
2. Τα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος 

 
Ελλάδα 

  Εργατικό κίνηµα     Αγροτικό πρόβληµα 
    ↓        ↓ 

Αιτία:          Ιστορικές ιδιοµορφίες της ελληνικής ανάπτυξης 
           ↓ 

Αποτέλεσµα:       Διαφορές στα δύο ζητήµατα σε σχέση µε άλλες χώρες 

 

Θέση εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 

20ου αι. 

1. Συναντούµε σοσιαλιστικές οµάδες και εργατικές οµαδοποιήσεις. 

2. Η επιρροή τους στην ελληνική κοινωνία ήταν ιδιαίτερα µικρή σε σύγκριση 

µε την επιρροή αντίστοιχων κινηµάτων στις χώρες της Δ. Ευρώπης, αλλά και 

των Βαλκανίων (Βουλγαρία). 

Αιτίες: 

Α)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Β)……………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Γ)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*εξαίρεση:……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ)……………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Επεξήγηση τελευταίας αιτίας: Οι εργάτες δεν ένιωθαν κάποια ανάγκη να 

ανήκουν σε µια συγκεκριµένη αριστερή, εργατική ιδεολογία, αφού υπήρχε ήδη 

µια ιδεολογία που µπορούσε να καλύψει όλους τους Έλληνες-η Μεγάλη Ιδέα. 

Η τυφλή σχεδόν πίστη πολλών ότι αν εκπληρωνόταν το «πεπρωµένο» του 

έθνους, τότε αυτόµατα θα θεραπεύονταν και όλα τα προβλήµατα των 

επιµέρους κοινωνικών οµάδων ή και των ατόµων ακόµη, αποπροσανατόλιζε 

τους Έλληνες εργάτες. Έτσι, οι τελευταίοι δεν µπορούσαν εύκολα να 

αντιληφθούν ότι τα συµφέροντά τους έρχονταν σε πλήρη αντίθεση µε εκείνα 

των αφεντικών τους και της αστικής τάξης και ότι ακόµα κι αν η Ελλάδα 

εκπλήρωνε τους στόχους της Μεγάλης Ιδέας, η δική τους θέση δεν θα 

άλλαζε ιδιαίτερα: θα παρέµεναν εργάτες των οποίων τα δικαιώµατα θα 

βρίσκονταν υπό διαρκή αµφισβήτηση. 

 

 

Σταδιακή αλλαγή κατάστασης µετά τους Βαλκανικούς πολέµους (1912-1913). 

Σηµεία-σταθµοί στην ωρίµανση του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα τον 

20ο αι. 

Σχόλιο [m1]: Εργατικό κίνηµα 

ονοµάζεται η σταδιακή συνειδητοποίηση 

των εργατών ότι ανήκουν σε µια 

χωριστή κοινωνική τάξη, την εργατική, 

που έχει τα δικά της συµφέροντα και η 

προοδευτική τους οργάνωση, 

συνδικαλιστική και πολιτική, µε στόχο 

την υπεράσπισή τους. 

Σχόλιο [m2]: Η πίστη ότι η Ελλάδα 

είχε ένα συγκεκριµένο «ιστορικό 

πεπρωµένο»: προοριζόταν να περιλάβει 

ξανά στους κόλπους της όλα τα εδάφη 

των Βαλκανίων και της Μ. Ασίας όπου 

κατοικούσαν ακόµη Έλληνες και ανήκαν 

κάποτε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Για πρώτη φορά εκφράστηκε ως 

πολιτική άποψη στην ελληνική βουλή 

από τον πρωθυπουργό Ι. Κωλέττη το 

1844. 



1. Ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης (1912), µιας πόλης µε σηµαντική 

βιοµηχανία, µε κοσµοπολίτικο χαρακτήρα και άρα: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ρόλος πολυεθνικής εργατικής οργάνωσης της Θεσσαλονίκης 

(Φεντερασιόν). 

3. Πιέσεις και αλλαγές δεδοµένων στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια 

του Α΄ Π.Π. 

4. Εµπλοκή της Ελλάδας σε διεθνείς υποθέσεις. 

5. Ρωσική Επανάσταση. 

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η Ρωσική Επανάσταση επηρέασε την οργάνωση 

του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 

 

Άσκηση: 

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις να επισηµάνετε ποιες ιδιοµορφίες της 

ανάπτυξης του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα αναιρέθηκαν τον 20ο αι. Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Συνέπειες: 

 Ωρίµανση εργατικού κινήµατος→Ίδρυση ΓΣΕΕ→Ίδρυση πολιτικού 

κόµµατος εργατών (ΣΕΚΕ)→εξέλιξή του στο Κοµµουνιστικό κόµµα Ελλάδος. 
 

Σχόλιο [m3]: Ή αλλιώς Οκτωβριανή 

Επανάσταση: η εξέγερση των Ρώσων το 

1917 ενάντια στο καταπιεστικό 

καθεστώς του Τσάρου, στην οποία 

σηµαντικό ρόλο έπαιζαν στοιχεία 

αριστερών πεποιθήσεων. Ακολούθησαν 

τέσσερα χρόνια εµφυλίου πολέµου που 

έληξε το 1921 µε την τελική 

επικράτηση των «µπολσεβίκων» (δηλ. 

των κοµµουνιστών). 


