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Πώς γεννήθηκε η σύγχρονη εργατούπολη του Λαυρίου 

Το 1864 αξιοποιούνται ξανά τα αρχαία ορυχεία αργύρου, για την 
εκμετάλλευση μολύβδου. Το 1869 οι κάτοικοι του Λαυρίου είναι 3.000, εκ 
των οποίων οι 1.500 ανήκουν στην εργατική τάξη. Το 1900 φτάνουν τους 
10.864, εκ των οποίων οι 9.000 (!) είναι εργαζόμενοι. Η συγκέντρωση του 
πληθυσμού προκύπτει από την εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση. 
Ειδικευμένοι εργάτες από Ιταλία και Γαλλία έρχονται στα μεταλλεία του 
Λαυρίου, μαζί με Ελληνες αγρότες και μικροκαλλιεργητές που γίνονται 
ανειδίκευτοι προλετάριοι με όνειρο να ξαναγυρίσουν στη γη τους. 

[…] Τι συμβαίνει, όμως, στα ορυχεία του Λαυρίου; Οι συνθήκες, που 
επικρατούν, μπορούν να συγκριθούν μόνο με τους σκλάβους των αρχαίων 
δουλοκτητικών κοινωνιών. Ο χρόνος εργασίας φτάνει τις 12 ώρες, με 
νυχτερινή εργασία στις καμίνους και φτωχή διατροφή. Η βαριά δουλειά 
προκαλεί θανατηφόρα ατυχήματα και μολυβδίαση, η οποία θερίζει. Το 
1896, ο μέσος όρος ζωής στα ορυχεία φτάνει τα 21,5 χρόνια και το 1906 τα 
18,5 χρόνια. 

[…] Το 1896, στην Καμάριζα, πραγματοποιείται γενικευμένη εξέγερση 
των εργατών στα ορυχεία. Ειδικά αυτή η απεργία αποτέλεσε σταθμό 

στην Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Θύματα υπήρχαν 
τόσο απ' τους απεργούς εργάτες, όσο και απ' τους φύλακες της Γαλλικής 
Εταιρείας του Λαυρίου. Οι φύλακες σκότωσαν τους εργάτες Καραφλιά 
και Βασιλακόπουλο, με αποτέλεσμα οι οργισμένοι και αγανακτισμένοι 
εργάτες, μπρος στη θέα των σκοτωμένων συναδέλφων τους, να ορμήξουν 
στα γραφεία της Εταιρείας, να βάλουν φωτιά, με αποτέλεσμα να 
εξοντωθούν όλοι οι φύλακες, πλην ενός. Συνολικά είχαν σκοτωθεί 
τέσσερις απεργοί. Ο δε Σερπιέρι φυγαδεύτηκε και σώθηκε, κυριολεκτικά, 
την τελευταία στιγμή, μεταμφιεσμένος. 

[…] Η μεγάλη αυτή απεργία διήρκεσε 18 μέρες. Τα κύρια αιτήματα των 
εργατών το 1896, στα μεταλλωρυχεία της Καμάριζας - ιδιοκτησίας της 
Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων - ήταν η κατάργηση των εργολάβων ως 
ενδιάμεσων μισθωτών, η πληρωμή των εργατών κατ' ευθείαν απ' την 
εταιρεία, η αύξηση του μεροκάματου σε 3,5 δραχμές (ήταν 2,5), η 
δημιουργία νοσοκομείου ή φαρμακείου στην Καμάριζα και η διάθεση 
σούστας στους εργάτες για τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο 
του Θορικού, καθώς μεταφερόμενοι με το κάρο πέθαιναν στη διαδρομή. 
Εκτός απ' τα παραπάνω, οι εργάτες ζητούσαν απ' την εταιρεία να μένουν 
σε σπίτια, διότι μέχρι τότε κατοικούσαν σε σπήλαια (!) ή σε αυτοσχέδιες 
καλύβες. 
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