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Με την αφορμή των 100 ετών από την ίδρυση της 
ΓΣΕΒΕΕ, το 1919, η Διοίκηση της Συνομοσπονδίας πα-
ραδίδει στο αναγνωστικό κοινό το πόνημα που κρατάτε 
στα χέρια σας, στο οποίο επιχειρείται η αδρομερής σκι-
αγράφηση της ιστορικής διαδρομής της κύριας συνδι-
καλιστικής οργάνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα, από την ίδρυσή της μέχρι το τέλος του 
20ού αιώνα. Η ΓΣΕΒΕΕ με την έκδοση αυτού του δο-
κιμίου ολοκληρώνει την πρώτη φάση της μελέτης της 
ιστορίας της Συνομοσπονδίας. Στόχος του ευρύτερου 
έργου ήταν και είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρ-
χειοθέτηση, συντήρηση και δημόσια παρουσίαση του 
διαθέσιμου, από την ΓΣΕΒΕΕ και τις ομοσπονδίες–μέλη 
της, υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, ηχητικά και οπτικά 
υλικά κ.ο.κ.), που θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη ιστορική 
αξία, δεδομένου ότι παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του 
συνδικαλιστικού κινήματος των μικρών επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα.

Το παρόν δοκίμιο ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ για τον 20ό 
αιώνα είναι προϊόν χρόνιας έρευνας που εξελίχθηκε σε 
δύο φάσεις. Η αρχική έρευνα ξεκίνησε το 2006 από δύο 
νέους ιστορικούς, τον Κωνσταντίνο Κατσούδα και τον 
Κωνσταντίνο Κορόζη, τότε επιστημονικούς συνεργάτες 
της ΓΣΕΒΕΕ. Το υλικό που μελετήθηκε αφορούσε την 
περίοδο 1919-2006. Το αρχικό σχέδιο της Διοίκησης της 
Συνομοσπονδίας ήταν το πρώτο δοκίμιο να ολοκληρω-
θεί το 2009, όταν η ΓΣΕΒΕΕ συμπλήρωνε τα 90 χρόνια 
ύπαρξης και λειτουργίας της. Το πλήθος των υλικών που 
συγκεντρώθηκαν και η απαιτητικότητα του εγχειρήμα-
τος έκανε αυτό τον στόχο εξαιρετικά δύσκολο, ωστόσο 
οι δύο ιστορικοί ολοκλήρωσαν το έργο τους, συμβάλ-
λοντας καθοριστικά στη διάσωση αρχειακών υλικών και 
γενικότερα στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της 
Συνομοσπονδίας. Στη συνέχεια, όμως, οι έκτακτες συν-
θήκες της οικονομικής κρίσης μετέβαλαν τις προτεραι-
ότητες και έστρεψαν την προσοχή της Συνομοσπονδίας 
σε άλλα θέματα, σε μελέτες και τεκμηρίωση σχετική με 
τις ανάγκες και τις προοπτικές των μικρών επιχειρήσε-
ων που βρίσκονταν, και ακόμα βρίσκονται, στο κέντρο 
ασφυκτικών πιέσεων και συγκλονιστικών αλλαγών. Η 
δεύτερη φάση επεξεργασίας, το εγχείρημα της τελικής 
επιμέλειας και έκδοσης του δοκιμίου, επανεκκίνησε στα 
τέλη του 2012. Το κείμενο υπέστη διορθώσεις και συ-
μπληρώθηκε με καινούργια στοιχεία και εικονογραφικό 
υλικό από τον επιστημονικό συνεργάτη της ΓΣΕΒΕΕ και 
ιστορικό Κώστα Κατσούδα, προκειμένου να λάβει την 
τωρινή μορφή του. 

Εντέλει, ενόψει των δράσεων που πρόκειται να ορ-
γανώσει η ΓΣΕΒΕΕ στην επέτειο των 100 ετών, το 2019, 
αποφασίστηκε να εκδοθεί το τμήμα της συνολικής αρχι-
κής μελέτης που αφορά τη δράση της Συνομοσπονδίας 
κατά τον 20ό αιώνα και παράλληλα να συνεχιστεί και 
επεκταθεί η ιστορική έρευνα για τις δύο περίπου δεκα-

ετίες του 21ού αιώνα. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να 
σημειώσουμε ότι η ιστορική έρευνα καθαυτή, αλλά και η 
έκδοση της παρούσας μελέτης, δεν θα ήταν δυνατή χω-
ρίς την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
του Υπουργείου Εργασίας (ΈΣΠΑ 2007-2013 και 2014-
2020), που συγχρηματοδότησε και συνεχίζει να υποστη-
ρίζει τις σχετικές δράσεις.

Ένας βασικός λόγος της λήψης της απόφασης για την 
έκδοση, ακόμα και χωρίς τη συμπερίληψη της –ούτως 
ή άλλως εξαιρετικά δύσκολης– εργασίας της ιστορικής 
αποτίμησης των δυο τελευταίων δεκαετιών, είναι ότι, 
για όσους διάβασαν πρόσφατα το κείμενο, έγινε φανερό 
πόσο χρήσιμη και διδακτική είναι η μελέτη της ιστορίας 
της Συνομοσπονδίας για το σήμερα, για τις περιπέτει-
ες, τις αντιξοότητες, τις προοπτικές και τις ευθύνες των 
ημερών μας. Αίφνης, έγινε αποκαλυπτικά ξεκάθαρη η 
διαρκής ανάγκη της «ιστορικής ματιάς» στις καταστά-
σεις που βιώνουμε.

Η «δοκιμή ιστορίας» που κρατάτε στα χέρια σας, αν 
και εμπλουτισμένη με ένα σημαντικό αριθμό φωτογρα-
φιών από την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ, δεν αποτελεί «λεύ-
κωμα». Συνιστά μια χρήσιμη επισκόπηση της εξέλιξης 
της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων στην 
Ελλάδα, ήδη από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελλη-
νικού κράτους. Πρόκειται για ένα κείμενο χρήσιμο, όχι 
μόνο σε παλαιότερους και νέους συνδικαλιστές, αλλά 
και σε ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες και επιστήμονες 
που ενδιαφέρονται για τη μελέτη και την εξέλιξη των 
οργανωμένων συμφερόντων στη χώρα μας. Ως εκ τού-
του, εκτιμήθηκε ότι η ανά χείρας εργασία θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί –όπως και έγινε– στο σημαντικό έργο 
επιμόρφωσης και ενημέρωσης των συνδικαλιστικών 
στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών (συγχρη-
ματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 
Υπουργείου Εργασίας). Επιπρόσθετα, ένας στόχος που 
επιδιώκεται να ικανοποιηθεί μέσω της συγκεκριμένης 
έκδοσης είναι η συμβολή στην αναδυόμενη ελληνική 
βιβλιογραφία αναφορικά με τη μελέτη των συνδικαλι-
στικών φορέων και ιδιαίτερα των τριτοβάθμιων φορέων 
εκπροσώπησης των εργοδοτών/τριών στη χώρα μας. 
Ευχή μας είναι να αποτελέσει ένα εισαγωγικό βοήθημα 
και για άλλους ερευνητές που θα θελήσουν να εμβαθύ-
νουν την ιστορική γνώμη επί του αντικειμένου. Με τον 
τρόπο αυτό ελπίζουμε να έρθουν στο φως της δημοσι-
ότητας άγνωστες ή και ξεχασμένες πτυχές της ιστορίας 
του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελ-
ματιών, βιοτεχνών και εμπόρων.

Ταυτοχρόνως, δεν παραγνωρίζουμε ότι η ιστορία και 
η εξέλιξη της ΓΣΕΒΕΕ δεν αποτελεί παρά αναπόσπαστο 
κομμάτι της εξέλιξης των ελληνικών μικρομεσαίων επι-

Πρόλογος

Αγαπητοί/ες φίλοι/ες και συνάδελφοι/ισσες,
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χειρήσεων, αλλά και της πορείας της ίδιας της ελληνι-
κής κοινωνίας κατά τον 20ό αιώνα. Υπό αυτό το πρίσμα, 
η μελέτη και παρουσίαση των δράσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
κατά μήκος του προηγούμενου αιώνα εντάσσεται στο 
ιστορικό συνεχές, ως μια διάσταση απαραίτητη, προκει-
μένου να γίνουν κατανοητά τα αιτήματα και οι ανάγκες 
του συγκεκριμένου πληθυσμιακού, οικονομικού και κοι-
νωνικού χώρου.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα 
έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει μια σειρά από ζητήματα 
που απασχόλησαν τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
και τη ΓΣΕΒΕΕ ειδικότερα. Μεταξύ των ζητημάτων αυ-
τών μπορούμε να αναφέρουμε την εξέλιξη της διοικη-
τικής δομής, αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησης της 
ΓΣΕΒΕΕ, τη σχέση της με την εκάστοτε πολιτική εξουσία, 
καθώς και τους τρόπους συνεργασίας και αλληλεπίδρα-
σης με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, τα πρω-
τοβάθμια σωματεία και τις δευτεροβάθμιες ομοσπονδί-
ες σε όλη την επικράτεια.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη μνεία γίνεται τόσο στις σχέ-
σεις που ανέπτυξε ο φορέας σε διεθνές επίπεδο, όσο και 
στα στελέχη που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 
πορεία του φορέα κατά την περίοδο που εξετάζεται. 
Δίχως άλλο, ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην πα-
ρουσίαση των αιτημάτων των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, αλλά και στους τρόπους διεκδίκησής τους από τη 
ΓΣΕΒΕΕ στην πάροδο του χρόνου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η διαχρονικότητα ορισμένων εξ αυτών των 
αιτημάτων, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν πάγιες 
διεκδικήσεις για πολλές δεκαετίες, αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις με διαφορετική μορφή και χαρακτήρα. Εί-
ναι, άλλωστε, γεγονός ότι η πρόσφατη κοινωνικοοικονο-
μική κρίση έχει φέρει και πάλι στην επιφάνεια ζητήματα 
που κατά το παρελθόν είχε κληθεί να αντιμετωπίσει ο 
χώρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Η ίδρυση και αρχική δραστηριοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ 
συνέπεσε με την έναρξη του πολυτάραχου (και) για την 
Ελλάδα του 20ού αιώνα. Ενός αιώνα που χαρακτηρί-
στηκε από μεγάλο αριθμό πολεμικών συγκρούσεων και 
έντονων κοινωνικοπολιτικών αναταραχών. Οι συνθήκες 
αυτές, άλλωστε, σε συνδυασμό με τη μεγάλη απήχηση 
της ΓΣΕΒΕΕ στο χώρο των βιοτεχνών, των επαγγελματι-
ών, εργοδοτών ή αυτοαπασχολούμενων χωρίς μισθωτή 
απασχόληση, ήταν που σε πολλές περιπτώσεις υπαγό-
ρευσαν την άμεση εμπλοκή και παρέμβαση της πολιτι-
κής εξουσίας στη λειτουργία του φορέα, συνιστώντας 
μια εξέλιξη που αποτέλεσε κοινή διάσταση για όλους 
τους συνδικαλιστικούς φορείς στις αντίστοιχες πολιτικές 
συγκυρίες (π.χ. δικτατορίες Μεταξά και 21ης Απριλίου).

Παράλληλα η ΓΣΕΒΕΕ επέδειξε έναν έντονο κοινω-
νικό χαρακτήρα σ’ όλες αυτές τις κρίσιμες καμπές της 
ιστορίας, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις πα-
ρέμβασης και ανακούφισης υπέρ των πιο ευάλωτων 

κοινωνικών στρωμάτων. Όλες αυτές οι πτυχές της λει-
τουργίας του φορέα, άλλες λιγότερο και άλλες περισσό-
τερο γνωστές, αναδεικνύονται μέσα από τη συγκεκρι-
μένη μελέτη.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έκδοσης αποδεί-
χθηκε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς ήταν 
απαραίτητη η λεπτομερής ενασχόληση με έναν σημαντι-
κό αριθμό ιστορικών αρχείων, τόσο της ΓΣΕΒΕΕ, όσο και 
άλλων φορέων, εφημερίδων ή ακόμα και προσωπικών 
συλλογών. Βασική μέριμνα και οδηγός στη συγγραφή 
του συγκεκριμένου τόμου αποτέλεσε η όσο το δυνατόν 
πιο αντικειμενική παράθεση του υλικού και των γεγονό-
των έτσι όπως αυτά έλαβαν χώρα. Στο έργο καταγραφής 
της ιστορίας που έγινε, εκτός των δύο ερευνητών-συγ-
γραφέων, συνέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι 
αδύνατον να αναφερθούν όλοι ονομαστικά. Ξεχωριστή 
σημασία, ωστόσο, έχει η συμβολή των Προέδρων, Γενι-
κών Γραμματέων, μελών του Προεδρείου και των επι-
τελικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ και του ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ, την οποία χρειάζεται να μνημονεύσουμε, ανα-
γνωρίζοντας την έκταση και την ποιότητα της συμμετο-
χής τους στο αποτέλεσμα.

Το έργο της ιστορικής μελέτης που ανέλαβε η Συ-
νομοσπονδία δεν σταμάτησε. Συνεχίζεται και θα συνεχι-
στεί ακόμα πιο εντατικά με τη βοήθεια και τη συνεργα-
σία των ομοσπονδιών–μελών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε 
ότι το συγκεκριμένο δοκίμιο ιστορίας εκδίδεται σε μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία. Η Ελλάδα μόλις 
φαίνεται, με πολλές δυσκολίες και με αργές διεργασίες, 
να αφήνει πίσω της την πιο σημαντική κοινωνικοοικο-
νομική κρίση της Μεταπολίτευσης, ως αποτέλεσμα της 
διεθνούς οικονομικής κρίσης, αλλά και συγκεκριμένων 
πολιτικών και κοινωνικών πρακτικών που εφαρμόστη-
καν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι λογικό, ο αντί-
κτυπος στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
των αυτοαπασχολούμενων είναι τεράστιος, με συνέπεια 
να αποτελούν έναν από τους πιο έντονα δοκιμαζόμενους 
χώρους της ελληνικής οικονομίας. Οι πρόσφατες εξελί-
ξεις δεν θα μπορούσαν παρά να δημιουργούν νέες προ-
κλήσεις, ανάγκες και προοπτικές για το συνδικαλιστικό 
κίνημα. Και για να διαμορφώσει κάποιος μια αξιόπιστη 
και αποτελεσματική στάση έναντι του μέλλοντος, πρέπει  
να γυρίζει συχνά και να κοιτάζει πίσω, προκειμένου να 
θυμάται από πού έρχεται και ποιος είναι. Η ΓΣΕΒΕΕ πα-
ραδίδει αυτό το κείμενο ως μια ελάχιστη συμβολή στην 
ανάδειξη του παρελθόντος ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.

  Γεώργιος Καββαθάς 
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
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Ακρωνύμια

ΑΓΣΕΕ  Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Ελλάδος

ΑΔΕΔΥ  Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων 
Δημοσίων Υπαλλήλων

ΑΕΠ  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

ΑΝ  Αναγκαστικός Νόμος

ANE  Απόφαση Νομισματικής Επιτροπής

ΑΣΒΕ  Ανώτατη Συνομοσπονδία  
Βιοτεχνών Ελλάδος

ΑΣΕΒΕ  Αγωνιστική Συσπείρωση 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών  
και Εμπόρων

ΑΣΚΙ  Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας

ΑΣΚΜΜΕ  Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΑΣΠΕΒΕ  Ανανεωτική Συνδικαλιστική 
Παράταξη Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων

ΒΕΑ  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΓΕΣΑΣΕ  Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων Ελλάδας

ΓΣΕΒΕ  Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος

ΓΣΕΒΕΕ  Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας

ΓΣΕΒΠΕ  Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών  
και Παραγωγών της Ελλάδος

ΓΣΕΕ  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 
Ελλάδας

ΔΑΚΜΜΕ  Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΔΕΗ  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΔΕΚΟ  Δημόσιες Επιχειρήσεις  
και Οργανισμοί

ΔΗΚΕΒΕ  Δημοκρατική Κίνηση 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών  
και Εμπόρων

ΔΟΥ  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

ΔΣ  Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΑΜ  Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

ΕΒΕ  Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και 
Έμποροι

ΕΒΣΕ  Ένωση Βιοτεχνικών Συντεχνιών  
της Ελλάδος

ΕΔΑ  Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά

ΕΔΕΣ  Εθνικός Δημοκρατικός  
Ελληνικός Σύνδεσμος

ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΑ  Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών

ΕΕΘ  Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης

ΕΕΣΕ  Ένωση Εμπορικών Συλλόγων 
Ελλάδας

ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ  Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο – Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης

ΕΟΚ  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΕΟΜΜΕΧ  Ελληνικός Οργανισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  
και Χειροτεχνίας  

ΕΡΤ  Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

ΕΣΒΕ  Εθνική Συνομοσπονδία  
Βιοτεχνών Ελλάδος

ΕΣΕΕ  Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 
Εμπορίου (σήμερα: Ελληνική 
Συνομοσπονδία Εμπορίου  
και Επιχειρηματικότητας)

ΕΣΕΕΒ  Εθνική Συνομοσπονδία Ελλήνων 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών

ΕΣΣΕΕ  Ένωση Συντεχνιών και Σωματείων 
Εργοδοτών της Ελλάδος 

ΙΚΑ  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΚΕΑ  Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά

ΚΕΔΚΕ  Κεντρική Ένωση Δήμων  
και Κοινοτήτων Ελλάδας 
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ΚΕΕ  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΚΕΚ  Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης

ΚΕΛ  Κόμμα Εργαζομένων Ελλάδος  

ΚΚΕ  Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση  

ΜΜΕ  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΝΔ  Νέα Δημοκρατία

Ν/Σ  Νομοσχέδιο

ΟΑΕΔ  Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού

ΟΑΕΕ  Οργανισμός Ασφάλισης  
Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΟΒΕ  Ομοσπονδία Βενζινοπωλών 
Ελλάδος

ΟΒΣ  Ομοσπονδία Βιοτεχνικών 
Σωματείων

ΟΒΣΑ  Ομοσπονδία Βιοτεχνικών 
Σωματείων Αθήνας

ΟΒΣΘ  Ομοσπονδία Βιοτεχνικών 
Σωματείων Θεσσαλονίκης 

ΟΒΣΠ  Ομοσπονδία Βιοτεχνικών 
Σωματείων Πειραιώς

ΟΓΑ  Οργανισμός Γεωργικών 
Ασφαλίσεων

ΟΕ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών

ΟΕΒ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών

ΟΕΒΑ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Αθήνας

ΟΕΒΕ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων

ΟΕΒΕΑ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Αθήνας 

ΟΕΒΕΣ  Ομοσπονδία Επαγγελματικών 
Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων

ΟΕΒΠ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Πειραιώς

ΟΕΕ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Εμπόρων

ΟΕΕΚ  Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

ΟΕΘ  Ομοσπονδία Επαγγελματιών 
Θεσσαλονίκης

ΟΗΕ  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΟΙΥΕ  Ομοσπονδία Ιδιωτικών  
Υπαλλήλων Ελλάδας

OMME  Ομοσπονδία Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων

ΟΝΕ  Οικονομική και Νομισματική Ένωση

ΟΤΑ  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΑΣΕΓΕΣ  Πανελλήνια Συνομοσπονδία 
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

ΠΑΣΟΚ  Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

ΠΑΣΚΕΒΕ  Πανελλήνια Συνδικαλιστική  
Κίνηση Επαγγελματιών  
Βιοτεχνών Εμπόρων

ΣΕΑ  Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

ΣΕΒ  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
(σήμερα: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών)

ΣΕΒΒ  Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων 
και Βιοτεχνών

ΣΕΛΠΕ  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων  
Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας

ΣΕΣΜΕ  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων  
Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

ΤΑΕ  Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων

ΤΕΒΕ  Ταμείο Επαγγελματιών  
και Βιοτεχνών Ελλάδος 

ΤΣΑ  Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών

ΦΕΚ  Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως

ΦΠΑ  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

UIAPME  Union Internationale  
de l’Artisanat et des Petites  
et Moyennes Entreprises



1.  Σωματείο εμποροβιοτεχνών σε εκδήλωση 1928-30 (ΕΡΤ Αρχείο Πουλίδη)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ
ΛΙΣΜΟΥ 

—  Οι συντεχνίες  
στο Βυζάντιο και  
την Τουρκοκρατία → 13 

—  Μετά την Ανεξαρτησία → 17

—  Από τις συντεχνίες  
στον συνδικαλισμό → 21
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Η σωματειακή και συνδικαλιστική οργάνωση εργατών, εμπόρων 
και βιοτεχνών έχει τις ρίζες της στις συντεχνίες, τις πρώτες ουσι-
αστικά συσσωματώσεις των εν λόγω κοινωνικών ομάδων. Οι συ-
ντεχνίες δημιουργήθηκαν στη βάση της ικανοποίησης ιδιαίτερων 
οικονομικών και κοινωνικών αιτημάτων, ενώ επίσης είχαν έντονο 
θρησκευτικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

Οι μορφές σωματειακής οργάνωσης των εμπόρων, 
τεχνιτών και βιοτεχνών της Κωνσταντινούπολης, αλλά 
και των άλλων μεγάλων πόλεων του Βυζαντίου, οι 
οποίες, ως ένα βαθμό, ήταν η συνέχεια των ρωμαϊκών 
collegia,2 ήταν γνωστές με διάφορα ονόματα, όπως σύλ-
λογοι, τάξεις, τάγματα, συστήματα και σωματεία. Οι βυ-
ζαντινές συντεχνίες εξυπηρετούσαν τα επαγγελματικά 
συμφέροντα των μελών τους, αλλά πρωτίστως τις προ-
τεραιότητες της κρατικής διοίκησης, η οποία ασκούσε 
αυστηρή εποπτεία επί της λειτουργίας τους. Για παρά-
δειγμα, πρωτεύοντα ρόλο στην τροφοδοσία της Βασι-
λεύουσας είχαν οι μακελλάριοι (κρεοπώλες), οι ιχθυο-
πράται, οι αρτοποιοί και οι κάπηλοι (πανδοχείς). Στην 
Κωνσταντινούπολη, ο έπαρχος ήταν υπεύθυνος για την 
οικονομική και διοικητική λειτουργία των συντεχνιών, 
ενώ ασκούσε αυστηρό έλεγχο μέσω του διορισμού των 
προέδρων τους. Αυτοί ονομάζονταν έξαρχοι, ή προστά-
τες, και για τον διορισμό τους δεν λαμβάνονταν υπόψη 
οι γνώμες των μελών.3 Οι ονομασίες των συντεχνιών 
προέρχονταν από τα επαγγέλματα των μελών που τις 
συγκροτούσαν. Οι συντεχνίες απήλαυον των αντίστοι-
χων επαγγελματικών μονοπωλίων, ενώ, παράλληλα, στο 
εσωτερικό τους υπήρχε μεγαλύτερος διαχωρισμός με 
βάση τις ειδικότητες.

To «Επαρχικόν Βιβλίον» του Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού, 
Αυτοκράτορα του Βυζαντίου (886-912), αποτελεί τη ση-

2.	 	Χριστοφιλόπουλος,	Α.Π.,	Το Επαρχικόν Βιβλίον 

Λέοντος του σοφού και αι συντεχνίαι εν Βυζα-

ντίω,	Θεσσαλονίκη,	Βάνιας,	2000,	σ.	4.

3.	 	Στο	ίδιο,	σ.	38·	Ostrogorsky,	G.,	Ιστορία του 

βυζαντινού κράτους,	Ι.	Παναγόπουλος	(μτφρ.),	

Αθήνα,Ιστορικές	Εκδόσεις	Στέφανος	Βασιλόπου-

λος,	1979,	τόμ.	Β΄,	σ.	128-130·	Παπαθανά-

ση-Μουσιοπούλου,	Κ.,	Συντεχνίες και επαγγέλμα-

τα στη Θράκη 1685-1920,	Αθήνα,	Πιτσιλός,	1985,	

σ.	30-31.

Οι συντεχνίες στο Βυζάντιο  
και την Τουρκοκρατία

Η δομή τους περιλάμβανε τον μάστορα, τον τεχνίτη και 
τον μαθητευόμενο. Η αρχική εμφάνιση των συντεχνιών 
(guilds) παρατηρείται στην ευρωπαϊκή ήπειρο ήδη από 
τα μεσαιωνικά χρόνια. Η συντεχνιακή οργάνωση χαρα-
κτηριζόταν από αυστηρούς κανόνες, τόσο ως προς την 
εκπαίδευση των μελών, όσο και ως προς τον έλεγχο των 
τιμών και τη λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτή-
των. Τα μέλη τους διακρίνονταν για την αλληλεγγύη 
τους, ενώ χαρακτηριστική υπήρξε η γεωγραφική ορι-
οθέτηση των επαγγελματιών και των βιοτεχνών στις 
πόλεις. Οι συντεχνίες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή των μεσαιωνικών 
πόλεων, ενώ συχνά ήρθαν σε ρήξη με την αριστοκρατία 
και τις εκκλησιαστικές Αρχές. Ήδη από τον 11ο αιώνα, 
στην Ιταλία, οι συντεχνίες της Γένοβας και της Βενετίας 
ακμάζουν κυρίως λόγω της άνθησης του εμπορίου και 
της αργόσυρτης μεταβολής των κυρίαρχων κοινωνικών 
σχέσεων. Κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα, η υποχώρηση του 
φεουδαρχικού συστήματος και η ανάπτυξη του εμπορί-
ου και της βιοτεχνίας σε αστικά κέντρα της Ιταλίας και 
της κεντρικής Ευρώπης ευνόησαν περαιτέρω τη συντε-
χνιακή οργάνωση. Η εξέλιξη αυτής υπήρξε ταχεία και 
στις αρχές του 15ου αιώνα πόλεις, όπως το Παρίσι και το 
Λονδίνο, αριθμούσαν περί τις 50 συντεχνίες διαφόρων 
ειδικοτήτων.

Στον ελλαδικό χώρο πρόδρομοί τους μπορούν να 
θεωρηθούν οι αδελφότητες, οι οποίες ήταν ενώσεις 
με θρησκευτικό και φιλανθρωπικό κυρίως σκοπό. Δεν 
έλειψαν επίσης και αντίστοιχες εκπαιδευτικές πρωτο-
βουλίες.1 Κατά τη βυζαντινή περίοδο, η συγκεντρωτική 
διοίκηση του κράτους διαμόρφωσε και τη δομή της λει-
τουργίας της αστικής οικονομίας.

1.	 	Βουραζέλη-Μαρινάκου,	Ελ.,	Αι εν Θράκη συντε-

χνίαι των Ελλήνων κατά την τουρκοκρατίαν,	Θεσ-

σαλονίκη,	Εταιρεία	Μακεδονικών	Σπουδών,	1950,	

σ.	23.
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μαντικότερη μαρτυρία για την επαγγελματική και εμπο-
ρική αποστολή των συντεχνιών. Παραθέτουμε ένα εύ-
γλωττο απόσπασμα που αναφέρεται στη συντεχνία των 
ιχθυοπωλών:

Αυτοί που πουλούν ψάρια (ιχθυοπράται) να έχουν τα στέκια 
τους, στις λεγόμενες μεγάλες καμάρες της πόλης, πουλώ-
ντας τα ψάρια που ψάρεψαν. Κάθε μια καμάρα να έχει τον 
επιστάτη που θα επιβλέπει πώς έγινε η αγορά στη θάλασ-
σα και πώς γίνεται η διάθεση (η πώληση), ώστε για κάθε 
νόμισμα να έχει αυτός κέρδος ένα «μιλαρίσιον». Δεν επι-
τρέπεται στους πωλητές να παστώνουν τα ψάρια ή να που-
λούν (ψάρια) που τα κάνουν εισαγωγή απ’ έξω. (Δεν επιτρέ-
πεται το πάστωμα) παρά μόνο αυτά που περισσεύουν, για 
να μη βρωμίζουν […]. […] Οι επιστάτες των «ιχθυοπρατών» 
πρέπει κάθε μέρα πρωί πρωί να έρχονται στον έπαρχο και 
ν’ αναφέρουν πόση ψαριά (άγρα) είχαν τη νύκτα από άσπρα 
ψάρια, για να πουλούν στους κατοίκους της πόλης με βάση 
τον προσδιορισμό εκείνου. Όσοι έξω από τις διατάξεις αυ-
τές τολμούν να πουλούν, να διώχνονται από το σύστημα 
δαρμένοι και κουρεμένοι.4 

Η βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα γνώρισε 
μεγάλη ανάπτυξη από τα τέλη της μέσης, και κυρίως 
κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο (1204-1453), παρότι 
η αυτοκρατορική οικονομία σταδιακά παρήκμαζε. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα η μεσαία τάξη των εμπόρων, των 
βιοτεχνών και των τραπεζιτών να αναδειχθεί σε ισχυρή 
κοινωνική ομάδα, με σημαντικό ρόλο στη διοίκηση των 
πόλεων και βλέψεις επί της πολιτικής εξουσίας. Χαρα-
κτηριστική περίπτωση αποτελεί η συνδρομή των συντε-
χνιών στην εμφάνιση του κινήματος των Ζηλωτών (1342- 
1349) στη Θεσσαλονίκη. Πλήγμα στην εγχώρια εμπορική 
δραστηριότητα επέφερε ο διεθνής ανταγωνισμός με τη 
Bενετία και τη Γένοβα, γεγονός που συνετέλεσε στον 
γεωγραφικό περιορισμό της βυζαντινής εμπορικής δρα-
στηριότητας. Η υποδούλωση του Βυζαντίου στους Δυ-
τικούς (1204) και στους Οθωμανούς (1453) οδήγησε σε 

4.	 	Χριστοφιλόπουλος,	Α.Π.,	ό.π.,	σ.	62-63.

2.  Εργαστήριο υφαντικής· μικρογραφία  
από την Πατριαρχιακή Βιβλιοθήκη  
Ιεροσολύμων, τέλη 13ου αιώνα  
(Γ. Γαλάβαρης, Ελληνική τέχνη,  
Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1995).
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σώπευαν τις συντεχνίες ενώπιον των ανώτερων πολι-
τικών και εκκλησιαστικών Αρχών.7 Πρωταρχικό μέλημα 
των πρωτομαστόρων ήταν η διασφάλιση των επαγγελ-
ματικών συμφερόντων και η τήρηση ορισμένων κανό-
νων στη λειτουργία των συντεχνιών. 

Οι συντεχνίες ήταν γενικές και ειδικές, με τις τελευ-
ταίες να ικανοποιούν κυρίως τις τοπικές ανάγκες. Ήταν 
φυσικό τα μεγάλα ισνάφια να δραστηριοποιούνται στις 
μεγάλες πόλεις, οι οποίες αποτελούσαν τα εμπορικά 
και επαγγελματικά κέντρα της εποχής. Ιδιαίτερα πολυ-
μελείς ήταν οι συντεχνίες της Κωνσταντινούπολης. Την 
εποχή της άνθησης του συντεχνιακού συστήματος, τον 
18ο αιώνα, υπολογίζεται ότι στην πρωτεύουσα της αυ-
τοκρατορίας υπήρχαν 150 συντεχνίες, οι οποίες, με τις 
υποδιαιρέσεις τους, έφταναν τις 600.8 Αν και σε ορισμέ-
νες πόλεις υπήρξαν συντεχνίες που χαρακτηρίζονταν 
από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του επαγγέλματός τους, 
συνήθως ήταν πολυσυλλεκτικές και στο εσωτερικό τους 
διακρίνονταν από μεγάλη εξειδίκευση, αφού απαρτί-
ζονταν από μια σειρά συναφών μεν, διαφορετικών δε, 
επαγγελμάτων. Επιπλέον, φαίνεται ότι η οργάνωση των 
συντεχνιών καθοριζόταν από το ομόθρησκο των μελών, 
μολονότι συναντάμε και μεικτές συντεχνίες. 

Παράλληλα με τον οικονομικό τους προσανατολισμό, 
τα ισνάφια ανέπτυξαν ευρεία φιλανθρωπική και κοινω-
νική δραστηριότητα σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια 
του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Σημαντική ήταν 
η παρουσία των συντεχνιών, εκτός από την Κωνσταντι-
νούπολη, στη Θεσσαλονίκη, το Βουκουρέστι, την Αδρι-
ανούπολη και τα Ιωάννινα. Αν και στο εσωτερικό τους 
παρατηρούνταν σημαντικές οικονομικοκοινωνικές δια-

7.	 	Κοντογιώργης,	Γ.Δ.,	Κοινωνική δυναμική και 

πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες 

της τουρκοκρατίας,	Αθήνα,	Εκδοτικός	Οίκος	Α.Α.	

Λιβάνη,	1982,	σ.	218.

8.	 	Παπαγεωργίου,	Γ.,	Οι συντεχνίες στα Γιάννενα 

κατά τον 19o και στις αρχές του 20ού αιώνα,	

Ιωάννινα,	Ίδρυμα	Μελετών	Ιονίου	και	Αδριατικού	

Χώρου,	1988,	σ.	19.

πρόσκαιρη σταδιακή αποδέσμευση των συντεχνιών από 
τον αυστηρό έλεγχο του κράτους.

Μετά την Άλωση, η συντεχνιακή οργάνωση, με κρι-
τήρια αυστηρά επαγγελματικά και όχι εισοδηματικά, 
δια τηρείται στο πλαίσιο αφενός ευρύτερων πολιτισμι-
κών παραδόσεων, αφετέρου στη βάση της εξυπηρέτη-
σης ορισμένων διοικητικών αναγκών της οθωμανικής 
εξουσίας. Ο θεσμός της συντεχνίας κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας αλλάζει ονομασία. Πλέον ονομάζε-
ται ισνάφ, ή εσνάφ (ισνάφι-σινάφι), από την τουρκική 
λέξη esnaf, καθώς και ρουφέτ (ρουφέτι), από την αραβι-
κή λέξη rufet· αμφότερες σημαίνουν συνένωση ανθρώ-
πων που ασκούν κάποια τέχνη με σκοπό το κέρδος. Ο 
μάστορας πλαισιώνεται από τον παραγιό, ή κάλφα, τον 
κατεξοχήν βοηθό του και διάδοχό του στους κόλπους 
της συντεχνιακής οργάνωσης, καθώς και από τον μα-
θητευόμενο τεχνίτη, το τσιράκι. Στα ενετοκρατούμενα 
Επτάνησα οι συντεχνίες ονομάζονταν σκόλες, ή λόζες.5 
Ως περίοδος μεγαλύτερης ακμής των ισναφιών θεωρεί-
ται ο 18ος αιώνας. Μάλιστα, την εποχή εκείνη έγινε υπο-
χρεωτική η συμμετοχή των επαγγελματιών σε συντεχνί-
ες χάρη σε σουλτανικό φιρμάνι του 1773.

Οι οθωμανικές συντεχνίες ήταν επιφορτισμένες με 
την ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών μέτρων, 
τη σωστή λειτουργία του επισιτισμού, τη διακίνηση των 
πρώτων υλών, τον προσδιορισμό των τιμών και την κα-
τασκευή έργων.6 Οι πρωτομαΐστορες, οι πρόεδροι δηλα-
δή των συντεχνιών, εκλέγονταν από τους μάστορες των 
ισναφιών, λογοδοτούσαν μόνο σε αυτούς, και αντιπρο-

5.	 	Χατζημιχάλη,	Αγγ.,	Μορφές από τη σωματειακή 

οργάνωση των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία: Οι συντεχνίες − Τα ισνάφια,	Αθήναι,	L’	

Hellénisme	Contemporain,	1953,	σ.	279-303.

6.	 	Paer,	G.,	«Οι	διοικητικές,	οικονομικές	και	

κοινωνικές	λειτουργίες	των	τουρκικών	συντε-

χνιών»,	Σ.Ι.	Ασδραχάς	(επιμ.),	Η οικονομική 

δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, ιε΄-ιθ΄ αιώνας,	Αθήνα,	

Μέλισσα,	1971,	σ.	581-588.

3.  Μινιατούρες από το παλάτι  
Τοπκαπί, Παρέλαση των σιναφιών 
των κηροποιών και μπαρμπέρηδων 
σε φεστιβάλ του 1720



16

Η
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 Σ

Τ
Ο

Ν
 20

ό
 Α

ΙΏ
Ν

Α

φοροποιήσεις, στο πλαίσιο της συντεχνιακής αλληλεγγύης, αυτές 
ξεπεράστηκαν, προς όφελος της προάσπισης των επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών.9 Οι συντεχνίες διέθεταν καταστατικά 
και κανονισμούς λειτουργίας, μητρώο μελών, καθώς και αποφά-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στόχευαν στην περιφρούρηση 
των κοινών συμφερόντων, την είσπραξη εισφορών, τη διάθεση 
των παραγόμενων προϊόντων, τη φροντίδα για τους φτωχούς και 
τους ανάπηρους και την εφαρμογή πειθαρχικής εξουσίας επί των 
μελών.10 Μια γλαφυρή εικόνα των κανόνων και των εσωτερικών 
ιεραρχιών που καθόριζαν τις σχέσεις των μελών των ισναφιών μάς 
δίνει ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα καταστατικά, εκείνο των 
αμπατζήδων (ραφτάδων και εμπόρων ρούχων) της Φιλιππούπολης 
(1685):

Όλοι κοινώς οι μαΐστορες και οι νυν ευρισκόμενοι και οι μεταγενέστε-
ροι να έχουν ομόνοιαν ανάμεσά τους και αγάπην και να μη κατατρέχη 
ποτέ ο ένας τον άλλον […] αλλά οι μικρότεροι πάντοτε να τιμούν τους 
μεγαλυτέρους τους και να μη ημπορή ποτέ κανείς να υβρίση και να 
ατιμάση ή να ασχημολογήση τον άλλον. […] Όταν γίνεται σύναξις, […] 
να μη ομιλή ποτέ τινας διά χατήρι και φιλοπροσωπίαν […], αλλά το 
δίκαιον να ομιλή ο καθείς και εκείνο όπου θεόψυχα κριθή εύλογον από 
τους γεροντότερους, να στέργουν και να πείθωνται εις αυτό και οι νε-
ώτεροι […].11

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι εξαρτημένες από το κράτος 
συντεχνίες δεν εξελίχθηκαν σε μοχλούς ισχυρής κοινωνικής οργά-
νωσης για την προάσπιση των συμφερόντων του αστικού πληθυ-
σμού, όπως, αντίθετα, συνέβη στη Δύση. Ωστόσο, η παρουσία τους 
λειτούργησε ευεργετικά για την αυτοδιοίκηση των ελληνικών κοι-
νοτήτων.12 Κομιστές έντονων θρησκευτικών συμβολισμών −η ση-
μαία και η σφραγίδα κάθε συντεχνίας έφεραν την εικόνα κάποιου 
προστάτη αγίου−13, οι συντεχνίες συμμετείχαν σε κάθε τύπου 
πολιτικοκοινωνικές διεργασίες των χριστιανικών κοινοτήτων και 
αποτελούσαν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους υπόδουλους πλη-
θυσμούς, την κεντρική διοίκηση και τις ελληνικές κοινότητες του 
εξωτερικού. Έτσι, είχαν ενεργό ρόλο στην εκλογή του Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως (τουλάχιστον μέχρι το 1859), όπως και στη δι-
αχείριση των εσόδων και των εξόδων του Πατριαρχείου. Μετείχαν 
στη διοίκηση των πόλεων και, από κοινού με τα φιλανθρωπικά και 
φιλεκπαιδευτικά σωματεία (Αδελφάτα ή Αδελφότητες), ασκούσαν 
πολυσχιδές προνοιακό έργο.14 Κατά μία έννοια, οι συντεχνίες συ-
νιστούσαν μια μορφή αντιεξουσίας, μια αυτοδύναμη πολιτική και 
κοινωνική δύναμη στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
(και των ελληνικών πληθυσμών), αφού προάσπιζαν τα οικονομικά 
και κοινωνικά κεκτημένα τόσο των μελών τους, όσο και ευρύτερων 
κοινοτήτων.15 Η εξάπλωση του Ελληνισμού στη Βαλκανική, με τον 
σχηματισμό μιας ισχυρής τάξης εμπόρων και βιοτεχνών, υπήρξε 
καθοριστική στη διαμόρφωση μιας διαβαλκανικής αστικής τάξης, 
η οποία και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εθνική αφύπνιση.

9.	 	Κοντογιώργης,	Γ.Δ.,	ό.π.,	σ.	155.

10.	 	Παπαγεωργίου,	Γ.,	ό.π.,	σ.	21.

11.	 	Παπαθανάση-Μουσιοπούλου,	Κ.,	ό.π.,	σ.	67.

12.	 	Todorov,	N.,	«Όψεις	της	μετάβασης	από	το	φεουδαλισμό	

στον	καπιταλισμό	στα	βαλκανικά	εδάφη	της	Οθωμανικής	Αυ-

τοκρατορίας»,	Σ.Ι.	Ασδραχάς	(επιμ.),	Η οικονομική δομή 

των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας, ιε-ιθ’ αιώνας,	Αθήνα,	Μέλισσα,	1971,	σ.	269·	

Κοντογιώργης,	Γ.Δ.,	ό.π.,	σ.	214.

13.	 	Καλινδέρης,	Μ.Α.,	Αι συντεχνίαι και η Εκκλησία επί 

τουρκοκρατίας,	Αθήναι,	Εκδόσεις	Αποστολικής	Διακονί-

ας	της	Εκκλησίας	της	Ελλάδος,	1973·	Παπαγεωργίου,	Γ.,	

ό.π.,	σ.	134-138.

14.	 	Σβορώνος,	Γ.,	Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας,	

Αικ.	Ασδραχά	(μτφρ.),	Αθήνα,	Θεμέλιο,	1999,	σ.	54.

15.	 Κοντογιώργης,	Γ.Δ.,	ό.π.,	σ.	165.
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Η Επανάσταση του 1821 και η κατοπι-
νή περίοδος του αγώνα για την ανε-
ξαρτησία μείωσε, όπως ήταν φυσικό, 
την οικονομική δραστηριότητα στον 
ελλαδικό χώρο. Η γενικευμένη οι-
κονομική απορρύθμιση συμπαρέσυ-
ρε τις συντεχνιακές οργανώσεις σε 
επαγγελματική και παραγωγική στα-
σιμότητα· αυτές, ωστόσο, επιβίωσαν 
ως καθοριστικοί τροφοδότες των 
ενόπλων τμημάτων του μαχόμενου 
έθνους και ως πυρήνες του μετεπανα-
στατικού παραγωγικού ιστού. Όπως 
πληροφορούμαστε από τα Αρχεία 
της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ήδη 
από τον πρώτο χρόνο του αγώνα, το 
αρτιγέννητο Υπουργείο Εσωτερικών 
προσανατολιζόταν σε ανοικτού τύ-
που οικονομικό μοντέλο στη βάση του 
ελεύθερου εμπορίου και των βιοτε-
χνικών και επαγγελματικών δράσεων 
των συντεχνιών· προέβλεπε, μάλιστα, 
την απομάκρυνση από την αντίληψη 
των φόρων εισοδήματος. Κατά την πε-
ρίοδο της διοίκησης του Καποδίστρια 
(1827–1831) τη θέση των συντεχνιών 
σταδιακά άρχισαν να παίρνουν μεικτά 
σωματεία, με «αλληλοβοηθητικό», φι-
λεκπαιδευτικό και θρησκευτικό, κυρί-
ως, χαρακτήρα. 

Μετά την ανεξαρτησία

Σε καταστατικά της εποχής διαβάζουμε:

Σκοπός είναι η ίδρυσις κέντρου συνεργασίας και αδελφι-
κής αρμονίας. Μέλη γίνονται οι καταστηματάρχαι και οι 
τεχνίται. Η αδελφότης διοικείται υπό του προέδρου αυ-
τής, παρ’ ω υπάρχει εξαμελές γνωμοδοτικόν συμβούλιον. 
Ως πρώτον όργανον διοικήσεως τίθεται ο Πρόεδρος, όστις 
έχει και συγκεντρωτικά δικαιώματα. Διατηρούν αι εν 
λόγω οργανώσεις αλληλοβοηθητικόν χαρακτήρα και μόλις 
αρχίζουν να λαμβάνουν μορφήν επαγγελματικήν.16

Όμως οι ενώσεις αυτές υπήρξαν βραχύβιες, αφενός 
εξαιτίας των διαφορετικών συμφερόντων εργοδοτών 
και εργατών, αφετέρου ως απόρροια της εχθρικής πολι-
τικής του Καποδίστρια ως προς την αμιγώς συντεχνιακή 
οργάνωση.17

Ιστορικά, το ελληνικό κράτος χαρακτηρίστηκε από 
τρεις κύριες φάσεις όσον αφορά τη θέση του απέναντι 
στη σωματειακή οργάνωση: την απαγόρευση, την ανο-
χή και την αναγνώριση.18 Ενδεικτικά, ο Ποινικός Νόμος 
του 1834 απαγόρευσε την ίδρυση σωματείων πολιτικού 
και θρησκευτικού περιεχομένου. Στις πρώτες δεκαετίες 
ζωής του ανεξάρτητου κράτους επιβίωσαν κάποιες συ-
ντεχνίες και αδελφότητες, όμως το πλαίσιο λειτουργίας 
τους ήταν ριζικά διαφορετικό. Στερημένες από τις ρυθ-
μιστικές λειτουργίες επί της αγοράς και της παραγωγής 
οι οποίες τους είχαν ανατεθεί από τους Οθωμανούς, 
λειτουργούσαν περισσότερο ως άτυπες συλλογικότητες 
και χώροι κοινωνικοποίησης ατόμων που ασκούσαν το 
ίδιο επάγγελμα.19 

Τον δρόμο για την ίδρυση ανεξάρτητων σωματεια-
κών ενώσεων τον άνοιξε η Εθνοσυνέλευση του 1864. Το 
Άρθρο 11 του νέου συντάγματος αναγνώριζε το δικαί-
ωμα του συνεταιρίζεσθαι και απαγόρευε τον προληπτι-
κό κρατικό έλεγχο, με εξαίρεση τις κοινές αστικές και 

16.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	Επαγ-

γελματικόν Ημερολόγιον του 1930,	Εν	Αθήναις,	

Ακαδημαϊκόν,	1930,	σ.	25.

17.	 	Γκούτος,	Χ.Γ.,	Ο συνδικαλισμός στο ελληνικό 

κράτος 1834-1914. Επίσημο και ζωντανό συνδικα-

λιστικό δίκαιο – Συνδικαλιστική κίνηση,	Αθήνα,	

Εκδόσεις	«ΕΕΕ	Δελτίον	Εργατικής	Νομοθεσίας»,	

1988,	σ.	64.

18.	 	Στο	ίδιο,	σ.	15.

19.	 	Ποταμιάνος,	Ν.,	Οι νοικοκυραίοι: Μαγαζάτορες 

και βιοτέχνες στην Αθήνα 1880-1925,	Ηράκλειο,	

Πανεπιστημιακές	Εκδόσεις	Κρήτης,	2015,	σ.	141-

143.
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εμπορικές εταιρείες: «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι, τηρούντες τους νόμους του Κράτους, 
οίτινες όμως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσι το δικαί-
ωμα τούτο εις προηγούμενην της Κυβερνήσεως άδειαν». 
Ας σημειωθεί, πάντως, ότι από το 1890 και έπειτα το 
Υπουργείο Εσωτερικών ήλεγχε σωματεία, γεγονός που 
περιόριζε το πεδίο δραστηριοτήτων των τελευταίων. Σε 
μερικές περιπτώσεις ο έλεγχος είχε ως αποτέλεσμα την 
ανάκληση της λειτουργίας τους, ακόμη και τη διάλυσή 
τους όταν διαπιστωνόταν παραβίαση καταστατικού.20

Την εποχή εκείνη ιδρύθηκαν τα πρώτα ελευθέρως 
συγκροτημένα σωματεία ομότεχνων επαγγελματιών και 
βιοτεχνών. Ήταν διαταξικά και συσπείρωναν εργοδό-
τες και μισθωτούς. Η πρώτη επαγγελματική συντεχνία 
που απέκτησε καταστατικό και νομική υπόσταση ήταν 
η Εταιρία των Τυπογράφων και Βιβλιοδετών «Γουτεμ-
βέργιος» με έδρα την Αθήνα (1868). Θα ακολουθήσουν, 
μεταξύ άλλων, η Συντεχνία των Κουρέων Πατρών (1868), 
το Σωματείο των Υποδηματοποιών Πατρών (1871), η Συ-
ντεχνία των Κουρέων Αθηνών (1873), το Σωματείο των 
Σανδαλοποιών και Σκυτοτόμων Πύργου (1874), η Συντε-
χνία των Υποδηματοποιών Αθηνών (1880), η Ένωσις των 
Μαγείρων Αθηνών (1882) και η Εταιρία Αρτοποιών Αθη-
νών (1883). Στη διάρκεια του τελευταίου πέμπτου του 
19ου αιώνα, παράλληλα με την εκσυγχρονιστική προ-
σπάθεια της κυβέρνησης Τρικούπη, σημειώνεται αύξη-
ση του αριθμού των σωματείων, η ίδρυση των οποίων 
εγκρίθηκε από την κυβέρνηση. Τα σημαντικότερα από 
αυτά −για να περιοριστούμε στον χώρο του λεκανο-
πεδίου Αττικής− ήταν η Εταιρία των Οινοπαντοπωλών 
Αθηνών (1887), η Αδελφότης των Σιδηρουργών (1888), 

20.	 	Γκούτος,	Χ.Γ.,	ό.π.,	σ.	232-233,	247.

η Εταιρία του Λαού «Ξυλουργός» (1888), η Εταιρία του 
Λαού «Ο Αρτοποιός» (1889), η Συντεχνία Γαλακτοπωλών 
Αθηνών και Πειραιώς (1889), η Αδελφότης Καφεπωλών 
(1889), η Αδελφότης Ζαχαροπλαστών Αθηνών και Πει-
ραιώς (1890), η Εταιρία Κρεοπωλών Αθηνών (1890), η 
Αδελφότης Ιχθυοπωλών (1890) και η Αδελφότης Βυρσο-
δεψών (1894).21 Οι κυριότερες θεματικές ενδιαφέροντος 
των συντεχνιών, όπως τεκμαίρεται από τα καταστατικά 
τους, ήταν κατά σειρά προτεραιότητας η αλληλοβοή-
θεια, η συνδικαλιστική δράση, η δημόσια παρέμβαση, η 
συνεταιριστική δραστηριότητα κ.ά.22

Η ελληνική οικονομία του 19ου αιώνα δεν συγκρο-
τήθηκε στη βάση ενός βιομηχανικού καπιταλισμού 
Δυτικού τύπου. Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής, η 
επέκταση του εμπορίου, η εσωτερική μετανάστευση 
προς τις πόλεις, η βιοτεχνική και η βιομηχανική άνοδος, 
μαρτυρούν έναν διαρκή οικονομικό και κοινωνικό με-
τασχηματισμό. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870 
σημειώθηκε η πρώτη σχετικά σοβαρή προσπάθεια βιο-
μηχανικής ανάπτυξης της χώρας. Βέβαια, στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων πρόκειται για εμφάνιση μικρών 
βιοτεχνικών εργαστηρίων.

Εκείνη την εποχή, άλλωστε, ο όρος «βιομηχανία» 
αναφερόταν στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας. 
Χαρακτηριστικά επαγγέλματα της περιόδου ήταν οι σι-
δεράδες, οι μυλωνάδες, οι αμαξάδες, οι ναυτικοί, οι ψα-
ράδες, οι τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων και οι μικρομα-
γαζάτορες. Συγχρόνως, την ίδια περίοδο επιταχύνονται 
οι ρυθμοί αστικοποίησης, και τα ποσοστά απασχόλησης 

21.	 	Στο	ίδιο,	σ.	68-76·	Ποταμιάνος,	Ν.,	ό.π.,	σ.	

145-147.

22.	 	Ποταμιάνος,	Ν.,	ό.π.,	σ.	162-176.

4.  Δίπλωμα της Συντεχνίας των εν Αθήναις Ξυλουργών, 1908 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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στον τριτογενή τομέα σημειώνουν ταχεία αύξηση. Μετά 
το 1875 σταδιακά αναδύεται ισχυρότερη η οικονομική 
τάξη των βιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων, χωρίς 
πάντως να είναι πάντοτε σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ 
αυτών και της μεσαίας τάξης των επαγγελματοβιοτε-
χνών. Ωστόσο, η απόκλιση οικονομικών συμφερόντων 
καθιστούσε αδύνατη τη δημιουργία κοινών φορέων των 
μεγαλοαστών και των μεσαίων στρωμάτων.23

Ο δημοσιονομικός ρεαλισμός και η ανάγκη για 
σταθεροποιητική αύξηση των δημοσίων εσόδων του 
κράτους μορφοποιήθηκε με την κατ’ αρχήν κατάρτιση 
άμεσης φορολόγησης. Για τον χώρο των τεχνιτών και 
εμπόρων, αυτή εξειδικεύτηκε με διάταγμα του Καπο-
δίστρια τον Μάρτιο του 1830, το οποίο καθιέρωνε τον 
φόρο επιτηδεύματος. Σύμφωνα με αυτόν, επιβαλλόταν 
η άμεση φορολόγηση των επαγγελματιών με κλίμακα 
10%-25% όχι βάσει του πραγματικού εισοδήματος, αλλά 
με κριτήριο την ιδιότητα ή το επάγγελμα, ενίοτε δε και 
τον τόπο άσκησής του. Προέβλεπε δε την πληρωμή σε 
χρήμα και όχι σε είδος. Ο φόρος επιτηδεύματος επρό-
κειτο να αποτελέσει ένα μόνιμο σημείο προστριβής με 
την κεντρική διοίκηση, σε σημείο που να καθορίζει αφ’ 
εαυτού του ένα συνεχές κλαδικό πλαίσιο διεκδίκησης. 
Οι βιοτέχνες και επαγγελματίες, πριν ακόμη ευοδωθεί 
η κλαδική τους συνένωση, εμπέδωναν την ιδιαίτερη οι-
κονομικοκοινωνική τους φυσιογνωμία μέσα από τις κι-
νητοποιήσεις τους με κυρίαρχο αίτημα τη φορολογική 

23.	 	Ζώτος,	Δ.Α.,	Η οργάνωσις της επαγγελματικής 

και βιοτεχνικής τάξεως εν Ελλάδι,	Πειραιεύς,	

Έκδοσις	Επαγγελματικού	Τμήματος	Επιμελητηρίου	

Πειραιώς,	1925,	σ.	22-23.

της ελάφρυνση. Σταθμό στην πρώιμη συνειδητοποίηση 
της φυσιογνωμίας αυτής αποτελεί ο θερμός Αύγουστος 
του 1857, οπότε έγινε στην Αθήνα η πρώτη απεργιακή κι-
νητοποίηση διαρκείας στην ιστορία των επαγγελματιών 
με μεγάλη και αντιπροσωπευτική συμμετοχή βιοτεχνών 
αλλά και εργατών. Επίσης, κατά την ίδια δεκαετία, ση-
μειώνονται κινητοποιήσεις επαγγελματικών κατηγοριών 
(αρτοποιοί, κρεοπώλες κ.ά.), εκδηλώνοντας την αντίθε-
σή τους στις διατιμήσεις των πωλούμενων προϊόντων.24 
Θα ακολουθήσουν και άλλες διαμαρτυρίες τις επόμενες 
δεκαετίες εναντίον φορολογικών μέτρων, περιορισμών 
στη διάθεση εμπορευμάτων, του τρόπου ρύθμισης του 
ωραρίου καταστημάτων κ.ά.

Είχε πια καταστεί φανερή η ανάγκη συγκρότησης 
ενός συντονιστικού οργάνου που θα καθοδηγούσε το 
υπάρχον δίκτυο συντεχνιών και σωματείων και θα λει-
τουργούσε ως ιμάντας προώθησης των επιμέρους δι-
εκδικήσεων. Έπειτα από μερικά αποτυχημένα ενωτικά 
εγχειρήματα, τον Ιανουάριο του 1891 συνήλθαν σε Γε-
νική Συνέλευση οι Πρόεδροι είκοσι τριών αθηναϊκών 
συντεχνιών. Αποτέλεσμα της συνάντησης υπήρξε η σύ-
σταση του Συνδέσμου των Συντεχνιών. Στόχοι του ήταν 
η «ίδρυση κέντρου συνεργασίας και αδελφικής αρμονί-
ας», η «περιφρούρηση και προστασία των ευρισκόμενων 
στην Αθήνα Συντεχνιών», καθώς και η ανέγερση συν-
δεσμικού καταστήματος στην πρωτεύουσα. Μέλη του 
συνδέσμου μπορούσαν να γίνουν μόνο Πρόεδροι συντε-
χνιών. Εξελέγη πενταμελής επιτροπή, την προεδρία της 
οποίας ανέλαβε ο Πρόεδρος των Καφεπωλών Δ. Κανέλ-
λης, και τη θέση του Γενικού Γραμματέα ο Β. Αλβάνωφ, 

24.	 	Στο	ίδιο,	σ.588.

5.  Ξυλουργείο στον Πειραιά, περ. 1900 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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πρόσωπο αναμεμιγμένο στην ίδρυση δεκάδων συντε-
χνιών και αδελφοτήτων.25 Αρκετά γρήγορα ο Σύνδεσμος 
των Συντεχνιών έδειξε σημάδια αποδιοργάνωσης εξαι-
τίας πολιτικών και προσωπικών διαφορών. Οι αλλεπάλ-
ληλες προσπάθειες ανασυγκρότησης δεν επέλυσαν τα 
οργανωτικά προβλήματα. Ωστόσο, παρά την αδυναμία 
συγκρότησης και ικανοποιητικής λειτουργίας ενός συ-
ντονιστικού οργάνου, στη διάρκεια των επόμενων ετών 
οι συντεχνίες πολλαπλασίασαν τις παρεμβάσεις τους 
στη δημόσια σφαίρα μέσω ποικίλων κινητοποιήσεων και 
συμμετοχής υποψηφίων από τους κόλπους της στις δη-
μοτικές εκλογές.

Ο νέος αιώνας σημαδεύτηκε από την αλματώδη με-
γέθυνση του αστικού πληθυσμού στο νεοσύστατο ελ-
ληνικό κράτος. Το 1907, περίπου ένας στους τέσσερις 
κατοίκους της χώρας ζούσε σε πόλη άνω των 5.000 κα-
τοίκων. Το γεγονός αυτό επέφερε μια αύξηση του βιοτε-
χνικού και εμπορικού ποσοστού στο 25% του ενεργού 
πληθυσμού.26 Στις 29 Ιανουαρίου 1907, έπειτα από την 
καταγραφή των διιστάμενων απόψεων του βιομηχανι-
κού και εμπορικού κόσμου σχετικά με τον οικονομικό 
προσανατολισμό της χώρας, ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών (ΣΕΒΒ). Η εξέλιξη 
αυτή απαντούσε τόσο στην ανάγκη προώθησης των 
συμφερόντων της πρώιμης ελληνικής βιομηχανίας, όσο 
και στις συνεχώς αυξανόμενες διεκδικήσεις των εργατι-
κών στρωμάτων.27 Αρχικά, ένα τμήμα των μικρομεσαίων 
στρωμάτων θεώρησε ότι ο ΣΕΒΒ θα ικανοποιούσε και τα 
δικά τους αιτήματα, σύντομα όμως έγινε φανερό πως οι 
προσδοκίες τους θα διαψεύδονταν.

Το ίδιο έτος αποφασίστηκε η επανασύνταξη του Συν-
δέσμου των Συντεχνιών, ο οποίος από τις αρχές του αι-
ώνα βρισκόταν πάλι σε κρίση. Στις 30 Μαΐου 1907, στην 
αίθουσα της Αδελφότητας των Κουρέων, ψηφίστηκε νέο 
καταστατικό, βάσει του οποίου εξελέγη διοικητική επι-
τροπή. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Φώτης Παπαφώτης, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Καπνεμπόρων και Καπνο-
πωλών, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε και στην πρώτη 
διοικητική επιτροπή του ΣΕΒΒ. Στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα αναδείχθηκε ο Π.Α. Αντωνόπουλος.28 Στη δι-
οίκηση εξελέγησαν πρόεδροι επαγγελματικών αλλά και 
εργατικών συντεχνιών, δείγμα του διαταξικού χαρακτή-
ρα του συνδέσμου. 

Σύμφωνα με το καταστατικό του, πρωταρχικός σκο-
πός του συγκεκριμένου συνδέσμου ήταν η ανάπτυξη και 
ενίσχυση των συντεχνιών και η υποστήριξη των δικαι-
ωμάτων της τάξης με όλα τα νόμιμα μέσα. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, στο εξώφυλλό του, απεικονίζονταν δύο 
ενωμένα χέρια που συνοδεύονταν από τη φράση «ισχύς 
εν τη ενώσει», ενώ σύμβολό του −όπως απεικονιζόταν 
στη σφραγίδα του− ήταν ο φοίνικας, ο οποίος προφα-
νώς αποτύπωνε τη θέληση αναγέννησης του συντεχνι-
ακού θεσμού.

25.	 	Αρχεία	της	Ελληνικής	Παλιγγενεσίας	1/12/1895·	

Ποταμιάνος,	Ν.,	ό.π.,	σ.	354-355,	357-358.

26.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	 

σ.	28.

27.	 	Πανσεληνά,	Γ.Μ.	και	Μ.	Μαυροειδή,	Σύνδεσμος 

Ελληνικών Βιομηχανιών. Ένας αιώνας στην υπη-

ρεσία της επιχειρηματικής ιδέας,	Αθήνα,	ΣΕΒ,	

2007,	σ.	70.

28.	 	Στο	ίδιο,	σ.	72·	Ποταμιάνος,	Ν.,	ό.π.,	 

σ.	373-374.

6.  Σύνδεσμος Συντεχνιών Αθηνών-Πειραιώς 
«Ζευς Σωτήρ», 1900 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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7.  Αναπαράσταση του συλλαλητηρίου 
της 14ης Σεπτεμβρίου 1909 στο 
Πεδίο του Άρεως από γνωστή λιθο-
γραφία της εποχής (Συλλογή Λαϊκών 
Εικόνων, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

Το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί και η μεγάλη δια-
δήλωση συμπαράστασης της 14ης Σεπτεμβρίου 
1909 κατέδειξαν την ογκούμενη δυσφορία των κα-
τώτερων στρωμάτων απέναντι στην προνομιακή 
αυθαιρεσία που απήλαυε η ιθύνουσα τάξη. Οι μι-
κρομεσαίες επαγγελματικές και βιοτεχνικές οργα-
νώσεις μεταβλήθηκαν σε εκφραστή της ευρύτερης 
λαϊκής δυσαρέσκειας και έπαιξαν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στις ογκώδεις διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου 
του 1909. Κυριάρχησαν αριθμητικά και ιδεολογικά 
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης που συγκρότησε 
ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δυνάμεων, ενώ δια-
κρίθηκαν και ως προς τη διατύπωση προωθημένων 
κοινωνικών αιτημάτων που συντάραξαν το παρα-
δοσιακό πλέγμα πολιτικής ισχύος.

Από τις συντεχνίες  
στον συνδικαλισμό



22

Η
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 Σ

Τ
Ο

Ν
 20

ό
 Α

ΙΏ
Ν

Α

8.  Δημοσιογραφική παρουσίαση του συλλαλητηρίου των συντεχνιών  
(Καιροί 15 Σεπτεμβρίου 1909).

ΑΠΌ ΤΌΝ ΑΎΓΌΎΣΤΌ ΈΩΣ  
ΚΑΙ ΤΌΝ ΌΚΤΩΒΡΙΌ ΤΌΎ 1909 
Η ΚΌΙΝΩΝΙΚΗ ΈΠΙΡΡΌΗ ΤΩΝ 
ΣΎΝΤΈΧΝΙΩΝ ΠΙΣΤΌΠΌΙΈΙΤΑΙ 
ΑΠΌ ΌΓΚΩΔΈΙΣ ΣΎΓΚΈΝΤΡΩΣΈΙΣ 
ΚΑΙ ΣΎΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΌΎ 
ΣΎΓΚΛΌΝΙΖΌΎΝ ΤΗΝ ΈΠΑΡΧΙΑ.
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Οι επαγγελματικές οργανώσεις βρίσκονταν σε κα-
θεστώς κινητοποίησης πριν από την εκδήλωση του κι-
νήματος, αφού τα οικονομικά μέτρα που είχε λάβει η 
κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό του 1908 είχαν ήδη 
προκαλέσει έντονη αντίδραση. Στο ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης της 3ης Δεκεμβρίου 1908 του Συνδέσμου 
των εν Αθήναις Συντεχνιών διακηρυσσόταν η εναντίωση 
στο παλαιοκομματικό καθεστώς, που τρεφόταν από την 
κατάχρηση των δημοσίων εσόδων, τα οποία διόγκωνε η 
εξοντωτική φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων 
και εργατικών στρωμάτων. Δηλωνόταν επίσης η πρόθε-
ση των επαγγελματιών να μεταβούν συγκροτημένα στον 
Πρόεδρο της κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Βουλής, 
προκειμένου να δηλώσουν ότι αδυνατούσαν να δεχθούν 
την επιβολή νέων φόρων, καθώς και να προβούν σε επι-
τακτικές προς την κυβέρνηση συστάσεις «όπως μόνον 
διά της περικοπής των γνωστών του προϋπολογισμού 
προς συντήρησιν εν τη αρχή του εκάστοτε κόμματος 
και γενναίων οικονομιών καλυφθώσι τα τυχόν ελλείμμα-
τα και επιτευχθή το ισοζύγιον και ουχί διά της επιβο-

λής νέων φόρων εις βάρος των μη δυναμένων πλέον να 
ανθέξωσιν εργατικών και επαγγελματικών τάξεων». Το 
ψήφισμα συνυπέγραφαν από την πλευρά της Διοικού-
σας Επιτροπής του Συνδέσμου των Συντεχνιών, ο Πρόε-
δρος Φώτης Παπαφώτης, ως Πρόεδρος των Καπνεμπό-
ρων και Καπνοπωλών, ο Αντιπρόεδρος Κ.Δ. Καπερώνης, 
Πρόεδρος των Καφεπωλών, και ο ταμίας Δ. Κυριάκος, 
Πρόεδρος των Κουρέων. Προσέκρουσε, ωστόσο, στην 
επιδεικτική αδιαφορία του Κοινοβουλίου.29

Η αντίδραση του συνδέσμου απέναντι στη μεθό-
δευση αποσιώπησης της διαμαρτυρίας του επαγγελ-
ματοβιοτεχνικού κόσμου ήταν ακαριαία. Η νέα Γενική 
Συνέλευση, που συνεκλήθη στις 13 Φεβρουαρίου 1909, 
επανέλαβε τα λαϊκά αιτήματα, αυτή τη φορά με τη μορ-
φή υπομνήματος προς τον Βασιλιά. 

Υπογραμμιζόταν η εισοδηματική πενία στην οποία 
είχαν περιέλθει τα επαγγελματικά και βιοτεχνικά στρώ-

29.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	σ.	

33-34.

9.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος Κουρέων Αθηνών, 1911 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
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10.  Ζαχαροπλαστικό εργαστήριο, 1919 (Φωτογραφικό Αρχείο ΕΡΤ).
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ματα εξαιτίας του συνδυασμού τόσο των βαρύτατων έμ-
μεσων φόρων, που ανέρχονταν στο 33% του προϋπολο-
γισμού, αλλά και των επαχθών άμεσων που επιβάρυναν 
τους επαγγελματίες με εισοδηματικά κριτήρια φορολό-
γησης, εντελώς αναντίστοιχα προς τις εισοδηματικές 
τους δυνατότητες.

Επεσήμαναν δε πως «ουδέν όμως των ειρημένων φο-
ρολογικών ατοπημάτων θα συνέβαινε αν εξ αρχής ήθε-
λεν επικρατήση η ορθή εν τω συντάγματι ανεγεγραμ-
μένη φορολογική αρχή της αναλόγως του εισοδήματος 
εκάστου φορολογίας».30 Σε συνέχεια της κινητοποίησης 
του συνδέσμου, στις 31 Μαρτίου 1909 δύο χιλιάδες μέλη 
των συντεχνιών των εμπόρων και καταστηματαρχών 
πραγματοποίησαν πορεία προς τα ανάκτορα για να δια-
μαρτυρηθούν για τις αυθαιρεσίες του τελωνείου του 
Πειραιά.31

Οι εκδηλώσεις αυτές συνιστούσαν το σπουδαιότε-
ρο προανάκρουσμα της επί θύραις λαϊκής εξέγερσης. 
Κύριος λόγος της αναταραχής ήταν η επίδραση της έμ-
μεσης φορολόγησης. Ο ριζοσπαστισμός των επαγγελ-
ματικών ενώσεων κλιμακώνεται στο έδαφος των βαρύ-
τατων έμμεσων φόρων σε είδη λαϊκής κατανάλωσης, τη 
στιγμή που ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματός 
τους κυμαινόταν στο διάστημα 10%-40% περίπου.32 Το 
αίτημα για δημοσιονομική μεταρρύθμιση αποτέλεσε 
το συντονιστικό πρόταγμα ενός ετερόκλητου πλήθους 
κοινωνικής διαμαρτυρίας. Στις εξωτερικές του στιβάδες 
συγχρωτίζονταν εργατικά στρώματα, οι διαθέσεις των 
οποίων μορφοποιήθηκαν χάρη στην αποφασιστική επί-
δραση των επαγγελματικών και βιοτεχνικών συλλόγων 
σε ένα ριζοσπαστικό ρεύμα που στρεφόταν κατά του 
παλαιοκομματικού κατεστημένου και των θεμελίων της 
καθεστηκυίας οικονομικής πολιτικής.

Από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο η κοινωνι-
κή επιρροή των συντεχνιών πιστοποιείται από ογκώδεις 
συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια που συγκλονίζουν την 
επαρχία.33 Επιστέγασμα της μεγάλης λαϊκής κινητοποίη-
σης στάθηκε η παλλαϊκή συγκέντρωση στις 14 Σεπτεμ-
βρίου 1909 στο Πεδίο του Άρεως, την οποία συγκάλεσαν 
οι Πρόεδροι των συντεχνιών για συμπαράσταση στον 
Στρατιωτικό Σύνδεσμο. Μελετητές υπολογίζουν τον 
αριθμό των διαδηλωτών σε 55.000, ενώ μαρτυρίες της 
εποχής μιλούσαν για υπερδιπλάσιους αριθμούς.34 Από 
την πλευρά του, ο Σύνδεσμος των Συντεχνιών φέρε-
ται να κινητοποιεί 50 κλαδικές οργανώσεις με περίπου 
30.000 μέλη.35 Ο μαχητικός χαρακτήρας και τα ριζο-
σπαστικά αιτήματα της διαδήλωσης στοιχειοθέτησαν το 
έδαφος της νομιμοποίησης του στρατιωτικού κινήμα-
τος. Κορυφαία στιγμή της συγκέντρωσης υπήρξε η ομι-
λία του Πρόεδρου του Συνδέσμου των Συντεχνιών της 
Αθήνας, Φώτη Παπαφώτη, κατά την οποία τόνισε την 
ανάγκη να «εγκολπωθεί ο λαός το στρατιωτικό κίνημα», 
στη συνέχεια δε επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα κατά της 
παρασκηνιακής συναλλαγής και της φορολογικής πολι-

30.	 	Στο	ίδιο,	σ.	39.

31.	 	Δερτιλής,	Γ.Β.,	Κοινωνικός μετασχηματισμός και 

στρατιωτική επέμβαση 1880-1909,	Αθήνα,	Εξά-

ντας,	1977,	σ.	193.

32.	 	Στο	ίδιο,	σ.	198.

33.	 	Hering,	G.,	Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 

1821-1936,	Θ.	Παρασκευόπουλος	(μτφρ.),	Αθήνα,	

MIET,	2004,	τόμ.	Β΄,	σ.	760-761.

34.	 	Ποταμιάνος,	Ν.,	ό.π.,	σ.	386·	Δερτιλής,	Γ.Β.,	

ό.π.,	σ.	203.

35.	 	Hering,	G.	ό.π.,	σ.	760.

τικής.36 Το κείμενο της διακήρυξης, που ψηφίστηκε από 
τους διαδηλωτές, ανέφερε:

«Ο λαός των Αθηνών και του Πειραιώς […] αποβλέπων εις 
το ότι τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματά του ουσιω-
δώς εθυσιάσθησαν υπό το ευπρόσωπον κάλυμμα του ελεύ-
θερου πολιτεύματος, των αντιπροσώπων αυτού μεταβλη-
θέντων εις ιδιοτελή ολιγαρχίαν συνεταιρισθείσαν […] μετ’ 
αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει υπό το 
βάρος των αδικωτάτων φόρων, ήτοι των επί της κατανα-
λώσεως […].»

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά του εμποροβιοτεχνικού 
ριζοσπαστισμού ήταν τα αιτήματα που ακολούθησαν 
τις εισαγωγικές εκτιμήσεις. Το εξεγερμένο πλήθος της 
Αθήνας απαιτούσε την καθιέρωση ενός δίκαιου φορο-
λογικού συστήματος με κύριο αίτημα τη θέσπιση φόρου 
εισοδήματος, αναθεμάτιζε την εκτατική τοκογλυφία, 
συνιστούσε την αξιοκρατική επιλογή και τη μονιμότητα 
των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς επίσης ζητούσε την 
προστατευτική παρέμβαση του κράτους στη γεωργία, 
τη βιομηχανία και το εμπόριο.37

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Με συνοπτικές διαδικα-
σίες, η Βουλή ψήφισε έναν σημαντικό αριθμό νόμων που 
ικανοποιούσαν τα λαϊκά αιτήματα. Τέτοιοι προπάντων 
ήταν οι νόμοι για τον φόρο κληρονομιάς (3381/1909), τον 
φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας (3363/1909), 
τον δικαιότερο υπολογισμό του φόρου επιτηδεύμα-
τος (3464/1909), τον φόρο κτηματικής περιουσίας 
(3565/1910), τη φορολόγηση των αμπελώνων, την κατάρ-
γηση του φόρου αροτριώντων κτηνών για τους ακτήμο-
νες και τις μικρές εκμεταλλεύσεις, τη μείωση της τιμής 
της ζάχαρης, και για τη φορολόγηση των ασφαλιστικών 
εταιρειών. Άλλοι όμως νόμοι επιβάρυναν τους κατανα-
λωτές, επιμένοντας στην επιβάρυνση των λαϊκών εισο-
δημάτων. Χαρακτηριστικοί προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι οι νόμοι για την αύξηση του φόρου καπνού, του 
φόρου κατανάλωσης ασετυλίνης και του φόρου ελαίου 
και ελαιών.38 Ο Σύνδεσμος των Συντεχνιών παρέμεινε 
ανικανοποίητος, ενώ ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δυσφο-
ρούσε ανοιχτά με την κυβέρνηση και τη Βουλή.

Στα τέλη του 1909 οι αντιδυναστικοί τόνοι οξύνονταν, 
και η λεπτή ισορροπία μεταξύ κινηματιών του στρατού 
και του κοινοβουλευτικού νομοθετικού έργου έμοιαζε 
πιο εύθραυστη από ποτέ. Υπό την πίεση των εξεγερ-
μένων ενόπλων δυνάμεων, η δημόσια ζωή της χώρας 
ακροβατούσε μεταξύ της συναντίληψης των θεσμικών 
παραγόντων και της αντικοινοβουλευτικής εκτροπής. 
Κατά την οριακή αυτή στιγμή, οι συντεχνίες Αθηνών και 
Πειραιώς έδειξαν την αφοσίωσή τους στο κοινοβουλευ-
τικό κεκτημένο και πριμοδότησαν τη δημόσια ζωή με 
υποθήκες σταθεροποιητικής εξομάλυνσης. Ήδη στις 26 
Ιουνίου 1909, σε εγκύκλιο προς τα μέλη τους, είχαν προ-
τρέψει σε μετριοπαθή στάση έναντι του μαχητικού εθνι-
κισμού, ενώ τώρα τηρούσαν σαφείς αποστάσεις από τις 
φιλοδικτατορικές διαθέσεις των αξιωματικών.39 Μετά 
από διαπραγματεύσεις των συντεχνιών με τον Στρατι-
ωτικό Σύνδεσμο, τον Ιανουάριο του 1910 ευοδώθηκε το 
προσκλητήριο κάλεσμα στον Ελευθέριο Βενιζέλο για 
την ανάληψη των ηνίων της κυβέρνησης.

36.	 	Κορδάτος,	Γ.Κ.,	Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος,	

Αθήνα,	20ός	Αιώνας,	1958,	τόμ.	Ε΄,	σ.	130.

37.	 	Στο	ίδιο,	σ.	133-135.

38.	 	Hering,	G.	ό.π.,	σ.	762-763.

39.	 	Στο	ίδιο,	σ.	765.
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Άλλα και σε όσα μεσολάβησαν μέχρι τη διεξαγωγή 
των εκλογών της 8ης Αυγούστου 1910, οι συντεχνίες 
υπογράμμισαν την αφοσίωσή τους στον κοινοβουλευτι-
σμό και την απόφασή τους να επιμένουν στα μεταρρυθ-
μιστικά τους αιτήματα στο πλαίσιο της δημοκρατικής 
νομιμότητας. Σταθμός στην πορεία προς την πολιτι-
κή εξομάλυνση στάθηκε η μαζική συγκέντρωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου στο Πεδίο του Άρε-
ως, στην οποία εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους 
τους 28 επαγγελματικά σωματεία και συντεχνίες. Εκεί 
επελέγησαν μεταρρυθμιστές υποψήφιοι, μεμονωμένοι 
ή κατερχόμενοι στις εκλογές με ανεξάρτητα ψηφοδέλ-
τια, στηριζόμενοι από τις συντεχνίες. Για την Αττική, 
τα επαγγελματικά σωματεία πρότειναν τον Βενιζέλο. 
Αμιγείς συνδυασμοί των συντεχνιών καταρτίστηκαν 
σε αρκετές περιφέρειες του κράτους, ενώ στον Βόλο 
ο συνδυασμός των συντεχνιών πέτυχε σημαντική νίκη. 
Η συνέχεια όμως για τις συντεχνίες δεν ήταν ανάλογη 
της δραστηριότητας που είχαν επιδείξει όλο το προη-
γούμενο διάστημα για την αναμόρφωση του πολιτικού 
συστήματος. Η αποσύνθεση του Στρατιωτικού Συνδέ-
σμου μετά τις εκλογές του Αυγούστου του 1910, η προη-
γούμενη συνταύτιση των μεταρρυθμιστικών αιτημάτων 
του Συνδέσμου των Συντεχνιών με τα πεπρωμένα του 
στρατιωτικού κινήματος, και, κυρίως, οι νέες κοινωνι-
κοοικονομικές προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής, 
οδήγησαν στον περιορισμό της δράσης των συντεχνιών. 
Επανειλημμένες προσπάθειες για την ανασύνταξη των 
δυνάμεων των επαγγελματικών συντεχνιών δεν καρπο-
φόρησαν.40

Νέα ώθηση στη συνδικαλιστική οργάνωση και δρά-
ση των επαγγελματοβιοτεχνικών τάξεων δόθηκε με τον 
Ν. 281/1914 «Περί Σωματείων». Ο νέος νόμος προέβλεπε 
την κατάργηση των συντεχνιών και των μεικτών επαγ-
γελματικών σωματείων εργοδοτών/εργαζομένων, περι-
ορίζοντας τη συντεχνιακή οργάνωση μόνο σε καθαρώς 
αλληλοβοηθητικά σωματεία. Όπως έχει επισημανθεί, 
μέσω αυτού του νόμου συγκροτείται «ένα οργανικό σύ-
νολο […] ορθολογικής οργάνωσης και έγκυρης εκπρο-
σώπησης όλων των βασικών ταξικών συμφερόντων», με 
καταλυτική αιχμή τον απογαλακτισμό εργοδοτών και 
εργαζομένων.41 Από την άλλη πλευρά, έχει επίσης τεκ-
μηριωθεί ότι με τη νομοθεσία αυτή η κυβέρνηση Βενι-
ζέλου επιχείρησε να θέσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο ενσω-
μάτωσης της οργανωμένης κοινωνικής έκφρασης στις 
σκοπιμότητες της νέας διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 281/1914, αφαιρούνταν από τα επαγ-
γελματικά σωματεία η δυνατότητα υιοθέτησης γενικών 
κοινωνικοπολιτικών αναφορών, ενώ η εποπτεία της δι-
οικητικής Αρχής πάνω στη συνδικαλιστική ζωή εναγκα-
λιζόταν πιεστικά τα συνδικαλιστικά δρώμενα.42 Σε κάθε 
περίπτωση, η νομοθεσία αυτή έρχεται ως απότοκο του 
προωθούμενου εκσυγχρονισμού της οικονομικής πολι-

40.	 	Στο	ίδιο,	σ.	777·	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	

Ευστρατίου,	ό.π.,	σ.	44.

41.	 	Μαυρογορδάτος,	Γ.Θ.,	«Βενιζελισμός	και	αστικός	

εκσυγχρονισμός»,	Γ.Θ.	Μαυρογορδάτος	και	Χρ.	

Χατζηιωσήφ	(επιμ.),	Βενιζελισμός και αστικός 

εκσυγχρονισμός,	Ηράκλειο,	Πανεπιστημιακές	Εκ-

δόσεις	Κρήτης,	1988,	σ.	12.

42.	 	Μουδόπουλος,	Στ.,	«Ο	Νόμος	281/1914	για	 

τα	επαγγελματικά	σωματεία	και	η	επίδρασή	 

του	στην	εξέλιξη	του	συνδικαλιστικού	κινήμα-

τος»,	σε	Μαυρογορδάτος	και	Χατζηιωσήφ,	ό.π.,	 

σ.	225-253.

τικής και των παραγωγικών δομών. Οι εξελίξεις αυτές 
αποκρυστάλλωσαν τόσο μια ισχυρή κεφαλαιοκρατική 
τάξη με βιομηχανικούς προσανατολισμούς και κοινωνι-
κά ηγεμονικές φιλοδοξίες, όσο και τα διαρκώς αναπτυσ-
σόμενα εργατικά στρώματα.

Η ψήφιση του Ν. 281/1914 ενθάρρυνε την ένταση των 
προσπαθειών συνδικαλιστικής ανασυγκρότησης των μι-
κρομεσαίων επαγγελματιών και κατά τα επόμενα χρόνια 
εκδηλώθηκε πληθώρα σχετικών πρωτοβουλιών. Προς 
αυτή την κατεύθυνση ωθούσε τα μικροαστικά στρώμα-
τα και η ένταση της κοινωνικής διαπάλης που απελευ-
θέρωνε αμοιβαίους κοινωνικούς αυτοπροσδιορισμούς. 
Ίσως η σημαντικότερη επανιδρυτική διαδικασία ήταν η 
σύσταση το 1915 μιας νέας ένωσης επαγγελματικών σω-
ματείων με την επωνυμία «Βιοτεχνικός Σύνδεσμος των 
Συντεχνιών». Στην καταστατική διατύπωση του σκοπού 
και των στόχων δράσης του Βιοτεχνικού Συνδέσμου των 
Συντεχνιών αναφέρεται «η επί τη βάσει της αλληλεγγύ-
ης και της εν τη Ενώσει ισχύος αυτοδύναμος προστα-
σία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του 
Συνδέσμου νομοταγώς πάντοτε. Έτι δε και η κατά πο-
σόν αύξησις της βιοτεχνικής εργασίας εν Ελλάδι, η κατά 
ποιόν βελτίωσις των παντοίων βιοτεχνικών προϊόντων 
[…], ο διακανονισμός των σχέσεων εργάτου και εργοδό-
τη, […] η προστασία και υπεράσπισις των οικονομικών 
και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συν-
δέσμου».

Η πρώτη διοίκηση του Βιοτεχνικού Συνδέσμου απο-
τελούνταν από τους Γρ. Στυλιανίδη, Ν. Παναγόπουλο, 
Χαρ. Βασιλείου, Στεφ. Βρεττό, Χαρ. Αποστολόπουλο, 
Αλέξ. Καρατζά, Αναστ. Σκοτίδα, Π. Μπερνίτσα, Αν. Κι-
μουλάκη, Δημ. Ροζολή, Δ. Κυριακό και Ι. Διβόλη. Στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα τοποθετήθηκε ο Πέτρος 
Αντωνόπουλος. Και πάλι δεν ευοδώθηκαν οι προσδοκί-
ες που είχαν οι κλαδικοί φορείς για το νέο συνδικαλι-
στικό όργανο. Το διχαστικό πνεύμα που επικράτησε στη 
δημόσια ζωή της χώρας από το 1916 και μετά συμπαρέ-
συρε τον Βιοτεχνικό Σύνδεσμο στη δίνη των πολιτικών 
συγκρούσεων μεταξύ βενιζελικών και βασιλοφρόνων, 
αποδιαρθρώνοντας τον συνδικαλιστικό του κορμό. Έτσι, 
ο εν λόγω σύνδεσμος το 1918 έπαψε να υφίσταται.43

Μέχρι το 1919, οπότε επιχειρείται η πρώτη συντονι-
σμένη προσπάθεια με αξιώσεις στέρεας οργανωτικής 
ανασυγκρότησης των επαγγελματικών σωματείων, η 
απόσταση που έχει διανυθεί είναι τεράστια. Οι επιπλο-
κές των προηγούμενων ετών έχουν οδηγήσει σε ση-
μαντικό καταστάλαγμα εμπειριών και διασαφηνίσει τα 
αίτια των αποτυχιών· η περιρρέουσα ατμόσφαιρα των 
σφοδρών κοινωνικών συγκρούσεων έχει αποκρυσταλ-
λώσει τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικής συνδι-
καλιστικής οργάνωσης, ενώ και η ένταση της διχαστι-
κής δίνης που συντάραξε τη χώρα κατά τη διάρκεια του 
μεγάλου πολέμου έχει καταπέσει. Ωριμότερη από ποτέ, 
η τάξη των επαγγελματιών δεν σκεφτόταν παρά τον 
τρόπο οργάνωσης και κατοχύρωσης της κοινωνικής της 
ανεξαρτησίας.

43.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	 

ό.π.,	σ.	47-48.
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11.  Καταστηματάρχης και υπάλληλοι, αχρονολόγητη (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: 
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ

—  Η ίδρυση της Γενικής 
Συνομοσπονδίας → 29

—  Πολιτική δράση και 
κοινωνικοί αγώνες → 36

—  Από την οικονομική  
στην οργανωτική  
κρίση → 47

—  Η δικτατορία  
του Μεταξά → 61
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Το απόγευμα της 16ης Ιανουαρίου 1919, μετά από 
πρόσκληση της προσωρινής επιτροπής που είχε επι-
φορτιστεί με το έργο της ανασυγκρότησης, οι αντι-
πρόσωποι 30 αθηναϊκών και πειραϊκών εργοδοτικών 
σωματείων συναντήθηκαν στο Δημαρχείο Αθηνών 
με αρχική πρόθεση να ανασυστήσουν τον Σύνδεσμο 
των εν Αθήναις Συντεχνιών. Αντί αυτού, συμφώνη-
σαν στην ίδρυση του πρώτου τριτοβάθμιου συνδι-
καλιστικού οργάνου των μεσαίων τάξεων στην ελλη-
νική ιστορία. Επρόκειτο για την Ένωση Συντεχνιών 
και Σωματείων Εργοδοτών της Ελλάδος (ΕΣΣΕΕ)  
με έδρα την πρωτεύουσα και αξιώσεις πανελλήνι-
ας εμβέλειας. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να μνημονεύσουμε τις ιδρυτικές οργανώσεις:

Σιταλευρεμπόρων Ζυθοπωλών 

Καφεπωλών Πειραιώς

Ξενοδόχων Ύπνου Πειραιώς

Διευθυντών Εστιατορίων  
και Μαγειρείων Πειραιώς 

Σανδαλοποιών Αθηνών

Ιχθυοπωλών Αθηνών-Πειραιώς 

Εργοδοτών Υποδηματοποιών Πειραιώς 

Καυσίμου Ύλης Αθηνών-Πειραιώς 

Ξενοδόχων Ύπνου Αθηνών

Υδραυλικών Καταστηματαρχών 

Τροφοδοτών Ελληνικών Ατμοπλοίων 

Παντοπωλών Αθηνών 

Αμαξοκαρραγωγέων Πειραιώς «Φαέθων» 

Αρτοποιών Πειραιώς «Η Δήμητρα» 

Λαχανοπωλών Αθηνών

Κουρέων Αθηνών

Εμπορροραπτών Καταστηματαρχών Αθηνών 

Αρτοποιών Αθηνών

Βουστασιαρχών Αθηνών και Προαστείων 

Καπνοπωλών Αθηνών

Ξενοδόχων Ύπνου Αθηνών «Άγιος Σαμψών» 

Γεωργοκτηματιών Πειραιώς

Σανοπωλών Πειραιώς

Αγροτικός Κηπουροκτηνοτροφικός  
Όμιλος Αθηνών 

Εμπόρων Νομής

Γεωργοκηπουροκτηνοτρόφων  
Κολοκυνθούς-Σεπολίων

Σύνδεσμος Ξενοδόχων Φαγητού Αθηνών 

Εργοληπτών και Εργοστασιαρχών  
Ειδών Οικοδομικής 

Καταστηματαρχών Υποδηματοποιών Αθηνών

Η ίδρυση της Γενικής 
Συνομοσπονδίας

12.  Μέρος καταστατικού Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Πειραιώς 1921 (Αρ-
χείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά)
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Μετά από την πρώτη συνέλευση ακολούθησαν και 
άλλες, ο δε αριθμός των σωματείων που συμμετείχαν 
ξεπέρασε γρήγορα τα σαράντα. Οι αρχαιρεσίες της 6ης 
Φεβρουαρίου 1919 ανέδειξαν στη θέση του Γενικού Προ-
έδρου τον Αλέξανδρο Ζαμίχα (Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Ξενοδόχων Ύπνου). Αντιπρόεδροι Αθηνών και Πειραιώς 
ανέλαβαν οι Νικόλαος Ρουβινέττης (Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Σιταλευρεμπόρων) 
και Γεώργιος Πλατανιώτης 
(Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Οινοπαντοπωλών Πειραι-
ώς), ενώ τη θέση του Γενι-
κού Γραμματέα κατέλαβε 
ο Πέτρος Αντωνόπουλος, 
ο οποίος κατείχε την ίδια 
θέση στον παλαιό Σύνδε-
σμο Συντεχνιών και τον 
κατοπινό Βιοτεχνικό Σύν-
δεσμο Συντεχνιών Αθη-
νών. Τον Μάρτιο του 1919 
το Πρωτοδικείο Αθηνών 
επικύρωσε την ίδρυση της 
Ενώσεως.44

Προτεραιότητα των 
συμμετεχόντων στο νέο 
όργανο ήταν, όπως φαίνε-
ται από τις σχετικές ειση-
γήσεις και το καταστατικό, 
η κοινωνική κατοχύρωση 
του επαγγελματικού κό-
σμου. Το νέο όργανο είχε 
ως στόχο να καταλάβει 
«μίαν μέσην θέσιν εις τας 
δύο τάξεις των εργατών 
και κεφαλαιοκρατών»,45 
συσπειρώνοντας αποκλειστικά επαγγελματικές και βιο-
τεχνικές οργανώσεις και μοχθώντας για την προάσπιση 
και προβολή των ενιαίων συμφερόντων των επαγγελ-
ματιών, βιοτεχνών και μικρεμπόρων, των λεγομένων και 
«παραγωγικών τάξεων». Με τη συγκρότηση ενός αυτο-
δύναμου συνδικαλιστικού πόλου, οι αντιπρόσωποι των 
παραδοσιακών μικροαστικών στρωμάτων επεδίωκαν 
αφενός να χειραφετηθούν ολοκληρωτικά από την επιρ-
ροή του ΣΕΒΒ, ο οποίος αντιτάχθηκε σε τέτοιες πρω-
τοβουλίες και συνέχισε να διεκδικεί την εκπροσώπηση 
των βιοτεχνών μέχρι το 1946, αφετέρου να αντισταθμί-
σουν την πίεση του εργατικού κινήματος, ιδίως έπειτα 
από την ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος το 1918.

Ναι μεν η αντιπροσωπευτική εμβέλεια της ΕΣΣΕΕ 
ήταν τυπικά πανελλαδική, αφού διοικητικά της στελέχη 
είχαν περιοδεύσει στην επαρχία και είχε ληφθεί μέριμνα 
ώστε το καταστατικό της να αποσταλεί στις επαρχιακές 
οργανώσεις, προσκαλώντας τις να ενταχθούν στις τάξεις 
της, αλλά η δράση της περιορίστηκε αρχικά στο λεκα-
νοπέδιο της Αττικής. Τα οικονομικά μέσα ήταν πενιχρά 
και η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των διοικούντων 
και των επαρχιακών οργανώσεων δεδομένη. Κάποιες 

44.	 	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Αντίγραφο	της	απόφασης	175	της	

15/3/1919	του	Πρωτοδικείου	Αθηνών·	Καραμού-

ζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	Επαγγελματικόν 

Ημερολόγιον του 1930,	ό.π,	σ.	50-51·	Εμπρός 

7/2/1919.

45.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	 

σ.	51.

απόπειρες προβολής του μικρομεσαίου συνδικαλισμού, 
όπως η προοπτική έκδοσης το 1919 του Επαγγελματικού 
Αγώνος, μετοχικής εφημερίδας επαγγελματικών συμφε-
ρόντων, δεν καρποφόρησαν. Καθώς οξύνονταν τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματοβιοτέχνες, 
ωρίμασε η επιθυμία για ενότητα, και η ανάγκη κεντρικού 
συντονισμού των συντεχνιακών διεκδικήσεων ανά την 

επικράτεια κατέστη επιτα-
κτική.

Το 1ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Εργοδοτών, που 
έλαβε χώρα στην Αθήνα 
στις 20/9/1920, αποτέλεσε 
το πρώτο βήμα για τη χά-
ραξη των κατευθυντήριων 
γραμμών που επρόκειτο 
να ακολουθήσει ο μεσο-
αστικός συνδικαλισμός. 
Παρέστησαν πληρεξούσι-
οι περισσοτέρων των 150 
οργανώσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων τουλάχιστον 
30 σωματείων του Βόλου, 
της Θεσσαλονίκης, της Κα-
στοριάς, της Λάρισας, των 
Πατρών και του Πύργου. 
Η ΕΣΣΕΕ μετονομάστη-
κε σε Ένωση Βιοτεχνικών 
Συντεχνιών της Ελλάδος 
(ΕΒΣΕ), τίτλος που πιθανόν 
αντανακλούσε την προ-
σπάθεια να δοθεί έμφαση 
στον ρόλο των βιοτεχνών 
στο νέο σχήμα. Νέος Γε-
νικός Πρόεδρος εξελέγη ο 

Στέφανος Βρεττός, προερχόμενος από τον κλάδο των 
λαχανοπωλών, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «παπ-
πούς», λόγω της μακροχρόνιας σταδιοδρομίας του στα 
επαγγελματικά κοινά.46 

Στη διάρκεια του συνεδρίου αναγνωρίστηκε η ανά-
γκη αρτιότερης σωματειακής οργάνωσης και διάρθρω-
σής της σε ολόκληρη τη χώρα διά της ιδρύσεως αυτο-
τελών τμημάτων κατά πόλεις, αλλά και της εμπέδωσης 
ενός πλαισίου λειτουργίας των οργανώσεων, το οποίο 
βασιζόταν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από τα φλέγοντα θέματα της επο-
χής, κυρίως την υπέρμετρη αυστηρότητα των αποφά-
σεων των αισχροδικείων, αλλά και τη μεθοδευόμενη 
ανακίνηση του ζητήματος του ενοικιοστασίου. Ιδιαίτερο 
βάρος δόθηκε στην πρόταση δημιουργίας «Επαγγελ-
ματικού Κοινοβουλίου», στο οποίο θα αντιπροσωπεύο-
νταν, κατά το γερμανικό σύστημα, όλες οι εργαζόμενες 
τάξεις. Τελικά, το καταστατικό τροποποιήθηκε ώστε να 
συμπεριλάβει τις παραπάνω ευαισθησίες και φιλοδοξί-
ες, μερικές μέρες αργότερα δε υπερψηφίστηκε από τη 
Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Σωματείων Αθη-
νών-Πειραιώς.47 Η διοίκηση προανήγγειλε τη διεξαγωγή 
νέου συνεδρίου τον επόμενο χρόνο και εργάστηκε πυ-
ρετωδώς για την επεξεργασία ενός προγράμματος «διά 
του οποίου εν τω μέλλοντι θα εξησφαλίζετο η μεθοδική 
και συστηματική δράσις της τεραστίας οργανώσεως της 

46.	 	Στο	ίδιο,	σ.	114-115·	Επιθεώρησις των Μεσαίων 

Τάξεων,	τ.	3	(1953),	σ.	7-8.

47.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	 

σ.	52-54.

13.  Ειδησάριο με την πληροφορία ίδρυσης της ΕΣΣΕΕ  
(Εμπρός 7/2/1919).
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με έδρα την Αθήνα. «Τοιουτοτρόπως», πίστευε η Ένωση, 
«θέλει επιτευχθή αφ’ ενός μεν η συγκέντρωσις πασών 
των επαγγελματικών, βιοτεχνικών και παραγωγικών 
τάξεων και οργάνωσις αυτών, αφ’ ετέρου δε η πλήρης 
και ησφαλισμένη οικονομική επάρκεια και αξιωματική 
δικαιοδοσία αυτών». Τέλος, η ΕΒΣΕ εγκαλούσε την προ-
σοχή των κυβερνητικών Αρχών στη δυτικοευρωπαϊκή 

εμπειρία λειτουργίας θεσμών, 
όπως το Επαγγελματικό Κοι-
νοβούλιο και τα περιφερειακά 
«οικονομικά συμβούλια», ζητώ-
ντας τη μεταφύτευσή τους και 
στην Ελλάδα.50 Τέτοιοι θεσμοί 
μπορούσαν, κατά την Ένωση, 
να αμβλύνουν την εργατική 
αναταραχή που μαινόταν στις 
αρχές της δεκαετίας του ’20. 
Όπως σημείωνε σχετικό έγ-
γραφο του τμήματος Αθηνών 
της ΕΒΣΕ προς το Εργατικό 
Κέντρο Αθηνών, οι επαγγελμα-
τίες έβλεπαν μεν με κατανόηση 
τα εργατικά αιτήματα, θεωρού-
σαν όμως προσφορότερη από 
τις απεργίες την άσκηση διαι-
τησίας και την ίδρυση οικονο-
μικών συμβουλίων.51

Οι ζυμώσεις και ο προβλη-
ματισμός απέδωσαν αρκετούς 
καρπούς. Το 2ο Συνέδριο των 
εργοδοτικών τάξεων της Ελ-
λάδος (Αθήνα, 24-27/10/1921) 
στέφθηκε από πολύ μεγάλη 
επιτυχία και αποτέλεσε σταθμό 
στην εξέλιξη του επαγγελμα-

τοβιοτεχνικού συνδικαλισμού. Τα γραφεία της Ενώσεως 
στην οδό Σοφοκλέους στέγασαν περίπου διακόσιους 
πληρεξούσιους εβδομήντα οργανώσεων από ολόκληρη 
την επικράτεια. Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε ισορ-
ροπία ανάμεσα στα εκπροσωπούμενα σωματεία της 
πρωτεύουσας και των επαρχιών· είναι ενδεικτικό ότι πα-
ρέστησαν αντιπρόσωποι από κάθε γεωγραφικό διαμέρι-
σμα της χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Σμύρνης και 
του Τσεσμέ), την προεδρία δε του συνεδρίου κατέλαβε 
ο Μιχαήλ Πλατανιώτης, αντιπρόσωπος των οργανώσε-
ων της Μαγνησίας. Κύρια θέματα του συνεδρίου ήταν η 
ψήφιση καταστατικού, η οικονομική ανόρθωση των με-
σαίων τάξεων και η επιμελητηριακή ανεξαρτησία. Προ-
βληματισμένοι από την οικονομική κατάσταση, οι σύ-
νεδροι ζήτησαν τη μισθολογική στήριξη των δημοσίων 
και των ιδιωτικών υπαλλήλων, αναγνωρίζοντας ότι τα 
παραδοσιακά και τα νέα μικροαστικά στρώματα είναι η 
«τάξις γεφυρώσεως κεφαλαίου και εργασίας», «ήτις, αφ’ 
ενός εγκαταλείφθη από πάσης κρατικής προνοίας, αφ’ 
ετέρου δε πιέζεται υπό του κεφαλαίου».52 Εξέφρασαν 
επίσης την αντίθεσή τους στις μεθόδους εφαρμογής 
των διατάξεων περί αισχροκέρδειας, οπότε το συνέδριο 
αποφάσισε να απαιτήσει τη σύσταση προδικαστικών 

50.	 	Ζώτος,	Δ.Α.,	Η οργάνωσις της επαγγελματικής 

και βιοτεχνικής τάξεως εν Ελλάδι,	ό.π.,	 

σ.	50-56.

51.	 	Αρχείο	ΟΕΒΕΑ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

Τμήματος	Αθηνών	της	ΕΒΣΕ	(16/10/1921)·	Έθνος 

17/10/1921.

52.	 	Η Καθημερινή	25/10/1921·	Εμπρός	25/10/1921.

πολυαρίθμου επαγγελματικής τάξεως της μικροαστικής 
χώρας μας».48

Στο μεσοδιάστημα, η ΕΒΣΕ και τα κατά τόπους τμή-
ματά της ανέπτυξαν πολύπλευρη δράση. Ο αριθμός των 
σωματείων-μελών αυξήθηκε και καθιερώθηκαν περι-
οδείες στελεχών στις επαρχίες. Τα στελέχη υπερασπί-
στηκαν με διαβήματα προς τις κυβερνητικές αρχές τα 
συμφέροντα των επαγγελματο-
βιοτεχνικών στρωμάτων, όσον 
αφορά την εύρυθμη λειτουρ-
γία της αγοράς, τη διασφάλιση 
της επαγγελματικής στέγης, τη 
φορολόγηση καθαράς προσό-
δου, τις υπερτιμήσεις των τιμο-
λογίων των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας κ.ά. Μάλιστα, σε δι-
άφορες περιστάσεις δεν δίστα-
σαν να υψώσουν τους τόνους, 
όπως όταν, με διάβημά τους 
προς την κυβέρνηση, απαίτη-
σαν να «κτυπηθή κατακέφαλα 
η αχαλίνωτος κερδοσκοπία» 
των μεγάλων επιχειρήσεων 
ξένου κεφαλαίου.49 Απέναντι 
στο μείζον εθνικό ζήτημα της 
περιόδου, την εκστρατεία στη 
Μικρά Ασία, οι συνδικαλιστές 
προσέφεραν αμέριστη ηθική 
υποστήριξη στις ελληνικές δυ-
νάμεις και ανέπτυξαν προνοια-
κό έργο για την αρωγή των οι-
κογενειών των μαχομένων και 
των τραυματιών του μετώπου. 
Συγχρόνως, σύναψαν επαφές 
με επιστημονικά σωματεία και 
ενώσεις διανοουμένων, συζητώντας τη σκοπιμότητα 
σύμπηξης ενός «συνασπισμού ελευθέριων επαγγελμα-
τιών».

Λίγους μήνες πριν από το προγραμματισμένο συ-
νέδριο, η ΕΒΣΕ εξέδωσε βαρυσήμαντη εγκύκλιο προς 
τους επαγγελματίες και βιοτέχνες της χώρας, εκθέτο-
ντας τον οργανωτικό της προσανατολισμό. Αφού υπο-
γράμμιζε την ανεπάρκεια της ως τότε επιτευχθείσας 
οργάνωσης, διαπίστωνε ότι η συνδρομή της Πολιτείας 
ήταν επιβεβλημένη προκειμένου οποιοδήποτε οργανω-
τικό εγχείρημα να ήταν επιτυχές. «Φρονούμεν», τόνιζε, 
«ότι δι’ ειδικού νόμου η ένωσις ημών και τα κατά τόπους 
τμήματα αυτής είναι δυνατόν και σκόπιμον να ανασυ-
γκροτηθώσιν εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
κατά τον τύπον περίπου των ήδη υφισταμένων εκ νόμου 
εν Ελλάδι Εμπορικών, Βιομηχανικών και Γεωργικών Επι-
μελητηρίων». Ακολούθως, διαπίστωνε ότι «τα πραγματι-
κά συμφέροντα […] των Επαγγελματιών, βιοτεχνών και 
παραγωγών δεν συμπίπτουσι προς τα συμφέροντα των 
εμπόρων και βιομηχάνων», επομένως δεν μπορούν να 
αφεθούν στα αντίστοιχα επιμελητήρια, «ήτοι εις οργανώ-
σεις ξένας προς τα συμφέροντα αυτών». Κατά συνέπεια, 
η ΕΒΣΕ πρότεινε την ίδρυση Βιοτεχνικών Επιμελητηρί-
ων στις περισσότερες περιφέρειες, με μέλη όλους τους 
επαγγελματοβιοτέχνες που ασκούσαν επιτήδευμα στην 
περιοχή. Τα επιμελητήρια θα έπρεπε να συνενώνονταν 
σε ομοσπονδίες, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα απο-
τελούσαν τη δύναμη μιας μελλοντικής συνομοσπονδίας 

48.	 	Εφημερίς του Χρηματιστηρίου	15/7/1921.

49.	 	Εφημερίς του Χρηματιστηρίου	13/5/1921.

14.  Στέφανος Βρεττός
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επιτροπών (με τη συμμετοχή μελών αντιπροσώπων 
των επαγγελματοβιοτεχνικών τάξεων), οι οποίες ήταν 
επιφορτισμένες με τον εξονυχιστικό έλεγχο των υπο-
θέσεων προτού αυτές διεκπεραιώνονταν στις αίθου-
σες των αισχροδικείων. Διατυπώθηκαν ενστάσεις και 
για τον τρόπο είσπραξης, όπως αυτή προβλεπόταν από 
τον νόμο περί καθαράς προσόδου. Η διογκούμενη τάση 
«πλήρους ανεξαρτησίας των επαγγελματικών Σωματεί-
ων» από τα «κατ’ εξοχήν καπιταλιστικά» Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια εκδηλώθηκε δυναμικά στους 
κόλπους του συνεδρίου. Η πλειονότητα των παριστα-
μένων ζήτησε την ίδρυση ξεχωριστών Επαγγελματοβι-
οτεχνικών Επιμελητηρίων, όπως συνέβαινε στη Γαλλία, 
θεωρώντας ότι μόνο έτσι διασφαλιζόταν ο ορθός χειρι-
σμός των ζητημάτων που ταλάνιζαν τις τάξεις τους. Τα 
τεκταινόμενα στον δημόσιο βίο δεν μπορούσαν, ασφα-
λώς, να περάσουν απαρατήρητα. Ο ανταγωνισμός βενι-
ζελικών και αντιβενιζελικών, των δύο παρατάξεων που 
πρωταγωνίστησαν στην πολιτική ζωή του τόπου κατά 
το πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα, είχε εμφιλοχωρήσει 
στους κόλπους του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικα-
λισμού, επιφέροντας αλλοιώσεις στη φυσιογνωμία του 
και εξωθώντας τις οργανώσεις σε πολιτικές ακροβασίες 
που έβλαπταν την αξιοπιστία του κινήματος. Το συνέ-
δριο επιβεβαίωσε τον ακομμάτιστο χαρακτήρα του μι-
κρομεσαίου συνδικαλισμού, παρέχοντας άδεια σε όσες 
οργανώσεις-μέλη το επιθυμούσαν να κατέρχονταν στις 
επόμενες δημοτικές εκλογές του 1922 με δικούς τους, 
ανεξάρτητους υποψήφιους. Το γεγονός αυτό ευνόησε 
την αποκρυστάλλωση της ιδέας περί αυτόνομης καθό-
δου των επαγγελματοβιοτεχνών συνδικαλιστών στην 
πολιτική. Το εκ νέου κάλεσμα για την ίδρυση «Επαγ-
γελματικού Κοινοβουλίου» από το κράτος υπακούει σε 
αυτή ακριβώς τη λογική υπέρβασης των κομματικών δι-
χασμών και στη σύλληψη της πολιτικής διαδικασίας ως 
σύνθεσης των επιμέρους κοινωνικών συμφερόντων.

Κατά την τελευταία ημέρα του συνεδρίου ψηφίστη-
κε νέο καταστατικό, διά του οποίου ορίστηκε η μετο-
νομασία της Ενώσεως σε «Γενική Συνομοσπονδία Επαγ-
γελματιών, Βιοτεχνών και Παραγωγών της Ελλάδος» 
(ΓΣΕΒΠΕ). Ιδιαίτερης βαρύτητας ήταν η απόφαση να με-
ταβληθούν τα μέχρι τότε τμήματα της Ένωσης και οι πε-
ριφερειακές συσσωματώσεις σε ομοσπονδίες. Εξελέγη 
προσωρινή εννιαμελής κεντρική επιτροπή υπό την προ-
εδρία του Στέφανου Βρεττού· Αντιπρόεδροι ανέλαβαν 
οι Γεώργιος Λαμπρινάκος (Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Καπνοπωλών) και Πάνος Χατζηκωνσταντίνου (Πρόε-
δρος της ΟΕΒ Μαγνησίας), και Γενικός Γραμματέας ο Ι. 
Πολυχρονάκης (προεδρεύων του Συνδέσμου Παντοπω-

15.  Γεώργιος Λαμπρινάκος

16.  Τα σωματεία που ανήκαν στην Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών Πειραιώς, 1921 (Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματι-
ών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά).

λών Πειραιώς). Η διοίκηση ανέλαβε την υποχρέωση να 
δημοσιοποιήσει τους άξονες δράσης επί των οποίων θα 
κινούνταν η Συνομοσπονδία και, το κυριότερο, να επι-
διώξει την αναγνώριση αυτής και των παραρτημάτων 
της ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τη με-
τατροπή δηλαδή των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε 
επιμελητηριακές δομές.

Απόρροια των αποφάσεων του Συνεδρίου ήταν η 
ίδρυση, κατά τα επόμενα χρόνια, μερικών από τις ισχυ-
ρότερες επαγγελματικές ομοσπονδίες, οι περισσότερες 
από τις οποίες εμφανίστηκαν ως μετεξέλιξη προηγού-
μενων συσσωματώσεων και ενώσεων. Μεταξύ άλλων, 
το 1921 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αθη-
νών (πρώτος Πρόεδρος ο φαρμακοποιός Θεμιστοκλής 
Κατσούλης) και την επόμενη χρονιά η αντίστοιχη του 
Πειραιά (υπό τον οινοπαντοπώλη Γεώργιο Πλατανιώ-
τη). Επίσης, δημιουργήθηκαν ορισμένες πανελλαδικές 
ομοιοεπαγγελματικές ομοσπονδίες, όπως εκείνες των 
Αρτοποιών και των Σιδηρομεταλλουργών το 1922. Εκα-
τοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία ξεφύτρωσαν σε κάθε 
γωνιά της χώρας. Τα γραφεία της Συνομοσπονδίας στην 
οδό Θεμιστοκλέους 4 αποτέλεσαν το νευραλγικό κέ-
ντρο της συνδικαλιστικής αναδιοργάνωσης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στην ίδρυση ομοσπονδιών και ενώσεων 
στις επαρχίες. Με τρόπο συστηματικό, τουλάχιστον μέ-
χρι το 1927, δεκάδες στελέχη διέτρεξαν την επικράτεια 
κηρύσσοντας το «επαγγελματικόν ευαγγέλιον» και φυ-
τεύοντας τον σπόρο της συνδικαλιστικής ιδέας.

Ενδεικτική της εμβέλειας της οργανωτικής επέκτα-
σης ήταν η προεργασία για την ίδρυση δευτεροβάθμιων 
ενώσεων μέχρι και στην Ανδριανούπολη και την Καλ-



33
Α

΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ
: Ο

Ι Α
Π

Α
Ρ

Χ
Έ

Σ

λίπολη. Εκπεφρασμένος στόχος αυτής της πανελλήνιας 
εξόρμησης ήταν η συνεισφορά «εις την πολιτικήν και 
κοινωνικήν αναγέννησιν [της] μείζονος Ελλάδος μακράν 
παντός κομματικού ανταγωνισμού».53 Η ανάπτυξη του 
επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού στη δεκαετία 
του ’20 υπήρξε όντως ραγδαία: από τα 200 σωματεί-
α-μέλη της τριτοβάθμιας οργάνωσης το 1921 φτάσαμε 
στα 550 το 1925, ενώ στα τέλη της δεκαετίας υπολογιζό-
ταν ότι υπήρχαν 800 σωματεία επαγγελματιών.54

Οι πολιτικές βλέψεις είχαν εδραιωθεί, όπως τεκμαί-
ρεται και από το ενδιαφέρον της Συνομοσπονδίας για 
τη διάδοση των ιδεών της μέσω του Τύπου. Έπειτα από 
μια διετία συνεργασίας με την Εφημερίδα του Χρηματι-
στηρίου, τον Ιούλιο του 1922 εκδόθηκε η εφημερίδα Νέαι 
Αρχαί, η οποία αποτέλεσε «όργανον ανεγνωρισμένον 
των Επαγγελματικών Σωματείων» και δη της Γενικής 
Συνομοσπονδίας. Επρόκειτο για μια καθημερινή πρωινή 
εφημερίδα που συνδύαζε την πληθώρα της ύλης με την 
έμφαση στα θέματα που απασχολούσαν τον επαγγελμα-
τικό κόσμο. Όπως και στην περίπτωση της Εφημερίδος 
του Χρηματιστηρίου, ιδρυτής και κύριος χρηματοδότης 
της ήταν ο Νικόλαος Π. Ιγγλέσης. Διευθυνόταν από μία 
επιτροπή Τύπου που είχε στελεχωθεί από επιφανείς 
συνδικαλιστές. Η κυκλοφορία του εντύπου, όπως το-
νιζόταν, είχε ως κύριο στόχο «την αποτελεσματικωτέ-
ραν οργάνωσιν της Επαγγελματικής και ολοκλήρου της 

53.	 	Νέαι Αρχαί	21/8/1922.

54.	 	Ποταμιάνος,	Ν.,	Οι νοικοκυραίοι: Μαγαζάτο-

ρες και βιοτέχνες στην Αθήνα 1880-1925,	ό.π.,	

σ.	418.

Μέσης Αστικής Τάξεως, και την εμφάνισιν αυτής ως 
οργανωμένου Κόμματος εν τη πολιτική παλαίστρα».55 
Πράγματι,το ενδιαφέρον για την «επικράτησιν των αρ-
χών επαγγελματικού αγώνος» στο πεδίο της πολιτικής 
υπήρξε έντονο. Πιστεύοντας ότι οι επόμενες πολιτικές 
αντιπαραθέσεις «θα διεξαχθώσιν αποκλειστικώς επί του 
καθαρώς οικονομικού εδάφους» και όχι στο επίπεδο 
ιδεολογικών διαφορών ή προσωπικών ερίδων, θεωρού-
σαν ότι ζητούμενο της δημόσιας ζωής ήταν η πολιτική 
διαστρωμάτωση κατά μήκος ταξικών γραμμών, η αντι-
κατάσταση των προσωποπαγών κομμάτων από ταξικά 
κόμματα.56 Οι συνδικαλιστές ιθύνοντες καυτηρίαζαν 
φαινόμενα όπως οι πελατειακές σχέσεις και ο κούφιος 
δημαγωγικός λόγος. Εκτιμούσαν ότι η αυτόνομη πολιτι-
κή παρέμβαση των επαγγελματικών και παραγωγικών 
οργανώσεων, οι οποίες θα ήταν οργανωμένες σε ένα 
«κόμμα αρχών» αυστηρά προσηλωμένο στον κοινοβου-
λευτισμό και στην υπηρεσία αποκλειστικώς επαγγελμα-
τικών συμφερόντων, θα λειτουργούσε εξυγιαντικά στον 
δημόσιο βίο.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν μερικές 
διευκρινίσεις ως προς τον προσανατολισμό της μεσοα-
στικής συνδικαλιστικής τακτικής και πρακτικής έναντι 
των άλλων τάξεων. Τα μεσαία επαγγελματοβιοτεχνικά 
στρώματα συγκροτούνταν από αυτοαπασχολούμενους 
και μικροεργοδότες, δηλαδή μικρούς κεφαλαιούχους 
με ταπεινές καταβολές, οι οποίοι ουδέποτε έπαυαν να 
εργάζονται. «Κεφάλαιον και εργασία εμπερικλείονται 

55.	 	Νέαι Αρχαί	7/7/1922.

56.	 	Νέαι Αρχαί	17/8/1922.

17.  Η Λαχαναγορά της οδού Αθηνάς, 1923 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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18.  Δημοσίευμα για τον εορτασμό ίδρυσης της Συνομοσπονδίας  
(Εφημερίς του Χρηματιστηρίου 2/6/1922).
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μέσα εις την σύνθεσιν της επαγγελματικής τάξεως», 
παρατηρούσε μια πειραϊκή επαγγελματική εφημερίδα. 
Τοποθετημένοι ανάμεσα στα δύο άκρα της κοινωνικής 
πυραμίδας, πολυπληθέστεροι της αστικής και της εργα-
τικής τάξης λόγω της ιδιότυπης μικροαστικής σύνθεσης 
της ελληνικής κοινωνίας, πίστευαν ότι τους αναλογού-
σε ένας «συμβιβαστικός και διαιτητικός» ρόλος μεταξύ 
κεφαλαίου και εργασίας «χάριν του 
γενικού καλού» και της «κοινωνικής 
ευημερίας».57 Πάντως, οι επαγγελ-
ματοβιοτέχνες και οι έμποροι λια-
νικής είχαν διαμορφώσει πρώτιστα 
μια λαϊκή συνείδηση, ενώ το συνδι-
καλιστικό τους κίνημα ήταν εξαρχής 
εμποτισμένο με αντι-ολιγαρχικό και 
αντιμονοπωλιακό πνεύμα. Παρότι 
συχνά δυσφορούσαν απέναντι στις 
εργατικές μισθολογικές αξιώσεις, οι 
συνδικαλιστές των επαγγελματικών 
τάξεων συμπορεύονταν με το εργα-
τικό κίνημα σε μια σειρά διεκδική-
σεων για ζητήματα που αφορούσαν 
το σύνολο των κατώτερων τάξεων (στεγαστικό, τιμές 
αγοράς κ.ά.). Αντιστρατεύονταν, όμως, οποιαδήποτε 
απόπειρα ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού, προ-
τιμώντας τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος κοινωνικού 
καθεστώτος. Η αντίθεση προς την κεφαλαιοκρατία, ή, 
τουλάχιστον, τις υπερβολές της, συνιστούσε το κύριο 
συστατικό στοιχείο της επαγγελματοβιοτεχνικής ταυ-
τότητας και βασικό προσανατολισμό των διεκδικήσεων 
του συνδικαλιστικού κινήματος των ΕΒΕ.

Στον πυρήνα του αιτήματος ίδρυσης ξεχωριστών επι-
μελητηρίων, έχοντας ως υποδομή τις υπάρχουσες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, ήταν η διάκριση επιδιώξεων 
μεταξύ επαγγελματιών-βιοτεχνών και των επιχειρημα-
τιών-βιομηχάνων. Τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια 
λογίζονταν ευρέως «όργανον κυρίως των Κεφαλαιο-
κρατικών τάξεων», όπως έγραφαν η Συνομοσπονδία σε 
υπόμνημα που απηύθυνε στην Εθνοσυνέλευση,58 ανίκα-
νο κι απρόθυμο να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μι-
κροπαραγωγών και των μικρεμπόρων. Η επαγγελματο-
βιοτεχνική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες τους ήταν πολύ 
χαμηλή, οι δε διαξιφισμοί όσον αφορά τις καταβαλλό-
μενες εισφορές συχνοί. Καθώς οι εμποροβιομήχανοι 
αντιστέκονταν στην προοπτική σύστασης ξεχωριστών 
επιμελητηρίων, τελικά η κυβέρνηση συναίνεσε σε μία 
μέση μεταβατική λύση: χάρη στο ΝΔ της 2ας Νοεμβρίου 
1923 «Περί μεταρρυθμίσεως του Νόμου περί Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων», ιδρύθηκαν αυτοτε-
λή επαγγελματικά και βιοτεχνικά τμήματα σε δώδεκα 
εμπορικά και βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας συ-
γκέντρωναν όλους τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, 
εξαιρουμένων των χονδρεμπόρων και των ανωνύμων 
εταιρειών.

Η λύση δεν ικανοποίησε τους συνδικαλιστές μικρο-
παραγωγούς, οι οποίοι εργάστηκαν για να μετατρέψουν 
τα νεοπαγή τμήματα σε υβρίδια μελλοντικών ανεξάρτη-
των θεσμών. Σε άλλα, όμως, ζητήματα που είχε θίξει το 
2ο Συνέδριο σημειώθηκαν ορισμένες ευνοϊκές εξελίξεις. 
Για παράδειγμα, στο σχέδιο συνταγματικής μεταρρύθ-
μισης που κατέθεσε η κυβέρνηση Γούναρη τον Μάιο 
του 1922 συμπεριλαμβανόταν η ίδρυση Επαγγελματικού 
Κοινοβουλίου. Ικανοποιητική κρίθηκε και η ίδρυση Γνω-

57.			Επαγγελματική Φωνή	22/8/1925.

58.	 	Εφημερίς του Χρηματιστηρίου	2/6/1922.

μοδοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονο-
μίας, δεδομένου ότι προβλεπόταν η συμμετοχή εκπρο-
σώπων των κοινωνικών τάξεων.

Ωστόσο, ένα γεγονός κολοσσιαίας σημασίας για την 
ελληνική ιστορία ανέκοψε την πορεία των πραγμάτων. 
Στα τέλη Αυγούστου 1922, οι τουρκικές δυνάμεις διέ-
σπασαν τις ελληνικές γραμμές στον Σαγγάριο. Μερικές 

μέρες αργότερα, ο ελληνικός στρα-
τός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει 
τη Μικρά Ασία. Το όραμα της «Με-
γάλης Ελλάδας» έσβησε. Μαζί του 
ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Ιωνί-
ας: περίπου 1,3 εκ. άνθρωποι, δυστυ-
χισμένοι και ρακένδυτοι, διέσχισαν 
το Αιγαίο παίρνοντας τον δρόμο της 
προσφυγιάς. «Ως φευγαλέον όνει-
ρον παρήλθες προ των οφθαλμών 
μας Ωραία Σμύρνη», σημείωσαν με 
θλίψη οι Νέαι Αρχαί.59 Αλλεπάλλη-
λα ψηφίσματα των επαγγελματικών 
οργανώσεων οικτίραν τις τουρκι-
κές ωμότητες και την αδράνεια των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Οι επαγγελματικές ενώσεις έδει-
ξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους ταλαιπωρη-
μένους πρόσφυγες. Διάφορες ομοσπονδίες και πρω-
τοβάθμια σωματεία διεξήγαγαν πανεπαγγελματικούς 
εράνους για την περίθαλψη των νεοαφιχθέντων, ενώ 
μερικές οργανώσεις δημιούργησαν γραφεία ευρέσεως 
εργασίας για τους ομότεχνους πρόσφυγες και αποστρα-
τευόμενους εφέδρους.

Η Μικρασιατική Καταστροφή πυροδότησε μια αλλη-
λουχία δραματικών ανακατατάξεων. Η όψη της κοινωνί-
ας μεταμορφώθηκε δραματικά, κατέρρευσαν οι ιδεολο-
γικές σταθερές, μεταβλήθηκαν οι πολιτικοί συσχετισμοί, 
μετασχηματίστηκε η δομή του ελληνικού κοινωνικού 
σχηματισμού· ουσιαστικά άλλαξε ο ρους της ελληνι-
κής ιστορίας. Οι εξελίξεις είχαν μεγάλο αντίκτυπο στον 
χώρο του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού.

59.	 	Νέαι Αρχαί	29/8/1922.

ΌΙ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΌΒΙΌΤΈΧΝΈΣ  
ΚΑΙ ΌΙ ΈΜΠΌΡΌΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΈΙΧΑΝ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΈΙ ΠΡΩΤΙΣΤΑ 
ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΣΎΝΈΙΔΗΣΗ, ΈΝΩ ΤΌ 
ΣΎΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΌ ΤΌΎΣ ΚΙΝΗΜΑ 
ΗΤΑΝ ΈΞΑΡΧΗΣ ΈΜΠΌΤΙΣΜΈΝΌ 
ΜΈ ΑΝΤΙ-ΌΛΙΓΑΡΧΙΚΌ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΌΝΌΠΩΛΙΑΚΌ ΠΝΈΎΜΑ.
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Η κρίση ώθησε τη Συνομοσπονδία να αναμιχθεί 
ενεργά στην πολιτική με γνώμονα τη διασφάλιση 
της εθνικής ενότητας και να ζητήσει επίμονα να 
σχηματιστεί κυβέρνηση «Εθνικής Σωτηρίας», «κα-
τηρτισμένην κατά τρόπον αντιπροσωπεύοντα πά-
σας τας τάξεις». Συγχρόνως, απηύθυνε δημόσιες 
εκκλήσεις στον πατριωτισμό των Ελλήνων, ζητώ-
ντας συσπείρωση, ομοψυχία κι εσωτερική τάξη, έτσι 
ώστε την εθνική συμφορά να μην την ακολουθού-
σε ο εμφύλιος σπαραγμός.60 Στα μέσα Σεπτεμβρίου 
εκδηλώθηκε η εξέγερση ριζοσπαστικοποιημένων 
κατώτερων και μεσαίων στελεχών των ενόπλων 
δυνάμεων. Εντός βραχέος χρονικού διαστήματος, 
οι επαναστάτες αξιωματικοί, υπό τον Νικόλαο Πλα-
στήρα, ανήλθαν στην εξουσία κραδαίνοντας τη 
σημαία της ανανέωσης του πολιτικού τοπίου και 
τη ρομφαία της τιμωρίας όσων το λαϊκό αίσθημα 
θεωρούσε υπεύθυνους για τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Με ψήφισμά της στις 17 Σεπτεμβρίου 1922 
η ΓΣΕΒΠΕ προσχώρησε στις αρχές του επαναστατι-
κού κινήματος και, δύο εβδομάδες αργότερα, διοί-
κηση και σωματεία συμμετείχαν στο λαϊκό συλλα-
λητήριο υποστήριξής του. Εντούτοις, η κυβερνώσα 
«Επαναστατική Επιτροπή», όπως και οι αντιβενιζε-
λικές Αρχές πρωτύτερα, αγνόησαν τις παραινέσεις 
να συμπεριλάβει εκπροσώπους των οργανωμένων 
τάξεων στους κόλπους της και να υπερβεί τις δια-
χωριστικές κομματικές γραμμές.

60.	 	Νέαι Αρχαί	28/8/1922.

Πολιτική δράση  
και κοινωνικοί 
αγώνες
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19.  Εσωτερική όψη οινοπαντοπωλείου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).

Σε μια ατμόσφαιρα οξέος πολιτικού διχασμού, που 
περιόριζε τις επιλογές των συνδικαλιστικών υποκειμέ-
νων, η Συνομοσπονδία επέλεξε ως διέξοδο την αδια-
μεσολάβητη κάθοδο στην πολιτική. Μαζί με τα ΔΣ των 
Ομοσπονδιών Αθηνών και Πειραιώς, συγκάλεσε συνε-
δρίαση στις 26 Σεπτεμβρίου, στην οποία έλαβε την ορι-
στική απόφαση ανάμειξης στην πολιτική. «Η επαγγελ-
ματική τάξις οφείλει να κατέλθη και θα κατέλθη εις τας 
εκλογάς», είπε ο Γενικός Πρόεδρος Στέφανος Βρεττός, 
«ως ανεξάρτητον επαγγελματικόν κόμμα με το ιδικόν του 
πρόγραμμα με τας Αρχάς της Συνομοσπονδίας». Συσπει-
ρώνοντας 14 ομοσπονδίες και πλέον των 350 αναγνω-
ρισμένων σωματείων, οι διοικούντες τη Συνομοσπονδία 
θεώρησαν πως είχε φτάσει η ώρα να πραγματωθούν 
οι πολιτικές της βλέψεις. Η εγκύκλιος της 1ης Σεπτεμ-
βρίου 1921 θεωρήθηκε ότι εμπεριείχε τους προγραμμα-
τικούς στόχους της ΓΣΕΒΠΕ, αλλά, πέραν των καθαρά 
συντεχνιακών επιδιώξεων, προβλήθηκε η ανάγκη να 
αποδυναμωθεί ο παλαιοκομματισμός, να ανορθωθεί το 
αστικό καθεστώς και να εξυγιανθεί ο δημόσιος βίος. Οι 
ομοσπονδίες εξουσιοδοτήθηκαν να πολιτευτούν και να 
καταρτίσουν ψηφοδέλτια ανάλογα με τις κατά τόπους 
συνθήκες. Οι υποψήφιοι έπρεπε να προέρχονταν από τα 
πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ στη συνέχεια η υποψηφιό-
τητά τους έπρεπε να επικυρωθεί από την ολομέλεια της 
Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Ειδική μέριμνα 
έπρεπε να ληφθεί για την εκλογική εκπροσώπηση όλων 
των τάξεων (επαγγελματίες, βιοτέχνες, παραγωγοί). Ο 
αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι οι επαγγελματικές 

τάξεις όφειλαν να συγκροτηθούν πολιτικά «ως λαϊκή 
δύναμις αυτοτελής και αυτοδύναμος», αφήνοντας πά-
ντως ανοικτό το παράθυρο σύναψης συνεργασιών «με 
την εμπορικήν, παραγωγικήν και συντηρητικήν εργατι-
κήν τάξιν».61

Ο αρχικός ενθουσιασμός εξανεμίστηκε γρήγορα. Στα 
τέλη Οκτωβρίου η Συνομοσπονδία αποφάσισε ότι το 
πολύφερνο κόμμα, το οποίο αργότερα ονομάστηκε επί-
σημα Ανεξάρτητον Κόμμα της Μέσης Επαγγελματικής 
Τάξεως,62 τιθέμενο υπό τη διοίκηση πολιτικής επιτροπής 
και διατηρώντας την αυτοτέλειά του, θα συμπράξει με 
τον Συνασπισμό των Εργαζομένων Τάξεων, του οποίου 
ηγείτο ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, ο βιομήχανος οινοποιΐας Επα-
μεινώνδας Χαρίλαος. Μερικούς μήνες αργότερα, η Συ-
νομοσπονδία και ορισμένες οργανώσεις αποφάσισαν να 
στηρίξουν το Κόμμα της Συμφιλιώσεως του Αλέξανδρου 
Ζαΐμη. Αμφότερα τοποθετούνταν στη μετριοπαθή πτέ-
ρυγα της αντιβενιζελικής παράταξης. Η πολιτική συνερ-
γασιών προκάλεσε κλυδωνισμούς στον επαγγελματοβι-
οτεχνικό χώρο. Οι περισσότερες επικρίσεις αφορούσαν 
την ανομοιογένεια εκείνου του πολιτικού σχηματισμού 
και τον διαφορισμό συμφερόντων μεταξύ των επιμέ-
ρους συνισταμένων του. Μεταξύ άλλων, διακόπηκε η 
συνεργασία ανάμεσα στη Συνομοσπονδία και την εφη-
μερίδα Νέαι Αρχαί. Το πολωτικό κλίμα της εποχής –ας 

61.	 	Νέαι Αρχαί	27/9/1922,	28/9/1922,	5/10/1922.

62.	 	Εμπρός	8/4/1923.
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θυμηθούμε τη Δίκη των Εξ και το 
αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα 
παραμονές των εκλογών– στένε-
ψε αισθητά τα όποια περιθώρια 
απήχησης των προαναφερθέντων 
κομμάτων· μια πραγματικότητα 
που καταγράφηκε και στις κάλ-
πες. Η πολιτική περιπέτεια της 
οργανωμένης μεσαίας τάξης δεν 
μπορεί να κριθεί ως επιτυχημένη. 
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
αρκέστηκαν σε διαβήματα στους 
πολιτικούς αρχηγούς με αίτημα 
να παύσουν τις μεταξύ τους δι-
χόνοιες και να σέβονται τη λαϊ-
κή ετυμηγορία, στις δε ένοπλες 
δυνάμεις να περιοριστούν στην 
περιφρούρηση της ακεραιότητας 
της χώρας και να απόσχουν της 
πολιτικής. Ενδεικτική αυτών των 
πεποιθήσεων υπήρξε η δημόσια 
έκκληση της Συνομοσπονδίας και 
των Ομοσπονδιών Αθηνών και 
Πειραιώς λίγες ημέρες πριν από 
το πολιτειακό δημοψήφισμα όπου 
κατίσχυσε η αβασίλευτη δημο-
κρατία.63 

Πρώτα στην ιεραρχία των σοβαρότερων προβλη-
μάτων της επαγγελματοβιοτεχνικής τάξης ετίθεντο το 
ζήτημα της αισχροκέρδειας, η φορολογική πολιτική και 
το ενοικιοστάσιο. Η αισχροκέρδεια ήταν ένα ευαίσθητο 
θέμα που αναρρίπιζε τα λαϊκά πάθη και τοποθετούσε 
διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες στο στόχαστρο 
του καταλογισμού ευθυνών. Τον Μάιο του 1924 προω-
θήθηκε ένα δρακόντειο ΝΔ για την πάταξη της αισχρο-
κέρδειας που στοχοποιούσε τον επαγγελματοβιοτεχνικό 
κόσμο και προέβλεπε εξωφρενικές ποινές, λόγου χάρη 
την εξάμηνη εξορία. Η Γενική Συνομοσπονδία, επιρρί-
πτοντας την υπαιτιότητα για την αισχροκέρδεια στους 
κερδοσκοπούντες με το εθνικό νόμισμα και την ισχύου-
σα δασμολογική πολιτική, απαίτησε την άμεση αναθε-
ώρηση του διατάγματος και προανήγγειλε, σε αντίθετη 
περίπτωση, πανελλαδικό κλείσιμο καταστημάτων. Αν 
και ο αρμόδιος Υπουργός Εννόμου Τάξεως δεσμεύτηκε 
να το τροποποιήσει, οι δευτερεύουσες μεταρρυθμίσεις 
δεν μείωσαν τις διώξεις και τις φυλακίσεις επαγγελμα-
τιών κι εμπόρων.

Η πρόθεση εισαγωγής του φόρου κύκλου εργασιών 
προκάλεσε επίσης τις έντονες διαμαρτυρίες των επαγ-
γελματοβιοτεχνικών στρωμάτων. Η Συνομοσπονδία 
θεώρησε τον νόμο καταστρεπτικό για όλες τις λαϊκές 
τάξεις. Ζήτησε την κατάργησή του και τη συμμετοχή 
συνδικαλιστών επαγγελματιών στην επιτροπή που θα 
γνωμοδοτούσε για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού 
συστήματος. Συγχρόνως, εξέφρασε την ευχή όπως «πριν 
η αποφασίζονται αμελετήτως φόροι επαχθείς εις βάρος 
του λαού προβαίνει η Κυβέρνησις εις οικονομίας εις 
άπαντας τους κλάδους των υπηρεσιών της»64 − ένας σα-
φής υπαινιγμός για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. 
Μερικές δευτεροβάθμιες ενώσεις, όπως η Ομοσπον-
δία Επαγγελματιών Αθηνών, απείλησαν με την κήρυξη 
απεργιών. Τον Μάρτιο του 1924 η κυβέρνηση υπαναχώ-

63.	 	Ελεύθερον Βήμα	14/2/1924.

64.	 	Εμπρός	7/3/1924.

ρησε. Ο φόρος κύκλου εργασιών τελικώς νομοθετήθη-
κε έπειτα από δέκα χρόνια με τον Ν. 5822/1933.

Η άφιξη των προσφύγων επέτεινε το μακροχρόνιο 
οικιστικό και χωροταξικό πρόβλημα των ελληνικών 
αστικών κέντρων. Υπό αυτές τις συνθήκες, ήρθε στην 
επιφάνεια το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης με 
όρους προτεραιότητας. Το πρόβλημα αυτό επρόκειτο 
να απασχολήσει συνεχώς τον επαγγελματοβιοτεχνικό 
συνδικαλισμό μέχρι τις μέρες μας. Επιπλέον, ήταν αδι-
άρρηκτα συνδεδεμένο με το ευρύτερο θέμα της λαϊκής 
στέγης, ένα από τα βασικότερα βιοτικά μελήματα πλα-
τύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Στον πυρήνα του προ-
βλήματος βρίσκεται μια θεμελιώδης διάσταση απόψεων 
ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και επαγγελματίες-ενοικιαστές. 
Για την ιδιοκτησία, οποιαδήποτε άυλη αξία δημιουργεί-
ται αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ακινήτου, πρέ-
πει να ενσωματώνεται σε αυτό χωρίς αντάλλαγμα και 
να κεφαλαιοποιείται από χρόνο σε χρόνο μέσα από την 
ελεύθερη διαπραγμάτευση κάθε φορά του ενοικίου. Η 
πλευρά των μικρών επιχειρηματιών θεωρεί την άυλη 
εμπορική αξία ως δικό της δημιούργημα και ιδιοκτησία. 
Ως εκ τούτου, απαιτεί ίση μεταχείριση με την ακίνητη 
ιδιοκτησία ως δύο χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες, 
οι οποίες έχουν ξεχωριστούς δημιουργούς και ιδιοκτή-
τες.65 Καθ’ όλο το 1923 οι επαγγελματικές ομοσπονδίες 
κατέθεσαν προτάσεις στη συζήτηση για το νέο σχέδιο 
ενοικιοστασίου, και η διοίκηση της Συνομοσπονδίας κα-
τόρθωσε να αποσπάσει την κυβερνητική δέσμευση ότι 
δεν θα επήρχετο αύξηση των μισθωμάτων.

Ωστόσο, στο τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κατα-
τέθηκε τελικά νομοσχέδιο που ήρε το ισχύον διοικητικό 
«πάγωμα» των ενοικίων. Προέβλεπε κλιμακωτή αύξησή 
τους με εύρος 8%-40%, επέτρεπε την κατεδάφιση μο-
νώροφων καταστημάτων, απαγόρευε την υπεκμίσθωση 
και την πρόσληψη συνεταίρου δίχως την άδεια του ιδι-

65.	 	Βασιλείου,	Στ.,	Κείμενα για μικρομεσαίους …και 

όχι μόνο,	Αθήνα,	Σύμα,	2005,	σ.	305.

20.  Εορτή Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πειραιώς, 1926  
(Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά).
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οκτήτη. Η επιρροή των συνδέσμων αστικής ιδιοκτησίας 
στην επεξεργασία της πρότασης ήταν ολοφάνερη. Αμέ-
σως προκλήθηκε «γενική εξέγερσις» στον μικροαστικό, 
εργατικό και υπαλληλικό κόσμο. Ο Στέφανος Βρεττός 
διαμαρτυρήθηκε έντονα για την αθέτηση των συμπεφω-
νημένων και παραιτήθηκε προσωρινά από τον θώκο του 
Γενικού Προέδρου. Συγκλήθηκε έκτακτη συνέλευση της 
Γενικής Συνομοσπονδίας, όπου οι εκπρόσωποι πλέον 
των εβδομήντα σωματείων καταδίκασαν την αυθαιρε-
σία και συναίνεσαν, προκειμένου να πιέσουν την κυβέρ-
νηση, εν ανάγκη «να νεκρωθή πάσα κίνησις της πόλεως 
και να συγκροτηθή μέγα συλλαλητήριον διαμαρτυρίας 
πάντων των επαγγελματιών και εν γένει ενοικιαστών». 
Υπέρ των δυναμικών κινητοποιήσεων τάχθηκαν οι Ομο-
σπονδίες Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών και Βόλου.66

Έπειτα από αναβολές και αμφιταλαντεύσεις λόγω 
του κλίματος δυσαρέσκειας, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε 
από την Εθνοσυνέλευση τον Μάρτιο του 1924.

Καθώς οι διαβουλεύσεις με τον υπουργό Δικαιο-
σύνης δεν τελεσφόρησαν, στις 25 Αυγούστου 1924 το 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΠΕ υποχρεώ-
θηκε να επιδώσει υπόμνημα-τελεσίγραφο στο πολιτικό 
γραφείο του Πρωθυπουργού Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. 
Σκιαγράφησε την εκρηκτική κατάσταση που επικρα-
τούσε στην περιφέρεια και εξέθεσε τους κινδύνους που 
εγκυμονούσε η εφαρμογή του ενοικιοστασίου. Ζήτη-
σε από την κυβέρνηση να κάνει δεκτό το αίτημα των 
ενοικιαστών επαγγελματοβιοτεχνών για παράταση του 
ισχύοντος ενοικιοστασίου και απάλειψη των διατάξεων 
που έπλητταν κατάφωρα τα συμφέροντά τους. Μπρο-
στά στην κωλυσιεργία της κυβέρνησης, κι αφού πρώτα 
συγκλήθηκαν προειδοποιητικές συγκεντρώσεις ενοικι-
αστών, η Συνομοσπονδία συνήψε συμφωνία με τη ΓΣΕΕ, 
η οποία επίσης είχε αντιταχθεί στο νέο ενοικιοστάσιο, 
ώστε οι δύο μεγαλύτερες Συνομοσπονδίες της χώρας 
να προχωρήσουν σε κοινές κινητοποιήσεις. Πράγματι, 

66.	 	Εμπρός	31/12/1923.

το απόγευμα της 26ης Σεπτεμβρίου 1924 οργανώθη-
κε κοινό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των ενοικιαστών 
στο κινηματοθέατρο «Λουξ», ενώ παράλληλα οι επαγ-
γελματοβιοτέχνες προχώρησαν σε τρίωρο κλείσιμο των 
καταστημάτων τους. Οι συγκεντρωμένοι έκαναν δεκτό 
διά βοής το ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο «[ο] εργα-
ζόμενος Λαός της πρωτευούσης», λαμβάνοντας υπόψη 
τη χείριστη οικονομική συγκυρία που βάραινε τις πλά-
τες των λαϊκών στρωμάτων, διαμαρτυρήθηκε «διά την 
υπό του Κράτους ασκουμένην υπέρ της πλουτοκρατίας 
πολιτικήν» και απαίτησε τη σύνταξη νέου νομοθετικού 
διατάγματος επί τη βάσει των υποδείξεων της ΓΣΕΒΠΕ 
και ΓΣΕΕ. Πολυπληθές συλλαλητήριο διοργανώθηκε και 
στη Θεσσαλονίκη, όπου επαγγελματικές, εμπορικές, ερ-
γατικές και προσφυγικές οργανώσεις διατράνωσαν την 
αγανάκτησή τους για την επιχειρηθείσα τροποποίηση 
του ενοικιοστασίου σε βάρος των ενοικιαστών.67

Τα παραπάνω εκκρεμή ζητήματα απασχόλησαν την 
ετήσια συνέλευση της Γενικής Συνομοσπονδίας (Αθήνα, 
2-6 Νοεμβρίου 1924), που, λόγω της μεγάλης συμμετο-
χής και της κρισιμότητας της συγκυρίας, έλαβε «μορφήν 
πανεπαγγελματικού συνεδρίου».68 Παρέστησαν αντι-
πρόσωποι δώδεκα ομοσπονδιών και όλων των επιμε-
λητηριακών επαγγελματικών τμημάτων. Παρόντες ήταν 
«όλοι οι σημαιοφόροι και οι επιτελείς του επαγγελμα-
τικού αγώνος», όπως ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
και «Νέστωρ των Επαγγελματιών», Στέφανος Βρεττός, 
ο Αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας και Πρόεδρος του 
επαγγελματικού τμήματος του Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Γεώργιος Λαμπρινάκος, ο Γ. Πλατανιώτης της Ομοσπον-
δίας Πειραιώς, και ο Π. Χατζηκωνσταντίνου της Ομο-
σπονδίας Μαγνησίας.69

Έπειτα από τον απολογισμό της μέχρι τότε δράσης 
της Συνομοσπονδίας, οι εισηγητές διεκτραγώδησαν το 
φάσμα διωγμού που επέσυρε ο «αψυχολόγητος και άδι-
κος νόμος» περί αισχροκέρδειας επί των επαγγελματο-
βιοτεχνών. Έπειτα από συζήτηση, το συνέδριο προσα-
νατολίστηκε στο να ζητήσει μερική μεταρρύθμιση του 
νομοθετήματος απαιτώντας την «αμείλικτον […] δίωξιν» 
των αισχροκερδών, «με κατ’ αντίστροφον λόγον προ-
στασίαν και κατοχύρωσιν των τιμίων και ευσυνειδήτων 
επαγγελματιών από αδίκους και αστηρίκτους κατηγο-
ρίας».70 Παράλληλα, δι’ ειδικού υπομνήματος ζητήθηκε 
η κατάργηση του νόμου των διατιμήσεων και όλων των 
περιοριστικών του εμπορίου μέτρων προκειμένου να το-
νωθεί ο τζίρος της αγοράς. Όσον αφορά το ζήτημα του 
ενοικιοστασίου, συμφωνήθηκε ομόφωνα να απαιτηθεί η 
παράταση του υπάρχοντος ενοικιοστασίου −«εν εναντία 
περιπτώσει θα κηρυχθή κοινωνική επανάστασις», προει-
δοποίησε κάποιος ομιλητής.71 Όλοι οι σύνεδροι ζήτησαν 
ισονομία στην εφαρμογή του φόρου επιτηδεύματος σε 
σχέση με τα άλλα ελευθέρια επαγγέλματα και πρότει-
ναν την κατάταξη των επαγγελματιών σε φορολογικούς 
ομίλους. Άλλα αιτήματα ήταν η κατάργηση των διατιμή-
σεων, η λήψη μέτρων υπέρ της εγχώριας βιομηχανίας, η 
προσαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας στη δυσχερή 
οικονομική συγκυρία και η αντιπροσώπευση των επαγ-
γελματιών στα συμβούλια εργασίας του Υπουργείου Οι-
κονομίας.

67.	 	Ελεύθερον Βήμα	27/9/1924·	Εμπρός	27/9/1924·	

Μακεδονία	27/9/1924.

68.	 	Εμπρός	3/11/1924.

69.	 	Ελεύθερον Βήμα	3/11/1924.

70.	 	Στο	ίδιο.

71.	 	Στο	ίδιο.
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21.  Πορεία διαμαρτυρίας επαγγελματιών, 
μέσα δεκαετίας 1920  
(Φωτογραφικό Αρχείο ΕΡΤ).

ΣΤΗΝ ΙΈΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΣΌΒΑΡΌΤΈΡΩΝ  
ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΌ-
ΒΙΌΤΈΧΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΈΤΙΘΈΝΤΌ  
ΤΌ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΌΚΈΡΔΈΙΑΣ,  
Η ΦΌΡΌΛΌΓΙΚΗ ΠΌΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  
ΤΌ ΈΝΌΙΚΙΌΣΤΑΣΙΌ.
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22.  Δημοσίευμα για τα εγκαίνια του Επαγγελματι-
κού-Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών  
(Η Ελληνική 15 Ιουνίου 1925)

Επιπλέον, έγινε διεξοδικός διάλογος για την ανάγκη 
σωματειακής οργάνωσης των επαγγελματοβιοτεχνών. 
Ο βαθμός συνδικαλιστικής πυκνότητας παρέμενε σε 
όλα τα επίπεδα μάλλον χαμηλός, ενώ υπήρχαν αρκετές 
πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις που δεν 
είχαν ενταχθεί στη Συνομοσπονδία. Ο Π. Χατζηκωνστα-
ντίνου είπε χαρακτηριστικά: «Η επαγγελματική οργάνω-
σις […] είνε ζήτημα ζωής ή θανάτου των επαγγελματικών 
τάξεων. Δέον αυταί ταχύτερον να ενωθώσι συνεκτικώ-
τερον ίνα αποτελέσωσι συμπαγή όγκον και τότε μόνον 
θα δυνηθώσι να υποστηρίξωσι τα δίκαιά των μέχρις επι-
τυχίας διότι τότε θα είνε σεβασταί εις τους φίλους και 
ισχυραί εις τους εχθρούς».72 Μια ισχυρή Συνομοσπονδία, 
πρόσθεσε ο Βρεττός, θα απέτρεπε τη διαρροή επαγγελ-
ματικών στοιχείων προς κεφαλαιοκρατικές ή εργατικές 
οργανώσεις. Γι’ αυτό κρινόταν αναγκαία η ενίσχυση του 
ταμείου της και η σταδιακή αποκέντρωση των υπηρεσι-
ών της. Όπως και στις προηγούμενες συναθροίσεις, το 
ζήτημα της πολιτικής δράσης απασχόλησε το συνέδριο. 
Επικράτησε η άποψη ότι δεν ήταν η κατάλληλη ώρα για 
την ίδρυση κάποιου πολιτικού κόμματος, μολονότι δό-
θηκε ξανά η δυνατότητα στις κατά τόπους ομοσπονδίες 
να συγκροτήσουν ανεξάρτητους συνδυασμούς.

Στο ψήφισμα που απηύθυνε η Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (όπως πλέον είχε 
επικρατήσει να ονομάζεται η Συνομοσπονδία) ΓΣΕΒΕ 
στους πολιτικούς αρχηγούς ζητούσε: «α΄) Την επικράτη-
σιν υγιών σκέψεων, διά να αποφύγη η χώρα τους κινδύ-
νους οι οποίοι ουδέποτε έπαυσαν να την απειλούν, β΄) 
την αναγνώρισιν της ανάγκης όπως η χώρα επανέλθη 
εις την γαλήνην άνευ της οποίας ουδεμία είνε δυνατόν 
να συντελεσθή πρόοδος και γ΄) την αναμέτρησιν των 
ευθυνών υπ’ εκείνων οι οποίοι οδηγούν εις ακρότητας 
και συντελούν εις συσκότησιν και παραπλάνησιν του 
λαού».73 Η πολιτική φιλοσοφία του συνδικαλιστικού κι-
νήματος των μικρομεσαίων στρωμάτων δεν θα μπορού-
σε να έχει συνοψιστεί καλύτερα.

Έπειτα από μία πενταετία πείσμονος προσήλωσης 
στην επιμελητηριακή χειραφέτηση, ο στόχος τελικά 
επιτεύχθηκε στις 14 Απριλίου 1925, όταν εκδόθηκε ο 
Ν. 3305 «Περί συστάσεως Επαγγελματικών και Βιοτε-
χνικών Επιμελητηρίων». Ο νόμος προέβλεπε την ίδρυ-
ση μεικτών Επαγγελματοβιοτεχνικών Επιμελητηρίων 
προσδίδοντάς τους τη μορφή Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου με τοπικές αρμοδιότητες και ορίζοντας 
ως αποστολή τους να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο 
μεταξύ κράτους και μικρών παραγωγών ή εμπόρων, διά 
της μελέτης όλων των ζητημάτων που απασχολούσαν 
τα μικρομεσαία στρώματα, της γνωμοδότησης περί νο-
μοθετημάτων που σχετίζονταν με τα συμφέροντά τους, 
της στατιστικής καταγραφής των επιχειρήσεων που 
λειτουργούσαν στον χώρο δικαιοδοσίας τους, της οργά-
νωσης σεμιναρίων, εκθέσεων και συνεδρίων κ.ά. Η λει-
τουργία των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελη-
τηρίων αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην προάσπιση 
και προβολή των συμφερόντων των παραδοσιακών μι-
κροαστικών στρωμάτων. Μέσα σε ένα χρόνο ιδρύθηκαν 
δεκαέξι αυτοτελή Επιμελητήρια ή επαγγελματικά τμή-
ματα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καβάλα, 
Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Μυτιλήνη, Πάτρα, Χίο, 
Ηράκλειο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Σύρο και Κεφαλο-

72.	 	Εμπρός	6/11/1924.

73.	 	Ελεύθερον Βήμα	7/11/1924.

23.  Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης  
(Προσωπικό Αρχείο Κ. Σπανού)
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νιά.74 Εκτός από την επιμελητηριακή ανεξαρτησία, ελ-
πίδες γεννούσε η εξάπλωση της συνδικαλιστικής ιδέας 
των επαγγελματιών-βιοτεχνών ανά την επικράτεια. Ο 
Δημήτριος Ζώτος, διευθυντής του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά, κατέγραψε το 1925 δεκατρείς το-
πικές ομοσπονδίες επαγγελματιών και πάνω από 500 
κλαδικά σωματεία (με πρωτοπόρους τους αρτοποιούς 
και τους παντοπώλες), όπως επίσης και δώδεκα κατα-
ναλωτικούς συνεταιρισμούς. Ο ίδιος υπολόγισε τα μέλη 
όλων των παραπάνω σε 280.000 άτομα. Ο αριθμός είναι 
πολύ υπερβολικός και ενδέχεται να αντιστοιχούσε στο 
σύνολο των επαγγελματοβιοτεχνών της χώρας. Ένας 
υπολογισμός των μελών των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων σε 25.000 άτομα μάλλον είναι πιο κοντά στην 
πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, τέτοια δεδομένα 
είναι ενδεικτικά της πρωτοφανούς οργανωτικής επέ-
κτασης και της αισιοδοξίας που διακατείχε τους συνδι-
καλιστές ηγήτορες.75

Παρά τις ελπιδοφόρες εξελίξεις, τα μεγάλα προβλή-
ματα των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων διαιωνί-

74.			Επιμελητηριακή Νομοθεσία,	[Πειραιεύς],	1930·	

Τ.	Λίτινας	(επιμ.),	Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Αθηνών, 70 χρόνια δράσης και προσφοράς,	Αθή-

να,	1995·	Ελληνικό	Λογοτεχνικό	και	Ιστορικό	

Αρχείο,	Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών,	

Αθήνα,	ΕΕΑ	2001,	σ.	75-80.

75.	 	Ζώτος,	Δ.Α.,	ό.π.,	σ.	61-70,	74-75·	«70	χρόνια	

από	την	ίδρυση	της	ΓΣΕΒΕΕ»,	σε	Νέα Επαγγελμα-

τιών Βιοτεχνών Εμπόρων	19	(1989),	23-25.

ζονταν και συνέπεσαν με τη φθορά των δημοκρατικών 
θεσμών. Στα τέλη Ιουνίου του 1925 έγινε στρατιωτικό 
κίνημα υπό τον αντιστράτηγο Θεόδωρο Πάγκαλο, ο 
οποίος ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Κατά την 
πρώτη του φάση, το νέο καθεστώς ενδύθηκε ημικοινο-
βουλευτικό μανδύα και συγχρόνως υποσχέθηκε δημα-
γωγικά να προωθήσει ένα συμφιλιωτικό πρόγραμμα, να 
προστατεύσει τους μικροαστούς και να βελτιώσει την 
κρατική λειτουργία. Οι εξαγγελίες του και ορισμένα 
μέτρα που έλαβε, όπως η τροποποίηση του νόμου περί 
αισχροκέρδειας προς το επιεικέστερο, η προστασία 
της βιοτεχνίας και η ίδρυση της Σιβιτανιδείου Σχολής 
Τεχνών και Επαγγελμάτων (1926) ικανοποίησαν αρχικά 
τους συνδικαλιστές των μεσαίων τάξεων. Γρήγορα όμως 
το καθεστώς Παγκάλου εξελίχθηκε σε απροσχημάτιστη 
δικτατορία. Ο αυταρχισμός του δικτάτορα, η οικονομική 
δυσπραγία και η κακοδιοίκηση προκάλεσαν τη δυσφο-
ρία της κοινής γνώμης. Όσον αφορά τα επαγγελματι-
κά στρώματα, η κατάσταση χειροτέρεψε: η δικτατορία 
επέμεινε στη μεταρρύθμιση του ενοικιοστασίου, δεν 
κατήργησε τις διατιμήσεις, αντικατέστησε τη φορολό-
γηση καθαράς προσόδου με πάγιο φόρο επιτηδεύμα-
τος, υποτίμησε τη δραχμή, αύξησε τους εισαγωγικούς 
δασμούς και συνομολόγησε σύμβαση με τη βρετανική 
εταιρεία «Power», παραδίδοντας προνομιακά την ηλε-
κτροδότηση της Αθήνας στα χέρια ιδιωτών –το ίδιο είχε 
συμβεί το 1924 με την ύδρευση, την οποία είχε αναλά-
βει η αμερικανική «Ulen». Η μόνη αξιόλογη κινητοποίη-
ση εκδηλώθηκε την 1η Απριλίου 1926, όταν μια μεγάλη 
μάζα ενοικιαστών επαγγελματιών, ίσως 20.000 ανθρώ-

24.  Διοικητικό Συμβούλιο Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Ελλάδος 1928 (Προσωπικό Αρχείο Κ. Σπανού).
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25.  Έκτακτα μέτρα κατά των απεργών επαγγελματιών, 1927 (Φωτογραφικό Αρχείο ΕΡΤ).

πων, έκλεισαν τα καταστήματά τους και συγκεντρώθη-
καν στην πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων για να «πα-
ρακαλέσουν» την κυβέρνηση να επαναφέρει το παλαιό 
ενοικιοστάσιο. Η προσεκτική διατύπωση του αιτήματος 
αντανακλούσε την αδυναμία μπροστά στο κατασταλτι-
κό οπλοστάσιο του καθεστώτος. Η μαζική προσέλευση, 
όμως, υπενθύμιζε τη δύναμη των θιγόμενων τάξεων. 
Έπειτα από διαβούλευση, ο δικτάτορας τελικά υποχρε-
ώθηκε σε μερική αναδίπλωση.76

Τον Αύγουστο του 1926 ο Πάγκαλος ανατράπηκε από 
νέο στρατιωτικό κίνημα. Καθώς ο τόπος διήνυε μια περί-
οδο αστάθειας, η ΓΣΕΒΕ, τα Επαγγελματικά Επιμελητή-
ρια και οι κυριότερες Επαγγελματικές Ομοσπονδίες αξί-
ωσαν τη σύμπραξη φιλελευθέρων και αντιβενιζελικών 
ως βήμα προς την εθνική και κοινωνική ομαλότητα.77 
Τελικά, οι ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις του τόπου 
συμφώνησαν στον σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνη-
σης υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη (4/12/1926-22/5/1928). Το 
αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1927 κατοχύρωσε τη Γε-
ρουσία ως δεύτερο νομοθετικό σώμα. Ωστόσο, η τελική 
απόφαση, την οποία πήρε η Συντακτική Εθνοσυνέλευση 
έπειτα από χρονοβόρες συζητήσεις, πόρρω απείχε από 
τις πάγιες βλέψεις των επαγγελματιών και μικρεμπόρων 
για τη δημιουργία Επαγγελματικού Κοινοβουλίου. Από 
τις 120 γερουσιαστικές έδρες, μόνο 18 κατανεμήθηκαν 

76.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	σ.	

61-62·	Εμπρός	2/4/1926·	Η Πρωΐα	2/4/1926.

77.	 	Εφημερίς του Χρηματιστηρίου	21/11/1926.

στις ενώσεις συμφερόντων, από τις οποίες μόλις τρεις 
προβλεπόταν να προκύψουν από εκλογικές διαδικασί-
ες στα Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. Στο 
πλαίσιο της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, η Γερουσία λει-
τούργησε περισσότερο ως συμπληρωματικό βήμα προ-
ώθησης συντεχνιακών συμφερόντων παρά ως ισότιμο 
νομοθετικό σώμα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε 
έναυσμα για τη ανασυγκρότηση του κράτους στη βάση 
της εκπροσώπησης των οργανωμένων συμφερόντων, 
ενώ, λόγω της σύνθεσής της, δεν μπόρεσε να αντισταθ-
μίσει τις, συχνά, μονομερείς αποφάσεις της εκτελεστι-
κής εξουσίας.78 Οι πρώτες γερουσιαστικές εκλογές δι-
εξήχθησαν τον Απρίλιο του 1929: ως εκπρόσωποι των 
επαγγελματικών τάξεων εξελέγησαν οι Γ. Πανταζής, Γ. 
Λαμπρινάκος και Π. Χατζηκωνσταντίνου.

Δυστυχώς, η Οικουμενική κυβέρνηση όχι μόνο επι-
κύρωσε τις συμβάσεις με τις «Ulen» και «Power», αλλά 
και, κάτω από την πίεση των ιδιοκτητών, ανακοίνωσε 
ότι επεξεργαζόταν ένα νέο σχέδιο ενοικιοστασίου. Κα-
θώς μια εποχή κοινωνικού αναβρασμού διαφαινόταν 
στον ορίζοντα, οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις πίεσαν 
για την άμεση σύγκληση πανεπαγγελματικού συνεδρί-
ου. Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Επαγγελματι-

78.	 	Hering,	G.	ό.π.,	σ.	1.066-1.068·	Λιάκος,	

Α.,	Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου,	Αθήνα,	Ίδρυμα	Έρευνας	και	Παιδεί-

ας	της	Εμπορικής	Τράπεζας	της	Ελλάδος,	1993,	

σ.	354-355.
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κού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γ. Λαμπρινάκου, το εν λόγω 
συνέδριο διεξήχθη στο Εθνικό Θέατρο της Αθήνας στο 
διάστημα 13-18 Φεβρουαρίου 1927, και αυτό έμεινε στην 
ιστορία ως το πρώτο της Γενικής Συνομοσπονδίας. Συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι από διακόσιες επαγγελματικές 
και βιοτεχνικές οργανώσεις όλης της επικράτειας, αλλά 
και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των τοπικών Αρχών κι 
άλλων κοινωνικών οργανισμών. Πλάι στον Λαμπρινάκο, 
η άλλη μορφή που ξεχώρισε στο συνέδριο ήταν ο Κων-
σταντίνος Κυπαρισσιώτης. Η ζωή του υπήρξε συναρπα-
στική, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους συνδικαλιστικούς 
αγώνες τόσο της εργατικής, όσο και της μεσαίας τάξης. 
Σε νεαρή ηλικία μετανάστευσε στη Νότιο Αφρική, όπου 
αναμίχθηκε στο συνδικάτο των μεταλλουργών του Κέιπ 
Τάουν. Μετά τον επαναπατρισμό του, υπήρξε συνιδρυ-
τής του Συνδέσμου Εργατών Χαλκουργών-Ορειχαλ-
κουργών-Σιδηρουργών Αθηνών, της Πανελληνίου Ενώ-
σεως Εργατών και του Εργατικού Κέντρου Πατρών, ενώ 
στη συνέχεια αναμίχθηκε στη σοσιαλιστική κίνηση του 
Πλάτωνα Δρακούλη. Το 1918 άνοιξε βιοτεχνικό εργαστή-
ριο και ηγήθηκε της Αδελφότητας Χαλκοσιδηρουργών 
και Ορειχαλκουργών «Ο Ήφαιστος». Το 1924 εξελέγη 
Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας, το 
1925 Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθη-
νών και τον Ιούλιο του 1926 ανέλαβε Γενικός Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕ. Λόγω χαρακτήρα και ύφους αποκλήθηκε ο 
«Σιδηρούς Πρόεδρος».79

O Λαμπρινάκος, λέγοντας ότι «η Οικουμενική διέ-
ψευσε τας προσδοκίας των επαγγελματιών»,80 συνόψισε 
το πνεύμα που κυριαρχούσε στο συνέδριο. Οι ομιλητές 
τάχθηκαν υπέρ της μεταρρύθμισης του ισχύοντος δα-
σμολογίου και επέμειναν ιδιαίτερα στην ισότιμη κατανο-
μή των φορολογικών βαρών, ζητώντας «την επαναφορά 
του φόρου επιτηδεύματος επί τη βάσει των οικονομικών 
δυνάμεων εκάστου των φορολογουμένων».81 Ο νόμος 
περί αισχροκέρδειας και τα αισχροδικεία συγκέντρω-
σαν τα πυρά των συνέδρων, οι οποίοι ζήτησαν την αντι-
κατάσταση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου από το 
παλαιό προδικαστικό καθεστώς. Για πρώτη φορά έγινε 
διεξοδική συζήτηση για την επαγγελματική και τεχνική 
εκπαίδευση. Ο εισηγητής επί του θέματος, Γεώργιος 
Πανταζής (Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Πατρών), παρατήρησε ότι «το Κράτος φροντίζει 
μόνον διά την κλασικήν εκπαίδευσιν και αφήνει την 
επαγγελματικήν τοιαύτην επί ζημία του εμπορίου και 
της βιομηχανίας».82 Ο ομιλητής ζήτησε την άμεση ίδρυ-
ση επαγγελματικών σχολών για κάθε κλάδο με βάση 
τα υπάρχοντα κληροδοτήματα και την κρατική αρωγή, 
λαμβάνοντας παράλληλα μέριμνα για την κατάρτιση 
ειδικού διδακτικού προσωπικού. Η ημερήσια διάταξη 
του συνεδρίου περιελάμβανε επίσης τοποθετήσεις επί 
της ελευθερίας του εμπορίου, της αποκατάστασης των 
προσφύγων, της επιμελητηριακής νομοθεσίας κ.ά. Αλλά 
το μεγάλο θέμα των ημερών ήταν το ενοικιοστάσιο. Το 
κλίμα ήταν τεταμένο, αφού η έναρξη του συνεδρίου είχε 
συμπέσει με την ανακοίνωση κυβερνητικών μέτρων 
περί σταδιακής άρσης του ενοικιοστασίου και αύξησης 
του μισθώματος των καταστημάτων στο δεκαεξαπλά-
σιο. Από την πλευρά της, η ΓΣΕΒΕ ζητούσε παράταση 

79.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	 

σ.	120-122·	Επιθεώρησις των Μεσαίων Τάξεων,	 

τ.	3	(1953),	σ.	5,	9-10.

80.	 	Εμπρός	17/2/1927.

81.	 	Η Πρωΐα	15/2/1927.

82.	 	Εμπρός	17/2/1927.

του ισχύοντος ενοικιοστασίου μέχρι το 1930. Όμως, η 
κυβέρνηση Ζαΐμη δεν έδειξε καμία προθυμία να απο-
σύρει ή να τροποποιήσει τα μέτρα που αφορούσαν την 
επαγγελματική στέγη. «Ευρισκόμενοι προ του κινδύνου 
να ίδωμεν τα καταστήματά μας κλειόμενα βιαίως εκ της 
απειλουμένης στερήσεως της στέγης μας, εκ της αδυ-
ναμίας μας προς αντιμετώπισιν των αβαστάκτων φο-
ρολογιών και της αστοργίας του Κράτους», ανέφερε η 
επιτροπή επαγγελματιών που είχε αναλάβει τις επαφές 
με την κυβέρνηση, «το μόνον μέσον μετά την εξάντλησιν 
των νομίμων […] εις το οποίον ευρέθημεν ηναγκασμένοι 
να καταφύγωμεν είνε το καθ’ όλην την χώραν κλείσιμον 
των καταστημάτων μας υφ’ ημών των ιδίων».83

Κατόπιν προπαρασκευαστικών συναντήσεων και 
βολιδοσκοπήσεων των επαρχιακών οργανώσεων, έγινε 
σύσκεψη αντιπροσώπων των βιοτεχνικών οργανώσε-
ων Αθηνών και Πειραιά, και με συντριπτική πλειοψηφία 
προσανατολίστηκε στην κάθοδο σε απεργιακό αγώνα. 
Συντονιστικό ρόλο ανέλαβε η Γενική Συνομοσπονδία, 
ενώ περισσότερα από 2.000 συνδικαλιστικά στελέχη, 
συγκροτημένα σε κατά τόπους επιτροπές, επιφορτίστη-
καν με οργανωτικά καθήκοντα. Στο διάστημα που μεσο-
λάβησε ώσπου να φτάσουμε στην ημέρα της απεργίας, 
την Πέμπτη 10 Μαρτίου, οι εκπρόσωποι των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών επεδίωξαν, μάταια, αλλεπάλληλες επαφές 
με τις Αρχές. Η κυβέρνηση, μάλιστα, μεθόδευε την έκ-
δοση του νέου ενοικιοστα-
σίου χωρίς να προηγηθεί 
συζήτηση στη Βουλή. Ταυ-
τόχρονα, μερίδα του Τύπου 
επιδόθηκε σε μια εκστρα-
τεία ασύστολης κινδυνο-
λογίας. Παραμονές της 
απεργίας, η Αθήνα έδινε 
την εικόνα αποκλεισμένης 
πόλης, με τους πολίτες να 
πολιορκούν αρτοπωλεία 
και παντοπωλεία για την 
προμήθεια αγαθών. Οφεί-
λουμε να έχουμε υπόψη, 
πάντως, ότι ήταν η πρώτη 
φορά που οργανωνόταν μια τέτοιας κλίμακας κινητο-
ποίηση από την πλευρά των μεσαίων τάξεων και ότι η 
απεργιακή μέθοδος του κλεισίματος των καταστημάτων 
ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. «Αι Αθήναι εγνώρισαν έως 
τώρα διαφόρους απεργιακάς περιπετείας», ανέφερε το 
ρεπορτάζ αθηναϊκής εφημερίδας ανήμερα της κινητο-
ποίησης. «Διά πρώτην όμως φοράν εξύπνησαν σήμερον 
με απεργίαν των επαγγελματιών, του συντηρητικωτέ-
ρου δηλαδή κοινωνικού στοιχείου».84

Η Συνομοσπονδία διατυμπάνισε ότι η απεργία ήταν 
«καθαρώς αγών νοικοκυραίων»85 και ότι δεν θα επέτρε-
πε την πολιτική της εκμετάλλευση. Μέχρι την τελευταία 
στιγμή επιχείρησε, δίχως αποτέλεσμα, να αποκλιμα-
κώσει την ένταση και να πετύχει την ικανοποίηση των 
επαγγελματοβιοτεχνικών αιτημάτων διά του διαλόγου. 
Η ακόλουθη προκήρυξη της 8ης Μαρτίου είναι εύγλωτ-
τη: «Απευχόμεθα την πραγματοποίησιν της ληφθείσης 
αποφάσεως, εκφράζοντες την ελπίδα ότι η κυβέρνη-
σις αντιλαμβανομένη έστω και την τελευταίαν στιγμήν 
την κρισιμότητα των περιστάσεων και αιρομένη εις το 
ύψος της, θα δεχθή ν’ απονείμη την ζητουμένην δικαιο-

83.	 	Η Βραδυνή	5/3/1927.

84.	 	Έθνος	10/3/1927.

85.	 	Ελεύθερον Βήμα	10/3/1927.

ΤΌ ΜΑΡΤΙΌ 1927, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΌΡΑ, ΌΡΓΑΝΩΘΗΚΈ ΤΈΤΌΙΑΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΙΝΗΤΌΠΌΙΗΣΗ  
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΈΎΡΑ ΤΩΝ ΜΈΣΑΙΩΝ 
ΤΑΞΈΩΝ. Η ΑΠΈΡΓΙΑΚΗ 
ΜΈΘΌΔΌΣ ΤΌΎ ΚΛΈΙΣΙΜΑΤΌΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΤΑΝ 
ΠΡΩΤΌΓΝΩΡΗ ΈΜΠΈΙΡΙΑ.
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σύνην, διότι τίποτα άλλο 
δεν ζητεί ο εν εξεγέρσει 
επαγγελματικός κόσμος 
της χώρας ειμή δικαιο-
σύνην».86 Βασικά αιτήμα-
τα της απεργίας ήταν η 
διατήρηση του υπάρχο-
ντος ενοικιοστασίου για 
τουλάχιστον μία τριετία 
ακόμη, η μείωση της φο-
ρολογικής κλίμακας, η 
κατάργηση των αισχρο-
δικείων και η αναθεώ-
ρηση των «αμαρτωλών» 
συμβάσεων με τις εται-
ρίες «Ulen» και «Power». 
Την αλληλεγγύη τους δη-
μοσιοποίησαν η ΓΣΕΕ, οι 
ομοσπονδίες δημοσίων 
και ιδιωτικών υπαλλή-
λων, οι ιατρικοί, οδοντια-
τρικοί και φαρμακευτικοί 
σύλλογοι. Αντιθέτως, ο 
Σύνδεσμος Βιομηχάνων και ορισμένοι εμπορικοί σύλλο-
γοι στοιχίστηκαν στο πλευρό της κυβέρνησης.

Από το πρωί της 10ης Μαρτίου η ατμόσφαιρα ήταν 
ηλεκτρισμένη. Σε σωματεία και μεμονωμένους καταστη-
ματάρχες είχαν ασκηθεί κάθε είδους εκβιασμοί για να 
μη συμμετάσχουν οι τελευταίοι στην απεργία. Την προη-
γουμένη είχε δημοσιευτεί άρον-άρον ένας τιμωρητικός 
νόμος που προέβλεπε άμεση άρση του ενοικιοστασίου 
για οποιοδήποτε μαγαζί απεργούσε, ενώ αγορανομικά 
και αστυνομικά κλιμάκια γνωστοποίησαν σε κεντρικά 
εστιατόρια ότι διατάχθηκε η επίταξή τους. Η κυβέρ-
νηση είχε αναπτύξει στην πρωτεύουσα όλη τη δύναμη 
της έφιππης και της πεζής χωροφυλακής, της πυροσβε-
στικής και της αστυνομίας, συνεπικουρούμενων από 
ένα τάγμα πεζικού. Οι στρατιώτες είχαν εφοδιαστεί με 
μυδραλιοβόλα, είχαν δε δοθεί διαταγές, σε περίπτωση 
ταραχών, να επιβληθεί η τάξη ακόμη και διά της βίας. 
Η διεξαγωγή του προγραμματισμένου απογευματινού 
συλλαλητηρίου απαγορεύτηκε. Παρ’ όλα αυτά, η πλει-
ονότητα των καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και συ-
νοικισμούς παρέμειναν κλειστά. Η μαζική συμμετοχή και 
η απόλυτη πειθαρχία εντυπωσίασαν τους παρατηρητές. 
Στην επαρχία η απεργία επίσης σημείωσε επιτυχία, αν 
και σε αρκετές πόλεις δεν έγιναν κινητοποιήσεις λόγω 
διχογνωμίας των συνδικαλιστικών στελεχών.

Το μεσημέρι η κυβέρνηση διαμήνυσε στους διοικού-
ντες της ΓΣΕΒΕ ότι θα ικανοποιούσε τα επαγγελματι-
κά αιτήματα αρκεί να λυνόταν η απεργία. Όμως, ενόσω 
συνεχίζονταν οι διαβουλεύσεις, οι δυνάμεις ασφαλείας 
καταδίωκαν τους απεργούς και διέλυαν τα πλήθη από 
τους δρόμους. Παρά τις ενέργειες των διαλλακτικών 
στοιχείων, οι εξελίξεις είχαν αναπόδραστη συγκρουσια-
κή δυναμική. Ένα πλήθος πολλών εκατοντάδων ατόμων, 
κραδαίνοντας ελληνικές και συνδικαλιστικές σημαίες, 
ξεκίνησε από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας και σχη-
μάτισε μια αυθόρμητη διαδήλωση με κατεύθυνση προς 
το Υπουργείο Εσωτερικών. Όσο προχωρούσαν οι διαδη-
λωτές τόσο μεγάλωνε ο όγκος της πορείας. Το πλήθος 
φώναζε ρυθμικά: «Κάτω οι μεγάλοι φόροι»· σποραδικά 
ακούγονταν συνθήματα εναντίον της «στρατοκρατίας», 
της κυβέρνησης και των απεργοσπαστών. Στο ύψος 

86.	 	Ελεύθερον Βήμα	9/3/1927.

του Αρσακείου στην οδό 
Πανεπιστημίου είχαν πα-
ραταχθεί δύο διμοιρίες 
χωροφυλακής, ένα στρα-
τιωτικό άγημα και μια 
πυροσβεστική αντλία. Οι 
επικεφαλής των δυνάμε-
ων ασφαλείας διέταξαν 
το πλήθος να διαλυθεί, 
κάτι που δεν έγινε ούτε 
όταν η υδραντλία περι-
έλουσε την κεφαλή των 
διαδηλωτών. Μερικοί 
από αυτους κινήθηκαν 
με πείσμα να διασπάσουν 
τον κλοιό. Ο προπορευ-
όμενος της διαδήλωσης 
σημαιοφόρος, σύμφωνα 
με έναν αυτόπτη μάρτυ-
ρα, «επροχώρει μετ’ επι-
μονής παρά το άφθονον 
ύδωρ, όπερ εξηκόντιζε 
κατ’ αυτού η υδραντλία, 

έκυπτε δε προς τα εμπρός, ίνα μη ανατραπή υπό της 
φοράς αυτού. Αίφνης ούτος, βληθείς διά σφαίρας εις 
το μέτωπον, κατέπεσε νεκρός».87 Επακολούθησε πυρ 
κατά βούληση για λίγα λεπτά. Επικράτησε πανικός και 
οι διαδηλωτές τράπηκαν σε φυγή. Μόλις αποσύρθηκαν 
οι δυνάμεις ασφαλείας, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στο 
σημείο της σύγκρουσης και βρήκαν διάφορα σώματα 
να κείτονται στο οδόστρωμα. Το πτώμα του σημαιοφό-
ρου και η «αιμοστάζουσα» σημαία περιφέρθηκαν στους 
κεντρικούς δρόμους. Κραυγές απόγνωσης και συνθή-
ματα οργής δονούσαν την ατμόσφαιρα. Ο τραγικός 
απολογισμός ήταν τρεις νεκροί, και τουλάχιστον έντεκα 
τραυματίες, που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Νεκροί 
έπεσαν οι υποδηματοποιοί Γεώργιος Γεράλδης και Μι-
χάλης Κοντός, ενώ την επομένη απεβίωσε ο σοβαρά 
τραυματίας υδραυλικός Κόδρος Μπενούκας. Επεισόδια 
μικρότερης έντασης σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και 
τα Ιωάννινα.

Το ίδιο βράδυ ανακοινώθηκε η λύση της απεργίας. 
Με εισαγγελικό ένταλμα, προφυλακίστηκαν ο Κυπαρισ-
σιώτης και τέσσερις κορυφαίοι συνδικαλιστές, στους 
οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για στάση εναντίον 
της Αρχής και απόπειρα ανατροπής του κοινωνικού κα-
θεστώτος. Αντίθετα, για τους πραγματικούς υπαίτιους 
της αιματοχυσίας δεν υπήρξε καμία ουσιαστική κύρω-
ση. Στη δίκη που έγινε στο Κακουργοδικείο Πειραιά 
αθωώθηκαν άπαντες οι κατηγορούμενοι. Η απεργία, αν 
και δεν επέφερε άμεση επίλυση των ζητημάτων, αποτέ-
λεσε απτή απόδειξη της αποφασιστικότητας των συν-
δικαλιστικών αγώνων των επαγγελματοβιοτεχνών του 
Μεσοπολέμου, των οποίων η πανθομολογούμενη φιλο-
νομία έχει ταυτιστεί πολλές φορές λανθασμένα με την 
παθητικότητα. Η 10η Μαρτίου 1927 αποτέλεσε ιστορική 
επέτειο, κατά την οποία, τουλάχιστον μέχρι τη μεταξική 
δικτατορία, απετίνετο φόρος τιμής στους νεκρούς αγω-
νιστές. Το ματωμένο λάβαρο της συγκέντρωσης φυλασ-
σόταν από τις επαγγελματικές οργανώσεις της Αθήνας 
ως κειμήλιο.

87.	 	Ελεύθερον Βήμα	13/3/1927.

26.  Ο αιματηρός αντίκτυπος της απεργίας  
(Η Πρωΐα 11 Μαρτίου 1927).



47
Α

΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ
: Ο

Ι Α
Π

Α
Ρ

Χ
Έ

Σ

Από την οικονομική  
στην οργανωτική κρίση

Το 2ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο έγινε στο Δημοτικό Θέατρο 
του Πειραιά στο διάστημα 1-5/7/1928 υπό την αιγίδα της οικεί-
ας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών. Η προσέλευση αντιπροσώπων 
ήταν χαμηλότερη από την προηγούμενη φορά και οι παριστά-
μενοι δεν υπερέβησαν τους πενήντα. Ο λόγος μάλλον πρέπει να 
αναζητηθεί στις ενδοσυνδικαλιστικές διαιρέσεις που είχε προκα-
λέσει ο χειρισμός της πρόσφατης, τότε, απεργίας. Όλες σχεδόν 
οι παρεμβάσεις των συνέδρων ήταν έντονα επικριτικές προς την 
κυβέρνηση: με την εξαίρεση του θέματος της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, όπου λήφθησαν κάποια μέτρα, όλες οι άλλες προ-
τάσεις του Α΄ Συνεδρίου είχαν αγνοηθεί. Συγχρόνως, μερίδιο της 
ευθύνης επιμερίστηκε και στις μεσοαστικές συνδικαλιστικές δο-
μές. Πρώτο θέμα της ατζέντας του συνεδρίου ήταν η οικονομική 
κρίση που έπληττε τις μεσαίες τάξεις, και, κατ’ επέκταση, ο μα-
ρασμός ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας.

27.  2ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο, 1928 (Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά).
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Στη βαρυσήμαντη ομιλία του επί του θέματος, ο διευ-
θυντής της Ομοσπονδίας Πειραιώς, Τ. Πέππας, υπογράμ-
μισε ότι η επαγγελματοβιοτεχνική τάξη, «εκτεθειμένη 
πλειότερον πάσης άλλης εις τους διαφόρους κλονισμούς 
ήτο εκείνη εφ’ ης κυρίως εξέσπασαν αι λυπηραί συνέπει-
αι εκ της κατά την μεταπολεμικήν περίοδον εφαρμογής 
εν Ελλάδι υπό των διαφόρων Κυβερνήσεων σπασμωδι-
κών και κατά το πλείστον αμελετήτων οικονομικών μέ-
τρων». Από την άλλη, όμως, παρατήρησε ότι

«τα αίτια της επιμονής του Κράτους να δεικνύη αδιαφορίαν 
προ της κρίσεως του επαγγελματικού κόσμου […] δέον ν’ 
αποδοθούν εις το ότι η τάξις αυτή λόγω της συντηρητικής 
της φύσεως υστερεί κάπως εις την συστηματικήν ταξικήν 
και μετά φανατισμού εμφάνισιν ίνα επιβάλη τα δίκαιά της 
και καταλάβη η πολυπληθεστέρα και υγιεστέρα τάξις των 
επαγγελματιών την θέσιν ήτις της ανήκει».88 

Παρά τις τότε πρόσφατες κινητοποιήσεις, ο επαγ-
γελματοβιοτεχνικός συνδικαλισμός δεν είχε εξαπλωθεί 
τόσο ώστε να καταστήσει την ισχύ του σεβαστή.

Εξετάζοντας το ιστορικό πλαίσιο, πρέπει να έχου-
με υπόψη μας ότι το 1928 η ελληνική κυβέρνηση προ-

88.			Εσπερινή	2/7/1928·	Η Ελληνική	3/7/1928.

σχώρησε στον λεγόμενο «Κανόνα του Χρυσού», κα-
θορίζοντας μια σταθερή ισοτιμία μεταξύ δραχμής και 
βρετανικής στερλίνας. Η νομισματική σταθεροποίηση 
προβλήθηκε σαν πανάκεια έπειτα από μια περίοδο γι-
γαντιαίου πληθωρισμού και κοινωνικής ανασφάλειας. 
Τα αποπληθωριστικά μέτρα, όμως, είχαν τεράστιο αντί-
κτυπο στις οικονομικές δραστηριότητες και το επίπεδο 
διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων, διότι κατά τα προ-
ηγούμενα χρόνια το προσφυγικό ρεύμα και η αγροτική 
έξοδος είχαν τροφοδοτήσει μια άνευ προηγουμένου γι-
γάντωση του λιανικού εμπορίου. Οι αποπληθωριστικές 
πιέσεις προκάλεσαν γενική ύφεση, αφού υποχώρησαν οι 
τιμές χονδρικής και μειώθηκαν οι χορηγούμενες πιστώ-
σεις. Η πλημμυρίδα πτωχεύσεων και χρεοκοπιών, κυρί-
ως μικρεμπόρων, έδειχναν πού οδηγούσε ο αμείλικτος 
ανταγωνισμός σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας.89 
Εξαιτίας των παραπάνω, δεν είναι περίεργο ότι ένα από 
τα κύρια αιτήματα των συνέδρων ήταν να καταπολεμη-
θεί ο «υπερεπαγγελματισμός» μέσω της επεξεργασίας 
ενός νομικού πλαισίου που θα περιόριζε την έκδοση 
αδειών επιτηδεύματος και το άνοιγμα νέων καταστημά-

89.	 	Mazower,	M.,	Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση 

του μεσοπολέμου,	Σ.	Μαρκέτος	(μτφρ.),	Αθήνα,	

ΜIET,	2002,	σ.	185-189.

28.  Κρεοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, 1928 (Φωτογραφικό Αρχείο ΕΡΤ).
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των. Τα εγκριθέντα ψηφίσματα περιλαμβάνουν δέσμες 
προτάσεων για τη θεραπεία της κρίσης, όπως ο εξορ-
θολογισμός της φορολογικής πολιτικής και η καθιέρω-
ση μιας δίκαιης φορολογίας προσόδου, η υπεράσπιση 
της εγχώριας μεταποίησης, η λήψη προστατευτικών και 
όχι περιοριστικών –όπως οι διατιμήσεις προϊόντων– μέ-
τρων για το εμπόριο, η μείωση των τιμολογίων των επι-
χειρήσεων κοινής ωφέλειας, η παράταση του ενοικιο-
στασίου κ.ά., ενώ επίσης πρόβαλαν και άλλες προτάσεις 
ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η ίδρυση «Κοινοβουλίου 
των εργαζομένων τάξεων» και η προώθηση νομοθετη-
μάτων για την επαγγελματική εκπαίδευση.90 Ενδεικτι-
κό της οικονομικής ύφεσης ήταν ότι, αμέσως μετά τη 
λήξη των εργασιών του συνεδρίου, πολλές οργανώσεις 
ζήτησαν επιτακτικά την προσωρινή κήρυξη χρεοστασί-
ου, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούσαν να φανούν 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Άλλες ενδιαφέρουσες 
εισηγήσεις αφορούσαν την επέκταση του δικτύου επαγ-
γελματικών σχολείων, τη μεταρρύθμιση της εργατικής 
και επιμελητηριακής νομοθεσίας, αλλά και την ενίσχυση 
των επαγγελματικών προμηθευτικών συνεταιρισμών με 
την ίδρυση μιας Επαγγελματικής Πιστωτικής Τράπεζας. 
Ως προς τη στάση των επαγγελματοβιοτεχνών έναντι 
του κράτους και των κοινών, οι παριστάμενοι συμφώ-
νησαν στο δόγμα «οι επαγγελματίαι και οι βιοτέχναι διά 
τους επαγγελματίας και βιοτέχνας»,91 διαφώνησαν όμως 
αναφορικά με το αν ο αγώνας έπρεπε να μετατοπιστεί 
στο πολιτικό πεδίο.

Σε πρώτη φάση τουλάχιστον, τα πορίσματα του Β΄ 
Συνεδρίου βρήκαν θετική απήχηση από την κυβέρνηση 
Βενιζέλου, η οποία είχε κατακτήσει ισχυρή αυτοδυναμία 
στις εκλογές του Αυγούστου του 1928. Κάποια πρώτα 
μέτρα, όπως η ελάττωση του φόρου επιτηδεύματος για 
τους μικρούς και μεγάλους επαγγελματίες και η κατάρ-
γηση ορισμένων δασμών, παρείχαν πρόσκαιρη ανακού-
φιση, όχι όμως και διέξοδο από τα δομικά προβλήματα 
που προκαλούσαν η «στενότης κεφαλαίων» και η οικο-
νομική καχεξία. Από το 1921 και μετά, οι κυριότεροι δεί-
κτες της ελληνικής οικονομίας διέγραφαν μια σταθερή 
ανοδική τροχιά. Ήταν μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης, 
«ανοικοδόμησης» και «συγχρονισμού», όπως διατείνο-
νταν οι επίσημοι, που εδραζόταν στο σχέδιο εκβιομη-
χάνισης της χώρας μέσω του εκτεταμένου εξωτερικού 
δανεισμού και της προστασίας των μεγάλων εγχώριων 
επιχειρήσεων. Η δεκαετία του ’20 ήταν μια εποχή εκπλη-
κτικής επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από την ευνοϊκή οικονομική 
συγκυρία, οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν στη μαζική 
εισροή παραγωγικού δυναμικού το οποίο αντιπροσώ-
πευαν οι πρόσφυγες, οι περισσότεροι εκ των οποίων 
ήταν μικροαστικής προέλευσης. Αν συγκρίνουμε τις 
στατιστικές απογραφές καταστημάτων και επιχειρήσε-
ων του 1920 και 1930, λαμβανομένων, βέβαια, υπόψη 
των μεθοδολογικών ασαφειών, διαπιστώνουμε ότι μέσα 
σε μία δεκαετία οι ελληνικές βιομηχανικές (και βιοτε-
χνικές) επιχειρήσεις υπερδιπλασιάστηκαν, ο δε αριθ-
μός των απασχολουμένων σχεδόν διπλασιάστηκε: το 
1930 λειτουργούσαν 76.591 μεταποιητικές επιχειρήσεις 
με 280.331 εργαζόμενους. Παράλληλα, το εμπόριο είχε 
γνωρίσει εντυπωσιακή άνθηση: καταγράφονταν 99.240 

90.	 	Βλ.	Μουσείο	Μπενάκη,	Αρχείο	Ε.	Βενιζέλου,	φάκ.	

155:	Ψηφίσματα	του	Β΄	Πανεπαγγελματικού	Συνε-

δρίου	(5	Ιουλίου	1928).

91.  Εμπρός	5/7/1928.

εμπορικές επιχειρήσεις με 174.460 απασχολούμενους.92 
Ωστόσο, η διασύνδεση της ελληνικής οικονομίας με το 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα την κατέστησε 
ευάλωτη στις διακυμάνσεις του διεθνούς οικονομικού 
περιβάλλοντος. Στις 24 Οκτωβρίου 1929 οι τιμές των με-
τοχών του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης σημείωσαν 
κατακόρυφη πτώση. Ήταν η απαρχή του «Κραχ», της 
οικονομικής κρίσης που συγκλόνισε τον κόσμο. Κυβερ-
νητικοί παράγοντες στην Αθήνα καθησύχασαν το κοινό 
ομνύοντας στις αντιστάσεις της ελληνικής οικονομίας, 
ωστόσο η ανησυχία για τις συνέπειες της παγκόσμιας 
κρίσης ήταν διάχυτη. Στα τέλη του 1929 διεξήχθησαν 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΓΣΕΒΕ με τη συμμετοχή μόλις πέντε ομο-
σπονδιών. Ο Στέφανος Βρεττός επανήλθε στη θέση 
του Προέδρου, ενώ Αντιπρόεδροι ανέλαβαν οι Ιωάννης 
Διαμαντόπουλος (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παντο-
πωλών) και Παναγιώτης Μουλός (Πρόεδρος του Συνε-
ταιρισμού Οινοπαντοπωλών Πειραιώς). Νέος Γενικός 
Γραμματέας αναδείχθηκε ο Πρόεδρος των Ιδιοκτητών 
Αρτοποιών, Γεώργιος Μπαϊρακτάρης. Οι νεοεκλεγέντες 
καλούνταν να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις.

Στις αρχές του 1930 κύριο μέλημα των επαγγελματι-
κών οργανώσεων ήταν η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και η αναστολή της είσπραξης του φόρου επιτηδεύ-
ματος. Όταν, τον Μάρτιο του ίδιου έτους, ανέκυψε ξανά 
το ζήτημα της άρσης του ενοικιοστασίου, οι αντιδράσεις 
ήταν εύλογες. Σε υπομνήματα που υποβλήθηκαν στην 
κυβέρνηση, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις απέκρουαν 
κάθε σκέψη άρσης του ενοικιοστασίου, επικαλούμενες 
την έλλειψη στέγης λόγω της αστυφιλίας και της εισρο-
ής προσφύγων, τη γενική οικονομική κρίση, αλλά και τη 
διεθνή πρακτική προστασίας της στέγης. Επέμεναν ότι 
οι λόγοι που κατά το παρελθόν επέβαλλαν τη διατήρη-
ση και παράταση του ενοικιοστασίου συνέτρεχαν ακόμη 
ισχυρότεροι εκείνη την περίοδο.93 Οι επαγγελματικές 
οργανώσεις, με προεξάρχουσες την Ομοσπονδία Αθη-
νών και τη Γενική Συνομοσπονδία, αποφάσισαν να δι-
οργανώσουν συγκέντρωση-«παλλαϊκό συναγερμό» στο 
θέατρο Κοτοπούλη στις 20 Μαρτίου 1930. Στην εκδήλω-
ση διαμαρτυρίας προσχώρησαν ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών κι ο Σύνδεσμος Ενοικιαστών, αλλά και μια ομά-
δα ιδιοκτητών που συντάσσονταν με τα αιτήματα των 
επαγγελματιών. Δεκάδες τηλεγραφήματα επαρχιακών 
οργανώσεων μετέδιδαν τη βούληση των μικροαστικών 
τάξεων να παλέψουν για την παράταση του ενοικιοστα-
σίου. Από νωρίς το μεσημέρι της 20ής Μαρτίου είχε μα-

92.	 	Βλ.	Υπουργείο	Εθνικής	Οικονομίας	–	Γενική	

Στατιστική	Υπηρεσία	της	Ελλάδος:	«Απογραφή	των	

βιοτεχνικών	και	βιομηχανικών	επιχειρήσεων	κατά	

την	18	Δεκεμβρίου	του	1920»,	Εν	Αθήναις,	Εθνι-

κόν	Τυπογραφείον,	1926·	«Απογραφή	των	καταστη-

μάτων	των	βιομηχανιών	και	εμπορικών	επιχειρή-

σεων	ενεργηθείσα	τον	Σεπτέμβριο	του	1930»,	Εν	

Αθήναις,	Εθνικόν	Τυπογραφείον,	1934.

93.	 	Μουσείο	Μπενάκη,	Αρχείο	Ε.	Βενιζέλου,	φάκ.	

174.24:	«Προς	την	Α.Ε.	τον	Κύριον	Πρόεδρον	της	

Κυβερνήσεως.	“Υπόμνημα	περί	ενοικιοστασίου	της	

Γενικής	Συνομοσπονδίας	των	Επαγγελματιών	της	

Ελλάδος,	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	Αθηνών,	

του	Πανελληνίου	Συνδέσμου	Ενοικιαστών	Καταστη-

μάτων”»,	χ.χ.·	και	φάκ.	174.29:	«Προς	την	Α.Ε.	

τον	Κύριον	Πρόεδρον	της	Κυβερνήσεως.	“Σημείωμα	

διά	το	ενοικιοστάσιον,	περί	των	αιτίων	ελλεί-

ψεως	στέγης	κ.λπ.”»,	χ.χ.
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29.  3ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο, 1930 (Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά)
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29.  3ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο, 1930 (Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά)
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ζευτεί κόσμος στους δρόμους 
γύρω από το θέατρο. Σύμφωνα 
με κάποιους πρόχειρους υπολο-
γισμούς, το συγκεντρωθέν πλή-
θος άγγιζε τους 40.000-50.000 
ανθρώπους. Ξεχωριστό τόνο 
έδιναν τα μέλη περίπου 250 σω-
ματείων, που είχαν προσέλθει 
με τις σημαίες και τα λάβαρά 
τους. Πρώτος και κύριος ομιλη-
τής ήταν ο Κωνσταντίνος Ψάρ-
ρας, Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Αθηνών και Γενικός Γραμματέ-
ας του Σωματείου Ενοικιαστών 
«Η Ζωή». Ο λόγος του κατάφε-
ρε να συγκινήσει τους συγκε-
ντρωμένους, αποτίνοντας φόρο 
τιμής στους πεσόντες της πα-
νεπαγγελματικής απεργίας του 
1927, να κερδίσει την προσοχή 
τους επιχειρηματολογώντας για 
την αδικία που συνεπαγόταν η 
ύπαρξη μισθωμάτων άνω του 
τιμαρίθμου, αλλά και να τους 
ξεσηκώσει με τη σκληρή γλώσ-
σα που χρησιμοποίησε εναντίον 
των ιδιοκτητών. Αφού πρώτα 
τους επέστρεψε τον χαρακτη-
ρισμό «εκμεταλλευτές», τους 
προειδοποίησε με δραματικό 
ύφος: «Ήδη απειλούν ότι θα 
μας πετάξουν διά της βίας από 
τα μαγαζειά μας και σπίτια μας 
[…] αδιαφορούντες διά πάσαν 
απόφασιν της κυβερνήσεως 
[…]. Ε αυτό δεν το επεριμέναμε 
να το ακούσωμεν! Τους αναμέ-
νομεν και ας έλθουν να εξω-
φλήσωμεν το ταχύτερον μια για 
πάντα. Αλλοίμονον όμως. Διότι 
τότε να είνε βέβαιοι ότι δεν θα 
αντιμετωπίσωσι την λογικήν 
και υπομονήν ημών, αλλά την 
κοχλάζουσαν εις τα στήθη μας 
αγανάκτησιν». Τα λόγια του 
σκεπάστηκαν από χειροκρο-
τήματα. Και οι άλλοι ομιλητές 
βεβαίωσαν ότι η διατήρηση του 
ενοικιοστασίου υπάκουε στις επιταγές της οικονομικής 
δικαιοσύνης και της κοινωνικής γαλήνης. Το ψήφισμα 
υπογράμμιζε ότι «το ενοικιοστάσιον ως κοινωνικός θε-
σμός ανωτέρας ανάγκης, τυγχάνει τας δυσκόλους ταύ-
τας στιγμάς της μέσης αστικής ιδία τάξεως, υπέρποτε 
επιβεβλημένον».94 Μετά το τέλος των ομιλιών, συγκρο-
τήθηκε συλλαλητήριο, οι επικεφαλής του οποίου ενε-
χείρισαν το ψήφισμα στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο 
Βενιζέλο. Συγκεντρώσεις ενοικιαστών έγιναν σε Χαλκί-
δα, Κέρκυρα, Πάτρα, Τρίκαλα κ.α. Η ΓΣΕΒΕ προμήνυσε 
κλιμάκωση της δράσης με νέες συγκεντρώσεις σε συ-
νεργασία με τις εργατοϋπαλληλικές τριτοβάθμιες οργα-
νώσεις. Ο αγώνας για τη στέγη ήταν ενιαίος και ένω-
νε όλες τις λαϊκές τάξεις. Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε 

94.	 	Εσπερινή	20/3/1930·	Εμπρός	21/3/1930	 

Η Ελληνική	21/3/1930.

σε υποχωρήσεις: το κατατεθέν νομοσχέδιο προέβλεπε 
πενταετή παράταση για τα μισθώματα καταστημάτων, 
σχετικά μικρή αύξηση των συντελεστών και ειδική μέρι-
μνα για τους άπορους ενοικιαστές.

Το τετραήμερο 15-18 Ιουνίου 1930 διεξήχθη το 3ο 
Πανεπαγγελματικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη υπό 
την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της συ-
μπρωτεύουσας. Παρευρέθησαν περισσότεροι από εκα-
τό αντιπρόσωποι ομοσπονδιακών και μη οργανώσεων 
πλέον των είκοσι πόλεων, αλλά και σημαντικές προσω-
πικότητες της πολιτειακής Αρχής. Η επιτυχημένη συγκέ-
ντρωση, είπε ο Γ. Παπαβασιλείου εκ μέρους της οργα-
νωτικής επιτροπής, αποδείκνυε ότι «ο Επαγγελματικός 
και Βιοτεχνικός κόσμος της Ελλάδος δεν είναι πλήθος 
ασύντακτον, δεν είναι πλέον υλικόν ευκόλου εκμεταλ-
λεύσεως, αλλ’ είναι τάξις συνειδητή, αποτελούσα σπου-
δαίον οικονομικόν και κοινωνικόν παράγοντα.

30.  Καφενείο στου Ψυρρή (Φωτογραφικό Αρχείο ΕΡΤ).
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Είναι τάξις, ήτις αποτελεί πολύτιμον ζυγοστάτην και 
αδέκαστον διαιτητήν μεταξύ των διαρκώς αντιθέτων 
κοινωνικών και οικονομικών τάσεων του κεφαλαίου και 
της εργασίας».95 Τα διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν για 
του λόγου το αληθές, τουλάχιστον ως προς τη δύναμη 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων: το 1930 φαίνεται ότι 
υπήρχαν 61 επαγγελματοβιοτεχνικές ομοσπονδίες και 
ενώσεις, καθώς και περίπου 800 σωματεία. Βέβαια, αρ-
κετές από αυτές τις οργανώσεις, ιδίως της Μακεδονίας, 
δεν είχαν προσχωρήσει στη δύναμη της ΓΣΕΒΕ.96

Η «κρίσις» ήταν η λέξη που βρισκόταν στα χείλη 
όλων, η παραδοχή ότι ο παραγωγικός κόσμος σφάδαζε 
υπό το πέλμα της ύφεσης αποδείχθηκε κοινός τόπος. 

95.	 	Μακεδονία	16/6/1930.

96.	 	Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	 

σ.	151-152.

Οι περισσότερες προτάσεις 
του προηγούμενου συνεδρί-
ου επαναλήφθηκαν: φορολο- 
 γι κή ανασυγκρότηση, δασμολο-
γική προστασία της βιοτεχνίας, 
νομοθετική κατοχύρωση των 
επαγγελμάτων, καταπολέμηση 
του παρεπαγγελματισμού (λαϊ-
κές αγορές, πλανόδιοι μεταπρά-
τες). Καθώς η χορήγηση πιστώ-
σεων από τις τράπεζες προς τις 
μικρές επιχειρήσεις είχε περι-
οριστεί δραστικά, πολλοί πρό-
τειναν την ίδρυση πιστωτικών 
συνεταιρισμών ή και Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας υπό την αρω-
γή του κράτους, θέση την οποία 
υιοθέτησε το συνέδριο. Αφού 
επίσης έγινε λόγος για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και 
την επαρκή εκπροσώπηση της 
τάξης στη Γερουσία και το Ανώ-
τατο Οικονομικό Συμβούλιο, 
ήρθε η ώρα για την καθιερω-
μένη ανταλλαγή απόψεων σχε-
τικά με την πολιτική. Ορισμένοι 
επιχειρηματολόγησαν υπέρ της 
δημιουργίας κόμματος, οι πε-
ρισσότεροι όμως, μεταξύ των 
οποίων και ο Πρόεδρος της Συ-
νομοσπονδίας, αντέτειναν ότι οι 
οργανώσεις έπρεπε να μείνουν 
αποκλειστικά οικονομικές, «δι-
ότι η τάξις ακόμη δεν απέκτη-
σε επαγγελματικήν συνείδησιν 
πλήρη και δεν συνεπλήρωσε 
την οργάνωσίν της ακόμη». Στο 
τέλος επικράτησε «σχεδόν διά 
παμψηφίας» η άποψη «όπως ο 
επαγγελματικός κόσμος ως τά-
ξις, μείνη μακράν πάσης πολιτι-
κής και διατηρήση την μορφήν 
αυτού ως οικονομικής τάξεως 
επιδιωκούσης την βελτίωσιν 
της θέσεώς της».97 Μια ομάδα 
διαφωνούντων, με επικεφαλής 
τον Κυπαρισσιώτη, ίδρυσε τον 
Αύγουστο του 1930 κόμμα με 
την επωνυμία «Πανελλήνιος 

Επαγγελματική Ένωσις», το οποίο, όμως, δεν μακροη-
μέρευσε.

Για πρώτη φορά έγινε διεξοδική συζήτηση για τον 
θεσμό των κοινωνικών ασφαλίσεων. Οι συνδικαλιστές 
ηγέτες συμφώνησαν κατ’ αρχήν με την ασφάλιση των 
εργαζομένων, ζήτησαν όμως παράλληλα εξασφάλιση 
και των ιδίων διά της ίδρυσης Ταμείου Συντάξεων Επαγ-
γελματιών. Το ενδιαφέρον για την κοινωνική πρόνοια σί-
γουρα απηχούσε την όξυνση των συνθηκών διαβίωσης 
των αναξιοπαθούντων και ηλικιωμένων συναδέλφων 
στα χαλεπά χρόνια της δεκαετίας του ’30. Το θέμα της 
ίδρυσης ενός αυτοεπιδοτούμενου Ταμείου Συντάξεων 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών πανελλαδικής κάλυψης 
υποστήριζε σθεναρά ο Παναγιώτης Σταματόπουλος, εκ 
των ιδρυτών του Σωματείου Γαλακτοπωλών και Πρόε-

97.	 	Μακεδονία	19/6/1930·	Ελεύθερον Βήμα	19/6/1930.
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δρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πειραιώς (θέση 
που επρόκειτο να κατέχει για σαράντα χρόνια).98 Ο Ν. 
281/1914 άφηνε το παράθυρο ανοικτό για τη δημιουργία 
ενός τέτοιου ταμείου, όμως μέχρι τότε η σχετική συζή-
τηση είχε περιοριστεί στη λειτουργία μερικών ολιγομε-
λών κλαδικών ταμείων αλληλοβοήθειας και σε προκα-
ταρκτικές επαφές με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 
Η βούληση για τη σύσταση ενός ενιαίου αυτοεπιδο-
τούμενου ταμείου εκδηλώθηκε πρώτα από την πειρα-
ϊκή Ομοσπονδία, μία από τις ισχυρότερες στη χώρα, 
που διείδε την ανάγκη της κοινωνικής ασφάλισης των 
επαγγελματοβιοτεχνών ήδη από το 1928 και είχε επα-
νειλημμένα προωθήσει σχετικά αιτήματα στις κυβερνη-
τικές Αρχές.99 «Η ίδρυσις του Ταμείου Συντάξεων», είπε 
ο Σταματόπουλος, «θα είναι ο σημαντικώτερος σταθμός 
εις την ιστορίαν της ωργανωμένης Τάξεως […], θα συν-
δέση περισσότερον και στενότερον διά δεσμών ιερών τα 
μέλη της, θα προαγάγη την ταξικήν συνείδησιν και θα 
καταστήση αδιασάλευτα τα βάθρα του Ταξικού Οικοδο-
μήματος εν τω μεγάλω κοινωνικώ και πολιτειακώ Ορ-
γανισμώ».100 Η εισήγηση βρήκε άμεση ανταπόκριση και 
ενσωματώθηκε στις προτάσεις του συνεδρίου· έκτοτε 
το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματι-
ών και βιοτεχνών συμπεριλαμβανόταν στα πρωτεύοντα 
συνδικαλιστικά αιτήματα.

Στο μεταξύ, η οικονομική κατάσταση είχε επιδεινω-
θεί. Ο αριθμός των πτωχεύσεων αυξανόταν με γεωμε-
τρική πρόοδο από μήνα σε μήνα, καταστήματα εκποιού-
σαν εμπορεύματα, τα χρέη έσφιγγαν σαν θηλειά γύρω 
από τον λαιμό των οφειλετών, τα λαϊκά εισοδήματα 
συρρικνώνονταν. Αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, έμποροι και επαγγελματίες υπεράνω 
υποψίας οδηγούνταν σιδεροδέσμιοι στα σωφρονιστικά 
καταστήματα· άλλοι προτιμούσαν να αυτοκτονήσουν. 
Όπως έγραψε μια μικροαστική εφημερίδα, «η αφόρητος 
οικονομική κατάστασις, εις την οποία ευρισκόμεθα, οδη-
γεί εις τον θάνατον, την χρεωκοπίαν ή την φυλακήν».101 
Η δυσφορία των χαμηλότερων μεσαίων τάξεων εκδη-
λώθηκε σε μια σειρά αντιδράσεων ενάντια στην επιβο-
λή τελών χαρτοσήμου, τις αυξήσεις των εισιτηρίων των 
τραμ, την κερδοσκοπία της «Power» και της «Ulen», την 
«αυστηράν είσπραξιν των φόρων», την ανατίμηση του 
άρτου, την αύξηση της δημοτικής φορολόγησης και τη 
μελετώμενη εισαγωγή του φόρου κύκλου εργασιών. 
Καθ’ όλο αυτό το διάστημα οι εκπρόσωποί της δεν στα-
μάτησαν να ζητούν την πιστοδότηση της βιοτεχνίας, την 
προστασία της επαγγελματικής στέγης, την πάταξη του 
αθέμιτου ανταγωνισμού και το νοικοκύρεμα των δημό-
σιων οικονομικών.

Τον Σεπτέμβριο του 1931 συνέβη το αδιανόητο: η 
Μεγάλη Βρετανία ανέστειλε τη μετατρεψιμότητα της 
στερλίνας σε χρυσό. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ανα-
ταράξεις σε όλες τις μικρές (και εξαρτημένες) χώρες, 
με χαρακτηριστικότερες συνέπειες τη λεηλασία των 
τραπεζικών συναλλαγματικών αποθεμάτων και την αύ-
ξηση των επιτοκίων. Η κυβέρνηση Βενιζέλου εφάρμο-

98.	 	Σταματόπουλος,	Π.Ξ.,	Απ’ τα ογδόντα τέσσερα 

χρόνια της ζωής μου,	Αθήναι,	1967.

99.	 	Η	Ομοσπονδία	Επαγγελματιών	Πειραιώς	και	το	

Ταμείον	Συντάξεων	των	Επαγγελματιών	και	Βιο-

τεχνών	της	Ελλάδος	1928-1934,	χ.τ.έ.,	1934,	

21955)·	Μέλλον Επαγγελματιών	7/4/1929.

100.		Η	Ομοσπονδία	Επαγγελματιών	Πειραιώς,	ό.π.,	 

σ.	39-40.

101.		Εσπερινή	11/7/1930.

31.  Ασκληπιός Βρεττός

ΑΔΎΝΑΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙ-
ΘΌΎΝ ΣΤΙΣ ΎΠΌΧΡΈΩΣΈΙΣ ΤΌΎΣ, 
ΈΜΠΌΡΌΙ ΚΑΙ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΈΣ 
ΎΠΈΡΑΝΩ ΎΠΌΨΙΑΣ ΌΔΗΓΌΎΝΤΑΙ 
ΣΙΔΈΡΌΔΈΣΜΙΌΙ ΣΤΑ ΣΩΦΡΌΝΙ-
ΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΛΛΌΙ ΠΡΌ-
ΤΙΜΌΎΣΑΝ ΝΑ ΑΎΤΌΚΤΌΝΗΣΌΎΝ.
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σε αυτοσχέδιες αποπλη-
θωριστικές πολιτικές που 
μείωσαν τη ροή κεφαλαί-
ου, συρρίκνωσαν τα εισο-
δήματα των παραγωγών 
και υποχρέωσαν τις τρά-
πεζες να περιορίσουν τις 
πιστώσεις προς τις μικρές 
επιχειρήσεις. Η γενικευμέ-
νη αίσθηση ότι το κράτος 
βρισκόταν στα πρόθυρα 
της καταστροφής ώθησε 
τα επαγγελματικά σωμα-
τεία να αποδεχθούν την 
πολιτική κατοχύρωσης 
του εθνικού νομίσματος 
και λιτότητας που εφάρ-
μοζε η κυβέρνηση. Παρότι 
«η περισσότερον θιγομένη τάξις είνε η Επαγγελματοβι-
οτεχνική», συνιστούσαν υπακοή στα κυβερνητικά μέ-
τρα, «προς τα οποία θα πειθαρχήσωμεν, υφιστάμενοι 
αγογγύστως τας θυσίας ταύτας».102 Όμως η «μάχη της 
δραχμής» ήταν εξαρχής χαμένη. Στα τέλη Απριλίου 1932 
το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα 
εγκατέλειπε την ισοτιμία δραχμής/χρυσού. Ακολούθη-
σε ραγδαία υποτίμηση της δραχμής και κήρυξη στάσης 
πληρωμών από το κράτος. Ήταν η κορύφωση της χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης· παράλληλα, αποτέλεσε καμπή 
για τον αναπροσανατολισμό του εγχώριου προτύπου 
επιχειρηματικής ανάπτυξης με κατεύθυνση την οικονο-
μική αυτάρκεια, την εκβιομηχάνιση και τον κρατικό σχε-
διασμό. Η μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της Ελλάδας έμελ-
λε να είναι εντυπωσιακή. Το άμεσο κοινωνικό κόστος, 
εντούτοις, ήταν συντριπτικό.

Καθώς βούλιαζε η δραχμή, ο τιμάριθμος στα είδη 
πρώτης ανάγκης εκτινάχθηκε σε δυσθεώρητα ύψη, 
η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών εξωθού-
σε πολλούς εμπόρους στο περιθώριο, και οι αυξήσεις 
της τιμής ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος επιβάρυναν 
περαιτέρω τα λαϊκά εισοδήματα. Γρήγορα η κατήφεια 
και η απόγνωση έδωσαν τη θέση τους σε ένα σαρω-
τικό κύμα κινητοποιήσεων και απεργιών. Σχεδόν όλες 
οι κοινωνικές ομάδες, από τους χονδρεμπόρους μέχρι 
τους ανέργους, ξεσηκώθηκαν. Από τους πρωταγωνιστές 
των κινητοποιήσεων του Μαΐου-Ιουνίου 1932, οι οποίες 
αποσταθεροποίησαν τα κυβερνητικά σχήματα των Φι-
λελελευθέρων και οδήγησαν τον Βενιζέλο σε παραίτη-
ση, ήταν οι επαγγελματοβιοτεχνικές οργανώσεις. Εκτός 
από το αίτημα απόσυρσης των αντιλαϊκών μέτρων, οι 
επαγγελματίες πρόβαλλαν κλαδικά αιτήματα, όπως το 
ζήτημα της στέγης και το συνταξιοδοτικό, κι άρθρω-
σαν έναν αντιπλουτοκρατικό, αντιγραφειοκρατικό λόγο: 
συνθήματα όπως η εφαρμογή καθολικού χρεοστασίου 
και η θέσπιση του «πόθεν έσχες» για τα δημόσια πρόσω-
πα βρήκαν υποδοχές στην κοινωνία. Οι πιο δυναμικές 
δράσεις αναπτύχθηκαν στην επαρχία: επαγγελματικά 
συλλαλητήρια οργανώθηκαν στον Βόλο, τις Σέρρες κ.α., 
ενώ ο επαγγελματικός κι εμπορικός κόσμος της Δράμας 
προχώρησε σε «λευκή απεργία» κλείνοντας επ’ αόρι-
στον τα μαγαζιά. Στην Πάτρα, επαγγελματίες και εργά-
τες βγήκαν μαζί στους δρόμους, ενώ σε διάφορα σημεία 
της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης οι καταστη-
ματάρχες τάχθηκαν αλληλέγγυοι στην απεργία των 

102.		Αρχείο	ΟΕΒΕΑ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	ΟΕΒΑ	

(4/10/1931).

καπνεργατών. Στις αρχές 
Μαΐου η ΟΕΒΑ, και κατό-
πιν η ΓΣΕΒΕ, αποδέχθη-
καν πρόταση της ΓΣΕΕ 
να συμπήξουν «Μέτωπον 
των Εργαζομένων Τάξεων» 
μαζί με τις Συνομοσπονδί-
ες Επαγγελματιών Αυτο-
κινητιστών και Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων. Σκοπός του 
Μετώπου ήταν η «καθο-
δήγησις των οικονομικών 
ασθενεστέρων Τάξεων εις 
την πάλην της κατακτήσε-
ως διεκδικήσεων, αίτινες 
εξυπηρετούν το καθολικόν 
συμφέρον του εργαζομέ-
νου Λαού», και πρότεινε 

μια δέσμη αιτημάτων με κοινό παρονομαστή τον κοινω-
νικό έλεγχο επί της οικονομίας.103 

Το ξέσπασμα της κοινωνικής κρίσης δεν βρήκε τη 
ΓΣΕΒΕ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση· συνέτεινε, 
όμως, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την αναδιοργάνω-
σή της. Την προηγούμενη πενταετία είχαν εκδηλωθεί 
διάφορα εκφυλιστικά και διασπαστικά φαινόμενα που 
είχαν την αφετηρία τους σε προσωπικές έριδες, στις 
πολιτικές προτιμήσεις της ηγεσίας, στην απόσταση με-
ταξύ κέντρου και επαρχιών και στη διαχρονική έλλειψη 
πόρων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανώσεων. 
Αποτελέσματα αυτών των διαιρέσεων ήταν, μεταξύ άλ-
λων, η αμφισβήτηση του Προέδρου της Συνομοσπον-
δίας, που εκδηλώθηκε ήδη από το συνέδριο του 1930 
και τον οδήγησε σε παραίτηση ένα χρόνο αργότερα,104 
η προσωρινή αποχώρηση της ΟΕΒΑ από τη δύναμή 
της, και η λειτουργία μιας «Κεντρικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βορείου Ελλάδος» με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη και έτος ίδρυσης το 1928. Στις 19 Μαΐου 1932 δι-
εξήχθησαν αρχαιρεσίες στις κατά τόπους ομοσπονδίες 
και ανέδειξαν νέα διοίκηση της ΓΣΕΒΕ. Πρόεδρος εξε-
λέγη ο Ασκληπιός Βρεττός, μέχρι τότε ταμίας της ΟΕΒΑ. 
«Ακραιφνής ιδεολόγος και αγωνιστής των επαγγελμα-
τικών συμφερόντων, σεμνός, σιωπηλός και αθόρυβος», 
συνδικαλιστής του Συνδέσμου Εστιατόρων και Ζυθοπω-
λών, έχαιρε καθολικής εκτίμησης λόγω της πραότητας, 
της ανιδιοτέλειας και της μεθοδικότητάς του.105 Τη θέση 
των Αντιπροέδρων κατέλαβαν ο Ηλίας Παπαηλιού (ΓΓ 
της ΟΕΒΑ) και ο Παναγιώτης Μουλός (ΓΓ της ΟΕΒΠ), 
τη θέση του Γενικού Γραμματέα ο Ιωάννης Μπερνίτσας 
(Πρόεδρος του Σωματείου Γαλακτοπωλών, στέλεχος της 
ΟΕΒΑ). Οι προθέσεις της διοίκησης καταγράφηκαν στις 
προγραμματικές της δηλώσεις, όπου έγινε λόγος «περί 
της μεθοδικής αναδιοργανώσεως της Συνομοσπονδί-
ας, ίνα καταστή ισχυρά και ανταξία της αποστολής της, 
συγχρονιζομένη και προς τα μεγάλα κοινωνικά και οικο-
νομικά ζητήματα».106

Ακολούθως η ΓΣΕΒΕ αναμίχθηκε στις εκτυλισσό-
μενες κινητοποιήσεις, τις οποίες έως τότε μονοπωλού-
σαν οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις. 
Μολονότι οι επαγγελματικές οργανώσεις γρήγορα 

103.		Η Ελληνική	20/5/1932.

104.		Αγών	5/9/1931.

105.		Καραμούζης,	Χρ.	και	Στ.Π.	Ευστρατίου,	ό.π.,	σ.	

115-116·	Επιθεώρησις των Μεσαίων Τάξεων,	τ.	3	

(1953),	σ.	16-18.

106.		Η Ελληνική	31/5/1932.

32.  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας (Ακρόπολις 2 Ιουλίου 1932).
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αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το «Μέτωπον των 
Εργαζομένων Τάξεων», όταν διαπίστωσαν απόπειρες 
εξωσυνδικαλιστικής χειραγώγησής του, συνέχισαν να 
επιδιώκουν τη σύμπραξη με άλλες μικροαστικές και 
εργατικές δυνάμεις και προγραμμάτισαν μεγάλο συλλα-
λητήριο με ταυτόχρονο κλείσιμο καταστημάτων για το 
απόγευμα της 1ης Ιουλίου 1932. Θέμα της διαμαρτυρίας 
ήταν η εναντίωση στην κατακόρυφη αύξηση των τιμολο-
γίων των ξένων εταιρειών κοινής ωφελείας «Power» και 
«Ulen», οι οποίες από την αρχή της κρίσης είχαν βρεθεί 
στο στόχαστρο της λαϊκής οργής. Περίπου 60.000 Αθη-
ναίοι συγκεντρώθηκαν στο Πεδίο του Άρεως (και μερι-
κές χιλιάδες ακόμη Πειραιώτες μαζεύτηκαν στην πλα-
τεία Πασαλιμανίου) για να διαμαρτυρηθούν «εναντίον 
των υπευθύνων της κοινωνικής δυστυχίας». Συνθήματα 
όπως «Ζήτω το αίμα μας!» και «Κάτω οι εκμεταλλευταί!» 
σκέπαζαν τη φωνή των ομιλητών που διεκτραγωδούσαν 
την κοινωνική κατάσταση. Στον γύρω χώρο είχαν ανα-
πτυχθεί ισχυρότατες δυνάμεις ασφαλείας, όμως δεν ση-
μειώθηκαν έκτροπα. Το ψήφισμα μεθερμήνευε την οργή 
του συγκεντρωμένου λαού που διαμαρτυρόταν «με όλην 
την δύναμιν της ψυχής του κατά των αυθαιρεσιών των εν 
λόγω εταιρειών, αίτινες παρερμηνεύουν την αποστολήν 
των και εκλαμβάνουν τον Ελληνικόν Λαόν ως δούλον 
δυνάμενον να καταβάλλη υπό μορφήν τιμής ηλεκτρι-
κού και ύδατος φόρον υποτελείας οχυρούμεναι όπισθεν 
ατίμων συμβάσεων» και απαιτούσε την εθνικοποίησή 
τους.107 Κατά τις επόμενες εβδομάδες η οργανωτική επι-
τροπή του συνεδρίου εξακολούθησε να πιέζει την κυ-
βέρνηση να αναθεωρήσει τις συμβάσεις μετά των «λη-
στρικών εταιρειών», ενώ προχώρησε στην κήρυξη ενός 
–βραχύβιου− «οικονομικού αγώνος» κατά της Ηλεκ-
τρικής Εταιρείας: όντως, αρκετές οργανώσεις κάλεσαν 
τα μέλη τους να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος 
ή να αντικαταστήσουν τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες με 
λάμπες βενζίνης και ασετυλίνης, για να φέρουν «εις οι-
κονομικόν αδιέξοδον την πλεονεκτούσαν Εταιρείαν».108 
Η διαταξική συμμαχία εναντίον της αισχροκέρδειας των 
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας παρέμεινε ενεργή στα 
επόμενα χρόνια, με αιχμή έκφρασης τη λεγόμενη «Επι-
τροπή Αμύνης κατά των ληστρικών συμβάσεων ξένων 
και εντοπίων Εταιρειών Πάουερ-Ούλεν κ.λπ.».

Η Συνομοσπονδία κατέβαλε προσπάθεια για την 
προώθηση των εκκρεμών ζητημάτων από κοινού με 
τους γερουσιαστές των επαγγελματικών οργανώσεων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Π. Σταματόπουλο και 
Γ. Λαμπρινάκο, οι οποίοι είχαν εκλεγεί στις εκλογές της 
30ής Νοεμβρίου 1932. Δυστυχώς, ίσως η μόνη απτή επι-
τυχία του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού ήταν 
η ψήφιση παράτασης του ενοικιοστασίου το καλοκαίρι 
του 1933. Όλα τα άλλα ζητήματα (ταμείο συντάξεων, 
τροποποίηση νομοσχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων, 
μείωση τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, φορολογική δικαιοσύνη, πε-
ριορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού, εκπροσώπηση 
επαγγελματιών-βιοτεχνών στις προδικαστικές επιτρο-
πές αισχροκέρδειας και στην Επιτροπή Ελέγχου Εισα-
γωγών, συμμετοχή συνδικαλιστών στο Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας, αναμόρφωση Γερουσίας) προσέκρουσαν 
στην απροθυμία ή εφεκτικότητα της κυβέρνησης. Επί-
σης, η διοίκηση Ασκληπιού Βρεττού καταπιάστηκε συ-
στηματικά με την πληρέστερη συσσωμάτωση των ορ-
γανώσεων-μελών της ΓΣΕΒΕ. Μέσα σε μια δεκαετία ο 

107.		Ακρόπολις	2/7/1932·	Η Ελληνική	2/7/1932.

108.		Η Ελληνική	17/7/1932.

αριθμός των πρωτοβάθμιων σωματείων είχε σχεδόν δι-
πλασιαστεί σε ολόκληρη τη χώρα, όμως η ενδυνάμωση 
του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού στη βάση 
δεν αντικατοπτριζόταν στις δυνάμεις που συσπείρωνε η 
Συνομοσπονδία. Στις προτεραιότητές της ήταν η ρύθμι-
ση των ταμειακών υποχρεώσεων των ομοσπονδιών και 
ο καταρτισμός μητρώου οργανώσεων. Οι οργανωτικές 
πρωτοβουλίες πέτυχαν να ανασυγκροτήσουν ένα δίκτυο 
οργανώσεων στην κεντρική και νότια Ελλάδα, όμως ο 
βαθμός διασύνδεσης των ομοσπονδιών των «νέων χω-
ρών» (βόρεια Ελλάδα και νησιά) με το συνδικαλιστικό 
κέντρο κι εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα συνέχι-
σε να είναι προβληματικός. Επιπλέον, δεν βρέθηκε λύση 
για το οικονομικό έλλειμμα που ταλάνιζε τη ΓΣΕΒΕ. Από 
την εποχή της ίδρυσής της δεν είχε καταστεί δυνατόν να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή χρημάτων προς τα τα-
μεία της. Σχετικές προτάσεις, όπως εκείνη για την από-
δοση μερίσματος 3%-5% από τις εισπράξεις των Επι-
μελητηρίων, δεν βρήκαν ανταπόκριση. Ως αποτέλεσμα 
αυτών, η Συνομοσπονδία δυσκολευόταν να αντεπεξέλ-
θει στις λειτουργικές της υποχρεώσεις και, μεταξύ άλ-
λων, κινδύνευε με έξωση από τα γραφεία της. Μια προ-
σωρινή λύση δόθηκε την άνοιξη του 1935, όταν η ΓΣΕΒΕ 
μεταστεγάστηκε σε γραφεία επί της Πατησίων 9.109

Το 4ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο έλαβε χώρα υπό 
την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

109.		Εφημερίς του Άρτου	9/5/1935.

33.  Πρακτικό παρουσίας αντιπροσώπων της Γενικής  
Συνομοσπονδίας στο Τακτικό Γενικό Συνέδριο, 1933 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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στο διάστημα 13-18 Αυγούστου 1933. Η εναρκτήρια συνε-
δρία φιλοξενήθηκε στο θέατρο «Κοτοπούλη», οι δε υπό-
λοιπες στην αίθουσα «Φίλων του Λαού». Παρέστησαν 
αντιπρόσωποι όλων των επαγγελματικών οργανώσεων, 
μα και μεγάλος αριθμός επισήμων (υπουργοί, βουλευτές 
και γερουσιαστές). Τα κύρια ζητήματα στην ημερήσια 
διάταξη του συνεδρίου ήταν η ίδρυση ταμείου συντάξε-
ως και η οργανωτική αναδιάρθρωση. Στις συνεδρίες κα-
ταγράφηκε η απογοήτευση των συνδικαλιστών για την 
κυβερνητική κωλυσιεργία απέναντι στο συνταξιοδοτικό. 
Το συνέδριο ψήφισε την πράξη ίδρυσης του επαγγελμα-
τοβιοτεχνικού ασφαλιστικού ταμείου και, απευθυνόμε-
νο στην κυβέρνηση, επανέλαβε την αξίωση για σύσταση 
ασφαλιστικού οργανισμού επαγγελματιών-βιοτεχνών, 
«εχόντων ως και άλλαι ασφαλισθείσαι νομοθετικώς κοι-
νωνικαί τάξεις δικαιώματα αξιώσεως κρατικής στοργής 
και κυβερνητικής μερίμνης δι’ αναμφισβητήτους πολυ-
μόχθους υπηρεσίας προς Κράτος και Κοινωνίαν».110 Πα-
ράλληλα, συζητήθηκε το θέμα των κοινωνικών ασφα-
λίσεων των εργαζομένων. Οι περισσότεροι σύνεδροι 
παραδέχθηκαν «ως κοινωνικήν ανάγκην τον θεσμόν», 
ωστόσο ζήτησαν «την λήψιν κρατικών μέτρων εξυψώ-
σεως του επαγγελματίου, ώστε να δύναται να εισφέρη 
εις το ταμείον».111 Το συνέδριο τελικά αποδέχεται την 
εφαρμογή των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επιφύ-
λαξη οι εισφορές των εργοδοτών να είναι ανάλογες των 
πόρων τους.

Από τις παρεμβάσεις πολλών εκπροσώπων έγινε φα-

110.		Η	Ομοσπονδία	Επαγγελματιών	Πειραιώς,	 

ό.π.,	σ.	51.

111.		Η Βραδυνή	16/8/1933.

νερό ότι υπήρχε αρκετή δυσαρέσκεια αναφορικά με τη 
διοικητική δομή και τον τρόπο δράσης της ΓΣΕΒΕ. Το 
αίτημα της διοικητικής αποκέντρωσης πρόβαλε επιτα-
κτικό. Έτσι, πολλές περιφερειακές οργανώσεις ζήτησαν 
την τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να 
επιτευχθεί η ισοτιμία στην εκπροσώπηση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κάποιοι πληρεξούσιοι διατύπωσαν προτά-
σεις για την αναδιοργάνωση των συλλογικών οργάνων 
(κυρίως της Εκτελεστικής Επιτροπής), ενώ η Ομοσπον-
δία Πειραιά εισηγήθηκε να γίνει διά νόμου υποχρεωτι-
κή η εγγραφή των επαγγελματιών στις επαγγελματικές 
ομοσπονδίες, και εκείνη του Βόλου έθεσε το ζήτημα του 
προϊόντος κατακερματισμού των επαγγελματικών ορ-
γανώσεων διά του πολλαπλασιασμού των ανεπίσημων 
ενώσεων και σωματείων.

Στο πλαίσιο του γενικότερου προβληματισμού για τη 
θέση των επαγγελματικών τάξεων, συζητήθηκε ο ρόλος 
της Γερουσίας στην προβολή ταξικών διεκδικήσεων. 
Άλλα θέματα που απασχόλησαν το 4ο Συνέδριο ήταν 
η κατοχύρωση της επαγγελματικής στέγης, η κρατική 
ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συναδέλφων, το αίτημα 
για «αυστηράν οικονομίαν διαχειρίσεως», η μείωση της 
έμμεσης φορολογίας, η ίδρυση βιοτεχνικών σχολών και 
η προστασία των εγχώριων βιοτεχνικών καταστημάτων.

Στους αμέσως επόμενους μήνες, τα θέματα που απα-
σχολούσαν τα παραδοσιακά μεσαία στρώματα έμοιαζαν 
τελματωμένα. Η κυβέρνηση δεν ενέγραφε το νομοσχέδιο 
περί Ταμείου Συντάξεως Επαγγελματιών στην ημερήσια 
διάταξη της Βουλής και κωλυσιεργούσε για την επίλυση 
του ζητήματος της κατοχύρωσης της επαγγελματικής 
στέγης. Παράλληλα, τεράστια σκάνδαλα φοροδιαφυ-
γής προκαλούσαν την κοινή γνώμη. Οι συνδικαλιστές 
ηγέτες μιλούσαν άνευ περιστροφών για εμπαιγμό. Το 
καλοκαίρι του 1934 η ΟΕΒΑ συγκάλεσε ανοιχτή Γενική 
Συνέλευση σε κεντρικό θέατρο, όπου όλοι οι παριστάμε-
νοι διαμαρτυρήθηκαν «διά τον παραγκωνισμόν και την 
εν γένει επιδεικνυομένην αστοργίαν» της κυβέρνησης 
όσον αφορούσε την ικανοποίηση των επαγγελματικών 
αιτημάτων. «Η μόνη τάξις», είπε ο Ψάρρας, «ήτις αιωνί-
ως λαμβάνει υποσχέσεις παρά των κυβερνώντων, χω-
ρίς ποτέ να πραγματοποιούνται αυταί, είνε η ιδική μας. 
Εις την ιδικήν μας τάξιν ξεσπούν όλαι αι σπασμωδικαί 
ενέργειαι των κυβερνώντων, ενώ εις τους μεγαλοκεφα-
λαιούχους παρέχονται ενισχύσεις, δάνεια, φορολογική 
ασυδοσία, κ.τ.λ.»112 Η ΓΣΕΒΕ, εξίσου δυσαρεστημένη 
από την κυβερνητική στάση, αποφάσισε να κηρύξει την 
επαγγελματική τάξη «εν διωγμώ» κι έδωσε οδηγίες στις 
επαρχιακές οργανώσεις να προχωρήσουν σε κινητοποι-
ήσεις «καθ’ όσον η απόφασις της Συν/δίας είνε όπως 
φτάσουν εις σκληρόν αγώνα διά την ικανοποίησιν των 
δικαίων απόψεών της».113 Τελικά, στις αρχές Αυγούστου 
1934 εκδηλώθηκε μεγάλη απεργία των συνεργαζομένων 
σωματείων τροφίμων (παντοπώλες, οπωροπώλες, εδω-
διμοπώλες) με αιχμές τον καθορισμό του ωραρίου των 
παντοπωλείων, τη δίωξη του αθέμιτου ανταγωνισμού 
και τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουρ-
γία των λαϊκών αγορών· η ΓΣΕΒΕ στάθηκε στο πλευρό 
τους. Την ίδια αλληλέγγυα στάση τήρησε στις μεγάλες 
απεργίες των αυτοκινητιστών καθ’ όλο το 1934, αλλά και 
στις διενέξεις των αρτοποιών με τους αλευροβιομηχά-
νους, των βουστασιαρχών με τις γαλακτοβιομηχανίες 
κ.ά. Επιπλέον, η Συνομοσπονδία ανέλαβε δράση για την 

112.		Αρχείο	ΟΕΒΕΑ:	Πρακτικά	Έκτακτης	Γενικής	 

Συνέλευσης	ΟΕΒΑ	(20/7/1934).

113.		Στο	ίδιο·	Εσπερινή	30/7/1934.
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34.  Πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΒΕ  
(Μέλλον Επαγγελματιών 11 Ιανουαρίου 1936).
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προώθηση του ζητήματος της επαγγελματικής στέγης, 
προκειμένου να εξαναγκάσει την κυβέρνηση να ψηφίσει 
νομοσχέδιο για την κατοχύρωσή της. Με εγκύκλιό της 
10ης Δεκεμβρίου 1934, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ κοινοποίη-
σε την απόφαση για αγώνα διαρκείας στις ομοσπονδίες, 
ζητώντας την ηθική και υλική στήριξή τους. Αναγνωρί-
ζοντας την πρότερη δράση της ΟΕΒΑ για το ενοικιοστά-
σιο, η Συνομοσπονδία τής παραχώρησε εν λευκώ τον 
συντονισμό. Όπως διευκρίνισε ο Ασκληπιός Βρεττός, 
«αυτήν την φοράν ο αγών διά την επιτυχίαν του ζητήμα-
τος της προστασίας της επαγγελματικής στέγης, θα εί-
ναι τραχύς, μη όντων διατεθειμένων των επαγγελματιών 
να υποχωρήσουν προ ουδενός εμποδίου».114 

Η σπουδαιότερη σχετική κινητοποίηση ήταν το συλ-
λαλητήριο στο Σύνταγμα στις 24 Ιουλίου 1935, όπου οι 
συγκεντρωθέντες έμποροι και επαγγελματίες αποδοκί-
μασαν την «αδικαιολόγητον πλεονεξίαν» της αστικής και 
κτηματικής ιδιοκτησίας.115

Έπειτα από μια πενταετία σκληρών αγώνων και συ-
νεχών υπομνημάτων από την πλευρά των μικρομεσαίων 
συνδικαλιστών, η προσπάθεια για την ίδρυση ασφαλι-
στικού ταμείου επαγγελματοβιοτεχνών ευοδώθηκε το 
φθινόπωρο του 1934. Οι γερουσιαστές των επαγγελμα-
τικών τάξεων είχαν ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις 
νόμου το 1931 και το 1933. Τελικά, τον Οκτώβριο του 
1934 ψηφίστηκε ο Ν. 6364/1934 «Περί ιδρύσεως Ταμείου 
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος». 
Οριζόταν ότι το ΤΕΒΕ ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσί-
ου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, διοικούμενο από δεκαεπταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από εκπροσώπους του κρά-
τους, των κυριοτέρων επαγγελματικών ομοσπονδιών 
και της ΓΣΕΒΕ. Προβλεπόταν η μονομερής χρηματο-
δότηση του ταμείου από εισφορές, τέλη, πρόστιμα κ.ά. 
των επαγγελματοβιοτεχνών, οι οποίοι ήταν όλοι υποχρε-
ωμένοι να εγγραφούν σε αυτό. Ο κλαδικός Τύπος έκανε 
λόγο για «μεγαλειώδη επιβράβευσιν των πολυμόχθων 
και μακροχρόνιων αγώνων που έχει καταβάλει [η τάξη] 
διά την ίδρυσιν του ταμείου συντάξεως […] που θα ανα-
κουφίζη τα κουρασμένα γηρατειά της βασανισμένης 
τάξεως των επαγγελματιών […]».116 Ωστόσο οι στόχοι 
της ίδρυσης του ταμείου έμελλε να υλοποιηθούν με αρ-
γόσυρτα βήματα: Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη σχεδόν 
ένα χρόνο αργότερα, το καταστατικό του εγκρίθηκε από 
την κυβέρνηση το 1937, το Ταμείο ουσιαστικά εγκαινία-
σε τη λειτουργία του το 1938, η είσπραξη ατομικών ει-
σφορών ξεκίνησε το 1939, και οι πρώτες συντάξεις, υπό 
μορφή «βοηθημάτων», καταβλήθηκαν σε περιορισμένο 
αριθμό δικαιούχων το 1943.

Παρά το κρίσιμο των περιστάσεων, οι συνθήκες ήταν 
λίαν δυσχερείς. Η κατάργηση της Γερουσίας το 1935 
στέρησε τους επαγγελματοβιοτέχνες συνδικαλιστές από 
ένα βήμα προώθησης των συντεχνιακών υποθέσεων. Η 
αδυναμία των επαγγελματικών οργανώσεων και οι εσω-
τερικές διαιρέσεις εμπόδιζαν την άρθρωση ενός πειστι-
κού διεκδικητικού λόγου από την πλευρά των εκπροσώ-
πων 400.000 Ελλήνων επαγγελματιών και βιοτεχνών. 
Τον Αύγουστο του 1935 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Λάρισας, Κωνσταντίνος Ταμπασούλης, 
σκιαγράφησε την απελπιστική κατάσταση με τους εξής 
όρους: «Η Γενική Συνομοσπονδία των Επαγγελματιών 
της Ελλάδος ευρίσκεται άνευ κύρους, αι δε οργανώσεις 

114.		Μέλλον Επαγγελματιών	10/12/1934.

115.		Ελεύθερον Βήμα	25/7/1935.

116.		Μέλλον Επαγγελματιών	25/10/1934.

ως επί το πλείστον ευρίσκονται εν διαλύσει και μόνον 
η φιλοδοξία ενίων στελεχών συγκρατεί την αυτοδιάλυ-
σιν».117 Υπό την πίεση των επαρχιακών ομοσπονδιών και 
του κλαδικού Τύπου, συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση της 
ΓΣΕΒΕ στα τέλη του έτους. Για τη Συνομοσπονδία, προ-
είχε το αίτημα της ίδρυσης Επαγγελματικού Κοινοβουλί-
ου και τα γνωστά προβλήματα των μικροαστικών τάξε-
ων (επαγγελματική στέγη, κατοχύρωση επαγγελμάτων 
κ.ά.), «η μη επίλυσις των οποίων κρατεί εν δικαιολογη-
μένη δυσφορία την νομιμόφρονα τάξιν των επαγγελμα-
τιών της οποίας η υπομονή εξηντλήθη», από την άλλη, 
οι περιφερειακές οργανώσεις, δίχως να παραγνωρίζουν 
τα κοινωνικά προβλήματα, έβαζαν ως «μοναδικόν θέμα 
την τροποποίησιν των καταστατικών της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας και των ομοσπονδιών και την λήψιν θετικών 
αποφάσεων της επί ισχυρών βάσεων ανασυγκροτήσεως 
του επαγγελματικού οικοδομήματος».118 Η Γενική Συνέ-
λευση (8-11/12/1935) υπήρξε τωόντι κρίσιμη και επεισο-
διακή. Μολονότι πάρθηκαν αποφάσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση της ανασυγκρότησης, οι κύριες οργανω-
τικές πληγές (καταστατική εκπροσώπηση των επαρχι-

117.  Μέλλον Επαγγελματιών	11/8/1935.

118.  Μέλλον Επαγγελματιών	21/11	και	1/12/1935.

35.  Αντιπρόσωποι επαρχιακών οργανώσεων  
(Μέλλον Επαγγελματιών 21 Νοεμβρίου 1935).

ΤΌ ΦΘΙΝΌΠΩΡΌ ΤΌΎ 1934, ΜΈΤΑ  
ΑΠΌ ΜΙΑ ΠΈΝΤΑΈΤΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ  
ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΎΝΈΧΩΝ ΎΠΌΜΝΗΜΑΤΩΝ  
ΤΩΝ ΜΙΚΡΌΜΈΣΑΙΩΝ ΣΎΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ, 
ΙΔΡΎΈΤΑΙ ΤΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΤΑΜΈΙΌ  
ΤΩΝ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΌΒΙΌΤΈΧΝΩΝ.
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ών στα συλλογικά όργανα, οριοθέτηση των ταμειακών 
υποχρεώσεων των ομοσπονδιών) δεν γιατρεύτηκαν και 
φανέρωσαν «μίαν Συνομοσπονδίαν λιπόθυμον και κρα-
τουμένην ορθίαν με τα δόντια».119 Στις αρχές του 1936 
το χάσμα της διαίρεσης βάθυνε περισσότερο: οι ομο-
σπονδίες της βόρειας Ελλάδας συνέχιζαν να μην έχουν 
ενσωματωθεί στη ΓΣΕΒΕ, ορισμένες άλλες επαρχιακές 
επέλεξαν να χαράξουν αυτόνομη πορεία και, ύστερα 
από μια οξύτατη αντιδικία, η Συνομοσπονδία διέγραψε 
από τη δύναμή της την ΟΕΒΑ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 1936 η διοίκηση της ΓΣΕ-
ΒΕ συγκέντρωσε την ενεργητικότητά της στην προβολή 
τοπικών κλαδικών αιτημάτων και, ιδίως, στο αίτημα δι-
αγραφής των παλαιών επαγγελματικών χρεών. Επίσης, 
σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, την Ομοσπονδία Μικροϊδι-
οκτητών και άλλους κοινωνικούς φορείς, υπογράμμισε 
«την ανάγκην της συνεργασίας των παραγωγικών τάξε-
ων και της από κοινού αντιμετωπίσεως της δημιουργη-
θείσης, εξ αφορμής των καταθλιπτικών φορολογικών 
και των εφαρμοζομένων σκληρών διά την είσπραξιν των 
μέτρων, καταστάσεως».120 Η τοποθέτηση απέναντι στην 
πολιτική κατάσταση διατυπώθηκε με ιδιαίτερη προσο-
χή. Τον Δεκέμβριο του 1935 παλινορθώθηκε η μοναρχία, 
ενώ, μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 1936, η πολι-
τική ζωή βρέθηκε σε αδιέξοδο, καθώς ο συσχετισμός 
κομματικών δυνάμεων εμπόδιζε τον σχηματισμό μιας 
βιώσιμης κυβέρνησης. Καθ’ όλο το διάστημα αυτό, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕ επέμεινε προσηλωμέ-
νο στη γραμμή «περί εξασφαλίσεως της πολιτικής ομα-

119.  Μέλλον Επαγγελματιών	21/12/1935.

120.  Μέλλον Επαγγελματιών	21/2/1936.

λότητος και συμφιλιώσεως των διισταμένων μερίδων», 
και εξέφρασε την ευχή να παραμεριστούν οι επιμέρους 
φιλοδοξίες ώστε να συνεκροτείτο οικουμενική κυβέρ-
νηση.121

Στις 2 Αυγούστου του 1936 έλαβε χώρα η Τακτική Γε-
νική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των περισσότερων εγγεγραμμένων οργα-
νώσεων. Κύρια θέματα της συζήτησης ήταν η παράταση 
του ενοικιοστασίου και η ίδρυση Επαγγελματικού Κοι-
νοβουλίου, όμως η συνεδρίαση εξελίχθηκε πάλι σε σύ-
γκρουση αναφορικά με τους άξονες ανασυγκρότησης 
της ΓΣΕΒΕ. Υπό καθεστώς αντεγκλήσεων και διαφω-
νιών, εξελέγη προσωρινή διοίκηση υπό τον Ασκληπιό 
Βρεττό, με αποστολή να δρομολογούσε την πορεία προς 
πανελλαδικό συνέδριο τον Νοέμβριο του 1936. Όμως, οι 
πολιτικές εξελίξεις πρόλαβαν τις συνδικαλιστικές. Δύο 
ημέρες αργότερα, στις 4 Αυγούστου 1936, εγκαθιδρύθη-
κε στην Ελλάδα δικτατορία. Ο επαγγελματοβιοτεχνικός 
συνδικαλισμός εγκλωβίστηκε αποδυναμωμένος σε ένα 
ριζικά διαφορετικό περιβάλλον.

121.		Ελεύθερον Βήμα	9/12/1935·	Μέλλον Επαγγελματιών 

21/1/1936.

36.  Εορτή Σωματείου Κρεοπωλών, 1936 (Αρχείο Σωματείου Κρεοπωλών).
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Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη 
σύμφωνη γνώμη του βασιλέως Γεωργίου και 
τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων, κατέ-
λυσε την κοινοβουλευτική δημοκρατία και 
προχώρησε στην εγκαθίδρυση δικτατορί-
ας. Ο δικτάτορας επικαλέστηκε κινδύνους 
ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος και 
επέσεισε το φόβητρο εσωτερικών εχθρών· η 
πραγματικότητα ήταν όμως ότι η κοινοβου-
λευτική εκτροπή υπήρξε επακόλουθο της 
προϊούσας φθοράς των δημοκρατικών θε-
σμών και της αυταρχικής αναδίπλωσης του 
κράτους. Η πολιτική της 4ης Αυγούστου είχε 
δραματικές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος 
των επαγγελματιών-βιοτεχνών-εμπόρων.

Η δικτατορία  
του Μεταξά

Στόχος της μεταξικής δικτατορίας ήταν η αναδιοργάνωση της 
οικονομίας σε νέες βάσεις με άξονα τον κρατικό έλεγχο, και η ανα-
συγκρότηση του κράτους στη βάση της κοινωνικής σωματειακής 
οργάνωσης. Απώτερο όραμα ήταν η δημιουργία του λεγόμενου 
«Συντεχνιακού Κράτους», σύμφωνα με το πρότυπο κοινωνικής ιε-
ραρχίας των φασιστικών κρατών, το οποίο θα παρενέβαινε ρυθ-
μιστικά σε κάθε πτυχή του δημοσίου και ιδιωτικού βίου. Ο κορ-
πορατισμός ως επίσημη ιδεολογία ευαγγελιζόταν τη συμφιλίωση 
κεφαλαίου και εργασίας, τον υποχρεωτικά διαιτητικό ρόλο του 
κράτους απέναντι σε κάθε σύμπτωμα κοινωνικής αρρυθμίας, και 
την ανάδειξη της σωματειακής οργάνωσης ως εγγυητικού μηχανι-
σμού για την ευημερία και προκοπή του συνόλου. Ο συνδικαλισμός 
δεν νοούνταν ως ανεξάρτητη έκφραση συλλογικών συμφερόντων 
αλλά ως εξάρτημα του κρατικού μηχανισμού. Απροκάλυπτη φιλο-
δοξία του Μεταξά ήταν «αι τάξεις να οργανωθώσιν συστηματικώς 
ούτως ώστε να αποτελέσουν μέρος του Κράτους».122 Πράγματι, η 
δικτατορία του Μεταξά, με το πρόσχημα της χειραφέτησης των 
συνδικαλιστικών ενώσεων από την κομματική επιρροή, τους επέ-
βαλε ένα οργανωτικό μοντέλο ποδηγέτησης και υποταγής.

Ο στραγγαλισμός των συνδικαλιστικών ελευθεριών μεθοδεύ-
τηκε μέσω της ωμής καταστολής και της νομοθετικής παρέμ-

122.		Ο Βιοτέχνης	20/11/1937.
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βασης της δικτατορίας, αλλά και της εκμετάλλευσης 
προϋπάρχοντων ανταγωνισμών στους κόλπους του 
επαγγελματοβιοτεχνικού κινήματος. Ήδη μόλις λίγες 
εβδομάδες μετά την εγκαθίδρυση του μεταξικού «Νέου 
Κράτους», ο Υφυπουργός Εργασίας Αριστείδης Δημη-
τράτος (παλαιό ηγετικό στέλεχος της ΓΣΕΕ) έγινε απο-
δέκτης εισηγήσεων που ζητούσαν ριζική αναδιοργάνω-
ση του μικρομεσαίου συνδικαλισμού και μεταφύτευση 
συντεχνιακών θεσμών. Εκπεφρασμένος στόχος της δι-
κτατορίας ήταν να αντιτάξει την ιεραρχία και τον συ-
γκεντρωτισμό στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Οι 
νομοθετικές πρωτοβουλίες του καθεστώτος αναγνώρι-
ζαν αποκλειστικά τρεις βαθμούς σωματειακής οργάνω-
σης: στη βάση βρισκόταν το μοναδικό και υποχρεωτικό 
κατά τόπους ομοιοεπαγγελματικό «Εθνικόν Σωματείον», 
ακολουθούσε το «Εθνικόν Κέντρον» στις πρωτεύουσες 
των νόμων και, τέλος, η «Εθνική Συνομοσπονδία» σε 
εθνικό επίπεδο. Αυτή η δομή προβλεπόταν και για τις 
τρεις κοινωνικές κατηγορίες, ήτοι τους εμποροβιομηχά-
νους, τους επαγγελματοβιοτέχνες και τους εργατοϋπαλ-
λήλους. Από τη συμμετοχή στις παραπάνω οργανώσεις 
εξαιρούνταν ρητά «όσοι δεν είναι εγνωσμένων εθνικών 
φρονημάτων».123 Όπως είναι ευνόητο, στις φυλακές και 
τις εξορίες κατέληξαν πολλοί συνδικαλιστές που εκδι-
ώχθηκαν για πολιτικούς λόγους από τη δικτατορία. Οι 
διώξεις είχαν ξεκινήσει ήδη από την εποχή της ανάλη-
ψης της πρωθυπουργίας από τον Μεταξά, όταν ακόμη 
ίσχυε το κοινοβουλευτικό καθεστώς. Αρκετές διοικήσεις 
(λ.χ. Βόλου, Σάμου, Τρικάλων) παύτηκαν και εκτοπίστη-
καν με συνοπτικές διαδικασίες.

Στη διάρκεια της δικτατορίας, και ανεξάρτητα από 
τους σκοπούς του καθεστώτος, η κρίση και η διχόνοια 
που βασίλευε στους κόλπους του μικρομεσαίου συνδι-
καλισμού, σε συνδυασμό με τη δεδομένη πλημμελή σω-
ματειακή οργάνωση, είχε παραλυτικά αποτελέσματα. Ο 
χώρος των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
κατακερματίστηκε. Εκτός από τη ΓΣΕΒΕ, τη δράση της 
–που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν περισσότερο 
τυπική παρά ουσιαστική– συνέχιζε η Κεντρική Συνομο-
σπονδία Επαγγελματιών Βορείου Ελλάδος. Επιπλέον, 
στα μέσα Αυγούστου 1936, οι διαφωνούντες με τη δι-
οίκηση Βρεττού, προεξαρχουσών των επαγγελματικών 
Ομοσπονδιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, προχώρησαν 
στη σύγκληση πανεπαγγελματικού συνεδρίου των ορ-
γανώσεων ιδιωτικού δικαίου, το οποίο αποφάσισε ομό-
φωνα την ίδρυση της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδί-
ας Επαγγελματιών Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ). Πρόεδρος εξελέγη 
ο Αναστάσιος Ψάλτου (ΟΕ Θεσσαλονίκης) και Αντιπρό-
εδρος ο Δημήτριος Καρμπαλιώτης (ΟΕ Καλαμάτας).124 Η 
ίδρυση της ΑΓΣΕΕ ουσιαστικά επικύρωσε σε ανώτατο 
επίπεδο τις διαιρέσεις που είχαν ήδη εκδηλωθεί σε επί-
πεδο δευτεροβάθμιων οργανώσεων. Η ΓΣΕΒΕ υπέβαλε 
ένσταση κατά της εγκυρότητας του καταστατικού της 
«Ανωτάτης», χωρίς όμως να επιτύχει την αναστολή της 
λειτουργίας της. Και οι δύο Συνομοσπονδίες απηύθυναν 
εκκλήσεις η μία στην άλλη να παραιτηθούν «του φθο-

123.		ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ,	Αρχείο	Δημητράτου,	φάκ.	19:	«Ει-

σηγητική	έκθεσις	επί	του	σχεδίου	Νόμου	“Περί	

οργανώσεως	Εθνικών	Σωματείων,	Εθνικών	Κέντρων	

και	Εθνικών	Συνομοσπονδιών”»,	χ.χ.

124.		ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ,	Αρχείο	Δ.	Καρμπαλιώτη:	«Ανωτάτη	

Πανελλήνιος	Γενική	Συνομοσπονδία	Επαγγελματι-

ών	και	Βιοτεχνών	προς	τας	Επαγγελματικάς	και	

Βιοτεχνικάς	Οργανώσεις	της	Ελλάδος»	(Αθήναι	

22/8/1936).

37.  Διοίκηση ΓΣΕΒΕ  
(Μέλλον Επαγγελματιών 7 Ιουνίου 1937).

Ό ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΌΣ ΤΩΝ  
ΣΎΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΈΛΈΎΘΈ-
ΡΙΩΝ ΜΈΘΌΔΈΎΤΗΚΈ ΜΈΣΩ  
ΤΗΣ ΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΌΛΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΌΜΌΘΈΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑ-
ΤΌΡΙΑΣ ΤΌΎ ΜΈΤΑΞΑ.
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ροποιού έργου της διαιρέσεως της τάξεως», όμως, αντί 
για την επιζητούμενη ενότητα, ο διχασμός μεσοπρόθε-
σμα παγιώθηκε. 

Παράλληλα, σημειώθηκε αλλαγή φρουράς στη διοί-
κηση της Γενικής Συνομοσπονδίας. Στη Γενική Συνέλευ-
ση της 29ης Μαΐου 1937 στη θέση του Προέδρου εξελέγη 
ο Απόστολος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Άρτας. Δυστυχώς, ελάχιστα είναι 
γνωστά για την προσωπική και συνδικαλιστική του δι-
αδρομή. Αντιπρόεδροι ορίστηκαν οι Κ. Κορδώνης (ΟΕ 
Άμφισσας) και Ιωάννης Ζερβός (ΟΕ Ηρακλείου), ενώ τη 
θέση του Γενικού Γραμματέα κατέλαβε ο Δημήτριος Χα-
λούλος (ΟΕ Καλαμάτας). Για πρώτη φορά στην ιστορία, 
ολόκληρη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ αποτελού-
νταν από συνδικαλιστές της επαρχίας. Μεταξύ των ενερ-
γειών της νέας διοίκησης ξεχωρίζουν η προώθηση θε-
μάτων όπως η υπεράσπιση της επαγγελματικής στέγης, 
η υποχρεωτική εγγραφή των επαγγελματιών-βιοτεχνών 
στις συνδικαλιστικές ενώσεις, η κατοχύρωση ορισμένων 
«κορεσμένων» επαγγελμάτων και η ρύθμιση των χρεών 
του επαγγελματικού κόσμου.

Ο ανταγωνισμός για την τριτοβάθμια εκπροσώπη-
ση των επαγγελματιών-βιοτεχνών πέρασε σε νέα φάση 
στις αρχές του 1938, όταν ένα τμήμα των διοικούντων 
της ΓΣΕΒΕ, μαζί με την ΑΓΣΕΕ, το Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο Αθηνών και κάποιες ουδέτερες μέχρι τότε ομο-
σπονδίες ήρθαν σε συμφωνία για την «ενοποίησιν της 
τάξεως» σε μια νέα ενιαία συνομοσπονδία. Μέσα σε μία 
εβδομάδα διοργανώθηκαν δύο συνελεύσεις, που έδω-
σαν νέο περιεχόμενο στον διχασμό. Στις 10 Ιανουαρίου 
1938 ένας αριθμός συμβούλων της Συνομοσπονδίας, κυ-
ρίως από την Αθήνα και τον Πειραιά, οργάνωσαν έκτα-
κτη συνέλευση, όπου ήραν την εμπιστοσύνη τους στον 

Κωνσταντίνου, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τη μεθο-
δευόμενη διάλυση της ΓΣΕΒΕ, και καθαίρεσαν την υπάρ-
χουσα διοίκηση. Πρόεδρος της νέας διοίκησης ορίστηκε 
ο Παναγιώτης Σταματόπουλος (Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Πειραιώς), ενώ τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα διατήρησε ο Δημήτριος Χαλούλος.

Όμως, μόλις έξι μέρες αργότερα, συνήλθαν οι αντί-
παλες συνδικαλιστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρη-
σαν στην ίδρυση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών (ΕΣΕΕΒ): Γενικός Πρόε-
δρος εξελέγη παμψηφεί ο βετεράνος συνδικαλιστής Γε-
ράσιμος Ζαχαράτος. Με τα καθήκοντα Γενικού Αντιπρο-
έδρου επιφορτίστηκε ο Παναγιώτης Χατζηκωνσταντίνου 
(Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βόλου), 
ενώ Γενικός Γραμματέας αναδείχθηκε ο Σ. Λαζάρου 
(Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων 
Πειραιώς). Η ΕΣΕΕΒ αρχικά συσπείρωσε πολυπληθέστε-
ρες δυνάμεις, εκπροσωπώντας τα 2/3 των ομοσπονδιών 
της επικράτειας. Η ίδρυσή της πιστοποιήθηκε τον Απρί-
λιο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, η δε ηγεσία της συνή-
ψε επαφές με ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης. Τον 
ανταγωνισμό των δύο Συνομοσπονδιών να αποσπάσουν 
την εύνοια της δικτατορίας εικονογραφεί η σπουδή 
τους να ανακηρύξουν αμφότερες τον Μεταξά «Πρώτον 
Επαγγελματίαν και Βιοτέχνην» μέσα σε διάστημα λίγων 
μηνών.125 Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου αναγνώρισε 
de facto τη διάσπαση του τριτοβάθμιου συνδικαλισμού.

Αντιμετωπίζοντας σκληρές συνθήκες ανταγωνισμού 
για τη συνδικαλιστική ηγεμονία, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΓΣΕΒΕ θέλησε να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη 

125.		Μέλλον Επαγγελματιών	27/9/1937,	27/1,	26/2	και	

12/3/1938.

38.  Το προεδρείο της ΓΣΕΒΕ με τον Ι. Μεταξά (Μέλλον Επαγγελματιών 7 Σεπτεμβρίου 1937).
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θέση της Συνομοσπονδίας εξομαλύνοντας τις σχέσεις 
με τις περιφερειακές οργανώσεις. Έτσι, ως κίνηση καλής 
θέλησης, διαγράφηκαν τα ταμειακά χρέη των επαγγελ-
ματοβιοτεχνικών οργανώσεων προς τη Συνομοσπονδία 
(ενέργεια που επαναλήφθηκε και το 1939), γεγονός που 
ώθησε διάφορες ομοσπονδίες της περιφέρειας να επα-
νασυνδεθούν μαζί της. Στη συνέχεια, επισημοποιήθηκαν 
οι προτάσεις σχετικά με την αναδιάταξη της διοικητικής 
δομής. Όπως έγραψε το επίσημο όργανο της ΓΣΕΒΕ, ο 
Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Χρόνος, η ΓΣΕΒΕ μελε-
τούσε την πρόταση να συμπεριλάβει τρεις αυτοδιοίκητες 
και αυτόνομες συνομοσπονδίες-εκπροσώπους ανάλο-
γων κοινωνικών κατηγοριών, ήγουν μια Επαγγελματική, 
μια Βιοτεχνική και μια Επισιτιστική, ως ισότιμα τμήματά 
της. Στόχος ήταν να συσπειρωθούν «όλα τα υγειά στοι-
χεία της τάξεως» γύρω της.126 Μεσοπρόθεσμα, η Γενική 
Συνομοσπονδία επικράτησε της «Εθνικής». Έπειτα από 
τη διοικητική μεταβολή που σημειώθηκε το φθινόπω-
ρο του 1938 στην ΟΕΒΑ, η ΕΣΕΕΒ τελικά αυτοδιαλύθη-
κε στις 23 Φεβρουαρίου 1939. Σε εγκύκλιό της, η ΓΣΕΒΕ 
υπογράμμισε ότι πλέον «μόνον ηνωμένη η τάξις υπό ένα 
ανώτατον ταξικόν Οργανισμόν και εν προκειμένω την 
αρχαιοτέραν των Συνομοσπονδιών, την Γενικήν Συνο-
μοσπονδίαν, θα είνε δυνατόν να πραγματοποιηθώσιν αι 
επιδιώξεις της τάξεώς μας».127

126.		Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Χρόνος	11	και	

21/2/1938.

127.		Μέλλον Επαγγελματιών	31/3/1939.

Και πάλι, η ικανοποίηση για τη «συμφιλίωση» της τά-
ξεως δεν κράτησε πολύ. Η προσπάθεια ενοποίησης υπο-
νομεύτηκε εκ των πραγμάτων από τις προϋπάρχουσες 
δυσαρέσκειες ανάμεσα σε επαγγελματίες και βιοτέχνες 
συνδικαλιστές. Στις αρχές του 1939 ιδρύθηκε η «Εθνική 
Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος» (ΕΣΒΕ). Πρόεδρος 
ανέλαβε ο Άγγελος Γεωργάτος, προερχόμενος από τον 
κλάδο των υποδηματοποιών, επί μακρόν υπέρμαχος 
της βιοτεχνικής συνδικαλιστικής ανεξαρτησίας, ο οποί-
ος είχε λίγο καιρό πριν αναδειχθεί Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών και μερικούς 
μήνες αργότερα κατέλαβε επίσης την προεδρία του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η πρώτη ώθηση για τη 
δημιουργία αμιγώς βιοτεχνικών οργανώσεων είχε δοθεί 
στα τέλη της δεκαετίας του ’20 με την ίδρυση της Ομο-
σπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών. Η περίοδος 
1937-1939 χαρακτηρίζεται από την ίδρυση πολλών βιο-
τεχνικών ομοσπονδιών στην περιφέρεια, πολλές από τις 
οποίες προέκυψαν έπειτα από απόσχιση από τις οικείες 
μεικτές ομοσπονδίες, με πιο χαρακτηριστική περίπτω-
ση εκείνη της Θεσσαλονίκης.128 Επικαλούμενο διαφορές 
ως προς τον κοινωνικό ρόλο επαγγελματιών και βιο-
τεχνών (θεωρώντας τους πρώτους ως μεταπράτες και 
τους δεύτερους ως εξελιγμένους τεχνίτες) και προφα-
σιζόμενη ότι η «σφαλερά σύμπτυξις» δεν είχε αποδώσει 

128.		Λύτρας,	Α.Ν.,	Μικρό-Αστική λειτουργία και 

οργάνωση στην Ελλάδα,	Αθήνα,	Εκδόσεις	Παπαζή-

ση,	2010,	σ.	112·	Βιοτεχνική Ηχώ	14/11/1937.

39.  Παρέλαση διοίκησης Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Κέρκυρας, 1939  
(Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Κέρκυρας).
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τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το καθεστώς της 4ης 
Αυγούστου υποστήριξε τον λεγόμενο «χωρισμό των τά-
ξεων», τον διαχωρισμό δηλαδή των επαγγελματοβιοτε-
χνικών οργανώσεων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου σε 
αμιγώς επαγγελματικές και βιοτεχνικές. Απέναντι σε μια 
δεδομένη κατάσταση που αποτελούσε και κυβερνητική 
πολιτική, η ΓΣΕΒΕ αναγκάστηκε να αποδεχθεί το τετε-
λεσμένο. Συγχρόνως, με τους ΑΝ 2422 και 2429/1940, το 
καθεστώς θεσμοθέτησε τον διαχωρισμό των έως τότε 
μεικτών συνδικαλιστικών οργάνων και επιμελητηρίων 
σε αυτοτελή επαγγελματικά και βιοτεχνικά· ως επίσημη 
δικαιολογία προβλήθηκε «η πλήρης οργανωτική χειρα-
φέτησις και οικονομική ανεξαρτησία» τους,129 στην ου-
σία όμως ο διαχωρισμός εξυπηρετούσε στενά συντεχνι-
ακά συμφέροντα και, κυρίως, την πλήρη υπαγωγή των 
οργανώσεων στις κρατικές επιταγές.

Σε μεγάλο βαθμό η στάση της δικτατορίας ήταν 
μεροληπτική υπέρ των βιοτεχνικών δυνάμεων. Για 
παράδειγμα, ενώ χάρη στον ΑΝ 1270/1939 ιδρύθηκε ο 
Οργανισμός Βιοτεχνικής Εστίας υπό την αιγίδα του 
Υφυπουργείου Εργασίας με στόχο την οικονομική, πνευ-
ματική και ηθική προαγωγή των βιοτεχνών, δεν ελήφθη 
κανένα παρόμοιο μέτρο για την επαγγελματική τάξη.

Επίσης, ενώ η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελ-
λάδος έχαιρε της κυβερνητικής συμπάθειας, η ΓΣΕΒΕ 
φυτοζωούσε. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες 
της εποχής, οι κυβερνητικές Αρχές είχαν απαγορεύσει 
στη διοίκηση της ΓΣΕΒΕ να συνεδριάζει.130 Επιπλέον, η 
δικτατορία σαφώς ενίσχυσε το κύρος των Επιμελητηρί-
ων και υποβάθμισε το ειδικό βάρος των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων. Τα Επιμελητήρια, οργανωμένα στην 
Ένωση Επαγγελματικών και την Ένωση Βιοτεχνικών 
Επιμελητηρίων Ελλάδος αντίστοιχα, αναγορεύτηκαν σε 
προνομιακό συνομιλητή της «Εθνικής Κυβέρνησης» για 
τα ζητήματα που απασχολούσαν επαγγελματοβιοτέχνες 
και μικρεμπόρους. Ο επαγγελματοβιοτεχνικός συνδικα-
λισμός εισερχόταν αποδυναμωμένος και κατακερματι-
σμένος στην κρίσιμη δεκαετία του ’40.

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου πήρε μια σειρά 
μέτρων υπέρ των επαγγελματιών και βιοτεχνών, όπως 
ο χαρακτηρισμός δεκάδων επαγγελμάτων ως «κεκο-
ρεσμένων», η παράταση του ενοικιοστασίου, η επίσημη 
έναρξη λειτουργίας του ΤΕΒΕ, η κατάργηση του φόρου 
κύκλου εργασιών για τις βιοτεχνίες κ.ά. Όμως η δικτα-
τορία δεν μπόρεσε, ή δεν θέλησε, να αντιμετωπίσει σο-
βαρότερα προβλήματα που έπλητταν πλατιές μικροα-
στικές μάζες. Κάτω από την επιφανειακή ηρεμία που 
είχε επιβάλει διά ροπάλου το καθεστώς, το πρόβλημα 
της στέγης συνέχισε να αποτελεί αιτία κοινωνικής ανη-
συχίας. Οι εξώσεις καταστηματαρχών συνεχίστηκαν με 
αμείωτο ρυθμό ακόμη και στη διάρκεια του ελληνοϊτα-
λικού πολέμου. Επίσης, οι συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης παρέμειναν αισθητές: η ίδρυση το 1937 του «Σω-
ματείου των εν Αθήναις, Πειραιεί και περιχώροις ατυχη-
σάντων επαγγελματιών & βιοτεχνών» δείχνει ότι κάθε 
άλλο παρά ρόδινη ήταν η διαβίωση των μικρομεσαίων 
στρωμάτων στα χρόνια του Μεταξά.

Η είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο έπειτα από την 
ιταλική επίθεση τον Οκτώβριο του 1940 κινητοποίησε 
τις συνδικαλιστικές δυνάμεις των μεσαίων τάξεων. Με 
τηλεγράφημα που υπέγραφαν ο Πρόεδρος Π. Σταματό-
πουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Χαλούλος, 

129.		ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ,	Αρχείο	Δημητράτου,	φάκ.	19,	ό.π.

130.		Αρχείο	ΟΕΒΕΑ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	ΟΕΒΑ	

(17/9/1940).

η ΓΣΕΒΕ διαδήλωσε την «συγκίνησιν και ενθουσιασμόν 
ολοκλήρου του παρ’ αυτής εκπροσωπουμένου κόσμου 
δι’ ελληνοπρεπή απάντησιν προς επιβουλευθέντας [την] 
τιμήν και ελευθερίαν [της] ελληνικής πατρίδος», και 
διακήρυξε πως «άμα ότι οι μεν στρατευθέντες εκ των 
επαγγελματιών και βιοτεχνών θα επιτελέσουν το καθή-
κον των προασπίζοντες το πάτριον έδαφος και τα ελλη-
νικά ιδεώδη, όσοι δε εξ αυτών δεν εκλήθησαν εισέτι υπό 
τα όπλα, θεωρούσιν εαυτούς επιστρατευθέντας προς 
εξυπηρέτησιν της κοινωνικής συνθέσεως της πατρίδος, 
καθ’ όσον γνωρίζουσι καλώς ότι η εποχή ην αυτή διέρ-
χεται είνε εποχή αγώνων και θυσιών».131 Μερικούς μήνες 
αργότερα, με νέο της μήνυμα, η Γενική Συνομοσπονδία 
επισήμαινε ότι «με τον νικηφόρο και ένδοξο στρατό μας 
πολεμά και χύνει το αίμα του διά την πολύτιμη ελευθε-
ρία μας και μέγα μέρος των συναδέλφων μας επαγγελ-
ματιών και βιοτεχνών που έκλεισαν τα μαγαζιά των και 
διέλυσαν τας επιχειρήσεις των».132 Ενόσω ο ανθός του 
ελληνικού λαού πολεμούσε στα βουνά της Πίνδου, στα 
μετόπισθεν οι επαγγελματοβιοτεχνικές οργανώσεις, τα 
επιμελητήρια και το ΤΕΒΕ συνεισέφεραν στους εράνους 
της κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των μαχόμενων ενόπλων 
δυνάμεων. Η ηρωική άμυνα απέναντι στις μέχρι τότε 
αήττητες φάλαγγες του Άξονα κράτησε ένα εξάμηνο 
και συγκέντρωσε τον θαυμασμό ολόκληρης της ανθρω-
πότητας. Στο εσωτερικό της χώρας σηματοδότησε μια 
πρωτόγνωρη περίοδο εθνικής ανάτασης και υπερηφά-
νειας. Τελικά, όμως, η κατάρρευση του μετώπου και η 
συνακόλουθη Κατοχή δημιούργησε μια εκρηκτική κοι-
νωνική κατάσταση, που είχε άμεσο αντίκτυπο και στο 
συνδικαλιστικό πεδίο.

131.		Μέλλον Επαγγελματιών	23/11/1940.

132.		Μέλλον Επαγγελματιών	2/1/1941.
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40.  Βιβλιοπωλείο-Χαρτοπωλείο-Είδη Ψιλικών Αθ. Α. Πατσιώτου (ΓΑΚ Μεσσηνίας)
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: 
Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ 

—  Οι μικρομεσαίοι  
στην Κατοχή και  
τον Εμφύλιο → 69 

—  Η πρώτη μεταπολεμική 
περίοδος → 84 

—  Προκλήσεις και 
συγκρούσεις  
στη δεκαετία του ’60 → 95 

—  Η Δικτατορία  
των Συνταγματαρχών → 107
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Οι κοινωνικές συνέπειες της Κατοχής 
υπήρξαν ζοφερές. Οι κατακτητές λεη-
λάτησαν τους παραγωγικούς πόρους 
της χώρας, το κατοχικό κράτος στάθη-
κε αδύνατο να ανταποκριθεί στον κοι-
νωνικό του ρόλο, o κοινωνικός ιστός 
διερράγη και η λειτουργία της αγοράς 
απορρυθμίστηκε. Οι επαγγελματίες, 
βιοτέχνες και μικρέμποροι, βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με συνθήκες ολοκληρω-
τικής κρίσης· η υποπαραγωγικότητα, 
η αναγκαστική αεργία, η στασιμότητα 
της αγοράς, ο υπερπληθωρισμός και 
η εκποίηση περιουσιών υπήρξαν φαι-
νόμενα που υπέσκαψαν την κοινωνική 
τους θέση, φέρνοντάς τους ένα βήμα 
από το χείλος της προλεταριοποίησης. 
Η επιβίωση έγινε πρωτεύον μέλημα 
για τα μεσαία στρώματα, αφού, μπρο-
στά στις νέες συνθήκες της πείνας και 
της ανέχειας, οι διαφορές τους με τις 
μισθωτές λαϊκές τάξεις ξεθώριασαν.

Στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό πεδίο, η κατάστα-
ση κατά τη διάρκεια της Κατοχής δεν ήταν διόλου κα-
λύτερη. Ενώ η Εθνική Βιοτεχνική Συνομοσπονδία, που 
είχε ιδρυθεί από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, δεν 
πρόλαβε κατ’ ουσίαν να δοκιμαστεί, η ΓΣΕΒΕ, η οποία 
ήδη είχε περιπέσει σε υποχρεωτική απραξία εξαιτίας 
της δικτατορίας, αποφάσισε κατά την τελευταία έκτα-
κτη συνεδρίασή της, στις παραμονές της κατάληψης της 
χώρας, να αναστείλει εντελώς τη δράση της. Όπως εξή-
γησε ο Π. Σταματόπουλος μεταπολεμικά, αναφερόμενος 
στο σκεπτικό της διοίκησης, «εφ’ όσον ο εχθρός κατέχει 
την χώραν μας, η Συνομοσπονδία δεν ήτο δυνατόν να 
ενεργήση, όπως αυτή ενόμιζεν διά την υπεράσπισιν των 
συμφερόντων της τάξεώς μας· διότι λόγω της συνθέσε-
ώς της θα έπρεπε να έλθη εις επαφήν με τον κατακτη-

Οι μικρομεσαίοι  
στην Κατοχή  
και τον Εμφύλιο

41.  «Μαύρη αγορά» και μικροπωλητές,  
1944 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).

τήν διά να διευκολύνεται η επαφή με τας Ομοσπονδίας 
των Επαρχιών, πράγμα απαράδεκτον, ή έπρεπε να κηρύ-
ξη αυτήν εν αφανεία και τα μέλη αυτής να κανονίζουν 
κατά τας παρουσιαζομένας ανάγκας τας ενεργείας των. 
Είχομεν λοιπόν αποφασίσει όπως μη έλθωμεν εις ουδεμί-
αν επαφήν με τον εχθρόν, συνεπώς εις ουδεμίαν διοικητι-
κήν ενέργειαν προβώμεν μέχρι της απελευθερώσεως της 
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Χώρας μας».133 Κανένας τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός 
οργανισμός των μικρομεσαίων δεν ήταν ενεργός στη δι-
άρκεια της Κατοχής.

Παράλληλα, ορισμένες ομοσπονδίες παρέμειναν 
αδρανείς και κάποιες άλλες σχεδόν αυτοδιαλύθηκαν, 
ενώ οι περισσότερες δυσκολεύτηκαν να προσαρμο-
στούν στις απαιτήσεις της συγκυρίας. Αφενός κάποιοι 
συνδικαλιστές αποφάσισαν να τηρήσουν στάση αναμο-
νής, αφετέρου άλλοι διαπίστωσαν γρήγορα ότι οι συ-
νήθεις διαδικασίες προβολής των κλαδικών αιτημάτων, 
π.χ. διαβουλεύσεις με αρμόδιους και παραστάσεις στις 
Αρχές, ήταν πρακτικά αδύνατο να αποδώσουν καρπούς 
υπό δραστικά διαφορετικές συνθήκες. Ορισμένοι δια-
κεκριμένοι συνδικαλιστές επέλεξαν να μεταπηδήσουν 
στην πολιτική για λόγους που σχετίζονταν είτε με τη 
φιλοπρωτία είτε με τη σκέψη ότι θα εξυπηρετούσαν συ-
ντεχνιακά συμφέροντα με αποτελεσματικότερο τρόπο. 
Τέτοια είναι η περίπτωση του Άγγελου Γεωργάτου, που 
διορίστηκε δήμαρχος Αθηναίων. Στη διάρκεια της θη-
τείας του ίδρυσε ένα δημοτικό Γραφείο Επαγγελματιών 
και Βιοτεχνών και πλαισίωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με 
βιοτεχνικά στελέχη.

Παρότι από την αρχή της Κατοχής ανακοινώθηκε η 
παράταση του δικαιοστασίου και η αναστολή εξώσε-
ων οικιών και καταστημάτων, η ατονία της αγοράς, η 
ανυποληψία του κράτους και η έλλειψη πρώτων υλών 
αποτέλεσαν ζωτικό πρόβλημα για τους επαγγελματο-
βιοτέχνες. Οι μικροί παραγωγοί βρέθηκαν μεταξύ σφύ-
ρας και άκμονος: οι επιπλοποιοί αναζητούσαν ξυλεία, 
οι υποδηματοποιοί δέρματα, οι σιδηρουργοί σίδηρο, οι 
χαρτοπώλες χαρτί, οι αρτοποιοί άλευρα, οι οινοποιοί 
ρητινίτη, οι ζαχαροπλάστες ζάχαρη… Συγχρόνως η πο-
λιτική των κατακτητών, με τις αρπαγές και επιτάξεις και 
με την ανεξέλεγκτη έκδοση πληθωριστικού νομίσματος, 
ζήμιωσε τη μικροαστική τάξη και περιόρισε τον τζίρο 
των καταστημάτων. 

Καθώς η επισιτιστική κατάσταση χειροτέρευε, οι 
πρώτοι συνεταιρισμοί έκαναν την εμφάνισή τους προς 
τα τέλη του θέρους του 1941. Γρήγορα ξεπήδησαν μεσο-
αστικοί προμηθευτικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί 
που επιδίωκαν «τον εφοδιασμόν των επαγγελματιών και 
βιοτεχνών διά τροφίμων προς χρήσιν της οικογενείας 
των αφ’ ενός και αφ’ ετέρου τον εφοδιασμόν των εργα-
στηρίων και καταστημάτων των διά των αναγκαίων διά 
την λειτουργίαν ειδών».134	 Στην περίπτωση των επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών, πρωτουργοί του συνεταιριστι-
κού κινήματος ήταν κυρίως πρωτοβάθμια σωματεία και 
σχετικές τοπικές πρωτοβουλίες. Αργότερα θα ενεργο-
ποιηθούν και αρκετές Ομοσπονδίες, όπως εκείνες της 
Νίκαιας, της Καλαμάτας και της Κοζάνης, για τις οποίες 
η λειτουργία των συνεταιρισμών θα αποτελέσει βασική 
προτεραιότητα, αν όχι μοναδική έγνοια. Βαθμιαία, επί-
σης, στον προμηθευτικό και καταναλωτικό προσανατο-
λισμό των συνεταιρισμών προστέθηκε και το προνοιακό 
έργο υπό τη μορφή οργάνωσης συσσιτίων κυρίως. Οι 
συνεταιρισμοί, διαβάζουμε σε ένα κλαδικό έντυπο την 
άνοιξη του 1942, δεν έπρεπε «να θεωρούντο οι οργανι-
σμοί της στιγμής, αλλά οι οργανισμοί του μέλλοντος».135 
Μακροπρόθεσμα όφειλαν να αναδειχθούν σε πυλώνες 
της οργάνωσης της βιοτεχνικής παραγωγής και της συ-
νεργατικής επαγγελματικής εργασίας, ελευθερώνοντας 

133.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(20/3/1945).

134.		Ο Βιοτέχνης	5/11/1941.

135.		Ο Βιοτέχνης	15/5/1942.

τους επαγγελματοβιοτέχνες από την εξάρτησή τους από 
τους χονδρεμπόρους και ενισχύοντας την ανταγωνιστι-
κότητά τους έναντι των βιομηχάνων.

Οι συνεταιρισμοί απορρόφησαν συνδικαλιστικά στε-
λέχη και ανέδειξαν νέα πρόσωπα, λειτούργησαν δηλαδή 
ως εναλλακτικός μηχανισμός συνδικαλιστικής ζύμω-
σης που αντλούσε κύρος από το προνοιακό του έργο 
και από τη διεκδικητική του στάση έναντι της κεντρικής 
εξουσίας.136	Η συνεταιριστική δράση συνδέθηκε σταδια-
κά με το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα συνδικαλιστικά 
κοινά από το 1943 κι έπειτα, όπως φανερώνει η ίδρυση 
μιας πλειάδας πρωτοβάθμιων σωματείων, συμπεριλαμ-
βανομένων επαγγελματικών κατηγοριών που μέχρι τότε 
δεν είχαν συνδικαλιστεί, και η αναδιοργάνωση ορισμέ-
νων μεγάλων ομοσπονδιών.

Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού 
κινήματος έδωσε η σύμπηξη της Ενώσεως Βιοτεχνικών 

136.		Μαργαρίτης,	Γ.,	Από την ήττα στην εξέγερση,	

Αθήνα,	Ο	Πολίτης,	1993,	σ.	102-105.

42.  Προβολή του συνεταιριστικού θεσμού  
από τον κλαδικό Τύπο της Κατοχής 
(Ο Βιοτέχνης 25 Δεκεμβρίου 1943).

ΚΑΘΩΣ Η ΈΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΈΙΡΌΤΈΡΈΎΈ,  
ΌΙ ΠΡΩΤΌΙ ΣΎΝΈΤΑΙΡΙΣΜΌΙ  
ΈΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΈΜΦΑΝΙΣΗ ΤΌΎΣ 
ΠΡΌΣ ΤΑ ΤΈΛΗ ΤΌΎ ΘΈΡΌΎΣ  
ΤΌΎ 1941.
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Συνεταιρισμών Αθηνών τον Νοέμβριο του 1943· Πρόε-
δρος ανέλαβε ο Γεώργιος Τερμεντζής, Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Γενικός Γραμ-
ματέας του Συνδέσμου Ποτοποιών. Χάρη στη δυναμική 
του στάση για την επίλυση των κλαδικών ζητημάτων και 
τη μέριμνά του για την ανακούφιση των αναξιοπαθού-
ντων, χωρίς να διστάσει μάλιστα να υψώσει τους τόνους 
απέναντι στην κατοχική κυβέρνηση όποτε χρειάστηκε, 
ο Τερμεντζής αναδείχθηκε την άνοιξη του 1944 σε Αντι-
πρόεδρο της Παναθηναϊκής Επιτροπής, αποστολή της 
οποίας ήταν ο συντονισμός των ποικιλόμορφων λαϊκών 
επιτροπών που δραστηριοποιούνταν στην πρωτεύουσα 
με κύριο μέλημα τον επισιτισμό και την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κοινωνικοί αγώ-
νες αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την εμπλοκή των 
επαγγελματοβιοτεχνών στην οργανωμένη αντίσταση. 
Καθώς τα κοινωνικά αιτήματα συμφύονταν με τα πο-
λιτικά προτάγματα, ο δυναμισμός του μικροαστικού 
στοιχείου των πόλεων μεταγγίστηκε στο αναδυόμενο 
διεκδικητικό αντιστασιακό κίνημα. Για παράδειγμα, η 
στήριξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) 
από τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους της Αθή-
νας είναι διασταυρωμένο γεγονός. Η δράση τους επι-
κεντρώθηκε στην ενδυνάμωση των συνεταιρισμών, την 
οργάνωση λαϊκών συσσιτίων, τη διανομή παράνομου 
ενημερωτικού υλικού, τη συνεισφορά σε εράνους και τη 
συμμετοχή στις πάσης λογής κινητοποιήσεις με αιχμή 
τη διακοπή της εμπορικής δραστηριότητας.137 Μετα-
ξύ των ζητημάτων που έθετε επί τάπητος η Αντίσταση 
ήταν η πάταξη του μαυραγοριτισμού, η αναδιοργάνωση 
της ελληνικής οικονομίας σε συνεργατικές βάσεις και 
η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας προς 
όφελος της οικονομικής δικαιοσύνης. Εκτός από το 
ΕΑΜ, επαγγελματοβιοτεχνικά στοιχεία εντάχθηκαν και 
σε άλλες οργανώσεις, όπως η Λαϊκή Απελευθερωτική 
Ένωση (αντιστασιακή συσσωμάτωση με την παρουσία 
του ΕΔΕΣ) και η Εθνική Οργάνωση Κρήτης.

Η συμμετοχή των μεσαίων στρωμάτων στους μεγα-
λειώδεις απεργιακούς αγώνες της Κατοχής με τη μορφή 
του μαζικού κλεισίματος των καταστημάτων υπήρξε ιδι-
αίτερη έντονη. Ήδη κατά τη μεγάλη απεργία των δημο-
σίων υπαλλήλων τον Σεπτέμβριο του 1942 μερίδα των 
επαγγελματιών συμμετείχε διεκδικώντας επαναπροσδι-
ορισμό των διατάξεων του ενοικιοστασίου, ενώ στις 18 
Μαρτίου 1943 σημειώθηκε 24ωρη απεργία διαμαρτυρί-
ας των επαγγελματιών και εμπόρων του Λεκανοπεδίου 
ενάντια στον βαρύτατο φόρο «κοινωνικής προνοίας» 
και τον επταπλασιασμό του ύψους των ενοικίων.138	Τον 
Μάρτιο και τον Ιούλιο του 1943 οι επαγγελματοβιοτέχνες 
των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας ενώθηκαν με το λαϊ-
κό ρεύμα αντίθεσης στην πολιτική επιστράτευση και την 
επέκταση της βουλγαρικής κατοχής, ενώ τον Αύγουστο 
πολλοί από αυτούς υποστήριξαν τον αγώνα των μισθω-
τών για βελτίωση των όρων διαβίωσης σε συνδυασμό 
με την πάλη ενάντια στους κατακτητές και τους συνερ-
γάτες τους. Λίγο πριν από την απελευθέρωση, το φθι-
νόπωρο του 1944, με αφορμή τις εθνικές απεργίες που 
είχε εξαγγείλει το ΕΑΜ, το κλείσιμο των καταστημάτων 
αποτέλεσε απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε συλλογικού 

137.		Καλογερόπουλος,	Κ.,	«Τα	Μεσαία	Στρώματα	 

της	Αθήνας	στην	ΕΑΜική	Εθνική	Αντίσταση»,	 

ΕΑΜ Αντίσταση	33	(1995),	15-19.

138.		Ριζοσπάστης	15/9/1942	και	25/3/1943·	 

Ελεύθερον Βήμα	18/3/1943.

ξεσηκωμού των λαϊκών τάξεων. Όπως και σε κάθε άλλη 
έκφραση του αντιστασιακού φρονήματος των Ελλήνων, 
οι αγώνες των παραδοσιακών μεσαίων στρωμάτων δεν 
ήταν ανέξοδοι. Η δωσίλογη κυβέρνηση απειλούσε με 
άρση ενοικιοστασίου όσους έκλειναν τα καταστήματά 
τους, οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους τρομοκρατού-
σαν κατ’ εξακολούθηση όσους απεργούσαν, ενώ αγωνι-
στές από τις τάξεις των επαγγελματιών, βιοτεχνών και 
μικρεμπόρων συγκαταλέγονται μεταξύ των φονευθέ-
ντων από τα αντίποινα των δυνάμεων κατοχής ή από τα 
διαβόητα «μπλόκα» (Κοκκινιά, Καλογρέζα).

Το κλίμα της απελευθέρωσης ευνόησε τις προο-
πτικές ενδυνάμωσης των συνδικαλιστικών δυνάμεων 
που είχαν ανδρωθεί στα χρόνια της Κατοχής. Άλλοτε 
με ανοικτές γενικές συνελεύσεις κι άλλοτε χάρη σε δι-
οικητικές αποφάσεις, αλλά πάντοτε με τη στήριξη της 
κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, κατά τους μήνες Οκτώ-
βριο και Νοέμβριο του 1944 οι διοικήσεις πολλών πρω-
τοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων, καθώς 
και ορισμένων Επιμελητηρίων, αντικαταστάθηκαν υπό 
το βάρος κατηγοριών για αδράνεια και απεμπόληση των 
κλαδικών συμφερόντων.

Το ξέσπασμα της εμφύλιας βίας στις 3 Δεκεμβρίου 
1944 δίχασε την ελληνική κοινωνία. Η διαίρεση αναπαρή-
χθη στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος. Με-

43.  Κάλεσμα της ΟΒΣΑ για μείωση των τιμών  
(Η Καθημερινή 27 Οκτωβρίου 1943).
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44.  Καταστροφές από τις μάχες των «Δεκεμβριανών», 1944 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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σοπρόθεσμα, η βίαιη όψη της αναμέτρησης, οι τεράστιες 
υλικές καταστροφές και η εκατόμβη θυμάτων (μεταξύ 
των οποίων ουκ ολίγων επαγγελματιών και βιοτεχνών) 
δεν θα μπορούσαν να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στις ευαισθησίες και τις προτεραιότητες των μικροαστι-
κών τάξεων. Στη διάρκεια των μαχών, μάλιστα, τα κοινά 
γραφεία της ΟΕΒΑ και της ΓΣΕΒΕ λεηλατήθηκαν και το 
Μητρώο της Συνομοσπονδίας καταστράφηκε. Το αποτέ-
λεσμα της σύγκρουσης των «Δεκεμβριανών» σφράγισε 
εν πολλοίς τις εξελίξεις σε συνδικαλιστικό επίπεδο.

Τον Ιανουάριο του 1945, κατόπιν αποφάσεως του 
προσωρινού Υπουργού Εργασίας, Γε-
ωργίου Σιδέρη, ακυρώθηκαν όλες οι 
αρχαιρεσίες που είχαν διενεργηθεί 
κατά τους αμέσως προηγούμενους μή-
νες κι εξέπεσαν της θέσης τους όλες οι 
διοικήσεις που είχαν αναδειχθεί. Αντ’ 
αυτών διορίστηκαν νέες προσωρινές 
διοικήσεις. Το ασφυκτικό πολιτικό κλί-
μα της εποχής προέκρινε περισσότερο 
την νομιμοφροσύνη στο νέο καθεστώς 
παρά την αντιπροσωπευτικότητα. Κατά 
συνέπεια, οι αρχαιρεσίες και η εν γένει 
λειτουργία των ανασυγκροτούμενων 
οργανώσεων στιγματίστηκαν από μια 
σειρά λαθροχειριών που υπέθαλπαν 
πολιτικές σκοπιμότητες και, ασφαλώς, δεν περιποιού-
σαν τιμή στις αξίες του ελεύθερου συνδικαλισμού.

Οι διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες, όμως, 
ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες και έθεταν διλήμματα που 
έχρηζαν πειστικών απαντήσεων από το συνδικαλιστικό 
κίνημα των επαγγελματοβιοτεχνών κι εμπόρων. Το τέ-
λος της Κατοχής έφερε στην επιφάνεια μια Ελλάδα με 
κατεστραμμένες υποδομές, διαλυμένη εσωτερική αγο-
ρά και ενδεή πληθυσμό. Η ανοικοδόμηση της χώρας 
προϋπέθετε στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με τη 
χάραξη της δημοσιονομικής και αναπτυξιακής πολιτι-
κής, που αναγκαστικά άπτονταν των προτεραιοτήτων 
των μικρομεσαίων στρωμάτων. Από την άλλη, η έξαψη 
των πολιτικών παθών και η δραματική πορεία της ελλη-
νικής κοινωνίας προς τον εμφύλιο πόλεμο μείωνε αυτό-
χρημα κάθε περιθώριο συνδικαλιστικής ανεξαρτησίας. 
Από τις αρχές του 1945 είχε ήδη διαφανεί ότι οι κυβερ-
νητικές επιλογές σε μια σειρά ζητημάτων (φορολογία, 
ενοικιοστάσιο, διανομή ξένης βοήθειας, αγορανομικές 
διατάξεις, τραπεζικές πιστώσεις, εργοδοτικές εισφορές 
στα ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.) κινούνταν προς αντίθε-
τη κατεύθυνση σε σχέση με τα επαγγελματοβιοτεχνικά 
συμφέροντα. Ενώ, από τις αρχές της άνοιξης του 1945, η 
Διοικητική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ επιχειρούσε να ανασυ-
ντάξει τις δομές της και να αποκαταστήσει την επικοινω-
νία με τις οργανώσεις-μέλη της, τις πρωτοβουλίες για τη 
λύση των προβλημάτων που ανέκυπταν αναλάμβαναν 
οι κατά τόπους ομοσπονδίες χωρίς να υπάρχει ενιαία 
κατεύθυνση. Την άτυπη εκπροσώπηση των μικροαστι-
κών συμφερόντων έναντι της κεντρικής εξουσίας ανα-
λάμβανε κατά κανόνα η ΟΕΒΑ, η οποία πέτυχε, μάλιστα, 
την κατάργηση του κατοχικού φόρου κύκλου εργασιών. 
Η πρώτη δυναμική κινητοποίηση έγινε με αφορμή τη νο-
μισματική αστάθεια. Στις 25 Μαΐου 1945 χιλιάδες κόσμου 
συνέρρευσαν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών και, υπό το 
σύνθημα «Ανάγκη δημιουργίας πίστεως προς το Εθνικόν 
μας νόμισμα», αναγόρευσαν τη συγκράτηση των τιμών 
των προϊόντων πρώτης ανάγκης και την περιφρούρηση 

της δραχμής σε πατριωτικές επιταγές.139

Παρότι η ανάγκη μιας παρεμβατικής κρατικής πο-
λιτικής στα οικονομικά τεκταινόμενα ήταν κοινώς πα-
ραδεκτή στη μεταπολεμική συγκυρία, το οικονομικό 
σχέδιο που εξήγγειλε τον Ιούνιο του 1945 ο Υπουργός 
Εφοδιασμού και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κυριά-
κος Βαρβαρέσος, πυροδότησε καθολικές διαμαρτυρίες 
από ποικίλους κοινωνικούς χώρους. Ο θεμιτός στόχος 
της καταπολέμησης φαινομένων αισχροκερδούς συσ-
σώρευσης πλούτου που είχαν σημειωθεί στη διάρκεια 
της Κατοχής και η ευγενής φιλοδοξία να συνεισφέρουν 

όλες οι κοινωνικές τάξεις στην εθνική 
ανασυγκρότηση υπονομεύτηκαν από 
τη γενικευτική τάση να εξομοιωθούν 
τα ανώτερα και τα μέσα αστικά στρώ-
ματα χωρίς να ληφθούν ικανοποιητικά 
υπόψη οι διαφορές δυναμικότητας και 
αποδοτικότητας. Η επιβολή διατιμήσε-
ων σε βασικά βιομηχανικά προϊόντα 
και δελτίου τιμών είχαν ήδη προκαλέ-
σει την εναντίωση των ομοσπονδιών, 
μαζί με προειδοποιήσεις ότι «θα παρα-
δοθούν εις το Κράτος τα κλειδιά των 
καταστημάτων».140	 Η έκδοση, όμως, 
του ΑΝ 431/1945 «Περί επιβολής εκτά-
κτου εισφοράς επί των ασκούντων 

εμπόριον, βιομηχανίαν κ.λπ.» έφερε τις επαγγελματο-
βιοτεχνικές οργανώσεις και την κυβέρνηση σε τροχιά 
μετωπικής σύγκρουσης. Εκκινώντας από τη θέση ότι 
κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκούσε εντός της 
επικράτειας εμπόριο, βιομηχανία και άλλο βιοποριστι-
κό επάγγελμα ευρισκόταν «εις προνομιακήν θέσιν ένα-
ντι του συνόλου των πολιτών», οριζόταν η υποχρέωση 
των επαγγελματιών και των ομόρρυθμων εταίρων επι-
χειρήσεων να καταβάλλουν έκτακτη μηνιαία εισφορά 
κάλυψης των κρατικών εξόδων, αρχής γενομένης από 
τον Ιούλιο του 1945 και για τους επόμενους δεκαπέντε 
μήνες. Όλοι οι επιχειρηματίες, από τους βιομήχανους 
μέχρι τους ταπεινότερους καταστηματάρχες, ταξινομή-
θηκαν σε τρεις κατηγορίες, ενώ το ποσό που έπρεπε να 
καταβάλλει κάθε ομάδα υπολογιζόταν ως πολλαπλάσιο 
του μηνιαίου μισθώματος. Για όσους τυχόν δεν συμμορ-
φώνονταν, καθορίζονταν ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Η 
κατακραυγή ήταν άμεση. Συνελεύσεις πρωτοβάθμιων 
και δευτεροβάθμιων οργανώσεων σε όλη τη χώρα και 
πλήθος ψηφισμάτων διαμαρτυρίας επισήμαιναν ότι οι 
ισχύουσες συνθήκες δεν ήταν ευεπίφορες για την εφαρ-
μογή του νόμου, ο οποίος, επιπροσθέτως, ήταν άδικος, 
αφού προέβλεπε εξοντωτικά μέτρα για τα μικροαστικά 
επαγγέλματα και ανώδυνες πίεσεις στους μεγαλέμπο-
ρους και τους βιομηχάνους.

Οι επαγγελματοβιοτέχνες, όπως διευκρινιζόταν, 
ήταν πρόθυμοι να συνεισφέρουν στο δημόσιο ταμείο και 
να συνδράμουν στο ανορθωτικό έργο, όμως εντός των 
ορίων της οικονομικής τους αντοχής.

Η ΟΕΒΑ και η ΟΒΣΑ, οι οποίες πρωτοστάτησαν στη 
δημιουργία Κεντρικής Επιτροπής Αγώνος Επαγγελμα-

139.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	28/5/1945.

140.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	25/6/1945.

ΤΌ ΞΈΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 
ΈΜΦΎΛΙΑΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 
ΔΈΚΈΜΒΡΙΌΎ 1944 ΔΙΧΑΣΈ 
ΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΚΌΙΝΩΝΙΑ. 
Η ΔΙΑΙΡΈΣΗ ΑΝΑΠΑΡΗΧΘΗ 
ΣΤΌ ΈΣΩΤΈΡΙΚΌ ΤΌΎ 
ΣΎΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΌΎ 
ΚΙΝΗΜΑΤΌΣ ΤΩΝ ΈΒΈ.
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υπερβολές του Αγορανομικού Κώδικα, την τιμολογιακή 
πολιτική των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τη λειτουρ-
γική ανεπάρκεια του ΤΕΒΕ, τη διαφθορά της δημόσιας 
διοίκησης. Από τη Μυτιλήνη μέχρι τα Ιωάννινα και από 
τη Νάουσα μέχρι το Ηράκλειο, απεργίες και συλλαλη-
τήρια επαγγελματιών, βιοτεχνών κι εμπόρων ήρθαν 
να αθροιστούν στη δυναμική των έντονων κοινωνικών 
αγώνων της περιόδου. Μια νέα πανελλαδική απεργία, 
που είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου 1945, 
ακυρώθηκε τελευταία στιγμή για τεχνικούς λόγους. Ενώ 
εδραιωνόταν η πεποίθηση ότι η κυβερνητική πολιτική 
έβλαπτε «το υγιές και τίμιον μικρόν κεφάλαιον» και ισο-
δυναμούσε με «διωγμό εναντίον των μεσοαστικών τά-
ξεων», εκδιπλώθηκαν διάφορες στρατηγικές: εξέχουσες 
μορφές του συνδικαλισμού επανέφεραν στο προσκήνιο 
την αναγκαιότητα της αυτόνομης πολιτικής οργάνωσης 
των επαγγελματιών· στελέχη που είχαν αναδειχθεί στα 
χρόνια της Κατοχής, κυρίως από τον βιοτεχνικό χώρο, 
πίεζαν για την περαιτέρω ενίσχυση των συνεταιρισμών· 
πρόσωπα συνδεόμενα με το αντιστασιακό κίνημα προ-
έκριναν τη συμμαχία με την εργατική τάξη με ορίζοντα 
τη δημιουργία εστιών «παλλαϊκής» δράσης. Σε μια επο-
χή ρευστότητας και αντιπαραθέσεων, η ηγεμονία στον 
συνδικαλιστικό χώρο των επαγγελματιών, βιοτεχνών και 
εμπόρων έγινε αντικείμενο ανταγωνισμών με έντονο πο-
λιτικό περιεχόμενο. Ως συνέχεια, μάλιστα, της πολυδιά-
σπασης που είχε παρατηρηθεί την προηγούμενη δεκα-
ετία, η πρωτοκαθεδρία της ΓΣΕΒΕ στα συνδικαλιστικά 
πράγματα αμφισβητούνταν από ορισμένες περιφερεια-
κές πρωτοβουλίες, με πιο μαχητική την Πανθεσσαλική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών, που ιδρύθη-
κε την άνοιξη του 1946, και κλαδικές συσσωματώσεις, 
όπως την Ένωση Βιοτεχνικών Συνεταιρισμών, που συ-
σπείρωνε τα τέσσερα πέμπτα του βιοτεχνικού κόσμου 
του λεκανοπεδίου Αττικής.

Κύριος στόχος του πρώτου μεταπολεμικού συνδικα-
λιστικού συνεδρίου ήταν ακριβώς η σύνθεση αυτών των 
αντικρουόμενων απόψεων. Τελικά, έπειτα από μακρο-
χρόνιο διάστημα προπαρασκευής, από 28 Ιουλίου έως 2 
Αυγούστου 1946 διεξήχθησαν οι εργασίες του Ε΄ Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου των Επαγγελματοβιοτεχνών. Η εναρ-
κτήρια συνεδρία έγινε στην αίθουσα του Φιλολογικού 
Συλλόγου «Παρνασσός», οι δε υπόλοιπες στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της ΟΕΒΑ. Η κυβέρνηση εκπροσωπήθη-
κε από τον Πρόεδρό της και τους Υπουργούς Οικονο-
μικών, Εφοδιασμού, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Εθνικής 
Οικονομίας. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε η απουσία 
πληρεξουσίων από τις περισσότερες αμιγώς βιοτεχνι-
κές ομοσπονδίες, οι οποίες παρέμεναν πιστές στο δόγμα 
διαχωρισμού επαγγελματιών-βιοτεχνών, καθώς κι από 
αρκετές βορειοελλαδικές οργανώσεις που συντηρού-
σαν ένα κλίμα αντιπαράθεσης με την αθηναϊκή ηγεσία, 
με χαρακτηριστικότερη εκείνη της ΟΕΒ Θεσσαλονίκης. 
Άλλες οργανώσεις δεν μπόρεσαν να στείλουν αντιπρο-
σώπους λόγω οικονομικής στενότητας. Συνολικά συμμε-
τείχαν περίπου 230 σύνεδροι από επαγγελματοβιοτεχνι-
κές οργανώσεις και Επιμελητήρια της χώρας. Από τις 
150 τοπικές ομοσπονδίες και ενώσεις της Ελλάδας, στο 
συνέδριο εκπροσωπήθηκαν περίπου οι μισές.

Σύμφωνα με την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου 
της ΓΣΕΒΕ, Π. Σταματόπουλου, τα κυριότερα θέματα 
του συνεδρίου ήταν: η διοικητική και οικονομική ανα-

τοβιοτεχνών στις αρχές του καλοκαιριού, συμπέραναν 
ότι «όλα τα νόμιμα μέσα εξηντλήθησαν» και προανήγ-
γειλαν κινητοποιήσεις «διά να επιτύχουν την δικαίαν 
κατανομήν της νέας φορολογίας».141	Καθώς ο διάλογος 
με την κυβέρνηση αποδεικνυόταν προσχηματικός, η 
ΓΣΕΒΕ έδωσε εντολή για 24ωρη απεργία στις 9 Ιουλί-
ου 1945. Με σχετική εγκύκλιό της, κήρυξε την τάξη «εν 
διωγμώ» και διακήρυξε ότι «η επαγγελματοβιοτεχνική 
τάξις ουδεμίαν ευθύνην φέρει διά την μέλλουσαν να δη-
μιουργηθή οικονομικήν ανωμαλίαν και χάος με τραγικά 
αποτελέσματα διά το σύνολον του Ελληνικού Λαού».142	

Αν και στην απεργία συμμετείχαν οι περισσότερες επαγ-
γελματοβιοτεχνικές οργανώσεις (και μερικές κατηγορί-
ες εμπόρων), αυτή σημείωσε σχετική μόνο επιτυχία. Η 
αιτία, μάλλον, δεν πρέπει να αναζητηθεί στην έλλειψη 
ομοθυμίας μεταξύ των θιγομένων τάξεων, αλλά μάλλον 
στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, που αστυνό-
μευσε τις μεγάλες πόλεις, απείλησε με επιτάξεις όσους 
προχωρούσαν σε επ’ αόριστον απεργία και προέβη σε 
μερικές προσωρινές συλλήψεις. Ο Υπουργός υποσχέθη-
κε να επιφέρει τροποποιήσεις στον νόμο, αλλά επέμει-
νε στον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς με βάση το 
ύψος του ενοικίου, μέθοδος παραπλανητική και άδικη 

σύμφωνα με τους πολέμιούς της. Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι 
Πειραιώτες και οι Θεσσαλονικείς επαγγελματοβιοτέχνες 
δήλωσαν ανίκανοι να ανταποκριθούν στις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις και προχώρησαν σε μεγάλες κινητο-
ποιήσεις τον Αύγουστο, ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθη-
σαν κλαδικές οργανώσεις (παντοπώλες, αρτοποιοί). Υπό 
το βάρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας, ο Βαρβαρέσος 
υποχρεώθηκε σε παραίτηση στις αρχές Σεπτεμβρίου 
1945.

Στη διάρκεια των επόμενων μηνών, η κοινωνικοοι-
κονομική κατάσταση δεν εξομαλύνθηκε. Τα παράπονα 
των επαγγελματοβιοτεχνών συσσωρεύτηκαν και αφο-
ρούσαν τον δικαιότερο καταμερισμό του φόρου έκτα-
κτης εισφοράς, την απόφαση της κεντρικής εξουσίας να 
διανέμονται οι πρώτες ύλες της συμμαχικής βοήθειας 
από τους βιομηχάνους, την επιβολή διατιμήσεων, τις 

141.		Ο Βιοτέχνης	3/7/1945·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών	9/7/1945.

142.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	9/7/1945.

45.  Γελοιογραφία κατά της οικονομικής πολιτικής 
της κυβέρνησης (Επαγγελματικά Βιοτεχνικά 
Εμπορικά Χρονικά 20 Ιουνίου 1945).
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διοργάνωση της Συνομοσπονδίας «επί νέων βάσεων 
και κατευθύνσεων», η τροποποίηση του καταστατικού 
και η θεσμοθέτηση αναγκαστικής εισφοράς προς αυ-
τήν, η προστασία της επαγγελματικής στέγης, η χορή-
γηση πρώτων υλών σε επαγγελματίες και βιοτέχνες, οι 
κοινωνικές ασφαλίσεις, ο Αγορανομικός Κώδικας και 
η φορολογική πολιτική.143 Κοινή πεποίθηση των συνέ-
δρων, όπως κατόπιν καταγράφηκε στο πόρισμα του συ-
νεδρίου, που επιδόθηκε στους αρμοδίους, ήταν ότι «η 
τάξις των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών ανερχομένη εις 
400.000 και αποτελούσα την σπονδυλικήν στήλην του 
κρατούντος κοινωνικού και οικονομικού καθεστώτος, 
υπέστη μεγάλας καταστροφάς λόγω του πολέμου, της 
κατοχής, και του εμφυλίου κινήματος, προσφέρουσα δε 
κατά τας περιόδους ταύτας μεγάλας ηθικάς, υλικάς και 
άλλας θυσίας, έχει την ανάγκην της αμερίστου υποστη-
ρίξεως του Κράτους, διότι ευρίσκεται αυτή εις οικονομι-
κήν εξουθένωσιν».144

Όσον αφορά τη συνδικαλιστική αναδιοργάνωση, 
ομόφωνο αίτημα των συμμετασχόντων στο συνέδριο 
ήταν «να καταργηθή ο Ν. 2429 και να ενωθή η τάξις».145 
Οι σύνεδροι και τα παρόντα κυβερνητικά στελέχη απο-
δοκίμασαν τον οργανωτικό διαχωρισμό επαγγελματιών 
και βιοτεχνών και υπογράμμισαν τον ζωτικό ρόλο που 
εκαλείτο να διαδραματίσει η μεικτή Συνομοσπονδία ως 
ανώτατος εκφραστής των συλλογικών διεκδικήσεων 
και κέντρο επικοινωνίας των δευτεροβάθμιων οργα-
νώσεων. Δεν έλειψαν και τοποθετήσεις υπέρ της τρο-
ποποίησης του Ν. 281/1914 «Περί σωματείων», ούτως 
ώστε να καθίστατο υποχρεωτική η εγγραφή όλων των 

143.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	29/8/1946.

144.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	4/9/1946.

145.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	11/8/1946.

επαγγελματιών-βιοτεχνών στα κατά τόπους σωματεία 
και ομοσπονδίες. Όμως η σπουδαιότερη πρόταση ήταν 
η ανάγκη ψήφισης νόμου για την επιβολή υποχρεωτικής 
μηνιαίας εισφοράς εκατό δραχμών των ασφαλισμένων 
του ΤΕΒΕ υπέρ της Συνομοσπονδίας. Όπως επανειλημ-
μένα τονίστηκε στις συζητήσεις του συνεδρίου και στο 
τελικό πόρισμα, άνευ οικονομικών εσόδων και ισχυρού 
προϋπολογισμού η ΓΣΕΒΕ δεν ήταν δυνατό να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων. Το ενοικιοστάσιο, πιεστικό οι-
κονομικό ζήτημα με κοινωνικές προεκτάσεις, επιδεχό-
ταν σοβαρές τροποποποιήσεις σύμφωνα με τους συν-
δικαλιστές, αφού ο νόμος, υπό την παρούσα του μορφή 

46.  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματιών Βιοτεχνών, 1946 
(Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών  
Εμπόρων Πειραιά).

47.  Παναγιώτης Σταματό-
πουλος (Αρχείο Ομο-
σπονδίας Επαγγελματι-
ών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Πειραιά).
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(κι έπειτα από τρεις διαδοχικές αυξήσεις μισθωμάτων 
σε λιγότερο από ένα έτος) απειλούσε την απρόσκοπτη 
λειτουργία των καταστημάτων. Καθώς ο ανεξέλεγκτος 
πολλαπλασιασμός των καταστημάτων στα χρόνια της 
Κατοχής επεξέτεινε το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγω-
νισμού, το συνέδριο θεώρησε ομόφωνα επιβεβλημένο 
τον κορεσμό των επαγγελμάτων επί μία δεκαετία. Για 
το άνοιγμα νέου καταστήματος θα έπρεπε να χορηγηθεί 
άδεια από ειδική επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
νέος επαγγελματίας θα διέθετε την απαραίτητη τεχνο-
γνωσία και τα κεφάλαια κίνησης. Οι φορολογικές υπο-
χρεώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών απασχόλησαν ιδι-
αίτερα τους συνέδρους. Η περιώνυμη έκτακτη εισφορά 
του Βαρβαρέσου, η οποία παρέμενε 
σε ισχύ, έγινε αντικείμενο σφοδρής 
κριτικής. Όπως παρατήρησε ο ει-
σηγητής του θέματος, η φορολογία 
επιτηδεύματος ενέπιπτε «επί των 
ώμων των ασθενεστέρων (επαγγελ-
ματιών-βιοτεχνών) και ουχί επί του 
μεγάλου εισοδήματος».146 Συνεπώς, 
ήταν προτιμητέα η επάνοδος στο 
προπολεμικό φορολογικό σύστημα, 
εξαιρώντας από υπέρογκα βάρη 
όσους μικροεπιτηδευματίες είχαν 
πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο και 
την Κατοχή. Άλλες εισηγήσεις του 
συνεδρίου τόνιζαν την ανάγκη απευ-
θείας διανομής πρώτων υλών στους 
επαγγελματίες και βιοτέχνες, χορή-
γησης κ.ά.

Έπειτα από σχετικό αίτημα, κατά 
την τελευταία ημέρα του συνεδρίου 
διεξήχθη Γενική Συνέλευση. Οι αρ-
χαιρεσίες ανέδειξαν νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο −όπου, για πρώτη φορά 
στα χρονικά, εξελέγη μια γυναίκα, 
η Αγλαΐα Παπαοικονόμου από τον 
Βόλο−, από το οποίο προέκυψε μια 
ελαφρώς διαφοροποιημένη Εκτελε-
στική Επιτροπή: οι Π. Σταματόπου-
λος και Δ. Χαλούλος επιβεβαιώθη-
καν στους θώκους του Προέδρου 
και Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα, ενώ τις θέσεις των 
Αντιπροέδρων κατέλαβαν οι Π. Χατζηκωνσταντίνου 
(Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μαγνη-
σίας, του Επαγγελματικού-Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Βόλου και της Πανθεσσαλικής Συνομοσπονδίας) και Κ. 
Μιμηκόπουλος (Πρόεδρος της ΟΕΒΑ). «Το Συνέδριο είχε 
επιτυχίαν άνευ προηγουμένου και απετέλεσε σταθμόν 
εις τα χρονικά της επαγγελματικής και βιοτεχνικής τά-
ξεως», σημείωσε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ, ενώ ο Α΄ Αντι-
πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι «θ’ αφίση ιστορικήν 
εποχήν διά την επαγγελματοβιοτεχνικήν τάξιν» και «θα 
επιφέρη αγλαείς καρπούς».147 Πράγματι, το Ε΄ Συνέδριο 

146.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	4/8/1946.

147.		Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

12/8/1946.

αποτέλεσε αφετηρία αναδιοργάνωσης της Συνομοσπον-
δίας: δύο χρόνια αργότερα, είχε στη δύναμή της 63 δευ-
τεροβάθμιες ομοσπονδίες και 40 ενώσεις.148 

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα εμπόδια που είχε κληροδο-
τήσει το παρελθόν. Οι κυριότερες βιοτεχνικές ομοσπον-
δίες μελετούσαν τις προοπτικές αυτόνομης οργάνωσής 
τους, ενώ ήδη από τα μέσα του 1945 συζητιόταν η σύ-
γκληση ενός παμβιοτεχνικού συνεδρίου. Τον Μάιο του 
1946 συνήλθε σύσκεψη εκπροσώπων των Βιοτεχνικών 
Ομοσπονδιών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και 
Αγρινίου, που εξέτασε διεξοδικά τα ζητήματα που απα-
σχολούσαν τον βιοτεχνικό κόσμο (φορολογικά, ενοικιο-
στάσιο, πιστώσεις, χορήγηση αδειών λειτουργίας κ.ά.). 

Οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι ο χρονισμός των προ-
βλημάτων οφειλόταν στην ουσιαστική ανυπαρξία μιας 
ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης, κενό που μπο-
ρούσε να πληρωθεί από την ίδρυση μιας νέας πανελλή-
νιας βιοτεχνικής συνομοσπονδίας. Έτσι, συγκροτήθηκε 
οργανωτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον ίδιο τον 
Νικόλαο Λεονάρδο (Αντιπρόεδρο της ΟΒΣΑ) και τον 
Χρήστο Σιαδήμα (Πρόεδρο της ΟΒΣΠ), οι οποίοι διενήρ-
γησαν επαφές με κυβερνητικούς αρμόδιους, δρομολό-
γησαν σειρά συναντήσεων με βιοτέχνες συνδικαλιστές 
και δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στη σύσταση «Ανω-
τάτης Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Ελλάδος» (ΑΣΒΕ), της 
οποίας το καταστατικό καταρτίστηκε τελικά στις αρχές 
Αυγούστου 1946. Πρώτος της Πρόεδρος εξελέγη ο Ν. 
Λεονάρδος. Οι −λίγες, αλλά ισχυρές− οργανώσεις που 
εντάχθηκαν στο δυναμικό της ΑΣΒΕ μποϋκοτάρισαν το 
συνέδριο της ΓΣΕΒΕ, εμμένοντας στη γραμμή της «πλή-
ρους διαχωρίσεως των δύο Τάξεων» και θεωρώντας ότι 
η Γενική Συνομοσπονδία δεν ήταν σε θέση να ανταπο-

148.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕ	(14/11/1948).

48.  Διοίκηση ΑΣΒΕ  
(Ο Βιοτέχνης 19 Σεπτεμβρίου 1953).
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κριθεί στις βιοτεχνικές ιδιαιτερότητες.149

Αυτή η τελευταία και σημαντικότερη διάσπαση του 
επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού έμελλε να δι-
αρκέσει περίπου τέσσερες δεκαετίες. Οι σχέσεις μεταξύ 
ΓΣΕΒΕ και ΑΣΒΕ πέρασαν από διάφορες φάσεις, άλλοτε 
συνεργασίας σε πνεύμα αμοιβαιότητας και άλλοτε ανοι-
κτής ρήξης.

Στις αρχές Νοεμβρίου 1946 έγινε στο Παρίσι το Α΄ 
Διεθνές Συνέδριο Επαγγελματοβιοτεχνικών Οργανώσε-
ων με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από 14 ευρωπαϊκά 
κράτη. Βασικοί σκοποί του συνεδρίου ήταν η ίδρυση 
ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού συντονισμού των συν-
δικαλιστικών ενώσεων. Η ΓΣΕΒΕ ειδοποιήθηκε σχετικά 
αργά, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να στείλει αντι-
πρόσωπο. Ωστόσο, εξουσιοδότησε εν λευκώ τον Ελβετό 
αντιπρόσωπο να υπογράψει τις αποφάσεις εκ μέρους 
της και να την κρατήσει ενήμερη αποστέλλοντας τα 
πρακτικά. Απόρροια του συνεδρίου ήταν η ψήφιση του 
καταστατικού της Διεθνούς Ενώσεως Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών και μικρών εμπορικών επιχειρήσεων με πρώ-
το Πρόεδρο τον Ελβετό Paul Gysler. Ο οργανισμός αρ-
γότερα μετονομάστηκε σε Διεθνή Ένωση Βιοτεχνών και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UIAPME) και κατόπιν σε 
Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων. Η ελληνική Γενική Συνομοσπονδία λογίζεται ως 
μία από τις ιδρυτικές οργανώσεις.

Αφού πρώτα εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση της 
διοίκησης του ΤΕΒΕ, η Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή ψήφι-
σε στις 14 Δεκεμβρίου 1946 τον πολυαναμενόμενο ΑΝ 
196/1946 «Περί επιβολής αναγκαστικής εισφοράς των 
ασφαλισμένων εις το Ταμείο Συντάξεων Επαγγελματι-
ών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) προς ενίσχυσιν της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Ελλάδος». Εισηγητές του σχετικού σχεδίου νόμου ήταν 
οι τρεις βουλευτές επαγγελματοβιοτεχνικών καταβο-
λών, Ιωάννης Μπερνίτσας (Αθηνών), Δημήτριος Πετρο-
πουλάκος (Πειραιώς) και Α. Ξαρχάκος (Θεσσαλονίκης). 
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 196/1946:

«Επιβάλλεται υποχρεωτική εισφορά δραχμών (100) εκα-
τόν κατά μήνα εις βάρος των ησφαλισμένων εις το (ΤΕΒΕ) 
προς ενίσχυσιν της Γενικής Συνομοσπονδίας των Επαγ-
γελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος, εκ των οποίων τα 
50% θέλει αποδίδει εις τας υφισταμένας και λειτουργούσας 
επαγγελματοβιοτεχνικάς οργανώσεις κατά τον χρόνον της 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και ανηκούσας εις την 
δύναμίν της. Η κατανομή του ως άνω ποσοστού εις τας 
οικείας οργανώσεις θα γίνεται δι’ αποφάσεως της Διοι-
κήσεως της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών της Ελλάδος εγκρινομένης δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δυναμένου και να τροπο-
ποιή ταύτην».150 

Η είσπραξη θα γινόταν μέσω ειδικού ενσήμου κατά 
τη μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων. Ο νόμος απε-
γκλώβισε τη ΓΣΕΒΕ από το τέλμα του χρόνιου οικονο-
μικού μαρασμού. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του ’40 στερούνταν έμμισθου μόνιμου προ-
σωπικού, ενώ μόλις το 1947 η Γενική Συνομοσπονδία 
απέκτησε ξεχωριστά γραφεία, επί της οδού Τζωρτζ 4.

Δεν έλειψαν, πάντως, οι φωνές αντιλογίας που επι-
κεντρώθηκαν στο γεγονός ότι η υποχρεωτική εισφορά 
ήταν αντίθετη στις αρχές του αδέσμευτου συνδικαλι-

149.		Ο Βιοτέχνης	16/5,	23/5	και	2/9/1946.

150.		ΦΕΚ	365/Α΄	της	29/12/1946.

ΤΌ Έ́  ΣΎΝΈΔΡΙΌ ΤΌ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙ 
ΤΌΎ 1946 ΑΠΌΤΈΛΈΣΈ ΤΗΝ 
ΑΦΈΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΌΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΎΝΌΜΌΣΠΌΝΔΙΑΣ. ΔΎΌ ΧΡΌΝΙΑ 
ΑΡΓΌΤΈΡΑ ΈΙΧΈ ΣΤΗ ΔΎΝΑΜΗ 
ΤΗΣ 63 ΔΈΎΤΈΡΌΒΑΘΜΙΈΣ 
ΌΜΌΣΠΌΝΔΙΈΣ ΚΑΙ 40 ΈΝΩΣΈΙΣ.
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σμού, αφενός γιατί η χρηματοδότηση έπαυε να βασίζε-
ται στις καταστατικές υποχρεώσεις των μελών των ορ-
γανώσεων, αφετέρου δημιουργούσε τις προϋποθέσεις 
εξύφανσης ενός δικτύου πελατειακών σχέσεων. Μία 
άλλη συνέπεια του Ν. 196/1946 ήταν ότι ενδυνάμωσε τη 
θέση της ΓΣΕΒΕ ως ανώτατου συνδικαλιστικού οργα-
νισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών έναντι 
της ΑΣΒΕ.

Το πρώτο αίτημα της ατζέντας του Ε΄ Συνεδρίου 
ικανοποιήθηκε. Δεν συνέβη το ίδιο με τα υπόλοιπα. Τον 
Οκτώβριο του 1946 ανακοινώθηκε από υπεύθυνες πη-
γές η μελετώμενη αναπροσαρμογή του ενοικιοστασίου. 
Μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η άρση του ενοικιοστασί-
ου όσων είχαν καταδικαστεί για αγορανομικές παραβά-
σεις «των εχόντων αποδεδειγμένως οικονομικήν δυνα-
μικότητα τοιαύτην ώστε να μη δικαιολογήται υπ’ αυτού 
επίκλησης της αναγκαστικής παρατάσεως του χρόνου 
μισθώσεως»· η γνωμοδότηση περί αυτού εναπόκειτο 
στη «λελογισμένη κρίσιν του δικαστού» που θα εκδίκα-
ζε την υπόθεση.151 Η αντίδραση ήταν άμεση, δεδομένου 
ότι ο σχεδιαζόμενος νόμος παράβλεπε τη μεταβολή του 
οικονομικοκοινωνικού πλαισίου (δηλ. τη μείωση του κύ-
κλου εργασιών κατά 60%-70% σε σύγκριση με την προ-
πολεμική περίοδο). Όπως προειδοποίησαν κορυφαίοι 
συνδικαλιστές, ο κίνδυνος να βρεθούν στον δρόμο το 
90% των ενοικιαστών καταστηματαρχών ήταν υπαρ-
κτός, ενώ τόσο η ΓΣΕΒΕ όσο και η ΑΣΒΕ συνέστησαν 
στις οργανώσεις-μέλη τους να είναι σε επιφυλακή. Η 
Γενική Συνομοσπονδία σημείωνε στο σχετικό υπόμνημα 
που απέστειλε στην κοινοβουλευτική επιτροπή ενοικι-
οστασίου: «Η τάξις των επαγγελματιών και βιοτεχνών, 
αποτελούσα την σπονδυλικήν στήλην του κρατούντος 
σήμερον αστικού κοινωνικού καθεστώτος, σέβεται τον 
θεσμόν της ιδιοκτησίας, συναισθανομένη ότι ο τυχόν 
κλονισμός αυτής θα κλονίση και το σημερινόν κοινω-
νικόν σύστημα. Αλλά είναι δίκαιον και η ιδιοκτησία να 
υποστή ωρισμένας θυσίας χάριν του κοινωνικού συνό-
λου», αφού «ενώ οι Επαγγελματίαι και Βιοτέχναι ευρί-
σκονται σήμερον εξουθενωμένοι οικονομικώς, λόγω της 
εξανεμίσεως των κεφαλαίων των εκ του πληθωρισμού, 
οι ιδιοκτήται έχουν τα ακίνητά των και των οποίων η 
αξία έχει κρατηθή εις υγιές νόμισμα, επί πλέον δε απηλ-
λάγησαν μεγάλων ποσών προπολεμικών χρεών […]». Ως 
εκ τούτου, πρόσθετε το υπόμνημα, «η δεκαετής παρά-
τασις του ενοικιοστασίου είναι όχι μόνον αναγκαία, αλλά 
και επιβεβλημένη», καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, η 
ΓΣΕΒΕ προειδοποιούσε ότι το κοινωνικό κόστος θα ήταν 
τεράστιο.152 Έπειτα από ακροάσεις με τον Πρωθυπουρ-
γό Κωνσταντίνο Τσαλδάρη και τον Υπουργό Δικαιοσύ-
νης, η κρίση αποκλιμακώθηκε πρόσκαιρα.

Δεν παρήλθε ούτε ένας μήνας και, στα τέλη Δεκεμ-
βρίου 1946, διέρρευσε το νέο σχέδιο νόμου που επεξερ-
γάστηκε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το οποίο 
προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τον πεντηκονταπλασιασμό 
του θεμιτού μισθώματος καταστημάτων από την 1η Ια-
νουαρίου και τον εκατονταπλασιασμό του από την 1η 
Ιουλίου 1947. Ακολούθησε θύελλα διαμαρτυριών από 
όλες τις τοπικές και κλαδικές οργανώσεις. Ήδη από τις 
πρώτες συσκέψεις που οργανώθηκαν μεταξύ της συν-
δικαλιστικής ηγεσίας στην πρωτεύουσα, η πρόταση του 
κλεισίματος των καταστημάτων φάνηκε να κερδίζει 
έδαφος. Η ΓΣΕΒΕ απέστειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρί-

151.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	2	και	

9/11/1946.

152.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	16/11/1946.

49.  Ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης  
και ο έμπορος ατενίζουν το μέλλον  
(Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών  
|1 Ιανουαρίου 1947).
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ας στην κυβέρνηση, ενώ, με πρωτοβουλία της ΟΒΣΑ και 
συμμετοχή όλων των οργανώσεων που συνέστησαν από 
κοινού επιτροπή αγώνος, συγκλήθηκε συνέλευση στις 
27 Δεκεμβρίου 1946 στο θέατρο «Κεντρικόν». Η ανένδο-
τη αποφασιστικότητα που συνένωνε τον επαγγελματο-
βιοτεχνικό κόσμο καταγράφηκε στο εγκριθέν ψήφισμα, 
το οποίο απέρριπτε «πάσαν διάταξιν θίγουσαν είτε αμέ-
σως είτε εμμέσως το ιερόν δικαίωμα της στέγης» και 
απαιτούσε την απόσυρση του νομοσχεδίου.153 Ανάλογες 
συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν και σε άλλα σημεία της 
χώρας. Την επόμενη ημέρα, το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε το νομοσχέδιο και το παρέπεμψε στη Βουλή. 
Το γεγονός ότι η διαδικασία περατώθηκε χωρίς να συζη-
τηθεί το νομοσχέδιο, καθώς και ότι η έναρξη της ισχύος 
του νέου ενοικιοστασίου ήταν άμεση, προκάλεσε πρω-
τοφανή αναβρασμό στις μικροαστικές τάξεις.

Έκτακτη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΓΣΕΒΕ ενέκρινε τον αγώνα των τοπικών οργανώσεων 
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, και αποφάσισε 
«όπως εν η περιπτώσει η Κυβέρνησις δεν αποδώση το 
δίκαιον εις την επαγγελματοβιοτεχνικήν τάξιν, κηρύ-
ξη ταύτην εν διωγμώ».154 Επίσης απηύθυνε τηλεγρα-
φικό κάλεσμα στις επαρχιακές ενώσεις να ενισχύσουν 
την προσπάθεια των ομοσπονδιών των μεγάλων πόλε-
ων. Τελικά, στις 31 Δεκεμβρίου 1946 ψηφίστηκε το ΝΔ 
200/1946 «Περί ενοικιοστασίου». Άμεσα, η επιτροπή 
αγώνος, μιλώντας εξ ονόματος 400.000 επαγγελματοβι-
οτεχνών, κάλεσε τις οργανώσεις σε «σκληρόν απεργια-
κόν αγώνα». Παράλληλα διευκρίνιζε: «Ο αγών τον οποί-
ον ανελάβομεν είναι αγών ιερός κοινωνικός και εθνικός, 
δεν είναι ταξικός αλλά αγών με ευρύτατον κοινωνικόν 
περιεχόμενον αρρήκτως συνδεδεμένος με το ψωμί όλων 
των εργαζομένων τάξεων και με αυτήν ταύτην την ανα-
συγκρότησιν της Χώρας μας». Ήταν υποχρέωση όλων 
των εργαζομένων να ενισχύσουν τον αγώνα των ενοικι-
αστών επαγγελματιών.155

Η 24ωρη επαγγελματοβιοτεχνική απεργία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1947 και είχε τη στήριξη 
εργατικών συνδικάτων, εμπορικών συλλόγων και ενώ-
σεων ελευθέριων επαγγελμάτων. Η κεντρική απεργια-
κή επιτροπή είχε φροντίσει να ορίσει υποεπιτροπές σε 
συνοικίες, ενώ διανεμήθηκαν χιλιάδες προκηρύξεις και 
αφίσες που καλούσαν σε απεργία. Την ημέρα της απερ-
γίας, όπως σημείωσε ο Τύπος, παρατηρήθηκε «[τ]ελεία 
νέκρωσις εις τας Αθήνας, τον Πειραιά, τας συνοικίας και 
τα προάστεια […] με το κλείσιμον των καταστημάτων 
[…]. Η κηρυχθείσα απεργία εσημείωσεν απόλυτον επι-
τυχίαν, άπαντα δε τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά 
εμφανίζοντα έρημον την όψιν εις τας οδούς». Η καθο-
λική συμμετοχή «εσυνοδεύετο με τον απέραντον ενθου-
σιασμόν των επαγγελματιών και βιοτεχνών, οι οποίοι 
ήσαν αποφασισμένοι να περιφρουρήσουν με όλα τα 
μέσα το ιερόν της στέγης των δικαίωμα».156 Παρόμοια 
επιτυχία σημείωσε η απεργία στη Θεσσαλονίκη και σε 
άλλες επαρχιακές πόλεις, ούτως ώστε η κινητοποίηση 
να καταγραφεί στην κοινή συνείδηση ως σημαντικότε-
ρος σταθμός από ό,τι η απεργία του 1927. Οργανώθηκαν 
τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας: στον κινη-
ματογράφο «Τιτάνια» στην Αθήνα, στην αίθουσα του Πει-

153.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	1/1/1947·	

Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

30/12/1946.

154.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	1/1/1947.

155.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	11/1/1947.

156.		Ακρόπολις	4/1/1947·	Ο Βιοτέχνης	6/1/1947.
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ραϊκού Συνδέσμου στον Πειραιά, και στον Λευκό Πύργο 
στη Θεσσαλονίκη. Τα τρία ψηφίσματα δια πίστωναν, σχε-
δόν με πανομοιότυπες διατυπώσεις, την κυβερνητική 
μονομέρεια και μεροληψία προς όφελος των ιδιοκτητών 
έναντι των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Εν 
κατακλείδι, οι συγκεντρώσεις αποδοκίμασαν «απολύ-
τως πάσαν διάταξιν θίγουσαν είτε αμέσως είτε εμμέσως 
το ιερόν δικαίωμα της επαγγελματικής στέγης», απέρρι-
πταν ρητά το νέο ενοικιοστάσιο και απηύθυναν έκκληση 
στην κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή του.157 Το 
ψήφισμα των συγκεντρώσεων συμπληρώθηκε από ένα 
υπόμνημα το οποίο η ΓΣΕΒΕ απέστειλε μερικές εβδομά-
δες αργότερα στην κυβέρνηση ασκώντας εμπεριστατω-
μένη κριτική στις διατάξεις του ΝΔ 200/1946.

Παρότι οι αρμόδιοι υποσχέθηκαν να τροποποιήσουν 
το νομοθετικό διάταγμα και οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις συνέχισαν να ασκούν πίεση προς αυτή την κα-
τεύθυνση, κατά τους επόμενους μήνες δεν σημειώθηκε 
ουσιαστική πρόοδος. Στα μέσα της άνοιξης του 1947, 
η ΓΣΕΒΕ και οι ισχυρές ομοσπονδίες κατήγγειλαν την 
παρελκυστική τακτική της κυβέρνησης και προετοιμά-
στηκαν για νέες κινητοποιήσεις –και «αγώνα πεζοδρο-
μίου»158 αν χρειαζόταν. Η ΟΕΒΑ, η ΟΒΣΑ και η ΟΕΘ 
οργάνωσαν μεγάλες συγκεντρώσεις στις αρχές Μαΐου. 
Το τροποποιημένο σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση 
δεν είχε ουσιαστικές διαφορές από το ισχύον ΝΔ, διατη-
ρούσε δε διατάξεις, όπως την άρση του ενοικιοστασίου 
για όσους είχαν υποπέσει σε αγορανομικές παραβάσεις, 
που θεωρούνταν απαράδεκτες από τον επαγγελματοβι-
οτεχνικό κόσμο. Η ΓΣΕΒΕ διατύπωσε τις διαφωνίες της 
και έδωσε το ελεύθερο στις δευτεροβάθμιες οργανώ-
σεις να δράσουν. Καθώς οι φωνές διαμαρτυρίας πολ-
λαπλασιάζονταν, 24ωρες απεργίες εξαγγέλθηκαν για το 
φθινόπωρο. Μπροστά στις αντιδράσεις, η κυβέρνηση 
εξαναγκάστηκε σε μερικές διορθωτικές ενέργειες. Το 
νέο ενοικιοστάσιο που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 
1947 προέβλεπε την παράταση των μισθωμάτων μέχρι 
τις 30 Σεπτεμβρίου 1949, χρησιμοποιώντας ως βάση για 
τον υπολογισμό τους τα ισχύοντα το 1940, και, μολονότι 
δεν περιείχε την αμφιλεγόμενη διάταξη περί αγορανομι-
κών παραβάσεων, παρείχε το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη 
της αναπροσαρμογής του ύψους του ενοικίου σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις, όταν η επιχείρηση είχε αποδε-
δειγμένα υψηλή κερδοφορία. Οι επαγγελματοβιοτέχνες 
συνδικαλιστές δεν θεώρησαν τον διακανονισμό απόλυ-
τα ικανοποιητικό, αποδέχθηκαν όμως ότι η νέα πρόταση 
ήταν σαφώς αρτιότερη.

Ενόσω διαρκούσε ο αγώνας για την επαγγελματική 
στέγη, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έρχονταν αντιμέ-
τωποι και με άλλα προβλήματα. Η φορολογική πολιτι-
κή –κυρίως όπως αυτή καθοριζόταν από το ΝΔ 53/1946 
«Περί φορολογίας επιτηδεύματος»– απέβαινε αδιέξοδη 
για τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες, αφού ο υπο-
λογισμός της φορολογικής επιβάρυνσης δεν γινόταν 
βάσει λογικής κλίμακας και δεν στηριζόταν αποκλει-
στικά και μόνο επί των πραγματοποιούμενων κερδών. 
Άλλη μία ανοικτή πληγή ήταν το αγορανομικό. Ειδικά 
οι μαγαζάτορες του κλάδου τροφίμων βρίσκονταν στο 
στόχαστρο των διώξεων.

Επιπρόσθετη σύγχυση προκαλούσαν μεμονωμένες 
διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα που αφορούσαν 
τον τρόπο έκδοσης τιμολογίων και εξοφλημένων απο-

157.		Ο Βιοτέχνης	6/1/1947·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών	11/1/1947.

158.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	10/5/1947.

δείξεων. Η αποσπασματική οικονομική πολιτική της 
περιόδου, αντανάκλαση της εξάρτησης της εγχώριας 
οικονομίας από την εισροή συμμαχικής βοήθειας, δη-
μιουργούσε έναν κυκεώνα οξύτατων και πολυεπίπεδων 
κοινωνικών συγκρούσεων (λ.χ. αντιπαράθεση εργαζο-
μένων και εργοδοτών σχετικά με τις ασφαλιστικές ει-
σφορές, μικρού και μεγάλου κεφαλαίου με επίδικο την 
πολιτική επί των πιστώσεων και των εισαγωγών, κατα-
στημάτων και πλανόδιου εμπορίου γύρω από την κα-
τηγορία του αθέμιτου ανταγωνισμού, επαγγελματοβιο-
τεχνικών και γεωργικών παραγωγικών συνεταιρισμών 
για το δικαίωμα παροχής ορισμένων προϊόντων στους 
καταναλωτές).

Στο πλαίσιο της εμφύλιας σύγκρουσης, οι προγραμ-
ματικές κατευθύνσεις του επαγγελματοβιοτεχνικού συν-
δικαλισμού έγιναν αντικείμενο πολιτικών διαφωνιών −αν 
και θα ήταν μάλλον παρακινδυνευμένο να μιλήσουμε 
για παγιωμένες παραταξιακές ταυτότητες. Είναι γεγονός 
όμως ότι στο διάστημα 1945-1947, στους κόλπους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων παρατηρείται ένας πρω-
τοφανής μέχρι τότε πλουραλισμός τάσεων που εξέφρα-
ζαν, κατά κανόνα, συνεκτικά πλέγματα ιδεών και προτά-
σεων και όχι απλώς προσωπικές στρατηγικές. Η επιρροή 
των δυνάμεων που αναδείχθηκαν στους κόλπους της 
Αντίστασης απλωνόταν σε πολλές συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις. Στα δύστηνα χρόνια της εμφύλιας μισαλλοδο-
ξίας, η πολιτική βία και η κρατική καταστολή εμφιλοχώ-
ρησαν επανειλημμένα στις συνδικαλιστικές διαδικασίες. 
Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια σημειώθηκαν δεκάδες 
επεισόδια ξυλοδαρμών και εκφοβισμού συνδικαλιστών, 
ενώ διακεκριμένοι συνδικαλιστές έπεσαν θύματα της 
εμφύλιας βίας. Το πιο θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε 
τον Αύγουστο του 1946, όταν δολοφονήθηκε ο Θεμιστο-

50.  Ρεπορτάζ για την επαγγελματική απεργία  
(Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά  
10 Ιανουαρίου 1947).
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κλής Πετράκης, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της ΓΣΕΒΕ, καθώς και Γενικός Γραμματέας της ΟΒΣ 
Μαγνησίας και της Πανθεσσαλικής Συνομοσπονδίας.159 
Την ίδια περίπου περίοδο πλήθυναν οι διοικητικές πιέ-
σεις και οι περιορισμοί στην ομαλή λειτουργία των πρω-
τοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στοιχεία 
που αποτελούσαν προανάκρουσμα για τις διώξεις και 
τις φυλακίσεις συνδικαλιστών που ακολούθησαν.

Στο μεταξύ, η επεξεργασία σχεδίου νόμου «Περί 
τηρήσεων βιβλίων υπό των επιτηδευματιών» από το 
Υπουργείο Οικονομικών έγινε αντιληπτή ως νέο αντι-
επαγγελματικό διάβημα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώ-
το άρθρο του προέβλεπε ότι: «Παν φυσικόν ή νομικόν 
πρόσωπον ημεδαπόν ή αλλοδαπόν το οποίον ασκεί 
κατά την 1ην Σεπτεμβρίου 1947 και εφεξής θα ασκήση 
εντός της επικρατείας εμπόριον, βιομηχανίαν ή βιοπο-
ριστικόν επάγγελμα υποχρεούται όπως καταρτίζει και 
διατηρεί τα εξής βιβλία και λοιπά στοιχεία εις τα οποία 
θα καταχωρή απάσας τας πράξεις τας αφορώσας την 
άσκησιν του επαγγέλματός του». Σε περίπτωση μη συμ-
μόρφωσης προβλέπονταν αυστηρές κυρώσεις (κλείσιμο 
καταστημάτων, αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλμα-
τος).160 Προτού κυρωθεί ο νέος νόμος, η ΟΕΒΑ και άλλες 
οργανώσεις, καθώς και τα επαγγελματικά και βιοτεχνικά 
Επιμελητήρια, ζήτησαν την εξαίρεση των επαγγελματο-
βιοτεχνών, ή τουλάχιστον, την παροχή διευκολύνσεων. 
Εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι διά της τήρησης λογιστι-
κών βιβλίων η κυβέρνηση επεδίωκε να αυξήσει εμμέσως 

159.		Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

19/8,	30/8	και	30/9/1946·	Νέα Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων	3/1986.

160.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	16/8/1947.

τον φόρο επιτηδεύματος. Η διοικητική επιτροπή της 
ΓΣΕΒΕ υπέβαλε μακροσκελές υπόμνημα στον Υπουργό 
Οικονομικών, διαμαρτυρόμενη αφενός ότι οι πολλαπλές 
φορολογικές επιβαρύνσεις, άμεσες κι έμμεσες, επιβά-
ρυναν κυρίως τις χειμαζόμενες μικροαστικές τάξεις, 
αφετέρου τεκμηριώνοντας τη θέση ότι ήταν άκαιρη και 
αδύνατη η τήρηση λογιστικών βιβλίων υπό το τότε ισχύ-
ον καθεστώς φορολογικής ανομοιομορφίας και τις επι-
κρατούσες συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Στη διάρκεια 
του επόμενου ενάμισι έτους, το ζήτημα των εμπορικών 
βιβλίων παρέμεινε κατ’ ουσίαν τελματωμένο. Παρά το 
«βομβαρδισμό» των βουλευτών της Δ΄ Αναθεωρητικής 
Βουλής με εκατοντάδες υπομνήματα διαμαρτυρίας, ο 
σχετικός νόμος επικυρώθηκε τον Μάιο του 1948. Στους 
επαγγελματίες και καταστηματάρχες δινόταν περιθώριο 
μόλις δύο μηνών προκειμένου να συμμορφωθούν.

Όλοι οι επαγγελματοβιοτεχνικοί κλάδοι διαμαρτυρή-
θηκαν έντονα. Οι αντίστοιχες οργανώσεις συγκάλεσαν 
έκτακτες συσκέψεις, όπου μελετήθηκε η πιθανότητα 
προκήρυξης απεργίας ή δρομολόγησης άλλων εναλ-
λακτικών τρόπων διαμαρτυρίας, όπως η άρνηση παρα-
λαβής των λογιστικών βιβλίων ή η παράδοση λευκών 
βιβλιαρίων στις εφορίες. Στις 28 Ιουνίου 1948 έγινε συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία της ΟΕΒΑ πα-
ρουσία περίπου 3.000 ατόμων. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ, 
μάλιστα, τόνισε ότι «ο νόμος περί λογιστικών βιβλίων δεν 
επήγασεν από αντικειμενικήν εκτίμησιν των κρατουσών 
συνθηκών εκ μέρους των αρμοδίων και διά τούτο εί-
ναι άδικος και ανεφάρμοστος». Σύμφωνα με το εγκρι-
θέν ψήφισμα, η επαγγελματοβιοτεχνική τάξη, τεθείσα 
«εν διωγμώ», απηύθυνε ύστατη έκκληση προς τους κυ-
βερνώντες να αναστείλουν την εφαρμογή της τήρησης 
λογιστικών βιβλίων· σε περίπτωση άρνησης, είχε δοθεί 

51.  Διοίκηση ΓΣΕΒΕ  
(Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 22 Νοεμβρίου 1947).
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εντολή στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Αθηνών να προ-
βεί στη «λήψιν καθολικών μέτρων αμύνης της τάξεως 
φθάνουσα εν υστάτη ανάγκη και εις την κήρυξιν γενικής 
απεργίας». Σε άλλα μέρη της χώρας έγιναν συγκεντρώ-
σεις και κλείσιμο των καταστημάτων, όπως στην Πάτρα 
και την Ερμούπολη.161 Η κυβέρνηση υπαναχώρησε σχε-
τικά, παρέχοντας διαδοχικές ολιγόμηνες παρατάσεις και 
προσωρινές αναστολές για ορισμένες επαγγελματικές 
κατηγορίες, όμως στα τέλη του έτους εκδηλώθηκε ξανά 
η βούλησή της να προχωρήσει στην άμεση ενεργοποίη-
ση του μέτρου. Εκπρόσωποι των επαγγελματικών ομο-
σπονδιών Αθηνών, Πειραιώς και Νικαίας αποφάσισαν 
«όπως μετά την εξάντλησιν όλων των άλλων μέσων με-
τέλθουν και το έσχατον μέσον αμύνης διά της καθόδου 
εις απεργίαν προκειμένου να επιτύχουν την αναστολήν 
του Νόμου», και αιτήθηκαν από τη Γενική Συνομοσπον-
δία «όπως υιοθετούσαν την απόφασιν ταύτην την μετα-
φέρη εις τας επαρχιακάς οργανώσεις προς συντονισμόν 
του αγώνος εις Πανελλήνιον κλίμακα».162 Η διοίκηση 
της ΓΣΕΒΕ αποδέχθηκε το αίτημα και, από κοινού με 
τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, συγκρότησε Κεντρική 
Επιτροπή Αγώνος Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
με επικεφαλής τον Ι. Μπερνίτσα. Η έναρξη της απεργί-
ας ορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου 1949 όσον αφορά την 
πρωτεύουσα, ημερομηνία την οποία επέλεξαν και οι πε-
ρισσότερες περιφερειακές ομοσπονδίες για να προχω-
ρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις. Σαφής στόχος της 
απεργίας ήταν η εξαίρεση των επαγγελματοβιοτεχνών 
από τους ΑΝ 578 «Περί τηρήσεως λογιστικών βιβλίων» 
και ΑΝ 810 «Περί τιμολογίων».

Η απεργία σημείωσε αρκετή επιτυχία στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, καθολική δε στον Πειραιά, μολονότι το 
εγχείρημα συνάντησε πολλές δυσκολίες. Είχε να αντιμε-

161.		Ελευθερία	29/6/1948·	Επαγγελματικά Βιοτεχνικά 

Εμπορικά Χρονικά	30/6/1948.

162.		Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

3/1/1949.

τωπίσει την αμφιθυμία του εμπορικού και του αυτοκι-
νητιστικού κόσμου, διάφορες υποβολιμαίες διασπαστι-
κές κινήσεις της τελευταίας στιγμής και, το κυριότερο, 
τη σπασμωδική αντίδραση του κράτους. Η κυβέρνηση 
απαγόρευσε την απεργία επικαλούμενη τον νόμο «Περί 
καταστάσεως πολιορκίας» και τις εμφυλιο πολεμικές 
συνθήκες, ενώ ο στρατιωτικός διοικητής Αθηνών απεί-
λησε ότι οι απεργοί επαγγελματοβιοτέχνες θα παραπέ-
μπονταν με απευθείας κλήση στο Έκτακτο Στρατοδικείο. 
Από το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, αστυνομικά κλιμά-
κια υποχρέωναν τους καταστηματάρχες να ανοίξουν 
τα μαγαζιά τους. Συγχρόνως, έγιναν αθρόες συλλήψεις 
απεργών: υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100 άτομα 
συνελήφθησαν σε Αθήνα και Πειραιά (συμπεριλαμβα-
νομένων και των μελών της Κεντρικής Απεργιακής Επι-
τροπής που κρατήθηκαν για μερικές ώρες) και 30 στη 
Θεσσαλονίκη.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, Κωνσταντίνος 
Τσαλδάρης, εξαναγκάστηκε να επανεξετάσει τα επίδικα 
ζητήματα. Οι οργανωτές θεώρησαν ότι «η αρξαμένη διά 
του κλεισίματος των καταστημάτων και εργαστηρίων 
[…] έμπρακτος διαμαρτυρία επέτυχεν» και ανέστειλαν 
την απεργία, επιφυλασσόμενοι να την συνεχίσουν «εις 
περίπτωσιν μη ικανοποιήσεως των αιτημάτων μας, κατά 
τας δικαίας, ορθάς και λογικάς απόψεις μας».163 Το πρό-
βλημα, εντούτοις, δεν επιλύθηκε σε όλη του την έκταση. 
Η θέσπιση νέας φορολόγησης καθαράς προσόδου και 
κύκλου εργασιών, όπως επίσης το ζήτημα της λεγόμε-
νης «φορολογίας ευπόρων», δημιούργησαν ένα πλέγμα 
αλληλοσυγκρουομένων νομοθετημάτων που επεξέτει-
ναν τη σύγχυση στους κόλπους των επαγγελματιών. 
Συγχρόνως, πολλαπλασιάστηκαν οι αστυνομικές διώξεις 
και η επιβολή προστίμων εξαιτίας των λογιστικών βιβλί-
ων. Η Συνομοσπονδία υιοθέτησε στάση αναμονής –για 

163.		Το Βήμα	11/1/1949·	Ο Βιοτέχνης	15/1/1949·	

Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

17/1/1949.

52.  Αντιπρόσωποι επαρχιακών οργανώσεων στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕ, 1949  
(Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά).
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53.  Ιωάννης Μπερνίτσας (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

«παθητικήν άμυναν» μίλησε ο Π. Σταματόπουλος−,164	

αναμένοντας την αποσαφήνιση της κατάστασης. Στα-
θερή θέση, πάντως, των συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων, όπως εκείνη αποτυπώθηκε σε σχετικό ψήφισμα τον 
Ιούνιο του 1949, ήταν ότι «η τάξις των επαγγελματιών- 
βιοτεχνών αντιτίθεται κατά πάσης μελετωμένης νέας 
φορολογίας».165

Στις 23-24 Οκτωβρίου 1949 διεξήχθη η τακτική Γενι-
κή Συνέλευση της ΓΣΕΒΕ παρουσία περίπου 140 αντι-
προσώπων από όλη τη χώρα. Κατά τη λογοδοσία των 
πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης, αλλά και στη 
διάρκεια της συζήτησης της ημερήσιας διά ταξης, εκδη-
λώθηκαν βαθιές διαφωνίες που διαίρεσαν τις ηγετικές 
συνδικαλιστικές μερίδες. Έπειτα από ψηφοφορία, εξε-
λέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος αναδείχθηκε 
ο Ιωάννης Μπερνίτσας, γαλακτοπώλης, βουλευτής του 
Κόμματος Εθνικών Φιλελευθέρων, Πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και τέως Πρόεδρος 
της ΟΕΒΑ. Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο Παναγιώτης 
Παπουλάκος (ΟΕΒ Καλαμάτας) και Αντιπρόεδροι οι Ν. 
Ασκεπίδης (ΟΕΒ Θεσσαλονίκης) και Σπ. Ματαράγκας 
(ΟΕΒ Πατρών).166 «Βάσις των κατευθύνσεών μας», ανέ-
φερε ο νέος Πρόεδρος, «θα είναι η αναδιοργάνωσις και 
η δυναμική επιδίωξις επιλύσεως των εκκρεμών εισέτι 
ζητημάτων και η καθολική αφύπνισις της τάξεως προς 
συμμετοχήν εις όλας τας αναγκαίας κοινωνικάς εξελί-
ξεις».167 Με την πρώτη της δημόσια προκήρυξη, η και-
νούργια διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας έσπευσε 
να καυτηριάσει «την εξοντωτικήν προσπάθειαν προς 
διάλυσιν της μεσαίας τάξεως». «Η αχαρακτήριστος 

164.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(28/2/1949).

165.		Το Βήμα	30/6/1949.

166.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕ	(26/10/1949)·	Ο Βιοτέχνης	30/10/1949.

167.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(28/10/1949).

κρατική ανικανότης και η 
απερίγραπτος έλλειψις κοι-
νωνικού πνεύματος», παρα-
τηρούσε τον Νοέμβριο του 
1949, «ευρίσκουν πάντοτε 
και κατά κανόνα ως πρό-
χειρα θύματα και σύρονται 
ως πρόβατα επί σφαγήν διά 
να πληρώσουν εκάστοτε τα 
χαίνοντα κενά οι επαγγελ-
ματοβιοτέχναι». Η ανακοί-
νωσή της τελείωνε με μια 
έκκληση για «φορολογικήν δικαιοσύνην» και άρση των 
γραφειοκρατικών προσκομμάτων.168

Ήταν το πρώτο δείγμα γραφής της νέας διοίκησης, 
η οποία θα εξελισσόταν στη μακροβιότερη στην ιστο-
ρία του τριτοβάθμιου επαγγελματοβιοτεχνικού συνδι-
καλισμού. Ήταν συγχρόνως η απαρχή μιας εξαιρετικά 
αντιφατικής περιόδου. Από τη μια χαρακτηρίστηκε από 
ορισμένες εκλάμψεις διεκδικητικής σφοδρότητας, ενώ, 
από την άλλη, η Γενική Συνομοσπονδία απέκτησε στα-
θερές προσβάσεις στη μετεμφυλιακή κεντρική εξου-
σία, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Το μοντέλο διοίκησης 
του Μπερνίτσα υπήρξε συγκεντρωτικό και στηρίχθηκε 
υπερβολικά στις «εν λευκώ» εξουσιοδοτήσεις που λάμ-
βανε ο Πρόεδρος από τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. 
Με όπλο την προβλεπόμενη συνδρομή του Ν. 196/1946, 
η ΓΣΕΒΕ εδραιώθηκε ως ο κυρίαρχος συνδικαλιστικός 
οργανισμός των μικρομεσαίων στρωμάτων, συγχρόνως 
όμως διαμορφώθηκε ένας αντιπολιτευτικός πόλος από 
την ΑΣΒΕ και αρκετές ανεξάρτητες ενώσεις.

168.		Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

7/11/1949.

ΑΠΌ ΤΌ 1949 ΞΈΚΙΝΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΓΣΈΒΈ ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ 
ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΠΈΡΙΌΔΌΣ ΜΈ 
ΈΚΛΑΜΨΈΙΣ ΔΙΈΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΣΦΡΌΔΡΌΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΣΎΓΚΛΙΣΈΙΣ ΜΈ ΤΗ ΜΈΤΈΜ-
ΦΎΛΙΑΚΗ ΚΈΝΤΡΙΚΗ ΈΞΌΎΣΙΑ.
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«Μέγα λοιπόν αίτημα καθορίζομεν ως 
σκοπόν του 1950, την πολιτικήν συνει-
δητοποίησην της τάξεως, την συνδικα-
λιστικήν της ανασυγκρότησιν και την 
αυτόνομον και αυτοτελή εκπροσώπη-
σίν της εις το νέον κοινοβούλιον, από 
ιδικούς της ανθρώπους προερχομέ-
νους και ζώντας εντός αυτής, κατό-
χους των προβλημάτων και της αγω-
νίας της και δυναμένους ως εκ τούτου 
να θέσουν προ του πανελληνίου τα δί-
καιά της, εις το πλαίσιον πάντοτε του 
καθολικού συμφέροντος του Έθνους». 
Με τα λόγια αυτά, όπως αποτυπώ-
νονται στο πρώτο φύλλο του 1950 
της εφημερίδας Μέλλον Επαγγελματι-
ών-Βιοτεχνών, ο Ιωάννης Μπερνίτσας 
προέβαλε ως πρωταρχικό στόχο την 
ανασυγκρότηση της τάξης των επαγ-
γελματοβιοτεχνών μέσω της αυτόνο-
μης πολιτικής τους εκπροσώπησης.169

169.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	1/1/1950.

Στην αυγή της δεκαετίας του ́ 50 η Ελλάδα μετρούσε τις 
απώλειες σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό, από τον καταστροφικό πόλεμο και την οδυνη-
ρή εμπειρία του Εμφυλίου. Τα χρόνια που ακολούθησαν 
ήταν επόμενο να χαρακτηριστούν από σημαντική ανά-
καμψη. Σημειώθηκε το πέρασμα από μία διευθυνόμενη 
σε σημαντικό βαθμό οικονομία προς μία μεικτή μεν οι-
κονομία, αλλά με ολοένα περισσότερο τάσεις απελευθέ-
ρωσης, οι οποίες ενδυναμώθηκαν μετά το 1952. Ώθηση 
προς αυτό έδωσε η εκπληκτική επέκταση του δευτερο-
γενούς (αλλά και του τριτογενούς) τομέα, η μετάβαση 
από μικρής κλίμακας χειροτεχνική και βιοτεχνική παρα-
γωγή προς οργανωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
η εξάπλωση της εσωτερικής αγοράς και η άνοδος της 
κατανάλωσης, η σημαντική αύξηση της ροής επενδύσε-
ων αλλά και άδηλων πόρων (μετανάστευση). Ο ετήσιος 
ρυθμός μεγέθυνσης του ελληνικού ΑΕΠ μεταξύ 1950-
1961 κινήθηκε στο 5,5%, ένας από τους μεγαλύτερους 
παγκοσμίως.170

Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, που, σε κάθε περί-
πτωση, είναι βασικός δείκτης της δημοκρατίας και των 
ελευθεριών που απολαύουν οι πολίτες μιας χώρας, δεν 
έμειναν, φυσικά, ανεπηρέαστες από το πολιτικό κλίμα 
της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου, που διατήρησε την 
Ελλάδα σε ένα ιδιότυπο ανώμαλο καθεστώς, ταλαντευ-
όμενη ανάμεσα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και 
το καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Τόσο το εργατικό κί-
νημα, όσο και το συνδικαλιστικό κίνημα των Επαγγελ-
ματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων υπέστησαν συνεχείς 
κυβερνητικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα τα κριτήρια 
της συνδικαλιστικής δράσης και της εσωτερικής συνδι-
καλιστικής δημοκρατίας να υποστούν αλλοιώσεις που 
αντανακλούσαν τους συσχετισμούς της πολιτικής εξου-
σίας. Στις κορυφές των οργανώσεων υπήρχε μια φαινο-
μενική σταθερότητα διοίκησης και διαδικασιών, η οποία 
πάντως ήταν αλληλένδετη με τον αποκλεισμό αρκετών 
στελεχών από τη συνδικαλιστική δράση με καθαρά πο-
λιτικά κριτήρια. 

Στις 4 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Καλα-
μάτα η πρώτη μεγάλη διάσκεψη των επαγγελματοβιο-
τεχνών της χώρας για τη νέα δεκαετία. Στη διάσκεψη 
αυτή συζητήθηκαν όλα τα επίκαιρα ζητήματα, όπως η 
φορολογική ανισότητα μεταξύ επαγγελματοβιοτεχνών 
και μεγάλου κεφαλαίου, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, 

170.		Καζάκος,	Π.,	Ανάμεσα σε κράτος και αγορά.  

Οικονομία και οικονομική πολιτική στη μετα-

πολεμική Ελλάδα, 1944-2000,	Αθήνα,	Πατάκης,	

2001,	σ.	185.

Η πρώτη μεταπολεμική  
περίοδος
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54.  Σιδηρουργείο (Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη).

η αγορανομική πολιτική, το ενοικιοστάσιο και τα επι-
κουρικά ταμεία. Τα θέματα αυτά απασχόλησαν τόσο την 
ηγεσία της ΓΣΕΒΕ, όσο και τις πρωτοβάθμιες και δευτε-
ροβάθμιες οργανώσεις, οι οποίες δεν είχαν πάντοτε κοι-
νή γραμμή πλεύσης με την πρώτη. Ανάλογες διασκέψεις 
έλαβαν χώρα και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, όπως στη 
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, τη Λαμία και τα 
Ιωάννινα, τους πρώτους δύο μήνες του 1950. Ιδιαίτερη 
μέριμνα επίσης υπήρξε για την αναδιοργάνωση των 
τοπικών ομοσπονδιών και ενώσεων.171 Αποφασίστηκε, 
μάλιστα, η κήρυξη απεργίας για τη 18η Ιανουαρίου, με 
απώτερο στόχο την ικανοποίηση όλων των εκκρεμών 

171.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(7/12/1949).

υποθέσεων της επαγγελματοβιοτεχνικής τάξης, η οποία, 
ωστόσο, ανεστάλη, καθώς δόθηκαν αντίστοιχα υποσχέ-
σεις από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Θεοτόκη και πί-
στωση χρόνου από την πλευρά της Συνομοσπονδίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβερνητική αστάθεια επιτά-
χυνε την προκήρυξη εκλογών, γεγονός που είχε αντί-
κτυπο στον επαγγελματοβιοτεχνικό χώρο, καθώς κρί-
θηκε απαραίτητη η «πολιτική συνειδητοποίηση» και η 
«αυτονόμηση» της τάξης. Τελικά, το Κόμμα Εργαζομέ-
νων Ελλάδος (ΚΕΛ) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 8 
Ιανουαρίου 1950, στο πλαίσιο της πρώτης από μια σειρά 
προγραμματισμένων περιφερειακών διασκέψεων συνδι-
καλιστικών στελεχών. Αν και, αρχικά, το νέο κόμμα θα 
αναλάμβανε την εκπροσώπηση των παραδοσιακών μι-
κροαστικών στρωμάτων, ήταν διατεθειμένο να εκπρο-
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σωπήσει και τις άλλες «παραγωγικές τάξεις». Όπως χα-
ρακτηριστικά τόνιζε ο Ι. Μπερνίτσας, «διά να αναπνεύσει 
ο εργαζόμενος κόσμος, αι τρεις δηλαδή τάξεις, οι αγρό-
ται, οι εργάται και οι επαγγελματοβιοτέχναι, πρέπει να 
προχωρήσουν αδελφωμένοι χέρι χέρι μαζί».172 Σύμφωνα 
με τις εξαγγελίες, το νέο πολιτικό κόμμα θα μεριμνούσε 
πρωτίστως για την προστασία αυτών των τάξεων, υπο-
σχόμενο φορολογική δικαιοσύνη, ίση μεταχείριση των 
πολιτών και εξυγίανση του πολιτικού βίου της χώρας. 
Σαφής ήταν η αποδοκιμασία του παλαιοκομματισμού 
και του εκφυλισμού του κομματικού συστήματος. Ο Ι. 
Μπερνίτσας ανακηρύχθηκε Πρόεδρος του κόμματος, 
το οποίο γρήγορα κατάρτισε συνδυασμούς σε όλη την 
επικράτεια. Ωστόσο, εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις 
για την αποτελεσματικότητα αυτής της πρωτοβουλίας. 
Τόσο η ΟΒΣΑ όσο και η ΑΣΒΕ, αλλά και διάφορες πε-
ριφερειακές οργανώσεις, θεώρησαν πως η ίδρυση ενός 
κομματικού μηχανισμού από την ηγεσία της ΓΣΕΒΕ δεν 
αποσκοπούσε στην επίλυση των αιτημάτων των επαγ-

172.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	8/1/1950.

γελματοβιοτεχνών, αλλά ουσιαστικά ικανοποιούσε προ-
σωπικές φιλοδοξίες ανώτερων στελεχών να εισέλθουν 
στον πολιτικό βίο της χώρας εκμεταλλευόμενοι τις συν-
δικαλιστικές τους περγαμηνές. Οι διαφωνούντες προέ-
κριναν τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους στα ψηφο-
δέλτια των ήδη υπαρχόντων πολιτικών κομμάτων.173

Την περίοδο που μεσολάβησε μέχρι τη διεξαγωγή 
των εκλογών ακολούθησαν συγκεντρώσεις στις με-
γάλες πόλεις όλης της χώρας και συμβολικό κλείσιμο 
των καταστημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μη 
έχοντας τα χρονικά περιθώρια να αποκτήσει σωστή 
κομματική οργάνωση, και καθώς το σύνολο των επαγ-
γελματοβιοτεχνών δεν στήριξε τη −σπασμωδική ομο-
λογουμένως− κίνηση της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕ, το ΚΕΛ 
περιορίστηκε σε χαμηλά ποσοστά. Συγκέντρωσε γύρω 
στις 30.000 ψήφους και ποσοστό της τάξης του 1,8%. 
Η πιο φιλόδοξη προσπάθεια δημιουργίας ενός ταξικού 
κόμματος ζήμιωσε ουσιαστικά τον επαγγελματοβιοτε-
χνικό συνδικαλισμό, παρά τις αντίθετες αρχικές εξαγ-

173.		Το Βήμα	26/1/1950·	Επαγγελματικά Βιοτεχνικά 

Εμπορικά Χρονικά	1/2/1950.

55.  Πρατήριο βενζίνης (Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη).
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γελίες. Ήταν το κύκνειο άσμα για τον «πειρασμό» της 
ανάμιξης στην πολιτική, που, όπως είδαμε, αποτελούσε 
μόνιμη επιδίωξη στα πρώτα τριάντα χρόνια της ιστορίας 
του. Αν και κατά καιρούς, έως προ ολίγων δεκαετιών, 
επανερχόταν η φιλολογία περί κομματικής χειραφέτη-
σης των επαγγελματιών και βιοτεχνών, το ζήτημα δεν 
ξανασυζητήθηκε ποτέ σοβαρά. Η Γενική Συνομοσπονδία 
και οι οργανώσεις επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στον 
συνδικαλισμό ως μέσο προώθησης των ταξικών αιτη-
μάτων.

Το εκλογικό αποτέλεσμα εγκαινίασε μια βραχεία πε-
ρίοδο εναλλαγής κεντρώων κυβερνήσεων, η οποία ταυ-
τίστηκε με τη διαιώνιση της πολιτικής αναταραχής και 
τη διόγκωση της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η οικονο-
μική πολιτική των κυβερνήσεων της διετίας 1950-1952, 
εξαρτημένη ουσιαστικά από τις κομματικές συμμαχί-
ες, δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες των μεσαίων και 
των κατώτερων οικονομικά στρωμάτων της ελληνικής 
κοινωνίας. Αμέσως μετά τις εκλογές η ΓΣΕΒΕ επανήλ-
θε στις πρωτοβουλίες της αναφορικά με τη φορολογική 
πολιτική, και, συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του ΑΝ 
1411/1950, βάσει του οποίου περιοριζόταν το δικαίωμα 
ένστασης στα «φύλλα κατατάξεως τα οποία αυξάνουν 
την φορολογίαν κατά 10-20 φοράς του καταβαλλομέ-
νου μέχρι σήμερον και με αναδρομικήν ισχύν». Στο ίδιο 
πλαίσιο εντάσσονταν και οι συνεχείς επαφές της ηγε-
σίας με την κυβέρνηση και η αποστολή υπομνημάτων 
προς τα αρμόδια υπουργεία, την άνοιξη του 1950, για 

την επίλυση των «ζωτικών εκκρεμών» ζητημάτων, δηλα-
δή την τροποποίηση του φορολογικού συστήματος, το 
ζήτημα των λογιστικών βιβλίων και των τιμολογίων, τα 
επικουρικά ταμεία και τον φόρο κύκλου εργασιών.174 

Στις 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ογκώδης συγκέ-
ντρωση του εργοδοτικού κόσμου της πρωτεύουσας 
στην αίθουσα «Κεντρικόν» για να εκφράσει την αντίθε-
σή του στα αγορανομικά και φορολογικά μέτρα. Απόρ-
ροια της εκτενούς συζήτησης και των αποφάσεων που 
πάρθηκαν ήταν η 24ωρη πανελλαδική απεργία της 8ης 
Σεπτεμβρίου με καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων. 
Το κυρίαρχο σύνθημα ήταν εύγλωττο: «Όλα κλειστά. Ου-
δείς λιποτάκτης – Ουδείς προδότης». Παρά τις κυβερ-
νητικές προειδοποιήσεις και τις συλλήψεις απεργών, η 
απεργία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Γράφτηκε, μάλιστα, 
ότι η συμμετοχή άγγιξε το 100%.175 Πολλοί επαγγελμα-
τοβιοτέχνες αντιμετώπισαν την περίοδο αυτή διώξεις 
εξαιτίας χρεών προς την εφορία και αναγκάστηκαν να 
κλείσουν τα καταστήματά τους· δεν έλειψαν και τραγικά 
γεγονότα, όπως αυτοκτονίες απελπισμένων οφειλετών. 
Μάλιστα, δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 
1952, συνελήφθη και οδηγήθηκε προσωρινά στη φυλακή 

174.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕ	(19/5/1950).

175.		Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

13/9/1950.

56.  Κάλεσμα σε πανελλαδικό κλείσιμο καταστημάτων  
(Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 27 Ιουλίου 1950).

57.  Ίδρυση Κόμματος Εργαζομένων Ελλάδος 
(Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών  
14 Ιανουαρίου 1950).
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για φορολογικά χρέη μέχρι και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ.176 
Μπροστά στον επικρεμάμενο κίνδυνο περαιτέρω περι-
κοπής των πιστώσεων, η ΓΣΕΒΕ επιχειρηματολογούσε 
ότι η κρατική μέριμνα, η χορήγηση δανείων από το Σχέ-
διο Μάρσαλ και η μετατόπιση των φορολογικών βαρών 
προς άλλες κατευθύνσεις ήταν τα προσφορότερα μέ-
τρα. Το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας ή άλλων 
τρόπων διαμαρτυρίας, όπως η κήρυξη χρεοστασίου, πα-
ρέμεινε ανοιχτό κατά τους επόμενους μήνες.

Στις 11 Νοεμβρίου 1951 ξεκίνησε στην αίθουσα «Παρ-
νασσός» τις εργασίες του το 7ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕ, 
κατά το οποίο επανεξελέγη στη θέση του Προέδρου της 
Συνομοσπονδίας ο Ι. Μπερνίτσας, ενώ τη θέση του Γε-
νικού Γραμματέα κατέλαβε ο Γεώργιος Μακρυγιάννης 
(ΟΕΒ Πειραιώς). Συμμετείχαν εκπρόσωποι των περισ-
σότερων δευτεροβάθμιων οργανώσεων και επαγγελμα-
τοβιοτεχνικών Επιμελητηρίων, καθώς και κυβερνητικοί 
παράγοντες και παρατηρητές της Αμερικανικής Απο-
στολής. Η ανασυγκρότηση της ΓΣΕΒΕ και η οργάνωση 
της τάξης, με την ενδυνάμωση των περιφερειακών ομο-
σπονδιών και των κατώτερων σωματείων, αποτέλεσαν 
βασική μέριμνα του 7ου Συνεδρίου. Με οδηγούς συνθή-
ματα όπως «Ουδείς Επαγγελματίας ή Βιοτέχνης δικαιο-
λογείται να ευρίσκεται μακράν της οικείας οργανώσεώς 
του»177 σκιαγραφήθηκαν τα στάδια και οι προϋποθέσεις 
για την εμπέδωση μιας άρτιας οργανικής διακλάδωσης 

176.		Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 

15/12/1950·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 

3/2/1952.

177.		Αρχείο	ΟΒΣΘ:	Εγκύκλιος	ΓΣΕΒΕ	 

(Εν	Αθήναις,	30/6/1953).

των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις κατώτερες 
βαθμίδες μέχρι τον ανώτατο τριτοβάθμιο οργανισμό. 
Υπ’ αυτό το πνεύμα, συζητήθηκαν οι όροι επανένωσης 
ΓΣΕΒΕ και ΑΣΒΕ, χωρίς όμως να βρεθεί η χρυσή τομή. 
Τα σημαντικότερα από τα υπόλοιπα θέματα που συζη-
τήθηκαν ήταν το ζήτημα του ΤΕΒΕ (ταμειακή ευρωστία, 
εκλογή αιρετής διοίκησης), οι πιστώσεις, η αγορανομική 
πολιτική, η φορολογική δικαιοσύνη, οι ασφαλιστικές ει-
σφορές των εργοδοτών και το ενοικιοστάσιο. Αντίστοι-
χα ψηφίσματα επιδόθηκαν στους αρμόδιους υπουργούς 
και τον Πρόεδρο της κυβέρνησης.178 Αυτό που ανέδειξε 
κυρίως το 7ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας ήταν η δει-
νή οικονομική κατάσταση των επαγγελματοβιοτεχνών 
μετά την καταστροφική πολεμική περίοδο.

Γρήγορα, πάντως, φάνηκε ότι οι Αρχές δεν είχαν πρό-
θεση να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των επαγγελματιών 
και βιοτεχνών. Συνάμα, στο πλαίσιο του κλίματος πολι-
τικής πόλωσης, η ηγεσία της Συνομοσπονδίας και οι δι-
οικήσεις των μεγάλων ομοσπονδιών και Επιμελητηρίων 
αντάλλασσαν αλληλοκατηγορίες για κωλυσιεργία στην 
προώθηση των αιτημάτων και για κοντόφθαλμη σύ-
μπλευση με παραταξιακούς σχηματισμούς. Καθώς πα-
ρέμεναν άλυτα τα ζητήματα που είχαν εντοπιστεί κατά 
τις εργασίες του συνεδρίου, οι επαγγελματίες, οι έμπο-
ροι και οι βιοτέχνες προέβησαν σε νέες κινητοποιήσεις. 
Αρχικά με συγκεντρώσεις και ολιγόωρες απεργίες του 
εμπορικού κόσμου σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη στις 20 
Μαρτίου 1952, κατόπιν δε με μεγάλη πανελλαδική απερ-
γία την 30ή Ιουλίου 1952. Η απεργία στέφθηκε με από-

178.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(6/2/1952).

58.  Συνάντηση διοίκησης ΓΣΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο 1955 (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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λυτη επιτυχία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής 
Επιτροπής Αγώνος, και δεν επηρεάστηκε από τις ποι-
κίλες πιέσεις που ασκήθηκαν. Το ψήφισμα της συγκέ-
ντρωσης που οργανώθηκε διαπίστωνε ότι «η οικονομική 
κατάστασις περιήλθεν εις δεινήν θέσιν, απειλούσαν με 
αφανισμόν την μέσην και μικράν επιχείρησιν», και ζη-
τούσε την άμεση αντιμετώπισή του από την κυβέρνηση 
(σε συνεργασία με αντιπροσώπους των παραγωγικών 
τάξεων).179 Για την οργάνωση της κινητοποίησης, η ηγε-
σία της επαγγελματοβιοτεχνικής τάξης, με επικεφαλής 
τον Ι. Μπερνίτσα, παραπέμφθηκε σε δίκη τρεις μήνες 
αργότερα. Η απόφαση του πλημμελειοδικείου ήταν 
αθωωτική.180

Στις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952, ο Ελληνικός 
Συναγερμός του Αλέξανδρου Παπάγου πέτυχε σαρωτι-
κή νίκη. Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ θεώρησε ότι υπήρχαν 
προϋποθέσεις συνεννόησης με τις νέες Αρχές. Χωρίς 
«ακρότητας», και με δεδηλωμένη την προθυμία τους 
να συμβάλουν στην εθνική ανασυγκρότηση, σημείωνε 
εγκύκλιος της Συνομοσπονδίας, οι μικρομεσαίοι επιχει-
ρηματίες όφειλαν να πείσουν το κράτος «ότι δεν είναι 
Εθνικώς νοητή και Κοινωνικώς ωφέλιμος η συντριβή 
της Επαγγελματοβιοτεχνικής Τάξεως, η οποία συγκρα-
τεί και περιφρουρεί την ευστάθειαν και την ισορροπίαν 
της Κοινωνίας μας».181

Η φιλελεύθερη οικονομική πολιτική την οποία ακο-
λούθησε η νέα κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο 
επικεντρώθηκε στην υποτίμηση της δραχμής κατά 50%, 
τη θεσμοθέτηση ευνοϊκών διατάξεων για τις ξένες επεν-
δύσεις (ΝΔ 2687/1953), τη μείωση των επιτοκίων και τη 
χαλάρωση των ελέγχων στις εισαγωγές. Την ίδια περί-
οδο σημειώθηκε αύξηση της κατανάλωσης και της δη-
μιουργίας δημοσιονομικού πλεονάσματος, διαμορφώ-
νοντας συνθήκες, αν όχι μιας ευημερούσας κοινωνίας 
κατά τα Δυτικά πρότυπα, τουλάχιστον σταθερής ανόδου 
του βιοτικού επιπέδου.

Το φάσμα των ζητημάτων που απασχόλησε τους 
επαγγελματοβιοτέχνες κατά τους πρώτους μήνες του 
1953 περιλάμβανε την επαγγελματική στέγη, την αναδι-
οργάνωση του ΤΕΒΕ και την αύξηση των συντάξεων − 
ζητήματα τα οποία η ηγεσία της ΓΣΕΒΕ προσπάθησε να 
επιλύσει με συνεχή υπομνήματα προς τη νέα κυβέρνη-
ση, αλλά και με κατ’ ιδίαν συνεργασίες με τον νέο Πρω-
θυπουργό. Παρότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις είχαν από 
νωρίς δείξει την αντίθεσή τους σε νέες αυξήσεις των μι-
σθωμάτων, η κυβέρνηση εξήγγειλε τον διπλασιασμό των 
ενοικίων των καταστημάτων από την 1η Μαρτίου 1953. 
Έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες από όλες τις οργανώσεις 
των επαγγελματοβιοτεχνών. Η ΓΣΕΒΕ επεδίωξε τον διά-
λογο και υπέβαλε σχέδιο τροποποιήσεων, επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα αναστολή της ισχύος της απόφασης. Η 
κυβέρνηση −με ανακοίνωση του ίδιου του Παπάγου− 
παρέμενε αμετακίνητη στα ληφθέντα μέτρα, τα οποία 
μάλιστα χαρακτήρισε «μέτρα δικαιοσύνης». Απλώς πα-
ρέπεμψε το θέμα σε ειδική επιτροπή, η οποία θα μερι-
μνούσε και για εκείνους που δεν διέθεταν τα οικονομικά 
μέσα να αντεπεξέλθουν στις αυξήσεις. Η Συνομοσπον-
δία αδρανοποίησε προσωρινά τις κινητοποιήσεις της 

179.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	3/8/1952.

180.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(18/10/1952)·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών 9/11/1952.

181.		Αρχείο	ΟΒΣΘ:	Εγκύκλιος	ΓΣΕΒΕ	«Προς	Απάσας	τας	

Επαγγελματικάς	και	Βιοτεχνικάς	Οργανώσεις	της	

Χώρας»	(Αθήναι,	27/12/1952).

και, στη συνάντηση με το Συντονιστικό Κυβερνητικό 
Συμβούλιο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα προχωρούσε 
επ’ ουδενί σε απεργιακό αγώνα προτού συζητούσε εκ 
νέου το ζήτημα με τον Πρωθυπουργό.182 Ως εκ τούτου, η 
Συνομοσπονδία κατηγορήθηκε κυρίως από οργανώσεις 
της επαρχίας πως υποβάθμιζε τον αγώνα για πολιτικούς 
λόγους. Έντονη ήταν η διαφωνία των οργανώσεων της 
βόρειας Ελλάδας με την «υποτονικότητα» της ΓΣΕΒΕ, 
την οποία απείλησαν με διασπαστικές ενέργειες, όπως 
η επανίδρυση Συνομοσπονδίας Βορείου Ελλάδος, προ-
κειμένου να αναπτυχθεί αυτόνομη δράση κατά της κυ-
βερνητικής πολιτικής. Χάρη στην άμεση αντίδραση της 
ΓΣΕΒΕ και άλλων οργανώσεων, η διάσπαση αποφεύχθη-
κε· δεν συνέβη όμως το ίδιο με την καθιέρωση της αύ-
ξησης των ενοικίων.

Το 8ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας διεξήχθη κατά 
το διάστημα 8-12 Νοεμβρίου 1953, με την παρουσία πε-
ρισσότερων από 400 συνέδρων που εκπροσωπούσαν 
περίπου 200 οργανώσεις. Η έναρξη των εργασιών πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, ενώ 
οι συνεδρίες συνεχίστηκαν στην αίθουσα «Τρικούπης». 
Τα πορίσματα του συνεδρίου αναπαρήγαγαν τις πάγιες 
θέσεις της Συνομοσπονδίας, λ.χ. περί διασφάλισης της 
επαγγελματικής στέγης, πάταξης της φοροδιαφυγής 
των ανώτερων τάξεων ώστε να ελαφρυνθούν τα φορο-
λογικά βάρη των μικρομεσαίων στρωμάτων, βελτίωσης 
της αγορανομικής πολιτικής, σταδιακής μείωσης των 
επιβαρύνσεων από τα επικουρικά ταμεία, εξισορρόπη-
ση του ασφαλιστικού ισοζυγίου του ΤΕΒΕ προκειμένου 
να αναβαθμίζονταν και να επεκτείνονταν οι παρεχόμε-
νες υπηρεσίες του κ.ά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους 
σεισμόπληκτους επαγγελματοβιοτέχνες των Ιονίων Νή-
σων και την ανάγκη της οικονομικής τους ενίσχυσης 
από την κυβέρνηση. Για το ίδιο θέμα, η Συνομοσπονδία 
προέβη κατά τους επόμενους μήνες στη διενέργεια κα-
θολικού εράνου στις τάξεις των επαγγελματοβιοτεχνών. 
Κλείνοντας τις εργασίες του 
συνεδρίου, ο επανεκλεγείς 
Ι. Μπερνίτσας ζήτησε τη συ-
σπείρωση των συνδικαλι-
στικών δυνάμεων γύρω από 
τη ΓΣΕΒΕ, διευκρινίζοντας 
ρητώς ότι μόνο όσες οργα-
νώσεις προσχωρούσαν στη 
δύναμη της Συνομοσπονδίας 
θα λάμβαναν μέρισμα του 
συνδικαλιστικού πόρου. «Η 
φωνή», είπε, «η οποία πρέ-
πει να ακουσθή από την αί-
θουσαν αυτήν προς όλην 
την Χώραν είναι ότι ο επαγ-
γελματικός και βιοτεχνικός κόσμος ευρίσκεται ηνωμέ-
νος πλέον παρά ποτέ».183 Ο διχασμός του συνδικαλι-
στικού κινήματος, όμως, δεν μπορούσε να γεφυρωθεί 
με τελεσίγραφα. Κατά τα επόμενα έτη, το ζήτημα του 
επιμερισμού του πόρου βρέθηκε στην επικαιρότητα, 
καθώς οι βιοτεχνικές οργανώσεις, με υπομνήματα και 
παραστάσεις προς το Υπουργείο Εμπορίου, επεδίωκαν 
να καρπωθούν μέρος του. Το 1956 φάνηκε ότι μπήκαν 
οι βάσεις για την επίλυση της αντιδικίας, αφού καθο-
ρίστηκε διπλασιασμός της εισφοράς του πόρου, το 1/3 
του οποίου θα διανεμόταν εφεξής στις βιοτεχνικές ομο-

182.		Εμπρός	28/2/1953.

183.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	29/11/1953.

Η ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΈΓΗ, 
Η ΑΝΑΔΙΌΡΓΑΝΩΣΗ ΤΌΎ 
ΤΈΒΈ ΚΑΙ Η ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΎΝΤΑΞΈΩΝ ΗΤΑΝ ΜΈΡΙΚΑ 
ΑΠΌ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΌΎ 
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΑΝ ΤΌΎΣ 
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΌΒΙΌΤΈΧΝΈΣ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΈΣ ΤΌΎ 1952.
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σπονδίες Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.184 Παρότι 
όμως εκδόθηκε και σχετική απόφαση από το Υπουργείο 
Εμπορίου (2842 της 23ης Ιανουαρίου 1957), η Γενική Συ-
νομοσπονδία, επικαλούμενη τον ρόλο της ως μοναδικού 
εγγυητή της ταξικής ενότητας, συνέχισε να παρακρατά 
−καθ’ ολοκληρία ή εν μέρει− το αναλογούν μερίδιο των 
βιοτεχνών.

Τον Φεβρουάριο του 1955 η ΓΣΕΒΕ εγκαινίασε τα 
νέα ιδιόκτητα γραφεία της. Η νέα διεύθυνση της Συ-
νομοσπονδίας ήταν Χαλκοκονδύλη 1 και Κλεισόβης 13, 
στην Πλατεία Κάνιγγος. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών, 
η στέγαση του ανώτατου συνδικαλιστικού οργανισμού, 
διευθετήθηκε. Το ζήτημα της ενοικιοστασιακής προ-
στασίας των επαγγελματοβιοτεχνών ήταν πολύ περισ-
σότερο ακανθώδες. Παρά το μονίμως καλό κλίμα στις 
σχέσεις μεταξύ ΓΣΕΒΕ και κυβέρνησης, το πρόβλημα 
της επαγγελματικής στέγης έμεινε ανοιχτό καθ’ όλο το 
1954 και η έκδοση αποφάσεων έξωσης συνεχιζόταν με 
αθρόους ρυθμούς. Η αντίθεση των επαγγελματοβιοτε-
χνών στις προγραμματιζόμενες αυξήσεις στα ενοίκια 
και στις απαιτήσεις κατάργησης του ενοικιοστασίου 
από τους ιδιοκτήτες ακινήτων κλιμακώθηκε απότομα 
σε πανελλήνια αγανάκτηση εξαιτίας της παρελκυστικής 
κυβερνητικής πολιτικής. Η ΓΣΕΒΕ, φερόμενη ως φυσι-
κός εκφραστής όλης αυτής της κοινωνικής αγανάκτη-
σης, οργάνωσε πρώτα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 
Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου και κατόπιν προκήρυξε κα-
θολική πανελλήνια απεργία για τις 8 Μαρτίου 1955. Ο 
Πρόεδρός της τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση 
και ο Στρατάρχης παγιδευθείς από το μεγάλον κεφά-
λαιον ήλθεν αντιμέτωπος προς την μεγάλην μάζαν του 
σκληρά εργαζομένου ελληνικού λαού. Το νέον ενοικιο-
στάσιον στερεί της προστασίας άπαντας τους ενοικια-
στάς καταστημάτων και εργαστηρίων. Αποσκοπεί δε εις 
τον αφανισμόν της μεσαίας επιχειρήσεως».185 Η κινητο-
ποίηση υπήρξε επιτυχημένη. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να 
ικανοποιήσει τα αιτήματα των επαγγελματοβιοτεχνών, 

184.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(17/5/1956).

185.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(11/4/1955).

υποσχόμενη για πολλοστή φορά την εξέταση του ζητή-
ματος από ειδικές επιτροπές. Συγχρόνως, θορυβημένη 
από την αναμενόμενη επιτυχία της απεργίας και την 
κοινωνική ανταπόκριση που αυτή είχε, προσπάθησε με 
κάθε τρόπο να μειώσει την έκταση της συμμετοχής σε 
αυτή. Η Επιτροπή Αγώνος, σε απάντησή της, ανέφερε 
ότι, ενδεικτικά στην πρωτεύουσα, από 50.000 καταστή-
ματα άνοιξαν μόλις 50.186 Με πρωτοβουλία της Συνομο-
σπονδίας συγκλήθηκαν ενημερωτικές διασκέψεις για το 
ενοικιοστάσιο και την ενιαία φορολόγηση στη Θεσσα-
λονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης. Έπειτα από 
πρόσκληση της ΓΣΕΒΕ, νέα μεγάλη συγκέντρωση επαγ-
γελματοβιοτεχνών και ενοικιαστών πραγματοποιήθηκε 
στις 27 Μαρτίου 1955 στην Πλατεία Κάνιγγος. Παρά τις 
υποσχέσεις των υπουργείων Δικαιοσύνης και Συντονι-
σμού, το πρόβλημα δεν επιλύθηκε. Η ΓΣΕΒΕ καυτηρίασε 
την «κλασικήν αδιαφορίαν» των ιθυνόντων και, επιχει-
ρώντας να κρατήσει το θέμα ανοικτό, απείλησε με νέες 
απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς μάλιστα, πλην του 
ζητήματος του ενοικιοστασίου, είχαν προστεθεί και άλ-
λοι προβληματισμοί, όπως η αύξηση των εργοδοτικών 
εισφορών στο ΙΚΑ και το νομοσχέδιο περί «ενιαίας φο-
ρολογίας».

Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1956 υπερίσχυσε 
η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις του Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή. Η νέα κυβέρνηση μερίμνησε ιδιαίτερα τη συ-
στηματική χάραξη οικονομικής πολιτικής με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών της χώρας. 
Μεταξύ 7-10 Οκτωβρίου 1956 έλαβε χώρα το 9ο Συνέ-
δριο της ΓΣΕΒΕ. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 
της ατζέντας του υπήρξε το Πιστοδοτικό. Η κραυγαλέα 
ανισορροπία ανάμεσα στις γενναιόδωρες πιστώσεις που 
παραχωρούνταν στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και στα 
ευτελή ποσά που διετίθεντο για τη βιοτεχνία είχε κατα-
στεί κοινός τόπος. Η από το 1950 επίσημη αναγνώριση 

186.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	16/3/1955·	 

Λιαλιούτη,	Τ.,	Κ.	Λοΐζος	και	Κ.	Ελευθερίου,	 

Η ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς:  

Μια πρώτη ανάγνωση,	Αθήνα,	Ινστιτούτο	Εμπορίου	

και	Υπηρεσιών	–	Εθνική	Συνομοσπονδία	Εμπορίου	

και	Επιχειρηματικότητας,	2017,	σ.	152.

59.  Εγκαίνια νέων γραφείων ΓΣΕΒΕ (Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 23 Φεβρουαρίου 1955).
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της ανάγκη πρόσβασης της βιοτεχνίας σε κεφάλαια της 
Τράπεζας της Ελλάδος είχε μείνει κενό γράμμα.

Για την εξίσωση των όρων πιστοδότησης μικρού και 
μεγάλου κεφαλαίου, το συνέδριο ξανά πρότεινε ως πλέ-
ον ενδεδειγμένη λύση την ίδρυση μιας Τράπεζας Επαγ-
γελματοβιοτεχνικής Πίστεως, κοινωφελούς μορφής, στα 
πρότυπα της Αγροτικής. Επίσης, ιδιαίτερα πρωτότυπη 
ήταν η πρόταση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕ να ιδρυθεί 
«Υπουργείον Επαγγελμάτων και τεχνών», όπως συνέβαι-
νε σε μερικά δυτικοευρωπαϊκά κράτη, «επιφορτιζόμε-
νον με κάθε μέτρον χρήσιμον διά την προστασίαν και 
επιβίωσιν της μικρομεσαίας επιχειρήσεως, της οποίας 
ουδεμία τεχνική πρόοδος και ουδεμία συγκέντρωσις 
δύναται να εξουδετερώση ή αχρηστεύση άνευ κινδύνου 
κλονισμού και της οικονομίας αλλά και της ισορροπίας 
πολιτικής και κοινωνικής εκάστου κράτους».187 Η ανα-
θεώρηση του Αγορανομικού Κώδικα, η φορολόγηση των 
μεσαίων επιχειρήσεων, η συνδικαλιστική αναδιοργάνω-
ση, η λειτουργία του ΤΕΒΕ (την προεδρία του οποίου 
είχε διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, ο Μπερνίτσας τον προ-
ηγούμενο Απρίλιο) και το ενοικιοστάσιο συμπλήρωναν 
τη θεματολογία του 9ου Συνεδρίου. Ειδικά για το τελευ-

187.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	14/10/1956.

ταίο, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ εξέδωσε μάλιστα ψήφισμα 
με το οποίο ζητούσε να παραταθεί για πέντε χρόνια 
χωρίς προσαυξήσεις, «να προστατευθή η επαγγελματι-
κή στέγη διά νόμου ομοίου προς τα αλλαχού ισχύοντα» 
και «να ελέγχεται το ύψος των ελευθέρων μισθωμάτων 
κατά τας διατάξεις περί υπερβολικού κέρδους επί των 
ειδών βιοτικής ανάγκης, όπερ εν ουδεμιά περίπτωση να 
υπερβαίνη τον τιμάριθμον».188 Οι εργασίες του συνεδρί-
ου ολοκληρώθηκαν με την έγκριση του διοικητικού και 
διαχειριστικού απολογισμού και την επανεκλογή της δι-
οίκησης Μπερνίτσα και Μακρυγιάννη.

Το πρώτο τρίμηνο του 1957 η συνεχιζόμενη κυβερ-
νητική αναλγησία απέναντι στα εκκρεμή ζητήματα των 
επαγγελματοβιοτεχνών έμοιαζε να εξωθεί την ηγεσία 
της ΓΣΕΒΕ και των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στην 
έσχατη λύση της οργάνωσης απεργιακού αγώνα. Κλάδοι 
όπως οι παντοπώλες και οι λαχανέμποροι προέβαιναν 
ήδη σε κινητοποιήσεις. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους η 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των παραγωγικών τάξε-
ων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕ, της 
ΑΣΒΕ, της ΟΕΒΑ, του ΤΕΒΕ και των μεγαλύτερων Επι-
μελητηρίων, είχε ακρόαση με τον Πρωθυπουργό Κων-
σταντίνο Καραμανλή, κατά την οποία συζητήθηκαν όλες 
οι εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε, για όσο δι-
άστημα συζητιόταν το ζήτημα της Κύπρου στον ΟΗΕ, 
να ανασταλούν όλες οι διεκδικητικές εκδηλώσεις και 
απεργίες, ώστε η χώρα να παρουσιαστεί ενωμένη μπρο-
στά σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Οι κυβερνητικές παραι-
νέσεις για αναστολή των κινητοποιήσεων φαίνεται ότι 
είχαν ανταπόκριση στις αποφάσεις της Συντονιστικής 
Επιτροπής. Ωστόσο, οι φόβοι συνδικαλιστικών στελε-
χών, επαρχιακών κυρίως οργανώσεων, για τη διαιώνιση 
των προβλημάτων (και ειδικότερα για την επαγγελματι-
κή στέγη) δεν καταλάγιασαν εντελώς.

Από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 1957 πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών και της ΑΣΒΕ το 1ο Παμβιοτεχνικό Συνέδριο. 
Όπως έγραψε ο Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 

188.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕ	(6/10/1956).

61.  1ο Παμβιοτεχνικό  
Συνέδριο, 1957 (ΑΣΚΙ).

60.  9ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ (Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 14 
Οκτωβρίου 1956).
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του συνεδρίου, Γ. Τερμεντζής, στόχος του ήταν «να οδη-
γήση το Κράτος μέχρι του ταπεινού βιοτεχνικού εργα-
στηρίου, να το υποχρεώση να σκύψη με στοργήν επάνω 
του και να του παράσχη όλα τα μέσα διά να φθάση εις 
το ανώτατον σημείον αποδόσεώς του. Πρέπει το Κράτος 
να δη και να διαπιστώση τας απεράντους δυνατότητας 
αποδόσεως που περικλείει κάθε βιοτεχνική επιχείρη-
σις».189 Το συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και χα-
ρακτηρίστηκε ως «ορόσημον νέας εποχής» για τις διεκ-
δικήσεις των βιοτεχνών. Στη διάρκειά του συζητήθηκαν 
όλα τα επίκαιρα προβλήματα της βιοτεχνίας, τα δε πο-
ρίσματα συνοψίστηκαν σε υπόμνημα που επιδόθηκε με-
ρικές εβδομάδες αργότερα στον Πρόεδρο της κυβερ-
νήσεως. Τα κυριότερα σημεία προέβλεπαν τη χορήγηση 
πιστώσεων και μακροπρόθεσμων δανείων για τον μηχα-
νικό εκσυγχρονισμό των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, την 
πιστοδότηση της βιοτεχνίας με βραχυπρόθεσμα δάνεια 
κινήσεως, προμήθειας πρώτων υλών και μεταποίησής 
τους σε έτοιμα καταναλώσιμα προϊόντα, την κλιμάκω-
ση των εκ των κοινωνικών ασφαλίσεων επιβαρύνσεων, 
τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των μεσαί-
ων εισοδημάτων, την προστασία της βιοτεχνικής στέ-
γης και την καθιέρωση προϋποθέσεων για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων. Εν κατακλείδι, χρειαζόταν 
η χάραξη −μέσω ειδικών νομοθετημάτων− μιας πάγιας 
«Εθνικής Βιοτεχνικής Πολιτικής».190 

Κατά το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου 1957 οργανώθη-
κε στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

189.		Ο Βιοτέχνης	11/6/1957.

190.		ΑΣΚΙ:	Αρχείο	ΕΔΑ,	φάκ.	423.1.β:	«Τεκμήρια	 

του	“1ου	Πανελληνίου	Βιοτεχνικού	Συνεδρίου”	

(Ιούλιος	1957)»·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών	10	και	24/7/1957.

Θεσσαλονίκης η «Πανελλήνιος διάσκεψις των Επαγγελ-
ματικών και Βιοτεχνικών Οργανώσεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Δικαίου της χώρας». Τελούσε υπό την αιγίδα 
της ΓΣΕΒΕ και ήταν η πρώτη μιας σειράς διασκέψεων 
που, εφεξής, θα λάμβαναν χώρα κάθε χρόνο στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης, στο περιθώριο των εργασιών της Δι-
εθνούς Έκθεσης, η οποία είχε ήδη καταστεί κορυφαία 
ετήσια συγκέντρωση των παραγωγικών κλάδων της χώ-
ρας. Στην πρώτη αυτή διάσκεψη συμμετείχαν περισσό-
τεροι από 165 αντιπρόσωποι επαγγελματικών και βιοτε-
χνικών οργανώσεων από όλη τη χώρα. Στην ομιλία του, 
ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ανέλυσε την έννοια του σύγ-
χρονου συνδικαλισμού, τον οποίο χαρακτήρισε ως πέ-
μπτη εξουσία κάθε οργανωμένου κράτους. Η οπτική του 
συγκεφαλαίωσε διαχρονικά στοιχεία του μικροαστικού 
λόγου που στηριζόταν στην εύθραυστη ισορροπία ανά-
μεσα στην προσήλωση σε παραδοσιακές αξίες και στο 
αντιμονοπωλιακό πνεύμα. Όπως είπε: «Ο Συνδικαλισμός 
τείνει να γίνη θρησκεία της συγχρόνου ανθρωπότητος 
και πολύ δικαίως διότι πραγματοποιεί διά της ενότητος 
των εργαζομένων την εφαρμογήν των χριστιανικών αρ-
χών της αλληλεγγύης και προστασίας των λαϊκών συμ-
φερόντων. Τούτο το επιτυγχάνει διά της αυτοαμύνης 
των οργανωμένων κλάδων κατά “των βαρέων λύκων”, οι 
οποίοι πάντοτε προσπαθούν να εκμεταλλεύωνται τους 
αδυνάτους και απλούς ανθρώπους της Κοινωνίας». Ει-
δικά ο συνδικαλισμός των μεσοαστικών τάξεων, συνέ-
χισε, «είναι ο φορεύς του πνεύματος της συντηρητικής 
εθνικής νοικοκυρωσύνης».191 Το «Γενικό Ψήφισμα» της 
διάσκεψης αναπαρήγαγε βασικά αιτήματα, όπως η ίδρυ-
ση πιστοδοτικής τράπεζας επαγγελματοβιοτεχνών, η 
περιστολή των εργοδοτικών επιβαρύνσεων προς το ΙΚΑ, 

191.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	16/9/1957.

62.  Ακρόαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ, 1959  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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η κεφαλαιοποίηση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία και η αναμόρφωση του Αγορανομικού Κώδικα.192

Στη διάρκεια του επόμενου έτους, δίπλα στα ήδη 
ανοιχτά μέτωπα, βρέθηκαν στην επικαιρότητα τα προ-
βλήματα του αθέμιτου ανταγωνισμού και του υπερεπαγ-
γελματισμού, ιδιαίτερα πιεστικά για ορισμένους κλά-
δους (παντοπώλες) και για τις μικρές επιχειρήσεις της 
επαρχίας. Η ΓΣΕΒΕ δεν αρκέστηκε στην ανάδειξη, μέσω 
υπομνημάτων, της στενότητας 
χρήματος που μάστιζε την περι-
φέρεια, αλλά και οργάνωσε περιο-
δείες της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και περιφερειακές διασκέψεις. 
Στη σημαντικότερη από αυτές, 
στη Φλώρινα, ο Μπερνίτσας έθεσε 
ως κύριο στόχο την πύκνωση των 
συνδικαλιστικών γραμμών και την 
κατ’ επέκταση ενδυνάμωση του 
κινήματος μέσα από την εγγραφή 
μελών στις πρωτοβάθμιες οργα-
νώσεις. Η ΓΣΕΒΕ, είπε, «απεφάσισε 
να κηρύξη σταυροφορίαν διά την πλήρη οργάνωσιν του 
Σωματείου και ήρχισε τας περιοδείας εις τα επαρχιακά 
κέντρα διά να διαφωτίση όλους τους συναδέλφους επί 
των αγαθών της σωματειακής οργανώσεως και να επι-
στήση την προσοχήν των στελεχών της τάξεως επί του 
πρωταρχικού τούτου καθήκοντος όλων ημών. Σύνθημα 
καθολικόν της τάξεως θεμελιούται από αυτής της στιγ-
μής […]: η συγκρότησις ισχυρού και πειθαρχημένου Σω-
ματείου, περιλαμβάνοντος εις τους κόλπους του όλους 
τους συναδέλφους εκάστου επαγγέλματος».193 Ενδέχε-
ται η παραπάνω πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕ να σχετίζεται 
με το χρόνιο πρόβλημα της χαμηλής συνδικαλιστικής 
πυκνότητας. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, εκείνη 
την περίοδο στη δύναμη της Συνομοσπονδίας ανήκαν 65 
ομοσπονδίες και 63 ενώσεις, ενώ εκκρεμούσε διαδικα-
στικά η περίπτωση άλλων 52 οργανώσεων.194

Η έναρξη των πενθήμερων εργασιών του 10ου Συνε-
δρίου της ΓΣΕΒΕ κηρύχθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 
1958 στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ενάμι-
ση μήνα νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλο-
νίκη η δεύτερη κατά σειρά διάσκεψη των οργανώσεων 
της Μακεδονίας, η οποία είχε χαρακτήρα προσυνεδρί-
ου. Είχε προηγηθεί η ενημέρωση των αρμόδιων υπουρ-
γών για τις θέσεις των επαγγελματοβιοτεχνών επί μιας 
σειράς εκκρεμών ζητημάτων. Έτσι, στον Υπουργό Ερ-
γασίας εκτέθηκαν οι απόψεις της περί απλούστευσης 
της εργατικής νομοθεσίας, στον Υπουργό Εμπορίου 
περί τροποποίησης του Αγορανομικού Κώδικα, στον 
Υπουργό Οικονομικών για τη φορολογική ισονομία και 
στον Υπουργό Συντονισμού για το Πιστοδοτικό και την 
ενίσχυση των συνεταιρισμών. Στο συνέδριο έδωσαν το 
«παρών» οι Υπουργοί Οικονομικών, Εμπορίου και Εργα-
σίας, καθώς και εκπρόσωποι των υπολοίπων πολιτικών 
δυνάμεων, ενώ ο Πρωθυπουργός έστειλε τηλεγράφημα 
που αναγνώστηκε στην αρχή των εργασιών. Ωστόσο, 
παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις των προηγούμενων 
χρόνων, η θεματολογία του συνεδρίου αντικατόπτριζε 
τη στασιμότητα των κύριων αιτημάτων της τάξης. Ου-
σιαστικά, συζητήθηκαν τα ίδια ακριβώς προβλήματα 

192.		Στο	ίδιο.

193.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	30/7/1958.

194.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕ	προς	Υπουργείον	Εμπορίου	

–	Διεύθυνσιν	Εμπορικών	Οργανώσεων	(Εν	Αθήναις,	

15/10/1958).

που είχαν απασχολήσει και το προηγούμενο συνέδριο. 
Πιστοδότηση, επαγγελματική στέγη, φορολογία, ασφά-
λιση και αγορανομική πολιτική εξακολουθούσαν να 
αποτελούν τους πέντε άξονες δράσης της συνδικαλι-
στικής ηγεσίας. Ο Μπερνίτσας έκανε εκτενή αναφορά 
στο ασφαλιστικό πρόβλημα, και οι σύνεδροι συμφώνη-
σαν ότι ήταν μεγάλο πλήγμα η απουσία πόρων για τον 
ασφαλιστικό τους οργανισμό, ενώ, συγχρόνως, η τάξη 

συνεισέφερε σε άλλα ασφαλιστικά 
ταμεία. Η θέσπιση κρατικής ενί-
σχυσης του ΤΕΒΕ ή, τουλάχιστον, η 
ενοποίηση όλων των ταμείων ελευ-
θέριων επαγγελματιών αποτέλεσε 
το κυριότερο αίτημα που προέκυ-
ψε από το 10ο Συνέδριο. Η διεκ-
δίκηση πόρου για το ΤΕΒΕ έμελλε 
να αναχθεί σε μείζον αίτημα κατά 
τα επόμενα χρόνια. Οι αρχαιρεσίες 
επιβεβαίωσαν ότι η διοίκηση έχαι-
ρε της εμπιστοσύνης της πλειονό-
τητας των αντιπροσώπων, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν ριζικές διαφωνίες, 
που έφτασαν μέχρι τις σκέψεις για ίδρυση ανταγωνιστι-
κού τριτοβάθμιου οργάνου.

Το 1959 η κυβέρνηση, προσβλέποντας στην ενίσχυ-
ση των παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονο-
μίας, περιόρισε τις εισαγωγές. Τα κυβερνητικά μέτρα 
βρήκαν σύμφωνη την ηγεσία των επαγγελματοβιοτε-
χνών, η οποία επεσήμανε πως τα νέα οικονομικά μέτρα 
ανταποκρίνονταν «εις την ικανοποίησιν του επιτακτικού 
αιτήματος του λαού, που συγκεντρούται την στιγμήν 
ταύτην εις την ενίσχυσιν της παραγωγικής προσπαθεί-
ας της χώρας διά την αύξησιν του εθνικού εισοδήματος 
και την πλήρη απασχόλησιν του εργασιακού δυναμικού, 
όπως και τα μέτρα διά την ενίσχυσιν των εξαγωγών».195 
Μολοταύτα, στην έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΓΣΕΒΕ τον Ιούλιο, με αντικείμενο την 
οικονομική ύφεση και τα δασμολογικά μέτρα της κυ-
βέρνησης, ανακοινώθηκε πως, από τα μέσα του 1958, ο 
όγκος των συναλλαγών των επαγγελματιών παρουσίαζε 
υποχώρηση κατά 30%.

Η Εκτελεστική Επιτροπή κατέληγε στη διαπίστωση 
πως οι επαγγελματίες, οι οποίοι συνέβαλλαν κατά μεί-
ζονα λόγο στην αξιοποίηση και διακίνηση των εγχώριων 
προϊόντων, δεν ενισχύονταν οικονομικά. Η παραμέλησή 
τους αποτελούσε τροχοπέδη στην προσπάθεια να εκ-
συγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους προς όφελος της 
ελληνικής οικονομίας.196

Στις 26 Ιουνίου 1959, στα γραφεία της Συνομοσπον-
δίας έγιναν τα εγκαίνια του Διεθνούς Μορφωτικού Ιν-
στιτούτου Ελλάδος, το οποίο τελούσε υπό την εποπτεία 
της. Σκοπός του ινστιτούτου, την κήρυξη της έναρξης 
των εργασιών του οποίου πραγματοποίησε ο Υπουργός 
Παιδείας Γεώργιος Βογιατζής, ήταν η προώθηση της 
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων, ζήτημα 
για το οποίο οι συνδικαλιστικοί φορείς έδειχναν αυξανό-
μενο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Όπως προβλεπό-
ταν, η βασική τεχνολογική εκπαίδευση των νέων στο ιν-
στιτούτο θα ολοκληρωνόταν με συνέχιση των σπουδών 
τους σε αντίστοιχα μορφωτικά ιδρύματα της Δυτικής 
Γερμανίας και της Γαλλίας. Πρώτος Πρόεδρος του ινστι-
τούτου διετέλεσε ο Δ. Πετροπουλάκος (ΟΕΒ Πειραιώς), 
ενώ Γενικός Διευθυντής ο Ν. Νικολόπουλος, ο οποίος 

195.		Ελευθερία	12/7/1959.

196.  Ελευθερία	16/7/1959.

Η ΘΈΣΠΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΈΝΙΣΧΎΣΗΣ 
ΤΌΎ ΤΈΒΈ Ή ΤΌΎΛΑΧΙΣΤΌΝ  
Η ΈΝΌΠΌΙΗΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΈΙΩΝ 
ΈΛΈΎΘΈΡΙΩΝ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΩΝ 
ΑΠΌΤΈΛΈΣΈ ΤΌ ΚΎΡΙΌΤΈΡΌ  
ΑΙΤΗΜΑ ΤΌΎ 10ΌΎ ΣΎΝΈΔΡΙΌΎ.
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ήταν και διευθυντής της ΓΣΕΒΕ.197 Ωστόσο, παρά την 
αρχική κυβερνητική στήριξη και τον ενθουσιασμό των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών, δεν δόθη-
κε πρακτική συνέχεια στο εγχείρημα. Η ίδρυση ανάλο-
γης εκπαιδευτικής δομής από τη Γενική Συνομοσπονδία 
επρόκειτο να υλοποιηθεί περίπου τέσσερις δεκαετίας 
αργότερα.

Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
προεδρείων των επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσε-
ων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, των Δήμων και 
Κοινοτήτων της τέως διοικούσης πρωτευούσης και των 
επαρχιακών κέντρων στην κεντρική αίθουσα των γρα-
φείων της ΓΣΕΒΕ για το ζήτημα του ενοικιοστασίου. Οι 
αποφάσεις της συνεδρίασης συνέκλιναν στην ανάγκη 
πενταετούς παράτασης του ενοικιοστασίου χωρίς κα-
μία αύξηση, τη νομοθέτηση του θεμιτού μισθώματος 
για τις ελεύθερες μισθώσεις, και την ψήφιση ειδικού 
νόμου περί προστασίας της επαγγελματικής στέγης. Με 
το πέρας των εργασιών της συνδιάσκεψης, εκδόθηκε 
ψήφισμα στο οποίο αφενός επικροτούνταν ορισμένα 
μέτρα της κυβέρνησης, αφετέρου διαπιστωνόταν ότι 
«συνεχίζεται επικινδύνως η μείωσις του εισοδήματος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οφειλομένη κατά βά-
σιν εις τον επιτεινόμενον υπερεπαγγελματισμόν». Υπο-
γραμμιζόταν η ανάγκη παροχής διευκολύνσεων για την 
εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών και «όπως εξισωθή 
το αφορολόγητον όριον συντηρήσεως των Επαγγελ-
ματιών και Βιοτεχνών, προς τα ελευθέρια επαγγέλματα 
και τους λοιπούς εργαζομένους, και μειωθούν οι φορο-
λογικοί συντελεσταί». Τέλος, αναφορικά με το ΤΕΒΕ, η 
συνδιάσκεψη ζητούσε «ίσην μεταχείρισην έναντι των 
ησφαλισμένων των Προνομιούχων Ταμείων» και αξίωνε 
την παραχώρηση κοινωνικού πόρου. «Αποδίδουσα ιδι-
αιτέραν όλως βαρύτητα εις το θέμα τούτο η συνδιάσκε-
ψις, αποφασίζει όπως αποδυθή εις σκληρούς αγώνας η 
Τάξις φθάνουσα μέχρι των άκρων». Εξουσιοδοτούσε εν 
λευκώ την Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ να καθό-
ριζε τη μορφή του αγώνα «εις την περίπτωσιν καταστή 
ούτος αναπόφευκτος».198

Το κλείσιμο λοιπόν της δεκαετίας υπήρξε παρόμοιο 
με το ξεκίνημά της σε ό,τι αφορούσε τους σημαντικότε-
ρους τομείς ενδιαφέροντος των επαγγελματοβιοτεχνών. 
Η επαγγελματική στέγη συνέχιζε να αποτελεί ένα άλυτο 
ζήτημα, για την αντιμετώπιση του οποίου πραγματοποι-
ήθηκαν μόνο μικρά βήματα προόδου. Οι επενδύσεις στη 
βιομηχανία και τη βιοτεχνία κινούνταν σε χαμηλά επίπε-
δα: είναι ενδεικτικό ότι η τραπεζική χρηματοδότηση της 
βιοτεχνίας δεν ξεπέρασε το 1,8%.199 Μολονότι η δεκαε-
τία του ’50 χαρακτηρίστηκε από σημαντική ώθηση προς 
την ανασυγκρότηση, ο δρόμος προς την πραγματική 
ανάπτυξη παρέμενε δύσβατος.

197.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	8/7/1959.

198.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	23/9/1959.

199.		Τσουκαλάς,	Κ.,	Η ελληνική τραγωδία. Από  

την απελευθέρωση ως τους συνταγματάρχες,	 

Κ.	Ιορδανίδης	(μτφρ.),	Αθήνα,	Εκδοτικός	 

Οίκος	Α.Α.	Λιβάνη,	1981,	σ.	121-122.

ΜΌΛΌΝΌΤΙ Η ΔΈΚΑΈΤΙΑ  
ΤΌΎ ’50 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΈ  
ΑΠΌ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΩΘΗΣΗ  
ΠΡΌΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΓΚΡΌΤΗΣΗ,  
Ό ΔΡΌΜΌΣ ΠΡΌΣ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΎΞΗ 
ΠΑΡΈΜΈΝΈ ΔΎΣΒΑΤΌΣ.
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Η αυγή της νέας δεκαετίας βρήκε τον συνδικαλιστικό χώρο συγκρατημένα 
αισιόδοξο, αφού το κράτος είχε συμπεριλάβει τα τελευταία χρόνια στον κύκλο 
των ενδιαφερόντων του τα ζητήματα που απασχολούσαν τη μικρομεσαία επι-
χείρηση. Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 οι προκλήσεις για την ελληνική 
οικονομία και τη μικρομεσαία επιχείρηση πολλαπλασιάστηκαν. Μπροστά σε 
αυτή τη συγκυρία, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ κατά μείζονα λόγο επέμεινε στη λο-
γική ότι «η ορθοτέρα τακτική επιδίωξις των αιτημάτων μας είναι μόνον μία και 
αυτή είναι η τακτική της συνεργασίας μετά της κυβερνήσεως».200 Τα αποτελέ-
σματα αυτής της προσέγγισης είναι συζητήσιμα και, επιπλέον, σε συνδυασμό 
με τις κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις που σημειώθηκαν, άνοιξαν τον δρό-
μο για την εκδήλωση φυγόκεντρων ή αντίρροπων τάσεων στο εσωτερικό του 
συνδικαλιστικού κινήματος.

200.		Ελευθερία	11/9/1962.

63.  Λαμπαδηφορία επαγγελματιών και βιοτεχνών, 1963  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Προκλήσεις και συγκρούσεις  
στη δεκαετία του ’60
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Οι προοπτικές, πάντως, της οικονομίας, ενόψει μά-
λιστα και της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, 
προβλημάτιζαν τις συνδικαλιστικές διοικήσεις. Η Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ διαπίστωνε τον Φεβρου-
άριο του 1960 ότι «το σημερινόν οξύ πρόβλημα της 
οικονομίας είναι η επιβίωσις των επιχειρήσεων και δη 
των μικρομεσαίων τοιούτων, αι οποίαι συντηρούνται 
τρώγουσαι τας σάρκας των». Και επισήμαινε ότι «χαρα-
κτηριστικόν της σημερινής καταστάσεως είναι η αβε-
βαιότης ως προς την εξέλιξιν και την υπόστασιν της οι-
κονομίας μας, με αποτέλεσμα γενικήν ατολμίαν ως προς 
την ανάληψιν πάσης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Η 
όλη δραστηριότης περιορίζεται εις την συντήρησιν των 
υφισταμένων και ένα πνεύμα αναμονής επικρατεί καθ’ 
όλην την αγοράν και εις όλους τους κλάδους». Κατά συ-
νέπεια, έκανε έκκληση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, 
όπως η θέσπιση (έστω προσωρινών) φορολογικών και 
ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, αλλά και η κατά το δυνα-
τόν συγκράτηση του εργατικού κόστους, ώστε να μην 
επιβαρυνόταν η παραγωγή και να τονωνόταν η ιδιωτική 
πρωτοβουλία.201 Οι κινητοποιήσεις της άνοιξης του 1960 
εναντίον του νομοσχεδίου περί φοροδιαφυγής και των 
μέτρων ένταξης των μικρομεσαίων στην ενιαία φορο-
λογία βασίστηκαν στην εντύπωση ότι, με το πρόσχημα 

201.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕ	(13/3/1960).

της πάταξης της φοροδιαφυγής, μεθοδευόταν η επισώ-
ρευση βαρών στους μικροεπιχειρηματίες. Η ανόρθωση 
των μικρών επιχειρήσεων και του λιανικού εμπορίου 
συναρτούνταν με τη συνολική πορεία της εγχώριας οι-
κονομίας. Όπως είπε ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας. 
«μόνον εις μίαν ευημερούσαν κοινωνίαν είναι δυνατόν 
να ευημερήσουν οι επαγγελματίαι και βιοτέχναι».202

Το ζήτημα της στέγασης των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων, που είχε απασχολήσει το 10ο Συνέδριο της 
ΓΣΕΒΕ, βρέθηκε στο προσκήνιο καθ’ όλη τη δεκαετία 
του ’60. Αφού εξασφαλίστηκε η έγκριση του Υπουργείου 
Εμπορίου και της Νομισματικής Επιτροπής, η Γενική Συ-
νομοσπονδία συνομολόγησε τον Φεβρουάριο του 1960 
δάνειο 6.000.000 δραχμών από την Εθνική Τράπεζα για 
την αγορά οικοπέδων προς στέγαση των κατά τόπους 
ομοσπονδιών.203 Η άρτι συσταθείσα Κεντρική Επιτρο-
πή Αγοράς Ακινήτων, σε συνεργασία με τις αντίστοι-
χες περιφερειακές επιτροπές, εντόπισε τις κυριότερες 
ανάγκες ανά την επικράτεια. Κατά τα επόμενα χρόνια 
η ΓΣΕΒΕ προχώρησε στην αγορά οικοπέδων και κτηρί-
ων, γεγονός που λειτούργησε ευεργετικά για τη στέγα-
ση των ομοσπονδιών και την αύξηση των εσόδων της 
Συνομοσπονδίας. Στο διάστημα 1961-1964 αγοράστηκαν 

202.		Ο Βιοτέχνης	20/6/1960.

203.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(30/12/1959	και	14/7/1960).

64.  12ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ, 1963 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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18 ακίνητα σχεδόν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα 
της χώρας.204 Κάποια από αυτά βρίσκονται ακόμη στην 
κυριότητα της Συνομοσπονδίας.

Μια καινοτομία της διοίκησης Μπερνίτσα αποτέλεσε 
η επανακαθιέρωση της «Ημέρας του Επαγγελματοβιο-
τέχνου», η οποία συνέπιπτε με την εορτή των Αγίων Πά-
ντων και είχε γίνει αντικείμενο κάποιων εορτασμών στις 
αρχές της δεκαετίας του ’20.205 Η «Ημέρα του Επαγγελ-
ματοβιοτέχνου» αποτέλεσε για τα επόμενα έτη αφορ-
μή πανελλήνιων πανηγυρικών εκδηλώσεων. Ο πρώτος 
εορτασμός της, μάλιστα, συνέπεσε με την εναρκτήρια 
συνεδρία του 11ου Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπον-
δίας, διανθίστηκε από εκκλησιαστικές δοξολογίες και 
επαγγελματικές συγκεντρώσεις, και κορυφώθηκε το 
ίδιο βράδυ με την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτου έπειτα από λαμπαδηφορία 1.500 
συνδικαλιστικών στελεχών. Μια άλλη πρωτοβουλία που 
συντέλεσε στην προβολή του έργου των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων ήταν η καθιέρωση το 1962 εβδομαδι-
αίας ραδιοφωνικής εκπομπής της ΓΣΕΒΕ.

Το 11ο Συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας, που 
διεξήχθη στο διάστημα 12-16 Ιουνίου 1960 στην αίθου-
σα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 
υποδέχθηκε περισσότερους από 500 αντιπροσώπους 
ως εντολοδόχους 300.000 επαγγελματοβιοτεχνών, δια-
πραγματεύτηκε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που 
έθετε επί τάπητος η οικονομική συγκυρία. Η παρουσία 
κορυφαίων υπουργών ήταν αξιοσημείωτη, ενώ ο Πρω-
θυπουργός παρακάθισε σε επίσημο γεύμα που παρατέ-
θηκε προς τιμήν του. Όσον αφορά το πρώτο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, την οργάνωση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και την τόνωση της οικονομικής τους δρα-
στηριότητας, «το πρόβλημα της καθολικής ευημερίας», 
οι εισηγητές ζήτησαν διεύρυνση των προστατευτικών 
μέτρων υπέρ των επαγγελματοβιοτεχνών, αλλά και πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των συνεταιρισμών και κοινοπραξι-
ών. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συζήτηση σχετικά με το 
ΤΕΒΕ. Οι ομιλητές απέρριψαν την περίπτωση αύξησης 
των εισφορών και υποστήριξαν το αίτημα επαναφοράς 
του πόρου υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου. Οι επόμενες 
μέρες αφιερώθηκαν στη διατύπωση προτάσεων για την 
ευδοκίμηση της ελληνικής βιοτεχνίας, ενώ, όσον αφορά 

204.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(12/5/1963)·	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(3/10/1987).

205.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	1/6/1960.

το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης, εκφράστηκε κατ’ 
αρχήν ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης 
υπέρ των ενοικιαστών και την ισχύ ενός «υποφερτού» 
ενοικιοστασίου. Απώτερη επιθυμία, πάντως, εξακολου-
θούσε να είναι η νομοθετική ρύθμιση της προστασίας 
της επαγγελματικής στέγης.206 Άλλα θέματα που εθί-
γησαν ήταν, για παράδειγμα, ο υπερεπαγγελματισμός, 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός (ιδίως των γεωργικών συνε-
ταιρισμών), οι υπέρ τρίτων φορολογικές επιβαρύνσεις, 
η τεχνική εκπαίδευση, η προστασία των πληττόμενων 
επαγγελμάτων εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης, το 
ωράριο των καταστημάτων, η στέγαση των περιφερεια-
κών οργανώσεων. Ο απολογισμός εγκρίθηκε και η διοί-
κηση Μπερνίτσα επανεξελέγη.

Η Συνομοσπονδία ανέλαβε την προώθηση των αι-
τημάτων του συνεδρίου στις αρμόδιες κρατικές Αρχές. 
Με διάβημά της προς τον Υποδιοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ ζήτησε τη χορήγη-
ση μακροχρόνιων δανείων, την ελεύθερη πιστοδότηση 
των προμηθειών, τη χαλά-
ρωση των δανειοδοτικών 
κριτηρίων και την αύξηση 
των ορίων κατά πιστοδο-
τούμενη επιχείρηση. Οι 
προτάσεις βρήκαν κάποια 
απήχηση στους κόλπους 
της Νομισματικής Επιτρο-
πής, ωστόσο τα επίπεδα 
πιστοδότησης παρέμειναν 
σε μάλλον χαμηλά επίπε-
δα και, ειδικά, ο απευθείας 
δανεισμός της βιοτεχνίας 
από τις εμπορικές τράπε-
ζες συνέχισε να γίνεται βάσει ασφυκτικών κριτηρίων. Ο 
Αγορανομικός Κώδικας έμεινε αμετάβλητος, ενώ, παρό-
τι μεγάλος αριθμός επιτηδευματιών απαλλάχθηκε από 
έκτακτα φορολογικά βάρη, οι οργανώσεις συνέχισαν να 
πιέζουν για αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

Επίσης, σε συνάντησή της με ανώτατους υπαλλή-
λους του υπουργείου Βιομηχανίας, η διοίκηση της Συ-
νομοσπονδίας ανέπτυξε την άποψη ότι η λύση του οι-
κονομικού προβλήματος της χώρας δεν βρισκόταν στη 
βαριά βιομηχανία, αλλά στην ανάπτυξη των βιοτεχνικών 
κλάδων, «λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι εκ της συνδέσε-
ώς μας με την Κοινήν Ευρωπαϊκήν Αγοράν μόνον αι 

206.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	29/6/1960.

65.  Δηλώσεις του Προέδρου της ΓΣΕΒΕ για τη σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ  
(Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 15 Μαρτίου 1962)

ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ 
ΜΠΈΡΝΙΤΣΑ ΑΠΌΤΈΛΈΣΈ 
Η ΈΠΑΝΑΚΑΘΙΈΡΩΣΗ 
ΤΗΣ «ΗΜΈΡΑΣ ΤΌΎ 
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΌΒΙΌΤΈΧΝΌΎ», 
Η ΌΠΌΙΑ ΣΎΝΈΠΙΠΤΈ ΜΈ ΤΗΝ 
ΈΌΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
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μικρομεσαίαι επιχειρήσεις ευθύς αμέσως θα είναι συ-
ναγωνιστικαί».207 Συγκεκριμένα μέτρα που θα ενίσχυαν 
την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιοτεχνίας ήταν 
η αποδοτικότερη πιστοδότηση της βιοτεχνίας, είτε με-
μονωμένα είτε μέσω συνεταιρισμών, η ελάττωση των 
ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων (ειδικά 
των επαρχιακών επιχειρήσεων), η ενίσχυση του συνε-
ταιριστικού θεσμού και η προώθηση της μαθητείας ως 
θεμελιακού στοιχείου της ελληνικής χειροτεχνίας. Την 
ίδια περίπου περίοδο, η ΟΒΣΑ και το Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο Αθηνών κατέθεσαν προτάσεις για την επεξερ-
γασία πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης της βιοτεχνίας. 
Άλλα κλαδικά ζητήματα που χειρίστηκαν οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις ήταν, ως συνήθως, η νομοθετική κα-
τοχύρωση της επαγγελματικής στέγης, η καταπολέμηση 
του υπερεπαγγελματισμού και του πλανόδιου εμπορίου, 
η υπεράσπιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστη-

μάτων, η αποζημίωση των πληττόμενων επαγγελμάτων 
και ο περιορισμός του εργατικού κόστους. Μια άλλη 
ενδιαφέρουσα παρέμβαση της Συνομοσπονδίας ήταν 
η κατάθεση υπομνήματος στο Υπουργείο Εξωτερικών 
ζητώντας να υποστηριχθεί το αίτημα αποζημίωσης των 
επαγγελματοβιοτεχνών που επλήγησαν από τη χιτλερι-
κή Κατοχή.

Η ένταξη της Ελλάδας στην Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά 
(ΚΕΑ) −την οποία ως τότε συναποτελούσαν η Γαλλία, η 
Ιταλία, η Δυτική Γερμανία και οι Κάτω Χώρες− αποτέλε-
σε βασικό θέμα προβληματισμού για το συνδικαλιστικό 
κίνημα. Οι φόβοι επικεντρώνονταν στις συνέπειες που 
θα είχε η απελευθέρωση των αγορών με τη μείωση δα-
σμών και την είσοδο ξένου κεφαλαίου. Μερίδα ιδίως του 

207.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	30/11/1960.

βιοτεχνικού κόσμου διαφωνούσε με τη σύνδεση με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τουλάχιστον άνευ της παροχής 
όλων των απαιτουμένων διευκολύνσεων, της προστασί-
ας της εθνικής παραγωγής, της θέσπισης αναπτυξιακών 
κινήτρων για την ενδυνάμωση των ντόπιων επιχειρήσε-
ων και της υιοθέτησης της αρχής του αποκλεισμού του 
ξένου κεφαλαίου από τομείς όπου δραστηριοποιούνταν 
η ελληνική βιοτεχνία. Οι αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις 
μετά το 1962 εναντίον της «πολιτικής των ανοικτών θυ-
ρών» και της εγκατάστασης ξένων βιομηχανιών σε ελ-
ληνικό έδαφος (συγκεκριμένα, εργοστασίων ένδυσης, 
επίπλων και ηλεκτρικών ειδών), συνήθως οργανωμένες 
από τις οργανώσεις-μέλη της ΑΣΒΕ, ήταν ενδεικτικές 
του κλίματος ανησυχίας ότι «η πρόσδεσις εις την Κοινήν 
Αγοράν θα σημάνη οριστικήν καταστροφήν των επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών».

Από την άλλη πλευρά, αρκετά πριν υπογραφεί η 
συμφωνία σύνδεσης τον Ιούλιο 
του 1961, για την οποία η Συνομο-
σπονδία δεν εφείσθη επαινετικών 
σχολίων, η διοίκησή της είχε φρο-
ντίσει να επεξηγήσει τη θέση της 
με μια σειρά ανακοινωθέντων και 
εγκυκλίων. Η σύνδεση με την ΚΕΑ 
θεωρούνταν αναγκαίο εφαλτήριο 
για την αύξηση του εθνικού εισο-
δήματος. Διατυπωνόταν, πάντως, 
το σχόλιο ότι η αξία της ενσωμά-
τωσης στην Κοινή Αγορά «θα κρι-
θή τελικώς εκ των όρων της συν-
δέσεως μεταξύ των οποίων πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται και τοι-
ούτοι ενισχύσεως των επαγγελ-
ματικών και βιοτεχνικών επιχει-
ρήσεων παντοιοτρόπως ώστε όχι 
μόνον να επιβιώσουν, αλλά και 
να καταστούν ανταγωνιστικαί και 
κατ’ ακολουθίαν εξαγωγικαί».208 Η 
σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Αγο-
ρά τέθηκε σε ισχύ από τα μεσά-
νυχτα της 31ης Οκτωβρίου 1962. 
Μία από τις άμεσες συνέπειές της 
στην εκδίπλωση των δραστηριο-
τήτων της Συνομοσπονδίας ήταν 
η αναβάθμιση των διεθνών σχέ-
σεων. Η ΓΣΕΒΕ συμμετείχε τακτι-

κά στα συνέδρια και τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Ενώ-
σεως Βιοτεχνίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ, 
όσο της επέτρεπαν οι οικονομικές της δυνατότητες, 
έστελνε αντιπροσώπους και παρατηρητές σε διάφορες 
ευρωπαϊκές διασκέψεις και εκθέσεις.

Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία απαιτού-
σαν ευελιξία. Ορισμένα Επιμελητήρια δημιούργησαν 
επιτροπές μελέτης των προβλημάτων που θα ανέκυ-
πταν, ενώ οι μεγάλες ομοσπονδίες έθιξαν την ανάγκη 
αναπροσανατολισμού των προτύπων επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων ομα-
λής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στις νέες 
συνθήκες. Προσβλέποντας ώστε να καταστεί συνείδηση 
ότι τα ελληνικά προϊόντα ήταν ποιοτικά εφάμιλλα των 
ευρωπαϊκών, διοργανώθηκαν επιτυχημένες βιοτεχνι-
κές εκθέσεις στην Αθήνα και τη λοιπή επικράτεια, ανα-
βαθμίστηκε η προβολή της ελληνικής χειροτεχνίας στο 

208.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	1/3,	19/4	και	

19/7/1961.

66.  Γεύμα της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ με τον Υπουργό Εργασίας  
Κ. Χρυσανθόπουλο, 1963 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ συγ-
χρόνως η ελληνική μεταποίηση έδωσε δυναμικό «πα-
ρών» σε παρόμοιες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. 
Σε αυτές τις συνθήκες, η ΓΣΕΒΕ προώθησε μια δέσμη 
προτάσεων, βασισμένη σε αποφάσεις του Συνεδρίου 
του 1953 και προφανώς επηρεασμένες από την παρατη-
ρούμενη μείωση του κύκλου εργασιών των επαρχιακών 
επιχειρήσεων, που έθετε ως πρωταρχικό στόχο την «οι-
κονομική αποκέντρωση».

«Η τόνωσις και ανάπτυξις της οικονομίας της επαρ-
χίας», ανέφερε από το ραδιόφωνο ο Μπερνίτσας το φθι-
νόπωρο του 1962, «αποτελεί το κύριον έργον της τάξεώς 
μας. Αυτή την περιέσωσεν μέχρι σήμερα από την εκμη-
δένισιν, συγκρατούσα όσον ήτο δυνατόν, τας αγοράς 
της από την πλήρη απονέκρωσι. Δεν αρκεί όμως αυτό. 
Αι επαρχιακαί αγοραί πρέπει όχι μόνον να τονωθούν, να 
αυξήσουν την κίνησίν των, αλλά και να καταστούν ζω-
ντανά κύτταρα όλης της οικονομίας της χώρας μας».209 
Μεταξύ άλλων, επιδιωκόταν η καταπολέμηση του 
«υδροκεφαλισμού» της παραγωγικής δομής της χώρας, 
η τόνωση της κατανάλωσης, η συγκράτηση της εκροής 
εισοδημάτων και πληθυσμού προς την πρωτεύουσα και 
η κατά το δυνατόν ομαλή απορρόφηση των «κραδα-
σμών» που θα προξενούσε η σύνδεση με την Ευρωπαϊ-
κή Αγορά. Προαπαιτούμενα ήταν η δημιουργία οργάνων 
μελέτης των επιδράσεων του διεθνούς «ανοίγματος» 
της ελληνικής οικονομίας, η αξιοποίηση των κατά τό-
πους πλουτοπαραγωγικών πηγών, η ίδρυση τοπικών 
αγορών χειροτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, και η 
ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιφέρειας. Η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ, μάλιστα, ανακήρυξε το 1962 
ως «έτος δράσεως προς προσαρμογήν των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων της χώρας εις τας διαμορφούμενας 
εκ της συνδέσεως με την ΚΕΑ συνθήκας». Στη διάρκειά 
του οργάνωσε σεμινάρια ενημέρωσης κι επεξεργάστηκε 
ολοκληρωμένα περιφερειακά οικονομικά προγράμματα 
δράσης.210 Σταδιακά, στους κόλπους της Συνομοσπονδί-
ας εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι «μόνον διά κοινής συλ-
λογικής προσπαθείας είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπισθούν 
νικηφόρως» οι ανακατατάξεις που δημιούργησε το κα-
θεστώς της Κοινής Αγοράς. Διαφωτιστικές εγκύκλιοι 
κάλεσαν τους επαγγελματοβιοτέχνες να συγκροτήσουν 

209.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	10/11/1962.

210.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	24/5,	14/6	και	

21/12/1961,	11/1	και	8/3/1962·	Ο Βιοτέχνης 

1/2/1962.

«ομοιοεπαγγελματικάς 
μονάδας», κοινοπραξίες 
και συνεταιρισμούς, οι 
οποίες θα ενίσχυαν την 
ανταγωνιστικότητά τους 
έναντι των Ευρωπαίων 
παραγωγών. Οι σχετικές 
πρωτοβουλίες είχαν την 
υποστήριξη και κυβερνη-
τικών κύκλων.211

Η οικονομική στενό-
τητα του ΤΕΒΕ αποτε-
λούσε ένα δυσεπίλυτο 
χρόνιο πρόβλημα που 
υπονόμευε τη δυνατό-
τητα συνταξιοδότησης 
των άνω των 200.000 

ασφαλισμένων εκείνη την εποχή. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός των συνταξιούχων 
του ταμείου τριπλασιάστηκε (περίπου 45.000 άτομα το 
1963), δημιουργώντας συνεχή ελλείμματα. Η εκδήλωση 
της πρόθεσης της κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει τον 
Ν. 6364/1934, ώστε να καθιερωθεί ειδικός φόρος δι’ εν-
σήμου επί των συναλλαγματικών και γραμματίων υπέρ 
του ΤΕΒΕ συνάντησε τη θερμή υποστήριξη της ΓΣΕΒΕ, 
«δοθέντος ότι μόνη η Επαγγελματοβιοτεχνική τάξις, ενώ 
υφίσταται επιβαρύνσεις διά τα ταμεία όλων των άλλων 
τάξεων, στερείται παντελώς παντός πόρου υπέρ του 
ιδικού της Ασφαλιστικού Οργανισμού, πέραν των ει-
σφορών των ησφαλισμένων».212 Αντιμετώπισε όμως τη 
δυσαρέσκεια μερίδας του πολιτικού κόσμου και ορι-
σμένων κοινωνικών φορέων. Τον Δεκέμβριο του 1962 ο 
Υπουργός Εργασίας, Κώστας Χρυσανθόπουλος, πρόσω-
πο που διατηρούσε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με τη διοί-
κηση της Συνομοσπονδίας, κατέθεσε προς ψήφιση στη 
Βουλή νομοσχέδιο που ρύθμιζε τα ζωτικά προβλήματα 
των «εργαζομένων παραγωγικών τάξεων» κατά τρόπο 
συμβατό με τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις (ενίσχυση 
ΤΕΒΕ διά πόρου εξ ενσήμων, ρύθμιση καθυστερούμε-
νων οφειλών προς ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία, 
μείωση των ασφαλίστρων των μαθητευομένων, παρα-
πομπή αγορανομικών παραβάσεων σε πταισματοδικείο, 
ευνοϊκή πιστοδότηση κ.ά.). Προς πικρία της ΓΣΕΒΕ και 
των ομοσπονδιών, το νομοσχέδιο τελικά δεν ψηφίστη-
κε, παρότι ορισμένες πτυχές του –όπως η εξόφληση σε 
δόσεις των οφειλών προς το ΙΚΑ και τα επικουρικά τα-
μεία– ικανοποιήθηκαν.

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της προσαρμογής των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων στο οικονομικό πλαίσιο της 
Κοινής Αγοράς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότη-
τας της ελληνικής οικονομίας υπήρξε η κεντρική ιδέα 
που διαπέρασε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στο 12ο 
Συνέδριο της ΓΣΕΒΕ (Αθήνα, 16-20 Ιουνίου 1963). Όπως 
επισήμανε ο Μπερνίτσας στην εναρκτήρια εισήγησή 
του, το συνέδριο επεδίωκε να κατατοπίσει τους αρμό-
διους επί των ληπτέων μέτρων ώστε η μικρομεσαία επι-
χείρηση να επιτελέσει δύο βασικούς ρόλους: «Πρώτον, 
να πλαισιώση την δημιουργουμένην εν τη χώρα μας 
μεγάλην επιχειρηματικήν μονάδα για να επιβοηθήση 
αυτήν τουλάχιστον εις τον τομέα εσωτερικής κατανα-
λώσεως και αφ’ ετέρου να ενισχύση την περιφερειακήν 

211.		Ο Βιοτέχνης	22/1	και	19/3/1962·	Μέλλον  

Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	8/2	και	15/3/1962.

212.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(17/9/1962).

67.  12ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ, 1963 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ανάπτυξιν ώστε ο πληθυσμός εκάστου επαρχιακού κέ-
ντρου και της ενδοχώρας της να παραμείνη επιτοπίως 
εργαζόμενος και βιοποριζόμενος, ανακοπτομένου ούτω 
του εξ άλλου ρεύματος ομαδικής μεταναστεύσεως όλων 
των χρησίμων εργασιακών στοιχείων του επαρχιακού 
πληθυσμού […], η οποία έχει προσλάβει την μορφήν πα-
νικοβλήτου φυγής».213

Η πιστοδότηση των επαγγελματοβιοτεχνών ήταν 
το πρώτο θέμα της ατζέντας του συνεδρίου. Μεταξύ 
των προτάσεων που διατυπώθηκαν ήταν η εξασφάλιση 
πραγματικού δανειακού κεφαλαίου επιχειρήσεων και 
συναλλαγών, καθώς και η μεσοπρόθεσμη χαμηλότοκη 
χρηματοδότηση για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξο-
πλισμού και πρώτων υλών. Εφόσον οι εμπορικές τρά-
πεζες δεν αναπροσάρμοζαν την τακτική τους και δεν 
αναθεωρούσαν τα άκαμπτα κριτήρια που εφάρμοζαν, 
απαραίτητη ήταν η ίδρυση ιδιαίτερης τράπεζας για την 
άσκηση πίστεως προς τους μικρομεσαίους.214 Επίσης, οι 
σύνεδροι συμφώνησαν ότι η συγκρότηση κοινοπραξιών 
προς «εξουδετέρωσιν των οργανικών αδυναμιών και 
αναφυομένων δυσχερειών», η επιμόρφωση των επαγ-
γελματοβιοτεχνών και η ορθολογική οργάνωση της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης προς μεγιστοποίηση κέρδους 
αποτελούσαν προϋποθέσεις της ομαλής προσαρμογής 
στα οικονομικά δεδομένα της δεκαετίας του ’60. Παρό-
τι ήταν παραδεκτό ότι η διατήρηση του ενοικιοστασίου 
συνιστούσε επιτυχία, οι συνδικαλιστές θεώρησαν απα-
ραίτητη τη νομοθετική προστασία της επαγγελματικής 
στέγης «προς εξασφάλισιν σταθερών προϋποθέσεων 
επιχειρηματικής προόδου» και αντιμετώπιση τυχόν 
απρόβλεπτων καταστάσεων. Επίσης ως μοναδική λύση 
για το ασφαλιστικό πρόβλημα θεωρήθηκε «η προικοδό-
τησις του ΤΕΒΕ δι’ ενός σοβαρού Κοινωνικού πόρου, διά 
του οποίου όχι μόνον πρέπει να καλυφθούν τα σημερινά 
ελλείμματα, αλλά και να αφίνη και περιθώρια αυξήσεως 
των σημερινών συντάξεων, αι οποίαι ομολογουμένως 
ευρίσκονται εις πολύ χαμηλά επίπεδα».215

Μεταξύ των υπόλοιπων προτάσεων του συνεδρίου 
ξεχωρίζουμε το αίτημα αύξησης του αφορολογήτου 
ορίου, περαιτέρω στήριξης του τουριστικού κλάδου, 
κατάργησης του Αγορανομικού Κώδικα στο όνομα της 
οικονομικής ελευθερίας κ.ά., καθώς και της ανάγκης 

213.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	22/6/1963.

214.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕ,	12ον	Πανελλαδικόν	Συνέ-

δριον	16-20	Ιουνίου	1963.	Ψήφισμα	περί	πιστο-

δοτήσεως	των	μικρομεσαίων	επιχειρήσεων,	Αθή-

ναι,	1963,	σ.	4.

215.		Ο Βιοτέχνης	21/6/1963.

ίδρυσης ενός οργανισμού μελέτης των προβλημάτων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λίγο αργότερα, μά-
λιστα, ιδρύθηκε ένας ερευνητικός Οργανισμός Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων με πρωτοβουλία επαγγελμα-
τοβιοτεχνικών και εμποροβιομηχανικών οργανώσεων. 
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ εξήγγειλε, επιπλέον, ένα πρό-
γραμμα οργάνωσης των σωματείων που φιλοδοξούσε 
να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες να εγγραφούν στα 
πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής τους· ήταν μια 
ελάχιστα συγκεκαλυμμένη ομολογία της χαμηλής συνδι-
καλιστικής πυκνότητας που ταλάνιζε τις επαγγελματο-
βιοτεχνικές οργανώσεις. Κατά την τελευταία ημέρα της 
ψηφοφορίας διεξήχθησαν οι καθιερωμένες ψηφοφορί-
ες: ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός εγκρίθη-
κε παμψηφεί και η διοίκηση ανανέωσε τη θητεία της.

Αντί για τη θεσμοθέτηση του ασφαλιστικού πόρου, η 
ΓΣΕΒΕ βρέθηκε σύντομα προ δυσάρεστων εκπλήξεων. 
Στα τέλη Ιουλίου 1963 δόθηκε στη δημοσιότητα γνωμά-
τευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα 
με την οποία οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ των αγροτικών 
περιοχών και οι εισφορές τους, περίπου 70.000 άτομα 
(σχεδόν το 1/3 των ασφαλισμένων) και 200 εκατομμύρια 
δρχ. αντίστοιχα, θα υπάγονταν εφεξής στον Οργανισμό 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)· ταυτόχρονα, όμως, το 
ΤΕΒΕ θα συνέχιζε να παρέχει κανονικά συντάξεις στους 
14.000 συνταξιούχους της υπαίθρου. Τη γνωμάτευση 
ενστερνίζονταν τα Υπουργεία Γεωργίας και Εργασίας. 
Οι διαμαρτυρίες των επαγγελματοβιοτεχνικών οργα-
νώσεων ήταν άμεσες: «Θα δοθή χαριστική βολή εις τον 
ψυχορραγούντα ασφαλιστικόν οργανισμόν», θα αποτε-
λέσει «θανάσιμον πλήγμα» που θα καταστήσει ανέφικτη 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.216 Με έγγρα-
φες διαμαρτυρίες, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις σε 
ανοιχτούς χώρους τάχθηκαν εναντίον της ρύθμισης και 
εξέτασαν την ανάληψη απεργιακής δράσης. Στις αρχές 
Σεπτεμβρίου είχαμε στάσεις εργασίας και συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας σε διάφορες επαρχιακές πόλεις. Η 
Γενική Συνομοσπονδία συγκρότησε Επιτροπή Αγώνος 
που επεδίωξε να συνεργαστεί με το ΔΣ του ΤΕΒΕ για να 
προληφθεί η οικονομική κατάρρευση του ασφαλιστι-
κού οργανισμού και προσπάθησε να καταλήξει σε μια 
συναινετική μέση λύση με τις Αρχές. Δεν ήταν, όμως, 
διατεθειμένη να συνθηκολογήσει, διεκδικώντας –όπως 
καταγράφηκε στο ψήφισμα της 7ης Πανελλαδικής Δι-
άσκεψης στη Θεσσαλονίκη– την «διά Νόμου επιβολήν 
του υπέρ του ΤΕΒΕ πόρου»217 ώστε να εκαλύπτετο το 
έκτακτο παθητικό του οργανισμού που δημιουργούσε η 
υπαγωγή χιλιάδων ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Η τελική 
τακτοποίηση του προβλήματος μετατέθηκε για μετά τις 

216.		Ο Βιοτέχνης	23/7/1963·	Μέλλον  

Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	3/8/1963.

217.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	14/9/1963.

68.  Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό Γεώργιο 
Παπανδρέου (Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών  
23 Νοεμβρίου 1963).
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εκλογές.
Έπειτα από δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρή-

σεις (Νοέμβριος 1963 και Φεβρουάριος 1964) στην εξου-
σία ανήλθε η Ένωση Κέντρου. Η βραχεία διακυβέρνησή 
της συνδέθηκε τόσο με προσπάθειες θεσμικού εκσυγ-
χρονισμού, αλλά και με την αναμόχλευση των πολιτικών 
παθών. Επίσης, την ίδια περίοδο δόθηκε το έναυσμα για 
την επανεμφάνιση έντονων συγκρούσεων με πολιτικό 
επίχρισμα στο εσωτερικό του επαγγελματοβιοτεχνικού 
συνδικαλισμού. Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ αποφάσισε να 
θέσει στη νέα κυβέρνηση τα κύρια αιτήματα της επαγ-
γελματοβιοτεχνικής τάξης, όπως αυτά είχαν καθοριστεί 
από αλλεπάλληλες συσκέψεις του ΔΣ της Συνομοσπον-
δίας. Προτεραιότητα δινόταν στη διά νόμου προστασία 
της επαγγελματικής στέγης, την οριστική ρύθμιση της 
πιστοδότησης −διά της ιδρύσεως εν ανάγκη «ιδιαιτέ-
ρας Τραπέζης Επαγγελματιών Βιοτεχνών κοινωφελούς 
μορφής κατά το πρότυπον της Αγροτικής Τραπέζης» 
εξαιτίας της απροθυμίας των εμπορικών τραπεζών να 
χορηγήσουν δάνεια−, την αναδιοργάνωση των οικονομι-
κών του ΤΕΒΕ, άρνηση σε κάθε φορολογική αύξηση που 
επιβάρυνε τον μικρό επιχειρημα-
τία, την ενίσχυση του βιοτεχνικού 
τομέα, την επίλυση των μισθολο-
γικών διενέξεων εργοδοτών-ερ-
γαζομένων και την τουριστική 
αξιοποίηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.218

Η αξίωση γενναίων αυξήσεων 
των συντάξεων κυριάρχησε στις 
επαφές συνδικαλιστών και κυβερ-
νητικών αξιωματούχων το 1964. 
Επαγγελματικές πηγές επισήμαι-
ναν ότι «ο επαγγελματίας και βι-
οτέχνης […] είναι ο πτωχότερος 
συνταξιούχος του ελληνικού Κρά-
τους», καθώς οι παρεχόμενες συντάξεις δεν επαρκού-
σαν ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των 
συνταξιούχων.219 Παράλληλα, προωθούσαν το αίτημα 
της καθιέρωσης πόρου για το ΤΕΒΕ επί των γραμματίων 
και συναλλαγματικών, ώστε να μπορούσε να καταβληθεί 
η ζητούμενη αύξηση. Από τη μία, η κυβέρνηση κατέθεσε 
σχέδιο νόμου για την εγγραφή των ασφαλισμένων-κα-
τοίκων μικρών χωριών στον ΟΓΑ, αλλά, ως αντιστάθ-
μισμα, στις αρχές Νοεμβρίου του 1964 υπερψηφίστηκε 
από τη Βουλή ο Ν. 4435 για τη χορήγηση κοινωνικού 
πόρου υπέρ του ΤΕΒΕ. Ο πόρος αφορούσε την επιβά-
ρυνση χαρτοσήμου κατά 20%. Τα έσοδα κατανέμονταν 
κατά 50% στον ΟΓΑ, κατά 42% στο ΤΕΒΕ και κατά 8% 
στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ). Η απόφαση 
έγινε δεκτή με τηλεγραφήματα ευγνωμοσύνης. Τελικά, 
την άνοιξη του 1965, εγκρίθηκε αύξηση των συντάξεων 
κατά 80% (900 δρχ. η χαμηλότερη, 1.456 δρχ. η ανώτα-
τη), αρκετά χαμηλότερη από τα υπεσχημένα.

Οι εμπορικές δραστηριότητες των γεωργικών συ-
νεταιρισμών προκαλούσαν συστηματικά την μήνιν των 
δευτεροβάθμιων οργανώσεων της επαρχίας, μέχρις 
ότου, στις αρχές του 1966, το Υπουργείο Εμπορίου παρε-
νέβη κανονιστικά προς όφελος του οργανωμένου εμπο-
ρίου. Επίσης, οι συχνοί αγορανομικοί έλεγχοι, οι διώξεις 

218.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕ	(26-27/1/1964)·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών 15/2/1964.

219.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	1/2	και	

2/5/1964.

και τα εντάλματα προσωποκράτησης, καθώς και η με-
λετώμενη άρση της τιμής αντικατάστασης καθιστούσαν 
προβληματική την εργασία των επισιτιστικών κλάδων. 
Κατά συνέπεια, η απλοποίηση του ισχύοντος Αγορανο-
μικού Κώδικα, η κατάργηση «της εφαρμοζομένης Αστυ-
νομικής Αγορανομικής Πολιτικής» και η υποχρεωτική 
μετατροπή των ποινών επί αγορανομικών αδικημάτων 
συμπεριλαμβάνονταν στις μόνιμες επιδιώξεις του επαγ-
γελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού. Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις δεν παρέλειπαν να ζητούν και ριζική ανα-
μόρφωση του φορολογικού συστήματος, θεωρώντας ότι 
οι υπερβολικές φορολογικές επιβαρύνσεις καθήλωναν 
την ελληνική οικονομία, επιβράδυναν τις συναλλαγές 
και εξαντλούσαν την οικονομική αντοχή των μικρομε-
σαίων. Οι αντιδράσεις γενικεύτηκαν το 1966 εξαιτίας 
του συζητούμενου νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Η Συνομοσπονδία Βιοτεχνών πρωτοστάτησε στις κι-
νητοποιήσεις οργανώνοντας συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας στην Αθήνα. Υποστήριξε ότι «είναι περιτταί αι νέαι 
φορολογίαι διότι το προϋπολογιζόμενον εκ τούτων έσο-
δον δύναται να υπερκαλυφθή διά περιστολής της φο-

ροδιαφυγής, επανεξετάσεως του 
καθεστώτος των φορολογικών 
μειώσεων και απαλλαγών μεγαλυ-
τέρας επιμελείας εις την είσπρα-
ξιν των νομοθετημένων πόρων 
και διά συμπιέσεως ή περικοπής 
αντιπαραγωγικών δαπανών του 
δημοσίου».220 Συλλαλητήρια σχη-
ματίστηκαν και σε κάποιες επαρ-
χιακές πόλεις.

Η κυβέρνηση αναγόρευσε 
εξαρχής την αξιοποίηση των ανα-
πτυξιακών προοπτικών της βιο-
τεχνίας-χειροτεχνίας σε εθνική 
υπόθεση, η οποία κατείχε πρω-

τεύουσα θέση στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Στα μέσα 
της δεκαετίας του ’60, σύμφωνα με υπολογισμούς, στην 
Ελλάδα λειτουργούσαν 120.000 βιοτεχνικές και οικοτε-
χνικές επιχειρήσεις (το 78% των οποίων ήταν εγκατε-
στημένες στην περιφέρεια) που απασχολούσαν 364.000 
εργαζομένους.221 Η βιοτεχνία, κατά συνέπεια, ήταν αιχ-
μή του δόρατος της ελληνικής μεταποίησης και κάλυπτε 
τις βασικότερες ανάγκες της εσωτερικής κατανάλωσης, 
αλλά και αποτελούσε κυματοθραύστη της υποαπασχό-
λησης και της μετανάστευσης. Ο Υπουργός Βιομηχα-
νίας, Ιωάννης Ζίγδης, ήταν ιδιαίτερα γλαφυρός από το 
βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: «Η τάξις 
των βιοτεχνών αποτελεί την μηχανοκίνητον μεραρχίαν 
εις την μάχην, διά την επιβίωσιν του ελληνικού έθνους, 
εντός της ηνωμένης Ευρώπης».222 Το Υπουργείο Βιομη-
χανίας χαρακτήρισε ως «έτος Βιοτεχνίας» το 1965 και 
έθεσε δύο βραχυπρόθεσμους στόχους, την ίδρυση ειδι-
κού οργανισμού χρηματοδότησης των βιοτεχνών και Ιν-
στιτούτου Ανάπτυξης της βιοτεχνίας, και έναν μεσοπρό-
θεσμο, τη διεκδίκηση ηγεμονικού ρόλου στο πλαίσιο της 
βιοτεχνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ). Στη διάρκεια του έτους οργανώθη-
καν δύο σημαντικές εκδηλώσεις.

Στο διάστημα 23-26 Μαϊου 1965 διεξήχθη Πανελλήνιο 
Βιοτεχνικό Συνέδριο με τη συμμετοχή του συνόλου των 

220.		Ο Επαγγελματίας	7/1966.

221.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	11/7/1964	και	

29/5/1965.

222.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	12/9/1964.

Η ΒΙΌΤΈΧΝΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΙΧΜΗ 
ΤΌΎ ΔΌΡΑΤΌΣ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΈΤΑΠΌΙΗΣΗΣ, ΚΑΛΎΠΤΌΝΤΑΣ  
ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΌΤΈΡΈΣ ΑΝΑΓΚΈΣ ΤΗΣ 
ΈΣΩΤΈΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΑΠΌΤΈΛΩΝΤΑΣ ΚΎΜΑΤΌΘΡΑΎΣΤΗ 
ΤΗΣ ΎΠΌΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΎΣΗΣ.
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βιοτεχνικών οργανώσεων και Επιμελητηρίων, καθώς και 
με την παρουσία πλήθους επισήμων. Κύριο θέμα της με-
γαλύτερης βιοτεχνικής εκδήλωσης της δεκαετίας ήταν 
ο εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση του ρυθμού ανά-
πτυξης της ελληνικής βιοτεχνίας, με βασικό αίτημα τη 
βελτίωση της πιστοδότησης των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Μια εβδομάδα αργότερα, μεταξύ 30ής Μαΐου 
και 6ης Ιουνίου 1965 έλαβε χώρα μεγάλο συνέδριο- 
έκθεση βιοτεχνίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας στη Θεσσαλονίκη (υπό την αιγίδα του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου και της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών της 
συμπρωτεύουσας). Προβλήθηκε ως η πρώτη οργανωμέ-
νη επαφή των βιοτεχνιών της Κοινότητας και έληξε «με 
θριαμβεύτριαν την βιοτεχνικήν Ελλάδα».223

Όταν, όμως, λίγες εβδομάδες αργότερα, διέρρευσε 
ότι η κυβέρνηση μελετούσε την ανάθεση της πιστοδό-
τησης των βιοτεχνιών στις εμπορικές τράπεζες, προ-
κλήθηκε αναστάτωση επειδή τα τραπεζικά κριτήρια θε-
ωρούνταν ανυπέρβλητα. Χρειαζόταν να εφαρμοστούν 
νέες διαδικασίες με άξονα την επαρκή και μακροπρόθε-
σμη πιστοδότηση με αποκλειστικά κριτήρια τον επιχει-
ρηματικό τζίρο και τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη. 
Όπως ειπώθηκε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Συνομοσπονδίας, «δεν τίθεται θέμα βελτι-
ώσεως ανυπάρκτου συστήματος πιστοδοτήσεως, αλλά 
δημιουργία καθεστώτος εξασφαλίζοντος πράγματι μίαν 
στοιχειώδη έστω δανειοδότησιν προς τούτους».224 Υπό 
τη λογική αυτή, η πρόταση σύστασης ειδικού πιστοδο-
τικού οργανισμού της τάξης −ή και, ακόμη, η ανάθεση 
πιστοδοτικού ρόλου στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχα-
νικής Αναπτύξεως ή την Αγροτική Τράπεζα!− επανερ-
χόταν συνεχώς. Τον Ιούλιο του 1966 κατατέθηκε τελικά 
στη Βουλή νομοσχέδιο που καθιέρωνε τη μακροπρόθε-
σμη και υπό την εγγύηση του κράτους πιστοδότηση της 
βιοτεχνίας (κυρίως για τον εκσυγχρονισμό του κεφαλαι-
ουχικού εξοπλισμού), βάσει της απόφασης 1421/1966 της 
Νομισματικής Επιτροπής. Η ΑΝΕ 1421/1966 προέβλεπε 
τη δημιουργία ενός μηχανισμού που υποχρέωνε, μεταξύ 
άλλων, τις εμπορικές τράπεζες να διαθέτουν ποσοστό 
4%-6% των καταθέσεών τους για ειδικά βιοτεχνικά δά-
νεια που αφορούσαν πάγιες εγκαταστάσεις, αγορά μη-
χανολογικού εξοπλισμού, προμήθεια πρώτων υλών και 
κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.225

Μεγαλύτερη οξύτητα, όμως, απέκτησε στα μέσα της 
δεκαετίας του ’60 το ζήτημα της επαγγελματικής στέ-
γης. Έπειτα από συνεχόμενες παρατάσεις του ενοικιο-
στασίου, το 1964 η ΓΣΕΒΕ διαβίβασε αίτημα νομοθετικής 
κατοχύρωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαπίστωνε 
ότι, εξαιτίας της απουσίας κεντρικού ελέγχου, τα ενοι-
κιοστασιακά μισθώματα είχαν κατ’ ουσίαν εξισωθεί με 
τα ελεύθερα, δυσχεραίνοντας την άσκηση της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας· ως εκ τούτου, «η προστα-
σία της Επαγγελματικής Στέγης είναι επιβεβλημένη, και 
αποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν του εκσυγχρονισμού και 
της ανανεώσεως των εγκαταστάσεων των Μικρομεσαί-
ων Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων».226 
Όταν στις αρχές της άνοιξης του 1965 αναγγέλθηκε η 
έκδοση διατάγματος άρσης του ενοικιοστασίου για τις 
επαγγελματικές μισθώσεις, η κινητοποίηση των συνδι-
καλιστικών ενώσεων ήταν άμεση. Με το σύνθημα «Αγών 

223.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	14/6/1965.

224.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(30/1/1966).

225.		Λύτρας,	Α.Ν.,	ό.π.,	σ.	169-170.

226.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 17/10/1964.

υπέρ ζωής ή θανάτου, τα μαγαζιά μας κινδυνεύουν»,227 
ο επαγγελματικός, βιοτεχνικός και εμπορικός κόσμος 
της πρωτεύουσας οργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυ-
ρίας στην πρωτεύουσα τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 
ίδιου έτους. Καθώς η κυβέρνηση χρονοτριβούσε, παρά 
τις διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού Συντονισμού ότι θα 
ικανοποιούσε τα αιτήματα της τάξης, απεργιακές κινη-
τοποιήσεις έγιναν σε διάφορες πόλεις το φθινόπωρο. 
Αμετακίνητες θέσεις των επαγγελματικών οργανώσε-
ων ήταν ο καθορισμός των ενοικίων σε θεμιτά επίπεδα 
με ανώτατο όριο το ύψος του τιμάριθμου, η αναστολή 
εκτελέσεως των αποφάσεων επί ελευθέρων μισθώσεων 
και η παράταση του ισχύοντος ενοικιοστασίου μέχρι να 
ψηφιζόταν η νομοθετική διασφάλιση της επαγγελματι-
κής στέγης. Οι αλλεπάλληλες παρατάσεις λήξης των 
ελευθέρων μισθώσεων δεν ικανοποίησαν τα μικρομε-
σαία στρώματα· αντιθέτως, ενίσχυσαν τους φόβους ότι 
η κυβέρνηση προσανατολιζόταν να παραπέμψει στις ελ-
ληνικές καλένδες τη νομοθετική προστασία της στέγης. 
Έπειτα από συγκέντρωση στις αρχές Μαρτίου 1966 στο 
θέατρο «Κεντρικόν», υπό την αιγίδα της ΓΣΕΒΕ, αποφα-
σίστηκε «όπως αι παραγωγικαί τάξεις αποδυθούν εις 
εντονωτέρους αγώνες, διά του κλεισίματος διαρκείας 
των καταστημάτων και εργαστηρίων» σε πανελλήνια 
κλίμακα, αρχής γενομένης με προειδοποιητική 24ωρη 
απεργία στις 16 Μαρτίου 1966.228

Η απεργία υπήρξε πολύ επιτυχημένη ανά την επι-
κράτεια, παρά τις συλλήψεις συνδικαλιστών «επί παρο-
τρύνσει εις απεργίαν». Η συμμετοχή, τουλάχιστον στις 
μεγάλες πόλεις, υπολογίστηκε στο 95% των καταστη-
μάτων. «Ενέκρωσεν η οικονομική ζωή», υπογράμμισε 
ο κλαδικός Τύπος. «Για πρώτη φορά στην ιστορία των 
αγώνων του παραγωγικού κόσμου πραγματοποιήθη-
κε σε τέτοια έκταση καθολικό κλείσιμο των καταστη-
μάτων που αγκάλιασε όλους τους κλάδους, βιοτέχνες, 
επαγγελματίες και εμπόρους». Στη συγκέντρωση που 
οργανώθηκε στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ είπε 
ότι «ο αγών μας […] είναι αγών ιερός, αγών υπέρ βω-
μών και εστιών για την ύπαρξιν του επαγγέλματός μας», 
αφού «είναι γνωστόν ότι εάν χάσωμεν την Στέγην μας, 
χάνομεν αυτομάτως και το επάγγελμά μας».229 Το σχέ-
διο νόμου που τελικά καταρτίστηκε από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης τον Ιούνιο του 1966 θεωρήθηκε απαράδε-
κτο από τη ΓΣΕΒΕ, τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και 
τα Επιμελητήρια. Υπό την απειλή νέων απεργιών, η κυ-
βέρνηση αποδέχθηκε ένα από τα κύρια αιτήματα των 
επαγγελματοβιοτεχνών και ανέστειλε τη διάταξη περί 
ιδιοχρήσεως των εμπορικών καταστημάτων.

Καθώς σωρεύονταν τα προβλήματα, ταυτοχρόνως η 
διαίρεση των συνδικαλιστικών δυνάμεων βάθαινε πε-
ρισσότερο. Η ΑΣΒΕ, παρά τις λειτουργικές δυσκολίες 
που αντιμετώπιζε από τα τέλη της δεκαετίας του ’50, 
συνέχισε να εκπροσωπεί αρκετές αμιγείς βιοτεχνικές 
ομοσπονδίες, τοπικές και κλαδικές, που συσπείρωναν 
μεταξύ 40.000-70.000 ατόμων. Εκτός από την προώ-
θηση των ειδικών συμφερόντων της βιοτεχνίας (διαχω-
ρισμός ορίων βιοτεχνίας-βιομηχανίας, προϋποθέσεις 
ιδρύσεως εργαστηρίων, βιοτεχνική στέγη, φορολογικοί 
συντελεστές, δασμολόγια), για την υπεράσπιση των 
οποίων η ΑΣΒΕ κατά κανόνα άρθρωνε έναν πιο διεκδι-

227.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	19/3/1965.

228.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	10/3/1966.

229.		Τα Νέα	17/3/1966·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών	19/3/1966·	Νέα Βιοτεχνών Επαγγελμα-

τιών Εμπόρων Ελλάδος
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69.  Αφίσα της Έκθεσης Βιοτεχνίας της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 1965 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

70.  Εγκαίνια της Έκθεσης Βιοτεχνίας 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης (Μακεδονία 1 Ιουνίου 1965).



104

Η
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 Σ

Τ
Ο

Ν
 20

ό
 Α

ΙΏ
Ν

Α

71.  Προκήρυξη της «Συντονιστικής Επιτροπής διά 
την εξυγίανσιν της ΓΣΕΒΕ» (ΑΣΚΙ).
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κητικό λόγο από ό,τι η ΓΣΕΒΕ, η κύρια αιτία ύπαρξης της 
βιοτεχνικής Συνομοσπονδίας και διάσπασης του μεσοα-
στικού συνδικαλισμού συνοψιζόταν στην παρακράτηση 
του 50% του εισπραττόμενου πόρου από το ΤΕΒΕ. Αν 
και από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας η ΓΣΕΒΕ 
είχε συναινέσει στην αύξηση της συνδικαλιστικής εισφο-
ράς, ώστε μέρος του κοινωνικού πόρου να διοχετεύεται 
στις βιοτεχνικές ενώσεις, στην πραγματικότητα η ΑΣΒΕ 
εξακολουθούσε να μην λαμβάνει μέρισμα. Η κατάστα-
ση που είχε διαμορφώσει η εισαγωγή του Ν. 196/1946 
παρουσίαζε το παράδοξο φαινόμενο να καταβάλλουν 
βιοτέχνες την αναγκαστική εισφορά στο ΤΕΒΕ χωρίς να 
καταλήγει δραχμή στις οργανώσεις τους, ενώ, ασφαλώς, 
το ζήτημα των συνδικαλιστικών εσόδων έπαιζε καθορι-
στικό ρόλο στη διαμόρφωση των ενδοσυνδικαλιστικών 
συσχετισμών ισχύος.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, επίσης, απο-
κρυσταλλώθηκε ένας συμπαγής αντιπολιτευτικός πό-
λος απέναντι στη διοίκηση Μπερνίτσα και τους συ-
νεργάτες της. Ο Ιωάννης Μπούκης, Αντιπρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και διοικητι-
κό στέλεχος της τοπικής Ομοσπονδίας Επαγγελματι-
ών-Βιοτεχνών, υπήρξε σημαίνουσα φιγούρα της αντι-
πολιτευτικής κίνησης, και οι βιοτεχνικές ομοσπονδίες 
και συνεταιρισμοί κινητήριοι οργανωτικοί μοχλοί της. 
Το 1962 ιδρύθηκε η «Συντονιστική Επιτροπή διά την 
εξυγίανσιν της ΓΣΕΒΕ», η οποία απέκτησε επαφή με 
συσσωματώσεις σωματείων και ενώσεων που δεν εγ-
γράφονταν στη δύναμη της Συνομοσπονδίας, με στόχο 
τον εκδημοκρατισμό της συνδικαλιστικής ζωής και τη 
χάραξη μιας παρεμβατικής γραμμής.230 Οι πρώτες δη-

230.		ΑΣΚΙ:	Αρχείο	ΕΔΑ	φάκ.	423.1.δ.	και	423.4·	Ένω-

σις Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Ελλάδος	31/1/1964.

μόσιες παρεμβάσεις της συνδικαλιστικής αντιπολίτευ-
σης εκδηλώθηκαν στις εκλογές του ΤΕΒΕ το 1962 και το 
12ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας την επόμενη χρονιά. 
Η διαμάχη επεκτάθηκε σχεδόν σε κάθε συνδικαλιστική 
εκλογική αναμέτρηση και γρήγορα απέκτησε πολιτικά 
χαρακτηριστικά, μολονότι όλες οι πλευρές ισχυρίζο-
νταν ότι αποτάσσονταν τον κομματισμό. Η ανάληψη της 
εξουσίας από την πλευρά της Ενώσεως Κέντρου έδω-
σε ώθηση στις αντιπολιτευτικές δυνάμεις, ειδικά έπειτα 
από την αντικατάσταση των διοικούντων του ΤΕΒΕ στα 
τέλη του 1964 και της τοποθέτησης προσωρινού Διοικη-
τικού Συμβουλίου υπό τον Μπούκη. Μία από τις πρώτες 
πράξεις της προσωρινής διοίκησης, κατόπιν σχετικής 
υπουργικής απόφασης, ήταν η δέσμευση του εισπρατ-
τομένου δυνάμει του Ν. 196/1946 πόρου και η αφαίρεση 
της διαχείρισής του από τη ΓΣΕΒΕ. Ήταν μια προφανής 
προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες οικονομικού 
αδιεξόδου στην ηγεσία της Γενικής Συνομοσπονδίας. Η 
αντιπαράθεση οξύνθηκε επικίνδυνα κατ’ αναλογίαν με 
το κλίμα ανωμαλίας που επικράτησε στην πολιτική ζωή 
του τόπου έπειτα από τα «Ιουλιανά». Οι εκτοξευόμενες 
κατηγορίες δεν περιορίζονταν σε εκατέρωθεν μομφές 
περί διοικητικών παρασπονδιών και οικονομικών ατα-
σθαλιών, αλλά περιελάμβαναν οξύτατες αιχμές με πολι-
τικό περιεχόμενο.

Σημείο καμπής αποτέλεσε το 13ο Συνέδριο της 
ΓΣΕΒΕ (19-23 Ιουνίου 1966). Ήταν ίσως το πιο ταραχώ-
δες στην ιστορία της Συνομοσπονδίας. Το κλίμα ήταν 
εξαρχής τεταμένο εξαιτίας διαφωνιών γύρω από διαδι-
καστικά ζητήματα. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον 
Πίνακα Οργανώσεων της ΓΣΕΒΕ, την εποχή εκείνη στη 
δύναμή της άνηκαν 72 τοπικές και 7 κλαδικές ομοσπον-

72.  13ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ, 1966 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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δίες, 112 ενώσεις και 3 επαγγελματοβιοτεχνικά κέντρα.231 
Δεν υπήρξαν νέα στοιχεία αναφορικά με τα ζητήματα 
που απασχόλησαν το συνέδριο −ήτοι τη λειτουργία του 
ΤΕΒΕ, την επαγγελματική στέγη, το Φορολογικό, το Πι-
στοδοτικό, το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού 
κ.ά.–, αλλά δεν πρέπει να προκαλεί και έκπληξη ότι η 
πιθανότητα διεξοδικής διαπραγμάτευσης των προβλη-
μάτων της τάξης επισκιάστηκε από τη σύγκρουση για 
την εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή της δι-
οίκησης της ΓΣΕΒΕ, οι υποστηρικτές της απαίτησαν την 
απομάκρυνση της προσωρινής διοίκησης του ΤΕΒΕ και 
την προκήρυξη αρχαιρεσιών. Το Μέλλον Επαγγελματι-
ών-Βιοτεχνών περιέγραψε ως εξής την έκρυθμη ατμό-
σφαιρα: «Η εικών της αιθούσης του Συνεδρίου είχεν 
δυστυχώς πολλάς ομοιότητας με εκείνην της αιθούσης 
της Βουλής του τελευταίου χρόνου, με τα συνεχή επει-
σόδια και τας αντεγκλήσεις ή την έλλειψιν απαρτίας διά 
την ψήφισιν των διαφόρων νομοθετημάτων».232 Αξίζει 
να σημειωθεί ότι την ημέρα της εκλογής σημειώθηκαν 
επεισόδια και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας. 
Έπειτα από έντονους διαξιφισμούς εγκρίθηκαν τα πε-
πραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός της διοίκη-
σης, ενώ το ψηφοδέλτιο των Μπερνίτσα και Μακρυγιάν-
νη επικράτησε της υποψηφιότητας Μπούκη. Ένα μήνα 
αργότερα, όμως, δεκατέσσερις ομοσπονδίες άνοιξαν 
ένα χορό ενστάσεων κατά του κύρους της διαδικασί-
ας, προσβάλλοντας τη νομιμότητα της σύγκλησης του 
συνεδρίου και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Συγ-
χρόνως ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ κλήθηκε να απολογηθεί 
ενώπιον δικαστηρίου, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση 
του πόρου και οικονομικές ατασθαλίες. Το Ειρηνοδι-
κείο έκανε πρωτόδικα δεκτή την ένσταση, κηρύσσοντας 
παράτυπη τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΓΣΕΒΕ, η διοίκηση της οποίας, με τη σειρά της, εφεσί-
βαλε την απόφαση. Η δικαστική διαμάχη τελμάτωσε τις 
δραστηριότητες της Συνομοσπονδίας και επιδείνωσε τα 
ήδη ελλειμματικά οικονομικά της.233 

Εν τω μεταξύ, τον Οκτώβριο του 1966 ανακοινώθη-
κε ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή επεξεργαζόταν 
νομοσχέδιο περί οικονομικής ενίσχυσης Δήμων και Κοι-
νοτήτων, το οποίο προέβλεπε αύξηση των δημοτικών 
φορολογιών. Οι οργανώσεις έκριναν ότι αδικούσε κα-
τάφωρα τα συμφέροντα των μικροαστικών τάξεων: η 
Γενική Συνομοσπονδία κάλεσε τις οργανώσεις να βρί-
σκονται σε θέση ετοιμότητας για νέους απεργιακούς 
αγώνες, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών και Εμπόρων εξέφρασε την αγανάκτηση της 
τάξης για τη νέα φορολογική «επιδρομή». Η ετοιμότητα 
των οργανώσεων, οι οποίες ανά την επικράτεια προχώ-
ρησαν σε επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση στις 9 
Νοεμβρίου 1966, αποσόβησε τελικά τον κίνδυνο.234

Παράλληλα, στις αρχές Αυγούστου 1966, το νομο-
σχέδιο περί στέγης παραπέμφθηκε στην ολομέλεια της 
Βουλής (και όχι στην Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως προς 
ψήφιση), επιτείνοντας την ανησυχία των επαγγελματοβι-
οτεχνών. Η ΓΣΕΒΕ, από κοινού με τις μεγάλες ομοσπον-
δίες, είχε αλλεπάλληλες συνεργασίες με τις κυβερνητι-

231.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(25/5/1966).

232.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	27/6/1966.

233.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτρο-

πής	ΓΣΕΒΕ	(31/8	και	18/10/1966)·	Νέα Βιοτεχνών 

Επαγγελματιών Εμπόρων Ελλάδος	24/12/1966.

234.		Επαγγελματοβιοτεχνικόν Βήμα	25/11/1966.

κές Αρχές για τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος της 
στέγης και την καθιέρωση τιμαριθμικού μισθώματος. 
Παρότι δόθηκε προσωρινή λύση με την αναστολή λήξης 
των ελευθέρων μισθώσεων και την ελαφρά μείωση της 
προβλεπόμενης αύξησης των ενοικίων έπειτα από απο-
φάσεις των Υπουργείων Συντονισμού και Εργασίας, τον 
Ιανουάριο του 1967 το Εφετείο έκρινε άκυρες τις σχε-
τικές αποφάσεις. Για την εκ νέου παράταση πέραν του 
χρονικού αυτού ορίου απαιτούνταν η ψήφιση ειδικού 
νόμου, τον οποίο η παρούσα κυβέρνηση δεν ήταν δια-
τεθειμένη να εισαγάγει στο Κοινοβούλιο. Η εξέλιξη αυτή 
είχε ως συνέπεια την εκτέλεση πολυάριθμων αποφάσε-
ων έξωσης τους πρώτους μήνες του 1967. Οι επαγγελ-
ματικές οργανώσεις, βλέποντας το αδιέξοδο στο οποίο 
είχε οδηγηθεί το ζήτημα του ενοικιοστασίου, αποφάσι-
σαν την 28η Φεβρουαρίου να παραμείνουν κλειστά σε 
όλη τη χώρα τα βιοτεχνικά, επαγγελματικά και εμπορικά 
καταστήματα.235 Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να θέσει το 
ζήτημα υπό νέα διαπραγμάτευση. Έτσι, στις 13 Φεβρου-
αρίου, κατετέθη στη Βουλή προς ψήφιση νέο νομοσχέ-
διο, το οποίο έδινε παράταση στην αναστολή λήξης των 
ελεύθερων μισθώσεων και των αποφάσεων έξωσης μέ-
χρι το τέλος Ιουνίου του 1967. Μετά την απόφαση αυτή, 
η απεργιακή κινητοποίηση ανεστάλη. Ωστόσο, όπως και 
στο παρελθόν, δεν δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα 
της επαγγελματικής στέγης, παρά μόνο παράταση στην 
ήδη υπάρχουσα κατάσταση.

Την άνοιξη του 1967 η ενδοσυνδικαλιστική αντιπαρά-
θεση συνεχιζόταν αμείωτη. Η διοίκηση Μπερνίτσα βρι-
σκόταν ακόμη αντιμέτωπη με την εκδίκαση ορισμένων 
ενστάσεων, ενώ, στις 17 Απριλίου, ο Υπουργός Εργασίας 
απέπεμψε τη διοίκηση Μπούκη από το ΤΕΒΕ, διαπιστώ-
νοντας κλίμα ασυδοσίας στη λειτουργία του ασφαλιστι-
κού οργανισμού. Η κήρυξη της στρατιωτικής δικτατορί-
ας ανέκοψε την πορεία των γεγονότων, που κανείς δεν 
ήταν σε θέση να προοικονομήσει την έκβασή τους.

235.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(18/1/1967).
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Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 
1967 και η εγκαθίδρυση της στρατι-
ωτικής Χούντας βρήκε ανήμπορη να 
αντιδράσει την πολιτική ηγεσία της 
χώρας. Η Ελλάδα τέθηκε υπό στρα-
τιωτικό νόμο και, ουσιαστικά, η δια-
κυβέρνηση της χώρας πέρασε στα 
χέρια μιας ομάδας πραξικοπηματιών 
αξιωματικών. Σύμφωνα με τις προ-
γραμματικές δηλώσεις της στρατιω-
τικής κυβέρνησης, θα λαμβάνονταν, 
μεταξύ άλλων, δραστικά μέτρα υπέρ 
των βιοτεχνών και επαγγελματιών. Ο 
συνταγματάρχης Μακαρέζος, ως νέος 
Υπουργός Συντονισμού, τόνιζε πως 
βάση της νέας οικονομικής πολιτι-
κής θα αποτελούσε η αναβάθμιση του 
ιδιωτικού τομέα και η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας. Η διοίκηση της 
ΓΣΕΒΕ, ακριβώς όπως έπραξαν όλοι 
οι άλλοι ανώτατοι συνδικαλιστικοί ορ-
γανισμοί της χώρας, συμβιβάστηκε με 
τις εξελίξεις. 

Η Δικτατορία  
των Συνταγματαρχών

Με εγκύκλιο προς τους επαγγελματίες και βιοτέ-
χνες της χώρας, σημείωνε ότι η ειρήνη, η ευνομία και 
η δημόσια τάξη βρίσκονταν σε διαδικασία αποκατάστα-
σης προς ανακούφιση των εργαζομένων και των παρα-
γωγικών τάξεων. Ταυτόχρονα, απηύθυνε πρόσκληση 
προς το σύνολο του επαγγελματοβιοτεχνικού κόσμου 
για «έντονη επίδοση σε ειρηνικά επαγγελματικά έργα» 
με σκοπό την εξυπηρέτηση των βιοτικών αναγκών του 
πληθυσμού. Προέβλεπε ότι οι Αρχές θα στέκονταν αρω-
γοί στον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο της επαγγελμα-
τοβιοτεχνικής τάξης, ενώ δεν παρέλειπε να ζητήσει τη 
συνδρομή τους για την αναδιοργάνωση των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.236

Το πώς αντιλαμβανόταν την αναδιοργάνωση του 
συνδικαλισμού η δικτατορία το αποδεικνύουν τα έργα 
της. Αφενός ήταν κοινωνός συντεχνιακών αντιλήψεων 
που υπέτασσαν τον συνδικαλισμό σε ρόλο πειθήνιου 
χειροκροτητή και ιμάντα μεταβίβασης των απόψεων 
των κρατούντων στις συνδικαλισμένες μάζες· αφετέ-
ρου μετέφερε το πνεύμα ευνουχισμού των ελευθεριών 
και καταστολής στο εσωτερικό των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Αμέσως μετά την επικράτηση του πραξι-
κοπήματος άρχισαν ευρείες εκκαθαρίσεις. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως, σύμφωνα με το μητρώο οργανώσεων 
της Συνομοσπονδίας, κατά τη διετία 1967- 1968 αντικα-
ταστάθηκαν οι διοικήσεις των 2/3 των επαγγελματοβι-
οτεχνικών ομοσπονδιών της Ελλάδος.237 Επιπλέον, στη 
διάρκεια της Επταετίας, περίπου 150 οργανώσεις απο-
κλείστηκαν από τη δύναμη της Γενικής Συνομοσπον-
δίας, άλλες διά διαταγών των στρατιωτικών Αρχών και 
άλλες βάσει νομοθετημάτων.238 Νέες διοικήσεις διορί-
στηκαν στο ΤΕΒΕ και σε πολλά Επιμελητήρια. Η ΑΣΒΕ 
υπέστη επίσης εκκαθαρίσεις και η δράση της απονευ-
ρώθηκε. Η δικτατορία διέγραψε από τη δύναμή της τις 
περισσότερες τοπικές βιοτεχνικές ομοσπονδίες και τις 
εξανάγκασε να εγγραφούν στη δύναμη της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας. Ως αντίτιμο προσφέρθηκε η διευθέτη-
ση της χρόνιας διαφωνίας αναφορικά με την κατανομή 
του συνδικαλιστικού πόρου.239 Συγχρόνως, εκατοντάδες 
συνδικαλιστικά στελέχη με δημοκρατικές αντιλήψεις 
βρέθηκαν σε φυλακές και εξορίες. Μεταξύ των κρατου-

236.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	7/5/1967.

237.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Μητρώο	Διοικήσεων	Οργανώσεων	

ΓΣΕΒΕ	(1966-1970).

238.		Ο Βιοτέχνης 3/10/1975.

239.		Λύτρας,	Α.Ν.,	ό.π.,	σ.	115·	Επαγγελματοβιοτε-

χνικόν Βήμα	7/1969·	Νέα Επαγγελματιών Βιοτε-

χνών Εμπόρων	43	(1981),	σ.	5.
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μένων στα στρατόπεδα της εξορίας και στις φυλακές 
της Χούντας βρίσκουμε σχεδόν όλα τα παραδοσιακά μι-
κροαστικά επαγγέλματα: αρτοποιοί, υδραυλικοί, υποδη-
ματοποιοί, χρυσοχόοι, ωρολογοποιοί, λογιστές, εκδότες, 
βιβλιοπώλες, έμποροι, ράπτες, εστιάτορες, σιδηρουργοί, 
επιπλοποιοί, ηλεκτρολόγοι κ.ά.

Είναι ζήτημα στοιχειώδους δεοντολογίας να παραδε-
χθούμε ότι η τότε διοίκηση της Συνομοσπονδίας όχι μόνο 
δεν αποστασιοποιήθηκε από τέτοιες πρακτικές, αλλά, 
αντίθετα, ζήτησε την «εκκαθάρισιν των οργανισμών και 
των οργανώσεων εκ του κομμουνιστικού στοιχείου και 
των μετ’ αυτού συνεργασθέντων συνοδοιπόρων».240 Τα 
ελατήρια τέτοιων ενεργειών πρέπει να αναζητηθούν 
στις ιδεολογικές ψυχώσεις της περιόδου, στις προσωπι-
κές φιλοδοξίες κάποιων στελεχών και στη θέλησή τους 
να συμμορφωθούν στα καινούργια πολιτικά δεδομένα. 

Όμως, πλήθος άλλων συνδικαλιστών αντιτάχθηκαν στη 
Χούντα. Τέσσερα δε ενεργά στελέχη του αντιδικτατορι-
κού αγώνα (Σπύρος Δεμαρτίνος, Διονύσης Κορφιάτης, 
Γιώργος Μότσος και Δημήτριος Φέτσης) αναδείχθηκαν 
αργότερα στο ανώτατο αξίωμα της Γενικής Συνομο-
σπονδίας.

Αφού το −προκαθορισμένο για τον Σεπτέμβριο του 
1967– 14ο Συνέδριο δεν πραγματοποιήθηκε, η ΓΣΕΒΕ 
αποφάσισε τη σύγκλησή του στις 10 Μαρτίου 1968. Η 
επαγγελματική στέγη και το ενοικιοστάσιο συνιστού-
σαν τα σημαντικότερα ζητήματα της θεματολογίας του, 
στην οποία περιλαμβάνονταν ακόμη το Ασφαλιστικό 
και η αναδιοργάνωση του ΤΕΒΕ, το Φορολογικό, και, 
ειδικότερα, ο καθορισμός αφορολόγητου ορίου, η βι-

240.		Ο Βιοτέχνης	3/10/1975.

οτεχνική πίστη, το Αγορανομικό και η συνεταιριστική 
δραστηριοποίηση των επαγγελματοβιοτεχνών.241 Ωστό-
σο, το συνέδριο αναβλήθηκε για άλλη μία φορά. Λίγες 
μέρες αργότερα, στις 17 Μαρτίου 1968, με απόφαση της 
Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών, παύτηκε σχεδόν στο 
σύνολό της η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ και, με απόφαση του 
Προέδρου Πρωτοδικών, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή εξέλεξε ως νέο Πρό-
εδρο της Συνομοσπονδίας τον Σπύρο Βλαχάκη, Πρόε-
δρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πρώ-
ην στρατιωτικός, με σπουδές Νομικών Επιστημών και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ο Βλαχάκης είχε αναπτύξει 
επιχειρηματική δράση τη δεκαετία του ’50 και, σταδι-
ακά, ενεπλάκη στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι. Γενικός 
Γραμματέας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Βογιατζής, Πρό-
εδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ενώ τις 

θέσεις των Αντιπροέδρων κα-
τέλαβαν οι Αλέξανδρος Καρδα-
σιάδης και Ελευθέριος Τζιάκης, 
Πρόεδροι του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς αντίστοιχα.

Οι προγραμματικές δηλώ-
σεις της νέας διοίκησης επεσή-
μαναν την ανάγκη ανασυγκρό-
τησης και σωστής λειτουργίας 
στο εσωτερικό της ΓΣΕΒΕ με 
στόχο ώστε η τελευταία να κα-
θίστατο η κορυφαία οργάνωση 
συνδικαλιστικής εκπροσώπη-
σης, εξοπλισμένη με την κατάλ-
ληλη επιστημονική και υπαλλη-
λική υποδομή. Θα υιοθετούνταν 
οι αρχές της λιτότητας, γεγονός 
που σήμαινε δραστική μείωση 
του προϋπολογισμού. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στην ενότητα 
της τάξης των επαγγελματιών 
και της τάξης των βιοτεχνών, 
οι οποίες θα διατηρούσαν μεν 
την οργανωτική τους αυτοτέ-
λεια, θα λειτουργούσαν δε υπό 
πνεύμα στενής συνεργασίας. Η 
νέα διοίκηση της Συνομοσπον-
δίας δεσμεύτηκε, μάλιστα, να 
αποδώσει το μερίδιο του συν-

δικαλιστικού πόρου που αντιστοιχούσε στις βιοτεχνικές 
οργανώσεις.242 Η διοίκηση Βλαχάκη ευθυγραμμίστηκε 
απόλυτα με τις πολιτικές απαιτήσεις της εποχής. Είναι 
ενδεικτικό ότι δύο από τις πρώτες της ενέργειες ήταν 
αφενός να προετοιμάσει σειρά εκδηλώσεων για την επέ-
τειο του πραξικοπήματος, κατά τις οποίες επέδωσε στον 
δικτάτορα χρυσό μετάλλιο «εις ένδειξιν αναγνωρίσε-
ως των εθνικών του υπηρεσιών και της ευγνωμοσύνης 
των τάξεων των επαγγελματιών και βιοτεχνώ[ν] προς 
την εθνικήν κυβέρνησιν»,243 αφετέρου να ματαιώσει τη 
συμμετοχή της στις εργασίες της Διεθνούς Συνόδου Βι-
οτεχνίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Σουηδία 

241.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(10/1/1968).

242.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτρο-

πής	ΓΣΕΒΕ	(26/3/1968)·	Ο Βιοτέχνης	30/3	και	

8/4/1968.

243.		Ο Επαγγελματίας	5/1968.

73.  Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΓΣΕΒΕ, 1971 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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εξαιτίας της επικριτικής στάσης της κυβέρνησης της 
Στοκχόλμης απέναντι στο καθεστώς της 21ης Απριλίου.

Η οικονομική πολιτική της Χούντας εγγραφόταν 
σαφώς στη λογική της καπιταλιστικής ανάπτυξης: το 
πενταετές «Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως» 
(1968-1972), το οποίο βασιζόταν στην ενθάρρυνση της 
ιδιωτικής επιχειρηματικότητας (ημεδαπής και μη) και 
στην απελευθέρωση των δυνάμεων του ανταγωνισμού 
στην αγορά. Αναφορικά με τα μικροαστικά στρώματα, το 
καθεστώς πλειοδότησε σε παραχωρήσεις συσσωματι-
κού χαρακτήρα, όπως διευκολύνσεις στην αποπληρωμή 
ασφαλιστικών χρεών και απλούστευση της διαδικασίας 
λειτουργίας βιοτεχνικών εργαστηρίων. Επίσης, η επίτευ-
ξη σταθερά υψηλών ρυθμών αύξησης του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος μέχρι το 1973, εν πολλοίς συνέχεια 
της προαπριλιανής πολιτικής, η αναζωογόνηση της εγ-
χώριας κατανάλωσης, η ισχυρή αύξηση βιοτεχνικής και 
βιομηχανικής παραγωγής, η διατήρηση σταθερών τιμών 
και ο καλπασμός των επενδύσεων, δημιούργησαν ένα 
πρόσκαιρο κλίμα οικονομικής ευφορίας. Η δικτατορία 
συνέπεσε με μια διεθνώς ευνοϊκή οικονομική συγκυρία, 
ενώ καρπώθηκε τη συνέχιση των υψηλότατων ρυθμών 
ανάπτυξης που σημειώνονταν καθ’ όλη τη δεκαετία του 
’60, όταν και ορισμένες φορές ξεπέρασαν το 10%.244 
Όμως οι δομικές ανεπάρκειες της οικονομίας δεν αντι-
μετωπίστηκαν και η επέκταση σε επίπεδο ποσοτικών 
μεγεθών συνυφάνθηκε με φαινόμενα στρεβλής ανά-
πτυξης. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη 
διάρκεια της Επταετίας μπήκε η υποθήκη των δραμα-
τικών διλημμάτων που θα αντιμετώπιζαν στο μέλλον: 
συνεχίστηκε η εκχώρηση προνομίων στο ξένο κεφάλαιο 
και οι ευνοιοκρατικές παροχές στη βιομηχανία σε βά-
ρος της εγχώριας βιοτεχνίας και χειροτεχνίας· ευλογή-
θηκαν άνωθεν οι τάσεις συγκέντρωσης κεφαλαίου και 
εργασίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και υποτιμήθη-
κε η κοινωνική ανάπτυξη της επαρχίας· η τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης εκτονώθηκε από την αύξηση των 
εισαγωγών, η οποία επέφερε επιδείνωση του εμπορικού 
ισοζυγίου· παλαιά αιτήματα, όπως ο εξορθολογισμός 
του ασφαλιστικού συστήματος και η επαγγελματική 
στέγη, αρχειοθετήθηκαν· το «άνοιγμα» κλειστών επαγ-
γελμάτων τροφοδότησε φαινόμενα εξουθενωτικού υπε-
ρεπαγγελματισμού.

244.		Καζάκος,	Π.,	«Ανάμεσα	σε	κράτος	και	αγορά.	Οι-

κονομία	και	οικονομική	πολιτική	στη	μεταπολε-

μική	Ελλάδα,	1944-2000», ό.π.,	σ.	257-258,	268.

Ο Γ. Παπαδόπουλος, μιλώντας προς τους εκπροσώ-
πους των επαγγελματοβιοτεχνών τον Μάρτιο του 1969, 
υποσχέθηκε την κατάργηση των υπέρ τρίτων φόρων, τη 
μη επιβολή αναδρομικών φόρων και την οριστική επί-
λυση του προβλήματος της επαγγελματικής στέγης, που 
εξακολουθούσε να αντιμετωπίζεται με παρατάσεις του 
ενοικιοστασίου. Ειδικότερα για το τελευταίο ζήτημα, η 
ηγεσία της ΓΣΕΒΕ επεδίωκε τη διά νομοθετικής ρύθμι-
σης αλλαγή του ΑΝ 342/1968, ο οποίος προνοούσε ότι 
οι ιδιοκτήτες, μετά το πέρας της εξαετίας, είχαν τη δυ-
νατότητα να προβούν σε εξώσεις. Τελικά, με Διάταγμα 
του Ιουνίου του 1969, παρατάθηκαν για μια τριετία οι 
συναφθείσες μισθώσεις, ενώ οι εξωστικές αποφάσεις θα 
εκτελούνταν μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης του 
μισθώματος. Ωστόσο, ταυτόχρονα, λήφθηκε μέριμνα για 
την προστασία των συμφερόντων των ιδιοκτητών: οι τε-
λευταίοι, στην περίπτωση που δέχονταν μια μεγαλύτερη 
προσφορά μισθώματος από τρίτους, διατηρούσαν το δι-
καίωμα έξωσης των ενοικιαστών.245 Όσον αφορά το ζή-
τημα του ασφαλιστικού ταμείου, το 1968 αυξήθηκαν οι 
εισφορές των ασφαλισμένων στο ΤΕΒΕ κατά 50%, προ-
κειμένου να παρασχεθεί εξωνοσοκομειακή περίθαλψη 
και να καλυφθούν οι παρακλινικές εξετάσεις. Ωστόσο, 
οι εν λόγω υπηρεσίες παρασχέθηκαν μόλις το 1972 και 
1973 αντίστοιχα, ήταν δε τόσο χαμηλής στάθμης, που, 
για τα επόμενα χρόνια, μόλις το 1/3 των ασφαλισμένων 
έκανε χρήση αυτών. Τα αποθεματικά του ΤΕΒΕ, μάλι-
στα, εξανεμίστηκαν από την πληθωριστική έξαρση του 
1973.246

Έπειτα από συνεχείς αναβολές, η Συνομοσπονδία 
αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για το τρι-
ήμερο 10-12 Νοεμβρίου 1969. Οι εργασίες του Συνεδρίου 
διεξήχθησαν σε κλίμα φιλοφρονήσεων με τους εκπρο-
σώπους της κυβέρνησης που έδωσαν το «παρών». Ενώ 
συζητήθηκαν θέματα μεγίστης σημασίας όπως το Ασφα-
λιστικό, το Συνταξιοδοτικό και οι υπέρ τρίτων εισφορές, 
πτυχές που τυχόν θα έθιγαν τις σχέσεις με την κυβέρνη-
ση αποσιωπήθηκαν. Οι αρχαιρεσίες –οι πρώτες από την 
επιβολή της δικτατορίας− επικύρωσαν την τοποθέτηση 
του Βλαχάκη στην προεδρία της Συνομοσπονδίας, ενώ 
στη θέση του Γενικού Γραμματέα εξελέγη ο Ελευθέριος 
Τζιάκης. Ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Χίλτον» 

245.		Επαγγελματοβιοτεχνικόν Βήμα	7/1969·	 

Ο Βιοτέχνης	1/8/1969.

246.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Συμπληρωματικό	Ενημερωτικό	 

Σημείωμα	ΤΕΒΕ,	χ.χ.

74.  Ο Σπύρος Βλαχάκης αναλαμβάνει Υφυπουργός Εμπορίου (Ο Βιοτέχνης 10 Οκτωβρίου 1973).
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για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 
πεντηκονταετίας από την ίδρυση 
του ανώτατου συνδικαλιστικού ορ-
γάνου των επαγγελματοβιοτεχνών. 
Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι καθ’ 
όλη την Επταετία δεν συγκλήθηκε 
συνέδριο, παρά τις κατά καιρούς 
σχετικές μνείες. Πέρα από τις προ-
φανείς σκοπιμότητες, η αδυναμία 
της Συνομοσπονδίας να ανταποκρι-
θεί στις καταστατικές της υποχρε-
ώσεις αντανακλούσε την ουσιαστι-
κή τελμάτωση της δραστηριότητας 
πολλών οργανώσεων. Οι περισσότε-
ρες ομοσπονδίες υπολειτουργούσαν 
και αδυνατούσαν να αναπτύξουν 
αυτόνομες πρωτοβουλίες. Γι’ αυτό 
προτιμούσαν να διοχετεύουν τα αι-
τήματά τους μέσω της ΓΣΕΒΕ, που 
διατηρούσε διαύλους επικοινωνίας 
με την κυβέρνηση. Η σύγκληση των 
συλλογικών οργάνων είχε αραιώσει 
και ο έλεγχος των διοικήσεων ήταν 
de facto ανύπαρκτος.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 1970, 
η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ 
εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία 
ανέπτυξε τις απόψεις της επί των 
προβλημάτων της συγκυρίας. Όσον 
αφορά το Ασφαλιστικό, πρότεινε την 
άμεση επεξεργασία και δημοσίευση 
του Κώδικα Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων, καθώς και την πλήρη κατοχύρω-
ση των εσόδων του ΤΕΒΕ. Σχετικά 
με τις μισθώσεις των καταστημάτων, 
πρότεινε την άμεση τροποποίηση 
του ΝΔ 225/1969, ενώ ζήτησε και τη 
σύνταξη καινούργιου Αγορανομικού 
Κώδικα, με γνώμονα τις αρχές της 
ελεύθερης οικονομίας και όχι την 
προδιάθεση διαρκούς αστυνόμευ-
σης.247 Τα παραπάνω ζητήματα, μαζί 
με μερικά άλλα που προστέθηκαν 
αργότερα (π.χ. τον περιορισμό του 
πειρατικού εμπορίου), κυριάρχησαν κατά την επόμε-
νη διετία, χωρίς όμως να βρεθεί λύση. Οι κυβερνητικοί 
λόγοι έμεναν στο πεδίο των υποσχέσεων, ενώ, από την 
πλευρά της ΓΣΕΒΕ, η αναμονή και η συμπόρευση με την 
κυβέρνηση αποτελούσε τη μοναδική οδό συνδικαλιστι-
κής δράσης.

Τον Σεπτέμβριο του 1971 η διοίκηση της Συνομοσπον-
δίας ήρθε, για πρώτη φορά ίσως κατά τη περίοδο της 
δικτατορίας, σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση των 
Συνταγματαρχών. Αφορμή συνιστούσε όχι κάποιο από 
τα άλυτα ζητήματα που ταλάνιζαν τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, αλλά η μη συμμετοχή των συνδικαλιστικών 
στελεχών της τάξης στο σώμα των εκλεκτόρων της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή 
υπήρξε ένα γνωμοδοτικό όργανο του νομοθετικού έργου 
της κυβέρνησης. Σε πρώτη φάση, ο δικτάτορας επέλεγε 
τα μέλη της με γνώμονα τις προτάσεις των διορισμένων 
διοικήσεων οργανώσεων και ιδρυμάτων της χώρας: κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, το 1970 είχαν επιλεγεί τρεις επαγγελ-

247.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(25/10/1970).

ματίες για να ενταχθούν στις τάξεις της Επιτροπής. Λίγο 
αργότερα, ορίστηκε ότι ο διορισμός των μελών θα γι-
νόταν από μια δεξαμενή μερικών χιλιάδων εκλογέων, 
προερχόμενων από στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και συνδικαλιστικών συλλόγων. Υποβλήθηκαν δεκάδες 
τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας από τις επαρχιακές οργα-
νώσεις, αλλά και από την ίδια τη Γενική Συνομοσπονδία, 
προς τον Πρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Παπαδόπουλο, 
παρακαλώντας για την επανόρθωση αυτής της «παρα-
λείψεως» και τη «διά λόγους δικαίας και ίσης μεταχεί-
ρισης προς τας λοιπάς τάξεις εμπόρων, εργατών κ.λπ.» 
προσμέτρηση των διοικητικών συμβουλίων των ανά τη 
χώρα επαγγελματικών και βιοτεχνικών ομοσπονδιών 
στο εκλεκτορικό σώμα.248 Το αίτημα εισακούστηκε και, 
τελικά, στη νέα Συμβουλευτική Επιτροπή εξελέγησαν έξι 
επαγγελματοβιοτέχνες. Με πρωθυπουργική απόφαση, ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ορίστηκε αριστίνδην μέλος της. 

Αποστολή της νέας κυβέρνησης που διορίστηκε τον 
Οκτώβριο του 1973 ήταν να προχωρήσει στη «φιλελευ-
θεροποίηση» του καθεστώτος. Πρωθυπουργός τοποθε-

248.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	28/9/1971.
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75.  Διάσκεψη επαγγελματιών  
και άλλων φορέων, 1972  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

τήθηκε ο Σπύρος Μαρκεζίνης, ενώ η θέση Υφυπουργού 
Εμπορίου ανατέθηκε στον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ. Επρό-
κειτο για την πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που 
εν ενεργεία συνδικαλιστικό στέλεχος των μικρομεσαίων 
στέλεχος αναλάμβανε κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο. Για 
το διάστημα της θητείας του χρέη προεδρεύοντος στη 
Γενική Συνομοσπονδία ανέλαβε ο Δημήτριος Παπαγιαν-
νόπουλος, Πρόεδρος της ΟΒΣΑ και πρώην Πρόεδρος 
της ΑΣΒΕ.249 Ο Βλαχάκης άσκησε τα υφυπουργικά του 
καθήκοντα για λιγότερο από δύο μήνες, καθώς η κυ-
βέρνηση Μαρκεζίνη ανατράπηκε από εσωτερικό πραξι-
κόπημα με υποκινητή τον Ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη.

Η αντιμετώπιση της εκ νέου επιβολής του φόρου 
κύκλου εργασιών στον βιοτεχνικό τομέα, μέσω του ΝΔ 
1080/1971, αποτέλεσε προτεραιότητα για τη διοίκηση 
της ΓΣΕΒΕ. Η απαλλαγή των βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
από αυτόν είχε θεσπιστεί μεταπολεμικά με στόχο την 
ισοστάθμιση των εισροών προς τη βιομηχανία και τη 
βιοτεχνία. Με την κίνηση αυτή, η κυβέρνηση των Συ-

249.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(9/10/1973).

νταγματαρχών εξυπηρετούσε πολλαπλούς στόχους: την 
ταχύτερη βιομηχανική ανάπτυξη με μικρότερο αριθμό 
βιοτεχνικών μονάδων, την αύξηση της παραγωγικότη-
τας, αλλά και την εναρμόνιση με το σύστημα φορολογί-
ας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Άλλωστε, η οικονομική πολιτική της δικτατορίας εν-
θάρρυνε τις ανισότητες στην κατανομή του εισοδήμα-
τος, και οι επιπτώσεις της, αν και κατά τη διάρκεια της 
Επταετίας διατηρήθηκε υψηλός ο ρυθμός οικονομικής 
ανάπτυξης και σημειώθηκε σχετική άνοδος του βιοτι-
κού επιπέδου, υπήρξαν μακροπρόθεσμα επιζήμιες για 
την οικονομία της χώρας. Η ΓΣΕΒΕ, γνωρίζοντας πως ο 
φόρος κύκλου εργασιών θα οδηγούσε στον αφανισμό 
μεγάλου αριθμού των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ζήτη-
σε βραχυπρόθεσμη αναστολή του σχετικού διατάγματος 
και τη μελέτη του συστήματος φορολογίας επί της προ-
στιθέμενης αξίας. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έκανε 
δεκτή την εισήγηση, ενέκρινε πάντως ορισμένες τροπο-
ποιήσεις.

Στις 29 Μαρτίου 1972 πραγματοποιήθηκε −με πρω-
τοβουλία της ΓΣΕΒΕ και κύριο εισηγητή τον Σπύρο Βλα-
χάκη− πανελλαδική βιοτεχνική διάσκεψη στην Αθήνα, 
όπου συζητήθηκε το πρόγραμμα ανάπτυξης της βιοτε-
χνίας. Οι άξονες μιας μελλοντικής βιοτεχνικής πολιτικής 
περιστρέφονταν γύρω από την προώθηση των εξαγω-
γών και την υποκατάσταση των εισαγωγών. Ταυτόχρονα, 
κρινόταν απαραίτητη η εκπόνηση μελετών και η στατι-
στική απεικόνιση του βιοτεχνικού τομέα ως βάση αξιο-
λόγησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στις 27 
Απριλίου η ΓΣΕΒΕ οργάνωσε αντίστοιχη πανελλαδική 
επαγγελματική διάσκεψη. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι 
ο τομέας δραστηριοποίησης των επαγγελματιών όφειλε 
να αποδεχθεί κάποιες καινοτομικές αλλαγές, όπως το 
σύστημα των καταστημάτων αυτοεξυπηρέτησης και οι 
σύγχρονες μέθοδοι εμπορικής δραστηριότητας. Οι κλά-
δοι των παντοπωλών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βέ-
ροια επαινέθηκαν, μάλιστα, για την επιτυχή προσαρμο-
γή τους στη νέα εποχή. Επίσης, συζητήθηκαν οι τρόποι 
μεταστροφής του καταναλωτικού κοινού από τα εισα-
γόμενα προς τα εγχώρια προϊόντα. Το κράτος, κατέληγε 
το πόρισμα της διάσκεψης, όφειλε να είναι αρωγός στις 
επικείμενες αναπροσαρμογές, με τη θέσπιση τραπεζικής 
χρηματοδότησης ευνοϊκών όρων για τον επαγγελματικό 
τομέα.250

Το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης παρέμε-
νε πάντοτε επίκαιρο. Καθώς τον Ιούνιο του 1972 έληγε 

250.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	6/4	και	

2/5/1972.
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η ισχύς του Ν. 225/1969 «Περί μισθώσεως καταστημά-
των», στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη 
ιδιοκτητών και ενοικιαστών υπό την προεδρία του Αντι-
προέδρου της κυβέρνησης Ν. Μακαρέζου. Οι απόψεις 
των ενοικιαστών συνέκλιναν στη διαπίστωση ότι «υφί-
σταται εις το ακέραιον θέμα διασφαλίσεως της στέγης 
των επιχειρήσεων, εμπορικών, επαγγελματικών και βιο-
τεχνικών» και, επομένως, «αποτελεί παραγωγικήν ανά-
γκην η νομοθετική ρύθμισις του υφι-
σταμένου θέματος» με αντικείμενο την 
καθιέρωση του ελάχιστου επιτρεπόμε-
νου χρόνου ισχύος των μισθωτών συμ-
βάσεων και τον καθορισμό αυτόματου 
τρόπου αναπροσαρμογής του ελεύθε-
ρου ενοικίου ανά τακτές χρονικές πε-
ριόδους.251 Η Χούντα απέφυγε επιμε-
λώς να ρυθμίσει νομοθετικά το ζήτημα 
της στέγης, και προσέφυγε στη δοκιμα-
σμένη συνταγή των αλλεπάλληλων πα-
ρατάσεων της ισχύος των μισθωμάτων, 
νομοθετώντας, εκ παραλλήλου, διατά-
ξεις που περιόριζαν τους μισθωτές και 
ικανοποιούσαν τους ιδιοκτήτες.

Από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου 
1972, παρουσία κυβερνητικών εκπρο-
σώπων και 150 αντιπροσώπων οργανώσεων, διεξήχθη-
σαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕ στην 
αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 
Σε αυτή συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις 
και η αναπροσαρμογή του καταστατικού της Γενικής 
Συνομοσπονδίας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που 
είχαν δημιουργήσει οι διατάξεις των ΝΔ 795/1971 «Περί 
σωματείων και ενώσεων» και 890/1971 «Περί επαγγελ-
ματικών σωματείων και ενώσεων».252 Ο διοικητικός απο-
λογισμός ανέδειξε τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες 
της Συνομοσπονδίας. Παρότι το νομοθετικό έργο για το 
ζήτημα της επαγγελματικής στέγης δεν έβρισκε απολύ-
τως σύμφωνη τη ΓΣΕΒΕ, η τελευταία εκτιμούσε ότι είχε 
επιτευχθεί, ως ένα βαθμό, η προστασία της. Η επιβολή 
του φόρου κύκλου εργασιών παρέμενε ένα σημαντικό 
πρόβλημα παρά τις όποιες διευκολύνσεις. Η ψήφιση του 
νόμου περί παροχής ιατρικής περίθαλψης και παρακλι-
νικών εξετάσεων από το ΤΕΒΕ, σε συνδυασμό με την 
προβλεπόμενη αύξηση των συντάξεων κατά 25%, συνι-
στούσαν θετικές εξελίξεις. Ωστόσο, πάγιο και ανικανο-
ποίητο αίτημα των επαγγελματοβιοτεχνών αποτελούσε 
η εύρυθμη κρατική χρηματοδότηση της βιοτεχνίας και 
του εμπορίου, δεδομένου ότι το 97,9% των ελληνικών 
μεταποιητικών μονάδων και το 98,5% των μονάδων 
διανομής και εμπορίας ήταν μικρού και μεσαίου μεγέ-
θους.253 Ένα εξάμηνο αργότερα, η ΓΣΕΒΕ επανήλθε στο 
θέμα με εμβριθή μελέτη που επιδόθηκε στις κυβερνη-
τικές Αρχές, όπου διαπιστωνόταν ότι «η ειδική χρημα-
τοδότησις της βιοτεχνίας δεν εκινήθη μέσα εις τα ορθά 
αναπτυξιακά πλαίσια» που προέβλεπε το σχέδιο του 
1966 και δεν είχαν διατεθεί τα αναγκαία ειδικά κεφάλαια 
για την υποβοήθηση της ευδοκίμησης της βιοτεχνίας.254

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 οι διεθνείς 
πληθωριστικές πιέσεις και η αλλαγή της ισοτιμίας της 
δραχμής προκάλεσαν τάσεις εκτόξευσης των τιμών και 

251.		Ο Βιοτέχνης	17/5/1972.

252.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(15-17/10/1972).

253.		Στο	ίδιο.

254.		Ο Βιοτέχνης	9/5/1973.

του παραγωγικού κόστους, αλλά και περαιτέρω αύ-
ξησης των εισαγωγών. Οι συνέπειες της παγκόσμιας 
πετρελαϊκής κρίσης ανέκοψαν την επέκταση των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων που είχε σημειωθεί στα προ-
ηγούμενα χρόνια. Το 1974 ο πληθωρισμός πλησίασε το 
27%.255 Η αδυναμία των Συνταγματαρχών να να ασκή-
σουν συνεκτική οικονομική πολιτική έπληττε σοβαρά 
τα περισσότερα κοινωνικά στρώματα. Η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Γενικής Συνομοσπονδίας 
επέκρινε τις τεχνητές απόπειρες συ-
μπίεσης των τιμών και θεώρησε άδι-
κο να επωμισθούν οι επαγγελματίες 
και βιοτέχνες το βάρος αντιστάθμισης 
των ανατιμήσεων στον παραγωγό και 
τον εισαγωγέα. Επίσης σημείωσε τον 
κίνδυνο σοβαρής διαταραχής στους 
ρυθμούς εφοδιασμού της αγοράς με 
αγαθά επαρκή τόσο σε ποσότητα, όσο 
και σε ποιότητα, με απώτερη συνέπεια 
τη λειτουργία παράνομης αγοράς.256 Το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας απέρ-
ριψε τις αιτιάσεις και αντέτεινε ότι 
δεν υπήρχαν περιθώρια αναθεώρησης 
της ακολουθούμενης πολιτικής. Στα 
μέσα φθινοπώρου του 1973 η κυβέρ-

νηση προέβη στην εξαγγελία οικονομικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου πληθω-
ρισμού. Η δραχμή ανατιμήθηκε κατά 10% έναντι όλων 
των ξένων νομισμάτων, καθιερώθηκε πλήρης ελευθερία 
στη διαμόρφωση των τιμών, καταργήθηκε ο Ν. 918/1971 
(όπως επιθυμούσε η ΓΣΕΒΕ), εξαιρουμένων ελαχίστων 
προϊόντων, υποκείμενων σε αγορανομικούς ελέγχους, 
αυξήθηκαν οι εισαγωγές ειδών διατροφής, ενώ αποφα-
σίστηκε πολιτική λιτότητας για τις δημόσιες δαπάνες.

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης βασίστη-
κε σε μια σειρά νέων μέτρων με άξονες την εφαρμογή 
προγράμματος λιτότητας με παράλληλη ενίσχυση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σύντομα όμως έγινε φανερό 
πως το δικτατορικό σχήμα ήταν αδύνατο να αντιμετω-
πίσει τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα της χώρας, 
και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό. Τόσο η ΓΣΕΒΕ όσο και 
η ΑΣΒΕ επεδίωξαν ορισμένες βελτιώσεις. Η Γενική Συ-
νομοσπονδία, από την πλευρά της, ζητούσε την κατάρ-
γηση του ΑΝ 185/1967 «Περί επιβολής ποινικών κυρώ-
σεων κατά παραβατών φορολογικών διατάξεων», την 
αναπροσαρμογή των συντάξεων και την επέκταση των 
υγειονομικών υπηρεσιών του ΤΕΒΕ, καθώς και την κε-
φαλαιοποίηση των οφειλών των μικροεργοδοτών προς 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Φαίνεται πως μόνο 
για το τελευταίο δόθηκε λύση, αφού αποφασίστηκε η 
καταβολή των οφειλών σε μηνιαίες δόσεις, γεγονός που 
χαιρετίστηκε από τη ΓΣΕΒΕ ως «σημαντική ενθάρρυν-
σις» των μικρών επιχειρήσεων «διά μίαν πλέον δυναμι-
κήν και αποδοτικήν παρουσίαν εις την αγοράν».257 

Τον Μάιο του 1974 έλαβαν χώρα για πρώτη φορά 
στην Αθήνα, και υπό την εποπτεία της ΓΣΕΒΕ, οι εργα-
σίες της Συνόδου της UIAPME. Οι συνεδριάσεις, στις 
οποίες συμμετείχαν 18 αντιπρόσωποι από 25 χώρες-μέ-
λη, πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 9-11 Μαΐου στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο ξενοδοχείο «Χίλτον». Στη 
διάρκειά τους ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδί-

255.		Καζάκος,	Π.,	ό.π.,	σ.	286-287.

256.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(6/3/1973).

257.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	1/1/1974.

Η ΧΌΎΝΤΑ ΑΠΈΦΎΓΈ 
ΈΠΙΜΈΛΩΣ ΝΑ ΡΎΘΜΙΣΈΙ 
ΝΌΜΌΘΈΤΙΚΑ ΤΌ 
ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΈΓΗΣ, 
ΠΡΌΣΦΈΎΓΌΝΤΑΣ ΣΤΗ 
ΔΌΚΙΜΑΣΜΈΝΗ ΣΎΝΤΑΓΗ 
ΤΩΝ ΑΛΛΈΠΑΛΛΗΛΛΗΛΩΝ 
ΠΑΡΑΤΑΣΈΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΎΌΣ 
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ.
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ας εξελέγη Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
της Βιοτεχνίας. Μεταξύ των συμπερασμάτων της συνό-
δου, υπογραμμίζονταν ιδιαίτερα οι σοβαρές επιπτώσεις 
του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έλειπε το 
απαραίτητο κάλεσμα στις κυβερνήσεις και τους διεθνείς 
οργανισμούς να δείξουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα 
ζωτικά συμφέροντα των βιοτεχνικών, εμπορικών και βι-
ομηχανικών επιχειρήσεων.258

Στο μεταξύ, οι πολιτικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες. 
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 
άνοιξε την πληγή μιας εθνικής τραγωδίας που δεν έχει 
ακόμη επουλωθεί. Με εγκύκλιό της, η διοίκηση της Συ-
νομοσπονδίας στιγμάτισε την τουρκική πρόκληση και 
σκιαγράφησε το χρέος των επαγγελματοβιοτεχνών 
στο πλαίσιο της εθνικής κινητοποίησης: «Οι μεν στρα-
τευμένοι ή όσοι θα συμβή να στρατευθούν εάν υπάρξη 
ανάγκη, προτάσσοντες τα στήθη των εις αδιαπέραστον 
τείχος διά τους Τούρκους. Οι δε αστράτευτοι πολλα-
πλασιάζοντες τας προσπαθείας των εις τον τομέα της 
παραγωγής και της διανομής των αγαθών που αποτε-
λεί επίσης ύψιστον καθήκον εις τας κρισίμους στιγμάς 
διά το Έθνος».259 Τα γεγονότα της Κύπρου λειτούργησαν 
καταλυτικά στη διοχέτευση της λαϊκής δυσαρέσκειας 
ενάντια στο καθεστώς και προκάλεσαν την κατάρρευ-
σή του. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος κλήθηκε 
να επαναφέρει τη χώρα στη συνταγματική ομαλότητα, 
έφθασε στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου 1974 και όρκισε δη-
μοκρατική κυβέρνηση ενότητας. Η τότε διοίκηση της 
Συνομοσπονδίας βρέθηκε σε αμηχανία. Αντί να παραι-
τηθεί, συνέχισε να θεωρεί νόμιμη την εξουσία της. Με 
ανακοίνωσή της δημοσιοποίησε τη στήριξή της στη νέα 
κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό: «Ο Ελληνικός Λαός, 
σημαντικόν τμήμα του οποίου αποτελούν οι βιοτέχναι 
και οι επαγγελματίαι, έχει την απαιτούμενην διάθεσιν 
και θα καταβάλη ηυξημένην προσπάθειαν διότι αισθά-
νεται από της αφίξεώς σας, ελεύθερος».260 Όπως απο-
δείχθηκε, όμως, οι συνθήκες είχαν πάψει να είναι οι 
ίδιες. Παρότι το κίνημα των επαγγελματιών, βιοτεχνών 
κι εμπόρων είχε ακόμη να διανύσει μακρά απόσταση και 
να υπερπηδήσει αρκετά εμπόδια μέχρι να κατακτήσει 
τον εκδημοκρατισμό, η Μεταπολίτευση έφερε αμέσως 
έναν άνεμο αλλαγής στα συνδικαλιστικά δρώμενα.

258.		Ο Βιοτέχνης	22/5/1974.

259.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	27/7/1974.

260.		Στο	ίδιο.

76.  Σύνοδος της UIAPME στην Αθήνα, 1974 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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77.  12ο Συνέδριο 1963 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ)
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—  Η Μεταπολίτευση → 117

—  Η μάχη για τον 
εκδημοκρατισμό → 132

— « Προγραμματισμένη 
ανάπτυξη» → 147

—  Η εποχή των μεγάλων 
κινητοποιήσεων → 161

—  Από τη διεκδίκηση  
στην τεκμηρίωση → 176

—  Αντί Επιλόγου → 184
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Η νέα κυβέρνηση, μαζί με τον πολιτικό 
κόσμο, έπρεπε μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα να φέρει σε πέρας ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Πρώτιστος 
πολιτικός στόχος ήταν ο εκδημοκρα-
τισμός του πολιτικού βίου, η επανα-
λειτουργία της κρατικής μηχανής και 
η απομόνωση των καταλοίπων του 
απριλιανού καθεστώτος. Στο οικονο-
μικό πεδίο, ο πληθωρισμός και η ολο-
σχερής ανατροπή του ισοζυγίου πλη-
ρωμών, συνέπειες της ανερμάτιστης 
οικονομικής πολιτικής της δικτατο-
ρίας και της δυσμενούς διεθνούς συ-
γκυρίας, βύθιζαν την οικονομία σε μια 
παρατεταμένη κρίση.

Στις 17 Νοεμβρίου 1974 πραγματοποιήθηκαν οι πρώ-
τες μεταδικτατορικές εκλογές, αναδεικνύοντας κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. Τρεις εβδομάδες αργότερα, διεξήχθη δημο-
ψήφισμα που ρύθμισε οριστικά το πολιτειακό ζήτημα, 
καθορίζοντας ως πολίτευμα της Ελλάδας την προε-
δρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το Σύνταγμα 
του 1975 κατάργησε όλους τους πολιτικούς περιορι-
σμούς και τις εμφυλιοπολεμικές διατάξεις. Η αποκατά-
σταση της δημοκρατίας έπρεπε να επεκταθεί σε όλους 
τους τομείς του δημόσιου βίου, μη εξαιρουμένου του 
συνδικαλισμού. Η Μεταπολίτευση βρήκε μετέωρες τις 
διοικήσεις των οργανώσεων των επαγγελματιών, βιοτε-
χνών και εμπόρων. Ουσιαστικά διορισμένες, ορισμένες 
δε τύποις εκλεγμένες από ένα σύστημα ελεγχόμενων 
πολιτικά και συνδικαλιστικά «αντιπροσώπων», επιχεί-
ρησαν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και να 
διαιωνίσουν την παρουσία τους στη δημόσια ζωή του 
τόπου. Παρά τις προσπάθειές τους, η δημοκρατική κυ-
βέρνηση δεν τους παρείχε νομιμοποίηση. Συγχρόνως, 
πύκνωσαν οι συνδικαλιστικές φωνές που επεδίωκαν την 
«αποχουντοποίηση» και αμφισβητούσαν τα πρόσωπα 
και ομάδες που νέμονταν τη συνδικαλιστική αρχή επί 
δεκαετίες, τμήμα των οποίων είχε προσχωρήσει στις 
δομές της δικτατορίας.

Η μεταβατική κυβέρνηση Καραμανλή και, εν συνε-
χεία, η εκλεγμένη από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 
1974, κινήθηκε προς την κατεύθυνση του εκδημοκρα-
τισμού και της αποκατάστασης της συνδικαλιστικής 
νομιμότητας. Έθεσε άμεσα διαχωριστική γραμμή για 
τα στελέχη που έδρασαν ενεργά υπέρ της δικτατορίας 
και αποδέχθηκαν διορισμό από αυτή σε Επιμελητήρια 
και οργανισμούς, πράγμα που εμμέσως παρέπεμπε και 
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τον Σεπτέμβριο του 1974 
ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών καθαίρεσε τη δι-
οίκηση στο ΤΕΒΕ και όρισε νέα μεταβατική διοίκηση. 
Τον Οκτώβριο, με το ΝΔ 55/1974, αποκαταστάθηκαν τα 
αιρετά Διοικητικά Συμβούλια των Επαγγελματικών και 
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσ-
σαλονίκη, που είχαν παυθεί μετά το πραξικόπημα της 
21ης Απριλίου. Επίσης, στερήθηκαν εκλογιμότητας στο 
μέλλον όλοι όσοι είχαν διοριστεί από τη Χούντα (ακόμη 
και αν μέχρι τότε ήταν εκλεγμένοι), αλλά και όσοι είχαν 
διατελέσει σε κυβερνητικές, πολιτικές και διοικητικές 

Η Μεταπολίτευση
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θέσεις του απριλιανού καθεστώτος. Την ίδια περίοδο, 
νέα διοικητικά συμβούλια προέκυψαν και για τα Επι-
μελητήρια της Πάτρας, του Βόλου και του Ηρακλείου 
Κρήτης.261

Οι παρεμβάσεις αυτές προϊδέαζαν για τις εξελίξεις 
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τον Φεβρουάριο του 
1975, με τον Ν. 6/1975, όλοι οι διορισμένοι συνδικαλιστές 
επί δικτατορίας αποκλείστηκαν από το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Παρότι το νομοθέτημα αφορούσε, κατά 
κύριο λόγο, τις εργατοϋπαλληλικές ενώσεις, ειδική τρο-
πολογία «φωτογράφισε» την περίπτωση του Προέδρου 
της ΓΣΕΒΕ.262 Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν άσκησε άμεση 
νομοθετική παρέμβαση για την αλλαγή των διοικήσε-
ων, αφήνοντας στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα την 
επίλυση του προβλήματος με εσωτερικές διαδικασίες. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ξεσπάσει μια πολύχρονη σο-
βαρή αντιπαράθεση γύρω από τον εκδημοκρατισμό του 
επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού. Η κάθαρση 
προσέκρουε στο ισχύον πλέγμα εξουσίας, η αντικατά-
σταση του οποίου μέσω των υπαρχουσών διαδικασιών 
(πλειοψηφικό σύστημα αρχαιρεσιών, εξάρτηση οργανώ-
σεων, δεσμοί μέσω του πόρου κ.λπ.) ήταν δύσκολη και 
απαιτούσε χρόνο και οργάνωση των δυνάμεων που εκ-
προσωπούσαν ανανεωτικές αντιλήψεις για τη λειτουρ-
γία του συνδικαλισμού.

Πράγματι, εκατοντάδες αιρετοί συνδικαλιστές που 
καθαιρέθηκαν ή υπέστησαν διωγμούς επί Επταετίας, 
μαζί με νέα στελέχη τα οποία στο μεταξύ αναδείχθη-
καν στις αντιδικτατορικές και πρώιμες μεταπολιτευτι-
κές ζυμώσεις, άρχισαν να εισέρχονται στα πρωτοβάθμια 
σωματεία σχηματίζοντας τους πρώτους πυρήνες εκδη-
μοκρατισμού στη βάση, ενώ στην κορυφή της συνδι-
καλιστικής πυραμίδας ξεκίνησε μια διαδικασία κατάρ-
γησης των διορισμένων διοικήσεων με προσφυγές στα 
δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 1975 ο Βλαχάκης παραιτήθηκε εξαι-
τίας της διά νόμου στέρησης του δικαιώματος του εκλέ-
γεσθαι στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με απόφαση 
του Πρωτοδικείου (2829 της 16/5/1975), ορίστηκε νέος 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ο Γεώργιος Τερμεντζής, καθώς, 
ύστερα από πρόταση της ΟΕΒ Άργους, το δικαστήριο 
έκρινε ότι ήταν ο ικανότερος για το αξίωμα. Τα υπόλοι-
πα μέλη της διοίκησης παρέμειναν στις θέσεις τους με 
εντολή να προχωρήσουν σε αρχαιρεσίες εντός εξαμή-
νου. Ήταν μια διφορούμενη απόφαση που δεν συμβάδι-
ζε με το πνεύμα προηγούμενων νομοθετημάτων, αφού 
έμμεσα νομιμοποίησε την «εκλογή» διοίκησης από τη 
Γενική Συνέλευση του 1972. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, 
έπειτα από εκδίκαση άλλης προσφυγής στο Εφετείο 
Αθηνών, διορίστηκε προσωρινός Πρόεδρος ο Ιωάννης 
Μπερνίτσας, τελευταίος, αν και αμφισβητούμενος, αι-
ρετός Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας, ο οποί-
ος αντικαταστάθηκε από τη Χούντα το 1968. Η σύνθε-
ση της Εκτελεστικής Επιτροπής έμεινε αναλλοίωτη. Αν 
και η δικαστική εντολή ήταν να διενεργηθούν εκλογές 
μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, διεφάνη η πρόθεση της διοί-
κησης ώστε οι τελευταίες να αναβάλλονταν επ’ αόρι-
στον, με αποτέλεσμα να εκπέσει ολόκληρη η διοίκηση 
και η Συνομοσπονδία να μείνει ακέφαλη. Τον Δεκέμβριο 
του 1975, το Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε νέα διοίκηση 
με τετράμηνη θητεία, και πάλι υπό την προεδρία του Γ. 

261.  Ο Βιοτέχνης	16/10/1974·	Μέλλον Επαγγελματιών 

-Βιοτεχνών	10/12/1974.

262.		ΦΕΚ	22/Α΄	της	15/2/1975.

Τερμεντζή. Οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες δεν δι-
ενεργήθηκαν, διότι η διοίκηση εξέπεσε δικαστικώς. Με 
την απόφαση 395 της 24/1/1976 του Εφετείου Αθηνών 
διορίστηκε νέα Εκτελεστική Επιτροπή με Πρόεδρο τον 
Σωτήρη Βλαχόπουλο (στέλεχος της ΟΒΣΘ και Γενικός 
Γραμματέας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης) και Γενικό Γραμματέα τον Σωτήρη Μακρίδη, με 
την εντολή να διεξαγάγει εκλογές για την ανάδειξη αιρε-
τής διοίκησης.263 Συνέπεια των συνεχών εναλλαγών διοι-
κήσεων στη ΓΣΕΒΕ, τεσσάρων σε διάστημα οκτώ μηνών, 
ήταν η εκτεταμένη αποδιοργάνωση. Η κατάσταση αυτή 
δε περιγράφεται από τον προσωρινό Πρόεδρο σε συ-
νεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ως εξής: «Ένεκα 
των αλλεπαλλήλων δικαστικών διορισμών Προέδρων 
και Εκτελεστικών Επιτροπών το κύρος της Συνομο-
σπονδίας διέρχεται σοβαράν κρίσιν εις την συνείδησιν 
του κόσμου μας. Αι κατά τόπους οργανώσεις, τόσον αι 
Ομοσπονδίαι όσον και τα Σωματεία, κινούνται κατά τρό-
πον σπασμωδικό, που προδίδει σύγχυσιν και μίαν αναρ-
χικήν τροπήν των συνδικαλιστικών μας πραγμάτων».264

Η διοίκηση Βλαχόπουλου, παρά τις αντιδράσεις από 
πολλά παλιά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη 
σωρεία προσφυγών και ενστάσεων, οδήγησε με επιτυχία 
τη Συνομοσπονδία σε Γενική Συνέλευση (22-24 Φεβρου-
αρίου 1976) και σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων αι-
ρετών οργάνων. Στις εκλογές μετείχαν 218 αιρετοί αντι-
πρόσωποι και εξελέγη εκατονταμελές ΔΣ και τριμελής 
Εξελεγκτική Επιτροπή. Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ με τριετή 

263.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(23-24/5	και	13-14/12/1975)·	Ο Βιοτέχνης 

1/5,	23/7,	3/10	και	10/11/1975,	2/2/1976.

264.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(2/2/1976).

78.  Γεώργιος Τερμεντζής (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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79.  Πανελλήνιο Παμβιοτεχνικό Συνέδριο, 1976 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

οτεχνίας και τη συμβολή της στην εθνική οικονομία. Η 
συγκυρία ήταν κρίσιμη για την ελληνική βιοτεχνία. Σύμ-
φωνα με τη στατιστική απογραφή του 1973, οι ελληνικές 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις ανέρχονταν σε 120.309, οι δε 
απασχολούμενοι σε αυτές ήταν 614.656, αριθμός σχεδόν 
τριπλάσιος των εργαζομένων στη βιομηχανία.

Οι βιοτεχνικές και οικοτεχνικές μονάδες, μάλιστα, 
αντιπροσώπευαν το 99,4% των μεταποιητικών μονάδων 
της χώρας. Σε τρέχουσες τιμές το 1973, η ακαθάριστη 
αξία της βιοτεχνικής παραγωγής ανερχόταν περίπου σε 
85 δισ. δρχ., η δε προστιθέμενη αξία περίπου σε 36 δισ. 
δρχ.266 Το συνέδριο, αφού εξέτασε το σύνολο των προ-
βλημάτων της βιοτεχνίας, σκιαγράφησε το περίγραμμα 
των απαραίτητων νέων πολιτικών: ελευθερία εισόδου 
της βιοτεχνίας σε όλες τις δραστηριότητες πλην εκείνων 
για τις οποίες συνέτρεχαν λόγοι προστασίας της χώρας 
(λ.χ. υγεία, φυσικό περιβάλλον), εξασφάλιση ίσων όρων 
προσφοράς παραγωγικών συντελεστών και επιβολής 
των ίδιων υποχρεώσεων σε όλες τις επιχειρήσεις ανε-
ξαρτήτως μεγέθους, ενθάρρυνση της συνεργασίας με-
ταξύ ομοειδών μονάδων, μείωση, ή και κατάργηση, των 
εισαγωγικών δασμών για τις βασικές πρώτες ύλες και 
τον σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό κ.ά.267

Το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης υπήρξε το 
πρώτο πρόβλημα που απασχόλησε τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις στις αρχές της Μεταπολίτευσης. Η ΓΣΕΒΕ, 
οι μεγάλες ομοσπονδίες και τα Επιμελητήρια ζήτησαν 
επανειλημμένα την αναστολή λήξης εμπορικών μισθώ-
σεων, επιτυγχάνοντας αρχικά μονοετή, και κατόπιν δι-
ετή, παράταση (Ν. 406/1976). Ο απώτερος στόχος της 

266.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	10/9/1974	και	

1/4/1976.

267.  Ο Βιοτέχνης	14/6/1976.

θητεία εξελέγη ο Γεώργιος Τερμεντζής. Παλαιό και δο-
κιμασμένο στέλεχος της βιοτεχνικής τάξης, αριστούχος 
χημικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακριθείς για το 
προνοιακό του έργο στην Κατοχή, ιστορικός Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ποτοποιών, διατελέσας Πρόεδρος του 
ΤΕΒΕ και επί δεκαπενταετία αιρετός Πρόεδρος του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (1951-1966), έχαιρε 
εκτίμησης για τις συμβιβαστικές του ικανότητες σε πε-
ριόδους κρίσεως. Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο Νικό-
λαος Ορφανίδης (Πρόεδρος της ΟΕΒΑ) και τις θέσεις 
των Αντιπροέδρων κατέλαβαν οι Σ. Βλαχόπουλος, Ιωάν-
νης Γκράσσος (Πρόεδρος ΟΕ Θεσσαλονίκης) και Γεώρ-
γιος Πετρόπουλος (Πρόεδρος ΟΕΒ Πατρών).265 Με τις 
εκλογές αυτές κλείνει ο κύκλος της πρώτης μεταπολι-
τευτικής περιόδου που επιστεγάστηκε, παρά τις εσωτε-
ρικές αντιστάσεις, από την αποκατάσταση των βασικών 
δημοκρατικών θεσμών και την αποκάθαρση της Συνο-
μοσπονδίας από τις βαριές σκιές της δικτατορικής περι-
όδου. Συγχρόνως, όμως, δεν πραγματοποιήθηκε πλήρης 
εκδημοκρατισμός και εκκαθάριση των μητρώων όλων 
των βαθμίδων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το 
πρόβλημα αυτό βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο της 
εσωτερικής ζωής του συνδικαλιστικού κινήματος, φέρ-
νοντας στην επιφάνεια σοβούσες αντιπαραθέσεις.

Με πρωτοβουλία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, στις 4 και 5 Απριλίου 1976 πραγματοποιήθη-
κε το 2ο Πανελλήνιο Βιοτεχνικό Συνέδριο. Την έναρξη 
του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Κωνσταντίνος Τσάτσος, ενώ τις εργασίες του παρακο-
λούθησαν πολλοί υπουργοί και εκπρόσωποι κομμάτων, 
οι οποίοι εξεθείασαν τον δυναμικό χαρακτήρα της βι-

265.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(11/3/1976).
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ψήφισης ενός «θεσμικού Νόμου» προστασίας της στέ-
γης, όμως, δεν ευοδώθηκε. Οι δομικές ανεπάρκειες και 
οι θεσμικές αρρυθμίες του ΤΕΒΕ βρέθηκαν επίσης στο 
στόχαστρο του κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών. 
Από τα μέσα του 1975 πλήθυναν οι φωνές που ζητούσαν 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοίκησης (όπως και έγινε 
τον Ιανουάριο του 1978 με την εκλογή του Ν. Ορφανί-
δη στη θέση του Προέδρου, πράγμα που κατέστησε το 
ΤΕΒΕ το μοναδικό ασφαλιστικό ταμείο με αιρετή διοίκη-
ση), τμηματική αύξηση των συντάξεων, διαφύλαξη των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ανάληψη πολιτικής ευθύ-
νης για τη στήριξη του Ταμείου και επέκταση των παρο-
χών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τον Σεπτέμβριο 
του 1976 απειλήθηκαν απεργιακές κινητοποιήσεις με 
αφορμή τις αυξήσεις των εισφορών των ασφαλισμένων. 
Θεωρούσαν ότι το μέτρο δεν αποτελούσε λύση, πόσω 
μάλλον η εξομοίωσή τους ανεξαρτήτως ασφαλιστικής 
κλάσης· συνεπώς, ήταν απαραίτητη η εξεύρεση πρό-
σθετων πηγών εσόδων. Συγχρόνως, συνιστούσαν την 
εξυγίανση των οικονομικών του οργανισμού με διοι-
κητικά μέσα, διά της συμπίεσης του κόστους γραφειο-
κρατικής λειτουργίας. Το 1977, προ της ολοκληρωτικής 
εξάντλησης των αποθεματικών του κλάδου υγείας, επι-
τεύχθηκε συμφωνία με την κυβέρνηση για στήριξη του 
Ταμείου και επέκταση των ιατροφαρμακευτικών παρο-
χών με ταυτόχρονη, πάντως, αύξηση των εισφορών σε 
λογικά και εφικτά επίπεδα.

Στο πλαίσιο των προτάσεών τους για «την χάραξιν 
πολιτικής εφαρμοσίμου και γενικώς παραδεκτής διά 
τας μικρομεσαίας επιχειρήσεις» ώστε να εξελίσσονταν 
σε αποδοτικές μονάδες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
επέμειναν στην ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, 

80.  Απεργία διαμαρτυρίας για το ωράριο  
(Ο Βιοτέχνης 14 Μαρτίου 1977).

ΤΌ ΖΗΤΗΜΑ ΠΌΎ ΠΡΌΚΑΛΈΣΈ 
ΤΙΣ ΠΡΩΤΈΣ ΜΈΓΑΛΈΣ 
ΚΙΝΗΤΌΠΌΙΗΣΈΙΣ ΤΗΣ 
ΜΈΤΑΠΌΛΙΤΈΎΣΗΣ ΗΤΑΝ  
ΈΚΈΙΝΌ ΤΌΎ ΩΡΑΡΙΌΎ.
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άμεσων και έμμεσων. Αναφορικά με την προοπτική ανα-
θεώρησης του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, η Γενική 
Συνομοσπονδία εξέφρασε έντονες διαμαρτυρίες στους 
αρμόδιους υπουργούς, αλλά και στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, πετυχαίνοντας τελικά την αποδοχή βελτιω-
τικών διατάξεων.268 Η θέσπιση αναπτυξιακών κινήτρων 
για τις μικρές μονάδες, οι αποσβέσεις για μηχανήματα 
και πάγιες εγκαταστάσεις, η απλοποίηση των διαδικασι-
ών κοινωνικής ασφάλισης και η περιστολή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού από την πλευρά των ενώσεων γεωργικών 
συνεταιρισμών αποτέλεσαν άλλα ζητήματα στα οποία 
δόθηκε έμφαση. Τέλος, ως προς τα οργανωτικά της Συ-
νομοσπονδίας, αξίζει να σημειώσουμε τη μεταστέγαση 
των γραφείων της στην οδό Τζωρτζ 10 το φθινόπωρο 
του 1976, την αποκατάσταση της οργανικής επαφής με 
τις διεθνείς ενώσεις των μικρομεσαίων, τον διπλασια-
σμό του συνδικαλιστικού πόρου, και τις τροποποιήσεις 
του καταστατικού με βασικό στόχο την όσο δυνατόν πιο 
δίκαιη εκπροσώπηση αντιπροσώπων από την επαρχία 
στα συλλογικά όργανα.

Όμως, το ζήτημα που προκάλεσε τις πρώτες μεγά-
λες κινητοποιήσεις της Μεταπολίτευσης ήταν εκείνο 
του ωραρίου. Το φθινόπωρο του 
1975, το Υπουργείο Εργασίας έθεσε 
αιφνιδίως επί τάπητος την αποδέ-
σμευση του ωραρίου λειτουργίας 
των εμπορικών καταστημάτων από 
το ωράριο των εργαζομένων. Ακο-
λούθησαν σφοδρές αντιδράσεις 
από τη ΓΣΕΒΕ και τις οργανώσεις 
των επαγγελματιών, βιοτεχνών και 
εμπόρων, με το επιχείρημα ότι έτσι 
θα εκχωρούνταν αθέμιτα ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα στα μεγάλα 
καταστήματα, σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων. Μπροστά στις αντιδράσεις, η κυβέρνηση απέσυρε 
προσωρινά την τροπολογία. Το ίδιο θέμα επανήλθε από 
άλλη οδό, τον Δεκέμβριο του 1976, μετά τη σύναψη συμ-
φωνίας μεταξύ των Εμπορικών Συλλόγων του λεκανο-
πεδίου Αττικής, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών 
Πωλήσεων Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων, με τη συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας, 
βάσει της οποίας αποδεσμευόταν το ωράριο των εμπο-
ρικών καταστημάτων από το ωράριο των εργαζομένων, 
καθιερωνόταν συνεχές ωράριο για τους εργαζόμενους 
και μειώνονταν σταδιακά οι εβδομαδιαίες ώρες εργασί-
ας των εργαζομένων από 45 σε 43 το 1977 (και σε 42 το 
1978). Το νέο συνεχές ωράριο θα εφαρμοζόταν δοκιμα-
στικά για ένα πεντάμηνο στις αρχές του 1977.269 Οι αντι-
δράσεις προμήνυσαν κοινωνική σύγκρουση. Η ΓΣΕΒΕ 
κατήγγειλε την ερήμην αυτής αντιμετώπιση του ζητή-
ματος, ενώ οργάνωσε αλλεπάλληλες έκτακτες συσκέ-
ψεις αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Καταγράφηκε η ομόφωνη αντίθεση στο νέο ωράριο, 
το οποίο ήταν «ανεφάρμοστον» και «αντιοικονομικόν», 
«απρόσφορον διά τας Ελληνικάς συνθήκας, τυραννικόν 
διά το αγοραστικόν κοινόν αλλά και επιζήμιον όχι μόνον 
διά την ιδιωτικήν αλλά και την γενικήν οικονομίαν», με 
δυσμενείς επιπτώσεις στους τομείς της παραγωγής και 
της εμπορικής διανομής. Τονιζόταν ότι «η εφαρμογή της 
συμφωνίας ταύτης, θα οδηγήση εις βαθμιαίαν εκτόπισιν 
από την αγοράν και εις αφανισμόν, τας μικρομεσαίας 

268.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	22/7/1976	και	

1/1/1977.

269.  Ο Βιοτέχνης	20/12/1976.

επιχειρήσεις και θα υποβοηθήση την δημιουργίαν νέων 
ή και την ενδυνάμωσιν υφισταμένων μονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων που ευνοούν τον πληθωρισμόν».270 Οι από-
ψεις των συνδικαλιστικών οργάνων των παραγωγικών 
τάξεων μεταφέρθηκαν στον Υπουργό Εργασίας, ενώ 
αντιπροσωπία της ΓΣΕΒΕ, των Ομοσπονδιών και των 
Επιμελητηρίων συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Η 
κυβέρνηση, όμως, ουσιαστικά επικύρωσε τη συμφωνία 
των εμπόρων και επέμεινε στην εφαρμογή του πιλοτι-
κού ωραρίου.

Η Γενική Συνομοσπονδία και οι οργανώσεις της εξε-
γέρθηκαν. Η ολομέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΓΣΕΒΕ αποφάσισε να κηρύξει πανελλαδική προει-
δοποιητική απεργία των καταστημάτων για τις 21 Μαρ-
τίου 1977 «ως τελικήν εκδήλωσιν της αγανακτήσεως του 
επαγγελματοβιοτεχνικού κόσμου και κατακλείδα σειράς 
όλης αντιδράσεων». Το κύριο βάρος της οργάνωσης της 
απεργίας σήκωσαν τοπικές ομοσπονδίες και σωματεία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι με την απεργία τέθηκε και μια 
σειρά άλλων ζητημάτων (κυρίως το −ασύμφορο για το 
λιανικό εμπόριο– αγορανομικό νομοσχέδιο που προω-
θούσε το Υπουργείο Εμπορίου και την απόδοση του πα-

ρακρατούμενου ποσοστού του κοι-
νωνικού πόρου του ΤΕΒΕ), αφού σε 
μεγάλη μερίδα των επαγγελματοβι-
οτεχνών είχε εδραιωθεί η πεποίθη-
ση ότι η απελευθέρωση του ωραρί-
ου ήταν σκαλοπάτι για τη γενίκευση 
εχθρικών προς τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις μέτρων. Όπως ανέφερε η 
διοίκηση της ΓΣΕΒΕ σε συνέντευξη 
Τύπου που συγκάλεσε, «αυτά τα 
μέτρα θα ζημιώσουν τη γενική μας 
οικονομία, θα βασανίσουν το κατα-

ναλωτικό κοινό, θα κλονίσουν ή και θα αφανίσουν τη 
μικρομεσαία επιχείρηση και οπωσδήποτε δεν θα ωφε-
λήσουν ουσιαστικά τους υπαλλήλους των καταστημά-
των». «Είναι, πλέον, καιρός να αντιληφθούν, οι Αρμόδι-
οι», σημείωνε σε διακήρυξή της προς την κοινή γνώμη, 
«ότι δεν μπορούν επ’ άπειρο να ζητάνε, από τις τάξεις 
μας, μόνον φόρους και θυσίες. Έχουν και υποχρεώσεις 
και καθήκοντα απέναντί μας».271 Παρόμοια καλέσματα 
συμμετοχής στην απεργία, σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, 
εξέδωσαν η ΑΣΒΕ και πολλές ομοσπονδίες. Στην απερ-
γία προσχώρησαν όλες οι επαγγελματοβιοτεχνικές ορ-
γανώσεις, τοπικές και κλαδικές, τα Επιμελητήρια, καθώς 
και οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας. Τη 
στήριξή τους εξέφρασαν έμπρακτα και οι εμποροϋπάλ-
ληλοι.

Η επιτυχία της απεργίας ήταν καθολική· για είκοσι 
τέσσερις ώρες η οικονομική και εμπορική ζωή της χώ-
ρας «νέκρωσε». Η συνοχή, ο συντονισμός και η πειθαρ-
χία των απεργών υπήρξε εντυπωσιακή. Η ένταση των 
αντιδράσεων ήταν τέτοια, ώστε ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθήνας, που είχε συνυπογράψει τη συμφωνία, ζήτησε 
από τον Υπουργό Εργασίας τον τερματισμό της δοκι-
μαστικής εφαρμογής ενάμιση μήνα νωρίτερα από την 
προβλεπόμενη λήξη, χωρίς όμως να εισακουστεί. Με τις 
κινητοποιήσεις και τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, 

270.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(20/1/1977).

271.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Διακήρυξη	της	ΓΣΕΒΕ	(Αθήναι,	

10/3/1977)·	Συνέντευξη	Τύπου	(17/3/1977)·	Πρα-

κτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	ΓΣΕΒΕ	(6/4/1977)·	

Λύτρας,	Α.Ν.,	ό.π.,	σ.	253-254.

Η ΑΠΈΡΓΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΡΤΙΌΎ  
1977 ΈΙΧΈ ΚΑΘΌΛΙΚΗ ΈΠΙΤΎΧΙΑ.  
ΓΙΑ ΈΙΚΌΣΙ ΤΈΣΣΈΡΙΣ ΩΡΈΣ  
Η ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΚΑΙ ΈΜΠΌΡΙΚΗ 
ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΝΈΚΡΩΣΈ». 
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η μάχη είχε μόλις αρχίσει. Τον Αύγουστο του 1977, εγκαι-
νιάστηκε διάλογος για την καθιέρωση νέου ωραρίου 
με πρόσκληση του Υπουργού Εμπορίου, Κωνσταντίνου 
Λάσκαρη. Οι θέσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας για 
το ωράριο καταγράφηκαν σε υπόμνημα που επέδωσε η 
τελευταία στις αρμόδιες κυβερνητικές Αρχές. Πρότεινε 
την καθιέρωση μεικτού ωραρίου (τρεις ημέρες συνεχές 
και τρεις ημέρες διακεκομμένο), την ταύτιση του ωραρί-
ου των καταστημάτων με το ωράριο εργασίας του προ-
σωπικού, όπως εκείνο είχε καθοριστεί από την τριετούς 
διάρκειας Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 
1975.272 Με τις απόψεις αυτές συνέπιπταν πολλοί εμπο-
ρικοί σύλλογοι, οι οποίοι διαφωνούσαν με την εκχώρηση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις μεγάλες επιχει-
ρήσεις. Ο διάλογος «πάγωσε» λόγω των βουλευτικών 
εκλογών του 1977, αλλά τελικά οι εισηγήσεις της ΓΣΕΒΕ 
έγιναν δεκτές.

272.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕ	προς	Υπουργείον	Εργασίας	

–	Γενική	Διεύθυνσις	Απασχολήσεως	(Εν	Αθήναις,	

30/8/1977).

Οι συνταξιοδοτικές δυνατότητες του ΤΕΒΕ βρέθη-
καν στην επικαιρότητα κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
1978. Αφορμή έδωσε η απόφαση της κυβέρνησης να 
εξαιρέσει τους περίπου 90.000 συνταξιούχους του από 
τις γενικές αυξήσεις των συντάξεων που είχαν δρομολο-
γηθεί. Η ανησυχία εντεινόταν, καθώς η δεινή θέση στην 
οποία είχαν περιέλθει τα οικονομικά του ασφαλιστικού 
οργανισμού ήταν γνωστή (εκτός των άλλων, ο λόγος συ-
νταξιούχων προς ασφαλισμένους είχε πέσει μόλις στο 
1:2,4 από 1:5 το 1964),273 ενώ το ύψος των ασφαλιστικών 
εισφορών είχε εξαπλασιαστεί μέσα σε λιγότερο από ένα 
χρόνο. Εκτός από περιστατικά κακοδιαχείρισης, στον 
πυρήνα του προβλήματος βρισκόταν ο Ν. 12/1975, σύμ-
φωνα με τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών, επικα-
λούμενο τις υπέρογκες αμυντικές δαπάνες, παρακρα-
τούσε το ήμισυ του κοινωνικού πόρου που είχε θεσπίσει 
ο Ν. 4435/1964. Μπροστά στην κατακραυγή και το ενδε-

273.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(17/10/1978)·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών	28/2/1979.

81.  Συνδικαλιστική διάσκεψη στα Καμένα Βούρλα, 1978 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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χόμενο κινητοποιήσεων από τους συνταξιούχους, η κυ-
βέρνηση προχώρησε σε διάλογο με τη Γενική Συνομο-
σπονδία. Τον Οκτώβριο του 1978 αποφασίστηκε η δίκην 
βοηθήματος ενίσχυση του ΤΕΒΕ με 600 εκατ. δραχμές 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να γίνονταν αυ-
ξήσεις 30% στις συντάξεις. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συνταξιούχων ΤΕΒΕ συνέχισε να πιέζει για πρόσθετες 
αυξήσεις στις συντάξεις, να ζητά την απόδοση του πα-
ρακρατούμενου πόρου και να καταγγέλλει την πλημμε-
λή ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Έπειτα από έναν κύκλο δημόσιων διαβουλεύσε-
ων, στον οποίο συμμετείχαν οι συνδικαλιστές εκπρό-
σωποι των παραγωγικών τάξεων, τα Επιμελητήρια και 
οι υπουργικές Αρχές, δόθηκε λύση στο μόνιμο αίτημα 
περί βιοτεχνικής χρηματοδότησης. Η ΓΣΕΒΕ και οι άλ-
λοι συνδικαλιστικοί φορείς αντιλαμβάνονταν τη χρημα-
τοδότηση ως μοχλό άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, 
ως μια διαδικασία συγκέντρωσης αδρανών χρηματικών 
αποθεμάτων και τη μετατροπή τους σε ενεργά κεφάλαια 
με σκοπό να διετίθεντο για τη δημιουργία νέου πλούτου 
με άμεσο ή έμμεσο όφελος για όλη την κοινωνία. Τελικά, 
στις 3 Απριλίου 1978 δόθηκε στη δημοσιότητα η Από-
φαση 197 της Νομισματικής Επιτροπής «Περί χρηματο-
δοτήσεως της βιοτεχνίας». Η απόφαση υπαγόρευε την 
αξιοποίηση του «Ειδικού Κεφαλαίου χρηματοδότησης 
της βιοτεχνίας»,το οποίο προβλεπόταν ήδη από τον Ν. 
1421/1966, χωρίς όμως πρακτικά να έχει ενεργοποιηθεί. 
Η ΑΝΕ 197/1978, όπως τροποποιήθηκε από το Υπουργείο 
Συντονισμού, αύξανε σημαντικά το όριο χρηματοδότη-
σης για τις βιοτεχνίες έως τα 30 εκατ. δρχ., προέβλεπε 
ευνοϊκά επιτόκια, καθόριζε ποσοστό δέσμευσης 6% επί 
των καταθέσεων, διευκόλυνε τις διαδικασίες δανειοδό-
τησης και εξασφάλιζε εγγυήσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες 
μικρές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από το ειδικό κεφά-
λαιο στα επόμενα χρόνια, αφού μειώθηκαν τα αντικίνη-
τρα και άρθηκαν οι παραδοσιακές δυσκολίες πρόσβα-
σης στον τραπεζικό δανεισμό.274

Προς συζήτηση των κυριότερων προβλημάτων, η 
ΓΣΕΒΕ συγκάλεσε ευρύτατη διάσκεψη στο ξενοδοχείο 
«Γαλήνη» στα Καμένα Βούρλα (14 Μαΐου 1978). Κλήθη-
καν να συμμετάσχουν περίπου 300 εκπρόσωποι των 
Ομοσπονδιών Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Θεσ-
σαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Ευβοίας, Αθηνών, Πειραιώς 
και Νικαίας. Παρέστησαν, επίσης, υπουργοί της κυβέρ-
νησης, αντιπρόσωποι του ΤΕΒΕ, των κυριότερων Επι-
μελητηρίων και των περισσότερων Παντοπωλειακών 
Ενώσεων της χώρας. Οι θέσεις που αναπτύχθηκαν είχαν 
υποστεί επεξεργασία και κωδικοποίηση σε αλλεπάλλη-
λες συσκέψεις και συνελεύσεις των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.

Μεταξύ άλλων, εντοπίζουμε την πρόταση καθιέρω-
σης εννεαετούς διάρκειας της εμπορικής μίσθωσης με 
ανά τριετία αναπροσαρμογή του συμπεφωνημένου μι-
σθώματος και περιορισμό του δικαιώματος ιδιοχρήσεως 
των ιδιοκτητών, την καθιέρωση μεσομακροπρόθεσμης 
πίστης και τη χορήγηση τραπεζικών δανείων με απλο-
ποιημένες διαδικασίες με ευνοϊκούς όρους για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις (και ιδίως για τους επαγγελμα-
τίες), προκειμένου να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους 
εμπορικής διανομής προϊόντων και για να διευκολυνθεί 
η προμήθεια αγαθών απευθείας από την παραγωγή κ.ά. 
Στην εναρκτήρια ομιλία του, o Τερμεντζής τόνισε ότι 
οι μικρομεσαίοι δεν αξίωναν προνομιακή μεταχείριση, 

274.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	8/5/1978·	 

Λύτρας,	Α.Ν.,	ό.π.,	σ.	175-177.

αλλά τη συμπαράσταση του κράτους θεμελιωμένη στο 
δίκαιο των αιτημάτων τους. Η επαγγελματοβιοτεχνική 
τάξη, πρόσθεσε, είχε μάθει να αναπτύσσει τεκμηριωμέ-
να τις θέσεις της και να επιδιώκει τη σταδιακή ικανοποί-
ηση των διεκδικήσεών της μέσα από τον διάλογο. Όμως, 
αυτή τη φορά, ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί, αν 
χρειαστεί, για προβλήματα ζωτικής σημασίας. «Σήμερα», 
είπε, «παλεύουμε εμείς, όχι με τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
με την Βιομηχανία, που συνεργαζόμαστε. Ολιγοπώλια, 
μονοπώλια, επιχειρήσεις, μικροπωλητές είναι ο εχθρός 
όχι ο δικός μας αλλά της οικονομίας της Χώρας μας».275

Δύο μήνες αργότερα η κυβέρνηση κατέθεσε σχέδιο 
νόμου για την επαγγελματική στέγη, το οποίο αυτή τη 
φορά προέβλεπε ως αναγκαστικό χρόνο μισθώσεων την 
εξαετία (και, υπό προϋποθέσεις, ακόμη παραπάνω), την 
ανά διετία αναπροσαρμογή τους και την κατοχύρωση 
του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητούσε την απόδο-
ση του μισθίου για λόγους ιδιοχρήσεως ή ανοικοδόμη-
σης. Παρά την προσπάθεια των συνδικαλιστών να απο-
σπάσουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, ο Ν. 813/1978 «Περί 
εμπορικών και ετέρων τινων κατηγοριών μισθώσεων» 
ψηφίστηκε στο σύνολό του από το θερινό κοινοβουλευ-
τικό τμήμα του Αυγούστου. Σχεδόν αμέσως μετά, η κυ-
βέρνηση κατέθεσε προς ψήφιση τον Ν. 820/1978 «Περί 
μέτρων περιστολής της φοροδιαφυγής». Προκειμένου 
να συλλάβει τη διαφεύγουσα φορολογητέα ύλη, ο νόμος 
ουσιαστικά αναμόρφωνε ολόκληρο το φοροτεχνικό σύ-
στημα, καθορίζοντας άτεγκτα τεκμήρια προσδιορισμού 
της ετήσιας δαπάνης, καθιερώνοντας προείσπραξη του 
αμφισβητούμενου πόρου, εκχωρώντας δικαστικές εξου-
σίες στους εφοριακούς και προβλέποντας αυστηρές 
ποινικές κυρώσεις και φορολογικές προσαυξήσεις για 
τους φοροφυγάδες. Οι αντιδράσεις ήταν εξίσου άμεσες 
από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ διαπίστωσε ότι το νομοσχέδιο, 
αντί να επιτυγχάνει κάτι, απειλούσε να αφανίσει τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και εγκυμονούσε σοβαρούς 
κινδύνους για την εθνική οικονομία. Ζητούσε να ανα-
βληθεί η κατάθεσή του προκειμένου να το μελετήσουν οι 
εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.276 Εκπρόσωποι 
της Συνομοσπονδίας και των Επιμελητηρίων προσήλθαν 
στον κοινωνικό διάλογο με τον Υπουργό Οικονομικών, 
Αθανάσιο Κανελλόπουλο, και κατέθεσαν υπόμνημα που 
ζητούσε την κατάργηση των διατάξεων που δυσχέραι-
ναν τη λειτουργία και την επενδυτική δράση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων.277

Καθώς η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο στη 
Βουλή, οι οργανώσεις των μικρομεσαίων προσπάθησαν 
να κλιμακώσουν την αντίθεσή τους. Η κυρίαρχη κριτική 
εστιαζόταν στον μονόπλευρο χαρακτήρα του νέου νό-
μου που εξίσωνε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Στις 
διαμαρτυρίες των μικρομεσαίων προστέθηκε η φωνή 
των ιατρικών, φαρμακευτικών και δικηγορικών συλ-
λόγων, καθώς και των ενώσεων των εμπόρων και των 
αυτοκινητιστών. Στις 13 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε συ-
γκέντρωση στο θέατρο «Γκλόρια» με τη συμμετοχή πλή-
θους φορέων και με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του 
νομοσχεδίου. Το ψήφισμα της συγκέντρωσης επιδόθηκε 
στον Πρόεδρο της Βουλής. Κάτω από την πίεση μερίδας 
οργανώσεων, η Συνομοσπονδία τελικά προγραμμάτισε 

275.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	18/5/1978.

276.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(24/8/1978).

277.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕ,	Ο	νόμος	διά	την	φορο-

διαφυγήν	και	αι	αντιδράσεις	της	ΓΣΕΒΕ,	Αθήνα:	

1978.
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24ωρη απεργία για τις 27 Σεπτεμβρίου 1978. Η κυβέρ-
νηση αποδέχθηκε ορισμένα αιτήματα αναφορικά με την 
ελαστική εφαρμογή των τεκμηρίων, με αποτέλεσμα η 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ να αποφασίσει την 
προσωρινή αναστολή της κινητοποίησης. Η απόφαση 
συνάντησε σφοδρή αντίδραση από αρκετές δευτερο-
βάθμιες και πρωτοβάθμιες οργανώσεις, με πρωτοπόρο 
την ΟΒΣΑ. Πραγματοποίησαν, μάλιστα, απεργία στις 
συνοικιακές αγορές και βιοτεχνίες του λεκανοπεδί-
ου Αττικής την προκαθορισμένη μέρα. Σε ανακοίνωση 
της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, που σχημάτισαν 
24 ενώσεις και ομοσπονδίες της Αττικής, αναφέρθηκε 
επιτυχία 70% στο κλείσιμο των καταστημάτων. Παρό-
μοιες κινήσεις έγιναν και από επαρχιακές οργανώσεις.278 
Επρόκειτο για μια ένδειξη των ανακατατάξεων που εί-
χαν συντελεστεί στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κι-
νήματος. Την άνοιξη του 1976 είχε σχηματιστεί η πρώτη 
παράταξη στη συνδικαλιστική ιστορία των επαγγελμα-

278.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	30/9/1978·	Νέα 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 10	(1978),	6,	

8-11·	Λύτρας,	Α.Ν.,	ό.π.,	σ.	255-256.

τοβιοτεχνών: ήταν η Δημοκρατική Κίνηση Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΔΗΚΕΒΕ), προσκείμενη στο 
ΚΚΕ. Τον Σεπτέμβριο του 1980 ιδρύθηκε η Πανελλήνια 
Συνδικαλιστική Κίνηση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και 
Εμπόρων (ΠΑΣΚΕΒΕ), προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ. Το 1982 
ιδρύθηκε η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΑΚΜΜΕ), προσκείμενη στη 
Νέα Δημοκρατία. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η Ανανεω-
τική Συνδικαλιστική Παράταξη Επαγγελματιών, Βιοτε-
χνών και Εμπόρων (ΑΣΠΕΒΕ) ως εκλογικό σχήμα της 
ΔΗΚΕΒΕ.279 

Παρουσία 240 αντιπροσώπων ομοσπονδιών από 
όλη τη χώρα, η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμποροβιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο διάστημα 17-19 Φε-
βρουαρίου 1979. Ο Γ. Τερμεντζής δεν επιδίωξε την επα-
νεκλογή του. Το νέο προεδρείο συνδύαζε την παρουσία 
παλαιών δοκιμασμένων στελεχών με την ανάδειξη προ-
σώπων της νεότερης γενιάς συνδικαλιστών. Πρόεδρος 

279.		ΑΣΚΙ:	Αρχείο	Μαυρογορδάτου,	Κουτί	84:	Ιδρυτική	

Διακήρυξη	ΑΣΠΕΒΕ	(Ιανουάριος	1982).

82.  Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕ, 1979 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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εξελέγη ο Νίκος Αναστασάκης (Πρόεδρος του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και διοικητικό στέλεχος 
της ΟΕΒΑ), Αντιπρόεδροι οι Ι. Γκράσσος, Σ. Βλαχόπου-
λος και Διονύσης Λοτσάρης (ΟΕΒ Πατρών), ενώ τη θέση 
του Γενικού Γραμματέα κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Κό-
ντος (Αντιπρόεδρος του ΤΕΒΕ και διοικητικό στέλεχος 
της ΟΒΣΑ). Η νέα διοίκηση οριοθέτησε εξαρχής τους 
βασικούς της στόχους: τη διαφύλαξη της συνδικαλιστι-
κής ενότητας και της σύμπνοιας μεταξύ επαγγελματιών 
και βιοτεχνών, τη χάραξη σαφών προοπτικών απέναντι 
στις προκλήσεις της εποχής, την εγκαθίδρυση χρηστής 
και ευσυνείδητης διοίκησης, και τη διατήρηση της Συνο-
μοσπονδίας υπεράνω των πολιτικών αντιπαλοτήτων. Ο 
Αναστασάκης δήλωσε ότι μοναδική φιλοδοξία του ήταν 
ο εκσυγχρονισμός της ΓΣΕΒΕ,

«ώστε να καταστεί σύντομα ένα ισχυρό και αποτελεσμα-
τικό επιτελικό όργανο στην υπηρεσία της τάξεώς μας και 
αφ’ ετέρου η συνετή καθοδήγηση των Μικρομεσαίων στην 
ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων και στη διεκδίκη-
ση των δικαίων αιτημάτων τους, η οποία θα γίνεται στα 
πλαίσια του υγιούς ελευθέρου συνδικαλισμού και των δη-
μοκρατικών διαδικασιών και σε συνδυασμό πάντοτε με τα 
γενικότερα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου και των 
οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας μας».280

Πιο συγκεκριμένα, στο «Πλαίσιο Προγράμματος Δρά-
σεως» που εξήγγειλε η νέα διοίκηση, δήλωνε «αποφα-
σισμένη να καταστήσει αισθητή την παρουσία της στο 
οικονομικοκοινωνικό προσκήνιο του τόπου μας» και να 
συντελέσει «στην αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στον περιορισμό των 
εγγενών ανισοτήτων μεταξύ τούτων και των μεγάλων 
παραγωγικών και εμπορικών μονάδων και στην υποβο-
ήθηση προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην ευρωπαϊκή οικονομικοκοινωνική πραγματικότητα 
με τις, όσο γίνεται, λιγώτερες θυσίες». Προκειμένου να 
ανταποκριθεί σε αυτό της το χρέος, πρώτο καθήκον της 
Συνομοσπονδίας ήταν να αναδιοργανωθεί και, στη συ-
νέχεια, χρειαζόταν να ληφθεί μέριμνα για την οριοθέ-
τηση του χώρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη 

280.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(14/3/1979).

83.  Το προεδρείο της ΓΣΕΒΕ, υπό τον Νίκο Αναστασάκη, συναντά  
τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, 1979 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Η ΔΙΑΦΎΛΑΞΗ ΤΗΣ 
ΣΎΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΈΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΎΜΠΝΌΙΑΣ ΜΈΤΑΞΎ 
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΌΤΈΧΝΩΝ ΗΤΑΝ ΈΝΑΣ 
ΑΠΌ ΤΌΎΣ ΒΑΣΙΚΌΎΣ 
ΣΤΌΧΌΎΣ ΤΗΣ ΝΈΑΣ 
ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ.



126

Η
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 Σ

Τ
Ο

Ν
 20

ό
 Α

ΙΏ
Ν

Α

στατιστική εποπτεία τους. Αφού 
υπογραμμιζόταν η ανάγκη στε-
νής παρακολούθησης της εκά-
στοτε πολιτικής της συγκυρίας, 
η ΓΣΕΒΕ όφειλε να τοποθετηθεί 
με σαφήνεια απέναντι στις κρα-
τικές παρεμβάσεις σε βάρος του 
ανταγωνισμού, να διεκδικήσει τη 
χρηματοδότηση των επαγγελ-
ματοβιοτεχνικών μονάδων από 
το τραπεζικό σύστημα με βάση 
«κοινωνικώς επωφελή κριτή-
ρια», να επιδιώξει την κατάργη-
ση των −εργατικών και εργοδο-
τικών– ασφαλιστικών εισφορών 
και να προσφέρει κάθε δυνατή 
υποστήριξη στους οργανισμούς 
που στοχεύουν στην προώθη-
ση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Άλλα καθήκοντα ήταν η 
κατάστρωση των κατάλληλων 
νομικών δομών που θα στήρι-
ζαν τη συνεργασία των μικρών 
επιχειρήσεων (εταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί, 
ομάδες συμφερόντων), η σύνδε-
σή τους με τα προγράμματα πε-
ριφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, η επένδυση στην 
έρευνα αγοράς και την τεχνολογική καινοτομία, καθώς 
και η επικουρία στην ανάπτυξη καταρτισμένου εργατι-
κού δυναμικού.281

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, το πρόβλημα του 
πληθωρισμού και της ακρίβειας είχε γίνει αναπόσπαστο 
στοιχείο της καθημερινότητας που δυσχέραινε τη λει-
τουργία της αγοράς και συρρίκνωνε τα λαϊκά εισοδή-
ματα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ, την τετραετία 1975-
1979 η άνοδος του τιμάριθμου ξεπέρασε το 100%, ενώ, 
συγχρόνως, η άμεση φορολόγηση εισοδημάτων είχε δι-
πλασιαστεί.282 Ως αιτίες για τις πληθωριστικές πιέσεις 
και τις κερδοσκοπικές τάσεις εντοπίζονταν οι προβλέ-
ψεις για επικείμενη αύξηση του κόστους παραγωγής ως 
απόρροια της διεθνούς κρίσης, η υψηλή ρευστότητα της 
οικονομίας, η υποτίμηση της δραχμής και οι υπεραπο-
σβέσεις. Καθώς η κυβέρνηση Καραμανλή εξήγγειλε μια 
δέσμη μέτρων με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού 
στο μισό από το 19% με το οποίο «κάλπαζε», η ΓΣΕΒΕ 
διατύπωσε τις επιφυλάξεις της. Κατά την άποψή της, 
θα έπρεπε κατ’ αρχάς να ελεγχθούν οι υπερτιμολογή-
σεις των πρώτων υλών, να περιοριστούν τα περιθώρια 
υπερκέρδους μέσω του συστηματικού ελέγχου του κό-
στους και των τιμών των αγαθών, να συγκρατηθούν οι 
δημόσιες δαπάνες, να παύσει η υποτίμηση του εθνικού 
νομίσματος και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των 
μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούσαν «να αποτε-
λέσουν εγγύηση για την οικονομία της αγοράς και τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό». «Η αντιπληθωριστική πολιτι-
κή αποτελεί πράγματι εθνική αναγκαιότητα», παρατη-
ρούσε ένα σχετικό δελτίο Τύπου, «γιατί ο αχαλίνωτος 
πληθωρισμός απειλεί να αποτελματώσει την οικονομία 
μας». Παρατηρώντας όμως ότι η αυστηρότητα της κυ-

281.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πλαίσιο	Προγράμματος	Δράσεως	

της	Συνομοσπονδίας	(10/3/1979).

282.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(26/9/1979).

βέρνησης επικεντρωνόταν μο-
νοδιάστατα στο πεδίο της διανο-
μής των προϊόντων, π.χ. με την 
καθολίκευση των αγορανομικών 
ελέγχων, επισημαινόταν ότι «δεν 
θα πρέπει η αντιπληθωριστική 
πολιτική να γίνεται σε βάρος μιας 
τάξεως, όπως συμβαίνει σήμερα 
με την περίπτωση των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών». «Δεν είναι τα 
αστυνομικά μέτρα», είπε ένας 
εκτελεστικός σύμβουλος της Συ-
νομοσπονδίας, «εκείνα τα οποία 
δίδουν την λύσιν του προβλήμα-
τος. Οι οικονομικοί χειρισμοί εί-
ναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν 
την λύσιν του προβλήματος».283 
Μετά από συντονισμένες ενέρ-
γειες η Συνομοσπονδία πέτυχε 
την αναστολή ορισμένων αγορα-
νομικών διατάξεων.

Ενόψει της υπογραφής της 
συνθήκης σύνδεσης με την Ευ-
ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
στην Αθήνα (28 Μαΐου 1979), η 
οποία θα επισημοποιούσε και τυ-
πικά την ένταξη της χώρας μας 

στην Κοινή Αγορά, οι προοπτικές των ελληνικών μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων τέθηκαν στο τραπέζι της συζή-
τησης. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης είχαν ήδη γίνει 
ορισμένα βήματα για την προώθηση της ελληνικής βιο-
τεχνίας, όπως η ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 
με τον Ν. 707/1977, της εποπτείας της λειτουργίας του 
ανταγωνισμού διά του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονο-
πωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού», της σύστασης της Επιτροπής Προστα-
σίας Ανταγωνισμού και της καθιέρωσης ενός μόνιμου 
βήματος διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, μέσω 
της δημιουργίας του Συμβουλίου Κοινωνικής και Οικο-
νομικής Πολιτικής (Ιούνιος 1978). Ωστόσο, πολλοί συνδι-
καλιστές, ειδικά της μεταπολιτευτικής γενιάς, ένιωθαν 
ότι το θέμα δεν είχε ποτέ συζητηθεί ουσιαστικά εξαι-
τίας του τρόπου λειτουργίας της Συνομοσπονδίας κατά 
τα προηγούμενα χρόνια. Εκφράστηκαν ξανά φόβοι για 
τις συνέπειες που θα είχε ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός. 
Μολονότι, όπως υποστηρίχθηκε από τη διοίκηση, από 
το 1962 και μετά είχαν σημειωθεί επιτυχίες, οι οποίες 
αποτυπώνονταν στην ταχύρρυθμη αύξηση του Ακαθά-
ριστου Εθνικού Προϊόντος και στο θετικό άνοιγμα του 
εμπορικού ισοζυγίου, εντοπίστηκαν επίσης σημαντικές 
ζημίες που είχαν υποστεί το εμπόριο και η βιοτεχνία, 
οι οποίες αποδόθηκαν στα επιχειρηματικά αντικίνητρα 
και την άνιση ανάπτυξη μεταξύ τομέων της μεταποίη-
σης και γεωγραφικών περιοχών. Η ΓΣΕΒΕ χαιρέτισε την 
Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, αλλά, 
συγχρόνως, δια τύπωσε και επιφυλάξεις. «Η ΕΟΚ», είπε 
ο Πρόεδρος Ν. Αναστασάκης, «δεν αποτελεί τη λύση 
στο αναπτυξιακό μας πρόβλημα, αλλά το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο θα επιχειρηθή αυτή», συμπεραίνοντας: «Όσο 
αποκαρδιωτική κι αν φαίνεται η κατάσταση, η ένταξη 
μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη αν υπάρξει στενή συνερ-

283.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(27/3	και	

10/4/1979)·	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(14/3/1979).

84.  Απεργιακή αφίσα (Νέα Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων 21/1/1980).
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γασία κράτους και μικρομεσαίων και ιδιαίτερα αν βοη-
θηθούν οι μικρομεσαίοι και δημιουργηθούν ορισμένες 
βασικές προϋποθέσεις». Μεταξύ αυτών των προϋπο-
θέσεων περιλαμβάνονταν ο εκσυγχρονισμός και η ορ-
θολογική οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η 
κατοχύρωση της επαγγελματικής ιδιότητας και η καθι-
έρωση της άυλης ιδιοκτησίας, η εξυγίανση του τραπεζι-
κού και φορολογικού συστήματος, η θέσπιση κινήτρων 
για τη δημιουργία κοινοπραξιών, η ίδρυση εξαγωγικού 
φορέα των μικρομεσαίων, η εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την κοινοτική κ.ά.284 Σε παρόμοιες ειση-
γήσεις κατέληξε το 3ο Πανελλήνιο Βιοτεχνικό Συνέδριο 
(Θεσσαλονίκη, 10-11 Ιουνίου 1979), του οποίου κύριο 
θέμα συζήτησης ήταν «η στρατηγική θέσεων και προ-
σπαθειών για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και να 
μεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες των μικρομεσαίων μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων από τις θεσμικές αλλαγές» που 
σηματοδοτούσε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.285

Ορισμένα κυβερνητικά μέτρα το καλοκαίρι του 1979 
προκάλεσαν τις διαφωνίες της ΓΣΕΒΕ, όπως το νομο-
σχέδιο περί υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων στη 
σύναψη συμβολαίων και οι ρυθμίσεις αναφορικά με το 
ωράριο των κέντρων διασκεδάσεως και των καφενεί-
ων, ενόψει, μάλιστα, της θερινής περιόδου. Όμως, εντο-
νότατες αντιδράσεις προκάλεσαν τα νέα μέτρα που 
για την αντιμετώπιση του στασιμοπληθωρισμού και τη 

284.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(17	και	28/5/1979)·	

Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	20/5/1979.

285.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	23/6/1979	και	

5/4/1980.

85.  Συνέντευξη Τύπου της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ, 1980  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

συγκράτηση των τιμών. Με ανακοίνωσή της, η Γενική 
Συνομοσπονδία επισήμανε αρχικά ότι οι εξαγγελίες δεν 
απάλυναν την πίεση που ασκούνταν μονόπλευρα στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι δεν είχαν αποδώσει 
αποτελέσματα οι μηχανισμοί ελέγχου της κερδοσκοπίας 
επί του χρήματος που ασκείται μέσω υπερτιμολογήσε-
ων και υποτιμολογήσεων εισαγομένων και εξαγομένων 
αγαθών. Αλλά, πρωτίστως, η κυβέρνηση εξακολουθού-
σε να μη μεριμνά για την πιστοδότηση των επαγγελματι-
ών και βιοτεχνών με τη μορφή του συνεταιρισμού ή της 
συγκρότησης ομάδων οικονομικού συμφέροντος. Μια 
εφικτή και λογική πιστοδοτική ενίσχυση για την αντα-
γωνιστική παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην αγορά θα αποτελούσε δραστικό αντιπληθωριστι-
κό μέτρο, καθώς θα προκαλούσε αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων και, συνεπώς, της παραγωγικότητας προς 
όφελος του καταναλωτικού κοινού.286 Διαπίστωση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας ήταν ότι: 
«Τα μέτρα δεν απευθύνονται στις βασικές πηγές του 
πληθωρισμού, που είναι τα κέρδη και τα υπερκέρδη, η 
πιστωτική άνεση και οι λοιπές παροχές προς τις λίγες 
μεγάλες επιχειρήσεις, οι υπερτιμολογήσεις και υποτιμο-
λογήσεις, οι υπερβολικές και ανορθόδοξα κατανεμημέ-
νες δημόσιες δαπάνες, αλλά πλήττουν άμεσα τους μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν ευθύνονται 
για τον πληθωρισμό αφού δεν προσδοκούν τίποτε από 
αυτόν». Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ διακήρυξε ότι όχι μόνο 
ο πληθωρισμός δεν προκαλείται ούτε συντηρείται από 
τους μικρομεσαίους, αλλά και ότι τα μέτρα επιτείνουν 

286.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(28/8/1979).
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τις πληθωριστικές πιέσεις. Προτάχθηκε ένα πρόγραμμα 
καταπολέμησης του πληθωρισμού και απόκρουσης της 
κυβερνητικής πολιτικής με άξονες την αναπροσαρμογή 
φορολογικού συστήματος στο σύνολό του, την αναθεώ-
ρηση της αγορανομικής πολιτικής, την κατάργηση φο-
ρολογικών αντικινήτρων για δημιουργία συνεταιρισμών, 
τη μείωση των συντελεστών φορολογικού κέρδους, τη 
διεύρυνση των ορίων ακαθαρίστων εσόδων για τήρηση 
λογιστικών βιβλίων, την άμεση ανάκληση της απόφασης 
για διαρκείς εκπτώσεις κ.ά.287

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση απέρριψε την πιθανότητα 
άμεσης αύξησης των συντάξεων. Το Υπουργείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων εισήγαγε προς ψήφιση νομοσχέδιο 
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί 
ΤΕΒΕ Νομοθεσίας»: προέβλεπε την οικονομική ενίσχυση 
του Ταμείου με 600 εκατ. δρχ. από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, πρόσθετε τρεις νέες κλάσεις στις υπάρχουσες 
πέντε, καθιέρωνε νέο τρόπο υπολογισμού των συντά-
ξεων, υπαγόρευε την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των 
επαγγελματοβιοτεχνών και τη βαθμιαία επανεγγραφή 
των ασφαλισμένων που προ δεκαπενταετίας είχαν εντα-
χθεί στον ΟΓΑ. Η Γενική Συνομοσπονδία και οι διάφορες 
ενώσεις συνταξιούχων, παρότι αποδέχθηκαν ορισμένες 
επιμέρους διατάξεις και πρότειναν συμπληρωματικές 
τροπολογίες, προανήγγειλαν δυναμικές αντιδράσεις με 
κύρια αιτήματα την απόδοση του παρακρατούμενου 
κοινωνικού πόρου, ο οποίος υπολογιζόταν σε 6-7 δισ.
δρχ. και τον καθορισμό κατώτερου ορίου συντάξεως 

287.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(27/9/1979)·	Μέλ-

λον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	8/10/1979.

στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.288 
Το φθινόπωρο η Συνομοσπονδία, με υπομνήματα προς 
τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου και παράστα-
ση στο Υπουργείο Συντονισμού, ζήτησε ίση φορολογική 
μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι των 
άλλων παραγωγικών τάξεων μέσω της αναθεώρησης 
του Ν. 820/1978 και της κατάργησης των περισσότερων 
τεκμηρίων, καθιέρωση αφορολογήτου ορίου στο 50% 
τουλάχιστον των απαλλαγών που προβλέπονταν για 
τους μισθωτούς, αναπροσαρμογή στα ισχύοντα οικο-
νομικά δεδομένα των ορίων των ετήσιων ακαθαρίστων 
εσόδων για την κατάταξη των επιτηδευματιών σε ανά-
λογη κατηγορία τήρησης βιβλίων, απευθείας τραπεζική 
χρηματοδότηση του εμπορίου και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, πάταξη των μονοπωλίων, ολιγοπωλίων 
και μεσαζόντων που στρεβλώνουν τη σωστή λειτουργία 
της αγοράς, δημιουργία κλαδικών –προμηθευτικών και 
εισαγωγικών– συνεταιρισμών κ.ά.289 

Καθώς η κυβέρνηση φάνηκε να παραπέμπει τα αι-
τήματα στις ελληνικές καλένδες, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ 
έλαβε ομόφωνα την απόφαση να προχωρήσει σε κλεί-
σιμο των επαγγελματικών καταστημάτων και βιοτεχνι-
κών εργαστηρίων στις 21 Ιανουαρίου 1980 εξαιτίας της 
ασφυκτικής πίεσης που είχε δημιουργήσει η συσσώρευ-
ση των προβλημάτων σε όλους τους τομείς και η πα-

288.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(17/10/1979	και	10/1/1980)·	Δελτίο	Τύπου	

(18/10/1979).

289.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕ	προς	Υπουργό	Οικονομι-

κών	(22/11/1979)·	ΓΣΕΒΕ	προς	Υπουργό	Εμπορίου	

(10/12/1979)·	Ελευθεροτυπία	14/12/1979.

86.  Συνάντηση διοίκησης ΓΣΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλλη, 1980 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ρελκυστική πολιτική των αρμοδίων Αρχών. Η προειδο-
ποιητική απεργία βρήκε σύμφωνες τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, ιδίως εκείνες της επαρχίας, αλλά και το 
Συντονιστικό Συμβούλιο των Εμπορικών Συλλόγων της 
Ελλάδας. Παράλληλες κινητοποιήσεις εξήγγειλαν και οι 
συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ. Στη διακήρυξή της, εκτός από 
μνεία σε όλα τα αιτήματα του επαγγελματοβιοτεχνικού 
κόσμου, η Συνομοσπονδία ζητούσε τη συμπαράσταση 
των καταναλωτών, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπει-
ες της ανορθολογικής κυβερνητικής πολιτικής και της 
κερδοσκοπίας των ολίγων γίνονταν αισθητές από όλους 
τους πολίτες. Η απεργία σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε 
όλη τη χώρα. Τα ποσοστά συμμετοχής σε όλους τους 
κλάδους υπολογίστηκαν από 80% και πάνω. Ειδικά το 
κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων προσέδωσε 
εικόνα ερημώσεως στις μεγάλες πόλεις, αφού μάλιστα 
κατέβασαν ρολά και τα περισσότερα σούπερ μάρκετ. 
«Σε όλη την επικράτεια απ’ τη μια άκρη ως την άλλη», 
έγραψαν τα Νέα των ΕΒΕ, «οι εκατοντάδες χιλιάδες συ-
νάδελφοι ανταποκρίθηκαν με το πρώτο έναυσμα των 
οργανώσεών τους –σαν έτοιμοι από καιρό– και έκλει-
σαν ασυζητητί τα πάντα πραγματοποιώντας ταυτόχρο-
να συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Με καθολικότητα και 
πειθαρχία που άφησαν άναυδους πολλούς παράγο-
ντες κυβερνητικούς και μη».290 Η επιτυχία της απεργίας 
προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο εσωτερικό αλλά και 
αντιδράσεις στο εξωτερικό. Το Γραφείο Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μάλιστα, 
απέστειλε τηλεγράφημα στη ΓΣΕΒΕ εκφράζοντας την 

290.		Τα Νέα	22/1/1980·	Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων 26	(1980),	3.

ΚΑΘΩΣ Η ΚΎΒΈΡΝΗΣΗ ΦΑΝΗΚΈ  
ΝΑ ΠΑΡΑΠΈΜΠΈΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
ΣΤΙΣ ΈΛΛΗΝΙΚΈΣ ΚΑΛΈΝΔΈΣ, 
Η ΔΙΌΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΣΈΒΈ ΈΛΑΒΈ 
ΌΜΌΦΩΝΑ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΝΑ 
ΠΡΌΧΩΡΗΣΈΙ ΣΈ ΚΛΈΙΣΙΜΌ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΌΤΈΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΌΎΑΡΙΌΎ 1980.
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απορία πώς είναι δυνατόν να απεργούσαν σε τέτοια κλί-
μακα οι εργοδότες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Συνομοσπονδίας, η 
κυβέρνηση όφειλε πλέον να ασκήσει πολιτική που θα 
συντελούσε στη συγκράτηση του πληθωρισμού σε ανε-
κτά επίπεδα και την εξομάλυνση του ισοζυγίου συναλ-
λαγών, καθώς ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος είχε 
δείξει ότι ήταν αποφασισμένος και για σκληρότερους 
αγώνες.291

Πράγματι, ο Πρωθυπουργός επεδίωξε να συναντηθεί 
με τους διοικούντες τη Συνομοσπονδία, έδωσε εντολή 
στους αρμόδιους υπουργούς να μελετήσουν τα επιμέ-
ρους θέματα, και συνέστησε αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων με κατανόηση στις προτάσεις των απεργών. Οι 
διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση, όμως, υπήρξαν αλυ-
σιτελείς. Η ΓΣΕΒΕ και οι ομοσπονδίες δεν παραιτήθηκαν 
από την αξίωση επιστροφής του πόρου του ΤΕΒΕ (παρά 
τις αυξήσεις κατά 25% των συντάξεων και των παρο-
χών και τη νομοθετική εξομάλυνση που εγγυήθηκε ο Ν. 
1027/1980), τροποποίησης του άρθρου «Περί ιδιοχρήσε-
ως» του Ν. 813/1978, ολικής αναθεώρησης του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων και παροχής ουσιαστικών κι-
νήτρων για τη συνένωση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας δεσμεύτηκε να 
προσφέρει πίστωση χρόνου στη νεοσχηματισθείσα κυ-
βέρνηση του Γεωργίου Ράλλη, αλλά επιφυλάχθηκε, εάν 
μέσα σε εύλογο διάστημα δεν δίνονταν λύσεις στα προ-
βλήματα, να κλιμακώσει τον διεκδικητικό αγώνα.

Τον Ιούλιο το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στο 

291.		Λύτρας,	Α.Ν.,	ό.π.,	σ.	258·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	

Δελτίο	Τύπου	(21/1/1980).

Κοινοβούλιο νομοσχέδιο που προέβλεπε σημαντικές 
ρυθμίσεις για τα χαμηλά εισοδήματα, όπως πενταπλα-
σιασμό του αφορολόγητου ορίου των φορολογουμένων. 
Η φοροαπαλλαγή για τους ελεύθερους εισοδηματίες 
ήταν κατά πολύ χαμηλότερη, ενώ δεν είχε εισακουστεί 
καμία από τις προτάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών 
περί άρσης της φορολογικής επιβάρυνσης που προκλή-
θηκε από τον ύψους 25% πληθωρισμό μέσω τροποποί-
ησης του καθεστώτος φορολόγησης των προσωπικών 
εταιρειών, προσαρμογής της φορολογικής κλίμακας και 
κατάργησης των μαχητών τεκμηρίων του Ν. 820/1978. 
Η διατήρηση εν πολλοίς του υπάρχοντος φορολογικού 
συστήματος, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των τιμών 
των υγρών καυσίμων και των τιμολογίων των εταιρειών 
κοινής ωφέλειας, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα αντίξοο 
κλίμα για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Η ανησυχία εκφράστηκε σε συγκέντρωση που ορ-
γάνωσαν στην Αθήνα (14 Ιουλίου 1980) η ΟΕΒΑ, η ΟΒΣΑ 
και η ΟΒΣΠ, στην οποία παρέστη και ο Πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας, η οποία έκρινε ότι το μοντέλο λιτότη-
τας και περιορισμού της ζήτησης απέτυχε να τιθασεύσει 
τον πληθωρισμό και ότι η φιλελευθεροποίηση της οι-
κονομίας «κατευθύνεται στην παραπέρα ενίσχυση των 
ισχυρών θέσεων στην αγορά και στη μεγαλύτερη απο-
δυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Δεδομένα, 
όπως ο πενταπλασιασμός των πτωχεύσεων στο πρώ-
το πεντάμηνο του 1980 και ο υπερτριπλασιασμός των 
διαμαρτυρήσεων γραμματίων και συναλλαγματικών, 
προβλημάτισαν τη συνδικαλιστική ηγεσία, η οποία δεν 
έκρυψε τον φόβο της ότι η μη υλοποίηση των κυβερνη-
τικών υποσχέσεων δημιουργούσε κινδύνους αφανισμού 
για πολλούς κλάδους. Το ψήφισμα της συγκέντρωσης 

87.  Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕ, 1981 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ζητούσε όπως η οικονομική πολιτική της συγκυρίας 
να λάμβανε υπόψη τη δύσκολη θέση των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και τις επιπτώσεις των συγκεντρώσεων 
κεφαλαίου. «Σε μια ορθολογική και δίκαιη οικονομία», 
παρατηρούσε, «η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων πρέπει να είναι έντονα θετική και όχι απρόθυμη 
ή και παθητική».292 Την ίδια περίοδο, επίσης, διοργανώ-
θηκαν πολλές συγκεντρώσεις και συνελεύσεις σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη από τις Συνεργαζόμενες Επαγγελμα-
τοβιοτεχνικές Οργανώσεις, συσσωμάτωση που συσπεί-
ρωνε κυρίως ενώσεις και σωματεία που δεν είχαν εγ-
γραφεί στη ΓΣΕΒΕ.

Με υπουργικές αποφάσεις, τον Αύγουστο απελευθε-
ρώθηκαν οι τιμές από αγορανομικές ρυθμίσεις και τον 
Νοέμβριο εξαγγέλθηκε περαιτέρω ενίσχυση του ΤΕΒΕ 
με 1,8 δισ. δρχ. για να αυξάνονταν οι συντάξεις κατά 
30%. Παράλληλα, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εξετάσει 
εν ευθέτω χρόνω τα περισσότερα αιτήματα των μικρο-
μεσαίων. Όμως, οι περισσότερες ομοσπονδίες, ειδικά 
εκείνες της επαρχίας, πίεζαν τη ΓΣΕΒΕ να κλιμακώσει 
τον αγώνα. Τοπικές απεργίες, όπως αυτές που έγιναν 
στην Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Κέρκυρα και τη 
Μαγνησία, αποτέλεσαν κριτήριο για να εκτιμηθούν οι 
προοπτικές ενός νέου απεργιακού εγχειρήματος. Παρά 
τις διαφωνίες ορισμένων φορέων και την άρνηση του 
πανελλαδικού συντονιστικού των εμπόρων (αλλά όχι 
απαραίτητα όλων των εμπορικών συλλόγων), η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ εξήγγειλε απεργία, η οποία 
ορίστηκε τελικά για την 1η Δεκεμβρίου. Η Γενική Συνο-
μοσπονδία επέλεξε μια διπλή στρατηγική προκειμένου 
να ενισχύσει τις διαπραγματευτικές της δυνατότητες: 
να προχωρήσει σε απεργία, χωρίς όμως να διαρρήξει 
εντελώς τις σχέσεις της με την κυβέρνηση. Κεντρικό 
συντονιστικό ρόλο είχε η Συνομοσπονδία, ενώ οι κατά 
τόπους ομοσπονδίες ανέλαβαν τις κινητοποιήσεις για 
τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Το κλείσιμο των κατα-
στημάτων της 1ης Δεκεμβρίου 1980 σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία, ανάλογη με εκείνη της απεργίας του Ιανουαρί-
ου. Ενδεικτικό είναι ότι οι διοργανωτές του κλεισίματος 
υπολόγισαν συμμετοχή 90% στους επαγγελματοβιοτέ-
χνες και 50% στους εμπόρους στο κέντρο της Αθήνας. 
Τα ποσοστά συμμετοχής στις συνοικίες και τις περισσό-
τερες επαρχιακές πόλεις ήταν υψηλότερα. Η διεξαγω-
γή δύο επιτυχημένων απεργιακών κινητοποιήσεων στη 
διάρκεια μιας χρονιάς εντυπωσίασε, μεταξύ άλλων, και 
τους ξένους συνδικαλιστές.293

Κατά το επόμενο έτος, η Γενική Συνομοσπονδία 
επικεντρώθηκε στην άμεση ενίσχυση των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων διά συγκεκριμένων μέτρων, όπως αύξη-
ση της πιστοδότησης και μείωσης των επιτοκίων, στην 
υποστήριξη των επισιτιστικών κλάδων έναντι της αύξη-
σης των δημοτικών τελών, στην εναντίωση στην καθιέ-
ρωση συστήματος αυτομάτου προσδιορισμού των προς 
φορολόγηση κερδών των επιχειρήσεων που τηρούσαν 
βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας. Μεγάλη μερίδα τριτοβάθ-
μιων οργανώσεων εστίασε την κριτική της στις συνέπει-
ες της πλήρους ένταξης στην ΕΟΚ, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1981. Στον δρόμο προς τις εκλο-
γές του Οκτωβρίου, τελικά, επιλύθηκε οριστικά ένα από 
τα κύρια προβλήματα που είχαν προκύψει κατά τη Με-

292.  Ο Βιοτέχνης	25/7/1980.

293.		Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 36	

(1980),	4-6·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(1	

και3/12/1980)·	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(21/2/1981).

ταπολίτευση. Στα τέλη Ιουνίου η κυβέρνηση προανήγ-
γειλε στις επαγγελματικές οργανώσεις την απόδοση στο 
ΤΕΒΕ ολόκληρου του κοινωνικού πόρου που προερχό-
ταν από το έσοδο του χαρτοσήμου. Η ρύθμιση εξασφά-
λιζε τον δεκαπλασιασμό των εσόδων του Ταμείου, ενώ 
η κυβέρνηση προανήγγειλε τον υπερδιπλασιασμό του 
ύψους των συνταξιοδοτικών παροχών. Η σχετική από-
φαση υπογράφτηκε τελικά στις 19 Αυγούστου 1981 από 
τους Υπουργούς Συντονισμού, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Υπηρεσιών, παρουσία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕ 
και του διοικητή του Ταμείου. Ήταν το επιστέγασμα του 
αγώνα των επαγγελματοβιοτεχνών που, με συνέπεια, 
χρόνο με τον χρόνο, διεκδικούσαν το παρακρατούμενο 
ποσό. «Με την απόδοση και του υπολοίπου του πόρου 
στον ασφαλιστικό φορέα», δήλωσε ο Αναστασάκης, 
«δίνεται η δυνατότητα στην αιρετή Διοίκηση του ΤΕΒΕ 
να προγραμματίσει ευχερέστερα και επωφελέστερα τις 
δραστηριότητές της για τη βελτίωση της θέσεως των 
ασφαλισμένων του».294 Ως επόμενος στόχος τέθηκε η 
ανασυγκρότηση του Ταμείου επί υγιών βάσεων.

294.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δηλώσεις	Προέδρου	ΓΣΕΒΕ	και	

Επαγγελματικού	Επιμελητηρίου	Αθηνών,	κ.	Νίκου	

Αναστασάκη	(19/8/1981).

ΤΌ 1981 Η ΓΣΈΒΈΈ ΈΠΙΚΈΝΤΡΩΘΗΚΈ 
ΣΤΗΝ ΑΜΈΣΗ ΈΝΙΣΧΎΣΗ ΤΩΝ 
ΒΙΌΤΈΧΝΙΚΩΝ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ ΜΈ 
ΣΈΙΡΑ ΜΈΤΡΩΝ ΌΠΩΣ: Η ΑΎΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΙΣΤΌΔΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΈΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΈΠΙΤΌΚΙΩΝ, Η ΎΠΌΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΈΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΈΝΑΝΤΙ 
ΤΗΣ ΑΎΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΌΤΙΚΩΝ 
ΤΈΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΌ ΣΎΣΤΗΜΑ 
ΦΌΡΌΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΈΡΔΩΝ.
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Το τριήμερο 6-8 Σεπτεμβρίου 1981 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μακε-
δονία» του ξενοδοχείου «Κάραβελ» η πρώτη Γενική Συνέλευση των αντιπρο-
σώπων των ομοσπονδιών-μελών της ΓΣΕΒΕ για τη νέα δεκαετία. Η Γενική Συ-
νέλευση, που είχε ως κύριο θέμα την εκλογή νέων διοικητικών οργάνων, επτά 
μήνες μάλιστα νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της απερχόμενης διοίκησης, 
ήταν επεισοδιακή. Χαρακτηρίστηκε από τις έντονες αντιδράσεις δέκα ομο-
σπονδιών για τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Ταυτόχρονα οι διαμαρ-
τυρίες των αντιπροσώπων των ομοσπονδιών επικεντρώθηκαν στην ανάγκη 
άμεσης τροποποίησης του καταστατικού της Συνομοσπονδίας πριν από την 
εκλογή νέων διοικητικών οργάνων.295 

295.		Νέα	Επαγγελματιών	Βιοτεχνών	Εμπόρων,	45	(1981),	6-7.

Η μάχη για τον 
εκδημοκρατισμό

88.  Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ υπό τον Σ. Βλαχάκη, 1981 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος 
της Γενικής Συνομοσπονδίας αιτιολόγησε την εσπευσμέ-
νη αυτή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τονίζο-
ντας ότι δεν επρόκειτο για απόφαση που είχε ληφθεί 
πρόχειρα, αλλά είχε στηριχτεί στη συνεκτίμηση της κα-
τάστασης της αγοράς και των προσεχών πολιτικών ανα-
κατατάξεων, όπως επίσης και στην ανάγκη να υπήρχε 
διοίκηση πρόσφατα εκλεγμένη «που να μπορεί εγκυρό-
τερα να ζητήσει και να απαιτήσει από την Κυβέρνηση και 
τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα, όλα ανεξαιρέτως,την 
άσκηση και την χάραξη σταθερής 
πολιτικής για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, πολιτικής που θα εξασφα-
λίζει την επιβίωση και την ανάπτυξή 
τους».296 Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο 
Σπύρος Βλαχάκης (ΟΕΒΑ). Τη θέση 
του Γενικού Γραμματέα κατέλαβε ο 
Κωνσταντίνος Κόντος (ΟΒΣΑ). Στις 
πρώτες δηλώσεις του, θέλοντας να 
αποφορτίσει το ήδη εξημμένο κλί-
μα στις τάξεις των συνδικαλιστών 
αντιπροσώπων, ο νέος Πρόεδρος 
ανέφερε ότι παρέμενε «οπαδός των 
αρχών του ελεύθερου δημοκρατικού 
συνδικαλισμού, όπως αυτός εκφρά-
ζεται και εφαρμόζεται στις χώρες της Δύσεως». Αντα-
παντώντας σε μομφές αναφορικά με την παλαιότερη 
θητεία του ως Προέδρου της Συνομοσπονδίας και Υφυ-
πουργού της κυβέρνησης Μαρκεζίνη, ξεκαθάρισε πως 
σεβόταν και τιμούσε τους συνεπείς ιδεολόγους αγωνι-
στές οπουδήποτε και αν αυτοί ανήκαν. Τέλος, μίλησε 
και για τα εκκρεμή ζητήματα και ειδικότερα το προς 
ψήφιση νομοσχέδιο για τις εμπορικές μισθώσεις που 
ήταν το σημαντικότερο θέμα που είχε εμπρός της η νέα 
διοίκηση. 297

Στις 18 Οκτωβρίου διεξήχθησαν εθνικές εκλογές. 
Εξελέγη κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπον-
δίας, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της 
νέας κυβέρνησης, απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφη-
μα στον Πρωθυπουργό, στο οποίο δήλωνε:

«Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίαι προσφέρονται διά των 
εκπροσώπων των σε εποικοδομητικόν διαλογον και στε-
νήν συνεργασίαν με την κυβέρνησιν, στην οποίαν θα συ-
μπαρασταθούν γιατί πιστεύουν ότι θα σημειωθεί αλλαγή 
και στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η ση-
μασία τους για το κράτος, την οικονομία και την κοινωνία 
αναγνωρίζεται τώρα σε όλες τις χώρες ανεπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες».298 

Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση, την περίο-
δο που η χώρα αντιμετώπιζε σημαντικά οικονομικά 
προβλήματα (στασιμοπληθωρισμός, χαμηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης, διογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα). 
Ένα από τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν διά του 
Υπουργού Εμπορίου Νίκου Ακριτίδη −το οποίο έβρισκε 
σύμφωνη την ηγεσία της ΓΣΕΒΕ− ήταν η συγκράτηση 
των τιμών και του πληθωρισμού με τακτικούς ελέγ-

296.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕ	(6-8/9/1981).

297.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(9/9/1981)·	Ο Βιοτέχνης	15/9/1981.

298.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(24/10/1981).

χους στους παραγωγούς και τις εισαγωγές. Η ηγεσία 
της Συνομοσπονδίας επικεντρώθηκε στην τήρηση των 
προεκλογικών εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης. Τον 
Νοέμβριο του 1981 απέστειλε στον Υπουργό Συντονι-
σμού δεκαεπτά αναλυτικά σημειώματα, όπου θίγονταν 
τα βασικά ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, η προστασία των εμπορι-
κών μισθώσεων και η αναστολή των εξώσεων μέχρι την 
οριστική λύση του προβλήματος, η περαιτέρω ενίσχυση 
της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, η 
δίκαιη φορολόγηση μέσα από την 
αναμόρφωση των συντελεστών κλί-
μακας της φορολογίας, η ρύθμιση 
των οφειλών προς τους ασφαλιστι-
κούς οργανισμούς, η πολιτική εξα-
γωγών, η βοήθεια προς αναδιοργά-
νωση της συνδικαλιστικής δομής 
κ.ά.299 Στις αρχές του 1982 η ΓΣΕΒΕ, 
μετά από συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι τα 
πρώτα κυβερνητικά ανακοινωθέντα 
μέτρα για τον κλάδο της βιοτεχνίας 
ήταν θετικά, εντούτοις η κυβέρνηση 
δεν μεριμνούσε αντίστοιχα για τις 

επαγγελματικές επιχειρήσεις. Τον Φεβρουάριο η ψήφι-
ση στη Βουλή τροποποιήσεων επί του Ν. 813/1978 για τις 
εμπορικές μισθώσεις χαιρετίστηκε με ικανοποίηση.300

Γρήγορα, η ΓΣΕΒΕ αμφισβήτησε την κυβερνητική 
πολιτική, όπως αυτή καθοριζόταν στο πρόγραμμα οικο-
νομικής ανάπτυξης της χώρας για την πενταετία 1983-
1987. Είναι ενδεικτικό ότι στα τέλη του 1982 οι διαπιστώ-
σεις της Συνομοσπονδίας για τα μέτρα της κυβέρνησης 
αντανακλούσαν τον πεσιμισμό για τη δυσχερή οικονομι-
κή συγκυρία. Η Εκτελεστική Επιτροπή έκρινε πως οι κυ-
βερνητικές εξαγγελίες δεν εξασφάλιζαν προϋποθέσεις 
για συνολική ανάκαμψη, ενώ οι προοπτικές των μεσαίων 
στρωμάτων εξακολουθούσαν να είναι ιδιαίτερα δυσμε-
νείς.301 Η υποτίμηση της δραχμής έναντι του δολαρίου 
(Ιανουάριος 1983) εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση με 
στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, την καταπο-
λέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την αύξηση των μισθών χωρίς τον 
κίνδυνο πληθωριστικών πιέσεων. Η ΓΣΕΒΕ και η ΑΣΒΕ 
δεν είχαν ιδιαίτερες ενστάσεις με την απόφαση, ωστόσο 
ζητούσαν πρόσθετα μέτρα που θα έδιναν κίνητρα στην 
ντόπια μεταποιητική βιοτεχνία.

Το ζήτημα της βιοτεχνίας βρισκόταν στην κορυφή 
της ατζέντας της δημόσιας συζήτησης κατά το πρώτο 
μισό της δεκαετίας του ’80.Οι προοπτικές της συζητή-
θηκαν στο συνέδριο που οργάνωσε ο Ελληνικός Ορ-
γανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας στο ξενοδοχείο «Ιντερκοντινένταλ» 
από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 1983. Το 1983 είχε μάλιστα 
χαρακτηριστεί από την ΕΟΚ ως « Έτος των ΜΜΕ». Την 
έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρωθυ-
πουργός, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν 
δραστικά μέτρα για τη στήριξη των μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων στην Κοινή Αγορά.302 Παρ’ όλα αυτά, 

299.  Ο Βιοτέχνης	16/11/1981.

300.  Ο Βιοτέχνης	15/2/1982.

301.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(14/11/1982).

302.  Ο Βιοτέχνης	15/6/1983.

ΤΌ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΌΤΈΧΝΙΑΣ 
ΒΡΙΣΚΌΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΌΡΎΦΗ 
ΤΗΣ ΑΤΖΈΝΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ 
ΣΎΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΜΙΣΌ 
ΤΗΣ ΔΈΚΑΈΤΙΑΣ ΤΌΎ '80. Η ΓΣΈΒΈ 
ΚΑΙ Η ΑΣΒΈ ΖΗΤΌΎΣΑΝ ΜΈΤΡΑ ΠΌΎ 
ΘΑ ΈΔΙΝΑΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΝΤΌΠΙΑ 
ΜΈΤΑΠΌΙΗΤΙΚΗ ΒΙΌΤΈΧΝΙΑ.
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η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ διαπίστωνε έλλειψη 
διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγωγικών 
τάξεων. Τον Δεκέμβριο του 1983 κατέθεσε υπόμνημα με 
το οποίο ιεραρχούσε είκοσι εκκρεμή αιτήματα. Πρώ-
τιστα, η Συνομοσπονδία έκρινε πως, ενόψει του νέου 
έτους, ένα ειδικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις έπρεπε να στοχεύει στην «αναδιοργάνωση 
των ΜΜΕ σε αποδοτικές μονάδες», την «ανύψωση του 
τεχνολογικού και διοικητικού τους επιπέδου» και την 
«αύξηση της παραγωγικότητάς τους», αλλά, πάντως, 
εντός ενός περιβάλλοντος που εγγυόταν «ανεμπόδιστη 
λειτουργία των δυνάμεων του ανταγωνισμού». Αυτό τον 
τελικό σκοπό μπορούσαν να εξυπηρετήσουν δράσεις 
που απέβλεπαν στην προώθηση της οικονομοτεχνικής 
έρευνας και στην εκπόνηση προγραμμάτων περιφερεια-
κής ανάπτυξης, αλλά κυρίως πολιτικές που διασφάλιζαν 
την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στις κρατικές 
προμήθειες, την προστασία των επαγγελματικών χώ-
ρων, τη δίκαιη κατανομή των τραπεζικών πιστώσεων 
και την πρόβλεψη φορολογικών ελαφρύνσεων.303 Το 
διήμερο 24-25 Ιανουαρίου 1984 πραγματοποιήθηκαν 
οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου Βιοτεχνικών Συνεταιρι-
σμών-Κοινοπραξιών. Διεξήχθη με την πρωτοβουλία του 
ΕΟΜΜΕΧ, αφορμής δοθείσης από την ανακήρυξη του 
1984 σε «Έτος Συνεταιρισμών και Κοινοπραξιών». Στο 
συνέδριο ανακοινώθηκαν δύο σημαντικά μέτρα για την 
ενίσχυση της ελληνικής βιοτεχνίας: η σύσταση προ-
μηθευτικού φορέα πρώτων υλών για λογαριασμό των 
βιοτεχνών που συμμετείχαν στις κρατικές προμήθειες 
(τόσο οι μεμονωμένες μονάδες όσο και οι κοινοπραξίες 
και συνεταιρισμοί) και η εγκατάσταση στον Οργανισμό 

303.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Συνεδριών	Εκτελεστικής	

Επιτροπής	ΓΣΕΒΕ	(11/12/1983).

κέντρου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των μικρο-
μεσαίων.304 

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού είχε γεννήσει 
προσδοκίες σε μεγάλη μερίδα των επαγγελματοβιοτε-
χνών για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κι-
νήματος. Το παράδειγμα της θέσπισης του Ν. 1264/1982 
για τον εργατοϋπαλληλικό συνδικαλισμό χρησίμευε ως 
πρότυπο. Οι δυνάμεις που αντιπολιτεύονταν τη διοίκη-
ση, τόσο εντός όσο και εκτός της ΓΣΕΒΕ, ζήτησαν την 
απόσυρση της αναγνώρισης της διοίκησης Βλαχάκη, την 
τροποποίηση των καταστατικών ομοσπονδιών και σω-
ματείων (που παρέμεναν ως είχαν μετά την πτώση της 
δικτατορίας) και την καθιέρωση της απλής αναλογικής 
στις αρχαιρεσίες όλων των βαθμίδων της συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης.305 

Ως πρώτη κίνηση οι διαφωνούντες πίεσαν για την 
αλλαγή των συσχετισμών σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, 
στοχεύοντας στην αλλαγή των συσχετισμών των κυρι-
ότερων ομοσπονδιών. Πολλά σωματεία είχαν καταθέσει 
αγωγές ζητώντας την ακύρωση της εκλογής των διοι-
κήσεων της ΟΕΒΑ, της ΟΒΣΑ και της ΟΒΣΘ. Παρότι 
οι αποφάσεις των δικαστηρίων ήταν απορριπτικές, το 
κλίμα των εσωτερικών προστριβών διατηρήθηκε.306 
Βαθμιαία κάποιες από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες της 
Ελλάδας περιήλθαν σε χέρια δυνάμεων που δεν αντι-
προσωπεύονταν στη Γενική Συνομοσπονδία, με αποτέ-
λεσμα να αρθρώνουν εφεξής έναν επιθετικό λόγο απέ-
ναντι στη διοίκηση Βλαχάκη.

Τελικά, τον Νοέμβριο του 1983, το Υπουργείο Εμπο-

304.		Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων,	72	

(1984),	8-9.

305.		Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων,	48	

(1981),	6.

306.		Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων,	53	

(1982),	8-9.

90.  Διαδήλωση οργανώσεων υπέρ του εκδημοκρατι-
σμού, 1984 (Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη).

89.  Διαδήλωση οργανώσεων υπέρ  
του εκδημοκρατισμού, 1984  
(Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη).
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ρίου απέστειλε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις το πο-
λυσυζητημένο νομοσχέδιο περί εκδημοκρατισμού προς 
μελέτη και υποβολή παρατηρήσεων. Η εξέλιξη αυτή 
υπήρξε καθοριστική για την τότε ηγεσία της ΓΣΕΒΕ και 
για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Στα τέλη Ιουλίου 
1984 ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Σπύρος Βλαχά-
κης, υπέβαλε την παραίτησή του, ένα μήνα μάλιστα πριν 
από τη λήξη της θητείας της Διοίκησης και τη διενέργεια 
εκλογών. Τόσο εκείνος όσο και αρκετά μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής που συμφωνούσαν με τις απόψεις του 
έκριναν ότι το νέο νομοσχέδιο περιόριζε την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι. Ο ίδιος ο Βλαχάκης χαρακτήρισε 
την παραίτησή του ως διάβημα διαμαρτυρίας ενάντια 
στην επιχειρούμενη κομματικοποίηση των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων.307 

Τον Ιούλιο του 1984 κατατέθηκε προς ψήφιση το νο-
μοσχέδιο στη Βουλή. Ήταν ένα νομοσχέδιο που ερχόταν 
να συμπληρώσει ένα κενό στη νομοθεσία των Επαγγελ-
ματικών και Βιοτεχνικών Οργανώσεων και απαντού-
σε σε διακαή επιθυμία των συνδικαλιστικών στελεχών 
μετά τη Μεταπολίτευση. Το νομοσχέδιο, διατηρώντας 
την δομή των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τρι-
τοβάθμιων οργανώσεων, εξασφάλιζε, με την εισαγωγή 
της απλής αναλογικής και του εκλογικού μέτρου, τη δη-
μοκρατική εκπροσώπηση των επαγγελματοβιοτεχνών 
στις ενώσεις τους. Με την καθιέρωση του ειδικού εκλο-
γικού βιβλιαρίου αποκλείονταν οι διπλοψηφίες. Επι-
τρεπόταν η συμμετοχή και η εγγραφή στις οργανώσεις 
μόνο εκείνων που πραγματικά ασχολούνταν με το κάθε 
επάγγελμα (κάτι που δυστυχώς δεν ήταν εγγυημένο στο 
παρελθόν), ενώ οι υπόλοιποι θα διαγράφονταν με βάση 
τις μεταβατικές διατάξεις για την εκκαθάριση των μη-
τρώων μελών. Βέβαια, δινόταν η δυνατότητα συμμετο-

307.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(25/7/1984).

χής σε δύο πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις, 
μια κλαδική και μια τοπική· ωστόσο, αυτό δεν συνεπα-
γόταν το δικαίωμα διπλής ψήφου, λαμβανόταν δηλαδή 
πρόνοια ώστε οι δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες να είναι 
αντιπροσωπευτικές. Ακόμη, καθορίζονταν με σαφή-
νεια οι πόροι των οργανώσεων και αποσαφηνίζονταν οι 
εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.308 Όμως, η ψήφι-
σή του αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση και 
καθυστέρησε τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι έως την ψήφιση του νέου νόμου ίσχυε 
ο Ν. 281/1914, όπως είχε αλλεπάλληλα τροποποιηθεί, 
καθώς και ο Αστικός Κώδικας περί σωματείων. Για να 
λυθούν τα προβλήματα που προέκυπταν, μάλιστα, ορι-
σμένες φορές οι ενδιαφερόμενοι προσέφευγαν στους Ν. 
330/1976 και Ν. 1264/1982 που αφορούσαν αποκλειστικά 
εργατικές ενώσεις.309 

Μετά τις παραιτήσεις 15 μελών της διοίκησης, κι ενώ 
εκκρεμούσε η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον εκδημο-
κρατισμό, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε 
Προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή στη Γενική Συνομο-
σπονδία (Απόφαση 12537/1984). Πρόεδρος διορίστηκε 
ο Σπύρος Δεμαρτίνος (ΟΕΒ Πατρών) και Γενικός Γραμ-
ματέας ο Χαράλαμπος Τζίτζης (ΟΒΣΑ). Η απόφαση του 
Πρωτοδικείου διευκρίνιζε ότι η νέα διοίκηση όφειλε να 
συγκαλέσει εντός τριμήνου Γενική Συνέλευση. Η ημερο-
μηνία διεξαγωγής της ορίστηκε τελικά για το τριήμερο 
29/9-1/10/1984.310 Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
της Συνομοσπονδίας, με τη συμμετοχή 260 αντιπροσώ-
πων, έλαβαν χώρα στην αίθουσα του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, καθώς επίσης 
και στα γραφεία της Συνομοσπονδίας στην Πλατεία Κά-
νιγγος. Κύρια θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν η 
ενημέρωση για τη διοικητική μεταβολή και η διενέργεια 
αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου. Εκ των πραγμάτων, τον απολογισμό της απελθούσας 
διοίκησης ανέλαβαν οι νέοι διοικούντες. Η παραίτηση 
του Βλαχάκη και των συνεργατών του έγινε αντικείμενο 
κριτικής. Οι αρχαιρεσίες νομιμοποίησαν την παρουσία 
του Σπύρου Δεμαρτίνου στην προεδρία της Συνομο-
σπονδίας. Ο Δεμαρτίνος προερχόταν από τον κλάδο 
κατεργασίας μαρμάρου, είχε διατελέσει διοικητικό στέ-
λεχος και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματι-
ών-Βιοτεχνών Πάτρας επί πενταετία, ενώ ήταν σύμβου-
λος του Επιμελητηρίου Πατρών και Αντιπρόεδρος του 
ΕΟΜΜΕΧ. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα εξελέγη ο 
Διονύσης Κορφιάτης (ΟΒΣ Πειραιώς). Για πρώτη φορά 
ύστερα από τέσσερις δεκαετίες, από τις αρχαιρεσίες 
προέκυψαν όργανα που εξέφραζαν όλες τις τάσεις που 
είχαν διαμορφωθεί στους κόλπους του συνδικαλιστικού 
κινήματος.311

Επίσης, το συνέδριο ψήφισε πρόγραμμα δράσης για 
την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων που 
αφορούσαν τις μικρομεσαίες, βιοτεχνικές και επαγγελ-
ματικές, επιχειρήσεις. Τονιζόταν η ανάγκη προστασίας 
και ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και παραγωγής, 
η αντιμετώπιση του πληθωρισμού με ουσιαστικό έλεγχο 
των τιμών παραγωγής και εισαγωγής πρώτων υλών και 
προϊόντων, καθώς και η λήψη μέτρων για την εξάλει-

308.		Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων,	78	 

(1984)	7-10.

309.		Βασιλείου,	Στ.,	Κείμενα για μικρομεσαίους...

και όχι μόνο,	ό.π.,	σ.	151.

310.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(9/9/1984).

311.  Ο Βιοτέχνης	4/10/1984.
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ψη του παραεμπορίου. Επαναλαμβανόταν η καθιέρω-
ση αντικειμενικών κριτηρίων για τη χορήγηση δανείων 
στις επιχειρήσεις, τα οποία όφειλαν να διαμορφώνονται 
λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των ενδιαφερομέ-
νων οργανώσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το Φο-
ρολογικό, όπου προτάθηκε η θέσπιση φοροαπαλλαγής 
για τους επαγγελματοβιοτέχνες για την αγορά πρώτης 
επαγγελματικής στέγης, ενώ, για την επίλυση του Ασφα-
λιστικού, η ΓΣΕΒΕ ζήτησε την ενοποίηση όλων των ερ-
γοδοτικών ασφαλιστικών οργανισμών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ). 
Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, 
η Συνομοσπονδία ήταν αντίθετη σε κάθε αποδέσμευση 
και θεωρούσε πως ο καθορισμός του ωραρίου κατά κλά-
δο συνιστούσε τη μοναδική έγκυρη λύση.312 Το ψήφισμα 
της Γενικής Συνέλευσης επιδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου 
στον Πρωθυπουργό της χώρας, Ανδρέα Παπανδρέου, 
κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί του ο Πρόεδρος και 
ο Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας. 

Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΓΣΕΒΕ συζητήθηκε το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα 
που αντιμετώπιζαν πλέον οι οργανώσεις. Η ενδυνάμω-
ση του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως σωστά επιση-
μάνθηκε, περνούσε από την οικονομική ενίσχυση των 
οργανώσεων όλων των βαθμίδων. Η κατάργηση του 
Ν. 196/1946, με τον οποίο επιβάλλονταν εισφορά στους 
ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ για ενίσχυση της ΓΣΕΒΕ, και 
η αντικατάστασή του από τον Ν. 1401/1983,313 ουσια-
στικά είχε οδηγήσει στην οικονομική απονεύρωση των 

312.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ψήφισμα	Γενικής	Συνέλευσης	

(29/9-1/10/1984).

313.		ΦΕΚ	159/Α΄	της	4/11/1983.

οργανώσεων και της Συνομοσπονδίας. Με τον νέο νόμο 
προβλεπόταν ότι, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, 
οι κατανεμητέες εισπράξεις από την εισφορά αποδίδο-
νταν κατά 70% στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις, με βάση τον αριθμό των ενεργών μελών τους, 
όπως αυτός θα προέκυπτε από το επίσημο αντίγραφο 
των πρακτικών της τελευταίας καταστατικής Γενικής 
Συνέλευσής τους, ενώ το υπόλοιπο 30% κατανεμόταν 
στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις.314 Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας πρό-
τεινε ως λύση τη θέσπιση εισφοράς μέσω των ασφα-
λιστικών οργανισμών μικροεργοδοτών και αυταπασχο-
λουμένων για τη στήριξη των οργανώσεων όλων των 
βαθμίδων. Κατά το επόμενο διάστημα, η ενεργοποίηση 
ομοσπονδιών και σωματείων, αλλά και η μαζικοποίηση 
του συνδικαλιστικού κινήματος τέθηκε ως προτεραιό-
τητα. Η φράση «κανένας συνάδελφος να μη μείνει έξω 
από το σωματείο του» προβλήθηκε ως σύνθημα δρά-
σης. Σχετικές συσκέψεις έγιναν με τις μεγαλύτερες ομο-
σπονδίες του λεκανοπεδίου Αττικής.315 Η ολοκλήρωση 
του συνδικαλιστικού εκδημοκρατισμού και η ανάπτυξη 
των συνεταιριστικών θεσμών θεωρούνταν αναγκαία βή-
ματα προς αυτή την κατεύθυνση. «Είναι απαράδεκτο», 
έγραψε σε άρθρο του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ, «μόνο το 
20% του συνόλου των ΕΒΕ να είναι συνδικαλισμένο. […] 
Δεν θα αναζητήσω τις αιτίες ούτε επιθυμώ να κατανεί-

314.  Ο Βιοτέχνης	30/11/1983.

315.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕ	προς	τις	Ομοσπονδίες-μέλη	

(20/11/1984)·	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(5/12/1984)·	Δελτία	Τύπου	(6/12/1984	και	

7/2/1985).

91.  Συνάντηση της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, 1984 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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μω ευθύνες. Τώρα όμως, επιβάλλεται ο καθένας από 
εμάς να γίνει κήρυκας της ανάγκης αυτής, έτσι ώστε 
όλοι οι επαγγελματοβιοτέχνες να συνδικαλιστούν για να 
μπορέσει το συνδικαλιστικό κίνημα να αναπτυχθεί, να 
γίνει ανεξάρτητο, αδέσμευτο, ακομμάτιστο και αυτοδύ-
ναμο».316

Με διακήρυξή της τον Δεκέμβριο του 1984, η Συνο-
μοσπονδία απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα για την ένταξη 
των επαγγελματοβιοτεχνών στα σωματεία των κλάδων 
τους και στις τοπικές ενώσεις, προκειμένου να σχημα-
τιζόταν ένα μέτωπο αντιμετώπισης 
της κρίσης. Κύρια συνέπεια της τε-
λευταίας ήταν η ακρίβεια, φαινόμε-
νο που έπληττε όλα τα λαϊκά εισοδή-
ματα. Η ΓΣΕΒΕ απέδιδε ευθύνες στα 
μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο, 
ενώ θεωρούσε άδικες τις επικρίσεις 
που δέχονταν οι κλάδοι του λιανικού 
εμπορίου. Μεταξύ των προβαλλόμε-
νων αιτημάτων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σταχυολογούμε την 
προστασία της εσωτερικής αγοράς, 
τον περιορισμό των αθρόων εισαγω-
γών, τον έλεγχο στις πηγές διαμόρ-
φωσης των τιμών, την παροχή κινή-
τρων ανάπτυξης για όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες, 
τη τιθάσευση του πληθωρισμού και την ενίσχυση των 
εισοδημάτων των εργαζομένων ώστε να στηριζόταν η 
εσωτερική αγορά.317 Στις 6 Μαΐου 1985 πραγματοποι-
ήθηκε στο θέατρο «Γκλόρια» ογκώδης συγκέντρωση 
των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, την οποία 
οργάνωσαν ομοσπονδίες της Αθήνας. Σε αυτή μίλησαν 
οι Πρόεδροι της ΟΕΒΑ και της ΟΒΣΑ, ενώ απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕ, Διονύσης 
Κορφιάτης, και ο Πρόεδρος της ΑΣΒΕ, Χρήστος Τριά-
ντης. Το εγκριθέν ψήφισμα παρατηρούσε ότι παρέμεναν 
άλυτα τα προβλήματα που απασχολούσαν τους μικρο-
μεσαίους για δεκαετίες, τα οποία, μάλιστα, οξύνονταν 
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της 
ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Το ψήφισμα ζητούσε να 
τοποθετηθεί ο πολιτικός κόσμος επί των βασικών προ-
τάσεων του μικρομεσαίου συνδικαλισμού.318 

Με φόντο το τεράστιο εξωτερικό χρέος και την ολο-
ένα μεγαλύτερη ανισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών, 
τον Ιούνιο του 1985 διεξήχθησαν εθνικές εκλογές. Το 
ΠΑΣΟΚ σημείωσε νέα νίκη και σχημάτισε αυτοδύναμη 
κυβέρνηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας, κατά την προηγούμενη τετραετία, «δεν 
αντιμετωπίστηκαν σταθερά και θετικά τα κύρια προ-
βλήματά μας, με ταλαντεύσεις, κάτω από την πίεση του 
μεγάλου κεφαλαίου, δόθηκαν υποσχέσεις και τελικά 
πάγωσαν ή τροποποιήθηκαν ορισμένες από τις θετικές 
ρυθμίσεις που έγιναν μετά από ενέργειές μας». Ούτε οι 
προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης δεν 
εξασφάλιζαν οριστικές λύσεις στα προβλήματα των πα-
ραγωγικών κλάδων. Η ανακοίνωση παρείχε περιθώριο 
λίγων μηνών στην κυβέρνηση για να δείξει έμπρακτα τις 
προθέσεις της όσον αφορά την επίλυση των προβλημά-
των. Στο μεσοδιάστημα ζητούσε από τις οργανώσεις-μέ-
λη της Συνομοσπονδίας «να βρίσκονται σε αγωνιστική 

316.		Βήμα Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων	5	

(1985),	14.

317.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Διακήρυξη	(16/12/1984).

318.  Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων,	88	

(1985),	σ.	10.

ετοιμότητα για παραπέρα κινητοποιήσεις που θα απο-
φασιστούν σε περίπτωση που δεν δοθούν λύσεις στα 
χρονίζοντα προβλήματά μας».319 

Τα διοικητικά συμβούλια της ΟΒΣΑ, της ΟΕΒΑ και 
της ΑΣΒΕ συμφώνησαν με το πνεύμα της ανακοίνω-
σης. Ακολούθησε μια περίοδος συνεχών, αλλά άκαρ-
πων, επαφών της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕ με τους αρμόδιους 
υπουργούς. Τελικά, στα μέσα Οκτωβρίου, συνήλθε 
εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδί-
ας. Υλοποιώντας τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, αποφάσισε ομόφωνα να 
πραγματοποιηθεί προειδοποιητικό 
24ωρο πανελλαδικό κλείσιμο των 
καταστημάτων και βιοτεχνικών ερ-
γαστηρίων στις 21 Οκτωβρίου 1985. 
Σε διακήρυξη που εκδόθηκε τον 
Οκτώβριο του 1985, τονιζόταν: «Οι 
προτάσεις μας και ώριμες και εφι-
κτές είναι, κρίνονται σαν αναγκαία 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση και 
ανάπτυξη της επαγγελματικής μας 
δραστηριότητας, την ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας και την προ-
στασία του καταναλωτή από τις αυ-
θαίρετες ανατιμήσεις που ανεξέλε-

γκτα δημιουργούν τα μονοπώλια».320 Την οργάνωση της 
απεργίας ανέλαβε επιτροπή αγώνα, την οποία απάρτι-
ζαν η ΟΕΒΑ, η ΟΒΣΑ και η Ομοσπονδία Ενώσεων ΕΒΕ 
Αθήνας-Αττικής.

Η κινητοποίηση της 21ης Οκτωβρίου στέφθηκε από 
απόλυτη επιτυχία. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της οργα-
νωτικής επιτροπής, η συμμετοχή στην Αθήνα προσέγγι-
σε το 100% στον χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών. Να 
σημειώσουμε ότι η μη συμμετοχή των συνδέσμων των 
μεγάλων καταστημάτων και των εμπορικών συλλόγων 
δεν περιόρισαν την απήχηση της κινητοποίησης. Πήραν 
μέρος πάνω από 80 ομοσπονδίες-μέλη της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας, καθώς και 16 ομοσπονδίες που ανήκαν 
στην ΑΣΒΕ. Με ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΒΕ γνωστοποίησε 
ότι, βάσει της ενημέρωσης που είχε από τις ομοσπονδί-
ες-μέλη, η συμμετοχή σε πανελλαδική κλίμακα έφτασε 
το 96%· σε ορισμένες περιοχές υπήρξε καθολικό κλεί-
σιμο με την συμμετοχή και των εμπόρων. Ωστόσο, με 
τον χαρακτήρα και τη μορφή της κινητοποίησης δια-
φώνησαν, και απέστειλαν σχετικό τηλεγράφημα, ο Πρό-
εδρος της Συνομοσπονδίας και δύο σύμβουλοι. Στην 
προγραμματισμένη συγκέντρωση στην Πλατεία Κάνιγ-
γος απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της 
ΓΣΕΒΕ και οι Πρόεδροι της ΑΣΒΕ, της ΟΕΒΑ, της ΟΒΣΑ 
και του ΤΕΒΕ. Μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποιήθη-
κε πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου 
επιδόθηκε ψήφισμα. Τα βασικά σημεία του ψηφίσματος 
ζητούσαν την καθιέρωση πόρου για τη στήριξη του συν-
δικαλιστικού κινήματος, την ψήφιση του νομοσχεδίου 
για τον εκδημοκρατισμό, τη ρύθμιση του ωραρίου, την 
αλλαγή του φορολογικού συστήματος και την αναμόρ-
φωση της αγορανομικής νομοθεσίας.321

Παρά την πανθομολογούμενη επιτυχία της απεργια-
κής κινητοποίησης, οι επόμενες κυβερνητικές ενέργει-

319.  Ο Βιοτέχνης	29/6/1985.

320.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτρο-

πής	ΓΣΕΒΕ	(13/10/1985)·	Διακήρυξη	(Οκτώβριος	

1985).

321.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(16	και	

21/10/1985)·	Ο Βιοτέχνης	23/10/1985.

Η ΈΝΈΡΓΌΠΌΙΗΣΗ ΌΜΌΣΠΌΝ-
ΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΈΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΜΑΖΙΚΌΠΌΙΗΣΗ ΤΌΎΣ ΤΈΘΗΚΈ 
ΩΣ ΠΡΌΤΈΡΑΙΌΤΗΤΑ. Η ΦΡΑΣΗ 
«ΚΑΝΈΝΑΣ ΣΎΝΑΔΈΛΦΌΣ 
ΝΑ ΜΗ ΜΈΙΝΈΙ ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΌ 
ΣΩΜΑΤΈΙΌ ΤΌΎ» ΠΡΌΒΛΗΘΗΚΈ 
ΩΣ ΣΎΝΘΗΜΑ ΔΡΑΣΗΣ.
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92.  Απεργιακή αφίσα, 1985 
(Νέα Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών και Εμπόρων 
21 Οκτωβρίου 1985).
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ες δεν κινήθηκαν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Με 
την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 1986 
για να προωθούνταν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να 
ετίθεντο οι βάσεις δημιουργίας της ευρωπαϊκής εσωτε-
ρικής αγοράς, η χώρα μας, μεταξύ άλλων υποχρεώσε-
ων, δέχθηκε και την κατάργηση της ειδικής βιοτεχνικής 
χρηματοδότησης που προέβλεπε η ΑΝΕ 197/1978.

Η κυβέρνηση δεν προχώρησε μεν άμεσα στην κα-
τάργησή της, αλλά και δεν έλαβε πρόνοια για αντικα-
τάστασή της με άλλο ισοδύναμο σύστημα χρηματοδοτι-
κής στήριξης, συμβατό με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 
οποίο στοιχειωδώς θα προέβλεπε επιδότηση επιτοκίου 
και εγγύηση του Δημοσίου. Κατά συνέπεια, αρχής γενο-
μένης από το 1987, ο αριθμός των δανειοδοτούμενων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων άρχισε να μειώνεται, καθώς 
οι τράπεζες δυσκόλευαν τις προϋποθέσεις βιοτεχνικής 
χρηματοδότησης.322 Αυτό ήταν το προοίμιο της κατάρ-
γησης της ΑΝΕ 197/1978.

Παράλληλα, η όξυνση της οικονομικής κρίσης σε 
συνδυασμό με τα νέα μέτρα, όπως η αύξηση των επιτο-
κίων και οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, βρί-
σκονταν σε αναντιστοιχία με τις προτάσεις της ΓΣΕΒΕ, η 
οποία πρότεινε την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, 
την προστασία της ντόπιας παραγωγής και του εθνικού 
πλούτου, την εφαρμογή εισοδηματικής πολιτικής που 
θα ενίσχυε το εισόδημα των εργαζομένων και, κατ’ επέ-
κταση, τον τζίρο των επαγγελματοβιοτεχνών, τη ριζική 
αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και τον εκ-
συγχρονισμό της κείμενης αγορανομικής νομοθεσίας. 
Πλειοψηφικά, η διοίκηση της Συνομοσπονδίας έλαβε την 
απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων έως την 
εφαρμογή των προτάσεών της. Εγκρίθηκε νέο 24ωρο 
πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων και των ερ-
γαστηρίων για τις 7 Απριλίου. Εκτός από τις πάγιες θέ-
σεις της Συνομοσπονδίας, το Διοικητικό της Συμβούλιο 
έκανε ιδιαίτερη μνεία στην τεράστια καθυστέρηση στη 
θεσμοθέτηση του συνδικαλιστικού εκδημοκρατισμού.323 

322.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕΕ	Προβλήματα	Χρηματοδότη-

σης	(27/5/1990).

323.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(6/11	και	6/12/1985)·	Διακήρυξη	(Ιανουά-

ριος	1986).

Η κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου προς 
συζήτηση στη Βουλή, στα τέλη του 1985, δημιουργού-
σε πρόσθετο προβληματισμό. Προέβλεπε την εισαγωγή 
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στη χώρα μας 
από το έτος 1986, μέτρο που ήδη εφαρμοζόταν σε ορι-
σμένες χώρες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής 
ενοποίησης. Η ΓΣΕΒΕ χαρακτήρισε τη διατύπωση του 
νομοσχεδίου δυσνόητη και αντιφατική, ενώ παρατήρη-
σε ότι η καθιέρωση του ΦΠΑ στις τρέχουσες συνθήκες 
θα επέφερε πληθωριστικούς κλυδωνισμούς, γεγονός 
που θα επιδρούσε αρνητικά στις μικρές επιχειρήσεις. 
Η Συνομοσπονδία ήταν αντίθετη στην εφάπαξ υπαγωγή 
του λιανικού εμπορίου στον ΦΠΑ, διαδικασία, άλλωστε, 
η οποία στις χώρες της ΕΟΚ είχε πραγματοποιηθεί στα-
διακά. Αντίθετα, θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση 
την αλλαγή του φορολογικού συστήματος, μέσω της 
ανατροπής της αναλογίας άμεσων και έμμεσων φόρων, 
τη μείωση των τελευταίων και την πάταξη της φοροδια-
φυγής.324

Ο απεργιακός αγώνας απέκτησε μεγαλύτερη δυνα-
μική χάρη στη συμμετοχή του Συντονιστικού Συμβουλί-
ου των Εμπορικών Συλλόγων, παρότι οι εκπρόσωποί του 
φρόντισαν να διευκρινίσουν ότι τα επιμέρους αιτήμα-
τά τους ήταν διαφορετικά και, σε πολλές περιπτώσεις, 
αντίθετα με τις θέσεις των επαγγελματοβιοτεχνών.325 
Στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΓΣΕΒΕ πριν από την κινητοποίηση της 7ης 
Απριλίου προέκυψε ένα σημαντικό ζήτημα εσωτερικής 
λειτουργίας και οργάνωσης. Ο Πρόεδρος, επικαλούμε-
νος διαφωνία της παράταξής του με τον χαρακτήρα της 
απεργιακής εκδήλωσης, ζήτησε από τα μέλη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής να του χορηγήσουν άδεια από τα 
καθήκοντά του για λίγες εβδομάδες. Το αίτημα έγινε 
αποδεκτό. Χρέη προεδρεύοντος ανέλαβε ο Α΄ Αντιπρό-
εδρος αυτής, Θεόδωρος Μάρκου.326 Οι έντονες παρα-
ταξιακές προστριβές επρόκειτο να κάνουν την εμφάνι-

324.  Ο Βιοτέχνης	28/2/1986.

325.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(3/3/1986)·	Ο Βιο-

τέχνης	31/3/1986.

326.  Βήμα Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων,	10-11	

(1986),	σ.	4·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελε-

στικής	Επιτροπής	ΓΣΕΒΕ	(22/3/1986).

93.  Η ΑΣΒΕ διαμαρτύρεται για την τροποποίηση της ΑΝΕ 197/1978 
(Ο Βιοτέχνης 17 Ιανουαρίου 1986).
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ΤΌ ΚΛΈΙΣΙΜΌ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΌΎ ΤΌΎ 1986 
ΣΗΜΈΙΩΣΈ ΈΞΑΙΡΈΤΙΚΗ ΈΠΙΤΎΧΙΑ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΈ ΑΠΌ  
ΤΌΝ ΤΎΠΌ ΩΣ «[Η] ΠΙΌ ΜΑΖΙΚΗ 
ΑΠΈΡΓΙΑ ΣΤΑ ΠΈΝΤΈ ΧΡΌΝΙΑ 
ΚΎΒΈΡΝΗΤΙΚΗΣ ΈΞΌΎΣΙΑΣ  
ΤΌΎ ΠΑΣΌΚ».

94.  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Σ. Δεμαρτίνος καταθέτει  
στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, 1986  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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σή τους και σε άλλα ζητήματα κατά τα επόμενα χρόνια.
Το κλείσιμο των καταστημάτων σημείωσε εξαιρετική 

επιτυχία και προσέλαβε καθολικό χαρακτήρα. Σύμφωνα 
με τα διαθέσιμα στοιχεία, ξεπέρασε το 95% σε πανελλα-
δική κλίμακα (και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις). Συμ-
μετείχαν 85 από τις 88 Ομοσπονδίες μέλη της ΓΣΕΒΕ, 
123 πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των ΕΒΕ 
Αθήνας, και πάνω από 1.500 πρωτοβάθμιες οργανώσεις 
από όλες τις πόλεις της χώρας. Στην επιτυχία της απερ-
γίας ασφαλώς συνέβαλε η παράλληλη πανελλαδική 
κινητοποίηση δεκάδων εργατικών κέντρων και αγροτι-
κών οργανώσεων. Η κινητοποίηση χαρακτηρίστηκε από 
τον Τύπο ως «[η] πιο μαζική απεργία στα πέντε χρόνια 
κυβερνητικής εξουσίας του ΠΑΣΟΚ».327 Η αποτίμηση 
του απεργιακού αγώνα έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία 
παρά τις αντιξοότητες. Ο προεδρεύων Θ. Μάρκου δή-
λωσε «ενθουσιασμένος από την αγωνιστική ανταπόκρι-
ση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων μας 
στο αγωνιστικό κάλεσμα της ΓΣΕΒΕ, την περιφρούρηση 
του αγώνα μας και την καθοριστική συμβολή τους στη 
μεγαλειώδη επιτυχία αυτής της κινητοποίησης».328

Η καθυστέρηση στην επίλυση των προβλημάτων 
που αντιμετώπιζαν οι ΕΒΕ της χώρας υπήρξε ο βασι-
κός λόγος για τον οποίο η Γενική Συνομοσπονδία απο-
φάσισε την πραγματοποίηση Πανελλήνιας Συγκέντρω-
σης-Σύσκεψης (Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1986) όλων των 
διοικήσεων των ομοσπονδιών-μελών, με τη συμμετοχή 
των κλαδικών οργανώσεων και της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων του ΤΕΒΕ.329 Στη συγκέντρωση 
ο Σπύρος Δεμαρτίνος αναφέρθηκε στη δυσοίωνη οικο-
νομικά θέση των επαγγελματοβιοτεχνών, σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά:

«Οφείλουμε βέβαια και εμείς να προσαρμοστούμε στις 
νέες εξελίξεις και τη νέα τεχνολογία, να αυξήσουμε την 
παραγωγικότητα και την ποιότητα παραγωγής μας, για 
να διεκδικήσουμε ακόμη μεγαλύτερες και περισσότερες 
αγορές και του εξωτερικού, εκμεταλλευόμενοι όλα τα πλε-
ονεκτήματα που μας παρέχει η χώρα μας. Είναι όμως επό-
μενο, […] οι Βιοτέχνες και οι ΜΜΕ […] να έχουμε σοβαρές 
αδυναμίες με αποτέλεσμα, κάτω από αυτή την πολιτική, 
να συσσωρευθούν τεράστια προβλήματα τόσο στην οικο-
νομία, όσο και στις ΜΜΕ. Ιδιαίτερα σε εμάς, τα προβλή-
ματα οξύνθηκαν ακόμη πιο πολύ, λόγω της παρατεταμέ-
νης οικονομικής κρίσης».330

Στα τέλη του 1986, μετά και την κατάθεση του νέου 
προϋπολογισμού, διαφαινόταν καθαρά η επιδείνωση 
της ήδη άσχημης οικονομικής συγκυρίας για τον επαγ-
γελματικό κόσμο. Η ΓΣΕΒΕ επέμενε ιδιαίτερα να μην 
εφαρμοζόταν από τον Ιανουάριο του 1987 ο ΦΠΑ χω-
ρίς να προηγούνταν συνολική αναμόρφωση και ριζική 
εξυγίανση του φορολογικού συστήματος. Παράλληλα, 
ζητούσε ενίσχυση των χαμηλόμισθων στρωμάτων των 
εργαζόμενων ώστε να τονωνόταν η αγοραστική τους δύ-
ναμη και, επομένως, η εσωτερική κατανάλωση. Αυτή τη 
θέση θα υποστηρίξει με συνέπεια η Γενική Συνομοσπον-
δία και τα επόμενα χρόνια. Στις αρχές του 1987, η Εκτε-

327.  Ριζοσπάστης	6/4/1986·	Ελευθεροτυπία	7/4/1986.

328.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(7/4/1986)·	Δήλω-

ση	του	προεδρεύοντος	της	ΓΣΕΒΕ	Θεόδωρου	Μάρκου	

(7/4/1986).

329.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

ΓΣΕΒΕ	(31/8/1986).

330.  Ο Βιοτέχνης	15/11/1986.

λεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας, δια πιστώνοντας 
τα αδιέξοδα, κήρυξε 24ωρο πανελλαδικό κλείσιμο των 
καταστημάτων και εργαστηρίων για τις 16 Φεβρουαρί-
ου −καθαρά ένα μέσο πίεσης προκειμένου να γίνονταν 
αποδεκτές συγκεκριμένες ρυθμίσεις που πρότεινε, δη-
λαδή την προς τα κάτω αναμόρφωση των φορολογικών 
συντελεστών, την καθιέρωση μηδενικού συντελεστή, τη 
διεύρυνση υπαγωγής στον ΦΠΑ και τη ρύθμιση απόδο-
σής του κάθε τρεις μήνες. Επίσης, οι μικρομεσαίοι ζη-
τούσαν την αναστολή κατάργησης των εξαγωγικών επι-
δοτήσεων και την κατάργηση της εφάπαξ επιβάρυνσης 
3% της χρηματοδότησης για τραπεζικές εργασίες.331 

Η καθολική συμμετοχή στην κινητοποίηση της 16ης 
Φεβρουαρίου ξεπέρασε τις προσδοκίες των οργανω-
τών. Η αγορά «νέκρωσε» σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΓΣΕΒΕ, το ποσοστό των κατα-
στημάτων και εργαστηρίων που έκλεισαν ξεπέρασε το 
95%. Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην 
Πλατεία Κάνιγγος, ενώ εγκρίθηκε ψήφισμα που, μεταξύ 
άλλων, ζητούσε μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ και 
μηδενισμό τους στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, απόδοσή 
του κάθε εξάμηνο και τρίμηνο, κατάργηση των τεκμηρί-
ων βιωσιμότητας κ.ά. Το ψήφισμα επιδόθηκε στη Βουλή 
και στα Υπουργεία Εμπορίου, Οικονομικών και Εθνικής 
Οικονομίας. Στην ομιλία του ο Σπύρος Δεμαρτίνος απαί-
τησε την υλοποίηση των κυβερνητικών διακηρύξεων για 
την εδραίωση της κοινωνικής, φορολογικής και ασφαλι-
στικής δικαιοσύνης.332

331.  Ο Βιοτέχνης	31/1/1987.

332.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(16/2/1987)·	Ο Βι-

οτέχνης	17/2/1987·	Ελεύθερος Τύπος	17/2/1987·	

Ελευθεροτυπία	17/2/1987·	Ριζοσπάστης 

17/2/1987.

95.  Απεργία ενάντια στα φορολογικά μέτρα, 1987 
(Ελευθεροτυπία 17 Φεβρουαρίου 1987).
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕ συνεδρίασε 
στις 22 Μαρτίου και ασχολήθηκε κυρίως με τις προτά-
σεις της λεγόμενης «Επιτροπής Καρατζά», που είχαν δει 
πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Μεταξύ άλλων, 
προέβλεπαν την κατάργηση της δέσμευσης του 10% 
των διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών για τη χρημα-
τοδότηση της βιοτεχνίας, την κατάργηση της εγγύησης 
του Δημοσίου για τα χορηγούμενα δάνεια και την απε-
λευθέρωση των επιτοκίων. Η Συνομοσπονδία τις έκρινε 
ασύμφορες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η 
επαγγελλόμενη «φιλελευθεροποίηση» του τραπεζικού 
συστήματος θα οδηγούσε στον αποκλεισμό των επαγ-
γελματοβιοτεχνών από τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΓΣΕΒΕ, μέσα στο 1986 είχαν κλείσει 4.147 
επιχειρήσεις, ενώ οι ακάλυπτες επιταγές υπολογίζονταν 
σε 603.000. Μερικούς μήνες αργότερα, συγκεντρωτικά 
στοιχεία της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών έδειξαν ότι 
το πρώτο εξάμηνο του 1987 έκλειναν 15 επιχειρήσεις την 
ημέρα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Αν οι πτω-
χεύσεις συνεχίζονταν με τον ίδιο ρυθμό, οι δυσοίωνες 
προβλέψεις υπολόγιζαν ότι άλλες 4.000 μικρές επιχει-
ρήσεις θα είχαν κλείσει μέσα στη χρονιά. Την ίδια αντί-
δραση στις «προτάσεις Καρατζά» εκδήλωσε και η Ανώ-
τατη Συνομοσπονδία των Βιοτεχνών. Από την πλευρά 
της, η Γενική Συνομοσπονδία διατύπωσε μια δέσμη αντι-
προτάσεων, η οποία εστίαζε στον αυστηρό έλεγχο της 
κατανομής των πιστώσεων με την καθιέρωση αντικει-
μενικών και παραγωγικών κριτηρίων για τη χορήγηση 
δανείων, στη διεύρυνση της χρηματοδότησης και στους 
επαγγελματίες πέραν της βιοτεχνίας, τη χρηματοδότη-
ση των συνεταιρισμών, την ισχύ εθνικών και όχι κοι-
νοτικών κριτηρίων για τη χρηματοδότηση των μικρών 
επιχειρήσεων, τη μείωση των επιτοκίων, την κατάργηση 
της επιβάρυνσης της χρηματοδότησης για τις τραπεζι-
κές εργασίες λόγω ΦΠΑ και, τέλος, την επαναδραστηρι-
οποίηση της Επιτροπής Βιοτεχνών Τραπεζών.333

Ένα θέμα που απασχόλησε τη Συνομοσπονδία κατά 
τους επόμενους μήνες ήταν η τροποποίηση του κατα-
στατικού. Ήδη από την άνοιξη του 1986, η Εκτελεστική 
Επιτροπή είχε αποφασίσει ομόφωνα να προταθούν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο οι αλλαγές ορισμένων διατάξε-
ων. Έπειτα από σχετική επεξεργασία από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο, το τελικό σχέδιο του νέου καταστατικού 
περιελάμβανε, για πρώτη φορά στην ιστορία της Συνο-
μοσπονδίας, την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως 
σύστημα εκλογής όλων των βαθμίδων, καθώς επίσης 
την αναβάθμιση όλων των οργάνων της ΓΣΕΒΕ με στόχο 
η Γενική Συνέλευση να είχε τη δυνατότητα να συνέρ-
χεται τακτικά κάθε χρόνο και η Εκτελεστική Επιτροπή 
κάθε μήνα. Η καταστατική Γενική Συνέλευση που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 1986 επιλήφθηκε αρχικά 
του θέματος. Για ελάχιστες ψήφους, όμως, οι προτει-
νόμενες τροποποιήσεις δεν συγκέντρωσαν την απαι-
τούμενη πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων 
αντιπροσώπων.334 Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο ένα 
χρόνο αργότερα. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντι-
προσώπων των ομοσπονδιών-μελών της ΓΣΕΒΕ κλή-
θηκε στις 10 Μαΐου 1987 να αποφανθεί επί της γενικής 

333.  Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων,	3	(1987),	

σ.	4,	6-8·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Εκτελεστι-

κής	Επιτροπής	(4/10/1987).

334.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕ	προς	τους	Διοικητι-

κούς	Συμβούλους	(25/4/1986)·	Δελτίο	Τύπου	

(19/5/1986)·	Ριζοσπάστης	8/7/1986·	Ο Βιοτέχνης 

15/7/1986.

τροποποίησης του καταστατικού. Αυτή τη φορά το 78% 
των ψηφισάντων επικύρωσαν τις προτάσεις της διοίκη-
σης. Ήταν ένα ιστορικό αποτέλεσμα που επισφράγισε 
την τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι, έπειτα από 
πολύχρονους και πολύμορφους αγώνες, γινόταν πρά-
ξη η δέσμευση της διοίκησης για τον εκδημοκρατισμό 
της ανώτατης οργάνωσης. Ταυτόχρονα, η απόφαση της 
Συνέλευσης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση 
ότι όφειλε να σταματήσει την κωλυσιεργία και να προ-
χωρήσει άμεσα στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τον 
εκδημοκρατισμό όλων των βαθμίδων του συνδικαλιστι-
κού κινήματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών κι εμπό-
ρων.335

Τελικά, έπειτα από πολύχρονες ταλαντεύσεις στους 
κόλπους του συνδικαλιστικού κινήματος και διαξιφι-
σμούς με όλες σχεδόν τις μεταπολιτευτικές κυβερνή-
σεις, ο Ν. 1712 για τον εκδημοκρατισμό ψηφίστηκε στις 
αρχές Ιουνίου 1987 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ένα μήνα αργότερα. Ο Ν. 1712/1987 κατοχύ-

335.  Ο Βιοτέχνης	15/5/1987.

96.  Καταστατική Γενική Συνέλευση, 1988 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ρωσε το σύστημα της απλής αναλογικής. Η καθιέρωσή 
της επισημοποίησε τον ρόλο αυτοτελών παρατάξεων 
και ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
εκάστοτε αρχαιρεσιών, οι θέσεις στα συνδικαλιστικά 
όργανα καταλαμβάνονταν αναλογικά από τους εκπρο-
σώπους των παρατάξεων. Ως μέλη των επαγγελματι-
κών οργανώσεων μπορούσαν να εκλεγούν μόνο φυσικά 
πρόσωπα, ενώ οι επαγγελματικές οργανώσεις αποκτού-
σαν πλήρη αυτονομία σε επίπεδο εσωτερικής λειτουρ-
γίας. Κάθε μέλος των επαγγελματικών οργανώσεων 
ψήφιζε μόνο μία φορά για την ανάδειξη αντιπροσώπων 
στην τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση, ενώ μπο-
ρούσε να είναι μέλος σε δύο πρωτοβάθμιες οργανώσεις. 
Η συνδικαλιστική διάρθρωση σε πρωτοβάθμιο, δευτε-
ροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο διατηρήθηκε. Οι ορ-
γανώσεις απέκτησαν οικονομική αυτονομία: αντίθετα 
από την αναγκαστική εισφορά του Ν. 196/1946, οι πόροι 
τους πλέον προέρχονταν από τα δικαιώματα εγγραφής 
και τις υποχρεωτικές συνδρομές των μελών, από τυχόν 
εισοδήματα, από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. 
Για την εφαρμογή του νέου νόμου οριζόταν η εκκαθά-

ριση των μητρώων των οργανώσεων από μέλη που δεν 
τελούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμ-
μετοχή τους σε αυτές, ενώ ταυτόχρονα προβλεπόταν η 
εναρμόνιση των καταστατικών με τις βασικές διατάξεις 
του νόμου, το αργότερο εντός ενός χρόνου από τη δη-
μοσίευσή του.336 Βάσει του νόμου, η θητεία της διοίκη-
σης Δεμαρτίνου παρατάθηκε για ένα έτος προκειμένου 
να επιβλέψει την εφαρμογή των διατάξεών του.

Μολονότι έχει υποστηριχθεί ότι, με πρόσχημα τον 
εκδημοκρατισμό, επιβλήθηκε μια λογική εναρμόνισης 
με την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία,337 ο Ν. 1712 
έθεσε τέλος στις συνεχείς κρατικές παρεμβάσεις στη 
λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, στις οποίες 
οφείλεται σημαντικό μέρος των δυσχερειών που αντι-
μετώπισε στη χάραξη πολιτικής. Με τον νέο νόμο και τη 
θέσπιση ενιαίων και διαφανών διαδικασιών εκλογής ορ-
γάνων κατοχυρώθηκε η ισότητα στην ψήφο. Όλοι είχαν 
δικαίωμα σε μία ψήφο και απαγορεύτηκε η ψήφος δι’ 
αντιπροσώπων. Οι εκλογές διεξάγονταν παρουσία δι-
καστικού αντιπροσώπου, ο οποίος προήδρευε της εφο-
ρευτικής επιτροπής. Τα μέλη ψήφιζαν μόνο μία φορά 
και μέσα από την κύρια ένωσή τους, ενώ ίσχυε ενιαίο 
μέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων σε όλα τα μέλη 
των ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών.338 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδί-
ας χαιρέτισε τον Ν. 1712/1987 ως κατάκτηση του συνδι-
καλιστικού κινήματος και φρόντισε να παράσχει κάθε 
νομοτεχνική ή άλλη βοήθεια στα μέλη της για το με-
ταβατικό διάστημα που χρειαζόταν για την εκπλήρω-
ση των διαδικασιών που προέβλεπε ο νόμος, όπως την 
πλήρη εκκαθάριση των μητρώων των οργανώσεων, την 
εναρμόνιση των καταστατικών με τις βασικές διατάξεις 
του νόμου και την ενιαία εφαρμογή της απλής αναλο-
γικής στις εκλογικές διαδικασίες σε όλες τις συνδικα-
λιστικές βαθμίδες. Ως τις αρχές Φεβρουαρίου 1988, η 
ΓΣΕΒΕ είχε επεξεργαστεί τα σχέδια τροποποίησης των 
καταστατικών των πρωτοβάθμιων σωματείων και δευ-
τεροβάθμιων οργανώσεων. Μετά την απαραίτητη προ-
εργασία, στις 27-28 Φεβρουαρίου 1988 συγκλήθηκε κα-
ταστατική Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας. Από 
τις βασικές προτεραιότητες ήταν η τροποποίηση του 
καταστατικού, ώστε να εναρμονιζόταν με τις διατάξεις 
του Ν. 1712/1987. Μεταξύ των καινοτομιών που εισήχθη-
σαν ήταν: σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση 
και έγκριση προϋπολογισμού για τη χρήση κάθε χρόνου, 
μεταβολές στις αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων, 
σαφής καθορισμός των υποχρεώσεων των πρωτοβάθ-
μιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων, ένταξη κλαδι-
κών ομοσπονδιών στη Συνομοσπονδία κ.ά.

Κριτήρια για τις μεταρρυθμίσεις ήταν η προώθηση 
της συνδικαλιστικής ιδέας και η πύκνωση των γραμ-
μών των οργανώσεων (καθώς, όπως σημειωνόταν, μόλις 
ένας στους τέσσερις μικρομεσαίους ήταν συνδικαλι-
σμένος) και ο εκδημοκρατισμός του κινήματος, ώστε να 
αποφεύγονταν λάθη του παρελθόντος. Επίσης, έπειτα 

336.		ΦΕΚ	115/Α΄	της	9/7/1987·	Μουδόπουλος,	Στ.,	Ερ-

γοδοτικές ενώσεις,	Αθήνα	και	Κομοτηνή,	Εκδό-

σεις	Αντ.	Ν.	Σάκκουλα,	1989.

337.		Μαυρογορδάτος,	Γ.Θ.,	Ομάδες πίεσης και δημο-

κρατία,	Αθήνα,	Πατάκης,	2001,	σ.	223·	Μαυρο-

γορδάτος,	Γ.Θ.,	Μεταξύ Πιτυοκάμπτη και Προ-

κρούστη. Οι επαγγελματικές οργανώσεις στη 

σημερινή Ελλάδα,	Αθήνα,	Οδυσσέας,	1998,	σ.	

55-57.

338.		Βασιλείου,	Στ.,	ό.π.,	σ.	154.
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97.  Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΒΕΕ, 1988 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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από ανάλογες εισηγήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση 
αποφάσισε να αποδώσει και συμβολικά την ενσωμά-
τωση του εμπορικού κόσμου στους κόλπους της Συ-
νομοσπονδίας, ώστε να εκφραζόταν η φωνή όλων των 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών, να διασφαλιζόταν η μα-
ζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος και να απο-
κρούονταν οι υφέρποντες κίνδυνοι διάσπασης. Έτσι, ο 
τίτλος μετατράπηκε σε «Γενική Συνομοσπονδία Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας» (ΓΣΕΒΕΕ).

Τέλος, το νέο καταστατικό έδινε έμφαση και στην 
ευρύτερη κοινωνική διάσταση της αποστολής της Συνο-
μοσπονδίας. Μεταξύ των σκοπών της, αναφερόταν στο 
Άρθρο 2 και η «σύνδεση του συνδικαλιστικού κινήματος 
των ΕΒΕ με το συνδικαλιστικό κίνημα των άλλων εργα-
ζομένων […] η διατήρηση και ανάπτυξη της πνευματι-
κής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς […] η καλλιέρ-
γεια και επικράτηση των πανανθρώπινων ιδανικών της 
ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής 
ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».339

Μέχρι το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, περίπου τα 
2/3 των ομοσπονδιών-μελών νομιμοποιήθηκαν άμεσα. 
Δεκαεπτά κλαδικές ομοσπονδίες εντάχθηκαν στη δύ-
ναμη της Συνομοσπονδίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
τροποποίηση των καταστατικών και η εκκαθάριση των 
μητρώων, προϋποθέσεις για την εγγραφή στη ΓΣΕΒΕΕ, 
αντιμετωπίστηκαν επιπρόσθετα ως ζήτημα εξυγίανσης 
της συνδικαλιστικής δομής, καθώς κατέδειξε ότι υφί-
σταντο σωματεία-σφραγίδες κι οργανώσεις που δεν 
λειτουργούσαν νομότυπα και είχαν ξεκοπεί από την 
κοινωνία. Παρά τις διαφωνίες για το κόστος εγγραφής 
νέων μελών στις οργανώσεις και τις εισφορές, όπως, 
επίσης, και για τις ποσοστώσεις αντιπροσώπευσης των 
ομοσπονδιών στη Συνομοσπονδία, ο Ν. 1712 υπήρξε σε 
πλείστες περιπτώσεις το έναυσμα για την πύκνωση των 
συνδικαλιστικών γραμμών. Χαρακτηριστικό της ανανε-
ωμένης εμπιστοσύνης προς τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις είναι ότι, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες δράσης, 
η ΑΣΒΕ αποφάσισε την αυτοδιάλυσή της και προέτρε-
ψε τις κλαδικές βιοτεχνικές ομοσπονδίες-μέλη της να 
ενταχθούν στη Γενική Συνομοσπονδία. Ως αποτέλεσμα 
των θεσμικών μεταβολών, αλλά και των ιστορικών κα-
ταβολών, έχει επισημανθεί ότι οι δομές, οι λειτουργίες, 
οι παρεμβάσεις, οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί και ο πολυ-
παραταξιακός χαρακτήρας της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ 
πλησιάζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά μιας μαζικής 
συνδικαλιστικής οργάνωσης παρά ενός συνδικαλιστι-
κού φορέα εργοδοτών.340

Στο διάστημα 1-3 Οκτωβρίου 1988 συνήλθε στην 
Αθήνα το Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ. Συμμετείχαν 241 αντι-
πρόσωποι, για πρώτη φορά δημοκρατικά εκλεγμένοι, 
από 72 τοπικές και κλαδικές ομοσπονδίες. Οι σύνε-
δροι επικρότησαν τη στροφή προς τον εκδημοκρατι-
σμό του συνδικαλιστικού κινήματος, προσυπέγραψαν 
τις αποφάσεις της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, 
και ζήτησαν την επιτάχυνση της διαδικασίας τροποποί-
ησης των καταστατικών των οργανώσεων. Όπως ανα-
φέρθηκε, «το πιο αντιπροσωπευτικό, δημοκρατικό και 
πιο μαζικό από κάθε προηγούμενο» συνέδριο «έθεσε 
γερές βάσεις για μια καλύτερη ακόμα προοπτική, για 
ένα πιο μαζικό, αγωνιστικό, διεκδικητικό συνδικαλιστι-

339.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕ	(28/2/1988).

340.		Βούλγαρης,	Γ.,	Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση 

στην Παγκοσμιοποίηση,	Αθήνα,	Πόλις.

κό κίνημα».341 Όμως, η αισιοδοξία για την οργανωτική 
ανασυγκρότηση ερχόταν σε αντίθεση με την άσχημη 
οικονομική κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων. Οι διαπιστώσεις του συνεδρίου για την κατάσταση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχαν ως αφετηρία την 
πεποίθηση ότι η εσωτερική αγορά περνούσε σοβαρή 
κρίση, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μοιράζονταν 
ολοένα και μικρότερο ποσοστό του εθνικού εισοδή-
ματος, περιοριζόταν το ειδικό τους βάρος στην εθνική 
οικονομία και επιδεινωνόταν η θέση τους συγκριτικά 
με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μεταξύ των δυσοίωνων 
συμπτωμάτων ήταν: ο πραγματικός τζίρος της αγοράς 
μειωνόταν όσο η πολιτική λιτότητας συμπίεζε το εισό-
δημα των εργαζομένων· στο όνομα της πάταξης της φο-
ροδιαφυγής εξαπολύονταν εστιασμένες διώξεις στους 
μικρομεσαίους τη στιγμή που θεσπίζονταν απαλλαγές 
για τις μονοπωλιακές μονάδες· τα λειτουργικά έξοδα 
και το κόστος της επαγγελματικής στέγης αυξάνονταν· 
η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
των αστικών συνεταιρισμών είχε γίνει ασύμφορη, καθώς 
υπαγόταν σε κριτήρια που βρίσκονταν εκτός της ελλη-
νικής πραγματικότητας κ.ά.342

Το συνέδριο ουσιαστικά χάραξε καινούργια στρατη-
γική με πλήρη αυτοτέλεια και αυτονομία. Η ουσία της 
νέας πολιτικής περιγραφόταν σε ένα πανό του συνεδρί-
ου: «Οι ΕΒΕ διεκδικούν αταλάντευτα: Προγραμματισμέ-
νη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε εκσυγχρονι-
σμένη αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση». Πράγματι, τέθηκε 
το πλαίσιο μιας συνολικής αντίληψης για την οικονομία, 
όπως φαίνεται και από τις αποφάσεις του συνεδρίου: 
«Τα προβλήματά μας έχουν τις ρίζες τους στη στρεβλή 
ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Η αντιμετώπι-
ση αυτών των προβλημάτων μας απαιτεί συγκεκριμένα 
και ειδικά μέτρα που θα λειτουργούν μέσα στα πλαίσια 
μιας γενικότερης οικονομικής πολιτικής, που θα εξα-
σφαλίζει την προστασία της ντόπιας παραγωγής και 
την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Θα περιορίζει την 
ασύδοτη δράση και κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου. 
Θα αντιμετωπίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της ένταξής 
μας στην Κοινότητα, με βάση το εθνικό συμφέρον». Γι’ 
αυτούς τους λόγους, το συνέδριο ζητούσε «προγραμμα-
τισμένη κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμε-
ων της κοινωνίας μας», «ανάπτυξη στην υπηρεσία του 
Λαού μας και όχι στη μεγιστοποίηση των κερδών μιας 
μειοψηφίας ισχυρών που δεσπόζουν και κυριαρχούν 
στην κοινωνικοοικονομική ζωή», η οποία «θα ενισχύει 
την παραγωγική βάση της χώρας» και «θα βελτιώνει τη 
θέση της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας». «Ο εκ-
συγχρονισμός, η ανάπτυξη και η αποδοτική λειτουργία 
του εμπορίου» περιλαμβάνονταν επίσης στους στόχους 
της ΓΣΕΒΕΕ. Το συνέδριο θεώρησε ως βασικούς στό-
χους μιας πολιτικής προς το συμφέρον των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων τη «στήριξη των εισοδημάτων μας» και 
τη «δίκαιη ανταμοιβή του μόχθου μας», την «προστασία 
μας από τις μονοπωλιακές παρεμβάσεις στην αγορά», 
την «αντιμετώπιση […] των προβλημάτων που γεννά η 
ανισότιμη σχέση μας με τη μεγάλη επιχείρηση, η προ-
οπτική της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και γενικότερα 
η προώθηση σχέσεων αλληλοσυμπλήρωσης μικρής και 
μεγάλης παραγωγής σε ισότιμη βάση», την «ένταξή μας 
δημιουργικά στη διαδικασία της παραγωγικής ανάπτυ-

341.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Οργανώσεις-Μέλη	

(13/10/1988).

342.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Απόφαση	Συνεδρίου	ΓΣΕΒΕΕ	

(3/10/1988).
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ξης και ανασυγκρότησης […] χωρίς να καταστρέφεται ή 
να σπαταλιέται ένα χρήσιμο για την κοινωνία μας παρα-
γωγικό δυναμικό».343

Για πρώτη φορά στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν ψη-
φοδέλτια όλων των παρατάξεων. Υπερίσχυσε η Αγωνι-
στική Συμπαράταξη ΕΒΕ (129 ψήφοι, 30 έδρες), παράτα-
ξη προσκείμενη στο ΚΚΕ. Η ΔΑΚΜΜΕ συγκέντρωσε 68 
ψήφους και 15 έδρες, ενώ η προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ, 
Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων έλαβε 27 ψήφους και 6 έδρες.344 
Οι εκλογές ανέδειξαν νέα διοίκηση με Πρόεδρο τον Δι-
ονύση Κορφιάτη (ΟΒΣΠ) και Γενικό Γραμματέα τον Νίκο 
Σκορίνη (ΟΕΒΑ), αμφότεροι προσκείμενοι στην Αγωνι-
στική Συμπαράταξη ΕΒΕ. Ο Διονύσης Κορφιάτης είχε 
λάβει μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα από τις τάξεις 
του Πανελληνίου Απελευθερωτικού Μετώπου, ενώ με-
ταπολιτευτικά ασχολήθηκε με τη μηχανουργία και ενερ-
γοποιήθηκε συνδικαλιστικά στην Ένωση Σιδηροτεχνών 
Πειραιά, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Με-
τάλλου και την ΟΒΣ Πειραιά (της οποίας διετέλεσε Πρό-
εδρος και Γενικός Γραμματέας). Το 1983 αναδείχθηκε Α΄ 
Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
και, την επόμενη χρονιά, εξελέγη στη διοίκηση της Γε-

343.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Απόφαση	Συνεδρίου	ΓΣΕΒΕΕ	

(3/10/1988)·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 

10/10/1988.

344.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(3/10/1988)·	Αρανίτου,	Β.,	Το μικρό 

εμπόριο στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η πολιτική 

μιας αμφίβολης επιβίωσης,	Αθήνα,	Εκδόσεις	Πα-

παζήση,	2006,	σ.	219.

νικής Συνομοσπονδίας. Ας σημειώσουμε ότι για πρώτη 
φορά εξελέγη μια γυναίκα στο Προεδρείο, η Έλλη Κα-
κογιάννη, αντιπρόσωπος της ΟΒΣ Θεσσαλονίκης. Στις 
πρώτες του δηλώσεις, ο Πρόεδρος υπογράμμισε την 
ανάγκη διατήρησης ενωτικού πνεύματος ενόψει της 
ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ το 1992.345 
Με το συνέδριο του 1988 και την καταστατική συμμόρ-
φωση με τον Ν. 1712/1987 κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος 
που άνοιξε με τη Μεταπολίτευση με κύριο αίτημα τον 
συνδικαλιστικό εκδημοκρατισμό. Παράλληλα ξεκίνησε 
μία νέα φάση που θα χαρακτηριζόταν από την προ-
σπάθεια του συνδικαλιστικού κινήματος να παρέμβει 
δυναμικά στη δημόσια σκηνή με στόχο να επιτύχει την 
εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για τους ΕΒΕ, σε 
μια εποχή, όμως, που βαθμιαία άλλαζε ριζικά η κοινωνι-
κοπολιτική φυσιογνωμία της χώρας.

345.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	Νο	1-3	

(9/10/1988).

98.  Διονύσης Κορφιάτης και Νίκος Σκορίνης στο Συνέδριο του 1988 (Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη).
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Από τις πρώτες απόπειρες άλωσης 
του ωραρίου τη δεκαετία του ’70 είχε 
διαφανεί ότι η μάχη αυτή θα είναι μα-
κράς πνοής. Από το 1976 οι προειδο-
ποιήσεις της ΓΣΕΒΕΕ να μην επιχειρη-
θεί αποδέσμευση του ωραρίου ήταν 
συνεχείς. Τυχόν αλλαγή του δεν απο-
τελούσε απλώς κάποια ρύθμιση για 
λογαριασμό του καταναλωτή, αλλά 
σύμπτωμα της διαρκώς αναπτυσσό-
μενης διαπάλης συμφερόντων μετα-
ξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχει-
ρήσεων. Από τη μια, οι μικρομεσαίοι 
ισχυρίζονταν ότι δεν θα επέρχετο κα-
μία τόνωση της αγοραστικής κίνησης, 
αντιλαμβάνονταν ότι τα μεγάλα κατα-
στήματα θα αποκτούσαν σημαντικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με τυ-
χόν αποδέσμευση ή, έστω, επιμήκυν-
ση του ωραρίου και, από την άλλη, οι 
μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις πίε-
ζαν την κυβέρνηση να απελευθερώ-
σει το ωράριο ώστε να ανατραπούν 
οι ισχύοντες όροι ανταγωνισμού. Για 
το συνδικαλιστικό κίνημα επαγγελ-
ματοβιοτεχνών και μικρών εμπόρων, 
το ωράριο αφορούσε μια απόπειρα 
να μεταφερθεί τζίρος από τις μικρές 
προς τις μεγάλες επιχειρήσεις.346

346.		Βασιλείου,	Στ.,	ό.π.,	σ.	310.

Ήδη από το καλοκαίρι του 1987 ανακοίνωση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Γενικής Συνομοσπονδίας 
ανέφερε ότι κάθε απόπειρα μεταβολής θα οδηγούσε σε 
απεργιακές κινητοποιήσεις. «Η Συνομοσπονδία είναι κα-
τηγορηματικά αντίθετη στην αποδέσμευση με οποιαδή-
ποτε μορφή, καθώς και στο ωράριο κατά επιχείρηση με 
τη μέθοδο του “σαλαμιού”», είπε ο Διονύσης Κορφιάτης. 
«Ζητάμε ενιαίο ωράριο κατά κλάδο και νομό». Παρόμοι-
ες ήταν οι διαπιστώσεις της πανελλαδικής σύσκεψης 
των ομοσπονδιών επαγγελματιών, βιοτεχνών κι εμπό-
ρων στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Σεπτεμβρίου, και της 
κοινής συνέντευξης Τύπου ομοσπονδιών μικρομεσαίων 
και υπαλλήλων τον Οκτώβριο.347 Σύντομα οι διαφωνίες 
για το θέμα αυτό οξύνθηκαν. Οι επαγγελματίες, βιοτέ-
χνες και μικρέμποροι θεωρούσαν λειτουργικό κι αποδε-
κτό από καταναλωτές και εργαζομένους το ισχύον ωρά-
ριο (τρεις ημέρες συνεχές και τρεις διακεκομμένο), ενώ 
οι ενώσεις των μεγάλων εμπορικών και επιχειρηματικών 
συγκροτημάτων ζητούσαν την επαναφορά του ωραρί-
ου που είχε δοκιμαστεί, δίχως επιτυχία, το 1977. Στις 13 
Ιανουαρίου 1988 οργανώθηκε κλείσιμο καταστημάτων 
στο λεκανοπέδιο Αττικής με πρωτοβουλία ομοσπονδι-
ών. Τα ποσοστά συμμετοχής κινήθηκαν στο 50% στο 
κέντρο και 80% στις συνοικίες. Το κύριο βάρος της κι-
νητοποίησης σήκωσαν τα μικρότερα μαγαζιά. Οι συγκε-
ντρώσεις που έγιναν τη μέρα εκείνη ισχυροποίησαν την 
απόφαση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών να υπερα-
σπιστούν το ωράριο.348 Εντούτοις, στα τέλη Ιανουαρίου 
1988, δημοσιεύτηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
με την οποία αποδεσμεύτηκε το ωράριο, αυξάνονταν 
οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων από 45-48 σε 
50, και θεσπιζόταν η δυνατότητα συνεχούς ωραρίου στα 
καταστήματα. Η εφαρμογή του νέου ωραρίου ορίστηκε 
από την 1η Φεβρουαρίου για την πρωτεύουσα, με την 
προοπτική το μέτρο να επεκτείνετο σε όλη την Ελλάδα. 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντέδρασαν αμέσως, 
και η Συντονιστική Επιτροπή, με επικεφαλής τις ΟΒΣΑ, 
ΟΕΒΑ και την Ομοσπονδία Ενώσεων Επαγγελματι-
ών-Βιοτεχνών Αττικής, κήρυξε νέα διήμερη απεργία στο 
λεκανοπέδιο για την 1η και τη 2α Φεβρουαρίου 1988. Η 
ισχυρή πίεση των υποκείμενων οργανώσεων για κινητο-
ποιήσεις οδήγησε τη Συνομοσπονδία να αποδεχθεί την 
απεργία, να τη μετατρέψει σε πανελλαδική και να τεθεί 
επικεφαλής. Συγχρόνως εμπλούτισε το διεκδικητικό της 

347.  Ριζοσπάστης	9/7/1987·	Ο Βιοτέχνης	31/7,	30/9	

και	15/10/1987.

348.  Ελευθεροτυπία	14/1/1988·	Ο Βιοτέχνης 

15/1/1988.

«Προγραμματισμένη 
ανάπτυξη»
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πλαίσιο. Πέρα από την έκφραση αντίθεσης στη διεύρυν-
ση του ωραρίου, συμπεριελήφθησαν αιτήματα όπως η 
ευρεία αναθεώρηση του Ν. 1738/1987 περί επαγγελματι-
κής στέγης, η επανεξέταση της πολιτικής της βιοτεχνι-
κής χρηματοδότησης, η κρατική ενίσχυση του ΤΕΒΕ για 
να καλύψει τα ελλείμματά του, η καθιέρωση για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες ίσου αφορολόγητου ορίου 
με τους μισθωτούς και η μείωση των μοναδικών συντε-
λεστών καθαρού κέρδους.349 Η συμμετοχή στην απεργία 
ήταν αυξημένη χάρη και στη συμμετοχή πολλών ενώ-
σεων εμποροϋπαλλήλων και δημοσίων υπαλλήλων που 
αντιδρούσαν στην ελαστικοποίηση του ωραρίου. Μόνο 
τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα 
έμειναν ανοικτά. Η συγκέντρωση των παντοπωλιακών 
οργανώσεων κατήγγειλε ότι η καθιέρωση συνεχούς και 
αυξημένου ωραρίου «σκοπό έχει τον αφανισμό των μι-
κρομεσαίων μονάδων μας για να ολιγοπωληθούν μεγά-
λοι τομείς του λιανικού εμπορίου», ενώ το Συντονιστι-
κό Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων έκρινε ότι η 
κινητοποίηση έδωσε θάρρος στους μικρομεσαίους να 
συνεχίσουν τον αγώνα τους και αναπτέρωσε την πίστη 
τους ότι η κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να ανακαλέσει το 
«εξοντωτικό» και «απάνθρωπο» ωράριο.350 

Παρ’ όλα αυτά, το νέο ωράριο άρχισε να εφαρμόζεται 
κανονικά. Οι οργανώσεις αντέδρασαν με νέο προειδο-
ποιητικό πανελλαδικό κλείσιμο των μικρών επιχειρήσε-
ων και καταστημάτων στις 10 Μαρτίου 1988. Το πλαίσιο 
αιτημάτων περιλάμβανε την ανάκληση του συνεχούς 
ωραρίου, αύξηση των συντάξεων και βελτίωση των ια-
τροφαρμακευτικών παροχών, την ενίσχυση του ΤΕΒΕ, 
την απάλειψη των επιβαρύνσεων επί των βιοτεχνικών 
δανείων, τη νομοθετική προστασία της επαγγελματικής 

349.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Απόφαση	του	Διοικητικού	 

Συμβουλίου	της	Γενικής	Συνομοσπονδίας	 

Επαγγελματιών	Βιοτεχνών	Ελλάδος	(25/1/1988)·	 

Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	31/1/1988.

350.  Ο Βιοτέχνης	2/2/1988.

στέγης κ.ά.351 Δεκάδες συγκεντρώσεις πραγματοποιή-
θηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Συνομοσπονδίας, η απεργία έκανε λόγο για 
επιτυχία. Τα ποσοστά συμμετοχής, πάντως, ήταν άνισα 
κατανεμημένα: πολύ υψηλά στην επαρχία και στις αθη-
ναϊκές συνοικίες, αρκετά χαμηλά στο εμπορικό κέντρο 
της πρωτεύουσας.352 Το ψήφισμα της συγκέντρωσης 
στην Αθήνα κατήγγειλε την «απαράδεκτη επιβολή του 
ωραρίου των μεγαλοκαταστηματαρχών και της ΕΟΚ 
στις πλάτες των ΕΒΕ και των μισθωτών εργαζομένων», 
ζητώντας την άμεση ανάκλησή του και την επάνοδο σε 
ένα «ενιαίο ωράριο κατά νομό και κλάδο στη βάση της 
σύνθεσης των προτάσεων των ΕΒΕ και μισθωτών ερ-
γαζομένων» κ.ά. Παρόμοιες απόψεις διατυπώνονταν και 
στο ψήφισμα της συγκέντρωσης της Θεσσαλονίκης.353 
Εκτίμηση των συνδικαλιστών ήταν ότι η επιτυχία της 
απεργίας αποτύπωσε την αποφασιστικότητα να συνεχι-
σουν την πάλη έως ότου να δίνονταν λύσεις στα επιτα-
κτικά κοινωνικά προβλήματα. 

Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε και δεν 
έγιναν τα αναμενόμενα βήματα προόδου. Μερικούς μή-
νες αργότερα, ενόψει της εφαρμογής του χειμερινού 
ωραρίου, οι οργανώσεις επαγγελματιών, βιοτεχνών και 
εμπόρων της Αττικής προχώρησαν σε κλείσιμο κατα-
στημάτων στις 16 Σεπτεμβρίου 1988. Η πράξη τους υπο-
δήλωσε την «πλήρη αντίθεση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στις μεθοδεύσεις της κυβερνήσεως που 
με την πολιτική της στοχεύει στη συρρίκνωσή τους».354 
Η απεργία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στον Πειραιά και 
σχετικά μικρότερη στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και 
τις συνοικίες. Το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων δεν έπαψε να απασχολεί τον μικροαστι-
κό κόσμο τα επόμενα χρόνια.

351.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(29/2/1988).

352.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(10/3/1988)·	Ελευ-

θεροτυπία	11/3/1988.

353.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	20/3/1988.

354.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	16/9/1988.

99.  Διαδήλωση για το ωράριο, 1988 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Μέσα στο επόμενο τρίμηνο από τη λήξη του συνεδρί-
ου του 1988, η ΓΣΕΒΕΕ εξέθεσε στους αρμόδιους υπουρ-
γούς τις θέσεις της αναφορικά με το εμπόριο και τη βι-
οτεχνία. Σημείο αφετηρίας του προβληματισμού ήταν 
ότι «ο δρόμος της εξόδου από την 
κρίση προς την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό περνάει μέσα από 
την προγραμματισμένη ανάπτυξη 
της οικονομίας μέσα στην οποία θε-
τικό ρόλο θα παίξουν οι ΜΜΕ». Στην 
περίπτωση του εμπορίου, ήταν πια 
καιρός να ανοίξει εθνικός διάλογος 
για την εκπόνηση ενός εθνικού προ-
γράμματος ανάπτυξης του εμπορίου, 
με στόχο την εξυγίανση της αγοράς 
από τις στρεβλώσεις που προκαλούν 
οι μονοπωλιακές δομές και οι αυθαί-
ρετες κρατικές παρεμβάσεις στη 
διαμόρφωση των τιμών. Ένα σχέδιο 
«προγραμματισμένης ανάπτυξης» περιελάμβανε την 
προστασία της εσωτερικής αγοράς από την αυξανόμενη 
είσοδο του ξένου κεφαλαίου, την αναγόρευση όλων των 
κεφαλαίων που επενδύονταν στο εμπόριο ως εθνικών, 
έλεγχο των τιμών των πρώτων υλών, μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των προϊόντων στις πηγές διαμόρφω-
σής τους, για το δε μεγάλο εισαγωγικό εμπόριο έλεγχος 
των τιμών κτήσης και έλεγχος κόστους για την παρα-
γωγή προϊόντων των μεγάλων επιχειρήσεων. «Βασικός 
στόχος κάθε ελέγχου πρέπει να είναι η αποκατάσταση 
της πραγματικής αντιστοιχίας, ανάμεσα στην αξία και 
την τιμή των προϊόντων». Με την ευκαιρία της ανάλη-
ψης της ευρωπαϊκής προεδρίας από την Ελλάδα, πρό-
τειναν στην κυβέρνηση να θέσει στους εταίρους της ζή-
τημα ελέγχου των τιμών των μονοπωλιακών προϊόντων 
(πληροφορικής, νέων τεχνολογιών, μηχανολογικού εξο-
πλισμού) σε επίπεδο Κοινότητας. Όσον αφορά τη βιοτε-
χνία, η οποία το 1989 παρήγε το 42% του ακαθάριστου 
προϊόντος της μεταποίησης και απασχολούσε το 62% 
του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, η ΓΣΕΒΕΕ έθεσε 
επίσης ως άμεση προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξή της. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη δημι-
ουργία κρατικών φορέων με αρμοδιότητα τη μελέτη και 
υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής κατά κλάδο, την 
κατοχύρωση μεριδίου από τις κρατικές προμήθειες στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την προστασία της ελληνι-
κής μεταποίησης από τυχόν αρνητικές συνέπειες που 
θα επέφερε η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, βελ-
τίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αναβάθμιση 
του ρόλου του ΕΟΜΜΕΧ και σύσταση εξειδικευμένων 
φορέων που θα ήταν επιφορτισμένοι με την έρευνα και 
την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης. Αντιθέτως, 
απέρριπτε το άνοιγμα των κρατικών προμηθειών σε 
ξένα μονοπώλια για είδη που κάλυπτε αποτελεσματικά 
η εγχώρια παραγωγή και αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό 
τις επιπτώσεις της Κοινής Αγοράς. Όπως διαβάζουμε σε 
σχετικό υπόμνημα: «Απορρίπτουμε τη φιλελευθεροποί-
ηση και τον λεγόμενο ελεύθερο ανταγωνισμό που μας 
επιβάλλει η ΕΟΚ, γιατί, στην πραγματικότητα, αποτε-
λούν μέσα συρρίκνωσης και υποταγής της Βιοτεχνίας 
μας στο μεγάλο κεφάλαιο, όταν υπάρχουν άνισοι αντα-
γωνιστικοί όροι στην αγορά».355

Επιπλέον, η διοίκηση της Συνομοσπονδίας έκρου-

355.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(3/11/1988)·	Υπό-

μνημα	προς	τον	Αναπληρωτή	Υπουργό	Βιομηχανίας,	

κ.	Κ.	Παπαναγιώτου	(26/1/1989).

σε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ατέλειες του Ν. 
1712/1987. Όπως επισημάνθηκε με έγγραφο προς το 
Υπουργείο Εμπορίου, ο νόμος βεβαίως κατοχύρωνε τις 
δημοκρατικές διαδικασίες και την ελευθερία εκλογής 

και λειτουργίας των οργάνων, αλλά 
δεν παρείχε οικονομικό υπόβαθρο 
για να εδραιωθούν οι συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες. Γι’ αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ 
ζήτησε την επαναφορά του κοινωνι-
κού πόρου για μία πενταετία, ώστε 
το συνδικαλιστικό κίνημα να εκσυγ-
χρονιζόταν οργανωτικά και να λει-
τουργούσε τεκμηριωμένα στις νέες 
συνθήκες. Μετά την άρνηση της κυ-
βέρνησης, η πρόταση εξειδικεύθηκε 
το φθινόπωρο του 1989. Προτάθηκε, 
«μέχρις ότου το συνδικαλιστικό κί-
νημα να φτάσει να στηρίζεται οικο-
νομικά στ’ άμεσα δικά του πόδια», η 

καθιέρωση μιας ειδικής προαιρετικής μηνιαίας εισφο-
ράς 100 δρχ. στους ασφαλισμένους των ΤΕΒΕ και ΤΑΕ. 
Η είσπραξη θα γινόταν από τα Ταμεία με ειδικό ένση-
μο επικολλούμενο επί των ασφαλιστικών βιβλιαρίων.356 
Εξαιτίας της κυβερνητικής αστάθειας, το αίτημα δεν 
εξετάστηκε.

Οι φόβοι για επικείμενη κατάρρευση του ΤΕΒΕ απα-
σχόλησαν αρκετά τους επαγγελματοβιοτέχνες στα μέσα 
του 1988. Εξαιτίας της κατάργησης του πόρου χαρτοσή-
μου από την 1η Ιανουαρίου 1987, τα –ολοένα μειούμενα− 
κονδύλια που εγγράφονταν στον προϋπολογισμό του 
οργανισμού δεν αρκούσαν για να ανταποκριθεί αυτός 
στις ανάγκες του. Η Γενική Συνομοσπονδία εισηγήθη-
κε την ενίσχυση του Ταμείου με έκτακτα κονδύλια από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και τη θεσμοθέτηση 
πόρου που θα συνδεόταν με τον ΦΠΑ. Βάση έπρεπε να 
είναι η επίτευξη ισότιμης σχέσης μεταξύ εισφορών και 
κοινωνικού πόρου, έτσι ώστε να καθίστατο δυνατή η χο-
ρήγηση συντάξεων ίσων με το 80% του μισθού ανειδί-
κευτου υπαλλήλου.357 Η κυβέρνηση δεν έδειξε διάθεση 
να καλύψει ουσιαστικά τα ελλείμματα του οργανισμού.

Το φορολογικό νομοσχέδιο που κατήρτισε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών το 1988 περιελάμβανε τη θέσπιση 
πλέγματος τεκμηρίων. Παρά τις ορισμένες θετικές ρυθ-
μίσεις και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σε επιμέ-
ρους σημεία, η ΓΣΕΒΕΕ έκρινε ότι «η συνολική πολιτι-
κή της Κυβέρνησης ασκήθηκε με αρνητικό τρόπο για 
τους ΕΒΕ και τους άλλους εργαζόμενους γενικότερα». 
Η φορολογική δικαιοσύνη εξακολουθούσε να είναι το 
ζητούμενο, συνεχιζόταν η τάση αύξησης της φορολο-
γικής επιβάρυνσης επί του ΑΕΠ (από 19% το 1974 στο 
32% το 1988), η διόγκωση των εμμέσων φόρων σε σχέση 
με τους άμεσους (71% προς 29%) και η μονοδιάστατη 
δίωξη της φοροδιαφυγής σε βάρος των μικρών επιχει-
ρηματιών αντί του μεγάλου κεφαλαίου. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, τα τεκμήρια στρέφονταν κυρίως κατά των 
μεσαίων στρωμάτων.358 Η αντίθεση απέναντι στο φορο-
λογικό νομοσχέδιο, αλλά και στον προϋπολογισμό που 

356.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(3/11/1988)·	Πρα-

κτικά	Γενικής	Συνέλευσης	ΓΣΕΒΕΕ	(16/4/1989)·	

Εισήγηση	(20/9/1989).

357.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	15/5/1988·	

Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(27/6,	29/6	και	

10/11/1988).

358.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(21/10	και	

5/12/1988).

Η ΓΣΈΒΈΈ ΈΘΈΣΈ ΩΣ ΑΜΈΣΗ ΠΡΌΤΈ-
ΡΑΙΌΤΗΤΑ ΤΌΝ ΈΚΣΎΓΧΡΌΝΙΣΜΌ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΎΞΗ ΤΗΣ ΒΙΌΤΈΧ ΝΙΑΣ, 
ΠΡΌΤΈΙΝΌΝΤΑΣ ΜΈΤΑΞΎ ΑΛΛΩΝ ΤΗ 
ΔΗΜΙΌΎΡΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΌΡΈΩΝ 
ΜΈ ΑΡΜΌΔΙΌΤΗΤΑ ΤΗ ΜΈΛΈΤΗ ΚΑΙ 
ΎΛΌΠΌΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑ ΠΤΎΞΙΑΚΗΣ 
ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΌ.
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κατέθεσε η κυβέρνηση, εκφράστηκε και στη συγκέ-
ντρωση που οργάνωσαν οι επτά τοπικές ομοσπονδίες 
των ΕΒΕ Αττικής και οι είκοσι πανελλαδικές κλαδικές 
ομοσπονδίες στις 14 Δεκεμβρίου 1988. Η συγκέντρωση 
διαπίστωσε «την αντιλαϊκότητα και φιλομονοπωλιακή 
κατεύθυνσή τους» εξαιτίας των προνομίων που απέδιδε 
στις μεγάλες επιχειρήσεις και των φορολογικών βαρών 
που πρόσθετε στους ώμους των μεσαίων στρωμάτων.359 

Πέρα από κάποιες παροχές που δεν επηρέασαν τον 
χαρακτήρα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, η 
κυβέρνηση Παπανδρέου δεν φάνηκε να λαμβάνει υπό-
ψη τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ όρισε τη 12η Απριλίου 1989 ως 
μέρα έντονης διαμαρτυρίας των επαγγελματιών, βιοτε-
χνών και εμπόρων με απαίτηση την ουσιαστική αντιμε-
τώπιση από την κυβέρνηση των οξυμμένων προβλημά-
των. Υπό το τρίπτυχο «Διασφάλιση της Επαγγελματικής 

359.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ψήφισμα	(14/12/1988)·	Χαιρετι-

σμός	του	Προέδρου	της	ΓΣΕΒΕΕ,	κ.	Διονύση	Κορ-

φιάτη	(14/12/1988).

Στέγης/Χαμηλότοκη χρηματοδότηση/Ασφαλιστικό σαν 
κοινωνικό αγαθό» έγιναν συγκεντρώσεις και άλλες κι-
νητοποιήσεις σε 35 πόλεις υπό την αιγίδα 53 τοπικών 
και κλαδικών ομοσπονδιών.360 Η Γενική Συνέλευση της 
Συνομοσπονδίας, η οποία έλαβε χώρα τέσσερις μέρες 
αργότερα, επιβεβαίωσε την προσήλωση στη στρατηγική 
ανασυγκρότησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώ-
ρας που χάραξε το συνέδριο του προηγούμενου έτους. 
Από τους περισσότερους ομιλητές τονίστηκε η δυσμε-
νής συγκυρία για την ελληνική οικονομία, υπογραμμίζο-
ντας στοιχεία όπως η ραγδαία αύξηση των πτωχεύσεων, 
η έλλειψη ρευστού στην αγορά, ο αφελληνισμός μεγά-
λων βιομηχανικών συγκροτημάτων, η χαμηλή ανταγω-
νιστικότητα, ο διπλασιασμός του εμπορικού ελλείμμα-
τος, η αναζωπύρωση του πληθωρισμού (14% το 1988), 
η υποχώρηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο μισό του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, και η επιδείνωση του γενικού 

360.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίου	Τύπου	(7/4/1989)·	Χαι-

ρετισμός	του	Προέδρου	της	ΓΣΕΒΕΕ,	κ.	Διονύση	

Κορφιάτη	(12/4/1989).

100.  Συγκέντρωση για το ωράριο, 1988 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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δείκτη τιμών καταναλωτή. Στα οργανω-
τικά της ΓΣΕΒΕΕ, ο Πρόεδρος εισηγή-
θηκε το 1989 να αποτελούσε «έτος μα-
ζικοποίησης» και να συνοδευόταν από 
πανελλήνια οικονομική εξόρμηση.361

Από τα τέλη του 1988 την επικαι-
ρότητα μονοπωλούσαν περιπτώσεις 
διασπάθισης δημοσίου χρήματος και 
τραπεζικά σκάνδαλα με πολιτικές προ-
εκτάσεις (υπόθεση Κοσκωτά), τα οποία 
προξένησαν γενικευμένη καχυποψία 
και την πόλωση στον πολιτικό σκηνικό. 
Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμούσε ότι η πολιτική δια-
φθορά και η κοινωνική κρίση συνδέο-
νταν με τις στρεβλώσεις της ελληνικής 
οικονομίας. «Απαίτηση των ΕΒΕ», σημεί-
ωνε ένα δελτίο Τύπου, «είναι η άμεση 
και ουσιαστική εξυγίανση της πολιτικής 
και οικονομικής ζωής του τόπου, με τον 
εκδημοκρατισμό των θεσμών και η αυ-
στηρή τιμωρία των ηθικών και φυσικών 
καταχραστών, όπου κι αν βρίσκονται».362 
Ζητούσε, επίσης, από τα κόμματα να συ-
μπεριελάμβαναν στις λίστες τους πρό-
σωπα από το συνδικαλιστικό κίνημα, 
αλλά κυρίως να τοποθετούνταν απένα-
ντι στις προτάσεις του συνεδρίου του 
1988, και συνιστούσε στους επαγγελμα-
τίες, βιοτέχνες και εμπόρους εκλογείς να 
αποφασίσουν με γνώμονα τη στάση των 
κομμάτων απέναντι στα προβλήματα 
της τάξης. Η πρόταση αυτή αποτελού-
σε πάγια θέση για τη Συνομοσπονδία. 
Οι επόμενες δύο εκλογικές αναμετρή-
σεις (Ιούνιος και Νοέμβριος 1989) δεν 
ανέδειξαν αυτοδύναμο νικητή. Οι κυ-
βερνήσεις συνεργασίας που προέκυψαν 
υπήρξαν θνησιγενείς. Κατά τη διάρκεια 
της ολιγόμηνης ζωής της οικουμενικής 
κυβέρνησης Ζολώτα, οι συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις προώθησαν εκ νέου 
τις προτάσεις τους και επανέφεραν 

στο προσκήνιο την πρόσκληση για εθνικό διάλογο, με 
θέματα την προστασία της εσωτερικής αγοράς από το 
ξένο κεφάλαιο και την επεξεργασία μιας εξειδικευμένης 
πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά το 
κατ’ αρχήν ευνοϊκό κλίμα στις διαβουλεύσεις, γρήγορα 
διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην εκπλήρωση των ανα-
πτυξιακών στόχων, ενώ ο Ν. 1861/1989 για τις εμπορικές 
μισθώσεις και το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέ-
θηκε στη Βουλή τον Ιανουάριο του 1990 βρίσκονταν σε 
αναντιστοιχία με τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας.363 
Αναφορικά με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της 
ΓΣΕΒΕΕ, στις αρχές Απριλίου ανακοινώθηκε ότι, στο 
πλαίσιο των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμ-
μάτων, είχε δημιουργηθεί το Κέντρο Παροχής Υπηρεσι-
ών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επρόκειτο για μια 
μη κερδοσκοπική δομή που φιλοδοξούσε να βοηθήσει 

361.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(16/4/1989).

362.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(17/4/1989).

363.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Απολογισμός	δράσης	του	ΔΣ	της	

ΓΣΕΒΕΕ	για	το	διάστημα	Απρίλης	1989-Απρίλης	

1990	και	προγραμματισμός	δράσης	και	στόχων	για	

το	υπόλοιπο	διάστημα	1990	(20/4/1990).

«ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΈΒΈ ΈΙΝΑΙ 
Η ΑΜΈΣΗ ΚΑΙ ΌΎΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΈΞΎΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΌΎ ΤΌΠΌΎ 
ΜΈ ΤΌΝ ΈΚΔΗΜΌΚΡΑΤΙΣΜΌ ΤΩΝ 
ΘΈΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΎΣΤΗΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ 
ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΎΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ, ΌΠΌΎ  
ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΌΝΤΑΙ.»

101.  Συνάντηση διοικητικών στελεχών της 
ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα του 
ΚΚΕ, Χαρίλαο Φλωράκη, 1989 (Προσωπι-
κό Αρχείο Ν. Σκορίνη).
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τους μικρούς επιχειρηματίες να δημιουργήσουν υποδο-
μές και να οργανώσουν τις επιχειρήσεις τους.364

Οι εκλογές της 8ης Απριλίου 1990 έδωσαν την αυ-
τοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση έθεσε 
ως βασικούς στόχους την τιθάσευση του πληθωρισμού 
και την κάλυψη των δημοσίων ελλειμμάτων. Όμως, ορι-
σμένες προθέσεις της, όπως η απελευθέρωση του τρα-
πεζικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, οι αυξή-
σεις των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, καθώς και η μετάθεση 
οποιουδήποτε ελέγχου επί των τιμών στις δυνάμεις της 
αγοράς, προκάλεσαν προβληματισμό στις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις. Η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ άσκη-
σε κριτική στην πολιτική φιλελευθεροποίησης:

«Παρ’ όλες τις θυσίες που έχουμε υποβληθεί μαζί με όλο 
τον ελληνικό λαό στα χρόνια που πέρασαν και οι οποίες 
δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, η Κυβέρνηση επέβαλε 
νέα σκληρά, οικονομικά μέτρα […]. Τα μέτρα αυτά ανα-
κατανέμουν το εθνικό εισόδημα σε βάρος μας, αυξάνουν 
το λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
οδηγούν σε μείωση του τζίρου και του διαθέσιμου εισοδή-
ματος των καταναλωτών και οξύνουν παραπέρα την κρί-
ση. Τέτοια μέτρα που δοκιμάστηκαν και στο παρελθόν, 
οδήγησαν μόνο σε νέα διευρυμένα αδιέξοδα».

Σύμφωνα με τις απόψεις που ακούστηκαν, ήταν 
προτιμότερο η κυβέρνηση να έστρεφε την προσπάθεια 
άντλησης εσόδων στην πάταξη της φοροδιαφυγής και 
της παραοικονομίας παρά στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι θέ-
σεις της ΓΣΕΒΕΕ για έξοδο των παραγωγικών τάξεων 
από την κρίση απέβλεπαν στη χάραξη εθνικής πολιτικής 
με άξονες την προστασία της επαγγελματικής στέγης, 
τη διατήρηση της θεσπισμένης χρηματοδότησης της βι-
οτεχνίας, την ενίσχυση των ταμείων από την Πολιτεία, 
τον έλεγχο των τιμών στις πηγές διαμόρφωσής τους, τη 

364.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(2/4/1990).

μη αποδέσμευση του ωραρίου, τη φορολογική δικαιο-
σύνη και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
από τις κρατικές προμήθειες.365 

Όσον αφορά τις προοπτικές του συνδικαλιστικού κι-
νήματος, εισήγηση της διοίκησης ήταν ο εμπλουτισμός 
των διεκδικητικών αγώνων με νέο περιεχόμενο, ώστε να 
ήταν σε θέση να επεξεργαστεί πιο σύνθετες απαντήσεις 
στα διευρυμένα συμφέροντα των ΕΒΕ. Μεταξύ άλλων, 
κρινόταν αναγκαίο να αποκτούσε η Συνομοσπονδία 
τμήματα τεχνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και επι-
στημονικής τεκμηρίωσης που θα καθιστούσαν δυνατή 
«την προβολή ρεαλιστικών θεμελιωμένων επιστημονικά 
αιτημάτων που να σπάνε το φράγμα των κατεστημένων 
δομών και μεγάλων συμφερόντων».366 Η διοίκηση της 
Συνομοσπονδίας επαναδιατύπωσε το σχέδιο της «προ-
γραμματισμένης ανάπτυξης», το οποίο μπορούσε να 
αποφέρει καρπούς μόνο ως συνισταμένη μιας συλλογι-
κής προσπάθειας που θα ενεργοποιούσε όλες τις διαθε-
σιμότητες της ελληνικής κοινωνίας.367

Η πολιτική της ΓΣΕΒΕΕ έναντι των μισθωτών δια-
μορφώθηκε με βάση δεδομένα που πηγάζουν από τη 
θέση των μικρομεσαίων στην οικονομία και τη σύν-
θεση των μεσαίων στρωμάτων της πόλης κυρίως από 
αυταπασχολουμένους και μικροεργοδότες, των οποίων 
το εισόδημα ήταν συνάρτηση της αγοραστικής ικανό-
τητας των εργαζομένων της εσωτερικής αγοράς. Κατά 
συνέπεια, η Γενική Συνομοσπονδία παρουσιαζόταν κατά 
κανόνα απέναντι στους εργαζόμενους όχι απλώς ως τυ-
πικός φορέας των εργοδοτών αλλά, σε μεγάλο βαθμό, 
ως συνδικαλιστική οργάνωση με διευρυμένη κοινωνι-
κή ευθύνη. Μάλιστα, οι οργανώσεις εργαζομένων και ο 
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών πολλές φορές ανέ-

365.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(27/5/1990).

366.		Στο	ίδιο.

367.		Στο	ίδιο.

102.  Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ, 1990 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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μεναν τη θέση των μικρομεσαίων ως κοινά αποδεκτό 
τόπο για την έξοδο από τα αδιέξοδα των ταξικών αντι-
παραθέσεων. Αυτό συνήθως επιβεβαιωνόταν στη διάρ-
κεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις οποίες 
συχνά αποτυπώνονταν οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ ως χρυσή 
τομή συνάντησης και εξομάλυνσης των αντιθέσεων. Άλ-
λωστε, δεν ήταν λίγες οι φορές που οι θέσεις της Συνο-
μοσπονδίας επί των εργασιακών ζητημάτων έγιναν δε-
κτές στη διαμόρφωση νομοσχεδίων περί της εργατικής 
νομοθεσίας και στην επεξεργασία των Εθνικών Σχεδίων 
Απασχόλησης. Μέχρι το 1990 οι διαπραγματεύσεις για 
τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του ιδιω-
τικού τομέα στην ουσία ελέγχονταν και καθοδηγούνταν 
από το κράτος, οι δε κοινωνικοί εταίροι, παρότι συμμε-
τείχαν, σπανίως έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό 
αποτέλεσμα. Η κατάσταση αυτή μεταβλήθηκε με τον Ν. 
1876/1990 −«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και άλλες διατάξεις»−, ο οποίος κατήργησε την υποχρε-
ωτική κρατική διαιτησία και ανέθεσε στους φορείς ερ-
γοδοτών και εργαζομένων την ευθύνη των συμβάσεων. 
Ο Ν. 1876/1990 εγκαινίασε μια καινούργια περίοδο κοι-
νωνικού διαλόγου στην Ελλάδα και εισήγαγε νέες αντι-
λήψεις σχετικά με τη διαπραγμάτευση και διευθέτηση 
των εργασιακών θεμάτων. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας διακρίνονταν σε εθνικές γενικές, σε κλαδικές, σε 
επιχειρησιακές, σε εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελμα-
τικές. 

Οι αντίστοιχες εθνικές καθόριζαν τους ελάχιστους 
όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους 

όλης της χώρας. Συνάπτονταν δε από την τριτοβάθ-
μια οργάνωση των εργαζομένων, δηλαδή τη ΓΣΕΕ και 
τις αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 
των εργοδοτών, δηλαδή τη ΓΣΕΒΕΕ και τον ΣΕΒ (στους 
οποίους λίγο αργότερα προστέθηκε και η Συνομοσπον-
δία των Εμπόρων).368 Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπογραφής των 
Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η 
ΓΣΕΒΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικοδόμη-
ση της κοινωνικής συνοχής. Έναυσμα για νέες κινητο-
ποιήσεις έδωσε στα τέλη Ιουνίου 1990 η κατάθεση από 
την κυβέρνηση πολυνομοσχεδίου το οποίο προέβλεπε 
την απελευθέρωση του ωραρίου, την καθιέρωση πλα-
φόν που, ουσιαστικά, απέκλειε τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις από την κρατική χρηματοδότηση, την καθι-
έρωση μερικής απασχόλησης και την αξιοποίηση των 
χρηματικών αποθεμάτων των δημόσιων τραπεζών με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η ΓΣΕΒΕΕ διαμαρτυρήθη-
κε για την έλλειψη διαλόγου της κυβέρνησης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, και εκτίμησε ότι «το Ν/Σ αυτό, 
ούτε εκσυγχρονιστικό είναι, ούτε αναπτυξιακό. Είναι ένα 
Ν/Σ που θίγει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής 
ζωής και προωθεί ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κύρια τα 
συμφέροντα του μεγάλου εμπορικού και βιομηχανικού 

368.		Αρανίτου,	Β.,	Κοινωνικός διάλογος και εργοδο-

τικές οργανώσεις. Από τη συνεργασία των κοι-

νωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών»,	

Αθήνα,	Σαββάλας,	2013,	σ.	101-103.

103.  Υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 1990 (Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη).
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κεφαλαίου».369 Το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας εξήγ-
γειλε γενικό κλείσιμο καταστημάτων για τις 4 Ιουλίου 
1990. Ζητούμενο ήταν η διαφύλαξη των κατακτήσεων 
των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, τις οποίες 
απειλούσε να ανατρέψει το καινούργιο νομοσχέδιο. Η 
απεργία σημείωσε σχετική επιτυχία. Το ποσοστό συμμε-
τοχής κυμάνθηκε μεταξύ 30% και 80%· οι αποκλίσεις 
οφείλονταν στη βιαστική προετοιμασία και στη σύγχυση 
που δημιουργήθηκε σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής 
της απεργίας.370 Καθώς το «αναπτυξιακό» νομοσχέ-
διο εξεταζόταν ήδη από την ολομέλεια της Βουλής, η 
ΓΣΕΒΕΕ εξήγγειλε νέα κινητοποίηση για τις 11 Ιουλίου. 
Στην απεργία δήλωσαν συμμετοχή περίπου 70 δευτερο-
βάθμιες οργανώσεις, όπως επίσης δεκάδες ενώσεις και 
πρωτοβάθμια σωματεία. Τα ποσοστά μαζικότητας ήταν 
βελτιωμένα: η υψηλότερη συμμετοχή σημειώθηκε στον 
Πειραιά, τις αθηναϊκές συνοικίες και μερικές επαρχιακές 
πόλεις.371 Τελικά, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βου-
λή τον Αύγουστο. 

Την ίδια περίπου περίοδο σημειώθηκαν επίσης πα-
ρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό. Χάρη στους Ν. 1902/1990 
και 2084/1992 περί ρύθμισης συνταξιοδοτικών θεμάτων 
και αναμόρφωσης της κοινωνικής ασφάλισης, δρομολο-
γήθηκαν περικοπές των συντάξεων και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, καθιερώθηκε η διαδοχική ασφάλιση, διά 
της οποίας μειωνόταν το τελικό ποσό της σύνταξης, αυ-
ξήθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και, κυρίως, 
παγιώθηκε ο διαχωρισμός μεταξύ των προ και μετά την 
1η Ιανουαρίου 1993 ασφαλισμένων, με τους νέους ασφα-
λισμένους να επιβαρύνονται με υψηλότερες εισφορές 
και να λαμβάνουν χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. 
Η ΓΣΕΒΕΕ διαφώνησε και προσπάθησε να ακυρώσει τις 
νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Ειδικά ο διαχωρισμός με-
ταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων αποτέλεσε πηγή 
αντιπαράθεσης μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και κυβερνήσεων. Είναι όμως αληθές ότι το πραγματικό 
εύρος των συνεπειών της διάκρισης εκτιμήθηκε αρκετά 
αργότερα.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το προε-
δρείο της Συνομοσπονδίας θεωρούσε ώριμες τις συν-
θήκες για την εξειδίκευση του σχεδίου της «προγραμ-
ματισμένης ανάπτυξης». Οι εισηγήσεις της διοίκησης 
στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ τόνιζαν την ανάγκη 
κοινής δουλειάς υπεράνω παραταξιακών διαχωριστικών 
γραμμών και εκτιμούσαν ότι η δικαίωση των συνδικαλι-
στικών αγώνων θα ερχόταν μέσα από μια ποιοτική ανα-
προσαρμογή της ακολουθούμενης τακτικής. «Στην μέ-
χρι τώρα ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος», είπε 
ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ενώπιον του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, «υπάρχουν σχεδόν μόνο κινητοποιή-
σεις άμυνας και απόκρουσης απέναντι σε κυβερνητικές 
επιλογές. Σήμερα αυτό δεν αρκεί. Πρέπει ν’ αναπτύξου-
με αγώνες για εφαρμογή προωθημένων πολιτικών για 
τους ΕΒΕ».372 Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, όπως αποτυ-
πώθηκαν στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης που 
συγκλήθηκε στις 9 και 10 Μαρτίου 1991, περιελάμβαναν 

369.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(26/6	και	

2/7/1990).

370.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(4/7/1990)·	Ο Βιο-

τέχνης	5/7/1990.

371.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Διακήρυξη	(Ιούλιος	1990)·	

Δελτία	Τύπου	(9	και	11/7/1990)·	Ψήφισμα	

(11/7/1990).

372.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(10/2/1991).

104.  Ανοικτή επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ  
και της Ενώσεως Εμπορικών Συλλόγων  
προς τους καταναλωτές, 1991  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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τη θέσπιση νέου συστήματος χρηματοδοτικής στήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την κατοχύρωση της 
προστασίας της επαγγελματικής στέγης, την επίλυση 
των διαρθρωτικών και ταμειακών προβλημάτων του 
ΤΕΒΕ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και το χτύπημα 
της παραοικονομίας.373 Η ΓΣΕΒΕΕ τασσόταν υπέρ της 
ισότιμης κατανομής του κοινωνικού 
προϋπολογισμού και, συγχρόνως, 
υποστήριζε τον διά λογο και τις συ-
ναινετικές λύσεις, κάνοντας συχνές 
εκκλήσεις για την ανάγκη συμβιβα-
σμού στην αντιμαχία κυβέρνησης 
και εργαζομένων και για την κα-
τασίγαση των κοινωνικών παθών. 
Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην 
κοινωνική αποστολή του συνδικαλι-
στικού κινήματος. Για πρώτη φορά, 
εκτός από τις οικονομικές διεκδι-
κήσεις, στα διευρυμένα συμφέρο-
ντα των μικρομεσαίων εντάχθηκαν 
και μεταϋλιστικοί προβληματισμοί, 
όπως η μέριμνα για τα ατομικά δικαιώματα, την προστα-
σία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό 
κ.ά. Χαρακτηριστική ήταν η στάση της Συνομοσπονδί-
ας απέναντι στον Πόλεμο του Κόλπου. Συμμετείχε στα 
αντιπολεμικά συλλαλητήρια του Ιανουαρίου του 1991, 
υπήρξε από τις πρώτες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
που κάλεσαν τους κοινωνικούς φορείς και τον λαό να 
συγκροτήσουν ένα μαζικό κίνημα ειρήνης, και κάλεσε 
την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει δράση για τον 
τερματισμό των συγκρούσεων.374

Η επαγγελματική στέγη και το ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων ήταν τα πρώτα θέματα στην επι-
καιρότητα της εποχής. Στα τέλη Αυγούστου του 1990 η 
κυβέρνηση ανήγγειλε αιφνιδιαστικά την άρση της προ-
στασίας της επαγγελματικής στέγης των κτηρίων που 
θεωρούνταν διατηρητέα. Οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις θεώρησαν το μέτρο προπομπό της απελευθέρω-
σης των μισθώσεων. Δέχονταν ότι ο Ν. 813/1978 έχρηζε 
διορθώσεων, και οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινού-
νταν προς την κατεύθυνση της παράτασης των μισθώ-
σεων και της κατοχύρωσης της επαγγελματικής στέγης. 
Εντούτοις, σύντομα διαπίστωσαν ότι το νομοσχέδιο για 
τις εμπορικές μισθώσεις που κατατέθηκε τον Απρίλιο 
του 1991 εξυπηρετούσε περισσότερα τα συμφέροντα 
της αστικής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε 
το άρθρο που προέβλεπε την απελευθέρωση των ενοι-
κίων, αναφορικά με το οποίο η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ 
κάλεσε τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. 
Συγχρόνως εξέτασε την πιθανότητα να μεθοδεύονταν 
απεργιακές κινητοποιήσεις, χωρίς να κλείσει πάντως 
τους διαύλους επικοινωνίας με το Υπουργείο Εμπορίου. 
Η Γενική Συνομοσπονδία αντιδρούσε στις μονομερείς 
αποφάσεις της κυβέρνησης και ζητούσε να θεσμοθε-
τηθούν τα εννέα χρόνια ως ελάχιστη νόμιμη διάρκεια 
μίσθωσης, ενώ επιδίωκε την παράταση του ισχύοντος 
νομοθετικού καθεστώτος για ένα έτος και την αναστολή 
της ισχύος των διατάξεων που εξαιρούσαν κατηγορίες 
μισθώσεων από τον Ν. 7813/1978.375 Τοπικές ομοσπονδί-
ες προχώρησαν σε συγκεντρώσεις και συσκέψεις, ενώ 

373.  Ο Βιοτέχνης	21/3/1991.

374.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(14/1/1991).

375.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(18/4	και	

15/7/1991)·	Θέσεις	για	την	Επαγγελματική	Στέγη	

(26/7/1991).

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ εξουσιοδότησε το 
Προεδρείο να εξαγγείλει απεργία αν δεν βρισκόταν μια 
ικανοποιητική λύση.

Η κυβέρνηση, μετά από πολλές διαβουλεύσεις 
και δια μάχες με τους μικρομεσαίους, ψήφισε τον Ν. 
1962/1991, με τον οποίο καθιερώθηκε κατώτατο μίσθωμα 

με συντελεστή απόδοσης 6% επί της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 
γεγονός που οδήγησε σε αναγκα-
στική, πολλαπλάσια πολλές φορές, 
αύξηση χιλιάδων μισθώσεων κατα-
στημάτων και εργαστηρίων. Ήταν η 
απαρχή σειράς νομοθετημάτων για 
την απελευθέρωση της επαγγελ-
ματικής στέγης. Ο συντελεστής 6% 
θεωρήθηκε εξουθενωτικός, αφού, 
σε κάποιες περιπτώσεις, οδηγούσε 
σε τετραπλασιασμό των ενοικίων. 
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1991 κηρύχθηκε 
γενικό κλείσιμο καταστημάτων και 
παράλληλη διεξαγωγή ενημερωτι-

κής εκστρατείας. Η απεργία αποφασίστηκε από κοινού 
με την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ). Η 
επιτυχία της, σύμφωνα με τους οργανωτές, κυμάνθηκε 
από 60% μέχρι και 100% ανάλογα με τη περιοχή.376

Τελικά, τον Μάιο του 1992 ψηφίστηκε ο Ν. 2041/1992, 
ο οποίος προέβλεπε ότι όλες οι μισθώσεις είχαν ανώτα-
το χρόνο την εννεαετία, ενώ, όσες τη συμπλήρωναν, θα 
έληγαν κλιμακωτά μέχρι 31 Αυγούστου 1996 και κατόπιν 
θα απελευθερώνονταν τα ενοίκια της επαγγελματικής 
στέγης.377 Η ΓΣΕΒΕΕ άσκησε κριτική στις διαδικασίες 
που ακολουθήθηκαν, προειδοποίησε ότι ο νόμος θα 
τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό και την ανεργία, αλλά 
και θα συρρίκνωνε την παραγωγική βάση της χώρας.378 
Η Συνομοσπονδία, αλλά και οι περισσότερες δευτερο-
βάθμιες οργανώσεις, απέστειλαν σωρεία υπομνημάτων 
και τηλεγραφημάτων στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για 
να αποτρέψουν αυτή τη δυσμενή εξέλιξη. Παρόμοι-
ες ενέργειες έκαναν και οι εκπρόσωποι των εμπόρων. 
Η απελευθέρωση των μισθώσεων είχε ως συνέπεια τη 
συνεχή αύξηση των ενοικίων σε βάρος των καταστημα-
ταρχών. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες ορίστηκε με 
τον Ν. 2235/1994 η παράταση των μισθώσεων μέχρι το 
τέλος του 1997, ενώ θεσπίστηκε αποζημίωση απόδοσης 
μισθίου (αποκατάσταση άυλης εμπορικής αξίας) από 12 
μέχρι 16 ενοίκια.

Ένα πρόσθετο πλήγμα για τους καταστηματάρχες 
αποτέλεσε η απελευθέρωση του ωραρίου. Παρόλο που 
η ΓΣΕΒΕΕ επέμενε στο αίτημα εφαρμογής «ενιαίου ωρα-
ρίου κατά νομό και κλάδο», τον Οκτώβριο του 1992 δη-
μοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο απελευ-
θερώθηκε πλήρως το ωράριο. Ακολούθησε νέα θύελλα 
διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων από τις συνδικαλι-
στικές οργανώσεις. Χαρακτηριστική για την οξύτητα 
των αντιδράσεων είναι η ανακοίνωση της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας, η οποία «καταγγέλλει την απόφαση της 
Κυβερνήσεως να προχωρήσει σε πλήρη απελευθέρωση 
του ωραρίου των καταστημάτων, εκτός από την Κυρια-
κή και ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε 

376.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Εγκύκλιοι	ΓΣΕΒΕΕ	προς	τις	Οργα-

νώσεις-Μέλη	(29/8	και	2/9/1991)·	Διακήρυξη	ΕΒΕ	

(2/9/1991)·	Δελτίο	Τύπου	(6/9/1991).

377.		ΦΕΚ	71/Α΄	της	4/5/1992.

378.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(5/4/1992).

Η ΑΠΈΛΈΎΘΈΡΩΣΗ ΤΩΝ  
ΜΙΣ ΘΩΣΈΩΝ ΈΙΧΈ ΩΣ ΣΎΝΈ- 
ΠΈΙΑ ΤΗ ΣΎΝΈΧΗ ΑΎΞΗΣΗ  
ΤΩΝ ΈΝΌΙΚΙΩΝ ΣΈ ΒΑΡΌΣ  
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ. 
ΠΡΌΣΘΈΤΌ ΠΛΗΓΜΑ ΑΠΌΤΈ - 
ΛΈΣΈ Η ΑΠΈΛΈΎΘΈΡΩΣΗ  
ΤΌΎ ΩΡΑΡΙΌΎ.
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αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάκληση του 
μέτρου. Κατά την άποψη της ΓΣΕΒΕΕ, η ρύθμιση αυτή 
εξυπηρετεί τις ξένες πολυεθνικές αλυσίδες καταστημά-
των, που θέλουν να διεισδύσουν στην εσωτερική αγο-
ρά».379 Ειδικά η περίπτωση κατάργησης της αργίας της 
Κυριακής συναντούσε μεγάλες αντιστάσεις, αφού μόνο 
οι μεγάλες επιχειρήσεις θα ευνοούνταν από αυτή την 
εξέλιξη. Τον Ιούλιο του 1993 υπεγράφη εθνική συμφωνία 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων μικρών επιχειρημα-
τιών (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΕΣΕ, ΣΕΣΜΕ) και εργαζομένων (ΓΣΕΕ, 
ΟΙΥΕ), με την οποία δεσμεύονταν να μην ανοίξουν τα 
μαγαζιά τους τις Κυριακές και να μεριμνήσουν με όλα 
τα νόμιμα μέσα ενάντια στη θεσμοθέτηση της ανεξέ-
λεγκτης λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων 
την Κυριακή.380 Τελικά, η απελευθέρωση του ωραρίου 
επικυρώθηκε από τον Ν. 2224/1994, ο οποίος προέβλε-
πε την 24ωρη ελεύθερη λειτουργία των καταστημάτων 
όλες τις ημέρες, πλην Κυριακής και αργιών. Η έκβαση 
της διελκυστίνδας για την αποφυγή της αποδέσμευσης 
του ωραρίου ήταν αρνητική. Άφησε, όμως, μια γόνιμη 
παρακαταθήκη αγώνων η οποία, στα επόμενα χρόνια, 
αξιοποιήθηκε και ανέτρεψε, εν μέρει, το αρνητικό απο-
τέλεσμα. Τον Μάρτιο του 1997 εκδόθηκε η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση 1162, την οποία προσυπέγραψαν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Προέβλεπε ωράριο λειτουργίας 
καταστημάτων δώδεκα ωρών τον χειμώνα και δεκα-
τριών το καλοκαίρι τις καθημερινές, και δέκα ωρών το 
Σάββατο. Η Κυριακή κατοχυρώθηκε ως αργία με ειδικές 
εξαιρέσεις. Η ΚΥΑ 1162 ήταν ένας συμβιβασμός αντί-
θετων δυνάμεων που σταδιακά έγινε δεκτός από τη 
ΓΣΕΒΕΕ έναντι των προσπαθειών πλήρους απελευθέ-
ρωσης του ωραρίου.381

Ζωτικής σημασίας για τις μικρές επιχειρήσεις ήταν 
η διατήρηση των συνθηκών δανεισμού των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ ήταν αντίθετη στην περικοπή 
ή αλλοίωση της ΑΝΕ 197/1978. Διεκδικούσε «διατήρηση 
της ουσίας της» και θέσπιση ενός κρατικού πλαισίου 
χρηματοδοτικής πολιτικής ισοδύναμων ρυθμίσεων με 
βασικό στοιχείο την επιδότηση επιτοκίου από 20% έως 
33%.382 Ήταν ένας αγώνας δρόμου με προκαθορισμένο 
τέρμα. Η κυβέρνηση κλήθηκε να εφαρμόσει τις δεσμεύ-
σεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η τροπή 
των πραγμάτων προς την αποστέωση της ΑΝΕ 197/1978 
έγινε ξεκάθαρη από τα τέλη του 1990. Ενώ ο πληθωρι-
σμός συνέχιζε να κινείται σε ποσοστά κοντά στο 20%, 
η δανειοδότηση του βιοτεχνικού τομέα κυμαινόταν στα 
χαμηλότερα ποσοστά της τελευταίας δεκαετίας. Σημει-
ώνονταν αυξήσεις των επιτοκίων χορηγήσεων και της 
προμήθειας του Δημοσίου επί των βιοτεχνικών δανεί-
ων, ενώ τα αναπτυξιακά κριτήρια υποβαθμίζονταν. Με 
υπουργικές αποφάσεις και την πράξη της 11ης Οκτω-
βρίου 1991 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δη-
μιουργήθηκαν νέοι κανόνες χρηματοδότησης της βιο-
τεχνίας: καταργήθηκε η Επιτροπή και οι Υποεπιτροπές 
Χορήγησης Βιοτεχνικών Δανείων, ορίστηκε ότι από την 
1η Νοεμβρίου τα βιοτεχνικά δάνεια θα χορηγούνταν από 
τις εμπορικές τράπεζες με τραπεζικά κριτήρια, το ποσο-
στό εγγυήσεως του Δημοσίου μειώθηκε στο 60% για τη 
βιοτεχνία, σε 70% για εξαγωγές και 80% για παραμε-

379.  Ο Βιοτέχνης	8/10/1992.

380.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Συμφωνία	Φορέων	Εμπορίου,	χ.χ.·	

Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	(5/9/1993).

381.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(2/9/1997).

382.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(10/3/1991)·	Δελτίο	Τύπου	(12/3/1991).
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θόριες περιοχές και μόνο για ποσά έως 100 εκατ. δρχ.383 
Σταδιακά καταργήθηκε η δέσμευση ποσοστού επί των 
καταθέσεων στις τράπεζες, το οποίο μέχρι τότε αφιε-
ρωνόταν στη βιοτεχνική χρηματοδότηση. Στη θέση του 
ορίστηκε ένα σταθερό ποσό, πολύ μικρότερο των ανα-
γκών, ενώ παραχωρήθηκε στις τράπεζες το δικαίωμα να 
επενδύουν και αλλού τα αδιάθετα κεφάλαια της ΑΝΕ 
197/1978, να χορηγούν κατά βούληση δάνεια, και τους 
παραχωρήθηκε το δικαίωμα υπέρογκων εμπράγματων 
ασφαλειών (εγγυήσεων). Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, η 
βιοτεχνική χρηματοδότηση ουσιαστικά έπαψε. Το συν-
δικαλιστικό κίνημα, από την πλευρά του, επέμεινε στην 
ανάγκη εξεύρεσης λύσης. Για παράδειγμα, σε υπομνή-
ματά της προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις αρχές του 
1993, η ΓΣΕΒΕΕ απαιτούσε να θεσπιστεί νέο σύστημα ει-
δικής χρηματοδότησης που να περιελάμβανε εγγύηση 
του Δημοσίου, επιδότηση επιτοκίου, περιφερειακή και 
κλαδική χρηματοδότηση, και τη διεύρυνση των πηγών 
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διά 
της δημιουργίας χρηματοδοτικών αποθεμάτων σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρόβλεψης κονδυλί-
ων από το Β΄ Κοινοτικό Πακέτο Στήριξης.384 Μάλιστα, 
μεταξύ 1994-1998 καταβλήθηκε προσπάθεια να δημι-
ουργηθούν και στη χώρα μας οι λεγόμενες «Εταιρείες 
Αμοιβαίων Εγγυήσεων», όμως τελικά το εγχείρημα δεν 
στέφθηκε με επιτυχία.

Η στενότητα πόρων υπονόμευε τη δυνατότητα της 
Συνομοσπονδίας να εκπληρώσει την αποστολή της και 
συνεπαγόταν οργανωτικά προβλήματα για τις ομοσπον-
δίες και τα σωματεία. Όταν, τον Μάρτιο του 1991, ξε-
κίνησε διάλογος για την τροποποίηση του Ν. 1712/1987, 
κύριο αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ ήταν η θεσμοθέτηση συνδικα-
λιστικού πόρου. Όπως είχε επανειλημμένα επισημανθεί, 
ήταν η μοναδική τριτοβάθμια οργάνωση που δεν διέθε-
τε τέτοια πηγή εσόδων. Μάλιστα, η Γενική Συνέλευση 
της Συνομοσπονδίας είχε πρόσφατα αποφασίσει την 
πώληση ή ενοικίαση μέρους της ακίνητης περιουσίας. 
Πράγματι, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, εκποιήθηκαν 
επτά ακίνητα.385 Κατά τα λοιπά, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρούσε ότι 
ο Ν. 1712/1987 επιδεχόταν ορισμένες βελτιώσεις (για τις 
οποίες έκανε, εξάλλου, εμπεριστατωμένες προτάσεις), 
όχι όμως και σαρωτικές αλλαγές που θα αλλοίωναν το 
χαρακτήρα του. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εναντι-
ώνονταν σε οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των επαγγελ-
ματικών οργανώσεων και σε κάθε κυβερνητική παρέμ-
βαση στις εσωτερικές λειτουργίες τους, ειδικά στο θέμα 
της εκλογής οργάνων. Οι προσπάθειες της ΓΣΕΒΕΕ για 
επηρεασμό μερίδας βουλευτών κινήθηκαν προς την 
κατεύθυνση της καθιέρωσης συνδικαλιστικού πόρου. 
Άλλωστε, η Γενική Συνομοσπονδία αντιμετώπιζε οξύ οι-
κονομικό πρόβλημα λόγω της μη τακτοποίησης των οι-
κονομικών των ομοσπονδιών και της αδυναμίας είσπρα-
ξης συνδρομών, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις 
να αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της (λ.χ. 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων).

Η κυβέρνηση, όμως, είχε αντίθετα σχέδια. Με τον Ν. 
2081/1992 επέφερε τις εξής βασικές αλλαγές: α) Αφαί-

383.  Ο Βιοτέχνης	7/11/1991.

384.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Υπουργό	Εθνικής	Οι-

κονομίας	και	Οικονομικών	(9/2/1993)·	Ο Βιοτέ-

χνης	29/4/1993.

385.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικών	Συνελεύσεων	

ΓΣΕΒΕΕ	(10/3/1991	και	5-7/3/1994).

105.  Κοινή προκήρυξη ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ, 1992 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ρεσε από τις κλαδικές ομοσπονδίες το δικαίωμα του 
εκλέγειν στα όργανα της ΓΣΕΒΕΕ. Η τροπολογία αυτή 
στηρίχθηκε σε ισχυρισμούς περί διπλών ψήφων των εγ-
γεγραμμένων στις τοπικές και τις κλαδικές ομοσπονδίες, 
παρότι ο Ν. 1712/1987 κατοχύρωνε απόλυτα την προστα-
σία του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος από φαινόμενα διπλοψηφιών. 
β) Εισήγαγε διακριτική μεταχείριση 
υπέρ των εμπόρων στη συγκρότη-
ση ανώτερων οργανώσεων. Έτσι, 
για τη συγκρότηση εμπορικών ομο-
σπονδιών απαιτούνταν τέσσερις 
ενώσεις έναντι έξι στην περίπτωση 
των επαγγελματοβιοτεχνών, ενώ 
για τη συγκρότηση συνομοσπονδί-
ας απαιτούνταν οκτώ ομοσπονδίες 
για τους εμπόρους και δώδεκα για 
τους επαγγελματοβιοτέχνες.386 Το 
κυβερνητικό σχέδιο κατηγορήθηκε 
ότι στόχευε στην απονέκρωση των 
κλαδικών οργανώσεων και την αποκοπή τους από το 
ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Για την αποκατάστα-
ση του δικαιώματος των κλαδικών ομοσπονδιών να με-
τέχουν στις αρχαιρεσίες και τις συλλογικές διαδικασίες 
της Συνομοσπονδίας δόθηκε πολύχρονη μάχη. Συγχρό-
νως, τέθηκε στο τραπέζι η ανάγκη μαζικοποίησης του 
συνδικαλιστικού κινήματος και περαιτέρω εκδίπλωσης 
των δυνατοτήτων του, καθώς, έπειτα από μερικά χρόνια 
αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος για το συνδικαλιστι-
κό γίγνεσθαι, άρχισε να γίνεται αντιληπτή κάποια χαλα-
ρότητα στη συμμετοχή.

Η φορολογία υπήρξε πάντοτε σημείο έντονης τριβής 
των μικρομεσαίων με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, εξαιτί-
ας του ανορθόδοξου και αποσπασματικού συστήματος 
φορολόγησης.

Τον Ιανουάριο του 1992, δόθηκε στη δημοσιότητα 
φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο προέβλεπε την επιβο-
λή συντελεστή φορολόγησης 35% επί των κερδών των 
προσωπικών εταιρειών (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, 
συνεταιρισμούς), σειρά οικονομικών μέτρων λιτότητας 
για τα χαμηλά εισοδήματα (όπως η κατάργηση σειράς 
φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου), το πάγωμα 
των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση των τιμολο-
γίων ΔΕΚΟ κ.ά.387 Εκτός από αυτά τα μέτρα, με πρόσχη-
μα την πάταξη της φοροδιαφυγής, από το φθινόπωρο 
είχαν ήδη ξεκινήσει προληπτικοί και συνοπτικοί φορο-
λογικοί έλεγχοι των μικρών επιχειρήσεων για την αύξη-
ση των εσόδων του κράτους. Το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ 
ενέταξε τα σχεδιαζόμενα μέτρα στη γενικότερη οικονο-
μική πολιτική.

Ειδικά ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των 
προσωπικών εταιρειών προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς 
ερμηνεύτηκε ως παραχώρηση πλεονεκτήματος στους 
μεγάλους ανταγωνιστές των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Ας σημειωθεί ότι, την ίδια εποχή, η κυβέρνηση 
προχώρησε στη μείωση των συντελεστών φορολόγησης 
των υψηλών εισοδημάτων και των ανώνυμων εταιρει-

386.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Υπόμνημα	προς	Υφυπουργό	Βιο-

μηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας	και	Εμπορίου	

(7/9/1992)·	Πορίσματα	και	θέσεις	της	ΓΣΕΒΕΕ	

και	των	20	κλαδικών	ομοσπονδιών	της	δύναμής	

της	επί	της	διάταξης	που	αποβάλλει	τις	κλα-

δικές	ομοσπονδίες	από	τη	ΓΣΕΒΕΕ	(Οκτώβριος	

1992).

387.  Ο Βιοτέχνης	23/1/1992.

ών. Η ΓΣΕΒΕΕ με υπόμνημα προς τον Υπουργό Οικονομι-
κών, Γιάννη Παλαιοκρασσά, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η 
εξαγγελία από την κυβέρνηση του νέου τρόπου φορο-
λόγησης των ΟΕ και ΕΕ με συντελεστή 35% επί των κερ-
δών προ της διανομής, απειλεί με διάλυση δεκάδες χι-

λιάδες εταιρείες αυτών των μορφών 
και φράσσει τον δρόμο στους ΕΒΕ 
να δημιουργήσουν νέες σύγχρονες 
ΟΕ και ΕΕ, οι οποίες συνενώνουν τις 
δυνάμεις τους».388 Τελικά, χάρη στις 
πιέσεις της Συνομοσπονδίας και των 
άλλων οργανώσεων, ο νόμος τροπο-
ποιήθηκε ώστε ο συντελεστής 35% 
να υπολογίζεται μόνο στο 50% των 
κερδών, εφόσον μέχρι τρεις εταίροι 
κατέχουν ο καθένας τουλάχιστον 
30% της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 
50% θα ενσωματωνόταν στη φο-
ρολόγηση του ατομικού τους εισο-
δήματος. Ωστόσο, το φορολογικό 

νομοσχέδιο πόρρω απείχε από το να ικανοποιεί τη Γε-
νική Συνομοσπονδία, η οποία εκτίμησε ότι «κινείται σε 
εισπρακτική-φορομπηχτική κατεύθυνση που θεσμοθε-
τεί την άνιση, σε βάρος των μικρότερων εισοδημάτων 
φορολογική μεταχείριση».389 Κάποιες νεότερες κυβερ-
νητικές αποφάσεις, όμως, όπως η προείσπραξη ΦΠΑ για 
αδιανέμητα προϊόντα, η εισαγωγή του μέτρου της προ-
σωποκράτησης για χρέη άνω των 100.000 δρχ. προς 
το Δημόσιο και οι διακοπές άσκησης επαγγέλματος για 
ανεξόφλητες οφειλές προκάλεσαν οργή στις επαγγελ-
ματικές οργανώσεις.

Τον Φεβρουάριο του 1992 υπογράφτηκε στο Μάα-
στριχτ από τους εκπροσώπους των κρατών-μελών η 
ομώνυμη συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για τη δημι-
ουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άνοιξε τον δρόμο 
για τη νομισματική ενοποίηση. Τον Ιούλιο το ελληνικό 
Κοινοβούλιο κύρωσε τη συνθήκη, η οποία ενεργοποι-
ήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993. Η Κοινή Αγορά τέθηκε 
σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1993. Η προοπτική της 
οικονομικής ολοκλήρωσης προκαλούσε από την αρχή 
νευρικότητα στις οργανώσεις των ΕΒΕ, κυρίως εξαιτίας 
του υπαρκτού προβλήματος της ανομοιομορφίας του 
οικονομικού επιπέδου των χωρών-μελών και των δυ-
σκολιών που παρουσίαζε η προσπάθεια σύγκλισης. Η 
Ελλάδα, όπως επισήμαιναν διάφορα κείμενα της Γενι-
κής Συνομοσπονδίας, έπρεπε να καταβάλει προσπάθεια 
ώστε να καλύψει το χάσμα σε σχέση με τα ανεπτυγμένα 
κράτη. Χρειαζόταν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
μέσω της αξιοποίησης των υπαρχουσών παραγωγικών 
δυνάμεων της χώρας και της μεταφοράς πόρων από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για να 
επενδύονταν αρμονικά σε όλους τους συντελεστές της 
ανάπτυξης. Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ έφταναν μέχρι το 
αίτημα θέσπισης «διαφοροποιημένων πολιτικών» από 
εκείνες που καθόριζε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι οποίες 
θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε διαφορετική δια-
χείριση του εθνικού προϊόντος και τροποποίηση της 
εθνικής οικονομικής και φορολογικής πολιτικής. Στόχος 
ήταν να αντισταθμιστεί η ανισομετρία που επέφερε η 
ενιαιοποίηση των εθνικών αγορών και η εφαρμογή τύ-
ποις ίσων όρων ανταγωνισμού, προκειμένου να επιτυγ-
χανόταν η ομαλή ανάπτυξη των χωρών-μελών της ΕΟΚ 

388.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(30/1/1992).

389.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(13/5	και	

26/5/1992).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΌΎ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΌΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ 
ΌΜΌΣΠΌΝΔΙΩΝ ΝΑ ΜΈΤΈΧΌΎΝ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΈΣΙΈΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΎΛΛΌΓΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΈΣ ΤΗΣ 
ΣΎΝΌΜΌΣΠΌΝΔΙΑΣ ΔΌΘΗΚΈ 
ΠΌΛΎΧΡΌΝΗ ΜΑΧΗ.
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106.  Συνάντηση της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, 1993  
(Προσωπικό Αρχείο Ν.Σκορίνη).

Η ΠΡΌΌΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ  
ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΌΚΑΛΌΎΣΈ  
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΈΎΡΙΚΌΤΗΤΑ  
ΣΤΙΣ ΌΡΓΑΝΩΣΈΙΣ ΤΩΝ ΈΒΈ, ΚΎΡΙΩΣ  
ΈΞΑΙΤΙΑΣ ΤΌΎ ΎΠΑΡΚΤΌΎ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΌΣ  
ΤΗΣ ΑΝΌΜΌΙΌΜΌΡΦΙΑΣ ΤΌΎ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΎ 
ΈΠΙΠΈΔΌΎ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΈΛΩΝ ΚΑΙ  
ΤΩΝ ΔΎΣΚΌΛΙΩΝ ΠΌΎ ΠΑΡΌΎΣΙΑΖΈ  
Η ΠΡΌΣΠΑΘΈΙΑ ΣΎΓΚΛΙΣΗΣ.
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(και ιδιαίτερα των καθυστερημένων περιοχών), να αίρο-
νταν οι κατά τόπους ανισότητες και να εναρμονίζονταν 
οι ανάγκες της διεθνοποίησης με τους εθνικούς σχεδι-
ασμούς.390

Το κυβερνητικό σταθεροποιητικό πρόγραμμα (1991-
1993) βάσει όρων που είχε θέσει η Κοινότητα τροφοδό-
τησε περαιτέρω την ανησυχία για τις προοπτικές της 
Κοινής Αγοράς στην Ελλάδα. «Ο αφελληνισμός που ση-
ματοδοτείται σε όλα τα επίπεδα», σημείωνε ένα δελτίο 
Τύπου, «οδηγεί την εθνική οικονομία σε μαρασμό και 
περνά τον ελληνικό πλούτο στην εκμετάλλευσή του από 
τις πολυεθνικές». Η στασιμότητα της ανταγωνιστικότη-
τας, η συνεχής πτώση του τζίρου κατά περίπου 25%, 
η αύξηση των πτωχεύσεων, των ακάλυπτων επιταγών 
και των κλεισιμάτων καταστημάτων και εργαστηρίων 
(111.000 είχαν ήδη κλείσει το 1990-1991, καταγράφοντας 
για πρώτη φορά και μείωση του πραγματικού αριθμού 
των ελληνικών επιχειρήσεων), αλλά και η ελλιπής ενη-
μέρωση του κοινού για τις προδιαγραφές που όριζε η 
Συνθήκη του Μάαστριχτ προκαλούσαν δυσοίωνες εκτι-
μήσεις. Αυτό που συγκεκριμένα ενοχλούσε ήταν ότι η 
κυβέρνηση επέμενε σε υφεσιακές πολιτικές. Η αδρανο-
ποίηση της βιοτεχνικής χρηματοδότησης, οι αλόγιστες 
ανατιμήσεις, η ανατροπή του θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας πολλών επαγγελμάτων, η απελευθέρωση του 
ωραρίου κ.ά. αποτελούσαν κατ’ ουσίαν αντίμετρα που 
είχαν φέρει τις μικρές επιχειρήσεις «στο χείλος μιας με-
γάλης καταστροφής που απειλεί να ξεσπάσει σαν χιονο-
στιβάδα βυθίζοντας σε νέα κρίση ολόκληρη τη χώρα».391 
Σε έγγραφό της προς τον Πρωθυπουργό (Φεβρουάριος 
1993), η Συνομοσπονδία υπενθύμιζε τον κεντρικό ρόλο 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οργάνωση της 
παραγωγής και την απορρόφηση της απασχόλησης 
(66% των εργαζομένων στον δευτερογενή τομέα). Η 
δια μόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικής τους ικανότητας «θα έπρεπε να εί-
ναι στόχος υψίστης προτεραιότητας κάθε οικονομικής 
πολιτικής εξόδου της χώρας από την κρίση». Επομένως, 
τα κονδύλια του Πακέτου Delors II αποτελούσαν ιδανική 
ευκαιρία χρηματοδότησης ενός πολυεπίπεδου προγράμ-
ματος ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των εμπορικών 
και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.392 Έξι μήνες αργότερα η 
ΓΣΕΒΕΕ δημοσιοποίησε ένα σχέδιο προγράμματος κα-
ταπολέμησης της ανεργίας με άξονα την ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε αυτές να επιτύγχαναν 
μεγαλύτερη απορροφητικότητα εργατικού δυναμικού.393 

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις, οι θεσμικές ανατρο-
πές και η τροποποίηση του Ν. 1712/1987 θεωρήθηκαν οι 
σταγόνες που ξεχείλισαν το ποτήρι. Στις 15 Σεπτεμβρίου 
1992 έγινε υπό την αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ παναττική συ-
γκέντρωση επαγγελματιών, βιοτεχνών κι εμπόρων στην 
Πλατεία Κοραή ενάντια στην εφαρμοζόμενη οικονομική 
πολιτική. Αίτημα της συγκέντρωσης ήταν «να υπάρξουν 
ολοκληρωμένα προγράμματα που θα άρουν τα αντικί-
νητρα και το ασφυκτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κι-

390.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(16/3/1992)·	Βασι-

λείου,	Στ.,	ό.π.,	σ.	193-195.

391.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(21/5	και	

22/9/1992,	9/2/1993)·	Πρακτικά	Διοικητικού	

Συμβουλίου	ΓΣΕΒΕΕ	(19/7	και	19/9/1992).

392.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Πρωθυπουργό	Κωνστα-

ντίνο	Μητσοτάκη	(15/2/1993).

393.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Θέσεις	της	ΓΣΕΒΕΕ	για	την	αντι-

μετώπιση	της	ανεργίας	(30/8/1993).

νούνται σήμερα» οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.394 Ενώ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας μελετού-
σε τις δυνατότητες οργάνωσης απεργίας, το Προεδρείο 
αποδέχθηκε πρόταση των τοπικών και κλαδικών ομο-
σπονδιών του νομού Αττικής να ηγηθεί συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας στις 22 Φεβρουαρίου 1993. Στο κάλεσμα 
που απηύθυνε προς συναδέλφους και καταναλωτές, η 
Συνομοσπονδία καταφερόταν κατά της κυβερνητικής 
οικονομικής πολιτικής με αιχμηρές μνείες στην προσω-
ποκράτηση, την εξομοίωση του φορολογικού συντελε-
στή 35% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το απε-
λευθερωμένο ωράριο, την απελευθέρωση των ενοικίων 
και την προείσπραξη ΦΠΑ 25% στα απώλητα προϊόντα. 
Στη συγκέντρωση ο Δ. Κορφιάτης μίλησε για «τριπλή 
επίθεση» από την κυβέρνηση, τα εγχώρια μονοπώλια 
και τις πολυεθνικές, μέσω των μέτρων που θεσπίζονταν 
σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της μείωσης 
του εισοδήματος των εργαζομένων (και, συνεπώς, του 
τζίρου των μικρών επιχειρήσεων) και της διευκόλυνσης 
του αφελληνισμού της παραγωγικής βάσης της χώρας. 
Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παρεμβάσεις 
στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο επαγ-
γελματοβιοτεχνικός και εμπορικός κόσμος, όπως είπε, 
ήταν αποφασισμένος να αγωνιστεί για «ανατροπή της 
σημερινής πολιτικής διωγμού των ΜΜΕ» και για «να 
υπάρξει σχεδιασμένη ανασυγκρότηση και εκσυγχρο-
νισμός των ΜΜΕ χωρίς κοινωνικά δράματα, χωρίς κα-
ταστροφές, με συγκεκριμένες αναπτυξιακές κλαδικές 
πολιτικές που θα τις οδηγήσουν σε μία νέα θέση αντιμε-
τώπισης των προβλημάτων και του ανταγωνισμού». Το 
ψήφισμα της συγκέντρωσης ανέφερε ότι οι δεσμεύσεις 
που απέρρεαν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ οδηγού-
σαν σε οικονομική δυσπραγία τον τόπο, και ζητούσε 
ριζική επαναδιαπραγμάτευση της κυβερνητικής πολι-
τικής με αναπτυξιακούς άξονες την ενθάρρυνση των 
συνεταιριστικών μορφών επιχειρηματικής δράσης και 
την ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγής, τη δίκαιη με-
ταρρύθμιση φορολογικού συστήματος, την προστασία 
της επαγγελματικής στέγης, τη χρηματοδότηση της βιο-
τεχνίας, την αναδιοργάνωση της ενεργειακής πολιτικής 
κ.ά.395

394.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(8/9/1992)·	Ψή-

φισμα	Παναττικής	Συγκεντρώσεως	των	ΕΒΕ	

(15/9/1992).

395.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Κάλεσμα	(Φεβρουάριος	1993)	

«Ομιλία	του	Προέδρου	της	ΓΣΕΒΕΕ	στη	συγκέντρω-

ση	στις	22/2/93	στην	πλατεία	Κάνιγγος»·	Ψήφι-

σμα	(22/2/1993).
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Νέες πολιτικές παρεμβάσεις έκανε η ΓΣΕΒΕΕ ενό-
ψει των πρόωρων εκλογών του Οκτωβρίου 1993. 
Επισήμαινε την επικρατούσα άσχημη οικονομική 
κατάσταση, την οποία διαμόρφωνε η είσοδος πολυ-
εθνικών στην αγορά, η ανισοκατανομή του τζίρου, 
οι ρυθμίσεις που έθιγαν τη βιωσιμότητα και αντα-
γωνιστικότητα των καταστημάτων κ.ά. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματά της Συνομοσπονδίας ήταν: α) θέσπιση 
νέου πλαισίου χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
που θα περιελάμβανε συστήματα αμοιβαίων εγγυήσεων δημοσίου χαρακτή-
ρα με τη συμμετοχή κράτους κι επιδότηση επιτοκίου, β) κατάργηση της βα-
ριάς φορολόγησης των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και συνεταιριστικών 
εταιρειών, όπως επίσης και κατάργηση της προκαταβολής ΦΠΑ 25%, γ) κα-
τάργηση του ισχύοντος νόμου για την επαγγελματική στέγη, με πραγματική 
της προστασία με εννεαετή μίσθωση και δικαίωμα παράτασης για άλλα τρία 
χρόνια, με απαγόρευση εξώσεων και καταχρηστικών πράξεων ιδιόχρησης, 
δ) ψήφιση νέου νόμου για ωράριο, με άξονα τις αρχές που προωθούσαν οι 
επαγγελματικές οργανώσεις και ενέκριναν οι καταναλωτές, ε) κατοχύρωση 
συμμετοχής των μικρομεσαίων εταιρειών, και ιδιαίτερα της βιοτεχνίας στην 
αξιοποίηση των κονδυλίων του Β΄ Προγράμματος Κοινοτικής Στήριξης, στ) 
θέσπιση ειδικών κινήτρων για τη διάχυση των νέων τεχνολογιών και της 
επιχειρηματικής καινοτομίας, και ζ) καθιέρωση γενικής συνδικαλιστικής 
συνδρομής ως πόρου.396

Οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης Παπανδρέου απέ-
σπασαν συγκρατημένα θετικά σχόλια. Όμως, η κατάρτιση του προϋπολο-
γισμού έφερε απογοήτευση. Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι, 
στο όνομα της κάλυψης των ελλειμμάτων και της ονομαστικής σύγκλισης 
που υπαγόρευε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, θα εξακολουθούσε η πολιτική 
λιτότητας. Κατά συνέπεια, υπήρχαν φόβοι ότι η κρίση θα οξυνόταν, και θα 
διευρυνόταν η οικονομική υποβάθμιση της χώρας σε σχέση με τους Ευρω-
παίους εταίρους, ενώ, σε εσωτερικό επίπεδο, θα συνεχιζόταν η μείωση της 
παραγωγής και η μετατόπιση τζίρου και κερδών προς τις μεγάλες επιχειρή-
σεις. Τα στοιχεία, μάλιστα, που υπολόγιζαν τον μέσο όρο ζωής μιας ελλη-
νικής μικρομεσαίας επιχείρησης σε μόλις πέντε χρόνια δεν άφηναν πολλά 
περιθώρια αισιοδοξίας. Η γραμμή που καθόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΓΣΕΒΕΕ προέβλεπε άμυνα σε όσες κυβερνητικές επιλογές πριμοδοτού-
σαν το μεγάλο κεφάλαιο και επίθεση με τεκμηριωμένες διεκδικήσεις υπέρ 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.397 Περισσότερο στοχευμένες υπήρξαν οι 
αντιδράσεις απέναντι στο φορολογικό-αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κατα-
τέθηκε στη Βουλή τον Δεκέμβριο. Στόχος του ήταν η αύξηση των κρατι-

396.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(29/9/1993).

397.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(1/12/1993)·	 

Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	ΓΣΕΒΕΕ	(28/11/1993).

Η εποχή  
των μεγάλων 
κινητοποιήσεων
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κών εσόδων, λόγος για τον 
οποίο προέβλεπε εκτετα-
μένους έμμεσους φόρους 
και σημαντικές τροποποι-
ήσεις στις κλίμακες φο-
ρολογίας εισοδήματος. 
Η ΓΣΕΒΕΕ αναγνώρισε 
κάποια επιμέρους θετικά 
σημεία στις αναπτυξιακές 
εξαγγελίες, αλλά σχολία-
σε ότι το νομοσχέδιο δεν 
αποτελούσε μεταρρύθμι-
ση προς την κατεύθυνση 
της εξυγίανσης του φο-
ρολογικού συστήματος· 
απεναντίας, χαρακτηρι-
ζόταν από μονοσήμαντη 
εισπρακτική φιλοσοφία, 
δεν περιελάμβανε τομές 
και παρέλειπε σημαντικές 
προεκλογικές υποσχέσεις. 
Η διατήρηση του μέτρου 
της προσωποκράτησης, 
της προκαταβολής του 
ΦΠΑ και της φορολόγη-
σης 35% επί των κερδών 
των προσωπικών εται-
ρειών κ.ά. συγκέντρωσαν 
επικρίσεις, όμως το κύριο 
θέμα συζήτησης ήταν η εισαγωγή κριτηρίων εξωλογι-
στικού προσδιορισμού του εισοδήματος των ελευθέριων 
επαγγελματιών και επιτηδευματιών. Τα λεγόμενα «αντι-
κειμενικά κριτήρια» έμελλε να εξελιχθούν σε αγκάθι 
στις σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και μικρομεσαίων κατά 
τα επόμενα χρόνια. Η αρχική τοποθέτηση της Συνομο-
σπονδίας επισήμαινε ότι η αντικειμενοποίηση υποβάθ-
μιζε το κύρος των πραγματικών οικονομικών στοιχείων 
των επιχειρήσεων, δηλαδή των λογιστικών βιβλίων. Ως 
εκ τούτου, προοικονομούσε ότι θα γινόταν πρόξενος 
αδικιών. Αναγνωρίζοντας πάντως την ανεπάρκεια των 
φορολογικών υπηρεσιών και την αδυναμία του κράτους 
να ελέγξει τη φοροδιαφυγή, δεχόταν ότι –επικουρικά, 
και για ένα μεταβατικό στάδιο− θα μπορούσαν να θε-
σπιστούν στοιχεία αντικειμενικού προσδιορισμού του ει-
σοδήματος που θα είχαν συμφωνηθεί από κοινού με τις 
παραγωγικές οργανώσεις. Συγχρόνως, μαζί με κάποιες 
κλαδικές ομοσπονδίες και Επιμελητήρια, κατέθεσε προ-
τάσεις ώστε το χτύπημα της φοροδιαφυγής να έπαιρνε 
ουσιαστικό χαρακτήρα.398

Η τελική επεξεργασία του νομοσχεδίου ξεκίνησε τον 
Φεβρουάριο του 1994. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε 
κάνει στο μεταξύ δεκτές κάποιες εισηγήσεις για την 
άμβλυνση των αντικειμενικών κριτηρίων, χωρίς όμως 
να καθησυχαστούν οι ανησυχίες που διακατείχαν τους 
επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. Στις 7 Φεβρουαρί-
ου 1994 έλαβε χώρα παναθηναϊκή συγκέντρωση στο θέ-
ατρο «Διάνα», την οποία οργάνωσε το συντονιστικό των 
ΕΒΕ (ΓΣΕΒΕΕ, ΟΒΣΑ, ΟΕΒΕΑ, κλαδικές ομοσπονδίες), με 
πρωτεύον θέμα το φορολογικό-αναπτυξιακό νομοσχέ-
διο και δευτερεύον την επαγγελματική στέγη. Συμμετεί-
χαν πάνω από 2.000 άτομα και ακολούθησε πορεία προς 
τη Βουλή. Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις διεκτραγώδησαν 
τον χαρακτήρα της οικονομικής κρίσης που έπληττε 

398.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(3	και	15/12/1993,	

11/2/1994)·	Ο Βιοτέχνης	1/1/1994.

την αγοραστική ικανότητα των 
κατώτερων και μεσαίων στρω-
μάτων και είχε αντίκτυπο στην 
πτώση του όγκου λιανικών πω-
λήσεων.

Βασικό αίτημα ήταν να κα-
θιερωθεί «δίκαιο φορολογικό 
σύστημα που θα βασίζεται στις 
αρχές του συντάγματος (οι Έλ-
ληνες πολίτες συνεισφέρουν 
χωρίς διακρίσεις και ανάλογα 
με τα εισοδήματά τους) και θα 
είναι μακράς διαρκείας, ώστε 
να συμβάλλει στην επιβίωση 
και ανάπτυξη των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και γενικό-
τερα της Εθνικής Οικονομίας, 
με παράλληλους αυστηρούς 
δημοκρατικούς ελέγχους». Πιο 
συγκεκριμένα, οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις των μικρο-
μεσαίων ζητούσαν την καθιέ-
ρωση προοδευτικής κλίμακας 
φορολόγησης εισοδήματος με 
διεύρυνση των συντελεστών 
άνω του 45%, μείωση της «ψα-
λίδας» άμεσων και έμμεσων 
φόρων, ουσιαστική εφαρμο-
γή του «πόθεν έσχες» και κα-

τάργηση φοροαπαλλαγών για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
επαναφορά της φορολόγησης ακινήτων, δημοκρατική 
πολιτική ελέγχου των τιμών, ενιαίο εθνικό χρηματοδο-
τικό-πιστωτικό τραπεζικό σύστημα κ.ά. Κανένα αναπτυ-
ξιακό μέτρο, σημείωσαν οι ομιλητές, για τη μικρομεσαία 
επιχείρηση δεν μπορούσε να καρποφορήσει αν «δεν έχει 
την έννοια του εθνικού χαρακτήρα», αν δεν εγγραφό-
ταν «στη βάση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της Μι-
κρομεσαίας Επιχείρησης προς όφελος και της Εθνικής 
Οικονομίας». Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ήταν δι-
ατεθειμένες να συμμετάσχουν στον κοινωνικό διάλογο, 
όμως, όπως διευκρίνισε ο ταμίας της Συνομοσπονδίας, Γ. 
Κατημερτζής, τα αδιέξοδα εξωθούσαν τους επαγγελμα-
τοβιοτέχνες της χώρας σε δυναμικές δράσεις. 399

Το προγραμματισμένο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας 
έλαβε χώρα στο διάστημα 5-7 Μαρτίου 1994 στην αίθου-
σα του Εμπορικού Επιμελητηρίου με την παρουσία αντι-
προσώπων. Όπως ήταν επόμενο, θέματα συζήτησης ήταν 
η πτώση του τζίρου λόγω της εξασθένησης της αγορα-
στικής ικανότητας της πλειονότητας των καταναλωτών 
και ο αφελληνισμός της ελληνικής οικονομίας εξαιτίας 
της αλόγιστης διείσδυσης του πολυεθνικού κεφαλαίου 
στην αγορά και της αποδυνάμωσης των μηχανισμών 
υποστήριξης της εθνικής παραγωγής. Οι τοποθετήσεις 
των συνέδρων επεσήμαναν τα σοβαρά προβλήματα που 
προκαλούσε η κυβερνητική φορολογική πολιτική, η στά-
ση των τραπεζών, το παραεμπόριο κ.ά.400 Το ψήφισμα 
της 6ης Μαρτίου κατ’ αρχάς παρατηρούσε ότι η διεθνο-
ποίηση των οικονομιών και η απελευθέρωση των αγο-

399.  Ο Βιοτέχνης	17/2/1994·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Κάλεσμα	

συγκέντρωσης	προς	Επαγγελματίες,	Βιοτέχνες,	

Εμπόρους	χ.χ.·	Ψήφισμα	(7/2/1994)·	Πρακτικά	

Γενικής	Συνέλευσης	ΓΣΕΒΕΕ	(5-7/3/1994).

400.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(5-7/3/1994)·	Μέλλον Επαγγελματιών- 

Βιοτεχνών	10/3/1994.

107.  Κάλεσμα σε συγκέντρωση, 1994  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ρών οδηγούσαν σε αποσταθεροποίηση του οικονομικού 
περιβάλλοντος και συμπίεση των μικρών οικονομιών. 
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η ελληνική μικρή και μεσαία 
επιχείρηση διερχόταν τη μεγαλύτερη κρίση των τελευ-
ταίων δεκαετιών. Ήταν ανάγκη να αναγνωριζόταν με 
συγκεκριμένους τρόπους ο αναπτυξιακός ρόλος των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι δύο βασικές διεκδικήσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ ήταν αφενός η άσκηση «σχεδιασμένης ανα-
πτυξιακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με θέσπιση 
διαφοροποιημένων πολιτικών υπέρ των πραγματικών 
ΜΜΕ» και αφετέρου η εκπόνηση «ενός συνολικού εθνι-
κού σχεδίου για την προγραμματισμένη ανάπτυξή τους 
που θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πολιτικών της 
Ε.Ε., θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της εθνικής οικο-
νομίας και τον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο των ΜΜΕ 
και θα σέβεται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής». 
Παράλληλα, το de facto άνοιγμα της αγοράς απαιτούσε 
σειρά πρωτοβουλιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότη-
τας των εγχώριων επιχειρήσεων, όπως τη διαμόρφωση 
σύγχρονου πλαισίου χρηματοδοτικής υποστήριξης των 
μικρών επιχειρήσεων με εγγύηση του Δημοσίου και επι-
δότηση επιτοκίου, την αξιοποίηση του Β΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης κ.ά. Το ψήφισμα, τέλος, μνημόνευε 
την ανάγκη νομοθέτησης μιας συνδρομής-πόρου επ’ 
ωφελεία του συνδικαλιστικού κινήματος.401

Στις αρχαιρεσίες πρώτευσε και πάλι η Αγωνιστική 
Συσπείρωση ΕΒΕ με 62 ψήφους και 21 έδρες στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έλαβε 46 ψήφους και 16 
έδρες, ενώ ακολούθησε η Πανελλήνια Αγωνιστική Συν-
δικαλιστική Κίνηση ΕΒΕ (43 ψήφους και 14 έδρες).402 Στη 
θέση του Προέδρου επανεξελέγη ο Διονύσης Κορφιάτης. 
Αντιπρόεδροι ανέλαβαν οι Αριστείδης Ποζρικίδης (ΟΕΕ 
Θεσσαλονίκης – ΔΑΚΜΜΕ), Παντελής Τάτσης (ΟΒΣ 
Αθήνας – ΑΣΕΒΕ), Ανδρέας Σταμπολίδης (ΟΒΣ Θεσσα-
λονίκης – ΠΑΣΚΕΒΕ), Κυριάκος Λουλόπουλος (ΟΕΒΕ 
Δράμας – ΔΑΚΜΜΕ) και Νίκος Σκορίνης (ΟΕΒΕ Αθήνας 
– ΑΣΕΒΕ). Τη θέση του Γενικού Γραμματέα κατέλαβε ο 
Γεώργιος Χαμπηλομάτης (ΟΕΒΕ Αθήνας – ΔΑΚΜΜΕ), 
από δεκαετίας Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων-Ζυ-
θοπωλών Αθηνών και για πολλά χρόνια διοικητικός σύμ-
βουλος της Συνομοσπονδίας και του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου.

Η ΓΣΕΒΕΕ έδειξε σε πολλές περιπτώσεις το κοινωνικό 
της πρόσωπο και αρκετές φορές παρενέβη στα δημόσια 
πράγματα για ζητήματα που δεν άπτονταν του στενού 
κύκλου ενδιαφερόντων της. Για παράδειγμα, ανέπτυξε 
φιλειρηνική δράση την περίοδο του πολέμου στην πρώ-
ην Γιουγκοσλαβία. Από την άνοιξη του 1993 είχε διαμαρ-
τυρηθεί για τις εξελίξεις μέσω της συμμετοχής της σε 
αντιπολεμικές πρωτοβουλίες και αποστολής εγγράφων 
προς τον ΟΗΕ, ενώ είχε προτρέψει την ελληνική κυβέρ-
νηση να επεξεργαστεί ένα πλαίσιο οικονομικής συνερ-
γασίας για τα Βαλκάνια. Σε ψήφισμα που ενέκρινε το 
Συνέδριο του 1994 καταδικάζονταν οι επεμβάσεις στα 
εσωτερικά ανεξάρτητων κρατών και επισημαινόταν ότι 
η μοναδική διέξοδος για τους βαλκανικούς λαούς ήταν η 
οδός της ειρήνης και της συνεργασίας. Παρόμοια στάση 
τήρησε η Συνομοσπονδία και λίγα χρόνια αργότερα στη 

401.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ψήφισμα	(6/3/1994).

402.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	10/3/1994.

108.  Απεργιακή διακήρυξη, 1994  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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διάρκεια της κρίσης του Κοσσυφοπεδίου το 1999.403 
Μερικές εβδομάδες μετά τη λήξη του Συνεδρίου,η 

ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε υπόμνημα στον Υπουργό Οικονομι-
κών, όπου επαναλάμβανε περιληπτικά τις θέσεις της 
όσον αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο («θεσμικό πλαί-
σιο βιαίας φοροεισπρακτικής επίθεσης της κυβέρνη-
σης») και υπενθύμισε ότι είχε ρητώς απορρίψει τα αντι-
κειμενικά κριτήρια κατά την διάρκεια του «κοινωνικού 
διαλόγου». Το Προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας, 
αφού διαπίστωσε μετά από σχετική επικοινωνία ότι δε-
κάδες οργανώσεις τάσσονταν υπέρ της επιλογής των 
κινητοποιήσεων, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τις ομο-
σπονδίες να προχωρήσουν σε τοπικές συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λάρισα, Αγρίνιο 
κ.α.) και να συμμετάσχει σε μια κεντρική εκδήλωση που 
θα λάμβανε χώρα στις 18 Απριλίου στο θέατρο «Διάνα» 
στην Αθήνα.404 Καθώς πανελλαδικά οι ΕΒΕ βρίσκονταν 
σε εγρήγορση για κλιμάκωση αγώνων, τα διοικητικά όρ-
γανα της ΓΣΕΒΕΕ σχεδίασαν ένα αγωνιστικό πλαίσιο, το 
οποίο εν πολλοίς επρόκειτο να οριοθετήσει τις συνδικα-
λιστικές διεκδικήσεις των επόμενων ετών. 

Το πλαίσιο περιελάμβανε αιτήματα όπως ο έλεγχος 
της δράσης των πολυεθνικών και των πολυκαταστη-
μάτων, η κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων και 
του συντελεστή φορολόγησης 35% των προσωπικών 
εταιρειών και των συνεταιρισμών, η καθιέρωση πόρου 
για το συνδικαλιστικό κίνημα (10% επί των εισπράξεων 
των Επιμελητηρίων), η θέσπιση ενός θεσμικού πλαισί-
ου ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, υιοθετήθηκε μια στρατηγική 
κοινωνικών συμμαχιών που, σε πρώτη φάση, απευθυνό-
ταν κυρίως προς την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων.405 Η 
πρώτη μεγάλη κινητοποίηση ορίστηκε για τις 25 Μαΐου 
1994. Οι κατά τόπους ομοσπονδίες θα προέβαιναν σε 
κάθε μορφή διαμαρτυρίας την οποία έκριναν αναγκαία. 
Η συμμετοχή κάθε συναδέλφου σε κάθε μέρος της χώ-
ρας, σημείωνε μία σχετική διακήρυξη, «δυναμώνει την 
προσπάθεια του Συνδικαλιστικού Κινήματος, ώστε να 
στηρίξει πιο αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις μας από 
την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται και να διεκδική-
σει την άσκηση μιας άλλης πολιτικής έξω από τις συ-
νηθισμένες, οι οποίες μας οδηγούν στην οικονομική 
καταστροφή».406 Πράγματι, στην κεντρική συγκέντρωση 
στην πλατεία Κάνιγγος καταγγέλθηκε ότι οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις βίωναν ένα συνεχή διωγμό υπό συνθή-
κες κρίσης. Προβλήθηκε το πλαίσιο διεκδικήσεών τους 
και ζητήθηκε η αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής και 
η αναγνώριση του οικονομικού-κοινωνικού ρόλου των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην επαρχία έγιναν πολύ-
μορφες εκδηλώσεις, που ποίκιλλαν από απλές συσκέ-
ψεις και συνελεύσεις μέχρι κλεισίματα καταστημάτων 

403.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(4/2,	13/4,	13/5	

και	8/11/1993)·	Ψήφισμα	(9/3/1994)·	Δελτίο	Τύ-

που	(11/4/1994)·	Δελτίο	Τύπου	(29/3/1999)·	Ψή-

φισμα	ΑΔΕΔΥ,	ΓΣΕΒΕΕ,	ΓΣΕΕ	και	ΕΣΕΕ	(2/4/1999)·	

«Ψήφισμα	για	τον	πόλεμο	στην	Γιουγκοσλαβία	από	

την	Γενική	Συνέλευση	των	Αντιπροσώπων	της	ΓΣΕ-

ΒΕΕ»	(6/6/1999).

404.		ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(4,	6	και	18/4/1994)·	

Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	(10/4/1994).

405.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(7/5/1994)·	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(8/5/1994).

406.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Εγκύκλιος	προς	όλες	τις	Ομο-

σπονδίες	(10/5/1994)·	Διακήρυξη	χ.χ.

Η ΓΣΈΒΈΈ ΔΈΙΧΝΌΝΤΑΣ  
ΤΌ ΚΌΙΝΩΝΙΚΌ ΤΗΣ ΠΡΌΣΩΠΌ 
ΠΑΡΈΝΈΒΗ ΣΤΑ ΔΗΜΌΣΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΤΎΣΣΌΝΤΑΣ 
ΦΙΛΈΙΡΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  
ΚΑΙ ΣΎΜΜΈΤΈΧΌΝΤΑΣ  
ΣΈ ΑΝΤΙΠΌΛΈΜΙΚΈΣ 
ΠΡΩΤΌΒΌΎΛΙΈΣ.
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και πορείες. Αρκετές δράσεις, όπως εκτίμησε η συνδι-
καλιστική ηγεσία, δεν είχαν την απαιτούμενη μαζικότη-
τα, γεγονός που αποδόθηκε στην έλλειψη ενημέρωσης 
και στη σιωπή των εθνικών μέσων ενημέρωσης. Οι κινη-
τοποιήσεις, πάντως, θεωρήθηκαν έναυσμα για την εντα-
τικοποίηση του αγώνα.407

Η ΓΣΕΒΕΕ προέβη σε επεξεργασία των θέσεών της 
απέναντι στα προβλήματα αιχμής. Στη δεκαετία του ’90 
η ίδρυση υπεραγορών και η συγκέντρωση του τζίρου 
των αγορών σε μεγάλες επιχειρήσεις δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις μιας μάχης επιβίωσης για τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις. Στις 19 Μαΐου 1994 
η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε στις κοινο-
βουλευτικές ομάδες των κομμάτων 
πρόταση νόμου για την εξυγίανση 
των όρων ανταγωνισμού διά του κα-
θορισμού ενός πλαισίου λειτουργίας 
της αγοράς μεταξύ μεγάλων και μι-
κρών επιχειρήσεων και, πιο συγκε-
κριμένα, της επιβολής περιορισμών 
στην εγκαθίδρυση ξένων πολυεθνι-
κών εμπορικών καταστημάτων στην 
ελληνική αγορά. Αφετηρία απο-
τελούσε η εκτίμηση ότι η πολιτική 
προσφορών κάτω του κόστους δεν 
ήταν υπέρ των καταναλωτών, αφού 
οδηγούσε στη χρεοκοπία πολλών 
μικρών επιχειρήσεων, με δυσμενή 
αποτελέσματα για την κοινωνική συνοχή και την απα-
σχόληση. Το κοινωνικό κόστος ήταν κατά πολύ υψηλό-
τερο των όποιων πλεονεκτημάτων πρόσφεραν οι χαμη-
λές τιμές στους καταναλωτές. Η τροπολογία απαγόρευε 
στα εμπορικά καταστήματα ποικιλίας ειδών (πολυκα-
ταστήματα-υπεραγορές) να λειτουργούν σε αυτοτελή 
καταστήματα μεικτής επιφανείας μεγαλύτερης των 600 
τ.μ., και σε υποκαταστήματα ή θυγατρικές της ίδιας κα-
τηγορίας να εγκαθίστανται σε απόσταση μικρότερη των 
10 χλμ. μεταξύ τους.408 Τελικά η κυβέρνηση ψήφισε τον 
Ν. 2323/1995, με τον οποίο καθορίστηκαν οι προϋποθέ-
σεις ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου και τέθη-
καν περιορισμοί στη χωροθετική τους εγκατάσταση. Η 
θεσμοθέτηση της εγκατάστασης υπεραγορών με τον Ν. 
2323/1995 πρέπει να θεωρηθεί, μέχρις ενός σημείου, επι-
τυχία του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματι-
ών, βιοτεχνών και εμπόρων. Φυσικά, δεν αναστράφηκε 
η τάση ίδρυσης μεγάλων εμπορικών συγκροτημάτων, 
όπως φάνηκε και από τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια, 
όμως μπήκε μια τάξη στην περιφέρεια και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, απετράπη η ανεξέλεγκτη ίδρυση υπεραγο-
ρών.

Στις αρχές Αυγούστου 1994, σε συνάντηση με τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Γιάννο Παπαντωνίου, η 
αντιπροσωπία της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε τον προβλημα-
τισμό της σχετικά με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που 
προωθούσε η κυβέρνηση. Παρατήρησε ότι η σημει-
ούμενη οξύτατη κρίση, ορατή και διά συγκεκριμένων 
αριθμητικών στοιχείων, ήταν συνέπεια της εφαρμογής 
προγραμμάτων λιτότητας και φορολογικής αφαίμαξης 
σε βάρος των χαμηλών εισοδημάτων. Ως προς το νο-

407.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ψήφισμα	της	25ης	Μάη	1994·	

Εγκύκλιος	προς	τις	Ομοσπονδίες-Μέλη	της	ΓΣΕ-

ΒΕΕ	(31/5/1994)·	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(3/7/1994).

408.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	και	Εγκύκλιος	προς	

τις	Ομοσπονδίες-Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(19/5/1994).

μοσχέδιο, υπογραμμίστηκε ο σαφής αποκλεισμός των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα αναπτυξιακά κίνη-
τρα, αφού καμία επένδυση κάτω των 60 εκατ. δρχ. δεν 
επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί. Απεναντίας, το μεγάλο 
κεφάλαιο ενισχυόταν με το 67% της επένδυσης ανεξαρ-
τήτως ζώνης και καρπωνόταν τα αναπτυξιακά κίνητρα 
ανεξαρτήτως είδους επένδυσης. Προβλέποντας την 
όξυνση της κρίσης και του αθέμιτου ανταγωνισμού, η 
Συνομοσπονδία επανέφερε το αίτημα για την εκπόνηση 
ενός συνολικού εθνικού σχεδίου για την «Προγραμματι-
σμένη Ανάπτυξη» με πυλώνες τη δέσμευση πόρων από 

τα δημόσια κοινοτικά, την κατάρ-
γηση της βαριάς φορολόγησης των 
ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων 
εταιρειών και συνεταιρισμών, όπως 
επίσης τη σαφή οριοθέτηση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων (ζήτημα 
για το οποίο υπήρχαν ήδη διαφωνίες 
με τον ΣΕΒ).409

Ένα θέμα, στο οποίο διεφάνη θε-
τική εξέλιξη κατά την εποχή εκείνη, 
αφορούσε το οικονομικό πρόβλη-
μα του συνδικαλιστικού κινήματος. 
Σταδιακά οι οργανώσεις είχαν κα-
τασταλάξει στο αίτημα καθιέρωσης 
υποχρεωτικής συνδικαλιστικής συν-
δρομής, ίσης με το 0,5% της μηνι-
αίας εισφοράς των ασφαλισμένων 

προς τα ΤΕΒΕ και ΤΑΕ. Η πρώτη αναλυτική παρουσίαση 
της πρότασης είχε γίνει με έγγραφο προς τον Υπουργό 
Εμπορίου, Κωνσταντίνο Σημίτη, τον Νοέμβριο του 1993. 
Η ΓΣΕΒΕΕ βαθμιαία απέσπασε κατ’ αρχάς την κυβερ-
νητική δέσμευση ότι θα θεσμοθετούσε συνδικαλιστικό 
πόρο μέσω των Επιμελητηρίων ίσο με το 3% των ει-
σπράξεών τους.410 Ακριβώς ένα έτος αργότερα η Συνο-
μοσπονδία προώθησε στο Υπουργείο Εμπορίου σχέδιο 
τροπολογίας στις διατάξεις του Ν. 2081/1992 σχετικά με 
την οικονομική ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων των ΕΒΕ. Στο μεταξύ, όμως, το μωσαϊκό των ερ-
γοδοτικών οργανώσεων είχε αλλάξει. Τον Απρίλιο του 
1994 ιδρύθηκε ως μετεξέλιξη της Ένωσης Εμπορικών 
Συλλόγων η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορί-
ου (ΕΣΕΕ), η οποία συμπεριέλαβε 10 ομοσπονδίες και 96 
πρωτοβάθμιους εμπορικούς συλλόγους. Παρότι υπολει-
πόταν συγκριτικά της δύναμης της ΓΣΕΒΕΕ, στην οποία 
εντάσσονταν και πολλοί έμποροι, η ΕΣΕΕ διεκδίκησε την 
αποκλειστική εκπροσώπηση του εμπορικού κόσμου και 
αντιλαμβανόταν τα συμφέροντά της ως ευρισκόμενα 
ανάμεσα στη ΓΣΕΒΕΕ και τον ΣΕΒ.411 Πάντως, σύμφωνα 
με την πρόταση της Γενικής Συνομοσπονδίας, το 10% 
των εσόδων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων από 
τις εισφορές των εγγεγραμμένων μελών θα κατανεμό-

409.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Υπόμνημα	προς	το	Υπουργείο	

Εθνικής	Οικονομίας	(4/8/1994).

410.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Υπόμνημα	ΓΣΕΒΕΕ	προς	τον	

Υπουργό	Εμπορίου,	κ.	Κωνσταντίνο	Σημίτη	

(15/11/1993)·	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(28/11/1993	και	26/2/1994)·	Πρακτικά	

Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	(3/7/1994).

411.		Αρανίτου,	Β.	και	Κ.	Ι.	Λοΐζος, Η συλλογική εκ-

προσώπηση των εμπόρων. Από τον 19ο αιώνα στην 

ΕΣΕΕ,	Αθήνα,	Εθνική	Συνομοσπονδία	Ελληνικού	

Εμπορίου,	2014·	Αρανίτου,	Β.,	Το μικρό εμπόριο 

στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η πολιτική μιας αμφί-

βολης επιβίωσης,	ό.π.,	σ.	182-183,	188-189.

ΣΤΗ ΔΈΚΑΈΤΙΑ ΤΌΎ ’90 Η 
ΙΔΡΎΣΗ ΤΩΝ ΎΠΈΡΑΓΌΡΩΝ, 
Η ΤΑΣΗ ΙΔΡΎΣΗΣ ΜΈΓΑΛΩΝ 
ΈΜΠΌΡΙΚΩΝ ΣΎΓΚΡΌΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΣΎΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΌΡΑΣ 
ΣΈ ΜΈΓΑΛΈΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ 
ΔΗΜΙΌΎΡΓΗΣΈ ΤΙΣ ΠΡΌΫΠΌΘΈΣΈΙΣ 
ΜΙΑΣ ΜΑΧΗΣ ΈΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΙΚΡΌΜΈΣΑΙΈΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ. 
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ταν στις δύο συνομοσπονδίες, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, ανα-
λογικά με τη δύναμή τους. Σύμφωνα με το σχέδιο, από 
τα χρήματα που θα διοχετεύονταν σε αυτή, η Γενική Συ-
νομοσπονδία θα κρατούσε το 50% και τα υπόλοιπα θα 
δίνονταν στις δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες οργα-
νώσεις.412 Το ζήτημα «πάγωσε» επί χρόνια λόγω διαφω-
νιών. Τελικά, χάρη στους Ν. 2741/1999 και Ν. 3419/2005, 
αλλά και σε μια διευκρινιστική υπουργική απόφαση του 
2006, καθιερώθηκε πόρος οικονομικής ενίσχυσης από 
τα Επιμελητήρια προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
των μικρομεσαίων. Όπως τελικά καθορίστηκε, οι δύο 
Συνομοσπονδίες θα λάμβαναν 3% επί των ετήσιων εσό-
δων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, 
πλην των μελών των βιοτεχνικών τμημάτων (κατανεμη-
μένο 60%-40% υπέρ της ΓΣΕΒΕΕ).413

Στις αρχές του φθινοπώρου του 1994, η Συνομοσπον-
δία διαπίστωσε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας 
είχε επιδεινωθεί (17 επιχειρήσεις έκλειναν κάθε μέρα 
σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών),414 και οι 
επανειλημμένες προτάσεις της για εκπόνηση συνολικού 
σχεδίου ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων δεν είχαν γίνει αντικείμενο αξιο-
ποίησης. Στο συνδικαλιστικό κίνημα, σημείωνε μια εγκύ-
κλιος, αντιστοιχούσε να προβάλλει «με μία αγωνιστική 
στάση και διεκδίκηση […] την εναλλακτική του πρόταση 
με την εφαρμογή μιας αναπτυξιακής πολιτικής, σε αντι-
μονοπωλιακή κατεύθυνση, η οποία θα ιεραρχεί και θα 
προτάσσει στόχους παραγωγικής ανασυγκρότησης των 
κλάδων, θα δίνει απάντηση στα διαρθρωτικά προβλή-

412.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(2/11/1994)·	ΓΣΕΒΕΕ	προς	τον	Υφυπουργό	Εμπορί-

ου,	κ.	Μ.	Χρυσοχοΐδη	(18/11/1994).

413.		ΦΕΚ	199/Α΄	της	28/9/1999	και	297/Α΄	της	

6/12/2005·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Υπουρ-

γείο	Ανάπτυξης	(29/9/2006)·	Πρακτικά	Διοικητι-

κού	Συμβουλίου	ΓΣΕΒΕΕ	(30/10/2006)·	Αρανίτου,	

Β.,	Κοινωνικός διάλογος και εργοδοτικές οργα-

νώσεις. Από τη συνεργασία των κοινωνικών εταί-

ρων στην ηγεμονία των «αγορών»,	ό.π.,	σ.	104.

414.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(17/9/1994).

ματα των ΜΜΕ σε μια συνεταιριστική προοπτική και θα 
βάζει τις βάσεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονο-
μίας […]». Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούνταν οι ομο-
σπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία να οργανώσουν 
κλαδικές και περιφερειακές συσκέψεις με στόχο την 
αγωνιστική προβολή των ειδικών και κλαδικών προβλη-
μάτων και να συνεχίσουν τις προσπάθειες ενημέρωσης 
συναδέλφων, ώστε να δημιουργούνταν ένα ρεύμα δημι-
ουργικής συμμετοχής στις εκδηλώσεις άμυνας απέναντι 
στην κυβερνητική πολιτική.415 Καθώς οι κυβερνητικές 
επιλογές (Πρόγραμμα Σύγκλισης, προϋπολογισμός κ.ά.) 
επέμεναν στην ίδια κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Συνομοσπονδίας αποφάνθηκε στις 22 Ιανουαρί-
ου 1995 ότι ο χώρος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και 
εμπόρων βίωνε «την πιο βαθειά κρίση της τελευταίας 
20ετίας». Εξελίξεις όπως η άνευ όρων εγκατάσταση πο-
λυκαταστημάτων και η εφαρμογή των αντικειμενικών 
κριτηρίων δεν απολάμβαναν τη συναίνεση των μικρο-
μεσαίων. Συνεπώς, η Γενική Συνομοσπονδία καλούσε τις 
ομοσπονδίες να οργανώσουν περιφερειακές και κλαδι-
κές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας «έτσι ώστε να αναπτυ-
χθεί το κατάλληλο κλίμα έκφρασης της αγανάκτησης 
και απογοήτευσής τους για την εσκεμμένη αδιαφορία 
της πολιτείας για την επαγγελματική τους επιβίωση». 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συγκροτηθουν σε ορισμέ-
νες πόλεις της επαρχίας συντονιστικές επιτροπές με τη 
συμμετοχή διαφόρων κοινωνικών παραγόντων, οι οποί-
ες λειτούργησαν ως προπομπός αντίστοιχων κινήσεων 
σε εθνικό επίπεδο.416

Στις 10 Φεβρουαρίου 1995, κατόπιν πρωτοβουλίας 
της ΓΣΕΒΕΕ, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
και της ΟΒΣΑ, δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας 49 το-
πικών και 23 κλαδικών ομοσπονδιών, με τις οποίες συ-
ντάχθηκαν οι διοικήσεις 39 Επιμελητηρίων. Ο πυρήνας 

415.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Εγκύκλιος	προς	τις	Ομοσπονδίες- 

Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(28/9/1994)·	Δελτία	Τύπου	 

(3	και	26/10/1994).

416.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(21/1/1995)·	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(22/1/1995)·	Εγκύκλιος	προς	τις	Ομο-

σπονδίες-Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(23/1/1995).

109.  Πανελλαδικό κλείσιμο καταστημάτων, 1995 (Ελεύθερος Τύπος 29 Μαρτίου 1995).
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αυτός απηύθυνε έκκληση προς όλους τους μικρομε-
σαίους και τις οργανώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπορικών συλλόγων, για τον σχηματισμό ενός ευ-
ρέος μετώπου ώστε να αντιμετωπίζονταν τα προβλήμα-
τα, και ιδιαίτερα το Φορολογικό. Την ίδια ημέρα ιδρύ-
θηκε η κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ), η 
οποία ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στις παρεμβάσεις 
του συνδικαλιστικού κινήματος, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι υποκατέστησε τα συνδικαλιστικά όργανα. Απε-
ναντίας, εξελίχθηκε σε μετωπικό πόλο με διακηρυγμένο 
στόχο τη συσπείρωση και τον συντονισμό του αγώνα 
για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
την αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής. Εμπνευστής και 
βασικός χρηματοδότης της ΣΕΑ ήταν η ΓΣΕΒΕΕ. Λίγο 
αργότερα η διοίκηση της Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
συμπαρατάχθηκε στην προσπάθεια αυτή. Ο Δ. Κορφιά-
της ήταν επικεφαλής του προεδρείου της ΣΕΑ, το οποίο 
συμπληρωνόταν από τους Προέδρους της ΕΣΕΕ, του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των Επαγγελ-
ματικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Λάρισας. Στα μέλη 
της πανελλαδικής Συντονιστικής συγκαταλέγονταν 9 
κλαδικές ομοσπονδίες, 6 αμιγή Επιμελητήρια, 6 αμιγείς 
ομοσπονδίες και οι εκπρόσωποι ομοσπονδιών και Επι-
μελητηρίων 11 περιφερειών της χώρας.417

Οι συμμετέχοντες φορείς συμφωνούσαν για τη σο-
βαρότητα της κρίσης των μικρών επιχειρήσεων. «Τα 
προβλήματα της φορολογίας και της μονοπώλησης της 
αγοράς συνιστούν αυτήν την στιγμή την κύρια απειλή», 
σημείωνε η Συντονιστική Επιτροπή. Τα αντικειμενικά 
κριτήρια, πάντοτε μεταξύ των θεμάτων που απασχο-
λούσαν τους συνδικαλιστές αλλά χωρίς μέχρι τότε να 
τους έχει δοθεί η πρέπουσα προβολή, ιεραρχήθηκαν 
πολύ υψηλά ως «κραυγαλέα περίπτωση ταξικής και 
άδικης μεταχείρισης» κατά των μικροαστικών τάξεων, 
η οποία ουσιαστικά απάλλασσε ηθικά τη μεγάλη φο-
ροδιαφυγή. Η ευθύνη για την φοροδιαφυγή ανήκε στο 
κράτος, που αδυνατούσε να ελέγξει την αγορά, δήλωσε 
σε συνέντευξή του ο Κορφιάτης. Εκτός από την αντι-
κειμενοποίηση, η φορολόγηση 35% των προσωπικών 
εταιρειών και συνεταιρισμών θεωρήθηκε εξίσου αυθαί-
ρετο μέτρο που έπληττε τους μικρούς επιτηδευματίες. 
Οι εξαγγελίες της ΣΕΑ περιστρέφονταν επίσης γύρω 
από το όραμα μιας αγοράς με κανόνες λειτουργίας τους 
οποίους θα έθετε η ίδια η κοινωνία, που θα είχε ισχυ-
ρούς μηχανισμούς αυτοπροστασίας και αποτελεσματι-
κούς μηχανισμούς ελέγχου από την Πολιτεία απέναντι 
σε μονοπωλιακές πρακτικές. Η κεντρική Συντονιστική 
Επιτροπή καλούσε όλους τους φορείς των μικρομεσαί-
ων επιχειρηματιών να δραστηριοποιηθούν και να ιδρύ-
σουν τοπικά Συντονιστικά κατά περιφέρεια και νομό, 
να προχωρήσουν στην οργάνωση σειράς πολύμορφων 
κινητοποιήσεων και να συγκεκριμενοποιήσουν τις προ-
τάσεις για το Φορολογικό και την αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία. «Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνισθούμε 
για την επιβίωσή μας, για την οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας και για την κοινωνική συνοχή που απειλείται 
από τις ασκούμενες σε βάρος μας πολιτικές», ανέφερε 
η ιδρυτική διακήρυξη της ΣΕΑ. Ήταν η αφετηρία για μια 

417.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	16/2/1995·	

Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Έκκληση	χ.χ.·	Δελτίο	Τύπου	

(7/2/1995)·	ΓΣΕΒΕΕ	προς	τα	μέλη	της	Συντο-

νιστικής	Επιτροπής	Αγώνα	(20/2/1995)·	Δελτίο	

Τύπου	ΣΕΑ	(28/2/1995)·	Πρακτικά	Προεδρείου	

ΓΣΕΒΕΕ	(1/4/1995)·	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμ-

βουλίου	ΓΣΕΒΕΕ	(16/4/1995).

«νέα αγωνιστική πορεία επιβίωσης».418

Η κεντρική ΣΕΑ, σε συνεργασία με τα τοπικά συντο-
νιστικά, επεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα ποικίλων περι-
φερειακών κινητοποιήσεων από τα μέσα Φεβρουαρίου 
μέχρι και τις αρχές Απριλίου. Πετυχημένες, μαζικές συ-
γκεντρώσεις έγιναν σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από απερ-
γίες και κλεισίματα καταστημάτων, ενώ δεν έλειψαν 
πιο δυναμικές δράσεις, όπως καταλήψεις δημοσίων 
κτηρίων (Φλώρινα, Κέρκυρα). Η κυβέρνηση επέλεξε να 
τηρήσει σκληρή στάση και να αποκλείσει κάθε πιθανό-
τητα διαλόγου, αφού προτίμησε να δημοσιοποιήσει με 
επιλεκτικό τρόπο στοιχεία φορολογικών δηλώσεων και 
να μιλήσει για «επανάσταση των φοροφυγάδων». Από 
την άλλη πλευρά, η ΣΕΑ κάλεσε τις τοπικές οργανώ-
σεις να διευρύνουν τον αγώνα ώστε «να τον μετατρέ-
ψουν σε υπόθεση όλης της κοινωνίας», και προσπά-
θησε να δημιουργήσει μια βάση συνεννόησης με τους 
συνδικαλιστικούς φορείς εργαζομένων και αγροτών.419 
Κορύφωση των κινητοποιήσεων ήταν το 24ωρο προει-
δοποιητικό πανελλαδικό κλείσιμο όλων των επιχειρήσε-
ων στις 29 Μαρτίου. Την ίδια μέρα προγραμματίστηκαν 
συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. 
Η κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα έγινε στο θέατρο 
«Ακροπόλ». Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΣΕΑ, Δ. 
Κορφιάτης, χρησιμοποίησε οξεία γλώσσα ενάντια στη 
«φορολογική δικτατορία» και διευκρίνισε ότι τα αντικει-
μενικά κριτήρια δεν ήταν η αιτία των κινητοποιήσεων 
αλλά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είχαν προηγη-
θεί μια σειρά ενεργειών και μέτρων που έκαναν αφόρη-
τη την κατάσταση για τη μικρή ελληνική επιχείρηση. «Ο 
αγώνας μας είναι αγώνας για την συνολική αλλαγή της 
πολιτικής που ασκείται για τις ΜΜΕ», είπε. «Σε αυτόν 
τον αγώνα ή θα νικήσουμε ή θα χαθούμε ως οικονομι-
κές μονάδες». Το ψήφισμα που εγκρίθηκε στη συγκέ-
ντρωση στο «Ακροπόλ» ανέφερε ως κύρια διεκδίκηση: 
«Την ανατροπή του αντιαναπτυξιακού θεσμικού πλαισί-
ου δράσης των ΜΜΕ και την εφαρμογή εθνικού σχεδίου 
προγραμματισμένης ανάπτυξης για την έξοδο από την 
κρίση». Ζητούσε την άμεση κατάργηση των αντικειμε-
νικών κριτηρίων, τον υπολογισμό του φόρου με βάση 
τα δεδομένα που προέκυπταν από τα λογιστικά βιβλία, 
την κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου κε-
φαλαίου και τον περιορισμό της ασύδοτης εγκατάστα-
σης και δράσης των πολυεθνικών εταιρειών. Μετά τη 
συγκέντρωση έγινε πορεία προς το Υπουργείο Οικονο-
μικών και δίωρος αποκλεισμός του.420 Οι κινητοποιήσεις 
χαρακτηρίστηκαν από υψηλή συμμετοχή και σθεναρό 
αγωνιστικό φρόνημα. Ο δυναμισμός τους προκάλεσε 
εντύπωση σε όλο το πανελλήνιο. Ομόφωνη εντύπωση 
των συνδικαλιστών ιθυνόντων ήταν ότι η επιτυχία της 

418.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Εισήγηση	Προεδρείου.	Θέσεις	της	

ΣΕΑ-ΜΜΕ,	χ.χ.·	Διακήρυξη	της	ΣΕΑ-ΜΜΕ,	χ.χ.·	

ΓΣΕΒΕΕ	προς	τα	μέλη	της	ΣΕΑ	(20/2/1995)·	Δελ-

τίο	Τύπου	ΣΕΑ	(24/2/1995)·	Έθνος	29/3/1995.

419.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρόγραμμα	Περιφερειακών	Κινητο-

ποιήσεων	χ.χ.·	Δελτία	Τύπου	ΣΕΑ	(3,	14,	16	και	

20/3/1995)·	ΣΕΑ	προς	ΓΣΕΕ,	ΠΑΣΕΓΕΣ	και	ΓΕΣΑΣΕ	

(29/3/1995).

420.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΣΕΑ	προς	όλα	τις	Οργανώσεις	

Επαγγελματιών	Βιοτεχνών	Εμπόρων	και	όλα	τα	

Τοπικά	και	Αμιγή	Επιμελητήρια	(17/3/1995)·	

Δελτία	Τύπου	ΣΕΑ	(27	και	29/3/1995)·	Ψήφισμα	

ΣΕΑ-ΜΜΕ	(29/3/1995)·	Ομιλία	Δ.	Κορφιάτη	στη	

συγκέντρωση	της	29/3/1995.
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110.  Πανελλαδική απεργία (Τα Νέα 10 Μαΐου 1995).
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απεργίας και η μαζικότητα των συγκεντρώσεων ήταν οι 
μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαπενταετίας. Σχεδόν σε 
όλη την επικράτεια η επιτυχία του κλεισίματος υπερέβη 
το 90%, και, σε αρκετές περιπτώσεις, άγγιξε την από-
λυτη επιτυχία. Σε κάποιες επαρχιακές πόλεις οι απεργοί 
κατάφεραν να κλείσουν από τα μεγάλα πολυκαταστή-
ματα και σούπερ μάρκετ μέχρι τα περίπτερα. Όπως είπε 
ο ένας Αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Π. Τάτσης, 
σε συνεδρίαση του Προεδρείου, «το πάντρεμα του συν-
δικαλιστικού κινήματος με την οργή που υπάρχει στους 
επαγγελματοβιοτέχνες, απέδωσε».421

Στις αρχές Απριλίου, η κεντρική ΣΕΑ επεξεργάστηκε 
μία δέσμη έξι άμεσων αιτημάτων για διάλογο με την κυ-
βέρνηση: α) κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων 
και της φορολόγησης με 35%, διάλογος από μηδενική 
βάση για τη φορολογική πολιτική, β) περιορισμός της 
δράσης των πολυεθνικών με μέτρα 
διοικητικού και οικονομικού χαρα-
κτήρα, γ) αναστολή εφαρμογής των 
διατάξεων πλήρους απελευθέρωσης 
της επαγγελματικής στέγης, δ) θέ-
σπιση νέου χρηματοδοτικού πλαι-
σίου στήριξης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ε) εξασφάλιση της αρ-
γίας της Κυριακής, στ) θεσμοθέτηση 
του συνδικαλιστικού πόρου.

Το προεδρείο της κεντρικής ΣΕΑ 
προώθησε τα αιτήματα στον Υπουρ-
γό Εθνικής Οικονομίας, ενώ συνα-
ντήθηκε και με το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης. Παράλληλα, 
είχε σχετικές επαφές με αρχηγούς της αντιπολίτευσης.422 
Οι επαφές οδήγησαν σε αδιέξοδο. Η κυβέρνηση απέρρι-
ψε όλα τα βασικά αιτήματα. Αρκέστηκε στην παραδοχή 
ότι τα αντικειμενικά κριτήρια προκαλούν μερικές αδικί-
ες και υιοθέτησε ορισμένα επιμέρους μέτρα (αντικειμε-
νικοποίηση ΦΠΑ, θέσπιση διευκολύνσεων για συνένω-
ση ΜΜΕ, επιδότηση δανείων τραπεζικού επιτοκίου για 
μερικές χιλιάδες επιχειρήσεις) που δεν αλλοίωναν την 
ακολουθούμενη πολιτική. Όπως παραδέχθηκε ανακοί-
νωση της ΣΕΑ, δεν βρέθηκαν σημεία προσέγγισης με 
την κυβέρνηση. Η κεντρική Συντονιστική, με τη στήριξη 
της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, εξήγγειλε νέο πανελλαδικό, 
48ωρο αυτή τη φορά, κλείσιμο μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων για τις 10-11 Μαΐου 1995. Συγχρόνως φρόντισε 
για τη διεύρυνση του απεργιακού μετώπου με τη συμ-
μετοχή περισσότερων κλαδικών οργανώσεων και έκανε 
εκστρατεία ενημέρωσης προς το καταναλωτικό κοινό. 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η ΓΣΕΒΕΕ στη δημο-
σιότητα, στην Ελλάδα υπήρχαν 600.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν το 35% του ενερ-
γού πληθυσμού της χώρας και το 60% των εργαζομέ-
νων στο χώρο της μεταποίησης. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 
40.000 μικροί επιχειρηματίες έβαζαν κάθε χρόνο «λου-
κέτο» στα καταστήματά τους. «Καμμία υποχώρηση, κα-
νένας συμβιβασμός, καμμία υποστολή του αγώνα μέχρι 
τη δικαίωση των αιτημάτων μας» ήταν το σύνθημα της 

421.		Τα Νέα	30/3/1995·	Ελεύθερος Τύπος  

30/3/1995·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	ΣΕΑ	

(29/3/1995)·	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(1/4/1995)·	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(16/4/1995).

422.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	ΣΕΑ	(3,	7	και	

18/4/1995).

κινητοποίησης.423 Παρότι τα στοιχεία που δημοσιοποίη-
σε η ΣΕΑ για τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία ήταν 
μάλλον ενθαρρυντικά (65% στην Αθήνα, άνω του 80% 
στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας), η απεργία διήρκε-
σε μόνο μία ημέρα. Εκτιμώντας τις διαφωνίες μερικών 
ομοσπονδιών και εμπορικών συλλόγων για το χρονικό 
εύρος των κινητοποιήσεων, τη ζημιά που συνεπαγόταν 
για τους καταστηματάρχες το διήμερο κλείσιμο, αλλά 
και την απογοητευτική εικόνα στα εμπορικά κέντρα 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου τα περισσότερα κατα-
στήματα έμειναν ανοικτά, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ προχώρη-
σαν σε μια κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση 
και ανέστειλαν τη δεύτερη ημέρα της απεργίας. Πάντως, 
η κύρια συγκέντρωση στο θέατρο «Διάνα» χαρακτηρί-
στηκε από παλμό και έφερε στο προσκήνιο όλα τα αιτή-
ματα των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων. Κατόπιν 

ακολούθησε πορεία και καθιστική 
διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας. Αντιπροσωπεία 
συνδικαλιστών συναντήθηκε με τον 
Υπουργό και κατέθεσε ψήφισμα.424

Από τα τέλη της δεκαετίας του 
’80 είχε προαχθεί παγκοσμίως η 
ατζέντα της διά βίου εκπαίδευσης 
–και ιδιαιτέρως της συνεχιζομένης 
επαγγελματικής κατάρτισης– ως 
απάντηση σε οικονομικοτεχνολογι-
κές και κοινωνικοπολιτισμικές ανά-
γκες, θέτοντας ως κύριο στόχο την 
αναβάθμιση των προσόντων του 
ανθρώπινου δυναμικού στο πλαί-

σιο του ανταγωνισμού που αναπτυσσόταν στο επίπε-
δο της παγκόσμιας οικονομίας. Βαθμιαία ενεπλάκησαν 
με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και φορείς που 
δεν είχαν αποκλειστικά μορφωτικό χαρακτήρα, όπως οι 
συνδικαλιστικές ενώσεις.425 Από πολύ νωρίς η Συνομο-
σπονδία είχε συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του αν-
θρώπινου δυναμικού, αφού είχε διαπιστωθεί έγκαιρα ότι 
η επαγγελματική κατάρτιση είχε άμεσες συνέπειες στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων, η δε ανάπτυξη 
της παραγωγής ήταν συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού. Η 
θεσμοθέτηση της συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε διάφορους 
δημόσιους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης-κα-
τάρτισης (Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης και Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, ΟΑΕΔ, 
ΟΕΕΚ κ.ά.) έδωσε και την απαραίτητη νομιμοποίηση 
στην εμπλοκή της στα θέματα αυτά. Έπειτα από συζη-
τήσεις και επαφές με αρμόδιους φορείς, στις 21 Ιουνίου 
1995 ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ΓΣΕΒΕΕ με πρωτοβουλία της Συ-
νομοσπονδίας, των ΟΕΒΕ Ηρακλείου και Αχαΐας και της 

423.		Τα Νέα	9/5/1995·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	

ΣΕΑ	(5/4,	18/4,	20/4	και	9/5/1995)·	ΣΕΑ	προς	

τις	Ομοσπονδίες-Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(2/5/1995)·	

Δελτίο	Τύπου	ΕΣΕΕ	(8/4/1995).

424.		Ελευθεροτυπία	11/5/1995·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ψή-

φισμα	(10/5/1995)·	Δελτίο	Τύπου	ΣΕΑ-ΜΜΕ	

(10/5/1995)·	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(18/6/1995)·	Δελτίο	Τύπου	ΣΕΑ	Αθήνας	

(28/6/1995).

425.		Κόκκος,	Α.	(επιμ.),	Διεθνής συνδιάσκεψη για 

την εκπαίδευση ενηλίκων,	Β.	Αυγουστίνου	

(μτφρ.),	Αθήνα,	Μεταίχμιο,	2002,	σ.	28-49.

ΚΎΡΙΑ ΔΙΈΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 
ΈΒΈ Η ΑΝΑΤΡΌΠΗ ΤΌΎ 
ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΎΞΙΑΚΌΎ ΘΈΣΜΙΚΌΎ 
ΠΛΑΙΣΙΌΎ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΈ 
ΚΑΙ Η ΈΦΑΡΜΌΓΗ ΈΘΝΙΚΌΎ 
ΣΧΈΔΙΌΎ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗΣ 
ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΌΔΌ  
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.
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ΟΒΣ Θεσσαλονίκης. Κύριος σκοπός της λειτουργίας του 
ΚΕΚ ήταν η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των 
εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων για διά βίου μάθηση, επιμόρφωση 
και επαγγελματική κατάρτιση. Σύμφωνα με το κατα-
στατικό του, το Κέντρο είναι αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα εθνικής εμβέλειας, 
πιστοποιημένη από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δο-
μών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και αφιερωμένη στην 
εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών, όπως η προσφορά 
ευέλικτης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρ-
τισης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και 
των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών, 
βιοτεχνών και εμπόρων, η οργάνωση, υλοποίηση, συμ-
μετοχή ή αυτοτελής διαχείριση των πόρων προγραμμά-
των Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ή άλλων εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων συνα-
φών προς τα αντικείμενα κατάρτισης, η προώθηση της 
ιδέας και πρακτικής της διά βίου μάθησης στη μικρο-
μεσαία επιχείρηση, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση 
μελετών κ.ά. Το ΚΕΚ διοικείται από Γενική Συνέλευση 
51 μελών και εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.426 Χρη-
ματοδοτείται από τον «Λογαριασμό για την Απασχόληση 
και την Επαγγελματική Κατάρτιση», ο οποίος συστάθη-
κε έπειτα από πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων 
και θεσμοθετήθηκε με το Άρθρο 14 του Ν. 2224/1994. 
Η επιχορήγηση αυτή διατίθεται για την υλοποίηση εκ-
παιδευτικών υποδομών και δράσεων, καθώς και για την 
πραγματοποίηση συναφών επιστημονικών και λοιπών 
δραστηριοτήτων προώθησης και υποστήριξης των έρ-
γων κατάρτισης. Άλλα έσοδα του Κέντρου Κατάρτισης 
της ΓΣΕΒΕΕ προέρχονται κυρίως από επιδοτήσεις για 
υλοποίηση συγκεκριμένων έργων κατάρτισης από Εθνι-
κούς και Κοινοτικούς πόρους.427 Πρώτος Πρόεδρος του 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ήταν ο Γεώργιος Κανελλόπουλος (1995-
2001) και διευθυντικά στελέχη οι Παρασκευάς Λιντζέ-
ρης (Διευθυντής Κατάρτισης) και Κωνσταντίνος Μπαρ-
μπερόπουλος (Διευθυντής). 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμε-
νους, εργοδότες, ανέργους και εργαζομένους, μικρών 
επιχειρήσεων παρέχοντας επαγγελματική κατάρτιση για 
ένα μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων σε συνεργασία με τους 
συνδικαλιστικούς φορείς. Στο επίκεντρο της εκπαιδευ-
τικής του δραστηριότητας βρίσκονται επαγγελματικοί 
κλάδοι που είναι μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ προτεραιότητα 
δίνεται σε κλάδους και ειδικότητες που χρειάζονται την 
κατάρτιση για την κατοχύρωση ή την αναβάθμιση της 
επαγγελματικής τους ιδιότητας. Κατά την πρώτη περί-
οδο  της λειτουργίας του από το 1996 μέχρι το 2000 το 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποίησε 366 σεμινάρια τα οποία 
παρακολούθησαν 7.411 άτομα. Εκτός της κεντρικής δο-
μής, που συστεγάζεται με τη ΓΣΕΒΕΕ, το ΚΕΚ διαθέτει 
παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, 
το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα, με μεγάλο αριθμό αιθου-
σών διδασκαλίας, εργαστηρίων πληροφορικής-πολυμέ-
σων και εξειδικευμένων εργαστηρίων.428

 

426.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλί-

ου	ΓΣΕΒΕΕ	(16/4/1995)·	Καταστατικό	ΚΕΚ	ΓΣΕΒΕΕ	

(30/6/1995)·	Λυμπεράκη,	Α.,	«ΚΕΚ	και	Άτυπη	

Κατάρτιση»	(29/8/1995)·	ΓΣΕΒΕΕ	προς	την	ΔΟΥ	Α΄	

Αθηνών	(31/10/1995)·	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕ-

ΒΕΕ	(2/3/1996).

427.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΚΕΚ	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Περιφερειακό	

Ελεγκτικό	Κέντρο	Αθηνών	(4/5/2006).

428.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ενημερωτικό	φυλλάδιο	ΚΕΚ	ΓΣΕΒΕΕ	

(2006).

111.  Σεμινάριο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για μηχανικούς αυτοκινήτων, 
2002 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΚΎΡΙΌΣ ΣΚΌΠΌΣ ΤΗΣ ΛΈΙΤΌΎΡΓΙΑΣ ΤΌΎ  
ΚΈΚ ΓΣΈΒΈΈ ΗΤΑΝ Η ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΗ  
ΤΩΝ ΑΎΞΗΜΈΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΈΡΓΌΔΌΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΑΖΌΜΈΝΩΝ ΤΩΝ 
ΈΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΌΜΈΣΑΙΩΝ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ 
ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΌΎ ΜΑΘΗΣΗ, ΈΠΙΜΌΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
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Το έργο του έχει αντίκτυπο σε όλο το φάσμα δράσης 
της ΓΣΕΒΕΕ, καθιστώντας στην πράξη το Κέντρο Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης ένα σημαντικό και αναπόσπα-
στο κομμάτι της ιστορικής πορείας της Συνομοσπονδί-
ας. Η ΓΣΕΒΕΕ επεξέτεινε τη δράση της σε καινούργια 
πεδία, εισάγοντας την πρακτική παροχής χρήσιμων και 
απαραίτητων υπηρεσιών προς τα μέλη της και τις ίδιες 
τις μικρές επιχειρήσεις. Η παρέμβαση του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 
όπως και άλλων μη κερδοσκοπικών κέντρων εκπαίδευ-
σης κοινωνικών φορέων, διαδραμάτισε εξορθολογιστι-
κό ρόλο στην αναπτυσσόμενη αγορά υπηρεσιών κατάρ-
τισης. Παράλληλα λειτούργησε ως ένα σοβαρό εργαλείο 
στήριξης της συνδικαλιστικής πολιτικής και διατύπωσης 
τεκμηριωμένων θέσεων για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζε η τελευταία, ρόλος που μετά το 2007 ανατέθηκε 
στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Μετά την ολοκλήρωση δύο κύκλων κινητοποιήσεων, 
οι φορείς του συνδικαλιστικού κινήματος αποτιμούσαν 
θετικά τις μέχρι τότε ενέργειες και, για τη μη ύπαρξη 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, επέρριπταν τις ευθύ-
νες στον δογματισμό της κυβέρνησης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ που συ-
νήλθαν το καλοκαίρι του 1995 συμφώνησαν ως προς τη 
βαρύτητα της ύφεσης. Στοιχεία του Υπουργείου Οικο-
νομικών εκείνης της περιόδου έκαναν λόγο για κλείσι-
μο 270.000 επιχειρήσεων από το 1990, και ακάλυπτες 
επιταγές και διαμαρτυρημένα γραμμάτια ύψους 1 τρισ. 
δραχμών. Η ΓΣΕΒΕΕ παρέμεινε προσανατολισμένη στον 
στρατηγικό στόχο του σχεδιασμού μιας προγραμματι-
σμένης αναπτυξιακής πολιτικής των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, και στην 
πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
περνούσε μέσα από μέτρα ενίσχυσης του ρόλου των 
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων. Αν και ασκήθηκε 
κριτική στο πρόγραμμα σύγκλισης και τους όρους προ-
σέγγισης των στόχων της Νομισματικής Ένωσης, το ψή-
φισμα της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε συγκεκριμένα 
βήματα ώστε να αξιοποιούνταν τα θετικά στοιχεία της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ. Για παράδειγμα, προτεινόταν 
η δημιουργία μόνιμης γραμματείας μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, εξουσιοδοτημένης με τον συντονισμό όλων 
των σχετικών νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών, η 
μεταρρύθμιση φορολογικού συστήματος με αναπτυξια-
κό προσανατολισμό και προοπτική τουλάχιστον τετραε-
τίας, η ενθάρρυνση των μικρών επιχειρηματιών ώστε να 
αποκτούσαν προσβάσεις στο τραπεζικό σύστημα, η ενί-
σχυση με κίνητρα των συνεταιρισμών και των εταιρειών 
συνένωσης, η δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων κ.ά. Οι 
κινητοποιήσεις έπρεπε να συνεχιστούν με γνώμονα τη 
μαζικοποίηση του κινήματος και την οικοδόμηση κοινω-
νικών συμμαχιών απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές. Η 
αποτελεσματικότητα των αγώνων, ανέφερε η κύρια ει-
σήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, έπρεπε να γίνει υπό-
θεση της πλειοψηφίας των ΕΒΕ. Στο συμπέρασμα ότι ο 
ενωτικός αγώνας ήταν μονόδρομος είχε καταλήξει και η 
Συντονιστική Επιτροπή.429

Οι διεκδικήσεις της ΓΣΕΒΕΕ και της ΣΕΑ το δεύτε-
ρο εξάμηνο του 1995 πλαισιώθηκαν από πρόσθετα αι-
τήματα, με κυριότερα εκείνα της στέγης και του ωρα-
ρίου. Η Συνομοσπονδία ζητούσε αφενός την αναστολή 
της διάταξης του νόμου για την επαγγελματική στέγη 

429.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβου-

λίου	ΓΣΕΒΕΕ	(18/6/1995)·	Δελτίο	Τύπου	ΣΕΑ	

(28/6/1995)·	Πρακτικά	Γενικής	Συνέλευσης	

ΓΣΕΒΕΕ	(8-9/7/1995)·	Ψήφισμα	(10/7/1995).

που έδινε δικαίωμα πλήρους αυθαιρεσίας στην ιδιοκτη-
σία για τα μισθώματα τριακονταετίας που έληγαν στις 
31 Αυγούστου, αφετέρου υπεραμυνόταν της αργίας της 
Κυριακής. Την ίδια στιγμή, αγωνίστηκε για την κατάρ-
γηση της δημοτικής φορολογίας, που επιβάρυνε τα επι-
σιτιστικά επαγγέλματα, την αποτροπή της ενοποίησης 
των ασφαλιστικών ταμείων, τη χρηματοδότηση της βι-
οτεχνίας με ρυθμίσεις ισοδύναμου χαρακτήρα με την 
ΑΝΕ 197/1978 κ.ά.430 Αναφορικά με το ζήτημα των φο-
ρολογικών επιβαρύνσεων, η ΣΕΑ και η ΓΣΕΒΕΕ χάραξαν 
μια γραμμή άμυνας μέσα από την εξάντληση όλων των 
δυνατοτήτων που παρείχε ο νόμος. Ανέθεσαν σε ομά-
δα νομικών την εξέταση της πιθανότητας προσφυγής 
για αντισυνταγματικότητα της φορολόγησης του 35%, 
ενθάρρυναν δε τους ενδιαφερομένους να προσφύγουν 
στα διοικητικά πρωτοδικεία για τα αντικειμενικά κριτή-
ρια.431 Στα μέσα Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν στοιχεία για 
τη φορολογία εισοδήματος που επιβεβαίωσαν τις θέ-
σεις της Συνομοσπονδίας: οι φόροι είχαν αυξηθεί κατά 
53,8%, ποσοστό διπλάσιο του μέσου όρου αύξησης της 
φορολόγησης και υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού σε 
μια συγκυρία πτώσης του τζίρου για πέμπτη συνεχόμε-
νη χρονιά. Η ΓΣΕΒΕΕ κάλεσε τους συνδικαλιστικούς φο-
ρείς να καταρτίσουν τοπικά προγράμματα δράσης και 
συσπείρωσης των κοινωνικών δυνάμεων κάθε περιοχής. 
Συγχρόνως, επανακατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Οι-
κονομίας ένα εμπεριστατωμένο υπόμνημα όπου αναφέ-
ρονταν τα κύρια προβλήματα του χώρου και ζητούσε 
την κατάστρωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού για την αντιμετώπιση 
της κρίσης. Αντί άλλης απάντησης, η κυβέρνηση επέλε-
ξε να ψηφίσει νέες αυστηρότατες ποινές κατά της φο-
ροδιαφυγής.432 

Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 35 
φορέων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων 
με θέμα τη διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση και 
την περαιτέρω δράση. Από την επόμενη μέρα ξεκίνη-
σε ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων που αγκάλιασε 
ολόκληρη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. 
Έχοντας διαπιστώσει έλλειμμα κάλυψης από τα μέσα 
ενημέρωσης, οι συνδικαλιστικές ενώσεις επιχείρησαν 
να αξιοποιήσουν κάθε μορφή αγώνα και διαμαρτυρίας 
(παραστάσεις, συγκεντρώσεις, πορείες, απεργίες) ώστε 
τα προβλήματα των μικρομεσαίων να έμπαιναν στο επί-
κεντρο της δημόσιας ζωής. Με έγγραφό της, μάλιστα, 
η ΓΣΕΒΕΕ κάλεσε τον Πρωθυπουργό, Ανδρέα Παπαν-
δρέου, να δεχθεί εκπροσώπους της για να του εξέθε-
ταν τα προβλήματά τους. Σε αντίθεση με προηγούμενες 
κινητοποιήσεις, αυτή τη φορά σημειώθηκε διάσταση 
απόψεων με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου. Πήγαζε από 
διχογνωμίες σχετικά με το θέμα της κατανομής του συν-
δικαλιστικού πόρου και της εκπροσώπησης του εμπορι-
κού κόσμου. Με τις εργατοϋπαλληλικές ενώσεις υπήρξε 
συνεννόηση και, σε κάποιες εκδηλώσεις, (Λάρισα, Πει-

430.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(24/8,	13/9,	

21/9,	6/11,	27/11	και	6/12/1995)·	ΓΣΕΒΕΕ	

προς	τον	Πρόεδρο	του	ΣΕΣΜΕ,	κ.	Κ.	Βερόπουλο	

(21/11/1995)·	ΓΣΕΒΕΕ	προς	ΚΕΔΚΕ	(20/11/1995).

431.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	ΣΕΑ	(20/4/1995)·	

ΓΣΕΒΕΕ	προς	τις	Τοπικές	και	Κλαδικές	Ομοσπον-

δίες-Μέλη	και	μη	Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(20/7/1995).

432.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(12/10	και	

1/11/1995)·	Εγκύκλιος	ΓΣΕΒΕΕ	προς	τις	Τοπικές	

και	Κλαδικές	Ομοσπονδίες	(16/10/1995).
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ραιάς) συνεργασία.433 Κορύφωση των κινητοποιήσεων 
ήταν η πανελλαδική συγκέντρωση στις 4 Δεκεμβρίου 
στην Πλατεία Κάνιγγος. Ήταν η ημέρα κατά την οποία 
ξεκινούσε η συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. 
Θέμα της συγκέντρωσης ήταν η «αλλαγή της ακολου-
θούμενης κυβερνητικής πολιτικής διωγμού των ΜΜΕ 
και η ανατροπή των σκληρών φορομπηχτικών μέτρων 
που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 1996». 
Παρά την κακοκαιρία, προσήλθε πλήθος κόσμου και 
εκπρόσωποι οργανώσεων από διάφορα σημεία της χώ-
ρας. Στην ομιλία του, ο Δ. Κορφιάτης αναφέρθηκε στην 
ύπαρξη κοινωνίας των 2/3 και στον αργό θάνατο των 
ελληνικών επιχειρήσεων, φροντίζοντας να παραθέσει 
συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία για το χαρακτήρα της 
κρίσης. «Δηλώνουμε ότι δεν θ’ αφήσουμε ποτέ η Ελλά-
δα να γίνει ένα νεκροταφείο ΜΜΕ στο οποίο θα χτίσουν 

433.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλί-

ου	ΓΣΕΒΕΕ	(15/10/1995)·	Δελτία	Τύπου	(12,	15,	

19,	20,	21	και	24/11/1995)·	Πρακτικά	Προεδρεί-

ου	ΓΣΕΒΕΕ	(11/11/1995)·	Εγκύκλιος	προς	όλες	

τις	Ομοσπονδίες	των	ΕΒΕ	(15/11/1995)·	Έκθε-

ση	της	Οργανωτικής	Επιτροπής	Κινητοποιήσεων	

(14/12/1995).

την κυριαρχία τους οι πολυεθνικές», διακήρυξε.434 Στις 
επόμενες εβδομάδες, η ΓΣΕΒΕΕ εγκαινίασε νέο κύκλο 
διαπραγματεύσεων με τα πολιτικά κόμματα, κατέθεσε 
στο ΠΑΣΟΚ ένα ενδελεχές υπόμνημα για το πρόβλημα 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, παρουσίασε ένα 
πλαίσιο θέσεων για τον προϋπολογισμό, και συναντήθη-
κε με την ηγεσία της ΕΣΕΕ, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο 
επαφών στην προσπάθειά να βρισκόταν λύση για τις δι-
μερείς διαφορές.435

Το 1995 ήταν το έτος των πιο πυκνών και μαζικών κι-
νητοποιήσεων από τη Μεταπολίτευση. Ο ρόλος της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής Αγώνα στην προπαρασκευή των 
ενεργειών και στην προβολή των θέσεων των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών και εμπόρων ήταν κομβικός. Σε έγγραφα 
αποτίμησης της χρονιάς καταγράφονται ως επιτεύγμα-

434.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Συνέντευξη	Τύπου	του	Προέδρου	

της	ΓΣΕΒΕΕ,	κ.	Διονύση	Κορφιάτη	στις	30/11/95·	

Δελτίο	Τύπου	(1/12/1995)·	Ομιλία	(4/12/1995).

435.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου.	Θέσεις	της	ΓΣΕΒΕΕ	

για	τον	Προϋπολογισμό	1996	(7/12/1995)·	Δελ-

τίο	Τύπου	ΕΣΕΕ	και	ΓΣΕΒΕΕ	(13/12/1995)·	Δελτίο	

Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ	(13/12/1995)·	Έκθεση	της	Οργανω-

τικής	Επιτροπής	Κινητοποιήσεων	(14/12/1995).

112.  Αφίσα ΓΣΕΒΕΕ, 1996  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



173
Γ΄ Μ

Έ
Ρ

Ο
Σ

: Η
 Σ

Ύ
Γ

Χ
Ρ

Ο
Ν

Η
 Έ

Π
Ο

Χ
Η

113.  Αφίσα ΓΣΕΒΕΕ, 1996 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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τα ότι οι κινητοποιήσεις 
«επανέφεραν τους ΕΒΕ 
στο κέντρο της πολι-
τικής ζωής» και «σφυ-
ρηλατήθηκε η ενότητα 
στη βάση και έδειξε 
ότι πλέον αυτή είναι 
μονόδρομος». Οι εκ-
δηλώσεις είχαν σε γε-
νικές γραμμές μεγαλύ-
τερη απήχηση από τον 
όγκο τους, γεγονός που 
αντανακλούσε αφενός 
το αυξημένο κύρος του 
συνδικαλιστικού κινή-
ματος, αφετέρου μια 
θετική μεταστροφή της 
κοινής γνώμης και των 
μέσων ενημέρωσης 
απέναντι στα αιτήματά του. Επιπλέον, τα πολιτικά κόμ-
ματα αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να επαναπρο-
σεγγίσουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Συνολικά, 
παρά τις αντιξοότητες και αδυναμίες, οι κινητοποιήσεις 
ωφέλησαν το κίνημα, αφού κατόρθωσαν να επιτύχουν 
τον «στόχο της αναβάθμισης του συνδικαλιστικού κινή-
ματος στις συνειδήσεις των συναδέλφων και της κοινής 
γνώμης».436

Οι παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ στους επόμενους μή-
νες περιστράφηκαν γύρω από την παραγωγή συνεκτι-
κών θέσεων και τεκμηριωμένων υπομνημάτων προς 
τους αρμόδιους φορείς για μια σειρά ζητημάτων αιχμής, 
όπως το Φορολογικό (με έμφαση στην κατάργηση των 
νομότυπων φοροαπαλλαγών των μεγάλων επιχειρήσε-
ων καθόσον αυτές δεν συνδέονταν με αποδεδειγμένες 
επενδύσεις), το συνταξιοδοτικό, το ωράριο, τις πολιτικές 
απασχόλησης και την επαγγελματική στέγη.437 

Εκτός από τη συνήθη έκκληση για συμπερίληψη 
επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στους συνδυ-
ασμούς, εν όψει των βουλευτικών εκλογών του 1996 η 
Συνομοσπονδία έθεσε υπόψη των κομμάτων δέκα βα-
σικά προβλήματα. Κατά σειρά: α) αναγνώριση της ανά-
γκης διατύπωσης εθνικού προγράμματος ανάπτυξης 
και εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
β) αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, κατάρ-
γηση αντικειμενικών κριτηρίων, φορολόγησης 35% και 
δημοτικού τέλους 5%, χτύπημα φοροδιαφυγής μεγάλου 
κεφαλαίου, γ) άμεση αναστολή των επιπτώσεων λήξης 
παλιών μισθώσεων για την επαγγελματική στέγη μέχρι 
το 2000 και διάλογος από μηδενική βάση, δ) δραστικός 
περιορισμός εγκατάστασης λειτουργίας των πολυκατα-
στημάτων, πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού και δι-
εύρυνση του αντιμονοπωλιακού ελέγχου, ε) διατύπωση 

436.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Έκθεση	της	Οργανωτικής	Επι-

τροπής	Κινητοποιήσεων	(14/12/1995)·	Πρακτι-

κά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	(18/12/1995)·	Εγκύκλιος	

προς	όλες	τις	Ομοσπονδίες-Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	

(19/12/1995).

437.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕΕ	προς	την	ΟΚΕ	Ελλάδος.	

Θέσεις	της	ΓΣΕΒΕΕ	για	τις	Φορολογικές	Απαλλα-

γές	(30/1/1996)·	Δελτία	Τύπου	(29/2,	23/5	και	

5/7/1996)·	Υπόμνημα	ΓΣΕΒΕΕ	προς	το	Υπουργείο	

Οικονομικών	(20/3/1996)·	Υπόμνημα	ΓΣΕΒΕΕ	προς	

το	Υπουργείο	Εργασίας	και	Κοινωνικών	Ασφαλίσε-

ων	(21/3/1996)·	Υπόμνημα	προς	τον	Πρωθυπουργό	

της	Χώρας,	κ.	Κ.	Σημίτη	(10/6/1996).

νέου χρηματοδοτικού 
πλαισίου στήριξης των 
μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων με εγγύηση του 
Δημοσίου και επιδότη-
ση επιτοκίου, υπαγωγή 
των επενδύσεων ύψους 
10-60 εκατ. δρχ. στα 
αναπτυξιακά κίνητρα 
με ειδικές διαδικασίες 
έγκρισης, στ) καθιέρω-
ση ανθρώπινου ωρα-
ρίου λειτουργίας της 
αγοράς που θα εξυπη-
ρετούσε τους κατανα-
λωτές και θα ευνοούσε 
τον υγιή ανταγωνισμό, 
ζ) ενίσχυση της συνέ-
νωσης μικρών επιχει-

ρήσεων, συνεταιρισμών και κοινοπραξιών με παράλλη-
λη άρση αντικινήτρων, η) αξιοποίηση των κοινοτικών 
κονδυλίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θ) στήριξη 
και αναβάθμιση των ασφαλιστικών ταμείων, βελτίωση 
των συντάξεων, διεύρυνση της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, ι) αναβάθμιση του ρόλου των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων και των επιμελητηρίων στη χάρα-
ξη οικονομικής πολιτικής, καθιέρωση συνδικαλιστικού 
πόρου, αποκατάσταση του δικαιώματος των κλαδικών 
ομοσπονδιών να συμμετέχουν στην εκλογή των οργά-
νων της Συνομοσπονδίας.438 

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1996 επικράτησε το 
ΠΑΣΟΚ. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνη-
σης Σημίτη εξελήφθησαν ως μετάθεση της επίλυσης 
των προβλημάτων και παράταση της αγωνίας των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ γνωστοποίησε 
την αντίθεσή της στην ατέρμονη λιτότητα, αρνούμενη 
να παραχωρήσει περίοδο χάριτος στο νέο κυβερνητικό 
σχήμα. Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος 
και η θέσπιση ανθρώπινου ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων (48-52 ώρες, τρεις μέρες διακεκομμένο 
ωράριο και τρεις συνεχές, αργία Κυριακής) αναγορεύ-
τηκαν σε θέματα πρώτιστης σημασίας για το συνδικα-
λιστικό κίνημα. Ειδικά για την περίπτωση του ωραρίου, 
η ΓΣΕΒΕΕ αντιμετώπισε τη «συμφωνία κυρίων» που 
επιτεύχθηκε μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και διαφό-
ρων φορέων (ΕΣΕΕ, ΣΕΛΠΕ) ως ικανοποίηση επιδιώξε-
ων των πολυκαταστημάτων. Δική της επιδίωξη ήταν να 
ηγηθεί ενός κύματος διογκούμενων αντιδράσεων. Είχαν 
προηγηθεί διαδηλώσεις για το ωράριο και αποκλεισμοί 
πολυκαταστημάτων καθ’ όλο το 1996 που, τουλάχιστον 
σε μία περίπτωση (9/11/1996), οδήγησαν σε συγκρού-
σεις και συλλήψεις συνδικαλιστών.439 Η κατάθεση του 
προϋπολογισμού, ο οποίος προμήνυε νέες φορολογι-
κές επιβαρύνσεις για τα λαϊκά στρώματα κατά το νέο 
έτος (από 20%-45% για τις μικρές επιχειρήσεις), ώθησε 
το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας να προγραμματίσει 
νέες απεργιακές δράσεις σε όλη την επικράτεια. Δεδη-

438.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(21	και	

26/8/1996)·	Επείγουσα	εγκύκλιος	προς	Ομοσπον-

δίες-Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(27/8/1996)·	Πρακτικά	

Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	(8/9/1996).

439.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλί-

ου	ΓΣΕΒΕΕ	(10/11/1996)·	Δελτία	Τύπου	(11	και	

15/11/1996)·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 

21/11/1996.

114.   Συνέντευξη Τύπου, 1997 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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λωμένη ήταν η πρόθεση συμπόρευσης με άλλα κοινω-
νικά στρώματα που τελούσαν σε αναβρασμό, όπως οι 
μισθωτοί, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Η 9η Δεκεμ-
βρίου ορίστηκε ως «Ημέρα Διαμαρτυρίας των ΕΒΕ της 
χώρας κατά του προϋπολογισμού, της λιτότητας, της 
βαριάς φορολογίας και της πολιτικής που ασκείται σε 
βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)». Η κε-
ντρική ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ και το ψήφι-
σμα που υιοθετήθηκε κινούνταν στη γραμμή επιδίωξης 
μεταλλαγής της οικονομικής πολιτικής.440 

Στις αρχές του 1997, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά 
πρότεινε στη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ τη συνδιοργάνωση 
απεργίας που να συνέπιπτε με τη συζήτηση στη Βουλή 
του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Η εμπορική Συνο-
μοσπονδία δεν θέλησε τελικά να συμμετάσχει, όμως το 
Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε ομόφωνα να οργα-
νώσει συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στις 27 Ιανουα-
ρίου και πανελλαδικό 24ωρο κλείσιμο στις 17 Φεβρου-
αρίου, διεκδικώντας τη μεταβολή της πολιτικής για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, ιδίως, την κατάργηση 
των αντικειμενικών κριτηρίων και του 35%, καθώς επί-
σης και τον περιορισμό της εκλαμβανόμενης ως ασυδο-
σίας των πολυκαταστημάτων.

Οι κατά τόπους οργανώσεις έλαβαν οδηγίες να προ-
ετοιμάσουν συνελεύσεις και συγκεντρώσεις. Ταυτόχρο-
να, η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε υπόμνημα προς τη Διαρκή Επι-
τροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με 
το νομοσχέδιο, στην οποία τα πυρά εστιάζονταν κυρίως 
εναντίον της ανισοκατανομής της φορολογίας (παρά 
τις απόπειρες «εκλογίκευσής» της) και στη νομιμοποί-
ηση της επιβολής ίσου φόρου σε άνισα εισοδήματα.441 
Η ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ στη συγκέντρωση 
της 27ης Ιανουαρίου 1997 στηλίτευσε την εχθρική πο-
λιτική σε βάρος μικροεργοδοτών και αυτοαπασχολου-
μένων. «Η Ελλάδα», είπε ο Δ. Κορφιάτης, «δεν θα γίνει 
νεκροταφείο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά σημείο 
αντίστασης κατά του πολυεθνικού κεφαλαίου και των 
πολιτικών τους απ’ όπου κι αν προέρχονται». Το εγκρι-
θέν ψήφισμα περιέκλειε επίσης μομφές κατά της πορεί-
ας ένταξης στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) 
και ενάντια στις εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας, 
ενώ επαναλάμβανε το αίτημα για «εφαρμογή εθνικού 
σχεδίου ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων».442 

Η καμπάνια για το πανελλαδικό κλείσιμο είχε ως 
άξονες δύο συνθήματα: «Όλα κλειστά» για τους κατα-
στηματάρχες, «Μην μένεις απαθής» για τους καταναλω-
τές. Πολλές επαγγελματοβιοτεχνικές οργανώσεις της 
χώρας, αλλά και οι εμπορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά 
και Αττικής αποφάσισαν να συμμετάσχουν με όλες τις 

440.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(21/11/1996)·	Εγκύκλιος	προς	τις	Ομοσπονδί-

ες-Μέλη	και	μη	Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(22/11/1996)·	

Δελτίο	Τύπου	(5/12/1996)·	Ομιλία	του	Προέδρου	

της	ΓΣΕΒΕΕ,	κ.	Δ.	Κορφιάτη,	στη	συγκέντρω-

ση	στο	θέατρο	Ακροπόλ	στις	9/12/96·	Ψήφισμα	

(9/12/1996).	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 

21/11/1996.

441.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕ-

ΒΕΕ	(9/1/1997)·	Δελτία	Τύπου	(10,	14	και	

19/1/1997)·	Πρακτικά	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ	

(19/1/1997)·	Εγκύκλιος	προς	τις	Ομοσπονδί-

ες-Μέλη	και	μη	Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(20/1/1997).

442.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ομιλία	του	Προέδρου	της	ΓΣΕΒΕΕ,	

κ.	Δ.	Κορφιάτη,	στη	συγκέντρωση	των	Επαγγελ-

ματιών,	Βιοτεχνών,	Εμπόρων	έξω	από	την	Βουλή	

στις	27/1/19	7·	Ψήφισμα	(27/1/1997).

δυνάμεις τους. Την ημέρα της απεργίας έγινε συγκέ-
ντρωση στο θέατρο «Διάνα» και ακολούθησε πορεία 
προς τη Βουλή. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας οργανώθη-
κε και στη Θεσσαλονίκη.443

Με τις παραπάνω κινητοποιήσεις ουσιαστικά έπεσε 
η αυλαία για μια ιστορική φάση διάρκειας μιας δεκαετί-
ας. Η περίοδος αυτή, η οποία ξεκίνησε με την επίτευξη 
του εκδημοκρατισμού των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, σημαδεύτηκε από πυκνούς διεκδικητικούς αγώ-
νες των ΕΒΕ. Επιχειρώντας μια αποτίμηση, στα θετικά 
στοιχεία σίγουρα μπορούμε να υπολογίσουμε τη σχετική 
μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος και το δυ-
ναμικό «παρών» που έδωσε στη δημόσια σκηνή έπειτα 
από μια παρατεταμένη περίοδο αναιμικής παρουσίας. 
Από την άλλη, είναι αδιαμφισβήτητο ότι το συνδικαλι-
στικό κίνημα σε μια σειρά θεμάτων οριακής σημασίας 
για τα μικρομεσαία στρώματα όχι μόνο δεν κατόρθω-
σε να πετύχει τους στόχους του, αλλά, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, απώλεσε και κατακτήσεις που θεωρούνταν 
αδιαπραγμάτευτες. Βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα κύμα 
σαρωτικών αλλαγών επί των κοινωνικοοικονομικών 
σχέσεων και των θεσμών που έφερε η παγκοσμιοποίη-
ση, η κυριαρχία του φιλελευθερισμού της αγοράς και το 
αίτημα του εκσυγχρονισμού στην ελληνική κοινωνία. Η 
μεταβολή των συνθηκών και η ακύρωση των βεβαιοτή-
των θα οδηγήσει τη ΓΣΕΒΕΕ σε αναπροσανατολισμό της 
στρατηγικής της.

443.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Ομοσπονδίες-Μέλη	

και	μη	Μέλη	της	ΓΣΕΒΕΕ	(30/1/1997)·	Δελτίο	

Τύπου	(12/2/1997)·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτε-

χνών	13/2	και	6/3/1997.

115.  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, 1997 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



176

Η
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 Σ

Τ
Ο

Ν
 20

ό
 Α

ΙΏ
Ν

Α

Με τη συμμετοχή 200 αντιπροσώπων oμοσπονδιών από όλη την Ελλάδα, 
διεξήχθη από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 1997 το τελευταίο τακτικό συνέδριο 
της ΓΣΕΒΕΕ για τον 20ό αιώνα. Μετά την έγκριση του διοικητικού και οικονο-
μικού απολογισμού από ποσοστό 94% των συνέδρων, ακολούθησε ψηφοφο-
ρία για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

«περνάει σε μια νέα ιστορική φάση τόσο για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων των ΕΒΕ, όσο και για την ανα-
διοργάνωση και αναβάθμισή του. Άμεσα προβλήματα που 
η Συνομοσπονδία αντιμετωπίζει είναι η προώθηση λύσεων 
στα χρονίζοντα και τα νέα προβλήματα των ΜΜΕ και η 
απάντηση στις προσκλήσεις της ανάπτυξης της διεθνοποί-
ησης και του αναπτυξιακού ρόλου των ΜΜΕ στη σύγχρονη 
οικονομία. Θα επιδιώξουμε ένα νέο ρόλο για τις ΜΜΕ τόσο 
διεκδικητικό όσο και αναπτυξιακό καταθέτοντας τις προ-
τάσεις μας για συγχρονισμό τους με τον ρόλο των ΜΜΕ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγός μας θα είναι η ενότητα, 
αναδιοργάνωση, μαζικοποίηση και ποιοτική αναβάθμιση 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος».444

444.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(30/3/1997)·	Δελτίο	Τύπου	(31/3/1997).

Από την κινητοποίηση  
στην τεκμηρίωση

Στην ψηφοφορία για το Διοικητικό Συμβούλιο πρώ-
τευσε η Αγωνιστική Συσπείρωση ΕΒΕ (ΔΗΚΕΒΕ) (55 
ψήφοι, 17 έδρες). Ακολούθησαν η Δημοκρατική Κίνηση 
ΜΜΕ (ΔΑΚΜΜΕ, 47 ψήφοι, 14 έδρες), η Πανελλήνια Συν-
δικαλιστική Κίνηση ΕΒΕ (ΠΑΣΚΕΒΕ, 42 ψήφοι, 13 έδρες), 
η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση ΜΜΕ (ΑΣΚΜΜΕ, 
10 ψήφοι, 3 έδρες), η Ανανεωτική Κίνηση ΕΒΕ (9 ψήφοι, 3 
έδρες) και η Ανεξάρτητη Κίνηση (4 ψήφοι, 1 έδρα). Μετά 
τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου, νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Κανελλόπου-
λος, επικεφαλής της ΔΑΚΜΜΕ και αντιπρόσωπος της 
ΟΒΣΑ. Ο Κανελλόπουλος είχε διατελέσει Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχό-
ων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοποιών, Αντιπρόεδρος 
του ΒΕΑ, διοικητικό στέλεχος της Συνομοσπονδίας επί 
σχεδόν μία δεκαετία και εν ενεργεία Πρόεδρος του ΚΕΚ 
της ΓΣΕΒΕΕ. Νέος Γενικός Γραμματέας αναδείχθηκε 
ο Γεώργιος Μότσος (ΟΒΣΑ, ΠΑΣΚΕΒΕ). Αξιοσημείωτη 
υπήρξε επίσης η ανανέωση σε επίπεδο στελεχών στα 
όργανα της Συνομοσπονδίας. «Το Συνδικαλιστικό κίνημα 
των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ήταν η πρώτη δήλω-
ση του νεοεκλεγέντος Προέδρου, 
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Οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου συνέταξαν ψήφισμα 
στο οποίο τόνιζαν ότι οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 
είχαν οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και 
της οικονομικής ισχύος των πολυεθνικών σε βάρος των 
αδύναμων οικονομιών, ενώ η μέχρι τότε πορεία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης είχε ως αποτέλεσμα την ανακατανο-
μή του πλούτου σε βάρος των ασθενέστερων οικονομι-
κά στρωμάτων. Αν δεν θεσπίζονταν 
ισχυρά κίνητρα για τις συνενώσεις 
επιχειρήσεων και αν δεν έμπαινε 
φραγμός στην εξάπλωση των πο-
λυκαταστημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα γενναίας χρηματοδότησής 
τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
θα αντιμετώπιζαν εξοντωτικό αντα-
γωνισμό –μέχρι τα όρια του αφελλη-
νισμού της οικονομίας. Μετά τη λήξη 
του συνεδρίου,η ΓΣΕΒΕΕ παρουσί-
ασε συγκεκριμένες προτάσεις για 
την έξοδο των επαγγελματοβιοτεχνών από την κρίση. 
Ειδικότερα, πρότεινε ξανά την αλλαγή του φορολογικού 
συστήματος με αναπτυξιακό προσανατολισμό και προ-
οπτική τουλάχιστον τετραετίας και την εξομάλυνση του 
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Θεωρούσε 
επιπλέον επιτακτικές τις αλλαγές στο κοινωνικοασφα-
λιστικό σύστημα (συνενώσεις Ταμείων, ενιαίος φορέας 
υγείας), μέσα από διάλογο με τους συνδικαλιστικούς 
φορείς και προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και συντάξεων. Στο πεδίο της 
φορολογίας, άμεση προτεραιότητα ήταν η κατάργη-
ση των αντικειμενικών κριτηρίων, που δημιουργούσαν 
τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και η κατάργηση του 
35% για τους συνεταιρισμούς και τις προσωπικές εται-
ρείες.445

Η διαδικασία εξευρωπαϊσμού που ενεργοποιήθηκε 
στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’90 επέδρασε σημα-
ντικά στο σύστημα διαμεσολάβησης των οργανωμένων 

445.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(1/4/1997).

συμφερόντων. Ακολουθώντας τα πρότυπα διαμόρφω-
σης δημόσιας πολιτικής που καθόρισε η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, και έχοντας κατά νου ότι η πορεία προς 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτούσε την εδραίωση 
ενός πλαισίου κοινωνικής συναίνεσης, δημιουργήθηκαν 
πεδία διαβούλευσης και πολλαπλασιάστηκαν οι θεσμοί 
όπου οι κοινωνικοί εταίροι είχαν την ευκαιρία να συνομι-

λήσουν και να συναποφασίσουν για 
οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα 
δρομολογώντας τις παρεμβάσεις 
τους σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό, 
επίπεδο.446 Μαζί με τη θεσμοθέτηση 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
με στόχο την υπογραφή της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας, βαθμιαία δημιουργήθηκαν 
πρόσθετοι θεσμοί προώθησης του 
κοινωνικού διαλόγου, στους οποίους 
συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των ερ-

γοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. Έναν από τους 
πιο ουσιώδεις θεσμούς κοινωνικού διαλόγου είναι η Οι-
κονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συνταγματικά κατο-
χυρωμένος θεσμός που ιδρύθηκε με τον Ν. 2232/1994 
στα πρότυπα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού, με στόχο τη 
διαβούλευση γύρω από οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα, την ει δυνατόν διαμόρφωση κοινά αποδεκτών 
θέσεων, και την κατάθεση συμβουλευτικής αιτιολογημέ-
νης γνώμης στην κυβέρνηση πριν από τη ψήφιση σχε-
τικών νόμων ή τη λήψη μέτρων. Η σύνθεσή της είναι 
τριμερής (εργοδότες, μισθωτοί και λοιπές κατηγορίες) 
και ισομερής. Η ολοένα περισσότερο ενεργή συμμετοχή 
της ΓΣΕΒΕΕ σε θεσμούς κοινωνικού διαλόγου επέφερε 
σαφή ποιοτική μεταβολή στις θέσεις που επεξεργαζό-
ταν, προσέδωσε περαιτέρω νομιμοποίηση και κύρος 
στις παρεμβάσεις της στη δημόσια σφαίρα, και της εξα-
σφάλισε θεσμικό ρόλο στο πλαίσιο του πολιτικού συ-
στήματος. Η άποψη περί ενίσχυσης της θέσης των ερ-
γοδοτικών οργανώσεων, ως αποτέλεσμα της μετάβασης 

446.		Βούλγαρης,	Γ.,	ό.π.,	σ.	311-313.

116.  Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Κανελλόπουλος (3ος από αριστερά) ανάμεσα σε μέλη της ΓΣΕΒΕΕ (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ) 11

Η ΈΝΈΡΓΗ ΣΎΜΜΈΤΌΧΗ  
ΤΗΣ ΓΣΈΒΈΈ ΣΈ ΘΈΣΜΌΎΣ 
ΚΌΙΝΩΝΙΚΌΎ ΔΙΑΛΌΓΌΎ  
ΈΠΈΦΈΡΈ ΣΑΦΗ ΠΌΙΌΤΙΚΗ 
ΜΈΤΑΒΌΛΗ ΣΤΙΣ ΘΈΣΈΙΣ  
ΠΌΎ ΈΠΈΞΈΡΓΑΖΌΤΑΝ.
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από το μοντέλο διεκδικητικής πολιτικής σε εκείνο της 
διαβούλευσης, επιβεβαιώνεται καταφανώς στην περί-
πτωση της ΓΣΕΒΕΕ.447

Τον Ιούνιο 1997, έπειτα από πρόσκληση της κυβέρνη-
σης, πραγματοποιήθηκαν οι εναρκτήριες συνεδριάσεις 
του Κοινωνικού Διαλόγου. Επρόκειτο για εφαρμογή της 
ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (96) 448 
«Για την ανάπτυξη του Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπε-
δο Κοινότητας» (18 Σεπτεμβρίου 1996), η οποία στόχευε 
ρητά στη συνομολόγηση συμφωνίας μεταξύ των κοινω-
νικών εταίρων εντός κάθε κράτους-μέλους σχετικά με 
τους στόχους της ΟΝΕ και προέβλεπε τις προδιαγραφές 
της διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ 
εξουσιοδότησε τη διοίκηση να προσήρχετο στον Διάλο-
γο με γνώμονα την προώθηση λύσεων στα προβλήματα, 
προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση που διαπιστωνόταν 
ότι ήταν πρόφαση νομιμοποίησης προειλημμένων απο-
φάσεων, θα επανεξέταζε τη θέση της. Η αντιπροσωπία 
της ΓΣΕΒΕΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα, θεωρούσε τον Κοινωνικό Διάλογο 
ως μια βασική δημοκρατική διαδικασία επίλυσης κοι-
νωνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας. Για 
τη Συνομοσπονδία, αφετηρία του κοινωνικού διαλόγου 
ήταν η αναγνώριση του αναπτυξιακού ρόλου των μικρο-

447.		Αρανίτου,	Β.,	Κοινωνικός διάλογος και εργοδο-

τικές οργανώσεις. Από τη συνεργασία των κοι-

νωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών», 

ό.π.,	σ.	112-117·	Αρανίτου,	Β.,	«Η	ενίσχυση	

της	εκπροσώπησης	των	εργοδοτικών	οργανώσεων	

και	ο	κοινωνικός	διάλογος»,	στο	Μ.	Σπουρδα-

λάκης	(επιμ.),	Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη 

Ελλάδα (1980-2001),	Αθήνα,	Ίδρυμα	Σάκη	Καρά-

γιωργα,	2004,	σ.	259-277·	Κουζής,	Γ.	και	Σ.	

Ρομπόλης,	«Εισαγωγή»,	στο	Γ.	Κουζής	και	Σ.	Ρο-

μπόλης	(επιμ.),	Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου,	

Αθήνα,	Gutenberg	–	Γιώργος	και	Κώστας	Δαρδα-

νός,	2000,	σ.	22-24.

μεσαίων επιχειρήσεων και η άρση των αντικινήτρων που 
εμπόδιζαν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους. 
Τα κύρια αιτήματα της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τη φορο-
λογική πολιτική ήταν η κατάργηση των αντικειμενικών 
κριτηρίων και του συντελεστή φορολόγησης 35% στις 
προσωπικές εταιρείες, η τιμαριθμοποίηση της φορολο-
γικής κλίμακας και η φορολόγηση των μεγάλων εισο-
δημάτων ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, η 
δίωξη της πραγματικής φοροδιαφυγής και η εδραίωση 
ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου. Η διοίκηση της 
Συνομοσπονδίας ήταν αντίθετη προς την Έκθεση Σπρά-
ου, καθώς, όπως εκτιμούσε, δεν λάμβανε υπόψη της την 
ελληνική πραγματικότητα.448 Οι διαφωνίες δεν άργησαν 
να διαφανούν. Όπως ανέφερε ο Γ. Κανελλόπουλος στην 
Πανελλήνια Σύσκεψη Ομοσπονδιών των Επαγγελματο-
βιοτεχνών και Εμπόρων (Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 
1997),

«κατά την εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου βρήκαμε ένα 
ακόμη βήμα να προβάλουμε επιθετικά τις θέσεις μας. Κα-
ταθέσαμε τις προτάσεις μας και δεν διαπραγματευόμαστε 
τα δίκαια αιτήματα και τις θέσεις του συνδικαλιστικού 
κινήματος.[…] Ο κοινωνικός διάλογος είναι για μας πεδίο 
πάλης! Δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε τον κοινωνικό διά-
λογο να μετατραπεί σε πεδίο αποφάσεων σε βάρος μας». 

Δύο μέρες αργότερα προανήγγειλε πανελλαδικές κι-
νητοποιήσεις και τη δημιουργία περιφερειακών ομάδων 
δράσης.449 Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων ήταν να 
υπογραφεί τον Νοέμβριο του ίδιου έτους το «Σύμφω-
νο Εμπιστοσύνης κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων 

448.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(15/5,	2/6	και	

20/6/1997)·	Πρακτικά	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ΓΣΕΒΕΕ	(1/6/1997).

449.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	18/9/1997·	Αρ-

χείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Εγκύκλιος	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Ομοσπονδί-

ες-Μέλη	(16/9/1997).

117.  Συνέδριο «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση», 1997 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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στην πορεία προς το 2000», το οποίο υπήρξε το πρώτο 
βήμα για τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου των ερ-
γασιακών σχέσεων με κύριο γνώμονα την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. Η ΓΣΕΒΕΕ γνωστοποίησε στο κοι-
νό ότι δεν θα προσυπέγραφε το τελικό κείμενο για τον 
Κοινωνικό Διάλογο, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση είχε 
προσέλθει με προαποφασισμένη ατζέντα στις συνομι-
λίες. Ήταν η μόνη από τους κοινωνικούς εταίρους που 
προέβη στην απόφαση αυτή, καθώς έκρινε πως καμιά 
από τις εισηγήσεις της δεν συμπεριελήφθησαν στο τε-
λικό πόρισμα.450

Την ίδια περίοδο κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για 
το 1998. Χαρακτηρίστηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ ως αντιανα-
πτυξιακός. Σημειωτέον ότι προέβλεπε αυξήσεις σε όλες 
τις κατηγορίες φόρων ύψους ενός τρισ. δρχ. Εκείνο που 
ενόχλησε ιδιαίτερα ήταν η αύξηση της φορολόγησης 
διά των αντικειμενικών κριτηρίων κατά 20%-30%, γε-
γονός που σε συνδυασμό με την προαναγγελθείσα αύ-
ξηση στις αντικειμενικές αξίες μπορούσε να υπερβεί το 
70%. Τα φορολογικά μέτρα, το αδιέξοδο του κοινωνικού 
δια λόγου και τα συνεχιζόμενα προβλήματα της μικρομε-
σαίας επιχείρησης οδήγησαν το ΔΣ της Συνομοσπονδίας 
στην απόφαση να αναλάβει την διεξαγωγή κινητοποι-
ήσεων.451 Στις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην 
Πλατεία Κάνιγγος μεγάλη παναθηναϊκή συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας με πορεία προς τη Βουλή. Ανάλογες συ-
γκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε τριάντα πόλεις της 
χώρας. Στην κεντρική ομιλία του, ο Γ. Κανελλόπουλος 
τόνισε ότι «τη δύναμη του απελπισμένου μικρομεσαίου 
που τον πνίγουν οι φόροι, οι τόκοι και τα νοίκια, λίγο 
πριν βάλει λουκέτο στο μαγαζί του, κανείς δεν μπορεί 
να την σταματήσει». Στο ψήφισμα της συγκέντρωσης, 
οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι ζητούσαν την κα-
τάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων και του 35%, τη 
μη μετατροπή του ΟΤΑ σε φορολογικό μηχανισμό, τη 
θέσπιση ανθρώπινου ωραρίου, τη χρηματοδοτική στή-
ριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προσαρμογή 
των κοινοτικών προγραμμάτων στις ανάγκες τους, την 
κατάργηση των τόκων υπερημερίας («πανωτόκια»), την 
προστασία της επαγγελματικής στέγης, την αναβάθμιση 
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Υπολογιζόταν, 
μάλιστα, ότι 100.000 επιχειρήσεις θα αναγκάζονταν να 
βάλουν λουκέτο εξαιτίας της φορολογικής πίεσης. Άλλη 
μία αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 28 
Ιανουαρίου 1998, ξανά έξω από τη Βουλή.452

Μετά τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στον το-
μέα διοικητικής αποκέντρωσης στις αρχές της δεκαε-
τίας, τα δημοτικά τέλη είχαν μετατραπεί σε σημαντικό 
πρόβλημα. Η ΓΣΕΒΕΕ, βεβαίως, είχε ταχθεί υπέρ της 
διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Αντί αυτού, έλεγε χαρακτηριστικά, 
παρακολουθούσε τη μετατροπή της αυτοδιοίκησης σε 

450.		Αρανίτου,	Β.,	Κοινωνικός διάλογος και εργοδο-

τικές οργανώσεις. Από τη συνεργασία των κοι-

νωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών», 

ό.π.,	σ.	105-108·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Συνέντευξη	

Τύπου	(24/11/1997).

451.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(14/11/1997).

452.		Τα Νέα	27/11/1997·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιο-

τεχνών	1/12/1997·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ομιλία	του	

Προέδρου	της	ΓΣΕΒΕΕ,	κ.	Γ.	Κανελλόπουλου,	

στη	συγκέντρωση	ΜΜΕ	της	26/11/1997	στην	πλα-

τεία	Κάνιγγος·	Ψήφισμα	(26/11/1997)·	Πρακτικά	

Διοικητικού	Συμβουλίου	(18/1/1998)·	Ψήφισμα	

(28/1/1998).

φορολογικό πρακτορείο. Ο Γ. Κανελλόπουλος είπε χα-
ρακτηριστικά: «Εμείς θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
συνεργάτη στην ανάπτυξη και όχι μηχανισμό είσπραξης 
φόρων».453 Το δημοτικό τέλος επί του τζίρου των επι-
σιτιστικών επαγγελμάτων διόγκωνε τα χρέη των επιχει-
ρήσεων, αφού η είσπραξή του γινόταν πολλές φορές 
αδύνατη κάτω από τον οξύτατο ανταγωνισμό επιβίω-
σης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα 1990-1998 
οι αυξήσεις των δημοτικών τελών με βάση τα τιμολό-
για των λογαριασμών της ΔΕΗ έφτασε το 437%, ενώ ο 
πληθωρισμός ήταν 120%!454 Βάσει του Ν. 2593/1997, του 
λεγόμενου «νόμου Καποδίστρια», το τέλος μειώθηκε μεν 
σε 2% (πλην ξενοδοχειακών μονάδων), αλλά δόθηκε η 
δυνατότητα επέκτασής του σε πολλά άλλα επαγγέλ-
ματα που σχετίζονταν με τον τουρισμό. Οι αντιδράσεις 
που προκλήθηκαν από τους επισιτιστικούς και όχι μόνο 
κλάδους ήταν μεγάλες, διότι, όπως ισχυρίζονταν, αντί 
να μειώνονταν οι αδικίες, διευρυνόταν η αυθαιρεσία. 
Η ΓΣΕΒΕΕ, σε σχετική ανακοίνωσή της, απέκρουσε την 
επιβολή του τέλους και ζήτησε την κατάργησή του.455 
Παρά τις διαμαρτυρίες και τις κατά καιρούς υποσχέσεις 
των κυβερνήσεων, η ισχύς του τέλους ύψους 2% πα-
ρέμεινε. Εκτός των δημοτικών τελών, σημείο αντιπαρά-
θεσης των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων με την 
τοπική αυτοδιοίκηση αποτέλεσαν και άλλες αρμοδιότη-
τες των δήμων, όπως οι χρήσεις πεζοδρομίων, τα χωρο-
ταξικά σχέδια και οι χρήσεις γης.

Η ένταξη της δραχμής στον Μηχανισμό Συναλλαγμα-
τικών Ισοτιμιών στις 16 Μαρτίου 1998 συνιστούσε, σύμ-
φωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, νέο ισχυρό πλήγμα για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
παρατηρούσε, μεταξύ άλλων, πως με την υποτίμηση 

453.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ομιλία	του	Προέδρου	της	ΓΣΕΒΕΕ,	

κ.	Γ.	Κανελλόπουλου,	στη	συγκέντρωση	ΜΜΕ	της	

26/11/1997	στην	πλατεία	Κάνιγγος.

454.		Το Βήμα	22/11/1998.

455.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(7/5/1997).

118.  Γενική Συνέλευση «ΜΜΕ: Προκλήσεις και προβλήματα  
στο διεθνοποιημένο περιβάλλον», 1999 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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της δραχμής και την απουσία σειράς υποστηρικτικών 
μέτρων αναδεικνυόταν η πραγματική κρίση παραγωγι-
κότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
μίας, γεγονός που απαιτούσε τη στροφή της εφαρμο-
ζόμενης κυβερνητικής πολιτικής για τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα.456 Ένα μήνα αργότερα, η ΓΣΕΒΕΕ 
κοινοποίησε υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, όπου 
πρότεινε την προσαρμογή και αξιοποίηση των κοινο-
τικών προγραμμάτων ώστε αυτά να ικανοποιούσαν τις 
πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων (αλλά και να ήταν δυνατή η απο-
τελεσματική απορρόφησή τους), την καθιέρωση νέου 
συστήματος χρηματοδότησης, καθώς και την εξυγίανση 
του φορολογικού συστήματος και του ανταγωνισμού 
στην αγορά.457

Η είσοδος της χώρας στη Ζώνη του Ευρώ και οι προ-
οπτικές της ΟΝΕ ήταν τα πλέον σημαντικά σημεία της 
ατζέντας συζητήσεων στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ του 1998 και 1999.Τα αντικειμενικά κριτή-

456.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Προεδρείου	

(21/3/1998)·	Δελτίο	Τύπου	(14/3/1998).

457.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	15/4/1998.

119.  Πορεία διαμαρτυρίας, 1998  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



181
Γ΄ Μ

Έ
Ρ

Ο
Σ

: Η
 Σ

Ύ
Γ

Χ
Ρ

Ο
Ν

Η
 Έ

Π
Ο

Χ
Η

ρια φορολόγησης, ο αθέμιτος ανταγωνισμός των πολυ-
καταστημάτων, το ωράριο, η επαγγελματική στέγη και 
η ελλιπής χρηματοδότηση, εν ολίγοις η έλλειψη ενός 
πραγματικού πλαισίου προστασίας για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, παρέμεναν τα κύρια αντικίνητρα 
ανάπτυξης στη μεταβατική αυτή περίοδο.458

Από το 1997 η Συνομοσπονδία, με σειρά ενημερωτι-
κών ημερίδων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είχε ανα-
λάβει την προετοιμασία του συνδικαλιστικού κινήματος 
και των μικρομεσαίων για την είσοδο της χώρας στην 
ΟΝΕ και τη Ζώνη του Ευρώ. Σε ημερίδα με τίτλο «Οι 
ΜΜΕ σε ένα διεθνοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμε-
νο περιβάλλον», η οποία είχε διοργανωθεί στο πλαίσιο 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT, ο Γενικός Γραμ-
ματέας της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Μότσος, υπογράμμισε ότι η ανα-
σύνθεση και αναπροσαρμογή της δομής των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων ενδυνάμωνε τη θέση τους στις νέες 
συνθήκες. Ανέπτυξε ιδιαίτερα την άποψη ότι η συλλογι-
κή-συνεργατική δράση τους ξαναπρόβαλλε με ιδιαίτερη 
δυναμική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όχι απλώς 
ως μέσο επιβίωσης αλλά ως ανάγκη της επιχειρηματικής 
δράσης και της παραγωγής. Οι σύγχρονες μορφές με τις 
οποίες εκδηλωνόταν η νέα συλλογικότητα των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων περιελάμβαναν πολυμερείς επιχει-
ρηματικές διασυνδέσεις, τη δημιουργία δικτύων διασυν-
δεόμενων επιχειρήσεων, τον σχηματισμό συνδυασμένης 
ενδοκλαδικής συνεργασίας μέσα από την εξειδίκευση 
σε εξωτερικές και εσωτερικές οικονομίες κλίμακας και 
την ανάπτυξη της υπεργολαβίας, αλλά και την παρου-
σία κλασικών συνεταιρισμών και κοινοπραξιών. Για την 
ανατροπή της δυσμενούς κατάστασης και τη δημιουρ-
γία αντίρροπων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειαζόταν η λήψη 
μέτρων εξισορρόπησης από το κράτος, η αυστηροποί-
ηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και η δημιουρ-
γία ποιοτικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας που θα 
ήταν αδύνατο να γενικευτούν και να αξιοποιηθούν από 
τις πολυεθνικές. Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Συ-
νομοσπονδίας τόνισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
είχαν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις 
σύγχρονες προκλήσεις, παρότι η κρατική πολιτική και η 
έλλειψη εθνικού σχεδίου ανάπτυξης συχνά συνιστούσε 
ανυπέρβλητο εμπόδιο.459

Τον Μάρτιο του 1999 διοργανώθηκαν άλλες δύο σχε-
τικές ημερίδες, στις οποίες παρευρέθησαν εκπρόσω-
ποι του πολιτικού κόσμου και των κοινωνικών εταίρων. 
Στις ομιλίες του, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ανέλυσε πώς 
η οικονομική ενοποίηση θα οδηγούσε σε αναδιάρθρω-
ση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι δυναμικές και 
σύγχρονες θα επωφελούνταν και θα αποτελούσαν την 
εμπροσθοφυλακή μιας νέας γενιάς επιχειρήσεων. Η 
βιωσιμότητα των περισσότερων επιχειρήσεων θα κρι-
νόταν από το κατά πόσο θα μπορούσαν να εκσυγχρο-
νιστούν και να προσαρμοστούν στο νέο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Η εξάλειψη των νομισματικών προσκομμά-
των αναμενόταν ότι θα προσέφερε μεγαλύτερες ευκο-
λίες στις ξένες εταιρείες για διείσδυση στην ελληνική 

458.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Πρακτικά	Γενικών	Συνελεύσεων	

ΓΣΕΒΕΕ	(13-14/6/1998	και	5-6/6/1999)·	Δελτίο	

Τύπου	(14/6/1998)·	Ομιλία	του	Προέδρου	της	

ΓΣΕΒΕΕ	Γ.	Κανελλόπουλου	στη	Γενική	Συνέλευση	

5-6	Ιουνίου	1999.

459.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	31/7/1997·	 

Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(8/7/1997).
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αγορά συγκριτικά με την τοποθέτηση προϊόντων των 
εγχώριων εταιρειών στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ακριβώς επειδή οι περισσότερες ελληνικές επιχει-
ρήσεις αδυνατούσαν πρακτικά να αξιοποιήσουν αυτές 
τις ευκαιρίες. «Από το σύνολο αυτής της διαδικασίας», 
είπε ο Γ. Κανελλόπουλος, «κερδισμένες θα βγουν οι εται-
ρείες με πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 
αφού τώρα δε θα υπάρχουν τα τεχνητά και ψυχολογι-
κά εμπόδια στην αλληλοδιείσδυση των προϊόντων στις 
εθνικές αγορές. Εκτιμώντας τα δεδομένα οι ελληνικές 
ΜΜΕ θα δεχθούν ισχυρή πίεση από αυτή τη διαδικασία 
και πολλές θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση αν δεν εκ-
συγχρονιστούν». Υπό καθεστώς ριζικής μεταβολής του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η συμμετοχή κάθε οι-
κονομικής μονάδας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας 
γίνεται με ευνοϊκότερους όρους όταν μπορεί να αντιμε-
τωπίσει ευθέως τους ανταγωνιστές της. «Σε μια αγορά 
με ενιαίο νόμισμα και ενιαίες πολιτικές, οι ΜΜΕ έχουν 
ν’ ανταγωνισθούν με μεγαθήρια. Εμείς δεν το φοβόμα-
στε αυτό, αν ασκούνται δίκαιες πολιτικές». Χρειαζόταν η 
απαραίτητη πολιτική βούληση, παρατηρούσε σε σχετική 
του εισήγηση ο Γ. Κανελλόπουλος, ώστε να αναβαθμιζό-
ταν η συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα 
όργανα σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής.460

Η προοπτική της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίη-
σης έφερε στο προσκήνιο υπαρκτά προβλήματα αντα-
γωνισμού στην ελληνική αγορά. Η −περί τον Ν.703/1977 
και τις μετέπειτα συμπληρώσεις του− αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία δεχόταν την πίεση των μεγάλων επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνταν στην ελληνική αγορά 
και, κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους, 
αντιτάσσονταν στους μηχανισμούς εξισορρόπησης των 
στρεβλώσεων και αποτροπής υψηλών συγκεντρώσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, η παρατηρούμενη όξυνση του αντα-
γωνισμού μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων οφειλόταν 
στην αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και στην επι-

460.		Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών	25/3	και	

8/4/1999·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	

(15/3/1999).

θετική εμπορική πολιτική των πρώτων σε συνδυασμό με 
τη βαθμιαία μεταβολή του θεσμικού πλαισίου λειτουργί-
ας της αγοράς. Ιδίως το θέμα των πωλήσεων κάτω του 
κόστους είναι ένα διεθνές πρόβλημα των αγορών που 
κατατάσσεται στις βασικές μορφές αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και είχε απασχολήσει τον ελληνικό συνδικαλισμό 
των μικρομεσαίων από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. 
Τα σούπερ μάρκετ παρουσιάζονταν ως υπέρμαχοι τέ-
τοιων πρακτικών, εξωθώντας στην απόγνωση ορισμέ-
νους επισιτιστικούς κλάδους (κρεοπωλεία, καταστήμα-
τα τροφίμων, μπακάλικα, αρτοποιεία κ.ά.). Μάλιστα, το 
1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποπειράθηκε να θεσπίσει 
τη δυνατότητα ελεύθερων πωλήσεων κάτω του κόστους 
σε όλα τα κοινοτικά κράτη, όμως η πρόταση απορρί-
φθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Για την διευθέτηση των 
όρων ανταγωνισμού, η Συνομοσπονδία είχε εγκαίρως ει-
σηγηθεί την αυστηροποίηση του πλαισίου ίδρυσης υπε-
ραγορών, την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών 
και της παραπλανητικής διαφήμισης, την καθιέρωση ως 
κατώτατου ορίου τιμής πώλησης το άθροισμα της τιμο-
λογιακής τιμής συν το ποσοστό των λειτουργικών εξό-
δων, τη μείωση των προθεσμιών πληρωμής κ.ά.461

Οι θέσεις της Συνομοσπονδίας απορρίφθηκαν από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρότι είχαν ήδη διατυπωθεί 
σε σχέδιο νόμου. Η μόνη εξαίρεση ήταν η μεταγενέστε-
ρη νομοθέτηση της απαγόρευσης πωλήσεων κάτω του 
κόστους με το Άρθρο 24 του Ν. 2941/2001. Η διάταξη 
απαγόρευε την πώληση εμπορευμάτων κάτω του κό-
στους αγοράς, εφόσον έτσι θίγονταν οι αρχές του αντα-
γωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1998 συνεδρίασε το Διοικητικό 
Συμβούλιο και αποφάσισε γενική κινητοποίηση του συν-
δικαλιστικού κινήματος με στόχο την αναχαίτιση των 
πολιτικών που αντιστρατεύονταν τα συμφέροντα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πράγματι, στις 2 Δεκεμ-
βρίου πραγματοποιήθηκε πανελλαδική συγκέντρωση 
της Συνομοσπονδίας στην Πλατεία Κάνιγγος και πορεία 

461.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Θέσεις	ΓΣΕΒΕΕ	για	τις	σχέσεις	

Σούπερ	Μάρκετ-Παραγωγών	(24/7/1997).

120.  Συνάντηση διοικήσεων ΓΣΕΒΕΕ και ΟΑΕΕ, 2003 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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προς τη Βουλή, όπου επιδόθηκε ψήφισμα με αιτήματα 
την κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων και του 
35%, τον περιορισμό της εξάπλωσης των πολυκαταστη-
μάτων, τη διευθέτηση της χρηματοδότησης των μικρών 
επιχειρήσεων κ.ά.

Σύμφωνα με πηγές της Συνομοσπονδίας, η συνέχιση 
της παραγνώρισης 700.000 ελληνικών μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων από την κυβέρνηση και η άσκηση 
πολιτικών «διωγμού» και αντικινήτρων υπέσκαπτε την 
εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και για ομαλή ενσω-
μάτωση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και στις 
δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκέντρωση, λόγω 
της μεγάλης συμμετοχής επαρχιακών δυνάμεων υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, υπήρξε επιτυχημένη και 
χαρακτηρίστηκε ως «σταθμός στην ανασυγκρότηση του 
συνδικαλιστικού κινήματος και η απαρχή νέων κινητο-
ποιήσεων».462

Με τον Ν. 2676/1999, αποφασίστηκε η σύσταση 
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ), ο οποίος θα τελούσε υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στον 
ΟΑΕΕ εντάσσονταν σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες, βιο-
τέχνες και έμποροι. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του 
Ν. 2676/1999, σκοπός του νέου φορέα ήταν η κάλυψη 
των προσώπων που ασκούσαν επάγγελμα υπαγόμενο 
στην ασφάλιση των ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, καθώς και των ξε-
νοδόχων, σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, 
ατυχήματος, ασθένειας και μητρότητας, καθώς και των 
μελών της οικογένειάς τους σε περίπτωση ασθένειας ή 
θανάτου τους. Η ΓΣΕΒΕΕ είχε συμμετάσχει στον σχετικό 
διάλογο προτείνοντας όρους για την επίτευξη της ενο-
ποίησης των ταμείων. Με σειρά υπομνημάτων από το 
1995 έως το 1998, ζητούσε κυρίως τη διεξαγωγή αναλο-
γιστικών μελετών πριν από την ενοποίηση, την πρότερη 
εξυγίανση των ταμείων και την ανάληψη των ελλειμμά-
των από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και την 
προδιαγραφή των όρων βιωσιμότητας του νέου ταμείου. 
Πιστεύοντας ότι τα αιτήματά της δεν ελήφθησαν υπόψη 
και ότι οι προϋποθέσεις που είχε θέσει δεν εκπληρώ-
θηκαν, δεν συμφώνησε με τον Ν. 2676/1999. Μετά την 
ψήφισή του, με ανακοίνωσή της εξέφρασε την πλήρη 
αντίθεσή της με τους όρους σύστασης του ΟΑΕΕ.463 

Το Φορολογικό, σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας, υπήρξε το κύριο θέμα μέριμνας 
για το 1999. Όπως εκτιμούσαν τα διοικητικά όργανα της 
ΓΣΕΒΕΕ, η φορολογία υπήρξε ο τομέας με τις αρνητι-
κότερες εξελίξεις στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. 
Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για 
το 1999, η φορολόγηση των εμπορικών επιχειρήσεων 
αυξήθηκε εξαιτίας των αντικειμενικών κριτηρίων κατά 
335,38% στο διάστημα 1993-1998, φτάνοντας από 57,4 
δισ. δρχ. στα 249,9 δισ. δρχ. Οι μικρομεσαίοι επιχειρη-
ματίες αντιμετώπισαν τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξη-
σης από κάθε άλλη ομάδα φορολογουμένων, ποσοστό 
υπερδιπλάσιο της μέσης αύξησης της άμεσης φορολό-
γησης. Οι σχετικές διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού 
κινήματος είχαν γίνει αντικείμενο κωδικοποίησης ήδη 
από την προηγούμενη διοίκηση της Συνομοσπονδίας. 
Έτσι, τον Μάρτιο του 1999, στο υπόμνημα που κατέθε-
σε η Συνομοσπονδία στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 

462.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Ομιλία	του	Προέδρου	της	ΓΣΕΒΕΕ,	

κ.	Γ.	Κανελλόπουλου,	στη	συγκέντρωση	ΜΜΕ	της	

2/12/1998	στην	πλατεία	Κάνιγγος·	Μέλλον Επαγ-

γελματιών-Βιοτεχνών	17/12/1998.

463.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(14/1/1999).

και Οικονομικών, Γιάννο Παπαντωνίου, στο πλαίσιο του 
Κοινωνικού Διαλόγου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, 
επαναλαμβάνονταν γνωστές προτάσεις, όπως η κατάρ-
γηση των αντικειμενικών κριτηρίων και του συντελε-
στή 35%, η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, 
η ανατροπή της σχέσης έμμεσων και άμεσων φόρων, η 
τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και η κα-
θιέρωση ενιαίου τρόπου φορολόγησης των επιχειρήσε-
ων.464 Τον Οκτώβριο του 1999, κατατέθηκε στη Βουλή 
προς ψήφιση το φορολογικό νομοσχέδιο. Σκιαγραφούσε 
ένα νέο φορολογικό σύστημα, αφού προέβλεπε κατάρ-
γηση των αντικειμενικών κριτηρίων και μείωση του συ-
ντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων με γνώμονα 
τα δεδομένα από την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, η εισαγωγή ενός 
μεικτού λογιστικού και εξωλογιστικού συστήματος, που 
δεν είχε συζητηθεί στον Κοινωνικό Διάλογο, θα οδηγού-
σε σε επιλεκτική φορολόγηση των μικρομεσαίων επιτη-
δευματιών, με δυσμενέστερο για αυτούς αποτέλεσμα. 
Παράλληλα, θεωρούσε ότι η επιβολή πρόσθετης φορο-
λόγησης, μέσω της αντικειμενικοποίησης του ΦΠΑ, θα 
απέβαινε καταστροφική για τις επιχειρήσεις. Το μονα-
δικό σύστημα που ήταν αποδεκτό από τη Συνομοσπον-
δία ήταν η φορολόγηση με βάση την πιστή τήρηση των 
βιβλίων.465

Το τριήμερο 17-19 Μαρτίου 2000 έλαβαν χώρα στο 
ξενοδοχείο «Τιτάνια» οι εργασίες του πρώτου συνεδρί-
ου της ΓΣΕΒΕΕ στη νέα χιλιετία. Στον «Προγραμματισμό 
Δράσης» επαναβεβαιώνονταν οι ιδρυτικοί σκοποί της 
Συνομοσπονδίας ως οργάνου υπεράσπισης των συμφε-
ρόντων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, ενός 
φορέα εγγυητή της συνεργατικής ιδέας μεταξύ των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και εκφραστή αναπτυξιακών 
πολιτικών. Ταυτόχρονα, δίνονταν οι κατευθύνσεις του 
συνδικαλιστικού κινήματος για τη νέα εποχή: «Στη σύγ-
χρονη εποχή» η ΓΣΕΒΕΕ «δρα ως ισότιμος κοινωνικός 
εταίρος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη δια-
μόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των ΜΜΕ. Προωθεί τις 
νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης 
των επιχειρήσεων με άξονα την ανάπτυξη και διεύρυνση 
των δημοκρατικών διαδικασιών και της συμμετοχής για 
την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας. Προετοιμάζει 
τις ΜΜΕ για τη δράση τους σε συνθήκες παγκοσμιοποί-
ησης, τις εισάγει στις λεωφόρους της πληροφορικής 
και στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότη-
τά τους». Απέναντι σε όσους γίνονταν μάντεις κακών 
ή προέβλεπαν μοιρολατρικά τη συντριβή της μικρής 
επιχείρησης «στις συμπληγάδες των πολυεθνικών», οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις διαπίστωναν ότι «στο νέο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι ΜΜΕ δείχνουν ήδη 
με επιτυχία ότι αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της οι-
κονομικής λειτουργίας του κόσμου σε όλα τα επίπεδα». 
Εναπέκειτο στους ίδιους τους επιχειρηματίες να ανα-
πτύξουν παραπέρα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 
μικρών επιχειρήσεων και να επεκτείνουν τη συμμετοχή 
τους στο οικονομικό γίγνεσθαι.466 

464.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτία	Τύπου	(31/3	και	

7/6/1999)·	Απολογισμός	δράσης	ΔΣ	της	ΓΣΕΒΕΕ	

στην	ετήσια	Γ.Σ.	(5-6/6/1999).

465.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ:	Δελτίο	Τύπου	(11/10/1999).

466.		Αρανίτου,	Β.,	Κοινωνικός διάλογος και εργοδο-

τικές οργανώσεις. Από τη συνεργασία των κοι-

νωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών»,	

ό.π.,	σ.	123,	165-166.
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Η διαδρομή του μικρομεσαίου συνδικαλισμού κατά τη 
διάρκεια του 20ού αιώνα, ιδίως δε της ανώτατής τους 
οργάνωσης, της ΓΣΕΒΕΕ, αντανακλά τα διακριτικα γνω-
ρίσματα που χαρακτηρίζουν τη συλλογική δράση και 
ταυτότητα των μικροαστικών στρωμάτων που ανέλαβε 
να εκπροσωπήσει. Συμπεριέλαβε στους κόλπους της 
επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, μεταπράτες και 
παραγωγούς, αυταπασχολούμενους και μικρούς εργο-
δότες, επιτηδευματίες που συνδύαζαν τις ιδιότητες του 
μικρού κεφαλαιούχου και του μοχθούντος βιοπαλαιστή, 
του «νοικοκυραίου» και του ανήσυχου ανθρώπου της 
αγοράς. Οι ιδιαίτερες ιστορικές καταβολές και η εγγε-
νώς αντιφατική κοινωνική σύνθεση των παραδοσιακών 
μικροαστικών στρωμάτων οριοθέτησαν τα θέματα με τα 
οποία καταπιάστηκαν και προσδιόρισαν τις μεθόδους 
δράσης που επέλεξαν οι σωματειακές τους οργανώσεις. 

Ο πάγιος χαρακτήρας των περισσότερων διεκδι-
κήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΕΒΕ, 
δηλαδή η πάλη για νομοθετική κατοχύρωση της προ-
στασίας της επαγγελματικής στέγης, η εναντίωση στην 
υπερφορολόγηση των μεσαίων στρωμάτων, η δυστρο-
πία μπροστά στις αγορανομικές διατάξεις, το αίτημα για 
πιστοδότηση της βιοτεχνίας, η καταγγελία του αθέμιτου 
συναγωνισμού είτε στη μορφή του παραεμπορίου είτε 
στη μορφή των μονοπωλιακών συγκροτημάτων κ.ά., 
αποδεικνύουν πρώτα απ’ όλα ότι οι προτεραιότητες των 
μικρομεσαίων στρωμάτων παρέμειναν σχεδόν αναλ-
λοίωτες στο χρόνο. Επιπροσθέτως, όμως, εξεικονίζουν 
παραστατικά την αμφίσημη στάση τους έναντι στο Κρά-
τος: αφενός ενστικτώδης καχυποψία απέναντι σε κάθε 
κρατική απόπειρα να ρυθμιστεί η ελεύθερη λειτουργία 
της αγοράς, αφετέρου ζωηρή επιθυμία να τύχουν κρα-
τικής προστασίας έναντι των αντίρροπων δυνάμεων της 
ελεύθερης αγοράς που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Επιπλέον, ο ανά χείρας τόμος καταγράφει συνέχειες 
και στους τρόπους δημόσιας παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ, 
οι οποίοι, σε κάποιο βαθμό, αποτελούν εξίσου επακό-
λουθα της ιδιαίτερης κοινωνικής αναφοράς των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων των μικρομεσαίων. Η Γενική 
Συνομοσπονδία κλήθηκε να συγκεράσει τις αντιθέσεις 
στη στρατηγική της, αλλά και στην τακτική της. Συνδύ-
αζε τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται με φορείς εξουσίας 
και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, την ίδια στιγμή που 
μπορούσε να κινητοποιεί μάζες επαγγελματοβιοτεχνών 
και εμπόρων και να εξαγγέλλει δυναμικές απεργίες. 
Έχει επισημανθεί ότι, ως συνέπεια, η ΓΣΕΒΕΕ προσιδί-
αζε περισσότερο στα χαρακτηριστικά μιας μαζικής ορ-
γάνωσης, παρά σε αυτά μια μιας οργανωμένης ομάδας 
εργοδοτικών συμφερόντων. Ακόμα και μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, πολύ δε περισσότερο στις δεκαετίες 

του ’70 και ’80, όταν πια οι περισσότερες αντίστοιχες 
οργανώσεις της Δύσης είχαν γραφειοκρατικοποιηθεί 
και εξελιχθεί σε λόμπι διαβούλευσης με τις κυβερνητι-
κές Αρχές, η ΓΣΕΒΕΕ παρέμεινε κατά βάση ένας συνδι-
καλιστικός οργανισμός, ευεπίφορος σε κομματικές χει-
ραγωγήσεις μεν, πάντα έτοιμος να διεκδικήσει δυναμικά 
τα αιτήματά του δε. 

Αυτό το μοντέλο συνδικαλιστικής συγκρότησης και 
δράσης, το οποίο κυριάρχησε στον 20ό αιώνα, βαθμιαία 
εξάντλησε τη δυναμική του ενόσω μεταβάλλονταν και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Σταδια-
κά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 σημειώθηκε 
μια στρατηγική στροφή του συνδικαλιστικού κινήματος, 
που παγιώθηκε την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η 
ΓΣΕΒΕΕ μετεξελίχθηκε από συνδικαλιστική οργάνωση 
παραδοσιακού τύπου σε σύγχρονο φορέα συμφερό-
ντων αυταπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών. 
Συγχρόνως, μπήκαν οι βάσεις για τον περαιτέρω μετα-
σχηματισμό της Συνομοσπονδίας σε κοινωνικό εταίρο, 
μέτοχο σε πολλές διαβουλευτικές διαδικασίες και προι-
κισμένο με τεχνοκρατικές δομές. Χωρίς να είναι διατε-
θειμένη να απεμπολήσει την ποικιλομορφία των μεθό-
δων δράσης που ιστορικά τη χαρακτήριζε, η ΓΣΕΒΕΕ 
προετοίμαζε το έδαφος ώστε να είναι σε θέση να συ-
γκροτεί τον παρεμβατικό της ρόλο μέσα από τεκμηριω-
μένες προτάσεις και επιστημονικές επεξεργασίες. Όπως 
αποδείχτηκε, ο μετασχηματισμός της φυσιογνωμίας της 
Συνομοσπονδίας ήταν αμετάκλητη αναγκαιότητα. Ο 
21ος αιώνας έφερε μαζί του μια σειρά προκλήσεων που 
κορυφώθηκαν με το ξέσπασμα της οικονομικής κρί-
σης. Κουβαλώντας την ιστορική εμπειρία σχεδόν ενός 
αιώνα δράσης υπέρ των επαγγελματιών, βιοτεχνών και 
εμπόρων, αλλά και έχοντας αποκτήσει ήδη μια διακρι-
τή οντότητα στον δημόσιο διάλογο, η ΓΣΕΒΕΕ κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει τη δυσκολότερη συγκυρία που είχαν 
ποτέ να αντιμετωπίσει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη 
χώρα μας.

Αντί Επιλόγου
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1939
Σύσταση Εθνικής  
Συνομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Ελλάδος.

1830
Καθιερώνεται ο φόρος  
επιτηδεύματος.

1857
Πρώτη απεργία διαρκείας  
επαγγελματιών.

1868
Η εταιρεία των τυπογράφων  
και βιβλιοδετών «Γουτεμβέργιος» 
γίνεται η πρώτη συντεχνία με 
καταστατικό και νομική υπόσταση.

1914
Ψηφίζεται ο Ν. 281  
«Περί Σωματείων».

1915
Ίδρυση Βιοτεχνικού 
Συνδέσμου των Συντεχνιών.

1919
Τον Ιανουάριο ιδρύεται  
η Ένωση Συντεχνιών και 
Σωματείων Εργοδοτών της 
Ελλάδος, πρώτο τριτοβάθμιο 
όργανο των επαγγελματιών 
και βιοτεχνών.

1925
Ν. 3305 «Περί συστάσεως  
Επαγγελματικών και 
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων».

1927
Μαζικό κλείσιμο καταστημάτων 
στις 10 Μαρτίου με κύριο 
αίτημα την παράταση του 
ισχύοντος ενοικιοστασίου. 
Τρεις απεργοί χάνουν τη 
ζωή τους σε σύγκρουση 
με στρατιωτικές δυνάμεις.

1929
Πρώτες  
γερουσιαστικές  
εκλογές.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
1830–1939
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1891
Ίδρυση του Συνδέσμου  
των Συντεχνιών.

1907
Ίδρυση Συνδέσμου Ελλήνων 
Βιομηχάνων και Βιοτεχνών.  
Ανασύνταξη Συνδέσμου  
Συντεχνιών.

1908–1909
Μαζικές κινητοποιήσεις 
των συντεχνιών σε 
υποστήριξη των αιτημάτων 
του Στρατιωτικού Συνδέσμου. 
Επιστέγασμά τους αποτελεί 
το συλλαλητήριο της 14ης 
Σεπτεμβρίου 1909.

1920
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Εργοδοτών. Μετονομασία  
της τριτοβάθμιας οργάνωσης  
σε Ένωση Βιοτεχνικών 
Συντεχνιών της Ελλάδος.

1921
Μετονομασία της Ενώσεως 
σε Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Παραγωγών Ελλάδος. 
Ίδρυση Ομοσπονδιών 
Επαγγελματιών Αθηνών  
και Πειραιώς.

1924
Η ανώτατη οργάνωση 
μετονομάζεται σε 
Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Ελλάδος.

1932
Η ελληνική κυβέρνηση 
ανακοινώνει την εγκατάλειψη 
της ισοτιμίας δραχμής/χρυσού. 
Βαθαίνουν οι συνέπειες της 
παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης. Μεγάλη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας τον Ιούλιο εναντίον 
της αύξησης των τιμολογίων  
των εταιρειών κοινής ωφελείας.

1933
Εισαγωγή φόρου κύκλου  
εργασιών με τον Ν. 5822.

1934
Ιδρύεται το ΤΕΒΕ  
με τον Ν. 6364.
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1941–1944
Κατοχή. Αδρανοποίηση  
της Γενικής Συνομοσπονδίας.

1943
Ιδρύεται η Ένωσις Βιοτεχνικών 
Συνεταιρισμών Αθηνών.

1948
ΑΝ 578 «Περί τηρήσεως 
λογιστικών βιβλίων».

1950
Ίδρυση Κόμματος Εργαζομένων 
Ελλάδος υπό την ηγεσία 
διοικητικών στελεχών της 
Γενικής Συνομοσπονδίας. 
Συμμετέχει, χωρίς 
επιτυχία, στις εκλογές.

1952
Επιτυχημένη απεργία 
επαγγελματιών, βιοτεχνών 
και εμπόρων τον Ιούλιο.

1964
Ο Ν. 4435 χορηγεί κοινωνικό 
πόρο υπέρ του ΤΕΒΕ.

1965
Το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 
διοργανώνονται Πανελλήνιο 
Βιοτεχνικό Συνέδριο στην 
Αθήνα και Έκθεση Βιοτεχνίας 
των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας στη Θεσσαλονίκη.

1946 i
Ανασυγκροτείται  
η Γενική Συνομοσπονδία.  

1962
Έτος δράσης προς προσαρμογή 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στις συνθήκες που διαμορφώνει 
η σύνδεση με την Κοινή 
Ευρωπαϊκή Αγορά, σύμφωνα 
με απόφαση της ΓΣΕΒΕ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
1940–1974
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1967–1968
Εκκαθάριση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων από στελέχη που  
δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη  
στο δικτατορικό καθεστώς.

1974
Σύνοδος της Διεθνούς Ενώσεως 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και μικρών εμπορικών 
επιχειρήσεων στην Αθήνα.

1946 ii
Χορήγηση πόρου στη Συνομοσπονδία μετά την ψήφιση του ΑΝ 196  
«Περί επιβολής αναγκαστικής εισφοράς των ασφαλισμένων εις  
το Ταμείο Συντάξεων Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ)  
προς ενίσχυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Ελλάδος». Ιδρύεται η Ανώτατη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος.  
Η ΓΣΕΒΕ γίνεται ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών και Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων, της κατοπινής UΕAPME.

1947
Μεγάλη απεργία κατά  
της αναπροσαρμογής των 
μισθωμάτων των καταστημάτων 
στις αρχές Ιανουαρίου.

1955
Η Γενική Συνομοσπονδία 
αποκτά για πρώτη φορά 
ιδιόκτητα γραφεία.

1957
Πρώτη πανελλήνια διάσκεψη 
επαγγελματικών και 
βιοτεχνικών οργανώσεων 
στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

1961
Συμφωνία σύνδεσης  
της Ελλάδας με την Κοινή 
Ευρωπαϊκή Αγορά.
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1975
Με ειδικό νόμο απομακρύνονται 
οι διορισμένοι από τη 
δικτατορία συνδικαλιστές.

1977
Κινητοποιήσεις κατά  
της απελευθερώσεως του 
ωραρίου καταστημάτων. 
Ίδρυση ΕΟΜΜΕΧ.

1978
Η ΑΝΕ 197 καθιερώνει  
πλαίσιο ευνοϊκής πιστοδότησης 
της βιοτεχνίας.

1985
Πανελλαδική απεργία τον Οκτώβριο με κύρια αιτήματα τον 
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, την καθιέρωση  
πόρου για τη στήριξη των οργανώσεων και φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

1986
Εισαγωγή του ΦΠΑ. Επιτυχημένη 
απεργία των μικρομεσαίων τον Απρίλιο.

1990
Ο Ν. 1876 καταργεί την υποχρεωτική κρατική διαιτησία και  
αναθέτει στους συνδικαλιστικούς φορείς εργοδοτών και εργαζομένων 
την ευθύνη της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων κατόπιν 
ελευθέρων διαπραγματεύσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί έναν από τους 
κοινωνικούς εταίρους. Νέες κινητοποιήσεις για το ωράριο. Στο πλαίσιο 
των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων δημιουργείται 
Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

1992
Ο Ν. 2081 επιφέρει αλλαγές στον 
Ν. 1712/1987. Υπογραφή της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ. Τίθενται οι βάσεις για 
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1997
Η ΚΥΑ 1162 καθορίζει το ωράριο 
λειτουργίας καταστημάτων. 
Ξεκινά ο κοινωνικός διάλογος 
για τις εργασιακές σχέσεις. 
Υπογράφεται το Σύμφωνο 
Εμπιστοσύνης κυβέρνησης 
και κοινωνικών εταίρων στην 
πορεία προς το 2000.

1998
Ένταξη της δραχμής  
στον Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών  
Ισοτιμιών.

1999
Συστήνεται ο Οργανισμός Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών με τον 
Ν. 2676. Ο Ν. 2741 καθιερώνει πόρο 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
Επιμελητήρια προς τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. Θα συμπληρωθεί από  
τον Ν. 3419/2005. Ο Ν. 2753 καθιερώνει 
μεικτό σύστημα προσδιορισμού του 
φορολογητέου εισοδήματος.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
1974–1999
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1979
Υπογραφή της συνθήκης  
σύνδεσης της χώρας  
με την ΕΟΚ.

1980
Μεγάλες απεργίες 
τον Ιανουάριο και τον 
Δεκέμβριο για το σύνολο 
των προβλημάτων του 
επαγγελματοβιοτεχνικού 
κι εμπορικού κόσμου.

1983
Ο Ν. 1401 αντικαθιστά  
τον Ν. 196/1946 αναφορικά 
με την εισφορά υπέρ της 
Γενικής Συνομοσπονδίας.

1987
Απεργιακό κλείσιμο 
καταστημάτων με αιτήματα 
φορολογικής αναμόρφωσης  
το Φεβρουάριο. Ψηφίζεται  
ο Ν. 1712 για τον συνδικαλιστικό 
εκδημοκρατισμό.

1988
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου γίνονται απεργίες εναντίον  
των αλλαγών στο ωράριο καταστημάτων. Η Γενική Συνέλευση της 
Συνομοσπονδίας εναρμονίζει το καταστατικό της με τις διατάξεις του  
Ν. 1712. Ο επίσημος τίτλος της Συνομοσπονδίας μετατρέπεται σε «Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας». Στο Συνέδριο 
του Οκτωβρίου οι αρχαιρεσίες διεξάγονται για πρώτη φορά με απλή 
αναλογική και με τη συμμετοχή παρατάξεων. Αυτοδιάλυση της ΑΣΒΕ.

1994
Με πρόνοια του Ν. 2232 
δημιουργείται η Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή. 
Δημιουργείται ο Λογαριασμός 
για την Απασχόληση και την 
Επαγγελματική Κατάρτιση 
έπειτα από πρωτοβουλία 
των κοινωνικών εταίρων.

1994–1996
Πλήθος κινητοποιήσεων με 
βασικά αιτήματα την κατάργηση 
των «αντικειμενικών κριτηρίων», 
τον περιορισμό της εγκατάστασης 
πολυκαταστημάτων, και την 
αντίθεση στην απελευθέρωση 
της επαγγελματικής στέγης 
και του ωραρίου.

1995
Τον Ιούνιο ιδρύεται  
το Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
Mεταβολής  
διακριτικού τίτλου  
Συνομοσπονδίας
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, 
όπως επίσημα μετονομάστηκε η ΓΣΕΒΕΕ το 1988, άλλαξε σειρά διακριτικών 
τίτλων μέσα στα χρόνια λειτουργίας της. Οι αλλαγές του διακριτικού τίτλου 
της μέσα στον 20ό αιώνα ήταν αποτέλεσμα διεργασιών και αλληλεπίδρασης 
με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και οργάνωση της χώρας. 

Το χρονολόγιο μεταβολής του διακριτικού τίτλου της Συνομοσπονδίας  
θα βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση του κειμένου, καθώς  
οι αναφορές στη Συνομοσπονδία υιοθετούν τον διακριτικό τίτλο  
που αυτή κατείχε στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.

1919  ΕΣΣΕΕ  
Ένωση Συντεχνιών και Σωματείων Εργοδοτών Ελλάδος

1920  ΕΒΣΕ  
Ένωση Βιοτεχνικών Συντεχνιών της Ελλάδος

1921   ΓΣΕΒΠΕ  
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών  
και Παραγωγών Ελλάδας

  ΓΣΕΒΕ  
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών  
και Βιοτεχνών της Ελλάδος

1988  ΓΣΕΒΕΕ  
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών  
και Εμπόρων Ελλάδας

Επικράτησε 
σταδιακά  
η ονομασία:
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—  Αρχεία → 195

—  Εφημερίδες → 196

—  Βιβλιογραφία → 197
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Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας

Αρχείο Γενικής Συνομοσπονδίας  
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

Αρχείο Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού 
Συλλόγου Λαυρίου «Ο Ερμής»

Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

Αρχείο Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών  
Σωματείων Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών  
Βιοτεχνών Εμπόρων Αθηνών

Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών  
Βιοτεχνών Εμπόρων Κέρκυρας

Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών  
Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο – 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

Προσωπικό Αρχείο Γ. Μαζαράκη

Προσωπικό Αρχείο Τ. Λίτινα

Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη

Προσωπικό Αρχείο Κ. Σπανού

Φωτογραφικό Αρχείο Αφών Αναγνωστόπουλων 
(φωτογραφίες 71, 73, 75, 76, 79, 82, 84, 85, 88, 91,  
93, 94, 100, 139)

Φωτογραφικό Αρχείο ΕΡΤ
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Αγών 1931

Ακρόπολις 1932, 1947

Βήμα, Το 1949, 1950, 1998

Βήμα Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων  
1985, 1986

Βήμα των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων 
1943-1944

Βιοτέχνης, Ο 1937, 1941-1943, 1945-1947, 1949, 1953, 
1957, 1960, 1962, 1963, 1965, 1968, 1969, 1972-1977, 
1980-1988, 1990-1994

Βιοτεχνία, Η 1971-1975

Βιοτεχνικά Θέματα 1987-1995

Βιοτεχνική Ηχώ 1937

Βραδυνή, Η 1927, 1933

Δελτίον Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
1948-1952

Έθνος 1921, 1927, 1995

Ελευθερία 1948, 1959, 1962

Ελεύθερον Βήμα 1924, 1927, 1930, 1935, 1943

Ελεύθερος Τύπος 1987, 1995

Ελευθεροτυπία 1979

Ελληνική, Η 1925, 1928, 1930, 1932

Εμπρός 1919, 1921, 1923, 1924, 1926-1928,  
1930, 1953

Ένωσις Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος  
1961, 1964

Επαγγελματίας, Ο 1966, 1968

Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά  
1945-1950

Επαγγελματικά Νέα Βορείου Ελλάδος 1964

Επαγγελματική Φωνή 1925

Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Χρόνος 1938

Επαγγελματοβιοτεχνικόν Βήμα 1966, 1969

Επιθεώρησις των Μεσαίων Τάξεων 1953

Εργοδότης, Ο 1945

Εσπερινή 1928, 1930, 1934

Εφημερίς του Άρτου 1935

Εφημερίς του Χρηματιστηρίου 1921, 1922, 1926

Καθημερινή, Η 1921, 1943

Καιροί 1909

Μακεδονία 1924, 1930, 1965

Μέλλον Επαγγελματιών 1929, 1934-1941

Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 1945-1947, 1950, 
1952, 1953, 1955-1967, 1971, 1972, 1974, 1976, 1980, 
1988, 1994-1999

Νέα, Τα 1966, 1980, 1995, 1997

Νέα Βιοτεχνών Επαγγελματιών Εμπόρων Ελλάδος 
1966

Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 1978, 
1980-1982, 1984-1987, 1989

Νέαι Αρχαί 1922

Πρωΐα, Η 1926, 1927

Ριζοσπάστης, 1942, 1943, 1986, 1987
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