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ΔΗΑΓΧΓΖ
θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ θαζψο θαη ε επηζήκαλζε θαη ν
πξνζδηνξηζκφο πνπ έρνπλ βαξχλεη πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ψζηε ε ζπληεινχκελε
εθβηνκεράληζε λα γίλεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζηε κηθξή απηή θσκφπνιε ηεο Νφηηαο Δχβνηαο.
Παξάιιεια θαη ζε ζηελή ζπλάθεηα κε ηελ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δηεξεπλψληαη νη
ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ησλ πξψησλ ιηγληησξχρσλ απφ ην 1917 έσο ην 1939 πνπ
απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, θαζψο θαη ησλ ιηγληησξχρσλ πνπ εξγάζηεθαλ ,κε
ηελ δεκηνπξγία ηνπ Αηκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ απφ ηε ΓΔΖ, κεηά ην 1950. Δπηπιένλ ζθνπφο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο, κε άμνλα ηελ
δεκνγξαθηθή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο ηνπ Αιηβεξίνπ, κέζα απφ ηηο γελλήζεηο, ηνπο ζαλάηνπο θαη
ηα επαγγέικαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ηελ παξνχζα
εξεπλεηηθή εξγαζία ηέζεθε εμαξρήο ην δήηεκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηελ
γεληθή ηζηνξία. ε πνηα ζεκεία ε ηνπηθή ηζηνξία πνπ αθνξά ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ
πξνεθηείλεη θαη θσηίδεη ην γεληθφηεξν ζέκα ηεο εθβηνκεράληζεο κέζσ ησλ θνηηαζκάησλ
ιηγλίηε ζηε ρψξα θαη ζε πνηα ζεκεία ην γεληθφηεξν ζέκα δίλεη ηνπο άμνλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο. Ζ εξγαζία θηλείηαη απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ θαη αληίζηξνθα. Έηζη αξρηθά
παξνπζηάδεηαη ε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ιηγλίηε πξνπνιεκηθά θαη ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε
επίπεδν ηεο ρψξαο. Σέινο, έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο
απφ αγξνηηθή ζε βηνκεραληθή ζε βάζνο πεληεθνληαεηίαο κε ην ιηγληησξπρείν θαη ηνλ
Αηκνειεθηξηθφ ζηαζκφ απφ ην 1950 σο ην 1969.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ φιεο νη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο θαη λα αθνινπζεζεί κηα ρξνληθή θαη
λνεκαηηθή ζπλνρή θαηά ηηο κεηαβάζεηο απφ ηελ κηα πεξίνδν ζηελ άιιε, ε εξγαζία
δηαξζξψλεηαη ζε 6 ελφηεηεο. ην πξψην θεθάιαην, εμεηάδνληαη νη απαξρέο ηεο κεηαιιεπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ Αλψλπκε εηαηξεία αλζξαθσξπρείσλ απφ ην 1917 σο
ηνλ κεζνπφιεκν, ελψ κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ Δ.Βεληδέινπ ζηα ιηγληησξπρεία ηεο
πεξηνρήο ην 1929 βιέπνπκε ηελ επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηε βηνκεραλία ησλ
κεηαιιείσλ θαζψο θαη ηελ εξγαηηθή πνιηηηθή ηνπ. Δ.Βεληδέινπ φπσο είρε δηακνξθσζεί ζην
παξειζφλ. Παξάιιεια, πξνζνρή δίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ησλ πξψησλ
ιηγληησξχρσλ ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
Αλ θαη ην αληηθείκελν έξεπλαο δελ έρεη ζηνηρεία ιανγξαθηθά θαη γεσινγηθά ζα ήηαλ θαηά ηε
γλψκε κνπ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί ην κπζνινγηθφ πιαίζην 1 πνπ πιέρηεθε γχξσ απφ ην
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Στα χρόνια τα παλιά, λοιπόν , λζνε ότι, μια κατάρα ιταν…«Α ,που να ςε φάει θ Λάμια του Μπρινιά…». Τι
ιταν ςτ αλικεια θ θ «Λάμια του Μπρινιά…». Οι κάτοικοι πιγαιναν για ξφλα ςτο δάςοσ του Μπρινιά. Ενϊ
βάδιηαν αμζριμνοι, κάποιοσ εξαφανιηόταν αφινοντασ πίςω κάποια ςκόνθ ι καπνό. Θ Λάμια του Μπρινιά
ιταν τζρασ φοβερό και τρομερό που ςτοίχειωνε μεσ ςτα μυαλά των απλϊν αυτϊν ανκρϊπων. Το μοιραίο
αυτό γεγονόσ ,όμωσ, οφειλόταν ςτθν αργι καφςθ του κάρβουνου κάτω από το ζδαφοσ που δθμιουργοφςε
υπόγεια κενά. Κάτω απ τθν περιοχι του δάςουσ υπιρχαν τα ανεξάντλθτα ςτρϊματα λιγνίτθ. Σε κάποια
ςθμεία τα ςτρϊματα αυτά ζφταναν μζχρι τθν επιφάνεια του εδάφουσ όπου ζρχονταν ςε επαφι με το
οξυγόνο του αζρα και άρχιηαν να καίγονται από μόνα τουσ . Καιγόταν ζτςι αργά αργά το ςτρϊμα του
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ιηγληησξπρείν ηνπ Μπξηληά ή Πξηληά θαζψο θαη ε γεσινγηθή απνηχπσζε ηνπ
πινπηνπαξαγσγηθνχ πφξνπ ηεο πεξηνρήο2.
ην δεχηεξν θεθάιαην, παξαθνινπζνχκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ θαηά
ηελ δπζκελή πεξίνδν ηεο Καηνρήο αιιά θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ κε βάζε ηηο ιίγεο αιιά
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ θείκελα ηεο επνρήο θαη ηελ ζχγρξνλε εξγνγξαθία. ηελ
εξεπλεηηθή εξγαζία αλαδεηνχληαη: νη φξνη ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληησξπρείσλ ηεο Κχκεο θαη ηνπ
Αιηβεξίνπ θαη ε αληίζηαζε ζηνπο ρψξνπο απηνχο κε ζεκείν αλαθνξάο ην ιηγληησξπρείν
Αιηβεξίνπ .
Σν ηξίην θεθάιαην απνηειείηαη απφ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ Αλψλπκε
εηαηξεία αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ιηγληησξπρείσλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο
ΓΔΖ θαηά ην 1951. Σα έγγξαθα ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηεο ΓΔΖ ζηελ Αζήλα θαζψο θαη ηα
λιγνίτθ ςε μεγάλο βάκοσ και μεταβαλλόταν ςε απαλι ςτάχτθ. Τα πεςμζνα φφλλα των δζντρων του
δάςουσ κάλυπταν τθ ςτάχτθ θ οποία ζτςι μεταβαλλόταν ςε φοβερι παγίδα κανάτου για τουσ ανκρϊπουσ
που ερχόντουςαν ςτο δάςοσ. Θ Λάμια του Μπρινιά δεν ιταν άλλθ από τθ ςτάχτθ του λιγνίτθ. Θ ςτάχτθ
ιταν που κατάπινε τουσ άμοιρουσ αυτοφσ ανκρϊπουσ. Στθν περιοχι αυτι ςιμερα βρίςκεται το
Λιγνιτωρυχείο του Μπρινιά… Τθν παλιά εποχι ςτθ κζςθ Μπρινιά , ο λιγνίτθσ ιταν ςτθν επιφάνεια και με
τθν επαφι με το οξυγόνο τθσ ατμόςφαιρασ αναφλεγόταν και ανακλοφςε λάμψεισ τθ νφχτα και ο κόςμοσ
τθν ονόμαςε θ Λάμια του Μπρινιά. Ασ ςθμειωκεί ότι τα κοιτάςματα λιγνίτθ ςτθν Ελλάδα ιταν γνωςτά από
τθν αρχαιότθτα .Ο Ραυςανίασ τον 2ο μ.Χ αιϊνα αναφζρει, ότι κοντά ςε μια πθγι ςτο Αλφειό ποταμό που
διαςχίηει τθ λεκάνθ «ανζκρωςκεν πυρ», γεγονόσ που μάλλον οφειλόταν ςε αυτανάφλεξθ λιγνίτθ, αλλά
μόνον ςτθν πρϊτθ δεκαετία του 20ου αιϊνα άρχιςε να γίνεται ςυςτθματικι εκμετάλλευςθ τουσ, ενϊ
παλαιότερα μόνον οι κάτοικοι των γφρω οικιςμϊν ζβγαηαν λιγνίτθ από τα επιφανειακά κοιτάςματα και το
χρθςιμοποιοφςαν για καφςιμθ φλθ ςτα ςπίτια τουσ
2
Ρριν από 25 εκατομμφρια χρόνια, μια μεγάλθ λίμνθ τουλάχιςτον 200τ.χλμ. ξεκινοφςε από το Αλιβζρι κι
ζφτανε ςτθν Κφμθ, ίςωσ και πιο πζρα βακιά ςιμερα ςτο Αιγαίο. Το κλίμα τθσ εποχισ πρζπει να ιταν
κερμό, υγρό, υποτροπικό, με μζςθ ετιςια κερμοκραςία πάνω από 14ο C και κάτω από 18ο C και ετιςια
βροχόπτωςθ περίπου 1500mm. Στα αβακι αυτϊν των λιμνϊν αναπτφχκθκε , με τθν πάροδο χιλιάδων
χρόνων μια πλοφςια πανίδα και χλωρίδα. Ακόμα τα ποτάμια τροφοδοτοφςαν τισ λίμνεσ με φερτά υλικά και
κορμοφσ δζντρων. Αργότερα τα φερτά ανόργανα υλικά ςκζπαςαν τθ βιομάηα ενανκρακϊνοντασ τθν. Θ
απανκράκωςθ τθσ βιομάηασ δθμιουργεί με τθν πάροδο εκατομμυρίων χρόνων διάφορεσ μορφζσ άνκρακα.
Στθν περίπτωςθ του Ελλθνικοφ χϊρου (θλικία 20-30 εκ. χρόνια), θ μορφι είναι ο γνωςτόσ λιγνίτθσ με
κερμιδικι αξία 1000-4.000.Θ γεωλογικι καταςκευι τθσ λιγνιτοφόρου λεκάνθσ του Αλιβερίου αποτελεί
τον αδιάψευςτο μάρτυρα των κοςμογονικϊν γεωλογικϊν ανακατατάξεων, που ςυντελζςτθκαν ςτθν
περιοχι κατά τθν περίοδο τθσ προϊςτορίασ.
Μια λεπτομερισ ζρευνα από τουσ Ε.Βενιτηζλο και H.J.Gregor ςτο Αλιβζρι, ανακάλυψε ζνα πλοφςιο
κόςμο φυτικϊν αλλά και ηωικϊν απολικωμάτων ςτα πετρϊματα του λιγνιτωρυχείου. Θ λιγνιτοφόρα
περιοχι αναπτφςςεται 3 χιλιόμετρα βόρεια του Αλιβερίου και καλφπτει τισ κοινοτικζσ περιοχζσ των χωριϊν
Αγίου Λωάννθ και Αγίου Λουκά. Θ λεκάνθ του εδάφουσ εκτείνεται ςε 20-30 τετρ. χιλιόμετρα και
περιβάλλεται από αςβεςτολικικά πετρϊματα, ενϊ οι λοφοςειρζσ ςτα ανατολικά είναι ςχιςτολικικζσ. Οι
λιγνίτεσ του Αλιβερίου είναι αυτόχκονεσ δθλ. ςχθματίςκθκαν επιτόπου από τθν πλοφςια φυτικι βλάςτθςθ.
Το κοίταςμα ζχει πάχοσ κυμαινόμενο από 20 ζωσ 50 μζτρα, ενϊ λόγω τθσ ζντονθσ κλίςθσ του που φκάνει
τισ 55-60ο μοίρεσ το βάκοσ του φκάνει ζωσ και τα 300μ. από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Από
πετρογραφικι άποψθ, ο λιγνίτθσ του Αλιβερίου κατατάςςεται ςτθν κατθγορία των ξυλωδϊν λιγνιτϊν, με
κφρια πρϊτθ φλθ ςχθματιςμοφ τθν κωνοφόρα βλάςτθςθ. Θ κερμαντικι του ικανότθτα είναι 2.500 kcal/kg
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αξρεία ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ απνθαιχπηνπλ, κέζα απφ ηηο εθζέζεηο επηηξνπψλ πνπ
ζπγθξφηεζε ην Τπνπξγείν πληνληζκνχ, ηα ππνκλήκαηα ηνπ κεγαινκεηφρνπ Μαξάθε
Δκπεηξίθνπ, ηηο εθζέζεηο ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, φιν ην παξαζθήλην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,
ξίρλνληαο θσο ζε άγλσζηεο κέρξη ζήκεξα πηπρέο ζην λέν, ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ,
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.
ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ ιηγληησξπρείσλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ
πξψηνπ Αηκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κε ηελ ζχζηαζε ηεο ΓΔΖ.
Σν Ηζηνξηθφ αξρείν ηεο ΓΔΖ, ζηηο εθζέζεηο απνινγηζκνχ θαη πεπξαγκέλσλ ηεο πξψηεο
δεθαεηίαο 1954-1964 αιιά θαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο κέρξη ην 1967, θσηίδεη ην ζεκαληηθφ έξγν
ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ γηα ηελ εθβηνκεράληζε ηνπ ιηγλίηε. Οη πξσηνγελείο πεγέο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ βηβιηνγξαθία θέξλνπλ ζην θσο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηφζν ηνπ ιηγληησξπρείνπ φζν
θαη ηνπ ΑΖ ελψ παξέρνπλ αλάγιπθα θαη ηελ εηθφλα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζα απφ
κηζζνχο, αξκνδηφηεηεο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ελέξγεηεο.
ε μερσξηζηφ θεθάιαην ,ην πέκπην, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηα
εξγαηηθά αηπρήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 1953-1968. Ζ εξγαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα,
επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί θαη ην πιαίζην ησλ
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ αιιά παξάιιεια λα δψζεη έκθαζε θαη ζ‟ φιε ηελ κειέηε πάλσ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαζψο νη δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο επέβαιαλ ηελ δεκηνπξγία
θαλνληζκψλ αζθαιείαο, ελψ ζηελ δηεχζπλζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ ππάγνληαη αξθεηά
παξαδείγκαηα θαη εθζέζεηο αηπρεκάησλ. Σαπηφρξνλα γίλνληαη αλαθνξέο ζηα αίηηα ησλ
αηπρεκάησλ, ηηο ζπλέπεηεο ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ .Ηδηαίηεξε πξνζνρή
δίλεηαη ζην αηχρεκα ηνπ 1968 πνπ άθεζε ηνλ δηθφ ηνπ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία .ηε
θαηεχζπλζε απηή απνηεινχλ πνιχηηκν αξρεηαθφ πιηθφ νη ζηαηηζηηθέο ηεο εηαηξείαο πνπ
θαηαγξάθνπλ αηπρήκαηα , ππνινγίδνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ηνπο κε βάζε έλαλ
καζεκαηηθφ ηχπν, θαηεγνξηνπνηνχλ ηα αίηηα ησλ αηπρεκάησλ θαη ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο πνπ
επιήγεζαλ απφ αηπρήκαηα εληφο ηνπ ιηγληησξπρείνπ αιιά θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ.
ην 6ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Αιηβεξίνπ απφ κηα αγξνηηθή ζε κηα βηνκεραληθή πεξηνρή. Ζ παξνπζία
ιηγλίηε απνδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη κέζσ ηεο ζπληεινχκελεο εθβηνκεράληζεο
αιιάδεη ηηο δνκέο ηεο πεξηνρήο. Μέζα απφ πίλαθεο, γξαθήκαηα βιέπνπκε ηελ εηθφλα ηνπ
Αιηβεξίνπ απφ ην 1900 σο ην 1969 ζε δεκνγξαθηθφ επίπεδν ,ηελ παξνπζία ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ,ηελ ζεκαζία ηνπ εμειεθηξηζκνχ θαη ην ζχγρξνλν βηνκεραληθφ ηνπίν.
Δκθαλίδεηαη φκσο θαη ν πξψηνο ππξήλαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ απνηειείηαη απφ αγξφηεο,
νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ζπλζήθεο επηβίσζεο ζην ιηγληησξπρείν, έζησ κε
ρακειά εκεξνκίζζηα θαη ζε άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια επηζπκνχλ λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα ιηγνζηά εηζνδήκαηα ηνπο απφ ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο. ηαδηαθά θαη
ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία ηνπ ΄30 νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ δηπιή εξγαζηαθή ηδηφηεηα(αγξφηεοεξγάηεο) ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα ζηνλ ρψξν ηνπ ιηγληησξπρείνπ θαη
δηεθδηθνχλ κε δπλακηθφ ηξφπν, ην 1933, ηα εκεξνκίζζηα ηνπο θαη επηδεηνχλ θαιχηεξεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δίλαη ε πξψηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο ηνπ ,ππφ ζρεκαηηζκφ
πξνιεηαξηάηνπ, ηεο πεξηνρήο. Ζ δηπιή εξγαζηαθή ηδηφηεηα ζα ζπλνδέςεη θαη πνιινχο
εξγαδφκελνπο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΑΖ θαη ηνπ εθζπρξνληζκέλνπ πιένλ
ιηγληησξπρείνπ.Πξσηνγελείο πεγέο θαη θαη καξηπξίεο καδί κε ηηο γεληθφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο ζηελ εξγαηηθή ηάμε ηνπ Μεζνπνιέκνπ πξνβάιινπλ ηελ δσή θαη ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ησλ πξψησλ ιηγληησξχρσλ .
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ε θάζε θεθάιαην, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηζεκαλζνχλ απφ ηε κία πιεπξά ηα ηεθηαηλφκελα
ζηελ επηρείξεζε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ .
Δπηδίσμε ήηαλ λα θαλεί ε εμειηθηηθή πνξεία ηεο εμφξπμεο ιηγλίηε απφ ηα πξνπνιεκηθά(19171949)ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα (1950-1967)κε ηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΖ θαζψο θαη ε θαηάζηαζε
ησλ εξγαδνκέλσλ ιηγληησξχρσλ ζε απηή, ηηο ίδηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ ζρέζε εξγνδνηψλ
(ηδηψηεο-θξάηνο) κε ηνπο εξγαδφκελνπο,ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο,θαλεξψλεη
αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Ζ πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ελφο πξσηνγελνχο πιηθνχ κε θχξηνπο
άμνλεο φπσο πξναλαθέξζεθε ην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ην αξρείν ηεο ΓΔΖ ζε
Αιηβέξη θαη Αζήλα. Σν πιηθφ απηφ ζπλνδεχεηαη απφ καξηπξίεο θαη ληνθνπκέληα ησλ αλζξψπσλ
πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ κεηαβνιή ηεο πφιεο κε ηελ δσή θαη ηελ εξγαζία ηνπο ζηα ιηγληησξπρεία.
Πνιχηηκε βνήζεηα γηα ηελ γεληθή αιιά θαη εμεηδηθεπκέλε εηθφλα ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο πφιεο
παξέρεη ε βηβιηνγξαθία ηεο επνρήο.
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο, αμηνπνηήζεθαλ πνζνηηθά ζηνηρεία φπσο
πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, ζηαηηζηηθέο αιιά θαη πνηνηηθά γηα λα εξκελεπηνχλ νη θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ πεξηνρή απφ ηελ παξνπζία ηνπ ιηγλίηε.
εκαληηθή βνήζεηα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ 6νπ θεθαιαίνπ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
θνηλσλίαο δφζεθε κέζα απφ ηελ κειέηε θαη έξεπλα ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ γελλήζεσλ θαη
ζαλάησλ απφ ην αξρείν ηνπ Γήκνπ Αιηβεξίνπ. Γηα ηελ πνζνηηθή αιιά θαη πνηνηηθή πξνζέγγηζε
ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ επηιέρζεθε ε δεκνγξαθία ζε εξεπλεηηθφ πεδίν θαζψο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα γηα δηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ θαη ην θνηλσληθφ
θαη επξχηεξα νηθνινγηθφ πιαίζην ηεο χπαξμεο ηνπ.Ζ πνιχηηκε έξεπλα ζην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο
ΓΔΖ ζηελ Αζήλα, ζην αλεμεξεχλεην-αλέθδνην αξρείν ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζην Αιηβέξη θαη ζην
ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο,φπσο έρεη πξνλαθεξζεί, έδσζε ζεκαληηθά αξηζκεηηθά
ζηνηρεία θαη ληνθνπκέληα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ.
ηα ηξία παξαξηήκαηα πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ εξγαζία έρεη επηιεγεί θσηνγξαθηθφ θαη
αξρεηαθφ πιηθφ πνπ νπηηθνπνηεί ηε κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ απφ
ηηο απαξρέο (1917), εθζέηνληαο ,φκσο ,θαηά κείδνλα ιφγν θσηνγξαθηθφ θαη αξρεηαθφ πιηθφ
απφ ηελ επνρή ηεο ΓΔΖ (1950). ην παξάξηεκα 1(Α+Β) ην πινχζην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηεο
ΓΔΖ θαη ηα ζθίηζα ηνπ Μεγαιίδε ην 1960 καο δίλνπλ ιεπηνκέξεηεο ηεο εμφξπμεο θαη
επεμεξγαζίαο ιηγλίηε ηφζν ζην ιηγληησξπρείν φζν θαη ζηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ. Οη ζπλζήθεο
εξγαζίαο, ε δσή ησλ ιηγληησξχρσλ, έζησ θαη ζε εμσξατζκέλε κνξθή, ε εθβηνκεράληζε θαη ν
εμειεθηξηζκφο απνηππψλνληαη ζην θσηνγξαθηθφ θαθφ θαη ζηα εμαηξεηηθά ζρέδηα-ζθίηζα ηνπ
Μεγαιίδε. Σν νπηηθφ πιηθφ ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ άιιεο πεγέο φπσο θσηνγξαθηθά αξρεία
ηδησηψλ, ην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο, ηεο πξψηεο κνλάδαο ΑΖ ζηνλ
Κάξαβν Αιηβεξίνπ, εηαηξείαο Burns and Roe θαη άιιεο πεγέο. ην παξάξηεκα 2 εθηίζεληαη
επηιεγκέλεο αξρεηαθέο πεγέο πνπ επηζθξάγηζαλ ηελ πνξεία ηεο πφιεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ιηγληησξπρείνπ ζηελ α (1917-1949) θαη ηελ β πεξίνδν(1950-1967). Σν ηζηνξηθφ αξρείν ηεο
ΓΔΖ, ην αξρείν ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζην Αιηβέξη θαη ην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
,απφ φπνπ επηιέγνληαη ελδεηθηηθά αξρεηαθά έγγξαθα, απνηέιεζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε πξψηε χιε
ζηε κειέηε απηή.ην ηειεπηαίν παξάξηεκα,παξαηίζεληαη ιέμεηο ζρεηηθά κε ην ιηγληησξπρείν
θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.
πκπεξαζκαηηθά, ε επαγγεικαηηθή δηαζηξσκάησζε πξνπνιεκηθά θαη κεηαπνιεκηθά, νη
πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο, νη θνηλσληθέο-νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη θαηά θχξην ιφγν
ε ίδξπζε ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ θαη ε αλαβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ απφ ηε
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δεθαεηία ηνπ 1950, θαζψο θαη ν εμειεθηξηζκφο ηεο ρψξαο κε αθεηεξία ηελ θσκφπνιε ηνπ
Αιηβεξίνπ, απνηεινχλ ηηο ζπληζηψζεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ ζε
βηνκεραληθή πφιε.
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ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΛΗΓΝΗΣΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ
ΚΡΑΣΟ
Α1.Από ηηο απαξρέο ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ιηγλίηε
κέρξη ην ηέινο ηνπ κεζνπνιέκνπ

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ειιεληθνχο ιηγλίηεο θαη νη πξψηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ απφ μέλνπο ζηελ
Κχκε θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ μεθίλεζε ην 1830, φηαλ πηα ζπγθξνηήζεθε ην
ειιεληθφ θξάηνο. Μάιηζηα ηα θνηηάζκαηα ιηγλίηε ζηελ Κχκε είραλ εληνπηζηεί απφ ηα ρξφληα
ηεο βαπαξηθήο αληηβαζηιείαο θαη έγηλε αληηθείκελν κηαο νξγαλσκέλεο θαη ζπλερνχο
εθκεηάιιεπζεο, ζε κηθξή θιίκαθα φκσο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ ησλ ηξαηησηηθψλ. Ζ
πξψηε εθκεηάιιεπζε ιηγληησξπρείνπ έγηλε ζηελ Κχκε ην 1844, φηαλ νη αξκφδηνη επηρείξεζαλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ιηγλίηε ζηνπο θιηβάλνπο ηνπ λαπζηάζκνπ θαη ζηνπο ιέβεηεο ησλ πξψησλ
αηκφπινησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ3. Ζ παξαγσγή φκσο θάιππηε κφλν αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ,
αθνχ νη πξνζπάζεηεο γηα εμαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζηα εκπνξηθά αηκφπινηα απέηπραλ
ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηεο ρακειήο ζεξκαληηθήο αμίαο ηνπ ιηγλίηε4.
Κάπνηα ζηνηρεηψδεο εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ζηνπο ιηγλίηεο αξρίδεη λα θαίλεηαη
ζηελ Διιάδα ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα 5 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο Αιηβεξίνπ, Κχκεο,
Χξσπνχ, Μεγάξσλ, Λνθξίδαο θαη Φζηψηηδαο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ θαη ηεο
Κχκεο δίλνληαη νη πξψηεο άδεηεο εμφξπμεο γχξσ ζηα 1871, φηαλ παξνπζηάζηεθαλ δπζρέξεηεο
ζηελ πξνκήζεηα Δπξσπατθνχ θάξβνπλνπ εμαηηίαο ηνπ Γαιιν-Γεξκαληθνχ πνιέκνπ. Ζ απμεκέλε
δήηεζε αιιά θαη ε άλνδνο ησλ ηηκψλ, παξφηξπλαλ κεξηθνχο ηδηψηεο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηηο
γλσζηέο-απφ ρξφληα-ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ζπνξαδηθέο εκθαλίζεηο ιηγλίηε .Ζ Διιεληθή
Μεηαιιεπηηθή Δηαηξεία, δεκηνχξγεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζα πξνρσξήζεη ζηελ
Κχκε ζηηο εμνξπθηηθέο εξγαζίεο κε ηε βνήζεηα Άγγισλ θαη Πξψζσλ εηδηθψλ. Όηαλ δηαπηζησζεί
ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ιηγλίηε γηα ρξήζε ζηε κεηαιινπξγία, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα
θνηηάζκαηα ζα αηνλίζεη θαη ηα νξπρεία Κχκεο ζα ππνιεηηνπξγήζνπλ ζηα ρέξηα κηαο ζεηξάο
ηδηνθηεηψλ πνπ δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Σελ ίδηα ηχρε ζα έρνπλ θαη ηα θνηηάζκαηα ηνπ
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Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, ζντυπο ΔΕΘ, Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ, Ακινα 1955
Δθμθτρακόπουλοσ Οδυςςεφσ, “Στροφι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ προσ τθν εςωτερικι ανάπτυξθ τθσ
χϊρασ”,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τόμοσ ΛΓ,Εκδοτικι Ακθνϊν,ςελ.,180-181
5
Κωφόσ Ευάγγελοσ, “Από το τζλοσ τθσ Κρθτικισ Επαναςτάςεωσ ωσ τθν προςάρτθςθ τθσ Κεςςαλίασ”,Λςτορία του
Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τόμοσ ΛΓ,Εκδοτικι Ακθνϊν,ςελ.312.Το 1867 με τθν ψιφιςθ του νόμου “περί μεταλλείων και
ορυκτϊν” δόκθκε ςθμαντικι ϊκθςθ για ζρευνα και εκμετάλλευςθ του ελλθνικοφ υπεδάφουσ ςε βακμό μάλιςτα
να εξεγείρει τθν κερδοςκοπικι τάςθ των πολιτϊν
4
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Χξσπνχ ησλ νπνίσλ ηελ εθκεηάιιεπζε είρε αλαιάβεη ν Φ.εξπηέξεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
κεηαιινπξγίαο6.
Σν έηνο 1873 παξαρσξνχληαη νη πξψηεο άδεηεο7 εμφξπμεο ζε ηδηψηεο ζην Αιηβέξη:
1ε παξαρψξεζε (Ο.Π.8 122)
ηηο 25/6/1873 ζε Γ.Α.Υφξκνβα θαη Αλδξέα Ζζατα παξαρσξείηαη έθηαζε 7.644,820
ζηξεκκάησλ. Πέξαζε κηα 25εηία ρσξίο ηδηαίηεξα αμηφινγα απνηειέζκαηα. Σν 1896 μεθηλά κηα
πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κε αλφξπμε ππφγεησλ πξνζπειάζεσλ.
Με ην 4/10/1896 ΒΓ παξαρσξείηαη ζηνπο Γ.Α.Υφξκνβα(θηεκαηία), Παλαγή Λεβέληε (γηαηξφ)
θαη Ν. Βάκβα έθηαζε 6.598,814 ζηξεκκάησλ. Σν 1897 κηα ηξνκαθηηθή πιεκκχξα θαηάζηξεςε
φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ επηθάλεηα θαη θαηέθιπζε ηα ππφγεηα έξγα.
2ε παξαρψξεζε
Με ην ΒΓ 232/27/10 1901 ζηνπο Μελά Κνξσλαίν θαη Α.Αγγειφπνπιν έθηαζε 17.252,542
ζηξεκκάησλ.
χκθσλα κε ην Βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ Γεσξγίνπ ηνπ Α «παξαρσξείηαη εηο ηνπο θ.θ. Μελάλ
Κνξσλαίνλ, θαη Άγγειν Αγγειφπνπιν δηθαίσκα δηελεθνχο θπξηφηεηαο θαη κεηαιιεχζεσο
κεηαιιείνπ ιηγλίηνπ, επί εθηάζεσο γεο ζηξεκκάησλ 17.252 θαη 542 η.κ. θείκελεο εηο ηελ
πεξηθέξεηαλ ηνπ Γήκνπ Σακπλέσλ ηεο επαξρίαο Καξπζηίαο θαη ερνχζεο φξηα:
Αλαηνιηθψο: ιφθνπ θνξδηιάθε θαη ρσξίνπ Γαβαιά,
Γπηηθψο: ιφθνπ Μεξλάη, ιφθνπ Γπλλαηθάξη θαη ιφθνπ Ακαζζηάο,
Αξθηηθψο :ρσξίνπ Γαβαιά ιφθνπ Μεξλάη ή Ζγξεκίλεο θαη
Μεζεκβξηλψο :παξαρψξεζηλ κεηαιιείνπ Γ.Α.Υφξκνβα θαη Αλδξέα Ζζαία…
Δλ Αζήλαηο ηε 26 Οθησβξίπ 1901»9
Παξφιν φκσο πνπ απφ ην 1862 σο ην 1882 δφζεθαλ ζπλνιηθά παξαρσξήζεηο ιηγληηψλ ζε
έθηαζε 317.000 ζηξεκκάησλ, ε δξαζηεξηφηεηα απηή εμαθνινπζνχζε λα είλαη ππνηνληθή.
χκθσλα κε ηνλ Υαηδεησζήθ 10 ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ζηαπξνδξφκη ησλ
ζαιάζζησλ νδψλ απφ ηνλ Αηιαληηθφ ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη απφ ηελ Δγγχο Αλαηνιή ζηε
Γπηηθή Δπξψπε πξνζέιθπζε ζηα ιηκάληα ηεο Δξκνχπνιεο ζηε χξν θαη αξγφηεξα ηνπ Πεηξαηά
ζεκαληηθέο πνζφηεηεο γαηαλζξάθσλ ζε ρακειέο ηηκέο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αηκνπινίσλ ησλ
δηεζλψλ γξακκψλ σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Σν ρακειφ θφζηνο ηνπ γαηάλζξαθα γηα ηελ
θάιπςε ησλ πεξηνξηζκέλσλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο δελ έζεζε ζέκα γηα ηελ
εηζαγσγή θαχζηκεο χιεο θαη, θαηά ζπλέπεηα δελ ππήξμε πνηέ πηεζηηθή αλάγθε γηα ηελ εμεχξεζε
θαη ηελ εθκεηάιιεπζε εγρψξησλ θνηηαζκάησλ γαηαλζξάθσλ.
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Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, θ γθραιά ςελινθ, θ βιομθχανία ςτθν ελλθνικι οικονομία , 1830-1940, ςελ 176-177
.Κεμζλιο 1993
7
Αρχείο Υποκθκοφυλακείου Αλιβερίου και αρχείο Γ.Κατςαμάγκου, Θ μεταλλευτικι ιςτορία τθσ Εφβοιασ. Λδιωτικι
ζκδοςθ
8
Προσ παραχϊρθςθσ
9
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, Βαςιλικό διάταγμα 232/27/10, 1901
10
Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, θ γθραιά ςελινθ, θ βιομθχανία ςτθν ελλθνικι οικονομία , 1830-1940, ςελ 175.Κεμζλιο,
Ακινα 1993
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Απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν, ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ
κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ πξψησλ πιψλ θη έπξεπε λα
πξνζειθπζζεί ην μέλν θεθάιαην.Σν 1895 ν πξφμελνο ηεο Διιάδαο ζηε Βφλλε Ησζήθ Σζνχληαο
ππέβαιε ζην ειιεληθφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κειέηε γηα ηελ πιηλζνπνίεζε ησλ ιηγληηψλ, γηα
κεγαιχηεξε απφδνζε, φπσο γηλφηαλ ηφηε ζηηο πξνεγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ ηδέα απηή δελ
είρε θάπνηα ζπλέρεηα. Γξάθηεθαλ απφ εηδηθνχο, εθζέζεηο θαη πξαγκαηείεο, πνπ ζηάιζεθαλ ζην
εμσηεξηθφ, γηα λα δείμνπλ ζηνπο Δπξσπαίνπο θεθαιαηνχρνπο ηνλ κεηαιιεπηηθφ πινχην ηεο
ρψξαο (Α. Κνξδέιιαο 1902-Κ. Μεηζφπνπινο 190511), ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Αλ θαη έγηλαλ
πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη ηνλίζηεθε ε ζεκαζία πνπ ζα είρε ε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα
ζηδεξνκεηαιινπξγίαο θαη ε πιηλζνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ιηγλίηε, ζηα πξψηα 25 ρξφληα ηνπ 20νπ
αηψλα νη κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ εμφξπμε θαη ηε δηάζεζε
θπζηθψλ κεηαιιεπκάησλ, παξά κε ηελ εθθακίλεπζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο.12
Μέρξη ην 1914 ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε δελ παίδεη ζπνπδαίν ξφιν θαη νη πνζφηεηεο πνπ
εμνξχζζνληαη είλαη κεδακηλέο. Μεηά ην 1914 φκσο, κε ηελ αχμεζε ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηε
κεηαθνξά ηνπ γαηάλζξαθα απφ ην εμσηεξηθφ 13 θαη ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ, αιιά θαη ηνλ
απνθιεηζκφ ηεο Διιάδαο ην 1915 θαη ηελ είζνδν ηεο ην 1917 ζηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν
δεκηνπξγήζεθε επηηαθηηθή αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο εγρψξηαο θαχζηκεο χιεο. Έηζη απφ ην 1914
παξαηεξνχκε ζπλερή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ιηγλίηε14.
Μέζα ζε έλα εμαηξεηηθά ζχληνκν δηάζηεκα, (1915-18) πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο ζε δχν
θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. Ο Υαηδεησζήθ ζηε κειέηε ηνπ “ε γεξαηά ζειήλε, ε βηνκεραλία ζηελ
11

Θ Ελλθνικι Μεταλλευτικι Λςτορία, το ςφγχρονο Ελλθνικό κράτοσ 20οσ-21οσ αιϊνασ (αναδθμοςίευςθ από τθν
ζκδοςθ Ο ελλθνικόσ Ορυκτόσ πλοφτοσ του ΣΜΕ).Απόδοςθ από τον Γ.Συντουκά,μθχανικό μεταλλείων,
μεταλλουργό.(http://www.mikrovalto.gr/). Γίνονται αναφορζσ ςτον Α.Κορδελλά, Κ.Μθτςόπουλο και
Λ.Τςοφντα.Ορυκτολόγοσ από τθ Σμφρνθ ο Α.Κορδελλάσ είναι ο πρϊτοσ που είχε διαγνϊςει τθν οικονομικι
προοπτικι που υπάρχει από τθν ανάτθξθ των ςκουριϊν και τθν επεξεργαςία των εκβολάδων ςτο Λαφριο.Στισ 14
Οκτωβρίου 1863 ο Σερπιζρι, ωσ εκπρόςωποσ των οίκων Bouguetet Serpieri και Rouxde Fraissinet, κατακζτει
επιςτολι ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν ηθτϊντασ τθν ζναρξθ ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν παραχϊρθςθ των αρχαίων
ςκωριϊν του Λαυρίου. Τελικά παραχωρικθκε το δικαίωμα εξόρυξθσ ςε ζκταςθ 10.791 ςτρεμμάτων ςε διάφορεσ
κζςεισ τθσ περιοχισ ςε εταιρεία που είχε ςυςτιςει ο Σερπιζρι με το όνομα Λλαρίων ου και Σία (Hillarion Roux et
Cie), ςτθν οποία ο Α.Κορδελλάσ τοποκετείται ςτθ κζςθ του Μθχανικοφ τθσ Ραραγωγισ.Να ςθμειωκεί ακόμθ πωσ
ο Κορδελλάσ, κατά τθν περιοδο 1887-1891 διετζλεςε διευκυντισ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Μεταλλουργείων
Λαυρίου.Θ ανάπτυξθ που γνϊριςε θ περιοχι ιταν πολφ ςθμαντικι. Είναι χαρακτθριςτικό το απόςπαςμα του
Α.Κορδελλά, που γράφτθκε το 1901: “Θ τζωσ και προ τθσ ιδρφςεωσ των νεϊτερων μεταλλευτικϊν και
μεταλλουργικϊν ζργων Λαυρεωτικι, εισ θν κατζφευγον άγρια ηϊα ομοφ και λθςταί, ο δε ναφτθσ μόνον υπό τθν
βίαν των ανζμων προςωρμίηετο, μετεβλικθ εισ πλοφςιαν βιομθχαικιν κωμόπολιν, παρζχουςαν ζντιμον βίον εισ
υπερδεκακιςχιλίουσ ανκρϊπουσ, και εισ κζντρον εμπορικόν. Ενϊ δε ζν ζτει 1860, ότε το πρϊτον επεςκζφκθν τον
λιμζνα των Εργαςτθρίων (το ςθμερινό Λαφριο), είδον εν αυτϊ μίαν αλιευτικιν βάρκαν προςωρμιςμζνθν,
ςιμερον, μετά 40ετίαν, βλζπω προςωρμιςμζνα παντοδαπά ατμόπλοια παςϊν ςχεδόν των ευρωπαικϊν
εκνικοτιτων
12
Νίκου Ραντελάκθ, Ο Εξθλεκτριςμόσ τθσ Ελλάδασ 1889-1956 ςελ.146, ΜΛΕΤ, Ακινα 1991.
13
Χριςτίνα Αγριαντϊνθ, Βομθχανία, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922, οι απαρχζσ, Βιβλιόραμα
ςελ.217. Τα αποκζματα γαιάνκρακα εξαντλικθκαν με τθν απαγόρευςθ που επζβαλε θ Αγγλία ςτισ εξαγωγζσ τθσ
από τθν ζναρξθ του Α Ραγκοςμίου Ρολζμου. Οι ειςαγωγζσ τουσ κατζρρευςαν και οι τιμζσ ζφταςαν ςε πρωτοφανι
φψθ με αποτζλεςμα το δεφτερο εξάμθνο του 1915 θ κατάςταςθ να επιδεινωκεί ςτθν Ελλάδα ραγδαία.
14
Νίκου Ραντελάκθ, Ο Εξθλεκτριςμόσ τθσ Ελλάδασ (1889-1956)ςελ.146, ΜΛΕΤ, Ακινα 1991.
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ειιεληθή νηθνλνκία,1830-1940” 15 θαηαγξάθεη φηη ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη
βηνκεραλίεο πνπ ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ ηαθηηθφ ηνπο αλεθνδηαζκφ ζε θαχζηκε χιε θαη
ζπρλά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιχ κηθξήο θιίκαθαο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζηε
δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ απνβιέπνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηα θέξδε απφ
ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα.Σν 1918 ηξεηο επηρεηξήζεηο ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ειέγρνπλ θαη
ηα κεγαιχηεξα νξπρεία. Σα ηξία νξπρεία πνπ δνπιεχνπλ ηελ πεξίνδν απηή κε εληαηηθνχο
ξπζκνχο θέξλνπλ ζην θσο ηεο εκέξαο ην 65% ηνπ ειιεληθνχ ιηγλίηε. Σα νξπρεία απηά είλαη ηεο
Κχκεο πνπ παξήγαγε 88.000 ηφλνπο ιηγλίηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Α.Δηαηξίαο Δπηρεηξήζεσλ ελ
Διιάδη, ην νξπρείν ηνπ Χξσπνχ κε 33.000 ηφλνπο γηα ηελ επηρείξεζε Π.Γεπηάλ θαη Ν.Ραθαήι
θαη ε Α.Δ. Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ, κε 19.000 ηφλνπο. Σν ππφινηπν 35% ηεο ζπλνιηθήο
πνζφηεηαο ησλ 213.000 ηφλσλ ην κνηξάδνληαη 47 νξπρεία.
πγθεθξηκέλα ην 1914 ν πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ έληνλε
έιιεηςε θαπζίκσλ-πγξψλ θαη ζηεξεψλ- δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπζηεκαηηθφηεξε
αλάπηπμε ηνπ νξπρείνπ ζην Αιηβέξη, έηζη ψζηε λα θαηαιάβεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ παξαγσγή
ιηγλίηε κεηαμχ 50 νξπρείσλ. Ηδηαίηεξα ην 1917 κε ηε ζχζηαζε ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ ε
εθκεηάιιεπζε μεθηλά ηαπηφρξνλα ζε ηξία ηκήκαηα κε εληαηηθφ ξπζκφ, αιιά ρσξίο κέζνδν θαη
πξνγξακκαηηζκφ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε « αξπαθηηθή» εθκεηάιιεπζε, ζα ηξαπκαηίζεη ζνβαξά ην
θνίηαζκα θαη ζα επηθέξεη πνιιέο δεκίεο. Ππξθαγηέο απφ «απηαλάθιεμε» ζα θαηαζηξέςνπλ ην
θνίηαζκα γηα πνιιά ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ θνηηάζκαηνο είλαη ην
γεγνλφο νη 700.000 ηφλνη πνπ παξάρζεθαλ απφ ην 1915 κέρξη ην 1947 αληηζηνηρνχλ ζε 2.000.000
ηφλνπο, αλ ππνινγηζηνχλ νη πνζφηεηεο πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ππξθαγηέο.16
Μεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ, ην 1918, ε
παξαγσγή κεηαιιεπκάησλ παλειιαδηθά άξρηζε λα δείρλεη άλνδν θαη είρε θζάζεη ηνπο 420.74417
ΣΝ ζε κεηαιιεχκαηα ζηδήξνπ, ζηδεξνκαγγαλίνπ, κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ, ζηδεξνππξίηε,
ραιθνχ, ιεπθνιίζνπ, ζκχξηδαο θαη ιηγλίηε. ηνλ ίδην ρξφλν είραλ παξαρζεί θαη 15.194 ΣΝ
πξντφλησλ απφ εθθακίλεπζε. Σν 75% πεξίπνπ φιεο απηήο ηεο παξαγσγήο πνπιήζεθε ζην
εμσηεξηθφ, κε ζπλάιιαγκα αμίαο 26.044.822 δξρ. ηεο επνρήο εθείλεο. ηηο κεηαιιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο εξγάδνληαλ ηφηε 9.202 εξγάηεο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 4.424 δνχιεπαλ ζε ππφγεηεο
εθκεηαιιεχζεηο θαη 4.778 ζε επηθαλεηαθέο. Σν κέζν κεξνθάκαην ήηαλ 6,12 δξρ.18
Μηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ιηγληηηθψλ θνηηαζκάησλ έγηλε απφ ηελ Διιεληθή
Ζιεθηξηθή Δηαηξεία ην 1918 κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ζηνπο Αλδξνληάλνπο Κχκεο. Ο
βξνρεξφο θαηξφο ηνπ 1918, φκσο, εκπφδηζε ηελ εληαηηθή θαη θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ, θαη
ζρεδφλ ζηακάηεζε φιεο ηηο εξγαζίεο ζηα νξπρεία ησλ Αλδξνληάλσλ. Με ην ηέινο ησλ βξνρψλ, ε
εηαηξεία ειπίδεη φηη γξήγνξα ζα απμεζεί ε παξαγσγή ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζηδεξνδξνκηθή
15

Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, θ γθραιά ςελινθ, θ βιομθχανία ςτθν ελλθνικι οικονομία , 1830-1940, ςελ 177180.Κεμζλιο, Ακινα 1993
16

Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ,ζντυπο ΔΕΘ ,Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, ςελ.30, Ακιναι, Αφγουςτοσ 1955
Θ Ελλθνικι Μεταλλευτικι Λςτορία.Το ςφγχρονο Ελλθνικό κράτοσ-20οσ αιϊνασ και 21οσ αιϊνασ, Ο Ελλθνικόσ
Ορυκτόσ πλοφτοσ, του ΣΜΕ. Απόδοςθ από τον Γ.Λ.Σιντουκά, Μθχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό
18
Βλ παραπάνω ςθμ 17
17
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γξακκή κήθνπο 10 ρηιηνκέηξσλ, πνπ ζα ζπλέδεε ην νξπρείν κε ηελ Κχκε θαη ζα βνεζνχζε λα
θηάλεη ν ιηγλίηεο ζηελ θαηαλάισζε εχθνια. Δπηπιένλ ε ζπκθσλία ηεο Διιεληθήο Ζιεθηξηθήο
εηαηξείαο κε ηελ εηαηξεία αλζξαθσξπρείσλ Κχκεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εηζαγφκελσλ
γαηαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα θαη γηα ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν εηαηξεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ
χπαξμε κηαο εηαηξείαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζην είδνο ηεο, πνπ ζα πξνκήζεπε θαηά
πξνηεξαηφηεηα θαχζηκε χιε ζηελ Διιεληθή Ζιεθηξηθή Δηαηξεία, δεκηνχξγεζε λέεο πξννπηηθέο.
ηελ πνξεία φκσο ηα πξάγκαηα δελ εμειίρζεθαλ φπσο είραλ πξνβιεθζεί ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ
ηηκψλ ησλ γαηαλζξάθσλ θαη ζπλεπαθφινπζα ηεο ειάηησζεο ησλ ηηκψλ ηνπ ιηγλίηε κέρξη ην
ζεκείν λα γίλεη αζχκθνξε ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ . Δπηπιένλ ην 1920 ην ππνπξγείν αμίσζε απφ
ηελ εηαηξεία λα κε ρξεζηκνπνηεί ηνπο ιηγλίηεο ζηνλ θεληξηθφ ειεθηξηθφ ζηαζκφ θαη ε Δηαηξεία
Δθκεηαιιεχζεσο Διιεληθψλ Αλζξαθσξπρείσλ δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλζξαθσξπρείνπ
Κχκεο. 19 Ζ ΔΖΔ, πνπ είρε ζπκθέξνληα ζηα ιηγληησξπρεία, γνλάηηζε απφ ηελ έιιεηςε
γαηαλζξάθσλ θαη δελ κπφξεζε λα νξζνπνδήζεη κεηά ηνλ πφιεκν, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ
εκθάληζε “ηεο Power & Traction” ην 1926.20
ΠΙΝΑΚΑ 1- Παξαγωγή ιηγλίηε θαη αξηζκόο ιηγληηωξπρείωλ κεηαμύ 1914 θαη 1918
ΔΣΟ
1914
1915
1916
1917
1918

ΛΙΓΝΙΣΩΡΤΥΔΙΑ
1
4
15
30
50

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΙΓΝΙΣΗ(ΣΝ)
20.000
117.000
213.000

Ζ άλνδνο ζηελ παξαγσγή ιηγλίηε,κε βάζε ηνλ πίλαθα, είλαη εκθαλήο ην 1918, ζην ηέινο ηνπ Α′
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Απμάλνληαη ν αξηζκόο ιηγληησξπρείσλ ζε 50 θαη ζπλεπαθόινπζα θαη ε
παξαγσγή ιηγλίηε ζε 213.000 ηόλνπο. Πεγή : Δξγαζία, αξ. θ. 3, Αζήλα 25.1. 1930 21

Παξά ηηο επλντθέο πξνυπνζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ην 1922 θαη
ηε δηεζλή χθεζε, ε ειιεληθή βηνκεραλία επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηνπο κφληκνπο
αλαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο αλαπηχμεσο: ηελ έιιεηςε εγρψξησλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηε ζηελφηεηα
ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηε ζηελφηεηα θεθαιαίσλ θαη ηελ ειιηπή ηερληθή θαη νξγαλσηηθή
θαηάξηηζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην βηνκεραληθφ θιάδν. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν φκσο
ηεο πεξηφδνπ 1919-1924 είλαη ε απνπζία ζνβαξψλ πξνζπαζεηψλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, έζησ θαη
19

Νίκου Ραντελάκθ, Ο Εξθλεκτριςμόσ τθσ Ελλάδασ (1889-1956)ΣΕΛ.144-145, ΜΛΕΤ, Ακινα 1991.
Χριςτίνα Αγριαντϊνθ, Βομθχανία, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922, οι απαρχζσ, Βιβλιόραμα
ςελ.220. Θ ςφμβαςθ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ “Power & Traction” το 1926 υπογράφθκε επί
δικτατορίασ Ράγκαλου με πολφ ευνοϊκοφσ όρουσ για τουσ ξζνουσ. Ππωσ ςθμειϊνει ο Μαρκεηίνθσ, “το μακρόν
προνόμιον (60ετζσ) και άλλοι μονοπωλιακοί όροι ιδιαιτζρωσ επαχκείσ προςζδωςαν ςτθ ςφμβαςθ εκείνθν
χαρακτιρα αποικιακόν”(Κ.Βερζμθ, Οικονομία και Δικτατορία ςελ.116)
21
Γ.Γιανουλόπουλου, Θ Οικονομία από το 1919 ‘εωσ το 1923,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα
1978, Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ. 299.(Ρθγι,Εργαςία, αρ. φ. 3, Ακινα 25.1. 1930, Societe des Nations, Questions
Economigues et Financieres, Annuaire Statistigue International, Γενεφθ 1927 και Statesmans Year Book 1925.)
20
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θαηά έλα κέξνο, νη ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθήο αλαπηχμεσο ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο. χκθσλα κε ηνλ Γ.Γηαλνπιφπνπιν ΄΄ε ζρεηηθή έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη πεγψλ
ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε ηερληθήο θαηαξηίζεσο, ππήξμαλ απνηειέζκαηα ηεο θξαηηθήο
πνιηηηθήο θαη φρη αίηηά ηεο΄΄. Σν θξάηνο δελ ελίζρπζε ηηο επελδχζεηο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, ελψ
ε Δζληθή Σξάπεδα ( φπσο θαη νη άιιεο ηξάπεδεο θαη νη πηζησηέο ηδηψηεο) είραλ απνθιείζεη
ζρεδφλ ηνλ ηνκέα απηφ απφ ηνλ θχθιν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ζθεπηηθφ
ηεο πνιηηηθήο ηνπο ήηαλ πσο ην εκπφξην ( ην εμσηεξηθφ εκπφξην), πξφζθεξε κεγαιχηεξε
θεξδνθνξία. Δλψ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είραλ ζαλ θχξην αληηθείκελν ηα είδε θαηαλαιψζεσο,
νη μέλεο επελδχζεηο θπξηαξρνχζαλ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαιιείσλ. Ζ Διιάδα πεξηνξηδφηαλ ζηελ
εμαγσγή κεηαιιεπκάησλ ζε αθαηέξγαζηε θπξίσο κνξθή (θαη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο κεηά απφ
ζηνηρεηψδε θαζαξηζκφ) γηα λα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ ηα αληίζηνηρα έηνηκα κέηαιια. Όζν γηα
ηνλ εγρψξην ιηγλίηε, πνπ ε ζπζηεκαηηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε ζα κπνξνχζε λα ιχζεη, σο έλα
βαζκφ, ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο θαη λα πεξηνξίζεη ην κφληκν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ
ηεο ηζνδπγίνπ, ε παξαγσγή ηνπ πνπ ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ,
εκθαλίδεη ζπλερή πηψζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο πεληαεηίαο.22
Ζ έιιεηςε θαηαξηηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα αζρνινχληαλ κε ηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο ψζηε λα βξεζνχλ θαηλνηφκεο ιχζεηο ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή αδπλακία ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Μία απφ ηηο
ειάρηζηεο εμαηξέζεηο απνηειεί ε Α.Δ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ.ηελ δεθαεηία ηνπ
1920 ε ΑΔΥΠΛ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εγρψξηνπ
ιηγλίηε.Ζ ΑΔΥΠΛ δηαηεξνχζε ηξία δηθά ηεο ιηγληησξπρεία , πνπ είρε αλνίμεη θαηά ηνλ πφιεκν,
ζην Μήιεζη Χξσπνχ, ζηνλ Παζζά Κχκεο θαη ζηελ Κνξψλε θαη εμαθνινπζνχζε κεηαπνιεκηθά
λα ρξεζηκνπνηεί ην ιηγλίηε γηα ηελ παξαγσγή θαπζαεξίσλ γηα ηηο θακίλνπο θαη ηνπο ςπθηηθνχο
θιηβάλνπο ηνπ παινπξγείνπ ζηε Γξαπεηζψλα. Όκσο ηα ζνβαξά ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζίαδε ε επεμεξγαζία ηνπ ιηγλίηε, ηα νπνία είραλ νδεγήζεη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ απφ ηηο
βηνκεραλίεο κεηά ηνλ πφιεκν, δελ είραλ ιπζεί θαη ην 1925 ε εηαηξεία αλέζεζε ζηνλ κεραλνιφγν«ζεξκνιφγν» Γεψξγην Εψην κειέηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ παινπξγείνπ , κε εηδηθή έκθαζε ζην
θαχζηκν, δηαζέηνληαο ηνπ θαη «κηθξφλ εξγαζηήξηνλ θαπζίκσλ» κέζα ζην εξγνζηάζην. Ο Εψηνο
χζηεξα απφ πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ηεο Γξαπεηζψλαο θαηέιεμε λα πξνηείλεη έλα ζχζηεκα
εμεπγεληζκνχ ηνπ ιηγλίηε. Ζ εηαηξεία πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία εηδηθήο εγθαηάζηαζεο ζην
Μήιεζη, ν δε Εψηνο νλφκαζε ην λέν «πνιχηηκνλ ειιεληθφλ θαχζηκνλ» «θαλειιίηε», πξνο ηηκήλ,
θπζηθά ηνπ ηδξπηή ηεο εηαηξείαο Καλειιφπνπιν. Σν ζχζηεκα φκσο δελ ιεηηνπξγήζε θαη ηειηθά
εγθαηαιείθζεθε. Έηζη ε πξψηε ειιεληθή απφπεηξα παξαγσγήο λένπ πξντφληνο κεηά απφ
επηζηεκνληθή έξεπλα κέζα ζηε βηνκεραλία είρε άδνμν ηέινο.23

22

Γ.Γιανουλόπουλου, Θ Οικονομία από το 1919 ‘εωσ το 1923,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα
1978, Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ. 299.(Ρθγι,Εργαςία, αρ. φ. 3, Ακινα 25.1. 1930, Societe des Nations, Questions
Economigues et Financieres, Annuaire Statistigue International, Γενεφθ 1927 και Statesmans Year Book 1925.)
23

Γ.Γιανουλόπουλου, Θ Οικονομία από το 1919 ζωσ το 1923,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα 1978,
Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ. 299
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ΠΙΝΑΚΑ 2-Η ειιεληθή ιηγληηνπαξαγωγή 1915-1924 (ζε ρηιηάδεο ηόλνπο )
ΔΣΟ
1915
1916
1917

ΠΑΡΑΓΩΓΗ(Σ
Ν)
39,7
116,7
157,9

1918

208,7

1919
1920
1921
1922
1923
1924

182,0
187,1
169,0
132,6
118,9
111,2

Μεηά ην 1918 ε παξαγσγή ιηγλίηε παξνπζηάδεη, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θάζεηε πηώζε έσο ην 1924
πνπ κεηώλεηαη ζρεδόλ ζην κηζό ζε ζρέζε κε ην 1918, ζηνπο 111,2 ρηιηάδεο ηόλνπο
Πεγή, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Σόκνο ΙΔ, Αζήλα 1978, Δθδνηηθή Αζελώλ 24

Οη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ηνκέα ηνπ ιηγλίηε δελ κπφξεζαλ λα αληηζηαζνχλ ζηνλ
αληαγσληζκφ ηνπ μέλνπ θάξβνπλνπ, φηαλ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ επαλαιήθζεθαλ νη
εηζαγσγέο. Απφ ηα 50 νξπρεία ηνπ 1918, κέλνπλ κφλν 18 ην 1923 θαη 15 ην 1929, ε παξαγσγή
είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ην 1918 (πίλαθαο 2 θαη 3). Να ζεκεησζεί αθφκε πσο νη απνθιεηζηηθά
κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα κεγαιχηεξα ιηγληησξπρεία, πξνζπαζνχλ λα
δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο κε βειηηψζεηο ζηα νξπρεία θαη ηνλ εμεπγεληζκφ ησλ
πξντφλησλ ηνπο κε ηελ πιηλζνπνίεζε ή κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ιηγλίηε ζε νπηάλζξαθα κε ηε
κέζνδν ηεο απφζηαμεο, Ηδηαίηεξα ζην Αιηβέξη, ε εηαηξεία Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ ζα
επηρεηξήζεη ηε βηνκεραλνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε, ειπίδνληαο φηη ζα εμαζθαιίζεη ζεκαληηθφ κέξνο
ηεο αγνξάο θάξβνπλνπ γηα νηθηαθέο ρξήζεηο θαη ίζσο ηελ πειαηεία θάπνησλ βηνκεραληψλ. 25
Παξεκπηπηφλησο λα ζεκεησζεί πσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμφξπμε ιηγλίηε ηελ πεξηνδν 19141918 δελ αθνξνχζε κφλν επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη αλζξψπνπο ηεο δηαλφεζεο. Ο Νίθνο
Καδαληδάθεο πεξί ην 1917 ήηαλ ηδηνθηήηεο ιηγληησξπρείνπ ζηελ ηνχπα Έμσ Μάλεο
(Πξάζηνβα) φπνπ ππεχζπλνο ήηαλ ν Γ.Ενξκπάο.ε κηα επηζηνιή ηνπ ζηνλ Γ.Ενξκπά ζηηο 22
Ματνπ 1917 γξάθεη “Πεξηκέλσ γξάκκα ζνπ λα ηδψ πσο πάεη ε εξγαζία. Ζ Κχκε νιφθιεξε, ην
Αιηβέξη θ ε Υαζηά πνπιήζεθαλ ζηνπο πκκάρνπο θη έηζη ην θάξβνπλν καο πςψλεηαη”26
24

Γ.Γιανουλόπουλου, Θ Οικονομία από το 1919 ‘εωσ το 1923,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα
1978, Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ. 299
25
Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, θ γθραιά ςελινθ, θ βιομθχανία ςτθν ελλθνικι οικονομία , 1830-1940, ςελ 179180.Κεμζλιο, Ακινα 1993
26
Ρεριοδικό Αδοφλωτθ Μάνθ, τεφχοσ 14, Λανουάριοσ-Μάρτιοσ 2013. Ο Γιάννθσ Γουδζλθσ ςτθν επικεϊρθςθ
πνευματικισ καλλιζργειασ “Καινοφρια εποχι” ςτο τεφχοσ του 1981 αποκαλφπτει τθν επιςτολι του Νίκου
Καηαντηάκθ προσ τον Γ.Ηορμπά με αφορμι τθν επίςκεψθ ςτθ Μάνθ του Άγγελου Σικελιανοφ. Στο κείμενο αυτό
καταγράφονται λεπτομζρειεσ για το λιγνιτωρυχείο του Ν.Καηαντηάκθ. Αναφζρεται πωσ “το μεταλλείο ζιχε κακό
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ΠΙΝΑΚΑ 3-Παξαγωγή ιηγλίηε θαη αξηζκόο κεγάιωλ ιηγληηωξπρείωλ 1925-1929
ΔΣΟ
1925
1926
1927
1928
1929

ΠΑΡΑΓΩΓΗ(ΣΝ)
142.078
153.376
143.346
120.639
156.526

ΛΙΓΝΙΣΩΡΤΥΔΙΑ
17

15

Πεγή ΤΠΔΘΟ, Ζ κεηαιιεπηηθή θίλεζε ηεο Διιάδνο θαηά ηα έηε 1925-192927(Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, ε γεξαηά
ζειήλε, ε βηνκεραλία ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία , 1830-1940, ζει 180.Θεκέιην, Αζήλα 1993)

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηεο επηπηψζεηο πάλσ ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία θαη νη ζπλερείο παξαζηάζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ιηγληησξπρείσλ πνπ
“επέδεζαλ” θέξλνπλ θαξπνχο κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4834/1930 “πεξί πξνζηαζίαο ηνπ
ιηγλίηνπ”,απφ ηελ ηειεπηαία θπβέξλεζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, κε απνηέιεζκα λα ζεζπίδνληαη
ηα επφκελα ρξφληα κηα ζεηξά απφ λνκνζεηήκαηα δηνηθεηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα, πνπ
απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ιηγλίηε . Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη κηα
κεηαηφπηζε ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηα νξπρεία ηεο Παιηάο Διιάδαο πξνο ηε
Μαθεδνλία. ηε βνξεηνδπηηθή Μαθεδνλία ην Αγγινειιεληθφ ζπλδηθάην Ληγλίηνπ πνπ
ζπγθξνηείηαη ην 1928 εθρσξεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζηε Grecian Mining and Development
Company, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ε Barclays Bank θαη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Λνλδίλνπ.
Ζ εηαηξία εθκηζζψλεη ηελ άλνημε ηνπ 1931 ηα νξπρεία Βεχεο Ακχληαηνπ θαη αξρίδεη
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζηελ Αγγιία γηα λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα παξαζθεπήο θσθ ή
πεηξειαίνπ απφ ην ιηγλίηε. Ζ πξνζπάζεηα δελ νινθιεξψλεηαη δηφηη κηα κεγάιε ππξθαγηά
θαηαζηξέθεη ην νξπρείν ηνλ Ηνχλην ηνπ 1932.28
Έληνλε δξαζηεξηφηεηα ην 1932 έδεημαλ ηα ιηγληησξπρεία ζην Αιηβέξη, ζην Μήιεζη ζηνλ
Χξσπφ, ζηελ Κνξψλε, ζηελ Κχκε, ζην Παγγαίν θαη ζηηο έξξεο. Ζ παξαγσγή ηνπο ηε ρξνληά
απηή έθζαζε ζηνπο 137.583 ΣΝ. Ο ιηγλίηεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ηφηε πεξηζζφηεξν γηα θαχζηκε
χιε ηηο ζεξκάζηξεο, ζηα αξηνπνηεία θαη ζηα θεξακνπνηεία θαη ιηγφηεξν ζηα ηφηε ζεξκηθά
εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ. Να ζεκεηψζνπκε πσο , ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ηεο
τζλοσ, μα και από τθν αρχι δεν πιγαινε καλά.. Δικαιολογοφνται όμωσ οι απαςχολθμζνοι ςε αυτό και δεν
επιςτρατεφονταν... Θταν ςτα μζςα του Ρρϊτου Ραγκόςμιου Ρολζμου... Μια μζρα εξαιτίασ από ζνα φορνζλο
ξζςπαςε ποταμόσ ςτθ γαλαρία και τθν ζκαμε βουλιαμζντο. Είχε κφμα κι ζναν εργάτθ...Ο Καηαντηάκθσ κάκθςε και
ζγραψε τα μοιρολόγια που λζγανε ςτο νεκρό”. Επίςθσ ςτο βιβλίο τθσ Ελζνθσ Καηαντηάκθ “Νίκοσ Καηαντηάκθσ-ο
αςυμβίβαςτοσ -1983” που αναφζρεται ςτθ βιογραφία του ςυγγραφζα διαβάηουμε “Το μεταλλείο πάει κατά
διαβόλου. Ηορμπάσ και Καηαντηάκθσ τα παρατοφν, ο ζνασ φεφγει ςτθ Χαλκιδικι κι φςτερα ςτθ Σερβία, ο άλλοσ
ςτθν Ελβετία”.
27
Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, θ γθραιά ςελινθ, θ βιομθχανία ςτθν ελλθνικι οικονομία , 1830-1940, ςελ 180.Κεμζλιο,
Ακινα 1993.ΥΡΕΚΟ, Θ μεταλλευτικι κίνθςθ τθσ Ελλάδοσ κατά τα ζτθ 1925-1929.
28
Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, θ γθραιά ςελινθ, θ βιομθχανία ςτθν ελλθνικι οικονομία , 1830-1940, ςελ 191-194,
Κεμζλιο, Ακινα 1993
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Διιεληθήο Μεηαιιεπηηθήο ηζηνξίαο, ην 1932 ε ηζρχο εγθαηαζηάζεσο θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ήηαλ 82.290 kw 29 , πνπ δηαηξνχληαλ ζε πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα 6.600 kw
(παξαγσγήο 10,5 εθαη. kwh) θαη ζε ζεξκηθά εξγνζηάζηα 75.690 kw (παξαγσγήο 132,5 εθαη.
kwh). Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζεξκηθά εξγνζηάζηα θηλνχληαλ κε πεηξέιαην ή κε άλζξαθεο απφ
ην εμσηεξηθφ. Με ηελ απνδέζκεπζε φκσο ηεο δξαρκήο απφ ηελ αγγιηθή ζηεξιίλα (1932), πνπ
επέθεξε θαη ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ αγγιηθψλ αλζξάθσλ, ην ζέκα ηνπ ειιεληθνχ ιηγλίηε
ηέζεθε επί ηάπεηνο, κε πνιχ αηζηνδνμία ζηελ αξρή. Όκσο παξακειήζεθε, ιφγσ αληηγλσκηψλ γηα
ηελ πνηφηεηά ηνπ, ίζσο θαη ιφγσ μέλσλ ζπκθεξφλησλ. Ζ Διιάδα πιήξσλε ηφηε 1.500.000 δξρ.
γηα ηνλ αγγιηθφ άλζξαθα. 30 Σν δήηεκα ηνπ ιηγλίηε ζηελ Διιάδα, φπσο θαίλεηαη, εηίζεην ζε
πξνηεξαηφηεηα κφλν ζε πεξηφδνπο πνιέκνπ ή δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ρσξίο φκσο
ζπλέρεηα.
Σν ζέκα ηνπ ιηγλίηε ζα αλαθηλεζεί μαλά επί δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Η. Μεηαμά ην 1937.
χκθσλα κε ηνλ Υαηδεησζήθ31 ε πξσηνβνπιία μεθηλά απφ ην ππνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη ν
αξρηθφο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ιηγλίηε γηα ηελ θίλεζε ησλ ΔΚ (ηδεξφδξνκνη Διιεληθνχ
Κξάηνπο). Μφλν εθφζνλ ηα θνηηάζκαηα ζα απνδεηθλχνληαλ αξθεηά πινχζηα ζα εηίζεην επί
ηάπεηνο ην ελδερφκελν θαηαζθεπήο ζεξκηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ
έξεπλα ησλ απνζεκάησλ ιηγλίηε αλαηίζεηαη ζην Γεξκαλφ θαζεγεηή Κέγθει ηεο Bergakademie
ηνπ Φξάηκπεξγθ ηεο αμσλίαο θαη δηαξθεί απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1937 σο ηα ηέιε ηνπ 1939.
Παξφιν πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε δειψλεη ηελ πξνηίκεζε ηεο γηα ηελ πεξηνρή ησλ παιηψλ
νξπρείσλ ζηελ Δχβνηα(Αιηβέξη, Κχκε) θαη ηελ Αηηηθή, ιχζε γηα ηελ νπνία πηέδνπλ θαη νη
ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ νξπρείσλ, ν Κέγθει επηβάιεη ηειηθά ηελ άπνςε ηνπ φηη ηα κεγαιχηεξα
θνηηάζκαηα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πηνιεκαίδαο θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ηα
εθκεηαιιεπηνχλ κε επηθαλεηαθή εμφξπμε.
Σειηθά χζηεξα απφ πνιιέο επηθπιάμεηο θαη
δηζηαγκνχο πνπ εθθξάδνληαη απφ νκάδεο ζπκθεξφλησλ ηεο Αζήλαο, νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη γηα
ηα ππάξρνληα ιηγληησξπρεία, ε ειιεληθή θπβέξλεζε παξαρσξεί ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
θνηηαζκάησλ ιηγλίηε αξρηθά ζε ειιελνακεξηθαληθφ επηρεηξεκαηηθφ φκηιν κε ζηφρν νη ΔΚ λα
απνξξνθήζνπλ ηα δχν ηξίηα ηεο παξαγσγήο κπξηθεηψλ ιηγλίηε. Ζ πξνζπάζεηα απνηπγράλεη θαη
ην 1940 ηδξχεηαη θξαηηθή ππεξεζία ιηγληηηθψλ έξγσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ
πγθνηλσληψλ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Γεκνζίνπ.ηε λέα απηή πξνζπάζεηα ζπκκεηέρεη ε Γεξκαληθή βηνκεραλία κε ηελ εηαηξία
Siemens-Halke πνπ αλαιακβάλεη αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ
θαηαζθεπή πξνρσξεί κε αξγνχο ξπζκνχο, ε εηαηξία δπζθνιεχεηαη λα παξαδψζεη ην παξαγγειζέλ
πιηθφ, γηαηί ε γεξκαληθή βηνκεραλία βξίζθεηαη ήδε ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε.
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Βλζπε ςθμ.17
Θ Ελλθνικι Μεταλλευτικι Λςτορία.Το ςφγχρονο Ελλθνικό κράτοσ-20οσ αιϊνασ και 21οσ αιϊνασ, Ο Ελλθνικόσ
Ορυκτόσ πλοφτοσ, του ΣΜΕ. Απόδοςθ από τον Γ.Λ.Σιντουκά, Μθχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό.
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Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, θ γθραιά ςελινθ, θ βιομθχανία ςτθν ελλθνικι οικονομία , 1830-1940, ςελ 193-194,
Κεμζλιο, Ακινα 1993
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Καηά ηνλ Νίθν Παληειάθε,32 ε παξαγσγή ηνπ ιηγλίηε ζηελ Διιάδα ζπλαληνχζε δπζθνιίεο
πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε, γηαηί ηα ιηγληησξπρεία, κηα θαη δελ είραλ εμαζθαιηζκέλε
ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο, δελ πξνρσξνχζαλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, πνπ ζα κείσλε
νπσζδήπνηε ην θφζηνο αλά ηφλν. Σαπηφρξνλα νη εηαηξείεο πνπ εθκεηαιιεχνληαλ ηα
αλζξαθσξπρεία δελ πξνρσξνχζαλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο γηα ηνλ
εμεπγεληζκφ ηνπ ιηγλίηε κε ηελ πιηλζνπνίεζε, ηελ απφζηαμε ηνπ θηι., πνπ ζα θαζηζηνχζε
επθνιφηεξε ηε ρξήζε ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαλάισζε βξίζθνληαο ηελ ηηκή ηνπ
ιηγλίηε ιηγφηεξν ζπκθέξνπζα απφ εθείλε ηνπ γαηάλζξαθα δελ απνθάζηδε λα αιιάμεη ηηο εζράξεο
ησλ ιεβήησλ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε.
χκθσλα κε ηελ Υξηζηίλα Αγξηαληψλε ε αλαγθαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ πφξσλ θαη ε
εμαληιεηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ κε πξνζαξκνγή ζε επθαηξηαθέο
ηερληθέο ζηε δηάξθεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κάιινλ πξνθάιεζαλ ζπαηάιεο παξά
εγθαηλίαζαλ παξαγσγηθνχο θιάδνπο κε θάπνηα δηάξθεηα. Τπνζηεξίδεη πσο ν επθαηξηαθφο
ραξαθηήξαο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο κε ην ιηγλίηε πνπ απνξξφθεζε ζεκαληηθνχο πφξνπο
(ηδξχζεθαλ 5-6 λέεο Α.Δ κε ηε ζπκκεηνρή ζεκαληηθψλ βηνκεράλσλ φπσο ν Ν.Καλειιφπνπινο
θαη ν Ν.Βιαγθάιεο) θαζψο θαη κε ηελ εηζξνή λέσλ θεθαιαίσλ ζηε βηνκεραλία απφ ηνλ
εθνπιηζηηθφ θαη εκπνξηθφ θφζκν, φπσο ν Λ.Δκπεηξίθνο33. Να ζεκεηψζνπκε πσο ν Ν.Βιαγθάιεο
είλαη κέηνρνο θαη κέινο ηνπ πξψηνπ Γ. ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ πνπ ηδξχζεθε ην
1917 φπσο θαη ν Λ.Δκπεηξίθνο. Ζ εηαηξεία απηή απνηειεί κία απφ ηηο εμαηξέζεηο ,δηφηη είρε κηα
πνξεία κέρξη ην 1950, επεδίσμε ηε βηνκεραλνπνίεζε ηνπ πξντφληνο αιιά ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε
ην 1934 ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζε. Ζ πνξεία ηεο εηαηξείαο
αλαπηχζζεηαη εθηελψο ζηελ επφκελε ελφηεηα.
Παξά ηε δηαπίζησζε ηνπ Φ.Εαίκε34 πσο ε παξαγσγή εγρψξησλ θαχζηκσλ πιψλ παξνπζίαδε
ζνβαξά πιενλεθηήκαηα, φπσο ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο πνιεκηθήο θαη νηθνλνκηθήο άκπλαο ηεο
ρψξαο θαη ζε πεξίπησζε πνιέκνπ - απφ ην 1916 κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ε εγρψξηα θαχζηκε
χιε ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά ηελ επίηαμε ησλ ιηγληησξπρείσλ απφ ηελ Αλψηαηε Γηεχζπλζε
Μεηαθνξψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηνπ ζηφινπ θ .η.ι. - αιιά θαη ζε πεξίπησζε
δηεζλψλ αλσκαιηψλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηνλ θαλνληθφ θαη έγθαηξν αλεθνδηαζκφ ηεο ρψξαο κε
ηελ απαξαίηεηε εηζαγφκελε θαχζηκε χιε, ε πξνζπάζεηα ήηαλ ειιηπήο, ρσξίο καθξνπξφζεζκν
ζρεδηαζκφ κε επζχλε ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ.
Οη επελδχζεηο ζην ηνκέα ησλ εγρψξησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ νξπθηψλ πφξσλ ηελ επνκέλε ηεο
Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο δεθαεηνχο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο ήηαλ αδχλαην λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ειιεληθά θεθάιαηα πνπ ζπαλίδνπλ. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία έρεη λα
αληηκεησπίζεη επείγνπζεο αλάγθεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. Οη μέλνη επελδπηέο
δελ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έξγα πνπ απαηηείηαη δηάζεζε κεγάιεο πνζφηεηαο
θεθαιαίσλ θαη απνδίδνπλ καθξνρξφληα , ελψ επηβάιινπλ ηελ θαηαλάισζε θαχζηκεο χιεο πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηνπο, ψζηε λα εληζρχνπλ ην εμαγσγηθφ εκπφξην ησλ ρσξψλ απηψλ.
32

Νίκου Ραντελάκθ, Ο Εξθλεκτριςμόσ τθσ Ελλάδασ (1889-1956)ΣΕΛ.147-148, ΜΛΕΤ, Ακινα 1991.
Χριςτίνα Αγριαντϊνθ, Βομθχανία, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922, οι απαρχζσ, Βιβλιόραμα
ςελ.220.
34
Ηαίμθσ Φ., Θ τεχνικι μασ ςυγκρότθςισ, το λιγνιτικόν ηιτθμα, Εργαςία, αρ.φ.3, Ακινα 25.1. 1930
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Δπηπιένλ θαηά ηνλ Κ. Γνπλαξάθε,35θαλέλαο έκπεηξνο επηρεηξεκαηίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1920 δελ
δηαθηλδχλεπε ηα θεθάιαηα ηνπ ζε ειεθηξηθέο επηρεηξήζεηο, αθνχ απηά ζα έκπαηλαλ θάησ απφ ηνλ
έιεγρν ηεο αξκφδηαο θξαηηθήο ππεξεζίαο.
Να ζεκεηψζνπκε αθφκε πσο ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ 1923-1938(ζηελ Διιάδα ν
Μεζνπφιεκνο μεθηλά νπζηαζηηθά κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ άθημε ησλ
πξνζθχγσλ), ε ειιεληθή βηνκεραλία παξνπζίαζε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Οη ιφγνη
πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα ήηαλ αθελφο ε καδηθή άθημε πξνζθχγσλ θαη αθεηέξνπ ε
δηεζλήο χθεζε. “Ζ δηεζλήο θξίζε1929-1932 επέδξαζε ζαλ έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο πάλσ ζηελ
ειιεληθή αγνξά,γεγνλφο πνπ φρη κφλν δελ αλέθνςε ηελ πξνεγνχκελε βηνκεραληθή αλάπηπμε, αιιά
ήξζε λα ηελ βαζχλεη θαη λα ηελ νινθιεξψζεη. Ζ αμηνζεκείσηε απηή βηνκεραληθή αλάπηπμε θαηά
ηα έηε 1923-1938 έθεξε ηελ Διιάδα ζηελ πξψηε ζέζε ησλ βηνκεραληθψλ επηδφζεσλ ζε παγθφζκηα
θιίκαθα (πιελ ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο ΔΓ)”.36
Παξάιιεια είλαη βέβαην, φπσο ππνζηεξίδεη ν Κ.Βεξγφπνπινο, φηη απηή ε αλάπηπμε βαζίζζεθε
θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Με άιια ιφγηα , ε
ειιεληθή βηνκεραλία αλαπηχρζεθε ζαλ κηα πξννδεπηηθή «ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ».
Αλαπηχρζεθαλ νη θιάδνη ηεο ειαθξηάο βηνκεραλίαο πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ηηο αλάγθεο γηα
άκεζε θαηαλάισζε. Ζ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ εληππσζηαθή αχμεζε
ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: κεηαμχ ησλ εηψλ 1928-1938, ε
πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνιιαπιαζηάζηεθε επί 4. Μεηαμχ 1928 θαη
1935, ε ζπλνιηθή βηνκεραληθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά 68%, ελψ νη βηνκεραληθέο εμαγσγέο
κφλν θαηά 16%37. Σν ζηνηρείν απηφ επηβεβαηψλεη φηη ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο δελ ήηαλ ε εμαγσγή, αιιά ε εγρψξηα αγνξά. Έλαο αθφκε παξάγνληαο
πνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ήηαλ ε πξνζηαηεπηηθή- παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο θπξίσο
ην 1931-1932. Σα κέηξα ηνπ 1931-32 κε ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ
δαζκψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ παξέδσζαλ ηνλ έιεγρν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ζηα
ρέξηα ηνπ θξάηνπο.Ζ εμέιημε απηή κεηά ην 1932 επηβεβαίσζε φηη ζηελ Διιάδα ν θεληξηθφο
άμνλαο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη παξαγσγήο ήηαλ ην θξάηνο. Ζ βηνκεραληθή
αλάπηπμε ζηεξηδφηαλ ζην θξάηνο κε απνηέιεζκα ε εθβηνκεράληζε λα παξακέλεη εμαξηεκέλε
απφ απηφ θαη λα πεξηθέξεηαη κφληκα γχξσ ηνπ.38

Α2. Αλώλπκνο εηαηξεία αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ
(εηαηξεία Αιηβεξίνπ) 1917-1940
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Κ.Γουναράκθσ, Ελλθνικι Θλεκτρικι Οικονομία. Θ Οικονομικι ζρευνα των μεγάλων τεχνικϊν ηθτθμάτων, Τεχνικό
Επιμελθτιριο, Ακινα 1933, ςελ.372.
36
Κ.Βεργόπουλου, Θ Ελλθνικι Οικονομία από το 1926-1935. Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα 1978,
Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ.339-340.
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Βλ Βεργόπουλοσ ςθμ. 34
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Βλ Βεργόπουλοσ ςθμ. 34,35
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Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ έληνλεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο αλαζηαηψζεηο,
ε παγθφζκηα δηεζλήο θξίζε 1929-1930, αιιά θαη ζπλζήθεο κε ζηαζεξή Κπβέξλεζε (1928-1932).
Έγηλαλ ηφηε δηάθνξα αλαπηπμηαθά έξγα ππνδνκήο, πνπ φκσο αλέθνςαλ θαη θαηέζηξεςαλ ζε
κεγάιν βαζκφ ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε ηξηπιή θαηνρή. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ
Μεζνπνιέκνπ(1919-1939) ε Διιάδα παξφιεο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο, εηζέξρεηαη ζηε θάζε ηεο
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ αικαηψδε εθβηνκεράληζε. Δμαηηίαο ηνπ
Α′ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ(1914-1918) (πηψζε δηεζλνχο εκπνξίνπ) θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ είρε
επηβάιεη ε Αληάλη σο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1917 (έιιεηςε ζε θαηαλαιψζηκα πιηθά), νη εγρψξηεο
παξαγσγηθέο δπλάκεηο αλαγθάδνληαη λα αλαπιεξψζνπλ απηέο, ηελ έιιεηςε πξντφλησλ πνπ
εηζάγνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ. Έηζη άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη κηθξέο βηνκεραληθέο κνλάδεο, νη
νπνίεο αμηνπνηνχλ ηηο εγρψξηεο πξψηεο χιεο. Οη αλψλπκεο εηαηξίεο ην 1917 είλαη 19 θαη ην 1926
απμάλνληαη ζε 109.39 Άλνημαλ πεξίπνπ 15 ιηγληησξπρεία ζε φιε ηε ρψξα, πνπ δεθαπιαζίαζαλ
ηελ παξαγσγή γηα λα αληηκεησπηζζεί ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα40.
Αο ζεκεησζεί φηη ηα θνηηάζκαηα ιηγλίηε ηνπ Αιηβεξίνπ ήηαλ γλσζηά απφ ηελ αξραηφηεηα, αιιά
κφλνλ ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα άξρηζε λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο,
ελψ παιαηφηεξα κφλνλ νη θάηνηθνη ησλ γχξσ νηθηζκψλ έβγαδαλ ιηγλίηε απφ ηα επηθαλεηαθά
θνηηάζκαηα θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα θαχζηκε χιε ζηα ζπίηηα ηνπο.
Σν 1917 ηδξχζεθε ε Αλψλπκνο Δηαηξεία Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ, γλσζηή ζαλ «Δηαηξεία
Αιηβεξίνπ», πνπ άξρηζε λα εθκεηαιιεχεηαη πην ζπζηεκαηηθά ηα θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο. Σν
θαηαζηαηηθφ ηεο “ελ Αζήλαηο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ” 41 πνπ
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κέρξη ηέινπο ηνπ 1920 εγθξηζείζεο ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπεη ζην λνκηθήο
πθήο θείκελν κεηαμχ άιισλ ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηα εμήο
α. Να εθκεηαιιεχεηαη παξαρσξήζεηο ιηγλίηε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Αιηβεξίνπ αιιά θαη
γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ
β. Να εκπνξεχεηαη ηνλ “εμνξπηηφκελνλ” ιηγλίηε είηε ηνπηθά είηε ζηνλ Πεηξαηά θαη ζε
νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ είηε σο πξψηε χιε, είηε
κεηαζρεκαηηζκέλν ζε άιια είδε φπσο ζε μπιάλζξαθα ή πιίλζνπο (κπξηθέηεο) θαη κε ην
δηθαίσκα λα ηδξχζεη φπνηα βηνκεραλία ζεσξνχζε ζθφπηκε γηα ηελ επθνιφηεξε θαη ζπκθεξφηεξε
θαηαλάισζε ηνπ ιηγλίηε
γ.Να κεηαθέξεη ιηγλίηε θαη άιια εκπνξεχκαηα θαζψο θαη επηβάηεο κε ηζηηνθφξα θαη αηκφπινηα
ηα νπνία εάλ θξίλεη επσθειή γηα ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα ηα αγνξάζεη ή λα ζπκκεηέρεη κε
ηξίηνπο ζηελ αγνξά ηνπο ή λα ηα ελνηθηάζεη
δ.Να εθκεηαιιεχεηαη θαη νηαδήπνηε άιια κεηαιιεία ή νξπρεία ζηελ Διιάδα θαη αιινχ ή θαη λα
ζπκκεηέρεη ζε εθκεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο πνπ επηρεηξνχληαη απφ ηξίηνπο θαη ηέινο
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Ακ. Βερζμθ, Θ Οικονομία από το 1923 ζωσ το 1926.Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα 1978,
Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ. 303.
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Χριςτίνα Αγριαντϊνθ, Βομθχανία, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922, οι απαρχζσ, Βιβλιόραμα
ςελ.218.
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ε.Να πξνβαίλεη ζε νηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε κεηαιιεπηηθή, βηνκεραληθή ή λαπηηιηαθή ε νπνία
ζεσξνχζε επσθειή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή θαη λα ζπκκεηέρεη ζε παξφκνηεο επηρεηξήζεηο πνπ
επηρεηξνχληαη απφ ηξίηνπο.

2.Ζ κεηνρή ηεο Α.Δ. Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο ζην άξζξν 4 ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξίδεηαη ζε
ηξηάληα έηε, ηα νπνία αξρίδνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ πνπ εγθξίλεηαη κε βαζηιηθφ δηάηαγκα. Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ Γ.πκβνχιην
απνηεινχκελν απφ πέληε έσο έληεθα κέιε, εθιεγνκέλσλ γηα κία εμαεηία απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην απνηεινχλ νη Νηθ.Βιαγθάιεο,
Δκ. Ρσο ,Ν. Αζαλαζηάδνπ, Εαθ.Μάηζαο, Π.Μάηζαο, Α.Σαρκηληδήο, Λ.Δκπεηξίθνο,
Μ.Δκπεηξίθνο θαη έλαην κέινο πνπ ζα εθιεγεί απφ ηνπο ππφινηπνπο νθηψ, φπνηε απηνί θξίλνπλ
ρξήζηκε ηε ζπκπιήξσζε απηήο ηεο ζέζεο. Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη γηα ηελ
πξψηε νθηαεηία ν κεγαινκέηνρνο Παληειήο Μάηζαο.
ηα βάζε ησλ νξπρείσλ ηνπ Μπξηληά απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ν ιηγλίηεο
γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο. Ο Μάηζαο θαη ν Δκπεηξίθνο επελδχνπλ ζηνλ ιηγλίηε κε
πξννπηηθή ηεο εθβηνκεράληζεο ηνπ. Ζ δηάλνημε ησλ πεγαδηψλ, ε έξεπλα γηα ην πάρνο θαη ην
βάζνο ηνπ ιηγλίηε, ε δεκηνπξγία ζηδεξνγξακκψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε κε βαγφληα πνπ ηα
ηξαβνχζαλ κνπιάξηα, ζέηνπλ ηηο απαξρέο ηεο εθβηνκεράληζεο. Σα κνπιάξηα ζαλ ηνλ «Αληάξα»
ζην έξγν ″Εεξκηλάι″, 42 ηνπ Ενιά πνπ γξάθηεθε ζηα 1885 ζην Παξίζη, έθακαλ δηαδξνκέο
42

Εμίλ Ηολά , Ηερμινάλ,Ηαχαρόπουλοσ , “Ιταν ο « Αντάρασ» , ο πρφτανθσ του ορυχείου, ζνα άςπρο άλογο που
βριςκόταν δζκα χρόνια ςτα βάκθ τθσ γαλαρίασ. Εδϊ και δζκα χρόνια, ηοφςε ς’ αυτι τθν τρφπα, πιάνοντασ τθν
ίδια γωνιά ςτο ςτάβλο, κάνοντασ τθν ίδια δουλειά μζςα ςτισ ςκοτεινζσ γαλαρίεσ, χωρίσ να ζχει ξαναδεί το φωσ.
Ρολφ παχφ με γυαλιςτερό τρίχωμα, με καλοκάγακο φφοσ, ζμοιαηε ςαν το ςοφό του Κάτω κόςμου που
αδιαφοροφςε για τισ δυςτυχίεσ των όντων που ηοφςαν κάτω απ’ του ιλιου το φωσ. Άλλωςτε, ηϊντασ μζςα ςτα
ςκοτάδια, είχε αποκτιςει μια καταπλθκτικι οξυδζρκεια. Ο δρόμοσ που ζκανε κακθμερινά, μζςα ςτισ γαλαρίεσ,
του ιταν πια τόςο οικείοσ, ϊςτε ζςπρωχνε με το κεφάλι τισ κφρεσ αεριςμοφ και ζςκυβε, για να μθ ςκοντάψει ςτα
πολφ χαμθλά ςθμεία. Χωρίσ αμφιβολία λογάριαηε και τισ διαδρομζσ του γιατί όταν ςυμπλιρωνε το κανονιςμζνο
δρομολόγιο, αρνιόταν να ςυνεχίςει. Απαιτοφςε να το οδθγιςουν ςτο παχνί.”
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ζπκπεξηθεξφκελα κεραληζηηθά ζηηο δηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ. Γελ γλσξίδνπκε βέβαηα αλ θαη
απηά, φπσο ν «Αληάξαο» ινγάξηαδαλ ηηο δηαδξνκέο ηνπο θαη απαηηνχζαλ ηελ αλάπαπζε…
Σν 1917, έηνο ίδξπζεο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ, ε ειιεληθή
παξαγσγή ιηγλίηε αλέξρεηαη ζηνπο 157.9 ρηιηάδεο ηφλνπο θαη ην 1918 θζάλεη ζηηο 208.7 ρηιηάδεο
ηφλνπο.43 Σν 1918 ε παξαγσγή ιηγλίηε ζην Αιηβέξη έθηαζε ηνπο 12.849 ηφλνπο θαη απμήζεθε ην
1922 ζε 23.300 θαη δηαηεξήζεθε ζην χςνο απηφ κέρξη ην 192844.
Σν Γ. ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ παξνπζηάδεη ην 1925 ζηε γεληθή
ζπλέιεπζε κεηφρσλ ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην έηνο 1924. 45 ηελ
απνινγηζηηθή έθζεζε εθηηκά, βάζεη ζηνηρείσλ, πσο ε εθκεηάιιεπζε ιηγλίηε ππήξμε κέηξηα.
Απηφ απνδίδεηαη αθελφο κελ ζηελ αζηάζεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλαιιάγκαηνο
θαη ζηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ πειαηψλ σο πξνο ηελ αγνξά ιηγλίηε, αθεηέξνπ δε ζηε
ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ γαηαλζξάθσλ ηεο Αγγιίαο 46 , θαζψο θαη ζηε ζεκαληηθή
αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ ζηελ Διιάδα. Οη παξάγνληεο απηνί επέθεξαλ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ
θφζηνπο ηνπ ιηγλίηε αιιά θαη ηε κείσζε ηεο ηηκήο πσιήζεσο απηνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
θαηαλαιψζεσο θαη ηεο παξαγσγήο. Έηζη ε παξαγσγή πνπ πξνέξρεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ
ηηο ππφγεηεο ζηνέο έθζαζε ζηνπο 24.000 ηφλλνπο, ελψ θαη εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζα κνξνχζε λα
θηάζεη ζε επλντθέο ζπγθπξίεο ζηνπο 35 ή 40.000 ηφλλνπο. Σα αθαζάξηζηα θέξδε ηεο εηαηξίαο
είλαη 611.861 δξαρκέο. Ζ εηαηξεία δελ δίλεη, έζησ κηθξφ κέξηζκα, απφ ηα θέξδε ηεο ζηνπο
κεηφρνπο, δηφηη ζχκθσλα κε ην έγγξαθν απνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε
ιφγσ ηνπ λαπαγίνπ ηνπ αηκνηζηηνθφξνπ “Αζπαζία” ηεο εηαηξείαο θαη ησλ αμηψζεσλ πνπ εγείξεη
ν ελ Πνξη-αηδ νίθνο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαδίθε ηεο εηαηξίαο πξνο πιεξσκή ζην
ζπγθεθξηκέλν νίθν πεξίπνπ 1750 ιηξψλ.
Το τίμθμα τθσ ανάπτυξθσ είναι βαρφ όχι μόνο για τουσ ανκρϊπουσ αλλά και για τα ηϊα. Ο «Αντάρασ» του
Ε.Ηολά(1840-1902), εκιςμζνοσ μθχανικά ςτισ βιομθχανικζσ επιταγζσ του 19ου αιϊνα, ίςωσ αποτελεί το ςφμβολο
ενόσ ρομαντικοφ κόςμου που εδϊ και δεκαετίεσ ζχει λθςμονθκεί. Ο ςυγγραφζασ, εκπρόςωποσ ςτθν τεχνοτροπία,
ενόσ ακραιφνοφσ νατουραλιςμοφ, φωτογραφικά αναπαριςτά τισ άκλιεσ ςυνκικεσ ηωισ των ανκρακωρφχων ςτο
βιβλίο του ″Ηεμινάλ″, που γράφτθκε ςτα 1885 ςτο Ραρίςι, τθν περίοδο του Ναπολζοντα του Γ′ .Στο απόςπαςμα
δίνει μια βακιά λυρικι περιγραφι του άςπρου αλόγου που βρίςκεται ςτα βάκθ τθσ γαλαρίασ, χωρίσ το φωσ του
ιλιου για μια δεκαετία, “καμμζνο- ηωντανό” ςτον Άδθ με τισ ελάχιςτεσ μνιμεσ να φωτίηουν τθ μελαγχολικι του
όψθ.
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Γ.Γιανουλόπουλου, Θ Οικονομία από το 1919 ‘εωσ το 1923,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα 1978,
Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ. 299,
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Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου ,ζντυπο ΔΕΘ ,Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ, Ακινα, Αφγουςτοσ 1955
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Λςτορικό Αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ, Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων-Απολογιςμοφ-Λςολογιςμοφ 1924 ςελ. 6667,Α01,Σ40,Υ9,Φ56,φάκελοσ πλθροφοριϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν, Ανκρακωρυχεία Αίβερίου
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Serge Berstein-Pierre Milza,Λςτορία τθσ Ευρϊπθσ, , Θ Ευρωπαϊκι Συμφωνία και θ Ευρϊπθ των Εκνϊν , τόμοσ 2,
1815-1919, Αλεξάνδρειαςελ.164-165.Ο άνκρακασ, ωσ κφρια πθγι ενζργειασ με τθ μεςολάβθςθ τθσ ατμομθχανισ,
παραμζνει θ βάςθ τθσ οικονομικισ ιςχφοσ τθσ Ευρϊπθσ. “Ο γαιάνκρακασ-ζλεγε ο Φριντριχ Ηιμενσ-είναι το μζτρο
των πάντων” και πράγματι επιτρζπει μαηί με το χάλυβα, μια αξιόπιςτθ ιεράρχιςθ των βιομθχανικϊν δυνάμεων.Το
1913 ςτουσ 1.200εκατομμφρια τόνουσ που εξορφςςονται παγκοςμίωσ θ Αγγλία παράγει 300 εκατομ.τόνουσ, θ
Γεμανία 200 εκατομ., θ Γαλλία 40 εκατομ., θ ωςία 33εκατομ,. Το Βζλγιο και θ Αυςτροουγγαρία 22 και 17
εκατομ., αλλά κυρίαρχθ δφναμθ αναδεικνφονται οι ΘΡΑ με μια παραγωγι 517 εκατομμυρίων τόνων.
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Σν Γ. ηνλίδεη πσο ε εηαηξεία παξά ηα πξνβιήκαηα ηεο ζεκείσζε ζπνπδαία πξφνδν, δηφηη
χζηεξα απφ καθξάο δηαξθείαο κειέηεο θαη ζπδεηήζεηο παξήγγεηιιε ζηε Γεξκαλία ηα αλαγθαία
κεραλήκαηα γηα ηελ έλαξμε ηεο εθβηνκεράληζεο ηνπ ιηγλίηε. Έηζη άξρηζε ε εγθαηάζηαζε
α. Δξγνζηαζίνπ απνζηάμεσο 15-20 ηφλλσλ μπιίηνπ εκεξεζίσο πξνο παξαγσγή 6-7 πεξίπνπ
ηφλλσλ μπιαλζξάθσλ θαη 1 έσο 1.5 ηφλλνπ θαηξακίνπ επίζεο εκεξεζίσο
β. Δξγνζηάζην απνζηάμεσο ηνπ παξαρζεζνκέλνπ θαηξακίνπ πξνο παξαγσγή πίζζαο γηα ηελ
πιηλζνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε αιιά θαη δηαθφξσλ ειαίσλ ζεξκάλζεσο ή ιηπάλζεσο ή εζσηεξηθήο
θαχζεσο.
γ.Δξγνζηάζην πιηλζνπνηήζεσο 10-15 ηφλλσλ ιηγλίηνπ εκεξεζίσο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο
πίζζαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θαηξάκη, σο θνιιεηηθή ησλ πιίλζσλ νπζίαο
δ. Κεληξηθφ Ζιεθηξηθφ ηαζκφ, 150 πεξίπνπ ίππσλ, κε ιέβεηα πνπ ζα θαηαλαιψλεη ηα εθ ηεο
εθκεηαιιεχζεσο πξνεξρφκελα απνξξίκκαηα ςηινχ ιηγλίηε θαη
ε.Ζιεθηξνθίλεην κεραλνπξγείν γηα ηηο επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο
εηαηξείαο.
Σν 1926 ην Γ. ηεο εηαηξείαο ππνβάιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κεηφρσλ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ
έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο ηνπ 1925 47.Απφ ην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο,
ππνγξακκίδεηαη πσο ην έηνο 1925, φπσο είρε πξνγξακκαηηζζεί, ήηαλ έηνο εγθαηαζηάζεσλ
απνζηάμεσο θαη πιηλζνπνηίαο γηα ηελ εηαηξεία. Ο παξαγφκελνο ιηγλίηεο είλαη ζηα επίπεδα ηνπ
1924 δειαδή πεξίπνπ ζηνπο 24.000 ηφλλνπο θαη ηα αθαζάξηζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ
εκπνξία ηνπ ιηγλίηε αλέξρνληαη ζηηο 993.360 δξαρκέο. Γηα φια ηα πξναλαθεξζέληα βηνκεραληθά
έξγα δαπαλήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 1925 4.613.093 δξαρκέο 48. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
κεγάισλ δαπαλψλ ησλ εθηεινπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ εμφθιεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο
ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο εθδφζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σξάπεδαο Δζληθήο Οηθνλνκίαο ζε δεκφζηα
εγγξαθή θάιπςε 50.000 λέσλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο ησλ
45.000 κεηνρψλ πξνο 125 δξαρκέο γηα θάζε κεηνρή θαη ηελ θάιπςε ησλ ππφινηπσλ 5.000
κεηνρψλ πξνο 175 δξαρκέο. Ζ έθδνζε απηή αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε 12.500.000
δξαρκέο.
Ζ Α.Δ.Αλζξαθσξπρείσλ ηα επφκελα δχν έηε ην 1927 θαη ην 1928 ζπλνκνινγεί δχν
νκνινγεηαθά δάλεηα ζε ιίξεο Αγγιίαο , ην πξψην 47.000 ιηξψλ θαη ην δεχηεξν 16.000 ιηξψλ γηα
ηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ εμφθιεζε ρξεψλ. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεία βξίζθεηαη
ζε λέα αλάγθε ην 1929 λα πξνζθχγεη ζε δάλεην 7.000.000 δξαρκψλ. Ζ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο
εηαηξείαο θαζίζηαηαη δπζρεξήο, δηφηη δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ην θζελφ αγγιηθφ γαηάλζξαθα,
έρεη κεγαιφ θφζηνο παξαγσγήο θαη κεηαθνξηθέο δαπάλεο ν παξαγφκελνο ζην Αιηβέξη ιηγλίηεο,
ελψ ε θαηάζηαζε επηβαξχλεηαη ιφγσ ηεο βαξηάο θνξνινγίαο. Να ζεκεησζεί αθφκε πσο ε
βξαδχηεηα θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νθείιεηαη θαη ζηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο
ζπλεηέιεζαλ ζην λα θηάζνπλ ηα πξντφληα ζηελ αγνξά κε κεγάιε θαζπζηέξεζε.
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Κάησ απφ απηέο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ην Γ. ηεο εηαηξείαο ζηελ απνινγηζηηθή έθζεζε ηεο
29εο Μαίνπ ηνπ 1930 49 νκνινγεί πσο “ππφ ην βάξνο ηνηνχηνπ ρξένπο πηζαλψο ε
βηνκεραλνπνίεζηο δελ δχλαηαη λα απνβεί ηθαλνπνηεηηθή φπσο αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο”. Σα ρξέε ηεο εηαηξείαο δηαξθψο απμάλνληαη ελψ δελ έρεη
νινθιεξσζεί ε εξγαζία εθβηνκεράληζεο θαη ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη επηπιένλ δελ
έρνπλ θαηαβιεζεί νη κηζζνί ησλ εξγαηψλ. Ζ εηαηξεία κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ δηεπζχλνληνο
ζπκβνχινπ Παληειή Μάηζα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ Μαξάθε Λ.Δκπεηξίθν,
απνθαζίδεη λα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο θαη νξηζκέλεο εξγαζίεο εθβηνκεράληζεο, ψζηε λα
επηηπγράλεηαη εμφξπμε 2.000-2.500 ηφλλσλ κεληαίσο πνπ ζα αθήλεη πεξηζψξηα θέξδνπο. ην
πιαίζην ησλ πεξηθνπψλ απνιχνληαη ζηαδηαθά πιενλάδνληεο εξγάηεο ζε ηνκείο πνπ δελ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ θαη πεξηθφπηνληαη δαπάλεο γξαθείσλ ζηελ Αζήλα θαη ην Αιηβέξη.
Σν Γ. πξναλαγγέιεη ηελ ςήθηζε λνκνζρεδίνπ απφ ηελ θπβέξλεζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ πνπ
ζα θαηαξγεί θάζε θφξν πνπ επηβαξχλεη ηνλ ιηγλίηε κε απνηέιεζκα λα ππνινγίδεηαη νηθνλνκία
15-20, αλά ηφλλνπ, δξαρκψλ. Γειψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηεο γηα γελλαηφηεξε ππνζηήξημε εθ
κέξνπο ηεο θπβεξλήζεσο. Πξνζδνθία πνπ νθείιεηαη ζηελ επίζθεςε ηνπ Δ.Βεληδέινπ ζηα
ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ ην 1929, ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έδεημε θαη ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ γηα
πάζα αξσγή. Δπηπιένλ, ηνλίδεη φηη ε θαηαζηξνθή ησλ ιηγληησξπρείσλ γεληθφηεξα ζα
απνηεινχζε κέγα πιήγκα ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία, ελψ αληίζεηα ε εθκεηάιιεπζε θαη
εληαηηθφηεξε παξαγσγή ζα δεκηνπξγήζεη εζληθφ πινχην θαη ζέζεηο εξγαζίαο.
Ο ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο θιείλεη γηα ην έηνο 1929 κε δεκία. Ζ δεκία απηή ζηνηρεηνζεηείηαη
σο εμήο
Εεκία εθκεηαιιεχζεσο 921.207 δξαρκψλ
Εεκίεο εθ πιεκκπξψλ
256.699 δξαρκψλ
Απνπιεξσκή ηφθσλ
389.140 δξαρκψλ
Γηα ην έηνο 1930 ζηελ έθζεζε ηνπ Γ. ζηηο 29 Μαίνπ ηνπ 1931 50 θαηαγξάθεηαη ε
εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ πνπ επηηεχρζεθε κε ηε δηαθνπή ηεο εθβηνκεράληζεο ηνπ ιηγλίηε θαη ηελ
απφιπζε πξνζσπηθνχ. Δθηφο απηνχ ε εηαηξεία πέηπρε ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο απφ 18/26
Φεβξνπαξίνπ 1931 κε ην νπνίν παξέρεηαη απαιιαγή απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο
έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αλαθνχθηζε ζηα έμνδα παξαγσγήο.
Σν πξνέρνλ, φκσο, δήηεκα γηα ηελ εηαηξεία είλαη ε αχμεζε ηεο θαηαλαιψζεσο ιηγλίηε. Σν έηνο
1930 ε θαηαλάισζε απνξξφθεζε πεξίπνπ 36.000 εθ ησλ νπνίσλ φκσο πεξί ηνπο 5.000 ηφλλνπο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα εθβηνράληζε θαη γηα
παξνρή ζε ππνρξεψζεηο πξνο ηελ θνηλφηεηα. Ο ππφινηπνο δηαηεζείο ιηγλίηεο αλήιζε ζε 31.000
ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ παγησκέλε θαηαλάισζε δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ 20.000 ηφλλνη πεξίπνπ,
ελψ ε ππφινηπε θαηαλάισζε δηαηέζεθε ζε έθηαθηνπο πειάηεο. Σα γεληθά έμνδα ηεο εηαηξείαο
αλέξρνληαλ ζε 724.926 θαη νη δαπάλεο εμνξχμεσο θαη βηνκεραλνπνηήζεσο ηνπ ιηγλίηε ζε
4.732.765 ρηιηάδσλ δξαρκψλ. Σν θαζαξφ βηνκεραληθφ θέξδνο πνπ απέκεηλε ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ
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692.311 δξαρκψλ, εθ ησλ νπνίσλ ην πνζφ ησλ 460.746 δξαρκψλ δφζεθε γηα απφζβεζε εμ
νινθιήξνπ ησλ απαηηήζεσλ “αθεξέγγπσλ” νθεηιεηψλ θαη 203.510 δφζεθαλ γηα ηηο
απνδεκηψζεηο ησλ απνιπζέλησλ ππαιιήισλ, ελψ ην ελαπνκείλαλ πνζφ ησλ 28.054 δξαρκψλ γηα
ηηο δαπάλεο επηζθεπψλ ησλ κεραλεκάησλ απφ ην νιηθφ νθεηιφκελν πνζφ ησλ 118.801 δξαρκψλ.
ηελ ίδηα έθζεζε θαηαγξάθεηαη ε ζπκθσλία ην 1930 κε ηελ Δηαηξία Παξαγσγήο γηα ηελ
παξάδνζε 5.000 ηφλλσλ ιηγλίηε κε κεησκέλε ηηκή πσιήζεσο, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηνλ
ηνπξθηθφ γαηάλζξαθα θαζψο θαη ε ξχζκηζε θαζπζηεξεκέλσλ ακνηβψλ ησλ εξγαηψλ. Ζ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε φκσο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν απφ ην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο, ιφγσ δαλείσλ θαη ηφθσλ αλέξρεηαη πιένλ ζε 4.471.993 δξαρκέο. Ηζηνξηθφ
ελδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ε αλάιεςε ηεο δηεχζπλζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
έξγσλ(ηερληθφο δηεπζπληήο) ζην Αιηβέξη απφ ηνλ Νηθφιαν Γξππάξε , Υεκηθφ Μεραληθφ, ζηηο 26
Ηνπιίνπ 1930, ιφγσ ηεο ελεξγνχ αλάκεημεο ηνπ ζηελ πξψηε κεγάιε απεξγία ησλ ιηγληησξχρσλ
ην 1933.
ηηο εθζέζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηνλ Μάην ηνπ 193251 επηβεβαηψλνληαη νη πξνεγνχκελεο
θαηαγξαθέο. εκεηψλεηαη πσο ε εηαηξεία παξνπζηάδεη κελ δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο( εηήζηα
θέξδε 3.500-4.000 ιηξψλ) φκσο ιφγσ ησλ πνιιψλ νηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαη ηεο
απνηπρίαο ηεο απνζηάμεσο ηνπ ιηγλίηε( ην κεηάιιεπκα ήηαλ μπιίηεο) ε ηξάπεδα ζα ήηαλ θαιφ
λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο γηα κειινληηθή ζπλεξγαζία επί πηζηψζεη. Αλαθέξεηαη ν γηνο ηνπ
κεγαινκέηνρνπ Λεσλίδα Δκπεηξίθνπ ν νπνίνο δάλεηζε ηελ εηαηξεία 20.000 ιίξεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε απνζηάμεσο. Πξνζηίζεηαη αθφκε πσο ε εηαηξεία ππέζηε ζνβαξέο δεκίεο ιφγσ ηνπ
ζπλαγσληζκνχ θαη ηνπ εθπεζκνχ ηνπ ιηγλίηε, ηεο έιιεηςεο ξεπζηψλ θεθαιαίσλ γηα λα
αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη ζπλαιιαγέο ηεο είλαη κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ θαη ηελ
Δκπνξηθή.
Ζ εηαηξεία απηή φπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηα πξαθηηθά απνινγηζκνχ ηεο έθαλε εμφξπμε ηνπ
ιηγλίηε θαη πξνζπάζεζε λα θάλεη βηνκεραληθή απφζηαμή ηνπ γηα ηελ παξαγσγή πίζζαο θαη
άιισλ ρεκηθψλ θαζψο θαη κπξηγθέηεο, πνπ είραλ κεγάιε ζεξκαληηθή απφδνζε. Απφ ην 1928
φκσο άξρηζε λα θάκπηεηαη νηθνλνκηθά εμαηηίαο ηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηαο ηεο λα
εμεπγελίζεη ηνλ ιηγλίηε κε απφζηαμε. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πεηξακαηηθή δνθηκή γηα ηελ
απφζηαμε ηνπ ιηγλίηε ήηαλ πνιχηηκα, αιιά αμηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο μέλνπο, πνπ ζηήξημαλ ζε
απηά ηε κέζνδν παξαγσγήο πγξψλ θαπζίκσλ απφ ιηγλίηε .
Μηα αθφκα κεηαιιεπηηθή παξαρψξεζε δίλεηαη ηελ 2 Γεθεκβξίνπ 1931 ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία
Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ, 916 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «Μειηζζφπηαζκα» ηνπ ρσξηνχ Αγίνπ
Λνπθά (ε ραξαθηεξηζζείζα αξγφηεξα Ο.Π 283)52. Σα επφκελα ρξφληα ε εηαηξεία αχμεζε ηελ
παξαγσγή ηνπ ιηγληησξπρείνπ, αιιά είρε ήδε θινληζηεί νηθνλνκηθά απφ ηελ απνηπρία ησλ
δνθηκψλ απφζηαμεο.
Έηζη ηνλ Απξίιην ηνπ 1934 επξηζθφκελε κπξνζηά ζε αδηέμνδν ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ε εθκεηάιιεπζε αλαηέζεθε ζε
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δηάθνξνπο ελνηθηαζηέο. Οη ζπλζήθεο ρεηξνηέξεςαλ. Οη ελνηθηαζηέο έθαλαλ αξπαθηηθή
εθκεηάιιεπζε ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα έξγα έξεπλαο θαη ζσζηήο αλάπηπμεο. Ζ εηαηξία απηή
ιεηηνχξγεζε ρσξίο δηαθνπή σο ηελ πεξίνδν ηνπ Β′ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαη ηφηε κπήθε ππφ
κεζεγγχεζε απφ ηηο αξρέο Καηνρήο πνπ δηήξθεζε σο ην 1951.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο
(1941-44) ε παξαγσγή ιηγλίηε απμήζεθε ζε 78.000 ηφλνπο, ην 1945 κεηψζεθε ζε 1.760, ην 1946
έθηαζε ηνπο 5.500, ην 1948 ηνπο 13.040 θαη ην 1949 ηνπο 24.950 ηφλνπο.ε απηφ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα 1927-1951 εμνξχρζεζαλ 502.555 ηφλνη ιηγλίηε53

Α3. Ζ επίζθεςε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην 1929 ζηα ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ
Δίλαη λνκίδνπκε άμην αλαθνξάο, ηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ζηελ
εξγαζία,φζν θαη γηα ηελ γλψζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ,ε θαηαγξαθή κέζα απφ ηνλ εκεξήζην
ηνπηθφ ηχπν ηεο Δχβνηαο ηεο επίζθεςεο Δ.Βεληδέινπ ζην Αιηβέξη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν
αξθεηά θξίζεκε γηα ηελ επηβίσζε ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ. ηελ ηειεπηαία ζεηεία
ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ (1928-1932) ν Δ.Βεληδέινο επηζθέπηεηαη ην Αιηβέξη( 2.878 θάηνηθνη ην
1929) Ζ ειιεληθή πνιηηεία απέδηδε κεγάιε ζεκαζία ζηνλ εζληθφ απηφ πφξν θαη ζηνλ δεδνκέλν
ηφπν. Έηζη ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηή ε παξνπζία θαη ν δηάινγνο ηνπ Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην νξπρείν Αιηβεξίνπ ην 1929.
Ο “Δσζθφξνο” ζηηο 24 Ννεκβξίνπ ηνπ 192954θαηαγξάθεη ηελ επίζθεςε .“Σελ κεζεκβξίαλ ηεο
παξειζνχζεο Σεηάξηεο επηβαίλσλ ηνπ ζαιακεγνχ “ Αθξφο” θαη ζπλνδεπφκελνο ππφ ηεο θπξίαο
ηνπ, ηνπ θ.ππνπξγνχ ηεο Δζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θπξίαο θαη δίδνο Βνπξινχκε, ηνπ δηεπζπληνχ
ησλ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ θ.Μάηζα κεηά ηεο θπξίαο ηνπ, ηνπ θ.Λ.Δκπεηξίθνπ θαη ηνπ
θ.Θενδσξνπνχινπ αθίρζε εηο ηελ θσκφπνιηλ καο ν Πξσζππνπξγφο θ. Δι.Βεληδέινο θαη
απεβηβάζζε επζχο ακέζσο εηο ηελ πξνθπκαίαλ ηνπ Καξάβνπ φπνπ ηνλ αλέκελελ φινο ζρεδφλ ν
πιεζπζκφο ηνπ Αιηβεξίνπ, φζηηο απφ ηεο 11εο είρε θαηέιζεη εηο ελ παξαιίαλ πξνο πξνυπάληεζηλ
απηνχ. Σνλ θνλ Πξσζππνπξγφλ ππεδέρζεζαλ ν εβαζκ. Μεηξνπνιίηεο Καξπζηίαο θνο
Παληειεήκσλ, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηνο θ.Μπαιάθαο κεηά ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη φινη
νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηεο θσκνπφιεσο, ηνλ πξνζεθψλεζε δε δη νιίγσλ πξψηνο ν Πξφεδξνο ηεο
θνηλφηεηνο θ.Μπαιάθαο θαη κεη‟απηφλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γεσξγηθνχ-Πηζησηηθνχ πλεηαηξηζκνχ
θ.Κφιηαο, ν Μεηξνπνιίηεο θαη ν Πνιηηεπηήο θ.Υξπζνζηάιεο. Απαληψλ ν Βεληδέινο δηεβεβαίσζε
φηη ζα θαηαξγήζεη ηνλ θφξνλ ηεο Γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη θαηά πνιχ ζα ειαηηψζε ηνλ θφξνλ ηεο
ειαηνδεθάηεο θαη κεηέβε θαηφπηλ πξνο επίζθεςηλ ησλ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ, εηο ρσξίνλ
Άγηνλ Λνπθάλ, φπεξ απέρεη πεξί ηελ εκίζεηαλ ψξαλ εθ ηεο παξαιίαο.”
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3.Ο Βεληδέινο κηιάεη ζηνπο εξγάηεο-αλζξαθσξύρνπο ηνπ Αιηβεξίνπ, ην 1929.55

ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπλνδεία ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ
ππνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο Παλαγηψηε Βνπξινχκε, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκνιφγν, έλαλ απφ
ηνπο ζηελφηεξνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Βεληδέινπ.
Παξελζεηηθά λα ζεκεησζεί φηη ν Βεληδέινο ζην Αιηβέξη ππφζρεηαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ
Γεσξγηθνχ-Πηζησηηθνχ πλεηαηξηζκνχ θ.Κφιηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο θαη ηελ ειάηησζε ηνπ θφξνπ ηεο ειαηνδεθάηεο. Να κε ιεζκνλήζνπκε πσο ην
Αιηβέξη θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γπζηίσλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθή πεξηνρή.
Σν ιηγληησξπρείν απνηεινχζε ηνλ πξψην ππξήλα εθβηνκεράληζεο ηεο πεξηνρήο.
Ζ γεσξγηθή θξίζε ησλ εηψλ 1929-1932 αλάγθαζε ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ λα ιάβεη άκεζα
κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, αλαζηέιινληαο κε λφκν ηε
δηθαζηηθή εθηέιεζε απαηηήζεσλ θαηά αγξνηψλ. Ζ είζπξαμε θφξσλ ζηα πεξηζζφηεξα
γεσξγηθνθηελνηξνθηθά πξντφληα( εθηφο ησλ θφξσλ θαη δαζκψλ ησλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ
φπσο ε ζηαθίδα, ην ιάδη θαη ν θαπλφο) αλεζηάιε θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή έκεηλε έθηνηε ζηελ
πξάμε νηνλεί αθνξνιφγεηε56.
Παξαθάησ θαηαγξάθεη ηελ επίζθεςε Βεληδέινπ ζηα Αλζξαθσξπρεία φπνπ ελεκεξψλεηαη γηα
ην «πινχζην εκεξνκίζζην» ησλ ιηγληησξχρσλ, ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο επηζεσξήζεσο ηνπ
ιηγληησξπρείνπ ιφγσ ησλ αλαζπκηάζεσλ ηνπ ιηγλίηε πξνζβάιιεηαη απφ ζηηγκηαία δάιε.
“Δθεί (Αλζξαθσξπρεία) ηνλ ππεδέρζεζαλ φινη νη εξγάηαη θαη ην Κνηλνηηθφλ πκβνχιηνλ ηνπ
Αγίνπ Λνπθά ν δε γξακκαηεχο θ.Βήρνο εχξε ηελ επθαηξίαλ λα εμάξε ηε χπαξμηλ ηεο Δηαηξείαο ελ ηε
πεξηθεξεία εθείλε θαη λα βεβαηψζε φηη πεξηζζφηεξνη ησλ 300 εξγαηψλ απαζρνινχληαη εηο ηα
αλζξαθσξπρεία, απνθνκίδνληεο πινχζηνλ εκεξνκίζζηνλ θαη ζπληεξνχληεο αξθεηά θαιψο ηαο
νηθνγελείαο ησλ. Ο θνο Βεληδέινο επηζεσξψλ ηα πξσηφηππα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπ ιηγλίηε,
ηα κφλα ελ Αλαηνιή, πξνζεβιήζε εθ ζηηγκηαίαο δάιεο πξνειζνχζεο απφ ηελ βαξπηάηελ νζκήλ ηνπ
55
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θαηνκέλνπ ιηγλίηνπ, ζπλήιζελ φκσο ηαρχηαηα θαη εθθξάδσλ ηελ ηθαλνπνίεζίλ ηνπ ελ απεθφκηζελ
εθ ηεο επηζθέςεσο ησλ Ληγληησξπρείσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο απεραηξέηεζε ηνπο
ππνδερζέληαο απηφλ θαη αλερψξεζελ απζεκεξφλ επηβηβαζζείο ηνπ ζαιακεγνχ “Αθξφο ” ,κεζ‟φιεο
ηεο αθνινπζίαο ηνπ”.

Α4. ΤΝΘΖΚΔ ΕΩΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΛΗΓΝΗΣΩΡΤΥΔΗΑ
i. Οη ιηγληησξύρνη Αιηβεξίνπ ζηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ
Ζ θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ είλαη άζιηα. Οη άκεζνη
θαη έκκεζνη θφξνη απνξξνθνχλ ην 15%-26% ηνπ εξγαηηθνχ εηζνδήκαηνο. Σα εκεξνκίζζηα είλαη
ρακειά. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, πνπ έγηλε απφ ηε Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο
ην 1930, απέδεημε φηη ην 73% ησλ εξγαηηθψλ νηθνγελεηψλ είραλ εηζφδεκα θαηψηεξν απφ ην
ειάρηζην φξην ζπληήξεζεο. Σν ςσκί ηελ ίδηα πεξίνδν αληηπξνζψπεπε ην 40% ησλ
νηθνγελεηαθψλ δαπαλψλ. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Ξ. Ενιψηα θαη ηνπ Πεξ. Ρεδηάδε,
ην ειάρηζην φξην γηα ηε ζπληήξεζε ηεο κέζεο εξγαηηθήο νηθνγέλεηαο ήηαλ 33.000 δξαρκέο.57
“Σν πινχζην εκεξνκίζζηνλ” πνπ βνεζάεη ηε ζπληήξεζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ιηγληησξχρσλ
αξθεηά θαιά, φπσο αλαθέξεη ην θείκελν πνπ παξαζέζακε δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία. Ζ
βηνκεραληθή αλάπηπμε απηή νθείιεηαη ,σο έλα κεγάιν βαζκφ, ζηα πνιχ ρακειά εκεξνκίζζηα,
γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πςειά θέξδε γηα ην βηνκήραλν ιφγσ ρακειφηεξνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ
εηζξνή πξνζθχγσλ κεηά ην 1922/3 είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππεξπξνζθνξά εξγαζίαο κε
απνηέιεζκα νη πξαγκαηηθέο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία θαη ζηε βηνηερλία ήηαλ
κηθξφηεξεο, θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1922, απφ εθείλεο ηεο πξνπνιεκηθήο επνρήο. Μεηά ην
1923 ε αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ εκεξνκηζζίσλ δελ παξαθνινπζνχζε πηα ηελ αχμεζε ηνπ
ηηκαξίζκνπ. Ο Ενιψηαο έγξαθε ην 1926 « ζήκεξνλ ν εξγάηεο ακνίβεηαη νιηγψηεξνλ ή πξν ηνπ
πνιέκνπ»58. Οη ψξεο απαζρφιεζεο θπκαίλνληαη απφ 10-12 εκεξεζίσο, ελψ δελ ππάξρεη θακηά
αζθάιεηα πγείαο θαη ζχληαμεο. Δπηπιένλ ζηα ιηγληησξπρεία νη άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη
αλαζπκηάζεηο απφ ηελ απφζηαμε ηνπ θαηφκελνπ ιηγλίηε ήηαλ ηδηαίηεξα επηβαξπληηθέο γηα ηελ
πγεία ησλ εξγαηψλ.
χκθσλα κε ηνλ Βεξγφπνπιν,ε ειιεληθή νηθνλνκία ζην κεζνπφιεκν αλαπηχρζεθε ξαγδαία
κέζα ζε ζπλζήθεο αηθλίδηαο απνκνλψζεσο απφ ην εμσηεξηθφ θαη έληνλεο δεκνγξαθηθήο πηέζεσο
(άθημε κηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ)απφ ην εζσηεξηθφ. Ζ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηεζλή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πίεζε ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ αθφκε
πεξηζζφηεξν πξνο ηα θάησ θαη επέηεηλε ηε γεληθή εμαζιίσζε. Μεηαμχ 1922 θαη 1935 νη ηηκέο
αλέβεθαλ θαηά 207%, ελψ νη κηζζνί κφλν θαηά 83%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηε δεθαεηία
1928-1938, ε θαηά θεθαιή παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγάηε απμήζεθε θαηά 43%, ελψ νη κηζζνί
απμήζεθαλ κφλν θαηά 24%. Ζ ζπλερήο πηψζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ
ιεηηνχξγεζε ζαλ κηα απνηειεζκαηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθβηνκεράληζε. Ζ ζπκπίεζε ησλ
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εξγαηηθψλ κηζζψλ δηεπθνιχλζεθε απφ ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο κεηαλαζηεχζεσο θαη
ζπλνδεχηεθε φπσο ήηαλ αλακελφκελν κε ηε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο.59
Σελ εηθφλα ζηα αλζξαθσξπρεία Αιηβεξίνπ θαη Κχκεο ,εθείλε ηελ επνρή, καο δίλεη ν
ιηγληησξχρνο, κεηέπεηηα ζπλδηθαιηζηήο θαη ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο αληηζηαζηαθφο Θαλάζεο
Σδάλνο ζην βηβιίν ηνπ « ε Nφηηα Δχβνηα ζηελ Καηνρή».«Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ άζιηεο,
ίζσο νη ρεηξφηεξεο απφ νπνπδήπνηε αιινχ. Σν κεξνθάκαην ήηαλ 32-35 δξαρκέο, θαη πνιχ ιηγφηεξν
ζηηο θνπέιεο πνπ δνχιεπαλ ζηε δηαινγή. Δθείλνλ ηνλ θαηξφ ην ςσκί είρε νθηψ δξαρκέο ε νθά, ην
θξέαο, ην ιάδη θαη ην ηπξί απφ 36 έσο 40 δξαρκέο. Ζ εξγαζία ήηαλ δσδεθάσξε θαη ακεηβφηαλ
ελάκηζε κεξνθάκαην κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάζε εξγάηεο ζα έβγαδε νθηψ βαγφληα ηνπ ελφο
ηφλνπ. Πνιιέο θνξέο ην θάξβνπλν απηναλαθιεγφηαλ θαη ηφηε θιείλαλε ηα ζεκεία απηά κε ηνίρνπο,
γηα λα κελ επηθνηλσλνχλ κε ηνλ αέξα. Απ‟ απηέο ηηο αλαθιέμεηο παξαγφηαλ κνλνμείδην, έλα χπνπιν
αέξην πνπ νδεγνχζε ζάλαην ή ζε εθξήμεηο αλ δεκηνπξγείην ζπηλζήξαο. Οπδέπνηε ε εηαηξεία
μνθινχζε ηνπο εξγάηεο, έκελαλ ακαλάηη. Έδηλε έλα ηκήκα ησλ νθεηινκέλσλ κε κνξθή εληνιήο
πξνο νξηζκέλα κπαθάιηθα ηνπ Αιηβεξίνπ. Ο κπαθάιεο έπξεπε λα δψζεη ηα κηζά ζε ρξήκα θαη ηα
άιια κηζά ζε ηξφθηκα. Ο κπαθάιεο αζθαιψο αθνχ έθαλε ηελ επθνιία ζηε εηαηξεία πνπινχζε φζν
ήζειε θαη ηελ ρεηξφηεξε πνηφηεηα. Αζθαιηζηηθφο θνξέαο δελ ππήξρε νχηε βέβαηα θαη ζχληαμε»60
Να πξνζηεζεί αθφκα ε καξηπξία ηνπ αλζξαθσξχρνπ ηεο επνρήο εθείλεο Γηάλλε Ρήγα ν νπνίνο
δηεγείηαη ην 1980 γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ ζην ιηγληησξπρείν
Αιηβεξίνπ. « Σα ιηγληησξπρεία ηα εθκεηαιιεπφηαλ ν εθνπιηζηήο Δκπεηξίθνο, θενπδαξρία βιέπεηε,
κε γεληθφ δηεπζπληή ηνλ Γξππάξε. Οη ζπλζήθεο δνπιεηάο ήηαλ απειπηζηηθέο, πνιχ ρεηξφηεξεο απφ
ηηο ζεκεξηλέο, γηαηί δνπιεχακε 12 ψξεο θαη πιεξσλφκαζηε 8, ρσξίο ζχγρξνλα κεραλήκαηα θαη κε
ηελ απεηιή ζρνιάζκαηνο. Σίπνηα δε πξνζηάηεπε ηνλ εξγάηε. Δίρακε αγαλαθηήζεη γηαηί δε
κπνξνχζακε λα δήζνπκε θαη νξηζκέλνη απφ καο νξγαλψζακε ηελ απεξγία (1933) ζηα θξπθά.
Βιέπεηε δελ καο άθελαλ λα θάλνπκε ζσκαηείν. Σα αηηήκαηα ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ νθηαψξνπ,
αχμεζε κεξνθάκαηνπ θαη πιεξσκή θάζε 15 κέξεο ζε ρξήκα. Γηαηί ην θαζεζηψο πνπ επηθξαηνχζε
ήηαλ λα καο δίλνπλ έλα ραξηί θάζε 6 κήλεο πνπ ην εμαξγπξψλακε ζε 2-3 κπαθάιεδεο
ζπκβεβιεκέλνπο κε ηελ εηαηξεία. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα παίξλνπκε απφ απηνχο ηα
ζθνπιηθηαζκέλα θαη αιινησκέλα ηξφθηκα ελψ καο έδηλαλ ζην ρέξη έλα θαηνζηάξηθφ πνπ θαη γηα
απηφ πιεξψλακε ηφθν 5-7%»61‟
Οη δχν καξηπξίεο απνθαιχπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε
αζθάιεηαο ζηα ιηγληησξπρεία, ηνλ θφβν απφιπζεο θαη θπξίσο ηα πνιχ ρακειά εκεξνκίζζηα ηα
νπνία είηε δελ δίλνληαλ ζηελ ψξα ηνπο είηε πιεξψλνληαλ ζε είδνο κε ηξφθηκα ακθηβφινπ
πνηφηεηαο.
Χο πξνο ηελ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ .Μαξθέην ην
1935, ππήξραλ ζηελ Δχβνηα, 23 ζσκαηεία. Γελ βιέπνπκε ζσκαηεία ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο,
φπσο κεηαιιεία ιεπθνιίζνπ, ιηγληησξπρεία, ππξελειαηνπξγία, ηζηκέληα, πθαληήξηα, θισζηήξηα.
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Κ.Βεργόπουλου, Θ Ελλθνικι Οικονομία από το 1926-1935.Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, Ακινα 1978,
Εκδοτικι Ακθνϊν, ςελ.341-342.
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Κανάςθσ Τηάνοσ, Θ Νότια Εφβοια ςτθν Κατοχι, Ραςςά Εφβοιασ 1991,ιδιωτικι ζκδοςθ
61
Ρροφορικι Μαρτυρία Γιάννθ ιγα, λιγνιτωρφχου ςτο Αλιβζρι,από Μεταλλευτικι Λςτορία τθσ
Εφβοιασ,ανζκδοτθ εργαςία,Γ.Κατςαμάγκου.
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Σα πθηζηάκελα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, ήηαλ ζσκαηεία αιιειεγγχεο θαη εζηθήο θχζεσο
επηδηψμεσλ. Ζ έιιεηςε ζσκαηείσλ νθείιεηαη ζηνπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ελαληίνλ ησλ
ζπλδηθαιηζηψλ ηεο ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο , ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ Ηδηψλπκνπ πνπ
επέηξεπε ηε δίσμε ησλ πνιηηψλ θαηά ηελ αλεμέιεγθηε θξίζε ησλ αξρψλ. Καηαιχνληαο ηηο
ειεπζεξίεο ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, θεξχζζεη παξάλνκεο φρη κφλν πξάμεηο αιιά
θαη ηδέεο. Σν ηδηψλπκν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαιπζνχλ ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο πνπ δελ
ειέγρνληαλ απφ ην θξάηνο.62

ii. Ζ απεξγία ηνπ 1933 ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ
Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην θαινθαίξη ηνπ ‟33 έπεζαλ νη πξψηεο 50 ππνγξαθέο γηα λα
δεκηνπξγεζεί ζσκαηείν. Σελ άιιε κέξα θαη ελψ ην ηδξπηηθφ θαηαηέζεθε ζην πξσηνδηθείν
Υαιθίδαο, ε εηαηξία απέιπζε ηα κέιε ηνπ. Έηζη πξνγξακκαηίζηεθε ζπγθέληξσζε ζηα γξαθεία
ηεο εηαηξίαο. Ο ηερληθφο δηεπζπληήο Ν. Γξππάξεο εηδνπνίεζε ηελ ρσξνθπιαθή, ε νπνία έθεξε
εληζρχζεηο θαη απφ ηελ Κχκε κε επηθεθαιήο ηνλ ππνκνίξαξρν Πειφ. Οη εξγάηεο έζπαζαλ ην
θξάγκα θαη επέδσζαλ ηα αηηήκαηα ηνπο. Ο δηεπζπληήο δεηεζε πξνζεζκία κέρξη ηελ Πέκπηε γηα
λα ελεκεξψζεη ηνλ ηδηνθηήηε Λ.Δκπεηξίθν63. Κεξχρηεθε γεληθή απεξγία. Σελ Πέκπηε νη εξγάηεο
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Σπφρου Μαρκζτου, Θ Ελλθνικι Αριςτερά, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα, Μεςοπόλεμοσ 1922-1940, τόμοσ
Β2, Ακινα 2003, εκδόςεισ Βιβλιόραμα ςελ.146-147
Κανάςθσ Τηάνοσ, Θ Νότια Εφβοια ςτθν Κατοχι , ςελ.20-30,Ραςςά Ευβοίασ 1991. Θ οργάνωςθ τθσ απεργιακισ
κινθτοποίθςθσ ξεκίνθςε από τον Κανάςθ Τηάνο ςε ςυνεργαςία με τθν Ενωτικι Συνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδασ.
Δθμιουργικθκε ςωματείο με τθν υπογραφι αρχικά 50 λιγνιτωρφχων του Γαβαλά και ςυγκροτικθκε απεργιακι
επιτροπι. Να ςθμειωκεί ακόμθ πωσ Κανάςθσ Τηάνοσ κατθγορικθκε για κομμουνιςτικι προπαγάνδα και ςτισ 20
του Γενάρθ του 1934 δικάςτθκε “επί παραβάςει ιδιωνφμου” ςε ζξι μινεσ φυλακι και ςε ζξι μινεσ εξορία.Τθν ίδια
μζρα ζγινε και θ αυτεπάγγελτθ δίκθ τθσ απεργιακισ επιτροπισ του 1933 που απόφαςιςε τθν ακϊωςθ των
κατθγορουμζνων.
Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, Κοινοβοφλιο και Δικτατορία.Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα, Μεςοπόλεμοσ 19221940, τόμοσ Β2, Ακινα 2003, εκδόςεισ Βιβλιόραμα, ςελ.98, Νόμοσ 4229/1929<< Ρερί των μζτρων αςφαλείασ του
κοινωνικοφ κακεςτϊτοσ και προςταςίασ των ελευκεριϊν των πολιτϊν>>, το λεγόμενο “Λδιϊνυμο”Με το
“Λδιϊνυμο” ο Βενιηζλοσ “χτυποφςε” τθ μαχθτικότερθ μαηικι πολιτικι ζκφραςθ τθσ εργατικισ τάξθσ, το ΚΚΕ, και
μποροφςε να ελπίηει ότι με τον τρόπο αυτό δεν αντιμετϊπιηε μόνον τθν πολιτικι απειλι που ςυνιςτοφςε θ δράςθ
του κομμουνιςτικοφ κόμματοσ, αλλά περιόριηε και τθν ευχζρεια του να παρεμβαίνει ςτισ εργατικζσ
κινθτοποιιςεισ. Το εδάφιο 2 παράγραφοσ 1 του άρκρου1 του νόμου όριηε ότι “με τασ ποινάσ αυτάσ τιμωρείται
και όςτισ επωφελοφμενοσ απεργίασ ι λοκ-άουτ, προκαλεί ταραχάσ ι ςυγκροφςεισ”. Θ διάταξθ αυτι άνοιγε
απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ εφαρμογισ ςτθν αντιμετϊπιςθ του κακθμερινοφ διεκδικθτικοφ αγϊνα τθσ εργατικισ
τάξθσ. Δυνατότθτεσ που τισ εκμεταλλεφτθκε θ κυβζρνθςθ και ακόμθ περιςςότερο αυτζσ που τθ διαδζχκθκαν
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ΤΟ ΔΕΝΤΟ, ζκδοςθ Λόγου και Τζχνθσ, Ακινα Λοφλιοσ 2000, τεφχοσ 110 περιλαμβάνει το κείμενο «Κυμάμαι
ζναν άνκρωπο αφάνταςτα ςτοργικό!» όπου ο γιοσ του ποιθτι Αντρζα Εμπειρίκου, ο Λεωνίδασ Εμπειρίκοσ μιλάει
ςτον Τάςο Γουδζλθ για τον πατζρα του: «Σε θλικία 17 ετϊν ιταν Τολςτοιςτισ. Πταν πια είχε παραιτθκεί από τθν
επιχείρθςθ του πατζρα του, πιγαινε με τα πόδια ςτο Μπογιάτι και όργωνε με τουσ Αρβανίτεσ χωρικοφσ το
πατρικό τςιφλίκι. Ιταν θ πρϊτθ εξζγερςθ εναντίον του παπποφ μου. Θ δεφτερθ εξζγερςθ ιταν όταν πιγε και
δοφλεψε εργάτθσ ςτα λιγνιτωρυχεία του πατζρα του ςτο Αλιβζρι για λόγουσ ιδεολογικοφσ. Εκείνθ τθν εποχι
ζγραψε το «Κόκκινο Τραγοφδι» όπου αναφζρεται ςε ζνα λαϊκό δικαςτιριο, ςτο οποίο ο πρόεδροσ ιταν ζνασ
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πξνρψξεζαλ πξνο ην ιηγληησξπρείν λα πάξνπλ απαληήζεηο. ηα κηζά ηνπ δξφκνπ δέρηεθαλ ηα
ππξά ηεο ρσξνθπιαθήο 22 δηαδεισηέο ηξαπκαηίεο, κεξηθνί έκεηλαλ αλάπεξνη γηα φιε ηνπο ηε
δσή.
Οη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο παξνπζηάδνπλ ην ζέκα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. Ο
“Δχξηπνο”64 θαηαγξάθεη ην γεγνλφο ρσξίο πνιιά ζρφιηα. Ζ εθεκεξίδα «Δχξηπνο» ζην θχιιν ηεο
12εο Απγνχζηνπ 1933 πεξηγξάθεη ηα γεγνλφηα θαη θαηαιήγεη: «‟Δπείιζελ ζχξξαμηο θαηά ηήλ
νπνίαλ ε Αζηπλνκηθή δχλακηο έππξνβφιεζε έλαληίνλ ησλ εξγαηψλ, νη νπνίνη δηεζθνξπίζζεζαλ.
Απφ ηνπο ξηθζέληαο ππξνβνιηζκνχο ππφ ησλ ρσξνθπιάθσλ ‟εηξαπκαηίζζεζαλ 15, εμ‟ ψλ νθηψ
βαξέσο. Μεηαμχ ησλ ηξαπκαηηζζέλησλ είλαη νη Γ. Εσληφο, Ν. Υαξίηνο Α. Παλαγησηάξεο, Α.
‟Αξβαλίηεο, Β. Μπαράξαο, Η. Ρήγαο, Β. Καξθαιέηζεο, Κ. Πξνθνπίνπ, Γ. Μαξίλνο, Γ. Λάληδνο,
.‟Ατδίλεο θαη Β.Μνχληξηραο, Μαξία ζχδπγνο Α. Θενδψξνπ θ.α …».
Ζ εθεκεξίδα «Δχβνηα»65 αζθεί θξηηηθή ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ γεγνλφηνο απφ ηνπηθέο
θαη αζελατθέο εθεκεξίδεο θαη ηνλίδεη κε δξηκχηαηα ζρφιηα πσο πξφθεηηαη γηα κηα αηκαηεξήδνινθνληθή θαηάπλημε απεξγίαο θαη φρη γηα κηα ζχγθξνπζε εξγαηψλ θαη αζηπλνκίαο.«Απηφ είλαη
εθείλν πνπ ε αζηπλνκία νλνκάδεη ζχγθξνπζηλ θαη αη εθεκεξίδεο απνδέρνληαη. Σελ θαζαξάλ
δνινθνλίαλ, ηελ ηεξνζπιίαλ νλνκάδνπλ ζχγθξνπζηλ».ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο δσήο
θαη εξγαζίαο ησλ ιηγληησξχρσλ θαηαινγίδνληαο επζχλεο ζηελ αζηπλνκία θαη ηελ ρσξνθπιαθή.
Οη εξγάηεο-ιηγληησξχρνη εξγάδνληαη κε δηαξθή θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο ,ηνλίδεη, επηβαξχλνληαο
ηελ πγεία ηνπο ζηα έγθαηα ηεο γεο κε πεληρξά εκεξνκίζζηα ησλ 30 δξαρκψλ, ηα νπνία νκσο δελ
πιεξψλνληαη εδψ θαη εμη κήλεο. Ζ εηαηξεία θαη νη θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο αζηπλνκία, ρσξνθπιαθή-θαηαινγίδνπλ αλαξρηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ιηγληησξχρνπο θαη ηνπο
κελχνπλ, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζηνλ δεζπφηε Παληειεήκνλα Φσζηίλε, ν νπνίνο
επηζηξαηεχεηαη ζην πιεπξφ ηεο εξγνδνζίαο.
Ζ βίαηε θαηαζηνιή ηεο απεξγίαο απαζρνιεί φρη κφλν ηνλ ηχπν αιιά θαη ηνπο επαίζζεηνπο
αλψλπκνπο ζηηρνπιφθνπο πνπ εθθξάδνπλ πνηεηηθά ηελ νξγή θαη ηελ ζπγθίλεζε ηνπο γηα ην
γεγνλφο .Δληχπσζε πξνθαιεί ε πνηεηηθή αθήγεζε ησλ πεπξαγκέλσλ πνπ απνηππψλνπλ
λεβθτοποιόσ, «ζνασ λεβζντθσ δικαςτισ» και μάλλον δικάηει κάποιον που μοιάηει του παπποφ μου...» Ο πατζρασ
του ποιθτι Λεωνίδασ Εμπειρίκοσ, εφοπλιςτισ, είχε αναλάβει τθν εξόρυξθ του λιγνίτθ ςτο Αλιβζρι το διάςτθμα.
του μεςοπολζμου. Το κατωτζρω αιματθρό περιςτατικό που ςυνζβθ ςτα Λιγνιτωρυχεία Αλιβερίου, κατά πάςα
πικανότθτα ςυνζβθ από τον πατζρα του. « Τθν 10 Αυγοφςτου 1933 θ αςτυνομία χτφπθςε άοπλουσ εργάτεσ των
λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου που διαμαρτυρικθκαν με τισ γυναίκεσ και τα παιδιά πλάι τουσ επειδι είχαν μείνει
απλιρωτοι πζντε μινεσ και πλζον ιταν αδφνατον να δουλζψουν νθςτικοί μζςα ςτισ ςτοζσ. Τραυματίςτθκαν γφρω
ςτουσ είκοςι και ζνασ νεκρόσ».Τα ςτοιχεία αυτά επιβεβαιϊνονται από τθν δθμοςίευςθ μιασ ςυνζντευξισ του
Αντρζα Εμπειρίκου ςτον επίλογο του βιβλίου ΦΩΤΟΦΑΚΤΘΣ, ΟΛ ΦΩΤΟΓΑΦΛΕΣ ΤΟΥ Α.ΕΜΡΕΛΛΚΟΥ, εκδόςεισ
ΑΓΑ,2001, ςτθν οποία αναφζρει «...λίγο πριν (από το 1934) είχαν λάβει χϊρα απεργίεσ και βρζκθκα ςε δφςκολθ
κζςθ. Γιατί αφ' ενόσ δεν ικελα να φανϊ αςυνεπισ ςτισ ιδζεσ μου, αφ' ετζρου δεν ικελα να δυςαρεςτιςω τον
πατζρα μου, προσ τον οποίο ζτρεφα μεγάλθ ευγνωμοςφνθ...»Οι ιδζεσ του τολςτοιςτι, αριςτεροφ και
υπερρεαλιςτι ποιθτι Αντρζα Εμπερίκου ιρκαν ςε ςφγκρουςθ με τον πατζρα του ςτο Αλιβζρι. «Ραραιτικθκα και
αφοςιϊκθκα οριςτικϊσ ςτθν λογοτεχνία και τθν ψυχανάλυςθ», λζει ο Αντρζασ Εμπειρίκοσ.
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Εφθμερίδα «Εφριποσ» ςτο φφλλο τθσ 12θσ Αυγοφςτου 1933
Εφθμερίδα «Εφβοια»
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ξεαιηζηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα , ε νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε πξφζσπα πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ
ζην γεγνλφο θαη νη νκνηνθαηάιεθηνη ζηίρνη. Σν πνίεκα γηα ηελ απεξγία ηνπ ΄33 απφ ηνλ ιατθφ
πνηεηή Νηθφιαν Αλησλίνπ66 αηζζεηνπνηεί ην γεγνλφο κε αλαθνξέο ζηα νλφκαηα ηνπ ηερληθνχ
δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο Ν.Γξππάξε, ζηνλ αζηπλφκν Αιαηδά ηνπ Αιηβεξίνπ, ζηνλ ππνκνίξαξρν
ηεο ρσξνθπιαθήο Πχιν απφ ηελ Κχκε, ελψ θαηαγξάθεηαη θαη ην φλνκα ηνπ ιηγληησξχρνπ
Μπαράξα πνπ ηξαπκαηίζηεθε ζηε δηάξθεηα θαηαζηνιήο ηεο απεξγίαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εθεκεξίδα «Ζ ΠΑΛΖ ΣΧΝ ΣΑΞΔΧΝ»67 θαηαδηθάδεη ηε δνινθνληθή
επίζεζε ηελ νπνία απνδίδεη ζηα ζηπγλά εξγνδνηηθά ζπκθέξνληα θαη ην αζηηθφ θξάηνο πνπ
αλειέεηα παξαβηάδεη θάζε λφκηκν δηθαίσκα ησλ εξγαηψλ φρη κφλν ζην Αιηβέξη αιιά θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, δεηψληαο γεληθφ μεζεθσκφ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Ζ εθεκεξίδα «Ζ
ΠΑΛΖ ΣΧΝ ΣΑΞΔΧΝ» άββαην 12 Απγνχζηνπ 1933 ρξφλνο γ αξηζκ θχιινπ 313κε ηίηιν «
ΣΟ ΜΑΚΔΛΔΗΟ ΣΟΤ ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ» δίλεη ηε δηθή ηεο εξκελεία ζην γεγνλφο . Υαξαθηεξηζηηθά
παξαζέηνπκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ γεγνλφηνο . “Καη ην αζηηθφ Κξάηνο,
φξγαλφ ηεο (εηαηξείαο)θη‟ φξγαλν φισλ ησλ θνηλσληθψλ παξαζίησλ θαη ησλ εθκεηαιιεπηψλ,
ζηάζεθε ακέζσο ζην πιεπξφ ηεο θη‟ έζηεηιε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ λα “πεξηθξνπξήζνπλ” φρη ηελ
“ηάμε”, γηαηί ε ηάμε δελ δηαζαιεχηεθε απφ θαλέλα, κα ηα αηζρξά ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο, λα ηελ
εληζρχζνπλ ζην έξγν ηνπ ζθεηεξηζκνχ θη‟ απηνχ ηνπ κεξνθάκαηνπ ησλ ζθιάβσλ ηεο. Οη εξγάηεο
πνπ πεηλνχζαλ, παίξλνληαο ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο μεθίλεζαλ νκαδηθά, άνπινη θαη κε
ηα ρέξηα ςειά γηα λα δεηήζνπλ ην δίθην ηνπο απ‟ ηηο αξρέο απ‟ ηνπο εθπξφζσπνπο ηεο Κπβέξλεζεο
ηνπ δεκνθφπνπ Σζαιδάξε”.
Μεγάιν ελδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη έλα άξζξν ηνπ γηαηξνχ Μπφλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα ζηηο 6/12/193368, ηέζζεξηο κήλεο κεηά ην γεγνλφο .Ο γηαηξφο Μπφλνο θάλεη
κηα αλαδξνκή ζηνπο αγψλεο ησλ ιηγληησξχρσλ Αιηβεξίνπ θαη δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο άζιηεο
ζπλζήθεο ηεο 10σξεο δνπιεηάο ηνπο θαη γηα ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο. Κιείλεη δε ην άξζξν ηνπ σο
εμήο: «Σα ζχκαηα ησλ αηκαηεξψλ ζθελψλ ηνπ Αιηβεξίνπ, νη έλνρνη ησλ νπνίσλ δπζηπρψο
ζπλεθαιχθζεζαλ, εκπαίδνληαη παξά ηεο θπβεξλήζεσο, εηηο θαίηνη θαηεγνξεκαηηθψο ππεζρέζε,
νπδεκίαλ θξνληίδα θαη νπδεκίαλ απνδεκίσζε ερνξήγεζελ εηο ηνπο αλίθαλνπο δη νηαλδήπνηε
εξγαζίαλ ηξαπκαηίαο ησλ αηκαηεξψλ ζθελψλ, ε θαηάζηαζηο ησλ νπνίσλ απφ πάζεο απφςεσο είλαη
αμηνζξήλεηνο. Δίλαη αλάγθε νη αξκφδηνη λα πεηζζνχλ πιένλ φηη αη ςεπδείο πξνεθινγηθαί
ππνζρέζεηο θαη αη άιιαη παιαηνθνκκαηηθαί θαη θαπινθξαηηθαί κέζνδνη είλαη αλίθαλνη πιένλ λα
εμαπαηήζνπλ ηνπο αλζξαθσξχρνπο ηνπ Αιηβεξίνπ νηηηλεο ζα δψζνπλ πηθξφ κάζεκα εηο ηνπο
εθκεηαιιεπηάο ησλ»

66

Νικόλαοσ Αντωνίου, λαϊκόσ ποιθτισ, ποίθμα για τθν απεργία του 1933(παράρτθμα 2)
Εφθμερίδα, «Θ ΡΑΛΘ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ» Σάββατο 12 Αυγοφςτου 1933 χρόνοσ γ αρικμ φφλλου 313με τίτλο « ΤΟ
ΜΑΚΕΛΕΛΟ ΤΟΥ ΑΛΛΒΕΛΟΥ»
68
Αρκρο του γιατροφ Μπόνου, 6-12-1933 ςε τοπικι εφθμερίδα
67
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4.Γεινηνγξαθία πνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ ¨Ρηδνζπάζηε”, ζηηο 13.1.1935. ην ζηόραζηξν, ε ππνθξηζία
θαη αλαιγεζία ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο, όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ εξγαηώλ(ΑΚΗ).69

Να ζεκεησζεί,ζχκθσλα κε ηνλ Βεξγφπνπιν, πσο ε αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο
θαη ε εληππσζηαθή άλνδνο ησλ απεξγηαθψλ αγψλσλ κεηά ην 1930 ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά
ζηελ επίζπεπζε ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ήηαλ ακπληηθά,
ζπληεξεηηθά. Μπξνζηά ζηηο αλαζηαηψζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ θξίζε, θαη ε απιή ζπληήξεζε
θαη επηβίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ επηηπρία. Ρπζκίζηεθαλ έηζη, θαηά ηελ πεξίνδν 1932-1936,
ηα πξνβιήκαηα ησλ ηακείσλ αλεξγίαο θαη ησλ αζθαιίζεσλ πγείαο θαη γήξαηνο.70

69

ου

Σπφρου Μαρκζτου, Θ Ελλθνικι Αριςτερά,Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20 αιϊνα, Ο Μεςοπόλεμοσ 1922-1940,
Τόμοσ Β2, Εκδόςεισ Βιβλιόραμα, Ακινα 2003,ςελ.129
70
Κ.Βεργόπουλου, Θ Ελλθνικι Οικονομία από το 1926-1935. Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΕ, ςελ.341-342.
Εκδοτικι Ακθνϊν,Ακινα 1978,
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Σα Ληγληησξπρεία ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ
Πνιέκνπ
Β1. Σα ιηγληησξπρεία 1941-1944
Σα ιηγληησξπρεία ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ππάγνληαλ κε δηάθνξεο κνξθέο(επίηαμε, αγγαξεία,
ζπλεξγαζία, εμαγνξά ή εθκίζζσζε) ζην εθκεηαιιεπηηθφ θαζεζηψο 71 πνπ δεκηνχξγεζαλ νη
δπλάκεηο Καηνρήο. Σα ιηγληησξπρεία Αηηηθήο- Καινγξέδαο, Νένπ Ζξαθιείνπ, Πεξηζηεξίνπ72-,
ηα ιηγληησξπρεία Δχβνηαο-Κχκεο θαη Αιηβεξίνπ-, θαζψο θαη ιηγληησξπρεία ζε άιιεο πεξηνρέο
φπσο ζην Ακχληαην73 ή ζηηο έξξεο74 ιεηηνχξγεζαλ γηα ηελ παξαγσγή θαχζηκεο χιεο πνπ ζα
71

Σταφροσ Κωμαδάκθσ, «Μαφρθ Αγορά, πλθκωριςμόσ, και βία ςτθν οικονομία τθσ κατεχόμενθσ Ελλάδασ».Θ
Ελλάδα ςτθ δεκαετία 1940-1950, ζνα ζκνοσ ςε κρίςθ,ιςτορικι βιβλιοκικθ, Κεμζλιο ςελ. 117-141 .Κεωρείται
δεδομζνο, ςφμφωνα με τον Κωμαδάκθ, ότι τα κακεςτϊτα κατοχισ είναι βαςικά εκμεταλλευτικά, ο ςκοπόσ τουσ
δθλαδι είναι θ απόςπαςθ και θ οικειοποίθςθ των παραγωγικϊν πόρων και των αγακϊν από τθν κατεχόμενθ
οικονομία. Σε περιόδουσ πολζμου αυτό παίρνει καταςτροφικζσ διαςτάςεισ γιατί ςτερεί τθν οικονομία από τα
μζςα ςυντιρθςθσ και αναπαραγωγισ.
72

-https://theodosiou.wordpress.com/Νίκου Κεοδοςίου , ΡΕΛΣΤΕΛ, “Το χρονικό του Κάρβουνου” (Τα
Λιγνιτωρυχεία Ρεριςτερίου 1933-1956).Τθν περίοδο τθσ Κατοχισ 1941-44 το λιγνιτωρυχείο Ρεριςτερίου περνά ςε
ιταλικά χζρια και μετονομάηεται ςε Agenta Carboni Italiani. Οι Ζλλθνεσ ιδιοκτιτεσ πωλοφν τισ μετοχζσ τουσ ςε
Λταλοφσ. Το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ είναι κολό,κακϊσ οι παλιοί μζτοχοι εξακολουκοφν να παίρνουν κάποιο
μζριςμα. Ράντωσ θ εταιρία «Λιγνιτωρυχεία Αττικισ» εξακολουκεί να λειτουργεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
Κατοχισ και να δθμοςιεφει ιςολογιςμοφσ. Τρεισ μάλιςτα από τουσ μετόχουσ επεκτείνουν τισ επιχειρθματικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ ιδρφοντασ το 1942 τθν εταιρία «Χθμικά Ρροϊόντα ΑΕ». Διευκυντισ ςτα λιγνιτωρυχεία είναι ο
Λταλόσ μθχανικόσ Μπροφνο Μπαριλάρι και τεχνικόσ διευκυντισ ο μεταλλειολόγοσ Γιάννθσ Σολωμόσ. Το
απαςχολοφμενο προςωπικό ανεβαίνει ςτουσ 700 και αντίςτοιχα θ παραγωγι ςτουσ 200 με 250 τόνουσ τθν
θμζρα. Απ’ τθν άλλθ οι εργαηόμενοι ςτο λιγνιτωρυχείο παίρνουν καλό ςυςςίτιο κι αυτό είναι το πιο πολφτιμο τθν
περίοδο τθσ μεγάλθσ πείνασ.
73

Το αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ με βάςθ το ζγγραφο τθσ ςυνεδρίαςθσ( υπ
αρικμ. 191) του Δ.Σ τθσ εταιρείασ «Λιγνιτωρυχεία Αμφνταιου Δ.Κ Διαμαντόπουλοσ Α.Ε» που ςυνεδριάηει ςτθν
Ακινα ςτισ 31 Μαΐου 1945,Α1 Σ34 Υ1 Φ90 φάκελοσ πλθροφοριϊν Λιγνιτωρυχεία
Αμφνταιου/Διαμαντόπουλοσ(1941-1957). Στο ζγγραφο τονίηεται ότι θ επιχείρθςθ δεν ςυνεργάςτθκε «κακ′
ολοκλθρία με τασ αρχάσ κατοχισ» και τζλοσ ότι από τισ αρχζσ του Οκτωβρίου του 1944 μζχρι τισ αρχζσ του
Μαρτίου του 1945 το μεταλλείο είχε καταλθφκεί από τουσ Ελαςίτεσ, οι οποίοι το εκμεταλλεφτθκαν για δικό τουσ
λογαριαςμό ςε ςυνεργαςία με τουσ εργάτεσ και υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ και κατά ςυνζπεια θ επιχείρθςθ
υπζςτθ ςοβαρζσ ηθμιζσ.
74

Τριαντάφυλλοσ Υψθλάντθσ, «Σερραϊκά Ανάλεκτα», τόμοσ 4, Σζρρεσ 2006.Στθν πθγι καταγράφεται θ χριςθ του
λιγνίτθ ςτα Σερραϊκά εργοςτάςια για τθν κάλυψθ των βαςικϊν ενεργειακϊν αναγκϊν των δυνάμεων Κατοχισ.
Σφμφωνα με τθν πθγι οι Γερμανοί ζκεςαν τα λιγνιτωρυχεία Ραπαντωνίου (το μεγαλφτερο τθσ εποχισ), Ρερδικάρθ
και Χατηθδιμου, ωσ πθγι ενζργειασ υπό τθν απόλυτθ δικαιοδοςία τουσ. Ο παραγωγικόσ ιςτόσ τθσ περιοχισ -
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ηξνθνδνηνχζε ηηο αλάγθεο ζε θαχζηκα ησλ δπλάκεσλ Καηνρήο (Ηηαιίαο, Γεξκαλίαο θαη
Βνπιγαξίαο).
Σα ιηγληησξπρεία δελ παξήγαγαλ εμαγσγηθφ πξντφλ (ραιθφο, ρξψκην, κφιπβδνο θηι)γηα ηε
θάιπςε ησλ πνιεκηθψλ αλαγθψλ, φπσο άιιεο κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ θαηνρηθή
Διιάδα, νη νπνίεο ππέζηεζαλ ηελ νηθνλνκηθή ιεειαζία ,φκσο ε παξαγσγή ιηγλίηε απνηεινχζε
ηελ πξψηε θαχζηκε χιε, ηελ πεγή ελέξγεηαο γηα ηα κεραλήκαηα, ηηο πνιεκηθέο αλάγθεο θαη ηηο
βηνκεραλίεο πνπ ήηαλ επηηαγκέλεο πξνο φθεινο ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ, Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο
θαη Βνπιγαξίαο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Διιήλσλ ηδηνθηεηψλ κε ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο κε πνηθίιεο
κνξθέο νηθνλνκηθήο ζχκβαζεο, ζπλερίζηεθε θαη ιίγν πξηλ ηελ ήηηα θαη νξηζηηθή θπγή ησλ
δπλάκεσλ Καηνρήο. H ζπλεξγαζία, ν «νηθνλνκηθφο δσζηινγηζκφο»75 θαηά ηνλ Γ.Μαξγαξίηε, ζα
δεκηνπξγήζεη κηα λέα ηάμε «πινπηηζάλησλ» ηελ πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο πνπ ζα
δηακνξθψζεη θαη ηηο κεηαπνιεκηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο.
ηα ιηγληησξπρεία εξγάδεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο δελ ακείβεηαη
ηθαλνπνηεηηθά, αιιά ζηηίδεηαη κε βάζε ην ζηηεξέζην πνπ δίλνπλ νη δπλάκεηο Καηνρήο 76. Δθηφο
μφλοι, αρτοποιεία, κεραμοποιεία, αςβεςτοποιεία, ςιδθρόδρομοι...,το 95% των ατμομθχανϊν τθσ
γερμανοκρατοφμενθσ χϊρασ, κατόπιν ςχετικϊν μετατροπϊν, αλλά και μεγάλα εργοςτάςια όπωσ το ςυγκρότθμα
Αλλατίνθ τθσ Κεςςαλονίκθσ και το κερμοθλεκτρικό εργοςτάςιο του Κωνςταντίνου Νάςιουτηικ, το οποίο
τροφοδοτοφςε με θλεκτρικι ενζργεια καταςτιματα και ςπίτια τθσ πόλεωσ χρθςιμοποιοφςε ωσ καφςιμθ φλθ
λιγνίτθ. Στθν πθγι τονίηεται πωσ «Οι προσ τουσ λιγνιτωρφχουσ παροχζσ ςε είδθ διατροφισ, ςε ςχζςθ με τουσ
λοιποφσ κατοίκουσ, είναι προνομιακι και άνευ περιοριςμϊν. Και τοφτο, για να κακίςταται δυνατι θ εξόρυξθ του
λιγνίτθ, κακ' όςον οι ςχετικζσ επίπονεσ εργαςίεσ απαιτοφςαν καλι φυςικι κατάςταςθ και οι ανάγκεσ των
Γερμανϊν ςε πρϊτεσ φλεσ, εν προκειμζνου λιγνίτθ, λόγω τθσ ελλείψεωσ υγρϊν καυςίμων, ιταν τεράςτιεσ».
75

Γ.Μαργαρίτθσ, “ Θ κρίςθ τθσ αποκθςαφριςθσ, θ μετατροπι ειςοδθμάτων ςε περιουςιακά ςτοιχεία ςτα χρόνια
τθσ Κατοχισ 1941-44, Λςτορικά, Εφθμερίδα Ελευκεροτυπία, Λοφνιοσ 2010.
Το ηιτθμα τθσ ςυνεργαςίασ με τισ κατοχικζσ δυνάμεισ αναλφεται επιςταμζνωσ από τον Μαργαρίτθ Γ. Σφμφωνα με
τον Γ.Μαργαρίτθ, ςτθ διάρκεια των ςκοτεινϊν χρόνων τθσ Κατοχισ το κυρίαρχο ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο άιχ με
όχθμα τθ φυλετικι διαβάκμιςθ των λαϊν εγκατζςτθςε ζνα λθςτρικό ςφςτθμα που κινικθκε ςε δφο
αλλθλοςυνδεόμενουσ άξονεσ: ο πρϊτοσ αποςκοποφςε ςτθν απόςπαςθ χωρίσ πρακτικά ανταλλάγματα βαςικϊν
πρϊτων υλϊν και διακζςιμων φυςικϊν πόρων από τα κατεχόμενα, ο δεφτεροσ αποςκοποφςε ςτθν εκμετάλλευςθ
,χωρίσ όρουσ και όρια, τθσ εργατικισ δφναμθσ των υποδεζςτερων του γερμανικοφ λαϊν. Θ εφαρμογι αυτοφ του
ςυςτιματοσ δεν κα ιταν δυνατι χωρίσ τθ ςυνεργαςία ςθμαντικοφ αρικμοφ παραγόντων ςε κάκε κατακτθμζνο
ζκνοσ. Θ οικονομικι ςυνεργαςία με τον κατακτθτι αφοροφςε μζροσ του παλαιοφ επιχειρθματικοφ κόςμου αλλά
και νεόπλουτουσ που προζκυψαν μζςα από τισ πολλζσ ευκαιρίεσ που δθμιουργοφςε θ Κατοχι. Ο οικονομικόσ
δωςιλογιςμόσ αρκρϊκθκε ςτθ διάρκεια των κατοχικϊν χρόνων ςε πολλαπλά πεδία.
76 Σφμφωνα με τθν «Υπθρεςία Ειδικϊν Χορθγιςεων» ςτο ζγγραφο τθσ 20θσ Μαρτίου του 1948 του ιςτορικοφ
αρχείου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ(Α1 Σ34 Υ1 Φ102 φάκελοσ πλθροφοριϊν Λιγνιτωρυχεία Ν.Θρακλείου-Καλογρζηασ
1932-1948) ,αποκαλφπτεται μια άγνωςτθ παράμετροσ που αιτιολογεί τθ αφξθςθ του αρικμοφ των εργατϊν ςτα
ορυχεία Καλογρζηασ και Ν.Θρακλείου. Στο ζγγραφο αυτό αρχικά τονίηεται πωσ όλα τα λιγνιτωρυχεία τθν περίοδο
τθσ Κατοχισ λειτουργοφςαν υπό τθν εποπτεία των Γερμανϊν. Στθ ςυνζχεια αποκαλφπτεται πωσ οι εργάτεσ που
προςλαμβάνονταν, ιταν ωσ επί το πλείςτον ξζνοι προσ το επάγγελμα. Βαςικόσ λόγοσ τθσ πρόςλθψθσ τουσ ιταν το
ςυςςίτιο που παριχετο από τουσ εργοδότεσ. Ρολλοί εργοδότεσ μάλιςτα προςελάμβαναν εργάτεσ μθ αναγκαίουσ
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φκσο απφ ηφπνο ζθιεξήο θαη επψδπλεο δνπιεηάο ηα ιηγληησξπρεία απνηεινχλ ππξήλεο
αληίζηαζεο. Δθεί νξγαλψλνληαη νη πξψηεο απεξγίεο θαη απφ ηνπο θφιπνπο ησλ ιηγληησξχρσλ
«μεπεδνχλ» ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο αξρηθά απεξγίεο θαη αξγφηεξα
ελέξγεηεο δνιηνθζνξάο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ Καηνρήο. Σν κπιφθν ηεο Καινγξέδαο77 γηα ηε
θάκςε ηεο αληίζηαζεο ησλ ιηγληησξχρσλ, ηα ζακπνηάδ ζηα ιηγλησξπρεία Κχκεο θαη Αιηβεξίνπ
απφ ηηο αληηζηαζηαθέο νκάδεο ηνπ ΔΛΑ ζηελ Νφηηα Δχβνηα απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα
παξαδείγκαηα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο.

Β2. Ληγληησξπρείν Αιηβεξίνπ (1941-1945)

για τθν επιχείρθςθ με μόνο ςκοπό να ωφελθκοφν τθ διαφορά μεταξφ των υπό των Γερμανϊν παρεχομζνων για το
ςυςςίτιο τροφίμων και των τροφίμων που πραγματικά χορθγοφνταν ςτουσ εργάτεσ. Ζτςι ςτο λιγνιτωρυχείο του
Νζου Θρακλείου ςυγκεντρϊκθκαν περί τουσ 450 εργάτεσ.
77

ΕΛΛΑ, Αρχείο Κουτςουμάρθ, φακ.46, μπλόκο Καλογρζηασ. Στισ 14 προσ 15 Μαρτίου 1944 πραγματοποιικθκε
ςτθν Καλογρζηα ζνα μεγάλο μπλόκο, με τθ ςυμμετοχι δυνάμεων τθσ Χωροφυλακισ, τθσ Ειδικισ Αςφάλειασ και
των Ταγμάτων Αςφαλείασ . Ππωσ διαβάηουμε ςτο Αρχείο Αριςτοτζλθ Κουτςουμάρθ, (φακ. 46, ΕΛΛΑ), τθν Τρίτθ 14
Μαρτίου 1944 ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν Ταβουλάρθσ κάλεςε ςε ςφςκεψθ τθν θγεςία των Σωμάτων Αςφαλείασ,
ςτθν οποία αποφαςίςτθκε θ διενζργεια ερευνϊν και ςυλλιψεων «εν τω Συνοικιςμϊ Καλογραίηθσ και των πζριξ
αυτοφ μικροςυνοικιςμϊν τθν επομζνθν θμζραν». Το βράδυ τθσ ίδιασ θμζρασ, μζχρι τα ξθμερϊματα, ζβαλαν
μπροςτά τθν επιχείρθςθ περικυκλϊνοντασ τθν Καλογρζηα και τισ γφρω ςυνοικίεσ. Το μπλόκο όπωσ διαβάηουμε
ςτο Αρχείο του Αρ.Κουτςουμάρθ άρχιςε «Ευκφσ άμα τθ ανατολι του θλίου ιρξαντο ομοβροντιϊν δι όπλων και
χειροβομβίδων προσ τρομοκράτθςιν των κατοίκων εν ω ταυτοχρόνωσ εξ όλων των ςθμείων ειςιρχοντο εισ τα
πρϊτα οικιματα προσ ενζργειαν ερευνϊν και ςυλλιψεων ολοκλιρου του άρρενοσ πλθκυςμοφ άνω των 14 ετϊν
ουσ και μετζφερον εισ τι εκεί πλθςίον περιμανδρωμζνον οικόπεδον». Να ςθμειϊςουμε πωσ τθν εποχι εκείνθ θ
Καλογρζηα αποτελεί ςοβαρό κζντρο τθσ αντιφαςιςτικισ πάλθσ. Τα ανκρακωρυχεία που λειτουργοφν απϋτο 1941
ςτθν περιοχι ζχουν καταςτεί ορμθτιριο αγϊνων. Συχνζσ απεργίεσ των ανκρακωρφχων ξεςποφν ενάντια ςτουσ
κατακτθτζσ και ςτα όργανά τουσ με αιτιματα οικονομικά και αντιφαςιςτικά, για βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ,
για λαϊκά ςυςςίτια, ενάντια ςτθν επιςτράτευςθ κ.ά. Γίνονται επίςθσ λευκζσ απεργίεσ με προγραμματιςμζνθ
μείωςθ τθσ παραγωγισ κάρβουνου που θ ςτρατθγικι του ςθμαςία για τον κατακτθτι είναι μεγάλθ. Στο μπλόκο
τθσ Καλογρζηασ τον Μάρτιο του 1944 ςυνελιφκθςαν γφρω ςτα 500 άτομα, 50 αγωνιςτζσ παραδόκθκαν ςτουσ
Γερμανοφσ και 150 οδθγικθκαν ςτθν Ειδικι Αςφάλεια. 22 άνδρεσ, από μια λίςτα 60 μαχθτικϊν ανκρακωρφχων,
εκτελζςτθκαν επιτόπου. Το μπλόκο τθσ Καλογρζηασ ςχεδιάςτθκε κι εκτελζςτθκε, κυρίωσ για να χτυπθκοφν οι
εργαηόμενοι ςε αυτά, επειδι αποτελοφςαν τθν ςθμαντικότερθ εςτία Αντίςταςθσ ενάντια ςτουσ κατακτθτζσ και
τουσ ςυνεργάτεσ τουσ.
-Ο Αντϊνθσ Σαμαράκθσ αιςκθτοποιεί τον αγϊνα των ανκρακωρφχων Καλογρζηασ κακϊσ και τισ ςυνκικεσ
εργαςίασ που προκαλοφςαν κανατθφόρα ατυχιματα ςτισ ςτοζσ ςτο διιγθμα του “Θ Μάνα”.”...Ο πατζρασ δεν
πζραςε από το ςπίτι μζςα, οι Γερμανοί τον πιραν το 1944, Αφγουςτοσ ιτανε..Ο πατζρασ δεν πζραςε το κατϊφλι
του ςπιτιοφ, παει χάκθκε, τον πιρανε μαηί με άλλουσ. Στθ Γερμανία. Μπουχενβαλτ είπε ζνασ, Νταχάου είπε
άλλοσ, τι ςθμαςία ζχει, μια φορά οι άνκρωποι ςβιςανε που ςβιςανε...”
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χκθσλα κε ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο 78 θαη ην δειηίν πιεξνθνξηψλ
γηα ηα αλζξαθσξπρεία Αιηβεξίνπ πνπ εθδφζεθε ζηηο 17-8-1942, κεζνχζεο ηεο Καηνρήο, ε
εθκεηάιιεπζε ησλ ιηγληηνθφξσλ θνηηαζκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο Αιηβεξίνπ μεθίλεζε κε πνιχ
θαιέο πξννπηηθέο ζην μεθίλεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ
(1917), αιιά αξγφηεξα ππέζηε ζνβαξέο δεκίεο, ιφγσ ηνπ «ζπλαγσληζκνχ» θαη ηνπ «εθπεζκνχ»
ηεο αμίαο ηνπ «ιηγλίηνπ» θαη επί πιένλ «ειιείςεη θεθαιαίσλ». Δμ άιινπ ε εηαηξεία είρε
δεκηνπξγήζεη πνιιά βάξε ιφγσ δαλεηνδφηεζεο ηεο (νκνινγηαθά δάλεηα ζε ιίξεο) απφ ηελ
Δζληθή Σξάπεδα θαη ε εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ ήηαλ δπζρεξέζηαηε.
Μπξνζηά ζην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν πνπ αληηκεηψπηδε αλαγθάζζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1934 θαη
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο 79 ησλ κεηφρσλ ηεο απφ 3.4.1934 λα ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε. ην δειηίν πιεξνθνξηψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηνλίδεηαη πσο ε εηαηξεία
αλαιακβάλεη λα εμνθιήζεη ην ππφινηπν ηεο, απφ δεθαεηίαο, νθεηιήο πνπ αλέξρεηαη ζηηο 300.000
δξαρκέο. ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζαξίζεσο ε εηαηξεία εμαθνινχζεζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
ιηγλίηε ιφγσ ηεο κεγάιεο απμήζεσο ηεο ηηκήο ηνπ. Με ηελ αλάκεημε ηεο Διιάδαο ζηνλ Β´
Παγθφζκην Πφιεκν , ην δειηίν πιεξνθνξηψλ επηζεκαίλεη πσο ε εηαηξεία είρε πιήξσο
εμπγηαλζεί, ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθθαζαξηζηψλ θ.θ Μαξάθε Λεσλίδα Δκπεηξίθνπ,
εθνπιηζηή, Γεκεηξίνπ Λχδε, θηεκαηία θαη Αλησλίνπ Μαιαγαξδή, δηθεγφξνπ θαη δηεπζπληή ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο.
ηηο 28-12-1943, ρξνλνινγία θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζην δειηίν ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο 80 , επηζεκαίλεηαη πσο ν παξερφκελνο θσηηζκφο ζηελ Αζήλα-Πεηξαηά θαη
πεξίρσξα απφ ηελ Ζιεθηξηθή Δηαηξεία νθείιεηαη ζηνλ ιηγλίηε ησλ εηαηξεηψλ Αιηβεξίνπ, Κχκεο
θαη Καινγξέδαο. Σελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ε παξαγσγή αλέξρεηαη ζε 3-4 ρηιηάδεο ηφλνπο
κεληαίσο, νη νπνίνη παξαδίδνληαη ζηελ Ζιεθηξηθή Δηαηξεία κε ηελ ηηκή ησλ 200.000 θαηά ηφλν,
φπσο είρε νξηζζεί απφ ηηο αξρέο Καηνρήο, νη νπνίεο δελ αλακεηγλχνληαλ , φκσο ,ζηε δηνίθεζε
ηεο εηαηξείαο. Σν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θπκαίλεηαη ζηα 350 άηνκα, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην
αξρείν , εξγάδνληαη «πεηζαξρηθψο» ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ «ζηάζεηο» θαη «αλαξρίαλ» , ιφγσ ηεο
θαιήο ηθαλνπνηήζεσο ησλ εκεξνκηζζίσλ, ζπζζηηίνπ θαη ηκαηηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
Καηνρήο (1941-44) ε παξαγσγή ιηγλίηε απμήζεθε ζε 78.000 ηφλνπο81.
Ζ Σξάπεδα ζην θαηαιεθηηθφ ζρφιην ηεο ζην έγγξαθν κε εκεξνκελία 28-12-1943 ππνζηεξίδεη
πσο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε επηρείξεζε δελ δηαηξέρεη θαλέλα θίλδπλν, δηφηη
εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εηαηξεία εξγάδεηαη κε εληεηλφκελν ξπζκφ πξνο ηξνθνδφηεζε ηεο
Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο, αιιά θαη εθ ηεο εξγαζίαο απηήο δελ δεκηψλεηαη. ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε
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ηεο, ε Δζληθή Σξάπεδα, δηαβεβαηψλεη πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ιήμεο ηνπ πνιέκνπ ε εηαηξεία ζα
ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα θαη κεγαιχηεξε απφδνζε, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα ηεηξαεηία, δηφηη φπσο
ηζρπξίδνληαη εηδηθνί δελ ζα είλαη εθηθηή άκεζα ε απνζηνιή ιηζαλζξάθσλ απφ ην εμσηεξηθφ,
ιφγσ έιιεηςεο απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο θαη πνηθίιεο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη ιανί ηεο
Δπξψπεο.
ε δειηίν πιεξνθνξηψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο82 κε εκεξνκελία 28-3-1945, δειαδή κεηά ηελ
απειεπζέξσζε , δηαβάδνπκε πσο ην ιηγληησξπρείν δελ εξγάδεηαη ιφγσ “ζηάζεο” , ρσξίο φκσο λα
ππνζηνχλ δεκίεο νη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη κε ηελ δηαβεβαίσζε φηη ζα αξρίζεη λα
ιεηηνπξγεί κφιηο νινθιεξσζνχλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, φπσο νη επηζθεπέο
κεραλεκάησλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ. ηηο 27 Μαξηίνπ 1945, κηα εκέξα πξηλ απφ ην έγγξαθν ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο, ε Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ κε έγγξαθν 83 ηεο πξνο ηελ Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδαο αηηείηαη δαλείνπ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ πξνθεηκέλνπ λα
επαλαιάβεη ιίαλ ζπληφκσο ηηο εξγαζίεο ηεο, λα ξπζκίζεη ππαιιειηθά δεηήκαηα θαη πξνπάλησλ
λα εθηειέζεη επείγνπζεο επηζθεπέο κεραλεκάησλ θαη αγνξάο ηξνραίνπ πιηθνχ. ηελ επηζηνιή
ηνλίδεηαη ε ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο
ψζηε λα δηαηεξεζεί ην ιηγληησξπρείν ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ απφςεσο ζηνψλ, κεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαη ππελζπκίδεηαη πσο ε εηαηξεία δελ έρεη άιιεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.

Β3. πλζήθεο εξγαζίαο θαη πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ ιηγληησξύρσλ
Αιηβεξίνπ-Κύκεο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο
Με ηελ ερζξηθή Καηνρή, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιηγληησξπρείσλ Αγίνπ Λνπθά Αιηβεξίνπ
αλέιαβαλ νη ελνηθηαζηέο ηνπ ιηγληησξπρείνπ πνπ ζηαδηαθά αλέβαζαλ ηελ παξαγσγή απφ 3-4
ρηιηάδεο ηφλνπο ζε 6500 ηφλνπο 84 ηνλ κήλα ππφ ηελ νηθνλνκηθή επνπηεία ησλ δπλάκεσλ
Καηνρήο. Οη ιηγληησξχρνη βέβαηα δηεθδίθεζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαιχηεξνπο φξνπο
δηαβίσζεο.
χκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Θαλάζε Σδάλνπ 85 ε νξγάλσζε ηνπ ΔΛΑ πξνζπάζεζε λα
θηλεηνπνηήζεη ηνπο ιηγληησξχρνπο Αιηβεξίνπ θαη Κχκεο ζηε Νφηηα Δχβνηα. Αξρηθφ αίηεκα ήηαλ
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ε αιιαγή πιεξσκήο 86 . Σα ειάρηζηα ρξήκαηα πνπ ειάκβαλαλ δπζθφιεπε ηελ επηβίσζε ηνπο.
Έηζη αξρηθφο ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε πιεξσκή ελφο κέξνπο ησλ ρξεκάησλ ζε είδνο. πγθξνηήζεθαλ
κφληκεο απεξγηαθέο επηηξνπέο θαη ζηνλ Άγην Λνπθά Αιηβεξίνπ θαη ζην Έληδη Κχκεο. Απφ ηα
κέζα ηνπ 1941 άξρηζαλ νη δηεθδηθεηηθνί αγψλεο. Δκπφδην ζηνπο αγψλεο απηνχο ήηαλ ν
κεηξνπνιίηεο Καξπζηίαο Παληειεήκσλ Φσζηίλεο.
Ο απεξγνζπαζηηθφο ξφινο ηνπ ήηαλ γλσζηφο θαη ζηηο πξνπνιεκηθέο απεξγίεο θαη θπξίσο ζηελ
απεξγία ηνπ 33′ ζηα ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ. Ο Σδάλνο ππνζηεξίδεη πσο ζηελ πξψηε απεξγία
πνπ έιαβε καρεηηθφ ραξαθηήξα ζηελ Κχκε αλεζχρεζαλ θαη νη Ηηαινί. ηελ καξηπξία
αλαθέξεηαη ε άπνςε ηνπ Φσζηίλε φπσο ηελ θαηέγξαςε ν ίδηνο ζην βηβιίν ηνπ «Αγψλεο θάησ
απφ ηα δεζκά». Ύζηεξα απφ παξάθιεζε ηνπ Ηηαινχ ζπληαγκαηάξρε ν κεηξνπνιίηεο ππφζρεηαη
πσο ζα θάλεη φηη είλαη δπλαηφ, δηφηη ήζειε λα βνεζήζεη ηνπο δπζηπρηζκέλνπο θαηνίθνπο ησλ
Αζελψλ θαη εάλ εμππεξεηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη νη αξρέο Καηνρήο, ηνλίδεη, απηφ νπδφισο ηνλ
ελδηαθέξεη. Ο Γεζπφηεο πεηπραίλεη ζηνλ απεξγνζπαζηηθφ ηνπ ξφιν, πείζεη ηνπο εξγάηεο νη
νπνίνη επηζηξέθνπλ ζηηο ζηνέο .
ηε δεχηεξε απεξγία, ιφγσ πηα έιιεηςεο ηξνθίκσλ, ε απεξγία απνθηά έληνλα ζηνηρεία
ζχγθξνπζεο κε ηελ ρσξνθπιαθή, ελψ θξαηείηαη φκεξνο ν δηεπζπληήο ησλ ιηγληησξπρείσλ. Καη
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν κεηξνπνιίηεο κε ηερλάζκαηα θαη ςεχηηθεο ππνζρέζεηο εθηνλψλεη ηελ
έληαζε, ππνζηεξίδεη ν Θαλάζεο Σδάλνο.
ηελ ηξίηε πξνζπάζεηα ηνπο νη εξγάηεο πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε ηελ επηηξνπή πνπ
επηζθέπηεηαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Αξγπξφπνπιν ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο ζηελ Αζήλα.
Έηζη πεηπραίλνπλ λα παίξλνπλ νη εξγάηεο πεξηζζφηεξα ζε ηξφθηκα θαη ιηγφηεξα ζε ρξήκαηα. Ο
Σδάλνο ππνζηεξίδεη πσο ζηα επφκελα ρξφληα ηεο Καηνρήο θαηέβαζαλ ζε απεξγηαθφ αγψλα θαη
ηα δχν ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ θαη Κχκεο. Γξάθεη ζην βηβιίν ηνπ «Σηο απεξγίεο θαη ηηο δχν ηηο
θαηεπζχλακε απφ ην ρσξηφ Παζζά γηαηί είρε θαη εθεί έλα κηθξφ αλζξαθσξπρείν θαη απαζρνινχζε
θαη θεη θάκπνζνπο εξγάηεο. Μαο θχθισζαλ κηα κέξα ζην ρσξηφ απφ πξνδνζία θάπνπ 150 Ηηαινί,
γηα λα κάζνπλ ηελ απεξγηαθή επηηξνπή, αιιά δελ κπφξεζαλ λα πηάζνπλ θαλέλα Ύζηεξα απφ φια
απηά θαη κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ησλ Ηηαιψλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943, ήιζαλ δπλάκεηο
γεξκαληθέο θαη νρχξσζαλ θαη ηα αλζξαθσξπρεία γηαηί είραλ αλάγθε απφ ηνλ ιηγλίηε»87.
Οη πιεξνθνξίεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ
Αιβεξίνπ ην 1943 κε εξγάηεο πνπ δνπιεχνπλ κε πεηζαξρία, ρσξίο απεξγίεο θαη ζηάζεηο
βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίθαζε κε ηελ πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ Θαλάζε Σδάλνπ, ν νπνίνο
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Χατηθιωςιφ Χρ « Θ Ελλθνικι Οικονομία πεδίο μάχθσ και Αντίςταςθσ», Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα,
τόμοσ Γ2, Ακινα 2007ςελ.202. Μεγάλο μζροσ των αγϊνων των εργατϊν αφοροφςε τθν διανομι αναγκαίων ειδϊν
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και πολλζσ απεργίεσ των εργαηομζνων ςε ιδιωτικζσ βιομθχανίεσ πρόβαλλαν αιτιματα για
πλθρωμι ςε είδοσ, μεςθμβρινά γεφματα και ειδικι πρόνοια ςε οικογζνειεσ. Θ παροχι ςυςςιτίου 1000 δραχμϊν
θμερθςίωσ χρθςιμοποιικθκε ωσ κίνθτρο προςζλκυςθσ εργατϊν και ςφμφωνα με τθν BundesarchivMilitararchive,RW 29/104, ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ που χορθγικθκε πρόςκετο ςιτθρζςιο (26/6/194226/7/1942) από τθν Βζρμαχτ είναι και 2 λιγνιτωρυχεία με 825 απαςχολοφμενουσ και 4 ορυχεία χρωμίου με 1.500
αντίςτοιχα.
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Κανάςθσ Τηάνοσ, Θ Νότια Εφβοια ςτθν Κατοχι,ςελ77,.Ραςςά Εφβοιασ 1991
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θαηαγξάθεη ηελ νξγάλσζε απεξγηαθψλ αγψλσλ ζηα ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ θαη Κχκεο. Δίλαη
νη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο νπηηθέο ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αγψλεο βέβαηα ησλ
ιηγληησξχρσλ γηα ηελ άπμεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία
θαη ζε άιια ιηγληησξπρεία φπσο ηεο Καινγξέδαο.
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο αιιά θαη ζηα πξψηα κεηαθαηνρηθά ρξφληα
ζχκηδαλ βηνκεραληθφ κεζαίσλα. Πξνο επίξξσζε ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο παξαζέηνπκε κηα
καξηπξία ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ ηακείνπ Μεηαιιεπηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα
ιηγληησξπρεία Κχκεο πνπ ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα ιηγληησξπρεία ηεο ρψξαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλερίζηεθε κεηά ηνλ πφιεκν κε πνιχ ρακειή παξαγσγή ζηελ αξρή. Σν 1947 πάλησο νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε απηφ ήηαλ αθφκε ηξαγηθέο. Ο αληηπξφεδξνο ηνπ ηακείνπ Μεηαιιεπηψλ .
Σειηαθφο88 πνπ ηα επηζθέθηεθε, γξάθεη ζε εθεκεξίδα ηεο επνρήο :« Δηο ηα ιηγληησξπρεία Κχκεο,
νη ιηγληησξχρνη εξγάδνληαη αλακθηζβεηήησο ππφ ηνπο πιένλ αλζπγηεηλνχο φξνπο, βπζηζκέλνη
ππεξάλσ ησλ αζηξαγάισλ εηο ην λεξφ . Δμάιινπ εηο ηελ επνρήλ ηνπ ειεθηξηζκνχ, ε Αλψλπκνο
Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξήζεσλ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ην αξρέγνλνλ θαζεζηψο ησλ ιακπψλ
αζεηπιίλεο δηα ηνλ θσηηζκφλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζηο εμ άιινπ παηδηψλ 89 θάησ ηνπ λνκηθψο
θαζνξηζκέλνπ νξίνπ ειηθίαο, απνηειεί ην πξφζζεηνλ έγθιεκα ηεο Δηαηξείαο. Ωο λα κελ ήξθνπλ δε
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Μιχάλθ Ροντίκθ, Σφντομο ιςτορικό τθσ εξόρυξθσ λιγνίτθ ςτθν περιοχι τθσ Κφμθσ, Ρεριοδικό όπτρο, τεφχοσ 44
,Αυλωνάρι,Χειμϊνασ του 2014. Θ πλθροφορία για τθν μαρτυρία προζρχεται από τθν εφθμερίδα Ευβοϊκι.φ.49, 16
Μαρτίου 1947. Θ εργαςία του Μ.Ροντίκθ παρουςιάςτθκε ςτθν θμερίδα "Στισ διαδρομζσ των μεταλλωρφχων και
λιγνιτωρφχων τθσ Ελλάδασ"Λαφριο, 8 Δεκεμβρίου 2013.
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http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=2010-08-04&s=planhths-gh.Επιμζλεια:ΚατερίναΤηαβάρα
javara@enet.gr“Θ παιδικι δουλεία ςτθ βάςθ τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ”.Θ χρθςιμοποίθςθ παιδιϊν ςτα
ορυχεία ιταν χαρακτθριςτικό του Βιομθχανικοφ Μεςαίωνα αρχικά ςτα μεγάλα βιομθχανικά κζντρα και αργότερα
κα ςτθν Ελλάδα.«Οι εργοςταςιάρχεσ τθσ εποχισ αναηθτοφςαν φκθνά εργατικά χζρια αλλά και δυναμικό που να
εκπαιδεφεται εφκολα, οπότε αντί να χρθςιμοποιοφν τουσ αγρότεσ (μια και τα εργοςτάςια βρίςκονταν κατά βάςθ
ςτθν φπαικρο, για τθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ τθσ ενζργειασ από τα ποτάμια) που δεν ιταν οι πλζον κατάλλθλοι
για τθ βιομθχανικι παραγωγι, δθμιοφργθςαν μια νζα εργατικι τάξθ εκμεταλλευόμενοι τα παιδιά. Ππωσ
επιςθμαίνει θ κακθγιτρια Τηζιν Χάμφρισ,( του Ρανεπιςτθμίου τθσ Οξφόρδθσ )με βάςθ τα ςτοιχεία των
ςτατιςτικϊν μελετϊν τθσ, ενϊ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του 18ου αιϊνα το 35% των δεκάχρονων αγοριϊν τθσ
εργατικισ τάξθσ είχαν μπει ςτθν παραγωγι, μεταξφ 1791-1820 (οπότε άρχιςε θ μεγάλθσ κλίμακασ εκβιομθχάνιςθ)
το ποςοςτό ιταν 55% και ανζβθκε ςτο 60% μεταξφ 1821-1850.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2015,6863/LeinWeissensteiner, Zeitbilder.
Geschichte und Sozialkunde 7 *=Εικόνεσ Εποχϊν. Λςτορία και Κοινωνιολογία 7+, Βιζννθ 1988.«Ανάμεςα ςτα παιδιά
που απαςχολοφνται ςτα ορυχεία τθσ Αγγλίασ υπάρχουν πάντα και παντοφ μερικά που είναι μικρότερα από ζξι
ετϊν. Τα παιδιά μπαίνουν ςυνικωσ ςτα ορυχεία ςτισ τζςςερισ το πρωί μαηί με τουσ άντρεσ και μζνουν εκεί ζντεκα
με δϊδεκα ϊρεσ. Αυτά τα δυςτυχιςμζνα πλάςματα ςτεροφνται τον κακαρό αζρα, είναι κακοντυμζνα και ζχουν
κακι διατροφι. Χλωμά πρόςωπα, κοκκινιςμζνα μάτια, πρθςμζνα κορμιά, βακουλωμζνα μάγουλα, δερματικά
εξανκιματα και άςκμα τα διακρίνουν από πλευράσ υγείασ από άλλα παιδιά τθσ ίδιασ κοινωνικισ τάξθσ ».
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κφλνλ απηά, εηο ηα ιηγληησξπρεία Κχκεο παξαηεξείηαη θαη ην πξσηνθαλέο γεγνλφο φηη νη εξγάηαη
έρνπλ λα πιεξσζνχλ απφ δηκήλνπ…»

Β4. ακπνηάδ ζηα αλζξαθσξπρεία Αγίνπ Λνπθά Αιηβεξίνπ
Γεξκαληθή Καηνρή – 31 Ηνπιίνπ 1944
Μεηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε ησλ Ηηαιψλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 νη Γεξκαλνί ηνπνζέηεζαλ
θξνπξέο θαη ζηα δχν αλζξαθσξπρεία Κχκεο-Αιηβεξίνπ.ην βφξεην κέξνο ηνπ Αιηβεξίνπ,
πεξηνρή Σζαξνχρα, είραλ νρπξσκαηηθά θπιάθηα πνπ ιφγσ ηνπ χςνπο ηνπ βνπλνχ, κπνξνχζαλ
λα ειέγρνπλ ην ιηκάλη ηνπ Αιηβεξίνπ.
Οη αληάξηεο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζηξαηεγείνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο,
απνθαζίδνπλ λα ζακπνηάξνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ νξπρείσλ. ηελ Κχκε ν ζηφρνο ήηαλ νη
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην κεραλνζηάζην κεηαθνξάο. Δπίζεο ζην αλζξαθσξπρείν ηνπ
ρσξηνχ Παζζά αλαηηλάρηεθε ην βίηδη ξπκνχιθεζεο κεραλψλ.
ηα αλζξαθσξπρεία Αιηβεξίνπ ηα πξάγκαηα ήηαλ πην δχζθνια. Απνθαζίζηεθε, κε ζπλελλφεζε
κε εξγαδφκελνπο ηνπ ιηγληησξπρείνπ,λα ηνπνζεηεζνχλ δχν ηηαιηθέο λάξθεο ζην κεραλνζηάζην.
Ζ επηηπρία ηνπ ζακπνηάδ ήηαλ κεγάιε θαη νη Γεξκαλνί αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ φια ηα
αλζξαθσξπρεία ηεο λφηηαο Δχβνηαο. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Θ. Σδάλνπ θαπεηάλην ηνπ Γ
ηάγκαηνο θαη ελφο εθ ησλ πξσηαγσληζηψλ ζηελ αληίζηαζε ηεο Νφηηαο Δχβνηαο, ν νπνίνο ήιεγρε
ηελ επαξρία Καξπζηίαο απφ ηελ Κχκε θαη ην Αιηβέξη θαη έθηαλε κέρξη ηελ Κάξπζην, ηα
Μαλίθηα θαη ηελ Πάλσ έηα, « Ζ πεξηνρή ηεο Νφηηαο Δχβνηαο ήηαλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα
ηνπο Γεξκαλνχο γηαηί, εθηφο ηεο ζάιαζζαο ηνπ Αηγαίνπ, φπνπ ηνπο ελνρινχζε δηαξθψο ην
ππνβξχρην «Παπαληθνιήο» θαη ηεο επηθνηλσλίαο ησλ Διιήλσλ κε ηε Μέζε Αλαηνιή, ππήξραλ θαη
ηα αλζξαθσξπρεία, ησλ νπνίσλ ην θάξβνπλν ηνπο ήηαλ απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη
ζχκκαρνη ηνπο νη Ηηαινί είραλ ζπλζεθνινγήζεη θαη είραλ εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή. Έπξεπε ηψξα
κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο λα πεξηθξνπξήζνπλ ηα αλζξαθσξπρεία, αιιά θαη ηε ζάιαζζα. Γηα
ηνχην, εθηφο απφ ηνπο δηαθφζηνπο Γεξκαλνχο ησλ ΔS-ES ηνπο νπνίνπο είραλ εγθαηαζηήζεη ζηηο
Κνλίζηξεο, ηνπνζέηεζαλ θαη θξνπξέο ζηα αλζξαθσξπρεία ηεο Κχκεο θαη Αιηβεξίνπ».90
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Κανάςθσ Τηάνοσ, Θ Νότια Εφβοια ςτθν Κατοχι, ςελ.171-175,Ραςςά Εφβοιασ 1991. Στο βιβλίο γίνεται ιδιαίτερθ
αναφορά ςτον Σωτιρθ Ραπαςτρατι που ιταν υπεφκυνοσ ςτθν παραλιακι βάςθ των Τςακαίων για τουσ
εξερχόμενουσ προσ το Κάιρο ζλλθνεσ αγωνιςτζσ, κακϊσ και για τουσ ειςερχόμενουσ για πατριωτικι δουλειά από
τθ Μζςθ Ανατολι. Ράρα πολλζσ ςυμμαχικζσ αποςτολζσ προσ όλθ τθν Ελλάδα εξυπθρζτθςε αυτι θ παράνομθ
βάςθ.Επίςθσ και πολλοφσ Εβραίουσ εφυγάδευςε με αςφάλεια και γλίτωςαν από τα κρεματόρια του Χίτλερ
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5.Σν πέξαζκα ησλ Γεξκαλώλ από ηηο Κνλίζηξεο ζηελ πνξεία ηνπο πξνο Κύκε( 30
Απξηιίνπ 1941 )αξρείν Γ.γνύξνπ
Ο Θαλάζεο Σδάλνο ππνζηεξίδεη πσο ζηα αλζξαθσξπρεία ηνπ Αιηβεξίνπ ζπλεξγάζηεθαλ δχν
ηερληθνί πνπ δνχιεπαλ ζηε κνλάδα. Δπίζεο ε κνλάδα ησλ ζακπνηέξ απνηεινχληαλ απφ ηνλ
Σάθε ηνλ Μπάλν, έθεδξν αλζππνινραγφ απφ ην Αιηβέξη, ηνλ Κψζηα απνπληδή κε ην
ςεπδψλπκν «Μπεηφβελ» απφ ηελ Οθησληά, ηνλ Νίθν Καιιίηζε απφ ηε Λίκλε κε ην ςεπδψλπκν
«Ξηθίαο» θαη ηξεηο άιινπο αληάξηεο. Ζ αλαηίλαμε έγηλε κε ηηαιηθέο λάξθεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ
ζην κεραλνζηάζην χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο δχν εξγάηεο ηνπ ιηγληησξπρείνπ. Σν γεγνλφο
απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ καξηπξία ηνπ Κψζηα απνπληδή κε ην ςεπδψλπκν
«Μπεηφβελ» πνπ ζπκκεηείρε ζηε δνιηνθζνξά ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ. Τπνζηεξίδεη πσο
«Έπξεπε λα αλαηηλαρηεί ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θάξβνπλνπ, γηαηί ην ρξεζηκνπνηνχζαλ νη
Γεξκαλνί πνπ παίξλνπλ ηα θαχζηκα γηα ηα ηξέλα κε ηα νπνία κεηαθέξνπλ πιηθφ, ηξφθηκα θαη
ζηξαηφ» 91 . Σνλίδεη πσο επξφθεηην γηα κηα δχζθνιε επηρείξεζε, δηφηη νη Γεξκαλνί είραλ
ηνπνζεηήζεη πάλσ απφ ην κεραλνζηάζην ηζηκεληέληα πνιπβνιεία πνπ ειέγραλε φιν ην
εξγνζηάζην, ελψ κηα θηλεηή πεξίπνινο πεξηθξνπξνχζε δηαξθψο ην ρψξν.

Β5. ακπνηάδ ζηα ιηγληησξπρεία Κύκεο -Μάηνο 1944
Σν ιηγληησξπρείν Παζζά ιεηηνχξγεζε κέζα ζηνλ Β παγθφζκην πφιεκν. Απηή ηελ πεξίνδν νη
δπλάκεηο Καηνρήο είραλ επηηάμεη νξπρεία θαη παξαγσγή κέρξη ην 1944, νπφηε νη αληηζηαζηαθέο
δπλάκεηο , αλαηίλαμαλ ηελ θεληξηθή γελλήηξηα. Σελ ίδηα πεξίνδν, ην ιηγληησξπρείν ηεο Δηαηξείαο
Δπηρεηξήζεσλ είρε θαη απηφ επηηαρζεί απφ ηηο δπλάκεηο Καηνρήο, φηαλ ηε δηνίθεζε ηεο Δχβνηαο
είραλ νη Ηηαινί (1941-1943). Έγηλαλ θάπνηεο καρεηηθέο απεξγίεο θαζψο πεληρξέο ακνηβέο
δίλνληαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε άλεπ αμίαο θαηνρηθφ πιεζσξηζηηθφ ρξήκα θαη ιίγν κεηά θαηά
έλα κέξνο ζε είδνο, ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο θαη απηφ. Απεξγνζπαζηηθφ ξφιν, κέζσ ησλ
επηξξνψλ ηνπ, έπαηδε ζε απηέο ηηο απεξγίεο ζπζηεκαηηθά, ν ηφηε κεηξνπνιίηεο Καξπζηίαο θαη
κεηέπεηηα Δλφπισλ Γπλάκεσλ, Παληειεήκσλ Φσζηίλεο.92
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Κϊςτα Σαπουντηι (Μπετόβεν), Άταφοι και λθςμονθμζνοι ςτα βουνά τθσ Εφβοιασ,1942-1949, ςελ.4753,.Ρροςωπικι μαρτυρία,Λδιωτικι ζκδοςθ, Ακινα 1995
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Σνλ Μάην ηνπ 1944, ν ΔΛΑ ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ γηα ζηακάηεκα ηεο
παξαγσγήο ιηγλίηε (θαχζηκν πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γεξκαληθνχ θαηνρηθνχ
ζηξαηνχ) αλαηίλαμε ην κεραλνζηάζην ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην Έληδη, κε απνηέιεζκα ε
παξαγσγή εθεί λα δηαθνπεί κέρξη θαη ηελ απνρψξεζε ησλ θαηαθηεηψλ ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ
1944. Ο Θαλάζεο Σδάλνο ζην βηβιίν ηνπ “Ζ Νφηηα Δχβνηα ζηελ Καηνρή” θαηαγξάθεη ην
ζακπνηάδ ζηα αλζξαθσξπρεία Κχκεο. «Σα αλζξαθσξπρεία Κχκεο αλέιαβε λα ηα ζακπνηάξεη ε
Γηκνηξία ηνπ Αρηιιέα ε νπνία ήιεγρε ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ Κχκε. Δθείλν ηνλ θαηξφ είρακε
άθζνλν εθξεθηηθφ πιηθφ, πνιιέο ηηαιηθέο λάξθεο, θαζψο θαη πνιινχο δπλακίηεο πνπ είρακε
ζπγθεληξψζεη απφ παιηά απφ ηα αλζξαθσξπρεία Αιηβεξίνπ. ηφρνο καο ήηαλ λα θηππεζνχλ νη
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεραλνζηάζηα πνπ κεηέθεξαλ απφ ηα έγθαηα ηεο γεο, ην θάξβνπλν
ζηελ επηθάλεηα. ηελ Κχκε ν Βαζίιεο Μήηξνπ θαη δπν ηξεηο ζχληξνθνη ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ
απνζηνιή θαη αρξήζηεςαλ ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ ηηλάδνληαο ηνλ ζηνλ αέξα. Δπίζεο θαη ζην
αλζξαθσξπρείν ηνπ Παζζά βάιακε δχν λάξθεο θάησ απφ ην βίληδη πνπ ηξαβνχζε ηα βαγφληα,
θάησ απφ ηνλ γεληθφ θπξέ ησλ αλζξαθσξπρείσλ θαη ην πεηάμακε ζηνλ αέξα»93

Β6. Ληγληησξπρείν Αιηβεξίνπ 1946-1949
ηελ έθζεζε «επί ηεο πνξείαο ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ εθκεηαιιεχζεσο ησλ Αλζξαθσξπρείσλ
Αιηβεξίνπ 1946-49» απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο ΓΔΖ (Αξρείν Καξαηδά)94, γίλεηαη κηα ζχληνκε
αλαδξνκή ζηελ πνξεία ηεο εθκεηαιιεχζεσο ην 1944 φπνπ επηζεκαίλεηαη θαη ην ζακπνηάδ ζηα
ιηγληησξπρεία. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνλίδεηαη πσο «ε θαηά ηελ 31 Ηνπιίνπ 1944 γελνκέλε εθ
κέξνπο ησλ Διαζηηψλ αλαηίλαμηο ηνπ Κ.Ζ. ησλ αλζξαθσξπρείσλ είρε σο απνηέιεζκα ηε
νινζρεξή θαηαζηξνθήλ ηεο αηκνκεραλήο θαη δεκίαο εηο ηαο αεξηνκεραλάο». Σν γεγνλφο απηφ
απνηέιεζε ζνβαξφηαην πιήγκα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, δηφηη ε αδπλακία παξνρήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο φρη κφλν δηέθνςε ηηο εξγαζίεο, αιιά νδήγεζε ζηελ «νινζρεξή θαηάθιπζηλ ηεο
θπξησηέξαο εξγαζίαο, ηεο «Βξχζεο», ππφ ησλ πδάησλ».Ζ αλαθνξά ηνπ ζακπνηάδ ζηελ έθζεζε
αλαδεηθλχεη ηελ νπηηθή γσλία ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο έλνπιεο
αληηζηαζηαθήο έθθξαζεο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο.
Ο Γ/ληεο εθκεηαιιεχζεσο Αλδξέαο Καξαηδάο ζηελ έθζεζε ηνπ θαηαγξάθεη πσο κεηά ηελ
απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ, ηελ «αθνινπζήζαζα Διαζνθξαηία», ην Γεθεκβξηαλφλ θίλεκα θαη ηε
γεληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, κφιηο ηνλ Μάην ηνπ 1945 έγηλε δπλαηή ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
εθκεηάιιεπζεο. ηε ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο ηνλίδεη πσο ε δπζθνιία ηεο δηάζεζεο ηνπ ιηγλίηε θαη
νη πνηθίιεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο νδήγεζαλ κεηά απφ δεθάκελε ιεηηνπξγία ζηελ απφθαζε
ηεο επ‟ ανξίζηνπ δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 1946. Σειηθά ,νη εξγαζίεο
επαλαιήθζεθαλ απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ ηνπ 1946.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε ε παξαγσγή ιηγλίηε ζην Αιηβέξη ηελ πεξίνδν 1946 έσο 1949 είρε ηελ
εμήο πνξεία:
ΠΙΝΑΚΑ 4- Η παξαγωγή ιηγλίηε ζην Αιηβέξη 1946-1949
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ΔΣΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ(ΣΝ)
Β ΔΞΑΜΗΝΟ 1946
2.798
1947
7.455
1948
11.919
1949
25.054
Πεγή, έθζεζε «επί ηεο πνξείαο ησλ γεληθώλ ζπλζεθώλ εθκεηαιιεύζεσο ησλ
Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ 1946-49» από ην Ιζηνξηθό Αξρείν ηεο ΓΔΗ (Αξρείν Καξαηδά)
Ζ εηαηξεία ηζρπξίδεηαη πσο ιφγσ ηεο “αλαξρηθήο δξάζεσο” δηεθφπε ε ιεηηνπξγία ηνπ
ιηγληησξπρείνπ ηνλ πξψην ρξφλν κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ελψ κφιηο ην 1948 θαηφξζσζε λα
απνθαηαζηήζεη ηηο δεκίεο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ παξνπζίαζε κεησκέλε παξαγσγή ην β εμάκελν ηνπ
1946 ην 1947 θαη ην 1948, ελψ ην 1949 απνθαηαζηάζεθε εμ νινθιήξνπ ε ιεηηνπξγία κε
ζπλέπεηα λα δηπιαζηαζηεί ε παξαγσγή ηεο.
Δπηπιένλ ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ ν δ/ληεο εθκεηαιιεχζεσο Αλδξέαο Καξαηδάο ηνπ
ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ, θαηαγξάθεη ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο θαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ε
επηρείξεζε γηα λα πξνζηαηεχζεη ην ιηγληησξπρείν ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ. Όπσο
αλαθέξεη, ηελ πεξίνδν απηή, ε απεηιή ελαληίνλ ηνπ αλζξαθσξπρείνπ ήηαλ νξαηή, δηφηη ε δξάζε
ησλ «ζπκκνξηηψλ» κε ηε κεηαθνξά νκάδσλ απφ ηελ Ρνχκειε ζηελ Δχβνηα ζηηο αξρέο ηνπ 1948
θαη επαθφινπζα νη ιεειαζίεο θαη θαηαζηξνθέο εθ κέξνπο ησλ «ζπκκνξηηψλ» θαζηζηνχζε
θξίζηκε ηελ αζθάιεηα ηεο επηρείξεζεο.
Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο πνπ απνηεινχζε απεηιή γηα ηελ επηρείξεζε ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην
θηίξην ησλ γξαθείσλ ηνπ ιηγληησξπρείνπ κεηαβιήζεθε ζε απνζήθε εθξεθηηθψλ, δηφηη ηφζν ε
ζηξαηησηηθή δηνίθεζε Υαιθίδαο φζν θαη ε δηνίθεζε Υσξνθπιαθήο Αιηβεξίνπ, ππεχζπλνη γηα
ηελ «αζθάιεηα» ησλ ελ ιφγσ πφιεσλ, δελ δέρνληαλ ηελ απνζήθεπζε δπλακίηηδαο. Ο Καξαηδάο
ππνζηεξίδεη πσο ζηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο, κέρξη ηέινπο ηνπ 1949, θπιάζζνληαλ πνζφηεηεο
δπλακίηηδαο, νη νπνίεο ηηο εκέξεο αθίμεσο λέαο πξνκήζεηαο έθζαλαλ ηα 1500 ρηιηφγξακκα.
Δθθξάδεη ηνπο θφβνπο ηνπ απφ πηζαλή έθξεμε απφ λάξθε ή δνιηνθζνξά, ε νπνία ζα κεηέηξεπε
ζε εξείπηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα ζαλάησλε ην πξνζσπηθφ εθκεηαιιεχζεσο.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, γξάθεη ζηελ έθζεζε ηνπ, απνθαζίζηεθε ε νξγάλσζε θπιαθίνπ κε
θξνπξνχο έκκηζζνπο πνιίηεο απφ ηα γχξσ ρσξηά δηνηθνχκελνπο απφ ελσκνηάξρε ηεο δχλακεο
ρσξνθπιαθήο Αιηβεξίνπ. Αγνξάζηεθαλ φπια, απηφκαηα ηπθέθηα, ππξνκαρηθά θαη απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 1948 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί λπρηεξηλή θξνπξά ηνπ αλζξαθσξπρείνπ αξρηθά κε 4
άλδξεο νη νπνίνη απμήζεθαλ ζε 12 «κε ηελ έληαζηλ ηεο ζπκκνξηηηθήο δξάζεσο» ηνπο επφκελνπο
κήλεο.
ηελ θαηαθιείδα ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ ν Καξαηδάο ηνλίδεη φηη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1949,
φηαλ άξρηζαλ εθ κέξνπο ηνπ ηξαηνχ νη επηρεηξήζεηο εθθαζαξίζεσο ηεο Δχβνηαο κε απνηέιεζκα
ηελ εμφλησζε ζεκαληηθψλ ζηειερψλ ησλ «ζπκκνξηηψλ» κεηψζεθε ε δχλακε ηνπ θπιαθίνπ γηα
λα δηαιπζεί εμ νινθιήξνπ ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 1949. Πξνζζέηεη πσο απμήζεθαλ νη δαπάλεο
ηεο επηρείξεζεο εθ ηνπ γεγνλφηνο ηεο νξγάλσζεο θπιαθίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν κεληαίνο κηζζφο
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θάζε θξνπξνχ έθζαλε ζηηο 500.000 δξαρκέο, θαη νινθιεξψλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ ηνλίδνληαο ηελ
επεξγεηηθή παξνπζία ηεο θξνπξάο ε νπνία απέηξεςε ηελ απφπεηξα επίζεζεο.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο αλαιπηηθήο έθζεζεο ηνπ ν δηεπζπληήο εθκεηάιιεπζεο Αληξέαο
Καξαηδάο εθζέηεη ην Ακεξηθαληθφ ελδηαθέξνλ γηα ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ. Πεξί ηα ηέιε
Απγνχζηνπ ηνπ 1949, θαηαγξάθεη ζηελ έθζεζε ηνπ, κεηαθέξζεθε απφ ηελ εηαηξεία Δκπάζθν
ζην ιηγληησξπρείν ηνπ Μπξηληά έλα πεξηζηξνθηθφ γεσηξχπαλν γηα ηελ γεψηξεζε ηνπ 4νπ
ηκήκαηνο. Ζ γεψηξεζε έθηαζε κέρξη ην βάζνο ησλ 269κ, εμ νινθιεξνχ εληφο ιηγληηνθφξνπ
θνηηάζκαηνο, θαη δηεθφπε κεηά απφ πεξίπνπ έλα κήλα ιφγσ ζνβαξψλ δπζρεξεηψλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ γηα πεξαηηέξσ πξνζρψξεζε. ηε γεψηξεζε ηεο πεξηνρήο Βξχζε εληφο ιηγλίηνπ
έθηαζε ζηα 325 κέηξα. Σα ζηνηρεία απηά πνπ αθνξνχλ κφλν έλα κηθξφ ζρεηηθφ κήθνο 2
ρηιηνκέηξσλ απνδεηθλχνπλ πσο ηα ππάξρνληα απνζέκαηα ππνινγίδνληαλ ζε αξθεηέο δεθάδεο
εθαηνκκχξηα ηφλλσλ.
Καηά ηελ πνξεία πξνκειέηεο ε Δκπάζθν παξάιιεια κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδαηνπηψζεσλ
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ελέξγεηαο είρε πξνηείλεη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ιηγλίηεο ηεο Δχβνηαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο κε ηελ θαηαζθεπή δχν ζεξκηθψλ
εξγνζηαζίσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Υαιθίδα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο
ηνπ εξγνζηαζίνπ απνηειεί αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο λα είλαη ε
Υαιθίδα, ζεκείν ηεο Αηηηθήο, ν Κάξαβνο ή ηέινο ε πεξηνρή ηνπ αλζξαθσξπρείνπ Αιηβεξίνπ.
Σν πξφγξακκα εμεξεχλεζεο κε γεσηξήζεηο ησλ δπλαηψλ απνζεκάησλ ζπλερίζηεθε ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Pierce Management ην 1950 θαη ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ κε
ππνινγηζκέλε εκεξήζηα απαίηεζε 1800 ηφλλνπο ζεσξήζεθε ηθαλφ λα ζηεξίμεη κφλν ηνπ , έλα
ζεξκνειεθηξηθφ εξγνζηάζην 80 MW, ζην Αιηβέξη.
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ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΑΠΟ ΣΖΝ Α.Δ ΑΝΘΡΑΚΩΡΤΥΔΗΩΝ ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ- (ΓΔΖ)
Γ1. Απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ιηγληησξπρείνπ, ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε
ην πιαίζην ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο ηνπ ζρεδίνπ Μάξζαι(1947) αμηνπνηήζεθε κεηαμχ
άιισλ ,ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ θαη ηα ιηγληηηθά θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ θάιππηαλ ηηο
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ηξνθνδνζία κε ιηγλίηε ηνπ πξψηνπ ΑΖ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην επίλεην
ηνπ Αιηβεξίνπ, ηνλ Κάξαβν, απφ ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ.
Ζ δηαδηθαζία κεηάβαζεο μεθίλεζε κε δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη
ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ κε ζθνπφ ηελ παξαρψξεζε εμφξπμεο ιηγλίηε θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ησλ ιηγληησξπρείσλ. ηε 14ζέιηδε έθζεζε 95 ηεο(20 Οθησβξίνπ 1950), φπσο είλαη
αξρεηνζεηεκέλε ζην Ηζηνξηθφ αξρείν ηεο ΓΔΖ, ε επηηξνπή πνπ απνηειείην απφ ηνπο
Α.Υαηδηδάθε, λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ θξάηνπο, Ζ.Γνχλαξε, θαζεγεηή ησλ Μεηαιιεπηηθψλ έξγσλ
ηνπ ΔΜΠ θαη ηνπ Γεκ.Καιακαξηψηε, ηκεκαηάξρε επηζεσξεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο,
χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πληνληζκνχ, παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα, εθηηκήζεηο
θαη πξνηάζεηο ηεο γηα ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ.
Αξρηθά ε επηηξνπή κειεηά ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο ζην λέν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ζεσξεί φηη
ν κφλνο ηξφπνο είλαη ε εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Α.Δ πνπ αλήθνπλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ζηνλ
Μ. Δκπεηξίθν. Οη ζπδεηήζεηο κε ηνπο πιεξεμνχζηνπο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο εηαηξείαο ,φκσο,
ζπλαληνχλ ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχλ θαηά κείδνλα ιφγν ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Ο
Δκπεηξίθνο δεηά 50.000 δξαρκέο γηα θάζε κεηνρή ελψ ε εληεηαικέλε επηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ
αληηπξνηείλεη 40.000.
Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ ιηγληησξπρείσλ θαη ε αληίζηνηρε αμία ησλ κεηνρψλ
εμεηάδεηαη κε ιεπηνκεξείο εθζέζεηο, θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζηηο νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνηρεία
γηα ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηελ παξαγσγή ηα έηε 1947-1950, ηελ αμία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ
ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο θαηά ηα έηε 1917-1937, ην θνξνινγηθφ θάθειν ηεο επηρείξεζεο,
ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηε γεσινγηθή κνξθή ηνπ θνηηάζκαηνο ηνπ
Αιηβεξίνπ , ησλ πηζαλψλ απνζεκάησλ θαη ηεο δπλαηήο παξαγσγήο.
χκθσλα κε ηελ επηηξνπή, ε εηαηξεία έρεη ππεξβνιηθέο αμηψζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ
επηηαθηηθή αλάγθε αγνξάο ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηελ
ίδξπζε ηνπ ζεξκηθνχ εξγνζηαζίνπ ζηνλ Κάξαβν. Ζ επηηξνπή αληηηάζζεη , ζε απηή ηελ αμίσζε
πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ “επιφγνπ θαη δηθαίνπ” αηηήκαηνο, ηε δπλαηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ λα πξνβεί ζηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ
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ζπκθέξνληνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο λα θξηζεί κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο
θαη ζηα δηθαζηήξηα, κε βάζε ηελ πξφζνδν ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θεθαιαηνπνηνχκελεο πξνο 8%
ζχκθσλα κε ην λφκν 1731 ηνπ 1939 άξζξν 9.
Ζ ηξηκειήο επηηξνπή ηνπ Γεκνζίνπ αμηνπνηεί ζηνηρεία γηα ην κεηαιιείν αιιά θαη γεληθφηεξα
ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιηγληησξπρείσλ κε ζθνπφ λα πεηχρεη ηελ πιένλ νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζα ιχζε ρσξίο λα θαηαθχγεη ζηε ιχζε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο. ηελ
επηρεηξεκαηνινγία ηεο ηνλίδεη πσο είλαη δπζρεξήο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαζαξάο πξνζφδνπ ηεο
επηρείξεζεο, δηφηη αθελφο δελ ηεξνχληαη ινγηζηηθά βηβιία πιελ ηνπ ηακείνπ, αθεηέξνπ ε
απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη επηζθαιήο ,δηφηη πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη πεξηνξηζκέλε ηα ηειεπηαία ηξία έηε 1947-8-9 φπνπ ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ήηαλ αλψκαιε- αιιά θαη ε αζηάζεηα
ελ γέλεη ησλ κεηαιιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (επρεξήο κεηαβνιή θφζηνπο, πεξηνξηζκφο
θαηαλαιψζεσο θηι) είλαη πξνθαλήο. Δπηπιένλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 1949 πξνθχπηεη ε δπζρέξεηα
ζηελ απνξξφθεζε ηεο παξαγσγήο ιηγλίηε( ην αδηάζεην απφζεκα ζην ηέινο ηνπ 1949 αλέξρεηαη
ζηνπο 2.500 ηφλλνπο ελψ κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1950 απμήζεθε κε άιινπο 3.380 ηφλλνπο).
Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ νηθηξή νηθνλνκηθή εμέιημε ζηα πξνπνιεκηθά έηε θαη κε βάζε ηε
ρξήζε ηνπ 1949, ε επηηξνπή, απνηηκά ηελ αμία ηεο κεηνρήο ζηηο 43.100 δξαρκέο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ εηήζηα πξφζνδν ησλ 5.390.000.000 δξαρκψλ δηα ηνλ αξηζκφ 125.000 ησλ κεηνρψλ.
ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή ζπλππνινγίδεη φηη ν πσιεηήο ζα απαιιαγεί απφ θάζε δαπάλε
εθθαζαξίζεσο αιιά θαη ησλ θνξνινγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο
ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ (ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ην ηξνραίν πιηθφ ρξήδεη γεληθήο
αλαλεψζεσο), ελψ αμηνπνηείηαη γηα επλφεηνπο ιφγνπο θαη κηα πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ
Μ.Δκπεηξίθν, ν νπνίνο είρε πξνζθέξεη ηηο κεηνρέο ηνπ ,πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ
κεηάβαζεο, κε ηελ πξννπηηθή εγθαηαζηάζεσο εξγνζηαζίνπ ζφδαο ζην Αιηβέξη έλαληη 33.000
δξαρκψλ ζηνλ Μπνδνζάθε Αζαλαζηάδε θαη πξνο 40.000 δξαρκέο ζηνλ Γνμηάδε , ππνπξγφ
ζπληνληζκνχ ηεο θπβέξλεζεο.
ην θαηαιεθηηθφ κέξνο ηεο έθζεζεο παξαηίζεληαη δχν πίλαθεο πνπ απνθαιχπηνπλ, θάηη πνπ
ήδε ήηαλ γλσζηφ απφ ηελ πεξίνδν εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο. ηνλ πξψην πίλαθα εθηίζεληαη ηα
θέξδε θαη νη δεκίεο ηεο επηρείξεζεο απφ ην 1917 έσο ην 1932, κε ηειηθφ απνινγηζκφ, γηα ηελ
δεθαπεληαεηή ιεηηνπξγία, ην δεκηνγφλν ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα ηα θέξδε ζην
άζξνηζκα αλέξρνληαη ζηα 4.084.447 δξαρκέο ελψ νη δεκηέο ζηα 6.596.375 δξαρκέο θαη ηνλίδεηαη
φηη ζπλέπεηα ησλ δεκηψλ ήηαλ ε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο. Ο δεχηεξνο πίλαθαο απνθαιχπηεη ηελ
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ε νπνία αθνινπζεί απφ ην 1919 έσο ην 1937 θαζνδηθή θζίλνπζα πνξεία πιήλ ησλ εηψλ 1923-1929 θζάλνληαο ην 1937 ζηελ θαηψηαηε ηηκή ησλ 6
δξαρκψλ. Καηνπηλ ηνχησλ ε επηηξνπή πξνηείλεη ζηνλ Δκπεηξίθν ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ κε
40.000 δξαρκέο θαηά κεηνρή απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζε ηεο ζηνλ
Τπνπξγφ πληνληζκνχ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν κεγαινκέηνρνο ηεο εηαηξείαο Μαξάθεο.Λ.Δκπεηξίθνο ζην ππφκλεκα96
πνπ απνζηέιεη ζην Τπνπξγείν πληνληζκνχ, ηέζζεξηο κέξεο κεηά ηελ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο,
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ζηηο 24 Οθησβξίνπ 1950 εθζέηεη ηηο δηαθσλίεο ηνπ θαη πξνβάιεη ηε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή
απνηίκεζε ηεο, πξνο πψιεζε, επηρείξεζεο ιηγληησξπρείσλ Αιηβεξίνπ.
Αξρηθά δηαθσλεί ξηδηθά κε ηε κέζνδν απνηίκεζεο, αληηπξνηείλνληαο ηελ αλαπξνζαξκνγή
ηζνινγηζκψλ θαη ηελ αλαγσγή ησλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ
αμία ηνπ 1950,κε ηελ εθαξκνγή ησλ εθ ησλ δηαηαγκάησλ θαζηεξνπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη
αλαπξνζαξκνγή, ιφγσ ηεο κεζνιαβήζεσο ηεο λνκηζκαηηθήο ππνηίκεζεο.
Ο Δκπεηξίθνο επηδηψθεη ζηε ζπλέρεηα λα αλαηξέζεη ηα ζηνηρεία ηεο επηηξνπήο ηνπ ππνπξγείνπ
σο πξνο ηελ αμία ηνπ απνζέκαηνο ιηγλίηε, σο πξνο ηελ αλαινγία θφξνπ θεθαιαίνπ θαη ηέινο σο
πξνο ηηο απνζβέζεηο. πλνπηηθά λα ππνγξακκίζνπκε ηελ έλζηαζε ηνπ γηα ηελ ηηκή θφζηνπο ηνπ
απνχιεηνπ εκπνξεχκαηνο, πνπ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ην έηνο 1949, αιιά κφλν
φηαλ πξφθεηηαη πεξί θαλνληθψλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο κε ζπλερή εθκεηάιιεπζε ζε
δηαδνρηθά έηε. Ζ αλαινγία θφξνπ-θεθαιαίνπ ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Δκπεηξίθν, εθφζνλ
ιεθζνχλ ππφςε νη πάγηεο δαπάλεο πνπ βαξαίλνπλ ην θφζηνο θαη φρη κία έθηαθηε εθάπαμ
επηβάξπλζε. Οη ππνινγηζκνί ηνπ Δκπεηξίθνπ κε εθηελή νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνληαη
ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (αμία νξπρείνπ, νηθήκαηα, αγξνθηήκαηα, παιαηέο θαη
λέεο εγθαηαζηάζεηο, ζε κε αλαισζέληα πιηθά απνζήθεο) κεηψλνπλ ην θφζηνο απνζβέζεσλ απφ
ηηο 150.000.000 δξαρκέο ηεο επηηξνπήο ζηηο 32.700.000.
Χο εθ ηνχηνπ, ππνζηεξίδεη ζην ππφκλεκα ηνπ ν Δκπεηξίθνο, ν ινγαξηαζκφο ηεο Δπηηξνπήο
αλαζπληαζζφκελνο δίλεη θαζαξή εηήζηα πξφζνδν γηα ην έηνο 1949 651.300.000 δξαρκέο κε ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ηεο ηηκήο απηήο λα αλέξρεηαη ζε 8.140.000.000 δξαρκέο, νπφηε ε ηηκή απηή
δηαηξνχκελε κε 125.000 πνπ είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ, νδεγεί ζηελ απνηίκεζε
ηεο θάζε κεηνρήο ζε 65.100. Ο Δκπεηξίθνο βέβαηα απαηηεί 50.000 δξαρκέο αλά κεηνρή θαη
αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ πξνηεηλφκελε ησλ 40.000 δξαρκψλ ηηκή ηεο Δπηηξνπήο.
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, εθ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαηίζεληαη, πξνθχπηεη ε πξφζπαζεηα θάζε
πιεπξάο λα ζπλαιιαγεί κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή πψιεζεο παξαζέηνληαο εθαηέξσζελ
“απζαίξεηνπο” αξηζκνχο.Δίλαη δε αλακέλνκελε ε δηεπζέηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο κέζσ
ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηγληησξπρείνπ ιφγσ ηεο
επείγνπζαο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Έηζη, ε εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο ζην θχιιν κε αξηζκφ 270 ζηηο
25 Ννεκβξίνπ ηνπ 1950 δεκνζηεχεη ην δηάηαγκα πεξί θεξχμεσο απαιινηξηψζεσο κε ηηο
ππνγξαθέο ηνπ Βαζηιηά Παχινπ θαη ησλ ππνπξγψλ πληνληζκνχ Γ.Παπαλδξένπ θαη ησλ
Οηθνλνκηθψλ .Κσζηφπνπινπ. ην δηάηαγκα ιακβάλεηαη ππφςε ην άξζξν 4 ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ Ν.1468/1950 πεξί “ηδξχζεσο Γεκφζηαο Δπηρεηξήζεσο Ζιεθηξηζκνχ” , νη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 11,12,13 ηνπ Ν. 1566/1950 πνπ επηθπξψλνπλ ηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία ΔΜΠΑΚΟ
γηα ηελ εθαξκνγή Δλεξγεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλαζπγθξνηήζεσο, θαζψο θαη ν Ν.1713/1939
πεξί αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, θαη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιφγσ
ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο πξνρσξάεη ζηελ απαιινηξίσζε πξνο φθεινο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
Γεκνζίνπ ηεο κεηαιινθηεζίαο ιηγληησξπρείσλ,ζηελ πεξηθέξεηα Αιηβεξίνπ, ψζηε απηά λα
εθνδηαζηνχλ κε ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην
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ηδξπφκελν Θεξκηθφ Δξγνζηάζην Ζιεθηξηζκνχ ζην Αιηβέξη ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη κε ιηγλίηε
απφ ην ελ ιφγσ ιηγληησξπρείν.
ηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο 97 θεξχζζνληαη απαιινηξησηέεο ηέζζεξεηο κεηαιιεπηηθέο
παξαρσξήζεηο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 32.512 ζηξεκκάησλ, έθηαζε 4.205 ζηξέκκαηα,“κεζ φισλ
ησλ ελ απηή” θηηζκάησλ, επίπισλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θηι. θαη ε ισξίδα εδάθνπο
απφ ην ιηγληησξπρείν κέρξη ην ιηκάλη ηνπ Καξάβνπ, πάλσ ζηελ νπνία είλαη ε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή θαη ν κεηαθνξηθφο εμνπιηζκφο. Μεηά ηελ απαιινηξίσζε ην Γεκφζην κεηαβηβάδεη φια ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ζηελ ΓΔΖ κε ηελ απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Βηνκεραλίαο Ησάλλε Γθιαβάλε ζηηο
23 Ηνπιίνπ 195198.

Γ2.Οη εξγαδόκελνη ηνπ ιηγληησξπρείνπ
ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ην δήηεκα ηεο παξακνλήο ή φρη ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ιηγληησξπρείσλ. Ζ εηαηξεία κε επηζηνιή99 ηεο ζηηο 28 Απγνχζηνπ 1951 πξνο ηε
ΓΔΖ δεηάεη ηε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο. Σν ελδερφκελν απφιπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα αλαγθάζεη
ηελ εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζχκθσλα κε ην λφκν απνδεκηψζεηο πνπ ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζηηο
344.587.744 δξαρκέο γηα ην έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη ηνπο εξγαηνηερλίηεο. ηνλ αλαιπηηθφ
πίλαθα απφ ην αξρείν ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα νλφκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ, νη εηδηθφηεηεο ηνπο, ηα ρξφληα εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηνπο κηζζνχο ε απνδεκίσζε ηνπο ζε πεξίπησζε απφιπζεο.Ζ εηαηξεία ζεσξεί
επηβεβιεκέλε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ιφγνπο θνηλσληθνχο αιιά
θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηηάζκαηνο ιηγλίηε. ε κηα δεχηεξε επηζηνιή 100 ηεο ζηηο 8
Οθησβξίνπ 1951 επαλέξρεηαη ζην ζέκα κε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ
θνηλσληθή πξνέιεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαξηίδεη ηελ επηρείξεζε. (Παξάξηεκα 2)
ην έγγξαθν 101 απηφ δηαπηζηψλνπκε πσο εθ ησλ 21 ππαιιήισλ , νη 10 απνηεινχλ ην
πξνζσπηθφ γξαθείσλ (ινγηζηήξην,ηακείν,απνζήθε) θαη νη ππφινηπνη 11 είλαη επηζηάηεο ζε
ππφγεηεο εξγαζίεο, πξντζηάκελνη ζπλεξγείσλ θαη έκκηζζνη ηερλίηεο. Όινη είλαη θάηνηθνη
Αιηβεξίνπ ή Αγίνπ Λνπθά, έρνπλ καθξνρξφληα ππεξεζία ζηελ εηαηξεία θαη είλαη εκπεηξφηαηνη.
Οη κφληκνη απηνί ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν, πέξαλ ησλ επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ έρνπλ
θαη ςπρηθνχο δεζκνχο κε ηελ εηαηξεία. Παξφκνηνη φξνη επαγγεικαηηθνχ θαη ςπρηθνχ ζπλδέζκνπ
ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηελ εξγαζία ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο εκεξνκίζζηνπο
εξγαηνηερλίηεο ησλ αλζξαθσξπρείσλ. ην έγγξαθν θαίλεηαη φηη νη 176 ιηγληησξχρνηεξγαηνηερλίηεο είλαη θάηνηθνη Αγίνπ Λνπθά. Γαβαιά θαη Αγίνπ Ησάλλε κε κεγάιε κεηαιιεπηηθή
παξάδνζε θαη εκπεηξία. Σα ηξία ρσξηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αιηβεξίνπ απνηέιεζαλ ηελ πιεηνλφηεηα
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ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν πξηλ ηελ ΓΔΖ φζν θαη κεηά. Οη ιηγληησξχρνη, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν,
είλαη αθηήκνλεο ή κε πνιχ κηθξφ γεσξγηθφ θιήξν, ζηεξίδνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπ
ιηγληησξπρείνπ θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ζηελ πξνβιεπφκελε
ζπγθέληξσζε ησλ 1000 πεξίπνπ εξγαηνηερληηψλ ηνπ αλαπηπγκέλνπ αλζξαθσξπρείνπ.
Σν Γ. ηεο ΓΔΖ ζηηο 11 Οθησβξίνπ ηνπ 1951102 απνθαζίδεη λα πξνζιάβεη φιν ην πξνζσπηθφ
ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ θαη λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο απνδεκίσζεο ηνπ,κε
επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο 70.000.000 δξαρκψλ έλαληη ησλ 345.000.000 πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλε
λα θαηαβάιεη, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ επηζηνιή πνπ απνζηέιεη ην Γ. ηεο Α.Δ
Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ πξνο ηνλ κεγαινκέηνρν Μαξάθε Δκπεηξίθν.
ηελ ίδηα επηζηνιή θαηαγξάθεηαη ε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο πνπ θαζνξίδεη ηελ
απνδεκίσζε ηεο ΓΔΖ πξνο ηελ Α.Δ ζην πνζφ ησλ 5.038.000.000 γηα φιε ηελ πεξηνπζία ηεο
εηαηξείαο. εκεηψλεηαη αθφκα πσο ε ΓΔΖ εμαγνξάδεη ην απφζεκα ιηγλίηε κε εμνπζηνδφηεζε
ζηελ Δκπάζθν, ε νπνία δηαρεηξηδφηαλ ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. ηηο 27 Οθησβξίνπ ππνγξάθεηαη
ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ Α.Δ ζηελ ΓΔΖ θαη ηέζζεξηο κέξεο αξγφηεξα
ππνγξάθεηαη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο 103 (1/11/1951) κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Α.Δ
Αλζξαθσξπρείσλ, Αλδξέα Καξαηδά θαη ηαχξνπ Βήρνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο αλαδφρνπ
εηαηξείαο PIERCE MANAGEMENT H.C.Young θαη John F.Mccaughey σο εληνινδφρσλ ηεο
ΓΔΖ.
Να πξνζηεζεί αθφκε ε απφθαζε απνδεκίσζεο γηα αγξνθηήκαηα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο104 ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1953, αξηζκφο θχιινπ 121, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία θαηαηίζεηαη ζην ηακείν παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ ην πφζν ησλ 5.458.500 δξαρκψλ απφ
ηελ PIERCE MANAGEMENT γηα αγξνηηθά αθίλεηα ζηηο ζέζεηο Μπξηληά, Παιεάισλα,
Μαξκαξέληα, πάξην, Βξχζε, Σξηάληα Γξφζηα, Δινχγηα, αγξνηηθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηηο ζέζεηο
Μξηληά-Βξχζε θαη Μπξηληά-πάξην θαζψο θαη ισξίδα εδάθνπο θείκελε ζηε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή ιηγληησξπρείσλ Αιηβεξίνπ-Ληκέλνο Καξάβνπ, κε ζπλνιηθή έθηαζε 476.974 ζηξέκκαηα.
Ζ δηαδηθαζία εμαγνξάο ηνπ ιηγληησξπρείνπ απφ ηε ΓΔΖ θιείλεη νξηζηηθά ηνλ θχθιν ηεο Α.Δ
πνπ δηήξθεζε απφ ην 1917 έσο ην 1950 θαη αλνίγεη έλαλ λέν θχθιν βηνκεραληθήο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πην εμειηγκέλεο θαη ζχγρξνλεο, ε νπνία ζπλδέεη παξαγσγηθά ην ιηγληησξπρείν
κε ηε πξψηε κνλάδα ΑΖ ζηε ρψξα, ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ. Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ
αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κεηά ηε δνθεξή δεθαεηία 1940-50, κε ηε ζπκβνιή ηεο ακεξηθαληθήο
βνήζεηαο ,πνπ απνηειεί ηνλ επηθπξίαξρν ζηε ρψξα, επηζθξαγίδεη θαη ηελ ηζηνξία ηεο
θσκνπφιεσο ηνπ Αιηβεξίνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.Σν ιηγληησξπρείν ηνπ Μπξηληά ζηελ
πεξηνρή Αγίνπ Λνπθά Αιηβεξίνπ, ππφ ηελ θπξηφηεηα ηεο ΓΔΖ, ζα ιεηηνπξγήζεη αδηάιεηπηα
κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1980.
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Λςτορικό Αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά, Επιςτολι προσ Μαράκθ Εμπειρίκο του ΔΣ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων
Αλιβερίου, 12 Οκτωβρίου 1951
103
Αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ 1-11-1951,Δθμοςιευμζνο και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα
104
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του Βαςιλείου τθσ Ελλάδοσ, αρικμόσ φφλλου 121, 12 Νοεμβρίου 1953
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΛΗΓΝΗΣΩΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΓΔΖ ΣΟ ΑΛΗΒΔΡΗ
ΣΖΝ ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 1950-1967

Γ1.Ληγληησξπρείν θαη ΑΖ

Μεηά ην ηέινο ηεο ηαξαρψδνπο δεθαεηίαο ηνπ 1940 105 ,ζηελ Διιάδα ηίζεηαη ην ζέκα ηεο
εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο κέζσ ηνπ εμειεθηξηζκνχ. Σα θεθάιαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ
ακεξηθαληθή βνήζεηα106(νη Ζ.Π.Α. έρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δξψκελα
πιένλ) θαη ηηο ηηαιηθέο επαλνξζψζεηο θαη νπζηαζηηθά πξνθχπηεη αλάγθε λα επελδπζνχλ ζηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο .Μηα ζεηξά απφ ελεξγεηαθά έξγα πινπνηνχληαη απφ ηελ αηγίδα ηεο Δκπάζθν,
105

Κανάςθσ Καλαφάτθσ, “Νομιςματικζσ διαρρυκμίςεισ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ (1944-1946)”Δεκζμβρθσ του 44,
Νεότερθ ζρευνα και προςεγγίςεισ. Κατακζςεισ ςε ζνα επιςτθμονικό ςυμπόςιο, Γρθγόρθσ Φαράκοσ (επιμζλεια)
Φιλίςτωρ, 1996,ς41-55. Ο Κ.Καλαφάτθσ,αναφζρεται ςτθν προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ Εκνικισ Ενότθτασ να
διαρρθχκεί ζνασ φαφλοσ κφκλοσ φφεςθσ και αποδιοργάνωςθσ οικονομικισ και κοινωνικισ, μζςα ςε ιδιαίτερα
κρίςιμεσ κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ των θμερϊν του Δεκζμβρθ του 1944, με τθν ξζνθ υλικι βοικεια και
τεχνικι ςυμπαράςταςθ. Σφμφωνα με τον Κ.Καλαφάτθ ο υπερπλθκωριςμόσ του 1943-1944 ζχει τθν αρχι του ςτισ
πρακτικζσ των κατοχικϊν κυβερνιςεων να καλφπτουν με νζεσ εκδόςεισ χριματοσ τισ δαπάνεσ των ςτρατευμάτων
κατοχισ και όχι μόνο αυτζσ.Θ προςπάκεια ςτακεροποίθςθσ, νομιςματικισ διαρρφκμιςθσ το 1944 απζτυχε. Ο
Καλαφάτθσ παρακζτει πολλζσ ερμθνείεσ που ζχουν διατυπωκεί, όπωσ θ ζκρυκμθ πολιτικι κατάςταςθ, το
δυςμενζσ οικονομικό κλίμα, θ ζλλειψθ αναγκαίων ςυνκθκϊν και θ πολυπλοκότθτα του προβλιματοσ, οι
αντιφατικοί ςτόχοι,θ χρονικι ςτιγμι τθσ παρζμβαςθσ, αλλά και θ απουςία κοινωνικϊν μζτρων όπωσ ιταν θ δίωξθ
των παράνομα πλουτιςάντων τθν περίοδο τθσ κατοχισ και όςων εκμεταλλεφτθκαν τον πολεμικό πλθκωριςμό. Σε
αυτζσ τισ παραμζτρουσ αποτυχίασ πρζπει να λθφκεί υπόψθ τόςο θ αγγλικι πολιτικι ςτθν Ελλάδα που επιδιϊκει
τθ ςυντριβι των δυνάμεων τθσ αντίςταςθσ(ΕΑΜ-ΕΛΑΣ) όςο και ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτθν Αγγλία και ΘΡΑ για
τθν παροχι προςταςίασ και επιβολι ελζγχου ςτισ μικρζσ χϊρεσ
106
Χριςτοσ Χατηθιωςιφ, Θ πολιτικι οικονομία τθσ αναςυγκρότθςθσ και του Εμφυλίου, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του
20ου αιϊνα, Τόμοσ Δ1, Μζροσ 1ο, Αναςυγκρότθςθ, Εμφφλιοσ-Ραλινόρκωςθ 1945-1952,ςελ.37-49, εκδόςεισ
Βιβλιόραμα, Ακινα 2009.”Σο ςχζδιο των Αμερικανϊν για όλθ τθν Ευρϊπθ ιταν ςε ςυνάρτθςθ τθσ νομιςματικισ
ςτακερότθτασ και τθσ εφαρμογισ μιασ αυςτθρισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ με τον περιοριςμό των αυξιςεων ςε
μιςκοφσ και θμερομίςκια. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ των αμερικανϊν ιταν να αποτρζψει το κοινωνικό και πολιτικό
χάοσ ςτθν Ευρϊπθ, να αναςχζςει τον κομμουνιςμό, να εμποδίςει τθν κατάρρευςθ του αμερικανικοφ εξαγωγικοφ
εμπορίου και να το εξαςφαλίςει ςτο μζλλον με τθ ςυγκρότθςθ μιασ ευρωατλαντικισ ηϊνθσ ελεφκερων
ςυναλλαγϊν”
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πξσηφγλσξα γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φζνλ αθνξά ην κέγεζνο θαη ηελ ηερλνινγία θαη
επνκέλσο ην χςνο ησλ επελδχζεσλ. 107 εκείν νξφζεκν γηα ηελ κειέηε ηεο πξψηεο
κεηαπνιεκηθήο δεθαεηίαο απνηειεί ε απφθαζε „‟πεξί νξγάλσζεο ηεο δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο‟‟ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3253/56.Ο λφκνο πξνέβιεπε εμαγνξά φισλ ησλ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ ειεθηξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαλ ελ ιεηηνπξγία, απφ ηελ Γ.Δ.Ζ. θαη ηελ
θαζηέξσζε ρακειψλ ηηκνινγίσλ(1950) 108 .ηφρνο γηα ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο γίλεηαη ε
παξαγσγή θζελήο θαη άθζνλεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πδαηνπηψζεσλ θαη ησλ
θνηηαζκάησλ ιηγλίηε. Σν Αιηβέξη θαηείρε εμέρνπζα ζέζε ζ‟απηφ ην ζρέδην θαζψο ηα
ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ πξνκήζεπζαλ κε ιηγλίηε ηνλ πξψην ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ ηεο
ρψξαο.
Ζ ζχζηαζε ηεο Γ.Δ.Ζ ζεσξείηαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηνπ εμειεθηξηζκνχ ηεο
ρψξαο, θαζψο κέρξη ηφηε ππήξραλ δηάθνξεο ειεθηξηθέο επηρεηξήζεηο κε εμέρνπζα ηελ
Ζ.Δ.Α.Π(Ζιεθηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ-Πεηξαηά). Ζ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα απφ ηελ
θπβέξλεζε δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε λα έρεη ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο παξαγσγήο
,κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.Ζ επηινγή ελφο θνξέα κε ραξαθηήξα
θξαηηθνκνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ γηα ηνπο ηνκείο παξαγσγήο ,κεηαθνξάο εκθαλίδεηαη σο ε
κφλε δπλαηή ππφ ηελ πίεζε ηεο εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξψηνπ ελεξγεηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ, ζε δηάζηεκα πεληαεηίαο, πξνβιεπφηαλ ν
δεθαπιαζηαζκφο ζρεδφλ ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σελ επηινγή απηή επέβαιε ε
απνδεδεηγκέλε αδπλακία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα(φπσο έρεη ηεθκεξησζεί απφ ηηο κειέηεο γηα ηελ
πξνπνιεκηθή πεξίνδν),λα ππνζηεξίμεη κε ηθαλνπνηεηηθνχο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά αλεθηνχο
ξπζκνχο ην εγρείξεκα ηνπ εμειεθηξηζκνχ.109χκθσλα κε ηνλ λνκνζέηε ,ε Γ.Δ.Ζ. ιεηηνπξγεί κε
βάζε ην δεκφζην ζπκθέξνλ αιιά κε θαλφλεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο ,έρνληαο δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Έλα ηδηαίηεξν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ
κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε κε βάζε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αιιά ππφθεηηαη
ζε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ110.Ζ
πξνζπάζεηα, θξάηνο θαη Γ.Δ.Ζ λα δξνπλ αλεμάξηεηα απνηειεί θαη ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο
θξηηηθήο θαζψο ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο είλαη κνλίκσο παξψλ.
Παξ‟ φια απηά αθφκα θαη ζην βηβιίν ηνπ Φαξάθνπ, “Πξνβιήκαηα ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο θαη
πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο” φπνπ βιέπνπκε ηελ νπηηθή ηεο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο, ν
ζπγγξαθέαο δειψλεη φηη απνηειεί ζεηηθφ ζεκείν ε ίδξπζε θξαηηθήο επηρείξεζεο παξαγσγήο
αθφκα θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα. Δλψ φιε ε θξηηηθή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
εμάξηεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα απφ ην ληφπην θαη μέλν θεθάιαην, αλαγλσξίδεη φηη ε
πξνηεηλφκελε ιχζε είλαη ν κνλαδηθφο δξφκνο. Ζ εμήγεζε βξίζθεηαη ζην γεγνλφο ηεο αξπαθηηθήο
107

Τςοτςορόσ,Ενζργεια και ανάπτυξθ ςτθν μεταπολεμικι περίοδο/Θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ 1950-1992
ςελ.87,Κζντρο Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν,1995
108
Ν.Ραντελάκθσ,Ο εξθλεκτριςμόσ τθσ Ελλάδασ ςελ. 432,Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ,Ακινα 1991
109
Τςοτςορόσ,Ενζργεια και ανάπτυξθ ςτθν μεταπολεμικι περίοδο/Θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ 1950-1992
ςελ.87,Κζντρο Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν,1995
110
Γ.Φαράκοσ,Ρροβλιματα ενεργειακισ οικονομίασ και πολιτικισ τθσ Ελλάδασ ςελ.226-227,1964,Ρολιτικζσ και
λογοτεχνικζσ εκδόςεισ
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θαη πξφρεηξεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνπνιεκηθά θαη ζηελ έιιεηςε
θεθαιαίσλ. Ζ ηαθηηθή ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο είρε καηαηψζεη ηελ πνζνηηθή εθκεηάιιεπζε
ηνπ ιηγλίηε ζε κεγάιε θιίκαθα θαη θξαηνχζε ρακειά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηα
ειιεληθά αλζξαθσξπρεία κε θαζπζηεξεκέλεο ηερληθέο κεζφδνπο θαη πξσηφγνλν εμνπιηζκφ111.
Δπηζηξέθνληαο ζηα ησλ έξγσλ, κε ηνλ Α.Ν 1566/50,επηθπξψλεηαη ε ζχκβαζε ηεο θπβέξλεζεο
κε ηελ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ Δκπάζθν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Γ.Δ.Ζ. Ζ πξψηε
αλαιάκβαλε ηελ δηεχζπλζε θαηαζθεπήο ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ
νξγάλσζε ηεο ειεθηξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηελ δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ
πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν πξψην ελεξγεηαθφ πξφγξακκα θαηαξηίζηεθε απφ ην
Αλψηαην πκβνχιην Αλαζπγθξφηεζεο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ζρέδην Μάξζαι.
Παξάιιεια ην 1950 ε ακεξηθαληθή εηαηξεία PIERCE MANAGEMENT INC. επσκίζηεθε ηελ
δηεχζπλζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλάπηπμεο ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ. Έηζη ην πξψην
ελεξγεηαθφ πξφγξακκα πνπ εθηειέζηεθε θαηά ηα έηε 1950-55 πεξηειάκβαλε ηα έξγα:
1.Αηκνειεθηξηθφ ζηαζκφ Αιηβεξίνπ, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 80 ΜW(1953)
2.Τδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ Άγξαο, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο
40 ΜW(1954)
3.Τδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ Λάδσλνο, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 50 ΜW(1955)
4.Τδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ Λνχξνπ, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 50 ΜW(1954)
Παξάιιεια, θαηαζθεπάζηεθαλ γξακκέο κεηαθνξάο 150 kv,κήθνπο 1.125 ρικ. γηα ηελ
δηαζχλδεζε ησλ εξγνζηαζίσλ Αιηβεξίνπ-Λάδσλα-Άγξα112.
χκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Δκπάζθν, παξά ηηο ελ γέλεη δπζθνιίεο ζηελ ελεξγεηαθή
νηθνλνκία ηεο Διιάδαο (νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο δελ επαξθνχζαλ γηα ηηο απμαλφκελεο
αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ, ηεο πςειήο θνξνινγίαο, ηεο
αθξηβήο θαχζηκεο πξψηεο χιεο, ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε φπσο επίζεο θαη ησλ
δεκηψλ απφ ηνλ πφιεκν) ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έπξεπε λα γίλεη κέζσ ελφο
νινθιεξσκέλνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε εγρψξηεο πξψηεο χιεο,
ιηγλίηε θαη πδαηνπηψζεηο. Σν θαηαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα πξνέβιεπε ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ
δηθηχνπ κεηαθνξάο απνηεινχκελν απφ κηα γξακκή 150 kv κήθνπο 1.760 ρικ., απφ έλα πξσηεχνλ
ζχζηεκα δηαλνκήο 12 kv κήθνπο 1.800 ρικ., απφ έλα δεπηεξεχνλ ζχζηεκα δηαλνκήο 220-380v
ζπλνιηθνχ κήθνπο 7.300 ρικ. , απφ 25 ππνζηαζκνχο 150kv θαη απφ κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Σν πξφγξακκα θαζηέξσλε εζληθφ ζχζηεκα αλάπηπμεο
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ ζχλδεζε φισλ ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα
θέληξα θαηαλάισζεο θαη πξφθξηλε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ
ειεθηξηζκνχ.113.
Οη θπξηφηεξεο αξρέο πνπ δηαθξίλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή
θαη ηελ δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο κε ην εληαίν ειεθηξηθφ δίθηπν ζρεηίδνληαλ κε ηελ ζπγθέληξσζε
ηεο παξαγσγήο, ηελ δηαζχλδεζε θαη ηνλ δηαθνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ ειεθηξηθψλ παξαγσγηθψλ
κνλάδσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο .Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν
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επηηπγράλνληαλ, 1)ρακειφηεξν θφζηνο γηα ηελ κνλάδα ειεθηξελέξγεηαο, 2)ελνπνίεζε
παξαγσγήο, δήηεζεο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ θάζε θαηαλαισηηθήο πεξηνρήο ζηηο
δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο. Απφ ην ίδην θέληξν παξαγσγήο κπνξνχζαλ λα ηξνθνδνηνχληαη
ελεξγεηαθά πεξηζζφηεξα θέληξα θαηαλάισζεο114.
ην πξφγξακκα εμαζθαιίδνληαλ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθήο
ηζρχνο 343.000 kw,απφ ηηο νπνίεο νη 275.000 kw αλαινγνχζαλ ζε πδξνειεθηξηθά έξγα θαη νη
68.000 kw ζε ζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο 115 . ην ζεξκνειεθηξηθφ εξγνζηάζην Αιηβεξίνπ
αλαβαζκηδφηαλ ε αμηνπνίεζε ιηγλίηε. Με ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απμήζεθε ε
ηζρχο ηνπ ζεξκηθνχ εξγνζηαζίνπ ηνπ Αιηβεξίνπ απφ 68.000 kw ζε 80.000 kw.
ην πεδίν ηεο ειεθηξηθήο εθκεηάιιεπζεο, έρνπκε ζην Αιηβέξη ηνλ πξψην κεγάιν
ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ ηεο ρψξαο, κε ηζρχ 80 MW(2 κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ησλ 40 MW
θαζψο θαη κνλάδα θαζαξηζκνχ ηνπ ιηγλίηε). Γεληθφο εξγνιάβνο ήηαλ ε ακεξηθάληθε εηαηξεία
Burns and Roe inc. πνπ εθηειεί ην έξγν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Foundation company. ηνλ
ζηαζκφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ εγθαηαζηάζεηο, επηζθεπέο νδψλ ελψ ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηηο
θαηαζθεπέο γηα ηελ θπθινθνξία ζαιάζζηνπ χδαηνο, ςχμεσο θαη ηελ δεκηνπξγία ζπλνηθηζκνχ γηα
ην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ο ζηαζκφο απνηειείηαη απφ 2 αηκνζηξνβηινγελλήηξηεο
κε ηελ θάζε κηα ζπλδεφκελε κε 2 ιέβεηεο πςειήο πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθή
θαχζηκε χιε, ηνλ επηηφπηα εμνξπζζφκελν ιηγλίηε. Τπνινγίδεηαη φηη απαηηνχληαη 750.000116
ηόλνη θαζαξνχ ιηγλίηε εηεζίσο γηα ηελ πιήξε απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ζ
ειεθηξηθή ελέξγεηα παξαγφηαλ κε ηάζε 15.000 βφιη, πνπ κέζσ 2 κεηαζρεκαηηζηψλ έθηαλε ζε
απφδνζε ηηο 150.000 βφιη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο 150 kv117.
ην πεδίν ηεο ιηγληηηθήο εθκεηάιιεπζεο, πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία 2 ιηγληησξπρείσλ
ζπλνιηθήο παξαγσγήο 2.000 θαζαξψλ ηφλσλ εκεξεζίσο ζην Αιηβέξη. Ζ Pierce Management
αλέιαβε ηνλ ξφιν ηεο ζχληαμεο κειέηεο, επίβιεςεο ηεο θαηαζθεπήο, εθινγήο θαη εγθαηάζηαζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη νξγάλσζεο. Δθηειέζηεθαλ νη αλαγθαίεο θηεκαηνγξαθήζεηο θαη
απνηππψζεηο ηεο πεξηνρήο. ηελ γεξκαληθή εηαηξεία Philipp Holzmann A.G. αλαηέζεθε ε
αλφξπμε ησλ θξεάησλ θαη ε δηάλνημε ησλ ζηνψλ. πλεξγάηεο είλαη ε ειιεληθή ηερληθή εηαηξεία
ΓΟΜΗΚΖ. εκαζία εδψ έρεη θαη ην γεγνλφο φηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1951 ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
θαζνξίζηεθε θαη ε θαηαβνιή πξνζσξηλήο απνδεκίσζεο απφ ηελ Γ.Δ.Ζ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ γηα
ηελ δεκηνπξγία ησλ ιηγληησξπρείσλ πξνβιεπφηαλ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε κεηαιιεπηηθψλ
παξαρσξήζεσλ, ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ππφ εθθαζάξηζε Αλσλχκνπ Δηαηξείαο
Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ. Ζ ζπζζψξεπζε ιηγλίηε θαηά ην 1952 αλεξρφηαλ ζε 23.440 ηφλνπο.
ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ έηνπο ζπλερίζηεθαλ νη γεσηξήζεηο πξνο ην ΒΑ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ησλ
ιηγληησξπρείσλ κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ έθηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ
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θνηηάζκαηνο. Σν νηθνλνκηθφ έηνο 1951-1952 ,ε Pierce Management ζπλέρηζε ηηο εξγαζίεο γηα
ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ ιηγληησξπρείσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο. Παξάιιεια,
νξγάλσζε ηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. ηελ ιήμε ηεο ρξνληάο, ε θαηαζθεπή
ησλ πεξηζζφηεξσλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ είρε νινθιεξσζεί. Δλδεηθηηθφ ησλ έξγσλ θαη ηεο
δπζθνιίαο ησλ εξγαηψλ ζε απηά, ε αλφξπμε ηνπ θχξηνπ θξέαηνο ζε βάζνο 79,50 κέηξσλ απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. ην ιηγληησξπρείν λν2,ε αλφξπμε ησλ θεθιηκέλσλ ζηνψλ έθηαζε ηα 200
κέηξα ζε βάζνο θαη ε αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο ηα 90 κέηξα ζε κήθνο.118
ηηο εθζέζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ119. ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ
παξνπζηάδνληαλ κεγάιεο δπζθνιίεο. Οη ιφγνη είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θχζε ησλ πεηξσκάησλ,
ηελ δηάζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηα θαηξνζθνπηθά απνηειέζκαηα απφ πξνεγνχκελεο
αξπαθηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Υάξε ζ‟απηέο, κεγάιν ηκήκα ηνπ απνζέκαηνο είρε θαηαζηξαθεί
αθήλνληαο ζπληεξνχκελεο ππξθαγηέο ζε ζεκεία φπνπ ε αλάκεημε αξγηιίνπ θαη ιηγλίηε
επλννχζαλ απηναλαθιέμεηο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηγληησξπρείνπ απνηππψλνληαη θαηά
ην νηθνλνκηθφ έηνο 1953-4.Ζ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε απφ ην ιηγληησξπρείν
Αιηβεξίνπ άξρηζε θαηά ηνλ Ηνχλην ηνπ 1953.Ζ πψιεζε ηνπ ζην Αηκνειεθηξηθφ εξγνζηάζην
κέρξη ηηο 30/6/1954 αλήιζε ζε 383.499 ηφλνπο κε ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο 39.364.398,40. Απηφ
είρε σο ζπλέπεηα ν Α.Ζ. Αιηβεξίνπ λα παξάμεη ζπλνιηθά 308.135.000 θηινβαηφξεο κε θαζαξή
παξαγσγή 280.840.000120.Ζ ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζε ζρέζε
κε ηα πξνπνιεκηθά ρξφληα θαζνξίδεη θαη ηελ ξαγδαία εθβηνκεράληζε πνπ ζπληειείηαη .Έλα
ελδηαθέξνλ ζεκείν ησλ εθζέζεσλ αθνξά ηνλ βαζκφ κεραλνπνίεζεο121 ηνπ ιηγληησξπρείνπ .ηηο
εθζέζεηο ζεκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνζζείζα κεραλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαθνξά απφ ηα
κέησπα εμφξπμεο κε ειεθηξνθίλεηνπο ζπξκνχο πνπ θηλνχληαη ππνγείσο ζην δάπεδν κέρξη ηνλ
ππζκέλα ηνπ θξέαηνο αλειθχζεσο, φπνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε ηαηλίεο θαη αηκνθίλεηνπο
ζηδεξνδξνκηθνχο ζπξκνχο.
Σα επφκελα ρξφληα κέζα απφ ηηο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε παίξλνπκε ηα
ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο ιηγληηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ζ παξαγσγή ζπλερίδεηαη κε ακείσηνπο
ξπζκνχο ελψ ε νξγάλσζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πεξλάεη ην 1955 ζε ειιεληθά
ρέξηα. Σν 1954-55 ε παξαγσγή αλήιζε ζε 498.458 ηφλλνπο(557.182 αθαζάξηζηνο) θαη ην 195556 ζε 411.576(480.787 αθαζ.)122.Ο ιφγνο ηεο κείσζεο ηεο είλαη φηη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο
1954-55 ην 38% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο πξνεξρφηαλ απφ ππαίζξηα εμφξπμε .εκεηψλεηαη φηη
ε εμφξπμε ππαίζξησλ θνηηαζκάησλ είλαη ζεκαληηθά επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε απφ ηελ ππφγεηα
.ηνλ αηκνειεθηξηθφ ζηαζκφ Αιηβεξίνπ παξαδφζεθαλ 406.332 ηφλλνη θαζαξνχ ιηγλίηε θαη
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4.240 αθαζάξηζηνπ ζε ηδηψηεο κε απνηέιεζκα ν Α.Ζ. Αιηβεξίνπ λα έρεη θαζαξή παξαγσγή
256.508.800 ΧΥΒ.Ζ πψιεζε ηνπ θαζαξνχ ιηγλίηε γηα ηελ ρξνληά 1955-56 απέθεξε ζπλνιηθέο
εηζπξάμεηο 63.618.220,50 δξαρκψλ απφ ηα νπνία ηα 63.000.830,50 αθνξνχζαλ ηελ ειεθηξηθή
εθκεηάιιεπζε 123 . Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ζπληειέζηεθε απφ ην θξάηνο θαη απφ ηα
δηαζέζηκα ηεο Γ.Δ.Ζ..

6.Ο βαζηιηάο Παύινο θαη ν δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο ζηα εγθαίληα ηνπ πξώηνπ ΑΖ ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ 1953
(θσηνγξαθηθό αξρείν Burns and Roe)

Ο εμειεθηξηζκφο ηεο ρψξαο κέζσ ησλ πφξσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ
νηθνλνκία .Σν πξψην ελεξγεηαθφ πξφγξακκα έθηαζε ζηελ πιήξε απφδνζε ησλ αξρηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ην 1957 θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο πδξαπιηθφηεηαο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο 124.Μηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο παξαγσγήο ιηγλίηε θαη ηεο
απφδνζεο απφ ηνλ Α.Ζ. έρνπκε ζηνλ πίλαθα:
Πίλαθαο 5- Παξαγωγή ιηγλίηε 1953-1958
Ληγληησξπρείν Αιηβέξη
1953-4
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Παξαγσγή(ΣΝ)
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1954-5
1955-6
1956-7
1957-8

557.182
480.787
638.915
772.235

256.508.800
485.000.000
491.000.000

Πεγή Ιζηνξηθό αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο

Γ2.Δξγαηηθό Γπλακηθό
Με ην ζρέδην αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο βάζεη ηνπ ζρεδίνπ Μαξζαι δεκηνπξγείηαη ε ΓΔΖ ε
νπνία απνξξνθά ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ κε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα λα
ηξνθνδνηήζεη ηελ πξψηε ζηελ Διιάδα κνλάδα αηκνειεθηξηθήο παξαγσγήο ζηπλ Κάξαβν
Αιηβεξίνπ. Οη πξψηνη 200 πεξίπνπ ιηγληησξχρνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηελ επηρείξεζε είλαη νη
εξγαδφκελνη κε καθξά εκπεηξία ζηελ Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ.ην έγγξαθν απφ ην
ηζηνξηθφ αξρείν ηεο ΓΔΖ 125 ,πνπ πξναλαθέξακε ζην γ θεθάιαην θαη επαλαιακβάλνπκε ζην
θεθάιαην γηα ιφγνπο ζπλνρήο ηεο εξγαζίαο, δηαπηζηψλνπκε πσο εθ ησλ 21 ππαιιήισλ , νη 10
απνηεινχλ ην πξνζσπηθφ γξαθείσλ (ινγηζηήξην,ηακείν, απνζήθε) θαη νη ππφινηπνη 11 είλαη
επηζηάηεο ζε ππφγεηεο εξγαζίεο, πξντζηάκελνη ζπλεξγείσλ θαη έκκηζζνη ηερλίηεο. Όινη είλαη
θάηνηθνη Αιηβεξίνπ ή Αγίνπ Λνπθά, έρνπλ καθξνρξφληα ππεξεζία ζηελ εηαηξεία θαη είλαη
εκπεηξφηαηνη. Παξφκνηνη φξνη επαγγεικαηηθνχ θαη ςπρηθνχ ζπλδέζκνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο
ηελ εξγαζία ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο 177 εκεξνκίζζηνπο εξγαηνηερλίηεο ησλ
αλζξαθσξπρείσλ. ην έγγξαθν θαίλεηαη φηη φινη νη ιηγληησξχρνη είλαη θάηνηθνη Αγίνπ Λνπθά.
Γαβαιά θαη Αγίνπ Ησάλλε κε κεγάιε κεηαιιεπηηθή παξάδνζε θαη εκπεηξία.
χκθσλα κε ην ελεκεξσηηθφ βηβιίν ηεο ΓΔΖ ην 1955 126 , δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ
ιηγληησξπρείνπ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ, απαζρνινχληαη 1300 πεξίπνπ εξγάηεο. Απφ
απηνχο νη 900 εξγάδνληαη ζην βάζνο ηεο γεο θαη νη ππφινηπνη ζηελ επηθάλεηα. Απφ ηνπο 900, νη
400 είλαη εηδηθεπκέλνη θαη απφ απηνχο 250 κε ππεξεζία ζην ιηγληησξπρείν πεξί ηα δέθα ρξφληα,
ελψ νη ππφινηπνη κε ππεξεζία απφ πεληαεηία θαη θάησ. Όπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ε
εηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο δελ είλαη κεγάιε. Οη πεξηζζφηεξνη
ερνπλ δηπιή εξγαζηαθή ηδηφηεηα ,είλαη εξγάηεο θαη αγξφηεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ γχξσ
πεξηνρή θαη νη νπνίνη δνπιεχνπλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο, παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπ
ιηγληησξπρείνπ, ζηηο επνρέο ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ. Μάιηζηα απνθαινχληαη ζηα πξψηα
ρξφληα “εξγαηναγξφηεο”.
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ, Αρχείο Α.Καρατηά,ζγγραφο 1963/8-10-1951
Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ,ζντυπο ΔΕΘ, Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, Ακιναι, Αφγουςτοσ 1955,ςελ 46
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ηα πεπξαγκέλα ηεο δεθαεηίαο 1954-64127 ηνλίδεηαη πσο ην ιηγληησξπρείν έπξεπε λα ππεξβεί
δπζκελείο παξάγνληεο γηα λα θηάζεη ζην κέγηζην ηεο απφδνζεο ηνπ. Μεηαμχ άιισλ
ππνγξακκίδεηαη σο δπζκελήο παξάγνληαο ην γεγνλφο φηη, ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ
ιηγληησξπρείνπ πξνεξρφηαλ θαηά θχξην ιφγν απφ αγξφηεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη δελ ήηαλ
εμνηθεησκέλνη κε ηα κέζα θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο λέαο εθκεηαιιεχζεσο. Δίλαη δεδνκέλε βέβαηα ε
κεηαιιεπηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά 200 εξγαδφκελνπο νη νπνίνη δνχιεπαλ ζηελ
Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ πνπ ζε ζπλδπζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ λενεηζειζφλησλ
ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε παξαγσγηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ ζηα επφκελα ρξφληα. ηελ ίδηα
έθζεζε, άιισζηε, ηνλίδεηαη ε χπαξμε πεπεηξακέλσλ κέζσλ ζηειερψλ ηεο ππφγεηαο
εθκεηαιιεχζεσο, ρεηξηζκνχ θαη ζπληεξήζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη επάξηζκνη έκπεηξνη
εξγάηεο νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηνλ πχξελα πξννδεπηηθήο εθπαηδεχζεσο ησλ πνιπάξηζκσλ κε
εηδηθεπκέλσλ ζπλαδέιθσλ ησλ.
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληησξπρείσλ, καο ελεκεξψλνπλ γηα
ηελ θαηάζηαζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ κηζζνδνζία ηνπο. Ζ
γεληθή εηθφλα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ(1953-1958) ζπκίδεη αξθεηά ηηο πξνπνιεκηθέο ζπλζήθεο,
θαζψο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο παξακέλνπλ εμαηξεηηθά ζθιεξέο θαη επίπνλεο 128 ελψ ζηελ
κηζζνδνζία ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ ειαθξψο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960.Δλδηαθέξνλ
ζεκείν γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ background ησλ ιηγληησξχρσλ, ν
ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλέγεξζε ζπλνηθηζκνχ γηα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ απνηεινχκελν απφ 220
θαηνηθίεο ην 1951.Ο ζηφρνο ηεο Γ.Δ.Ζ ήηαλ λα απνθνπνχλ νη εξγάηεο απφ ηηο αγξνηηθέο ηνπο
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά, Τα πεπραγμζνα τθσ Α δεκαετίασ λειτουργίασ και εκμεταλλεφςεωσ του
λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου υπό Ελλινων τεχνικϊν(10 Μαίου 1954-10 Μαίου 1964),ΔΕΘ,διεφκυνςθσ
λιγνιτωρυχείων
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά, Τα πεπραγμζνα τθσ Α δεκαετίασ λειτουργίασ και εκμεταλλεφςεωσ του
λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου υπό Ελλινων τεχνικϊν τθσ ΔΕΘ (10 Μαίου 1954-10 Μαίου 1964),ΔΕΘ διεφκυνςθσ
λιγνιτωρυχείων
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H μαρτυρία του λιγνιτωρφχου ςτο Αλιβζρι επιβεβαιϊνει τισ δυςμενείσ, οφτωσ ι άλλωσ, ςυνκικεσ εργαςίασ ςε
βάκοσ 150-200 μζτρων κάτω από τθ γθ παρά τα όποια μζτρα αςφάλειασ λαμβάνονταν από τθν εταιρεία ςτο
πρϊτο ςφγχρονο υπόγειο μεταλλείο ςτθ χϊρα.
“Ιταν ακόμα ςκοτεινά όταν θ ϋϋκλοφβαϋϋ ξεκίναγε από το χωριό. Στουσ πάγκουσ αγουροξυπνθμζνα πρόςωπα
,φτάναμε ςτο Ρρινιά. Τα ροφχα που αλλάηαμε τα κρεμάμε ςε κάτι τςιγκζλια και με μια αλυςίδα τ’ ανεβάηουμε
ψθλά ςτο ταβάνι. Φςτερα δίνεισ το νοφμερο ςου και παίρνεισ τθ λάμπα μπαταρίασ. Λάμπα και κράνοσ, χωρίσ αυτά
δεν τθ βγάηεισ ηωντανόσ. Στα γριγορα ζνα τελευταίο τςιγάρο και γραμμι ςτο ϋϋφανάριϋϋ που κα ςε κατεβάςει 200
μζτρα ςτα ςπλάχνα τθσ γθσ. Ζνα πθχτό και βρϊμικο ρεφμα αζρα ςε τυλίγει. Ζχουν πζςει οι μπαταρίεσ τθσ
νυχτερινισ βάρδιασ…Τϊρα, ανά δυο ι τρεισ ,περπατάμε για το πόςτο μασ. Θ ηζςτθ είναι αφόρθτθ. Ο αζρασ
μπαίνει βακιά ςτα λαγοφμια και ςιγοκαίει το κάρβουνο. Σε μερικά πόςτα θ ηζςτθ ξεπερνά τουσ 50 βακμοφσ. Δφο
ϊρεσ δουλειά και μετά μιςι ϊρα ςε πιο δροςερό μζροσ ,να αδειάςεισ τον ιδρϊτα που ‘χει γεμίςει τισ μπότεσ ,να
ρίξεισ λίγο νερό ςτο πρόςωπο ,να ξαποςτάςεισ…Το φανάρι ανεβαίνει ςτθ επιφάνεια. Τα πρόςωπα κατάμαυρα από
τθν καρβουνόςκονθ τραβοφν να ξεκρεμάςουν τα ροφχα από το τςιγκζλι να παραδϊςουν τθ λάμπα να πάρουν τον
αρικμό, ζνδειξθ ότι βγικαν κι αυτι τθ φορά ηωντανοί!”,ανζκδοτθ εργαςία Γ.Κατςαμάγκου,μεταλλειολόγου
μθχανικοφ
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εξγαζίεο θαη λα δηακνξθσζεί ε ζπλείδεζε ηνπ βηνκεραληθνχ εξγάηε 129 .Δίλαη γλσζηφ φηη ε
κεγαιχηεξε ηάμε εξγαδνκέλσλ ,φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ιεμηαξρηθέο απνγξαθέο 1930-1940-1950
ηνπ Γήκνπ Αιηβεξίνπ, απαζρνινχληαλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.Ζ δεκηνπξγία ηεο Γ.Δ.Ζ. κεηαθέξεη
πξνζσπηθφ απφ ηα γχξσ ρσξηά ζηα ιηγληησξπρεία θαη ζηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ.
Λφγσ ηεο αξπαθηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνπνιεκηθψλ ρξφλσλ ,ζηηο εθζέζεηο ζεκεηψλεηαη ε
αλάγθε εθθαζάξηζεο ησλ παιηψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ελέρεη θίλδπλν ππξθαγηψλ. Λφγσ απηψλ
ησλ ζπλζεθψλ αιιά θαη ηνπ απαηηνχκελνπ φγθνπ δνπιεηάο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εκεξήζηα
ηξνθνδφηεζε ελφο αηκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, ε ίδηα ε Γ.Δ.Ζ δειψλεη φηη νη φξνη εξγαζίαο είλαη
ζθιεξνί. Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιηγληηηθήο
εθκεηάιιεπζεο είρε ζπληειεζηεί θαηά ην 1953 κε επηηπρία κε ην πξνζσπηθφ λα δίλεη δείγκαηα
κεγάιεο ηθαλφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε πεξίπινθσλ θαη αλαπφθεπθησλ θαηαζηάζεσλ ζ‟έλαλ
Α.Ζ...Παξ‟φια απηά πνιιέο θνξέο ε δηεχζπλζε ζρνιηάδεη απεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο
δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηα κέζα θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο λέαο εθκεηάιιεπζεο. Σν πξνζσπηθφ
αξηζκνχζε 1479 αλζξψπνπο απφ ηνπο νπνίνπο 1144 ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη 335 ζηελ αλάπηπμε.
Ζ απφδνζε ηνπ εξγάηε ζε ζπλζήθεο 8ψξνπ νξίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηα
νηθνλνκηθά έηε 1954-5,1955-6
Πίλαθαο 6-Απόδνζε εξγάηε(8ώξν) ζην ιηγληηωξπρείν Αιηβεξίνπ 1954-1956
Δίδνο εξγαζίαο
Τπαίζξηα εμφξπμε
Τπφγεηα εμφξπμε
Καηά εξγάηε νξπρείνπ

1954-1955
6.1 ηλ
2.1 ηλ
1.6 ηλ

1955-1956
6.4 ηλ
2.3 ηλ
1.8 ηλ

Πεγή Ιζηνξηθό αξρείν ΓΔΗ

Ζ ζπληεινχκελε πξνζπάζεηα εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο
ηνπ ιηγληησξπρείνπ ήηαλ έλα ζηαζεξφ κνηίβν. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηεχζπλζεο ήηαλ λα
δηακνξθψζεη ηελ ςπρνινγία ηνπ βηνκεραληθνχ εξγάηε ζηνπο εξγαδφκελνπο. εκεηψλεηαη φηη ην
πξνζσπηθφ θαηνηθνχζε κφληκα ζε απνκαθξπζκέλα ηνπ ιηγληησξπρείνπ ρσξηά εμαθνινπζψληαο
λα ζεσξεί εθάκηιιεο ζεκαζίαο ηελ απαζρφιεζε κε ηελ θαιιηέξγεηα κηθξψλ γεσξγηθψλ θιήξσλ
θαη έηζη απνπζίαδε ζπρλά απφ ηελ εξγαζία. Ζ αλέγεξζε ηνπ ζπλνηθηζκνχ θαηά ην 1954 δελ είρε
εγθξηζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, ελψ ε Γ.Δ.Ζ ην ζεσξνχζε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ νξγάλσζε
θαη ηελ λννηξνπία ελφο έκπεηξνπ θαη κφληκνπ δπλακηθνχ.Σα ζηνηρεία απηά καξηπξνχληαη ζηελ
έθζεζε130 ηεο ΓΔΖ γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 1952-1953 φπνπ ε πξνζέιεπζε
ησλ εξγαηψλ ζηελ εξγαζία δελ ήηαλ θαλνληθή αιιά δηαθφπηνηαλ είηε απφ ηελ θαθνθαηξία είηε
απφ ηελ απφζηαζε πνπ έπξεπε λα δηαλχζνπλ απφ ηηο νηθίεο ηνπο σο ην ιηγληησξπρείν είηε ιφγσ
129

Λςτορικό Αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ,Βιβλιοκικθ, ΔΕΘ,Ζκκεςισ πεπραγμζνων 1955 ςελ. 103
Λςτορικό Αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ,Α7 Σ2 Υ23 Φ3,ζκκεςισ ,Αντιπροςωπευτικι ςυνζλευςθ ΔΕΘ επί των
πεπραγμζνων για το οικονομικό ζτοσ 1952-3,ςελ. 10
130
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απαζρφιεζεο ησλ εξγαηψλ ζηα θηήκαηα ηνπο θαηά ηηο επνρέο ησλ δηάθνξσλ γεσξγηθψλ
εξγαζηψλ .Γεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία ζηα ιηγληησξπρεία γηλφηαλ θαηά νκάδεο( ν θάζε εξγάηεο ηεο
νκάδαο εθηεινχζε κηα νξηζκέλε εξγαζία) ε απνπζία ελφο εξγάηε ζεκαηνδνηνχζε ηελ κείσζε
ηεο απφδνζεο ηνπ ιηγληησξπρείνπ πνπ δελ κπνξνχζε λα θηάζεη ζηα αλακελφκελα επίπεδα
παξαγσγήο.Έηζη ε πξφηαζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε έθζεζε, είλαη φηη κφλν δηα ηεο αλέγεξζεο
εξγαηηθνχ ζπλνηθηζκνχ φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη εξγάηεο ησλ νξπρείσλ θαη ζα έρνπλ σο
κνλαδηθή απαζρφιεζε ηελ εξγαζία ζηα ιηγληησξπρεία ζα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ ηνλ
ππξήλα ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ .Μ‟απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξμεη θαη επαξθήο αξηζκφο
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
ηηο εξγαηηθέο ζρέζεηο ησλ πξψησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο, θαηαγξάθεηαη φηη δελ ζεκεηψζεθε
θακία δηαθνπή ιφγσ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ. Παξάιιεια ην πξφγξακκα αζθαιείαο θαη
βηνκεραληθήο πγηεηλήο αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά θαηά ην 1954.Οη επηζεσξήζεηο ησλ έξγσλ απφ
φξγαλα ηεο ΓΔΖ εληάζεθαλ. Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε
ζηφρν ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Απνηέιεζκα ήηαλ φηη ν ζπληειεζηήο ζπρλφηεηαο αηπρεκάησλ
έπεζε απφ ην 88,9(1952-3) ζην 69(1953-4) θαη ν ζπληειεζηήο ζπρλφηεηαο αηπρεκάησλ απφ 0,7
ζην 0,56. Καηά ην 1958,ζηελ παξερφκελε επηθνπξηθή αζθάιηζε, έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο κε ηελ
αχμεζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αζθαιίζηξνπ απφ ηελ επηρείξεζε αιιά θαη κε ηελ ζπκκεηνρή
ζ‟απηφ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ληγληησξπρείνπ ιάκβαλε ηεηξαεηή αζθάιηζε ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλαπεξίαο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα αζθαινχο
εξγαζίαο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ θαη πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ζπλερίζηεθε εθηελψο φιν ην δηάζηεκα.
ε ζπλάξηεζε κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο ε ακνηβή ησλ ιηγληησξχρσλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή.
εκεηψλεηαη φηη ε ακνηβή είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ιηγλίηε αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ
εκεξνκηζζίσλ ζε άιια ιηγληησξπρεία. Κη αλ ζέινπκε λα θνηηάμνπκε ην επξχηεξν πεδίν ζην
επίπεδν ηεο βηνκεραλίαο θαηαιαβαίλνπκε φηη ν θαλφλαο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ φηη ε
αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ζα έπξεπε λα ζπκβαδίδεη κε (θαη ζίγνπξα
λα κελ ππεξβαίλεη) ηελ δηαθαηλφκελε ηάζε αχμεζεο ηνπ νλνκαζηηθνχ εζληθνχ πξντφληνο αλά
απαζρνινχκελν.131
Με άιια ιφγηα, φινη νη κηζζνί ζα έπξεπε λα παξαθνινπζνχλ ηελ ηάζε αχμεζεο ηεο κέζεο
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ πξφζεζή ηνπ θξάηνπο δελ ήηαλ ε ζπκπίεζε
ησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Κάηη ηέηνην δελ πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία: νη απνδνρέο
ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηίαο 53-73. Ζ θηινζνθία ηνπ θαζεζηψηνο
ζην δήηεκα ησλ κηζζψλ ήηαλ βαζηά παηεξλαιηζηηθή. Θεσξνχζε φηη ήηαλ ππνρξέσζή ηνπ λα
πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθέο βειηηψζεηο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπέκελε φκσο ζε
έλα πξάγκα: ην βαζκφ ηεο βειηίσζεο ζα ηνλ θαζφξηδε ην ίδην132.
Ζ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ 1956-63 ήηαλ «ζθηρηή». χκθσλα κε ηηο ειιηπείο
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε, νη απμήζεηο ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαηψλ ζηε βηνκεραλία ήηαλ (κε
131

ΚΕΡΕ (1976), Ζκκεςθ Ομάδασ Εργαςίασ για το Ρρόγραμμα Αναπτφξεωσ 1976-80, ς.83
Χ.Λορδάνογλου,Θ Ελλθνικι Οικονομία ςτθν Ρερίοδο 1950-73 ςελ. 31: Ανάπτυξθ, Στακερότθτα και «Ρεικαρχία»,
ανζκδοτθ εργαςία
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εμαίξεζε ην 1962) ρακειφηεξεο απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.133Παξά ην γεγνλφο απηφ,
κείσζε πξαγκαηηθνχ εκεξνκηζζίνπ ζεκεηψζεθε κφλν ην 1959. Όιεο ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ηεο
πεξηφδνπ 1956-63, ε αχμεζε ησλ νλνκαζηηθψλ απνδνρψλ ππεξέβαηλε ηελ άλνδν ηνπ ηηκαξίζκνπ.
Βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κηζζσηψλ ππήξμε. Γελ ήηαλ φκσο ηφζν κεγάιε φζν
επέηξεπε ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 134 .εκαληηθέο δηαθνξέο ππήξμαλ,σο πξνο ηελ
εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, απφ ηηο θπβεξλήζεηο Κέληξνπ πνπ αθνινχζεζαλ. Οη θπβεξλήζεηο ηεο
πεξηφδνπ 1963-67 έηεηλαλ λα επλννχλ απμήζεηο απνδνρψλ πεξίπνπ ίζεο κε ηηο δηαθαηλφκελεο
ηάζεηο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1964 κε 1968
(πεξηιακβαλνκέλσλ, δειαδή, θαη ησλ δπν πξψησλ εηψλ ηεο δηθηαηνξίαο), ν κέζνο πξαγκαηηθφο
κηζζφο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απμήζεθε φζν θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Δηδηθά
ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαηψλ ζηε βηνκεραλία, απμήζεθαλ, ζην δηάζηεκα 1963-67, κε ξπζκνχο
ειαθξά πςειφηεξνπο απφ απηνχο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε απνηέιεζκα κηα κηθξή άλνδν ηνπ
κεξηδίνπ ηεο εξγαζίαο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Γεδνκέλνπ φηη νη
ξπζκνί αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ πςεινί, νη παξαπάλσ απμήζεηο ηζνδπλακνχζαλ κε
πνιχ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ135.
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηηο 30/6/1951 ε κηζζνδνζία ηνπ
ειιεληθνχ πξνζσπηθνχ ζε επίπεδν ζηειερψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ελφο θαηψηαηνπ θαη αλψηαηνπ
νξίνπ κεληαίσο αλά θαηεγνξία. Οη κηζζνί απνηεινχλ κηα εηθφλα ηεο ζηηγκήο θαζψο αθνξνχλ
κεγέζε κηαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κε ζπλερείο ππνηηκήζεηο.
Πίλαθαο 7-Μηζζνινγηθή θαηάζηαζε ζηειερώλ 1951
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
Μεραληθνί(θαη‟αλψηαην νξην)
Βνεζνί κεραληθνί
Λνηπνί δηνηθεηηθνί θαη νηθνλνκηθνί ππάιιεινη

ΜΗΘΟ(Γξρ.)
4.000
3.500
3.000

Πεγή Ιζηνξηθό αξρείν ΓΔΗ

ηνλ απνινγηζκφ ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ησλ ιηγληησξπρείσλ(1954-1964) παξαθνινπζνχκε ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο
εξγαδφκελνπο.
Πίλαθαο 8-πγθξηηηθόο πίλαθαο γηα ηελ κέζε απόδνζε αλα είδνο εξγαζίαο(8ώξν136)
133

Ηολϊτασ (1964), op. cit. ςελ. 169.
Χ.Λορδάνογλου,Θ Ελλθνικι Οικονομία ςτθν Ρερίοδο 1950-73 ςελ.33: Ανάπτυξθ, Στακερότθτα και «Ρεικαρχία»,
ανζκδοτθ εργαςία
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Χ.Λορδάνογλου,Θ Ελλθνικι Οικονομία ςτθν Ρερίοδο 1950-73 ςελ. 33: Ανάπτυξθ, Στακερότθτα και «Ρεικαρχία»,
ανζκδοτθ εργαςία
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Από τισ 10 το βράδυ μζχρι τισ 6 το πρωΐ,από τισ 6 το πρωΐ μζχρι τισ 2 το μεςθμζρι και από τισ 2 το μεςθμζρι
μζχρι τισ 8 το βράδυ
134
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Μέζε απφδνζε αλα εξγάηε
Δξγάηεο κεηψπνπ
Δξγάηεο ζηελ ππφγεηα εμφξπμε
Δξγάηεο νξπρείνπ

1954
6.1 ηλ
2.1 ηλ
1.6 ηλ

1963
9.2
3.4
2.9

Πεγή Ιζηνξηθό αξρείν ΓΔΗ

ηα εκεξνκίζζηα νη ζπληεινχκελεο αιιαγέο αθνξνχζαλ ηνπο κπαδαδφξνπο,ηνπο κηλαδφξνπο
θαη ηνπο ηερλίηεο. Σν βαζηθφ εκεξνκίζζην ηνπ κπαδαδφξνπ απφ 44 δξρ θαηά ην 1954 έθηαζε ηηο
72 ην 1963,ηνπ κηλαδφξνπ απφ 56 ηηο 84 δξαρκέο θαη ηνπ ηερλίηε απφ 70 ζηηο 104 δξαρκέο. ηελ
απνινγηζηηθή έθζεζε, ε ΓΔΖ επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη αχμεζε ησλ απνδνρψλ θαηά πνζνζηά
θπκαηλφκελα ηεο ηάμεο ηνπ 70% θαη 100% αλ ζπλππνινγηζηεί ζηελ εμίζσζε ε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα θαη ην θφζηνο ηνπ
ιηγλίηε 137 . Όκσο ,γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία νη απμήζεηο απηέο αθνξνχλ κηθξέο αιιαγέο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ιηγληησξχρσλ.

Γ3.Ζ Δπηρείξεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960
Ζ παξαγσγή ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ αλήιζε ην 1960 ζε 768.465 ηφλλνπο αθαζάξηζηνπ
ιηγλίηε έλαληη 801.141 ηφλλσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Ζ κηθξή κείσζε νθεηιφηαλ ζην
γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο πξνήιζε απφ ππφγεηα εμφξπμε, ελψ θαηά ην 1959 είραλ
παξαρζεί θαη 94.393 ηφλλνη απφ ηελ ππαίζξηα εμφξπμε. Σν 1960 παξαδφζεθαλ ζηνλ Α.Ζ.
Αιηβεξίνπ 657.731 ηφλλνη θαζαξηζκέλνπ ιηγλίηε θαη πνπιήζεθαλ ζε ηδηψηεο θαη κηζζσηνχο ηνπ
Ληγληησξπρείνπ 6.302138.
Μέζα απφ ηνλ πίλαθα 9 κπνξνχκε λα δνχκε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ηνπ
ιηγληησξπρείνπ ,ηηο πσιήζεηο ζηνλ Α.Ζ. θαη ζε ηξίηνπο αιιά θαη ην κέζν εηήζην θφζηνο
παξαγσγήο πνπ έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε απμνκεηψζεηο ζε κηζζνχο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ
1960139.
Πίλαθαο 9- Παξαγωγή ιηγλίηε, πώιεζε ΑΗ θαη θόζηνο ιηγλίηε 1960-1967
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά,Ρεπραγμζνα τθσ Α’ δεκαετίασ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του
λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου υπό Ελλινων τεχνικϊν(1954-1964),ΔΕΘ, διεφκυνςθσ λιγνιτωρυχείων
138
Λςτορικό αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ,Α1 Σ68 Υ7 Φ5 ,ΔΕΘ 1957-1962 ςελ.37-8
139
Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά,Ρεπραγμζνα τθσ Α δεκαετίασ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του
λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου υπό Ελλινων τεχνικϊν,ΔΕΘ διεφκυνςθσ λιγνιτωρυχείων και
απολογιςμοί,1960,1962,1963,1964,1965,1966,1967 ΔΕΘ από Λςτορικό Αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ,Βιβλιοκικθ,ΔΕΘ
ζκκεςισ πεπραγμζνων
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ΔΣΟ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΣΟΝΝΟΤ

ΠΧΛΖΖ
Δ
ΑΖ ΠΧΛΖΖ
ΣΡΗΣΟΤ

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

768.465
741.505
721.517
829.888*
781.510
677.580
608.576
616.917

657.731
616.300
605.300
720.844
686.117
588.982
531.538
539.014

6.302
6.229
7.760
8.196
9.295
8.293
6.301
5.847

Μ.ΚΟΣΟ
Δ
ΑΚΑΘΑΡΗΣΟΤ
ΛΗΓΝΗΣΖ(ΓΡΥ)
94,3
136,06
152,17
135,05
150,82
200,63
271,60

Μ.ΚΟΣΟ
ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΟΤ
ΛΗΓΝΗΣΖ
109,60
114,20
129,72
152,86
171,40
228,69
307,52
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Σν 1963 ην ιηγληησξπρείν έθηαζε ζην κέγηζην ηεο εηήζηαο παξαγσγήο θαηά ηελ δεθαεηία ηεο
ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα .Οη ζπλζήθεο ηεο
ππφγεηαο εθκεηάιιεπζεο βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά, επεηδή ε εμφξπμε ιηγλίηε εθηεινχληαλ πιένλ
ζε επίπεδα εληφο ησλ νπνίσλ δελ ππήξραλ ζηνέο παιηάο εθκεηάιιεπζεο θαη νη εξγαζίεο δελ
εκπνδίδνληαλ απφ ζνβαξά πεξηζηαηηθά απηαλάθιεμεο ηνπ ιηγλίηε. Σελ ρξνληά απηή
ζπλερίζηεθαλ νη εξγαζίεο βειηίσζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κέζσλ
εμφξπμεο, ηδηαίηεξε ζεκαζία είρε φηη πξνρψξεζε ε εθβάζπλζε ησλ θξεάησλ θαη αλάπηπμεο ηνπ
Β΄ παηψκαηνο ηνπ νξπρείνπ Νν1 ζηνλ νξίδνληα, έλα έξγν πνπ εμππεξέηεζε ηελ παξαγσγή κέρξη
ην 1978.
Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο140 θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο νθεηιφηαλ ζε πνηθίινπο
παξάγνληεο ζχκθσλα κε ηελ δηνίθεζε. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο έρεη λα θάλεη κε ηηο ίδηεο ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ ιηγλίηε θαη ηελ αδπλακία ηνπ ιηγληησξπρείνπ λα αλαπηπρζεί. Σν θφζηνο αλά
παξαγφκελν ηφλλν ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ(ΣΗΠ) απμάλεηαη θαηά 138,48% κεηαμχ 1961-1970.Οη
άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο απμάλνληαη θαηά 2,03 θαη 0,46 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, νη δε
απνζβέζεηο θαηά 3,66 εθ.κνλάδεο141. Απφ ηηο εθζέζεηο ηεο ΓΔΖ ζπκπιεξψλνπκε ηελ εηθφλα γηα
ην θφζηνο ηνπ ιηγλίηε. Σν 1962 ε αχμεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ,
νη επηβαξχλζεηο πνπ πξνθάιεζε ε δηάξθεηαο 3 εβδνκάδσλ απεξγία θαη ε ζενκελία ηνπ
επηεκβξίνπ ήηαλ αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο. Σν 1965 νη απεξγίεο, νη θαζπζηεξήζεηο ζε εμνπιηζκφ
θαη ε απνπζία εξγαηψλ ιφγσ αζζελείαο θαη αηπρεκάησλ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο. Τπνινγίδεηαη φηη ν κέζνο αξηζκφο εκεξψλ απνπζίαο γηα θάζε εξγαδφκελν ήηαλ
17,63 εκέξεο(1963), 25,97(1964) θαη 33,76 ην 1965. Ζ δηεχζπλζε δηαηππψλεη πξνβιεκαηηζκνχο
γηα ηελ πηψζε ηεο παξαγσγήο θαη γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ακθηζβεηψληαο ηηο αηηίεο
ηεο απνπζίαο ηνπο. Σέινο θαηά ην 1966,ζηελ επηβάξπλζε ησλ δαπαλψλ εθκεηάιιεπζεο ην πνζφ
140

Γενικά το κόςτοσ παραγωγισ λιγνίτθ προκφπτει από δαπάνεσ που είναι ςυνάρτθςθ του φψουσ παραγωγισ και
από δαπάνεσ που ςχετίηονται μ ζξοδα διοίκθςθσ, τισ δαπάνεσ ςυνεργείου,το μιςκολογικό προςωπικό,αποςβζςεισ
και εξυπθρζτθςθ κεφαλαίων.Θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ είναι το μόνο μζςο μειϊςθσ τθσ τιμισ του λιγνίτθ.Από
Λςτορικό αρχείο Εκνικισ τράπεηασ,Βιβλιοκικθ,Ζκκεςισ πεπραγμζων 1950-1,1951-2,1953-4,1955-6
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Τςοτςορόσ,Ενζργεια και ανάπτυξθ ςτθν μεταπολεμικι περίοδο/,Θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ 19501992,Κζντρο Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν,1995 ςελ 240
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ησλ 6.906.281 δξρ. αθνξά αλαδξνκηθή θαηαβνιή πξνο δηθαηνχκελνπο κηζζσηνχο αιιά γηα ην
πξνεγνχκελν έηνο. ηελ ζπλνιηθή απνηχπσζε γηα ηα ιηγληησξπρεία ηεο Διιάδαο ζεκεηψλεηαη
κείσζε ζην πεδίν ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ 1961-1970 θαηά 438 άηνκα ελψ ε δαπάλε
κηζζνδνζίαο γλσξίδεη αχμεζε 91,79% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Ο κέζνο κηζζφο απμάλεη θαηά
159,32%.142
Πίλαθαο 10-Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 1959-1967 ζηελ Δύβνηα
ΔΣΟ
ΟΗΚΗΑΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ
ΥΡΖΖ(ΧΥΒ)
1959
3.144
1.945
16.747
708
1960
3.834
2.169
19.328
812
1962
5.269
3.126
23.129
1.024
1963
6.315
4.520
24.673
1.154
1964
7.331
5.597
27.944
1.481
1965
8.911
6.580
50.337
1.786
1966
10.911
8.034
26.604
1.805
1967
13.508
8.520
42.562
1.557
Πεγή: ΔΤΔ, ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ,ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΣΖΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 1958,1959,1960

1963,1964,1965,1966,1967

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα λα εξεπλήζνπκε ηελ ζεκαζία ηνπ εμειεθηξηζκνχ γηα ηελ ρψξα
κε αθεηεξία ηελ πεξηνρή ηεο Δχβνηαο είλαη λα δνχκε ηελ εμέιημε ηεο θαηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο απφ ην 1959 σο ην 1967 φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 10.
Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην ιηγληησξπρείν θαη ν ΑΖ Αιηβεξίνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ πεξηνρή
δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθά νθέιε ζε θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ηδηαίηεξα ζηνλ
βηνκεραληθφ θιάδν πνπ απνηεινχζε θαη ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή. Ο
εμειεθηξηζκφο ήηαλ άξξεθηα δεκέλνο κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ε ηαρχηεηα κε
ηελ νπνία έγηλε αληαλαθινχζε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλνληαλ ζηηο αλάγθεο ηεο «βαξηάο
βηνκεραλίαο». Ζ θαηαλάισζε βηνκεραληθνχ ξεχκαηνο απμήζεθε πνιχ ηαρχηεξα απφ ηελ
θαηαλάισζε νηθηαθνχ ξεχκαηνο. Απηφ νθείινληαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγνβφξσλ θιάδσλ ηεο
βαξηάο βηνκεραλίαο πνπ έιαβε ρψξα ηε δεθαεηία ηνπ ‟60143.

Γ4.Δξγαηηθέο ρέζεηο
Ζ δηακφξθσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ,
ζπγθξνηεί θαη ηελ εηθφλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ λέα επνρή κε ηελ ΓΔΖ .ηε δεθαεηία ηνπ
1960 ε επηζηξνθή ηεο αξηζηεξάο ζηνπο ζπιινγηθνχο αγψλεο κε ηελ ΔΓΑ δεκηνπξγεί αηηήκαηα
142

Τςοτςορόσ, Ενζργεια και ανάπτυξθ ςτθν μεταπολεμικι περίοδο/Θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ 19501992,Κζντρο Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν,1995 Σελ 191
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Χ. Λορδάνογλου,Θ Ελλθνικι Οικονομία ςτθν Ρερίοδο 1950-73: Ανάπτυξθ, Στακερότθτα και «Ρεικαρχία» ςελ.60,
ανζκδοτθ εργαςία
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γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ακνηβέο. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηεο Γελ.Γηεπζ.
αξηζκ.219144 πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Ληγληησξπρείνπ, θαίλνληαη ηα πξψηα δείγκαηα εξγαηηθψλ
δηαθνξψλ.Ζ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνθάζηζε ηελ θήξπμε απεξγίαο ζε
έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ κε έγθξηζε θαη θχξσζε ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο. Ζ
δηεχζπλζε αζθεί έληνλε θξηηηθή ραξαθηεξίδνληαο ηελ απφθαζε άζηνρε, άθαηξε θαη ππεξβνιηθή
ζεσξψληαο φηη ην ζέκα αλ θαη ρξφληζε, πξφθεηηαη λα ξπζκηζηεί. Θεσξεί φηη ην φπιν ηεο απεξγίαο
είλαη έζραην κέζν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δσηηθά αηηήκαηα θαηφπηλ εμαληιήζεσο
φισλ ησλ άιισλ κέζσλ θαη θαηφπηλ ζνβαξήο πεξίζθεςεο φισλ ησλ ελδερνκέλσλ ζπλεπεηψλ
κηαο απεξγίαο. Ζ εγθχθιηνο θαηαιήγεη ιέγνληαο φηη ε απφθαζε πξέπεη λα αλαθιεζεί. Έλα πξψην
δείγκα ησλ δηαθνξψλ.
Σν 1962, ε δηεχζπλζε κε εγθχθιην απεπζχλεηαη ζηνπο απεξγνχληεο ιηγληησξχρνπο
θαηεγνξψληαο φηη θαηέβεθαλ ζε απεξγίεο παξά ηελ επίζεκε δηαβεβαίσζε ηνπ γεληθνχ
δηεπζπληή. Ζ ξεηνξηθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε . Αλαγλσξίδεηαη φηη νη
θηλεηνπνηήζεηο είλαη έλα ηζρπξφ φπιν αιιά δελ πξέπεη λα γίλεηαη θαηάρξεζε. Δπηπιένλ,
ηνλίδεηαη ε δχλακε ηεο επηρείξεζεο, “ε ΓΔΖ είλαη πνιχ ηζρπξά αιιά ζπγρξφλσο έρεη απνδείμεη
φηη είλαη έλαο άξηζηνο θαη ζηνξγηθφο εξγνδφηεο πξνο ηνλ νπνίνλ ζπκπεξηθνξά θαζψο απηή ηελ
νπνίαλ επηδεηθλχεηε θαηά ηαο ηειεπηαίαο εκέξαο δελ είλαη ε αξκφδνπζα145”. Δίλαη θαλεξφ φηη ελψ
ε εγθχθιηνο θιείλεη κε θηιηθή ζπκβνπιή ψζηε λα εγθαηαιείςνπλ νη εξγαδφκελνη ηνλ απεξγηαθφ
αγψλα ,ζε πνιιά ζεκεία ππάξρεη επηζεηηθή πνιηηηθή κε απεηιέο γηα πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θάζε
εξγαδφκελνπ ,εθφζνλ εμαθνινπζεί λα απεξγεί θαη γηα ηα εκεξνκίζζηα πνπ ράλνληαη ρσξίο
πξαθηηθφ ζθνπφ.
Σέινο ην 1965, θαηαγξάθεηαη φηη ν πξνγξακκαηηζκέλνο αξηζκφο 301 εξγάζηκσλ εκεξψλ
κεηψζεθε θαηά 12 ιφγσ απεξγηψλ ησλ εξγαδφκελσλ ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ κε
ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ .
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εξγαηηθέο ζρέζεηο ησλ
ιηγληησξχρσλ, ηνπ ζπλδηθάηνπ ηνπο θαη ηεο δηεχζπλζεο δίλνληαη κέζα απφ ην πξίζκα ηεο
δηνίθεζεο. Δπνκέλσο, ζπδεηάκε γηα κηα a priori ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Ζ ινγηθή ηνπ
εμειεθηξηζκνχ βαζίδνληαλ ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο γηα ηνπο ιηγληησξχρνπο, ζπλεπψο
νη ίδηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο δεκηνπξγνχζαλ αληηζέζεηο. Ζ επηρείξεζε έπξεπε λα παξάγεη κε
ζπλερείο ξπζκνχο θαη λα κελ ακθηζβεηείηαη. Γηα λα έρεη θαλείο κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην είδνο
ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγεί, ζεκαζία έρεη λα ζηαρπνινγήζεη θαη ηελ
νπηηθή ηεο έλσζεο εξγαηνηερληηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο γηα ηνλ κηλαδφξν Η.Καγθέιε ην 1965. Δθεί θαηαγγέιιεηαη ε
εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ νπσζδήπνηε αχμεζε ηεο
παξαγσγήο ζε βάξνο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ .Ο πξφεδξνο θαη
γξακκαηέαο ηεο έλσζεο αλαθέξνπλ φηη ν ζάλαηνο ηνπ κηλαδφξνπ θαη‟ εληνιή ηεο δηαηαρζείζαο
εξγαζίαο ζπληειέζηε πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 118,120 ηνπ
144
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θαλνληζκνχ κεηαιιείσλ θαη ιαηνκηθψλ εξγαζηψλ(ΚΜΛΔ).ηελ έθζεζε γίλεηαη ιφγνο γηα
αλάγθε ιήςεο κέηξσλ κε πιήξε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ. Έηζη, κηζζνί θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο
δεκηνπξγνχλ ηνπο ππξήλεο νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αιιά θαη αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο
απφ δπν νπηηθέο.
ηελ εγθχθιην δηεπζχλζεσο ηνπ ιηγληησξπρείνπ ην 1962 θνηλνπνηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαλνληζκνχ θαηαζηάζεσο πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ γηα ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην
εξγαηνηερλίηεο. ηελ εγθχθιην αλαγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη ην εκεξνκίζζην
ηνπο. 146 Γηαπηζηψλνπκε πιεζψξα εηδηθνηήησλ ζην ππφγεην πξνζσπηθφ θαη ζην πξνζσπηθφ
επηθαλείαο. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή απαηηεί εηδηθεχζεηο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηεο
επηρείξεζεο. ην ππφγεην πξνζσπηθφ θαηαγξάςακε ηηο εμήο θαηεγνξίεο-εηδηθφηεηεο
εξγαδνκέλσλ.Οη επηθεθαιήο ππνγείσλ, κηλαδφξνη, ππνζηεξηθηαί, ζηδεξνδξνκηηαί, κπαδαδφξνη,
θνηζαδφξνη, κεηαθνξείο, βνεζνί, νδεγνί ειεθηξακαμψλ, βνεζνί νδεγψλ ειεθηξακαμψλ,
θξνληηζηαί πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, ηερλίηαη ππνγείσλ, βνεζνί ηερληηψλ, βνεζνί ειεθηξνηερληηψλ.
ην πξνζσπηθφ επηθαλείαο θαηαγξάςακε ηνπο επί θεθαιήο επηθαλείαο, ρεηξηζηαί
ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ (100 ίππσλ θαη άλσ), ρεηξηζηαί βαξνχιθσλ,
ρεηξηζηαί εγθαηαζηάζεσλ ζηνκίσλ, ιηπαληαί, βνεζνί ρεηξηζηαί , ηερλίηαη ζπλεξγείσλ, βνεζνί
ηερληηψλ, θξνληηζηαί πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, καζεηεπφκελνη, βνεζνί ειεθηξνηερληηψλ, ρεηξηζηαί
θαζαξηζηεξίνπ, ιηπαληαί-βνεζνί ρεηξηζηαί θαζαξηζηεξίνπ, ηξνρνπεδεηαί, εξγάηαη δηαινγήο
θαζαξηζηεξίνπ, εξγάηαη εκηεηδηθεπκέλνη, εξγάηαη αλεηδίθεπηνη θαη εξγάηξηαη. Ο κέζνο φξνο ησλ
εκεξνκηζζίσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 60 θαη 70 δξαρκψλ.
Να ζεκεησζεί αθφκε πσο ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ έηνπο 1964 147 ζην
ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ εξγάδνληαη 1743 εξγαδφκελνη κε ηε εμήο θαηαλνκή αλά θαηεγνξία

Πίλαθαο 11-Καηαλνκή πξνζωπηθνύ 1964
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
Μεραληθνί/γεσπφλνη/ρεκηθνί
Σερληθφ/εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
Τπάιιεινη νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθνί
Ηαηξνί
Οδεγνί απηνθηλήησλ
Κιεηήξεο/θαζαξίζηξηεο/θχιαθεο
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1
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά, Ρεπραγμζνα τθσ Α’ δεκαετίασ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του
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Πεγή: Ιζηνξηθό αξρείν ΓΔΗ,Έθζεζε πεπξαγκέλωλ έηνπο 1964

ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
ΛΗΓΝΗΣΩΡΤΥΟΗ -ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ- ΔΡΓΑΣΗΚΑ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 1953-1968- ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ
Δ1-Δξγαηηθό αηύρεκα-Δξγαηηθό Γίθαην
ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαία κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεη
ηελ έλλνηα ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζην εξγαηηθφ δίθαην.χκθσλα
κε ηελ δηεχζπλζε ππεξεζίαο Πξνζσπηθνχ 148 (26/1/1960) θαηαηίζεηαη επίζεκν έγγξαθν ηνπ
λνκηθνχ ζπκβνχινπ κε ην νπνίν νξίδεηαη ην εξγαηηθφ αηχρεκα. ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν
ζχκθσλα κε ην λ.551/1915,εξγαηηθφ αηχρεκα ζεσξείηαη θάζε αηχρεκα πνπ πξνθιήζεθε απφ
βίαην ζπκβάλ ην νπνίν ζπλέβε ζε εξγάηε ή ππάιιειν φπσο νξίδνληαη ζηνλ λφκν ηεο επηρείξεζεο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ε κε αθνξκή απηήλ αξθεί λα ππάξρεη ζχλδεζκνο αηηίνπ
απνηειέζκαηνο κεηαμχ εξγαζίαο θαη βίαηνπ ζπκβάληνο αθφκα θη αλ απηφ έγηλε εθηφο ηνπ ηφπνπ θαη
ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζίαο. ηελ εξκελεία ηεο γεληθήο απηήο αξρήο θαηά ηελ Δπηζηήκε θαη
Ννκνινγία (Υ. Αγγειφπνπινο: Κνηλσληθέο αζθαιίζεηο 1955) ζεσξείηαη φηη ε πξνζηαζία ηνπ
λφκνπ δελ επεθηείλεηαη ζηα αηπρήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πνξεία ηνπ κηζζσηνχ ζηνλ
ηφπν εξγαζίαο είηε θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ εθεί εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ.
Να ζεκεησζεί πσο ην πξψην λνκνζέηεκα πξνο κηα γεληθή ξχζκηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
ζπλφινπ κηζζσηψλ εξγαηψλ θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε απνηέιεζε ν λφκνο 551149«Πεξί
επζχλεο πξνο απνδεκίσζηλ ησλ εμ αηπρήκαηνο παζφλησλ ελ ηε εξγαζία εξγαηψλ „ε ππαιιήισλ»
ηνπ 1915.Με ην λφκν απηφ νξηδφηαλ πσο ν εξγνδφηεο ζα απνδεκίσλε ηνλ εξγάηε πνπ ζα πάζαηλε
αηχρεκα θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ επηρείξεζε ηνπ, ζα αλαιάκβαλε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζα απνδεκίσλε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.150
Ο Νφκνο 551/1915 απνηεινχζε θαηλνηνκία ζην δηθαηαθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε έσο ηφηε θαη είρε
πξνθαιέζεη πνιιέο θαη έληνλεο ζπδεηήζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηε Γπηηθή Δπξψπε.
χκθσλα δειαδή κε ην ηζρχνλ ξσκατθφ δίθαην, ην ζχκα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε
αλ απνδείθλπε πσο ην πηαίζκα ήηαλ ηνπ εξγνδφηε. Γηα λα θαηαδεηρηεί ε αλεπάξθεηα ηνπ λφκνπ
απηνχ έπξεπε λα πηνζεηεζεί κηα αλάιπζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο
αληζφηεηαο ζε αληηπαξάζεζε κε εθείλε ηεο ηζφηεηαο απέλαληη ζην λφκν. Σν πξφβιεκα
148
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αθνξνχζε γεληθφηεξα ηε ζεκειίσζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ151. Μέρξη ηφηε ν παζψλ, θαηάθνηηνο
θαη πησρφο, είρε ζηε δίθε απέλαληη ηνπ ηνλ ηζρπξφ εξγνδφηε. Γελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη
σο κάξηπξεο ηνπο άιινπο εξγάηεο αθνχ ήηαλ εμαξηεκέλνη απφ ηνλ εξγνδφηε. Έηζη ζε απηέο ηηο
δίθεο θεξδηζκέλνο ήηαλ ν εξγνδφηεο, δηφηη πεηχραηλε λα ζεσξεζεί ην ζπκβάλ ηπραίν ή
απνηέιεζκα απεξηζθεςίαο ηνπ εξγάηε. Ζ ζηάζε απηή εγθαηέιεηπε ηνλ εξγάηε θαη ηελ νηθνγέλεηα
ηνπ ζηε κνίξα ηνπο θαη ήηαλ αληίζεηε ζην αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.152
Ζ πξνβνιή ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο απνηεινχζε ήδε κηα ζεηηθή εμέιημε. Σν
δεχηεξν θαζήθνλ πνπ είραλ νη εηζεγεηέο ηνπ λφκνπ ήηαλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο
αξρήο ηνπ «επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ» ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ αξρή ηνπ πηαίζκαηνο. Ζ
εγθχθιηνο γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ λφκνπ 551 (14 Ηαλνπαξίνπ 1915) γηα ηελ εξγαηηθή θαη
θνηλσληθή λνκνζεζία επηζεκάλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ε ζέζε ησλ αλζξψπσλ ζηε εξγαζηαθή
δηαδηθαζία επέβαιιε ηελ αηνκηθή ηνπο επζχλε153:
« Γηφηη θαη φηαλ ην επειζψλ αηχρεκα νθείιεηαη εηο απεξηζθεςίαλ ηνπ εξγάηνπ, ε απεξηζθεςία
απηή παξίζηαηαη εηο ην κνηξαίνλ επαθφινπζνλ ηεο θαζεκεξηλήο απηνχ εμνηθείσζεσο πξνο ηνλ ελ ηε
εξγαζίαλ απηνχ θείκελνλ θίλδπλνλ. Γελ δχλαηαη ινηπφλ θξηζή ε πξνζνρή ή ε έιιεηςε πξνζνρήο ηνπ
εξγάηνπ σο ζα εθξίλεην ε ηνπ ηξίηνπ. Ζ θαζεκεξηλή αλαζηξνθή κεηά ηνπ θηλδχλνπ, ε δηεμαγσγή
πνιιάθηο ηνπ έξγνπ κεηά ηφικεο, επηηπρψο γελλά , θαη ακείιηθηνλ ςπρνινγηθήλ αλάγθελ, ην
αίζζεκα ηεο πεξηθξνλήζεσο ηνπ θηλδχλνπ. Αλ πξνζηεζεί εηο ηνχηνλ ε ζσκαηηθή θαηαπφλεζηο ηνπ
εξγάηνπ, επί ζεηξάλ εηψλ ίζσο αζρνινπκέλνλ, ζέιεη εμεγεζεί επθφισο θαη ζηαηηζηηθψο
βεβαηνχκελνλ γεγνλφο, φηη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα είλαη πνιπαξηζκφηεξα πεξί ην ηέινο ηεο
εξγαηηθήο εκέξαο, ήηνη εηο ρξφλνλ θαζ νλ ε ζσκαηηθή ηνπ εξγάηνπ θαηαπφλεζηο είλαη απμεκέλε».
Ζ επζχλε ησλ εξγνδνηψλ ηεθκεξησλφηαλ σο εμήο: « Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή εθζέηεη κνηξαίσο
ηνλ εξγάηελ εηο θηλδχλνπο, ν δε σθεινχκελνο εθ ηεο εξγαζίαο απηνχ θαη ζπιιέγσλ ηνπο θαξπνχο
ηνπ παξαγσγνχ εθάζηεο, πξέπεη λα θέξε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπο εμ απηήο, λα θέξε δειαδή ηελ
επζχλελ πξνο απνδεκίσζηλ, αλεμαξηήησο πηαίζκαηνο απηνχ ηνπ ηδίνπ»154
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Αντϊνθσ Λιάκοσ, Εργαςία και Ρολιτικι ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου, Μδρυμα Ζρευνασ και Ραιδείασ τθσ
Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ, ςελ 387-388, Ακινα 1993
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Αντϊνθσ Λιάκοσ, Εργαςία και Ρολιτικι ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου, Μδρυμα Ζρευνασ και Ραιδείασ τθσ
Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ, ςελ 386, Ακινα 1993
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Αντϊνθσ Λιάκοσ, Εργαςία και Ρολιτικι ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου, Μδρυμα Ζρευνασ και Ραιδείασ τθσ
Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ, ςελ 386, Ακινα 1993
154
Εγκφκλιοσ για τθν κοινοποίθςθ του νόμου 551/14 Λανουαρίου 1915, για τθν εργατικι και κοινωνικι
νομοκεςία.Θ ςθμαντικι αυτι πρόοδοσ προκάλεςε τισ αντιδράςεισ του εργοδοτικοφ κόςμου.Ρρωταγωνίςτθςαν οι
βιομθχανικοί ςφλλογοι και από τισ κακθμερινζσ εφθμερίδεσ, θ βενιηελικι “Εςτία” και το Αντιβενιηελικό “Εμπρόσ”.
Θ βαςικι αντίρρθςθ ιταν πωσ θ βιομθχανία δεν κα μποροφςε να αντζξει τα βάρθ που τισ προςζκετε ο νόμοσ.Οι
ςφοδρζσ αντιδράςεισ κατά του νόμου ανάγκαςαν τον Μιχαλακόπουλο να απαντιςει ςτθ Βουλι ςτθ ςυνεδρίαςθ
τθσ 25θσ Νοεμβρίου 1914 ωσ εξισ: “κατά του νομοςχεδίου προεβλικθ θ αντίρρθςισ ότι θ βιομθχανία μασ δεν
θνδρϊκθ ειςζτι και αξίηει τον κόπον να τθν ανεχκϊμεν κανατϊνουςα ι ακρωτθριάηουςα”.Αντϊνθσ Λιάκοσ,
Εργαςία και Ρολιτικι ςτθν Ελλάδα
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Δ2-Καλόλεο αζθαιείαο- ην βηβιίν ηνπ ιηγληησξύρνπ
Ζ πξφιεςε κε ελεκεξσηηθά δειηία,βηβιία, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ε ιήςε κέηξσλ
αζθαιείαο θαηά ηα ακεξηθαληθά πξφηππα απνηέιεζε πξσηαξρηθή κέξηκλα ηεο ΓΔΖ κε απψηεξν
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο πνπ ζα
πξνέθππηε απφ ηε ζπξξίθλσζε ησλ απνδεκηψζεσλ ζε εξγαδφκελνπο γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ δίλεηαη κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ
ιηγληησξχρνπ 155 πνπ αθνξά νδεγίεο ζην πξνζσπηθφ ησλ ππφγεησλ έξγσλ. Μέζα ζην βηβιίν
δίλνληαη ηερληθέο εηδηθέο νδεγίεο αλάινγα κε ην πφζην ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Σν βηβιίν είλαη
γξακκέλν ην 1957 θάηη πνπ δείρλεη θαη ηελ κεγαιχηεξε θξνληίδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κεηά
ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ Γ.Δ.Ζ.ηνλ ζθνπφ ηνπ βηβιίνπ αλαγξάθεηαη φ,ηη αθνξά ηνλ
εξγαδφκελν θαη ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ.Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αηπρήκαηα
πξνθαινχληαη απφ απξνζεμία, αθεξεκάδα, αδηαθνξία θαη γεληθά νη κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηεο
δνπιεηάο θαζνξίδνπλ ηνλ βαζκφ αζθάιεηαο. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζηνλ κεραληθφ ηνπ νξπρείνπ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξγάηε θξίλεηαη απφ
ηνλ κεραληθφ, ν νπνίνο βαζκνινγεί θαη θξίλεη ηελ πξναγσγή ηνπ. ‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα
ηνλίζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη πνπ πξνζιήθζεθαλ απφ ηε ΓΔΖ ζηα ιηγληησξπρεία
δελ ήηαλ πεπεηξακέλνη, ήηαλ άλζξσπνη πνπ θαηεμνρήλ αλήθαλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα παξαγσγήο.
Γίπια ζηνπο λένπο εξγαδφκελνπο ππήξραλ 200 παιηνί εξγαδφκελνη πνπ δηέζεηαλ πείξα γηαηί
δνχιεπαλ γηα ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία Αλζξαθσξχρσλ(1917-1951).Πνιιέο θνξέο ζηηο εηήζηεο
εθζέζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο γίλνληαη αλαθνξέο ζε
θαζπζηεξήζεηο ιφγσ αλεηδίθεπηνπ δπλακηθνχ.156
Οη νδεγίεο ζην βηβιίν ηνπ ιηγληησξχρνπ, απφ ην νπνίν ζηαρπνινγνχκε ελδεηθηηθά,
αλαθέξνληαη ζην θάζε πφζην εξγαδνκέλνπ (κπαδαδφξνο, κηλαδφξνο, θνηζαδφξνο, νδεγνχο
ειεθηξακαμψλ, ειεθηξνηερλίηεο, ππνζηεξηθηέο ζηνψλ, εξγάηεο,κεηαθνξείο) μερσξηζηά θαη νη
πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ δεηήκαηα αεξηζκνχ ζην ππφγεην θαη εθξεθηηθψλ πιψλ: “Ξέξεηο πνιχ
θαιά πφζε ζεκαζία έρεη λα εξγάδεζαη κέζα ζε θαζαξφ αέξα, θάησ ζηηο ππφγεηεο ζηνέο. Πξφζερε,
ινηπφλ ,ην θάζε ηη πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ αεξηζκφ. Κιείλε ηηο πφξηεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Μελ
πξνθαιείο θζνξέο ζηνπο ζσιήλεο αεξηζκνχ. Μφιηο αληηιεθζείο χπνπηεο κπξνπδηέο, δέζηε, λεξά,
θαπλνχο, αηκνχο ,αλάθεξε ην ζηνλ Δπηθεθαιήο ζνπ. Έηζη κπνξεί λα πξνιάβεηο θάηη ζνβαξφ‟‟. ε
θάπνην άιιν ζεκείν: “ φηαλ πξφθεηηαη λα αλεβείο ή λα θαηεβείο θακηλέην ή θξέαξ ,εηδνπνίεζε
ηνπο άιινπο λα ζηακαηήζνπλ ηε δνπιεηά, αλ εξγάδνληαη απφ επάλσ θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα ζε
ρηππήζνπλ. Σν ίδην φηαλ ν δξφκνο ζνπ δηαζηαπξψλεηαη κε θακηλέην ή θξέαξ. Πξφζεμε! ε θακηά
πεξίπησζε δε ζα έρεηο επάλσ ζνπ δπλακίηε ή θαςνχιη. Σξέμε λα θπιαρηείο ζε κέξνο ζίγνπξν, φηαλ
πξφθεηηαη λα πέζνπλ θνπξλέια”.
Μία νδεγία ζηνπο νδεγνχο κεηαθνξψλ θάλεη ιφγν γηα ηα βαγφληα θαη ηηο ειεθηξάκαμεο πνπ
πξέπεη λα κεηαθέξνπλ κφλν ιηγλίηε ή άγνλα πιηθά θαη φρη πξνζσπηθφ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη
155

Το βιβλίο του λιγνιτωρφχου, ΔΕΘ 1957
Λςτορικό Αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ,Βιβλιοκικθ, ΔΕΘ,Ζκκεςισ πεπραγμζνων κατά τα οικονομικά ζτθ 19501,1951-2,1953-4,1955-6 ςελ.70
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ζηελ δνπιεηά ηνπ κηλαδφξνπ(απηφο πνπ αλνίγεη κίλεο, ν ιαγνπκηηδήο) θαη απνηειεί ην δεμί ρέξη
ηνπ επηθεθαιήο, « πξηλ αξρίζεηο λ‟ αλνίγεηο ηα θνπξλέια, εμέηαζε θαιά ην ηαβάλη, θνίηαμε κε
πξνζνρή κήπσο ππάξρεη θαλέλα πξνεγνχκελν θνπξλέιν άζθαζην. Σελ ψξα πνπ ηξππάο, πξφζεμε
κήπσο έξζεη λεξφ ή αέξην. Μελ αθήλεηο πνηέ εθξεθηηθά ζε ρέξηα εξγαηψλ. Μελ ζθαιίδεηο πνηέ ην
θαςνχιη. Σν θπηίιη λα έρεη ην ιηγφηεξν έλα κέηξν κήθνο θαη λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ 20 πφληνπο
πάλσ απφ ηελ άθξε ηνπ θνπξλέινπ.
Οη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ ζπλδένληαη θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ
νξνθψλ. Ζ εξγαζία ζηνλ ζάιακν απαηηεί κεηά ηελ έθξεμε ησλ θνπξλέισλ, ηνλ πξνζεθηηθφ
έιεγρν ηεο νξνθήο. Ζ θπξηφηεξε αηηία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ είλαη νη πηψζεηο νξνθήο. Γη‟απηφ
θαη ν ξφινο ηνπ ππνζηεξηθηή ζηνψλ απνθηά βαξχηεηα κε ηελ εξγαζία ηνπ λα θαζνξίδεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ αζθάιεηα ζηα ππφγεηα. Οη ππνζηεξηθηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξη(ηερλίηεο
,βνεζφο) θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζψλ ζηελ ζηνά (χςνο 1,8κ.).

7.Ππξνδόηεζε-ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ
πξηλ ηελ ππξνδόηεζε θσλάδεη «Βάξδα Φνπξλέιν»
(Φσηνγξαθηθό αξρείν ΓΔΖ)

Δξγαζίεο ππνζηήξημεο ζηνάο

Σν βηβιίν εζηηάδεη θαη ζηελ χπαξμε δειεηεξησδψλ αεξίσλ, φπσο ην κνλνμείδην, ζηηο ζηνέο.Ο
εξγάηεο είρε ηελ επζχλε λα εηδνπνηήζεη λα θέξνπλ ην θαλαξίλη θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζε
θαηάιιειε ζέζε έηζη πνπ λα κελ παίξλεη απεπζείαο ηνλ θαζαξφ αέξα πνπ έξρεηαη απφ ηνλ
ζσιήλα αεξηζκνχ. ΄΄Αλ εηδήο πσο ην θαλαξίλη δαιίδεηαη, παξην, απνκάθξπλε ην πξνζσπηθφ θαη
ελέξγεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ζνπ δψζεη ηφηε ν Δπηζηάηεο΄΄.
Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θαλαξίλη ζε ξφιν πεηξακαηφδσνπ έγηλε έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν
ειέγρνπ ηνπ κνλνμεηδίνπ πνπ παξαγφηαλ απφ ηελ αξγή θαχζε ιηγλίηε θαη ήηαλ ν πην χπνπινο
ερζξφο ηνπ ιηγληησξχρνπ. Σν ζαλαηεθφξν απηφ αέξην χζηεξα απφ ηελ εηζπλνή ηνπ, κέζα ζε
ειάρηζηα ιεπηά δειεηεξίαδε ην αίκα θαη νδεγνχζε ζε ζάλαην. ηα ζθνηάδηα ηνπ
ιηγληησξπρείνπ, ε μαθληθή δηαξξνή αεξίνπ ζε θάπνηα ζηνά αληηκεησπηδφηαλ κε απηή ηελ παιηά
κέζνδν πνπ ήηαλ πξαθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ δάιε ηνπ θαλαξηληνχ ήηαλ ζεκάδη γηα ην
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δειεηεξηαζκέλν κε κνλνμείδην αέξα, κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ εξγαηψλ. Σα
αζψα θαλαξίληα, ζχκαηα ηνπ ΄΄θαζήθνληνο΄΄ πνιιέο θνξέο ζπλέβαιαλ θη απηά ζηε βηνκεραληθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζψδνληαο ηηο δσέο ησλ αλζξαθσξχρσλ.
Σέινο, ζε κηα ζπλέληεπμε ηνπ, ν δηεπζπληήο ιηγληησξπρείσλ Αιηβεξίνπ Ν.Οηθνλνκφπνπινο
επηζεκαίλεη φηη αηπρήκαηα κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ δηαξξήμεηο πεηξσκάησλ θαη ην
κεζάλην(αλαθέξεη έλα πεξηζηαηηθφ ζην Πιαλ ληε Καιαί ηεο Γαιιίαο κε 1.110 ζχκαηα ιφγσ
ππεξβνιηθήο πνζφηεηαο πνπ πξνμέλεζε έθξεμε κέζα ζηηο ζηνέο). Πάλησο νη 2 ηειεπηαίεο
πεξηπηψζεηο δελ παξαηεξνχληαη ζην Αιηβέξη.157

8.ΑΛΗΒΔΡΗ-Ληγληησξπρείν, Διαηνγξαθίεο- ζρέδηα Γεκήηξε Μεγαιίδε, Αζήλα 1960.
9. -Σν θαλαξίλη ζηα ιηγληησξπρεία -θαη θσηνγξαθηθό αξρείν ΓΔΖ

Δ3-Γηαιέμεηο-ελεκεξσηηθά δειηία γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ
ηε δηάιεμε 158 ηνπ ν Μνκθεξάηνο,πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηεο
ΓΔΖ, ην 1957, αξρηθά ηνλίδεη ηελ αδηαθνξία γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ απφ ηνπο εξγνδφηεο
θαη ηνπο ππαιιήινπο ζηελ Διιάδα. Μεηά απφ κία ζχληνκε αιιά επηηπρεκέλε αλαθνξά ζηελ
ξαςσδία Χ ηεο Οδχζζεηαο ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη πψο ν Λαέξηεο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζεί
ζηνλ θήπν ηνπ θνξάεη ρεηξάθηηα θαη πεξηθλεκίδεο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ρέξηα θαη ηηο θλήκεο
ηνπ απφ ηα αγθάζηα, εζηηάδεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζηνλ βηνκεραληθφ αηψλα φπνπ εκθαλίδεηαη
νξγαλσκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ. Ο νκηιεηήο πεξηγξάθεη εθηελέζηαηα
ην Ακεξηθαληθφ ζχζηεκα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ παλεπηζηήκηα θαη
επηζηεκνληθνί θνξείο,γίλνληαη δξάζεηο θαη ζεκηλάξηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ ζηνπο
εξγαζηαθνχο ρψξνπο.Σνλίδεη πσο επηθεθαιήο ηεο πξνζπάζεηαο εηέζε ην ηδξπζέλ ην έηνο 1911
157

Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά, ςυνζντευξθ Ν.Οικονομόπουλου, διευκυντι λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου ςε
βιομθχανικοφσ αρχαιολόγουσ
158
Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ (αςφάλεια εργαςίασ) Φακ44β,
Διάλεξθ του Α.Τ Μομφεράτου, προϊςταμζνου Τμιματοσ Ρρόλθψθσ ατυχθμάτων ΔΕΘ ςτισ 7.5. 1957 ςτθν αίκουςα
του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδασ. Ρεριλθπτικι απόδοςθ τθσ διάλεξθσ που ζχει καταγραφεί ςε 13 ςελίδεσ
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Δζληθφ πκβνχιην Αζθαιείαο ( NATIONAL SAFETY COUNCIL), ην νπνίν απνηειεί κηα
εζεινληηθή εξγνδνηηθή νξγάλσζε. Ζ νξγάλσζε απηή απφ ην 1932 έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο
πξνο ηνλ εξγάηε σο άηνκν θαη επεδίσμε λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ
αζθάιεηα. Σα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Μνκθεξάηνπ ήηαλ θαηαπιεθηηθά,
αθνχ εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο (1927-1957) ε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ κεηψζεθε
θαηά 72% πεξίπνπ.ηελ Ακεξηθή αλαθέξεη θπξηαξρεί παληνχ ην ζχλζεκα «SAFETY FIRST»,
ην νπνίν δελ ζεκαίλεη κφλν φηη ε ζθέςε ηεο αζθαιείαο είλαη πξψηε, αιιά θαη ε πξφιεςε
αηπρεκάησλ απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα θαζήθνληα ηνπ θξάηνπο.159
Ζ ζηαηηζηηθή160,ηνλίδεη, απεθάιπςε πσο ην 88% ησλ αηπρεκάησλ νθείινληαη ζε αλζξψπηλα
ζθάικαηα, ην 10% ζε θπζηθά θαη κεραληθά αίηηα θαη ην 2% ζε ζενκελίεο. πλάγεηαη επνκέλσο
ην ζπκπέξαζκα φηη ην 98% ησλ αηπρεκάησλ είλαη δπλαηφ λα πξνιεθζνχλ
Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα ηνληζηεί ζηελ νκηιία είλαη ε θαηαγξαθή ησλ έκκεζσλ θαη
άκεζσλ δαπαλψλ πνπ απνξξένπλ εθ ηνπ αηπρήκαηνο ζε βαζκφ κάιηζηα λα ζπκθέξεη θαη κφλν
γηα ην ιφγν κείσζεο ηνπο, ε νξγάλσζε ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Οη άκεζεο δαπάλεο αθνξνχλ
ηελ πεξίζαιςε θαη απνδεκίσζε ηνπ παζφληνο, ελψ νη έκκεζεο είλαη νη εμήο:απψιεηα ρξφλνπ ηνπ
παζφληνο,απψιεηα ρξφλνπ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνρή πξψηεο
βνεζείαο απφ ζπκπάζεηα ή πεξηέξγεηα θαη εμαηηίαο δηαθφξσλ άιισλ ιφγσλ, απψιεηα ρξφλνπ
εξγνδεγνχ θαη ινηπφλ πξντζηακέλσλ γηα παξνρή πξψηεο βνήζεηαο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο, γηα εμεχξεζε αλαπιεξσηή ηνπ παζφληνο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη
εθπαίδεπζε ηνπ αλαπιεξσηή, γηα ηελ παξαζθεπή ηεο αλαθνξάο ηνπ αηπρήκαηνο θαη επίζεο γηα
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Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου, Διάλεξθ του Α.Τ Μομφεράτου,”Κατά τθν επικρατοφςα ςτθν Αμερικι
αντίλθψθ, τα ατυχιματα είναι απόδειξθ «κακισ λειτουργίασ». Άρα απαιτείται θ δθμιουργία αςφαλοφσ χϊρου
εργαςίασ : Αςφαλι και προφυλαγμζνα μθχανιματα, λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ τουσ, ο κατάλλθλοσ
φωτιςμόσ και χρωματιςτόσ τουσ, θ μθχανικι μεταφορά των υλικϊν, ςυςτιματα απορρόφθςθσ των κόνεων και
των αερίων, θ χριςθ ατομικϊν μζςων προςταςίασ (κράνθ, υποδιματα αςφαλείασ, γυαλιά, κατάλλθλθ
ενδυμαςία), θ κακαρότθτα των εργοταξίων (διαρροι λαδιοφ, λίπουσ, εφφλεκτων υγρϊν), θ μθ φπαρξθ ολιςκθρϊν
δαπζδων και κυρίωσ ο κατατοπιςμόσ των εργατοχπαλλιλων επί των μεκόδων αςφαλοφσ εργαςίασ ςυνιςτοφν τθν
αςφαλι εργαςία. Ζτςι μόνο αποδίδουν οι δαπάνεσ για τθ πρόλθψθ και αποτελοφν πλζον αποδοτικι επζνδυςθ.
Κατ’ αυτόν τρόπο επιτυγχάνεται α. θ δθμιουργία ευμενϊν ςχζςεων μεταξφ επιχειριςεωσ και υπαλλιλων και
επιχειριςεωσ και κοινοφ β. οι οικονομικοί ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ και γ. εκπλθρϊνονται το ανκρωπιςτικό κακικον
τθσ επιχείρθςθσ.”
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Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου, Διάλεξθ του Α.Τ Μομφεράτου, από ςτατιςτικζσ μελζτεσ ςτθν Αμερικι
ςυνιγαγαν το ςυμπζραςμα ότι ςτισ 330 περιπτϊςεισ ατυχθμάτων, οι 29 προκαλοφν ελαφρό τραυματιςμό και θ
μία μόνο ςοβαρό ι κανάςιμο τραυματιςμό.Τα άμεςα αίτια των ατυχθμάτων υποδιαιροφνται κατά κανόνα ςε
τρεισ κατθγορίεσ:
-Τα οφειλόμενα εισ λάκθ ανκρϊπων
-Τα οφειλόμενα ςε μθχανικά και φυςικά αίτια
-Τα οφειλόμενα ςε κεομθνίεσ.
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ηελ εκθάληζε ελψπηνλ ησλ αξρψλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ. πκπέξαζκα έξεπλαο είλαη φηη νη
έκκεζεο δαπάλεο είλαη θαηά κέζν φξν ηεηξαπιάζηεο ησλ άκεζσλ, ησλ νπνίσλ ν ππνινγηζκφο
είλαη απιφο.
Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζηαηηζηηθή ησλ αηπρεκάησλ ε νπνία απνηειεί ην ζεκέιην επί ηνπ
νπνίνπ εδξάδεηαη ην φιν πξφγξακκα. Ο ππνινγηζκφο βάζεη καζεκαηηθνχ ηχπνπ ηεο ζπρλφηεηαο
θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ αηπρήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ αηηίνπ απνηειεί
θαηαιπηηθφ παξάγνληα απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο νκηιίαο ν Μνκθεξάηνο161 αλαθέξεηαη ζηε ΓΔΖ, ε νπνία έρεη απφ ηελ
ίδξπζε ηεο εηδηθή ππεξεζία, ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη ν ίδηνο. Ζ ΓΔΖ αθνινπζεί κηθηφ ζχζηεκα
πνπ απνηειείηαη απφ κηα θεληξηθή ππεξεζία πξνιήςεσο αηπρεκάησλ θαη δηάθνξεο επηηξνπέο
πνπ αζθνχλ επνπηεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Κάζε κήλα γίλνληαη ζπγθεληξψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη
απφ ηε ΓΔΖ.
 Καηά κήλα απνζηέιιεηαη ζηηο θαηνηθίεο ησλ εξγνδεγψλ νιηγνζέιηδν ηεχρνο πνπ
πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα ζρεηηθφ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ.
 Κάζε κήλα ηνηρνθνιιψληαη ζηα γξαθεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο εηθνλνγξαθεκέλεο
πηλαθίδεο κε ζρεηηθά ζέκαηα.
 Κπθινθνξνχλ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο.
 πληάζζνληαη θαλνληζκνί θαη δηάθνξα εγρεηξίδηα ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ θαη
απηνθηλεηηζηηθψλ αηπρεκάησλ, κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ππξθαγηψλ θαη ηελ
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.
 Ζ θεληξηθή ππεξεζία παξαθνινπζεί ηε δηεζλή θίλεζε θαη βηβιηνγξαθία
 Ζ θεληξηθή ππεξεζία έρεη αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε πξνζθφπσλ, νδεγψλ, ιηκεληθψλ,
ππξνζβεζηψλ, θαζεγεηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη καζεηψλ ζηελ ηερλεηή αλαπλνή, ψζηε λα
γλσξίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο αξηζκφο Διιήλσλ.
 πληάζζνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο νδεγίεο πξνο ην θνηλφ.
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Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου, Διάλεξθ του Α.Τ Μομφεράτου.Τα βαςικά μζτρα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ,
ςφμφωνα με τον Μομφεράτο, κεωροφνται :
-θ τάξθ και θ κακαριότθτα
-τα επικίνδυνα ςθμεία να φζρουν χαρακτθριςτικζσ ειδικζσ πινακίδεσ
-να αποδίδεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτισ μθχανοκίνθτεσ μεταφορζσ
-πινακίδεσ με διάφορεσ παραςτάςεισ και ςφντομα κείμενα και ςυνκιματα να ςυμπλθρϊνουν τισ ςυνικεισ
δραςτθριότθτεσ.
-θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ να γίνεται με ομιλίεσ, επιδείξεισ, κινθματογραφικζσ και άλλεσ προβολζσ, και
με τθ διανομι εντφπων. Συνικωσ εκπαιδεφονται οι εργοδθγοί, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται ωσ
εκπαιδευτζσ.
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Κιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ ηνλίδεη αθελφο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ζην πξψην έηνο
ηεο εθαξκνγήο ηνπο ην 1956 , φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην επεηεχρζε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή
ζπρλφηεηαο ηξαπκαηηζκψλ θαηά 30%, αθεηέξνπ ππνγξακκίδεη ην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη
ην ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ.

10-11.Ο ππεύζπλνο κεραληθόο εθπαηδεύεη ηνπο επηθεθαιήο νκάδαο εμόξπμεο ζηνλ ηξόπν πνπ ζα
ειέγρνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηνώλ.(Φσηνγξαθηθό αξρείν ΓΔΖ) Δθπαίδεπζε ιηγληησξύρσλ (θίηζν
Μεγαιίδε)

ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δβδνκάδνο Πξνιήςεσο Αηπρεκάησλ (7-14 Ννεκβξίνπ
1968), ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. Απ. Βνγηαηδήο162 ζε νκηιία ηνπ ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Πεηξαηψο
ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαθχιαμεο ηεο δσήο, ηεο αξηηκέιεηαο θαη ηεο πγείαο σο
πνιχηηκα αγαζά ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.ηε ζπλέρεηα ε νκηιία ηνπ αλάγεηαη ζηε
δηαρξνληθή πξνζπάζεηα πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Αλαθέξεη φηη θαηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα
ήηαλ ηφζνη πνιινί νη αλάπεξνη ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο, ψζηε άθελαλ ηελ
εληχπσζε φηη πξφθεηηαη πεξί ζηξαηησηψλ πνπ επέζηξεθαλ απφ ηνλ πφιεκν.163 ην ελεκεξσηηθφ
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Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ(αςφάλεια εργαςίασ), Φακ44η,
Ενθμερωτικό δελτίο προσ ΔΕΘ το 1968 του Υπουργοφ Εργαςίασ Α.Βογιατηι
163
Αναφορά τθσ επιτροπισ επικεϊρθςθσ ςτθν Αγγλία του 1842-3. Αλζκοσ Ν. Αγγελίδθσ
«…Δυςτυχιματα ςυνζβαιναν κακθμερινά. Και θ ςπουδαιότερθ αιτία, το ςκοτάδι και θ ζλλειψθ αεριςμοφ. Ακόμα
και οι λιγοςτοί εξαεριςτιρεσ που υπιρχαν είχαν αφεκεί ςτον ζλεγχο των πιο μικρϊν παιδιϊν. Επίςθσ και ο
χειριςμόσ και ο ζλεγχοσ βαςικϊν μθχανθμάτων ανφψωςθσ ι κατάβαςθσ ςτισ ςτοζσ ανακζτονταν ςτα παιδάκια.
Κα μποροφςε να αναφζρει κανείσ πλθκϊρα δυςτυχθμάτων που οφείλονταν ςτθν άγνοια, ςτθν επιπολαιότθτα ι
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δειηίν θάλεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ ζηελ Δπξψπε
ηνλ 19ν αηψλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλίδεη πσο ζηνλ 20ν αηψλα ε πξφιεςε ηνπ
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθή βάζε, αθνχ εμεηάδνληαη ηα αίηηα θαη
θξαηνχληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε έξεπλεο ησλ Ακεξηθαλψλ, νη θπξηφηεξεο αηηίεο
είλαη ην πεξηβάιινλ, δειαδή ε έιιεηςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαηψλ. Ζ
ζηαηηζηηθή κάιηζηα, βεβαηψλεη φηη ε πξψηε αηηία ζπκβάιιεη ζην 15% ησλ αηπρεκάησλ, ελψ ε
δεχηεξε 85%, ελ ηνχηνηο ε δεχηεξε αηηία δειαδή ην ζθάικα δελ ζα είρε απνηειέζκαηα εάλ δελ
ππήξρε ε πξψηε αηηία, δειαδή ε θαθή νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.Ζ πξνζπάζεηα πξφιεςεο
ζχκθσλα κε ηνλ Απ. Βνγηαηδή μεθηλάεη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθαιείαο.164

Δ4.Αίηηα αηπρεκάησλ, θαηεγνξηνπνηήζεηο αηπρεκάησλ(1954-1960)165
i.Πεξίνδνο 1954-1959
Ζ εξγαζία, ζε απηφ ην ζεκείν ηεο, εζηηάδεη ζην αλέθδνην πιηθφ ηνπ αξρείνπ ζην ιηγληησξπρείν
Αιηβεξίνπ πνπ θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα
ζην ιηγληησξπρείν, ζηνλ ΑΖ αλά ηξίκελν, αλά έηνο θαη ζπγθξηηηθά δεθαεηίαο ηφζν ζην Αιηβέξη
φζν θαη ζε άιια ιηγληησξπρεία θαη κνλάδεο ηεο ΓΔΖ.
Σν ηκήκα πξφιεςεο θαη έθζεζεο αηπρεκάησλ είρε ηελ επζχλε ηεο ζηαηηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ
ζέκαηνο. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαηαγξάθνληαη αλαθνξέο αηπρεκάησλ, ν αξηζκφο ηνπο, ε
ςτθν αδυναμία των μικρϊν χειριςτϊν. Για παράδειγμα αναφζρω τθν περίπτωςθ, που ζνασ μικρόσ εννιάχρονοσ
χειριςτισ ανυψωτιρα, τρομοκρατθμζνοσ απ’ τθν ξαφνικι παρουςία ενόσ μεγάλου ποντικοφ, άφθςε το μοχλό απ’
το χζρι του. Το κλουβί του ανυψωτιρα κατζπεςε, με αποτζλεςμα να ςκοτωκοφν τρία ι τζςςερα παιδάκια, που
βρίςκονταν μζςα ς’ αυτό. Ρολφ ςυχνά, ςκαμνιά, καλάκια, ςκοινιά, πζτρεσ, κομμάτια κάρβουνου κλπ. ρίχνονταν
από απροςεξία ι επίτθδεσ μζςα ςτα πθγάδια των ςτοϊν, πάνω απ’ τα κεφάλια εκείνων που εργάηονταν ςτο
βάκοσ. Δεκάχρονο αγόρι γλίςτρθςε μζςα ς’ ζνα τζτοιο πθγάδι, βάκουσ 50 μζτρων και διαμελίςτθκε ςτον πυκμζνα
του. Επιπλζον, οι εργαηόμενοι κινδφνευαν ανά πάςα ςτιγμι να ςυνκλιβοφν απ’ τα καροτςάκια και τα βαγονζτα
που ζςπρωχναν, να καοφν από κάποια φωτιά, που ξαφνικά άναβε μζςα ςτα ζγκατα τθσ γθσ ι να πεκάνουν από
αςφυξία ι πνιγμό. Τα κακθμερινά δυςτυχιματα ιταν τόςο πολλά, που είχαν καταντιςει ςυμβάντα ρουτίνασ, ςε
ςθμείο μάλιςτα που να κεωρείται περιττό ακόμα και το να τα καταγράψουν.
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Ενθμερωτικό ςελτίο προσ ΔΕΘ το 1968 του Υπουργοφ Εργαςίασ Βογιατηι.Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου.Ο
προγραμματιςμόσ αρχίηει από τθν ϊρα που ςχεδιάηεται το κτίριο του εργοςταςίου ,ζπεται θ ευκφνθ του εργάτθ
αλλά και θ ψυχολογία του εργάτθ ςτον τόπο τθσ εργαςίασ. Πταν υπάρχουν ικανοποιθτικζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ
ςτον τόπο τθσ εργαςίασ, ζνα λογικό θμερομίςκιο, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ τα
ατυχιματα είναι λιγότερα. Πταν όμωσ ο εργάτθσ δεν αγαπά τθν εργαςία του, όταν αιςκάνεται ψυχικά και
ςωματικά κουραςμζνοσ τα ατυχιματα είναι περιςςότερα. Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι θ εκπαίδευςθ
των εργατϊν από εκπαιδευμζνουσ εργοδθγοφσ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει ,τονίηει , να
ςυνδράμουν και τα ςωματεία των εργαηομζνων.
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Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου, αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ(αςφάλεια εργαςίασ), Φακ44γ,
τμιμα πρόλθψθσ και ζκκεςθσ ατυχθμάτων, ςτατιςτικοί πίνακεσ 1954-1959
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ζπρλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπο. Καηά ην 1959 ην ηκήκα αζρνιήζεθε κε ηελ εμαθξίβσζε ησλ
ζπλζεθψλ αζθαιείαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζ‟ απηέο ,ηελ εηζήγεζε απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Καηά ηηο επηζεσξήζεηο ηεο αζθάιεηαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκηιίεο ζε ζέκαηα αζθαινχο εξγαζίαο. Γηα ηελ ζπρλφηεξε
επαθή ηνπ ηκήκαηνο κε ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θπθινθφξεζαλ δηάθνξεο εθδφζεηο(44
ηεχρε) κε ηδηαίηεξε κλεία λα γίλεηαη ζηελ έθδνζε ΄΄ Ο εξγνδεγφο θαη ε Πξφιεςε αηπρεκάησλ166΄΄
ε νπνία θπθινθφξεζε ζε 11 ηεχρε ην 1959 θαη δηαλεκήζεθε ζε φινπο ηνπο εξγνδεγνχο θαη
αξρηηερλίηεο ηεο Δπηρείξεζεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1959 έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε ε πξψηε κεηά
ηνλ πφιεκν Διιεληθή Έθζεζε Πξφιεςεο αηπρεκάησλ ζηελ νπνία εθηέζεθαλ δηάθνξα κέζα
αζθαινχο εξγαζίαο, εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εθδφζεηο ηνπ ηκήκαηνο.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο δελ ππήξραλ ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ην
1959 ζπλνιηθά γηα ηελ ΓΔΖ. Ζ ζηαηηζηηθή εηθφλα δίλεη κηα ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ. Ο ζπληειεζηήο ζπρλφηεηαο
πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ επη 1.000.000 πξνο ηηο ψξεο εξγαζίεο ελψ ν
αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ζνβαξφηεηαο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ απσιεζζεηζψλ εκεξψλ επη
1.000.000 πξνο ηηο ψξεο εξγαζίαο.
Απφ ηα ζηνηρεία απηά, ζπκπεξαίλεηαη φηη θαηά ην 1959 ζπλερίζηεθε ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή
ζπρλφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο θαηήιζε ζε 9,7 απφ 14,2. ηηο
αληίζηνηρεο νκνεηδείο ακεξηθάληθεο επηρεηξήζεηο ν ζπληειεζηήο ήηαλ 6,4 θαηά κ.ν. Σα ζηνηρεία
αλαθέξνπλ φηη ν ζπληειεζηήο ζνβαξφηεηαο κεηψζεθε απφ 234 ζε 159. χκθσλα κε ην ζρφιην
ηεο ζηαηηζηηθήο νη ιφγνη πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο αξηζκνχο παξά ηελ κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ
νθείινληαη ζηελ θαθή θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην αλεπαξθψο εθπαηδεπκέλν θαη
εζηζκέλν ζε επηζθαιείο κεζφδνπο εξγαζίαο πξνζσπηθφ.
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ πξνθχπηεη φηη ην 1959 ζεκεηψζεθαλ
436 ηξαπκαηηζκνί κε ζπρλφηεηα αηπρεκάησλ 124,2 έλαληη 128 ην 1958. Ο αληίζηνηρνο
ζπληειεζηήο ππνγείσλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο Ζ.Π.Α ην 1958 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ
NATIONAL SAFETY COUNCIL-ACCIDENT RATES ήηαλ27,39.Καλέλαο ζαλαηεθφξνο
ηξαπκαηηζκφο δελ ζπλέβε ζην Ληγληησξπρείν Αιηβεξίνπ(1959).
Ζ αλαθνξά ζηηο ακεξηθάληθεο εηαηξείεο γίλεηαη, γηαηί ηα ιηγληησξπρεία ήηαλ δνκεκέλα ζην
ακεξηθάληθν πξφηππν(ε Pierce Management είρε ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο) θαη κάιηζηα ζην
Αιηβέξη
ππήξρε
εηδηθφο
κεραληθφο,
κεραληθφο
αζθαιείαο,
σο
κέινο
ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο.Γηλφηαλ ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ, ζηνλ έιεγρν ησλ
παξαβάζεσλ θαη ζηελ πξφηαζε βειηηψζεσλ.
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12.Έγγξαθν -αξρείν ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ-ζπγθξηηηθόο πίλαθαο αηπρεκάησλ Ληγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ
1954-1960. Γεμηά ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε ζπρλόηεηαο θαη ζνβαξόηεηαο

ηνλ ζπγθξηηηθφ Πίλαθα 12 βιέπνπκε, νη ζπληειεζηέο ησλ αηπρεκάησλ λα παξνπζηάδνπλ
κείσζε παξά ηελ δπζθνιία ηεο εξγαζίαο.Σα ζαλάζηκα αηπρήκαηα εμαιείθνληαη φζν ην
πξνζσπηθφ εμνηθεηψλεηαη κε ηελ εξγαζία θαη απνθηά κεγαιχηεξε πείξα. ηνλ Αηκνειεθηξηθφ
ζηαζκφ Αιηβεξίνπ ν κ.ν. ηνπ ζπληειεζηή ζπρλφηεηαο ηξαπκαηηζκψλ θαηά ην 1959 ήηαλ 24,8 θαη
ν αληίζηνηρνο ηεο ζνβαξφηεηαο 417. πγθξηηηθά κε άιινπο ζηαζκνχο νη αξηζκνί ήηαλ
ςειφηεξνη.
ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, νη ηξαπκαηηζκνί ηνπ πξνζσπηθνχ ρσξίδνληαη θαηά αίηην. ηνλ Α.Ζ.
Αιηβεξίνπ ηα αίηηα απνδίδνληαη ζε :
-απξνζεμία(6),
-κε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ(2),
-αθαηάιιεια εξγαιεία-κεραλήκαηα(1)
-θαθή κέζνδν ηεο εξγαζίαο(2).
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Πίλαθαο12- πγθξηηηθόο πίλαθαο γηα ηα έηε 1954-1959. Απεηθνλίδνληαη ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία γηα ηα αηπρήκαηα ηνπ πξνζωπηθνύ ζηελ ΓΔΗ ζπλνιηθά.
ΔΣΟ

ΧΡΔ
ΔΡΓΑΗΑ

ΑΡΗ
ΘΜ
Ο
ΑΣΤ
ΥΖ
ΜΑΣ
ΧΝ

ΑΠΧΛΔΘΔΗ
Δ ΜΔΡΔ

ΤΝΣΔ
ΛΔΣΖ
ΤΥΝΟ
ΣΖΣΑ

ΜΔΗΧ
Ζ %

ΤΝΣΔΛ
ΔΣΖ
ΟΒΑΡΟ
ΣΖΣΑ

ΜΔΗ
Χ
Ζ%

ΘΑΝΑΗΜΑ
ΑΣΤΥΖΜA
ΣΑ

Μ.Ο.
ΖΜΔΡ
ΧΝ
ΑΝΑ
ΑΣΤΥ
ΖΜΑ

1954

10.305.972

371

45.480

36,1

100

4.413

100

7

122

1955

4.835.000

171

11.863

35,5

98

2.460

55

1

69

1956

4.233.522

107

6.887

25,1

69

1.611

30

1

64

1957

5.482.733

95

9.887

17,2

48

1.801

41

-

104

1958

6.452.134

92

1.511

14,2

39

234

5

-

16

1959

8.206.973

80

1.293

9,7

26

157

3

-

16
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Πίλαθαο 13- πγθξηηηθόο πίλαθαο ηωλ αηπρεκάηωλ ζην ιηγληηωξπρείν Αιηβεξίνπ ην
δηάζηεκα 1954-59

ΔΣΟ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ

ΘΑΝΑΗΜΟΗ
ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ

1954

191

6.900

3

1955

163

5.200

1

1956

174

5.600

2

1957

189

3.800

0

1958

128

1.700

0

1959

124

1.595

0
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Πεγή, Αξρείν ιηγληηωξπρείνπ Αιηβεξίνπ

1956 --Δηδηθφηεξα,ν Α.Γ.Καξαηδάο, δηεπζπληήο ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1956 κε
ζέκα «Αηπρήκαηα»167 δηαβηβάδεη έγγξαθν γηα ην ηξίκελν Απξίιηνο-Μάηνο-Ηνχληνο γηα ηα 106
αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ θαηαγξάθνληαο ηα εμήο ζηνηρεία:
Πίλαθαο 14-αηπρήκαηα ηξηκήλνπ (Απξίιηνο-Μάηνο-Ινύληνο) 1956
ΑΗΣΗΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
Πηψζε νξνθήο
(εηο ζαιάκνπο)
Πηψζε νξνθήο
(Καηά
ηελ
αιιαγή
πιαηζίσλ)
Πηψζε νξνθήο
(γεληθψο)
Μεηαθνξά πιηθψλ
Λεηηνπξγία κεηαθνξέσλ
Κπθινθνξία θαη
εξγαζία εηο θακηλέηα
Πξνεμέρνληεο ήινη
Οιίζζεζηο
Αέξηα
Ζιεθηξνπιεμία
Γηάθνξα
χλνιν

ΑΡΗΘΜΟ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
19

ΠΟΟΣΟ %
17,9%

7

6,6%

8

7,5 %

18
5
2

17%
4,7%
1,9%

3
6
0
2
36
106

2,8%
5,7%
0,0%
1,9%
34%
100
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ηελ θαηεγνξία δηάθνξα πνζνζηφ 34% πεξηιακβάλνληαη αηπρήκαηα πξνθιεζέληα εμ
απξνζεμίαο ηνπ παζφληνο ή ζπλαδέιθνπ ηνπ, κε ηεξήζεσο νδεγηψλ, απξφβιεπησλ παξαγφλησλ
θηι. Σα “Γηάθνξα” εμεηδηθεύνληαη ωο εμήο
Πίλαθαο 15- αηπρήκαηα κε επζύλε εξγαηώλ θαη απξόβιεπηα
ΑΗΣΗΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
Απξνζεμία ηνπ
παζφληνο ή
ζπλαδέιθνπ ηνπ
167

ΑΡΗΘΜΟ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
18

ΠΟΟΣΟ %
50%

Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ(αςφάλεια εργαςίασ), Φακ44β,
ζκκεςθ Καρατηά, “Ατυχιματα “11 Λουλίου 1956

80

Καθή ζπλελλφεζηο
Με επαξθήο επίβιεςηο
Με ηήξεζε νδεγηψλ
Διαηησκαηηθφηεο εξγαιείνπ
Απξφβιεπηα
χλνιν

3
2
2
1
10
36

8,4%
5,5%
5,5%
2,9%
27%
100
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ηε ζπλέρεηα ηνπ εγγξάθνπ ηνλίδεη πσο είλαη αλαγθαία ε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
αηπρεκάησλ θαη ε επίηεπμε θαιχηεξεο απφδνζεο απφ άπνςε αζθάιεηαο, σο εθ ηνχηνπ επηδεηά
λα ζπλερηζζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ζπρλφηεξν θαη θαιχηεξν έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο αιιά θαη ηελ ζπλερή επαλάιεςε ησλ νδεγηψλ πξνο ην πξνζσπηθφ. Ηδηαηηέξσο γηα ηα
ηκήκαηα ηεο ππφγεηαο εθκεηάιιεπζεο παξαθαιεί λα γίλεη ζχγθξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο πνπ
παξαζέηεη κε ηελ ζηαηηζηηθή ηνπ ηξηκήλνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ 1956.

1957168
Ζ θαηαλνκή ηξαπκαηηζκψλ ζηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ θαηά αίηην ζχκθσλα κε ην αξρείν ηνπ
ιηγληησξπρείνπ είλαη:
Πίλαθαο 16-θαηαλνκή ηξαπκαηηζκώλ θαηά αίηην 1957
θαηά αίηην
κε ηήξεζε θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ

1

ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ

2

αηαμία

1

„έιιεηςε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ

2

ειιηπήο εθπαίδεπζε

1

αθαηάιιεινη εξγάηεο

1
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έιιεηςε κειέηεο εξγαζίαο

2

θαθνί ηξφπνη εξγαζίαο

4

ηπραία

2
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Πίλαθαο 17- Η θαηαλνκή ηξαπκαηηζκώλ ζηνλ ΑΗ Αιηβεξίνπ θαηά κέξνο ζώκαηνο
Καηά κέξνο ζψκαηνο
Οθζαικνί
1
Υέξηα
3
Γάρηπια ρεξηψλ
12
Μεξνί
1
Πφδηα
4
Γάρηπια πνδηψλ
1
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Πίλαθαο 18- Η θαηαλνκή ηξαπκαηηζκώλ θαηά ειηθία παζόληνο
Ζιηθίεο
Σξαπκαηίαη
18-28
9
25-30
33
31-35
15
36-40
14
41-50
15
51-60
8
Πεγή, Αξρείν ιηγληηωξπρείνπ Αιηβεξίνπ

Πίλαθαο 19- Η θαηαλνκή θαηά εηδηθόηεηα παζόληνο
ΚΑΣΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
Δλαεξίηεο-ειεθηξνηερλίηεο
Υεηξηζηήο

10
1

Οδεγφο απηνθηλήηνπ
Βνεζφο

5
10
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Δξγάηεο
Τπάιιεινο γξαθείνπ

39
2

Σερλίηεο
Καζαξίζηξηα
Μαζεηεπφκελνο
Τπνκεραληθφο
Αξρηηερλίηεο-Δξγνδεγφο

20
2
2
1
2
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Οη πην επηθίλδπλεο εξγαζίεο-εηδηθφηεηεο ( ελαεξίηεο –εξγάηεο -ηερλίηεο) είλαη επφκελν λα έρνπλ
θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηξαπκαηηζκψλ. ηνπο 95 ηξαπκαηηζκνχο νη 69 αθνξνχλ ηηο
πξναλαθεξζείζεο εηδηθφηεηεο.

ii.Πεξίνδνο 1960169
Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ζπρλφηεηαο αηπρεκάησλ ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ ην 1960 είλαη
144, ν δείθηεο ζνβαξφηεηαο 4.524 ,ελψ θαηαγξάθεηαη έλαο ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκφο. ε ζρέζε
κε ηα έηε 1958 θαη 1959 παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δείθηε ζνβαξφηεηαο πνπ
νθείιεηαη ζηνλ ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ ιηγληησξχρνπ.
Σν 1960 απμάλνληαη νη ψξεο εξγαζίαο ,ζηνλ πίλαθα αηπρεκάησλ πξνζσπηθνχ ΓΔΖ, ζε
10.900.538 , αξηζκφο πνπ απνηειεί ην κέγηζην ησλ σξψλ απφ ην 1954, ν αξηζκφο ησλ
αηπρεκάησλ είλαη 136, ν δείθηεο ζπρλφηεηαο είλαη ν δεχηεξνο ρακειφηεξνο κε 12.4 ηεο
επηαεηίαο θαη ν δείθηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ είλαη επίζεο ν δεχηεξνο ρακειφηεξνο κε
182.
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13.ηαηηζηηθή ηξαπκαηηζκώλ πξνζσπηθνύ Ληγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ1960, αξρείν ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ.

--ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΖ ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ - ΑΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ 1960170
Ο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο αηπρεκάησλ πξνζσπηθνχ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο
θαηά ηα έηε 1958-60 θαηαγξάθεη 89 αηπρήκαηα ην 1958, 73 αηπρήκαηα ην 1959 θαη 4 αηπρήκαηα
ην 1960. Σα πξψηα δχν έηε θαηαζθεπήο ν δείθηεο ζπρλφηεηαο είλαη 72,5 θαη 46,6 αληίζηνηρα. Σα
έηε 1958 θαη 1960 θαηαγξάθνληαη 2 ζπλνιηθά ζαλάζηκνη ηξαπκαηηζκνί κε ζπλέπεηα ν δείθηεο
ζνβαξφηεηαο λα αλεβαίλεη ζηηο 5.270 θαη 8.818 αληίζηνηρα, δεδνκέλνπ φηη νη ψξεο εξγαζίαο
είλαη ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην Αιηβέξη θαη ηνλ Σαπξσπφ. ε έλαλ άιιν πίλαθα παξαηίζεληαη
ζηνηρεία γηα ηηο δηαθπκάλζεηο δεηθηψλ ζπρλφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο ηξαπκαηηζκψλ ζηελ
ππεξεζία θαηά ην έηνο 1960.
πγθξίλνληαο ηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ κε ηνλ ΑΖ Πηνιεκαίδαο παξαηεξνχκε πσο ν κέζνο φξνο
ζπρλφηεηαο ζηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ είλαη 25,7 ελψ ζηελ Πηνιεκαίδα 31,3 θαη ν δείθηεο
ζνβαξφηεηαο ζηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ είλαη 217 ελψ ζηελ Πηνιεκαίδα 1,012.Δπηπιένλ
παξαζέηνπκε ζηνλ πίλαθα (20 )ηνπο ηξαπκαηηζκνχο πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ησλ ΑΖ Αιηβεξίνπ θαη
Πηνιεκαίδαο γηα ην έηνο 1960 . Ο πίλαθαο είλαη θαηά αίηην ηξαπκαηηζκνχ ζχκθσλα κε ην αξρείν
ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ.
Πίλαθαο 20-πγθξηηηθόο πίλαθαο αηηηώλ αηπρεκάηωλ ΑΗ Αιηβεξίνπ θαη Πηνιεκαίδαο
1960
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Αηηίεο

ΑΖ
ΑΖ Πηνιεκαίδαο
Αιηβεξίνπ
Απξνζεμία
3
8
Με ηήξεζε νδεγηψλ
1
Σπραία
1
Τπεξβνιηθή βία
2
Έιιεηςε κειεηψλ εξγαζίαο
1
Αλεπαξθήο επηζεψξεζε
1
Καθή κέζνδνο εξγαζίαο
3
Διιηπή
πξνζηαηεπηηθά
1
κέηξα
Γελ ζεκεηψλνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα αλεπαξθή βνήζεηα, αθαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά
κέζα, αθαηάιιεια εξγαιεία/κεραλήκαηα, αηαμία θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο
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Πίλαθαο 21-Καηαλνκή θαηά είδνο ηξαπκαηηζκνύ ην 1960 ηνπ πξνζωπηθνύ ΓΔΗ ζηνλ ΑΗ
Αιηβεξίνπ θαη ζηνλ ΑΗ Πηνιεκαίδαο (ζπλνιηθά)
Καηά είδνο ηξαπκαηηζκνχ
Θιάζε/κψισπεο
Σξαχκα
Γηάζηξεκκα
Δίζνδνο μέλνπ ζψκαηνο
Αθξσηεξηαζκνί
Ρήμε κπτθψλ ηλψλ

4
9
1
3
1
3

Πεγή, Αξρείν ιηγληηωξπρείνπ Αιηβεξίνπ

Να ζεκεησζεί αθφκε πσο ηα αηπρήκαηα άλσ θαη θάησ άθξσλ, φπσο ζηαηηζηηθά θαηαγξάθνληαη
ζηνπο πίλαθεο, απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πιείζηεο
πεξηπηψζεηο ζε αθξσηεξηαζκνχο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθή πνπ δεκνζηεχεηαη ζην βηβιίν
“ηαηηζηηθέο Δξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο” ν ηξαπκαηηζκφο ησλ άλσ άθξσλ ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηε δεθαεηία 1950-1960 θπκαίλεηαη απφ 10.000 πεξηπηψζεηο έσο 20.000
πεξηπηψζεηο ελψ ην έηνο 1964 αγγίδεη ηηο 25.000 πεξηπηψζεηο. Οη ηξαπκαηηζκνί ζηα θάησ άθξα
ηελ ίδηα πεξίνδν θπκαίλεηαη απφ 2.000 έσο 10.000 θαη ην 1966 αγγίδεη ηηο 15.000 πεξηπηψζεηο.171
171
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Ο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο θαηαλνκήο ηξαπκαηηζκψλ θαηά κέξνο ζψκαηνο ην 1960 ηνπ
πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ζηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ θαη ζηνλ ΑΖ Πηνιεκαίδαο καο δίλεη ηα εμήο ζηνηρεία
ζπλνιηθά :
Πίλαθαο 22-Καηαλνκή ηξαπκαηηζκώλ θαηά κέξνο ζώκαηνο ην 1960 ηνπ πξνζωπηθνύ ΓΔΗ
ζηνλ ΑΗ Αιηβεξίνπ θαη ζηνλ ΑΗ Πηνιεκαίδαο(ζπλνιηθά)
Καηά
ηξαπκαηηζκνχ
Γάρηπινη ρεξηψλ
Πφδηα
Κεθάιη/θξαλίν
Οθζαικνί
Πξφζσπν
ηήζνο
Μεξνί
Βξαρίνλαο
Όζθπο

κέξνο
8
1
3
1
3
1
2
1
1

Πεγή, Αξρείν ιηγληηωξπρείνπ Αιηβεξίνπ

iii.Πεξίνδνο 1962172
ηελ έθζεζε ηνπ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο 1962 κε ζέκα ηα αηπρήκαηα ζην ιηγληησξπρείν
Αιηβεξίνπ ν δηεπζπληήο Α.Καξαηδάο θαηαγξάθεη ζπλνιηθά 156 ηξαπκαηηζκνχο. Σν 32% ησλ
αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζε πηψζε νξνθήο, ην 32,64 % ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαηξνπή απηνθηλήηνπ κε 26 ηξαπκαηηζζέληεο, ελψ ην 12,82 % νθείιεηαη
ζε απφηνκε νιίζζεζε ιηγλίηε ή ζε πηψζε αηφκσλ εμαηηίαο νιηζζήζεσο, ην 11,76%
ηξαπκαηίζηεθε ζηε δηάξθεηα θφξησζεο θαη κεηαθνξά ιηγλίηε ή πιηθψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ζηηο θαηαγξαθείζεο αηηίεο αηπρεκάησλ νθίιεηαη ζε απξνζεμία ηνπ παζφληνο ή ζπλαδέιθνπ κε
61,47% θαη κε 10,92% ζηηο απξφβιεπηεο αηηίεο. Αθνινπζνχλ ε θαθή εθηίκεζε ζπλζεθψλ κε
12,19%. Δπηζεκαίλεηαη πσο ν αληίζηνηρνο δείθηεο ζπρλφηεηαο ήηαλ 158 θαη ζνβαξφηεηαο 1964.
Ο δηεπζπληήο ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζπληζηά κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο εξγάηεο θαη ηελ απζηεξή
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ αζθαιείαο θαη δίλεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο ηεο νξνθήο
ησλ ζηνψλ.

iv. πγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ 1961-1967 κε ην έηνο 1968173
172

Λςτορικό Αρχείο ΔΕΘ, Ζκκεςθ Α.Καρατηά για τα ατυχιματα του τριμινου Λουλίου-Αυγοφςτου-Σεπτεμβρίου 1962
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ πξνιήςεσο αηπρεκάησλ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ
έηνπο 1968 ζηελ ζηαηηζηηθή ηξαπκαηηζκψλ θαη αηπρεκάησλ παξαηεξνχκε: ηελ ΓΔΖ- πιελ
ιηγληησξπρείνπ- ηε κείσζε θαηά 30,8% ηνπ δείθηε ζπρλφηεηαο έλαληη ζπλφινπ 1961-1967 πνπ
ήηαλ 13,6% θαζψο θαη ηε κείσζε ζνβαξφηεηαο θαηά 86% έλαληη 61,8% ηελ πεξίνδν 1961-1967.
ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ αληηζέησο παξαηεξείηαη αχμεζε 68% ηνπ δείθηε ζπρλφηεηαο
έλαληη ηνπ 1967 θαη θαηά 24,5% έλαληη ηνπ 1967. Αχμεζε πνπ νθείιεηαη ζην ζαλάζηκν
ηξαπκαηηζκφ 8 ιηγληησξχρσλ ηνλ ίδην κήλα θαη θαηαγξάθεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο.
Απνηηκψληαο ζπλνιηθά ηελ πνιηηηθή ηεο ΓΔΖ ζην δήηεκα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ
κέηξσλ πξφιεςεο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ε επηρείξεζε κεξίκλεζε γηα
ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαηψλ ζηα ιηγληησξπρεία κε ιεπηνκεξή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
κε ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο φισλ ησλ ΑΖ θαη ησλ ιηγληησξπρείσλ δεκηνπξγψληαο κάιηζηα
θαη εηδηθή ππεξεζία. Ζ κέξηκλα απηή απνζθνπνχζε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηε
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ
δαπαλψλ γηα ηελ επηρείξεζε.

Δ5. Καηαγξαθή εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ ΗΚΑ θαη Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 19501959174
Καηαξρήλ λα ζεκεησζεί πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ΗΚΑ ,χζηεξα απφ καθξφηαηεο ζπδεηήζεηο πνπ
μεθίλεζαλ απν ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ηνπ Δ.Βεληδέινπ (1928-1932) γηα ηηο θνηλσληθέο
αζθαιίζεηο, εθαξκφζηεθε ην 1937 κε ηνλ λφκν 6298 “Πεξί θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ” πνπ είρε
ςεθηζηεί πξν ηξηεηίαο απφ ηελ θπβέξλεζε Σζαιδάξε (10 Οθησβξίνπ 1934), θαη ν νπνίνο είρε
αθπξψζεη ηνλ αληίζηνηρν λφκν -παξφηη είρε ζηεξηρζεί ζε απηφλ- πνπ είρε πξνεγνπκέλσο
θαηαξηίζεη θαη ςεθίζεη ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ(11 Οθησβξίνππ 1932 λφκνο 5733). Άξα ε
παηξφηεηα ηνπ ΗΚΑ δελ αλήθεη ζηε δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ ηνπ Ησάλλε Μεηαμά παξά
κφλν ε ηππηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ πνπ έγηλε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1937 175. χκθσλα
κε ηνλ Α.Ληάθν ν πφιεκνο πξφιαβε ην ΗΚΑ φηαλ ήηαλ κφιηο ηξηψλ ρξνλψλ θαη παξά ηηο αξρηθά
επλντθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο, εμαλέκηζε ηα απνζεκαηηθά ηνπ. Αθφκε
επσκίζηεθε πνιιά απφ ηα βάξε ηνπ πνιέκνπ, φπσο ηελ πεξίζαιςε δηαθφξσλ ζηξσκάησλ θαη
θαηεγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ είραλ πιεξψζεη γη απηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη εηζθνξέο
ησλ εξγαηψλ κεηψζεθαλ εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο, φπσο κεηψζεθε θαη ην πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο ησλ
εξγνδνηψλ.176 Σν ΗΚΑ ζηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ην 1938-1950
173

Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ(αςφάλεια εργαςίασ), Φακ44 η,
Στατιςτικζσ ατυχθμάτων 1968
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Σπφρου Μπράνθ, Στατιςτικζσ εργατικϊν αρυχθμάτων ςτθν Ελλάδα, Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Υγιεινισ και
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ιεηηνχξγεζε σο ν γεληθφο θνξέαο ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζηελ Διιάδα, θάησ απφ αληίμνεο
πιηθέο ζπλζήθεο (Πφιεκνο, Καηνρή, θαη Δκθχιηνο) θαη κε κεγάιν θάζκα θνηλνηηθψλ παξνρψλ
ιφγσ ησλ γεγνλφησλ ηεο επνρήο. ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ν λένο λφκνο 1846/1951 ελαξκφληζε
ηελ Διιεληθή θνηλσληθή λνκνζεζία κε ηελ Υάξηα ηνπ Αηιαληηθνχ 1941, ηελ Γηαθήξπμε ηεο
Φηιαδέιθεηαο 1944 θαη κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 1948.
Ξεθίλεζε ε Σξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε, ζεζπίζηεθαλ ηα θαηψηεξα φξηα ησλ ζπληάμεσλ θαη νη
νηθνγελεηαθέο παξνρέο177.
Απφ ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ 1938, ην ΗΚΑ άξρηζε λα θαηαγξάθεη ηα εξγαηηθά
αηπρήκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηελ πεξίνδν πνπ απνηειεί
αληηθείκελν έξεπλαο 1954-1960 ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ζε φινπο ηνπο
παξαγσγηθνχο ηνκείο θηάλνπλ απφ 30.000 πεξηπηψζεηο ην 1954 ζηηο 40.000 πεξηπηψζεηο ην
1960.Σα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ βηνκεραλία ηεο νηθνδνκήο θαη ησλ
δεκνζίσλ έξγσλ, δηφηη ε νηθνδνκή απεηέιεζε ζεκαληηθφ θηλεηήξην παξάγνληα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκηθήο δσήο. Αθνινπζνχλ νη πθαληηθέο βηνκεραλίεο, ηα κεηαιιεία, ην ιηαληθφ εκπφξην, νη
κεηαθνξέο θ.ηι178
χκθσλα κε ην Ν.Γ 2954/1954 ηδξχζεθε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ψκα Δπηζεσξήζεσο
εξγαζίαο179. ηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο απηήο έθδνζεο, μεθίλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθέο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο.
πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ κε απηά ηνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο παξαηεξείηαη κεγάιε
δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν ππεξεζηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ κεγάιε επέθηαζε ηνπ
ΗΚΑ ζε φιε ηελ Διιάδα, ε θαηαγξαθή θαη ησλ πην απιψλ κηθξνηξαπκαηηζκψλ ζε αληίζεζε κε
ην Τπ. Δξγαζίαο πνπ θαηαγξάθεη ηα πην ζνβαξά αηπρήκαηα. Σα ζηνηρεία ηνπ Τπ. Δξγαζίαο
αθνξνχλ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 φπνπ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εκθαλίδνληαη ζε δχν θπξίσο θιάδνπο
: βηνκεραλίεο-εξγνζηάζηα θαη νηθνδνκέο-θαηαζθεπέο-δεκφζηα έξγα. Οινθιεξψλνληαο ηε
ζχληνκε απηή αλαθνξά παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα(23) κε ηηο πέληε πξψηεο επαγγεικαηηθέο
θαηεγνξίεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ζεκεηψζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα
αηπρήκαηα ηα έηε 1950-1959 ζε φιε ηε ρψξα ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ πίλαθα 4.6.2 ηνπ
βηβιίνπ ηαηηζηηθέο Δξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο.180
Πίλαθαο 23-Οη επαγεικαηηθέο θαηεγνξίεο κε ηα πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα 1950-1959
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Δπαγγεικαηηθέο
θαηεγνξίεο
Βηνκεραλία ηεο
νηθνδνκήο

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 ΤΝΟΛΟ

Βηνκεραλίεο
Καηαζθεπήο
εηδψλ εθ
θνηλψλ

2401 1951 2977 2563 2646 3148 3348 2988 3140 2936 28098

Βηνκεραλίεο
Καηαζθεπήο
κεραλψλ

2915 2130 3043 3221 3096 3775 3102 2841 2935 2784 29842

Βηνκεραλίεο
πθαληηθψλ

2932 3272 3036 3152 3361 3104 2718 2588 2440 1972 28575

Δμόξπμε
άλζξαθα θαη
νξπθηώλ

185

728

993

690

1582 1845 2116 3048 3166 3506 4738 4749 26471

668

796

815

1493 1857 1781 1989 1485 11759

Πεγή, απόζπαζκα αλαιπηηθνύ πίλαθα 4.6.2 ηνπ βηβιίνπ ηαηηζηηθέο Δξγαηηθώλ αηπρεκάηωλ ζηελ Διιάδα
ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο.

Παξελζεηηθά λα ζεκεησζεί πσο κία απφ ηηο ζπλήζεηο αζζέλεηεο ησλ αλζξαθσξχρσλ, ιφγσ
δπζκελψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο είλαη ε πλεπκνλνθνλίαζε. Οθείιεηαη ζηε παξαηεηακέλε έθζεζε
ζε ζθφλε άλζξαθνο.Παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηνπο αλζξαθσξχρνπο ππεδάθνπο παξφιν πνπ
κπνξεί λα ζπκβεί ζε θάζε ρψξν φπνπ ν εξγάηεο εθηίζεηαη ζε πςειά επίπεδα ζθφλεο άλζξαθα κε
ζπλζήθεο αλεπαξθνχο αεξηζκνχ. Οη παζνινγναλαηνκηθέο βιάβεο ηεο πλεπκνθνληάζεσο ησλ
αλζξαθσξχρσλ νθείινληαη ζηελ εηζπλνή θαη θαηαθξάηεζε ηεο θφλεσο ηνπ άλζξαθνο ζηνλ
πλεχκνλα θαη εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο εηζπλεπζείζεο θφλεσο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο έθζεζεο. Πιεηάδα κειεηψλ ζην παξειζφλ είρε αλαδείμεη ηελ έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
πλεπκνθνλίαζεο ζε εξγαδφκελνπο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εμνξπθηηθψλ δηεξγαζηψλ ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα. Δλδεηθηηθά κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δεθαεηίεο 1960 θαη 1970 αλαθέξνπλ
πσο ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ δηαπηζηψζεθε φηη ζε 965 ιηγληησξχρνπο νη 37 έπαζραλ απφ
πλεπκνθνλίαζε (πνζνζηφ 3,8%) κεηά απφ επαγγεικαηηθή έθζεζε 9-16 εηψλ.181

Δ6. Δθζέζεηο αηπρεκάησλ από άιιεο πεγέο 1957-1968
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Ορυχεία-Μζταλλα, Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ, ςυλλογικό ζργο ςελ.29-30, Ακινα
2007.
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-(Ληγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ)182
ηηο εθζέζεηο γίλεηαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ αηπρεκάησλ. Ζ δνκή ησλ αλαθνξψλ αθνξά
θείκελα απφ θαη πξνο ηνλ δηεπζπληή ησλ ιηγληησξπρείσλ. Οη θ.Πνξηνθάιεο (πξντζηάκελνο ηνκέα
αζθάιεηαο) θαη Γνγάλεο (κεραληθφο νξπρείνπ λν2) ζπληάζζνπλ ηηο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα
ζπκβάληα. Δλδεηθηηθά θαηαγξάθνπκε επηά πεξηπηψζεηο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζην
ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ ηελ πεξίνδν 1957-1968.
ηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ζηαρπνινγήζακε απφ ην αλεμεξεχλεην-αλέθδνην αξρείν ηνπ
ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ θαηαγξάςακε ηελ πξφηαζε ηνπ δηεπζπληή ιηγληησξπρείνπ ζην
έγγξαθν(10/6/1960183)ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ ζχζηαζε επηηξνπήο γηα λα εμεηαζηνχλ νη
φξνη πνπ ζπληέιεζαλ ζηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ αξηζηεξνχ πνδηνχ ηνπ κπαδαδφξνπ θαη ηνλ
θαηαινγηζκφ επζπλψλ.
ηνλ αθξσηεξηαζκφ κπαδαδφξνπ(ν εξγάηεο πνπ αθαηξεί ηα κπάδα ,ν εθρσκαηηζηήο) Γ.Νίθα
ζηηο 15/6/1960 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θφξησζεο 4 βαγνληψλ απφ ην θεθιηκέλν επίπεδν πξνο
ην πάησκα +10 ηνπ νξπρείνπ λν2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθίλεζεο 3 βαγνληψλ, ε
εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηάβαζε θνξείνπ πνπ κεηέθεξε δνθάξηα απφ ζθπξνθνλίακα θαη
έλα ηεκάρην ζηδεξνηξνρηάο. Οη εξγαδφκελνη επηθνηλσλνχλ κε ζήκαηα ψζηε λα κελ πεξάζεη
θαλείο απφ ην πάησκα +36 θαη θαηά απηήλ ηελ θάζε εξγαζίαο ν επηζηάηεο νξπρείνπ εξσηάηαη
αλ πξφθεηηαη λα αλέιζεη ζην πάησκα +42.Ζ παξνπζία ηνπ επηζηάηε θαζπζηεξεί ηελ εξγαζία. Ο
παζψλ επαλαιακβάλεη ην ζήκα αιιά ιφγσ ζηηγκηαίαο απνπζίαο ηνπ ρεηξηζηή, δελ ιακβάλεη
απάληεζε θαη κεηαθηλεί ηνλ 4ν βαγφλη ζηελ θαηάιιειε ζέζε θφξησζεο. Ο κπαδαδφξνο Φσηηάο
ζέηεη ζε θίλεζε ηνλ βαξνχιθν θαη ην έκθνξην θνξείν θηλείηαη πξνο ηα θάησ. ην ζηφκην ηνπ
θεθιηκέλνπ(γνλαηηά) έλα δνθάξη θεχγεη κε ηαρχηεηα θαη ζθελψλεη ην αξηζηεξφ πφδη ηνπ Γ.Νίθα.
ηελ έθζεζε ζεκεηψλεηαη φηη ν παζψλ ηελ ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο ζηεξηδφηαλ ζην βαγφλη θαη
παξαθνινπζνχζε ηελ θφξησζε έρνληαο αθάιππην θαη εθηεζεηκέλν κφλν ην αξηζηεξφ πφδη απφ ην
χςνο ηεο θλήκεο. Οη εξγαδφκελνη πξνζηξέρνπλ θαη κεηαθέξνπλ ηνλ Γ.Νίθα ζηελ επηθάλεηα ηνπ
νξπρείνπ.
Ζ έθζεζε θιείλεη κε ηνλ απνινγηζκφ ησλ επζπλψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο επζχλεο απνδίδεηαη
ζηνλ παζφληα ,ν νπνίνο παξά ην γεγνλφο φηη ην ζήκα ΄΄κάηλα΄΄ εθθξεκνχζε δελ θαιχθηεθε
επαξθψο, φπσο νξίδνπλ ζαθψο νη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε αηφκσλ θαη πιηθψλ ζηελ βάζε
ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ θφξησζεο. Πνζνζηφ επζχλεο θέξεη θαη ν κπαδαδφξνο Φσηηάο πνπ δελ
εμαζθάιηζε ην θνξηίν ηνπ θνξείνπ. Σέινο ε ηπραία παξέκβαζε ηνπ επηζηάηε ζπλεηειέζε θη
απηή ζην αηχρεκα, κε ηελ πεληάιεπηε θαζπζηέξεζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζήκαηνο. Ζ δνκή
ησλ αλαθνξψλ δελ αιιάδεη θαη ζρεδφλ πάληα θιείλεη κε ηελ επζχλε λα βαξαίλεη ηνλ εξγαδφκελν
ζχκθσλα κε ηελ δηεχζπλζε.
ε κηα άιιε πεξίπησζε ην ζέκα είλαη ν ηξαπκαηηζκφο κπαδαδφξνπ ιφγσ πξφσξεο έθξεμεο
δηαηξήκαηνο ζην νξπρείν λν1,ηκήκα 4νλ ,πάησκα-8.Ο κπαδαδφξνο Μπνπξαληάο εξγαδφηαλ ππφ
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ηελ επίβιεςε ηνπ κηλαδφξνπ Η.Αξγχξε, ν νπνίνο ηνλ δηέηαμε λα νξχμεη δηάηξεκα ζε κεγάιν
ηεκάρην ιηγλίηε. Μεηά ηελ φξπμε δηαηξήκαηνο , ν κηλαδφξνο ην γφκσζε κε δπλακίηηδα θαη αθνχ
αλέζεζε ηελ ζχλδεζε ηεο γξακκήο ππξνδφηεζεο ζηνλ παζφληα, απνζχξζεθε ζηνλ ζάιακν θαη
κεηέβε γηα ηελ αλαηίλαμε αθνχ εηδνπνίεζε ηνπο γεηηληάδνληεο ζε ζάιακν εξγαδφκελνπο. Καηά
ηελ ζηηγκή πνπ ν παζψλ αζρνινχληαλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζχλδεζε ηεο γξακκήο
ππξνδφηεζεο θαη ελψ ην ζχξκα βξηζθφηαλ αθφκα ζηα ρέξηα ηνπ, ν κηλαδφξνο ππξνδφηεζε θαη ηα
εθηηλαρζέληα ηεκάρηα ιηγλίηε ηνλ ηξαπκάηηζαλ άλεπ ζνβαξψλ επηπηψζεσλ ζηελ σκνπιάηε. Σν
αηχρεκα απνδίδεηαη ζηελ αδηθαηνιφγεηε βηαζχλε ηνπ Η.Αξγχξε(ν κηλαδφξνο).184
Να ζηαρπνινγήζνπκε άιιεο ηξεηο πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ ηα 1957
θαη θαηαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ ιηγληησξπρείνπ185.Ζ πξψηε αθνξά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ζην
πφδη ζηηο 19 Απγνχζηνπ ηνπ κπαδαδφξνπ Λεσλίδα Βνγηαηδή ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζην λφηην
ηκήκα ηνπ ιηγληησξπρείνπ Νν 2, κε απνηέιεζκα ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ηελ απνθνπή ηνπ
δεμηνχ πνδφο γχξσ ζηα 15 εθ. θάησ απφ ην γφλαην. Ζ αηηία ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ Α. Γ.
Καξαηδά πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ κεραληθψλ ( Πνξηνθάιε θαη Βνπδήκν) είλαη αθελφο ε
απξφβιεπηε απνθφιιεζε απφ ηελ νξνθή ηεκαρίνπ ιηγλίηε, αθεηέξνπ ε βξαδχηεηα κε ηελ νπνία
αληέδξαζε ν παζψλ ελψ ν επηηεξψλ ηνλ ζάιακν κηλαδφξνο ηνλ εηδνπνίεζε γηα ην θαηεξρφκελν
ηεκάρην ιηγλίηε. Ζ έθζεζε ησλ κεραληθψλ ζπλνδεχεηαη απφ ζπλεκκέλν ζθαξίθεκα πνπ
απνηππψλεη παξαζηαηηθά ην αηχρεκα.
Ζ δεχηεξε αθνξά ηνλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ κηλαδφξνπ Γεκεηξίνπ Παιφγνπ ν νπνίνο
ηξαπκαηίζηεθε ζηηο 10 Απγνχζηνπ ηνπ 1957 ζην θεθάιη απφ ηεκάρην ιηγλίηε πνπ απνθνιιήζεθε
αηθλίδηα απφ ηελ νξνθή ζην νξπρείν Νν 1. Καηά ηνλ Α. Γ. Καξαηδά 186 πνπ ζπληάζζεη ηελ
αλαθνξά ην αίηην ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ηπραίσλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία
δελ είλαη δπλαηφ λα πξνιεθζνχλ. Δπηπιένλ ηνλίδεηαη ε παξνπζία ηνπ κεραληθνχ Γ.Βνπδήκνπ
πνπ επέβιεπε ηελ εξγαζία θαη φηη είραλ ιεθζεί ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ , ζπγθεθξηκέλα ε ζηνά ήηαλ ππνζηπισκέλε θαη ν ζάιακνο θσηηδφηαλ επαξθψο.
Αθνινπζεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζθαξίθεκα απνηχπσζεο ηνπ αηπρήκαηνο.
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14.πλεκκέλν ζθαξίθεκα πνπ απνηππώλεη παξαζηαηηθά ην αηύρεκα ηνπ κπαδαδόξνπ Λεσλίδα Βνγηαηδή. 187
(Πεγή, Αξρείν ιηγληηωξπρείνπ Αιηβεξίνπ)

Ζ ηξίηε πεξίπησζε αθνξά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ κηλαδφξνπ Β.Πειηρνχ ζην νξπρείν Νν 2 ιφγσ
πξφσξνπ εθξήμεσο εκππξεπκαηηζκέλνπ ηεκαρίνπ δπλακίηηδαο ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1957. Οη
κεραληθνί Πνξηνθάιεο θαη Γνγάλεο188 ζηελ έθζεζε ηνπο αλαθέξνληαη ζηελ αηθλίδηα έθξεμε
ηεκαρίνπ δπλακίηηδαο ζην ηειεπηαίν δηάηξεκα κε απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ κηλαδφξνπ
Β.Πειηρνχ θαη ηνλ κσισπηζκφ ηνπ επηθεθαιήο Β.Ρέηζα αιιά θαη ηνπ κπαδαδφξνπ
.Φξπγαληψηε. Χο πξνο ηα αίηηα ηα νπνία πξνθάιεζαλ ηελ πξφσξε έθξεμε, νη κεραληθνί
ππνζηεξίδνπλ πσο ην αηχρεκα πξνθιήζεθε ιφγσ ηζρπξήο θξνχζεο ηνπ εκππξεπκαηηζκέλνπ
ηεκαρίνπ δπλακίηηδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γνκψζεσο. Απνθιείνπλ ηελ πεξίπησζε
ειαηησκαηηθήο δπλακίηηδαο αιιά θαη ηεο δηαξξνήο ξεχκαηνο. Μεηά ην αηχρεκα ν ηξαπκαηηζζείο
κηλαδφξνο κεηαθέξζεθε ζηελ θιηληθή Κφιιηα ζην Αιηβέξη φπνπ ηνπ έγηλε αθξσηεξηαζκφο ηνπ
δεμηνχ αληίρεηξα.
ηηο 22 Μαξηίνπ 1961 ν κεραληθφο Ν.Πνξηνθάιεο ππνγξάθεη αλαθνξά189 γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ
ηνπ κπαδαδφξνπ ηαχξνπ Υατλά ζην θεθάιη ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζην νξπρείν Νν 1 ζηηο 22.45
ζην πάησκα -32. Ζ πεξηγξαθή έρεη σο εμήο: «… Καηά ηελ ψξαλ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ν παζψλ ,
ππφ ηελ επίβιεςηλ ηνπ κηλαδφξνπ Γεσξγίνπ Παιφγνπ, εζρνιείην κε ηελ θφξησζηλ ιηγλίηνπ (πξντφλ
εθξήμεσο ζαιάκνπ) εηο κεραληθφλ κεηαθνξέα. Πξνο ζηηγκήλ,ν παξαθνινπζψλ ηελ νξνθήλ
κηλαδφξνο, αληειήθζε αηθληδίσο απνζπψκελνλ φγθνλ ιηγλίηνπ θαη απεπζπλφκελνο εηο ηνλ παζφληα
εθψλαμε «βάξδα θπιάμνπ ζην παξακέλην». Πξάγκαηη, ακθφηεξνη εθηλήζεζαλ πξνο ηελ δεμηάλ
πιεπξά ηεο ζηνάο θαη απέθπγνλ ηελ βεβαίαλ ζχλζιηςηλ ησλ ππφ ηνπ θπιηνκέλνπ φγθνπ (πηζαλφλ
βάξνο 250ρικ), πιελ φκσο ν παζψλ ελ ηε δηθαηνινγεκέλε ζπνπδή ηνπ πξνζέθξνπζελ επί
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ραιπβδίλνπ νξζνζηάηνπ κε απνηέιεζκα ηνλ ζνβαξφλ ηξαπκαηηζκφλ ηνπ. Δθ ηεο δηαηαρζείζεο
εξεχλεο, πξνο δηαπίζησζηλ αθ ελφο ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηαο νπνίαο έγηλε ην αηχρεκα, θαη ηνλ
θαηακεξηζκφλ ησλ επζπλψλ αθ εηέξνπ, πξνέθπςελ φηη ην αηχρεκα ήην απξόβιεπηνλ θαη νπδείο
επζχλεηαη δη‟ απηφ. Ωο εκθαίλεηαη εθ ηνπ ζπλεκκέλνπζθαξηθήκαηνο, ηνχην έιαβε ρψξαλ εληφο
θαιψο ππνζηεξηδνκέλεο ζηνάο, θαη εηο απφζηαζηλ ηεζζάξσλ πεξίπνπ κέηξσλ ππφ ηεο εηζφδνπ ηνπ
ζαιάκνπ.»
Ζ ηειεπηαία καο πεξίπησζε αθνξά ηνλ ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ ηνπ επηθεθαιήο ηνπ νξπρείνπ
Νν 1 Αξγχξε Ησάλλνπ ζηηο 25/6/68 θαη ψξα 22.07. Ζ έθζεζε190 ζπλνδεχεηαη απφ πνιπζέιηδα
έξεπλα-αλάθξηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ιηγληησξχρσλ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ζπξκφο θελψλ
βαγνληψλ σζνχκελνο απφ ειεθηξάκαμα πξνζέθξνπζε πάλσ ζε κηζνγεκάην βαγφλη πνπ
βξηζθφηαλ ζηελ θεληξηθή αλαηνιηθή ζηνά κεηαθνξάο ηνπ παηψκαηνο -70κ. ηνπ νξπρείνπ Νν1
θαη ζηε ζέζε θνξηψζεσο ηνπ εγθάξζηνπ Νν 11Α. Σν απνηέιεζκα ηεο πξφζθξνπζεο ήηαλ λα
εθηξνρηαζζνχλ πέληε θελά βαγφληα. Σν δεχηεξν απφ απηά ρηχπεζε θαη ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα ηνλ
επξηζθφκελν παξά ηελ παξεηά ηεο ζηνάο επηθεθαιήο ππνγείσλ ηνπ νξπρείνπ Νν1 Αξγχξε
Ησάλλε. Παξά ηελ άκεζε κεηαθνξά ηνπ ζην λνζνθνκείν Υαιθίδαο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ζσζεί
ν Αξγχξεο θαη απεβίσζε ζηηο 01.30 ζηηο 26/6/68. Οη κεραληθνί θαηαινγίδνπλ επζχλε ζηνλ
ζαλφληα ν νπνίνο παξαβίαζε θαλφλεο θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο, αδηαθφξεζε θαη δελ
πξνθπιάρηεθε παξά ηηο ζρεηηθέο πξνηξνπέο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Μάιηζηα ε έθζεζε θιείλεη κε
ηελ εμήο δηαπίζησζε: «Δηο ηελ πεξίπησζηλ ηαχηελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελνλ λα είλαη ν ίδηνο
ππεχζπλνο δηα ηελ αζθάιεηαλ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη λα πξνζπαζνχλ νη πθηζηάκελνη ηνπ λα ηνλ
πξνθπιάμνπλ»
ε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλζνινγήζακε δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο εθζέζεηο ππεπζχλσλ
σο αίηηα ησλ αηπρεκάησλ ν απξφβιεπηνο παξάγνληαο ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο
ζηα νξπρεία αλεμαξηήησο κέηξσλ αζθαιείαο, θαη βέβαηα ε πξνζσπηθή επζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ παξαβηάδνπλ θαλφλεο αζθαιείαο είηε απφ επηπνιαηφηεηα είηε απφ άγλνηα.
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Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ(αςφάλεια εργαςίασ), Φακ44η.
Ζκκεςθ από τουσ Δ.Βουδιμο Διπλ. μθχανικό μεταλλείων, προϊςτάμενο του τομζα Αςφαλείασ Εκμεταλλεφςεωσ,
τον .Νταιφά Διπλ. μθχανικό μεταλλείων, προϊςτάμενο του τομζα παραγωγισ και τον Κ.Ραπαδόπουλο Διπλ.
Ρολιτικό μθχανικό, προϊςτάμενο τμιματοσ καταςκευϊν που ςυνοδεφεται από πολυςζλιδθ ζρευνα-ανάκριςθ των
εμπλεκομζνων λιγνιτωρφχων ςτο ατφχθμα ςτισ 25/6/1968 (Ραναγιάρθ Ακαναςίου, επικεφαλισ υπογείων, Κοφρου
Γεωργίου, τεχνίτθ υπογείων, Τριανταφφλλου Γεωργίου, οδθγοφ θλεκτράμαξασ υπογείων , Δθμθτρίου Λουκά,
μπαηαδόρου και Μεταξά Αριςτείδθ, μπαηαδόρου που εκτελοφςε κατά τθν θμζρα του ατυχιματοσ χρζθ φροντιςτι
υλικϊν και εργαλείων υπογείων ) ςτο τραγικό περιςτατικό, καταγράφει αναλυτικά το ιςτορικό του ατυχιματοσ
και καταλιγει ςε εξακριβϊςεισ και ςυμπεράςματα
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Δ7.Σν αηύρεκα ηνπ 1968 ζηα ιηγληησξπρεία Αιηβεξίνπ
Ζ δηεχζπλζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ κε δηεπζπληή ηνλ Η.Ν. Οηθνλνκφπνπιν ζηηο 10/12/1968 κε
επείγνλ ηειεγξάθεκα191 αλαθνηλψλεη ζηελ επηζεψξεζε κεηαιιείσλ Α Πεξηθεξείαο ην ηξαγηθφ
αηχρεκα πνπ ζπκβαίλεη ζηα ιηγληησξπρεία. Ηζρπξή έθξεμε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο 9.12.68 θαη
ψξα 21.30 ζηε ζηνά ηνπ παηψκαηνο -70κ. ηνπ νξπρείνπ Νν 1 πξνεξρνκέλε απφ δπλακίηηδα, ππφ
αλεπηβεβαίσηεο ζπλζήθεο, έρεη σο ηξαγηθή ζπλέπεηα ηνλ ζάλαην επηά ιηγληησξχρσλ θαη ηνλ
ηξαπκαηηζκφ δψδεθα νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ ζηα λνζνθνκεία Αιηβεξίνπ, Υαιθίδαο θαη
Αζελψλ. Πξνζζέηεη πσο ε πξφρεηξε ,αξρηθά , αλάθξηζε πνπ δηεμήρζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα
πσο ην αηχρεκα πξνήιζε θαηφπηλ εζθαικέλεο ελέξγεηαο ηνπ ππεπζχλνπ επηθεθαιήο, αξκνδίνπ
γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ ν νπνίνο ππήξμε κεηαμχ ησλ ζπκάησλ. Αθνινπζεί
αλαιπηηθφ δειηίν αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ φπνπ θαηαγξάθνληαη νη λεθξνί θαη νη ηξαπκαηίεο
(φλνκα-επψλπκν, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπνπδέο, ηφπνο θαηνηθίαο).
ηηο 10/12/68 ε ΓΔΖ192 κε αξηζκ. πξσηνθφιινπ 196803 θαη κε ΘΈΜΑ: Θαλαηεθφξν εξγαηηθφ
αηχρεκα εηο ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ έγγξαθν ηεο αλαθνηλψλεη ζην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο,
Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Α Πεξηθεξείαο ην ζπκβάλ: « Δλ ζπλερεία ζεκεξηλήο ηειεθσληθήο καο
εηδνπνηήζεσο, έρνκελ ηελ ηηκή λα γλσξίζσκελ πκίλ
φηη ρζεο 9.12.68 θαη πεξί ψξαλ 21.30, ιφγσ ζεκεησζείζεο ηζρπξάο εθξήμεσο εηο ζηνάλ ηνπ
Οξπρείνπ Νν 1 ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ, πξνθιεζήζεηο ζπλεπεία εθξήμεσο πνζφηεηνο
δπλακίηηδνο, εθνλεχζεζαλ νη:
1. Υαξάιακπνο Μαδαξάθεο ηνπ ηεθάλνπ
2. Νηθφιανο Γξνζάηνο ηνπ Ησάλλνπ
3, Δπάγγεινο Σξαθνζάξεο ηνπ Θεκηζηνθιένπο
4. Ησάλλεο Σδειάηεο ηνπ Μηραήι
5. Γεκήηξηνο Κηνχζεο ηνπ Αζαλαζίνπ
6.ηακάηηνο Μάληδαξεο ηνπ Αλησλίνπ
7.Θξαζχβνπινο Ρήγαο ηνπ Βαζηιείνπ
εηξαπκαηίζζεζαλ δε νη:
Υαξάιακπνο Καθάηζνο ηνπ Γεσξγίνπ
Βαζίιεηνο Σξηαληαθχιινπ ηνπ Υξήζηνπ
Δπάγγεινο Πάληδαιεο ηνπ Ησάλλνπ
Γεκήηξηνο Πηξπηξήο ηνπ Νηθνιάνπ
Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο ηνπ Ησάλλνπ
Ησάλλεο Καξάπαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Ησάλλεο Νηνχξαο ηνπ Βαζηιείνπ
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Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ(αςφάλεια εργαςίασ),
Φακ44η.Επείγον τθλεγράφθμα του Λ.Ν.Οικονομόπουλου για κανατθφόρο ατφχθμα ςτο λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου
ςτισ 10/12/1968
192
Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,αρχείο τομζα αςφάλειασ εκμετάλλευςθσ(αςφάλεια εργαςίασ), Φακ44η.
Ανακοίνωςθ τθσ ΔΕΘ για κανατθφόρο ατφχθμα ςτο Υπουργείο Βιομθχανίασ Επικεϊρθςθ Μεταλλζίων Α
Ρεριφζρειασ ςτισ 10/12/1968
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Νηθφιανο Σζάιαο ηνπ Γεκεηξίνπ
Δπάγγεινο Πέππαο ηνπ Νηθνιάνπ
Ησάλλεο Ρεγθνχθνο ηνπ Αζαλαζίνπ
Γεψξγηνο Κνχξνο ηνπ Ησάλλνπ
Νηθφιανο ππξίδεο ηνπ Γεκεηξίνπ»
Σα ζηεξεφηππα επαλαιακβαλφκελα ζπιιππεηήξηα ηειεγξαθήκαηα πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ
ζαλφλησλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ιηγληησξπρείνπ Η.Ν Οηθνλνκφπνπιν νινθιεξψλνπλ ην ηππηθφ
κέξνο ηεο πιεξνθφξεζεο:«Ζ Γηεχζπλζηο θαη ην πξνζσπηθφλ ηνπ Ληγληησξπρείνπ εθθξάδεη πξνο
πκάο ηελ βαζείαλ ιχπελ ηεο δηα ηνλ, ελ ηε εθηειέζεη ηεο ππεξεζίαο, ηξαγηθφλ ζάλαηνλ ηνπ
πξνζθηινχο ζαο ηέθλνπ θαη εχρεηαη φπσο ν Ύςηζηνο ζαο ραξίζε ππνκνλήλ θαη παξεγνξίαλ» Tν
δπζηχρεκα ηνπ 1968 ήηαλ ίζσο ην πην ηξαγηθφ πνπ ζεκάδεςε ηε δσή ηνπ ηφπνπ θαη ραξάρζεθε
γηα πάληα ζηελ κλήκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη ησλ ιηγληησξχρσλ πνπ ζρεηίζηεθαλ κε
απηφ. 193
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν θάθεινο ηεο ελδειερνχο έξεπλαο ηνπ δπζηπρήκαηνο ηνπ 1968 ήηαλ
απφξξεηνο γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη βέβαηα δελ βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ ιηγληησξπρείνπ
Αιηβεξίνπ. ηηο εξσηήζεηο καο ε ππεχζπλε ππνζηήξημε πσο θαηά πάζα πηζαλφηεηα βξίζθεηαη
ζηα θεληξηθά αξρεία ηεο ΓΔΖ, ζηε Αζήλα. Γπζηπρψο ηα πνξίζκαηα ηεο αλαθξηηηθήο έξεπλαο αλ
θαη αλαδεηήζεθαλ δελ βξέζεθαλ. Υξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο ην ζπγθεθξηκέλν
ηξαγηθφ ζπκβάλ πνπ θφζηηζε ηε δσή ζε 8 ιηγληησξχρνπο θαη ηξαπκάηηζε 12. Ο ιηγληησξχρνο
Πάηδαιεο Βαγγέιεο ,34 εηψλ απφ ηα Κξηεδά ήηαλ ν φγδννο λεθξφο πνπ απεβίσζε ζην
λνζνθνκείν.

193

« Αλιβζρι, ςοφρουπο 9 Δεκζμβρθ του ’68, γιορτι τθσ Αγίασ Άννασ. Τα καταςτιματα κλείνουν ο κόςμοσ
μαηεφεται ςτα ςπίτια. Ο Σωτιρθσ ο Μπ. πιρε κάτι πράγματα που περίμενε και πιρε τθν ανθφόρα για το ςπίτι..
Ζπρεπε να κολατςίςει και να ξαπλϊςει νωρίσ. Το πρωί πιγαινε πρϊτοσ ςτο λιγνιτωρυχείο να ελζγξει τα
«φανάρια» ϊςτε μόλισ κα’ ρκει θ βάρδια να’ ναι όλα ζτοιμα και αςφαλι. Ο Λάηαροσ ζκλειςε το φαρμακείο κι’
ετοιμαηότανε να πάει ςτθ γιορτι τθσ Άννασ...Ξάφνου ουρλιαχτά από ςειρινεσ αςκενοφόρων ξζςκιςαν τθν ιςυχθ
νφχτα. Κανείσ δεν κατάλαβε τι τρζχει. Οι καιροί ιταν δφςκολοι (δεφτεροσ χρόνοσ δικτατορίασ) ο φόβοσ φϊλιαηε
ςτισ καρδιζσ. Οι κλοφβεσ πζρναγαν κι ανθφόριηαν τον « τςοφλουρα ». Εκεί ςτθν αυλι τθσ παλιάσ κλινικισ παίχτθκε
ζνα ακόμα δράμα από αυτά που θ οικογζνεια των λιγνιτωρφχων ζηθςε και ηει ς’ όλο τον κόςμο. Δεκάδεσ κορμιά
νεκρά ι χτυπθμζνα, βογκθτά, πανικόσ. Το κόκκινο αίμα ανακατεμζνο με τθ μαφρθ μουτηοφρα κυλοφςε ςτθ ςκάλα.
Το ζργο τθσ διαλογισ, ςου πάγωνε το αίμα. Από κει οι νεκροί, από δω οι τραυματίεσ. Ο παπά-Ρλοφταρχοσ να
προςπακεί να ςυγκεντρϊςει ακρωτθριαςμζνα μζλθ. Ρωσ ζγινε τόςο κακό; Λιγνιτωρυχείο απόγευμα. Τουλάχιςτον
250 άτομα δουλεφουν 170 μζτρα κάτω από τθν επιφάνεια. Μια λάκοσ ενζργεια του επιςτάτθ, και το κακό γίνεται!
Θ τεράςτια ζκρθξθ δθμιουργεί ζνα φοβερό κφμα που ζφταςε μζχρι τθν επιφάνεια. Τραγικό αποτζλεςμα 7 νεκροί
πάρα πολλοί τραυματίεσ .Οι άτυχοι μεροκαματιάρθδεσ προςτζκθκαν ςτο πάνκεο των 25 νεκρϊν από
δυςτυχιματα ςτο ορυχείο, από το 53 μζχρι το 85. Δεκάδεσ ακρωτθριάςτθκαν, πζκαναν από πνευμονοπάκειεσ,
καρκίνο.” Αφιγθςθ Γ.Κατςαμάγκου, Μθχανικοφ Μεταλλειολόγου, από ιδιωτικι ςυλλογι.
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15.Ζ δηεύζπλζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ κε δηεπζπληή ηνλ Η.Ν. Οηθνλνκόπνπιν ζηηο 10/12/1968 κε επείγνλ
ηειεγξάθεκα αλαθνηλώλεη ζηελ επηζεώξεζε κεηαιιείσλ Α Πεξηθεξείαο ην ηξαγηθό αηύρεκα πνπ ζπκβαίλεη ζηα
ιηγληησξπρείν(Πεγή, Αξρείν ιηγληηωξπρείνπ Αιηβεξίνπ)

Δ8.Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο- κηα κε κεηξήζηκε – «αζέαηε» παξάκεηξνο
ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ
Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, εηδηθφηεξα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
ησλ νξπρείσλ, θαηαγξάθνληαη απφ ηελ εξγνδνζία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχλ
εχθνια ακθηζβεηεζνχλ ή λα αλαηξεζνχλ. Ζ επζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ αζθαιείαο αιιά θαη ε επζχλε ηεο επηρείξεζεο λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ είλαη θαηά ην δνθνχλ αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο. Απηφ πνπ δελ θαηαγξάθεηαη απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη
ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο.
Ζ πεξίπησζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο ηνπ 1965 γηα ηνλ κηλαδφξν Η.Καγθέιε,πνπ
πξναλαθέξζεθε ζην Γ Κεθάιαην, θεληξίδεη ηελ πξνζνρή καο απφ κηα άιιε νπηηθή. ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε έλσζε εξγαηνηερληηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ
θαηαγγέιιεη γηα εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ
νπσζδήπνηε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζε βάξνο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ο πξφεδξνο (Κνπληνχξεο) θαη ν Γεληθφο γξακκαηέαο(Μεηαμάο) αλαθέξνπλ φηη ν ζάλαηνο ηνπ
κηλαδφξνπ θαη‟εληνιή δηαηαρζείζεο εξγαζίαο ζπληειέζηε πέξαλ ησλ θαζεθφλησλ θαηά
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 118,120 ηνπ θαλνληζκνχ κεηαιιείσλ θαη ιαηνκηθψλ
εξγαζηψλ(ΚΜΛΔ).ηελ έθζεζε γίλεηαη ιφγνο γηα αλάγθε ιήςεο κέηξσλ κε πιήξε εθαξκνγή ηνπ
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θαλνληζκνχ. 194 Ζ νπηηθή ησλ εξγαδνκέλσλ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο εθζέζεηο ηεο
δηνίθεζεο θαη δίλεη κηα άιιε εηθφλα γηα ηνλ θφζκν ησλ αηπρεκάησλ.
Μηα άιιε παξάκεηξνο, ινηπφλ, ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ δελ θαηαγξάθεηαη γηαηί δελ
απνηειεί κεηξήζηκν ζηνηρείν απφ ηηο βηνκεραλίεο είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Αμίδεη
λα θάλνπκε κλεία γηα ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ απηφ παξάγνληα πνπ επηζεκαίλνπλ δηαρξνληθά ηα
εξγαηηθά ζπλδηθάηα φπνπ ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο έρεη εληαηηθνπνηεζεί ε παξαγσγή, έρνπλ
παξάλνκα απμεζεί νη ψξεο εξγαζίαο, έρνπλ παξαβηαζηεί ή δελ έρνπλ ιεθζεί θαλφλεο αζθαιείαο
κε ηίκεκα ηξαπκαηηζκνχο, πνιιέο θνξέο ζαλάζηκνπο, θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Σα παξαδείγκαηα είλαη πάξα πνιιά ηελ πεξίνδν ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο αιιά δελ
ιείπνπλ θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα. Γξάθεη ν Κ.Μαξμ ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα γηα ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο “ν εξγάηεο εμαλαγθάδεηαη λα μνδεχεη πεξηζζφηεξε εξγαζία ζην ίδην
ρξνληθφ δηάζηεκα, λ‟ απμάλεη ηελ έληαζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, λα γεκίδεη πην ππθλά ηνπο πφξνπο
ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο”195. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απμάλεη, φπσο είλαη θπζηθφ, θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ εξγαηηθψλ “αηπρεκάησλ”, θαζψο νη κεραλέο θαη νη άλζξσπνη θηλνχληαη κε δηαξθψο
απμαλφκελε ηαρχηεηα γηα λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή θαη ε παξακηθξή “απξνζεμία” απνβαίλεη
κνηξαία…196
πκπεξαζκαηηθά, ε «πεξηνδηθφηεηα» θαη ην πφζν «βαξχ ή ζνβαξφ» είλαη ην εξγαηηθφ αηχρεκα,
είλαη ε βάζε πνπ παηάλε φιεο νη κπζνπιαζίεο ηεο αζηηθήο θεθαιαηνθξαηηθήο πξνπαγάλδαο(θαη
φρη κφλν) πνπ ζπρλά απνθξχπηεη – απνζησπά ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα.
Μπζνπιαζίεο πνπ μεθηλάλε απφ ηελ «αλεπζπλφηεηα, ην ιάζνο, ηελ απξνζεμία» ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη θηάλνπλ σο ηελ «ππέξβαζε – παξαβίαζε» ησλ θαλφλσλ αζθαινχο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο
κε επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ. Όηη ν εξγαδφκελνο θάησ απφ ηελ πίεζε, ηελ απεηιή, ηε
194

Ζκκεςθ Ζνωςθσ Εργατοτεχνιτϊν και υπαλλιλων λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου 1965, Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,Ακινα
http://halastor.blogspot.gr/2014/10/rage-against-machine.html θ προλεταριακι ανταρςία ςτθ βιομθχανικι
επανάςταςθ
196
http://halastor.blogspot.gr/2014/10/rage-against-machine.html θ προλεταριακι ανταρςία ςτθ βιομθχανικι
επανάςταςθ, «Οι ςιδθροδρομικοί, όμωσ, είναι κι αυτοί κοινοί άνκρωποι κι όχι Κφκλωπεσ . Σ’ ζνα οριςμζνο ςθμείο
παραλφει θ εργατικι τουσ δφναμθ. Τουσ κυριεφει θ νάρκθ. Το μυαλό τουσ παφει να ςκζφτεται και τα μάτια να
βλζπουν». Ζνασ ςιδθροδρομικόσ εργάτθσ λζει για τα ςυχνά “ατυχιματα” ςτουσ ςιδθροδρόμουσ: «Πλοι ξζρουν
ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ όταν για μια ςτιγμι παραλφςει θ προςοχι του μθχανοδθγοφ και του κερμαςτι. Και πωσ
είναι δυνατό να γίνει διαφορετικά με τθν απεριόριςτθ παράταςθ τθσ εργαςίασ, ςτον πιο δριμφ χειμϊνα, χωρίσ
διαλείμματα και ανάπαυςθ;Σ’ ζνα ρεςιτάλ κυνιςμοφ ο Ε.G. Wakegield γράφει ςτα 1833: «οι εργάτεσ που
εργάηονται υπερβολικά πεκαίνουν με καταπλθκτικι γρθγοράδα. Οι κζςεισ, όμωσ, αυτϊν που χάνονται
ςυμπλθρϊνονται αμζςωσ και θ ςυχνι αλλαγι των προςϊπων δεν επιφζρει καμιά αλλαγι ςτθ ςκθνι»… Λατρικι
ζκκεςθ που αφορά τουσ εργάτεσ γθσ ςτθν κομθτεία Σάδερλαντ αναφζρει το ςταδιακό εκφυλιςμό τθσ υγείασ των
ρωμαλζων κι εφρωςτων κάποτε κατοίκων τθσ περιοχισ και των παιδιϊν τουσ... Τθν ίδια ϊρα θ διατροφι του
προλεταριάτου ιταν τριςάκλια: « (ο εργάτθσ) είναι υποχρεωμζνοσ να τρϊει κακθμερινά μαηί με το ψωμί του μια
οριςμζνθ ποςότθτα ανκρϊπινου ιδρϊτα, ανακατεμζνο με το πυϊδεσ περιεχόμενο αποςτθμάτων, με ιςτοφσ
αράχνθσ, με πτϊματα κατςαρίδων και χαλαςμζνθ γερμανικι μαγιά, χϊρια θ ςτφψθ, θ αμμόπετρα και τ’ άλλα
ευχάριςτα ορυκτά καρυκεφματα», όπωσ αναφζρει ο Μαρξ με το γνϊριμο ειρωνικό του φφοσ.
195
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δίσμε, ηελ πνηλή έσο θαη ηελ απφιπζε «ππνρξεψλεηαη» λα πξνβεί ζε κηα ελέξγεηα πνπ ζε πξψηε
εθηίκεζε δελ θαληάδεη λα είλαη θαη ηφζν επηθίλδπλε ή αθφκα λα «αλαγθάζηεθε» λα ηελ
μαλαθάλεη ζην παξειζφλ ρσξίο ζπλέπεηεο είλαη θάηη πνπ ζθφπηκα απνθξχπηεηαη – απνζησπάηαη.
Δλ θαηαθιείδη, ν θφζκνο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο βηνκεραληθήο πξνφδνπ κπνξεί λα πξνβάιιεη
ιακπξφο, ζηελ αζέαηε ηνπ φκσο φςε φ θφζκνο ηεο εξγαζίαο έρεη ρξψκαηα κειαλά, είλαη ε άιιε
πιεπξά ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ην ηίκεκα ήηαλ θαη είλαη βαξχ. Σν χςνο ησλ
εκεξνκηζζίσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, ε ιηηνδίαηηε δσή, ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζπλζέηνπλ, έλα επαρζέο πιαίζην ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη
δηαβίσζεο. Μηα θαηάζηαζε πνπ γίλεηαη επαρζέζηεξε εμαηηίαο ηνπ είδνπο ηεο βαξηάο θαη
πνιχκνρζεο κεηαιιεπηηθήο-κεηαιινπξγηθήο εξγαζίαο, κε αθξαία έθθξαζε ηεο ηα ζαλαηεθφξα
αηπρήκαηα, ηηο αλαπεξίεο θαη ηηο επψδπλεο αζζέλεηεο197. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ νξπρείσλ,
ηεο εμφξπμεο κεηάιισλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο εγθπκνλνχλ κεγάινπο θηλδχλνπο γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ζεζαπξφο πνπ θξχβεηαη ζηα έγθαηα ηεο γεο,
«ζεζαπξφο ρζνλφο» θαηά ηνλ Αηζρχιν 198 ,ε αλαθάιπςε θαη ε εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ
ζεζαπξνχ απαηηεί έλα αλζξψπηλν θφζηνο δπζβάζηαρην.

197

Στον “βιομθχανικό μεςαίωνα” ςτθ χϊρα μασ καταγράφονται πολλά τραγικά ατυχιματα και δθ κανατθφόρα,
που ςυνζβαιναν ςτα μεταλλεία Λαυρίου τθσ γαλλικισ εταιρείασ. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ ωσ ακραία ζκφραςθ
κοινωνικισ αδικίασ- 12ωρθ εργαςία, εργαςία τθ νφκτα και τισ Κυριακζσ, πολφ χαμθλά θμερομίςκια- ςε
ςυνδυαςμό με παντελι απουςία μζτρων αςφαλείασ κα αποτελζςουν τα κινοφντα αίτια για τισ ςφοδρζσ απεργίεσ
ςτο Λαφριο, με κορυφαία αυτιν τθσ Καμάριηασ, το 1896. Αναφερόμαςτε ενδεικτικά, ςε δφο τζτοια περιςτατικά,
που ςυνζβθςαν το 1892, ςτθν Καμάριηα, ςτο φρζαρ Serpieri No 1, με τθν περιγραφικι, γλωςςικι ακρίβεια του
επικεωρθτι μεταλλείων: « Ο πακϊν ανιρχετο επί τινόσ εκφορικοφ αμαξίου, εφ ου δεν ίςτατο εν τοφτοισ
κατάλλθλοσ. Κατά τθν άνοδον το αμάξιον προςζκοψε κατά τινοσ προςκόμματοσ και εκωλφκθ θ περαιτζρω άνοδοσ
αυτοφ. Τοφτου ζνεκα εκραφςκθ το ανελκφον αυτό καλϊδιον, το δε αμάξιον κατζπεςεν επί του πυκμζνοσ του
φρζατοσ, και οφτωσ εφρεν ο εν αυτϊ εργάτθσ τον κάνατον. Γεϊργιοσ Χατηισ, μεταλλευτισ ετϊν 24»…Και ςτθ
δεφτερθ περίπτωςθ,« Ο πακϊν εργαηόμενοσ εν τω πρϊτο δϊματι του μεταλλείου Καμαρίηθσ ζκυψε τθν κεφαλιν
εντόσ του εκφορικοφ φρζατοσ, όπωσ ειδοποιιςθ τον εν τω δεφτερω δϊματι εργάτθν ότι υπιρχεν μετάλλεμα προσ
παραλαβιν. Ταυτοχρόνωσ ο όλωσ ακορφβωσ κατερχόμενοσ εκφορικόσ κλωβόσ ζπλθξεν αυτόν καναςίμωσ επί τθσ
κεφαλισ και τον ανζτρεψεν εφ εαυτοφ Ρζτροσ Β. Τουρλάκθσ, ανθλάτθσ, ετϊν 25.
Στο βιβλίο του Γεωργίου Δερμάτθ, Ωσ εφάνθ τα μζταλλα τα εν Μαρωνεία, Τα μεταλλεία Καμάριηασ ςτο Λαφριο,
κοινότθτα Αγίου Κωνςταντίνου, ςελ. 158, Καμάριηα 2006.
198

Αιςχφλου, Ρζρςεσ,ςτίχοσ 238
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ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
Ο
ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ
ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ
ΚΑΗ
Ζ
ΔΚΒΗΟΜΖΥΑΝΗΖ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΑΛΗΒΔΡΗΟΤ(1900-1969)
Σ1. Ζ αγξνηηθή θνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηνπ Αιηβεξίνπ θαη ε επαγγεικαηηθή
δηαζηξσκάησζε (1900-1910)
Να αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζην γεληθφ πιαίζην ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ αγξνηηθφ θαη
βηνκεραληθφ ηνκέα. Ζ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ κηα αγξνηηθή ρψξα κε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ λα απαζρνιείηαη ζηελ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ησλ
ρσξαθηψλ. Ζ γε θαη ε θαιιηέξγεηά ηεο θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ κηα αγξνηηθή
θνηλσληθή δνκή απνηεινχζαλ ηελ νηθνλνκηθή βάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.ηελ Νφηηα
Διιάδα ε κηθξή νηθνγελεηαθή ηδηνθηεζία ήηαλ ε ηππηθή κνξθή έγγεηαο θηήζεσο θαη νη
θαιιηεξγεηέο επηδίδνληαλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ακπεινθνκίαο θαη ειαηνθνκίαο θαη ζηελ
Πεινπφλλεζν ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηαθίδαο. ηηο παξακνλέο ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πφιέκνπ ν
αγξνηηθφο ηνκέαο απαζρνινχζε 65% ηνπ ειιαδηθνχ πιεζπζκνχ 199 . Ζ ρψξα σζηφζν ήηαλ
αλαγθαζκέλε λα εηζάγεη ηo 1/3 ησλ εηήζησλ αλαγθψλ ηεο ζε δεκεηξηαθά θαη ζε άιια βαζηθά
είδε δηαηξνθήο.200Σν παξαγσγηθφ κνληέιν ησλ κνλνθαιιηεξγεηψλ δεκηνπξγνχζε καθξνρξφληεο
θξίζεηο ζηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηηο αγνξέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή απνδνηηθφηεηα
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ εμσζνχληαλ ζηε
κεηαλάζηεπζε. Απφ ην 1900 έσο ην 1920, 402.000 Έιιελεο εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα γηα λα
αλαδεηήζνπλ θαιχηεξε ηχρε, νη πεξηζζφηεξνη ζηηο ΖΠΑ201. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο αληίζεηα, σο
ηηο παξακνλέο ηνπ Α Παγθνζκίνπ πνιέκνπ απαζρνινχζε κηθξφ κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
ηεο ρψξαο θαη αληηπξνζψπεπε κφιηο ην 25% ηνπ εζληθνχ πξντφληνο 202 .Ο πφιεκνο φκσο
δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Παξά ηελ
πνζνηηθή φκσο πξφνδν ηεο βηνκεραλίαο ράξε ζε ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο θαη φρη ζηνλ θξαηηθφ
ζρεδηαζκφ δελ πξνρψξεζε ε εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο. Σα ειιεληθά πξντφληα αδπλαηνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηνλ μέλν αληαγσληζκφ φηαλ νκαινπνηνχληαη νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Άιισζηε ε ειιεληθή βηνκεραλία αληηκεηψπηδε ρξφληα πξνβιήκαηα φπσο ε αδπλακία
εθκεηάιιεπζεο εγρψξησλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε ζηελφηεηα επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε έιιεηςε

199

Γ.Λεονταρίτθσ,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Οικονομία και Κοινωνία από το 1914 ζωσ το 1918, τόμοσ ΛΕ,
ςελ.74-85,Εκδοτικι Ακθνϊν ,Ακινα 1978
200

Γ.Λεονταρίτθσ,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Οικονομία και Κοινωνία από το 1914 ζωσ το 1918, τόμοσ ΛΕ,
ςελ.74-85,Εκδοτικι Ακθνϊν ,Ακινα 1978
201

Κάνοσ Βερζμθσ, Οικονομία και Δικτατορία, θ ςυγκυρία 1925-1926, ςελ.40-47,ΜΛΕΤ, Ακινα 1982 Ραραπζμπει
ςτον Φίλια Β. “Πψεισ τθσ διατιρθςθσ και τθσ μεταβολισ του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, τόμοσ Β, Ακινα 1980, ςελ
113”
202

Γ.Λεονταρίτθσ,Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Οικονομία και Κοινωνία από το 1914 ζωσ το 1918, τόμοσ ΛΕ,
ςελ.74-85,Εκδοτικι Ακθνϊν ,Ακινα 1978
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θαηάξηηζεο θαη εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 203 Σα πξνβιήκαηα απηά ήηαλ νξαηά θαη ζηελ
αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ηεο ρψξαο.
Οη αγξνηηθέο δνκέο απνηππψλνληαη θαη ζηελ πεξηνρή Σακπλαίσλ-Γπζηίσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ
πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ πνπ απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο θνηλφηεηαο Σακπλαίσλ,ελδεηθηηθά λα
αλαθέξνπκε έλα ςήθηζκα 204 , ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπζηίσλ κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 22/7-9-1897, ην νπνίν καο απνθαιχπηεη πσο ην θχξην εηζφδεκα ησλ δεκνηψλ
πξνέξρεηαη απφ ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Σν Γεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη λα ηππψζεη έλα
θπιιάδην κε νδεγίεο ηνπ γεσπφλνπ κηζ θαη λα ην κνηξάζεη δσξεάλ ζηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο
ψζηε λα ηνπο πξνζηαηεχζεη απφ έλαλ κχθεηα πνπ πξνζέιαβε φια ηα ακπέιηα ηνπ Αιηβεξίνπ.
Αθφκε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπλνιηθή παξαγσγή νίλνπ θαη ειαίνπ ζην δήκν φπσο
αλαγξάθεηαη ζην Ζκεξνιφγην ηνπ Γπκλαζηηθνχ ζπιιφγνπ Κπκαίσλ205 ην 1899, ε παξαγσγή νίλνπ
θηάλεη ζηηο 20 ρηιηάδεο βαξέιεο θαη ηνπ ειαίνπ 25 ρηιηάδεο νθάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ,
ελψ ε κέγηζηε παξαγσγή νίλνπ είλαη ζηελ Κχκε 60 ρηι. βαξέιεο(54 νθάδεο ε κία) θαη ε παξαγσγή
ιαδηνχ ζην Απισλάξη θηάλεη ζηηο 600 ρηιηάδεο νθάδεο. Σν ιάδη θαη ην θξαζί απνηεινχλ ηα βαζηθά
αγξνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ζην ηέινο ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα.
Ζ επαγγεικαηηθή δηαζηξσκάησζε ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπαηψλα σο
απφξξνηα ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ απνηππψλεηαη ζην αξρεηαθφ πιηθφ.Ο «Γεληθφο
Έιεγρνο»206 ηνπ 1900-1 απφ ην κεηξψν καζεηψλ ηνπ Α Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ,κε θξηηήξην ην
επάγγεικα ηνπ παηέξα, θαζψο θαη ν εθινγηθφο θαηάινγνο207 ηνπ Γήκνπ Σακπλαίσλ ην 1906, ν
νπνίνο είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφο θαη απνθαιχπηεη κε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα ηελ θνηλσληθή
δηαζηξσκάησζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ Αιηβεξίνπ, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, επηβεβαηψλεη ηνλ
θαη‟ εμνρήλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο αθνχ ζρεδφλ ην 75 % ησλ εθινγέσλ είλαη
αγξφηεο. ηνλ πίλαθα(24) πνπ επηκειεζήθακε κε βάζε ηα δεισζέληα επαγγέικαηα ζηνλ «Γεληθφ
Έιεγρν» ηνπ 1900-1901 ε πιεηνλφηεηα ησλ γνληψλ αζρνινχληαη κε ην επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ.
Δλδηαθέξνλ, φκσο, παξνπζηάδεη ε θαηάζηαζε απηή θαη γηα ηα άιια επαγγέικαηα: ζαλδαινπνηφο,
θηεκαηίαο, γεσξγνθηεκαηίαο, παληνπψιεο, εξγάηεο, θνπξεχο, ηέθησλ κάιινλ νηθνδφκνο,
ζηδεξνπξγφο, ηεξεχο, νηλνπψιεο θ.ά. ηηο θαηαζηάζεηο ησλ εηψλ 1901-2 θαη 1902-3 208
ζεκεηψζακε επηπιένλ ηα εμήο επαγγέικαηα: αιηεχο, ακαμνπνηφο, ηζαξνπράο, ζαγκαηνπνηφο
203

Κάνοσ Βερζμθσ, Οικονομία και Δικτατορία, θ ςυγκυρία 1925-1926, ςελ.40-47,ΜΛΕΤ, Ακινα 1982
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Χαράλαμπου. Δ. Φαράντου, Ρραξεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Δυςτίων Ευβοίασ Εταιρεία
Ευβοικϊν Σπουδϊν, ςελ.Ακινα 2010( Ψιφιςμα Δθμοτικοφ ςυμβουλίου Διμου Ταμυνζων με αρικμ 22/7-9-1897)
205

Χαράλαμπου. Δ. Φαράντου, Ρράξεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Δυςτίων Ευβοίασ Εταιρεία
Ευβοικϊν Σπουδϊν, ςελ.Ακινα 2010, (θμερολόγιο Γυμναςτικοφ ςυλλόγου Κυμαίων 1899)
206

Γενικόσ Ζλεγχοσ του Εν Αλιβερίω διταξίου δθμοςχολείου Αλιβερίου των ετϊν 1900-1901,Εν Ακιναισ, εκ του
τυπογραφείου των βιβλιεμπορικϊν καταςτθμάτων, Αποςτολοποφλου.(αρχείο 1ο Δθμοτικό ςχολείο Αλιβερίου)
207

Εκλογικόσ κατάλογοσ του Διμου Ταμυναίων τθσ επαρχίασ Καρυςτίασ του Νομοφ Ευβοίασ, καταρτιςκείσ κατά
τθν εν ζτει 1906 γενομζνθν ανακεϊρθςιν αυτοφ, εκ του τυπογραφείου των καταςτθμάτων Δθμθτρίου
Χρ.Ρεργάμαλθ, εν Χαλκίδι 1907 (αρχείο περιοδικό ΟΡΤΟ)
208

Γενικόσ Ζλεγχοσ του Εν Αλιβερίω διταξίου δθμοςχολείου Αλιβερίου των ετϊν 1901-1902 και 1902-1903,Εν
Ακιναισ, εκ του τυπογραφείου των βιβλιεμπορικϊν καταςτθμάτων, Αποςτολοποφλου.(αρχείο 1ο Δθμοτικό
ςχολείο Αλιβερίου)
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(θαηαζθεπαζηήο ζακαξηψλ), θαλνπνηφο, λαπηηθφο, βαθεχο , ιεπηνπξγφο (μπινπξγφο πνπ
θαηαζθεπάδεη θνκςνηερλήκαηα, έξγα κηθξνηερλίαο), μελνδφρνο, ειιελνδηδάζθαινο, εξγαηηθφο
δειαδή εξγάηεο, θαη ηαηξφο (Θεκηζηνθιήο Κφιηαο) 209 . Σα αξρεία απηά απνθαιχπηνπλ,
ελδεηθηηθά, ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνλ ελ δπλάκεη εκηαζηηθφ, αθνχ ην
Αιηβέξη απνηεινχζε κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο έλα ρσξηφ κε κηθξή αιιά αλαπηπζζφκελε
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εμεηδηθεπκέλε εξγαζία. Ο πινχηνο ηεο πεξηνρήο εηθνλίδεηαη ζηελ
χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θηεκαηηψλ, ελψ ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ζρεηηθά κηθξφο κε
εμαίξεζε ηνλ ζρεηηθά κεγάιν, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, αξηζκφ ησλ αγξνθπιάθσλ, ίζσο
ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο ιεζηείαο πνπ ιπκαίλεηαη γεληθφηεξα ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ εξγαηηθή
ηάμε είλαη κεδακηλή, ελψ νη δπν θνηηεηέο θαη ν κνλαδηθφο δηθεγφξνο απνθαιχπηνπλ κηα πνιχ
κηθξή εζηία ελδηαθέξνληνο γηα παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε 210 . ηνλ πίλαθα 25(εθινγηθφο
θαηάινγνο Γήκνπ Σακπλαίσλ-1906) ζε έλα επξχηεξν θαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ε
θπξηαξρία ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κε ηνπο 354 γεσξγνχο (74%) θαη ηνπο 17 θηεκαηίεο απνθαιχπηεη
ηελ αγξνηηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο. Αθνινπζνχλ ηα ηερληθά, αζηηθά επαγγέικαηα θαη ν ηνκέαο
ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζξνηζηηθά απαξηζκεί 79 επαγγεικαηίεο (16%), ελψ νη εξγάηεο είλαη κφιηο
13(2%). ηνπο δχν πίλαθεο απνηππψλεηαη ε επαγγεικαηηθή δηαζηξσκάησζε ηελ πξψηε δεθαεηία
ηνπ 20νπ αηψλα θαη αλαδεηθλχεηαη ε αγξνηηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο, σο κηθξνγξαθία ηεο
ζπλνιηθφηεξεο εηθφλαο ηεο ρψξαο.
ΠΙΝΑΚΑ 24-Δπαγγέικαηα παηξόο-Αιηβέξη-1ν δεκνηηθό ζρνιείν
Δπαγγέικαηα παηξφο 1900-1901
Γήκαξρνο
1
Γεσξγφο
27
Έκπνξνο-αζηηθάεπαγγέικαηα(νηλνπψιεο,αιεπξνπψιεο,θαθεπψιεο,
13
αξηνπνηφο,ζαλδαινπνηφο,εξγνδεγφο,παληνπψιεο,θνπξεχο)
Κηεκαηίαο
8
Σερλίηεο(ζηδεξνπξγφο, μπινπξγφο, θηίζηεο)
5
Αγξνθχιαθαο
4
Ηεξεχο
1
Γηθεγφξνο
1
209

Να ςθμειωκεί πωσ ο Κεμιςτοκλισ Κόλιασ ζγινε διμαρχοσ Δυςτίων το 1883 και το 1895. Στισ βουλευτικζσ
εκλογζσ του 1895 ιταν όγδοοσ με 5.193 ψιφουσ και είχε μείνει εκτόσ Βουλισ .Το 1896 θ εφθμερίδα ″ΡΑΛΛΟΛΑ″
δθμοςιεφει τθν είδθςθ για ζργα ςτο λιμάνι Αλιβερίου και τονίηει τθν φπαρξθ ελϊδουσ περιοχισ μεταξφ τθσ
παραλίασ και του Αλιβερίου που απειλεί τθν υγεία των κατοίκων. Αναφζρεται ςτο διμαρχο Δυςτίων, Κ.Κόλια,
ιατρό, ο οποίοσ « …ςκζπτεται , όπωσ δια χάνδακοσ διοχετευκϊςι τα λιμνάηοντα φδατα εισ τθν κάλαςςα αντί
δαπάνθσ ουχί περιςςοτζρασ των 5.000δραχμ. καλυφκθςομζνθσ δια προςκζτου φόρου επί του οίνου και ελαίου
οπότε κα απαλλαγϊςι των ενοχλθτικϊν αςκενειϊν». Θ πλθροφορία αυτι αποκαλφπτει ζμμεςα ότι το κραςί και το
λάδι δθλαδι θ αμπελοκομία και θ ελαιοκομία αποτελοφςαν μια βαςικι πθγι πλοφτου. Με το Β. Δ. τθσ 11θσ
Σεπτεμβρίου 1896 ο διμοσ Δυςτίων κα μετονομαςτεί ςε Διμο Ταμυναίων. Ζτςι ο Κ.Κόλιασ κα είναι ο πρϊτοσ που
κα ονομαςτεί «Διμαρχοσ Ταμυναίων»
210

Αλζξθ Δθμαρά και Βάςωσ Βαςιλοφ-Ραπαγεωργίου «Από το Κοντφλι ςτον Υπολογιςτι», ςελ.5,25,47,63 ,
εκδόςεισ Μεταίχμιο με τθ ςυνεργαςία του ΕΛΛΑ,Ακινα, 2008.Το 1901 οι φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν
είναι 602: 14 ςτθ Κεολογικι, 337 ςτθ Νομικι, 130 ςτθν Λατρικι, 102 ςτθ Φιλοςοφικι και 19 ςτθ Φαρμακευτικι
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Δξγάηεο/νηθνδφκνο(ηέθηνλεο)
Λεκβνχρνο(βαξθάξεο)
Φνηηεηήο
Άλεξγνο
Οξθαλά απφ παηέξα

6
5
2
2
11

χλνιν

86

Πεγή, Γεληθόο Έιεγρνο ηνπ Γηηάμηνπ Γεκνζρνιείνπ Αιηβεξίνπ 1900-1901

ΠΙΝΑΚΑ 25-Δπαγγέικαηα εθινγέωλ Αιηβεξίνπ
Δπαγγέικαηα εθινγέσλ Αιηβεξίνπ
Βνπιεπηήο
Γεσξγφο
Σερλίηεο(ζαγκαηνπνηφο,θαλνπνηφο,ηέθησλ,κεραληθφο,ζαλδαινπνηφο,πεηαισηήο,
ζηδεξνπξγφο,βαξεινπνηφο,ηζαξνπράο,εκβαισκάηεο,ξάθηεο)
Έκπνξνο/αζηηθάεπαγγέικαηα(νηλνπψιεο,παληνπψιεο,ραξηνπψιεο,ςσκάο,θαθε
πψιεο,ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο)
Τπεξεζίεο(δηθνιάβνο, δηθαζηηθφο θιεηήξαο, ςάιηεο, δεκνηηθφο εηζπξάθηνξαο,
ηειεγξαθεηήο, αζηπθχιαθαο
Γηαηξφο
Αμησκαηηθφο ζηξαηνχ/λαπηηθνχ
Γεκνδηδάζθαινο
Κηεκαηίαο
Γηθεγφξνο
Φνηηεηήο
Δξγάηεο

1
354
35
23
14
2
3
1
17
1
6
13
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Δπαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηελ ζάιαζζα(λαπηηθφο, αιηεχο, ιεκβνχρνο)
χλνιν

6
476

ΠΖΓΖ: Δθινγηθόο θαηάινγνο ηνπ Γήκνπ Σακπλαίσλ 1906

Σ2.Γεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο 1930-1951
Ζ Γεκνγξαθία απνηειεί κία άιιε παξάκεηξν πνπ καο δίλεη ζηνηρεία γηα ηελ θνηλσληθή
ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο.Αξρηθά, ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο θσκφπνιεο ηνπ Αιηβεξίνπ
παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά, κε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα ηηο γελλήζεηο θαη ηνπο ζαλάηνπο, φπσο
θαηαγξάθνληαη ζηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ ζην κεηξψν ηνπ Γήκνπ
Αιηβεξίνπ211(Σακπλαίσλ)ζην πξψην έηνο ηξηψλ δεθαεηηψλ, αιιά ζηεξίδνληαη θαη ζε ζηνηρεία ηεο
ΔΛΣΑΣ.
Όπσο πξνέθπςε απφ ηηο ιεμηαξρηαθέο πξάμεηο γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αιηβεξίνπ ζεκεηψλεηαη κεγάιε κείσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο ζηελ πάξνδν απηψλ ησλ ηαξαγκέλσλ
δεθαεηηψλ ιφγσ αλψκαισλ θαηαζηάζεσλ.
ε παλειιαδηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Γ.Πξνγνπιάθε 212 πνπ βαζίδεηαη ζηα
ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, δηαηεξείηαη ε θπζηθή αχμεζε πιεζπζκνχ ηε δεθαεηία ηνπ 50 ζηα
πξνπνιεκηθά επίπεδα. Απηφ νθείιεηαη ζηε κεγάιε κείσζε ησλ γελλήζεσλ : ε ζρέζε γελλήζεηο /
γάκνη ζα πέζεη απφ ην 4,0 (1938) ζην 2,3 (1952).213 Παξάιιεια φκσο, θπξίσο σο απνηέιεζκα
ηεο κείσζεο ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ αλαινγηθά κε
ηνλ πιεζπζκφ: ην 1938 δέθα ζηα εθαηφ βξέθε πέζαλαλ πξηλ θιείζνπλ ηνλ έλα ρξφλν δσήο . ην
1952, ν αξηζκφο απηφο είρε πεξηνξηζηεί ζηα ηέζζεξα.214
ΠΙΝΑΚΑ 26-Φπζηθή κεηαβνιή πιεζπζκνύ -Αιηβέξη

ΓΔΝΝΖΔΗ
ΘΑΝΑΣΟΗ
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Πεγή, Λεμηαξρηθέο απνγξαθέο ηωλ εηώλ 1930,1940,1950, αξρείν Γήκνπ Κύκεο-Αιηβεξίνπ

Γηάγξακκα 1

211

Λθξιαρχικζσ απογραφζσ των ετϊν 1930,1940,1950, αρχείο Διμου Κφμθσ-Αλιβερίου

212

Γιϊργοσ Ρρογουλάκθσ ,Σχεδίαςμα ελλθνικισ οικονομικισ και κοινωνικισ ιςτορίασ από τθν μικραςιατικι
καταςτροφι ςτισ παραμονζσ τθσ μεταπολίτευςθσ 1922 – 1972,ςελ 98,Ακινα 2010
213

ΕΣΥΕ. Ρρογουλάκθσ

214

ΕΣΥΕ. Ρρογουλάκθσ
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Πεγή: Λεμηαξρηθέο απνγξαθέο Αιηβεξίνπ

Οη ιεμηαξρηθέο απνγξαθέο γηα ηε θπζηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ζην Αιηβέξη(πίλαθαο 26
θαη δηάγξακκα1) ελδεηθηηθά απνηππψλνπλ,κε θξηηήξην ηα κεγέζε (ζλεζηκφηεηα θαη
γελλεηηθφηεηα), αθελφο ηε θπζηθή αχμεζε πιεζπζκνχ ζε ρακειά επίπεδα θαη αθεηέξνπ ηε
γεληθφηεξε ηάζε ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, φηαλ κεηά ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη
ηα δχν κεγέζε(ζλεζηκφηεηα θαη γελλεηηθφηεηα) έπεζαλ ζε ρακειά επίπεδα ζπξξηθλψλνληαο ην
πνζνζηφ θπζηθήο αχμεζεο θαη νδεγψληαο ζε “γήξαλζε” ηνπ πιεζπζκνχ θαη δηαξζξσηηθφ
πεξηνξηζκφ ηεο βάζεο ηεο ππξακίδαο ειηθηψλ215.
Δηδηθφηεξα, ζην έηνο 1930, ζε κηα ηξηαθνληαεηία απφ ην 1900 πεξίπνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα
(27) φηη δελ αιιάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ε θνηλσληθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην Αιηβέξη. .Με
βάζε ηηο ιεμηαξρηθέο απνγξαθέο ηνπ 1930216 πάλσ ζην ζέκα ησλ γελλήζεσλ πξνθχπηεη φηη ε
θνηλσλία ηνπ Αιηβεξίνπ είλαη θαηεμνρήλ αγξνηηθή.Μέζα απφ ηηο γελλήζεηο βιέπνπκε ηα
επαγγέικαηα ησλ γνληψλ θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο.Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
θαηαγξαθζέλησλ επαγγεικάησλ είλαη γεσξγνί θάηη πνπ καξηπξά ηνλ ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο
αιιά ε παξνπζία ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ είλαη εμίζνπ εκθαλήο θαζψο πέξαλ ησλ
παξνπζηαζζέλησλ εκπφξσλ,ηα ππφινηπα αζηηθά επαγγέικαηα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηα
ιεμηαξρηθά δεδνκέλα.Ζ κεγαιχηεξε δπλακηθή φκσο αθνξά ηνπο γεσξγνχο.ε πεξηνρέο πνπ ε
νηθνλνκηθή νξγάλσζε βαζίδεηαη ζε εληαηηθή εξγαζία πάλσ ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα
ζπιιεθηηθά έξγα, ε ζεκαζία ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο σο πεγήο ηνπ θχξηνπ ζπληειεζηή
΄΄εξγαζία΄΄ είλαη πξνθαλήο. 217 Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη γεσξγνί
παξνπζηάδνληαη ζηα έγγξαθα λα έρνπλ θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πέξα απφ ηελ ππεξαξηζκία
ζηα επαγγέικαηα.
215

Σωκράτθσ Ρετμεηάσ, Δθμογραφία,ςελ.45-46., Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922, Οι Απαρχζσ,
τόμοσ Α,εκδόςεισ Βιβλιόραμα,Ακινα.
216

Λθξιαρχικζσ απογραφζσ ζτουσ 1930, αρχείο Διμου Κφμθσ-Αλιβερίου

217

Δ.Τςαοφςθ,Μορφολογία τθσ Νεοελλθνικισ κοινωνίασ,ςελ.42

104

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα “Δσζθφξνο”218πνπ θαιχπηεη ηελ επίζθεςε
Δ.Βεληδέινπ ζην Αιηβέξη ην 1929 ν αξηζκφο ησλ ιηγληησξχρσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα
γεηηνληθά ρσξηά θαη θπξίσο απφ ηνλ Άγην Λνπθά θηάλεη ζηνπο 300. Δίλαη αδηακθηζβήηεην πσο ε
ιεηηνπξγία ηεο Α.Δ. Αλζξαθσξπρείσλ πξνθαιεί κεηαβνιέο θαη ηα πξψηα “ξήγκαηα” ζηελ
θνηλσληθή ζχλζεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξά
ηεο.ηνλ πίλαθα(27) πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ηα επαγγέικαηα κε ηελ κεγαιχηεξε
δπλακηθή ζηελ πεξηνρή.
ΠΙΝΑΚΑ 27-Δπαγγέικαηα 1930
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
ΓΔΩΡΓΟ
ΔΜΠΟΡΟ
ΓΖΜΟΓΗΓΑΚΑΛΟ
ΑΛΗΔΤ
ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ
ΔΡΓΑΣΖ
ΚΣΖΜΑΣΗΑ
ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΟ
ΗΔΡΔΤ
ΗΑΣΡΟ

58
15
10
4
5
7
6
4
5
4

Πεγή, Λεμηαξρηθέο απνγξαθέο έηνπο 1930, αξρείν Γήκνπ Κύκεο-Αιηβεξίνπ

ην πξψην έηνο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο απφ ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο 219 ηνπ 1940 παίξλνπκε
ζηνηρεία γηα ηνλ ηφπν γελλήζεσο θαη θαηνηθίαο ησλ γνληψλ, ην επάγγεικα,ην ζξήζθεπκα ηνπο
θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ.Οη γελλήζεηο αξξέλσλ είλαη 38 θαη απηέο ησλ
ζειέσλ 34. Απφ ηα επαγγέικαηα(πίλαθαο 28), κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
δνκή ηεο θνηλσλίαο φπνπ μερσξίδεη ν γεσξγηθφο ραξαθηήξαο, ε δπλακηθή ηνπ εκπνξηθνχ
ηνκέα,ε παξνπζία εξγαηψλ ή λαπηεξγαηψλ θαη 2 αλζξαθσξχρσλ. Ζ εκθάληζε 2 αλζξαθσξχρσλ
θαη 1 ηδησηηθνχ ππαιιήινπ πνπ είλαη θάηνηθνο ησλ αλζξαθσξπρείσλ καξηπξά θαη ηελ παξνπζία
ιηγλίηε (απφ ην 1917) πνπ κεηέηξεςε ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Αιηβεξίνπ ζε βηνκεραληθφ
θαηά κείδνλα ιφγν ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ΄60 ράξε ζηα ιηγληησξπρεία θαη ηελ Γ.Δ.Ζ.
Να πξνζζέζνπκε αθφκε πσο βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 1940 ε θνηλφηεηα Αιηβεξίνπ ππάγεηαη
ζηελ επαξρία ηεο Καξπζηίαο ηνπ λνκνχ Δπβνίαο θαη έρεη 3.364 θαηνίθνπο(πίλαθαο 29) ελψ ε
218

Εφθμερίδα, Εωςφόροσ-Χαλκίδα,24 Νοεμβρίου του 1929 ςτο περιοδικό “ Το όπτρο,” Τεφχοσ 9ον,

Αυλωνάρι, Ράςχα του 2003,ςελ24-25.
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πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ 2.954 θαηνίθνπο.220Παξαηεξείηαη κηα θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε
ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ 1929 (2.878 )
ΠΙΝΑΚΑ 28- Δπαγγέικαηα 1940
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
ΓΔΧΡΓΟΗ
ΔΜΠΟΡΟΗ(ζαγκαηνπνηνί,θαξεθινπνηνί,θξενπψιεηο)
ΝΑΤΣ(ΔΡΓΑΣΔ)
ΑΝΘΡΑΚΧΡΤΥΟΗ

30
7
9
2

Πεγή,Λεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσλ 1940 ,Αξρείν Γήκνπ Κύκεο-Αιηβεξίνπ

ΠΙΝΑΚΑ 29- πιεζπζκόο θνηλόηεηαο Αιηβεξίνπ 1940
ΔΠΑΡΥΗΑ
ΑΝΓΡΔ
ΓΤΝΑΗΚΔ
ΚΑΡΤΣΗΑ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ
ΑΛΗΒΔΡΗ
ΚΑΣΑΚΑΛΟΤ
ΛΑΣΑ
ΜΖΛΑΚΗ

ΤΝΟΛΟ

1639

1725

3.364

1442
90
77
30

1512
77
100
36

2.954
167
177
66

Πεγή, Πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1940,ΔΛΣΑΣ

ην γεληθφηεξν πιαίζην, ζην επίπεδν ηεο ρψξαο, φπσο επηζεκαίλεη ν Υ.Ηνξδάλνγινπ 221, ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ν αγξνηηθφο ηνκέαο είρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο δνχζε ζε ρσξηά θαη θσκνπφιεηο θάησ ησλ
10 ρηιηάδσλ θαηνίθσλ. Ζ αγξνηηθή παξαγσγή αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 30% ηνπ Αθαζάξηζηνπ
Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) θαη απαζρνινχζε ην 58% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ.Σν
Αιηβέξη απνηεινχζε κηα κηθξνγξαθία απηήο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο. Ζ Δζληθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία ραξαθηεξίδεη σο εκηαζηηθφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ θπκαίλεηαη άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ σο
ηηο 10.000222.Παξά ηηο δπζρέξεηεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1940, έλα νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ πιεζπζκψλ παιαηνχ ηχπνπ, φπσο απηφο πνπ κειεηάκε είλαη ε παξνπζία ηζρπξψλ
220

Ρλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ κατά τθν απογραφι του 1940,ΕΛΣΤΑΤ

221

Χ.Λορδάνογλου,Θ Ελλθνικι Οικονομία ςτθν Ρερίοδο 1950-73: Ανάπτυξθ, Στακερότθτα και «Ρεικαρχία» ςελ.4,
ανζκδοτθ εργαςία.
222

Δ.Τςαοφςθ,Μορφολογία τθσ Νεοελλθνικισ κοινωνίασ
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απηνξξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ νη νπνίνη ηείλνπλ λα δηαηεξνχλ ην πιεζπζκηαθφ ζχζηεκα ζε κηα
θαηάζηαζε νκνηφζηαζεο, ή ζηαζεξήο θαηάζηαζεο, ηεο νπνίαο νη πην ηππηθέο εθθξάζεηο είλαη ε
ζε κεγάιεο δηάξθεηεο νκνηφκνξθε ππξακίδα ησλ ειηθηψλ θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο ζρέζεο αξηζκνχ
γελλήζεσλ θαη αξηζκνχ ζαλάηνπ223.Ζ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο(πίλαθαο 30) γηα ην
1951 απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία καο ελεκεξψλεη θαη γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ
Αιηβεξίνπ.224
ΠΙΝΑΚΑ 30- Πιεζπζκόο θνηλόηεηαο Αιηβεξίνπ 1951
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ

3.258

ΑΛΗΒΔΡΗ
ΚΑΣΑΚΑΛΟΤ
ΛΑΣΑ
ΜΖΛΑΚΗ

2.734
196
202
126

Πεγή,Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδαο, Απνγξαθή 7/4/1951

Δπίζεο είλαη εκθαλήο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγψλ ζηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσλ
ηνπ 1950225 κε θξηηήξην ηα επαγγέικαηα γνλέσλ(πίλαθαο 31) ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξνληά ηνπ
1930 θαη ηνπ 1940 θάηη πνπ δείρλεη φηη κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα ψζηε
απφ ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα λα νδεχζεη πξνο κηα αζηηθή θνηλσλία 226 . Βέβαηα ν γεσξγηθφο
ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, αλ θαη κεησκέλνο, παξακέλεη ζηελ πξψηε ζεηξά καδί κε ηα αζηηθά
επαγγέικαηα.
Ζ θνηλσληθή ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο αιιάδεη ξαγδαία ηε δεθαεηία ηνπ 1950.Ζ Αλψλπκε
Δηαηξεία Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ(1917) πνπ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1950 είρε ζην δπλακηθφ
ηεο εξγάηεο απφ ην Αιηβέξη ,φπσο καξηπξάηαη ζηηο ιεμηαξρηθέο εγγξαθέο, θαη εξγάηεο απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ Αγ.Λνπθά, θπξίσο, φπσο εληνπίδεηαη ζην ηνπηθφ αξρείν Γ.Δ.Ζ , ζηα ηζηνξηθά
αξρεία ηεο ΓΔΖ ζηελ Αζήλα θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο227. Σα αξρεία απηά απνθαιχπηνπλ πσο
νη 198 εξγαδφκελνη (21 ππάιιεινη θαη 178 ιηγληησξχρνη) κε πνιπεηή απαζρφιεζε ζηελ
223

Μ.Σιδζρθ-Τομαρά,Λςτορικι Δθμογραφία, Από τισ δθμογραφικζσ διαδικαςίεσ ςτισ ςυλλογικζσ νοοτροπίεσ και
ςυμπεριφορζσ,
224

Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδασ, Απογραφι 7/4/1951,Ρραγματικόσ πλθκυςμόσ κατά νόμουσ, επαρχίασ,
διμουσ, κοινότθτεσ, πόλεισ και χωριά
225

Λθξιαρχικζσ πράξεισ γεννιςεων 1950, αρχείο Διμου Κφμθσ-Αλιβερίου

226

Δ.Τςαοφςθ,Μορφολογία τθσ Νεοελλθνικισ κοινωνίασ,

227

Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,αρχείο Καρατηά, Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου 1950
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επηρείξεζε πνπ πξνζιήθζεθαλ απφ ηε ΓΔΖ, απνηέιεζαλ ηελ βάζε γηα ηελ εθβηνκεράληζε ηεο
πεξηνρήο ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 κε ηα πξνγξάκκαηα αλαζπγθξφηεζεο θαη εμειεθηξηζκνχ ηεο
Δbasco θαη ζπληέιεζαλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο γηα ηελ πεξηνρή. Ζ ιεηηνπξγία
ηνπ ΑΖ ην 1953 είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνξξφθεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ ζηελ επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ πνπ έθηαζε ην 1955 λα δίλεη 1300 θαη ην 1964 1743
ζέζεηο εξγαζίεο228.
ΠΙΝΑΚΑ 31 -Δπαγγέικαηα 1950

ΓΔΧΡΓΟΗ

10

ΔΡΓΑΣΔ

4

ΝΑΤΣΗΚΟΗ

2

ΑΛΗΔΗ

3

ΚΣΗΣΔ

3

ΗΔΡΔΗ

1

ΜΖΥΑΝΟΓΖΓΟΗ

2

ΔΜΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΑΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ (Καξεθινπνηφο,
παληνπψιεο, σξνινγνπνηφο)
ΤΝΟΛΟ

8
33

Πεγή,Λεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσλ 1950, αξρείν Γήκνπ Κύκεο-Αιηβεξίνπ

Χο πξνο ηε δεκνγξαθηθή εμέιημε ν πίλαθαο (32) κε ηνλ αξηζκφ θαηνίθσλ ηνπ Αιηβεξίνπ
απνθαιχπηεη πσο ν πιεζπζκφο ηνπ Γ.Γ Αιηβεξίνπ ζε βάζνο εμήληα εηψλ παξνπζηάδεη κηα
θπζηθή αχμεζε πιεζπζκνχ κέρξη ην 1961, κε εμαίξεζε ηε δεθαεηία ηνπ 40 ε νπνία απνηειεί κηα
ηαξαγκέλε θαη αλψκαιε ηζηνξηθή πεξίνδν. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε παξαηεξείηαη κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ κεηά ην 1951. Γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ξαγδαία
εθβηνκεράληζε ηεο πεξηνρήο θαη ηε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ απφ ηα γχξσ ρσξηά θαη ηνπο
φκνξνπο δήκνπο. Ζ αλαινγία πιεζπζκνχ ζηελ θνηλφηεηα Αιηβεξίνπ ην 1961 (4.184 θάηνηθνη)
κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ΓΔΖ-Ληγληησξπρείν θαη ΑΖ- ην 1964 (1743 ζέζεηο)
απνθαιχπηεη ηε λέα θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηνλ ξαγδαίν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πεξηνρήο.

228

Λςτορικό Αρχείο ΔΕΘ, αρχείο Καρατηά,Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων 1964
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ΠΙΝΑΚΑ 32 -Πιεζπζκόο ηνπ Γ.Γ Αιηβεξίνπ
Έηνο
1896
1907229
1929
1940
1951
1961

Κάηνηθνη
1.945
2.040
2.878
2.954
2.754
3.523

Κνηλφηεηα Αιηβεξίνπ

3.364
3.258
4.184(Καηαθαινχ196,
Λάηα 175, Μειάθη 164,
πλνηθηζκφο ΑΖ 126

Πεγή, ΔΛΣΑΣ

Σ3.Μεηαλαζηεπηηθή θίλεζε θαη αζηπθηιία(1910-1930)
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αξρίδεη κηα λέα πεξίνδνο δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο, ζηελ Δπξψπε θαη
ηελ Διιάδα, πνπ ζα δηαξθέζεη φιν ην πξψην ηέηαξην ηνπ 20νπ αηψλα. Σν θπξηφηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε καδηθή ππεξαηιαληηθή κεηαλάζηεπζε230πνπ νθείιεηαη ζε αλαδήηεζε
νηθνλνκηθνχ δηεμφδνπ γηα ηηο εμαζιησκέλεο θαη άλεξγεο κάδεο. Σελ πεξίνδν απηή, ζηελ Διιάδα,
παξαηεξείηαη ε εθξνή πιεζπζκνχ, άξξελνο, άγακνπ θαη λεαληθνχ.Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
κεηαλαζηψλ(αθαηξνπκέλσλ ησλ παιηλλνζηνχλησλ), κεηαμχ 1896 θαη 1921 ππνινγίδεηαη ζε
415.000 άηνκα, απφ ηα νπνία πεξίπνπ 350.000 θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηηο ΖΠΑ. 231 Ζ
κεηαλάζηεπζε δελ έπιεμε κφλν ηηο εμαξηεκέλεο απφ ην ζηαθηδηθφ ηνκέα πεξηνρέο αιιά
επεθηάζεθε ζηε Ρνχκειε θαη ηε Θεζζαιία. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ην πξφβιεκα
ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ήηαλ δνκηθφ θαη ππεξέβαηλε ηε ζηαθηδηθή θξίζε232.

229

Νικόλαοσ Οικονόμου, Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, Ελλθνικι κοινωνία και Οικονομία ςτθ πρϊτθ δεκαετία του
20ου αιϊνα, ςελ.192-197,τόμοσ ΛΔ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 1978.Σφμφωνα με τθν απογραφι του 1907, το 77,6%
του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ κατοικοφςε ςε οικιςμοφσ με πλθκυςμό κάτω των 5.000 κατοίκων.
230

Serge Berstein-Pierre Milza,Λςτορία τθσ Ευρϊπθσ, , Θ Ευρωπαϊκι Συμφωνία και θ Ευρϊπθ των Εκνϊν , τόμοσ 2,
1815-1919, Αλεξάνδρεια,ςελ181.Από τθν άποψθ τθσ ςτατιςτκισ και τθσ γεωγραφικισ κατανομισ, οι μεγαλφτερεσ
ομάδεσ μεταναςτϊν προζρχονται, ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα και ςτισ αρχζσ του 20ου, από τισ φτωχότερεσ
περιοχζσ τθσ “Ευρϊπθσ του κάρου”, όπου κυριαρχοφν ακόμα θ αγροτικι οικονομία και οι παραδοςιακζσ
κοινωνικζσ δομζσ-τθ ωςία,τθν Αυςτροουγγαρία, τα Βαλκάνια, τισ μεςογειακζσ χερςονιςουσ.
231

Σωκράτθσ Ρετμεηάσ, Δθμογραφία,ςελ.41, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922,τόμοσ Α Οι
Απαρχζσ,εκδόςεισ Βιβλιόραμα,Ακινα.
232

Χριςτίνα Αγριαντϊνθ, Βιομθχανία,ςελ.176. Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922,τόμοσ Α Οι Απαρχζσ
,εκδόςεισ Βιβλιόραμα.Ακινα
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Σν πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ νξαηφ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ φπσο θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα (33) ησλ 526 κεηαλαζηψλ κε βάζε ηα αξρεία ηνπ Ellis island233, φπνπ απνηππψλεηαη
ε κεηαλαζηεπηηθή ξνή απφ ην 1906-1921. χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο (33-34) νη νπνίνη
θαηαγξάθνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ηελ πεξίνδν 1906-1921 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
πξνέξρεηαη απφ ην Αιηβέξη 61,9% ,ελψ αθνινπζεί ν Άγηνο Λνπθάο ζε πνζνζηφ 20,7%. Ζ
κεηαλάζηεπζε αθνξά ηηο πην παξαγσγηθέο ειηθίεο (18-35)ζε πνζνζηφ 88% ηνπ αλδξηθνχ
πιεζπζκνχ. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ αλαρψξεζεο αλά έηνο παξαηεξείηαη ην 1914, ελψ ζπλνιηθά
ηελ πεληαεηία 1910-1915 κεηαλάζηεπζε ην 49% απφ ηα 526 άηνκα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο
ιίζηεο ηνπ Ellis Island. Ο αλδξηθφο πιεζπζκφο (526) πνπ παίξλεη ην δξφκν ηεο Ακεξηθήο
αληηπξνζσπεχεη ην ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζρεδφλ κε κηα πξφρεηξε εθηίκεζε ην ½ ηνπ
ελεξγνχ πιεζπζκνχ.
Να ζεκεησζεί φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Γ.Γ Αιηβεξίνπ ην 1896 αλέξρεηαη ζε 1945 θαηνίθνπο θαη
ην 1907 ζε 2040 θαηνίθνπο.Ζ απνπζία κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο ηα έηε 1917 έσο 1919 καξηπξά
ηε ζεκαζία ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ ην 1917 πνπ ζα
αιιάμεη ηα νηθνλνκηθά θαη θπξίσο θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο
απνξξνθψληαο ζεκαληηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θπξίσο απφ ηα ρσξηά ηνπ Αγίνπ Λνπθά θαη ηνπ
Αγίνπ Ησάλλε.
πλνιηθφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ απφ ηελ θνηλφηεηα Αιηβεξίνπ: 526 άηνκα
Πίλαθαο 33-Μεηαλάζηεο αλά ρωξηό- πόιε 1906-1921
Αιηβέξη
61,9%
Αγ.Λνπθάο
20,7%
Αγ.Ησάλλεο
7,4%
Βεινχζηα
2,4%
Γαβαιάο
1,3%
Παξζέλη
3,4%
Λάηα
0,1%
Σξαρήιη
1,9%
Κ.α
0,9%
Πεγή ,Αξρεία Ellis island, κεηαλάζηεο από ην Αιηβέξη ζηηο ΗΠΑ

Πίλαθαο 34-Πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο αλά ρξνλνινγία κεηαλάζηεπζεο ζηηο ΗΠΑ
Έηνο
1904-1906
1910
1911
1912
1914
233

7,2%
11,9%
7%
11,9%
17,9%

www.ellisisland.org,Αρχεία Ellis island, μετανάςτεσ από το Αλιβζρι ςτισ ΘΡΑ
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1915
15,3%
1916
11,2%
1917-1919 Γελ εκθαλίδεηαη θαλέλαο κεηαλάζηεο απφ ην Αιηβέξη θαη ηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηελ πεξίνδν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ. Αλζξαθσξχρσλ
1920
11.9%
1921
5,7%
Πεγή ,Αξρεία Ellis island, κεηαλάζηεο από ην Αιηβέξη ζηηο ΗΠΑ

Απφ ηελ άιιε πιεπξά,κεηά ηε ιήμε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο πξνο ηηο ΖΠΑ, ζηε δεθαεηία ηνπ
1930 παξαηεξείηαη φρη κφλν ζηαζεξφηεηα ζηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη κηα κηθξή κεηαθίλεζε πξνο
ηελ πφιε. Δηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο πξνέιεπζεο ησλ θαηνίθσλ,ζχκθσλα κε ηηο ιεμηαξρηθέο
απνγξαθέο ηνπ έηνπο 1930234, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην Αιηβέξη θαηέρεη εγεηηθή ζέζε
ζηελ πεξηνρή ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ (θνληά ζε ζάιαζζα) θαη ηεο αλαπηπζζφκελεο
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.Πνιιέο απφ ηηο γελλήζεηο ηελ δεθαεηία ζπληεινχληαη εληφο
Αιηβεξίνπ ή ζηηο πνιχ θνληηλέο πεξηνρέο (Καηαθαινχ, Λάηα, Μειάθη, Aγ.Ησάλλεο,Άγηνο
Λνπθάο, Γαβαιάο, Κάξαβνο ).Απηφ καξηπξά θαη ηνλ θιεηζηφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο θαζψο νη
γνλείο είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ιφγσ ησλ εξγαζηψλ ηνπο.Παξ‟φια απηά παξαηεξνχληαη
πεξηπηψζεηο γνλέσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο απφ ην Αιηβέξη θαη ηα ρσξηά
πνπ ην πεξηβάιινπλ:













Απφ ηελ Κχκε(Πεηξηέο ,Αλδξνληάλνη, Κήπνη) θαηαγξάθνληαη 3 πεξηπηψζεηο γεσξγψλ θαη 1
εκπφξνπ,
απφ ηελ πεξηνρή Κίξθ Αγάηο ηεο Μ.Αζίαο έλαο έκπνξνο θαη κε ηελ γπλαίθα ηνπ (ξάπηξηα)
σο απνηέιεζκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 1922 θαη απφηνθα νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο ζην
Αιηβέξη
δχν έκπνξνη ζεκεηψλνληαη θαη απφ ηελ Μεγαιφπνιε, Μεζζελία.
νη θηεκαηίεο(2) απφ ηηο Πειαγίεο θαη ηελ πάξηε,
νη δεκνδηδάζθαινη (5) απφ ηνλ Ομχιηλζν Απισλαξίνπ, Κφζθηλα, Πεηξηέο
νη ηεξείο(2) απφ Ηληδε νπ Καππαδνθίαο , Ομχιηλζν.
Δπίζεο θαηαγξάθνληαη επαγγέικαηα, δεκνζηνγξάθνπ εθ Κσλζηαληηλνππφιεσο,
ηειεγξαθεηή πνπ ιφγσ ζέζεο είλαη γελλεκέλνο ζηελ Ληβαδεηά,
αγγεηνπιάζηε απφ ηνλ Πνιχγπξν,
ππνδεκαηνπνηνχ απφ ηελ Μνλεκβαζηά,
ηδησηηθψλ ππαιιήισλ απφ ηελ Μήιν θαη ηελ Υαιθίδα
θαη ελφο γεσκέηξε απφ ην Λαχξην.

Ζ βαζηθή αηηία κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ θσκφπνιε ηνπ Αιηβεξίνπ ην 1930 ζρεηίδεηαη κε
νηθνλνκηθά θίλεηξα. Καηά ηελ έξεπλα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ε έιιεηςε
απαζρφιεζεο θαη γεο ζπληζηνχλ ην 90% ησλ ιφγσλ απψζεζεο ησλ κεηαλαζηψλ εθ ηνπ ρσξίνπ
ησλ, νη επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη ην πςειφηεξν εηζφδεκα ην 88% ησλ ιφγσλ πξνζέιθπζεο
234

Λθξιαρχικζσ απογραφζσ ζτουσ 1930, αρχείο Διμου Κφμθσ-Αλιβερίου
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πξνο ηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο πξνζθχγσλ απφ ηε
Μηθξαζία, φρη νξγαλσκέλα, δηαρέεηαη ζηελ πεξηνρή. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο
πεξηνρήο νη κεηαλάζηεο ζπλδένληαη κε επαγγέικαηα εκπνξίνπ, αζηηθά επαγγέικαηα αιιά θαη
γεσξγίαο.

16.Αιηβέξη- ε νδόο Μπαθόια δεθαεηία 1930(αξρείν Κάξαιε)

Σ4.Σν ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ θαη ε εθβηνκεράληζε ηεο πεξηνρήο
Μεηά ην 1917, κε ηελ ίδξπζε ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε αιιάδεη
βαζκηαία θαη κε αξγφ ξπζκφ, δηφηη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ εθβηνκεράληζε θαη δηακνξθψλεηαη
ν πξψηνο ππξήλαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ. Οη 300 θαη πιένλ εξγάηεο ησλ
ιηγληησξπρείσλ Αιηβεξίνπ ην 1929 δηακνξθψλνπλ ηνλ ππξήλα ηεο ,ππφ δηακφξθσζε,εξγαηηθήο
ηάμεο ζηελ κηθξή απηή θσκφπνιε θαη απνηεινχλ ηηο απαξρέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πφιεο
ζε βηνκεραληθφ θέληξν ζην λνκφ Δχβνηαο.
Ζ εηζαγσγή κεραλψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζεκαηνδνηεί θαη ηελ ζηαδηαθή κεηάβαζε ζε
κηα κνξθή θνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη βηνκεραληθή. Οη απαξρέο απηήο ηεο εμέιημεο
παξαηεξνχληαη θαη ζηελ θσκφπνιε ηνπ Αιηβεξίνπ απφ ην 1917 κε ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ.
ηνηρεία,επίζεο, πνπ καξηπξνχλ απηή ηελ εμέιημε είλαη ε επέλδπζε θαη ε κεηνρνπνίεζε
θεθαιαίσλ ζε κηα Α.Δ ,ε πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξήζεθε κε ηελ βηνκεραλνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε κε
ηε κέζνδν ηεο απφζηαμεο θαη ηελ πιηλζνπνίεζε θαη ε θηλεηνπνίεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ
αλαιακβάλεη ηελ εμφξπμε ιηγλίηε, ελψ κέρξη ηφηε αζρνινχληαλ κε αγξνηηθέο παξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αιιάδνπλ, κε αξγφ βέβαηα ξπζκφ, ηε θπζηνγλσκία ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ βηνκεραληθνχ πξντφληνο ζηελ αγνξά.
Απέρνπκε πνιχ βέβαηα απφ ηελ κεηαβνιή ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο θσκφπνιεο ηνπ Αιηβεξίνπ,
φκσο απνηειεί ζε πξψηκε κνξθή ηελ αξρή απηήο ηεο κεηαβνιήο. Άιισζηε ε πεξίνδνο ηεο
βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο δελ βξίζθεη πξνζθνξν έδαθνο, ζε κία ρψξα πνπ απνηειεί λεφηεπθην
θξάηνο, ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ , ζηεξίδεηαη ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή
θαη νη δνκέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο δελ απέρνπλ πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηνχλ πξσηφγνλεο. ε
αληίζεζε κε ηελ Αγγιία φπνπ ε πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππεξνρή ησλ ηνκέσλ πνπ
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ζρεηίδνληαη κε ηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά (ζηδεξφδξνκνο, νξπρεία, κεηαιινπξγία), ε παξαγσγή
ησλ νπνίσλ πιένλ ππεξέρεη έλαληη ηνπ αγξνηηθνχ πξντφληνο.
Σν Γ. ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην
πξψην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο, παξνπζηάδεη ην 1925 ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κεηφρσλ ηα
πεπξαγκέλα ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην έηνο 1924235. ηνλ απνινγηζκφ ηεο ηνλίδεη
πσο ε εηαηξεία παξά ηα πξνβιήκαηα ηεο ζεκείσζε ζπνπδαία πξφνδν, δηφηη παξήγγεηιιε ζηε
Γεξκαλία ηα αλαγθαία κεραλήκαηα γηα ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραλνπνηήζεσο ηνπ ιηγλίηε. H
εθκεράληζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο εηζάγεη ηνλ βηνκεραληθφ ηξφπν παξαγσγήο
κεηαβάιινληαο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα βέβαηα δελ ήηαλ ηα
αλακελφκελα γηα ηελ Α.Δ Σν γεγνλφο απηφ φκσο δελ αλαηξεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα
εθβηνκεράληζεο ηεο παξαγσγήο πνπ δηήξθεζε κέρξη ην 1949-1950.
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 1950-1967 ζεκαηνδνηεί ηφζν ηελ εθβηνκεράληζε φζν θαη ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο ηνπ Αιηβεξίνπ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. Ζ ίδξπζε ηνπ ΑΖ
Αιηβεξίνπ απφ ηε ΓΔΖ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ κεηαβάιεη ηελ
ηαπηφηεηα ηεο πφιεο ξηδηθά θαζηζηψληαο ηελ ελεξγεηαθφ -βηνκεραληθφ θέληξν.Ζ δηαδηθαζία
εμαγνξάο ηνπ ιηγληησξπρείνπ απφ ηε ΓΔΖ θιείλεη νξηζηηθά ηνλ θχθιν ηεο Α.Δ πνπ δηήξθεζε απφ
ην 1917 έσο ην 1950 θαη αλνίγεη έλαλ λέν θχθιν βηνκεραληθήο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πην
εμειηγκέλεο θαη ζχγρξνλεο, ε νπνία ζπλδέεη παξαγσγηθά ην ιηγληησξπρείν κε ηε πξψηε κνλάδα
ΑΖ ζηε ρψξα ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ. Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο
ρψξαο κεηά ηε δνθεξή δεθαεηία 1940-50, κε ηε ζπκβνιή ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο, πνπ
απνηειεί ηνλ επηθπξίαξρν ζηε ρψξα, επηζθξαγίδεη θαη ηελ ηζηνξία ηεο θσκνπφιεσο ηνπ
Αιηβεξίνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.Σν ιηγληησξπρείν ηνπ Μπξηληά ζηελ πεξηνρή Αγίνπ
Λνπθά Αιηβεξίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη αδηάιεηπηα κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ
απνγείσζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα επηηεπρζεί απφ ην 1950 κε ηε δεκηνπξγία ηεο ΓΔΖ.
Σν αλαβαζκηζκέλν ιηγληησξπρείν ιεηηνπξγεί κε πςειέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηξνθνδφηεζεο
ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΖ ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ. Οη πνζφηεηεο ιηγλίηε πνπ εμνξχζζνληαη ηελ
πξψηε δεθαεηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πνιιαπιάζηεο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Ζ
παξαγσγή ησλ εξγαηψλ ζηελ επηθάλεηα θαη ζηα νξπρεία αθνινπζεί δηαξθψο αχμνπζα πνξεία. Οη
829.888 ηφλλνη ιηγλίηε ην έηνο 1963 πνπ απνηειεί ην κέγηζην ηεο πξαγκαηνπνηεζείζεο εηήζηαο
παξαγσγήο ζηελ πξψηε δεθαεηία ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηγληησξπρείνπ 236 , θαη ε ζπλνιηθή εηήζηα
παξαγσγή ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο θαη ηνλ εμειεθηξηζκφ κεγάισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Οη εξγάηεο θαη ζπλνιηθά ην
πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη απφ ην Αιηβέξη, ηα γχξσ ρσξηά αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο
Δχβνηαο (Γπκλφ, Κχκε, Ακάξπλζνο, θηι) θαζηζηνχλ ηελ πφιε βηνκεραληθφ θέληξν ελψ ζπλάκα
235

Λςτορικό αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ, Λςτορικό αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ, Λςτορικό αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ, Α01
Σ40 Υ9 Φ56 φάκελοσ πλθροφοριϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν Ανκρακωρυχεία Αλιβερίου(1923-1945), Ζκκεςθ
αξιολογθςθσ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου,Ρεπραγμζνα, ιςολογιςμόσ 1924 τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων
Αλιβερίου
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ, Αρχείο Α.Καρατηά, Συνοπτικι ζκκεςθ πεπραγμζνων ζτουσ 1963
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ε ζπγθέληξσζε-αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή ηε δεθαεηία ηνπ 60 ηξνθνδνηεί ηελ
εκπνξηθή θίλεζε, ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ επαγγεικάησλ , ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνδνκήο θαη δίλεη
ψζεζε ζηε γεσξγία κε ηε ρξήζε ελέξγεηαο.237

Σ5.Ζ θαηάζηαζε ησλ εξγαηώλ ηνπ ιηγληησξπρείνπ
ηελ πξψηε βηνκεραληθή πεξίνδν (1917-1949) ζην Αιηβέξη ε εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαηψλ ήηαλ
αδπζψπεηε θαη, γηα φζν δηάζηεκα απαηηνχληαλ ρακειή εμεηδίθεπζε θαη θζελή εξγαζία, ε
εθκεράληζε παξέκελε ζε ρακειά επίπεδα. Σν βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαηψλ ήηαλ ρακειφ ιφγσ
θαη ηεο αζηαζνχο απαζρφιεζεο. Σελ πεξίνδν απφ ην 1917 κέρξη ην 1933 δελ παξαηεξείηαη, παξά
ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζην βηνηηθφ επίπεδν, θακία αμηφινγε
δηεθδίθεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 300 ιηγληησξχρσλ. Άιισζηε πνιινί απφ απηνχο αζρνινχληαη,
εθ παξαιιήινπ, κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα θαιχςνπλ ηα πεληρξά εηζνδήκαηα ηνπο 238.
χκθσλα κε ηνλ Κ.Φπληαλφπνπιν, εθηφο απφ ηε δηπιή εμάξηεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απφ ηηο
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο πφιεο πνπ επέηξεπε ηελ επειημία , ε
επνρηθφηεηα ήηαλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξαγσγήο ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ239.
Αιιά θαη ν ζθνπφο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, ηφζν ηε δεθαεηία ηνπ 19101920, ήηαλ λα απνηξέςεη ηελ πνιηηηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηνπ αξηηγέλλεηνπ εξγαηηθνχ
θηλήκαηνο240 , φζν θαη ην 1929 κε ηελ ςήθηζε ηνπ “Ηδηψλπκνπ” λα ιεηηνπξγήζεη αλαζρεηηθά
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ΔΕΘ, Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ, Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου,ςελ.,51-76, Ακιναι , Αφγουςτοσ 1955
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Λιάκοσ Α.,Εργαςία και Ρολιτικι ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου, Μδρυμα Ζρευνασ και Ραιδείασ τθσ Εμπορικισ
Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ,ςελ.402-403, Ακινα 1993.Θ αγροτικι προζλευςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ ςτθν Ελλάδα
ςυνεπαγόταν μια ιδιόμορφθ ςχζςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ. Θ εργαςία προςφερόταν εποχικά και ελαςτικά.
Συναρμόηονταν δθλαδι θ υποαπαςχόλθςθ ςτον αγροτικό χϊρο με τθν εποχικότθτα τθσ απαςχόλθςθσ ςτον
αςτικό.Ζτςι θ εποχικι ανεργία ιταν ςυνϊνυμθ τθσ εποχικισ απαςχόλθςθσ.Το 1930, για παράδειγμα,γφρω ςτο
τρίμθνο ςταματοφςαν ςτθν καπνοβιομθχανία, από τρεισ ζωσ ζξι μινεσ ςτισ μεταλευτικζσ επιχειριςεισ και πζραν
των ζξι μθνϊν ςτισ βιομθχανίεσ τροφίμων
239

Κϊςτα Φυντανόπουλου, “Μιςκωτι εργαςία”,Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922 Οι
Απαρχζσ,τόμοσ Α, ςελ.95.εκδόςεισ Βιβλιόραμα,Ακινα.
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Κϊςτα Φυντανόπουλου, “Μιςκωτι εργαςία”,Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα 1900-1922 Οι Απαρχζσ,
τόμοσ Α,ςελ.116.εκδόςεισ Βιβλιόραμα,Ακινα.
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ζηελ πινπνίεζε κηαο καδηθήο ηαμηθήο ζπλείδεζεο ππφ ηελ θαζνδήγεζε κηαο επαλαζηαηηθήο
πξσηνπνξίαο241.
Μφιηο ην 1933 ζην Αιηβέξη δεκηνπξγείηαη ζσκαηείν κε απνηέιεζκα ηε δπλακηθή δηεθδίθεζε
ζηελ απεξγία ηνπ 1933 πνπ ηειεηψλεη κε αηκαηεξή θαηαζηνιή. Δίλαη ε πξψηε ζαθήο έλδεημε
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ηαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ησλ ιηγληησξχρσλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Λνπθά Αιηβεξίνπ. Οη καξηπξίεο γηα ηελ επνρή εθείλε θαηαγξάθνπλ άζιηεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ρακειά εκεξνκίζζηα πνπ ζρεδφλ πνηέ δελ πιεξψλνληαη ζηελ ψξα ηνπο,
πιεξσκέο ζε είδνο, πνιχσξε απαζρφιεζε.
ηε δεχηεξε βηνκεραληθή πεξίνδν πνπ έρεη αθεηεξία ην 1950, κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΑΖ
Αιηβεξίνπ θαη ηελ εμαγνξά θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ ιηγληησξπρείνπ απφ ηε ΓΔΖ παξαηεξνχληαη
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ιηγληησξχρσλ, ζηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο, ζηε
δνκή ηεο δηνίθεζεο, ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ, κε ζπλέπεηα λα γηγαληψλεηαη ε δεκφζηα
επηρείξεζε θαη λα αζθεί θαηαιπηηθφ ξφιν ζηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο.
Χο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ
λα επηζεκάλνπκε, κε βάζε ην πξψην ελεκεξσηηθφ βηβιίν πνπ θπθινθφξεζε ε ΓΔΖ γηα ηα πξψηα
δχν ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1955242, πσο επί ζπλφινπ 1300 εξγαηνηερληηψλ,
νη 130 πξνέξρνληαη απφ ηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 50 είλαη παιαηνί θαη
κφληκνη θάηνηθνη, ελψ νη ππφινηπνη 80 είλαη ηερληθνί ππάιιεινη απφ άιιεο πεξηνρέο πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ εθεί. πλνιηθά εθείλνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζην Αιηβέξη απφ άιια ζεκεία ηεο
ρψξαο είλαη καδί κε ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πεξίπνπ 250. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηερλίηεο,
μπινπξγνχο, ζηδεξνπξγνχο, κεραλνηερλίηεο, νδεγνχο απηνθηλήησλ, κεραλνδεγνχο θαη
ζεξκαζηέο γηα ηηο αηκνκεραλέο.
Αλάινγε αλαδσνγφλεζε ζεκεηψλεηαη ζηα γχξσ ρσξηά, ηα νπνία πξφζθεξαλ ιηγληησξχρνπο. Ο
Άγηνο Λνπθάο, ν Άγηνο Ησάλλεο θαη ν Γαβαιάο “έζηεηιαλ” 400 ιηγληησξχρνπο, πνπ απνηεινχλ
ην βαζηθφ θαη εκπεηξφηεξν πξνζσπηθφ. Οη ππφινηπνη πξνέξρνληαλ απφ ηα νξεηλά ρσξηά ηεο
πεξηνρήο (Θαξξνχληα, Σξαρήιη, Παλαγηά, Παξζέλη, Παξακεξίηεο), απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
Γχζηνπ(Εάξθα, Πεηξηέο, Κξηεδά) θαη ηνπ Απισλαξίνπ. Ληγληησξχρνη εξρνληαλ θαη απφ άιιεο
πεξηνρέο φπσο ην Γπκλφ, ηελ Ακάξπλζν κέρξη θαη ζε απφζηαζε 40 ρηι νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ
κε ηα ιεσθνξεία ηεο επηρείξεζεο.
Ζ παξαπάλσ γεσγξαθηθή ηαμηλφκεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνθαιχπηεη πσο ην ιηγληησξπρείν θαη
ε πξψηε κνλάδα ηνπ ΑΖ ζην Αιηβέξη δηακφξθσζε κηα αμηνζεκείσηε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα
241

Ππωσ παρατθρεί ο Γιϊργοσ Λεονταρίτθσ “ το αςτικό κράτοσ ιταν διατεκειμζνο(1910-1920) να ανεχκεί τθν
πολιτικοποίθςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ ςυνείδθςθσ μόνον ςτο βακμό που δθμιουργοφςε ςχζςεισ πελάτθ-προςτάτθ
μεταξφ εργατϊν και κυβζρνθςθσ και δεν κα ανεχόταν τθν ουςιαςτικι και αποτελεςματικι υλοποίθςθ μιασ
μαηικισ ταξικισ ςυνείδθςθσ υπό τθν κακοδιγθςθ μιασ επαναςτατικισ πρωτοπορίασ”. Λεονταρίτθσ Γ.Το ελλθνικό
εργατικό κίνθμα και το αςτικό κράτοσ 1910-1920, ςτον τόμο Βερζμθσ Κ. Δθμθτρακόπουλοσ Ο.(εποπτεία),
Μελετιματα γφρω από το Βενιηζλο και τθν εποχι του, Ακινα 1980,ςελ.49-84
242

ΔΕΘ, Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ, Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, Ακιναι ,ςελ.73, Αφγουςτοσ 1955, πρϊτο ενθμερωτικό
βιβλίο από τουσ υπεφκυνουσ τθσ λιγνιτικισ εκμετάλλευςθσ , Α.Δθμθτρακόπουλο ωσ προζδρου, του Λ.Καραβίδα,
ωσ εντεταλμζνου ςυμβοφλου και τουσ Βιδάλθ Ε, Κιτριλάκθ Στ, Γαλάνθ Δ, Στουπάκθ Ρ. και Γ.Ν.Ρεηόπουλο ωσ
ςυμβοφλουσ.
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ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Νφηηαο Δχβνηαο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραληθήο εξγαζίαο,
κεηαβάινληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε πνπ ζηεξηδφηαλ κέρξη ηφηε ζηελ
αγξνηηθή παξαγσγή. Σν Αιηβέξη, αλ θαη απαζρνινχζε ηνπο ιηγφηεξνπο εξγαδνκέλνπο ζηε ΓΔΖ,
απηή ηελ πεξίνδν, έρεη πνιιαπιά νθέιε, σο βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν. Ζ θίλεζε
εκπνξεπκάησλ θαη αλζξψπσλ κέζα ζηελ πφιε -θαη κέζσ ηεο πφιεσο -αχμεζε ηελ αγνξαζηηθή
θίλεζε, θαη ζπγρξφλσο ε θίλεζε ηνπ θεξπ-κπνη κεηαμχ Καιάκνπ Αηηηθήο θαη Καξάβνπ πνπ
είλαη ην επίλεην ηνπ Αιηβεξίνπ, θαζψο θαη ην ιηκαλάθη απφ φπνπ εθνδηάδνληαλ φιε ε πεξηνρή
ησλ ιηγληησξπρείσλ θαη ηνπ αηκνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ καξηπξεί ηε ζπληεινχκελε θνλσληθή
θαη νηθνλνκηθή κεηαβνιή.
ηνλ ηνκέα ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ε εθβηνκεράληζε ηεο πεξηνρήο δεκηνχξγεζε κηα λέα
ηερληθή παξάδνζε απφ ηελ νπνία μεθίλεζαλ θαιά θαηαξηηζκέλνη επηζηήκνλεο γηα ηα επφκελα
έξγα.Οη κεραληθνί απηνί ζα απνηειέζνπλ ηε δεμακελή απφ φπνπ ζα αληιεζεί πνιχηηκε πείξα,
επάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ιηγληησξπρείσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε
μέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Ήδε ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ ιεηηνπξγνχζε κε ειιεληθφ
πξνζσπηθφ επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη εξγαηηθφ. Μέρξη ην 1955 ε ΓΔΖ ρξεζηκνπνίεζε πάλσ απφ
200 Έιιελεο κεραληθνχο ζηα δηάθνξα έξγα ηεο. Αθεηεξία θαη εθαιηήξην ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ
ηερληθψλ απνηειεί ην ιηγληησξπρείν θαη ν ΑΖ Αιηβεξίνπ.243

17.Γεληθή άπνςε ηνπ ,ππό αλέγεξζε, πξώηνπ ΑΖ ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ ην 1952
(Φσηνγξαθηθό αξρείν θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο Burns and Roe)

Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ ,
δηφηη κεηαμχ ησλ πξναπαηηνπκέλσλ, ζην έγγξαθν ζηηο 29 Απξηιίνπ 1961 244 , πξνβιεπφηαλ
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο, πεξί θαηαζέζεσο αηηήζεσο, γηα ηελ έθδνζε
243

ΔΕΘ, Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ, Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου,ςελ.46, Ακιναι , Αφγουςτοσ 1955

244

Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,(Αρχείο Καρατηά),Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, Ρρόςκλθςισ 29 Απριλίου 1961.
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πηζηνπνηεηηθνχ Κνηλσληθψλ θξνλεκάησλ θαη δήισζε λνκηκνθξνζχλεο. Σν κεηεκθπιηαθφ
θξάηνο ζπλερίδεη ηε δεθαεηία ηνπ 60 ην εκθπιηνπνιεκηθφ θιίκα απαηηψληαο ηε δήισζε
πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ ΓΔΖ πνπ απνηειεί ηελ πεγαία έθθξαζε
απηνχ ηνπ θξάηνπο φξηδε ηνλ δηνηθεηή πνπ ήηαλ απφζηξαηνο ζηξαηεγφο θαη κνίξαδε ηηο δνπιεηέο
κε ηε ζπλδξνκή ησλ θαηά ηφπνπο θνκκαηαξρψλ245. Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950
μεζπάλε απεξγίεο φρη κφλν γηα ηελ αχμεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ αιιά θαη γηα ηελ κνληκνπνίεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Π.Βνχξε, εξγάηε “γηα λα κπεηο ηφηε ζαλ
εξγαδφκελνο ζην ιηγληησξπρείν έπξεπε λα είρεο κέζν...Ζ αζηπλνκία παξελέβαηλε θαη δεηνχζε
απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ιφγσ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ. Ξεθηλήζακε ηφηε έλαλ αγψλα γηα λα
θάλνπκε ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ κφληκν. Σν 1957 μεθηλήζακε ηνλ αγψλα απηφ. Νέα απεξγία
θάλακε ην 1958 -επαλαιακβαλφκελεο 24σξεο.Σν 1959 ππνγξάθηεθε θαλνληζκφο ηεο ΓΔΖ γηα
κνληκνπνηήζεηο” 246 . Σν θξάηνο κε ην πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ ειέγρεη ηελ
επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ππφ δεκφζην έιεγρν θαη κεηαβάιεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αιιάδεη
ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ππφζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαβάινληαο ζηαδηαθά ηε ζθέςε
θαη ηε λννηξνπία ηνπο.

Σ6. Ο εμειεθηξηζκόο ηεο ρώξαο
Με ςήθνπο φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο Βνπιήο ρνξεγήζεθε ζηε ΓΔΖ κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν
1468/1950247 ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζε φιε ηε ρψξα. Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3253/1956 248 αθνξνχζε ηελ θξαηηθνπνίεζε
φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Δπηδίσμε ηνπ λφκνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην Γ Κεθάιαην,
ήηαλ ε νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο, ε
δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ζηελ χπαηζξν, ε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαλνκήο ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο θαη ε θαζηέξσζε εληαίσλ ηηκνινγηψλ πψιεζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε φιε ηε ρψξα.
Χο γλσζηφλ φπσο θαηαγξάθεηαη θαη απφ ηνλ Παληειάθε ν εμειεθηξηζκφο είλαη ππφζεζε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ηνπ ‟60 απφ ηε ΓΔΖ, πνπ εμαγφξαζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ξεχκαηνο, 249 επέθηεηλε ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, εμαπιαζίαζε ηηο
245

Γ.Κατςαμάγκου, Θ μεταλλευτικι ιςτορία τθσ Εφβοιασ(ανζκδοτθ εργαςία)

246

Γ.Κατςαμάγκου, Θ μεταλλευτικι ιςτορία τθσ Εφβοιασ(ανζκδοτθ εργαςία)όπου παραπζμπει ςτο βιβλίο του Ν.
Μπράτςου, εργατικζσ ιςτορίεσ
247

Νόμοσ 1468/1950

248

Νόμοσ 3253/1956

249

Νίκου Ραντελάκθ, Ο Εξθλεκτριςμόσ τθσ Ελλάδασ 1889-1956 ςελ.443, ΜΛΕΤ, Ακινα 1991.

Στο διάςτθμα 1956-68 εξαγόραςε 415 υφιςτάμενεσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ.

117

δπλαηφηεηεο θαηαλάισζεο, θαη πεξηφξηζε επίζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εμάξηεζε απφ ηηο
εηζαγφκελεο πεγέο ελέξγεηαο, θζάλνληαο ην 1972 λα παξάγεη ην κηζφ ξεχκα απφ πδξνειεθηξηθέο
πεγέο. ηα ηέιε ηνπ 1973(δηάγξακκα2) είρε πηα ειεθηξνδνηεζεί ην 97% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
ρψξαο θαη ην 76% ησλ νηθηζκψλ.250 πγθξηλφκελα ηα ζηνηρεία απηά κε ην 1951 φπνπ ζην ζχλνιν
ηεο ρψξαο κφλν ην 26,7 ησλ θαηνηθηψλ είρε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ην 1961 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ήηαλ 53,2 ,αληηιακβαλφκαζηε πσο ζε κία εηθνζαεηία ε ΓΔΖ πέηπρε ηνλ εμειεθηξηζκφ ηνπ
ζπλφινπ ηεο ρψξαο251. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε ζηελ χπαηζξν, φπνπ ην 1951 κφλν ην
2,7 % ησλ θαηνηθηψλ είρε ειεθηξηθφ ξεχκα ελψ ην 1961 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ κφιηο έθηαλε
ζην 13,5%. χκθσλα ηέινο κε ηελ έξεπλα νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηακψλ ηεο ΔΤΔ, ην 1964
ην 80,3% ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ ρξεζηκνπνηνχζε σο κέζν καγεηξέκαηνο θαπζφμπια θαη
κφλν ην 19,7% είραλ ειεθηξηθφ θσο.252

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-Παξαγωγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηελ ρώξα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΡΕΤΜ ΑΣΟ
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Τςοτςορόσ 1995, ς. 99.
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Χ.Βερναρδάκθ-Γ.Μαυρι, “Κόμματα και Κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ρροδικτατορικι Ελλάδα..” ςελ. 124, Εξάντασ
1991,όπου παρατίκενται ςτοιχεία ζρευνασ του Μπαμπανάςθ Στζργιου “Θ διαμόρφωςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν
Ελλάδα του 20ου αιϊνα (1900-1981)”Επικεϊρθςθ Κοινωνικϊν Ερευνϊν, τεφχοσ 42-43, Μάιοσ-Δεκζμβριοσ
1981,ςελ126.
252

Χ.Βερναρδάκθ-Γ.Μαυρι, “Κόμματα και Κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ρροδικτατορικι Ελλάδα.Εξάντασ 1991.”
ςελ.131 ,όπου παρατίκενται ςτοιχεία ζρευνασ του Καραποςτόλθ Βαςίλθ “Θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά ςτθν
ελλθνικι κοινωνία 1960-1975”,εκδ.ΕΚΚΕ,Ακινα 1983 ςελ.122.
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Πεγή ,ΔΤΔ- Γηώξγνο Πξνγνπιάθεο ζρεδίαζκα ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο ηζηνξίαο από ηελ
κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηηο παξακνλέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο 1922 – 1972,ζει.173,Αζήλα 2010

Ο εμειεθηξηζκφο ππήξμε κηα γηγάληηα επηρείξεζε, απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ αλέιαβε ην
ειιεληθφ θξάηνο ηνλ 20ν αηψλα, θαη απνξξφθεζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ ηνπο αλάινγνπο πφξνπο. Ζ
επηρείξεζε απηνρξεκαηνδνηήζεθε επαλεπελδχνληαο ηα κνλνπσιηαθά ηεο θέξδε,
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηηο ηξάπεδεο, αιιά επίζεο θαηέθπγε ζηελ έθδνζε νκνιφγσλ. Σα
νκνινγηαθά δάλεηα ηεο ΓΔΖ, κε επηηφθην 6 – 8%, αθνξνχζαλ ζεκαληηθά πνζά: ην 1972 έθζαλαλ
ηα δέθα, δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην ρξεκαηηζηήξην, θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο έθδνζεο έθζαλε ηα
10 δηζεθαηνκκχξηα. ηελ ίδηα ρξνληά, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ πξνο ηελ βηνκεραλία έθζαλε
ηα 73 δηο δξαρκέο.253
Παξ‟ φια απηά αλ θαη ν εμειεθξηζκφο ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην 1950 είλαη ζαθψο
βειηησκέλνο, ε απφζηαζε απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο παξακέλεη: ην 1950 ε αλά θάηνηθν
παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ Διιάδα ήηαλ ην 10% ηεο Γεξκαληθήο, ελψ ην 1970 έθζαλε
ην 30%. Ζ ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε άιιεο ρψξεο
ην 1950 απνθαιχπηεη ηελ ηεξάζηηα απφζηαζε απφ άιιεο δπηηθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηνπ
εμειεθηξηζκνχ θαη ηεο εθβηνκεράληζεο
ΔΛΛΆΓΑ 156 θηινβαηφξεο αλά θάηνηθν
ΗΣΑΛΗΑ 500 θηινβαηφξεο αλά θάηνηθν
ΖΠΑ
2.296 θηινβαηφξεο αλά θάηνηθν254

ΠΙΝΑΚΑ 35255- Καηαλάιωζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ηελ ρώξα(ζύγθξηζε 1953-1972)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ
1953
1972
(ρηι.
(ρηι.
ΠΔΡΗΟΥΖ
Kw)
Kw)
χλνιν Διιάδνο (α)
Θεξκηθή ηζρχο (β)
Τδξνειεθηξηθή ηζρχο (γ)
Πεξηθέξεηα Πξσηεπνχζεο (δ)

738
220
8
637

11.183
1.817
1.040
4.814

Καηαλάισζε γηα βηνκεραληθή ρξήζε (ε)
(δ) / (α)

480
0,86

6.570
0,43

253

Επετθρίσ του ΧΑΑ, 1973 και ΕΣΥΕ.

254

Νίκου Ραντελάκθ, Ο Εξθλεκτριςμόσ τθσ Ελλάδασ 1889-1956 ςελ.443, ΜΛΕΤ, Ακινα 1991.

255

Ρθγι-ΕΣΥΕ και Ρρογουλάκθσ. Σφμφωνα με τον Ρρογουλάκθ τα ςτοιχεία (β) και (γ) αναφζρονται όχι ςτθν
κατανάλωςθ, αλλά ςτθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ.
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(γ) / (β)

0,04

0,57

(ε) / (α)

0,65

0,59

Πεγή ,ΔΤΔ- Γηώξγνο Πξνγνπιάθεο ζρεδίαζκα ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο ηζηνξίαο από ηελ
κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηηο παξακνλέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο 1922 – 1972,ζει.173,Αζήλα 2010

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ
(G Watt / εκ. κατοίκους)
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

1950

Ιζπανία

Πορηογαλία

Ελλάδα

Ιηαλία

Δυη.
Γερμανία

Γαλλία

Βρεηανία

1970

Πεγή, Γηώξγνο Πξνγνπιάθεο ζρεδίαζκα ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο ηζηνξίαο
κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηηο παξακνλέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο 1922 – 1972,ζει175.Αζήλα 2010

από

ηελ

Σν Αιηβέξη έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο κε ηηο δχν πξψηεο
κνλάδεο ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ θαη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ. Δίλαη
νκνινγνπκέλσο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην ηζηνξηθφ αξρείν πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ ηεο ΓΔΖ, ε
επνρή ηνπ “Διληνξάλην ηνπ εμειεθηξηζκνχ”. “Σα δίθηπα επεθηεηλφληνπζαλ κε κεγάιε ηαρχηεηα.
Πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ Διιάδα. πλέρεηα ε κηα πφιε κεηά ηελ άιιε ζπλδεφηαλ. Έγηλε θαη ε
εμαγνξά ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ν θφζκνο καο έβιεπε ιίγν πνιχ σο αζηξνλαχηεο πνπ ηνπ
θέξλαλε ξεχκα.”256 Να ζεκεησζεί αθφκα ε πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ Κ.Γ ιηγληησξχρνπ γηα 20
ρξφληα ζηηο ππφγεηεο ζηνέο ηνπ Μπξηληά, ν νπνίνο ηνλίδεη πσο ν ιηγληησξχρνο ή αιιηψο
εξγαηνηερλίηεο ή ππάιιεινο ηεο ΓΔΖ ηελ επνρή εθείλε παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο εξγαζίαο
θαη ην κηθξφ ζρεηηθφ εηζφδεκα ήηαλ πεξηδήηεηνο γακπξφο. ηα ζθνηάδηα ηνπ νξπρείνπ άθαληνο
θαη ζην θσο ηεο εκέξαο πεξηδήηεηνο. Έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα απφ ηε ΓΔΖ δεκηνπξγνχζε λέα
θνηλσληθά δεδνκέλα θαη άιιαδε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
ππφζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΑΖ κε ηνλ ιηγλίηε ηνπ Αιηβεξίνπ απνηέιεζε έλα ηεξάζηην πιενλέθηεκα
δηφηη ζηεξίρηεθε ζηηο εγρψξηεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη δελ εηζήγαγε θαχζηκα
256

http://www.enet.gr/άρκρο τθσ Μαρίασ Μαυροειδι,βιομθχανικισ αρχαιολόγου,"Ο εξθλεκτριςμόσ τθσ χϊρασενζργεια, Διαςϊηοντασ τθ μνιμθ μιασ δθμόςιασ εταιρείασ"28 Απριλίου 2013, όπου γίνεται αναφορά ςτο
νεοςφςτατο Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ (2002) και ςτο Αρχείο Ρροφορικϊν μαρτυριϊν ΔΕΘ.
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πξνειεχζεσο εμσηεξηθνχ.Καηά ζπλέπεηα ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ζπλαιιαγκαηηθήο δαπάλεο είρε ζεκαληηθφ φθεινο ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ
εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. Δπηπιένλ αμηνπνηήζεθαλ νη πινπηνθφξεο πεξηνρέο θαη δφζεθε ε
δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζηηο εξγαηηθέο δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο, ζε κηα πεξίνδν κεηαθαηνρηθή θαη
κεηεκθπιηαθή κε θαζεκαγκέλν νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά κεγάιν κέξνο ηνπ αζηηθνχ θαη
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, κε απμεηηθή πνξεία ηεο αλεξγίαο ζε φιε ηε ρψξα θαη έλα κεγάιν θχκα
κεηαλάζηεπζεο πξνο ην εμσηεξηθφ γηα ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δσήο.257
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ θαη ηνπ ΑΖ αλέθνςε
ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, κε αξλεηηθή ζπλέπεηα, φκσο, ηελ
εξήκσζε ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζην Αιηβέξη γηα λα βξνπλ
δνπιεηά θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηαδηαθά ζηνλ ηφπν .Μεηά ην 1965 , κάιηζηα εγθαηέιεηςαλ ηηο
αγξνηηθέο εξγαζίεο.
Ο εμειεθηξηζκφο ηεο ρψξαο απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, αλ
αλαινγηζηνχκε φηη πξηλ ηελ ΓΔΖ , ξεχκα γηα θσηηζκφ παξείρεην κφλν ζε πφιεηο θαη ρσξηά κε
νιηθφ πιεζπζκφ 3 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ , ρσξίο φια ηα ζπίηηα-πεξίπνπ ηα κηζά-ησλ πφιεσλ
θαη ησλ ρσξηψλ απηψλ λα θάκνπλ ρξήζε απηνχ. Σα άιια 5 εθαηνκκχξηα εζηεξνχλην παληειψο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή
ηηκή, έζεηαλ ππφ απαγφξεπζε θάζε πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηεο βηνκεραλίαο. ηελ χπαηζξν πνπ
νη ζπλζήθεο ήηαλ ρεηξφηεξεο ε ίδξπζε νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο ήηαλ απαγνξεπηηθή. Απηφ είρε
σο ζπλέπεηα ηε κεηαθίλεζε-κεηαλάζηεπζε πξνο ην θέληξν, ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ρσξαθηψλ, ηελ
αλαδήηεζε θαιχηεξεο ηχρεο ζην αζηηθφ θέληξν φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχζαλ λα γεπηνχλ ηα
αγαζά πνπ πξνζέθεξε ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο, ν ζηεξηδφκελνο ζηελ ελέξγεηα.258
Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα αληηιακβαλφκαζηε ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ θαη
ηνπ ιηγληησξπρείνπ πνπ ηξνθνδνηνχλ κε ελέξγεηα ηελ πξσηεχνπζα, ζηελ νπνία είλαη
ζπγθεληξσκέλνο κεγάινο πιεζπζκφο αιιά θαη βηνκεραλίεο. Μηα άιιε ζεηηθή επίδξαζε απφ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ θαη ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ είλαη ε ρακειή ηηκή ησλ 30 ιεπηψλ αλά
θηινβαηφξα γηα ηελ Αζήλα πνπ ζπγθξαηεί ρακειά ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσλ ην 1955 πξηλ ηελ
ςήθηζε ηνπ λφκνπ(3253/1956). Οη ηηκέο δελ ήηαλ ίδηεο ζε φιε ηε ρψξα. Δλδεηθηηθά ηα
παξαδείγκαηα. Σν 1955 ε ηηκή ηεο θηινβαηφξαο ηνπ ξεχκαηνο θσηηζκνχ ζηελ πεξηνρή ΑζελψλΠεηξαηψο ήηαλ 1,417 δξαρκέο, ζηνλ Πχξγν ήηαλ 5,83 δξαρκέο, ζηε Φιψξηλα 4,99 δξαρκέο,ζηελ
Κχκε 7,98 δξαρκέο , ζηελ Αλδξίηζαηλα 11,30 δξαρκέο.259
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18.Γηαθεκίζεηο ηεο ΓΔΗ ΓΔΚΑΔΣΊΑ 50-60

Σν Αιηβέξη ινηπφλ ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο ζηελ πξψηε θάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο κε ηελ παξαγσγή 80.000 θηινβάη ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή ηζρχ ησλ 175.000 θηινβάη πνπ παξήγαγε ε ΓΔΖ. Σν Αιηβέξη επηπιένλ
ζα ζηεξίμεη ην δεχηεξν πξφγξακκα εμειεθηξηζκνχ (Πηνιεκαίδα, Μέγδνβα, Αρειψνο) κέζα απφ
ηηο εηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε ηνπ παξαγφκελνπ ζην Αιηβέξη ξεχκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, ην
εξγνζηάζην ηνπ Αιηβεξίνπ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1953 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1955, δειαδή
εληφο δχν εηψλ, έδσζε 740 εθαηνκκχξηα θηινβαηφξεο, κε θαηαλάισζε κέρξη ηέινπο
παξειζφληνο Απγνχζηνπ(1955)1.000.000 πεξίπνπ ηφλλσλ ιηγλίηνπ απφ ην ιηγληησξπρείν
Αιηβεξίνπ.260

Σ7. Ζ Διιεληθή θνηλσλία κεηά ηελ θαηνρή θαη ηνλ εκθύιην.
Γεθαεηία 50 θαη 60
Δίλαη αλαγθαίν ζε απηφ ην ζεκείν λα παξνπζηάζνπκε ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο Διιεληθήο
θνηλσλίαο ζηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ, ψζηε λα γίλεη επθνιφηεξε ε
ζχγθξηζε κε ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα, εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αιηβεξίνπ.
Μεηαπνιεκηθά νη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο φρη κφλν δελ ακβιχλνληαη αιιά νμχλνληαη. Καηά
ηνλ .Μπακπαλάζε261 ζηελ πεξίνδν 1951-58, ν αξηζκφο ησλ επίζεκα θαηαγεγξακκέλσλ απφξσλ
θπκαηλφηαλ κεηαμχ 2.000.000 θαη 3.700.000 αηφκσλ, δειαδή ην 25-40% ηνπ πιεζπζκνχ. Σν
θαηά θεθαιήλ κεληαίν εηζφδεκα ηνπο ήηαλ γχξσ ηηο 180-320 δξαρκέο. Με απηφ ην εηζφδεκα κηα
ηεηξακειήο νηθνγέλεηα ζηελ πεξίνδν 1955-1958 κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη κφλν ην 35-50% ησλ
αλαγθψλ πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνλ εξγαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
260
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χκθσλα κε ηνλ πχξν Ληλαξδάην262, αλ θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαηά ην 1954 αλεβαίλεη
θαηά 24% θαη ην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα, παξά ηε κείσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαηά
3,6%, απμάλεηαη θαηά 16% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ε θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ παξακέλεη
άζρεκε. Ζ αλεξγία θαη ε ππναπαζρφιεζε κέλνπλ ζε πςειά επίπεδα, ελψ ην εηζφδεκα ησλ
κηζζνζπληήξεησλ έρεη δερζεί ζνβαξά πιήγκαηα απφ ηηο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ εηδψλ πξψηεο
αλάγθεο, πνπ θηάλνπλ θαηά κέζν φξν ην 25% χζηεξα απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο δξαρκήο.
Σν 1960 ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ε Διιάδα έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ
Δπξψπε θαη κάιηζηα πνιιαπιάζην θαη ηεο ΔΟΚ (2,5 θνξέο) θαη ηνπ ΟΟΑ (1,8 θνξέο).Ζ
αλεξγία θαη ε ππναπαζρφιεζε είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ζα νδεγήζεη κεγάιν ηκήκα ηνπ
πιεζπζκνχ ζηε κεηαλάζηεπζε. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ΔΤΔ (1962), ην 83,5% ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ κεηαλαζηεχεη, δειψλεη σο αηηία ηελ έιιεηςε απαζρφιεζεο.263
Ζ ζπκπίεζε ησλ κηζζψλ ζηελ Διιάδα, παξά ηηο φπνηεο απμήζεηο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ζηελ
πξψηε δεθαεηία ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, απνδεηθλχεηαη απφ ην κέζν πξαγκαηηθφ εξγαηηθφ
εκεξνκίζζην πνπ κέρξη ην 1956, είλαη κηθξφηεξν απφ ην πξνπνιεκηθφ (1938). Αθφκα θαη ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ε αχμεζε θηάλεη κφλν ην 1/3 ηνπ πξνπνιεκηθνχ εκεξνκηζζίνπ. Ζ
αχμεζε ζεκεηψλεηαη απφ ην 1957 θαη ην 1961 θηάλεη ζην 134.2 ηνπ κηζζνχ ηνπ 1938.264
Ο Γ.Θενηνθάο, 265 έλαο θηιειεχζεξνο δηαλννχκελνο πεξηγξάθεη κε κειαλά ρξψκαηα ηηο
ζπλζήθεο δσήο ζηελ Αζήλα ην 1965. Σνλίδεη ηηο ηξνκεξέο θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη δηαθξίζεηο
ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. Απφ ηε κία πιεπξά νη άπνξνη, πέλεηεο πνπ δνπλ ζε νηθηζκνχοηξψγιεο θαη απφ ηελ άιιε θαηλνχξηεο πνιπθαηνηθίεο θαη κεγάιε θίλεζε ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ.
Έλα κέξνο απφ ηα πιήζε απηά πνπ δνπλ ζε αθξαίεο ζπλζήθεο θηψρεηαο βξίζθνπλ κηα
αλαγθαζηηθή δηέμνδν ζηε κεηαλάζηεπζε.
Ζ θηψρεηα θαη ε εμαζιίσζε ηεο ππαίζξνπ είλαη αζπγθξίησο κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ
πφιεσλ.χκθσλα κε ην .Πεηκεδά ην 1952, “φηαλ αθφκε ε δηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δελ είραλ αιιάμεη ξηδηθά
ζε ζρέζε κε ηνλ Μεζνπφιεκν, ε κειέηε ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
έδεημε φηη ην 43% ησλ γεσξγηθψλ νηθνγελεηψλ ππναπαζρνιείην θαη φηη ην εηζφδεκα ηνπ 65% ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ βξηζθφηαλ θάησ απφ ην επίπεδν “επαξθνχο ζπληήξεζεο” (ππνινγηζκέλν ηφηε ζηηο
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Σπφροσ Λιναρδάτοσ, από τον Εμφφλιο ςτθ Χοφντα, τόμοσ Β, 1952-57 ςελ.236-7,Το Βιμα βιβλιοκικθ,
Δεκζμβριοσ 2009
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Χ.Βερναρδάκθ-Γ.Μαυρι,“Κόμματα και Κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ρροδικτατορικι Ελλάδα.”ςελ.120121,Εξάντασ 1991
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Χ.Βερναρδάκθ-Γ.Μαυρι,“Κόμματα και Κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ρροδικτατορικι Ελλάδα.”ςελ.120121,Εξάντασ 1991.
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Χ.Βερναρδάκθ-Γ.Μαυρι,“Κόμματα και Κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ρροδικτατορικι Ελλάδα.Εξάντασ
1991.”ςελ.120-121( Κεοτοκάσ Γιϊργοσ, 29 Σεπτεμβρίου 1965, ςτο βιβλίο “Θ εκνικι κρίςθ”,εκδ.Κεμζλιο,Ακινα
1966,ςελ.38)
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10.000 δξαρκέο εηεζίσο.) 266 ε κηα δεθαεηία φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε
Βνπιή ην 1962(έξεπλα ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο), πεξίπνπ ην 50% ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ
είραλ έζνδα κηθξφηεξα απφ ηα έμνδα θαιιηέξγεηαο θαη κφιηο ην 35% πξαγκαηνπνηνχζαλ
εηζνδήκαηα ίζα κε ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπο.267
Να ζεκείψζνπκε πσο ζηελ Διιάδα ν θαπηηαιηζκφο εηζέξρεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
60 ζηε θάζε ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή φκσο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ άλνδν
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ καδψλ θαη δελ εμαιείθεη θαηλφκελα καδηθήο εμαζιίσζεο. Γελ είλαη
ζπκπησκαηηθφ φηη ηελ εηθνζαεηία 1950-70, 650.000 άηνκα θαηά βάζε πξνιεηαξηνπνηεκέλνη
εξγάηεο θαη αγξφηεο εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα 268 . Δίλαη γλσζηφ απφ ηνλ Μάξμ 269 φηη ε
θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε θαη εμαζιίσζε φρη κφλν δελ είλαη αληίζεηα πξάγκαηα αιιά ην δεχηεξν
είλαη πξνυπφζεζε ηνπ πξψηνπ. Έηζη εμεγείηαη, πσο είλαη δπλαηφλ, ε πεξίνδνο 1960-65 θαη
ζπκβνιηθά ην ίδην ην 1965 λα είλαη γηα ηελ Διιάδα ηαπηφρξνλα έηνο πςειφηαηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο αιιά θαη κεηαλάζηεπζεο.
Ζ αληίθαζε αλάκεζα ζηε ζπληεινχκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ,πνπ θαηά κείδνλα
ιφγν νθείιεηαη ζηα έξγα εμειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο ,θαη ηα ρακειά εκεξνκίζζηα ησλ
βηνκεραληθψλ εξγαηψλ ηε δεθαεηία, θπξίσο ηνπ 50, θαίλεηαη ζηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ
κηζζψλ φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ απνινγηζηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ 270 ηνπ δηεπζπληή ησλ
ιηγληησξπρείσλ Αιηβεξίνπ, Καξαηδά ζηελ πξψηε δεθαεηία ιεηηνπξγίαο(1954-1964).
ε απηέο ηηο εθζέζεηο, φπσο θαηαγξάςακε ζην Γ Κεθάιαην, θαίλνληαη νη δηαθνξέο ησλ
δεθαεηηψλ 50 θαη 60 φπνπ ζεκεηψλεηαη κηα ζρεηηθή άλνδνο ζηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ κφιηο
ην 1964. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ παξαγφκελνπ ιηγλίηε νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε
Καξαηδά ζηελ αχμεζε ησλ βαζηθψλ εκεξνκηζζίσλ ,ηξηψλ εθ ησλ θπξησηέξσλ θαηεγνξηψλ
εξγαδνκέλσλ, ηνπ κπαδαδφξνπ, ηνπ κηλαδφξνπ θαη ηνπ ηερλίηε. Έηζη πξνθχπηεη ε ζπλάξηεζε
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Σωκράτθ Ρετμεηά, “Αγροτικι οικονομία”, Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα, 1922-1940, Ο Μεςοπόλεμοσ
ςελ240.τόμοσ Β1,Εκδόςεισ Βιβλιόραμα,Ακινα 2002.
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Χ.Βερναρδάκθ-Γ.Μαυρι, “Κόμματα και Κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ρροδικτατορικι Ελλάδα.ςελ.130.Εξάντασ
1991.” Ραραπζμπει ςτο βιβλίο του Ψυροφκθ Νίκου, “Λςτορία τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ 1940-1967”,τόμοσ Β ,1983β
,ςελ.138,εκδ.Επικαιρότθτα.Στο βιβλίο αυτό αξιοποιοφνται ςτοιχεία του Υπουργείου Γεωργίασ όπωσ
δθμοςιεφονται ςτο Βιμα ςτισ 14.12.1958 τα οποία κατατίκενται και ςτο 8ο Συνζδριο του ΚΚΕ ,Κ.Κολιγιάννθσ,
ζκκεςθ τθσ ΚΕ του ΚΚΕ 1961, ςτο ΚΚΕ ,6268

Χ.Βερναρδάκθ-Γ.Μαυρι,“Κόμματα και Κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ρροδικτατορικι Ελλάδα.Εξάντασ
1991.”ςελ..132-133,όπου παρατίκενται ςτοιχεία ζρευνασ τθσ Ρουλοποφλου-Ζμκε Ιρα,“Ρροβλιματα
μετανάςτευςθσ,παλιννόςτθςθσ”,εκδ.Λνςτιτοφτου μελζτθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,ελλθνικισ εταιρίασ
δθμογραφικϊν μελετϊν,Ακινα 1986, ςελ.59.
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Μαρξ Κάρολοσ, Το Κεφάλαιο, τόμοσ πρϊτοσ, κεφ 23 ο γενικόσ νόμοσ τθσ κεφαλαιοκρατικισ ςυςςϊρευςθσ,
εκδόςεισ Σφγχρονθ Εποχι, Ακινα 1978
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ,(αρχείο Καρατηά),Τα πεπραγμζνα τθσ Α δεκαετίασ λειτουργίασ και εκμεταλλεφςεωσ του
λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου υπό Ελλινων τεχνικϊν τθσ ΔΕΘ (10 Μαίου 1954-10 Μαίου 1964)
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απφδνζεο(50%) θαη εξγαηηθνχ θφζηνπο(75%) κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ιηγλίηε.
Σα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαδνκέλσλ(πίλαθαο 36)ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ ηξεηο εκέξεο κεηά
ηε ιήμε ηεο απεξγίαο ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1962 δηακνξθψλνληαη σο εμήο ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο θχξηεο θαηεγνξίεο271 .
ΠΙΝΑΚΑ 36-Ηκεξνκίζζηα ιηγληηωξπρείνπ Αιηβεξίνπ 20 Ινπλίνπ 1962
Δπηθεθαιήο ππνγείσλ
96 δξρ.
Μηλαδφξνη
76 δξρ.
Μπαδαδφξνη
64 δξρ.
Οδεγνί ειεθηξακαμψλ
76 δξρ.
Σερλίηεο ππνγείσλ
96 δξρ.
Δπηθεθαιήο επηθάλεηαο
74 δξρ.
Υεηξηζηέο ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ 80 δξρ.
κεραλεκάησλ
Ληπαληαί
64 δξρ.
Σερλίηεο ζπλεξγείσλ
96 δξρ.
Υεηξηζηέο θαζαξηζηεξίνπ
88 δξρ.
Σξνρνπεδεηαί
70 δξρ.
Υεηξηζηέο βαξνχιθσλ
74δξρ.
Πεγή-Ιζηνξηθό αξρείν ΓΔΗ, Ληγληηωξπρείν Αιηβεξίνπ, Δγθύθιηνο Γηεπζύλζεωο 20 Ινπλίνπ 1962.

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4272
ΚΑΣΩΣΕΡΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ
Ε ΣΑΘΕΡΕ ΣΙΜΕ: 1955 - 1972
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Πεγή-ΔΤΔ θαη ΣηΔ 1998.εκεξνκίζζην ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο.Πξνγνπιάθεο ζει.195
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Λςτορικό αρχείο ΔΕΘ, (Αρχείο Καρατηά),Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, Εγκφκλιοσ Διευκφνςεωσ 20 Λουνίου 1962.
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ΕΣΥΕ και ΤτΕ 1998.Ρίνακασ 14 θμερομίςκιο ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ,Γιϊργοσ Ρρογουλάκθσ ςχεδίαςμα
ελλθνικισ οικονομικισ και κοινωνικισ ιςτορίασ από τθν μικραςιατικι καταςτροφι ςτισ παραμονζσ τθσ
μεταπολίτευςθσ 1922 – 1972 και ςτοιχεία από ΕΣΥΕ.
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ΠΙΝΑΚΑ 37273-Αγνξαζηηθή δύλακε ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ ζε βαζηθά είδε(ζπγθξηηηθά 1955 1972)

Η ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ
ΣΟΤ
ΚΑΣΩΣΔΡΟΤ
ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟΤ
ΔΚΦΡΑΜΔΝΗ
Δ
ΟΡΙΜΔΝΑ ΒΑΙΚΑ ΔΙΓΗ:
1955 & 1972
1955 1972
Φσκί
12,5 20,1
Βνδηλφ θξέαο
1,6
2,7
Λάδη
2,2
3,3
Παηάηεο
16,7 28,2
Καθέο
0,5
1,0

Πεγή,Οη πνζόηεηεο ζε θηιά: ΔΤΔ θαη ΣηΔ 1998, Πξνγνπιάθεο ζει.195

χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Πξνγνπιάθε274, νη θαηψηεξεο εηζνδεκαηηθέο νκάδεο είδαλ πάλησο
ηα εηζνδήκαηά ηνπο λα απμάλνληαη απηή ηελ πεξίνδν θαη κάιηζηα ζεκαληηθά: ζε ζηαζεξέο ηηκέο
ην θαηψηεξν κεξνθάκαην ζηελ βηνκεραλία δηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 1955 θαη 1968, γηα λα απμεζεί
ιίγν αθφκα ην 1969 θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηαζεξνπνηεζεί. 275 Όπσο γίλεηαη ζπλήζσο πάλησο,
ππνζηεξίδεη, αλ κεηαηξέςνπκε ηα κεξνθάκαηα ζε νξηζκέλα βαζηθά είδε πξψηεο αλάγθεο(πίλαθαο
37), ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ δίλεη ε ζχγθξηζε ησλ
ακνηβψλ κε ηνλ γεληθφ ηηκάξηζκν, ε νπνία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πάλησο εληππσζηαθή. Θα
ήηαλ κάιηζηα κεγαιχηεξε, αλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 ε αχμεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ αθνινπζνχζε
ηελ άλνδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο: ην πξντφλ / ψξα εξγαζίαο κεηαμχ 1962-72
απμήζεθε θαηά 93%, ελψ ην θαηψηεξν κεξνθάκαηα θαηά 56%. Γελ ακείβνληαη φινη βέβαηα κε ην
θαηψηεξν κεξνθάκαην: ην 1972 πάληα, έθζαλε ηηο 110 δξαρκέο, ην κέζν φκσο εκεξνκίζζην ηηο
150, απνθαιχπηνληαο ηηο εηζνδεκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ ίδησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ κεηαπνίεζε.
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Οι ποςότθτεσ ςε κιλά: ΕΣΥΕ και ΤτΕ 1998, Ρρογουλάκθσ

274

Γιϊργοσ Ρρογουλάκθσ ςχεδίαςμα ελλθνικισ οικονομικισ και κοινωνικισ ιςτορίασ από τθν μικραςιατικι
καταςτροφι ςτισ παραμονζσ τθσ μεταπολίτευςθσ 1922 – 1972, ςελ..150-151,Ακινα 2010
275

Σφμφωνα με τον Ρρογουλάκθ ,αν λάβουμε το 1960 ωσ βάςθ εκκίνθςθσ, το μζςο ωρομίςκιο του Ζλλθνα
βιομθχανικοφ εργάτθ εκείνθ τθ χρονιά ιταν 10,96 δρχ., του Λταλοφ 18,14, του Γάλλου 21,59 και του Γερμανοφ
23,57: Οικονομικόσ Ταχυδρόμοσ, 21/7/1960.”
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Σν πξνθαλέο είλαη φηη αλ ε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ήηαλ γεληθή θαη αθνξνχζε ηνπο πάληεο,
φπσο ππνζηεξίδεη ζηε κειέηε ηνπ ν Πξνγνπιάθεο, ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο δηαρχζεθαλ άληζα,
θάλνληαο ηνπο θησρνχο ζρεηηθά θησρφηεξνπο. Οη πνιηηηθέο ζπλζήθεο αλειεπζεξίαο, κεηά ην
1967 , κε ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, ζπξξηθλψλεη αζθπθηηθά ηηο
αληηδξάζεηο. “Οη εξγαδφκελνη πνιχ δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ ηελ αγαλάθηεζή ηνπο:
ην λα ζπλδηθαιίδεηαη ή λα απεξγεί θαλείο ππφ θαζεζηψο δηθηαηνξίαο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε
ζπλεπαγφηαλ ηελ θιήζε ηνπ ζηελ Αζθάιεηα «δη‟ ππφζεζίλ ηνπ» θαη ηηο ζρεηηθέο «λνπζεζίεο» 276.
Λίγα ρξφληα λσξίηεξα φκσο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, εκθαλίδνληαη δπλακηθά ζην
πξνζθήλην νη θνηλσληθνί αγψλεο κε αηηήκαηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά.Σελ έληαζε ησλ
θνηλσληθψλ αγψλσλ πξνθαιεί ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Κ.Καξακαλιή πνπ απνβιέπεη ζηε
λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε κε ζπκπίεζε φκσο ηνπ ιατθνχ
εηζνδήκαηνο. Παιαηέο θαη λέεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ δε δέρνληαη ε αλάπηπμε λα γίλεηαη ζε
βάξνο ηνπο. Γηεθδηθνχλ ην κεξίδην πνπ ηνπο αλήθεη. Δμάιινπ ε Αξηζηεξά πνπ έρεη ζε κεγάιν
βαζκφ αλζπγθξνηεζεί, παίδεη ην ξφιν ηεο ζηελ νξγάλσζε ησλ αγψλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πχξν
Ληλαξδάην277.
Σν 1962, ζχκθσλα κε ηνλ Φαθηφια (1978)θαη ηεθαλάην(1966)278, παξαηεξείηαη δηπιαζηαζκφο
ησλ απεξγηψλ θαζψο θαη πνιηηηθνπνίεζε ηνπο. εκαληηθή άλνδνο εκθαλίδεηαη ζηε βηνκεραλία
θαη ηελ ελέξγεηα. ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαηαγξάςακε κηα κεγάιε απεξγία πνπ
νξγαλψλεηαη ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ θαη έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ ηξεηο εβδνκάδεο, απφ ηα
ηέιε Μαίνπ κέρξη ηα κέζα Ηνπλίνπ. Να ζεκεησζεί αθφκε πσο ζηηο απεξγίεο ηνπ έηνπο 1964
απμάλεηαη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ αιιά θαη ε έληαζε
θαη ε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Σν 40% ησλ απεξγψλ ηνπ 1964 είλαη εξγαδφκελνη ζε βηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο έξεπλαο ηνπ Φαθηφια ελψ νη απεξγίεο κεγάιεο
δηάξθεηαο ην 1964 θηάλνπλ ζηηο 114.
Σελ Πξσηνκαγηά ηνπ 1963, παξά ηα κέηξα πνπ παίξλεη ε θπβέξλεζε(εξγάζηκε κέξα, αλνηρηά
καγαδηά,ιεηηνπξγία δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ) γηα λα πεξηνξίζεη ηελ
πξνζέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ αξθεηέο ρηιηάδεο εξγαδφκελνη
θαηαθιχδνπλ ην γήπεδν, φπνπ θχξηνο νκηιεηήο είλαη ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Οκνζπνλδίαο
Ζιεθηξηζκνχ θαη Κνηλήο Χθέιεηαο, Οξέζηεο Υαηδεβαζηιείνπ.ηελ νκηιία ηνπ θαηαγγέιιεη ηελ
θπβέξλεζε σο αληεξγαηηθή θαη πξνεηδνπνηεί φηη νη εξγαδφκελνη ζα απνδπζνχλ ζε ζθιεξνχο
αγψλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα βαζηθφηεξα είλαη ε αχμεζε
ησλ απνδνρψλ απφ 15-30% θαη ησλ ζπληάμεσλ θαηά 30%. ηα αηηήκαηα ηνπο
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ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ, ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε ελίζρπζε ηνπ
ΗΚΑ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ε απζηεξή εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηνπ 8σξνπ θαη ε θαζηέξσζε ηεο 7σξεο εξγαζίαο ζηε βαξηά
βηνκεραλία θαη ηα αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, ε ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία κεηαμχ ησλ δχν
θχισλ, ε θαηάξγεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ θαη ε επζπγξάκκηζε
γεηθφηεξα ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.279
Να παξαζέζνπκε ηελ άπνςε ηνπ Ν.Φπξνχθε 280 ν νπνίνο ζπλνςίδεη ηελ έθξεμε ησλ
θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ ηε δεθαεηία ηνπ 60. Τπνζηεξίδεη πσο ην θνηλσληθφ αδηέμνδν σξίκαδε
απφ θαηξφ. “Ο κεραληζκφο ηνπ θξαηηθνκνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο ακεξηθαλνθξαηίαο
ζηελ Διιάδα απμάλνληαο αδηάθνπα ηελ θαηαπηεζηηθφηεηα ηνπ ζε βάξνο ησλ πξνιεηάξησλ θαη ηεο
θησρνινγηάο ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο πφιεο...δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα άιιν παξά λα νδεγεί ηηο
κάδεο απφ ηε ρξφληα απάζεηα ζηελ απξφζκελε εμέγεξζε...”.
Παξαηεξνχληαη ινηπφλ ζην γεληθφ επίπεδν ηεο ρψξαο ζεκαληηθέο αληηθάζεηο. Ο εμειεθηξηζκφο
ηεο ρψξαο ζπλνδεχεηαη, ζε ζρέζε κε ηηο πξνπνιεκηθέο δεθαεηίεο, απφ βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη
κε ζρεηηθή βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, πνπ δελ ηθαλνπνηεί φκσο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, νη
νπνίεο δηεθδηθνχλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ηε βειηίσζε ησλ πιηθψλ φξσλ ηεο δσήο ηνπο, ελψ ε
ζπληεινχκελε αλάπηπμε δελ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηε καδηθή κεηαλάζηεπζε πιεζπζκψλ
ζην εμσηεξηθφ.

Σ8. Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ζην Αιηβέξη 1964-1969
ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Σ Κεθαιαίνπ αλαηξέμακε ζην καζεηνιφγην 281 ηνπ εμαηάμηνπ
Γπκλαζίνπ Αιηβεξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1961 επί θπβεξλήζεσο Κ.Καξακαλιή θαη κε
Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ Βνγηαηδή θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα σο 1νΓΔΛ Αιηβεξίνπ. ην
καζεηνιφγην αλαδεηήζακε ηα επαγγέικαηα ηνπ παηξφο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ ηα έηε
1964,1965 θαη 1966. Ζ έξεπλα απηή απνζθνπνχζε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ επηβεβαηψλεη
ηελ θνηλσληθή κεηαβνιή ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ. Γηαπηζηψζεθε πσο ζηα πξναλαθεξζέληα έηε
ζην ζχλνιν 500 πεξίπνπ καζεηψλ δχν θνηλσληθέο θαηεγνξίεο έρνπλ ην πξνβάδηζκα(Πίλαθαο
38). Ζ πξψηε εμαθνινπζεί θαη είλαη ε ηάμε ησλ γεσξγψλ θαη ε δεχηεξε, αλεξρφκελε
πιεζπζκηαθά, είλαη ε ηάμε ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ιηγληησξπρείνπ.
Ζ εθβηνκεράληζε θαη ε αζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο είλαη εκθαλήο. Σα αζηηθά, ηερληθά
επαγγέικαηα θαη ν ηνκέαο ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ιηγληησξπρείν
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θαη ηνλ ΑΖ θαζηζηνχλ ην Αιηβέξη ζεκαληηθφ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, εκπνξηθφ θαη
βηνκεραληθφ θέληξν πνπ ζπγθεληξψλεη πιεζπζκφ θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Σακπλαίσλ
θαη Γπζηίσλ είηε σο ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο είηε σο ηφπν εξγαζίαο.
Ζ αγξνηηθή ηάμε εμαθνινπζεί βέβαηα ζην ζχλνιν λα θαηέρεη ην 30 κε 32 % πεξίπνπ ηνπ
ελεξγνχ πιεζπζκνχ, χζηεξα απφ κία δεθαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζηελ
πεξηνρή. Πνζνζηφ πνπ, φκσο, ππνιείπεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνπνιεκηθή επνρή φπνπ
ηα πνζνζηά θπκαίλνληαλ απφ 75% ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζην Αιηβέξη , θαη ην 1950 ήηαλ
παλειιαδηθά ην 58% . Να ζεκεησζεί αθφκε πσο απφ ηελ έξεπλα ζην καζεηνιφγην ησλ εηψλ
1964,1965 θαη 1966 πξνθχπηεη φηη ζην εμαηάμην Γπκλάζην Αιηβεξίνπ ζπγθεληξψλνληαη φια ηα
παηδηά απφ ηνλ Γήκν Σακπλαίσλ-Γπζηίσλ πνπ απνθνηηνχλ απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν.
ΠΙΝΑΚΑ 38-Δπαγγεικάηα παηξόο γηα ην 1964-1965-1966
Δπαγγέικαηα
Γεσξγφο
Δξγάηεο-Τπάιιεινη ΓΔΖ
Αζηηθά επαγγέικαηα(θαθεπψιεο,νηλνπψιεο,παληνπψιεο,ξάπηεο,αξηνπψιεο,
ππνδεκαηνπνηφο,εζηηάησξ,νηλνκάγεηξαο,νπσξνπψιεο,θξενπψιεο,θσηνγξάθνο,
θνπξεχο,νδεγφο απηνθηλήηνπ)
Σερληθά επαγγέικαηα(ζηδεξνπξγφο,νηθνδφκνο,ειεθηξνιφγνο,μπινπξγφο,
ακκνθνληαζηήο,πδξαπιηθφο,κεραλνδεγφο,ζεξκαζηήο,ζαγκαηνπνηφο,ρεηξηζηήο
πξνσζεηήξα, εθαξκνζηήο θηι
Πλεπκαηηθά επαγγέικαηα/ηνκέαοππεξεζηψλ(δάζθαινο,θαζεγεηήο,δηθεγφξνο,
ηαηξφο,ηεξέαο,γεσπφλνο,γξακκαηέαο,κεραληθφο,ινγηζηήο)
Αιηεχο
Φχιαθαο
Κηεκαηίαο
χλνιν

187
100
72

40

38
3
6
4
456
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ηνλ πίλαθα 39 θαίλεηαη ε γεσγξαθηθή ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο
θαη θαηνηθίαο
.
Πίλαθαο 39-Σόπνο θαηνηθίαο,θαηαγωγήο
Αιηβέξη
Γ.Σακπλαίσλ
Γ.Γπζηίσλ

250
100
100

Πεγή-Μαζεηνιόγην Δμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ Αιηβεξίνπ, έηνπο 1964-1965-1966
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Ζ αλαηξνπή ηεο πνζνζηηαίαο θαη αξηζκεηηθήο αλαινγίαο ζπληειείηαη κεηά ην 1966 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην καζεηνιφγην 282 ηνπ έηνπο 1969-1970 φπνπ ζηα επαγγέικαηα γνλέσλ
ππεξηεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ νη εξγάηεο, ηερλίηεο θαη ππάιιεινη ηεο ΓΔΖ έλαληη ησλ αγξνηψλ
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε. Σν θνηλσληθφ ηνπίν φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ
πίλαθα (40) έρεη κεηαβιεζεί πιήξσο. Οη εξγάηεο ιηγληησξπρείνπ, νη εξγάηεο θαη νη ππάιιεινη
ηεο ΓΔΖ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνλ Γήκν Σακπλαίσλ-Γπζηίσλ κε πξσηεχνπζα ην
Αιηβέξη. Απνηεινχλ ην 33,77% ησλ δεισζέλησλ επαγγεικάησλ ζην καζεηνιφγην ηνπ 1969 ζε
ζχλνιν 824 καζεηψλ. Αθνινπζνχλ νη αγξφηεο κε 26,82%. εκαληηθή είλαη ε αχμεζε ησλ
ηερληθψλ θαη αζηηθψλ επαγγεικάησλ πνπ ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27,66
% θαη ηα επαγγέικαηα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θηάλνπλ ζην 4,24%. Σα ζηνηρεία απηά
απνθαιχπηνπλ ηελ εθβηνκεράληζε θαη αζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Αιηβεξίνπ κε ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ θαη ηνπ ΑΖ. Ο αγξνηηθφο θφζκνο δηαηεξεί έλα πνζνζηφ ηεο
ηάμεο ηνπ 26,82%, αιιά ππνιείπεηαη απφ ηα πνζνζηά ηεο πξνπνιεκηθήο επνρήο.
ΠΙΝΑΚΑ 40- Δπαγγέικαηα παηξόο καζεηνινγίνπ εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ Αιηβεξίνπ 1969
Δξγάηεο ιηγληησξπρείνπ-εξγάηεο θαη ππάιιεινη 303 36,77%
ΓΔΖ
Αγξφηεο
221 26,82%
Αζηηθά επαγγέικαηα
118 14,32%
Σερληθά επαγγέικαηα
110 13,34%
Σνκέαο ππεξεζηψλ
35 4,24%
Οξθαλνί
22 2,66%
Αλάπεξνη πνιέκνπ
10 1,21%
πληαμηνχρνη
5
0,6%
χλνιν
824
Πεγή-Μαζεηνιόγην Δμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ Αιηβεξίνπ, έηνπο 1969

Με θξηηήξην ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ γίλεηαη εκθαλέο πσο ην Αιηβέξη
θαη ν Γήκνο Σακπλαίσλ ζπγθεληξψλνπλ ην 68% θαη αθνινπζεί ν Γήκνο Γπζηίσλ κε 22,93% ηνπ
ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. ηνλ πίλαθα 19 θαίλεηαη ε γεσγξαθηθή
ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη θαηνηθίαο.
ΠΙΝΑΚΑ 41-Σόπνο θαηνηθίαο-θαηαγωγήο καζεηώλ 1969
Αιηβέξη
Γ.Σακπλαίσλ
282

231
332

28,03%
40,29%
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Γ.Γπζηίσλ
Γ.Απισλαξίνπ
Γηάθνξεο πεξηνρέο
Διιάδαο
Γ.Κχκεο
ηχξα-Κάξπζηνο

189
24
ηεο 25
18
5

22,93%
2,91%
3,03%
2,18%
0,6%

Πεγή-Μαζεηνιόγην Δμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ Αιηβεξίνπ, έηνπο 1969

Ο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ(824) πνπ θνηηνχλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1969-70 ζην εμαηάμην
Γπκλάζην Αιηβεξίνπ , παηδηά θαηά κείδνλα ιφγν εξγαηψλ θαη αγξνηψλ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Σακπλαίσλ θαη Γπζηίσλ απνθαιχπηεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα
ζπνπδέο. Σν 63% έρεη σο ηφπν θαηνηθίαο ή θαηαγσγήο ηα ρσξηά ηνπ Αιηβεξίνπ, δειαδή ηνπ
Γήκνπ Σακπλαίσλ θαη ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Γπζηίσλ πνπ είλαη φκνξνο δήκνο κε ην
Αιηβέξη. Γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη πσο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ππάξρεη κεγάιε θηλεηηθφηεηα
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. χκθσλα κε
ηνλ Ν.Πνπιαληδά ,ζε κηα ζπδήηεζε γηα ηελ θξίζε εμνπζίαο ζηελ Διιάδα, ην δηθηαηνξηθφ
θαζεζηψο απνθιείεη κελ θάζε ειεχζεξε άπνςε θαη θαηαδηψθεη ηνπο αληηθξνλνχληεο, φκσο ην
ζρνιηθφ ζχζηεκα αθήλεη ηνλ αγξφηε θαη ηνλ εξγάηε λα πεξάζεη ζηα κηθξναζηηθά ζηξψκαηα.
Έηζη έλα κεγάιν πνζνζηφ αγξνηψλ θαη εξγαηψλ ζα πξνζζέηακε κπνξεί λα αλέιζεη θνηλσληθά. Ο
Πνπιαληδάο ππνζηεξίδεη πσο ε κεηαπξαηηθή αζηηθή ηάμε δίλεη έλα κέξνο ηνπ θξαηηθνχ
κεραληζκνχ ζηηο αξρφκελεο ηάμεηο, ψζηε κε ηελ θηλεηηθφηεηα λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή ζπκκεηνρή
πνπ ζα απνηξέπεη ην μέζπαζκα.283

Σ9. Σν βηνκεραληθό ηνπίν ηνπ Αιηβεξίνπ - (Ληγληησξπρείν, νηθηζκόο ΓΔΖ,
εξγνζηάζην ΑΖ, Δξγαηηθέο πνιπθαηνηθίεο)
Απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ην αγξνηηθφ θαη εκηαζηηθφ ηνπίν ηεο θσκφπνιεο ηνπ Αιηβεξίνπ
θαη ηνπ Καξάβνπ αιιάδεη. ηελ πεξηνρή εγθαζίζηαηαη ν ΑΖ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο
Ζιεθηξηζκνχ κε απνηέιεζκα λα κεηαβιεζεί ε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο θαη κέζα ζε ιίγα
ρξφληα λα κεηαηξαπεί απφ κηα αγξνηηθή θσκφπνιε ζε έλα ζχγρξνλν αλαπηπγκέλν βηνκεραληθφ
θέληξν. ε απηή ηελ αιιαγή ηνπ νηθηζηηθνχ ηνπίνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ην εθζπγρξνληζκέλν
ιηγληησξπρείν ηνπ Μπξηληά ζηνλ Άγην Λνπθά Αιηβεξίνπ, κφιηο δχν ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν
ηεο πφιεο, αιιά θαη ε ζηέγαζε ησλ ιηγληησξχρσλ ζε θνληηλά ζεκείν κέζα θαη γχξσ απφ ηηο
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο.
283
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1991.”.Θ ςυηιτθςθ για τθν κρίςθ εξουςίασ ςτθν Ελλάδα πραγματοποιικθκε το καλοκαίρι του 1975 και πιραν
μζροσ οι Γ.Βζλτςοσ, Κ.Βεργόπουλοσ, Γ,Νοταράσ,Ν.Ρουλαντηάσ, Α.Στάγκοσ και Κ.Τςουκαλάσ. Δθμοςιεφτθκε ςτο
περιοδικό Αντί, τεφχθ 24,26-27, Αφγουςτοσ -Σεπτζμβριοσ 1975
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19.Οη θακηλάδεο ηεο ΓΔΖ ζηηο δύν πξώηεο κνλάδεο πνπ δεζπόδνπλ ζηελ πεξηνρή, ζήκεξα, ιόγσ ηεο
κνλάδαο θπζηθνύ αεξίνπ, είλαη αλελεξγέο.(θσην Κ.Νεάθεο)

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 ε δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ αλαιακβάλεη ηε ζηέγαζε ησλ
ιηγληησξχρσλ θνληά ζηνλ ηφπν εξγαζίαο. Έηζη ρηίδνληαη ηα πξψηα ζπίηηα εληφο ηνπ νηθνπέδνπ
πνπ πεξηιακβάλεη ην ιηγληησξπρείν. ηε δεθαεηία ηνπ 60 ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη λα ρηίζεη
εξγαηηθέο πνιπθαηνηθίεο ζην Αιηβέξη. αιιά θαη νηθηζκφ ηε δεθαεηία ηνπ 50 εληφο ηνπ
εξγνζηαζίνπ ζηνλ ΑΖ Αιηβεξίνπ . Έηζη δηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε, εχθνιε πξνζέιεπζε ζην
ρψξν εξγαζίαο απνηξέπνληαο ηηο ρξνλνβφξεο κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο ην
πιαίζην ελφο νηθείνπ ρψξνπ φπνπ νη εξγαδφκελνη ζα δηαζέηνπλ αλέζεηο θαη πξνλφκηα θαη ζα
αλαπηχμνπλ ζηελφηεξε επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε284. Παξάιιεια ε πξνζπάζεηα
ηεο εηαηξείαο αιιάδεη ην ηνπίν ζην Αιηβέξη ζπκβάιινληαο ζηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ.
Ζ εηθφλα πνπ απνθνκίδεη ζήκεξα ν επηζθέπηεο θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ
θπξηαξρείηαη απφ ηηο επηβιεηηθέο θακηλάδεο ηνπ ΑΖ αιιά θαη ηεο ΑΓΔΣ-Ζξαθιήο-Λαθάξδ πνπ
δεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 80 ζηνλ θφιπν ηνπ Καξάβνπ θαη νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ ηε
ξαγδαία βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.

20.Δξγαηηθέο πνιπθαηνηθίεο ζην Αιηβέξη, πνπ ζηέγαδαλ ζην παξειζόλ εξγαδόκελνπο θαη ππάιιεινπο
ηεο ΓΔΖ, ζήκεξα είλαη εγθαηαιειεηκκέλεο.(θσην Κ.Νεάθεο)

Ζ αικαηψδεο απηή αλάπηπμε είρε σο ηίκεκα ηελ ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ηζηνξηθνχ
παξειζφληνο ηεο πεξηνρήο, θαη ηελ ελ κέξεη, εμαθάληζε ησλ ηρλψλ αξραίαο θαηνίθεζεο. Σν
εξγνζηάζην ζεκεησηένλ έρεη θηηζηεί ζηνλ “Πνξζκφ” πνπ ζχκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο
απνηεινχζε ην επίλεηνλ ηνπ αξραίνπ δήκνπ ηεο Δξεηξηθήο πνιηηείαο, ησλ Σακπλψλ ή
284

Serge Berstein-Pierre Milza,Λςτορία τθσ Ευρϊπθσ, , Θ Ευρωπαϊκι Συμφωνία και θ Ευρϊπθ των Εκνϊν , τόμοσ 2,
1815-1919, Αλεξάνδρεια ςελ.194.Στθν βιομθχανικι Ευρϊπθ, ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα θ εργοδοςία επιδιϊκει να
αποτρζψει τον κίνδυνο κοινωνικισ αναταραχισ. Υιοκετεί μια πατερναλιςτικι πολιτικι προςανατολιςμζνθ κυρίωσ
ςτθν καταςκευι κοινωνικισ κατοικίασ και εργατικϊν πολυκατοικιϊν(ειδικότερα γφρω από τα ανκρακωρυχεία του
Νορ και του Ρα ντε Καλαί, τα εργοςτάςια ςιδθρουργίασ του ουρ, τισ βιομθχανίεσ αυτοκινιτων και ελαςτικϊν,
όπωσ θ FIAT ςτο Τορίνο και θ Μιςελζν ςτο Κλερμόν-Φεράν).
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Σακπλαίσλ.Ο γεσγξάθνο ηξάβσλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ Σακπλψλ αλαθέξεη “Δλ δε ηε
Δξεηξηθή πφιηο ελ Σακχλαη, ...ηεξά ηνπ Απφιισλνο...” Σε δεθαεηία ηνπ 50, νη νηθνλνκηθέο
αλάγθεο ηεο ρψξαο έζεηαλ επηηαθηηθά δεηήκαηα νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο
θαη ε ιηγληηνθφξα πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ κε ην πξνυπάξρνλ ιηγληησξπρείν απνηεινχζε κηα
ρξπζή επθαηξία γηα ηνπο ηζχλνληεο ,πνπ έζεζαλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ εμειεθηξηζκφ θαη φρη ηελ
αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ηεο πεξηνρήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέβε ζηελ πφιε ηεο
Δξέηξηαο. Ζ αληίιεςε απηή, εθείλε ηελ επνρή θαη δπζηπρψο κέρξη ζήκεξα, δελ θαηαλννχζε ηε
δπλαηφηεηα αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ηεο ζχγρξνλεο αλάπηπμεο κε ηελ παξάιιειε αλάδεημε ηνπ
παξειζφληνο θαη αδπλαηνχζε λα αληηιεθζεί φηη ην αξραίν θαη ην ζχγρξνλν δελ απνηεινχλ
αληηκαρφκελεο έλλνηεο.285
Να ζεκεησζεί πσο ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ηνπ ΑΖ ηεο ΓΔΖ ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ, βξέζεθαλ ζην ρψξν αξρηηεθηνληθά
κέιε, ελεπίγξαθα κλεκεία(επηηχκβηεο ζηήιεο) θαη έλα ζξαχζκα καξκάξηλνπ δειθηληνχ, ηα νπνία
ρξνλνινγνχληαλ απφ ηνπο θιαζηθνχο κέρξη ηνπο χζηεξνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα , ζηελ παξάθηηα δψε ηνπ ΑΖ θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ελεηηθφ πχξγν πνπ
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο δχν θακηλάδεο, βξέζεθαλ ιείςαλα βπδαληηλνχ θηηξίνπ θαη
πεξηζπλειέγεζαλ επηηχκβηεο ζηήιεο, θιαζηθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ. ην χςσκα επίζεο πνπ
βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ δηνηθεηεξίνπ ηνπ ΑΖ θαη είλαη δηακνξθσκέλν ζε πεπθνδάζνο,
απνθαιχθζεθαλ ηάθνη πζηεξνξσκατθψλ ρξφλσλ.286
Καηά ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1995- 1997 ζην ρψξν
ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ, κε αθνξκή ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο ηνπ δηνηθεηεξίνπ, απνθαιχθζεθαλ
εθηεηακέλα ιείςαλα ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ πζηεξνξσκατθψλ ρξφλσλ. (4νο αη. κ.Υ.- 7νο
αη.κ.Υ.) . Ζ αξραηνιφγνο, Αζελά Υαηδηδεκεηξίνπ πνπ ήηαλ επηθεθαιήο ησλ αλαζθαθψλ
θαηαγξάθεη ζην βηβιίν ηεο ηελ έθπιεμε ηεο, φηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ησλ
επηρσκαηψζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη πάλσ απφ ηα νηθνδνκηθά ιείςαλα ηεο ινπηξηθήο
εγθαηάζηαζεο δηεξρφηαλ ην θεληξηθφ δίθηπν πδξνδφηεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Οη εξγαζίεο απηέο
είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ ΑΖ απφ ηελ
ακεξηθαληθή εηαηξεία EBASCO, θαη απνηεινχλ ηππηθφ δείγκα κηαο ζηξεβιήο αληίιεςεο γηα ηε
βηνκεραληθή αλάπηπμε ε νπνία θπξηαξρψληαο θαηά ηε δεθαεηία απηή ζηελ Διιάδα, έζεζε ζε
δεχηεξε κνίξα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.287
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Ακθνά Χατηθδθμθτρίου, Αλιβζρι, ςυμβολι ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα τθσ περιοχισ,ςελ 7,εκδόςεισ Εςτία,
Ακινα 2000
286

Ακθνά Χατηθδθμθτρίου,Αλιβζρι, ςυμβολι ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα τθσ περιοχισ,ςελ.30,εκδόςεισ Εςτία,
Ακινα 2000
287

Ακθνά Χατηθδθμθτρίου,Αλιβζρι, ςυμβολι ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα τθσ περιοχισ, ςελ15-17,εκδόςεισ
Εςτία,Ακινα 2000
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21.Μπξνζηά ζην δηνηθεηήξην ηνπ εξγνζηαζίνπ βξίζθεηαη ην βαιαλείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνύο
ρώξνπο ελόο ινπηξνύ, δειαδή ην απνδπηήξην θαη ηνπο ρώξνπο ηνπ ςπρξνύ, ηνπ ριηαξνύ θαη ηνπ ζεξκνύ
ινπηξνύ. Αξηζηεξά ζηελ εηθόλα κηα γεληθή άπνςε θαη δεμηά άπνςε ηνπ ππόθαπζηνπ ζεξκνύ ινπηξνύ
(caldarium)
(Αζελά Υαηδεδεκεηξίνπ, Αιηβέξη, ζπκβνιή ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ηεο πεξηνρήο, Αζήλα 2000)

Να ζεκεησζεί αθφκε πσο ην 2010 κε αθνξκή ηε λέα κνλάδα Φπζηθνχ αεξίνπ πνπ γεηηληάδεη κε
ηηο παιηέο κνλάδεο απνθαιχθζεθε έλαο αξραηνινγηθφο ζεζαπξφο ζηελ έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ,
πνπ πεξηιάκβαλε νηθηζκφ παιαηνειιαδηθήο επνρήο, ελψ ζπλνιηθά ζηηο 12 ηνκέο πνπ επηρείξεζαλ
νη αξραηνιφγνη ήιζαλ ζην θσο πιεζψξα επξεκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο ρξνληθά επνρέο κέρξη ηα
πξσηνβπδαληηλά ρξφληα. Σα επξήκαηα πεξηζπλειέγεζαλ θαη νη αλαζθαθηθέο ηνκέο
επηρσκαηψζεθαλ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο κνλάδαο θπζηθνχ αεξίνπ.
Ζ αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ απφ ην 1950 έσο ην 2010 απνθαιχπηεη πσο ε βηνκεραληθή
αλάπηπμε φρη κφλν άθεζε ζηελ αθάλεηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο πεξηνρήο, αιιά έζβεζε θαη
πνιιά ίρλε ζπλερνχο θαηνίθεζεο ζε βάζνο αηψλσλ. Σν βηνκεραληθφ ηνπίν ράξηλ ηεο αλάπηπμεο
θπξηάξρεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ.
Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε , φκσο, δεκηνχξγεζε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο πφιεο , αθνχ ε εμέιημε
άθεζε ηα ίρλε ηεο ζηνλ ηφπν θαη ην ηνπίν. Οξαηά ίρλε, ηεθκήξηα, απνδείμεηο πνπ φκσο
ιεζκνλήζεθαλ απφ ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο. Ο επηζθέπηεο, ζήκεξα, δελ γλσξίδεη παξά ειάρηζηα
γηα ην ρψξν ηνπ ιηγληησξπρείνπ. Έλα ππνηππψδεο κνπζείν δελ αξθεί γηα λα αλαδεηρζεί ε
βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ηνπ παξειζφληνο. Μηα επίζθεςε ζην ρψξν νδεγεί ζηηο κλήκεο ηνπ
παξειζφληνο. Βαξηέο κεηαιιηθέο ηαηλίεο πνπ πςψλνληαη ζαλ θαληάζκαηα θαη δειψλνπλ ηνλ
ηφπν θαηαζθεπήο ηνπο (Γεξκαλία-Ακβνχξγν), εγθαηαιεηκκέλα ηξελάθηα κεηαθνξάο ηνπ ιηγλίηε,
ηα πεγάδηα πνπ νδεγνχζαλ ζηηο ζηνέο 150 κέηξα θάησ απφ ηε γε θαη ηα απνκεηλάξηα ησλ
γξακκψλ ηνπ ηξέλνπ έμσ απφ ην ιηγληησξπρείν παξάιιεια πξνο ηνλ δξφκν, κέρξη ζρεδφλ ην
Αιηβέξη ,καξηπξνχλ ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. Ζ κλήκε αλαθαιεί ηηο ζθιεξέο ζπλζήθεο
δσήο ησλ αλζξαθσξχρσλ, ην κεξνθάκαην ζαλάηνπ ζηνλ «θάησ θφζκν», ηα αηπρήκαηα, ηνπο
ζαλάηνπο, ηα πξνβιήκαηα πγείαο, ην βαξχ ηίκεκα.Δίλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε φισλ ησλ
θνξέσλ ε δηάζσζε, ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ βηνκεραληθνχ παξειζφληνο ηεο πφιεο.
χκθσλα κε ηελ Μαξία Μαπξνεηδή288, ηζηνξηθφ θαη βηνκεραληθή αξραηνιφγν, νη εγθαηαζηάζεηο
ζην Ληγληησξπρείν Αιηβεξίνπ ζπληζηνχλ κία πιήξε κνλάδα εμφξπμεο ιηγλίηε, ε νπνία δηαζψδεη
288

Αλιβζρι, καταγραφι Βιομθχανικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ Τομζασ αρχείων, ζκκεςθ
προόδου ζργου,Λοφνιοσ 2004, Καταγραφι ιςτορικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,
Μαρία Μαυροειδι ςελ.23-33.

134

ην ζχλνιν νπζηαζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ζεκαληηθέο
απψιεηεο κέρξη ην 2004.Ο εμνπιηζκφο ηνπ ιηγληησξπρείνπ, κε βάζε ηελ θαηαγξαθή ηνπ 2004,
απνηειεί κλεκείν ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα καο, ηεθκήξην ηεο ηερληθήο
εμέιημεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, κλεκείν ηνπ εμειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο απφ ηε ΓΔΖ κε ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ εγρψξησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ζπλνιηθά, ηεθκήξην ηεο ηζηνξίαο
ηεο ΓΔΖ.

22.Σν άγαικα ηνπ ιηγληησξύρνπ ζηελ πιαηεία Αιηβεξίνπ, πξόζθαηε δεκηνπξγία (2014) ηνπ γιύπηε Γ.Ρέηζα
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ πνξεχηεθε κε ηα θνηηάζκαηα ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηνπ Μπξηληά θαη ηεο
Μαξκαξέληαο ζην δξφκν πξνο Άγην Λνπθά. ην ιηγληησξπρείν, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα θαη
θπξίσο κεηαπνιεκηθά ζηήξημε θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ην κέιινλ ηεο. Έγηλε κηα βηνκεραληθή
πφιε θαη βειηίσζε νκνινγνπκέλσο ην βηνηηθφ ηεο επίπεδν, φκσο κε βαξχ ηίκεκα. Ζ
βηνκεραληθή αλάπηπμε δεκηνχξγεζε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο πφιεο , αθνχ ε εμέιημε άθεζε ηα
ίρλε ηεο ζηνλ ηφπν θαη ην ηνπίν.
Χο πξνο ηελ πξψηε ππφζεζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηελ εμειηθηηθή πνξεία εμφξπμεο ιηγλίηε,
ζηελ πξψηε βηνκεραληθή πεξίνδν (1917-1950), ,ε Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ, εηδηθφηεξα
ζην δηάζηεκα 1919-1930 επεδίσμε ηε βηνκεραλνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε κε απφζηαμε θαη
πιηλζνπνίεζε επελδχνληαο ζεκαληηθά πνζά ζε κεραλήκαηα πνπ ζα βειηίσλαλ ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία θαη ζα έθεξλαλ ζεκαληηθά θέξδε ζηνπο επηρεηξεκαηίεο κεγαινκέηνρνπο Π.Μάηζα,
Λεσλίδα θαη Μαξάθε Δκπεηξίθν. Ζ πξνζπάζεηα βηνκεραλνπνίεζεο απέηπρε, ε δήηεζε ηνπ
ιηγλίηε αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία ζε αληαγσληζκφ κε ηνλ θζελφ αγγιηθφ γαηάλζξαθα, ην
θξάηνο, ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο εμάξηεζήο ηνπ ζε θαχζηκε χιε απφ ην εμσηεξηθφ,
δελ ηφικεζε λα εληζρχζεη ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ζην εγρψξην απηφ θαχζηκν, ε έξεπλα
παξέκεηλε ζε πξσηφγνλα ζηάδηα-ειιείςεη εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ- θαη ηα δάλεηα πνπ
έιαβε ε εηαηξεία έθζαζαλ ζε επίπεδα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα απνπιεξσζνχλ.Δπηπιένλ ,νη
ειιεληθνί ιηγλίηεο, ελψ ζηνηρίδαλε αξθεηά, είραλ κηθξή ζεξκαληηθή απφδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηα
θάξβνπλα ηνπ εμσηεξηθνχ ή θαη κε ηα πγξά θαχζηκα. Έηζη ζε κηα νκαιή πεξίνδν, πξηλ ην 1950,
δελ κπνξνχζαλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ.Δπαθφινπζν ήηαλ ε ζπγθεθξηκέλε
επηρείξεζε, λα πεξάζεη ζην ζηάδην ηνπ νηθνλνκηθνχ αδηεμφδνπ θαη ζηε θάζε ηεο εθθαζάξηζεο
κεηά ην 1934.
Σν ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ ηελ πεξίνδν ηεο ηξηπιήο θαηνρήο (1941-44) ιεηηνχξγεζε ππφ ηελ
νηθνλνκηθή επνπηεία ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ, κε ην θαζεζηψο ησλ ελνηθηαζηψλ, θάησ απφ ηελ
ηδηνθηεζία ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ κε κεγαινκέηνρν ηνλ Μαξάθε Δκπεηξίθν. Ζ επηρείξεζε
“πξφζθεξε” ππεξεζίεο ζηηο δπλάκεηο Καηνρήο (Ηηαιία θαη Γεξκαλία) παξέρνληαο ιηγλίηε πνπ
ηξνθνδφηεζε αθελφο ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θαχζηκε χιε θαη αθεηέξνπ γηα ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ Ζιεθηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ. Σελ πεξίνδν ιίγν πξηλ ηνλ εκθχιην
θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε κέρξη ην 1949 ,ε εηαηξεία, κε δηαθνπέο(ιφγσ εκθπιίνπ πνιέκνπ)
ζπλέρηζε ηελ εμνξπθηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
Σν 1950, κε ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ θαη ζην πιαίζην αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο, ε ιηγληηηθή
πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ αλαβαζκίδεηαη. Γεκηνπξγείηαη ε ΓΔΖ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δκπάζθν)
θαη κε βάζε ην ζρέδην Μάξζαι έρνπκε ζηελ πεξηνρή ηνλ πξψην Α.Ζ. κε ηε ζπλδξνκή ηνπ
ηερληθά αλαζπγθξνηεκέλνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ.Ο Α.Ζ. θαη ην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ,
κεηά ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε απφ ην ειιεληθφ Γεκφζην, ζεκείσζαλ δηαξθή άλνδν ηεο
παξαγσγηθφηεηαο αλά έηνο ράξε ζηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηελ ζπλδξνκή ηεο ακεξηθάληθεο
Pierce Management αιιά θαη ηελ αλάιεςε ηεο δηεχζπλζεο απφ Έιιελεο .Ζ λέα επνρή ηεο ΓΔΖ
μεθηλάεη απφ ηελ πεξηνρή θαη ζπκβάιιεη, ζε πξψην ζηάδην, ζηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο αιιά
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θαη ζηελ εθβηνκεράληζε ηεο πφιεο ηνπ Αιηβεξίνπ. Οη εμνξπζζφκελεο πνζφηεηεο ιηγλίηε
ηξνθνδνηνχλ ην λέν εξγνζηάζην θαη απαζρνινχλ έλα πνιπάξηζκν εξγαηηθφ δπλακηθφ.Ζ ζεκαζία
ηνπ εμειεθηξηζκνχ απνδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο ε νηθηαθή, ε εκπνξηθή ,ε βηνκεραληθή
θαη γεσξγηθή ρξήζε. Δλ νιίγνηο ε δεθαεηία ηνπ 50 θαη ηνπ 60 επηζθξαγίδεη ηελ πνξεία ηεο πφιεο
πνπ κεηαβάιιεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε βηνκεραληθφ θέληξν, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ ,
κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα
κεηαπνιεκηθά.
Να ζεκεησζεί αθφκε πσο ηελ πεξίνδν απηή ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηέιεζε βαζηθή
κέξηκλα ηεο ΓΔΖ φρη κφλν γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σν
θφζηνο αηπρεκάησλ ήηαλ ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ελψ ε παξαγσγή
θαζπζηεξνχζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα κεηψλνληαλ.Σν ελδηαθέξνλ απηφ πξσηίζησο ζρεηίδεηαη κε
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ησλ άκεζσλ θαη
έκκεζσλ δαπαλψλ πνπ ζα βάξαηλαλ ηελ επηρείξεζε ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ.Οη αλαιπηηθέο
εθζέζεηο αηπρεκάησλ .ηα ελδειερή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά κήλα, νη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο αλά
έηνο, ε εθπαίδεπζε θαη ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα απφ ηε πιεπξά ησλ κεραληθψλ απνδεηθλχνπλ
ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θαη ηεο κείσζεο αηπρεκάησλ ζηα έγθαηα ηεο γεο.289.
Ζ εθβηνκεράληζε ηεο πφιεο ηνπ Αιηβεξίνπ είλαη απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
αηηίσλ αιιά θαη κηαο πνιηηηθήο “αληαγσληζκνχ” αλάκεζα ζηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα
ζπκθέξνληα. Έηζη,πξνπνιεκηθά, παξαηεξείηαη ππεξεθκεηάιιεπζε απφ ηνπο ηδηψηεο ρσξίο
επαξθή-επηζηεκνληθά άξηηα- κέζνδν αιιά θαη έιιεηςε κηαο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ζηηο πεγέο
ελέξγεηαο. Μεηαπνιεκηθά ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ακεξηθαληθήο Δκπάζθν, ν ιηγλίηεο ηίζεηαη ππφ
Γεκφζην έιεγρν θαη απνγεηψλεη ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο κε αθεηεξία ην Αιηβέξη.Πξνο
επίξξσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο λα ππνγξακκίζνπκε πσο ελψ ην πξψην δηάζηεκα ηεο
εθβηνκεράληζεο, ζε έλα δηάζηεκα 30 εηψλ, ε παξαγσγή ιηγλίηε,αζξνηζηηθά, θηάλεη πεξίπνπ
ζηνπο 700.000 ηφλλνπο , ζηε δεχηεξε πεξίνδν κφλν ζε έλα έηνο ε παξαγσγή μεπεξλάεη ηνπο
700.000 ηφλνπο.
Αλ θαη ε ρξνληθή έθηαζε ηεο εξγαζίαο θηάλεη κέρξη ην 1967 είλαη αλαγθαίν λα ππνγξακκηζηεί
πσο ην 1981 ζηακάηεζε ε ππφγεηα εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε θαη ιίγν αξγφηεξα, ην 1988, έιεμε
θαη ε επηθαλεηαθή εθκεηάιιεπζε πνπ είρε μεθηλήζεη ην 1975. Όια απηά ηα ρξφληα εθηηκάηαη φηη
απφ ηα ππφγεηα έξγα εμνξχρηεθαλ ζπλνιηθά 14,7 εθαηνκκχξηα ηφλνη ιηγλίηε θαη απφ ηελ
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www.oryktosploutos.net.Ρζτροσ Τηαφζρθσ, δρ. Μεταλλείων και Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ
Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν ΥΡΕΚΑ.«Ροφ οφείλονται τα ατυχιματα/δυςτυχιματα; Φυςικά δεν οφείλονται ςτθν
«κακιά ϊρα». Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ οφείλονται ςτον ίδιο λόγο, τθν ελλιπι τιρθςθ των κανονιςμϊν αςφαλείασ,
τισ αναςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίασ και τισ αναςφαλείσ ενζργειεσ και όχι ςε «τυχαία» ςυμβάντα που είναι
αδφνατον να προβλεφκοφν! Μπορεί οι ςυνκικεσ ςτα υπόγεια ανκρακωρυχεία να είναι οδυνθρζσ, εντοφτοισ δεν
είναι ανεξζλεγκτεσ. Θ αποφυγι των εκριξεων είναι εφικτι όταν εφαρμόηονται αυςτθρά τα μζτρα αςφάλειασ για
τον ζλεγχο των αερίων, τον εξαεριςμό και τον κλιματιςμό των ςτοϊν, τθν πυραςφάλεια και πυρόςβεςθ και
γενικότερα τθν υγεία και αςφάλεια ςτον τόπο εργαςίασ. Και χωρίσ να απαιτείται θ κυςία των καναρινιϊν
πλζον…»
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επηθάλεηα 3,9 εθαηνκκχξηα ηφλνη.290.Ζ ΓΔΖ ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κέρξη ζήκεξα κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ Φπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ Κάξαβν.
Χο πξνο ηε δεχηεξε ππφζεζε εξγαζίαο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε δηακφξθσζε ελφο εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ιηγληησξχρνπο θαη ζρεκαηίδεη, ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο
ρξφλνπ, ηελ εξγαηηθή ηάμε 291 ηεο πεξηνρήο, λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πξψηε πεξίνδν, ζηνλ
Μεζνπφιεκν, πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, φηη ε εθθνιαπηφκελε εξγαηηθή ηάμε ηεο πφιεο έδεζε
ην δηθφ ηεο “βηνκεραληθφ κεζαίσλα” κε ηνπο πνιχ ρακεινχο κηζζνχο, ηηο εμεπηειηζηηθέο
ζπλζήθεο δσήο, ηελ επηθίλδπλε εξγαζία ζηηο ζηνέο ησλ νξπρείσλ , ηελ γεληθφηεξε αληηκεηψπηζε
σο θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ δεχηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ην θξάηνο. Μηα
κηθξνγξαθία ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ηνπ Μεζνπνιέκνπ φπσο
απνηππψλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα νξπρεία. Οη πξψηνη, πεξίπνπ 300 ιηγληησξχρνη απνηέιεζαλ ηνλ
ππξήλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο ηεο πφιεο ζε βηνκεραληθφ θέληξν ηεο
Νφηηαο Δχβνηαο ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα.Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαηψλ
πνπ νθείινληαη ζηηο άζιηεο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ηνπο , φπσο ζπλέβε κε ηελ απεξγία ηνπ
1933 ζην Αιηβέξη, αληηκεησπίδνληαη κε βίαηα κέηξα θαηαζηνιήο ,ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ “Ηδηψλπκνπ” πνπ πεξηζηέιιεη θαη πνηληθνπνηεί πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο κε
ζηφρν ηελ απνθπγή θνηλσληθψλ εληάζεσλ θαη θιπδσληζκψλ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, ελψ κε ηελ
πνιηηηθή ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ην θξάηνο επηδηψθεη λα ιεηηνπξγήζεη αληηζηαζκηζηηθά.
Οη κεγάινη θνηλσληθνί αγψλεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 εξκελεχνπλ θαη ηελ
θνηλσληθή ξήμε ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ.πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο αγψλεο ησλ
ιηγληησξχρσλ ην 1933 ζην Αιηβέξη ζα αλαδπζνχλ νη απεξγηαθνί αγψλεο ζηε δηάξθεηα ηεο
Καηνρήο θαζψο θαη ε αληηζηαζηαθή δξάζε.ην επίπεδν ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ιηγληησξχρσλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηελ πεξίνδν απηή είλαη παξφκνηα κε ηελ
πξνπνιεκηθή. Ακείβνληαη κε ρακεινχο κηζζνχο ελψ ε παξνρή ζηηεξεζίνπ απφ ηηο δπλάκεηο
Καηνρήο απνηειεί ην κέζν ηεο επηβίσζεο ηνπο. ηα δχν ιηγληησξπρεία ηεο Δχβνηαο, Κχκεο θαη
Αιηβεξίνπ, νη εξγάηεο ζηαδηαθά νξγαλψλνληαη ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηε βειηίσζε
ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη θπξίσο ηελ επίηεπμε αμηνπξεπψλ “ακνηβψλ” δηαβίσζεο ,ελψ ηελ
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ΔΕΘ, εξορφςςοντασ το φωσ...μνιμεσ και εικόνεσ από λιγνίτθ, Λεφκωμα για τα 60 χρόνια ενζργεια για τθν
Ελλάδα, 1950-2010, Ακινα Λοφλιοσ 2010.
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“Και θ τάξθ ςχθματίηεται όταν κάποιοι άνκρωποι, ωσ αποτζλεςμα των κοινϊν εμπειριϊν τουσ(που
κλθρονομοφν ι μοιράηονται) αιςκάνονται και αρκρϊνουν τθν ταυτότθτα των ςυμφερόντων τουσ τόςο ανάμεςα
τουσ όςο και ζναντι άλλων ανκρϊπων των οποίων τα ςυμφζροντα είναι διαφορετικά (και ςυνικωσ αντίκετα) από
τα δικά τουσ. Θ ταξικι εμπειρία ςχθματίηεται ςε μεγάλο βακμό από τισ παραγωγικζσ ςχζςεισ μζςα ςτισ οποίεσ οι
άνκρωποι γεννιοφνται-ι ςτισ οποίεσ ειςζρχονται χωρίσ τθ κζλθςθ τουσ...”E.P.Thompson, (Θ διαμόρφωςθ τθσ
εργατικισ τάξθσ).Στο βιβλίο Λιάκοσ Α.,Εργαςία και Ρολιτικι ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου, Μδρυμα Ζρευνασ και
Ραιδείασ τθσ Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ,ςελ.93., Ακινα 1993. Και ςτο βιβλίο τθσ Ρετράκθ Γ. , “Από το
χωράφι ςτο εργοςτάςιο:Θ διαμόρφωςθ του βιομθχανικοφ προλεταριάτου ςτο ςφγχρονο Λαφριο “ςελ.17.
εκδόςεισ Τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδάνοσ,Ακινα,2002. Σφμφωνα με τον E.P.Thompson“ ό όροσ διαμόρφωςθ
(Making) υποδθλϊνει ότι πρόκειται μια ενεργθτικι διαδικαςία που προςδιορίηεται μζςα από τουσ φορείσ δράςθσ
(agents) όςο και από τισ ςυνκικεσ. Θ εργατικι τάξθ δεν εμφανίςτθκε ςαν κεραυνόσ εν αικρία, αλλά ςυμμετείχε
ενεργά ςτθ διαμόρφωςι τθσ”.
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πεξίνδν θνξχθσζεο ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα, κεηά ην 1943 θαη ηε ζπλζεθνιφγεζε ησλ
Ηηαιψλ , θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΔΛΑ Ννηίνπ Δπβνίαο επηδίδνληαη ζε πξάμεηο
δνιηνθζνξάο ζηα δχν ιηγληησξπρεία κε ζθνπφ λα αλαθφςνπλ ηνλ εθνδηαζκφ κε ιηγλίηε ησλ
Γεξκαληθψλ δπλάκεσλ.
ηε δεχηεξε βηνκεραληθή πεξίνδν ηεο πφιεο πνπ ιεηηνχξγεζε θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο
πφιεο ζε βηνκεραληθφ θέληξν ζεκαληηθή πξνζνρή δφζεθε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ
δηακφξθσζε ηνπ βηνκεραληθνχ εξγάηε πνπ ζπληειέζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50 θαη ηνπ ΄60. Ζ
κεηαηφπηζε πιεζπζκψλ απφ ηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ζην ηνκέα ησλ κεηαιισξχρσλ
νξηνζέηεζε κηα λέα δπλακηθή ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο γηα θαιχηεξεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κηζζνχο. Οη άλζξσπνη πνπ δνχιεςαλ ζηα έγθαηα ηεο γεο θαη έπαημαλ ηνλ
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εθβηνκεράληζε ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ κέρξη ζήκεξα ζεκείν
αλαθνξάο .Ζ ηξαρεηά δσή πνπ έδεζαλ ηνπο έδσζε έλαλ αληηθαηηθφ ξφιν κέζα ζηελ θνηλσλία
.Έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απέθηεζε θνηλσληθφ γφεηξν κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, παξά ηηο
αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Σν ρηίζηκν ηνπ ζπλνηθηζκνχ ζπλέβαιε
ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ησλ κεηαιισξχρσλ Αιηβεξίνπ. Ζ δεκηνπξγία ελφο
ζχγρξνλνπ ιηγληησξπρείνπ κεηέβαιε κηα γηα πάληα ηνλ ραξαθηήξα ηεο θσκφπνιεο.
Χο πξνο ηελ θαηάζηαζε ησλ εξγαηψλ , ζην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Αιηβεξίνπ, λα
ζεκεησζεί πσο αλαληίιεθηα νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζην ιηγληησξπρείν
Αιηβεξίνπ ήηαλ θαιχηεξεο θαη απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ιηγληησξπρείνπ κε
ηε θξνληίδα ηεο Pierce Management φζν θαη ζηα κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ζηε κνλάδα.
Αλακθηζβήηεην φκσο είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ε θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ ιηγληησξχρσλ είλαη
επηθίλδπλε. Οη εξγαζίεο θάησ απφ ηε γε, ζηελ θφιαζε ησλ πεηξσκάησλ ιηγλίηε είλαη
επηζθαιείο, θαη νη απξφβιεπηνη, θαη φρη κφλν, παξάγνληεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηξαγηθά
αηπρήκαηα. Βέβαηα, ππήξμαλ θαη αίηηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
θαη νθείινληαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεηαη κφλν ζηηο
αλαθνηλψζεηο θαη θαηαγγειίεο ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ. Παξφια απηά 25 άλζξσπνη έραζαλ
ηε δσή ηνπο ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ. Πιήξσζαλ ην βαξχ ηίκεκα ηεο αλάπηπμεο,
εθβηνκεράλεζεο θαη εμειεθηξηζκνχ ζηελ πεξηνρή.
Χο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ λα ζεκεησζεί αθφκε
κία παξάκεηξνο.Οη αγξφηεο, πνπ απνηεινχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ,
ελδηαθέξνληαλ πξσηίζησο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο ζηα δχζθνια ρξφληα ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ
ηνπ 20νπ αηψλα. Γήισλαλ ζε φιεο ηηο θαηαγξαθέο πνπ έρνπκε επηζεκάλεη σο θχξην επάγγεικα
ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεσξγνχ, φκσο, δνζείζεο ηεο επθαηξίαο, έλα ηκήκα ησλ αγξνηψλ, αλαδεηνχζε
ηε βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο άιινηε κεηαλαζηεχνληαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα αιιά θαη ζην
εμσηεξηθφ, ζηηο ΖΠΑ, θαη άιινηε δνπιεχνληαο κε εκεξνκίζζην ζηελ Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ
Αιηβεξίνπ πνπ ζπγθξνηήζεθε ην 1917 γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ηεο πεξηνρήο.
Οη πξψηνη 300 εξγάηεο ηνπ ιηγληησξπρείνπ ην 1929 είλαη κελ ν ππξήλαο ,ελ ηε γελέζεη ηνπ, ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο, φκσο εθ παξαιιήινπ, πνιινί απφ απηνχο αζρνινχληαη θαη κε γεσξγηθέο
εξγαζίεο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην πεληρξφ εηζφδεκα πνπ ηνπο παξείρε ε εηαηξεία. Άξα,
παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή επειημία σο πξνο ηηο κνξθέο απαζρφιεζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ
ελδηαθέξνληαη λα θαιχςνπλ ηηο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο. Έηζη ζπκβαδίδεη ε εξγαζία πνπ γίλεηαη
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κε φξνπο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί ηνπο φξνπο ηνπ πξσηνγελνχο
ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ, νθείιεηαη αθελφο ζε κηα ζηξεβιή θαη παξαζηηηθή αληίιεςε γηα ηελ
νηθνλνκία θαη αθεηέξνπ ζηελ θαζπζηέξεζε ηφζν ηνπ πξσηνγελνχο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ
δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζηελ ρψξα θπξίσο ηελ πξψηε πεληεθνληαεηία ηνπ 20νπ αηψλα.
Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ιηγληησξχρσλ, ινηπφλ, είρε πξνπνιεκηθά ηε δηθή ηνπ χπαξμε ζε
ζπλάθεηα κε ηηο αγξνηηθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο, ηηο αλάγθεο επηβίσζεο, ηελ επνρηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο. Ζ δηακφξθσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε κεηάβαζε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγξφηε ζηελ
ηδηφηεηα ηνπ εξγάηε, ηδηαίηεξα πξνπνιεκηθά δελ ζπληειείηαη ηφζν εχθνια. Οη αγξφηεο πνπ
δνπιεχνπλ επνρηαθά ζην ιηγληησξπρείν, επηινγή αλαγθαία θαη αλαπφθεπθηε γηα ιφγνπο
επηβίσζεο, δελ έρνπλ ηελ επηζπκία λα γίλνπλ βηνκεραληθνί εξγάηεο.292
Αθφκε θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ, νη εξγαδφκελνη ζην
ιηγληησξπρείν θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε απηνχο πνπ απνηεινχλ πιένλ ην έκπεηξν πξνζσπηθφ, ιφγσ
ηεο πνιπεηνχο απαζρφιεζεο ηνπο ζην ιηγληησξπρείν, θάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ απφ 15 έσο 30
ρξφληα ππεξεζίαο θαη έρνπλ απνθνπεί απφ ηηο αγξνηηθέο απαζρνιήζεηο, θαη απηνχο πνπ
πξνζιακβάλνληαη απφ ην 1953 θαη κεηά , θαη έρνληαο σο πξνεγνχκελε εξγαζία ηε γεσξγία
απνθαινχληαη “εξγαηναγξφηεο”. Οη θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο
επαγγεικαηηθήο-εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δεκηνπξγνχλ ηηο αληίζηνηρεο ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Χο πξνο ηε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθφηεηαο ησλ εξγαηψλ ζην
Αιηβέξη αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο
θαη ην θξάηνο, πνπ απνθξπζηαιιψλεη ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζα
πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε νξηζκέλεο παξακέηξνπο γηα λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή, ζην κέηξν
ηνπ δπλαηνχ ,ζπκπεξάζκαηα. Καηαξράο ,ζχκθσλα κε ηνλ Υφκπζκπανπκ, κφιηο ζηε δεθαεηία
ηνπ 1840 ην πξνιεηαξηάην, ε εξγαηηθή ηάμε, απηφ ην παηδί ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο
εμαπιψζεθε ζηελ Δπξψπε. 293 Ζ Διιάδα ηελ πεξίνδν απηή είλαη κηα ρψξα θησρή, κε
292

Ρετράκθ Γ. , “Από το χωράφι ςτο εργοςτάςιο:Θ διαμόρφωςθ του βιομθχανικοφ προλεταριάτου ςτο ςφγχρονο
Λαφριο “ςελ.21-23. εκδόςεισ Τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδάνοσ,Ακινα,2002.Θ αδυναμία τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ
να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ ςτακερό εργατικό δυναμικό, όπωσ επίςθσ ο ρόλοσ τθσ μετανάςτευςθσ ςτο εξωτερικό
ζχουν επιςθμανκεί από τον οικονομικό ιςτορικό Μ.ιγίνο ςτθ δθμογραφικι μελζτθ για τον εργατικό πλθκυςμό
κατά τθν περίοδο 1906-1936. Υποςτθρίηει πωσ “ Σε τελευταία ανάλυςθ θ μιςκωτι εργαςία ςτθ βιομθχανία δεν
αποτελεί μόνιμθ κατάςταςθ,. Αντίκετα ςυνιςτά εναλλακτικι λφςθ...για τον μικρογεωργό ςτισ νεκρζσ περιόδουσ
του αγροτικοφ κφκλου...”Θ Γεωργία Ρετράκθ ςτθ διδακτορικι ζρευνα τθσ “Από το Χωράφι ςτο Εργοςτάςιο...”
αναφζρει ποικίλα παραδείγματα από τθν Γαλλικι εμπειρία θ οποία βεβαιϊνει πωσ θ βιομθχανία κα αποβεί
εναλλακτικι λφςθ τθσ γεωργίασ και κα ςτθρίξει τθν ανάπτυξθ τθσ ςτο περιςταςιακό, περιπλανϊμενο , παρά ςτο
ςτακερό εργατικό δυναμικό.
293

Ε. Hobsbawm, 1996,Θ εποχι των επαναςτάςεων 1789-1848,εκδ.Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ,
ςελ.48,Ακινα 2015 .Θ εκτεταμζνθ ειςαγωγι μθχανϊν ςτθ βιοτεχνικι και βιομθχανικι παραγωγι,θ δθμιουργία
μθχανοκίνθτων εργοςταςιϊν κακϊσ και θ ειςαγωγι τθσ μιςκωτισ εργαςίασ ςθματοδοτοφν νζεσ παραγωγικζσ
ςχζςεισ που ςτθρίηονται από κεφαλαιοφχουσ ςτο χϊρο του εμπορίου και τθσ ναυτιλίασ, οι οποίοι διαμορφϊνουν
μια ιςχυρι αςτικι τάξθ επενδυτϊν ςτο χϊρο τθσ βιομθχανίασ. Στο πλαίςιο αυτό παράγονται μεγάλεσ ποςότθτεσ
αγακϊν με μειωμζνο κόςτοσ τα οποία απευκφνονται ςε αγορζσ ςτα αςτικά κζντρα ςτα οποία ςυρρζουν ωσ φκθνό
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απαξραησκέλεο παξαγσγηθέο (αγξνηηθέο) δνκέο, εμαζιησκέλε πνπ απέρεη πνιχ απφ ηε Γπηηθή
Δπξψπε 294 .Δίλαη θαλεξφ επίζεο, απφ ηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα πξψηα βήκαηα ηεο
βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο φηη ε βηνκεραληθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζχγθξνπζε
εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ζ ζχγθξνπζε απηή νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
θηλήκαηνο κε ηε δηαηχπσζε αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην χςνο ησλ εκεξνκηζζίσλ, ηελ αζθάιεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σα ζηνηρεία απηά ζπλζέηνπλ θαηά θαλφλα ηε
βηνκεραληθή θνηλσλία ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ε νπνία ζηελ Διιάδα ζα θηάζεη κε κεγάιε
θαζπζηέξεζε ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
ην Αιηβέξη ε πξψηε κεγάιε απεξγία ζεκεηψλεηαη ζηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ
ιηγληησξπρείνπ ην 1933(δεκηνπξγία γηα πξψηε θνξά ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ), ελψ πην
νξγαλσκέλεο απεξγίεο γίλνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηελ επνρή ηεο ΓΔΖ. Σν πιαίζην
ζχγθξνπζεο εξγαηψλ-εξγνδνηψλ ζην ιηγληησξπρείν Αιηβεξίνπ πξνπνιεκηθά θαη κεηαπνιεκηθά
αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν
απφ ηελ νπηηθή ησλ εξγνδνηψλ (ηδηψηεο-θξάηνο) φζν θαη απφ ηελ νπηηθή ησλ ιηγληησξχρσλ θαη
ζπλπθαίλεηαη κε ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα
ζηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ.πκπεξαίλνπκε πσο ν αξρηθφο ππξήλαο (200
πεξίπνπ εξγαδφκελνη ηεο Α.Δ Ληγληησξπρείσλ απνξξνθψληαη απφ ηε ΓΔΖ ), κεηαζρεκαηίδεηαη
ζηηο δχν κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο πνπ αθνινπζνχλ ζε έλα πνιππιεζέο(1800 πεξίπνπ ζηα κέζα
ηνπ 1960) εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ αζθεί θαζνξηζηηθφ ξφιν,ζε βάζνο ρξφλνπ295, ζηα δξψκελα ηεο
πεξηνρήο θαη δηακνξθψλεη ηνλ θακβά ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δπλακηθήο πνπ
αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή θαη θνξπθψλεηαη ζηε κεηαδηθηαηνξηθή επνρή ζηε ζεκαληηθφηεξε
Γεκφζηα Δπηρείξεζε ηεο ρψξαο ,ζηνλ πιένλ ζηξαηεγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ ελέξγεηα.
ηελ αληηπαξάζεζε απηή νη εξγνδφηεο -ηδηψηεο ή ην θξάηνο- θαζνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο
αλάπηπμεο. Πξνπνιεκηθά ε ζρέζε απηή είλαη βαζηά εθκεηαιιεπηηθή ελψ κεηαπνιεκηθά δελ
ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν θξάηνο, σο εξγνδφηεο, θαιχπηεη ηνλ
πιεζσξηζκφ φρη φκσο ηελ ππεξαμία ηεο εξγαζίαο. Ζ ζρέζε δηνίθεζεο-εξγαηψλ κεηαπνιεκηθά
εργατικό δυναμικό εξακλιωμζνοι αγρότεσ.Θ αςτικοποίθςθ, ςφμβολο τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ είναι
γεγονόσ. Φυςικά αυτά τα αςτικά κζντρα δεν είχαν τθ ςυνοχι των πόλεων του 20οφ αιϊνα, εντοφτοισ «...οι
καμινάδεσ των εργοςταςίων, ςυχνά παρατεταγμζνεσ κατά μικοσ τθσ κοιλάδασ ενόσ ποταμοφ, οι ςιδθροδρομικζσ
διαςταυρϊςεισ, θ μονοτονία του τοφβλου με το ξεκωριαςμζνο χρϊμα και το πζπλο τθσ αικάλθσ που κρεμόταν
από πάνω τουσ, όλα αυτά τουσ ζδιναν κάποια ςυνοχι...»
294

Serge Berstein-Pierre Milza,Λςτορία τθσ Ευρϊπθσ, , Θ Ευρωπαϊκι Συμφωνία και θ Ευρϊπθ των Εκνϊν , τόμοσ 2,
1815-1919, Αλεξάνδρεια,ςελ163.Κατά το δεφτερο ιμιςυ του 19ου αιϊνα, ο βιομθχανικόσ καπιταλιςμόσ φτάνει
ςτθν ακμι του ςτθ βορειοδυτικι Ευρϊπθ. Αλλά θ απόςταςθ μεγαλϊνει ανάμεςα ςτθ βιομθχανικι Ευρϊπθ τθσ
“¨ατμομθχανισ” και ςτθν αρχαϊκι ανατολικι και νότια Ευρϊπθ του “κάρου”
295

Λιάκοσ Α.,Εργαςία και Ρολιτικι ςτθν Ελλάδα του Μεςοπολζμου, Μδρυμα Ζρευνασ και Ραιδείασ τθσ Εμπορικισ
Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ,ςελ.92., Ακινα 1993.”Κατά ςυνζπεια θ εικόνα τθσ εργατικισ τάξθσ δεν προκφπτει μζςα
από μία ςτατιςτικι που μασ δίνει μια ςτιγμιαία εικόνα τθσ κοινωνίασ, αλλά ςχθματίηεται ςε μια μακρά χρονικι
διάρκεια ςε ςχζςθ με τα μζςα παραγωγισ”.
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είλαη παηεξλαιηζηηθή.Ζ δηνίθεζε, ππν δεκφζην έιεγρν, απνθαζίδεη σο “ζηνξγηθφο παηέξαο” γηα
ηηο απμήζεηο ησλ κηζζψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ειέγρεη ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο
κέζσ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ.Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο
δηακνξθψλεηαη ε ζπλείδεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, θπξίσο ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο
εθβηνκεράληζεο κε ηε ΓΔΖ. Έηζη πεξλάκε απφ ηνλ αγξφηε ζηνλ εξγάηε ν νπνίνο θαζνδεγείηαη
απφ ηελ δηνίθεζε απφ ηε κία θαη απφ ηελ άιιε βξίζθεη ηξφπνπο αληίδξαζεο (απεξγίεο), ρσξίο λα
έρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε.
Χο πξνο ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ,πνπ απνηειεί ηελ ηξίηε
ππφζεζε εξγαζίαο, αξρηθά πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν ραξαθηήξαο ηεο δνκήο296 ηεο θνηλσλίαο
κέζα απφ ηα αξρεηαθά δεδνκέλα, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ,
πξνπνιεκηθά, έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. Ξερσξίδεη ν αγξνηηθφο
ηνκέαο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ιεμηαξρηθψλ αξρείσλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ησλ ηξηψλ δεθαεηηψλ κε
ηνπο γεσξγνχο λα ππεξηεξνχλ ,ηελ ζξεζθεία (φινη νη θαηαγξαθέληεο ζηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο
γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ ηα έηε 1930, 1940, 1950 είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη) θαη ηελ
παηξηαξρία λα ζπλζέηνπλ ζηαζεξά δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο δσήο. ηηο ιεμηαξρηθέο εγγξαθέο
γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ βιέπνπκε ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηνπ παηέξα ζηελ δηακφξθσζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ,κε ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο λα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε πιελ
εμαηξέζεσλ αλαινχκελε ζηα νηθηαθά.
ηελ ζπλέρεηα απνθαιχπηεηαη ν θιεηζηφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο κε ηνπο θαηνίθνπο λα δνπλ
θαη λα πεζαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ.Οη επαγγεικαηηθέο δνκέο θαζφξηδαλ ηνλ ηφπν
θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ θαη γελλήζεσλ ησλ παηδηψλ.Oη ζεκεησζείζεο κεηαθηλήζεηο ζην πιαίζην
ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ζπληεινχληαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.Σν Αιηβέξη σο
θσκφπνιε θαηέρεη θεληξηθή ζέζε γχξσ απφ ηελ νπνία νξγαλψλνληαη ηα ππφινηπα ρσξηά. Χο
πξνο ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε κεηαλάζηεπζε, αλαινγηθά κε
ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο, πξνο ηηο ΖΠΑ ηελ πεξίνδν 1906-1921, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αξρεία
ηνπ Ellis island, πνπ αθνινπζεί ην γεληθφ ξεχκα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, ην νπνίν φκσο
αλαθφπηεηαη ηα έηε 1917 θαη 1918, φηαλ δεκηνπξγείηαη ε Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ Αιηβεξίνπ.
Ζ θσκφπνιε απηή δηαζέηεη ζηνηρεία παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο ζηηο αξρέο θάζε κηαο απφ ηηο
δεθαεηίεο πνπ εμεηάζηεθε ,κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα λα παξαρσξεί ζηαδηαθά ηελ εγεκνληθή ζέζε
ζηελ αλαπηπζζφκελε Γ.Δ.Ζ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1950 θαη 1960, θαζψο γεσξγνί αθήλνπλ ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα θαη εληάζζνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ιηγληησξχρσλ θαη ηεο
296

Με τθν ζννοια ϋϋδομιϋϋ του πλθκυςμοφ εννοοφμε τθν κατά φφλον και θλικίαν κατανομι του ςε δεδομζνθ
χρόνο.Μελετάμε τθν κατανομι του πλθκυςμοφ ςε ομάδεσ προςδιοριηόμενεσ από κακαρά βιολογικά κριτιρια τα
οποία λαμβάνουμε άλλοτε μεμονϊμενα και άλλοτε ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ.Μζςα από τθν δομι του
πλθκυςμοφ εξαρτάται θ επιβίωςθ του.Ο κφριοσ δθμογραφικόσ χαρακτιρασ του,θ κατανομι κατά φφλον και
θλικία προςδιορίηουν τθν βιολογικι ηωτικότθτα αλλά
πζραν τθσ κακαρά δθμογραφικισ προςζγγιςθσ, θ μελζτθ τθσ δομισ αφορά τθν οικονομικι και κοινωνιολογικι
ςθμαςία. Αυτό εντοπίςτθκε ςτθν εργαςία μζςα από τθν μελζτθ των επαγγελμάτων.
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επηρείξεζεο ειεθηξηζκνχ ,δηακνξθψλνληαο ζε κηθξνγξαθία κηα βηνκεραληθή πφιε ,θαηά ηα
πξφηππα ηνπ Νηηηξφηη, ζχκθσλα κε ηνλ αείκλεζην θαζεγεηή Εαραξία Γεκαζά. ηνηρείν πνπ
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο δηαζηξσκάησζεο κέζα απφ ηα
επαγγέικαηα γνλέσλ ζηα καζεηνιφγηα ηνπ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ Αιηβεξίνπ ηε δεθαεηία ηνπ
1960.
Ο κεηαζρεκαηηζκφο,ινηπφλ, γίλεηαη κε έλαλ αξγφ ξπζκφ αιιά ζπζζσξεπηηθφ. Ο ζπζζσξεπηηθφο
ραξαθηήξαο ηεο εθβηνκεράληζεο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ δελ
είλαη κφλν απφ ην Αιηβέξη, αθνχ αθνκνηψλεη πιεζπζκνχο απφ ηα γχξσ ρσξηά αιιά θαη απφ
άιιεο πεξηνρέο. Γεγνλφο πνπ έρεη ηελ αθεηεξία ηνπ ζηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν. Σα ηξία ρσξηά
Άγηνο Λνπθάο, Αγηνο Ησάλλεο θαη Γαβαιάο δίλνπλ ηνπ πεξηζζφηεξνπο ιηγληησξχρνπο θαη ε
“αηκνδνζία” εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζπλερίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΖ, απφ νξεηλά ρσξηά
ηνπ Γήκνπ Σακπλαίσλ θαη γεηηνληθέο πεξηνρέο. Έηζη ν ππξήλαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
εμαθηηλψλεηαη πέξαλ ηνπ Αιηβεξίνπ,ζε κηα πνηθηιία εηδηθνηήησλ. Δπηπιένλ δηακνξθψλνληαη λέα
εηζνδήκαηα πνπ θηλνχλ ην εκπφξην ζηελ πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ θαη επηηαρχλνπλ ηελ αζηηθνπoίεζε
ηεο πεξηνρήο. Οη εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΖ θαη ην ιηγληησξπρείν ηνπ Αιηβεξίνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο
2000 πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε πεξηνρή βηψλεη κηα ζεκαληηθή κεηαζηξνθή ζηνλ
ηξφπν δσήο, ζηηο αμίεο θαη ηε λννηξνπία ησλ θαηνίθσλ ηεο.
Ζ αλάπηπμε ησλ εηδηθφηεξσλ ππνζέζεσλ ηεο εξγαζίαο ζπλπθαίλνληαη ζε κεγάιν κέξνο ηεο
κειέηεο κε ην ζπζρεηηζκφ ηνπ γεληθνχ, δειαδή απηνχ πνπ ζπκβαίλεη ζε επίπεδν ηεο ρψξαο, κε
ην ηνπηθφ.Ζ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ιηγλίηε, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπηχζζεη ην
εξγαηηθφ δπλακηθφ,ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη νη θνηλσληθέο κεηαβνιέο ζπζρεηίδνληαη άκεζα
κε ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζην επίπεδν ηεο ρψξαο αιιά θαη ζε
δηεζλέο επίπεδν.
Έηζη απνθαιχπηεηαη πσο ν ιηγλίηεο, ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ, πξνπνιεκηθά, ήηαλ πάληνηε
θαχζηκν ηαξαγκέλσλ ηζηνξηθά πεξηφδσλ. Ζ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ήηαλ κεγαιχηεξεο θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ, πνπ ππήξρε ηεξάζηηα έιιεηςε πγξψλ θαπζίκσλ, ηα
νπνία εηζάγνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ. Όιε ε ηζηνξία ηνπ ιηγληησξπρείνπ Αιηβεξίνπ πξνπνιεκηθά,
δελ είλαη παξά κία δηαδξνκή απφ απμνκεηψζεηο, απφ θακπχιεο, πνπ νη θνξπθέο αληηζηνηρνχλ ζε
πεξηφδνπο ηαξαγκέλεο γηα ηε ρψξα κε κεγάιε παξαγσγή θαη αληίζηνηρε δήηεζε θαπζίκσλ θαη ηα
θνίια ησλ θακπχισλ ζε πεξηφδνπο νκαιέο, εηξεληθέο, κε χθεζε ζηελ παξαγσγή θαη ηε δήηεζε.
Μφλν ζε πνιεκηθέο πεξηφδνπο θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξνπζίαδαλ ηα
ιηγληησξπρεία ελδηαθέξνλ ζηνπο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο.
Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ε επίζθεςε Δ.Βεληδέινπ ζηα Αλζξαθσξπρεία Αιηβεξίνπ ην
1929 απνθηά θπξίσο ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, γελλά ειπίδεο θαη πξνζδνθίεο, πνπ ελ κέξεη ζην
θνξνινγηθφ κέξνο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά
ηνπ θξάηνπο ηελ πεξίνδν ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φκσο ζηνλ ηνκέα ηεο αχμεζεο ηεο
παξαγσγήο ηνπ ιηγλίηε δελ ζα θέξνπλ απηά απνηειέζκαηα, ιφγσ ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ
θαζψο θαη ηεο ζηξνθήο ησλ ειιήλσλ θαη μέλσλ θεθαιαηνχρσλ θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ,απφ
ην νπνίν εμαξηψληαη νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, ζε άιιεο πην άκεζεο σο πξνο ηελ θεξδνθνξία
ηνπο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην εκπφξην θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.
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ηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία (Καηνρή-Αληίζηαζε-Δκθχιηνο) πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε
παξακέηξνπο πνπ έρνπλ ηνλ αληίθηππν ηνπο ζην Αιηβέξη θαη θαλεξψλνπλ ηελ νπηηθή ηεο
εξγνδνζίαο αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νξγαλψλνληαη πνιηηηθά. πγθεθξηκέλα,
παξαζέηνληαο απνζπαζκαηηθά θξάζεηο φπσο “ειαζνθξαηία“, “αλαξρηθή δξάζε ”, “έληαζε ηεο
δξάζεσο ησλ ζπκκνξηηψλ”, “εμφλησζε ησλ ζπκκνξηηψλ” απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ Καξαηδά πνπ
εθπξνζσπεί ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο αληηιακβαλφκαζηε
εχγισηηα ην θιίκα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηηο ηδενινγηθέο ηνπ αλαθνξέο πνπ θαζφξηζαλ ζην
κέγηζην βαζκφ ηηο κεηαπνιεκηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα. ηε βάζε απηή
ε αλεξρφκελε παξαζηηηθή αζηηθή ηάμε δεηνχζε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζην
κεηαπνιεκηθφ θξάηνο θαη αληηδξνχζε βίαηα ζε θάζε πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο κε αξηζηεξφ
πξφζεκν. Ο εκθχιηνο πέξα απφ ηελ εκπφιεκε ξήμε αληηπξνζσπεχεη θαη κηα κνξθή θνηλσληθήο
επαλάζηαζεο πνπ επηδηψθεη, κέζσ ηεο ζχγθξνπζεο, ηελ κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ297.
Σελ πεξίνδν απηή(1944-1952) ζηε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο ρψξαο ζπγθξνηείηαη κηα λέα αζηηθή
ηάμε 298 πνπ εθκεηαιιεχηεθε ιεζηξηθά ηηο ζπλζήθεο ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ. Ζ λέα
αζηηθή ηάμε, ζην πιαίζην ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ
νη ΖΠΑ,νη νπνίεο κε ην ζρέδην Μάξζαι ήζειαλ λα εδξαηψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο φρη κφλν
νηθνλνκηθά αιιά θπξίσο ηδενινγηθά θαη γεσπνιηηηθά ζηελ πεξηνρή, δηεθδηθεί ην κεγαιχηεξν
κεξίδην ζηελ εμνπζία. ην γεσζηξαηεγηθφ ηνπίν ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ, κάιηζηα, πνπ
επέβαιαλ νη ΖΠΑ,δεκηνπξγήζεθε έλα νηθνλνκηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιεληθήο θαη
Γεξκαληθήο θπβέξλεζεο κεηαπνιεκηθά θαη δελ εθαξκφζηεθαλ νη απνθάζεηο ησλ ζπλεδξίσλ γηα
ηελ απφδνζε ησλ επαλνξζψζεσλ299. Σελ πεξίνδν 1950-1953 νινθιεξψλεηαη ε αλαζπγθξφηεζε
297

Φ.Θλιοφ, «Θ πορεία προσ τον εμφφλιο», Θ.Νικολακόπουλοσ, Α.ιγοσ,Γ.Ψαλίδασ (επιμ), Ο εμφφλιοσ πόλεμοσ,
Κεμζλιο, Ακινα 2002,ς.25,«κάκε εμφφλιοσ πόλεμοσ αντιπροςωπεφει τελικά, μια μορφι κοινωνικισ
επανάςταςθσ. Ζτςι και ο ελλθνικόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ, αν εξεταςτεί ςτθν ουςία του, πζρα από τα πολιτικά
επιφαινόμενα, τισ ςτρατιωτικζσ του πτυχζσ και τισ διεκνείσ διαπλοκζσ του , εμφανίηεται ςτθν πρϊτιςτθ δομι του,
ωσ μια κοινωνικι επανάςταςθ θ οποία, ,ζχει ωσ αφετθρία υπαρκτζσ οξυμμζνεσ αντικζςεισ τθσ ελλθνικισ
κοινωνίασ, αποςκοποφςε ςτθν ανατροπι των υφιςταμζνων δομϊν εξουςίασ και ςτθν αναδιάρκρωςθ του
πλζγματοσ κοινωνικϊν ςχζςεων, ςε μια προοπτικι ςοςιαλιςτικοφ μεταςχθματιςμοφ, με τουσ τρόπουσ, προφανϊσ,
που οι κομμουνιςτζσ τθσ εποχισ εκείνθσ αντιλαμβάνονταν και οικοδομοφςαν το ςοςιαλιςμό».
298

Βεργόπουλοσ Κ., Θ Ελλάδα ςτθ δεκαετία 1940-1950,« Θ ςυγκρότθςθ τθσ νζασ αςτικισ τάξθσ 1944-52»,ςελ.529556.,εκδόςεισ Κεμζλιο, Ακινα 1984. ”Οι κερδιςμζνοι τθσ εμφφλιασ ςφρραξθσ είναι οι ιςχυροί οικονομικοί
παράγοντεσ ςτα κζντρα αποφάςεων τθσ Ακινασ και οι τοπικοί παράγοντεσ εξουςίασ ςτθν φπαικρο προσ τουσ
οποίουσ διοχετευόταν ο πακτωλόσ τθσ ξζνθσ βοικειασ ςτο όνομα τθσ αντικομμουνιςτικισ αποςτολισ. Ζτςι
,δθμιουργικθκε μια νζα αςτικι τάξθ , με ςθμαντικά κεφάλαια, ακίνθτα, κατακζςεισ ςε χρυςό και εμβάςματα ςτο
εξωτερικό. Οι μεγάλοι χαμζνοι ιταν το εργατικό δυναμικό τθ χϊρασ που ζφκανε ςτα όρια τθσ εξακλίωςθσ με
άκλια θμερομίςκια ςε εξανεμιηόμενεσ δραχμζσ ι το ςυνθκζςτερο ςε «είδοσ» που τίποτε δεν κόςτιηε ςτον
εργοδότθ. Μζχρι το 1954 τα πραγματικά θμερομίςκια παρζμειναν ςε επίπεδα χαμθλότερα των προπολεμικϊν.”
299

Μιχάλθσ Λυμπεράτοσ, «Θ (μθ) διεκδίκθςθ των πολεμικϊν αποηθμιϊςεων από τθν Ελλάδα» ΛΣΤΟΛΚΑ,
ΕΛΕΥΚΕΟΤΥΡΛΑ, Λοφνιοσ 2010. “Ο Ραπάγοσ επιςκζφκθκε τθ Γερμανία, ςτισ 30 Λουνίου 1954, όπου ςυμφϊνθςε
ότι τθν εκμετάλλευςθ των κοιταςμάτων λιγνίτθ ςτθν Ρτολεμαίδα, τθν καταςκευι ενόσ εργοςταςίου αηϊτου ςτθ
χϊρα, αλλά και πικανόν ενόσ διυλιςτθρίου κα αναλάμβαναν γερμανικζσ εταιρείεσ”. Ζτςι αναβίωνε μια παλιά
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θαη δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε. Ζ πξνζαξκνγή ζηα κεηαπνιεκηθά θαη
κεηεκθπιηαθά δεδνκέλα, φκσο, δελ ήηαλ εχθνιε.300
Ζ εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο απνηέιεζε ζηφρν ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ζην δηάζηεκα
1950-1967. Ο εμειεθηξηζκφο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πνιηηηθή απηή κε απνηέιεζκα
λα δνζεί έκθαζε ζε κηα ζεηξά απφ ζεξκνειεθηξηθά θαη πδξνειεθηξηθά έξγα .Σν ζχζηεκα
ειεθηξνπαξαγσγήο βαζηδφηαλ ζε ζηαζκνχο βάζεο κε ππιψλεο ηνπο ζεξκνειεθηξηθνχο
ζηαζκνχο301.Οη θπξηφηεξνη ζηαζκνί ήηαλ απηνί ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη ηεο Μεγαιφπνιεο, αιιά ν
πξψηνο ζηαζκφο πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1953 ήηαλ απηφο ηνπ Αιηβεξίνπ . Παξάιιεια, ην
δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ξεχκαηνο επεθηάζεθε ζε φιε ηε ρψξα θαη εθινγηθεχηεθε κε ηελ
ςυμφωνία που ξεκίνθςε αλλά δεν ευοδϊκθκε προπολεμικά και ςτθριηόταν ςτισ μελζτεσ του Κζγκελ τo 1939 για τα
πλοφςια κοιταςματα λιγνίτθ ςτθν Ρτολεμαίδα, ςυνεχίςτθκε ανεπιτυχϊσ τθν περίοδο τθσ Κατοχισ με το κοινό
ςυμφωνθτικό που υπζγραψαν θ Εκνικι και θ θ Deutche bank ςτισ 17 Λουνίου 1941 για τθν εξζταςθ των
προοπτικϊν ανάπτυξθσ ςτενότερων οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ των δφο ιδρυμάτων. Το ςυμφωνθτικό
προζβλεπε τθν κοινι μελζτθ προτάςεων τθσ ελλθνικισ πλευράσ για τθν εκβιομθχάνιςθ, εκμετάλλευςθ των
υδατοπτϊςεων, εξόρυξθ λιγνίτθ και μεταλλευμάτων και ανάπτυξθ των γεωργικϊν καλλιεργειϊν τθσ χϊρασ. Θ
ςυμφωνία με τθν Deutsche Bank (με τθ ςφμπραξθ και τθσ Siemens) προζβλεπε ειδικότερα τθ
ςφςταςθ εταιρείασ από τισ δφο τράπεηεσ, ςυνολικοφ κεφαλαίου 240 εκατομμυρίων δραχμϊν, που κα
καταβάλλονταν εξίςου από τα δφο μζρθ, για τθν εκμετάλλευςθ λιγνιτϊν, με βάςθ τεχνολογία ειςαγόμενθ από τθ
Γερμανία.Το κζμα ςυνεργαςίασ-ςυμφωνίασ ςτθ διάρκεια τθσ Κατοχισ καταγράφεται και ςτθν Εφθμερίδα
Ελευκεροτυπία, 21/2/2010 φορείσ του Λοφ: Τάςοσ Κωςτόπουλοσ Δθμιτρθσ Τρίμθσ, Άντα Ψαρρά, Δθμιτρθσ
Ψαρράσ (Απόςπαςμα από τθν Εκκεςθ τθσ OMGUS, “Ermittlungen gegen die Deutsche Bank”, ς. 237-241) και
Γιϊργοσ Ραγουλάτοσ «Θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 1940- 2000»,Λςτορικό αρχείο Εκνικισ Τράπεηασ, 2006 ,ς.
68-9
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Ράνοσ Καηάκοσ,Θ Ελλθνικι Οικονομία, 1949-1967, Αναςυγκρότθςθ και Ανάπτυξθ,Λςτορία του Ελλθνικοφ
Ζκνουσ, Τόμοσ ΛΣΤ, Σφγχρονοσ Ελλθνιςμόσ από το 1941 ωσ το τζλοσ του αιϊνα, ς.223-237.Εκδοτικι Ακθνϊν 2000.
”Θ δραςτικι περικοπι τθσ αμερικανικισ βοικειασ το 1951-52 και θ απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ να ακολουκιςει
μια περιοριςτικι πολιτικι για να αποφευχκεί ο πλθκωριςμόσ, ςε ςυνδυαςμό με μια κακι γεωργικι ςοδειά
οδιγθςε ςτθν φφεςθ του 1952, κατά τθν οποία το ΑΕΡ αυξικθκε μόλισ κατά 0,7 %. Ιδθ πριν από τον πόλεμο είχε
επιςθμανκεί από διαπρεπείεσ οικονομολόγουσ όπωσ ο Αλζξανδροσ Διομιδθσ πωσ θ χϊρα ζπρεπε να ςτρζψει τθν
προςοχι τθσ ςτθν αξιοποίθςθ των δικϊν τθσ παραγωγικϊν πόρων. Κεντρικά ςτοιχεία μιασ τζτοιασ πολιτικισ κα
ζπρεπε να είναι ακριβϊσ ο εξθλεκτριςμόσ και θ εκβιομθχάνιςθ. Θ πρϊτθ ςυγκροτθμζνθ πρόταςθ ιλκε από τθν
Αριςτερά με το ζργο του Δθμιτρθ Μπάτςθ “Θ βαρειά βιομθχανία ςτθν Ελλάδα” ςτο πλαίςιο βζβαια ενόσ
ςοςιαλιςτικοφ κράτουσ. Αλλά τθν ανάγκθ εκβιομθχάνιςθσ τόνιηαν και άλλεσ προςωπικότθτεσ του αςτικοφ κόςμου
όπωσ οι κακθγθτζσ Ξενοφϊν Ηολϊτασ και Αγγελοσ Αγγελόπουλοσ. Βζβαια ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα οι διαφωνίεσ
για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ ποικίλαν και πολλζσ φορζσ κακορίηονταν από τα παραδοςιακά τμιματα τθσ
ελλθνικισ οικονομικισ θγεςίασ που περιτριγυριηόταν από κυκλϊματα εκιςμζνα ςτον μαυραγορθτιςμό,
λειτουργοφςαν υπό τθν επίδραςθ μιασ πελατειακισ κουλτοφρασ και δεν εφάρμοηαν τουσ κανόνεσ τθσ ελεφκερθσ
αγοράσ”
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Χ. Λορδάνογλου,Θ Ελλθνικι Οικονομία ςτθν Ρερίοδο 1950-73: Ανάπτυξθ, Στακερότθτα και «Ρεικαρχία» ςελ 60,
ανζκδοτθ εργαςία
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πηνζέηεζε ηεο ίδηαο ηάζεο θαη ηεο ίδηαο ζπρλφηεηαο απφ νιφθιεξν ην ζχζηεκα .Δίλαη ελδεηθηηθφ
φηη ε θαηαζθεπή 1125ρικ. γξακκψλ κεηαθνξάο 150 kv επέηξεςε ηελ ζχλδεζε ζηαζκψλ
Αιηβεξίνπ-Άγξα-Λάδσλα .Ο εμειεθηξηζκφο ηεο Διιάδαο είρε ζπληειεζζεί γξήγνξα θαη
απνηεινχζε έλα ,πξψηεο γξακκήο, επίηεπγκα. Μεηαμχ 1950 θαη 1973, ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο (ζε θηινβαηψξεο) είρε 20πιαζηαζζεί302.Σν 1963 ε θαηαλάισζε ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαηά θεθαιήλ ππνινγίδεηαη ζηνπο 231,5 ΧΥΒ ελψ ην 1950 ζε 88. 303 Δίλαη
αμηνζεκείσηνο ν ξφινο ηεο κνλάδαο ΑΖ Αιηβεξίνπ θαη ηνπ ιηγληησξπρείνπ ζην έξγν
εμειεθηξηζκνχ ζηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο. Δίλαη βέβαηα αδχλαην λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα
ε ζπλεηζθνξά ηεο κνλάδαο δηφηη ζηελ εξγαζία δελ απνηειεί δεηνχκελν ε κειέηε ησλ άιισλ
εξγνζηαζίσλ ιηγλίηε ζηε ρψξα ψζηε λα ζπλάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
Χο πξνο ηελ πέκπηε ππφζεζε εξγαζίαο, ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πφιεο ηνπ
Αιηβεξίνπ , ηε κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή ζηε βηνκεραληθή θνηλσλία, ζα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί αξρηθά ν ζπζρεηηζκφο ηεο γεληθήο εηθφλαο ηεο ρψξαο κε ηελ πεξηνρή ηνπ
Αιηβεξίνπ, λα ιεθζνχλ ππφςε ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ε παξάκεηξνο ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο.
Γηαπηζηψλεηαη, ινηπνλ,πσο νη κεηαθηλήζεηο κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ ήηαλ ζπρλέο ήδε απφ
ηνλ Μεζνπφιεκν θαη πνιινί αγξφηεο, εξγάηεο θαη κηθξνί παξαγσγνί εκθάληδαλ κηα επειημία
ζηελ απαζρφιεζε πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα. Να
ζεκεησζεί αθφκε πσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αγξφηεο γηα ιφγνπο επηβίσζεο κεηαλάζηεπαλ
ζηα αζηηθά θέληξα είηε εληφο ρψξαο είηε ζην εμσηεξηθφ δηαηεξνχζαλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο αλαδεηψληαο ηξφπνπο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη
ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.304.Ζ παξάκεηξνο απηή δεκηνπξγεί έλα ξεπζηφ πεξίβιεκα γηα
ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο ζηε ρψξα κε βάζε ηνλ θιαζηθφ ηππηθφ νξηζκφ.“Ο
ζπκβαηηθφο νξηζκφο ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δέζηκν θαη ηελ εμάξηεζε
ηνπ αγξφηε απφ ηε γε, ηε γεσξγηθή εξγαζία θαη παξαγσγή, ηε ζρεηηθή απηνλνκία θαη απηάξθεηα ηεο
αγξνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ έιιεηςε αλεπηπγκέλσλ ζρέζεσλ κε ηνλ αζηηθφ ρψξν. Αλαθέξεηαη
δειαδή ζε κηα αγξνηηθή «θαζαξφηεηα» ζε φ,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή ηνπ
αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ.”305Ζ θηλεηηθφηεηα απηή,ζε αληίζεζε κε ηελ απηάξθεηα-απηνλνκία ηεο
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ΕΣΥΕ, Στατιςτικι Επετθρίδα
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ΕΣΥΕ, Στατιςτικι ζρευνα βιομθχανίασ, θλεκτριςμόσ 1963
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Χαράλαμποσ Καςίμθσ, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=117486,

ΤοΒιμα,Γνϊμεσ19/12/1999,,“Από τθν αγροτικι οικογζνεια ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ.”Θ επιβίωςθ τθσ οικογζνειασ
αποτελοφςε τον βαςικό ςτόχο ,που αναηθτοφνταν ςτρατθγικά, μζςα από ζναν ςφνκετο ςυνδυαςμό ενεργειϊν και
πρακτικϊν, οι οποίεσ διαπερνοφςαν τον αγροτικό και τον μθ αγροτικό τομζα τθσ οικονομίασ. Αυτό
επιβεβαιϊνεται και από το γεγονόσ ότι θ μετανάςτευςθ με τα εμβάςματά τθσ υποςτιριξε ςθμαντικά τθν
επιβίωςθ ενόσ τμιματοσ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ, ταυτόχρονα ςυμβάλλοντασ όμωσ και ςτθ διατιρθςθ
παραδοςιακϊν αγροτικϊν δομϊν ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ”
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Χαράλαμποσ Καςίμθσ, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=117486,
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αγξνηηθήο θνηλφηεηαο, παξαηεξείηαη πξνπνιεκηθά θαη κεηαπνιεκηθά(ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα
ρξφληα) θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σακπλαίσλ-Γπζηίσλ κε απνηέιεζκα φπσο
πξναλαθέξζεθε ηνλ “εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ”ηνπιάρηζηνλ ελφο ηκήκαηνο ηεο αγξνηηθήο
ηάμεο πνπ ζπλαληάεη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο επηβίσζεο.
Ο θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο σο απφξξνηα ηεο ξαγδαίαο εθβηνκεράληζεο ηεο πφιεο ηνπ
Αιηβεξίνπ απνηειεί κηα δαηδαιψδεο δηαδηθαζία ζε βάζνο ρξφλνπ πνπ δελ ηαμηλνκείηαη εχθνια
ζην γεληθφ πιαίζην ηεο ρψξαο . Ζ εθβηνκήραληζε κάιηζηα πνπ ζπληειείηαη ζην Αιηβέξη κεηά ην
1950 κε ηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΖ αθνξά κία εηδηθή ζπληζηψζα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο καδί κε άιιεο
πεξηνρέο , φπσο ε Πηνιεκαίδα, θαη ε Μεγαιφπνιε πνπ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηνλ
εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο. Ζ δηαπίζησζε ηνπ Γ.Γεξηηιή φηη “ζηελ Διιάδα ε εθβηνκεράληζε δελ
νιφθιεξψζεθε ζε πξψηε θάζε ην 1922-1940 παξά ηελ κεγάιε αλάπηπμε επηκέξνπο βηνκεραληθψλ
θιάδσλ, αιιά , ε ρψξα, θαη κεηά ην 1950 παξά ην γεγνλφο ηνπ εμειεθηξηζκνχ κέρξη ην 1972 ,δελ
εηαλ αθφκε βηνκεραληθή θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 306 , κε θξηηήξην ζχγθξηζεο ηελ
εθβηνκεραληζκέλε Δπξψπε είλαη παζίδειε θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εμειεθηξηζκνχ ζην γξάθεκα πνπ
παξαζέζακε ζην Σ Κεθάιαην θαη απνθαιχπηεη ηε κεγάιε απφζηαζε απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο.
Απφ κία άιιε ηζηνξηθή νπηηθή, φκσο, ε Διιάδα ησλ δχν πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ
ζηνλ ηνκέα ηνπ εμειεθηξηζκνχ θαη ηεο εθβηνκεράληζεο έρεη θάλεη ηεξάζηηα άικαηα κε θξηηήξην
ζχγθξηζεο ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν . Σν 1928 ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο
απνξξνθνχζε ην 61% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, ελψ κφλν ην 18% ησλ εξγαδνκέλσλ
απαζρνινχληαλ ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 307 . Ζ ειιεληθή νηθνλνκία εθβηνκεραλίζηεθε κε
ζεκαληηθνχο ξπζκνχο ζηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Β´ Παγθφζκην Πφιεκν. Καηά ηελ
πεξίνδν 1950-1974, ε ζπκκεηνρή ηνπ βηνκεραληθνχ πξντφληνο ζην εζληθφ πξντφλ
δηπιαζηάζηεθε, ελψ ππνδηπιαζηάζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο. Καηά ηελ
πεξίνδν απηή ην πνζνζηφ ηνπ ελεξγνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κεηψζεθε απφ ην 57% ζην 41%,
ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο βηνκεραλίαο (κεηαπνίεζε,νηθνδνκή, ελέξγεηα) απφ ην 16%
αλήιζε ζην 25%.308Σα ζηνηρεία απηά,ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ,φρη κφλν επζπγξακκίδνληαη κε

ΤοΒιμα,Γνϊμεσ19/12/1999,,“Από τθν αγροτικι οικογζνεια ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ.”Το γεγονόσ αυτό επιςιμανε
και ο Καραβίδασ όταν ζγραφε ότι θ αγροτικι οικογζνεια ςυνδφαηε από νωρίσ τισ γεωργικζσ με τισ μθ γεωργικζσ
δραςτθριότθτεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςισ τθσ. Θ κινθτικότθτα αυτι εκφράηει αφενόσ μια μορφι
αποαγροτοποίθςθσ και αφετζρου ζναν εξωςτρεφι προςανατολιςμό του αγροτικοφ πλθκυςμοφ που μασ οδθγεί
ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ άποψθσ ότι θ αγροτικι κοινωνία του Μεςοπολζμου ιταν μια «κλειςτι» και αυτάρκθσ
κοινωνία που αντανακλοφςε τον διαχωριςμό αςτικοφ - αγροτικοφ”.
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Γ.Β.Δερτιλισ, Λςτορία του Ελλθνικοφ Κράτουσ 1830-1920, β τόμοσ ςελ.596-607(θ χρονολογία τθσ
εκβιομθχάνιςθσ), εκδόςεισ Εςτία, Ακινα 2005.
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Γεωργία Ρετράκθ, Από το χωράφι ςτο εργοςτάςιο:Θ διαμόρφωςθ του βιομθχανικοφ προλεταριάτου ςτο
ςφγχρονο Λαφριο “, εκδόςεισ Τυπωκιτω, ςελ.28, όπου παραπζμπει ςτον Φράγκο Δ, 1980.ςς 60,65
308

Γεωργία Ρετράκθ, Από το χωράφι ςτο εργοςτάςιο:Θ διαμόρφωςθ του βιομθχανικοφ προλεταριάτου ςτο
ςφγχρονο Λαφριο “, εκδόςεισ Τυπωκιτω, ςελ.28, όπου παραπζμπει ςτον Μπαμπανάςθ .1976.ςελ 43.
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ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ην Αιηβέξη ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο
,αιιά απμάλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ππέξ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ζε ζεκείν κάιηζηα λα
κηιάκε γηα κηα κνλνδηάζηαηε αλάπηπμε.
Ζ εμέιημε απηή κεηαπνιεκηθά νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην θξάηνο.Καηείρε, νξγάλσλε θαη
αζθνχζε ηνλ έιεγρν ζε φιν ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο δηακέζνπ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο
Ζιεθηξηζκνχ (ε θαηνρή, ε νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θξάηνπο μεθηλνχζαλ απφ ηα νξπρεία ηνπ
ιηγλίηε θαη έθηαλαλ κέρξη ην δίθηπν δηαλνκήο ξεχκαηνο ζηα λνηθνθπξηά).Σν 1959 ην 34% ηνπ
ζπλφινπ ησλ παγίσλ θεθαιαίσλ ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ αλήθε ζην θξάηνο309. Αλ θαη
ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κεγελζχλεηαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή , νη ξπζκνί αλάπηπμεο είλαη
ζρεηηθά πςεινί θαη ππάξρεη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, κε απνηέιεζκα ν βηνκεραληθφο ηνκέαο
λα ππνζθειίζεη ηνλ αγξνηηθφ ζηελ πιηθή παξαγσγή ηνπ ηφπνπ, ε νηθνλνκία δελ θαηάθεξε λα
απνξξνθήζεη ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηνπο ππναπαζρνινχκελνπο.Ζ κεηαλάζηεπζε
πνπ δηνγθψλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950,παίξλεη κνξθή ρηνλνζηηβάδαο ην πξψην κηζφ ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1960.310 Σν γεγνλφο απηφ ζπληειείηαη ζην επίπεδν ηεο ρψξαο, ζε αληίζεζε κε ηελ
πφιε ηνπ Αιηβεξίνπ πνπ φρη κφλν αλαθφπηεη ηε κεηαλαζηεπηηθή ξνή αιιά απμάλεη ηνλ
πιεζπζκφ ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηγληησξπρείνπ θαη ηνπ ΑΖ.
Ζ δπλακηθή απηή αλαπηχζζεηαη απφ ηε ΓΔΖ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ αηκνειεθηξηθνχ
εξγνζηαζίνπ ζηνλ Κάξαβν Αιηβεξίνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ ζηαδηαθφ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο.
Σν Αιηβέξη κεηακνξθψλεηαη κέζα ζε δχν δεθαεηίεο 1950-1970 ζε βηνκεραληθφ θέληξν θαη ε
πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ζρεηίδνληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα κε ην εξγνζηάζην θαη
ζπλαθφινπζα κε ην ιηγληησξπρείν πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ ΑΖ. Οη παξαγσγηθέο ζρέζεηο αιιάδνπλ
ξαγδαία θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο πνπ , φπσο αλαθέξζεθε, βξηζθφηαλ ζε εκβξπψδε θαηάζηαζε
πξηλ ηνλ πφιεκν, ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Α.Δ Αλζξαθσξπρείσλ, επεξεάδεη θαηαιπηηθά
ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, αλαδνκεί λέεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο θαη θαζηζηά θπξίαξρν ην
βηνκεραληθφ ζηνηρείν πνπ εθηνπίδεη βαζκηαία ηελ αγξνηηθή-παξαδνζηαθή δνκή ηεο θνηλσλίαο.Ζ
κεηαβνιή απηή απνηππψλεηαη θαη ζην ηνπίν, ην νπνίν απνθηά ραξαθηεξηζηηθά βηνκεραληθνχ
ηνπίνπ.
Ο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ νθείιεηαη ζηηο λέεο ζρέζεηο παξαγσγήο, βέβαηα, αξρηθά δελ έρεη άκεζν
αληίθηππν ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ.Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ πσο κέρξη
ην 1954 ηα πξαγκαηηθά εκεξνκίζζηα παξέκεηλαλ ζε
επίπεδα ρακειφηεξα ησλ πξνπνιεκηθψλ, ελψ κφιηο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη κηζζνί
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ιηγληησξπρείν ζεκεηψλνπλ άλνδν, ελψ ην θφζηνο δσήο αλαινγηθά
παξακέλεη κεγάιν.ην Αιηβέξη ε εθβηνκεράληζε βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν ηε δεθαεηία ηνπ
1960 ζε αληίζεζε κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο πνπ δηαπηζηψλνληαη πςειά επίπεδα θηψρεηαο θαη
αλεξγίαο. Οη κεηαπνιεκηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο πνιηηηθέο(ηδενινγηθέο) θαη πνιηηηζκηθέο
309
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ζπλζήθεο δξνχλ θαηαιπηηθά ζηελ εθβηνκεραληζκέλε πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ, πνπ δεη ζηνπο
ξπζκνχο ελφο δηαξθψο αλαπηπζζφκελνπ δεκφζηνπ γίγαληα (ΓΔΖ), θαη θαζνξίδνπλ ζπκπεξηθνξέο
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ηαδηαθά , πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, θαη θπξίσο ζηε
κεηαπνιίηεπζε ε ΓΔΖ γίλεηαη “θξάηνο ελ θξάηεη” κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο θαη γηα
ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη γεληθφηεξα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πφιε.Οη κεηαβνιέο απηέο
δεκηνπξγνχλ κηα ζρεηηθή επεκεξία ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ, αιιά ζπλπθαίλνληαη κε λέα
πξνβιήκαηα πνπ γίλνληαη πιένλ νξαηά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ
επηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο κνλάδαο ηνπ Αιηβεξίνπ λα ζεκεησζεί πσο ε ηνπηθή ηζηνξία
ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα ηεο θαη θσηίδεη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ηφζν ηεο εθβηνκεράληζεο φζν
θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη επαθφινπζα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ηεο νξγάλσζεο.
Άιισζηε ε ΓΔΖ αζθεί ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζε θαη κε ηηο εγθπθιίνπο ηεο επηβάιιεη ηελ
πνιηηηθή ηεο ζε φιεο ηηο ηνπηθέο κνλάδεο. Καηά ζπλέπεηα ε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ιηγληησξπρείνπ
θαη ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ κεηαπνιεκηθά απνηειεί ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο ηζηνξίαο ηεο ΓΔΖ θαη
ηνπ εμειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο.
Δλ θαηαθιείδη ν «βηνκεραληθφο πνιηηηζκφο»311 ζε κηα δηαξθή δηειθπζηίλδα κεηαμχ δηεζλψλ,
εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπγθπξηψλ θαη παξακέηξσλ δηακνξθψλεη ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθν
πιαίζην ηεο θσκφπνιεο ηνπ Αιηβεξίνπ, κεηαβάιινληαο ηηο ζρέζεηο, ηνλ ηξφπν παξαγσγήο,
δηάζεζεο, θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ελ γέλεη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ πνιηηψλ. Δίλαη
αλακθηζβήηεην, φκσο, πσο πνιηηηζκφο ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζεκαίλεη
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηνλ άλζξσπν ή πνπ ηα απέθηεζε κε ηνλ κφρζν ηνπ θαη φηη ν
πνιηηηζκφο εδξάδεηαη πάλσ ζε κηα θνηλσλία ε νπνία ηνπ δίλεη δσή κε ηηο εληάζεηο- ηα
αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ- θαη κε ηελ πξφνδφ ηεο-σο κηα
ζεκαληηθή ζπληζηψζα εμειεθηξηζκνχ ηεο ρψξαο. Κάζε θνηλσλία ινηπφλ, φπσο θαη απηή ηεο
κηθξήο θσκφπνιεο ηνπ Αιηβεξίνπ εμαξηάηαη απφ δεδνκέλα νηθνλνκηθά, ηερλνινγηθά θαη
πνιηηηθά.Σν γεληθφ πνιηηηθφ-νηθνλνκηθφ πιαίζην επεξεάδεη ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο πφιεο αιιά
θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο, ηα ιηγληηνθφξα θνηηάζκαηα, δίλνπλ ην έλαπζκα γηα
ηελ εμειηθηηθή πνξεία εθβηνκεράληζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο.
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Braudel,«Ο Βιομθχανικόσ πολλιτιςμόσ αςκεί ιςχυρι επίδραςθ ςε όλεσ τισ άλλεσ ςυνιςτϊςεσ-χαρακτθριςτικά
ενόσ πολιτιςμοφ, μεταβάλλοντασ τισ ςχζςεισ, τον τρόπο παραγωγισ και διάκεςθσ των προϊόντων, αλλά και
κατανάλωςθσ και τρόπου ηωισ των ανκρϊπων». Επίςθσ επιβεβαιϊνεται ότι τα επιτεφγματα τθσ γνϊςθσ, τθσ
τεχνικισ και οι οικονομικζσ ανζςεισ τουλάχιςτον ςτθν περίοδο που εξετάηουμε και πολφ περιςςότερο ςτον τομζα
των ορυκτϊν πόρων και μεταλλείων «είναι προνόμιο μιασ κοινωνικισ μειονότθτασ, ενόσ υπερκείμενου
πολιτιςμοφ. Κάτω από αυτόν, ο πολιτιςμόσ τθσ κακθμερινισ, φτωχικισ ηωισ ,δεν ςυμμετζχει ςχεδόν κακόλου ςε
αυτιν” .
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7.Ο Λεωνίδασ Εμπειρίκοσ που ιταν ςτθ ςυνοδεία του Βενιηζλου (επίςκεψθ ςτα
ανκρακωρυχεία Αλιβερίου 1929)ιταν εφοπλιςτισ και πολιτευτισ. Ο πατζρασ του ποιθτι
Ανδρζα Εμπειρίκου, Λεωνίδασ Εμπειρίκοσ, εφοπλιςτισ, είχε αναλάβει τθν εξόρυξθ του
λιγνίτθ ςτο Αλιβζρι το διάςτθμα. του μεςοπολζμου. Γεννικθκε ςτθν Άνδρο και ςποφδαςε
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εμπορικά και ναυτιλιακά ςτθ Ρουμανία. Κδρυςε τθν Εκνικι Ατμοπλοΐα Ελλάδοσ(1909).Από το
1910 αναμείχτθκε ενεργά ςτθν πολιτικι και εκλζχτθκε επανειλθμμζνα βουλευτισ Κυκλάδων.

8.Σο ςπίτι τθσ οικογζνειασ
Εμπειρίκου ςτα λιγνιτωρυχεία του Μπρινιά όπωσ είναι ςιμερα εγκαταλειμμζνο
(φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ)

9.Αλιβζρι-επίςκεψθ Ε.Βενιηζλου ςτα ανκρακωρυχεία το 1929
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(Δθμοςιεφτθκε ςτθν Κυριακάτικθ Ελευκεροτυπία 18 Μαίου 1999-Αφιζρωμα-Φωτογραφία τθσ
Ειρινθσ Κοντογεωργίου με τίτλο “Σο άγνωςτο αρχείο τθσ Οδοφ Χαλκοκονδφλθ” )

10.ωματείο Εργατϊν Ανκρακωρυχείων ο Άγιοσ Λουκάσ Αλιβερίου, ζτοσ ιδρφςεωσ 1933

11.Αλιβζρι- επίνειον Κάραβοσ δεκαετία 1930-Ο Κάβο τζφανοσ από Βορρά(αρχείο Κάραλθ)
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12.Αλιβζρι-δεκαετία 1930-Νότια άποψθ τθσ κωμόπολθσ-(Αρχείο Κάραλθ)

13.Αριςτερά ο Προκόπθσ Σηάνοσ ι Λόγγοσ, ταγματάρχθσ του Γ τάγματοσ ΕΛΑ-Ευβοίασ. τθ
μζςθ ο υποδιοικθτισ Χατηθχριςτοσ και δεξιά, ο Θανάςθσ Σηάνοσ, καπετάνιοσ του Γ
τάγματοσ ΕΛΑ-Ευβοίασ.
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(από το βιβλίο του Κ.απουντηι -Μπετόβεν, Άταφοι και λθςμονθμζνοι ςτα βουνά τθσ
Εφβοιασ)

14. Νίκοσ Καλλίτςθσ ι Ξιφίασ

15.απουντηισ Κϊςτασ ι Μπετόβεν

Με τθν κακοδιγθςθ του Θανάςθ Σηάνου οργάνωςαν το ςαμποτάη ςτα λιγνιτωρυχεία
Αλιβερίου τθν περίοδο τθσ Κατοχισ (από το βιβλίο του Κ.απουντηι -Μπετόβεν, Άταφοι
και λθςμονθμζνοι ςτα βουνά τθσ Εφβοιασ)

16.Ζ είζνδνο ηεο θεληξηθήο ζηνάο ζην ιηγληησξπρείν Έληδη (Κύκε), θαηά ηε δηάξθεηα,
θάπνηαο ζηάζεο εξγαζίαο (ιίγν πξηλ ή ιίγν κεηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν)-θσηνγξαθία
από ην Ζκεξνιόγην ηνπ Μνξθσηηθνύ θαη Δθπνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Κύκεο ηνπ έηνπο 1992
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17.Γενικι άποψθ Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου 2004
(Φωτογραφία ταφροσ Ιωάννου)

18.ΑΛΙΒΕΡΙ-Λιγνιτωρυχείο ,Ελαιογραφίεσ- ςχζδια Δθμιτρθ Μεγαλίδθ, Ακινα 1960
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19.Εργαςίεσ ίδρυςθσ ΑΘ Αλιβερίου 9/1/1952
(Φωτογραφικό αρχείο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Burns and Roe)

20.ΑΘ 1Θ Μονάδα ςτο βάκοσ ενετικόσ πφργοσ
(Φωτογραφικό Αρχείο ΔΕΘ)
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21.Θ 1Θ Μονάδα ςε ςκίτςο Μεγαλίδθ

22.Δίδυμοι κλωβοί που ανεβάηουν τα γεμάτα και κατεβάηουν τα άδεια βαγόνια.
(Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου ςε ςκίτςα Μεγαλίδθ)
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23.Θ Θλεκράμαξα παίρνει τα βαγόνια γεμάτα με λιγνίτθ και τα μεταφζρει ςτον πυκμζνα του
πθγαδιοφ απ´ όπου οι ανελκυςτιρεσ κα τα ανεβάςουν ςτθν επιφάνεια
(κίτςα Μεγαλίδθ 1960)
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24.Εργα καταςκευισ ςιδθροδρομικοφ δικτφου για τθ μεταφορά λιγνίτθ
9Φωτογραφικό αρχείο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ Burns and Roe,21-4-1953)

25.ςκίτςο Μεγαλίδθ- μεταφορά λιγνίτθ
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26.Σο τρζνο μεταφοράσ λιγνίτθ από το λιγνιτωρυχείο Μπρινιά ςτον ΑΘ Αλιβερίου ςτον
Κάραβο (αρχείο ΔΕΘ)
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27.τοά λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου
(Φωτογραφικό Αρχείο ΔΕΘ)

28.Ο Πφργοσ Ανελκφςεωσ, ςτθμζνοσ πάνω από το πθγάδι ανεβάηει το βαγόνι με το λιγνίτθ
που κα μεταφορτωκεί ςτο τρζνο για τον Κάραβο
(Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου-ςκίτςο Μεγαλίδθ)

172

29.Επιφανειακό μζτωπο εξόρυξθσ λιγνίτθ και μεταφορά υλικϊν από επιφανειακό
μζτωπο (Αλιβζρι), (φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ)

30.κίτςα Μεγαλίδθ-λιγνιτωρφχοι Αλιβερίου
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31.Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, 1957(φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ)
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32.Λιγνιτωρφχοι , ςκίτςο Μεγαλίδθ

33.Ο χϊροσ που βριςκόντουςαν τα αποδυτιρια των λιγνιτωρφχων ςτο λιγνιτωρυχείο του
Μπρινιά. Θ καπνοδόχοσ που διακρίνεται χρθςιμοποιείτο για να κρατά ηεςτά τα ροφχα των
εργατϊν.
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34.Επιςτροφι των λιγνιτωρφχων ςτθν επιφάνεια ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ. Ο κλωβόσ τουσ
ανεβάηει ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ (ΑΛΙΒΕΡΙ-Λιγνιτωρυχείο, Ελαιογραφίεσ- ςχζδια
Δθμιτρθ Μεγαλίδθ, Ακινα 1960)
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35.Θ εργαςία ςτο Ορυχείο ιταν πάντα δφςκολθ και ςυχνά επικίνδυνθ. Ανάγλυφα
διακρίνεται ςτο πρόςωπο και το ςϊμα του λιγνιτωρφχου(Αλιβζρι) θ προςπάκεια και θ
αγωνία του να ςυγκρατιςει το βαγόνι ςτθν κατωφζρεια τθσ ςτοάσ(Λεφκωμα ΔΕΘ 60 χρόνια)

36.Λιγνιτωρφχοι Αλιβερίου,( Φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ)

177

37.Λιγνίτθσ ςτον ΑΘ Αλιβερίου
(φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ)

38.Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου
(Φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ)
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39.Επιγραφι ςτθν είςοδο τθσ Διεφκυνςθσ του Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου (εντοιχιςμζνθ μζχρι
ςιμερα) που κυμίηει πωσ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου Μάρςαλ των ΘΠΑ πραγματοποιικθκαν ζργα
εξερεφνθςθσ, υποδομισ ςχεδιαςμοφ των λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου από τθν εταιρεία Pierce
Managaement ωσ εντολοδόχου εταιρείασ τθσ ΔΕΘ (1950-1954)(φωτ.Νεάκθ.Κ)

40.Μιναδόροσ ανοίγει με θλεκτροτρφπανο τθ βακιά τρφπα όπου κα τοποκετθκεί δυναμίτθσ
Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου
(Φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ)
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41.Ο λιμενοβραχίονασ του Καράβου χτίςτθκε ςτισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα(1900) με
ςκοπό να φορτϊνουν εκεί κάρβουνο από ατμόπλοια. Είναι χτιςμζνοσ πάνω ςε μια ςτενι
λωρίδα άμμου, όλοσ με πελεκθτι πζτρα. Ανικει ςτουσ δυο-τρεισ μοναδικοφσ πετρόχτιςτουσ
λιμενοβραχίονεσ που υπάρχουν ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα.Ζχει ανακθρυχκεί ςε μνθμείο τθσ
νεότερθσ ιςτορίασ και αποτελεί μια μαρτυρία, ςε ςχζςθ με τισ κοινωνικοοικονομικζσ
ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, αφοφ λειτοφργθςε για μεταφορά λιγνίτθ τθσ περιοχισ ζχοντασ ςτο
δάπεδό του μεταλλικζσ ράγεσ για τθν διζλευςθ «Ατμοκίνθτου
Σραίνου.»(Φωτ.αρχείο,ςυλλόγου Παρζμβαςθ,εφθμ.ΠΟΛΙΣΘ)

42.‘Ζλεγχοσ αερίων ςτισ ςτοζσ
(κίτςο Μεγαλίδθ)
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43.Σο κακαριςτιριο. Ο λιγνίτθσ περνάει από το κακαριςτιριο ςτον ΑΘ, όπου το ορυκτό
κακαρίηεται και κομματιάηεται(κίτςα Μεγαλίδθ)

181

44.Σο βαγόνι που μεταφζρει τα εφόδια και ςτο βάκοσ κλωβόσ με τουσ
λιγνιτωρφχουσ(Λιγνιτωρφχοι, ςκίτςα Μεγαλίδθ)

45.Θ μεταφορά των λιγνιτωρφχων ςτα χωριά τουσ
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46.Σο βαγόνι με τισ εκρθκτικζσ φλεσ περνάει από τθ διαςταφρωςθ
(κίτςα Μεγαλίδθ)

183

47.Γενικι άποψθ επιφανείασ ορυχείων Νο 2 ΑΛΙΒΕΡΙ
(Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ)

48.Ατμάμαξα μεταφοράσ λιγνίτθ ςτο υπζργειο ςιδθροδρομικό δίκτυο,
(ΔΕΘ,λεφκωμα για τα 60 χρόνια 1950-2010)

184

49.Εγκαίνια ΑΘ Αλιβερίου1953, ο βαςιλιάσ Παφλοσ και ο διάδοχοσ Κωνςταντίνοσ (αρχείο

Burns and Roe)

185

50.Εξόρυξθ λιγνίτθ(Αλιβζρι), (λεφκωμα 60 χρόνια ΔΕΘ)

51.Γενικι άποψθ ΑΘ 1953

52.Γενικι άποψθ ΔΕΘ-Κάραβοσ
(αρχείο Burns and Roe)
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53.Καταςκευι οικιςμοφ υπαλλιλων ΔΕΘ(Ανκοφπολθ)

54.Σο πρϊτο τρζνο μεταφοράσ λιγνίτθ 1953
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(αρχείο Burns and Roe)

55.Μεταφορά λιγνίτθ ςτον ΑΘ Αλιβερίου 1953
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56.Καταςκευι ςιδθροδρομικοφ δικτφου για μεταφορά λιγνίτθ-1953
(αρχείο Burns and Roe)

57.φςτθμα φδρευςθσ, αριςτερά ο Ενετικόσ πφργοσ
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58.Ζργα καταςκευισ ΑΘ, ςτο βάκοσ το Αλιβζρι 1952
(αρχείο Burns and Roe)

59.Θάλαμοσ Ελζγχου ΑΘ Αλιβερίου 1953 (αρχείο Burns and Roe)
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60.Θάλαμοσ Ελζγχου ΑΘ Αλιβερίου, ςκίτςο Μεγαλίδθ 1960

61.Βάρδια από λιγνιτωρφχουσ ανεβαίνει ζνα φιρζ, πθγαίνοντασ προσ το μζτωπο εργαςίασ. Ο
φιρζσ είναι μια ςτοά με κλίςθ, που οδθγεί ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ.
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(κίτςο Μεγαλίδθ 1960.)

62.Θ Εκκλθςία τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, εντόσ λιγνιτωρυχείου, ςκίτςο Μεγαλίδθ
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63.Ο επόπτθσ μθχανικόσ ξεκινάει βάρδια φορϊντασ τον απαραίτθτο εξοπλιςμό αςφάλειασ,
κράνοσ με αυτόνομο φωτιςμό και μπαταρία ςτθν πλάτθ(λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου)(ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)
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64.Οι λιγνιτωρφχοι ςτο Αλιβζρι περιμζνουν τον ανελκυςτιρα φρζατοσ που κα τουσ
κατεβάςει ςτο μζτωπο εξόρυξθσ. Πίςω τουσ διακρίνεται ο αγωγόσ που τροφοδοτοφςε τισ
ςτοζσ με κακαρό αζρα
(ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)
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65.Οι ενδυμαςίεσ και τα προςωπικά αντικείμενα των λιγνιτωρφχων κρζμονταν ψθλά για να
αποφεφγονται οι φκορζσ από τθ ςκόνθ και τα τρωκτικά(λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου)
(ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)
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66.Φφλαξθ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ για το προςωπικό που εργαηόταν ςτισ υπόγειεσ
ςτοζσ((λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου)
ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)
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67.Διαλογι λιγνίτθ. Εργαηόμενοι απομακρφνουν το μθ καφςιμο υλικό
(ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)
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68.Ο χειριςτισ βαροφλκου ανεβοκατεβάηει τον ανελκυςτιρα ςτισ ςτοζσ
(ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)
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69.Σαινιόδρομοσ και ςιδθρόδρομοσ ΑΘ Αλιβερίου
(ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)

70.Εγκαταςτάςεισ φρζατοσ και ταινία μεταφοράσ ΑΘ Αλιβερίου(ΔΕΘ,Λεφκωμα,60 χρόνια
ενζργεια ςτθν Ελλάδα,1950-2010)
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71.Τποςτιριξθ υπόγειασ ςτοάσ από τουσ μποςκαδόρουσ για τθν καταςκευι ςτφλων και
πλαιςίων- λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου(ςχζδια Μεγαλίδθ)
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72.Ο αλυςωτόσ μθχανοκίνθτοσ μεταφορζασ λιγνίτθ- λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου-(ςχζδια
Μεγαλίδθ)

73.Σεχνθτι αναπνοι ςε περιπτϊςεισ θλεκτροπλθξίασ(ςχζδια Μεγαλίδθ)
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74.Ο λιγνίτθσ ςτα βαγόνια(ςχζδια Μεγαλίδθ)

75.Αντλιοςτάςιο. Ιςχυρότατεσ αντλίεσ απορροφοφν το νερό ςτισ υπόγειεσ ςτοζσ και το
διοχετεφουν ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ.(ςχζδια Μεγαλίδθ)
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76.Σο Βαροφλκο(ςχζδια Μεγαλίδθ)

77.Σο Ξυλουργείο για τθν υποςτιριξθ των υπόγειων ςτοϊν(ςχζδια Μεγαλίδθ)
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78.Σο ιδθρουργείο(ςχζδια Μεγαλίδθ)
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79.Θ αντλία των λεβιτων, τροφοδοτεί τουσ λζβθτεσ του ΑΘ με 5.500 τόνουσ νεροφ τθν
θμζρα(ςχζδια Μεγαλίδθ)

80.Θ καφςθ του λιγνίτθ ςτουσ φοφρνουσ ςτον ΑΘ, θ κερμότθτα του μετατρζπει το νερό
μζςα ςτουσ λζβθτεσ ςε ατμό (ςχζδια Μεγαλίδθ)
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81.Ο Ατμοςτρόβιλοσ. Ο ατμόσ αφοφ υπερκερμανκεί, φτάνει με μεγάλθ πίεςθ ςτον
ατμοςτρόβιλο και του δίνει κίνθςθ 3.000 ςτροφϊν το λεπτό. Θ θλεκτρογεννιτρια που είναι
πλάι, περιςτρζφεται και αυτι και παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια.
(ςχζδια Μεγαλίδθ)
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82.Θ τζφρα. Θ ςτάχτθ που απζμεινε από τθν καφςθ του λιγνίτθ, χωρίηεται από τα
καπναζρια, φορτϊνεται ςτο ςιδθρόδρομο και μετάφερεται μακριά από το
εργοςτάςιο(ςχζδια Μεγαλίδθ)

83.Σα αποδυτιρια. Οι λιγνιτωρφχοι φοροφν τθ ςτολι εργαςίασ, αφοφ πρϊτα βγάλουν και
τοποκετιςουν τα δικά τουσ ροφχα ςε ειδικζσ κρεμάςτρεσ, που τισ ανεβάηουν ςτο ταβάνι με
μια αλυςίδα. (ςχζδια Μεγαλίδθ)

208

84.Λιγνιτωρφχοι του Μπρινιά
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85.ΑΗ-ΚΑΡΑΒΟ
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86.ΔΕΘ με τθ νζα μονάδα παραγωγισ με Φυςικό αζριο ςτο ςθμείο που φαίνεται θ διαρροι
ατμοφ. το βάκοσ θ πόλθ του Αλιβερίου
(http://www.greekarchitects.gr.Αναςταςία Πεπζ,12 Μαίου, 2013)
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87.Ο χϊροσ του λιγνιτωρυχείου όπωσ είναι ςιμερα με τα εγκαταλελειμμζνα απομεινάρια
του βιομθχανικοφ παρελκόντοσ(Φωτ.Νεάκθσ.Κ)
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88.Ατμάμαξα μεταφοράσ λιγνίτθ 1954 και όπωσ ςϊηεται ςιμερα (2004)
(Φωτογραφίεσ,Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ τομζασ αρχείων, Αλιβζρι, Καταγραφι βιομθχανικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ζκκεςθ προόδου ζργου, Ιοφνιοσ 2004.ςελ.26)
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89.Ατμάμαξα μεταφοράσ λιγνίτθ,λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, Ιοφνιοσ 2004
(http://koumiotis.blogspot.gr/2014/11/blog-post_66.html)

90.Σροχόσ Βαροφλκου καλάμου ανελκφςεωσ-κακελκφςεωσ προςωπικοφ ςτισ υπόγειεσ ςτοζσ
του ορυχείου με τθν αντίςτοιχθ επιγραφι(Φωτ.Νεάκθσ.Κ)
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91.Ο Μουςειακόσ χϊροσ με ελάχιςτα τεκμιρια του βιομθχανικοφ παρελκόντοσ ςτθν
είςοδο.(Φωτ.Νεάκθσ.Κ)
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92.Θ μεγάλθ λίμνθ του ορφγματοσ τθσ επιφανειακισ εξόρυξθσ
“Θ 30χρονθ περίοδοσ λιγνιτικισ εκμετάλλευςθσ ζχει μεταβάλει ολοςχερϊσ τθν εικόνα του
ανάγλυφου τθσ περιοχισ. Σα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ αλλοίωςθσ είναι τα μεγάλα
βυκίςματα των εκςκαφϊν και οι εξάρςεισ των αποκζςεων. Θ πιο ςθμαντικι επζμβαςθ ςτο
ανάγλυφο τθσ περιοχισ είναι το όρυγμα τθσ επιφανειακισ εκμετάλλευςθσ. Σο ανοικτό
όρυγμα ζχει τθν μορφι του ανεςτραμμζνου κόλουρου κϊνου.Θ παρουςία πλοφςιου
υδάτινου ορίηοντα, ςε ςυνδυαςμό με τθν εδαφικι ςφςταςθ, ζχουν προκαλζςει τοπικζσ
κατολιςκιςεισ. τον πυκμζνα του ορφγματοσ ςυμβάλλουν οι ςτοζσ τθσ υπόγειασ
εκμετάλλευςθσ και με αυτό τον τρόπο ςυλλζγονται πολλά υπόγεια νερά, αλλά και βρόχινα,
δθμιουργϊντασ δφο μικρζσ λίμνεσ-βιοτόπουσ, καταφφγια για πλθκυςμοφσ πτθτικισ πανίδασ.
Σο βάκοσ τθσ μεγαλφτερθσ λίμνθσ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 20 μζτρα.Θ επιφάνεια τθσ
υπολογίηεται ςτα 4 ςτρζμματα περίπου, ενϊ θ υψομετρικι διαφορά τθσ ςτάκμθσ του νεροφ
από τθν όχκθ κυμαίνεται από 35-60 μζτρα. Θ μικρότερθ λίμνθ είναι ςχετικά αβακισ και
ζκταςθσ περίπου ενόσ ςτρζμματοσ” .Θλίασ Ηαπουνίδθσ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ, Διεφκυνςθ
Τπθρεςιϊν τζγαςθσ
(Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ τομζασ αρχείων, Αλιβζρι, Καταγραφι βιομθχανικισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, ζκκεςθ προόδου ζργου, Ιοφνιοσ 2004.ςελ.18)
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93.Οι κονκάρδεσ του λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου από τθν εποχι τθσ Πιρς 1950-53
(http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30828&subid=2&pubid=63838226)

94.Πινακίδα που προειδοποιοφςε μζχρι τθ δεκατία του 1980 για τθ διζλευςθ του τρζνου με
λιγνίτθ τουσ περαςτικοφσ(Φωτ.Νεάκθσ.Κ)

216

95.Μνθμείο λιγνιτωρφχων ςτον Κάραβο Αλιβερίου , ςτο βάκοσ οι πρϊτεσ ,χαμθλότερεσ ςε
φψοσ, μονάδεσ τθσ ΔΕΘ
.(http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30828&subid=2&pubid=64186440)

217

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
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1.ΒΔ 232/27/10 1901 του Γεωργίου του Α′ με τθν τρίτθ παραχϊρθςθ μεταλλευτικϊν
δικαιωμάτων (ΛΙΓΝΙΣΩΡΤΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ)

219

2.Θ 1θ ςελίδα του καταςτατικοφ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου(Ιςτορικό αρχείο
Εκνικισ Σράπεηασ)

220

3.Θ 3θ ςελίδα του ιςολογιςμοφ-των αποτελεςμάτων εκμεταλλεφςεωσ τθσ χριςεωσ 1924 του
Δ. τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου ςτισ 21 Μαρτίου 1925. το ζγγραφο καταγράφονται
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οι εργαςίεσ εκβιομθχάνιςθσ του λιγνίτθ με τθν καταςκευι εργοςταςίων απόςταξθσ και
πλινκοποίθςθσ(Ιςτορικό αρχείο Εκνικισ Σράπεηασ)

222

4.Ζκκεςισ του Δ. τθσ Ανωνφμου Εταιρίασ Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου 29 Μαίου
1930(Ιςτορικό αρχείο Εκνικισ Σράπεηασ)

223

5.Ζγγραφο τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Δελτίον Πλθροφοριϊν για τθν πορεία τθσ Α.Ε
Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου ςτισ 28-12-1943. Καταγράφεται το γεγονόσ ότι θ εταιρεία ετζκθ
υπό εκκακάριςθ από το 1934 και ότι ζχει πλιρωσ εξυγιανκεί το 1940

224

6.Ζκκεςθ επί τθσ πορείασ και των γενικϊν ςυνκθκϊν εκμεταλλεφςεωσ των Ανκρακωρυχείων
Αλιβερίου 1946-1949 ( Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ, Αρχείο Καρατηά). Θ 1θ ςελίδα καταγράφει το
ςαμποτάη των Ελαςιτϊν ςτο λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου ςτισ 31 Ιουλίου 1944.

225

7.Θ 15 ςελιδθ ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ διενζργεια διαπραγματεφςεων περί εξαγοράσ των
λιγνιτωρυχείων Αλιβερίυ από τθ ΔΕΘ.
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(Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ, Αρχείο Καρατηά). τθ ςελίδα 12 παρατίκεται πίνακασ με τα κζρδθ και
τισ ηθμίεσ τθσ εταιρείασ από το 1917-1932

227

8.Θ 15 ςελιδθ ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ (20 Οκτωβρίου 1950)προσ διενζργεια
διαπραγματεφςεων περί εξαγοράσ των λιγνιτωρυχείων Αλιβερίυ από τθ ΔΕΘ.
(Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ, Αρχείο Καρατηά). τθν τελευταία ςελίδα θ επιτροπι εκ μζρουσ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου προτείνει τθν τιμι των 40.000 δραχμϊν ανά μετοχι ςτον ιδιοκτιτθ
Μαράκθ Εμπειρίκο.
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9.Σο υπόμνθμα του Μαράκθ Εμπειρίκου προσ το Τπουργείο υντονιςμοφ ςελίδα 5 όπου
καταγράφονται τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλiβερίου με
αποτζλεςμα να ανεβαίνει το κόςτοσ εξαγοράσ τθσ επιχείρθςθσ από τθ ΔΕΘ
(Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ, Αρχείο Καρατηά).
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10.Ζγγραφο προσ τθ ΔΕΘ (8-10-1951)από τθν ΑΕ Ανκρακωρυχείων για τθν πρόςλθψθαπορρόφθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ επιχείρθςθσ
(Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ, Αρχείο Καρατηά).
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11.υνζχεια εγγράφου προσ τθ ΔΕΘ (8-10-1951)από τθν Α.Ε Ανκρακωρυχείων για τθν
πρόςλθψθ του εργατικοφ δυναμικοφ (Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ)

232

12.Σο Πρωτόκολλο Παραλαβισ(2 ςελίδεσ) τθσ Α.EΑνκρακωρυχείων από τθν Pierce
Management ωσ εντολοδόχου εταιρείασ τθσ ΔΕΘ ςτισ 1-1-1951 (Αρχείο λιγνιτωρυχείου
Αλιβερίου)

233

234

13.Οι πρϊτεσ δφο ςελίδεσ με τθν λίςτα 198 εργαηομζνων ςτθν Α.Ε Ανκρακωρυχείων, τα
χρόνια υπθρεςίασ και το ποςό αποηθμίωςθσ που δικαιοφνται να λάβουν. Θα προςλθφκοφν
όλοι από τθν ΔΕΘ. (Αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

235

14.Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,25 Νοεμβρίου 1950, αρικμόσ φφλλου 270

236

Απαλλοτρίωςθ λιγνιτωρυχείου(2 ςελίδεσ)

15.Πράξθ Απαλλοτριϊςεωσ λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου υπζρ Δθμόςιασ Επιχείρθςθσ
Θλεκτριςμοφ (Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 25 Νοεμβρίου 1950, αρικμόσ φφλλου 270)

237

16.Ζγγραφο με κζμα τθν αποηθμίωςθ του Γεωργίου Φ/.Λεβζντθ από τθν Πιρς ςτισ 14
Οκτωβρίου 1952(Αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

238

Ζγγραφο με κζμα τθν αποηθμίωςθ του Γεωργίου Φ/.Λεβζντθ από τθν Πιρς
ςτισ 16 Οκτωβρίου 1952(Αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

239

Σρίτο ζγγραφα με το ίδιο κζμα τθσ Αποηθμίωςθ που δίνεται από τον Πιρς για καταςτροφι
δζντρων, γθσ και ςοδειάσ ςτθν ςιδθροδρομικι γραμμι Λιγνιτωρυχείου-ΔΕΘ
(Αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

240

17.υγκριτικόσ πίνακασ ατυχθμάτων προςωπικοφ ΔΕΘ(1954-1960). το κάτω μζροσ του
εγγράφου ο τρόποσ υπολογιςμοφ του δείκτθ ςυχνότθτασ και ςοβαρότθτασ των ατυχθμάτων
(Ζγγραφο, αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

241

242

18.Ζγγραφο για το τρίμθνο Απρίλιοσ-Μάιοσ-Ιοφνιοσ1956 για τα 106 ατυχιματα που
ςυνζβθςαν ςτο λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου (αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

243

19.υνθμμζνο ςκαρίφθμα που αποτυπϊνει παραςτατικά το ατφχθμα του μιναδόρου
Δθμθτρίου Παλόγου(αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

244

20.υνθμμζνο ςκαρίφθμα που αποτυπϊνει παραςτατικά το ατφχθμα του μιναδόρου
Χαϊνά(αρχείο λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου)

245

21.Εγκφκλιοσ διεφκυνςθσ για τθν απεργία του 1960
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(Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ)
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22.Εγκφκλιοσ Διεφκυνςθσ(2 ςελίδεσ) για τισ αμοιβζσ εργατοτεχνιτϊν μετά τθν απεργία τριϊν
εβδομάδων των λιγνιτωρφχων το 1962 (Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ

248

249

Εγκφκλιοσ Διεφκυνςθσ(2 ςελίδεσ) για τισ αμοιβζσ εργατϊν μετά τθν απεργία τριϊν
εβδομάδων των λιγνιτωρφχων το 1962 (Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ)

23.Ζκκεςθ απολογιςμοφ δεκαετίασ 1954-1964(ςελ.5) από τθ λειτουργία του λιγνιτωρυχείου
και του ΑΘ Αλιβερίου . Καταγράφονται οι αυξιςεισ ςε θμερομίςκια τριϊν κατθγοριϊν
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εργαηομζνων, του μπαηαδόρου, του μιναδόρου και του τεχνίτθ ςε μία δεκαετία και ζτςι
αιτιολογείται θ αφξθςθ του κόςτουσ του λιγνίτθ(ςελ.5 Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ)

251

24.Ζκκεςθ πεπραγμζνων ζτουσ 1965,(ςελ.1) Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου,( Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ)

252

Ζκκεςθ πεπραγμζνων ζτουσ 1965,(ςελ.2) Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου,(Ιςτορικό αρχείο ΔΕΘ)
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25.Εκκακαριςτικό μιςκοδοςίασ Ιανουαρίου 1967 του λιγνιτωρφχου Κουςερι Γεωργίου

Εκκακαριςτικό μιςκοδοςίασ επτεμβρίου 1967 του λιγνιτωρφχου Κουςερι Γεωργίου
(προςωπικό αρχείο λιγνιτωρφχου Κουςερι Γεωργίου)
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26.υνοπτικόσ πίνακασ των ειδικοτιτων προςωπικοφ από το Διάγραμμα Επανδρϊςεωσ, 2801-1970 του Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ τομζασ αρχείων, Αλιβζρι,
Καταγραφι βιομθχανικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ζκκεςθ προόδου ζργου, Ιοφνιοσ 2004
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27.Σο Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου με τθν ςφγχρονθ οργάνωςθ και επιςτθμονικι επάνδρωςθ

αποτζλεςε το πρϊτο ςφγχρονο υπόγειο μεταλλείο ςτθ χϊρα.
Το υπόγειο μεταλλείο ςχεδιάςτθκε ςε δφο ορυχεία: Το ορυχείο Νο1 εξυπθρετείται με δφο φρζατα βάκουσ
200 μζτρων. (από+50 ζωσ -‐150). Το ζνα χρθςιμεφει για τθν μεταφορά προςωπικοφ και τθν είςοδο αζρα, και
το άλλο για τθν μεταφορά του προϊόντοσ και ζξοδο του
αζρα. Τα πθγάδια άρχιςαν να ορφςςονται το 1951 από τθν Γερμανικι Χολτςμαν. Ο κλωβόσ του πθγαδιοφ
ανελκφει 2 βαγόνια των 2,5 τόνων.
Το ορυχείο Νο 2 δθμιουργικθκε ςε απόςταςθ 1200 μ. από το Νο1.
Θ προςπζλαςθ εδϊ ζγινε με δφο κεκλιμζνεσ ςτοζσ (φιρζδεσ) με κλίςθ περί τισ 18ο . Τα ςτόμια ιταν ςτο
+104,30 και ςτο +97.90. Και εδϊ ο ζνασ φιρζσ ιταν για τθν είςοδο-‐ζξοδο του προςωπικοφ και τθν είςοδο
του αζρα, και ο άλλοσ για τθν εξαγωγι του προϊόντοσ και του αζρα. Ρθγάδια και φιρζδεσ ιταν επενδυμζνα
με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Σε 2,5 χρόνια είχαν καταςκευαςτεί τα πθγάδια , το εργοςτάςιο κακαριςμοφ , ςτον
Κάραβο. Σε απόςταςθ 800 μζτρα από το επίνειο του Αλιβερίου, ςτον Κάραβο, καταςκευάηονται 2 μονάδεσ
θλεκτροπαραγωγισ των 40 MW κακϊσ και μονάδα κακαριςμοφ του λιγνίτθ. Θ πρϊτθ μονάδα ξεκινά τον
Ιοφνιο του ’53 και θ δεφτερθ τον Νοζμβρθ. Θ ΔΕΘ αναλαμβάνει επίςθμα από τθν Ριρσ τθν 21 Μαΐου 1954 . Θ
εκμετάλλευςθ ςτα υπόγεια γίνεται με τθν μζκοδο των ανεςτραμμζνων βακμίδων και τθν κατακριμνιςθ
οροφισ. Για τθν όρυξθ των φουρνζλων χρθςιμοποιοφνται θλεκτρικά τρυπάνια.
Το μετάλλευμα από τα μζτωπα μεταφζρεται με αλυςωτοφσ μεταφορείσ ςε
κεκλιμζνουσ οχετοφσ (καμινζτα). Από το λοφκι του καμινζτου ο λιγνίτθσ
φορτϊνεται ςε βαγόνια ςτισ κεντρικζσ ςτοζσ μεταφοράσ, που ςφρονται από θλεκτράμαξεσ προσ το πθγάδι
ανζλκυςθσ. Στον κλωβό ανά δφο τα βαγόνια ανεβαίνουν ςτθν επιφάνεια. Στθν επιφάνεια ο λιγνίτθσ
μεταφορτϊνεται ςε μεγάλα βαγόνια και οι ςυρμοί τον μεταφζρουν ςτα 8 χιλμ ςτθν μονάδα κακαριςμοφ.

Παραςτατικό των φάςεων μεταφοράσ
από το μζτωπο ςτο τρζνο επιφανείασ
Περιγραφι λιγνιτωρυχείου- (Λεφκωμα ΔΕΘ για τα 60 χρόνια 1950-2010) και ςχζδιο Γιϊργου
Κατςαμάγκου, Μθχανικοφ Μεταλλειολόγου
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28.Εργαηόμενοι ςτο λιγνιτωρυχείο που ζχαςαν τθ ηωι τουσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ
τουσ από το 1953-1985 (Αρχείο Γ.Κατςαμάγκου)-
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PIRAEUS
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CHRISTOS
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IVERNIA

26/4/1914

PATRAS

ANAGNOSTOU

ELIVS

ALIVERIOU

35
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10/5/1915
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ANDONIOU

NICOLAOS

ST.LOUKAS

29
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22/10/1920
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ANDREO ,,,,,,,,

NICHOLAOS
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28

COLUMBIA

22/10/1910

PATRA

ANDREON

ALEXANDROS
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ATHINAI

17/4/1911

PIRAEUS

ANDREON

CATINA

OLIVERION

21

ATHINAI

17/4/1911

PIRAEUS

ANDREON

EVANGELOS

OLIVERION

28

ATHINAI

17/4/1911

PIRAEUS

ANGELETOS

COSTANTINOS

ALIVERION

17

PATRIS

5/10/1913

PIRAEUS

ANGELETOS

KUSTANTUROS

ALIVERIA

17

IVERNIA

17/10/1913

TRIESTE
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DIMITRIOS
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38
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24/4/1914
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ANGELETOS

GEORGES

ALIVERION

42
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GHEORGIOS
LUCAS

ALIVERION
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16
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V.CONSTANTINOS
ATHINAI

23/4/1916
24/1/1910

PIRAEUS
PIRAEUS

ANTONION

CHARALABOS

ALIVERI

19

ARGENTINA

10/7/1912

PATRAS

ANTONION

DEMETRIOS

LATA

26

CARPATHIA

22/3/1914

PATRAS

ANTONION

VELISSARIOS

AGIOS LUCAS

32

THEMISTOKLES

28/3/1914

PIRAEUS

ANTONION

GEORGIOS

ALIVERION

43

PATRIS

18/8/1916

PIRAEUS

ANTONIOU

MODISTOS

ALIVERIOU

24

OCEANIA

24/11/1909

PATRA

ANTONIOU

LUCAS

AGIOS LUCAS

34

THEMISTOKLES

28/3/1914

PIRAEUS

ANTONIOU

STILIANOS

LOUKAS

37

V.CONSTANTINOS

14/6/1916

PIRAEUS

APOSTOLAN

NICOLAOS

ALIVERION

32

THEMISTOKLES

24/2/1912

PIRAEUS

APOSTOLOY

DIMITRIOS

ALIVERION

30

KING ALEJANDER

11/8/1924

PIRAEUS

ARGYRIS

HARALABOS

AGIS JOANNIS

26

COLUMBIA

18/8/1910

PATRA

ARVANITIS

VASSILIOS

AGIOS LOUKAS

41

MART. WASHINGTON

13/3/1911

PATRAS

ARVANITIS

STELIOS

ALIVERI

30

MART. WASHINGTON

13/8/1912

PATRAS

ARVANITIS

STAVROS

AGIOS LUCAS

15

THEMISTOKLES

28/3/1914

PIRAEUS

ARVANITIS

DIMITRIOS

AGIOS LUKAS

28

THEMISTOKLES

23/8/1915

PIRAEUS

ARVANITIS

DEMETRE

ALIVERI

34

MEGALI HELLAS

22/6/1920

PIRAEUS

29.Σμιμα κατάςταςθσ μεταναςτϊν από το Αλιβζρι και τα γφρω χωριά με αλφαβθτικι ςειρά
όπωσ καταχωρικθκαν ςτα αρχεία του Ellis Island 1910-1924
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30.Θ απεργία του 1933 ςτο λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου,ποίθμα για τθν απεργία του ϋ33 από τον
λαϊκό ποιθτι Νικόλαο Αντωνίου
Θ βίαιθ καταςτολι τθσ απεργίασ απαςχολεί όχι μόνο τον τφπο αλλά και τουσ ευαίςκθτουσ
ανϊνυμουσ ςτιχοπλόκουσ που εκφράηουν ποιθτικά τθν οργι και τθν ςυγκίνθςθ τουσ για το
γεγονόσ .Εντφπωςθ προκαλεί θ ποιθτικι αφιγθςθ των πεπραγμζνων που αποτυπϊνουν
ρεαλιςτικά τθν πραγματικότθτα , θ ονομαςτικι αναφορά ςε πρόςωπα που πρωταγωνίςτθςαν
ςτο γεγονόσ και οι ομοιοκατάλθκτοι ςτίχοι. Το Ροίθμα για τθν απεργία του ϋ33 από τον λαϊκό
ποιθτι Νικόλαο Αντωνίου αιςκθτοποιεί το γεγονόσ ωσ εξισ:
Βάρκασ Γρυπάρθσ και Ρυλάσ ζγιναν ςυμμορία
και ςτείλαν χωροφφλακεσ ζξω απ' τθν εργαςία.
Εργάτεσ αποφάςιςαν όλοι ςυγκεντρωμζνοι
να πάνε να ηθτιςουνε τα χριματα οι καθμζνοι.
Και πιραν τισ γυναίκεσ τουσ και τα φτωχά παιδιά
τουσ, ίςωσ τουσ ελυπόντουςαν να πάρουν τα λεφτά
τουσ. Μα μόλισ ιρκαν οι φτωχοί ςε ηϊνθ
ματωμζνθ ιταν χωροφφλακεσ
όλοι ακροβολιςμζνοι
Ο Υπομοίραρχοσ Ρφλοσ ΑΛΤ : δφο φορζσ φωνάηει
κι αμζςωσ το περίςτροφο από τθ κικθ βγάηει.
Τότε οι τίμιοι αυτοί εργάτεσ τυραγνιςμζνοι
εςικωςαν τα χζρια τουσ απάνω οι καθμζνοι
Και λζγουνε εισ τον Ρυλό πάμε για τα λεφτά μασ
τζςςερισ μινεσ μασ χρωςτάν πεινάνε τα παιδιά μασ.
Τότε ο Υπομοίραρχοσ με λφςςα τουσ φωνάηει
όλουσ τουσ χωροφφλακεσ και πυρ τουσ διατάηει
Και βγάηει το πιςτόλι του τρία φυςίγγια ρίχνει
και τότε οι χωροφφλακεσ αρχίςανε και κείνοι.
Ρζφτει θ πρϊτθ μπαταριά δζκα κορμιά ςφαδάηουν
και με καθμό ςτα χείλθ τουσ κακοφργουσ τουσ φωνάηουν.
Ο αςτυνόμοσ Αλατηάσ του Αλιβερίου φκάνει,
ερχότανε κρυφά - κρυφά ςτθσ Βρφςθσ το ρουμάνι.
Αφοφ λοιπόν πλθςίαςε, πίςω και αυτόσ τουσ λζγει
άδειαςε το πιςτόλι του, ςθκϊνεται και φεφγει.
Ζςωςαν τα φυςίγγια τουσ οι χωροφφλακεσ
και με τον υποκόπανο αρχίηουν να κτυποφνε.
Τότε ακοφςτει μια φωνι από μαραμζνο ςτόμα.
Κακοφργοι δεν χορτάςατε παρά χτυπάτε ακόμα,
Κι άλλθ φωνι ακοφςτθκε με πόνο με λαχτάρα,
ιτουνε ζνασ νεαρόσ που τον λεν Μπαχάρα.
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Αυτόσ τουσ λζγει, φφγετε κ' εμείσ αν κα ςωκοφμε
εςάσ και αυτοφσ τουσ αίτιουσ κα τουσ εκδικθκοφμε.
Ζγινε μάχθ κλιβερι, μάχθ φαρμακωμζνθ
ποτζ δεν το περίμεναν οι εργάτεσ οι καθμζνοι.
Καμπάνα του Αγίου Λουκά βαροφςε πενκιςμζνα
γιατί είκοςι εργάτεσ τθσ είχαν πνιγεί ςτο αίμα.
Ο ποιθτισ ο Πμθροσ απ' τθν οδό Σταδίου.
Το όνομα του λζγεται, Νικόλαοσ Β. Αντωνίου

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3
ΣΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΛΙΓΝΙΣΩΡΤΧΟΤ
ΑΑγκοφςα: Μονοξείδιο του άνκρακα
Άνκρακασ: Ορυκτό που το χρθςιμοποιοφν για καφςθ
Ανκράκευςθ: Το φόρτωμα του άνκρακα
Αντλθτισ: Αντλεί νερό απ’ τισ ςιραγγεσ
ΒΒάρδα φουρνζλο: Ρροειδοποίθςθ πριν τθν ζκρθξθ
Βαροφλκα: Αςανςζρ
Βίρα: <<Σικωςε>>, το βίτηι
Βιτηζρθσ: Χειριςτισ βαροφλκου
Βουλιαμζτο: Κοφφωμα ςτθν εξόρυξθ του λιγνίτθ
ΓΓάμπεσ: Χοντρά ξφλα
ΔΔυναμίτθσ: Είδοσ εκρθκτικισ φλθσ
ΕΕκτροχίαςθ: Θ ζξοδοσ του βαγονιοφ από τισ ράγεσ
Επικεφαλισ: Υπεφκυνοσ για το τι γίνεται ςτισ ςτοζσ
Επιςτάτθσ: Ανϊτεροσ του επικεφαλισ
Επόπτθσ: Υπεφκυνοσ του ζργου
Εργάτεσ(Μπαηαδόροι): Εργάτεσ οι οποίοι μάηευαν το λιγνίτθ
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Εργοδθγόσ: Υπεφκυνοσ βάρδιασ
ΗΗλεκτράμαξα: Άμαξα των υπογείων θ οποία δουλεφει με ρεφμα
Ηλεκτρικά καψοφλια: Καψοφλια με ρεφμα
Ηλεκτρολόγοι: Υπεφκυνοι για τον θλεκτριςμό
ΘΘερμαςτισ: Βοθκόσ μθχανοδθγοφ
ΚΚακαριςτιριο: Χϊροσ ςτον οποίο κακαριηόταν το κάρβουνο
Καμινζτο: Υπόγεια ςτοά με μεγάλθ κλίςθ
Κλωβόσ: Ανελκυςτιρασ εργατϊν
Κοτςαδόροι: Άνκρωποι οι οποίοι ζνωναν τα βαγόνια
ΛΛιγνίτθσ: Είδοσ ορυκτοφ
Λιγνιτωρυχείο: Χϊροσ εξόρυξθσ του λιγνίτθ
Λογκαρίνεσ: Χοντρά ςτρογγυλά ξφλα
ΜΜάινα: <<Λάςκαρε>>,το βίτηι
Μεςίνι: Ειδικό τρυπάνι
Μζτωπο: Σθμείο εξόρυξθσ
Μθχανικόσ υπεφκυνοσ: Υπεφκυνοσ μθχανικόσ
Μθχανοδθγόσ: Οδθγόσ τθσ μθχανισ
Μθχανοτεχνίτεσ: Τεχνίτεσ των μθχανϊν
Μιναδόροι: Χειριςτισ τρυπανιοφ
Μίτςα: Φιτίλι
ιραγγα: Στοά
ιδεροδρομίτεσ: Συντθρθτζσ των γραμμϊν του τρζνου
ΣΣεχνικόσ αποκθκάριου: Υπεφκυνοσ αποκικθσ
Σροχοπεδθτισ (Καποτρζνοσ): Βοθκόσ ςτθ λειτουργία των μθχανϊν
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ΤΤποςτθρικτζσ (μποςκαδόροι): Εργάτεσ οι οποίοι ςτιριηαν τισ ςτοζσ
ΦΦυρζσ. Στοά με μικρι κλίςθ.
Ρθγι http://dim-ag-ioann.eyv.sch.gr/lignitis%20fos.htm.
Λιγνίτθσ- Φωσ, Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, Το περιβαλλοντικό-πολιτιςτικό πρόγραμμα
πραγματοποιικθκε κατά το ςχολικό ζτοσ 2003-04 από το Δθμοτικό ςχολείο του Αγίου Ιωάννθ με τθ
ςυμμετοχι μακθτϊν και τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ, αποτελοφμενθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ:
Αποςτόλου Αικατερίνθ, Αρβανίτθ Τάςο, Αςθμάκου Ευαγγελία ,Γλάρο Αντϊνθ, και Μουςαφίρθ
Κυριακι.Το λεξικό ςυντάχκθκε με βάςθ τθν προφορικι αφιγθςθ λιγνιτωρφχων.
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ΑΡΥΔΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ
Ιςτορικό αρχείο Εκνικισ Σράπεηασ
-Καταςτατικό τθσ εν Ακιναισ Ανωνφμου Εταιρείασ Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου1920
- ΖκκεςθΡεπραγμζνων-Απολογιςμοφ-Λςολογιςμοφ1924,1925,1929,1930
Aνκρακωρυχείων Αλιβερίου
-Σθμειϊματα αξιολόγθςθσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για τθν Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου
- Δελτίο πλθροφοριϊν για τα Ανκρακωρυχεία Αλιβερίου ςτισ 17/8/1942
- Δελτίο Ρλθροφοριϊν,Γενικισ Συνζλευςθσ Μετόχων Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου
3-4-1934
-Δελτίο πλθροφοριϊν των πεπραγμζνων του λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου 28-12-1943
-Δελτίο πλθροφοριϊν των πεπραγμζνων του λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου 28-3-1945
-Αίτθςθ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου ςτθν Εκνικι Τράπεηα Ελλάδοσ
-Ζγγραφο τθσ ςυνεδρίαςθσ( υπ αρικμ. 191) του Δ.Σ τθσ εταιρείασ
«Λιγνιτωρυχεία Αμφνταιου Δ.Κ Διαμαντόπουλοσ Α.Ε» που ςυνεδριάηει ςτθν Ακινα
ςτισ 31 Μαΐου 1945.
-Ζγγραφο τθσ 20θσ Μαρτίου του 1948 «Υπθρεςία Ειδικϊν Χορθγιςεων»
για τα λιγνιτωρυχεία Καλογρζηασ και Ν.Θρακλείου
Ιςτορικό αρχείο ΔΕΗ
-Αρχείο Καρατηά,ζκκεςθ «επί τθσ πορείασ των γενικϊν ςυνκθκϊν εκμεταλλεφςεωσ των
Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου 1946-49»
-Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου 20 Οκτωβρίου 1950 τθσ επιτροπισ
του Υπουργείου Συντονιςμοφ
-Υπόμνθμα Μαράκθ Εμπειρίκου προσ το Υπουργείο Συντονιςμοφ 24 Οκτωβρίου 1950
-Επιςτολι προσ ΔΕΘ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων 28 Αυγοφςτου 1951
-Επιςτολι προσ ΔΕΘ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων 8 Οκτωβρίου 1951
-Επιςτολι προσ Μαράκθ Εμπειρίκο του Δ.Σ τθσ Α.Ε Ανκρακωρυχείων Αλιβερίου,
12 Οκτωβρίου 1951
-Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου 1951-52
- Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου 1954-1957
-Οικονομικά πεπραγμζνα και απολογιςμοί 1955,ΔΕΘ
-Απολογιςτικι ζκκεςθ 1964
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-Απολογιςμόσ τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ 1954-1964
-Ρεπραγμζνα δεκαετίασ 1954-1964 και 1965, 1966
- Εγκφκλιοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ΔΕΘ με αρικμ.219 προσ το προςωπικό του
λιγνιτωρυχείου,
-Οικονομικόσ απολογιςμόσ , 1952.Ραρουςιαςκείςαι δυςχζρειαι εισ τθν εκτζλεςιν του
προγράμματοσ.
-Συνζντευξθ Ν.Οικονομόπουλου, διευκυντι λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου ςε
βιομθχανικοφσ αρχαιολόγουσ
-Αρχείο Α.Καρατηά,, ζγγραφο 1963/8-10-1951
- Αρχείο Α.Καρατηά, Συνοπτικι ζκκεςθ πεπραγμζνων ζτουσ 1963
-Ζκκεςθ πεπραγμζνων ζτουσ 1964
- Αρχείο Ρροφορικϊν μαρτυριϊν ΔΕΘ
-Εγκφκλιοσ ΔΕΘ για τθν κοινοποίθςθ του νόμου 551/14 Λανουαρίου 1915,
για τθν εργατικι και κοινωνικι νομοκεςία.
Ιςτορικό αρχείο Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου
-Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου 1-11-1951 από τθ ΔΕΘ
-Διάλεξθ του Α.Τ Μομφεράτου, προϊςταμζνου Τμιματοσ Ρρόλθψθσ ατυχθμάτων
ΔΕΘ

ςτισ 7.5. 1957 ςτθν αίκουςα του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδασ.

-Ενθμερωτικό δελτίο προσ ΔΕΘ το 1968 του Υπουργοφ Εργαςίασ Βογιατηι.
-Στατιςτικοί πίνακεσ 1954-1959 τμιμα πρόλθψθσ και ζκκεςθσ ατυχθμάτων ΔΕΘ
-Ζκκεςθ Καρατηά, Ατυχιματα 11 Λουλίου 1956
-Στατιςτικζσ ατυχθμάτων 1957
- Στατιςτικζσ ατυχθμάτων 1960
-Συγκριτικόσ πίνακασ ατυχθμάτων προςωπικοφ 1960
- Ζκκεςθ Α.Καρατηά για τα ατυχιματα του τριμινου Λουλίου-Αυγοφςτου-Σεπτεμβρίου
1962
- Στατιςτικζσ ατυχθμάτων 1968
- Εκκζςεισ ατυχθμάτων 1957-1968
-Συννθμζνο ςτθν ζκκεςθ ςκαρίφθμα ατυχιματοσ 1957.
- Ζκκεςθ Καρατηά για το Ατφχθμα ςτισ 10 Αυγοφςτου 1957
-Ζκκεςθ Μθχανικϊν Ρορτοκάλθ και Δογάνθ για το ατφχθμα ςτισ 16 Νοεμβρίου 1957
-Ζκκεςθ Μθχανικοφ Ν.Ρορτοκάλθ για το ατφχθμα ςτισ 22 Μαρτίου 1961.
- Ζκκεςθ από τουσ Δ.Βουδιμο Διπλ. μθχανικό μεταλλείων, προϊςτάμενο του τομζα
Αςφαλείασ Εκμεταλλεφςεωσ, τον .Νταιφά Διπλ. μθχανικό μεταλλείων, προϊςτάμενο του
τομζα παραγωγισ και τον Κ.Ραπαδόπουλο Διπλ. Ρολιτικό μθχανικό, προϊςτάμενο
τμιματοσ καταςκευϊν που ςυνοδεφεται από πολυςζλιδθ ζρευνα-ανάκριςθ των
εμπλεκομζνων λιγνιτωρφχων ςτο ατφχθμα ςτισ 25/6/1968
-Επείγον τθλεγράφθμα του Λ.Ν.Οικονομόπουλου για κανατθφόρο ατφχθμα
ςτο λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου ςτισ 10/12/1968.
-Ανακοίνωςθ τθσ ΔΕΘ για κανατθφόρο ατφχθμα ςτο Υπουργείο Βιομθχανίασ
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Επικεϊρθςθ Μεταλλείων Α Ρεριφζρειασ ςτισ 10/12/1968
-Ζκκεςθ Ζνωςθσ Εργατοτεχνιτϊν και υπαλλιλων λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου 1965
- Ρρόςκλθςισ για νζεσ κζςεισ εργαςίασ 29 Απριλίου 1961.
-Εγκφκλιοσ διεφκυνςεωσ για τθν απεργία 20 Λουνίου 1962
Ζντυπα- Βιβλία εκδόςεισ ΔΕΗ
-Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, ΔΕΘ, Λιγνιτικι εκμετάλλευςισ, Ακινα 1955
-Το βιβλίο του λιγνιτωρφχου, ΔΕΘ 1957
-Ελαιογραφίεσ και ςχζδια Δθμιτρθ Μεγαλίδθ, Ακινα 1960,
- Εξορφςςοντασ το φωσ...μνιμεσ και εικόνεσ από λιγνίτθ, Λεφκωμα 60 χρόνια ενζργεια
για τθν Ελλάδα, 1950-2010
-Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ Τομζασ Αρχείων,Αλιβζρι, Καταγραφι Βιομθχανικισ
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, Ζκκεςθ Ρρόόδου εργου, Λοφνιοσ 2004, Καταγραφι
Λςτορικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου,
Μαρία Μαυροειδι ςελ.23-33.
-Φωτογραφικό αρχείο ΔΕΘ
Σοπικά αρχεία περιοχισ Αλιβερίου
- Αρχείο Υποκθκοφυλακείου Αλιβερίου
- Αρχείο Α Δθμοτικοφ ςχολείου,Γενικόσ Ζλεγχοσ του Εν Αλιβερίω διταξίου δθμοςχολείου
Αλιβερίου των ετϊν 1900-1901, 1901-1902 και 1902-1903,Εν Ακιναισ, εκ του τυπογραφείου
των βιβλιεμπορικϊν καταςτθμάτων, Αποςτολοποφλου.
-Δθινγηθφο θαηάινγνο ηνπ Γήκνπ Σακπλαίσλ ηεο επαξρίαο Καξπζηίαο ηνπ Ννκνχ Δπβνίαο,
θαηαξηηζζείο θαηά ηελ ελ έηεη 1906 γελνκέλελ αλαζεψξεζηλ απηνχ, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ
θαηαζηεκάησλ Γεκεηξίνπ Υξ.Πεξγάκαιε, ελ Υαιθίδη 1907 .
-Αρχείο Διμου Κφμθσ-Αλιβερίου Λθξιαρχικζσ απογραφζσ των ετϊν 1930,1940,1950,
-Αρχείο 1ου ΓΕΛ Αλιβερίου,Μακθτολόγιο εξατάξιου Γυμναςίου Αλιβερίου 1964, 1965,
1966 και Μακθτολόγιο Εξατάξιου Γυμναςίου Αλιβερίου, ζτουσ 1969
-Αρχείο Γιϊργου Κατςαμάγκου και ανζκδοτθ εργαςία με τίτλο “Θ Μεταλλευτικι ιςτορία
τθσ
Εφβοιασ”
-Φωτογραφικό αρχείο Κάραλθ

Εφθμερίδεσ-Περιοδικά
-Δσζθφξνο-Υαιθίδα,24 Ννεκβξίνπ ηνπ 1929 ζην πεξηνδηθφ “ Σν Ρφπηξν,” Σεχρνο 9νλ,
Απισλάξη, Πάζρα ηνπ 2003,
-«Δχξηπνο» ζην θχιιν ηεο 12εο Απγνχζηνπ 1933

269

-«Εφβοια»
-«Θ ΡΑΛΘ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ» Σάββατο 12 Αυγοφςτου 1933 χρόνοσ γ αρικμ φφλλου 313με τίτλο
« ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΛΟ ΤΟΥ ΑΛΛΒΕΛΟΥ»
-Αρκρο του γιατροφ Μπόνου, 6-12-1933 ςε τοπικι εφθμερίδα
- Ρεριοδικό όπτρο, τεφχοσ44 ,Μαρτυρία Αντιπροζδρου Ταμείου Μεταλλευτϊν 1947
-Ρεριοδικό όπτρο, τεφχοσ 44, Μιχάλθ Ροντίκθ, Σφντομο ιςτορικό τθσ εξόρυξθσ
λιγνίτθ ςτθν περιοχι τθσ Κφμθσ,
-Εφθμερίδα Βιμα τθσ 14.12.1958, ΚΚΕ 8ο Συνζδριο, Κ.Κολιγιάννθσ, ζκκεςθ τθσ ΚΕ του
ΚΚΕ 1961.
- Αντί, τεφχθ 24,26-27, Αφγουςτοσ -Σεπτζμβριοσ 1975.Θ ςυηιτθςθ για τθν κρίςθ εξουςίασ
ςτθν Ελλάδα πραγματοποιικθκε το καλοκαίρι του 1975 και πιραν μζροσ οι Γ.Βζλτςοσ,
Κ.Βεργόπουλοσ, Γ,Νοταράσ,Ν.Ρουλαντηάσ, Α.Στάγκοσ και Κ.Τςουκαλάσ.
-Εφθμερίδα Ελευκεροτυπία, 21/2/2010 φορείσ του Λοφ: Τάςοσ Κωςτόπουλοσ Δθμιτρθσ
Τρίμθσ, Άντα Ψαρρά, Δθμιτρθσ Ψαρράσ ( Εκκεςθ τθσ OMGUS, “Ermittlungen gegen
die Deutsche Bank”)
-Ρεριοδικό Αδοφλωτθ Μάνθ,τεφχοσ 14, Λανουάριοσ-Μάρτιοσ 2013.
-Ρεριοδικό, ΤΟ ΔΕΝΤΟ, ζκδοςθ Λόγου και Τζχνθσ, Ακινα Λοφλιοσ 2000, τεφχοσ 110
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ
-Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, Βαςιλικό διάταγμα 232/27/10 1901
-Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ΟΡ 283
-Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του Βαςιλείου τθσ Ελλάδοσ, αρ.φφλλου 270,
απόφαςθ αρικμόσ 24 Νοεμβρίου 1950
-Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του Βαςιλείου τθσ Ελλάδοσ, αρ.φφλλου 138,
απόφαςθ αρικμόσ 53450, 23 Λουλίου 1951
-Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του Βαςιλείου τθσ Ελλάδοσ,, αρικμόσ φφλλου 121,
12 Νοεμβρίου 1953
-Νόμοσ 4229/1929<< Ρερί των μζτρων αςφαλείασ του κοινωνικοφ
κακεςτϊτοσ και προςταςίασ των ελευκεριϊν των πολιτϊν>>, το λεγόμενο “Λδιϊνυμο”
-Nόμοσ 551/1915«Ρερί ευκφνθσ προσ αποηθμίωςιν των εξ ατυχιματοσ
πακόντων εν τθ εργαςία εργατϊν ‘θ υπαλλιλων»
ΕΛΣΑΣ
-Ρλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ κατά τθν απογραφι του 1940,ΕΛΣΤΑΤ
-Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδασ, Απογραφι 7/4/1951,Ρραγματικόσ πλθκυςμόσ κατά
νόμουσ, επαρχίασ, διμουσ, κοινότθτεσ, πόλεισ και χωριά
ΜΑΡΣΤΡΙΕ- ΒΙΒΛΙΑ
-Κανάςθσ Τηάνου, Θ Νότια Εφβοια ςτθν Κατοχι, Ραςςά Κφμθσ
-Κωςτα Σαπουντηι (Μπετόβεν) , Άταφοι και λθςμονθμζνοι ςτθν Εφβοια
-Ρροφορικι Μαρτυρία Γιάννθ ιγα, λιγνιτωρφχου ςτο Αλιβζρι.
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Διαδίκτυο
-http://www.mikrovalto.gr.Θ Ελλθνικι Μεταλλευτικι Λςτορία,το ςφγχρονο Ελλθνικό κράτοσ
20οσ-21οσ αιϊνασ (αναδθμοςίευςθ από τθν ζκδοςθ “Ο ελλθνικόσ Ορυκτόσ πλοφτοσ” του
ΣΜΕ).Απόδοςθ από τον Γ.Συντουκά,μθχανικό μεταλλείων, μεταλλουργό
-https://theodosiou.wordpress.com/Νίκου Κεοδοςίου , ΡΕΛΣΤΕΛ, “Το χρονικό του
Κάρβουνου” (Τα Λιγνιτωρυχεία Ρεριςτερίου 1933-1956)
-http://www.enet.gr/άρκρο τθσ Μαρίασ Μαυροειδι, βιομθχανικισ αρχαιολόγου,"Ο
εξθλεκτριςμόσ τθσ χϊρασ-ενζργεια, Διαςϊηοντασ τθ μνιμθ μιασ δθμόςιασ εταιρείασ" 28
Απριλίου 2013
-http://diasporic.org/2010/11/alekos-aggelidis/ Αναφορά τθσ επιτροπισ επικεϊρθςθσ
ςτθν Αγγλία του 1842-3. Αλζκοσ Ν. Αγγελίδθσ
-http://halastor.blogspot.gr/2014/10/rage-against-machine.html,θ προλεταριακι ανταρςία
ςτθ βιομθχανικι επανάςταςθ.
-www.oryktosploutos.net.Ρζτροσ Τηαφζρθσ, δρ. Μεταλλείων και Ρροϊςτάμενοσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν ΥΡΕΚΑ.
-http://dim-ag-ioann.eyv.sch.gr/lignitis%20fos.htm.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL106/282/2015,6863/LeinWeissensteiner,
Zeitbilder. Geschichte und Sozialkunde 7 *=Εικόνεσ Εποχϊν. Λςτορία και Κοινωνιολογία 7+,
Βιζννθ 1988.
-http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=2010-08-04&s=planhthsgh.Επιμζλεια:ΚατερίναΤηαβάρα javara@enet.gr“Θ παιδικι δουλεία ςτθ βάςθ τθσ Βιομθχανικισ
Επανάςταςθσ”
-www.ellisisland.org,Αρχεία Ellis island, μετανάςτεσ από το Αλιβζρι ςτισ ΘΡΑ

ΕΛΙΑ
-Αρχείο Κουτςουμάρθ, φακ.46, μπλόκο Καλογρζηασ
Λογοτεχνικζσ μαρτυρίεσ
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-Νικόλαοσ Αντωνίου, λαϊκόσ ποιθτισ, ποίθμα για τθν απεργία του 1933
-Αντϊνθ Σαμαράκθσ, διιγθμα θ “Μάνα” για τουσ λιγνιτωρφχουσ Καλογρζηασ
-Αηζρχινπ, Πέξζεο,ζηίρνο 238,εθδφζεηο Πάππξνο
-Ε.Ηολά,Germinal, εκδόςεισ Ηαχαρόπουλοσ.

