               « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Κεραμίδια Γαλλικά                                                               « 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                        Μέτρια 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                      Καλή 
 
Οροφές : 
Εμφανή Ζευκτά                                                                      « 
 
 

 

                                                 
[21] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.15 
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ΚΤΙΡΙΟ Ι : ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Πρόκειται για τριώροφο κτίριο, εμβαδού 1025 μ².22  
Έχει μνημειακό χαρακτήρα, με έντονα διακοσμητικά στοιχεία και τοξωτά 
ανοίγματα. 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπτοπλινθοδομή                                                             Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                   Μέτρια     
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτόπλινθοι πλήρεις                                                          « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
Οπτοπλινθοδομή                                                                 «                                
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                               « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Πτυχωτή λαμαρίνα                                                              « 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                            « 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                        « 
 
Οροφές : 
Εμφανή ζευκτά (Ισόγειο)                                                     « 
Εμφανές  Beton  (1ος-2ος όροφος)                                       « 
 
 

 

                                                 
[22] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.16 
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ΚΤΙΡΙΟ ΙΑ : ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 
 
Πρόκειται για κτίριο μονώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 280 μ².23  
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο  σκυρόδεμα                                                    Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                        « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτοπλινθοδομή πλήρης                                                    « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                     Μέτρια              
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                           Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                    Μέτρια 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                             « 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                         « 
 
Οροφές : 
Εμφανές Beton                                                                    « 
 
 

 

                                                 
[23] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.17 
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ΚΤΙΡΙΑ ΙΒ : ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
 
Πρόκειται για κτίριο μονώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 1325 μ².24  
Η τυπολογία του είναι παραδοσιακό κτίριο. 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Λιθοδομή                                                                         Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Ξύλινα                                                                             Μέτρια 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Λιθοδομή                                                                          Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                       Κακή               
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                            Κακή 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Κεραμίδια Γαλλικά                                                                « 
 
Κουφώματα:  
Ξύλινα                                                                              Μέτρια 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                         « 
 
Οροφές : 
Εμφανή Ζευκτά                                                                     « 
 
 

 

                                                 
[24] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.18 
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ΚΤΙΡΙΟ ΙΓ :  
 
Πρόκειται για κτίριο μονώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 660 μ².25  
Ιδιαίτερο στοιχείο οι μυκητοειδείς κατασκευές στις κολώνες και τα 
ανεστραμμένα δοκάρια. 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                    Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                       « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτοπλινθοδομή πλήρης                                                   « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                     Μέτρια              
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                            Καλή 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                       « 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                       Μέτρια 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                         « 
 
Οροφές : 
Επιχρισμένες                                                                    Κακή 
 
 

  

                                                 
[25] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.19 
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ΚΤΙΡΙΟ ΙΔ :  
 
Πρόκειται για κτίριο μονώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 180 μ².26  
Ιδιαίτερο στοιχείο η μπροστινή επικάλυψη του παλιού κτιρίου με μεταλλικό 
σκελετό και πτυχωτή λαμαρίνα. 
Η τυπολογία του είναι παραδοσιακό κτίριο. 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                    Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Ξύλινα στοιχεία                                                                   « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Λιθοδομή                                                                            « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                         «                  
 
Στέγη : 
Δίρριχτη                                                                              « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Κεραμίδια Γαλλικά                                                              « 
 
Κουφώματα:  
Ξύλινα                                                                            Μέτρια 
 
Δάπεδα : 
Gross Beton                                                                       « 
 
Οροφές : 
Εμφανή ζευκτά                                                                   « 
 
 

 

                                                 
[26] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.20 
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ΚΤΙΡΙΟ ΙΕ :  
 
Πρόκειται για κτίριο διώροφο χωρίς υπόγειο, εμβαδού 140 μ².27 
Ιδιαίτερο στοιχείο του κτιρίου η θολωτή στέγη, η μυκητοειδής κατασκευή και τα 
ανεστραμμένα δοκάρια. 
 
 
Στοιχεία                                                                      Κατάσταση 
Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία: 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                    Καλή 
 
Οριζόντια φέροντα στοιχεία : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                       « 
 
Στοιχεία πλήρωσης: 
Οπτόπλινθοι διάτρητοι                                                       « 
 
Υλικά επικάλυψης κατακόρυφων επιφανειών : 
 Ασβεστοτσιμεντοκονία πεταχτή                                         «                   
 
Στέγη : 
Θολωτή                                                                               « 
 
Υλικά επικάλυψης στέγης : 
Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                       « 
 
Κουφώματα:  
Μεταλλικά                                                                           « 
 
Δάπεδα : 
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[27] ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.21 
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 
Η Ελευσίνα είναι μια πόλη αρχαία αλλά και σύγχρονη . Γνωστή στο 
πανελλήνιο για τα ιερά μνημεία της, για τα μυστήριά της αλλά και για τα 
φουγάρα και τις καμινάδες της, για τα εργοστάσιά της. 
Στην αρχή της δεκαετίας του 1930 υπήρχαν τρία κεραμοποιεία (καμίνια): το 
κεραμοποιείο Ιωάννη Πατάλα, το κεραμοποιείο Θανασουλόπουλου, το οποίο 
λειτούργησε μέχρι το1935, ήταν το μεγαλύτερο και απασχολούσε 40-50 άτομα 
και περιστασιακά έφτανε ως και το 100, και το κεραμοποιείο Παπαγεωργίου. 
Σταμάτησαν τη λειτουργία τους το 1950 γιατί δεν υπήρχε πια πρώτη ύλη στην 
Ελευσίνα. 
Από το 1850, οι πρώτοι επιχειρηματίες προέβλεψαν τη σημασία που θα 
αποκτούσε η Ελευσίνα λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως συγκοινωνιακός 
κόμβος στις χερσαίες και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Το 1884 λειτούργησε η 
σιδηροδρομική γραμμή Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου και  το 1893, στις 
25 Ιουλίου, έγιναν τα εγκαίνια της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Δύο 
ακόμα ευνοϊκοί παράγοντες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της 
Ελευσίνας.28 
Καθοριστική για την ανάπτυξη της Ελευσίνας πρέπει να θεωρηθεί 
αναμφισβήτητα η δεκαετία του 1880. Λίγο νωρίτερα, το 1875, είχε ιδρυθεί το 
πρώτο εργοστάσιο, το Σαπωνοποιείο Χαριλάου, μοναδικό στο είδος του στην 
Αττική και ένα από τα λίγα στην Ελλάδα .Ιδρυτές οι Λύσανδρος και 
Εμμανουήλ Χαρίλαος, που είχαν έλθει από το Γαλάτσι της Ρουμανίας. Στην 
Ελευσίνα τους οδήγησε η λειτουργία κάποιων οικιακών βιοτεχνιών 
σαπουνιού. Το προϊόν μεταφερόταν εύκολα με πλοία ως την Πάτρα, τη Σύρο 
και τον Πειραιά. Η βιομηχανική ανάπτυξη συνεχίστηκε με δύο αλευρόμυλους 
και το δεύτερο σαπωνοποιείο το 1891, το σαπωνοποιείο Χατζημελέτη. 
Το ένα δέκατο των κατοίκων της Ελευσίνας, το ένα τρίτο δηλαδή του ενεργού 
πληθυσμού, άφηνε τα χωράφια για να εργασθεί με ημερομίσθιο τριών δρχ. (η 
οκά το σαπούνι κόστιζε 90 λεπτά), που μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικό 
και στα ίδια επίπεδα με τα ημερομίσθια στα εργοστάσια της Αθήνας και του 
Πειραιά.29 
Το 1988 ο Επαμ. Χαρίλαος σε συνεργασία με το Λέοντα Οικονομίδη, από 
τους πρωτεργάτες της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας, ίδρυσε στην 
Ελευσίνα την «Οινοποιητική και Οινοπνευματική Εταιρεία Χαρίλαος και Σία», 
που το 1906 ήταν μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανικές 
μονάδες.To 1906 άλλαξε ονομασία σε «Ελληνική Εταιρεία Οίνων και 
Οινοπνευμάτων –Βότρυς» και το1929 απασχολούσε 250 περίπου 
εργαζόμενους. Έκλεισε το 1986. Παράλληλα με τη βιομηχανική ανάπτυξη 
σημειώθηκε και μια πληθυσμιακή αύξηση. Η αυξημένη κίνηση του λιμανιού και 
οι ανάγκες ίσως για εργατικά χέρια έφεραν στην Ελευσίνα νέους 
κατοίκους30.Στην απογραφή του 1907 οι κάτοικοι της Ελευσίνας ήταν 2370, 
ενώ το 1896 ήταν μόλις 1353.31 
                                                 
[28] ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ζ’ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1999, σελ 110. 
[29] ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1985, ΣΕΛ.87. 
[30] ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, ο.π., ΣΕΛ.90. 
[31] ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, ο.π., ΣΕΛ.86. 
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Το 1902 η «Εταιρεία Χατζηκυριάκου – Ζαχαρίου και Σια» ιδρύει το πρώτο 
ελληνικό εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια παραγωγή 18.000 τόνους. Το 1911 
παίρνει την επίσημη ονομασία Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντου «Ο ΤΙΤΑΝ». Το 
1928 απασχολεί 400 άτομα και στην περίοδο ακμής έφτασαν τα 1300. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 είχε αρχίσει να μορφοποιείται στην 
Ελευσίνα ο πρώτος πυρήνας εργατικής τάξης, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός 
των βιομηχανικών μονάδων δεν είχε αυξηθεί. Εντούτοις, ο πληθυσμός της 
Ελευσίνας αυξανόταν συνεχώς. Οι 2370 κάτοικοι της απογραφής του 1907 
έφτασαν τους 4400 περίπου το 1922.32 
Το 1922, τη χρονιά της μικρασιατικής καταστροφής και μετά την εγκατάσταση 
2000 περίπου προσφύγων στην Ελευσίνα, ιδρύεται το υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο «ΚΡΟΝΟΣ», που άνηκε στην «Ανώνυμη Εταιρεία 
Οινοπνευματοποιίας», λόγω της μεγάλης ζήτησης των προϊόντων της 
εταιρείας, στην παραλία της οδού Κανελλοπούλου. Πρώτη ύλη ήταν τα 
σταφύλια, η μυρωδιά των οποίων έχει χαραχτεί στην μνήμη όσων μεγάλωσαν 
στην περιοχή. Το 1928 είχε 250-300 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και 
αρκετές γυναίκες. Το 1970 είχε γύρω στους 150 εργαζόμενους, τους οποίους 
συνεχώς ελάττωνε, ώσπου έκλεισε το 1986. 33  
 
 

 
Το εργοστάσιο «Κρόνος»34 

 
Το 1925 ιδρύθηκε από το Μενέλαο Σακελαρίου , η πρώτη βιομηχανία 
βερνικοχρωμάτων στην Ελλάδα, με την επωνυμία Χημικό Εργοστάσιο 

                                                 
[32] ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, ο.π., ΣΕΛ.95. 
[33] ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ο.π., ΣΕΛ. 113. 
[34] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 
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Χρωμάτων και Βερνικιών «ΙΡΙΣ –Μενέλαος Σακελαρίου και Σια» με πρώτη 
ύλη το ρετσίνι. Περίοδος ακμής του το 1950 . Έκλεισε λίγο πριν το 1970. 
Τα χρόνια της «επιφανειακής ευημερίας» εμφανίζονται τα πρώτα κρούσματα 
ρύπανσης. Η θάλασσα ρυπαίνεται από πετρέλαιο, που τα πλοία ξεφόρτωναν 
για την τροφοδοσία των εργοστασίων. Το πρόβλημα επισημαίνει με ψήφισμά 
του το κοινοτικό συμβούλιο στις 28/6/1938 ζητώντας από την κυβέρνηση να 
πάρει μέτρα. Συνέχεια στο ψήφισμα δεν υπήρξε. Η ρύπανση της πόλης είχε 
αρχίσει. 

 
Σύγχρονη εικόνα της Ελευσίνας35 

 
Η ανάπτυξη αυτή συνεχίζεται μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη 
γερμανική κατοχή, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά εργοστάσια έκλεισαν 
και άλλα επιτάχθηκαν στον κατακτητή. Μετά την απελευθέρωση άρχισαν σιγά-
σιγά να λειτουργούν όλα κανονικά. Ήδη η ίδρυση των εργοστασίων Τιτάν, 
Βότρυς και Κρόνος είχαν βάλει τη βάση για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την 
ενίσχυση της οικονομίας της Ελευσίνας και της Ελλάδας γενικότερα.36  
Από το 1950 και μετά άρχισε η αλματώδης βιομηχανική ανάπτυξη. Το 1953 
αρχίζει η λειτουργία της Χαλυβουργικής Α.Ε. με 600 περίπου εργαζόμενους 
και στην δεκαετία του 1970 έφτασε τους 2700. 
Το 1955 ιδρύεται η «Ελαιουργική-Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση 
Ελαιοπαραγωγών Ελλάδος». Το πρώτο εργοστάσιο λειτούργησε στην 
παραλία, εκεί όπου λειτουργούσε το σαπωνοποιείο Χατζημελέτη. 
Στη δεκαετία 1960 ιδρύθηκαν μικρές μονάδες, όπως το Παγοποιείο 
Γαστουνιώτη, η ΕΒΠΑ, η ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ, τα ναυπηγεία Σάββα. Την ίδια περίοδο 
ιδρύονται, στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, τα διυλιστήρια 
Ασπροπύργου, δίπλα τους η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, η βιομηχανία ΧΑΛΥΨ και τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. 
Το 1969 αρχίζουν τη λειτουργία τους τα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μέχρι το  

                                                 
[35] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 
[36] ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ο.π., ΣΕΛ. 118. 
[37] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ, Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΜΟΝΑΧΟΛΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1982, ΣΕΛ 286. 
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1975 απασχολούσε περίπου 300 άτομα. Κατόπιν έρχεται στην ιδιοκτησία του 
Ελληνικού δημοσίου. Το 1992 ιδιωτικοποιείται πάλι. 
Το 1975 έρχεται να προστεθεί η ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. καταλαμβάνοντας χώρο 
1800 στρεμμάτων. Μέχρι το 1981 οι βιομηχανίες στο Θριάσιο Πεδίο έχουν 
φτάσει τις 700 περίπου και όλα αυτά χωρίς σωστό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα 
την καταστροφή του περιβάλλοντος καθώς και αρκετών αρχαιολογικών 
μνημείων της πόλης.37  
Τότε έχουμε την απαγόρευση ίδρυσης νέων βιομηχανιών στην Αττική, καθώς 
και την επέκταση των υφισταμένων, με το Π.Δ.791/81, ενώ η αναθεώρησή του 
με το Π.Δ.84/84 χαρακτηρίζει περιοχές του Θριασίου κατάλληλες για ίδρυση 
βιομηχανιών και απαγορεύει τις επεκτάσεις. 
Η εφαρμογή όμως της τακτικής των παρεκκλίσεων είχε ως αποτέλεσμα να 
μην ισχύσει κανένας περιορισμός. Με την  τακτική αυτή μεθοδεύτηκαν έτσι οι 
πολλαπλές υπερβάσεις του Π.Δ.84/84, που έθετε κάποιους φραγμούς στην 
ίδρυση ρυπογόνων βιομηχανιών στην Αττική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι αυτό της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ, η οποία με βάση την πράξη 43/13-3-87 
του Υπουργικού Συμβουλίου εξασφάλισε άδεια εγκατάστασης 8 νέων 
μονάδων.38 
Όσον αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων, το 1966 έχουμε την καταγγελία 
της Κοσμητείας Εθνικού Τοπίου και Πόλεων για την καταστροφή του 
αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας. Αποσπασματικά αναφέρει: «Το Ιερόν 
της Ελευσίνας και η πέριξ αυτού περιοχή έχουν μεταβληθεί εις αληθή κόλασιν 
εκ της γειτνιάσεως των αδηφάγων εργοστασίων και, όλως ιδιαιτέρως, του 
εργοστασίου τσιμέντων το οποίον, εκτός της πρωτοφανούς και ανηλεούς 
καταστροφής του τοπίου, της εξαφανίσεως πολυτιμοτάτων ερειπίων  και 
μνημείων της αρχαιότητας (παλαιότερον του θεάτρου του επί του σταδίου 
κ.λ.π. προ τινών δε ετών σπηλαίου του Πανός, όπερ  ανετινάχθη, τμήματος 
των τειχών της Ελευσινιακής ακροπόλεως και πολλών άλλων, μέχρι και του 
Ενετικού πύργου, όστις αποτελεί και αυτός μνημείον μιας εποχής της ιστορίας 
μας), ερεύγεται συνεχώς δια των καπνοδόχων του καπνούς περιέχοντας κόνιν 
τσιμέντου , η οποία, αφ’ενός μεν επικάθηται επί των μαρμάρων και των άλλων 
ερειπίων του αμέσως γειτνιάζοντος ιερού και συντελεί εις την καταστροφήν των 
όσων εσεβάσθησαν οι αιώνες και απεκάλυψεν η αρχαιολογική σκαπάνη 
μνημείων, το δε εισπνέεται υπό των κατοίκων και υπονομεύει την υγείαν 
αυτών, ιδίως δε αυτών οι οποίοι κατοικούν εις τον κακώς ανεγερθέντα εις το 
σημείον εκείνο, οικισμόν.»39 
Οι ενέργειες αυτές έμειναν χωρίς αποτέλεσμα και η κατάσταση επιδεινώθηκε 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967. Προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ελευσίνας , χωρίς να εισακουστούν όμως. Οι προσπάθειες 
συνεχίστηκαν εντονότερες, κυρίως από το 1975, το κακό όμως είχε 
συντελεστεί. Το Θριάσιο Πεδίο είχε πια μεταβληθεί σε απέραντο συγκρότημα 
εργοστασίων και η θάλασσα της Ελευσίνας σε βούρκο. 
 
 
 
                                                 
 
[38] ΠΟΓΚΑ ΝΕΣΤΩΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ», 
ΤΕΥΧΟΣ 18Ο, ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2005, ΣΕΛ.7. 
[39] ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ο.π., ΣΕΛ.119-120. 
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Αρχαιότητες και βιομηχανία στον ίδιο χώρο40 

 
 
Το 1980 ο Δήμος της Ελευσίνας απηήθυνε έκκληση προς τους διεθνείς 
οργανισμούς για τη σωτηρία της πόλης από τη βιομηχανική ρύπανση και 
παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για τις συνέπειες στον πληθυσμό: η αύξηση 
της νοσηρότητας και της θνησιμότητας ήταν κατά 50% ανώτερη από την 
αντίστοιχη της Αθήνας, οι αναπνευστικές παθήσεις ήταν διπλάσιες στους 
ενήλικους και επταπλάσιες στα παιδιά σε σύγκριση με αγροτικές περιοχές της 
Ελλάδας. Είχαν σημειωθεί επίσης ανεξήγητες αποβολές καθ’ όλα υγειών 
γυναικών και διπλασιασμός τερατόμορφων βρεφών τη δεκαετία 1970-1980.41  
Αναμφίβολα, οι πολίτες της Ελευσίνας έχουν εξελιχθεί σε βασικούς 
πρωταγωνιστές της περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής και 
προσπαθούν με δυναμισμό να αποτρέψουν τη συνεχή υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής τους. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι βιομηχανίες ως 
«αντισταθμιστικό όφελος» συνεχώς μειώνονται και δεν αποζημιώνουν πλέον 
τους κατοίκους για τη διαρκή συρρίκνωση του ζωτικού χώρου της ήδη 
δύσκολης καθημερινότητάς τους. 
Οι προσπάθειες των επισήμων φορέων, παρόλη την ισχυροποίηση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προσκρούουν σε μια παγιωμένη στάση των 
βιομηχανιών του Θριασίου , οι οποίες εξακολουθούν να υπερασπίζονται τα 
κέρδη τους σε κόστος του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 
περιοχής. Τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν υιοθετήσει 
ορισμένες εξ αυτών, όπως αντιρρυπαντική τεχνολογία ή βιολογικοί 
καθαρισμοί, δεν αρκούν να αποτρέψουν τη ρύπανση, καθώς δεν εντάσσονται 
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής μέριμνας, δεν τηρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές και αφορούν την έξωθεν καλή μαρτυρία.  
Με τη δεδομένη κατάσταση το πρόβλημα, αν δεν διογκώνεται, σαφέστατα 
διαιωνίζεται και οι προοπτικές επίλυσής του δεν είναι αισιόδοξες, καθώς η 
περιβαλλοντική υποβάθμιση καθίσταται μη αναστρέψιμη.42   

                                                 
[40] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 
[41] ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, ο.π., ΣΕΛ.130-131. 
[42] ΠΟΓΚΑ ΝΕΣΤΩΡΙΑ, ο.π., ΣΕΛ. 8. 
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Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 
«Γι’ αυτήν την πόλη δεν κάνουμε όλοι τα ίδια όνειρα! Πάντα φοβόμαστε 
αυτούς που με αβασάνιστη ευκολία «υιοθετούσαν ανεπιφύλακτα» τα «δικά» 
μας. Το δικό μας όνειρο έζησε δώδεκα περίπου χρόνια!  
Το ΙΡΙΣ, ο ΚΡΟΝΟΣ και οι δύο ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ έζησαν μέσα μας σαν 
ιστορικό τμήμα της πόλης, σαν βιομηχανικά μνημεία του πολυτάραχου 
βιομηχανικού παρελθόντος της πόλης μας, ως τόπος όπου διασώζονταν 
μνήμες και μαρτυρίες για τις συνθήκες ζωής και δουλειάς της εργατικής τάξης 
της πόλης και ταυτόχρονα ως μελλοντικοί ενιαίοι χώροι, ζωντανοί, 
λειτουργικοί, προσπελάσιμοι, ικανοί να στεγάσουν νέες χρήσεις, ανάγκες και 
δραστηριότητες του πολιτισμού, της αναψυχής, της εκπαίδευσης, του 
αθλητισμού, της διασκέδασης ώστε η Ελευσίνα να διαβεί το κατώφλι του 21ου 
αιώνα λιγότερο μίζερη και παρακατιανή. 
Ένα εκτεταμένο στεγαστικό πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, 
το οποίο «συνελήφθη» το 1989 και υλοποιείται σήμερα, σαρώνει τη 
βιομηχανική ιστορία της πόλης και σκορπάει ερείπια! Ως λείψανα μεμονωμένα 
και ασύνδετα θα φαντάζουν στις επόμενες γενιές τα λιγοστά κτίρια που 
διασώζονται : η καμινάδα και δύο ακόμη κτίρια του ΙΡΙΣ, τα γραφεία και το 
θυρωρείο της παλαιάς ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, το κτίριο διοίκησης, το διυλιστήριο και 
δύο θολωτές δεξαμενές από μπετόν του ΚΡΟΝΟΥ, ενώ η μεταγενέστερη 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ υπάρχει πλέον μόνο στο φωτογραφικό αρχείο όσων 
πρόλαβαν… 
Προβάλλεται από το νομάρχη ως επιτυχία η εφαρμογή του προγράμματος και 
ως η μόνη ρεαλιστική λύση για την διάσωση μερικών κτιρίων, τα οποία 
εικάζεται ότι θα παραχωρηθούν από τον ΟΕΚ για κοινωφελείς χρήσεις και 
λειτουργίες χωρίς αυτό να έχει διευκρινιστεί. Ωστόσο, χάθηκαν πολλές 
ευκαιρίες στο παρελθόν για την απόκτηση των χώρων γιατί ουδέποτε 
ασκήθηκε συγκροτημένη δημοτική πολιτική, ούτε υπήρξε διεκδικητικό πνεύμα, 
ούτε ενεργοποιήθηκαν πολεοδομικά εργαλεία, ούτε χρηματοδοτήθηκε 
οποιαδήποτε μελέτη για την μελλοντική ένταξη στις λειτουργίες της πόλης των 
ανενεργών εργοστασίων, ώστε με «λογισμό και όνειρο» να εντάσσονται 
σταδιακά οι χώροι στον ιστό της πόλης.»43 
 
Ιστορική αναδρομή  
28-3-1988 Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας επί δημαρχίας Π. Παπαπέτρου με 
εισηγητή τον ίδιο το δήμαρχο «…πάγια διεκδίκηση του δήμου και των 
κατοίκων της πόλης ήταν και είναι ο χώρος που καταλαμβάνεται από τα 
ανενεργά εργοστάσια ΙΡΙΣ- ΚΡΟΝΟΣ να αποδοθεί στον δήμο προκειμένου να 
χωροθετηθούν εκεί πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες …κινδυνεύουμε 
να αποστερήσουμε την πόλη από ένα σημαντικό και ίσως μοναδικό ελεύθερο 
χώρο ο οποίος είναι απόλυτα αναγκαίος αφού η πόλη στερείται ελεύθερων και 
κοινόχρηστων χώρων». Και αυτή η απόφαση ήταν ομόφωνη.  
Ακολουθούν το 1990 δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ελευσίνας που αναστέλλει τις 
οικοδομικές άδειες στα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα ΙΡΙΣ- ΚΡΟΝΟΣ. 
 

                                                 
43  ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡ., εφημερίδα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», Νοέμβρης 1997, 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ», ΤΕΥΧΟΣ 14ο, ΣΕΛ. 29. 
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26-8-1991 Το Δ.Σ. Ελευσίνας καταγγέλλει την τροποποίηση του υπουργού Σ. 
Μάνου για την περιοχή ΙΡΙΣ- ΚΡΟΝΟΣ. Σ’ αυτήν την συνεδρίαση ο δημοτικός 
σύμβουλος Γ. Αμπατζογλου αναφέρει «…Τι πρόθεση έχει το υπουργείο π.χ. 
για τη δημιουργία βιομηχανικού μουσείου στον ΚΡΟΝΟ;» και ο Π. Λαζάρου 
δεν ξεχνά «…Δεν πρέπει να ανασταλεί το αίτημά μας για ανέγερση εργατικών 
κατοικιών». 
Ακολουθούν τρεις συνεδριάσεις από το 1991 έως το 1996 με αναστολή εκ 
νέου των οικοδομικών αδειών και αναθέσεις μελετών για το χώρο. 
 
22-4-1992 Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ391/22-4-1992) 
δημοσιεύεται η απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Αχιλλέα Καραμανλή για 
έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Ελευσίνας που 
σημειώνει ξεκάθαρα : «δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, πράσινου και 
αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή ανάπλασης (ΙΡΙΣ, ΚΡΟΝΟΣ, 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ κ.λ.π.) και στο χώρο που θα προκύψει από την μεταφορά της 
σιδηροδρομικής γραμμής». 
 
Οκτώβρης 1994 Στο εκλογικό πρόγραμμα της «ανθρώπινης Ελευσίνας», 
δημοτικού συνδυασμού με επικεφαλή τον Γ. Αμπατζόγλου αναφέρεται : «στην 
περιοχή ΚΡΟΝΟΣ-ΙΡΙΣ να αναπτυχθούν ειδικές κοινωφελείς χρήσεις με 
διατήρηση του μουσειακού βιομηχανικού εξοπλισμού». 
 
25-11-2003 Το Δ.Σ. Ελευσίνας με την 328/03 απόφασή του στη σελίδα 14 
προτείνει «…Προτείνεται η κατάργηση εφαρμογής του άρθρου 13, για 
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή ΙΡΙΣ-
ΚΡΟΝΟΣ (όπως ορίζεται στο ισχύον Γ.Π.Σ.)…». 
 
28-6-2004 Το Δ.Σ. Ελευσίνας προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να χαρακτηρίσει τον 
ΚΡΟΝΟ σαν περιοχή Πολεοδομικού  Κέντρου. Η πρόταση δεν περνάει αφού 
σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι δύο σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν το 
εγκρίνουν. Το θέμα τελικά αναβάλλεται. 
 
Η τελική πρόταση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας προς το 
ΥΠΕΧΩΔΕ για την περιοχή ΚΡΟΝΟΣ-ΙΡΙΣ είναι «Πολεοδομικό Κέντρο», βάση 
του άρθρου 15 του Ν.2508/97. Δίνεται έμφαση στις χρήσεις αναψυχής και 
πολιτισμού, εξαιρουμένων των χρήσεων : πολυκαταστημάτων, υπεραγορών, 
διοίκησης, ξενοδοχείων και ξενώνων πάνω από 100 κλίνες, κέντρων 
διασκέδασης και αναψυχής, επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, 
πρατηρίων βενζίνης, αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων μέσων 
μαζικής μεταφοράς.44  
 
Επιπλέον, σύμφωνα με επιστολή του αρχιτέκτονα Ν. Καλογερά στην 
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22-2-2005, με αφορμή άρθρο της για την Ελευσίνα: 
«Η πρόταση τα κτίρια του ΚΡΟΝΟΥ να γίνουν βιομηχανικό μουσείο είναι πολύ 
εύστοχη, όχι μόνο για την διατήρηση του εκλεκτιστικού κτιρίου, αλλά και για τα 
άλλα κτίρια που περιλαμβάνει το συγκρότημα, σχεδιασμένα από τον πολιτικό 
μηχανικό και καθηγητή του Ε.Μ.Π. Παύλο Σαντορίνη το 1923. Τα κτίρια αυτά 
αποτελούν μοναδικά επιτεύγματα πρώιμων κατασκευών από οπλισμένο 

                                                 
44 ΤΣΟΠΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ», ΤΕΥΧΟΣ 15, ΣΕΛ. 6-7. 
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σκυρόδεμα διεθνώς γιατί για πρώτη φορά η στήριξη θόλων, τρούλων και 
δεξαμενών πραγματοποιείται με μυκητοειδή υποστυλώματα…» 
Επίσης, η διεθνής επιτροπή για τη διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς 
(ΤΙCCIH) έχει απευθύνει έκκληση (Σεπτέμβριος 2005) προς το σύνολο των 
αρμοδίων του ελληνικού κράτους για την διάσωση και αγορά της παλαιάς 
βιομηχανίας ΚΡΟΝΟΣ. 
Τέλος, το ελληνικό κράτος και οι κρατούντες όλων των βαθμών (δήμος, 
υπουργεία, αρμόδιοι οργανισμοί) έχουν άλλη άποψη: προέχει η προστασία 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του ατομικού συμφέροντος, ο ΚΡΟΝΟΣ είναι 
ιδιωτικός και το δημόσιο δεν έχει κεφάλαια για απαλλοτριώσεις.45  
 
Πρόταση στο δήμο Ελευσίνας για αξιοποίηση του χώρου του ανενεργού 
εργοστασίου οινοπνεύματος ΚΡΟΝΟΣ με σκοπό τη δημιουργία μιας 
Πολεοδομικής Ενότητας που να περιλαμβάνει δημόσιους χώρους ανάμεικτων 
δραστηριοτήτων (πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, εργαστηριακών, 
ψυχαγωγικών, εμπορικών) καθώς και τη χωροθέτηση οικιστικού συνόλου για 
την προσωρινή διαμονή 150 περίπου ατόμων έχει γίνει από ομάδα φοιτητών 
στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας στην αρχιτεκτονική σχολή Ε.Μ.Π. το 
2004. Χρήση του χώρου αποδίδεται στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, ενώ 
προτείνεται χώρος φιλοξενίας για την έλευση κόσμου με τον οποίο μπορούν 
να δημιουργηθούν συνεργασίες σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και 
πειραματικές δράσεις.46 
 

 

 
το κτίριο της διοίκησης από την οδό Κανελλοπούλου

                                                 
45 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ», ΤΕΥΧΟΣ 19ο, ΣΕΛ. 18. 
46 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΟΣΙΜΟΝ ΥΔΩΡ», ΤΕΥΧΟΣ 14ο, ΣΕΛ. 10. 
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Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΠΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ «ΚΡΟΝΟ» 
 
Στις αρχές Φεβρουαρίου 1929 ξέσπασε απεργία στα μεταλλεία Λαυρίου, που 
αποτελούσε επί εβδομάδες ένα από τα κύρια θέματα της ειδησιογραφίας των 
Αθηναϊκών εφημερίδων. Μέχρι τότε όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις 
κρατούσαν ελάχιστα εικοσιτετράωρα και λύνονταν χωρίς αποτέλεσμα. Τότε 
ήταν που οι υποστηρικτές της απεργιακής κίνησης στην Ελευσίνα πλήθυναν, 
όσο κι αν ήξεραν ότι παρόμοιες κινήσεις στο παρελθόν είχαν αντιμετωπιστεί 
με σκληρότητα. Οι απεργοί της Σύρου το 1879, οι μεταλλωρύχοι του Λαυρίου 
το 1896, το 1906, το 1919 και το 1921 δεν είχαν κατορθώσει σχεδόν τίποτα. 
Σε αποτυχία εξ άλλου είχε καταλήξει και η μεγάλη πανεργατική απεργία του 
1925. 
Στις 16 Φεβρουαρίου 1929 η «Ένωσις Τεχνιτών –Εργατών Τσιμέντων 
Ελευσίνος» υπέβαλε στους εργοδότες και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
υπόμνημα, με το οποίο ζητούσε αύξηση του ημερομισθίου κατά 40%,47 
εφαρμογή του οκταώρου, αναγνώριση του σωματείου και τακτική πληρωμή 
κάθε εβδομάδα, και δήλωνε ότι οι εργάτες ήταν αποφασισμένοι να 
απεργήσουν σε περίπτωση που οι εργοστασιάρχες δεν θα ικανοποιούσαν τα 
αιτήματά τους. Δύο μέρες αργότερα στάλθηκαν διακόσιοι χωροφύλακες στην 
Ελευσίνα για να προλάβουν επεισόδια, ενώ οι εταιρείες «Τιτάν» και «Βότρυς» 
απέλυσαν εργάτες που θεωρούνταν ότι είχαν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του 
σωματείου. 
Στις 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση, στην οποία 
έλαβαν μέρος εξακόσιοι εργάτες, ενώ ένοπλες περιπολίες χωροφυλακής 
βρίσκονταν στο χώρο των εργοστασίων και σε άλλα σημεία της πόλης. 
Προσπάθειες για συμβιβαστική λύση, που κατέβαλε κυρίως η «Εταιρεία 
Οινοπνευματοποιίας», η οποία αποδεχόταν ορισμένα μόνο αιτήματα, 
απέτυχαν και αντιπροσωπεία των εργατών στις 25 Φεβρουαρίου έφυγε για 
την Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό του πολιτικού γραφείου του 
Βενιζέλου και επανέλαβε την απόφαση για απεργία αν δε δοθεί ικανοποιητική 
λύση σε όλα τα σημεία του υπομνήματος. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να 
πείσει τους εργάτες να ξαναγυρίσουν στα εργοστάσια δεν καρποφόρησε, 
έστω και αν συνοδευόταν με τη δήλωση ότι θα καταβληθεί φροντίδα για την 
ικανοποίησή τους, και η απεργιακή ζύμωση συνεχίστηκε ως την 1η Μαρτίου, 
όταν νέα συνέλευση, με τη συμμετοχή οκτακοσίων εργατών, αποφάσισε 
κάθοδο σε απεργία αν αποτύγχαναν οι διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. 
Ανασταλτική για την απεργία ήταν η πρωτοβουλία του εργοστασίου 
«ΚΡΟΝΟΣ» να εφαρμόσει το οκτάωρο για ορισμένες μόνο κατηγορίες 
εργατών, που δημιουργούσε ελπίδες για αποδοχή των αιτημάτων στο σύνολό 
τους και από άλλες εταιρείες. Στις 4 Μαρτίου οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και εργοστασιαρχών φάνηκε ότι είχαν φτάσει 
σε αδιέξοδο, ενώ η διεύθυνση του «ΚΡΟΝΟΥ» δήλωνε ότι «θα εδέχετο τα 
                                                 
47 Από έμμεσες πληροφορίες προκύπτει ότι το 1925-1930 το μέσο ανδρικό ημερομίσθιο για τους 
ειδικευμένους εργάτες κυμαινόταν γύρω στις 60-80 δρχ., ενώ για τις γυναίκες στις 22-29 δρχ.  
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αιτήματα των εργατών εάν εγένοντο ταύτα δεκτά και από τας άλλας 
επιχειρήσεις». Έτσι, στις 5 Μαρτίου, νέα γενική συνέλευση κήρυξε την 
απεργία. 
Το σύνολο των απεργών ξεπερνούσε τις δύο χιλιάδες. Συγκεκριμένα είχαν 
απεργήσει 400 εργάτες του «Τιτάνος», 350 της Εταιρείας «Βότρυς», 280 του 
εργοστασίου «Κρόνος», 250 του εργοστασίου Βαμβακελαιουργίας και 
Σαπωνοποιείας, καθώς και οι εργάτες Νεφτοποιίας, Κεραμοποιίας και 70 
φορτοεκφορτωτές. 
Σύμφωνα με την ειδησιογραφία των συντηρητικών εφημερίδων «ο 
υποδιοικητής Χωροφυλακής Ελευσίνος [Μεγαρίδος] μοίραρχος 
Παπαγρηγοράκης, πληροφορηθείς την κήρυξιν της απεργίας έλαβεν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα προς τήρησιν της τάξεως αφ’ ενός και προστασίαν των 
απεργοσπαστών, οίτινες κατά τους υπολογισμούς του θα ήταν αρκετοί. Προς 
τούτο κατένειμε μέρος της δυνάμεώς του εις τα διάφορα εργοστάσια, το δε 
υπόλοιπον παρέλαβεν ο ίδιος και περιεπόλει εις τα κέντρα».  
Στο εργοστάσιο «ΚΡΟΝΟΣ» βρισκόνταν μια ομάδα εργατών της νυκτερινής 
βάρδιας, που κατά τις εφημερίδες «Ριζοσπάστης» και «Ελεύθερον Βήμα» δεν 
είχε εγκαίρως ενημερωθεί για την απεργία, ενώ κατά την «Καθημερινή» ήταν 
απεργοσπάστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Καθημερινής» και του 
«Ελεύθερου Βήματος» η φρούρηση του «Κρόνου» «είχεν ανατεθεί εις τον 
ανθυπομοίραρχον Δημ. Κικιρήν, έχοντα υπό τας διαταγάς του απόσπασμα εκ 
δεκατεσσάρων χωροφυλάκων και ενός υπενωμοτάρχου. Το απόσπασμα 
περιεπόλει εις μίαν στενήν οδόν μεταξύ του περιβόλου του εργοστασίου και 
της παραλίας, ίνα δύναται να προστατεύσει αποτελεσματικώς τους εργάτας εν 
περιπτώσει επιθέσεως των απεργών. Μόλις εγνώσθη ότι εις το εργοστάσιον 
«Κρόνος» ειργάζοντο απεργοσπάσται, ομάς εξ υπερεπτακοσίων απεργών 
κατηυθύνθη προς το εργοστάσιον, ίνα παρεμποδίσει την συνέχισιν της 
εργασίας». 
Τρία μέλη της διοίκησης του Σωματείου (Γαβριήλ Σωτήρης, Μύρων Γκέκας και 
Ατσιδάκος) που βρίσκονταν επικεφαλείς των απεργών συνελήφθησαν και οι 
υπόλοιποι προχώρησαν προς την είσοδο του εργοστασίου, ενώ ο Κικιρής, 
προσπαθώντας να τους εμποδίσει, «προτείνων το περίστροφον εκραύγασεν: 
Άλτ! Μη προχωρείτε διότι πυροβολώ». 
Η απόφαση των εργατών να προχωρήσουν και η παρεμπόδισή τους από τη 
χωροφυλακή προκάλεσε έξαψη των πνευμάτων και από τις δύο πλευρές. Ο 
Κικιρής έδωσε το παράγγελμα «πυρ» και αμέσως οι χωροφύλακες 
«υψώσαντες τα όπλα επυροβόλησαν εις τον αέρα προς εκφοβισμόν. Ο 
ανθυπομοίραρχος όμως, παρασυρόμενος υπό της ταραχής του, ήρχισεν 
πυροβολών με το περίστροφόν του κατά των απεργών. Δύο εργάται πληγέντες 
εκ των σφαιρών, εκυλίσθησαν κατά γης. Οι απεργοί, αντί να υποχωρήσουν, 
εξεριθισθέντες εκ των πυροβολισμών, ώρμησαν απειλητικότεροι κατά του 
περιβόλου κραυγάζοντες: «Κάτω οι δολοφόνοι, Κάτω η Κυβέρνησις, Ζήτω η 
απεργία». Ο ανθυπομοίραρχος έδωκε τότε δεύτερον  παράγγελμα «πυρ» και 
οι χωροφύλακες έρριψαν δύο ομοβροντίας εναντίον των απεργών, τινάς των 
οποίων εύρον οι σφαίραι. Κατόπιν δε αναστρέψαντες τα όπλα ήρχισαν να 
διαλύουν με τους υποκόπανους τους απεργούς», που διαλύθηκαν «εν μέσω 
αλαλαγμού, θρήνων, ύβρεων και ολοφυρμού των γυναικοπαίδων». 
Στη σύγκρουση αυτή, που δεν κράτησε παρά ελάχιστα λεπτά, έπεσε νεκρός ο 
εικοσιοκτάχρονος εργάτης Δημήτρης Ν. Μιχαήλος από τραύμα «διαμπερές 
της καρδίας και άνω κοίλης φλεβός» κατά την πιστοποίηση του γιατρού Αντ. 
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Αλετρά. Σοβαρά επίσης τραυματίσθηκε και ο Αναστάσιος Πέπας από την 
Μάνδρα, καθώς και άλλοι έξι εργάτες και μία γυναίκα από τον προσφυγικό 
συνοικισμό. 
Οι κάτοικοι της Ελευσίνας πανικόβλητοι και οργισμένοι κλείσθηκαν στα σπίτια 
τους, ενώ με ειδική αμαξοστοιχία έφθαναν στην πόλη 120 άνδρες της Σχολής 
Χωροφυλακής και ένας λόχος πεζικού. Λίγες ώρες αργότερα ένα 
ογκωδέστατο συλλαλητήριο σχηματίσθηκε για να εγκρίνει ψήφισμα, με το 
οποίο ζητούσε την άμεση σύλληψη και τιμωρία των υπευθύνων αστυνομικών 
οργάνων και ιδίως του ανθυπομοίραρχου, την καταβολή αποζημίωσης στις 
οικογένειες των θυμάτων και την άμεση αποδοχή των αιτημάτων των 
απεργών. 
Την επομένη, η χωροφυλακή απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις και τη χρήση 
οινοπνευματωδών ποτών στην Ελευσίνα, και την ίδια μέρα συνέλαβε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εργατών-Τεχνιτών και την τριμελή 
επιτροπή της απεργίας τη στιγμή που κηδευόταν ο Μιχαήλος. 
Το εργατικό κίνημα της Ελευσίνας εκφυλίσθηκε τα αμέσως επόμενα χρόνια, 
καθώς τα ηγετικά του στελέχη αναγκάσθηκαν να σιωπήσουν ή να 
αυτοεξορισθούν.48 

                                                 
[43] ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, ο.π., ΣΕΛ. 99-104. 
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 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
  
 
Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης 
Η βιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα και 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής περίοδος κατά την οποία 
συνέβη. Μιλώντας για μια χώρα που διευρύνει συνεχώς τα εδαφικά της όρια, 
επί έναν ολόκληρο αιώνα, με διαδοχικές προσαρτήσεις και που μόλις στα 
μέσα του 19ου αιώνα πέρασε το κατώφλι της υπανάπτυξης, είναι 
παρακινδυνευμένο να γενικεύει κανείς σε τέτοιο σημείο, ώστε να προτείνει μια 
περιοδολόγηση της εξέλιξης της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της.1 

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο Β. Παναγιωτόπουλος στα πλαίσια της 
συνδιάσκεψης της Association des Ếtudes du Sud−Est Européen ( Αμβούργο 
1976) υποστήριξε ότι « το να μιλά κανείς για βιομηχανική επανάσταση στην 
Ελλάδα (…) θα ήταν δείγμα απλοϊκού ιστορικού οπτιμισμού», δέχτηκε όμως 
ότι μόνο μια ευρύτατη εκδοχή του όρου, που θα υποδήλωνε «ένα ορισμένο 
επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού και την εμφάνιση νέων παραγωγικών 
σχέσεων» μπορεί να ισχύει για την περιοχή αυτή τον 19ο αιώνα.49 
Στην Ελλάδα, «οι δομικές αλλαγές στην βιομηχανία, στην κοινωνία και στις 
νοοτροπίες» που συντελούν στον όρο «βιομηχανική ανάπτυξη»50  ξεκίνησαν 
σποραδικά και με άτακτο τρόπο και χρειάστηκαν πάνω από έναν αιώνα 
ώσπου να συντονιστούν, να «πυκνώσουν» και να επιταχύνουν έτσι σημαντικά 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Παρατηρώντας τις μεταβολές ορισμένων παραμέτρων της διαδικασίας 
εκβιομηχάνισης, δηλαδή του αριθμού των βιομηχανικών καταστημάτων, της 
συνολικής ιπποδύναμης και του αριθμού των απασχολούμενων εργατών, αν 
και δεν πρέπει να αποδοθεί απόλυτη αξία στους αριθμούς αυτούς, καθώς η 
ποιότητα του τεκμηριωτικού υλικού  στο οποίο βασίζονται είναι αμφίβολη, 
μπορούμε να χαράξουμε τις γενικές γραμμές της βιομηχανικής κίνησης. Οι 
εγκαταστάσεις των βιομηχανικών αυτών καταστημάτων, λοιπόν, μπορούν να 
μας δώσουν ένα πιστό δείκτη του συνόλου της βιομηχανικής κίνησης: Οι 
απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα συμπίπτουν με την εισαγωγή της 
ατμομηχανής. Σε μία χώρα που δεν γνώρισε ούτε την «πρωτοεκβιομηχάνιση»  
ούτε ένα πρώτο στάδιο  γενικευμένης ανάπτυξης των μεγάλων χειροκίνητων 
εργοστασίων (με εξαίρεση της Ερμούπολης), η πρώτη μαζική μετακίνηση 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, από τον αγροτικό στον βιομηχανικό 
τομέα (με την ευρεία έννοια του όρου) εκδηλώνεται κατά τη δεκαετία του 1870, 
με τη δημιουργία, μέσα σε λίγα χρόνια, εκατό περίπου εργοστασίων που 
λειτουργούν με τη δύναμη του ατμού. 51 
Η περίοδος αυτή διαρκεί τριάντα χρόνια περίπου και χωρίζεται σε τρείς 
υποπεριόδους: απογείωση, επιβράδυνση-κρίση και ανάκαμψη-επιτάχυνση. 
Η πρώτη περίοδος, εκείνη της απογείωσης, αρχίζει γύρω στα 1868-69 και 
εκτείνεται ως τα μέσα της δεκαετίας του 1870.Η ένταση της βιομηχανικής  

                                                 
[1] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ 
19Ο ΑΙΩΝΑ , ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1986, 
ΣΕΛ.115 
[2] Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ , ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ, ΘΕΜΕΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ 1980, ΣΕΛ. 218-219. 
[3] T. ASHTON, THE INDUSTRIAL REVOLUTION, 1760-1830, ΟΞΦΟΡΔΗ 1980, ΣΕΛ. 2 
[4] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.109-112. 
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κίνησης κατά την περίοδο αυτή φτάνει στο απόγειό της στα χρόνια 1871-73. Η 
επόμενη περίοδος εκτείνεται μέχρι το 1887-89 και εμπεριέχει δύο φάσεις. Ως 
τα 1883-84 ο ρυθμός επέκτασης της βιομηχανίας επιβραδύνεται, αλλά 
παρατηρείται ανάπτυξη εντατική: δημιουργούνται λιγότερες νέες μονάδες  
απ’ότι στην προηγούμενη περίοδο, αλλά τα υπάρχοντα εργοστάσια αυξάνουν 
το δυναμικό τους. Η τάση αυτή ανακόπτεται κατά τη δεύτερη φάση, στα μέσα 
της δεκαετίας του 1880, φάση κρίσης και καθολικής κάμψης της βιομηχανικής 
κίνησης. Τέλος, η τρίτη περίοδος αρχίζει προς το τέλος της δεκαετίας του 
1880. Η ανάκαμψη ανακόπτεται προσωρινά στα μέσα της επόμενης δεκαετίας 
και έπειτα επιταχύνεται προς το τέλος  του αιώνα.52 
 
Η εκκίνηση της διαδικασίας εκβιομηχάνισης  
Μιλώντας για την εκκίνηση της διαδικασίας της απογείωσης, αυτό που 
εντυπωσιάζει τον ερευνητή με την πρώτη ματιά, είναι η έκταση, με τη 
γεωγραφική και οικονομική έννοια, που παίρνει η βιομηχανική κίνηση μέσα σε 
ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εγκαταστάσεις που μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν «βιομηχανικές» προς το τέλος της δεκαετίας του 1860 δεν 
ξεπερνούν τις 30 ενώ το 1875 είναι περίπου 150. Έτσι μεταξύ 1868 και 1875, 
δημιουργούνται κατά μέσο όρο 10 νέα μηχανικά εργοστάσια το χρόνο. Για να 
έχουμε ένα μέτρο του εξαιρετικού χαρακτήρα της περιόδου, ας σημειώσουμε, 
προτρέχοντας λίγο, ότι ο ρυθμός ίδρυσης νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
δεν είναι πλέον παρά μόνο 3 έως 4 το χρόνο. Αν σταθούμε στο χάρτη της 
βιομηχανίας, παρατηρούμε ότι η διαχωριστική γραμμή που ξεχωρίζει τις 
παράλιες πόλεις από τις πόλεις της ενδοχώρας. Φαίνεται έτσι η σημασία των 
θαλάσσιων οδών επικοινωνίας στην ανάπτυξη της οικονομίας αγοράς, με το 
επιστέγασμά της, την αστική ανάπτυξη. Ρόλος ιδιαίτερα σημαντικός, αφού το 
δίκτυο των χερσαίων συγκοινωνιών (οι δρόμοι δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει 
ακόμα σιδηρόδρομος) δεν έχει αναπτυχθεί.53  
Τις ίδιες τάσεις προδίδει και η έκταση της βιομηχανικής κίνησης από την 
άποψη του φάσματος των τομέων παραγωγής που καλύπτει : μέσα σε λίγα 
χρόνια τέθηκαν οι βάσεις αυτού που επρόκειτο να αποτελέσει με τον καιρό το 
βιομηχανικό ιστό της χώρας. Ελάχιστοι κλάδοι θα προστεθούν τις επόμενες 
δεκαετίες σε τούτο το πρώτο φάσμα που διαμορφώνεται μεταξύ 1868-1875. 
Παρακολουθούμε πραγματικά ένα φαινόμενο σύνθετο : από τη μία, υιοθετούν 
τη μηχανή οι παραδοσιακές βιομηχανίες, όσες μεταποιούν πρώτες ύλες είτε 
εγχώριες, είτε εισαγόμενες. Και από την άλλη, εμφανίζονται νέοι βιομηχανικοί 
κλάδοι, που είτε ευνοούνται από την πρόσφατη εξάπλωση της καλλιέργειας 
μιας πρώτης ύλης, είτε είναι εντελώς ξένες προς τα φυσικά προϊόντα του 
τόπου.54 
 
Οι ευνοϊκές συνθήκες της εκβιομηχάνισης 
Οι γενικότερες ευνοϊκές συνθήκες, που βρέθηκαν για πρώτη φορά να 
συνυπάρχουν, κατέστησαν δυνατή την απογείωση της βιομηχανίας. 
Η δημογραφία, για μία χώρα που ήταν επί πολλούς αιώνες ουσιαστικά 
αραιοκατοικημένη, αν δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης, 
ήταν τουλάχιστον προϋπόθεση για την εμφάνιση αλλαγών στη δομή και τις 
οικονομικές συμπεριφορές ενός πληθυσμού πυκνότερου, σταθερά και ομαλά 
                                                 
 [5] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ.113-114. 
53 ] ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 117-118. 
54   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 121. 
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αυξανόμενου. Η αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη των ανταλλαγών και το 
διεθνές πλαίσιο αποτελούν επίσης ευνοϊκές συνθήκες. Μιλώντας για διεθνές 
πλαίσιο, θα διακρίνουμε τους παράγοντες που επενεργούν στη μεγάλη 
διάρκεια, από εκείνους της συγκυρίας. Η διαδικασία μακράς διαρκείας την 
οποία παρακολουθούμε, είναι ασφαλώς η εξάπλωση του καπιταλισμού σε 
παγκόσμια κλίμακα, η διερεύνηση της βιομηχανικής επανάστασης και η 
ένταξη της Ελλάδας στη διεθνή αγορά και οι μεταβολές της δομής της 
οικονομίας που απορρέουν από αυτήν. Αλλά η διαδικασία αυτή δεν υπήρξε 
γραμμική ούτε απρόσκοπτη, και για την Ελλάδα, χώρα που την 
συμπαρασύρει η ανάπτυξη του καπιταλισμού στις χώρες της Δύσης, και 
επομένως χώρα με οικονομία εξαρτημένη, οι διακυμάνσεις της συγκυρίας 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αντιπροσωπεύουν δηλαδή μία από τις 
ουσιαστικές παραμέτρους της δικής της ανάπτυξης. Τέτοια ήταν η περίπτωση 
κατά τις απαρχές της εκβιομηχάνισης και ανάλογη θα είναι και κατά την 
επόμενη περίοδο, όταν θα εμφανιστούν οι δυσκολίες σταθεροποίησής της.55 
Φυσικά, για να γίνει πραγματικότητα η απογείωση της βιομηχανίας, έπρεπε 
εκτός από τις γενικότερες ευνοϊκές συνθήκες, να συντρέχουν και δύο άλλοι 
εσωτερικοί όροι, που απαιτεί ειδικότερα η βιομηχανία. Να υπάρχουν δηλαδή, 
από τη μια μεριά κεφάλαια επαρκή και κυρίως διατεθειμένα να επιλέξουν τη 
βιομηχανική επένδυση, και από την άλλη, άτομα που «να μην έχουν τίποτα 
άλλο να πουλήσουν παρά μόνο την εργατική τους δύναμη».Οι δύο αυτοί όροι 
μας παραπέμπουν στην εσωτερική διαδικασία συσσώρευσης του 
κεφαλαίου.56Αν και η βιομηχανική επένδυση δείχνει να έχει την εποχή εκείνη 
και για πρώτη φορά (εφόσον έχουν συγκεντρωθεί οι γενικότερες ευνοϊκές 
συνθήκες), ισότιμες προοπτικές με τις άλλες, το μέλλον της βιομηχανίας 
εξαρτάται από το κατά πόσο θα κατορθώσει να γίνει αυτή ο προνομιακός 
τόπος συσσώρευσης, καθαυτό καπιταλιστικής αυτή τη φορά, και θα τείνει να 
κυριαρχήσει στο σύνολο της οικονομίας.57 
 
Σχέση της βιομηχανίας με το τραπεζικό σύστημα 
Ένα ακόμα θέμα που μας απασχολεί είναι η σχέση ανάμεσα στο υπάρχον 
τραπεζικό σύστημα και τις απαρχές της εκβιομηχάνισης, δεν είναι όμως 
δυνατόν να το προσεγγίσουμε παρά μόνο με τρόπο ελλειπτικό και σίγουρα 
ανεπαρκή, καθώς μας λείπει μία μελέτη της ιστορίας του ιδρύματος αυτού. 
Από γενική άποψη, μπορούμε να πούμε ότι το υπάρχον τραπεζικό σύστημα, 
μέχρι την δεκαετία του 1870, παρουσιάζει τα τυπικά γνωρίσματα ενός 
συστήματος «παλαιού τύπου». Υπάρχει μόνο μία τράπεζα, η εκδοτική (το 
εκδοτικό προνόμιο παραχωρήθηκε στην ΕΤΕ με το νόμο της 19ης Αυγούστου 
1841), και ιδιώτες τραπεζίτες, προεξοφλητές ή τοπικοί τοκογλύφοι-τοκιστές. Η 
εξέλιξη του συστήματος συνοδεύει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας γενικά 
και τα πρώτα βήματα της εκβιομηχάνισης ειδικότερα. Από την πλευρά της, η 
ΕΤΕ εξελίσσεται στη βασική λειτουργία της, την έκδοση τραπεζογραμματίων 
και την πράξη που συνδέεται με αυτήν, δηλαδή την προεξόφληση εμπορικών 
γραμματίων. Με τον καιρό προστίθενται και αναπτύσσονται και άλλες 
πιστωτικές εργασίες, που διαφοροποιούνται προοδευτικά και της επιτρέπουν 
να γίνει σιγά σιγά ένα ίδρυμα εμπορικής και κτηματικής πίστης, ένας 
                                                 
55  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 129-139. 
56  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 144-145. 
57   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 148-149. 
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πολύμορφος τραπεζικός οργανισμός που διεισδύει, αργά αλλά σταθερά, στην 
οικονομική ζωή της χώρας. Από την άλλη μεριά, στα 1873/74 ιδρύονται δύο 
νέες τράπεζες, η Γενική Πιστωτική και η Βιομηχανικής Πίστεως, τράπεζες 
επιχειρήσεων που προωθούν Έλληνες της διασποράς που έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Εδώ θα περιοριστούμε στην πρώτη περίοδο, που 
εκτείνεται ως τη δεκαετία του 1870 και επομένως, ουσιαστικά, στην ΕΤΕ.  
Παρατηρώντας την κίνηση των κυριότερων λογαριασμών από τους 
ισολογισμούς της ΕΤΕ, οδηγούμαστε σε μια βασική διαπίστωση. Η περίοδος 
που εκτείνεται από το τέλος της δεκαετίας του 1850 ως τα μέσα της δεκαετίας 
του 1880 χαρακτηρίζεται από θεαματική ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών, 
που καταγράφει τους εντονότερους ρυθμούς της στα 1862/64-1874/75. Και 
πρώτα απ’ όλα, οι ίδιοι πόροι της ΕΤΕ (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά) 
σημειώνουν ταχύτατη αύξηση μεταξύ 1862 και 1874, ενώ στην προηγούμενη 
περίοδο (1874-1861) η ανοδική τους πορεία ήταν αργή και στην επόμενη, το 
τελευταίο τέταρτο του αιώνα, μένουν πρακτικά στάσιμοι. Όσο για τα δάνεια 
κεφάλαια, αυξάνονται με ταχύτητα ως το τέλος της δεκαετίας του 1850, 
ύστερα μένουν στάσιμα για μερικά χρόνια, και ξαναρχίζουν να αυξάνονται 
εντυπωσιακά από το 1867 και ως τις αρχές της δεκαετίας του 1880. Αυτή η 
τομή των ετών 1860-64 μαρτυρεί μία αναπροσαρμογή του ρυθμού αύξησης 
των καταθέσεων, που τείνει να εναρμονιστεί με εκείνον των τοποθετήσεων. 
Είναι η μεταβατική φάση, που σημειώνει το τέλος μιας εποχής, όπου ελλείψει 
κερδοφόρων τοποθετήσεων η συσσώρευση των καταθέσεων δημιουργούσε 
προβλήματα στην Τράπεζα και την έναρξη μιας νέας περιόδου κατά την οποία 
η ταχεία ανάπτυξη του ενεργητικού επιτρέπει στις καταθέσεις να ξαναπάρουν 
την ανοδική τους πορεία.58 
 Αντίθετα, στη δεύτερη φάση, από τα 1859/60 και έπειτα, η εργασία των 
ενυπόθηκων δανείων αρχίζει να αναπτύσσεται θεαματικά, ενώ η υποθήκη 
γίνεται η θεμελιακή ασφάλεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των πιστώσεων 
κάθε είδους, τόσο δηλαδή των δανείων όσο και των ανοικτών λογαριασμών. 
Με άλλα λόγια, παράλληλα με τις βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις στο εμπόριο, 
η Τράπεζα αρχίζει να χρηματοδοτεί την οικονομία με πιστώσεις μεγαλύτερης 
προθεσμίας, τις οποίες διασφαλίζει με ακίνητες αξίες. Η οικονομική ανάπτυξη 
που είχε αρχίσει να παίρνει σταθερό ρυθμό, η αυξανόμενη αξία της εγγείου 
ιδιοκτησίας, αστικής και αγροτικής, αλλά και η εδραίωση του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας και η ρύθμιση ορισμένων νομικών ζητημάτων με το νόμο της 11ης 
Απριλίου 1859, επέτρεψαν πράγματι στην Τράπεζα να προχωρήσει σε ένα 
νέο είδος πίστωσης, τα ενυπόθηκα δάνεια, διαρκείας ενός ως πέντε χρόνων, 
μια πίστωση μεσοπρόθεσμη λοιπόν που γνώρισε αμέσως σημαντική επιτυχία. 
Όσον αφορά το ρόλο που αποδόθηκε στην υποθήκη, η Τράπεζα στο σημείο 
αυτό ακολούθησε τις βαθύτερες τάσεις μιας κοινωνίας που απαρτίζεται 
ουσιαστικά από μικρό-ιδιοκτήτες ή μικρό-καλλιεργητές και για την οποία η 
έγγεια ιδιοκτησία θα είναι μία αξία πρώτου μεγέθους, ή κατεξοχήν κοινωνική 
αξία. Στο πλαίσιο αυτής της προοδευτικής αξιοδότησης της έγγειας 
ιδιοκτησίας –και της ανάπτυξης της αγοράς γης που τη συνοδεύει- πρέπει να 
τοποθετηθεί και η διανομή των εθνικών γαιών που πραγματοποιήθηκε το 
1871.59    
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Μέσα σε τούτο το πλαίσιο μπορούμε τώρα να τοποθετήσουμε τις σχέσεις της 
ΕΤΕ με τη βιομηχανία. Ας διευκρινίσουμε αμέσως ότι η Τράπεζα δεν θα 
διαμορφώσει ποτέ, την περίοδο που μας ενδιαφέρει, μια αυστηρά 
βιομηχανική πολιτική, ούτε κατά τις απαρχές της εκβιομηχάνισης, ούτε μετά. 
Μόνο πολύ αργότερα, κατά το μεσοπόλεμο, η ΕΤΕ θα αρχίσει να δεσμεύει τα 
κεφάλαιά της στη βιομηχανία παρέχοντας αρχικά μακροπρόθεσμες 
πιστώσεις, και ύστερα συμμετέχοντας απευθείας στο μετοχικό κεφάλαιο 
βιομηχανικών εταιρειών. Η ΕΤΕ δεν δημιούργησε λοιπόν εξειδικευμένες 
σχέσεις με τη βιομηχανία, οι βιομήχανοι που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 
πελάτες της έχουν δικαίωμα στις ίδιες πιστώσεις, όπως και οι άλλοι 
επιχειρηματίες, έμποροι ή ιδιοκτήτες και υπόκεινται στους ίδιους 
καταναγκασμούς που απορρέουν από τις μεταστροφές της πολιτικής της 
Τράπεζας.60  
Οι σχέσεις της ΕΤΕ με τη βιομηχανία δεν είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες της δεύτερης, και αυτό πρέπει να το δει κανείς σαν στοιχείο ενός 
τραπεζικού συστήματος που βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλό στάδιο 
ανάπτυξης και εξειδίκευσης, που είναι δηλαδή ελάχιστα διαφοροποιημένο, 
καθώς έχει διαμορφωθεί κατ’ εικόνα και ομοίωση της οικονομίας στην οποία 
απευθύνεται. Ωστόσο, οι σχέσεις ΕΤΕ-βιομηχανίας δεν περιορίζονται 
αποκλειστικά στην εμπορική βραχυπρόθεσμη πίστη. Όπως και για τους 
περισσότερους πελάτες της, η ΕΤΕ ανανεώνει τακτικά, από τον ένα χρόνο 
στον άλλο, τις πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού που χορηγεί στους 
βιομήχανους την περίοδο αυτή, και δεν πρέπει να αποκλείσουμε την υπόθεση 
ότι οι ανοικτοί λογαριασμοί δεν χρησίμευαν μόνο για να τροφοδοτήσουν το 
κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων.61 
Ωστόσο, κατά τις δεκαετίες 1860-1870, η τράπεζα παίρνει ενεργό μέρος στην 
οικονομική ανάπτυξη, που επιταχύνεται την εποχή αυτή. Υποστηρίζεται από 
την ανάπτυξη αυτή, και την υποστηρίζει με τη σειρά της, παρέχοντας το 
απαραίτητο υπόβαθρο στις συναλλαγές, διευκολύνοντας την επιτάχυνση και 
τον εμπλουτισμό της οικονομικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης 
παρούσα στις απαρχές της εκβιομηχάνισης, έμμεσα και άμεσα. Έμμεσα, με 
την ανάπτυξη όλων γενικά των εργασιών της. Και άμεσα, με το μηχανισμό της 
προεξοφλητικής πίστης, από τον οποίο επωφελούνται οι περισσότερες 
βιομηχανίες αλλά και με τη χορήγηση μεσοπρόθεσμων πιστώσεων σε 
ορισμένες βιομηχανίες. Οι τελευταίες αυτές πιστώσεις συχνά επέτρεψαν στις 
βιομηχανίες, κυρίως σε όσες πιστοδοτήθηκαν αρκετά χρόνια πριν την κρίση, 
να αντιμετωπίσουν τις πρώτες δυσκολίες, εγγενείς σε κάθε νέα και χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία επιχείρηση, και να σταθεροποιήσουν τη θέση τους. 
Αλλά η ΕΤΕ δεν μπόρεσε -ή δεν θέλησε- να «κατασκευάσει» ένα εργαλείο 
ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της βιομηχανίας, όπως άλλωστε και η 
βιομηχανία δεν θέλησε -ή δεν μπόρεσε- να γίνει ανεξάρτητος και κυρίαρχος 
τομέας της οικονομίας και να αποσπαστεί με σαφήνεια από τους άλλους.62 
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Η βιομηχανία το 1875-το κόστος των επενδύσεων 
Σύμφωνα με υπολογισμούς βασισμένους σε ορισμένα λεπτομερέστατα 
στοιχεία, από τραπεζικές κυρίως πηγές, 17-18 εκατομμύρια δρχ. 
αντιπροσωπεύουν το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν ακινητοποιηθεί στη 
βιομηχανία ως τα 1874/75. Περιλαμβάνουν και το κόστος της αρχικής 
εγκατάστασης (γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός) και τις επενδύσεις (για 
βελτιώσεις και προσαυξήσεις), που πραγματοποίησαν την εποχή αυτή 
ορισμένες επιχειρήσεις. 
Είναι εμφανές ότι αυτές οι πρώτες ακινητοποιήσεις απορρόφησαν τη μερίδα 
του λέοντος των διαθέσιμων κεφαλαίων –ιδίων ή δανειακών. Λίγα πράγματα 
απέμειναν για τη χρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης, αν κρίνουμε, 
τουλάχιστον, αφ’ενός από το γεγονός ότι μεταξύ 1874 έως και 1876 ακριβώς, 
πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις των βιομηχάνων προς την τράπεζα και 
αφ’ετέρου από την ευπάθεια που έδειξαν οι περισσότεροι από τους 
τελευταίους μόλις εμφανίστηκαν οι πρώτες «συσπάσεις» της αγοράς. Η 
νεογέννητη βιομηχανία δεν πρόλαβε, πραγματικά, παρά μόνο για πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα την περίοδο της ανάπτυξης «χωρίς προβλήματα». Για να 
αποσβέσει τις επενδύσεις, για να σταθεροποιήσει τη διαδικασία 
συσσώρευσης στο εσωτερικό της, της χρειαζόταν μια «περίοδος χάριτος» 
πολύ πιο μακρόχρονη. Δεν της δόθηκε, και η ανατροπή της συγκυρίας, τη 
στιγμή ακριβώς που μεγάλο τμήμα των κεφαλαίων βρισκόταν 
ακινητοποιημένο προτού προλάβει να αποδώσει επαρκώς, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην πορεία της.63 
 
Παραγωγή και προστιθέμενη αξία   
Ας δούμε από κοντά τους συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους 
συγκεντρώνονται τα εργοστάσια, το είδος των προϊόντων τους και τη σύνθεση 
του κόστους παραγωγής τους. 
Ας ξαναθυμίσουμε καταρχήν ένα γενικό χαρακτηριστικό : η βιομηχανία 
απευθύνεται ουσιαστικά στην εγχώρια αγορά, με προϊόντα πρώτης ανάγκης 
(τρόφιμα, νήματα, σαπούνι, δέρματα) ή σπανιότερα με προϊόντα που 
καλύπτουν κάποιες ειδικές ανάγκες ορισμένων τομέων της οικονομίας (τα 
σκοινιά για τα καράβια ή το θειάφι για τις σταφιδαμπέλους), ή του κράτους 
(πυρίτιδα). Προσαρμόζεται λοιπόν μοιραία στη φυσιογνωμία της αγοράς 
αυτής, που είναι αγορά χαμηλών εισοδημάτων, ελάχιστα διαφοροποιημένη 
και της οποίας η απορροφητική ικανότητα δεν ξεπερνά τα αυστηρά χρειώδη 
αντικείμενα των πρώτων βιοτικών αναγκών. Να πουλά προϊόντα φθηνά, 
αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που είναι υποχρεωμένη να τηρήσει η ελληνική 
βιομηχανία, ακόμα και εκτός των εθνικών συνόρων, αφού η περιφερειακή 
αγορά της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, στην οποία θα 
προσπαθήσει να διεισδύσει, έχει την ίδια φυσιογνωμία. 
Όσον αφορά τη σύνθεση του κόστους παραγωγής, από τη μια μεριά η 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας είναι σχετικά 
μικρή, και από την άλλη, κατ’αναλογία, η συμμετοχή των πρώτων υλών στην 
τιμή του κόστους είναι μεγάλη. 
Συνοψίζοντας, η εικόνα της βιομηχανίας όπως προκύπτει από το σύνολο των 
στοιχείων που παρουσιάστηκαν : πρόκειται για μία βιομηχανία μικρού ή 
μέσου μεγέθους, συγκεντρωμένη στους τομείς αγαθών τρέχουσας 
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κατανάλωσης, με χαμηλή προστιθέμενη αξία. Η εμφάνισή της δημιουργεί τομή 
και «ασυνέχειες» στο εσωτερικό του συνόλου του δευτερογενούς τομέα μιας 
αγροτικής χώρας. Αν η βιομηχανία αυτή αποτελεί στο εξής μια συνιστώσα της 
εθνικής οικονομίας, δεν είναι ο κυρίαρχος τομέας της οικονομίας αυτής. Η 
τύχη της εξαρτάται από την επιτάχυνση της διαδικασίας εκβιομηχάνισης, με 
την ευρύτατη έννοια του όρου, της εν λόγω οικονομίας στο σύνολό της.64 
 
1880-Η δεκαετία της επιβράδυνσης 
Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1870 αποτελεί μια αποφασιστική στιγμή 
για την ελληνική βιομηχανία, όπως και για την εθνική οικονομία στο σύνολό 
της. Για την εθνική οικονομία γενικά, αρχίζει τότε μια νέα περίοδος που 
εκτείνεται ως τα μέσα της δεκαετίας του 1890, όταν ξεσπούν ανοικτά οι 
λανθάνουσες μέχρι τότε κρίσεις: κρίση δημοσιονομική (πτώχευση του 
κράτους,1893), κρίση αγροτική (υπερπαραγωγή και κατάρρευση του 
εμπορίου της σταφίδας, 1892). Η βιομηχανία όμως είχε περάσει τη δική της 
κρίση στα μέσα της δεκαετίας του 1880. Έτσι το νέο στάδιο που αρχίζει για 
αυτή γύρω στα 1875, στάδιο επιβράδυνσης των ρυθμών επέκτασής της, 
στάδιο αναδομήσεων, ολοκληρώνεται περί το τέλος της δεκαετίας του 1880.  
Ύστερα ήρθε η εφήμερη ανάκαμψη της περιόδου 1878-82. Η εκτόνωση στο 
Ανατολικό ζήτημα, η επανάληψη των ανταλλαγών, η προοπτική της 
προσάρτησης της Θεσσαλίας που αποφασίστηκε στο Συνέδριο του Βερολίνου 
(1878), δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης. Το 1879 η Γαλλία ανοίγει τα λιμάνια 
της στη σταφίδα, οι τιμές παίρνουν φωτιά. Η Εθνική Τράπεζα επαναλαμβάνει 
κανονικά τις εργασίες της, που αναπτύσσονται με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς. 
Ωστόσο την εποχή εκείνη ακριβώς παρουσιάζονται τα πρώτα δείγματα 
διαστρεβλώσεων στη διαδικασία ανάπτυξης της χώρας. Οι περιφερειακές 
ανισότητες βαθαίνουν. Στην Πελοπόννησο η νέα επέκταση της 
σταφιδοκαλλιέργειας επιτείνει τον αγροτικό χαρακτήρα των αστικών κέντρων. 
Αλλού, η κακοδαιμονία της υπαίθρου μοιάζει αγιάτρευτη. Στην 
πραγματικότητα, στις περισσότερες πόλεις, η βιομηχανική κίνηση 
ανακόπτεται, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρούνται οι πιο έντονοι ρυθμοί 
συγκέντρωσης της βιομηχανίας στον Πειραιά. 
Η ανάκαμψη αυτή είχε μέσα της κάτι το «αρρωστημένο», και η οικονομική ζωή 
εξέπεμπε απανωτά «σήματα κινδύνου» που προείκαζαν την επερχόμενη 
καταστροφή. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα άρχιζε να ζει ξοδεύοντας περισσότερα 
από τα πραγματικά εισοδήματά της. Τέλος, ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο : 
η ξέφρενη κερδοσκοπία στους τίτλους των τραπεζικών, μεταλλευτικών και 
σιδηροδρομικών εταιρειών που δημιουργούνται την εποχή αυτή.65 
Ας δούμε τον απολογισμό της περιόδου αυτής σε αριθμούς. Η διαδικασία 
εκβιομηχάνισης, στο σύνολό της επιβραδύνεται: 100 περίπου εργοστάσια 
έχουν δημιουργηθεί σε λιγότερο από 10 χρόνια, λιγότερα από 50 νέα 
εργοστάσια δημιουργήθηκαν στα 15 χρόνια που ακολούθησαν. Από την άλλη 
μεριά, η εκβιομηχάνιση δεν επεκτάθηκε σε νέους τομείς της μεταποίησης. 
Στην ουσία, οι νέες πρωτοβουλίες «αντιγράφουν» το «μοντέλο» που είχε 
διαμορφωθεί κατά τη δεκαετία της «απογείωσης». Ωστόσο, το συνολικό 
δυναμικό της βιομηχανίας σε ιπποδύναμη και εργάτες αυξάνεται πολύ πιο 
γρήγορα από τον αριθμό εγκαταστάσεων. Τηρουμένων πάντοτε των 
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αναλογιών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά την εκτατική ανάπτυξη της 
προηγούμενης περιόδου, ακολουθεί φάση εντατικής ανάπτυξης. Στο βαθμό 
που η αύξηση της κινητήριας δύναμης προδίδει ανανέωση ή επέκταση του 
μηχανικού εξοπλισμού, μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας, 
την εποχή αυτή, στηρίζεται περισσότερο στο κεφάλαιο παρά στην εργασία. Το 
φαινόμενο αυτό, η σχετικά μεγαλύτερη δηλαδή ένταση κεφαλαίου στην 
ανάπτυξη της βιομηχανίας, εντοπίζεται στην πρώτη φάση της περιόδου που 
εξετάζουμε, πριν από την κρίση των μέσων της δεκαετίας του 1880. 
Τα αναλυτικότερα στοιχεία των απογραφών μαρτυρούν ότι η ενίσχυση του 
μηχανικού εξοπλισμού ήταν μάλλον γενικευμένο φαινόμενο. Ο στόχος της 
πρέπει να ήταν η βελτίωση της παραγωγικότητας ή η εξοικονόμηση της 
εργασίας, που όπως θα δούμε, είχε γίνει πολύ ακριβή, ή και τα δύο 
ταυτόχρονα. Πράγματι, λοιπόν, η ανάκαμψη που αρχίζει από το τέλος της 
δεκαετίας του 1880, και της οποίας τις απαρχές αποτυπώνουν τα στοιχεία του 
1890/91, έχει και πάλι εκτατικό χαρακτήρα και στηρίζεται κατά προτεραιότητα 
στο συντελεστή εργασία. Η νέα ισορροπία που διαμορφώθηκε μέσα από τις 
αντιφάσεις, τις πιέσεις και τις δυσκολίες της δεκαετίας του 1880 θα 
παραμείνει, για πολλές δεκαετίες, το κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής 
βιομηχανίας.66 
 
Η αλλαγή της συγκυρίας στην Ευρώπη 
Παρά τις αποκλίνουσες απόψεις ως προς την αξιολόγηση των αιτίων ή ως 
προς το χαρακτήρα και την εμβέλεια των αλλαγών που παρατηρούνται στην 
ευρωπαϊκή οικονομία το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, έχει γίνει γενικά 
παραδεκτό από τους ιστορικούς ότι η περίοδος που εκτείνεται, χονδρικά, από 
τα μέσα της δεκαετίας του1870 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1890, 
αντιπροσωπεύει μια νέα και σαφώς ξέχωρη φάση της οικονομικής ιστορίας 
της γηραιάς ηπείρου. Περίοδος «μαρασμού» ή «παρατεταμένης κάμψης», 
«φάση Β» στο διάγραμμα κίνησης των τιμών ή φάση «θεαματικού 
αποπληθωρισμού» και απελπιστικής πτώσης των τιμών, των κερδών και των 
ποσοστών του κέρδους, ή τέλος, απλούστερα, περίοδος ενός συγκεκριμένου 
«ψυχολογικού κλίματος», όπως κι αν χαρακτηρίζεται, η Μεγάλη Ύφεση 
πάντως αναγνωρίζεται ομόφωνα ως παγκόσμιο φαινόμενο. 
Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με ισχνή οικονομική βάση, που ουσιαστικά 
«ενεργοποιείται» χάρη στην επαφή της με τις ανεπτυγμένες χώρες, είναι 
θεμιτό να θεωρούμε ότι υπήρξε πιο ευαίσθητη στα φαινόμενα «συστολής» 
που παρατηρούνται την εποχή αυτή στην οικονομία της Δ.Ευρώπης, αρκεί να 
υπενθυμίσουμε τον νευραλγικό ρόλο του εξωτερικού εμπορίου στην εθνική 
οικονομία. Αυτός ο ζωτικός λοιπόν για την ελληνική οικονομία τομέας 
σημειώνει σαφή κάμψη. Η κάμψη αυτή αντιστοιχεί στη συρρίκνωση του 
ευρωπαϊκού εμπορίου γενικότερα την ίδια περίοδο και σε μια πρώτη φάση, 
προτού θεσπιστούν περιοριστικά μέτρα για τις εισαγωγές, επιδείνωσε το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και ανέτρεψε την ισορροπία του ισοζυγίου 
πληρωμών. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα ήταν ολοένα και λιγότερο ικανή να 
πληρώνει, με τα προϊόντα της, τις αγορές και τις άλλες υποχρεώσεις της στο 
εξωτερικό. Δεν πρόκειται φυσικά να κάνουμε εδώ τον συνολικό απολογισμό 
των επιπτώσεων της Μεγάλης Ύφεσης στην Ελλάδα, επιπτώσεων που δεν 
                                                 
66 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 229-231. 
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ήταν άλλωστε καθ’όλα ομοιόμορφες. Θα καταπιαστούμε μόνο με ορισμένες 
από τις όψεις της, όσες επηρέασαν, άμεσα ή έμμεσα, την εξέλιξη της 
νεογέννητης βιομηχανίας. 
1) Πρώτο στοιχείο της νέας συγκυρίας: η πτώση των αγροτικών τιμών. Η 
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών σε αξία προδίδει πρώτα 
απ’ όλα την πτωτική τάση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, που 
συνιστούν πάντα τον μεγάλο όγκο του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου. Η 
εποχή κατά την οποία η συνεχώς αυξανόμενη εξωτερική ζήτηση 
«υποστήριζε» τις τιμές έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Όσον αφορά το κύριο 
εξαγωγικό ελληνικό προϊόν, τη σταφίδα, η αγγλική αγορά εμφανίζει δείγματα 
κορεσμού ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1870, και αν οι τιμές 
αντιστέκονται για μερικά χρόνια ακόμα, χάρη στο άνοιγμα της γαλλικής 
αγοράς, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη τάση τους είναι πλέον 
πτωτική. 
Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση αυτή είχε αρνητικές επιπτώσεις στο αγροτικό 
εισόδημα, παρόλο που δεν είμαστε φυσικά σε θέση να λογαριάσουμε με 
ακρίβεια την εξέλιξή του. Ξέρουμε όμως ότι, στο σύνολό του ο αγροτικός 
τομέας δεν κατόρθωσε να αντισταθμίσει την πτωτική τάση των τιμών με 
κάποια αύξηση της παραγωγικότητας, που θα είχε ενδεχομένως διατηρήσει 
σε ικανοποιητικά επίπεδα την αμοιβή των συντελεστών της παραγωγής: καμία 
αξιοσημείωτη βελτίωση δεν εφαρμόστηκε, την εποχή εκείνη, στις μεθόδους 
καλλιέργειας. 
Στη διάρκεια αυτής της μακρόχρονης περιόδου συμπίεσης των αγροτικών 
τιμών, εντοπίζονται δυο ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές :1875-78, πρώτη κάμψη 
των τιμών του σιταριού και της σταφίδας. Στην πραγματικότητα, η πορεία της 
οικονομίας ολόκληρης, και επομένως και της βιομηχανίας, παρακολουθεί από 
κοντά την τύχη της αγροτικής παραγωγής. 
2) Δεύτερο στοιχείο της Μεγάλης Ύφεσης: η πτώση των βιομηχανικών τιμών. 
Είχε πολύ πιο άμεσες και αποφασιστικές συνέπειες για τη βιομηχανία. Σε 
γενικές γραμμές, το πρόβλημα του ανταγωνισμού τίθεται τώρα με όρους πολύ 
πιο πιεστικούς και επιθετικούς. Όταν έληξε η αναμφισβήτητη βρετανική 
πρωτοκαθεδρία και εμφανίστηκαν στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο και 
άλλες βιομηχανικές δυνάμεις, και κυρίως η Γερμανία, ο σκληρός 
ανταγωνισμός των βιομηχανικών χώρων για την κατάκτηση νέων αγορών 
άφηνε στην ελληνική βιομηχανία ολοένα και στενότερα περιθώρια ελιγμών. 
Πιο συγκεκριμένα, η πτώση των τιμών, εντονότερη στα «καθαρώς» 
βιομηχανικά προϊόντα, θέτει αξεπέραστα όρια στις δυνατότητες επέκτασης και 
ολοκλήρωσης της βιομηχανίας. 
3) Τρίτο στοιχείο της νέας συγκυρίας: η άνοδος του προστατευτισμού. Με τα 
τρία διαδοχικά δασμολόγια του Τρικούπη η Ελλάδα ακολούθησε τον ίδιο 
δρόμο με τα περισσότερα κράτη στον τομέα αυτόν, ενισχύοντας ολοένα και 
περισσότερο τους τελωνειακούς φραγμούς. Η ενίσχυση αυτή βέβαια 
αφορούσε ορισμένες μόνο κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών. Το 
αποτέλεσμα ήταν ότι, αν υπήρξε πράγματι προστασία της εθνικής 
βιομηχανίας, αυτή ήταν έμμεση και όχι συντονισμένη και δεν προέκυπτε από 
κάποιον συνειδητό σχεδιασμό αυτής καθεαυτής της βιομηχανικής ανάπτυξης 
της χώρας. Ανώφελα διογκωμένη στα «κενά» που άφηναν οι διάφορες κατά 
καιρούς παραχωρήσεις προς τους εμπορικούς συνεταίρους, συγκεντρωμένη 
αποκλειστικά στα τρέχοντα καταναλωτικά αγαθά, η «προστασία» αυτή 
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συνέβαλε επίσης, ως ένα βαθμό στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της 
ελληνικής βιομηχανίας. 
4) Η τέταρτη και τελευταία όψη της Μεγάλης Ύφεσης, ή γενικότερα του 
τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα, που πρέπει να αναφερθεί εδώ, είναι η 
μαζική, τώρα πια, τάση προς εξαγωγή των κεφαλαίων από τις ανεπτυγμένες 
χώρες. Μπροστά στην πτώση των επιτοκίων που παρατηρείται στις πατρίδες 
τους, τα κεφάλαια αυτά αναζητούν άλλες πιο κερδοφόρες τοποθετήσεις, είτε 
στα δάνεια των ξένων κρατών, είτε, κάποτε, σε άμεσες επενδύσεις στο 
εξωτερικό (σε επιχειρήσεις σιδηροδρομικές, μεταλλευτικές ή άλλες).67   
 
Μια «ελαττωματική» αγορά εργασίας 
Την κρίσιμη δεκαετία του 1880, όταν η νεαρή ελληνική βιομηχανία περνά στη 
δεύτερη φάση της ζωής της, η σπανίς των εργατικών χεριών είναι αισθητή 
κατ’ εξοχήν στη βιομηχανία. Πρόκειται όμως για μία ειδική έλλειψη: οι ανάγκες 
σε εργατικά χέρια της νέας αυτής δραστηριότητας που ήταν για την Ελλάδα η 
βιομηχανία, διέφεραν ριζικά από εκείνες των άλλων παραδοσιακών τομέων 
της εθνικής οικονομίας, όχι τόσο από ποσοτική άποψη, όσο από ποιοτική, 
δηλαδή ως προς το χαρακτήρα της απαιτούμενης εργασίας. 
Ας εξετάσουμε πρώτα το ζήτημα των ημερομισθίων στα εργοστάσια. Εκ 
πρώτης όψεως, και αν πάρουμε το σύνολο της περιόδου, τα ονομαστικά 
«μέσα» ημερομίσθια μοιάζουν μάλλον σταθερά. Το 1880, το 1884 και το 
1890, ξαναβρίσκουμε στις πηγές τους ίδιους αριθμούς που συναντήσαμε το 
1875: 2-3 δρχ. για τους άνδρες, 1-1,5 δρχ. για τις γυναίκες, 1 δρχ. για τα 
παιδιά, ενώ η ειδικευμένη εργασία και οι διευθυντικές θέσεις στοιχίζουν 
πάντοτε πολύ πιο ακριβά. Η φαινομενική αυτή σταθερότητα των 
ημερομισθίων σε όλη αυτή την περίοδο, συσκοτίζει τις σημαντικές 
διακυμάνσεις τους στο εσωτερικό της περιόδου. Εκτός από τις εποχικές 
διακυμάνσεις, η έλλειψη και το υψηλό κόστος των εργατικών χεριών υπήρξαν 
μάλλον γενικευμένο και μόνιμο φαινόμενο στο πρώτο μισό της δεκαετίας 
1880, και ειδικότερα στα 1883-85.Οι εντάσεις αυτές στην αγορά εργασίας 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή, την εποχή εκείνη των μεγάλων 
έργων υποδομής, στη νέα επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας και στην 
αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρείται κυρίως στην Αθήνα. 68 
Μόνο προς το τέλος του 1880 παρατηρείται και πάλι κάποια «ύφεση» στην 
αγορά εργασίας. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί σημαντικά, τα 
δημόσια έργα έχουν επιβραδύνει τους ρυθμούς τους (βρισκόμαστε στις 
παραμονές της χρεοκοπίας), ενώ ορισμένα άλλα, όπως η κατασκευή της 
διώρυγας της Κορίνθου, έχουν ανασταλεί εξαιτίας των οικονομικών 
δυσχερειών της αναδόχου εταιρίας. Τέλος, η επέκταση της 
σταφιδοκαλλιέργειας στην Πελοπόννησο αρχίζει επίσης να επιβραδύνεται την 
εποχή εκείνη. Χωρίς αμφιβολία αυτή η ύφεση αντιπροσωπεύει έναν από τους 
βασικούς παράγοντες της ανάκαμψης της βιομηχανίας που διαφαίνονται 
τότε.69     

                                                 
67 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 251-258. 
68 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 289-291. 
69 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 294. 
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Η άνοδος του κράτους 
Θα προσπαθήσουμε εδώ να επισημάνουμε, με εντελώς στοιχειώδη τρόπο, 
τον νέο ρόλο που διεκδικεί και προσπαθεί να διαδραματίσει το κράτος στο 
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Και τούτο γιατί ο ρόλος αυτός είναι ένας 
από τους παράγοντες που προσδιορίζουν το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο 
εκτυλίσσεται τώρα η διαδικασία εκβιομηχάνισης. Το διάβημα αυτό κρίθηκε 
απαραίτητο μετά από μία απλή παρατήρηση που επέβαλε η πορεία της 
έρευνας, ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το κράτος 
αναδεικνύεται σε ενεργό παράγοντα που παρεμβαίνει με τρόπο αποφασιστικό 
στην οικονομική ζωή.   
Για την ποσοτική προσέγγιση του φαινομένου, μία μόνο ένδειξη πολύ γενική 
αφού, όπως συνήθως και στον τομέα αυτόν μας λείπουν οι ειδικευμένες 
μελέτες : κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, τα έξοδα του 
προϋπολογισμού αρχίζουν να αυξάνονται ταχύτατα και με ρυθμούς εντελώς 
άγνωστους ως τότε. 70 
Άλλη ένδειξη – η πιο σημαντική- του νέου ρόλου του κράτους είναι οι 
επενδύσεις στην υποδομή. Η τρικουπική περίοδος είναι πράγματι, πριν από 
οτιδήποτε άλλο, η περίοδος των μεγάλων δημοσίων έργων (που 
επιχορηγήθηκαν από το κράτος). 
Το κράτος λοιπόν «προχωρεί γρηγορότερα από την ανάπτυξη του εθνικού 
πλούτου» (και την προεξοφλεί), ενώ η δημόσια χρηματοδότηση τείνει να γίνει 
«εργαλείο της συσσώρευσης του κεφαλαίου». Έχουμε εδώ μία πρόσθετη 
μαρτυρία του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε μία νέα φάση της οικονομικής 
ιστορίας της Ελλάδας, η οποία είχε αρχίσει τη δεκαετία του 1870.71 
Ανεξάρτητα από το αν η μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της δράσης του 
κράτους ήταν θετικές, στη μικρή διάρκεια πάντως η παρέμβασή του 
προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στην «ομαλή» εξέλιξη της οικονομικής ζωής. 
Και πρώτα απ’ όλα με την καταχρηστική προσφυγή στα εξωτερικά δάνεια. 
Αφού η δημιουργία νέου πλούτου στη χώρα δεν επαρκούσε για να 
εξισορροπήσει το ισοζύγιο πληρωμών, το κράτος ενεπλάκη στον γνωστό 
φαύλο κύκλο του συνεχούς δανεισμού, όπου τα νέα δάνεια συνάπτονται για 
να εξοφληθούν τα προηγούμενα. Άλλωστε τα δάνεια αυτά δεν χρησίμευαν 
πάντα για τη χρηματοδότηση των εκτάκτων δαπανών και επενδύσεων, αλλά 
και για να καλύψουν τα ελλείμματα του τακτικού προϋπολογισμού, και 
επομένως για να αναπληρώσουν τις δομικές αδυναμίες της εθνικής 
οικονομίας, γι’ αυτό και η χρεοκοπία ήταν αναπόφευκτη. Εξίσου καταχρηστική 
ήταν η προσφυγή του κράτους στον εσωτερικό δανεισμό με τις πιστώσεις, 
κάθε είδους, των τραπεζών προς το Δημόσιο Ταμείο σε μεταλλικό ή σε 
τραπεζογραμμάτια υπό αναγκαστική κυκλοφορία.72  

                                                 
70 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, ο.π. , ΣΕΛ. 295. 
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Η βιομηχανία το 1900 : μια βιομηχανία πρόωρα γερασμένη 
Είκοσι πέντε χρόνια μετά την ξαφνική εμφάνιση των πρώτων εμβρύων 
βιομηχανίας στην Ελλάδα, η φυσιογνωμία της βιομηχανίας δεν έχει αλλάξει 
πολύ. Βέβαια, οι αριθμοί έχουν μεγαλώσει : οι μηχανικές εγκαταστάσεις έχουν 
διπλασιαστεί, ο αριθμός των εργατών εργοστασίου έχει τριπλασιαστεί, η 
συνολική ιπποδύναμη έχει πενταπλασιαστεί. Στο γύρισμα του αιώνα, η χώρα 
(σύνορα 1864) αριθμεί 220 μηχανικά εργοστάσια (στα οποία πρέπει να 
προστεθούν και οι 10 περίπου εγκαταστάσεις της Θεσσαλίας), που 
απασχολούν κάτι παραπάνω από 15000 εργάτες, ενώ η συνολική τους 
ιπποδύναμη φτάνει τους 10000 περίπου ατμόιππους. Διαθέτει κυρίως μια 
καθαρά βιομηχανική πόλη, τον Πειραιά, με περισσότερους από 50000 
κατοίκους, πάνω από 70 ατμοκίνητα εργοστάσια (και ανάμεσά τους ορισμένα 
μεγάλων διαστάσεων, με 200 και 300 εργάτες το καθένα) και μία μεγάλη 
βαμβακουργική επιχείρηση που συγκεντρώνει πάνω από 2500 εργάτες. Η 
περίοδος δεν είναι αμελητέα, κυρίως αν θυμηθούμε την κατάσταση σε μια 
χρονολογία σχετικά πρόσφατη, το 1860 για παράδειγμα. Ωστόσο η δομή της 
βιομηχανίας δεν έχει τροποποιηθεί ριζικά. Καμία αξιοσημείωτη ανακατάταξη 
των βιομηχανικών τομέων δεν έχει γίνει, καμία σημαντική τεχνολογική 
καινοτομία δεν έχει μεσολαβήσει. Στο σύνολό της, η βιομηχανία παραμένει 
καθηλωμένη στις μορφές που είχε πάρει στο πρώτο της άλμα, τη δεκαετία του 
1870.73   
Ας δούμε τώρα την κατανομή ανά κλάδο των ατμοκίνητων βιομηχανικών 
καταστημάτων και του δυναμικού τους το 1900 :  
Εξακολουθεί λοιπόν να κυριαρχεί απόλυτα ο τομέας των τροφίμων, ο οποίος 
μάλιστα επεκτείνεται χάρη στον πολλαπλασιασμό των οινοπνευματοποιείων. 
Η αναλογία της κλωστοϋφαντουργίας στο συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων 
έχει μειωθεί, αλλά ο κλάδος αυτός ο οποίος παρουσιάζει τον πιο υψηλό 
βαθμό συγκέντρωσης απασχολεί πάντα τους μισούς σχεδόν εργάτες 
βιομηχανίας. Τέλος, ο τομέας της κατεργασίας των μετάλλων έχει κερδίσει 
μερικούς βαθμούς στην εκατοστιαία κλίμακα : η Ελλάδα περνά, αργά αλλά 
σταθερά, στην «εποχή του σιδήρου». 
Στο χάρτη της βιομηχανίας του 1900, η συντριπτική σχεδόν κυριαρχία του 
Πειραιά είναι τόσο εμφανής, ώστε δεν χρειάζεται να παρουσιάσουμε τη 
γεωγραφική κατανομή των εργοστασίων σε αριθμούς. Μπορούμε όμως να 
διαπιστώσουμε ότι, αν η Πάτρα και η Ερμούπολη αντέχουν ακόμα (όχι όμως 
για πολύ), σε όλες τις δευτερεύουσες πόλεις το αρχικό βιομηχανικό πείραμα 
δεν είχε συνέχεια. Τα διάσπαρτα καταστήματα που βλέπουμε στο χάρτη, είναι 
συνήθως μικροί ατμόμυλοι, που επιζούν περισσότερο χάρη στον χαρακτήρα 
της αγοράς, που δεν είναι ακόμα ενοποιημένη σε εθνικό επίπεδο, παρά χάρη 
στο δυναμισμό κάποιας τοπικής συσσώρευσης.74 
Αντίθετα, η κατανομή των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους μπορεί 
να παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί μαρτυρεί την άνοδο της σημασίας 
του συντελεστή εργασία. Αν η κατηγορία των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (6-100 εργάτες) διατηρεί τη σπουδαιότητά της, πάνω από το 
μισό εργατικό δυναμικό δουλεύει τώρα στις επιχειρήσεις που απασχολούν 
πάνω από 100 εργάτες. Αυτή η τάση προς αύξηση της «εισροής εργασίας» 
(«labour input») είναι ευδιάκριτη στην εξέλιξη του μέσου μεγέθους των 
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επιχειρήσεων, αλλά και στην εξέλιξη της σχέσης ιπποδύναμης / εργατών, η 
οποία παραμένει πρακτικά αμετακίνητη από τις αρχές της δεκαετίας του 1880.  
Με 57,5 ατμόιππους ανά 100 εργάτες κατά μέσο όρο το 1900, η κατάσταση 
της ελληνικής βιομηχανίας μοιάζει μέτρια σε σύγκριση με εκείνη της 
βιομηχανίας ορισμένων άλλων χωρών, αρκετά κοντινών, των οποίων η 
εκβιομηχάνιση ξεκίνησε την ίδια περίπου με την Ελλάδα εποχή.75 
Φυσικά η σύγκριση στο επίπεδο του συνόλου της βιομηχανίας είναι 
παρακινδυνευμένη, γιατί αυτοί οι μέσοι εθνικοί όροι προκύπτουν από 
πολλαπλούς και διαφορετικής συχνά φύσεως βιομηχανικούς κλάδους 
(ωστόσο η σύνθεση των συνόλων που έχουν επιλεγεί είναι μάλλον 
ομοιογενής). Μπορούμε παρόλα αυτά να διαπιστώσουμε ότι, ακόμα και στους 
επιμέρους κλάδους όπου η σύγκριση είναι ενδεχομένως εγκυρότερη, η 
Ελλάδα βρίσκεται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, πιο πίσω από τις άλλες 
χώρες. Δεν θα αποτολμήσουμε φυσικά ανάλογες συγκρίσεις με τη βιομηχανία 
των ευρωπαϊκών προηγμένων χωρών, η οποία πραγματοποιεί τεράστια 
άλματα την εποχή αυτή, μετά την ολοκλήρωση της «δεύτερης βιομηχανικής 
επανάστασης». Η απόσταση που τη χωρίζει από την ελληνική βιομηχανία έχει 
διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Βιομηχανία «νεαρή» το 1870, αυτή η 
τελευταία μοιάζει κιόλας στα 1900, πρόωρα γερασμένη.76 
 
Η βιομηχανία την περίοδο 1900-1920. 
Σε γενικές γραμμές, ως τις αρχές του 20ου αιώνα, η βιομηχανία θα 
προχωρήσει με βραδύτερους και άστατους ρυθμούς, συχνά υποτονικά και 
ασύμμετρα, άλλοτε παραπαίοντας και άλλοτε φυτοζωώντας, μέσα από 
αλλεπάλληλες κρίσεις, γενικευμένες ή κλαδικές, και πρόωρα φαινόμενα 
συγκέντρωσης, ώσπου να ξαναβρεί προς το τέλος της δεκαετίας του 1900 
έναν σταθερότερο ρυθμό ανάπτυξης, και να περάσει σε μια δεύτερη ορμητικά 
ανοδική πορεία στην ευνοϊκή για αυτή συγκυρία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Στον ελληνικό δρόμο προς την εκβιομηχάνιση δεν θα βρούμε, την περίοδο 
αυτή, διευρυντικά φαινόμενα που θα προκαλούσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις 
στις προηγούμενες ή επόμενες φάσεις παραγωγής ενός προϊόντος, θα 
«επαναστατικοποιούσαν» άλλους κλάδους και στη συνέχεια το σύνολο της 
παραγωγής για το σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η παραγωγικότητα 
ελάχιστα θα αυξηθεί, ενώ η επέκταση, στο εσωτερικό του κάθε κλάδου, θα 
γίνεται με έντονες τάσεις συγκέντρωσης στις ανώτερες βαθμίδες της 
βιομηχανικής κλίμακας και πολλαπλασιασμό των μικρών και χαμηλής 
παραγωγικότητας μονάδων στις κατώτερες. 
Έτσι το 1920, όταν διενεργείται η πρώτη συστηματική απογραφή, παρόλο 
που η απόσταση που έχει καλυφθεί είναι σημαντική, η εικόνα της ελληνικής 
βιομηχανίας παρουσιάζει συντριπτική κυριαρχία των μικρών μονάδων, 
χαμηλό ποσοστό εκμηχάνισης και επομένως χαμηλή παραγωγικότητα, 
συγκέντρωση στους κλάδους της γεωργικής βιομηχανίας (45% είναι 
επιχειρήσεις σιτηρών, καρπών, σταφίδας, ελαίου και καπνού, ενώ το σύνολο 
των μονάδων επεξεργασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων είναι 
72%), παρουσία λίγων, συγκριτικά μεγάλων μονάδων σε ορισμένους 
κλάδους, χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας και 
μεγάλη συγκέντρωση στο σύμπλεγμα Αθήνας-Πειραιά-Ελευσίνας. Τέλος, 
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γενικότερα, όσον αφορά τη θέση της βιομηχανίας στο σύνολο της οικονομίας 
(συμμετοχή στο εθνικό προϊόν, στις εξαγωγές, την απασχόληση, και λοιπά), η 
Ελλάδα παραμένει μία κατεξοχήν αγροτική χώρα (η αποφασιστική τομή, από 
την άποψη αυτή θα πραγματοποιηθεί, όπως είναι γνωστό, τη δεκαετία 
1960).77 
 
Η εξέλιξη της βιομηχανίας την περίοδο 1920-1940. 
Η ελληνική βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσεται μετά το 1920 και 
συγκεκριμένα από τη στιγμή που εφαρμόσθηκε Δασμολογική Πολιτική, που 
ευνοούσε τη δημιουργία διαφόρων βιομηχανιών (βαμβακουργικές, 
λιπασμάτων, τσιμέντων). Το 1933 εφαρμόσθηκε στη Γερμανία και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, το σύστημα του Περιορισμού του εξωτερικού εμπορίου 
(τον κλήριγκς των ποσοστώσεων εισαγωγής), που οπωσδήποτε ευνόησε την 
ελληνική βιομηχανία στο να αναπτυχθεί, μια που εμποδίζετο η ανεξέλεγκτη 
εισαγωγή βιομηχανικών προϊόντων. Προ του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, η 
ελληνική βιομηχανία ήταν ελαφράς μορφής, για την παραγωγή προϊόντων 
εγχώριας κατανάλωσης, μεταξύ των οποίων κυριαρχούσαν τα 
κλωστοϋφαντουργικά και τα τρόφιμα. Η προπολεμική βιομηχανία είχε 
συγκεντρωθεί στην Πρωτεύουσα, λόγω των πλεονεκτημάτων που παρείχε ο 
υδροκεφαλισμός του Διοικητικού Κέντρου.78 
 
Η περίοδος 1940-1950. 
Από την εποχή του πολέμου 1940 έως και μετά τη λήξη του εμφύλιου 
σπαραγμού 1945-1948, δεν δυνάμεθα να ομιλήσουμε για ελληνική 
βιομηχανία, μια που ούτε οι περιστάσεις επέτρεπαν την εξέλιξη της και δεν 
υπάρχουν τα στατιστικά εκείνα στοιχεία, λόγω της αποδιοργάνωσης του 
κράτους. Για την ελληνική οικονομία και βιομηχανία, η ανασυγκρότηση άρχισε 
από το 1950 με την παρασχεθείσα οικονομική βοήθεια από μέρους των 
Η.Π.Α. μέσω διαφόρων σχεδίων βοήθειας με μορφή δωρεάς ή δανεισμού. Το 
κράτος συνέβαλε στην ανασυγκρότηση της ελληνικής βιομηχανίας και τη 
περαιτέρω μετά το 1950 βιομηχανική ανάπτυξη, μέσω δαπανών στις 
δημόσιες επενδύσεις. Στο σημείο τούτο πρέπει να μνημονευθεί η συμβολή της 
Δ.Ε.Η. για τη παραγωγή, έρευνα και κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
όλη τη χώρα.79 
 
Περίοδος 1954-1964. 
Από την περίοδο αυτή μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της 
βιομηχανίας συνθήκες κατάλληλες για βιομηχανικές επενδύσεις και ανάπτυξη. 
Η εγχώρια παραγωγή αδυνατεί να καλύψει την εσωτερική ζήτηση και 
αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε στις εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων. Οι 
εξαγωγές στην αντίστοιχη περίοδο αυξήθηκαν λίγο, με αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση του ισοζυγίου βιομηχανικών προϊόντων, που στην περίοδο αυτή 
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σχεδόν τριπλασιάστηκε. Δεν σημειώθηκε επίσης, άξια λόγου πρόοδος από 
απόψεως μεγέθους των παραγωγικών μονάδων, που μετράται ανάλογα με 
τους απασχολούμενους σε αυτές. Όπως προκύπτει από απογραφές των 
βιομηχανικών καταστημάτων, μεταξύ 1958 και 1963, ο μέσος αριθμός 
απασχολούμενων κατά παραγωγική μονάδα παρέμεινε σταθερός περίπου. 
Βελτίωση παρουσιάστηκε σε μερικούς κλάδους βαριάς βιομηχανίας και 
μάλιστα στη μεταλλουργία, τις μηχανολογικές βιομηχανίες, τον κλάδο 
παραγωγής μεταφορικών μέσων. 
Τέλος, στην περίοδο αυτή, θεωρείται ανεπαρκές το μέγεθος των 
επιχειρήσεων, όχι μόνο των υφιστάμενων, αλλά και των νεοϊδρυόμενων, που 
καθιστούν αδύνατη την ανταγωνιστική παραγωγή. Υπάρχει ένα απαράδεκτο 
πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης, στοιχεία 
απαραίτητα για τη βελτίωση της βιομηχανίας. Τέλος, πρέπει να γίνουν 
προσπάθειες για πρόοδο και σε άλλους τομείς, π.χ. στη γεωργία που θα 
εξασφάλιζε πρώτες ύλες και θα έδιδε ώθηση στην ανάπτυξη γεωργικών 
βιομηχανιών. Η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, το ψηλό επίπεδο 
επενδύσεων, η υποκατάσταση των εισαγωγών, η μεγαλύτερη αύξηση των 
εξαγωγών είναι τομείς που γίνονται μεγάλες προσπάθειες αυτήν τη δεκαετία.80 
 
Περίοδος 1964-1969. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το επίπεδο της βιομηχανικής 
παραγωγής υπερδιπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής 
αυτής στο εθνικό εισόδημα το 1969, να υπερβεί το αντίστοιχο του γεωργικού. 
Έτσι, παρατηρούμε ότι νέοι σχετικά κλάδοι (π.χ. ελαστικά, πλαστικά, χημικά, 
βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες), το 1969-70 καλύπτουν το 28% της 
συνολικής παραγωγής της χώρας, έναντι 11% που ήταν το 1959. Αντίθετα, η 
βιομηχανική παραγωγή ειδών διατροφής από 46,2% το 1959, κατήλθε σε 
33,7% το 1969-70. Αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αυτών μεταβολών στην 
παραγωγή είναι η διεύρυνση της βάσης των βιομηχανικών εξαγωγών, που 
εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα μας, περιλαμβάνουν και νέα 
βιομηχανικά προϊόντα, όπως αλουμίνιο και χάλυβα. Οι εξελίξεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν, μετά τη διενέργεια μεγάλων επενδύσεων με τη 
συμμετοχή εγχώριων και ξένων κεφαλαίων. Τούτο συγκεκριμένα 
υποβοηθήθηκε από το Ν.Δ.417/1961 και τον Α.Ν.147/1967, που καθιέρωσαν 
μεγάλα κίνητρα για επενδύσεις.81  
 
Περίοδος 1970. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., το 1970 η βιομηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε έναντι του 1969 κατά 10,9%. Τούτο είναι κοντά στο στόχο που είχε 
τεθεί από το Πενταετές Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, που είχε στόχο 
για ετήσια αύξηση 11-12%. Ο ρυθμός ανόδου της βιομηχανίας, διατηρήθηκε 
κατά το 1970 υψηλός, παρά την πτώση των επενδύσεων. 
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Τούτο βέβαια ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών εσωτερικής και εξωτερικής 
ζήτησης, όσο και της παραγωγικής ικανότητας της βιομηχανίας, που 
διευρύνθηκε αισθητά.82  
 
Περίοδος 1971. 
Η συνολική βιομηχανική παραγωγή παρά τη μικρή χαλάρωση του ανοδικού 
ρυθμού της κύριας βιομηχανικής παραγωγής, της δραστηριότητας των 
μεταλλείων και ορυχείων, αυξήθηκε το 1971 έναντι του 1970, λόγω του 
υπερτετραπλασιασμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.83 
 
Περίοδος 1972-1976. 
Στην περίοδο αυτή είχαμε μεγάλη πτώση στην οικονομική κατάσταση της 
χώρας. Τούτο οφείλετο σε πολιτικής φύσης παράγοντες, και σε γενικές 
αναταραχές στο χώρο της Μεσογείου, που είχαν επίδραση και στη δική μας 
οικονομία. Η βιομηχανία μας αυτήν την περίοδο επλήγει ιδιαίτερα στον τομέα 
των επενδύσεων και της χρηματοδότησης. Επίσης είχαμε μείωση στη ζήτηση 
του εξωτερικού ιδιαίτερα το 1973 και 1974. Το 1975 άρχισε μια γενική άνοδος 
της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα το 1975 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
(Α.Ε.Π.)  αυξήθηκε σε σταθερές τιμές αγοράς με ρυθμό 5,7% ενώ το 1976 με 
6%.84 
 
 
Περίοδος 1977. 
Το 1977 η άνοδος της ελληνικής οικονομίας ήταν περιορισμένη σε σχέση με 
το 1976. Συγκεκριμένα το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε σταθερές τιμές 
αυξήθηκε κατά 4% έναντι 5,8% το 1976. Τούτο φυσικά είχε επιπτώσεις στο 
βιομηχανικό τομέα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται σημεία κόπωσης στη 
βιομηχανία, με χαλάρωση του ρυθμού ανόδου της στο πρώτο δίμηνο. Στη 
συνέχεια η δραστηριότητα του τομέα διαμορφώνεται σε επίπεδο λίγο 
ψηλότερο ή χαμηλότερο του αντίστοιχου του 1976. Στην προώθηση των 
βιομηχανικών μας προϊόντων στο εξωτερικό, ανασχετικά επέδρασαν η 
επιβράδυνση της οικονομικής ανόδου της Ε.Ο.Κ., τα προστατευτικά μέτρα 
ξένων χωρών κατά της ανεργίας του σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους 
τους, η υποτίμηση νομισμάτων χωρών που μας ανταγωνίζονται σε διάφορα 
προϊόντα (Ισραήλ, Ισπανία, Πορτογαλία κ.α.).85 
 
 
Περίοδος 1978. 
Η οικονομία μας παρουσιάζει αξιόλογη άνοδο. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, 
σε σταθερές τιμές αγοράς, έχει αύξηση κατά 5,9% έναντι 3,8% το 1977. 
Έχουμε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων για οικοδομές 
και της εξωτερικής ζήτησης. Παρατηρείται όμως μια στασιμότητα στις 
βιομηχανικές επενδύσεις, πράγμα που παρατηρείται όμως σε διεθνή 
κλίμακα.86 
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Περίοδος 1979. 
Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στο διεθνή χώρο, λόγω του 
πληθωρισμού και της κάμψης του ρυθμού ανόδου επηρέασε και την ελληνική 
οικονομία και συνάμα και τη βιομηχανία της. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε 
σταθερές τιμές αγοράς αυξήθηκε μόνο κατά 3,9% έναντι 5,9% το 1978. 
Πάντως είχαμε ψηλότερο ρυθμό από τον αντίστοιχο των χωρών του ΟΟΣΑ.87 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
Οι φωτογραφίες αυτές είναι από το προσωπικό αρχείο των  

 ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, τις οποίες 
ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά τους. 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΒΑΛΑΝΙΔΙΟΥ-ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ 
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ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 
 

 
 
 

 
 



 65

ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΟ 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
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ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
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ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΑΣΣΑΣ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΨΙΣ 
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ΕΚΖΑΧΑΡΩΣΗ 
 

 
 
 

 



 77

 
 

 
 



 78

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 
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ΠΥΡΓΟΣ 
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ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Περιλαμβάνονται έγγραφα που αφορούν το εργοστάσιο ΚΡΟΝΟΣ από το 
αρχείο Βιομηχανικής Πίστης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
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