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Πρόλογος

Η

επέτειος των εκατό χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ
ελπίζουμε και επιδιώκουμε να αποτελέσει μια ευκαιρία για
κατάδυση στην ιστορία των επαγγελματοβιοτεχνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και για μια πιο ουσιαστική μελέτη της
ιστορίας του συνδικαλιστικού τους κινήματος.
Η κρίση που ξέσπασε και στη χώρα μας κατά το τέλος της πρώτης
δεκαετίας του 21ού αιώνα, στα απόνερα της οποίας βρισκόμαστε
ακόμη σήμερα, στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας, μεγέθυνε την
ανάγκη αποτίμησης της διαχρονικής πορείας της ΓΣΕΒΕΕ και υπογράμμισε την επιτακτική ευθύνη στοχασμού για το μέλλον της σε
μια εποχή ασυνήθιστη, που πολλά φαίνονται να αλλάζουν και να μας
εισάγουν σε μια νέα περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και παγκόσμια.
Συχνά οι καθημερινές φροντίδες για την επιχείρηση που διατηρούμε και για το μεροκάματο που βγαίνει όλο και πιο δύσκολα δεν
μας αφήνουν να σκεφτούμε επί της «μεγάλης εικόνας». Το συνεχές «τρέξιμο», οι πάντα επείγουσες υποχρεώσεις και η ασφυκτική
επικράτεια της επικαιρότητας στην εποχή μας -εποχή «βομβαρδισμού πληροφοριών και δεδομένων»- στενεύουν κάποιες φορές τον
ορίζοντα της σκέψης με τρόπο που μας κάνει να παραγνωρίζουμε
τη βασική υποχρέωση της ουσιαστικής και βαθιάς επίγνωσης των
πραγμάτων. Άλλοτε πάλι, υποτιμάμε την ανάγκη της προσπάθειας
να δούμε πιο καθαρά την τροχιά της μακράς πορείας της κοινωνικής
και επαγγελματικής μας ζωής, όσο και των αξιών και συμφερόντων
που υπηρετούμε.
Η επέτειος των εκατό χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ θελήσαμε -και προσπαθήσαμε- να αποτελέσει μια ανάπαυλα προβληματισμού και σκέψης, μέσα στον διαρκή κοχλασμό των γεγονότων. Να
δούμε από πού ερχόμαστε, ποιοι πραγματικά είμαστε, τι εκπροσωπούμε, τι θέλουμε να κάνουμε, που μπορούμε να πάμε…
Η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ ανέθεσε στο Ινστιτούτο της, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, την περαιτέρω διερεύνηση της ιστορίας της Συνομοσπονδίας,
την εκπόνηση και έκδοση γενικών και ειδικών κειμένων ιστορίας
καθώς και την οργάνωση των παρεμβάσεων, δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, μέσα στο 2019, με αφορμή τη σημαντική επέτειο.

Για το σκοπό αυτό εργάστηκαν με ζήλο πολλοί άνθρωποι, στελέχη
του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, καταξιωμένοι ερευνητές ιστορικοί, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες. Έγιναν δεκάδες συναντήσεις, συζητήσεις και συνεντεύξεις με παλιά και νέα συνδικαλιστικά στελέχη της
Συνομοσπονδίας. Μελετήθηκαν ιστορικά κείμενα, αρχεία της ΓΣΕΒΕΕ
και άλλες πηγές πληροφόρησης πολλών χιλιάδων σελίδων. Αναζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν μεγάλος αριθμός φωτογραφιών, βίντεο
και άλλων τεκμηρίων. Όσο προχωρούσε το έργο της συνεργασίας
και της μελέτης του υλικού, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσαμε ότι
η ευθύνη μας είναι ακόμη μεγαλύτερη από όση αρχικά είχαμε εκτιμήσει. Συνειδητοποιήσαμε πόσα λίγα ξέρουμε και πόσα λίγα είναι
γνωστά στο ευρύ κοινό για την αξιόλογη και πολύπλευρη ιστορία
των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και για την ιστορία της
ίδιας της ΓΣΕΒΕΕ. Όσο το ερευνητικό έργο εξελισσόταν και απέφερε
αποτελέσματα κατανοούσαμε τη στενή συνάφεια της «δικής μας»
ιστορίας με την ιστορία της Ελλάδας και του λαού της.
Μελετώντας την ιστορία των μικρών επιχειρήσεων, διαβάζαμε,
ξαναθυμόμαστε και επανεκτιμούσαμε την κοινή μας ιστορία στον
20ό αιώνα. Μια ιστορία πολέμων πατριωτικών, αντιφασιστικών,
απελευθερωτικών, αλλά και εμφυλίων. Μια ιστορία κοινωνικο-πολιτικών αναστατώσεων και οικονομικών κρίσεων, αλλά εξίσου και μια
ιστορία οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ανόδου. Μια ιστορία
δικτατοριών, αλλά και εξάρσεων ελευθερίας. Μια ιστορία που για
τους περισσότερους Έλληνες ξεκίνησε από το χωράφι για να μεταπηδήσει στο γιαπί και στο βιοτεχνικό εργαστήριο και αργότερα στο
γραφείο, στο συνεργείο αυτοκινήτων, στο εμπορικό κατάστημα, στο
εστιατόριο ή στο τουριστικό κατάλυμα. Ενθουσιαστήκαμε με δεκάδες άγνωστες μέχρι τότε σε εμάς προσωπικές ιστορίες. Απολαύσαμε
εντυπωσιακές αφηγήσεις. Μυηθήκαμε στην άγνωστη ιστορία των
βιοτεχνικών και εμπορικών επαγγελμάτων. Λυπηθήκαμε για τους
δεκάδες συναδέλφους που έφυγαν χωρίς κανείς να καταγράψει το
αποτύπωμα του περάσματός τους ως δίδαγμα και παρακαταθήκη
για τις γενιές που ακολούθησαν. Προβληματιστήκαμε με τα ξεχασμένα σε κακοσυντηρημένες αποθήκες αρχεία των Ομοσπονδιών
που αντί να γίνονται αντικείμενο μελέτης και ανάδειξης αποτελούν
αντικείμενο της αδυσώπητης «κριτικής των τρωκτικών».
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Ωστόσο, η επέτειος των εκατό χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ δεν αποτελεί
μόνο μια ευκαιρία ανασκόπησης της ιστορίας. Η σκέψη μας δεν
έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν. Άλλωστε το παρελθόν είναι -με
πολλούς τρόπους- μέσα μας, στο «εδώ και τώρα», στο παρόν. Όπως
ακριβώς είναι και συστατικό του μέλλοντός μας. Δεν θελήσαμε ποτέ
η μελέτη της ιστορίας των μικρών επιχειρήσεων των επαγγελματοβιοτεχνικών επαγγελμάτων και κυρίως της ίδιας της ΓΣΕΒΕΕ να
υποβιβαστεί σε μια γλυκερή επίδειξη νοσταλγίας. Πίσω από όλα
βρισκόταν πάντα η πρόθεση να πιάσουμε το νήμα που μας φέρνει
στο σήμερα ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε «αυτό για το
οποίο προοριζόμαστε»: να εκπροσωπήσουμε αποτελεσματικά, τεκμηριωμένα και δυναμικά τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μικρών
επιχειρήσεων της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου. Σε
όλη τη χώρα, από τις μεγαλύτερες πόλεις μέχρι το πιο μικρό χωρίο
της Ελλάδας. Σε όλα τα ενδιαφερόμενα επαγγέλματα, από τα πιο
«παραδοσιακά» μέχρι το πιο «σύγχρονα».
Εκατό χρόνια σημαίνουν, για τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον δεδομένα, λίγο περισσότερο από τρείς γενιές. Τρείς γενιές ανθρώπων που
γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έζησαν και έδρασαν επιχειρηματικά κατά
την πορεία του πυκνού σε συγκλονιστικά γεγονότα ευρωπαϊκού 20ού
αιώνα. Σήμερα στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του νέου αιώνα,
ο οποίος ξεκίνησε με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία
της παγκόσμιας οικονομίας, είμαστε εδώ για να αναρωτηθούμε για
το νόημα, τη σημασία και την ανάγκη της ενότητας, της αγωνιστικής
διεκδίκησης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης -εντέλει του συνδικαλισμού- στο περιβάλλον των μικρών επιχειρήσεων.
Γνωρίζουμε ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια
αυτών των εκατό χρόνων. Γνωρίζουμε ότι κάθε εποχή έχει τα δικά
της επίδικα. Βλέπουμε, ταυτόχρονα, πόσο κοινά παραμένουν πολλά
από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των
ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές: το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η επαγγελματική στέγη, η αδειοδότηση των επαγγελμάτων, η
επαγγελματική κατάρτιση, ο «αθέμιτος» ανταγωνισμός βρίσκονται
στο προσκήνιο όσο και πριν από πολλές δεκαετίες. Μαζί με αυτά,
νέες προκλήσεις έχουν προστεθεί: ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το διεθνές εμπόριο, τα νέα καταναλω-

τικά πρότυπα και οι καινούργιες ψηφιακές μορφές αγοροπωλησίας
προϊόντων και υπηρεσιών.
Μέσα σε αυτό το «πάντα ίδιο, αλλά και τόσο διαφορετικό» περιβάλλον οι μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης, των υπηρεσιών και
του εμπορίου στην Ελλάδα προσπαθούν να επιβιώσουν, να μετασχηματιστούν και να αναπτυχθούν. Συχνά, αντί να ενισχύονται και να
βοηθιούνται, γίνονται αντικείμενο οξείας κριτικής και ενοχοποιούνται για όλα τα δεινά της ελληνικής οικονομίας.
Εμείς, παρότι αναμφισβήτητα βιώνουμε μια εποχή κρίσης του
συνδικαλισμού, όπου λιγότεροι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την
ανάγκη και την χρησιμότητα της τεκμηρίωσης, της διεκδίκησης και
της συσπείρωσης γύρω από τα πρωτοβάθμια σωματεία, συνεχίζουμε
να πιστεύουμε ότι ακριβώς στις σημερινές δύσκολες -για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους- εποχές ο ενωτικός συνδικαλισμός
είναι αναγκαίος. Μπορεί πράγματι πολλά να χρειάζεται να αλλάξουν
και να προσαρμοστούν στο σήμερα. Μπορεί όντως να πρέπει να
επινοήσουμε νέους τρόπους διαβούλευσης και διεκδίκησης. Μπορεί
πιθανόν να χρειάζονται και νέοι τρόποι και θεσμοί συσπείρωσης, διαλόγου και λήψης αποφάσεων. Αλλά, όπως και νάχει, χρειάζεται να
είμαστε εδώ παρόντες και παρούσες για την υπεράσπιση των συμφερόντων και τη διεκδίκηση των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων.
Η μελέτη της ιστορίας με την αφορμή των εκατό χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ
μας έπεισε: μια κοινωνία χωρίς (ή με αδύναμους) φορείς εκπροσώπησης συμφερόντων, χωρίς θεσμούς κοινωνικού διαλόγου, χωρίς
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, και χωρίς τεκμηριωμένες
και δυναμικές διεκδικήσεις, θα ήταν μια πολύ χειρότερη κοινωνία.
Θα ήταν μια κοινωνία ληθαργική και μουντή. Η επιχειρηματική εγρήγορση και η κοινωνική αφύπνιση φαίνεται να πηγαίνουν μαζί.
Ευχή μας είναι η ανάγνωση αυτού του λευκώματος ιστορίας της
ΓΣΕΒΕΕ που γράφτηκε με πολύ μεράκι και προσπάθεια από τον Νίκο
Ποταμιάνο να αποτελέσει αφορμή για νέους προβληματισμούς,
ουσιαστικές συζητήσεις και φρέσκες αποφάσεις για ένα καλύτερο
μέλλον της Συνομοσπονδίας και των μικρών επιχειρήσεων.
Γιώργος Καββαθάς
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

8
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019

Γενικές
ευχαριστίες

Ε

υχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση φωτογραφικού και
άλλου αρχειακού υλικού το Μουσείο Μπενάκη, το ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, το
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής», το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ, τα ΓΑΚ Μεσσηνίας,
τη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, το Σωματείο Κρεοπωλών, το
Σωματείο Κομμωτών, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
Πειραιά, την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης,
την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονίκης, την
Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, το
προσωπικό Αρχείο Κ. Σπανού, το προσωπικό Αρχείο Τ. Λίτινα. Επίσης,
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους τους συνδικαλιστές
καθώς και τους συναδέλφους και συνεργάτες που διαχρονικά συνέβαλλαν στη διάσωση και τη συμπλήρωση του φωτογραφικού και
ιστορικού αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ.

9

Τ

ο λεύκωμα αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 2014-2020». Η συγγραφή
του βιβλίου έγινε δυνατή χάρη στη συμβολή μιας σειράς ανθρώπων,
στους οποίους οφείλω ευχαριστίες. Πρώτα πρώτα χάρη στη βοήθεια
του προσωπικού του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ,
το οποίο διευκόλυνε την πρόσβασή μου στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη
της Συνομοσπονδίας. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζομένους σε διάφορα αρχεία και βιβλιοθήκες∙ ιδιαίτερη μνεία οφείλω στον Δημήτρη
Μπαχάρα του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου.
Με πολλούς τρόπους, και ιδίως συζητώντας μαζί μου για διάφορα
θέματα, με βοήθησαν τα επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Διονύσης Γράβαρης, Πάρης Λιντζέρης, Νατάσα Αυλωνίτου και Τζουλιάνα
Κοντίνη. Τους ευχαριστώ για την προθυμία τους, καθώς και για την
κατανόηση που έδειξαν σε ορισμένα απρόοπτα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά την πορεία της συγγραφής. Χρωστάω πολλά,
επίσης, στις συζητήσεις που έκανα με τους συνάδελφους και φίλους
Σπύρο Δημανόπουλο, Κώστα Κατσούδα και Κώστα Παλούκη, ενώ πρόθυμη να συνδράμει στο εγχείρημά μου ήταν και η κυρία Άννα Τρίγκατζη από την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας της Νέας Ιωνίας. Εννοείται
ότι για τις όποιες αδυναμίες, λάθη ή παραλείψεις του βιβλίου μόνος
υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας του.
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Ευχαριστίες
συγγραφέα

Για τον εμπλουτισμό του λευκώματος με οπτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν εικόνες και φωτογραφίες που είχαν συγκεντρωθεί από τους
Κώστα Κατσούδα και Κώστα Κορόζη για τις ανάγκες του Δοκιμίου
ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ που έγραψαν αρκετά χρόνια πριν αλλά εκδόθηκε μόλις πρόσφατα με τον τίτλο Η ΓΣΕΒΕΕ στο 20ό αιώνα. Το βιβλίο
τους αποτέλεσε, επιπλέον, βασικό σημείο αναφοράς σχεδόν σε κάθε
στιγμή της δικής μου έρευνας.
Ευχαριστίες οφείλονται και σε όλους όσοι παραχώρησαν με προθυμία οπτικό υλικό που βρίσκεται στην κατοχή τους και των φορέων
των οποίων προΐστανται: στην Αναστασία Μηλίτση-Νίκα από τα ΓΑΚ
Μεσσηνίας, την Ελένη Ιωαννίδου από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του δήμου Καλαμαριάς και τη Μαίρη Φουσταλιεράκη.

Νίκος Ποταμιάνος
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Ακρωνύμια

GATT

Γενική Συμφωνία Δασμών και Eμπορίου

ΕΒΕΑ

UEAPME

Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μετονομάστηκε
σε SMEunited στις 7 Νοεμβρίου 2018

Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών

ΕΔΑ

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά

ΕΔΕΣ

Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος

ΑΔΕΔΥ

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων
Δημοσίων Υπαλλήλων

ΕΔΗΚ

Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου

ΑΚΕ

Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας

ΕΛΑΣ

Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός

ΑΣΒΕ

Ανώτατη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος

ΕΛΔΕ

Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών

ΑΣΚΕΒΕ

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση
Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων

ΕΝΦΙΑ

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

ΕΟΕΧ

Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας

ΓΣΕΒΕΕ

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΓΣΕΕ

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

ΕΟΜΜΕΧ

Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας

ΔΑΚΜΜΕ

Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση
Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών

ΕΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

ΔΕΗ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΕΠΑΛ

Επαγγελματικό Λύκειο

ΔΗΚΕΒΕ

Δημοκρατική Κίνηση Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων

ΕΠΑΣ

Επαγγελματική Σχολή

ΕΠΕΚ

Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου

ΕΠΕΝ

Εθνική Πολιτική Ένωσις

ΕΠΟΝ

Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων

ΔΝΤ

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΔΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΑΜ

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

ΕΡΕ

Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις

ΕΑΠ

Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων

ΕΣΕΕ

ΕΑΤ-ΕΣΑ

Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής
Στρατιωτικής Αστυνομίας

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου
& Επιχειρηματικότητας

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Επαγγελματίες Βιοτέχνες Έμποροι

ΙΕΚ

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΒΕ

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΜ

Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο ή
Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο

ΙΜΕ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

ΚΕΒΑ

Κέντρου Βιοτεχνικής Αναπτύξεως

ΠΑΜΕ

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο

ΚΕΚ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΑΣΚΕΒΕ

Πανελλήνια Συνδικαλιστική Κίνηση
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων

ΚΕΚΑΤΕ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων

ΠΑΣΚΜΜΕ

Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική
Κίνηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΚΕΤΕΚ

ΠΑΣΟΚ

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

ΚΚΕ

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

ΠΕΠΕΣΚΕ

ΚΤΕΛ

Κοινά Ταμεία Εισπράξεως Λεωφορείων

Πανελλήνια Ένωσις Παντοπωλειακών
Εταιρειών Συνεταιρισμών Κοινοπραξιών
Ελλάδος

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΡΑΚΕΒΕ

ΛΑΕΚ

Λογαριασμός για την Απασχόληση
και την Επαγγελματική Κατάρτιση

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων

ΣΕΒ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

ΜΜΕ

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΣΕΚΕ/ ΚΚΕ

ΝΠΔΔ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος/
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

ΟΑΑΑ

Οργανισμός Απασχολήσεως
και Ασφαλίσεως Ανεργίας

ΣΕΛΠΕ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως
Ελλάδος

ΟΑΕΔ

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού

ΣΕΡΚΑ

Συνεταιρισμός Εμπορορραπτών Ραπτών
Καταστηματαρχών Αθηνών

ΟΑΕΕ

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών

ΣΕΣΜΕ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ
Ελλάδος

ΟΑΣΘ

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης

ΣΚΟΠ

Συμβούλιο Κοινωνικής
και Οικονομικής Πολιτικής

ΟΒΣΑ

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας

ΤΑΕ

Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων

ΟΓΑ

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΤΕΒΕ

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος

ΟΕΒΑ

Ομοσπονδία Επαγγελματιών
και Βιοτεχνών Αθήνας

ΤΕΕ

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΤΕΙ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΤΕΜΠΜΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΤΣΑ

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών

ΦΚΕ

Φόρος Κύκλου Εργασιών

ΦΠΑ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΟΙΥΕ

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

ΟΝΕ

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

ΟΟΣΑ

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης

ΟΥΝΡΑ

Oργανισμός Περίθαλψης και Αποκατάστασης
των Ηνωμένων Εθνών

ΠΑΚ

Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα
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ΙΚΑ
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ΜΈΡΟΣ I
Μόχθος και
επιχειρηματικότητα

13
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Στο πρώτο μέρος, πριν παρουσιαστούν η ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και
ο συνδικαλισμός των επαγγελματοβιοτεχνών, θα εξετάσουμε τους
ανθρώπους που εκπροσώπησε η ΓΣΕΒΕΕ, τον κόσμο τους και πώς
άλλαξε κατά τη διάρκεια ενός αιώνα. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε
σύντομες απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα: Ποιες ήταν
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς εντάσσονταν στο ευρύτερο
πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας; Πώς αλλάζουν τα δεδομένα σε κάθε
επάγγελμα και με ποιους τρόπους επιβιώνουν, περιθωριοποιούνται
ή ακμάζουν οι μικρές μονάδες; Σε τι συνίσταται η τέχνη τού να έχεις
μαγαζί; Γιατί συναντά κανείς μικρότερο αριθμό γυναικών στη θέση
του καταστηματάρχη και κατά πόσο άλλαξε αυτό κατά τη διάρκεια του
τελευταίου αιώνα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τοποθεσία
των βιοτεχνιών και των μαγαζιών στις πόλεις; Για το τέλος αφήσαμε
μια πιο θεωρητική πραγμάτευση, αυτήν του ορισμού της μικρής
επιχείρησης και του τρόπου με τον οποίο ο ορισμός έχει αποτελέσει
πολιτικό ζήτημα.
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Η ελληνική οικονομία τον 20ό αιώνα
Κατά τον 20ό αιώνα, η οικονομία της χώρας υπέστη σημαντικές
αλλαγές, τόσο ακολουθώντας τις ευρύτερες τάσεις της
καπιταλιστικής ανάπτυξης διεθνώς όσο και με την εμφάνιση
στοιχείων μιας ιδιαίτερης πορείας της Ελλάδας.
Οι βασικές εξελίξεις συνίστανται στη ριζική αλλαγή των συσχετισμών ανάμεσα σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα·
στην ανάπτυξη της βιομηχανίας αρχικά και στην αποβιομηχάνιση στη
συνέχεια (καθώς και στην «αποβιοτεχνοποίηση»)· στην τριτογενοποίηση της οικονομίας με την ανάπτυξη του τουρισμού, του λιανικού
εμπορίου και των υπηρεσιών· στην ένταξη στον ενιαίο οικονομικό
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πιο σημαντικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας
υπήρξε η δραματική μείωση του αγροτικού τομέα. Αρχικά βέβαια,
στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ενισχύθηκε ο αγροτικός
χαρακτήρας του ελληνικού κράτους, όταν αυτό συμπεριέλαβε τη
λιγότερο αστικοποιημένη βόρεια Ελλάδα με τους πολέμους του
1912-1922 και έπειτα όταν ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων από τη
Μικρά Ασία και τη Θράκη εγκαταστάθηκε σε αγροτικούς κλήρους. Η
τάση, όμως, προς την αστικοποίηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου κόσμου και δεν ανεστάλη. Το 1951, λόγω και της
ερήμωσης των ορεινών περιοχών με τον Εμφύλιο, για πρώτη φορά ο
πληθυσμός των πόλεων ξεπέρασε τον πληθυσμό της υπαίθρου στην
Ελλάδα (κάτι που είχε συμβεί εκατό χρόνια πριν στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στην Κίνα συνέβη μόνο πρόσφατα). Ακολούθησε η ραγδαία
αγροτική έξοδος των δεκαετιών του 1950 και του 1960, τόσο με τη
μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων από τη Γερμανία μέχρι την
Αυστραλία όσο και με την εσωτερική μετανάστευση προς τις πόλεις, η οποία κατευθύνθηκε ιδίως στην περιοχή της πρωτεύουσας
και οδήγησε στον γνωστό μας «υδροκεφαλισμό» της χώρας. Η τάση
αυτή, πάντως, ανακόπηκε εν πολλοίς στις δεκαετίες του 1970 και

Ο πιο σημαντικός
μετασχηματισμός της
ελληνικής οικονομίας
τον 20ό αιώνα ήταν
η δραματική μείωση
του αγροτικού τομέα.

← 
Άποψη της Αθήνας, Περικλής Παπαχατζιδάκης 1970

περίπου © Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία
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Οικονομία και επαγγέλματα
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Το εργοστάσιο τσιμέντου της Όλυμπος Α.Ε. δεκαετία

1950, © Αρχείο Γονή, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

του 1980, με την ανάπτυξη του τουρισμού,
με πολιτικές εισοδηματικής στήριξης των
αγροτών και με την «αστικοποίηση» μιας
υπαίθρου που είχε πια ευκολότερη πρόσβαση στις πόλεις και ένα όλο και μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού της απασχολούνταν
όχι στη γεωργία αλλά σε υπηρεσίες. Σήμερα
σε πόλεις ζουν περίπου τα τέσσερα πέμπτα
του πληθυσμού της Ελλάδας.
Η βιομηχανική ανάπτυξη υπήρξε ένα
στάδιο από το οποίο πέρασε η ελληνική
οικονομία για ένα μάλλον σύντομο χρονικό
διάστημα. Μετά τα πρώτα βήματα της βιομηχανίας τον 19ο αιώνα και τη δημιουργία
μιας σειράς μεγάλων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της μεταποίησης κατά τον
μεσοπόλεμο, κατά τη μεταπολεμική περίοδο
σημειώθηκε ένα σημαντικό κύμα εκβιομηχάνισης. Η μεταποίηση συνολικά έφτασε να
απασχολεί το 30% του πληθυσμού το 1981
(έναντι 18% το 1951)· η βιοτεχνία είδε το
μερίδιό της να μειώνεται και κάποιους τομείς να παρακμάζουν, άλλοι όμως γνώρισαν
αξιόλογη ανάπτυξη. Τα πολύ υψηλά ποσοστά
οικονομικής ανάπτυξης που πέτυχε η Ελλάδα μεταπολεμικά –και ιδίως την περίοδο
1961-1973– συνδυάστηκαν με τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας από κατά
βάση αγροτική σε μια σύγχρονη οικονομία
της βιομηχανικής εποχής. Η ανάπτυξη της
βιομηχανίας δεν κατέστρεψε τη βιοτεχνία:
το ποσοστό της απασχόλησης σε μονάδες με
λιγότερους από 10 εργαζομένους στη μεταποίηση παρέμεινε υπερδιπλάσιο της δυτικής
Ευρώπης, ενώ ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων ανά επιχείρηση στη μεταποίηση
αυξήθηκε λίγο από το 1938 (3 εργαζόμενοι)
ως το 1969 (4 εργαζόμενοι). Στον κλάδο των κατασκευών, άλλωστε, ο
οποίος λειτουργούσε ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, κυριαρχούσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και η περιοριστική οικονομική πολιτική που τις ακολούθησε αποτέλεσαν ένα πρώτο
πλήγμα για την ελληνική βιομηχανία. Το σημαντικότερο, όμως, ίσως
να ήταν η μείωση της δασμολογικής προστασίας, των εξαγωγικών
πριμ και άλλων παραγόντων, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) τη δεκαετία του 1980 και με
την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της δεκαετίας του 1990. Την
ίδια εποχή σημειώθηκε διεθνώς η άνοδος χωρών με χαμηλό κόστος
εργασίας και ο ανταγωνισμός στην αγορά βιομηχανικών προϊόντων
εντάθηκε. Πόλεις όπως το Λαύριο, η Πάτρα, η Νάουσα και η Θεσσαλονίκη βίωσαν την αποβιομηχάνιση με ιδιαίτερη ένταση.
Το τέλος του προστατευτισμού υπήρξε και για τη βιοτεχνία
ένα καθοριστικό πλήγμα – με ιδιαίτερη, εδώ, τη βαρύτητα του
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προνομιακού καθεστώτος τραπεζικής χρηματοδότησης που είχε
καθιερωθεί στη μεταπολίτευση και καταργήθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1990.
Η τριτογενοποίηση της οικονομίας αποτελεί την κυρίαρχη εξέλιξη
του 20ού αιώνα στις ανεπτυγμένες χώρες: ήδη στις αρχές του, οι
απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα, τις υπηρεσίες, έφταναν τους
απασχολούμενους στον δευτερογενή (βιομηχανία, βιοτεχνία, μεταλλεία)∙ στα τέλη του, είχαν γίνει διπλάσιοι από αυτούς. Στην Ελλάδα
αυτή η εξέλιξη είχε ίσως πιο έντονα χαρακτηριστικά, καθώς από
παλιά η ναυτιλία, το εμπόριο και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
αποτελούσαν πεδία στα οποία παραδοσιακά δραστηριοποιούνταν
αξιόλογο μέρος του πληθυσμού. Επίσης, θα πρέπει να προσθέσουμε την επένδυση των ελληνικών νοικοκυριών στην εκπαίδευση των
παιδιών τους, η οποία, όσο κι αν δεν είναι καθολική και διαχρονική,
όπως συχνά θεωρείται, αποτέλεσε όμως μια σημαντική τάση· τη
μεγέθυνση του δημόσιου τομέα· την αλλαγή στα καταναλωτικά πρότυπα και την ανάπτυξη των κλάδων της αναψυχής και των τηλεπικοινωνιών· την επανάσταση της πληροφορικής από τη δεκαετία του
1980 και έπειτα· και βέβαια την ανάπτυξη του τουρισμού, η οποία
έγινε ραγδαία από τη δεκαετία του 1960 και μετά και κατέστησε τον
τουρισμό μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες
της χώρας.
Ήδη στα 1950 οι υπηρεσίες παρήγαγαν περισσότερο από το μισό
ΑΕΠ, για να φτάσουν στο 70% το 1997. Από την άποψη της απασχόλησης, στα μέσα της δεκαετίας του 1970 έγιναν ο τομέας με τους
περισσότερους απασχολούμενους – ξεπερνώντας το 50% στα 1991
και το 60% στα 2001.
Από την παρατεταμένη ανοδική πορεία του τριτογενούς τομέα,
βεβαίως, επωφελήθηκαν κι ένα πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
οι οποίες συνυπάρχουν με κάποιες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
στη χώρα: μικρομάγαζα πλάι σε πολυκαταστήματα και εισαγωγείς,
ταξιτζήδες πλάι σε εφοπλιστικές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια πλάι σε μεγάλα ξενοδοχεία, ΕΛΔΕ πλάι σε τράπεζες. Αξίζει εδώ
να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα τον τουρισμό και τους συνδεδεμένους
με αυτόν κλάδους εστίασης, αναψυχής και διαμονής: η αύξηση της
κατανάλωσης που συνεπάγεται ο τουρισμός δημιούργησε εύφορο
έδαφος για την ανάπτυξη πολλών χιλιάδων μικρομεσαίων οικογενει-
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Ο τουρισμός
δημιούργησε
εύφορο έδαφος
για την ανάπτυξη
πολλών χιλιάδων
μικρομεσαίων
οικογενειακών
επιχειρήσεων.

↑ 
Διαφημιστική αφίσα του ΕΟΤ. Γ. Μόραλης

1956 © Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
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Αγρότες στην Αττική, 1950-55. Βούλα Παπαϊωάννου

© Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία

ακών επιχειρήσεων, αναπαράγοντας κι εδώ το μοντέλο περιορισμένης συγκέντρωσης των παραγωγικών μονάδων που κυριαρχούσε στη
γεωργία και στη βιομηχανία. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι
τάσεις συγκέντρωσης έχουν αυξηθεί και στον τριτογενή τομέα από
τη δεκαετία του 1990, ιδίως στο εμπόριο. Στα μέσα της δεκαετίας
του 2000 υπολογιζόταν ότι το 1,5% των εμπορικών επιχειρήσεων
πραγματοποιούσαν το 50% των πωλήσεων, ενώ οι αλυσίδες των
σουπερμάρκετ πραγματοποιούσαν το 82% του λιανικού εμπορίου
τροφίμων.
Συνοπτικά, η πορεία της ελληνικής οικονομίας στα εκατό χρόνια
από το 1919 μέχρι σήμερα μπορεί να αποδοθεί ως εξής. Ο μεσοπόλεμος, διεθνώς περίοδος έντασης της κρατικής παρέμβασης στην
οικονομία και επιδίωξης της αυτάρκειας κάθε χώρας, σημαδεύτηκε
από την προσπάθεια ενσωμάτωσης των προσφύγων και των νέων
χωρών, την αγροτική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία νέων ισχυρών
κρατικών θεσμών και ενός σύγχρονου τραπεζικού συστήματος. Ο
υψηλός πληθωρισμός της δεκαετίας του 1920 ευνόησε την ίδρυση
και (σχετική) ευημερία μικρών μονάδων στη βιοτεχνία και στο εμπόριο, η πολιτική σταθεροποίησης όμως που ακολούθησε και η κρίση
του 1929 τις έπληξε και έδωσε κάποια ώθηση στις τάσεις συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης τη δεκαετία του 1930.
Η Κατοχή υπήρξε, βεβαίως, μια περίοδος καταστροφής, πείνας
και κατάρρευσης της χρηματικής οικονομίας, αλλά και ανόδου μιας
νέας ελίτ που πλούτισε με τη μαύρη αγορά – για την οποία ξέρουμε
ελάχιστα πράγματα αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένα μέρος
της προερχόταν από ιδιοκτήτες προπολεμικών μικρών μαγαζιών.
Ακολούθησε η δύσκολη περίοδος της ανασυγκρότησης, από την
απελευθέρωση το 1944 μέχρι τη νομισματική μεταρρύθμιση του
1953, κατά την οποία η παραγωγή σταδιακά επανήλθε στα προπολεμικά επίπεδα και η εμπιστοσύνη στο εθνικό νόμισμα αποκαταστάθηκε, ενώ επικυρώθηκε η διεύρυνση των ταξικών ανισοτήτων που
είχε σημειωθεί στα χρόνια της Κατοχής. Ο Εμφύλιος προφανώς δεν
διευκόλυνε την ανασυγκρότηση της οικονομίας, από την άλλη όμως
υπήρξε η αιτία της γενναίας ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας
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Οι τάσεις συγκέντρωσης
και ολιγοπώλησης της
αγοράς έχουν αυξηθεί από
τη δεκαετία του 1990 στον
τομέα των υπηρεσιών και
ιδιαίτερα στο εμπόριο.

από τους Αμερικανούς, οι οποίοι ανέλαβαν την ηγεσία του καπιταλιστικού μπλοκ και ενεπλάκησαν ενεργά στην πρώτη θερμή διαμάχη
του Ψυχρού Πολέμου.
Ακολούθησε μια εικοσιπενταετία ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, μέχρι τη δεύτερη πετρελαϊκή
κρίση του 1978. Την περίοδο αυτή ξεχωρίζουν τα χρόνια 1961-1973,
με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και με την εμφάνιση τάσεων
υπέρβασης της παλιότερης θέσης της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας με τη δημιουργία νέων βιομηχανιών. Επρόκειτο για
μια ανάπτυξη που σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε στην καθήλωση σε
χαμηλά επίπεδα των αμοιβών της εργασίας χάρη αφενός στο καθεστώς περιορισμένης δημοκρατίας που θεμελίωσαν οι εθνικόφρονες μετά τη νίκη τους στον Εμφύλιο και αφετέρου στην ύπαρξη του
πολυάριθμου εφεδρικού στρατού εργασίας που παρήγαγε η αγροτική έξοδος. Ήταν στα χρόνια αυτά που αποφασίστηκε και προωθήθηκε η σύνδεση αρχικά (1962) και η ένταξη στη συνέχεια (1981) της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), για λόγους
όχι τόσο οικονομικούς όσο εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.
Από οικονομική άποψη, τα πρώτα αποτελέσματα ήταν θετικά, καθώς
εξασφαλίστηκε μια μεγάλη νέα αγορά για τα ελληνικά αγροτικά
προϊόντα (καθώς και για όσα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ήταν ή
έγιναν διεθνώς ανταγωνιστικά), ενώ μια μακρά περίοδος δασμολογικής προσαρμογής καθυστέρησε τις αρνητικές επιπτώσεις από τις
εισαγωγές ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων που παράγονταν
και στη χώρα.
Από το 1973 ξεκινάει διεθνώς ένας κύκλος ύφεσης, που στην
Ελλάδα γίνεται πιο εμφανής την περίοδο 1979-1994. Διαρθρωτικά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας που έρχονταν από παλιά
(όπως ο παθητικός αγροτικός τομέας, η χαμηλή εσωτερική ζήτηση,
η απουσία του βιομηχανικού κλάδου κατασκευής μηχανών, η έλλειψη μακροπρόθεσμων πιστώσεων από τις τράπεζες στη βιομηχανία
κ.λπ.) συνέβαλαν στη δυσκολία της να ανταποκριθεί στο σοκ διεθνούς ανταγωνισμού που υπέστη με την απελευθέρωση του εμπορίου και την κατάργηση ρυθμίσεων σε διάφορους τομείς μετά την
ένταξη στην ΕΟΚ και την προώθηση πολιτικών φιλελευθεροποίησης
από τα 1985-1989. Η βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης της
εργασίας με τον εκδημοκρατισμό μετά το 1974, οι εργατικοί αγώνες
και οι κατακτήσεις των εργαζομένων αύξησαν το κόστος της εργασίας και έπληξαν μία από τις βάσεις της μεταπολεμικής ανάπτυξης.
Παρά την εισροή πόρων από την ΕΟΚ (με τη μορφή αγροτικών επιδοτήσεων και ενίσχυσης υποδομών με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης), η πραγματική
σύγκλιση με τις οικονομίες της δυτικής Ευρώπης ανακόπηκε.
Μια νέα περίοδος ανόδου ακολούθησε από το 1994 ως το 2008,
επίσης σε συντονισμό με τους διεθνείς οικονομικούς κύκλους, για να
ακολουθηθεί από την οξεία οικονομική κρίση που συνεχίζει να βιώνει η χώρα. Από το σημείο όπου στεκόμαστε σήμερα είναι δύσκολο
να γράψουμε για την προηγούμενη φάση της ανόδου ως μιας «ιστορίας επιτυχίας». Είναι σαφές, πάντως, ότι η οικονομική ανάπτυξη
της περιόδου 1994-2008 βασίστηκε στις υπηρεσίες, στην εισαγωγή
καινοτόμων τεχνολογιών και στις ευνοϊκές συνθήκες δημόσιου και
ιδιωτικού δανεισμού· κινητήριος μοχλός της υπήρξαν οι επιχειρήσεις
που μπόρεσαν να προσαρμοστούν καλύτερα στην ενιαία ευρωπαϊκή
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Το κατάστημα ασημικών Νησιώτη, γωνία των οδών Κολοκοτρώνη και

→ 
Οδός Σταδίου, λήψη από τη συμβολή της με την οδό Παπαρρηγοπούλου

αγορά που δημιουργήθηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχτ και στην
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων και ανθρώπων στο εσωτερικό της· στην άνοδο αυτή συνέβαλαν η οικονομική
ενδοχώρα και το φτηνό εργατικό δυναμικό που απέκτησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις με την κατάρρευση των γειτονικών χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης· τέλος, η οικονομική ανάπτυξη της περιόδου
συντελέστηκε σε ένα περιβάλλον ιδιωτικοποιήσεων και απεμπλοκής
του κράτους από μια σειρά περιοχές όπου είχε αναπτύξει έντονη
δραστηριότητα (από τον τραπεζικό τομέα μέχρι τις «προβληματικές»
βιομηχανίες και τις εταιρείες με μονοπωλιακή θέση στην αγορά με-

ταφορών, τηλεπικοινωνιών κ.λπ.). Ως ορόσημο της περιόδου μπορεί
να θεωρηθεί η ένταξη στην ΟΝΕ το 2000: η είσοδος στην ευρωζώνη,
από τη μία, έχει παρουσιαστεί ως εθνικό επίτευγμα που οριστικοποίησε την αναβάθμιση της Ελλάδας και τη συμμετοχή της στην πρώτη
κατηγορία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, από την άλλη,
έχει υποστεί σφοδρή κριτική ως επιλογή που άμεσα προκάλεσε ραγδαία άνοδο του κόστους ζωής και στην πορεία υποβάθμισε ριζικά
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σταδίου 1952 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

(πλατεία Κλαυθμώνος): τα εμπορικά καταστήματα Βιντζηλαίου (άνθη),
Λάσκαρη (οπτικά) και Μοσχούτη (υποδήματα). Δημήτρης Παπαδήμος 1960
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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← 
Οδός Αθηνάς αρ. 32-34. Τα καταστήματα υποδημάτων Μουρούτη και Περικλή

Φραγκούλη, ηλεκτροκίνητο τορνευτήριο Δ. Τζίτζη, καταστήμα κορνιζών/
καθρεπτών Τσιάτα και ηλεκτρικών συσκευών Μακρή. Δημήτρης Παπαδήμος 1960
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Η ελληνική οικονομία κατά
τον περασμένο αιώνα
ευρισκόμενη σε συντονισμό
με τους διεθνείς οικονομικούς
κύκλους γνώρισε φάσεις
ανάπτυξης, αλλά και
περιόδους έντονων κρίσεων.
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Η εξέλιξη των επαγγελμάτων
Μια εικόνα για τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στην οικονομία και
στη δομή της απασχόλησης στον αιώνα ανάμεσα στο 1919 και
το 2019 μπορούμε να πάρουμε από τις διαφορές στη σύνθεση
των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων των
επαγγελματοβιοτεχνών. Προφανώς μπορεί σε κάποιο επάγγελμα
να μην υπήρχε/υπάρχει σωματείο ή αυτό να μη συμμετείχε/
συμμετέχει στην αντίστοιχη ομοσπονδία· παρ’ όλα αυτά, η
εικόνα που προκύπτει είναι ενδεικτική των ευρύτερων τάσεων.

Ας δούμε το παράδειγμα της Ομοσπονδίας της Καλαμάτας, όπου
το 1937 συμμετείχαν σωματεία από επαγγέλματα που σήμερα δεν
υφίστανται. Αμαξάδες και καροτσέρηδες, κατασκευαστές κάρων,
πετάλων και σελών απείχαν βέβαια πολύ από τις δόξες που είχαν
γνωρίσει παλιότερα, όμως δεν είχαν ακόμα παρακμάσει οριστικά. Ο
μοντέρνος τομέας των μεταφορών εκπροσωπούνταν από τα σωματεία των αυτοκινητιστών και των ιδιοκτητών αυτοκινήτων – οι οποίοι
μάλλον μπορούν να μεταγραφούν με σημερινούς όρους σε ταξιτζήδες και ιδιοκτήτες λεωφορείων και φορτηγών. Σήμερα υπάρχουν
δύο σωματεία φορτηγών και τρικύκλων Δ.Χ., καθώς και σωματεία
ιδιοκτητών λεωφορείων, ιδιοκτητών ταξί, επισκευαστών αυτοκινήτων και πρατηριούχων καυσίμων: τα επαγγέλματα του αυτοκινήτου
αποτελούν έναν από τους λίγους τομείς όπου σήμερα η Ομοσπονδία
συγκεντρώνει περισσότερα σωματεία απ’ ό,τι στον μεσοπόλεμο.
Ενώ σήμερα τα μόνα βιοτεχνικά σωματεία που ανήκουν στη
δύναμη της Ομοσπονδίας της Μεσσηνίας είναι αυτά των χρυσοχόων
και των ιδιοκτητών ελαιοτριβείων, το 1937 υπήρχε ένας αξιόλογος
αριθμός βιοτεχνικών σωματείων. Η απουσία τους σήμερα μπορεί να
είναι αποτέλεσμα της αλλαγής συνηθειών και καταναλωτικών προτύπων (όσον αφορά, για παράδειγμα, τους πιλοποιούς), αλλά και
μιας τάσης απο-βιοτεχνοποίησης και παραγωγής διάφορων αγαθών
σε βιομηχανική κλίμακα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό (όσον
αφορά, για παράδειγμα, τους ράφτες ή τους επιπλοποιούς). Επαγγέλματα όπως των βαρελοποιών μπορεί να επιβιώνουν της επέλασης του πλαστικού διατηρώντας έναν βιοτεχνικό χαρακτήρα σε
περιοχές με ιδιαιτερότητες, όπως το Μέτσοβο. Όμως ο κανόνας σε
πολλά επαγγέλματα ήταν οι ανεξάρτητοι τεχνίτες να σπρώχνονται
στο περιθώριο της αγοράς, σε συμπληρωματικές εργασίες όπως οι
επιδιορθώσεις: ας σκεφτούμε τους βιοτέχνες υποδηματοποιούς που

Η μείωση των βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων
στις μέρες μας είναι
αποτέλεσμα της αλλαγής
καταναλωτικών προτύπων
αλλά και προϊόν μιας
συνολικότερης τάσης
παραγωγής εμπορευμάτων
σε βιομηχανική κλίμακα.

→ 
Κεραμοπλάστης 1960-70,

© Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία
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Η λαχαναγορά στην Καλαμάτα

©ΓΑΚ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Αρχείο Αντ.Μπούνα
εξελίχθηκαν μαζικά είτε σε εμπόρους παπουτσιών είτε σε τσαγκάρηδες επιδιορθωτές. Με εγκαταστάσεις και επιδιορθώσεις βιομηχανικών προϊόντων ασχολούνται κατά βάση ειδικότητες που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία Μεσσηνίας σήμερα, όπως οι υδραυλικοί,
οι ηλεκτρολόγοι και οι ψυκτικοί.
Μια άλλη τάση που εντοπίζει κανείς με τη σύγκριση ανάμεσα σε
1937 και 2018 είναι αυτή της τριτογενοποίησης της οικονομίας. Βέβαια, αυτή δεν καταγράφεται στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης
ούτε στα μαγαζιά του λιανικού εμπορίου, όπου ζαχαροπλαστεία και
περίπτερα/καπνοπωλεία απουσιάζουν από τη σημερινή δύναμη της
Ομοσπονδίας Μεσσηνίας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ωστόσο, είναι
ένας από τους λίγους που συγκεντρώνουν περισσότερα σωματεία
στην Ομοσπονδία σήμερα από το 1937: εκτός από τους κοινούς με το
1937 κουρείς/κομμωτές, έχουμε ακόμα λογιστές, φωτογράφους και
ιδιοκτήτες προποτζίδικων.
Τέλος, το 1937 υπήρχαν στην Καλαμάτα αρκετοί επαγγελματίες
ψαράδες για να σχηματίσουν ένα σωματείο αρκετά δραστήριο για
να συμμετάσχει στην Ομοσπονδία.
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Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών
και Εμπορικών Σωματείων νομού Μεσσηνίας 2018
Σωματείο Πρατηριούχων Καυσίμων Ν. Μεσσηνίας «Ο Αριστομένης»

2

Σωματείο Επισκευαστών Αυτ/των & Μηχανημάτων Ν. Μεσσηνίας

3

Ένωση Φορτηγών & Τρικύκλων Δ.Χ. Ν. Μεσσηνίας

4

Σωματείο Ιδιοκτητών Υπεραστικών Λεωφορείο ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας
«Η Υπαπαντή του Σωτήρος»

5

Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Ελαιοτριβέων Ν. Μεσσηνίας

6

Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νότιας Πελ/νήσου

7

Σωματείο Ψυκτικών Ν. Μεσσηνίας

8

Σωματείο Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε. Ν. Μεσσηνίας

9

Σύλλογος Επαγγελματιών Στούπας Μάνης

10

Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Ν. Μεσσηνίας «Η Σαμαρείτης»

11

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Τεχνικών Ψυκτικών
Εγκαταστάσεων Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Μεσσηνίας

12

Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Δ.Χ Καλαμάτας

13

Σωματείο Καταστηματαρχών Τροφίμων & Σούπερ Μάρκετ Ν. Μεσσηνίας

14

Σύλλογος Χρυσοχόων-Ωρολογοποιών Καλαμάτας

15

Σωματείο Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Ν. Μεσσηνίας

16

Ένωση Κουρέων-Κομμωτών Καταστηματαρχών Ν. Μεσσηνίας

17

Σωματείο Κρεοπωλών Ν. Μεσσηνίας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

18

Συντεχνία Αρτοποιών Ν. Μεσσηνίας

19

Νέος Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Μεσσηνίας

20

Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Μεσσηνίας
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↑ 
Σωματεία και Ενώσεις της Ομοσπονδίας

Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμών 1935
© Αρχείο Καρμπαλιώτη ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Οι εξελίξεις
σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα

Αρτοποιοί
Το επάγγελμα του αρτοποιού χαρακτηριζόταν πάντα από υψηλά
επίπεδα ρύθμισης και επιτήρησης από το κράτος, καθώς αφορούσε
το βασικότερο είδος διατροφής στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου
μέχρι σχετικά πρόσφατα. Από την αρχαία Ρώμη μέχρι την Αγγλία και
την Οθωμανική Αυτοκρατορία οι αρχές όριζαν, κάποτε με μεγάλη
λεπτομέρεια, ζητήματα που αφορούσαν την τιμή, την ποιότητα, τον
τρόπο παρασκευής του ψωμιού και τις συνθήκες υγιεινής στα αρτοποιεία, ενώ μεριμνούσαν για τον επαρκή εφοδιασμό της επικράτειάς
τους, και ιδίως των πόλεων, με σιτηρά. Στην Ελλάδα το ψωμί ήταν το
μόνο είδος που βρισκόταν σε διατίμηση (τουλάχιστον στις μεγάλες
πόλεις) για το μεγαλύτερο διάστημα του 19ου αιώνα. Οι ρυθμίσεις
και η επιτήρηση βέβαια προκαλούσαν τριβές ανάμεσα στους αρτοποιούς και στις αρχές, καθώς οι πρώτοι επιδίωκαν να έχουν ικανοποιητικά κέρδη και οι δεύτερες να κρατάνε την τιμή του ψωμιού
χαμηλά. Η διατίμηση του ψωμιού ουσιαστικά δεν έπαψε να εφαρμόζεται μέχρι το 1992, οπότε καταργήθηκε η υποχρεωτική παρασκευή
ενός τύπου ψωμιού του οποίου η σύσταση και η τιμή ορίζονταν
διοικητικά και τα επίπεδα ρύθμισης της αγοράς του ψωμιού και των
αρτοσκευασμάτων περιορίστηκαν δραματικά.
Ο αριθμός των αρτοποιείων αυξανόταν σταθερά κατά τη διάρκεια
του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Αφενός η κατανάλωση ψωμιού αυξανόταν καθώς το βιοτικό επίπεδο ανέβαινε, αφετέρου η διόγκωση των πόλεων και η μείωση του αγροτικού πληθυσμού
σήμαιναν ότι όλο και λιγότερα νοικοκυριά έφτιαχναν δικό τους ψωμί.
Στις αρχές του 20ού αιώνα είχαν πάψει να κατασκευάζονται φούρνοι
στις αυλές των σπιτιών της Αθήνας, ενώ στην ύπαιθρο υπερίσχυσε,
με πιο αργούς ρυθμούς βέβαια, το μοντέλο του αρτοποιείου έναντι

→ 
Παρασκευή και πώληση ψωμιού, 1945-46. Βούλα

Παπαϊωάννου © Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία

29

Μ Έ Ρ ΟΣ I    Μ ΌΧΘ ΟΣ Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι ΚΌΤ Η ΤΑ

30
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019
↑ 
Φούρναρης με το σκούφο του φουρνίζει

στο Κολωνάκι © αρχείο ΕΡΤ

τόσο του ατομικού φούρνου όσο και των κοινοτικών συνοικιακών
φούρνων που βρίσκουμε σε χωριά όπως η Όλυμπος της Καρπάθου.
Βεβαίως, τα «ψηστικά» συνέχισαν να αποτελούν αξιόλογο κομμάτι
των εσόδων των φούρνων μέχρι την πρόσφατη μαζική εξάπλωση της
ηλεκτρικής κουζίνας, αν και αφορούσαν όλο και λιγότερο το ψήσιμο
ψωμιού που είχαν ζυμώσει οι νοικοκυρές και όλο και περισσότερο τα
ψητά των Κυριακών και των γιορτών.
Από τη δεκαετία του 1930 και μετά, ο αριθμός των φούρνων
επιδιώχθηκε να σταθεροποιηθεί με τη θέσπιση περιορισμών στην
ίδρυση νέων αρτοποιείων, οι οποίοι επανήλθαν μετά την αποδιοργάνωση των χρόνων της Κατοχής. Η περαιτέρω βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου μεταπολεμικά σε συνδυασμό με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών οδήγησαν στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης
ψωμιού στη χώρα: από τα 210 κιλά κατά κεφαλήν κατανάλωσης
άρτου το 1950 φτάσαμε στα 88 το 1980 και στα 64 το 1996. Η μείωση
αυτή, ωστόσο, δεν συνεπαγόταν υποχρεωτικά τη μείωση του αριθμού των αρτοποιείων, τα οποία παρέμειναν μεταξύ των πιο συνηθισμένων καταστημάτων που συναντά κανείς διάσπαρτα στις γειτονιές
των πόλεων. Ήδη είχε αρχίσει η σημαντική αύξηση της παραγωγής
μιας μεγάλης ποικιλίας αρτοπαρασκευασμάτων, καθώς και η παρασκευή γλυκών από όλο και περισσότερα μεικτά αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία: το 1997 το 37% των βιοτεχνικών αρτοποιείων διατηρούσε
και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής.
Οι σημαντικότερες αλλαγές στο επάγγελμα του φούρναρη κατά
τον 20ό αιώνα προήλθαν κατ’ αρχάς από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Νέες τεχνικές και μηχανήματα, όπως τα ζυμωτήρια, εισήχθησαν όχι
μόνο στη βιομηχανική αλλά και στη βιοτεχνική αρτοποιία. Η βιοτεχνία πέρασε από τους παραδοσιακούς ξυλόφουρνους άμεσης θέρμανσης στους «γερμανικούς» φούρνους έμμεσης θέρμανσης και από
την καύση στον κλίβανο ξύλου, κωκ ή ελαιοπυρήνα στο πετρέλαιο
και τον ηλεκτρισμό.
Ο διαχωρισμός του τόπου παραγωγής από το σημείο πώλησης
υπήρξε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, η οποία οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην ανάπτυξη της βιομηχανικής αρτοποιίας και στη διάθεση των προϊόντων της από πρατήρια και σουπερμάρκετ· εν μέρει,
όμως, οφείλεται και σε εξελίξεις στο δίκτυο διανομής καθαυτό. Σε
κάθε περίπτωση, η απασχόληση των γυναικών στην οικογενειακή
επιχείρηση, η οποία συνήθως αφορούσε τον τομέα της πώλησης,
δεν εξαρτιόταν πια από τη χωρική εγγύτητα της «βιοτεχνίας» με το
«μαγαζί», όπως συνέβαινε σε παλιότερα χρόνια που οι ευυπόληπτες
γυναίκες δεν «επιτρεπόταν» να κινούνται ελεύθερα στον δημόσιο
χώρο.
Στην Ελλάδα το βιομηχανικά παρασκευαζόμενο ψωμί δεν μπόρεσε να κατακτήσει αξιόλογο μερίδιο της αγοράς, είτε λόγω των
καταναλωτικών προτύπων και των διατροφικών προτιμήσεων των
Ελλήνων είτε εξαιτίας των ατομικών προσπαθειών και του συλλογικού αγώνα των βιοτεχνών αρτοποιών. Σε αντίθεση με τη Βρετανία
ή την Ολλανδία, όπου οι αρτοβιομηχανίες παράγουν το 80% του
ψωμιού που καταναλώνεται, στην Ελλάδα της περιόδου 1990-2010
το ψωμί των βιομηχανικών μονάδων δεν μπόρεσε να καλύψει πάνω
από το 4-5% της κατανάλωσης. Για τη μεταπολεμική Γαλλία έχει υποστηριχθεί ότι η επιβίωση του βιοτεχνικού ψωμιού οφειλόταν στην
αυτο-εκμετάλλευση των αρτοποιών (τις πολλές ώρες δουλειάς και
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Καλαμαριά, αρχές δεκαετίας 1960, στην οδό Κομνηνών, στο αρτοποιείο των Βασίλη

και Λάμπρου Λαμπρίδη. Ο Βασίλης Λαμπρίδης ψήνει σε φούρνο με ξύλα.
© Ι.Α.Π.Ε. - Ιδιωτική Συλλογή Βασίλη Λαμπρίδη

την αποδοχή χαμηλών επιπέδων κατανάλωσης) και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η οικογενειακή εργασία, ο φούρνος ως «συνεταιρισμός» δύο συζύγων.
Στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική αρτοποιία συνέβαλε καθοριστικά η κατοχύρωσή της ως «κορεσμένου
επαγγέλματος» κατά τον μεσοπόλεμο και εν γένει ο περιορισμός του
ανταγωνισμού με την όρθωση εμποδίων στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Η άρση τους κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες
φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε τάσεις συγκέντρωσης του κεφαλαίου
στον κλάδο, η οποία όμως παίρνει τη μορφή όχι τόσο της ραγδαίας
ανάπτυξης της βιομηχανίας (π.χ. συσκευασμένου ψωμιού) αλλά της
εξάπλωσης των μεγάλων αλυσίδων αρτοποιείων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των καταστημάτων βιοτεχνικής αρτοποιίας πανελλαδικά βρίσκεται κοντά στις 15.000, τόσο στις αρχές της δεκαετίας
του 1980 όσο και σήμερα.

Οι σημαντικότερες
αλλαγές στο επάγγελμα
του φούρναρη κατά
τον 20ό αιώνα προήλθαν
από τις τεχνολογικές
εξελίξεις και από
το διαχωρισμό του
τόπου παραγωγής
και πώλησης.
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Πρατήριο μηχανοκίνητου αρτοποιείου

του Νικολάου Δ. Σανταμούρη. Δημήτρης
Παπαδήμος 1960 © Φωτογραφικό αρχείο
ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

→ 
Εσωτερική άποψη εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής

μάλλον στο Ζαχαροπλαστείο του Καρούσου στη
Χαριλάου Τρικούπη δεκαετία 1920 © αρχείο ΕΡΤ
Συλλογή Πέτρου Πουλίδη
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Τα «εμπορικά καταστήματα» ένδυσης και υπόδησης αποτελούσαν
ανέκαθεν τον πυρήνα της αγοράς και των εμπορικών δρόμων των
πόλεων. Ο χαρακτήρας τους, όμως, άλλαξε πολύ στη διάρκεια του
ενός αιώνα που πέρασε από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς σημειώθηκε κι εδώ η μετατόπιση από τη μεταποίηση στο λιανικό εμπόριο.
Στο σημείο εκκίνησης της μελέτης μας, κυρίαρχη μορφή επαγγελματία του κλάδου της ένδυσης ήταν ο εμπορορράπτης, ο οποίος
μπορεί να πούλαγε τα υφάσματα και πάντως αναλάμβανε με αυτά
να ράψει ο ίδιος ή να δώσει σε άλλους ράφτες να ράψουν τα ρούχα
του πελάτη στις διαστάσεις του σώματός του. Ο κλάδος της ένδυσης
ήταν ένας από τους τελευταίους στον οποίο ξεπεράστηκε η κυριαρχία της παραγωγής κατά παραγγελία. Βεβαίως, «έτοιμα ενδύματα»
είχαν αρχίσει να εισάγονται από τη Βιέννη στα τέλη του 19ου αιώνα:
επρόκειτο για ρούχα χαμηλής ποιότητας, κυρίως ανδρικά και προο
ρισμένα για τα κατώτερα εισοδήματα· σύντομα όμως οι δασμοί
και η «φυσική προστασία» της υποτίμησης της δραχμής περιόρισαν
σημαντικά την εισαγωγή τους. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των αναγκών
των λαϊκών ιδίως οικογενειών συνέχιζε να καλύπτεται από την οικια
κή παραγωγή: η νοικοκυρά αγόραζε τα υφάσματα και τα έραβε ή
μεταποιούσε παλιά ρούχα, συχνά με τη βοήθεια της αρκετά διαδεδομένης ραπτομηχανής.

← 
Καλαμαριά, στο συνοικισμό Κουρί, 1937. Στην οδό

Μυστακίδου, στο μοδιστράδικο της Τασούλας Μελισσίδου,
στο κέντρο η μοδίστρα με τη ραπτομηχανή της και γύρω της
οι μαθητευόμενες, όλες εφηβικής ηλικίας.
© Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική Συλλογή Ζωής Λιώλιου

Η μεταπολεμική περίοδος
αποτελεί εποχή ακμής των
μοδιστρών· επάγγελμα που
εξελίχθηκε τεχνικά και η
αμοιβή τους αυξήθηκε, ενώ
λειτούργησε ως κατεξοχήν
πεδίο σταδιοδρομίας
γυναικών στην ανεξάρτητη
απασχόληση.
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Μοδίστρες
και εμπορορράπτες
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Οι ράφτες χωρίς εργαστήριο μπορεί να δούλευαν για λογαριασμό κάποιου εμπόρου, όμως διατηρούσαν συχνά έναν υψηλό
βαθμό αυτονομίας, στα όρια μεταξύ αυτοαπασχόλησης και μισθωτής εργασίας, δουλεύοντας κατ’ αποκοπήν ακόμα και σε δικό τους
χώρο. Παρομοίως, η γυναικεία εργασία στον κλάδο ήταν σε μεγάλο
βαθμό φασόν· οι ραπτομηχανές αποτέλεσαν τη βάση για εκτεταμένα
δίκτυα οικιακής εργασίας, καθώς και για μικρές βιοτεχνίες καθ’ όλη
τη διάρκεια του 20ού αιώνα.
Η μοδίστρα, φιγούρα οικεία και ιδιαίτερα διαδεδομένη μέχρι
πρόσφατα, υπήρξε ένα από τα κατεξοχήν πεδία σταδιοδρομίας γυναικών στην ανεξάρτητη απασχόληση. Στο εργαστήριό της, στο σπίτι
της ή στο σπίτι της πελάτισσας, η μοδίστρα έπαιρνε τα μέτρα, έκοβε
το ύφασμα που της έδιναν και το έραβε κάνοντας κάποιες ενδιάμεσες πρόβες με την πελάτισσα (ή με τα παιδιά της, των οποίων τα
ρούχα επίσης έραβε)· σε πιο μεγάλα καταστήματα η ίδια έκανε τις
πιο εξειδικευμένες και λεπτές δουλειές, αφήνοντας στις μαθητευόμενες «μοδιστρούλες» τις πιο απλές. Στην πορεία αναπτύχθηκε μια
ολόκληρη βιομηχανία με πατρόν και φιγουρίνια, έντυπα με σχέδια
ρούχων που βοηθούσαν μοδίστρες, νοικοκυρές και καταναλωτικό
κοινό να παρακολουθούν τις εξελίξεις της μόδας. Ως εποχή ακμής
των μοδιστρών αναφέρεται η μεταπολεμική περίοδος: οι σχετικές
ανάγκες καλύπτονταν όλο και λιγότερο από εργασία μελών του
νοικοκυριού, το επάγγελμα εξελίχθηκε τεχνικά, ενώ σύμφωνα με
κάποιες μαρτυρίες η αμοιβή των μοδιστρών αυξήθηκε. Σε κεφαλοχώρια όπως το Κάτω Χωριό Ιεράπετρας ή το Θεσπρωτικό Πρέβεζας
υπήρχαν περισσότερες από μία μοδίστρες. Η κυριαρχία των έτοιμων
ρούχων στις δεκαετίες που ακολούθησαν έχει οδηγήσει στη σύνδεση του όρου «μοδίστρα» είτε με τις επιδιορθώσεις ενδυμάτων (και
μόνο) είτε με τις πιο «καλλιτεχνικές» δουλειές της «υψηλής ραπτικής».
Η εικοσιπενταετία της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης 19531978 ήταν περίοδος άνθησης για όλα τα εμπορικά καταστήματα.
Υπήρχε αρκετός χώρος και για τα κεντρικά εμπορορραφεία και για
τους συνοικιακούς ράφτες και για τα πρώτα πολυκαταστήματα που
άνοιγαν στην Αθήνα (Δραγώνας, αδελφοί Λαμπρόπουλοι, Μινιόν και

↑ 
Περιοδικό Η Γυναίκα 1953
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άλλα) και στα οποία τα ρούχα και τα αξεσουάρ ένδυσης αποτελούσαν βασικό κομμάτι των ειδών που εμπορεύονταν. Στην ευημερία
των μικρών μονάδων συνέβαλε και η επιτυχία των συνεταιρισμών
εμπορορραπτών και ραπτών ανδρικών ρούχων (αν και όχι των γυναικείων) που ιδρύθηκαν ανά την Ελλάδα, ιδίως στα πρώτα χρόνια μετά
την Κατοχή.
Η κατάσταση άλλαξε ριζικά με την επέλαση του «ετοίμου ενδύματος». Η άνοδός του ήταν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου που εξετάζουμε· συντριπτική, όμως, έγινε από τα τέλη της
δεκαετίας του 1960, οπότε αποσυνδέθηκε από τη χαμηλή ποιότητα
(που υποδήλωνε ο όρος «ετοιματζήδικο» των προπολεμικών και των
αμέσως μεταπολεμικών χρόνων). Χαρακτηριστικά, ενώ ως το 1965 τα
μαγαζιά της Ερμού πουλούσαν σχεδόν αποκλειστικά υφάσματα, από
τότε έκαναν την εμφάνισή τους καταστήματα με έτοιμα ρούχα. Οι
τελευταίοι συνεταιρισμοί εμπορορραπτών φαίνεται ότι διαλύθηκαν
μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όμως ο όρος «εμπορορράπτης» είχε πάψει να εμφανίζεται στον Οικονομικό Ταχυδρόμο ήδη
από το 1974. Τη θέση τους παίρνουν τα «καταστήματα νεωτερισμών»
και οι «μπουτίκ», μαγαζιά που συνδέονταν με μια ιδιαίτερη στιλιστική πρόταση.
Οι πρώτες μπουτίκ στην Αθήνα της δεκαετίας του 1950 πουλούσαν ακριβά ρούχα γνωστών γαλλικών εταιρειών σε μια γυναικεία αστική πελατεία. Η στροφή προς το «pret a porter» στα 1970,
πάντως, δεν οδήγησε σε ουσιαστική αύξηση των εισαγωγών, τόσο
λόγω της δασμολογικής προστασίας όσο και λόγω του χαμηλού
εργατικού κόστους και των χαμηλών τιμών στην ελληνική αγορά. Στη
δεκαετία του 1970 πολλές βιοτεχνίες μεγάλωσαν και ξεκίνησαν να
εξάγουν ρούχα, ενώ σταθερά τροφοδοτούσαν τις μπουτίκ ή πουλούσαν σε δικό τους πρατήριο.
Ο «δασμολογικός αφοπλισμός» στα μέσα της δεκαετίας του
1980 αποτέλεσε ένα πρώτο πλήγμα για την ελληνική βιοτεχνία
ρούχων. Ακολούθησε η έλευση μεγάλων διεθνών αλυσίδων στην
ελληνική αγορά, εμπορευόμενων ως επί το πλείστον προϊόντα που
κατασκευάζονται σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους∙ το 2000 οι 9
μεγαλύτερες αλυσίδες είχαν καταλάβει το 19% της αγοράς ρούχων,

↑ 
Καλαμαριά, 1928. Στην οδό Πασαλίδη, o Πλάτωνας

Μποζατζίδης, πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη,
μπροστά στο κατάστημά του «Ο Μπον Μαρσές» με είδη
νεωτερισμών. Το μαγαζί άνοιξε το 1925.
© Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική Συλλογή Χρήστου Μποζατζίδη
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↑ 
Διαφήμιση εργοστασίου έτοιμων και επί

παραγγελία ανδρικών ενδυμάτων "Αμερικάνικον"
από εφημερίδα εποχής

ενώ ελάχιστα χρόνια μετά υπολογιζόταν ότι στην ένδυση-υπόδηση
15 εμπορικές επιχειρήσεις συγκέντρωναν το 40% του τζίρου. Περίπου συγχρόνως με τις πολυεθνικές άνοιξαν μαγαζιά απευθείας
από επιχειρηματίες από τις χώρες χαμηλού κόστους (κινέζικα) από
το 2000 και μετά, ενώ από το 2005 καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις
στις εισαγωγές κινέζικων προϊόντων. Ο αριθμός των καταστημάτων
ρούχων στις γειτονιές της Αθήνας έχει μειωθεί δραματικά, έκτοτε.
Γενικά οι ελληνικές βιοτεχνίες δεν βρήκαν τη θέση τους στα εμπορικά κέντρα (Mall), που όλο και περισσότερο παίρνουν τη θέση
των πολυκαταστημάτων και των κεντρικών εμπορικών δρόμων ως
επίκεντρων του εμπορίου ειδών ένδυσης και υπόδησης στις μεγάλες
πόλεις. Τέλος, η οικονομική κρίση μετά το 2009, με τη μείωση των
εισοδημάτων και της κατανάλωσης, ευνόησε κι αυτή τη στροφή στα
πολύ φτηνά εισαγόμενα ρούχα και στους μικροπωλητές και έπληξε
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένδυσης.
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για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο,
αχρονολόγητη

← 
Διαφήμιση της Αφοι Λαμπρόπουλοι

από εφημερίδες εποχής
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↑ 
Το πολυκατάστημα Μινιόν στολισμένο

Ο «δασμολογικός
αφοπλισμός» στα μέσα
της δεκαετίας του 1980
αποτέλεσε ένα πρώτο
πλήγμα για την ελληνική
βιοτεχνία ρούχων, ενώ στη
συνέχεια ακολούθησε η
διείσδυση των μεγάλων
διεθνών αλυσίδων στην
ελληνική αγορά.
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Υποδηματοποιοί

Στις αρχές του 20ού αιώνα η υποδηματοποιία ήταν άλλη μια χειροτεχνική βιοτεχνία που άκμαζε υπό επαρκή δασμολογική προστασία,
ασκούμενη είτε από μεμονωμένους τεχνίτες και μικρά εργαστήρια
είτε από μεγαλύτερα εργαστήρια που συχνά ήταν οργανωμένα από
κάποιον έμπορο. Το βάρος της ειδικευμένης εργασίας φαινόταν από
το υψηλό ποσοστό των εργατικών στο συνολικό κόστος του προϊόντος: σε 40% υπολογιζόταν το 1919, έναντι 25% στο σύνολο της μεταποίησης. Η κατασκευή παπουτσιών κατά παραγγελία περιοριζόταν
διαρκώς προς όφελος των «έτοιμων», ενώ υπήρχε πάντα ένα πλήθος
από μπαλωματήδες που επιδιόρθωναν τα παλιά παπούτσια. Το παπούτσι παρέμενε ένα σχετικά ακριβό αγαθό: ακόμη υπήρχαν ξυπόλυτα παιδιά και ενήλικες, ενώ φτηνά παπούτσια κατασκευάζονταν όχι
από δέρμα αλλά από ξύλο (τσαρούχια) – και αργότερα από λάστιχο·
στην Κατοχή μάλιστα θα γίνονταν πολύ συνηθισμένα τα παπούτσια
που φτιάχνονταν από (κλεμμένα) ελαστικά αυτοκινήτων.
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έκαναν την εμφάνισή τους
τα πρώτα παπούτσια φτιαγμένα με μηχανές. Στον μεσοπόλεμο, πλέον, έντονος ήταν στις μεγάλες πόλεις ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε
βιοτεχνίες που έφτιαχναν μαζικά παπούτσια χειροποίητα, αφενός,
και, αφετέρου, σε βιοτεχνίες και μικρές βιομηχανίες που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα. Χαρακτηριστικά, στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί σωματείο «συνοικιακών υποδηματοποιών», του οποίου ο πρόε
δρος δούλευε ο ίδιος με φαλτσέτα και σουβλί – σε αντιπαράθεση
με τους ιδιοκτήτες τόσο των εκμηχανισμένων εργαστηρίων όσο και
των κεντρικών καταστημάτων που πουλούσαν ακριβά εισαγόμενα
παπούτσια ή οργάνωναν εκτεταμένα δίκτυα οικιακής εργασίας.
Τα μηχανοποίητα παπούτσια θεωρούνταν κατώτερης ποιότητας
(αν και σταδιακά η κακή φήμη που είχαν αποκτήσει βελτιώθηκε),
ήταν όμως σαφώς φτηνότερα και κατακτούσαν όλο και μεγαλύτερο
ποσοστό της αγοράς. Ήδη από τον μεσοπόλεμο σημειώθηκε «εισβο-

← 
Τσαγγάρης 1950 © Μουσείο

Μπενάκη / Φωτογραφικά
Αρχεία

↑ 
Δίπλωμα συντεχνίας υποδηματοποιών Πειραιώς 1904

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Στον μεσοπόλεμο ήταν
έντονος, στις μεγάλες
πόλεις, ο ανταγωνισμός
ανάμεσα σε βιοτεχνίες
που έφτιαχναν
χειροποίητα παπούτσια
και σε μικρές βιομηχανίες
που χρησιμοποιούσαν
μηχανήματα.
↑ 
Εργοστάσιο – Σχολή υποδηματοποιίας 1965

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

λή» έτοιμων παπουτσιών (κυρίως μηχανοποίητων) στην επαρχία: το
1934 οι υποδηματοποιοί των Τρικάλων διαμαρτύρονταν στη Γερουσία ότι «άπαντα τα εμπορικά της πόλεως εκήρυξαν προ πολλού αμείλικτον συναγωνισμόν κατά της βιοπαλαιούσης βιοποριστικής τάξεως
των υποδηματοποιών των οποίων έχουν πλημμυρίσει τα καταστήματα εκ παντός είδους υποδημάτων». Μεταπολεμικά, πλέον, η βιοτεχνική παραγωγή χειροποίητων παπουτσιών στην επαρχία κατέρρευσε:
στην Κεφαλονιά μάλλον πιο νωρίς, στη Χίο και τη Μυτιλήνη τη δεκαετία του 1960∙ ήδη στα χρόνια της Κατοχής οι παπουτσήδες είχαν
περιοριστεί στις επισκευές. Έχουμε μια αναλυτική καταγραφή του
τρόπου με τον οποίο ανταποκρίθηκαν οι τσαγκάρηδες στο Θεσπρωτικό της Πρέβεζας όταν έγινε πια αδύνατο να συναγωνιστούν τα βιο-

μηχανικά παπούτσια στα μέσα της δεκαετίας του 1950: από τους έξι,
οι δύο έκλεισαν τα μαγαζιά τους· ένας το μετέτρεψε σε παράρτημα
αποθήκης έτοιμων υποδημάτων ενός εμπόρου της Άρτας· άλλος έγινε μπαλωματής: έκλεισε το μαγαζί και έστησε έναν υπαίθριο πάγκο
στην αγορά· ένας άλλος εμπλούτισε τα προϊόντα που πούλαγε στο
εργαστήριό του με γαλότσες, παντόφλες και έτοιμα παπούτσια, στην
πορεία όμως περιορίστηκε κι αυτός στην επισκευή των παπουτσιών·
τέλος, αυτός που ήταν ο πιο καλός τεχνίτης και που τον επέλεγαν
όποιοι ήθελαν να μαθητεύσουν στην τέχνη διατήρησε το κατάστημά
του, έστω με πολλές δυσκολίες.
Μεταπολεμικά δημιουργήθηκαν βιομηχανίες, οι οποίες εξήγαγαν
ένα αξιόλογο μέρος της παραγωγής τους: 30% της όλης παραγωγής
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→ 
Τσαγγάρηδες

© ΓΑΚ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
αρχείο Σάκη
Μαρκόπουλου

της ελληνικής υποδηματοποιίας εξαγόταν τη δεκαετία του 1970. Στην
ολοκληρωτική υποκατάσταση των εισαγωγών συνέβαλαν, πάντως, κι
οι μικρομεσαίες βιοτεχνίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό διατήρησαν
το σφρίγος τους. Το 1976, από τις 2.600 μονάδες υποδηματοποιίας
το 80% απασχολούσε κάτω από τέσσερις εργαζομένους, ενώ υπήρχαν και 4.600 καταστήματα που επισκεύαζαν παπούτσια. Η παρακμή
ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν καταργήθηκαν οι
επιδοτήσεις των εξαγωγών και μειώθηκαν σημαντικά οι εισαγωγικοί δασμοί· λίγο μετά ακολούθησε η εισβολή φτηνών παπουτσιών
παραγόμενα σε χώρες όπου το εργατικό κόστος ήταν χαμηλό. Ήδη
πριν από την οικονομική κρίση που διανύουμε την τελευταία δεκαετία, η παραγωγή της υποδηματοποιίας είχε μειωθεί στο ένα έβδομο
αυτής του 1987. Το 1984 υπήρχαν 2.700 βιοτεχνίες υποδηματοποιίας∙
το 2000 είχαν μειωθεί σε λιγότερες από 900, με πάνω από τις μισές
εγκατεστημένες στην περιοχή της πρωτεύουσας. Σήμερα απασχολούνται στην κατασκευή/επισκευή παπουτσιών πανελλαδικά περίπου 3.500 εργαζόμενοι, έναντι 60-70.000 που απασχολούνταν στην
περίοδο της ακμής. Βεβαίως, αντιστρόφως ανάλογη είναι η πορεία
των λιανικού εμπορίου παπουτσιών, το οποίο είδε να αυξάνονται
σημαντικά τόσο τα καταστήματα όσο και οι απασχολούμενοι – όπως
άλλωστε συνέβη με το εμπόριο συνολικότερα.
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Στην μεταπολεμική περίοδο
δημιουργήθηκαν αρκετές
βιομηχανίες υποδημάτων·
η παρακμή τους ξεκίνησε
στα μέσα της δεκαετίας του
1980, όταν καταργήθηκαν
οι επιδοτήσεις των
εξαγωγών και μειώθηκαν
οι εισαγωγικοί δασμοί.
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Κουρείς και κομμώτριες

Η τέχνη του κουρέα θεωρούνταν ανέκαθεν φτωχή, το κόστος ανοίγματος ενός κουρείου ήταν και έμεινε χαμηλό και ο χρόνος μαθητείας
ήταν μικρός. Τα απολύτως απαραίτητα χωρούσαν σ’ ένα βαλιτσάκι
με το οποίο ο μπαρμπέρης μπορούσε να επισκέπτεται τον πελάτη
στο σπίτι του∙ διαβάζουμε για κουρείς στη μεσοπολεμική Αθήνα και
στη μεταπολεμική επαρχία που τους είχε παραχωρηθεί μία γωνιά
ενός καφενείου και είχαν τοποθετήσει εκεί τον πάγκο τους, μία
καρέκλα και καθρέφτη. Η συμβίωση με καφενεία δεν ήταν τυχαία:
το παραδοσιακό κουρείο αποτελούσε κι αυτό έναν ανδρικό χώρο
συνάθροισης για όσους περίμεναν τη σειρά τους να ξυριστούν, και
το χαρακτηριστικό αυτό καλούνταν να το συντηρήσει ο μπαρμπέρης (ας θυμηθούμε το αρχαιοελληνικό στερεότυπο για τον φλύαρο
κουρέα). Από φορολογικά έγγραφα πληροφορούμαστε ότι στην
Αθήνα των αρχών του 20ού αιώνα υπήρχε κουρείο με μπιλιάρδο! Ως
κέντρα απογευματινής/βραδινής συνάθροισης λειτουργούσαν και
τα υποδηματοποιεία και τα ραφεία, σύμφωνα με μια μαρτυρία για
τα Καλύβια Αττικής, αλλά τα κουρεία σαφώς τα ξεπερνούσαν.
Στις αρμοδιότητες των κουρέων ανήκαν παραδοσιακά δύο άλλες
δραστηριότητες. Πρώτον, ήταν πρακτικοί οδοντογιατροί και γιατροί. Στην Αθήνα του 1900 έβλεπε κανείς επιγραφές σε συνοικιακά
κουρεία ότι κάνουν βεντούζες και «βγαίνομεν δόντια», ενώ διάβαζε
ακόμα και διαφημίσεις στις εφημερίδες για την εκτέλεση «χειρουργικών εργασιών» από κουρείς∙ η απαγόρευση από την αστυνομία
της εξαγωγής δοντιών από κουρείς προκάλεσε διαμαρτυρίες – και
πάντως σε μεγάλες περιοχές του κράτους άργησε αρκετά να επιβληθεί. Στους Σοφάδες Καρδίτσας μεταπολεμικά οι κουρείς, πέρα από
την παροχή ιατρικών συμβουλών, είχαν γυάλες νερού με βδέλλες τις
οποίες πουλούσαν. Δεύτερον, οι κουρείς ήταν οι κατεξοχήν αρμόδιοι για τον ανδρικό καλλωπισμό εν γένει. Πουλούσαν, λοιπόν, και
σαπούνια, πούδρες, αρώματα, έλαια, καθώς και αξεσουάρ, όπως
μπαστούνια και γραβάτες, ενώ ορισμένοι είχαν προχωρήσει στη
δημιουργία μικρών βιοτεχνιών που έφτιαχναν βαφές μαλλιών και
κολόνιες – περίφημη ήταν η «βαφή τριχών» του κουρέα Μποτσαράκου. Σταδιακά δημιουργήθηκαν μαγαζιά που εξειδικεύονταν στα
καλλυντικά, ενώ τα πούλαγαν και οι παντοπώλες· οι κουρείς πάντως
δεν σταμάτησαν να δραστηριοποιούνται στην αγορά τους πριν από
τα μεταπολεμικά χρόνια.
Ο αριθμός των κουρείων αυξήθηκε πολύ τον μεσοπόλεμο, καθώς
το άνοιγμά τους αποτελούσε μια εύκολη λύση απέναντι στην

Το παραδοσιακό
κουρείο αποτελούσε
έναν ανδρικό χώρο
συνάθροισης για
όσους περίμεναν
τη σειρά τους
να ξυριστούν.

→ 
Σχολή κομμωτριών 1961

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Τα κομμωτήρια για γυναίκες
πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη
του 19ου αιώνα και μέχρι
τον μεσοπόλεμο απευθύνονταν
αποκλειστικά στις γυναίκες
της αστικής τάξης.

ανεργία. Χαρακτηριστικά, ο αμαξάς πατέρας του Ζαμπέτα το 1925,
μόλις πήρε την αποζημίωση που έδινε το κράτος λόγω της κατάργησης του επαγγέλματος από τα αυτοκίνητα, άνοιξε κουρείο,
χωρίς κατά πάσα πιθανότητα να έχει προηγηθεί κάτι σαν μαθητεία
στο επάγγελμα. Οι διαμαρτυρίες των σωματείων των κουρέων για
τον υπερεπαγγελματισμό πλήθυναν: στρέφονταν τόσο ενάντια σε
κάποια μεγαλύτερα κουρεία που ιδρύθηκαν τον μεσοπόλεμο όσο
και κατά των μικροσκοπικών καταστημάτων που άνοιγαν άνθρωποι
«ξένοι προς το επάγγελμα» σε υπόγεια και σε μικρά διαμερίσματα
σε άλλα μαγαζιά. Οι προτάσεις τους περιλάμβαναν την υποχρέωση
κατάθεσης ενός αρκετά σημαντικού ποσού από όποιον άνοιγε κατάστημα, τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε όποιον είχε
εργαστεί «ευδοκίμως» κάποια χρόνια ως υπάλληλος στο επάγγελμα
και τη θέσπιση της υποχρεωτικής απόστασης 300 μέτρων ανάμεσα
σε δύο κουρεία. Η συγκέντρωση ενσήμων για τη χορήγηση άδειας
καθιερώθηκε αρκετά αργότερα, γενικά όμως το επάγγελμα παρέμεινε ανοιχτό, με την απασχόληση να κυμαίνεται ανάλογα και με τη
γενικότερη οικονομική συγκυρία.
Το άλλο βασικό πρόβλημα στο οποίο εστίαζαν τα αιτήματα των
κουρέων κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα ήταν η διάδοση των
ξυραφιών και των χειροκίνητων ξυριστικών μηχανών που περιόριζαν
σημαντικά τις δουλειές τους. «Εζητήσαμεν πολλάκις να φορολογηθή
ο μεγάλος καρχαρίας που μας τρώγει τας σάρκας μας (αι ξυραφομηχαναί) αλλά εις μάτην», παραπονιόταν συνδικαλιστής του κλάδου

← 
Ένας από τους πρώτους άνδρες κομμωτές Σωτήρης

1915 © αρχείο ΕΡΤ
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↑ 
Επιγραφή κουρείου της Κοκκινιάς

το 1935. Όσοι δεν ένιωθαν υποχρεωμένοι με βάση τους κώδικες του
επαγγέλματός τους να ξυρίζονται καθημερινά φαίνεται ότι συνέχισαν για αρκετά χρόνια ακόμα να πηγαίνουν στους μπαρμπέρηδες
για ξύρισμα. Γενικά όμως η δουλειά του κουρέα είχε επικεντρώσει
στην περιποίηση όχι του προσώπου αλλά της κόμης ήδη πριν από τη
διάδοση των ξυραφιών μιας χρήσης και των ηλεκτρικών ξυριστικών
μηχανών από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα. Κομβικής σημασίας
ήταν εδώ και η διαρκής μείωση των αντρών με μουστάκι, η οποία
είχε ξεκινήσει από τον μεσοπόλεμο.
Καθώς από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα τα καπέλα χρησιμοποιούνταν όλο και λιγότερο, τη θέση τους ως διακριτικού ταυτότητας (ταξικής, τοπικής, ηλικιακής κ.λπ.) την πήραν τα μαλλιά. Πολλοί
μπαρμπέρηδες δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στις συχνές αλλαγές στην αντρική μόδα και να μάθουν να περιποιούνται μακριά (και
μη) μαλλιά, φαβορίτες κ.λπ. Τα χρόνια 1970-2000 χαρακτηρίστηκαν
από την ίδρυση και τη σταδιακή επικράτηση των μοντέρνων κομμωτηρίων για άντρες, τη δημιουργία πιο εξεζητημένων προϊόντων
καλλωπισμού για τους άντρες και την παρακμή των παραδοσιακών
κουρέων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν επανεμφανιστεί κουρεία νεανικά και μοντέρνα με αναφορές στα κλασικά μπαρμπέρικα.
Τα κομμωτήρια για γυναίκες πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του
19ου αιώνα, παρέμειναν όμως μέχρι τον μεσοπόλεμο υπόθεση μιας
αστικής πελατείας: η περιποίηση των μαλλιών των γυναικών εν
πολλοίς συνέχισε να αποτελεί προσωπική υπόθεση και να βρίσκεται
εκτός αγοράς. Ήταν στα 1930 που ξεκίνησαν να επισκέπτονται τα
κομμωτήρια και γυναίκες μεσαίων εισοδημάτων, όταν η νέα τεχνική της περμανάντ τούς έδινε τη δυνατότητα να είναι «χτενισμένες»
με αραιές επισκέψεις∙ ήταν χρόνια που αυξανόταν ο αριθμός των
μεσοαστών γυναικών που έπιαναν κάποια δουλειά εκτός σπιτιού
και ήθελαν να είναι «ευπρεπείς». Μεγάλη αύξηση του αριθμού των

κομμωτηρίων σημειώνεται τη δεκαετία του 1950 και ιδίως του 1960,
όταν γενικεύεται στις γυναίκες η συνήθεια να επισκέπτονται το κομμωτήριο· σταδιακά η πελατεία διευρύνθηκε με γυναίκες απ’ όλες τις
τάξεις. Το νέο είδος καταστήματος ξεκίνησε από τα μεγάλα αστικά
κέντρα και διαδόθηκε σταδιακά στα πιο μικρά: στην Τρίπολη το
πρώτο κομμωτήριο για γυναίκες άνοιξε τη δεκαετία του 1930 (αλλά
γυναίκες κομμώτριες εμφανίστηκαν μόνο τη δεκαετία του 1950), σε
κεφαλοχώρι της Πρέβεζας μέσα στα χρόνια της Κατοχής, ενώ στην
Άρτα μόλις το 1958 άνοιξε το πρώτο «επίσημο» γυναικείο κομμωτήριο.
Η κομμωτική άρχισε να οργανώνεται ως γυναικείο επάγγελμα
στα τέλη του μεσοπολέμου και φαίνεται ότι στα κομμωτήρια για
γυναίκες η πλειοψηφία των καταστηματαρχών έγινε γυναίκες γύρω
στα 1960. Στα 1970 οι νεαρές κομμώτριες συνήθως μαθήτευαν σε
άντρες, ενώ οι υψηλότερες βαθμίδες του επαγγέλματος συνέχισαν
να κυριαρχούνται από άντρες – η συντριπτική πλειονότητα όμως
των συνοικιακών κομμωτηρίων ανήκε σε γυναίκες. Πολλές ξεκινούσαν την επιχείρηση σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 20-25 ή και νωρίτερα:
η μαθητεία στο επάγγελμα κράταγε λίγο και το αρχικό κεφάλαιο που
απαιτούνταν για την αγορά σεσουάρ και άλλου εξοπλισμού ήταν
μικρό και το μάζευαν με λίγα χρόνια δουλειάς. Άλλωστε, για πολλές
ο γάμος σηματοδοτούσε το τέλος της μισθωτής ή ανεξάρτητης απασχόλησης, και ήταν σχετικά εύκολο μια νέα κομμώτρια να κληρονομήσει την πελατεία και να αγοράσει φτηνά τον εξοπλισμό όποιας
αποσυρόταν λόγω γάμου.
Όπως και τα κουρεία για τους άντρες, και σε βαθμό μάλλον μεγαλύτερο, τα κομμωτήρια για τις γυναίκες έπαιζαν τον ρόλο του χώρου
συνάθροισης, ανταλλαγής πληροφοριών και συμβουλών. Όπως το
έθεσε μια πελάτισσα στην έρευνα που διεξήγαγε η Μαρίνα Πετρονώτη στα 1990, «στο κομμωτήριο θέλεις να περάσεις καλά».
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Το κατεξοχήν «μαγαζί» σε πόλεις και χωριά ήταν το παντοπωλείο, το
οποίο μπορεί πράγματι να πουλούσε τα πάντα, από τρόφιμα μέχρι
κεριά, καρφιά ή γυαλικά. Ο πυρήνας, βέβαια, της πραμάτειας των
μπακάλικων ήταν τα τρόφιμα – εξού και ο τίτλος «εδώδιμα-αποικιακά». Μαγαζιά κοινά και πολυάριθμα, διάσπαρτα στους δρόμους και
στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων ή συγκεντρωμένα στην «αγορά»
χωριών και κωμοπόλεων, κάποτε προσέφεραν κατ’ οίκον παράδοση
και πάντα (ή σχεδόν πάντα) πίστωση στους πελάτες. Εργαλεία του
παραδοσιακού μπακάλη ήταν η σέσουλα και η ζυγαριά. Όπως σε
όλες τις τέχνες, οι μπακάληδες μπορεί να κατάγονταν σε μεγάλα
ποσοστά από συγκεκριμένες περιοχές. Για παράδειγμα, στην Αθήνα
πολλοί ήταν αυτοί που είχαν έρθει από τα ορεινά χωριά του Ασπροπόταμου, των Αγράφων και της Αρκαδίας.
Συνήθως τα μικρά παντοπωλεία ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις
στις οποίες εργάζονταν και οι δύο σύζυγοι· ένα κοινό μοντέλο ήταν
το σπίτι να βρίσκεται κοντά και η σύζυγος να κατεβαίνει στο μαγαζί όταν υπήρχαν αυξημένες ανάγκες. Σχεδόν πάντα οι ανάγκες σε
μισθωτή εργασία καλύπτονταν με τον «μπακαλόγατο», ένα αγόρι
που ερχόταν από το χωριό του για να δουλέψει με πενιχρή αμοιβή
αλλά και με παροχή τροφής και στέγης· έφερνε τα εμπορεύματα από
την κεντρική αγορά, παρέδιδε τα ψώνια σε σπίτια, εξυπηρετούσε
τους πελάτες στο μαγαζί· η εργασία του κρατούσε κυριολεκτικά όλη
μέρα, αφού κοιμόταν στο κατάστημα και βρισκόταν μονίμως στο
μαγαζί πλην της μισής Κυριακής.
Τα περισσότερα μπακάλικα ήταν και «οινοπαντοπωλεία», διέθεταν δηλαδή υποτυπώδεις εγκαταστάσεις (δυο τραπέζια και καρέκλες
ή έστω έναν πάγκο για το φαγητό και τα τσουβάλια με τα όσπρια ως
καθίσματα) για να σερβίρουν κρασί και μεζέ από τα εμπορεύματα.
Στην ύπαιθρο οι μπακάληδες αποτελούσαν τους κατεξοχήν
φορείς του εμπορίου. Ήδη στη Λυγερή ο Καρκαβίτσας παρουσιάζει

← 
Εκσυγχρονισμένο μπακάλικο στην Αθήνα
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Μπακάλης 1960

τον μπακάλη ως κατεξοχήν ενσαρκωτή του πνεύματος του ανερχόμενου καπιταλισμού, ενώ διαβάζει κανείς τακτικά σε εφημερίδες, σε
ρεπορτάζ για τη δύσκολη ζωή των αγροτών, για την εκμετάλλευση
που υφίσταντο από τους παντοπώλες. Συχνά οι μπακάληδες λειτουργούσαν ως προαγοραστές της σοδειάς και δανειστές των χωρικών,
συγκεντρώνοντας σε κάποιες περιπτώσεις ακίνητη περιουσία με
αυτό τον τρόπο. Στους Σοφάδες πολλοί αγρότες εξοφλούσαν τον
βερεσέ «στ’ αλώνια».
Φαίνεται ότι και στις πόλεις υπήρχαν σημαντικά περιθώρια συσσώρευσης στο επάγγελμα, αν κρίνουμε από το ότι σε αυτό συγκεντρώνονται αναλογικά περισσότερες «ιστορίες επιτυχίας» απ’ ό,τι σε
άλλα. Για παράδειγμα, γνωστές εταιρείες μακαρονιών, ελαιόλαδου
και άλλων προϊόντων ξεκίνησαν από τους ιδιοκτήτες παντοπωλείων
του Μεταξουργείου και άλλων γειτονιών της Αθήνας. Σε μια μικρότερη κλίμακα, είναι καταγεγραμμένη η ιστορία ενός παντοπώλη, του
Χρήστου Μαυρομμάτη, ο οποίος, αφού εργάστηκε σκληρά ως έφηβος σε παντοπωλείο του Κολωνακίου, άνοιξε ένα μικρό οινοπαντοπωλείο στον Κολωνό τη δεκαετία του 1910. Έπειτα από λίγα χρόνια
είχε συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να χτίσει σπίτι στο χωριό
όπου γεννήθηκε και λίγο μετά να αγοράσει οικόπεδο στην Ακαδημία
Πλάτωνος και να χτίσει ιδιόκτητο κτίριο για το παντοπωλείο του, και
το 1936 να ιδρύσει αρτοβιομηχανία στην περιοχή Ελληνορώσων.
Από τα πρώτα πράγματα που αναφέρονται, όταν ο λόγος είναι για τα παλιά μπακάλικα, είναι οι μυρωδιές και η ανεπαρκής
καθαριότητα. Τα υλικά συσκευασίας ήταν υποτυπώδη έως ανύπαρκτα: π.χ. η φέτα, αφού στραγγιζόταν πρόχειρα, συνήθως τυλιγόταν
σε εφημερίδες ή άλλα χρησιμοποιημένα χαρτιά. Εφημερίδες της
πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα γράφουν για την «παροιμιώδη
απλυσιά του μπακαλόγατου», «τα βρομερά και σκωληκόβρωτα ράφια του μπακάλικου», καθώς και ότι καταλάβαινε κανείς ότι βρίσκεται κοντά σε μπακάλικο «όπου ωσφραίνετο περισσοτέραν βρώμαν
λαδιού, σαρδελών, τυριού». Ο Αλέξανδρος Ζορμπάς θυμάται ότι «τα
χέρια του μπακάλη είχαν τη μυρωδιά ενός κράματος απροσδιόριστης δυσοσμίας από αλμύρα, πετρέλαιο, βούτυρο, μπακαλιάρο κ.λπ.
Εννοείται ότι τα μπακάλικα δεν διέθεταν νιπτήρα τότε». Ασφαλώς κι
έξω από τα μαγαζιά οι συνθήκες υγιεινής ήταν πολύ κατώτερες από
τις σημερινές προδιαγραφές όσον αφορά αποκομιδή σκουπιδιών,
αποχετεύσεις κ.λπ.
Η κατάσταση ήταν καλύτερη στα μεγαλύτερα παντοπωλεία, όπως
αυτά που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας, εκ των οποίων κάποια
καθιέρωσαν τις άσπρες ποδιές των υπαλλήλων και έδειχναν μεγαλύτερη επιμέλεια για την καθαριότητα. Οι μυρωδιές και οι ακαθαρσίες
στην πορεία μειώθηκαν παντού, χάρη και σε παράγοντες όπως η
αυξανόμενη πώληση συσκευασμένων προϊόντων (η οποία περιόρισε
και φαινόμενα όπως η νοθεία ή το κλέψιμο στο ζύγι) και η διάδοση
των επαγγελματικών ψυγείων.
Η μεγάλη αλλαγή στο επάγγελμα επήλθε, βεβαίως, με την εξάπλωση των σουπερμάρκετ. Αμερικάνικης προέλευσης καινοτομία,
εισήχθη στην Ελλάδα όπως και σε άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες
τη δεκαετία του 1960 από επιχειρηματίες του χώρου αλλά και από
δραστηριοποιούμενους σε άλλους κλάδους (όπως το φάρμακο).
Η εμφάνιση των νέων καταστημάτων έγινε δυνατή, πρώτον, χάρη
στην εδραίωση της τυποποίησης των πωλούμενων προϊόντων: τα
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↑ 
Μικρό σούπερ μάρκετ στη Μπενίτσα, Κέρκυρα 1977 © atcorfu.com

συσκευασμένα προϊόντα έκαναν δυνατή την αυτο-εξυπηρέτηση
(self-service) του πελάτη, χωρίς να πρέπει να ζητάει αυτό που θέλει
από τον μπακάλη. Και, δεύτερον, χάρη στη μείωση της ανάγκης των
λαϊκών νοικοκυριών να αγοράζουν με πίστωση: ο βερεσές απαιτούσε προσωπική επαφή και εκτίμηση των δυνατοτήτων του πελάτη και
αντέβαινε στις πιο απρόσωπες διαδικασίες και στην περίπλοκη τιμολόγηση των «υπεραγορών» που απαιτούσαν σφιχτό λογιστικό έλεγχο
και καθαρή εικόνα για τα ποσοστά κέρδους.
Τα πρώτα σουπερμάρκετ στη δεκαετία του 1960 ήταν μάλλον
μικρά. Το μέγεθός τους αυξήθηκε την επόμενη δεκαετία και το 1978
1.800 σουπερμάρκετ στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πουλούσαν περίπου το 30% των τροφίμων εκτός από κρέατα
και λαχανικά. Τη δεκαετία του 1980 δημιουργήθηκαν πραγματικές
αλυσίδες που εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Σε αυτά τα τριάντα

χρόνια εισήχθησαν ταμειακές μηχανές, το μάρκετινγκ εξελίχθηκε με
τις προσφορές και τη διαφήμιση, η γκάμα των προϊόντων συνέχισε
να διευρύνεται (και να απαιτεί μεγάλους χώρους για την τοποθέτησή τους), η διάδοση των ιδιωτικών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με
την κατάλληλη χωροθέτηση των σουπερμάρκετ και τη δημιουργία
πάρκινγκ οδήγησε στην αύξηση των μαζικών αγορών από τα σουπερμάρκετ, τα οποία ευνοήθηκαν επίσης στον ανταγωνισμό τους
με τα μικρότερα παντοπωλεία από την αύξηση των κατεψυγμένων
προϊόντων που απαιτούσαν δαπανηρό εξοπλισμό.
Ο αριθμός των μπακάλικων μεταξύ 1973 και 1976 μειώθηκε κατά
15%· ήδη θεωρούνταν ότι ήταν πάρα πολλά: το 1966 ένα από τα βασικά του συνεδρίου των παντοπωλών ήταν ο υπερεπαγγελματισμός,
ενώ το 1978 υπολογιζόταν ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 8 καταστήματα ειδών διατροφής για κάθε 1.000 κατοίκους – μία από τις
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Το σούπερ-μάρκετ,
αμερικανικής
προέλευσης
καινοτομία, εισήχθη
στην Ελλάδα τη
δεκαετία του 1960 από
επιχειρηματίες του
χώρου του επισιτισμού
αλλά και άλλων
κλάδων όπως του
φαρμάκου.
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Γνωστές εταιρείες
μακαρονιών,
ελαιόλαδου και
άλλων προϊόντων
ξεκίνησαν από
τους ιδιοκτήτες
παντοπωλείων του
Μεταξουργείου και
άλλων γειτονιών
της Αθήνας.

↑ 
Στο συνοικισμό Ντεπώ μπροστά από το παντοπωλείο του Γιώργου Μεταλλίδη, ο εφηβικής ηλικίας

“παραγιός” και οι φίλοι του. Στην κρεμασμένη ταμπέλα γράφει: “Δεχόμεθα Δελτία”. Καλαμαριά
1948 © Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική Συλλογή Ιωάννας Πασαλίδου

υψηλότερες αναλογίες στον κόσμο. Τα μπακάλικα, προσπαθώντας
να επιβιώσουν, άλλαξαν κι αυτά, κάποια εξειδικευόμενα σε επιμέρους προϊόντα, άλλα υιοθετώντας τις σημαντικότερες καινοτομίες
και κυρίως δημιουργώντας συνεταιρισμούς που θα τους επέτρεπαν
να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές και να εμπορεύονται μια
επαρκώς μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Το πρώτο βήμα ήταν οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί με στόχο τις μαζικές αγορές απευθείας από
τους παραγωγούς και από το εξωτερικό χωρίς τη μεσολάβηση άλλου
εμπορικού κέρδους. Ακολούθησε η δημιουργία προϊόντων ετικέτας,
η φροντίδα για τη διαφήμιση και, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας
του 1970, η δημιουργία συνεταιριστικών σουπερμάρκετ. Ορόσημο
ήταν η ίδρυση το 1975 της πανελλήνιας ένωσης των συνεταιρισμών
μικρομεσαίων παντοπωλών (ΠΕΠΕΣΚΕ), η οποία το 1977 εκπροσωπούσε 12.000 συνεταιρισμένους παντοπώλες (που το 1980 λειτουργούσαν, πέρα από μικρά μπακάλικα, και 100 σουπερμάρκετ). Η μάχη
που δόθηκε μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια κερδήθηκε από το
μεγάλο κεφάλαιο, ωστόσο συνεταιριστικές αλυσίδες συνεχίζουν να
λειτουργούν, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, και παρά τα υψηλά επίπεδα διάχυσης των σουπερμάρκετ στον αστικό ιστό, μικρά μαγαζιά (μπακάλικα, « Έβγες», ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ) συνέχισαν και συνεχίζουν να υπάρχουν,
χάρη στην έλλειψη μεγάλων χώρων διαθέσιμων για σουπερμάρκετ
σε διάφορες γειτονιές και εκμεταλλευόμενα το «μονοπωλιακό
πλεονέκτημα» που δημιουργεί ο χώρος: όσο μεγαλύτερη απόσταση
πρέπει να διανύσει κανείς για να αγοράσει φτηνότερα ή καλύτερης
ποιότητας είδη καθημερινής χρήσης, τόσο πιθανότερο είναι να προτιμήσει να ψωνίσει από κάποιο κοντινό μαγαζί, ιδίως όταν προτιμάει
να αγοράζει καθημερινά μικρές ποσότητες. Πρόκειται, βεβαίως,
για μια αγορά στην οποία προσπαθούν επίσης να διεισδύσουν οι
αλυσίδες σουπερμάρκετ αναπτύσσοντας μικρά σημεία πώλησης: τη
δεκαετία του 2010 στην Αθήνα αυξήθηκε η διείσδυση των μεγάλων
αλυσίδων με μικρά «καταστήματα ευκολίας» στις γειτονιές, ενώ τα
περισσότερα λουκέτα κατά την περίοδο της κρίσης μπήκαν στα ανεξάρτητα μικρά μαγαζιά τροφίμων.
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↑ 
Καφεοινοπαντοπωλείο "Ο Πλάτανος" του Κωνσταντίνου Βουρδάνου. Δημήτρης Παπαδήμος 1960

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Αμαξάδες και αυτοκινητιστές

Το τοπίο στον τομέα των μεταφορών άλλαξε ριζικά κατά τη διάρκεια
του 20ού αιώνα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του αυτοκινήτου μετασχημάτισε ολοκληρωτικά τις αστικές συγκοινωνίες, ενώ σταδιακά
φορτηγά και αστικά λεωφορεία εκτόπισαν και τον σιδηρόδρομο από
τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Αμαξάδες και καροτσέρηδες, καρροποιεία και αμαξοποιεία, σανοπώλες και πεταλωτές εξαφανίστηκαν
οριστικά ως επαγγέλματα στις πόλεις μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του 1950. Ήδη από τη δεκαετία του 1920 το πλήγμα που είχαν δεχτεί
ήταν πολύ ισχυρό και είχε γίνει σαφές ότι η παρακμή τους ήταν μη
αναστρέψιμη: στο φόντο των ισχυρών αντιδράσεών τους, το κράτος ανέλαβε να αποζημιώσει τους αμαξηλάτες για την απώλεια
του επαγγέλματός τους που οφειλόταν στην τεχνολογική πρόοδο
αγοράζοντας τα άλογα και τις άμαξές τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μάθουν να οδηγούν αυτοκίνητα και να γίνουν «σοφέρ».
Το φιλί της ζωής που έδωσαν στα κάρα οι ελλείψεις και οι ιδιαίτερες
συνθήκες της Κατοχής αποδείχτηκε βραχύβιο· άλλωστε, η μεταπολεμική ανασυγκρότηση ευνόησε αποφασιστικά τα αυτοκίνητα έναντι
άλλων μέσων μεταφοράς και συγκοινωνίας, όπως τα τρένα.
Οι «αυτοκινητιστές» ήταν το κατεξοχήν μοντέρνο και αναπτυσσόμενο επάγγελμα του μεσοπολέμου. Στον κλάδο υπήρχαν και εταιρείες, και οπωσδήποτε απαιτούνταν τόσο κατάρτιση όσο και κάποια
επένδυση για την αγορά του αυτοκινήτου· παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά των αυτοαπασχολούμενων και εν γένει των μικρών επιχειρήσεων
ήταν υψηλά: χαρακτηριστικός είναι ο αρχικός προσανατολισμός του
πρώτου σωματείου αυτοκινητιστών προς τη συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καθώς και η δημιουργία ενός ταμείου (ΤΣΑ)
το 1932 τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους ιδιοκτήτες. Στο νέο
επάγγελμα συνυπήρχαν παθιασμένοι χομπίστες, παλιοί αμαξάδες
και κεφαλαιούχοι – όπως ο κτηματίας και δικηγόρος που έφερε το
πρώτο αυτοκίνητο στην Άμφισσα το 1914. Η ανάπτυξή του υπήρξε

→ 
Εσωτερικό συνεργείου ελαστικών /

βουλκανιζατέρ © αρχείο ΕΡΤ Συλλογή
Πέτρου Πουλίδη

55

Μ Έ Ρ ΟΣ I    Μ ΌΧΘ ΟΣ Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι ΚΌΤ Η ΤΑ

56
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019

Μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του
1950, αμαξάδες
και καροτσέρηδες,
καρροποιοί και
αμαξοποιοί,
σανοπώλες και
πεταλωτές δεν
υπήρχαν πλέον ως
επαγγέλματα στις
πόλεις.

↑ 
Γάιδαρος ζεμένος σε κάρο ("εκτελούνται μεταφορές").

Σε δεύτερο πλάνο, φορτηγό Mercedes-Benz.
Δημήτρης Παπαδήμος 1960
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ραγδαία: από το 1920 ως το 1931 τα αγοραία αυτοκίνητα (φορτηγά,
ταξί και λεωφορεία) που κυκλοφορούσαν στη χώρα υπερδεκαπλασιάστηκαν, ενώ σύντομα άρχισαν να διατυπώνονται αιτήματα για
περιορισμό στην πρόσβαση στο επάγγελμα – όπως και έγινε, πρώτα
για τα λεωφορεία και μετά για τα ταξί. Παράλληλα, άρχισαν να αναπτύσσονται όλα τα καταστήματα και οι τέχνες που συνδέονταν με
το αυτοκίνητο: τη θέση των σανοπωλείων την πήραν τα βενζινάδικα,
των ζωοπανηγύρεων οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, των πεταλάδικων και των σαμαρτζήδικων τα συνεργεία/γκαράζ και οι μάντρες
ανταλλακτικών. Κάποιοι μηχανικοί αυτοκινήτων εργάζονταν χωρίς
κατάστημα, γυρνώντας με το κασελάκι τους με τα εργαλεία και επισκευάζοντας επιτόπου βλάβες. Οι απόπειρες δημιουργίας αυτοκινητοβιομηχανίας μεταπολεμικά δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι βιώ
σιμο. Τέλος, σχετικά πρόσφατα, με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού
των αυτοκινήτων από τη δεκαετία του 1970 και μετά, σημειώθηκε η
εμφάνιση των πάρκινγκ και των πλυντηρίων αυτοκινήτων.
Όσον αφορά τα λεωφορεία, αρχικά επικρατούσε χάος στα
δρομολόγια και στις τιμές, καθώς κάθε λεωφορείο αποτελούσε μια
ξεχωριστή επιχείρηση. Ήδη από το 1927 επιχειρήθηκε να επιβληθεί
από το κράτος μια οργάνωση και ένα πλαίσιο λειτουργίας τους·
το 1937 δημιουργήθηκαν οι «Κοινές Διευθύνσεις» και το 1952 ιδρύθηκαν τα ΚΤΕΛ (Κοινά Ταμεία Εισπράξεως Λεωφορείων) ως νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία υποχρεωτικά συμμετείχαν οι
ιδιοκτήτες λεωφορείων (τόσο αστικών όσο και υπεραστικών). Όταν
το 1961 ιδρύθηκε η πρώτη κρατική εταιρεία αστικών συγκοινωνιών
στην Αθήνα, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων αντέδρασαν δυναμικά,
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↑ 
Μπροστά από το λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλαμαριά – Ντεπώ, στο μέσον ο αυτοκινητιστής

Πάντσος Βιόπουλος, πρόσφυγας από τον Πόντο και όρθιος ένας συνάδελφός του. Θεσσαλονίκη, τέλη δεκαετίας 1930.
©Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική Συλλογή Μαρίκας Μικρομάστορα

θεωρώντας ότι επρόκειτο για το προοίμιο της ολοκληρωτικής εκτόπισης των ιδιωτών από τον κλάδο· στις ανακοινώσεις τους έκαναν
λόγο για 2.300 αυτοκινητιστές στην Αθήνα, κατόχους 1.270 αστικών
λεωφορείων, οι οποίοι «εργάζονταν οι ίδιοι ως επί το πλείστον».
Η κυβέρνηση, όμως, αντέδρασε στην πανελλαδική απεργία που
κήρυξαν με επίταξη των λεωφορείων και πολιτική επιστράτευση
των απεργών. Έπειτα από 10-15 χρόνια, οι διάφορων ειδών αστικές
συγκοινωνίες της Αθήνας κρατικοποιήθηκαν – αν και όχι της Θεσσαλονίκης, όπου το 1957 είχε ιδρυθεί ο ΟΑΣΘ. Σε κάθε περίπτωση, τα
υπεραστικά λεωφορεία παρέμειναν στα χέρια ιδιωτών, ενώ απέτυχε
η απόπειρα που έγινε επί δικτατορίας το 1967 να περιοριστούν οι
άδειες των λεωφορείων μόνο σε όσους οδηγούσαν αυτοπροσώπως

Οι «αυτοκινητιστές» ήταν
το κατεξοχήν μοντέρνο και
αναπτυσσόμενο επάγγελμα
του μεσοπολέμου.
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↑ 
Καταστατικό καταστηματαρχών ειδών

αυτοκινήτου © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

↑ 
Δεξιά, ο αυτοκινητιστής Πάντσος Βιόπουλος, πρόσφυγας

από τον Πόντο, μπροστά στο ταξί του. Θεσσαλονίκη, μέσα
δεκαετίας 1950. © Ι.Α.Π.Ε. - Ιδιωτική Συλλογή Μαρίκας
Μικρομάστορα

το όχημά τους. Το 2003 τα ΚΤΕΛ μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες. Παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά από τη δεκαετία του 1970 ο
αριθμός των πούλμαν που εξυπηρετούν τουρίστες.
Όσον αφορά τα ταξί, το μεγάλο ζήτημα ήταν πάντα ο αριθμός
τους. Ήδη προπολεμικά λαμβάνονταν μέτρα για τον «κορεσμό του
επαγγέλματος» και δημιουργήθηκε το σύστημα των αδειών. Ωστόσο,
η αλλαγή των συνηθειών και η αύξηση των αποστάσεων εντός των
πόλεων, όπως και η διάδοση του αυτοκινήτου μεταπολεμικά, δημιουργούσαν διαρκώς την ανάγκη αύξησης του αριθμού των ταξί. Το
1953 αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν οι ιδιοκτήτες επιβατικών
Δ.Χ. για την αγορά νέων αυτοκινήτων· ως το 1961 ο στόλος των ταξί
είχε ανανεωθεί με νέα μοντέλα αυτοκινήτων, αλλά και αυξηθεί κατά
27%. Παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των «πειρατικών»,
των χωρίς άδεια ταξιτζήδων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αφενός το 1962 καθιερώθηκε ο ενιαίος χρωματισμός των
(νόμιμων) ταξί στην περιοχή της Αθήνας και η φωτεινή πινακίδα στην
οροφή τους, αφετέρου το 1964 αποφασίστηκε να δοθούν χίλιες νέες
άδειες (οι περισσότερες σε «πειρατές» με τα προβλεπόμενα προσόντα), καθώς και να μην έχει δικαίωμα κάποιος να συγκεντρώνει
πάνω από δύο άδειες ταξί. Το 1966 πλέον κυκλοφορούσαν 3.750 ταξί
στην Αττική, αλλά οι εφημερίδες εκτιμούσαν ότι δεν επαρκούσαν.

Επί Χούντας δόθηκαν πολλές χιλιάδες νέες άδειες ταξί – με κάποιες προϋποθέσεις, ανάμεσά τους βεβαίως το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ακολούθησαν οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις
της Νέας Δημοκρατίας, που αφενός αντάλλαξαν τις άδειες αστικού
λεωφορείου στην Αθήνα με ταξί το 1977, αφετέρου χορήγησαν
χιλιάδες άδειες σε πολύτεκνους – και κυρίως κατέστησαν τις άδειες
μεταβιβάσιμο περιουσιακό στοιχείο. Το 1971 ο αριθμός των ταξί σε
όλη την Ελλάδα είχε φτάσει τα 17.400 (αύξηση 160% σε σχέση με το
1961) και το 1985 τα 25.000: η εποχή μεγάλης αύξησης του αριθμού
των ταξί ήταν οι δεκαετίες του 1960 και του 1970. Τη δεκαετία του
1970 έκαναν την εμφάνισή τους και τα ραδιοταξί. Το εκκρεμές άλλαξε φορά από το 1984 και οι ιδιοκτήτες ταξί είδαν το αίτημά τους
να περιοριστεί η χορήγηση αδειών να ικανοποιείται: το 1988 απαγορεύτηκε η έκδοση νέων αδειών στην περιοχή της πρωτεύουσας για
περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ από το 2003 ως το 2011 η μη έκδοση
νέων αδειών επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα.
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→ 
Παρέα Καλαμαριωτών πάνω σε κάρο.

Θεσσαλονίκη, τέλη δεκαετίας 1940.
© Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική Συλλογή Παναγιώτη
Σαπανίδη
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Οι απόπειρες δημιουργίας
αυτοκινητοβιομηχανίας στην
μεταπολεμική Ελλάδα δεν
κατάφεραν να πετύχουν κάτι
βιώσιμο. Σχετικά πρόσφατα,
με τη μεγάλη αύξηση του
αριθμού των αυτοκινήτων,
εμφανίστηκαν τα παρκινγκ και
τα πλυντήρια αυτοκινήτων.
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Όσον αφορά τα ταξί,
σημαντικό ζήτημα ήταν πάντα
ο αριθμός τους. Η εποχή
μεγάλης αύξησης του αριθμού
τους ήταν οι δεκαετίες του
1960 και του 1970. Το 1985
έφταναν τις 25.000, ενώ το
1988 απαγορεύτηκε η έκδοση
νέων αδειών στην περιοχή της
πρωτεύουσας.
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Ξυλουργοί και επιπλοποιοί

Από ξύλο φτιαχνόταν παραδοσιακά μια μεγάλη γκάμα προϊόντων,
από τσόκαρα μέχρι πλοία, από κασέλες μέχρι κάρα, από φέρετρα
μέχρι τέμπλα, και φυσικά εκτεταμένα μέρη των σπιτιών (πατώματα
και σκάλες, στέγες, μπαλκόνια και κουφώματα)∙ τον 19ο αιώνα υπολογιζόταν ότι στους ξυλουργούς αναλογούσε το 30% του χτισίματος
ενός σπιτιού. Η τέχνη του ξυλουργού, κατά συνέπεια, ήταν μία από
τις πιο κοινές και πολυπληθείς, ενώ γενικά ασκούνταν από μικρά
βιοτεχνικά εργαστήρια και εργολαβικές ομάδες (με την εξαίρεση
ορισμένων μεγάλων μονάδων στα πρώτα στάδια κατεργασίας του
ξύλου).
Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, το επάγγελμα είδε τη σημασία του
να μειώνεται σταδιακά, καθώς νέα υλικά αντικατέστησαν το ξύλο. Τα
μεταλλικά ατμόπλοια αντικατέστησαν τα ξύλινα ιστιοφόρα από τα
τέλη του 19ου αιώνα∙ τον μεσοπόλεμο τα αυτοκίνητα κατάργησαν τα
κάρα και τις άμαξες, ενώ το τσιμέντο και το οπλισμένο σκυρόδεμα
άλλαξε τα δεδομένα στις οικοδομές∙ πιο πρόσφατα, τα ξύλινα κουφώματα των σπιτιών έγιναν αλουμινένια∙ πολλά άλλα καθημερινά
αντικείμενα, όπως τα παιχνίδια, κατασκευάζονται από πλαστικό.
Παρά την έλλειψη εγχώριων πρώτων υλών, η επιπλοποιία υπήρξε
ένας από τους πιο ακμάζοντες κλάδους της ελληνικής βιοτεχνίας τον
20ό αιώνα, μέχρι τα τελευταία είκοσι χρόνια, που άνοιξαν και στην
Ελλάδα καταστήματα των μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων. Ήδη από
τον 19ο αιώνα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είχε οδηγήσει στην
ποσοτική αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση των (μάλλον πενιχρών,
παλιότερα) επίπλων των ελληνικών σπιτιών. Τη σκυτάλη από τα
κέντρα όπου παραδοσιακά άκμαζε η επιπλοποιία, όπως η Κέρκυρα,
ή παράγονταν έπιπλα με έναν ιδιαίτερο ρυθμό, όπως η Σκύρος, την
πήρε η Αθήνα, της οποίας τα μαγαζιά τροφοδοτούσαν την επαρχία.
Η άνοδος του νέου κέντρου της επιπλοποιίας στην Ελλάδα βασιζόταν στη μεγάλη και πλούσια αθηναϊκή αγορά, αλλά και στο ότι υπήρξε το επίκεντρο της αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων, της
εισαγωγής ευρωπαϊκών επίπλων και νέων τάσεων∙ στην Αθήνα λει-

← 
Ξυλουργείο 1950 © Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία

Η επιπλοποιία υπήρξε
ένας από τους πλέον
ακμάζοντες κλάδους
της ελληνικής
βιοτεχνίας κατά τον
20ό αιώνα, μέχρι που
άνοιξαν και στη χώρα
μας καταστήματα των
μεγάλων πολυεθνικών
αλυσίδων.
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↑ 
Ξυλουργείο στον Πειραιά Αρχές 20ού

αιώνα © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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↑ 
Δίπλωμα Αθηναϊκού Σωματείου Επιπλοποικιλτών

Ταπετσιέρηδων 3 Μαρτίου 1902 © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

τούργησαν σχολές επιπλοποιίας και σχεδίου. Η επιπλοποιία σημείω
σε από νωρίς πολύ υψηλά ποσοστά υποκατάστασης των εισαγωγών,
χάρη και στην ευνοϊκή δασμολογική αντιμετώπιση του κλάδου.
Χαμηλός βαθμός εκμηχάνισης και κυριαρχία των μικρομεσαίων
μονάδων ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου στις πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες βιομηχανίες. Η ειδικευμένη ανδρική εργασία των βιοτεχνών και των εργατών
αμειβόταν ικανοποιητικά σε σύγκριση με άλλες ειδικότητες. Η εισαγωγή μηχανημάτων στη διαδικασία παραγωγής παρέμεινε σε χαμηλά
επίπεδα κατά τον μεσοπόλεμο, ενώ οι μικροί επιπλοποιοί συνήθιζαν
να χρησιμοποιούν επί πληρωμή τα μηχανήματα των εργοστασίων
όταν τα χρειάζονταν∙ ο κανόνας πάντως ήταν να πλανίζουν και να
τρυπάνε με το χέρι.
Μέχρι τη μεταπολεμική περίοδο ολοκληρώθηκε το πέρασμα από
την παραγωγή κατά παραγγελία του πελάτη στην παραγωγή έτοιμων
επίπλων (από μεγαλύτερες εκμηχανισμένες μονάδες που επιδίωκαν
να διατηρούν σ’ ένα σταθερό ύψος την παραγωγή τους ή από μικρότερους τεχνίτες υπό την καθοδήγηση εμπόρων επίπλων) και στην
ανάπτυξη ανάλογων εκθεσιακών χώρων.

Διαθέτουμε ενδείξεις για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου καταμερισμού εργασίας ανάμεσα στις μονάδες του κλάδου κατά τον
μεσοπόλεμο: τόσο ενός συστήματος υπεργολαβιών ανάμεσα σε
μεγαλύτερες και μικρότερες μονάδες όσο και ενός μοντέλου συγκέντρωσης σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας εργαστηρίων που
εξειδικεύονταν σε συγκεκριμένα είδη επίπλων ή σε κάποιες φάσεις
της διαδικασίας κατασκευής του επίπλου.
Μεταπολεμικά ο κλάδος συνέχισε να αναπτύσσεται, πλέον με την
παρουσία λίγο περισσότερων μεγάλων μονάδων, ορισμένες εκ των
οποίων πέτυχαν και αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις, αλλά με τη συντριπτική πλειονότητα να αποτελείται από μικρές μονάδες. Κάποτε
αυτές επιδείκνυαν αξιόλογο δυναμισμό ή και αναζητούσαν λύσεις
στη δημιουργία συνεταιριστικών σχημάτων για προβλήματα όπως
η ανταπόκριση σε νέα καταναλωτικά πρότυπα, οι ανάγκες εκθεσιακού χώρου, η διαπραγμάτευση των τιμών των πρώτων υλών κ.λπ. Οι
συνεταιρισμοί και άλλες μορφές συνεργασίας αποτελούν ένα κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής επιπλοποιίας και εν γένει της βιοτεχνίας που ακόμα δεν έχει γραφτεί. Ο κανόνας, πάντως, σύμφωνα με
παρατηρητές της εποχής ήταν «αι εγωιστικαί τάσεις του Έλληνος»

Μ Έ Ρ ΟΣ I    Μ ΌΧΘ ΟΣ Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι ΚΌΤ Η ΤΑ

Η άνοδος της Αθήνας
ως νέου κέντρου
της ελληνικής
επιπλοποιίας
βασιζόταν στην
πληθυσμιακά μεγάλη
και πλούσια αγορά,
υποκαθιστώντας
πόλεις με παράδοση
στην επιπλοποιία
όπως η Κέρκυρα και
η Σκύρος.
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να δυσχεραίνουν τις κοινοπραξίες, οι οποίες θα ήταν απαραίτητες
για να ανοιχτούν και μικρές επιχειρήσεις σε εξωτερικές αγορές.
Η δομή της αριθμητικής κυριαρχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο συνέχιζε να αναπαράγεται: το 1973 αναλογούσαν
κατά μέσο όρο μόλις τρεις εργαζόμενοι σε καθένα από τα 10.000
επιπλοποιεία. Σε μεγάλο βαθμό η οικιακή κατανάλωση εξυπηρετούνταν από τον «επιπλοποιό της γειτονιάς» ή από μαγαζιά-βιοτεχνίες
συγκεντρωμένα σε υπερτοπικές πιάτσες, όπως στα «Επιπλάδικα» της
Ηλιούπολης. Ένα στοιχείο είναι χαρακτηριστικό της περιορισμένης
χρήσης μηχανημάτων: το 1971 υπολογιζόταν ότι το 70% του κόστους
ενός επίπλου (υψηλής ποιότητας, λογικά) ήταν τα εργατικά.
Η πρόσφατη ιστορία του κλάδου σφραγίστηκε από την επέλαση
των πολυεθνικών και την παρακμή της ελληνικής βιοτεχνίας επίπλου.
Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι τάσεις προς περαιτέρω
συγκέντρωση παρήγαγαν αφενός τα σχήματα των «ενωμένων εργοστασίων», αφετέρου ομίλους που εξαπλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα
με τη μέθοδο του franchising. Παράλληλα, η αύξηση της καταναλωτικής ισχύος των λαϊκών νοικοκυριών μετά το 1974 και η μείωση της
δασμολογικής προστασίας μετά το 1985 παρήγαγαν μια μικρή τάση
προς το εισαγόμενο έπιπλο (ιδίως το ιταλικό και ιδίως από μεσαία
εισοδήματα). Η σχεδόν ολοκληρωτική κυριαρχία του ελληνικού
επίπλου στην αγορά ανατράπηκε μόνο όταν μεγάλες πολυεθνικές
επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα 19902004, προσφέροντας προϊόντα με σύγχρονο ντιζάιν σε χαμηλές
τιμές. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε στην ελληνική
αγορά επίπλου ένα ευρύτερο φαινόμενο: η αυξανόμενη μεταφορά
της παραγωγής σε χώρες με φτηνότερο κόστος εργασίας και πρώτων υλών. Μεταξύ 2004 και 2009 το μερίδιο των εισαγόμενων επίπλων ξεπέρασε αυτό των ελληνικών, ενώ η μείωση της κατανάλωσης
λόγω της οικονομικής κρίσης μετά το 2009 έπληξε περισσότερο τις
ντόπιες βιοτεχνίες επίπλου απ’ ό,τι τα εισαγόμενα έπιπλα.

Στον κλάδο της
επιπλοποιίας
δέσποζαν οι
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Η
οικιακή κατανάλωση
εξυπηρετούνταν από
τον «επιπλοποιό της
γειτονιάς» ή από
μαγαζιά-βιοτεχνίες
συγκεντρωμένες
σε υπερτοπικές
πιάτσες, όπως στα
«Επιπλάδικα» της
Ηλιούπολης.

→ 
Η Πειραϊκή επιπλοποιία Εγγλεζάκης.

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Μέταλλο

Τα επαγγέλματα της βιοτεχνικής κατεργασίας των μετάλλων υπέστησαν αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, ενώ
κάποια καταργήθηκαν από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι φαναρτζήδες ή λευκοσιδηρουργοί που έφτιαχναν τενεκέδες και αντικείμενα από λαμαρίνα, έπειτα από μια περίοδο ακμής στις αρχές του
20ού αιώνα, είδαν την αγορά τους να κυριεύεται από τα εισαγόμενα
προϊόντα ευρωπαϊκών εργοστασίων και αργότερα από τα πλαστικά:
κάποιοι συνέχισαν να φυτοζωούν μέχρι και τα μεταπολεμικά χρόνια
με μικρές παραγγελίες και επισκευές (με την επαρχία να προσφέρει
σαφώς συνθήκες μεγαλύτερης ευημερίας ως το 1970)· άλλοι στράφηκαν προς τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ πιο εύποροι επιχειρηματίες, όπως ο Πίτσος, δοκίμασαν την τύχη τους στις ηλεκτρικές
οικιακές συσκευές. Τα μαγειρικά σκεύη από χαλκό που έφτιαχναν οι
καζαντζήδες άρχισαν να καταργούνται με την εξάπλωση της ηλεκτρικής κουζίνας μετά το 1960. Σημαντικά παραδοσιακά κέντρα της
μεταλλοτεχνίας στον ελληνικό χώρο που βρίσκονταν ήδη σε μια πορεία αργής παρακμής, όπως η Στεμνίτσα και οι Καλαρρύτες, παρήκμασαν οριστικά από τη δεκαετία του 1950 και μετά.
Τα γεωργικά εργαλεία που έφτιαχνε ο σιδεράς της κωμόπολης
(συχνά τσιγγάνος: ας θυμηθούμε το «καμαρώνει σαν γύφτικο σκεπάρνι»), αλλά και τα εργαλεία των τεχνιτών, από μια φάση και μετά
κατασκευάζονταν ολοκληρωτικά από τις βιομηχανίες· το ίδιο και όλα
τα εισαγόμενα αντικείμενα που πωλούνταν στα είδη κιγκαλερίας. Η
εκμηχάνιση στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα ήταν πολύ περιορισμένη, ακόμα κι όταν επρόκειτο για απλές χειροκίνητες μηχανές, όπως ο
τόρνος: η εισαγωγή ηλεκτρισμού και μηχανημάτων στη μεταλλουργική βιοτεχνία φαίνεται ότι είναι υπόθεση βασικά της μεταπολεμικής
περιόδου, ακόμα και σε περιοχές που είχαν ηλεκτροδοτηθεί πολύ
πριν (σε σιδηρουργείο της Ζακύνθου αναφέρεται στα 1950, στα
σιδηρουργεία της Λέσβου στα 1970).
Κάποιοι βιοτέχνες, μετά τις ριζικές αλλαγές που έφεραν στην
αγορά η εισαγωγή νέων υλικών και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και η βιομηχανική ανάπτυξη τη δεκαετία του 1950, στράφηκαν στο
εμπόριο (σιδήρου, κοσμημάτων κ.λπ.)· άλλοι στη μισθωτή εργασία
(βιομηχανία χάλυβα, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)· κάποιοι όμως
παρέμειναν στον χώρο ως ανεξάρτητοι παραγωγοί. Ένα νέο επάγγελμα, αυτό του αλουμινά, εμφανίστηκε βασικά τη δεκαετία του
1970 – αυτό όμως συνίσταται κυρίως όχι στην κατασκευή αλλά στην
τοποθέτηση κουφωμάτων. Οι σιδεράδες απασχολούνται κι αυτοί

↑ 
Σκίτσο σιδεράδικου στην οδό Ηφαίστου

από εφημερίδα της εποχής

Η ακμή της οδού
Ηφαίστου, ως πιάτσα
των μεταλλουργείων
στο Μοναστηράκι
παραπέμπει σε μια εποχή
που ακόμη δεν υπήρχαν
ανοξείδωτα οικιακά
σκεύη και που η εργασία
του γανωματή ήταν
απαραίτητη.
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← 
Μεταλλοτεχνίτες στη Μεσσήνη,

© ΓΑΚ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, αρχείο Σάκη
Μαρκόπουλου
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Η εκμηχάνηση στο
πρώτο μισό του
20ού αιώνα ήταν
περιορισμένη. Η
εισαγωγή ηλεκτρισμού
και μηχανημάτων
στη μεταλλουργική
βιοτεχνία ήταν
υπόθεση της
μεταπολεμικής
περιόδου.
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← 
Το χρυσοχοείο του Ιωάννη Νικητόπουλου © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Η κατεργασία του χρυσού
και του ασημιού για την
κατασκευή κοσμημάτων
είναι μια δραστηριότητα
με ιδιαίτερη παράδοση
σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας και με μια έντονη
καλλιτεχνική διάσταση.

στην οικοδομή ή φτιάχνουν κάγκελα και πόρτες· οι φαναρτζήδες
επισκευάζουν τις λαμαρίνες των αυτοκινήτων· ορειχαλκουργοί συνεχίζουν να παράγουν για την τουριστική αγορά.
Το 1928, ο Κώστας Αθάνατος, περιγράφοντας γωνιές της παλιάς
Αθήνας, πέρασε κι από την οδό Ηφαίστου, την πιάτσα των μεταλλουργείων στο Μοναστηράκι.

«Ύστερα από μια βόλτα στην οδό Ηφαίστου τα μάτια σου είναι γεμάτα από
καρβουνάκια και τα αυτιά σου κουδουνίζουν εκκωφαντικά από τη βουή που
κάνουν στ’ αμόνια τα σιδερικά, δεξιά κι αριστερά, σε όλη τη διαδρομή με τα
ομοιόμορφα σχεδόν εργαστήρια. Στο αχνό μαύρο βάθος του τοίχου το τεράστιο
φυσερό πάει κι έρχεται ακατάπαυστα καθώς το τραβάει απάνω-κάτω ο πιτσιρίκος, μ’ ένα σκοινάκι, στον ρυθμό της μουσικής που κάνουν τα σφυριά, και με
κλεφτές ματιές μαθαίνει την τέχνη του. Σπίθες πετιώνται φαντασμαγορικά σε
κάθε μαγαζί, και ο χαλκός ευωδιάζει με την ιδιάζουσα οσμή του την ώρα που
αποχωρίζεται από τη σκουριά για να πάρει τα τόσα και τόσα σχήματα. Να και
οι βιτρίνες του: τεντζερέδια, καπάκια, χαβάνια, καμπάνες, λιβανιστήρια, λογής
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Άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος χρυσοχόου 1928-1929
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Δείγματα μεταλλοτεχνίας 1962, Έκδοση του ΕΟΕΧ για την ελληνική μεταλλοτεχνία

λογής σκεύη της κουζίνας που οι παλιές νοικοκυράδες τα παρέτασσαν με καμάρι – την αστραφτερή μπακιρένια προίκα τους, τα χαλκώματα που τάτριβαν
με τα χέρια τους οι φρόνιμες και χαμηλοβλεπούσες κυραδοπούλες των παλιών
σπιτιών».
Η οδός Ηφαίστου ανήκει στους καιρούς που δεν ήξεραν τι θα πει
αλουμίνιο και που ο γανωματής είχε επιβάλει στις συνοικίες την
προσωπικότητά του ως απαραίτητη.

«Με τι θρησκευτική επίδοση μαστορεύουν την τέχνη τους οι γύφτοι στην οδόν
Ηφαίστου και με πόση υπερηφάνεια καμαρώνουν τα έργα τους. Απ’ όλα τα
ψεύτικα βιομηχανικά κατασκευάσματα που μας στέλνει η Ευρώπη για το
σύγχρονο νοικοκυριό και γεμίζουν τα μεγάλα καταστήματα, κανένα δεν μπορεί
να σταθεί εκεί, δεν έχει πέραση. Άμα δεν είναι καμωμένο με το χέρι κάτι τι, οι
παλιοί μαστόροι δεν το υπολήπτονται».
Η κατεργασία του χρυσού και του ασημιού για την κατασκευή κοσμημάτων είναι μια δραστηριότητα με ιδιαίτερη παράδοση σε διά
φορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και με μια έντονη καλλιτεχνική
διάσταση. Αυτή η διάσταση, αλλά και γενικότερα η κουλτούρα του

ποιοτικού τεχνίτη, αναδύεται στις αναμνήσεις του Ιωσήφ Ρουσανίδη
από την εποχή της πρώτης συνάντησης της αργυροχρυσοχοΐας με
τις βιομηχανικές τεχνικές:

«Τα πρώτα μηχανήματα τα θυμάμαι από το 1956-58. Δούλευα στου Ζολώτα. Ο
πρώτος ηλεκτρικός κύλινδρος! ... Οι πρώτες μηχανές για αλυσίδα. Μετά, το
1960 ήρθε και το τουρ που πέρασε από τους οδοντίατρους στους χρυσοχόους
... Οι νέες τεχνολογίες ήθελαν ισοπεδωμένα σχέδια και γούστα, απρόσωπα
κοσμήματα, εμπορεύματα που στοχεύουν στην ποσότητα και το κέρδος όχι
στη δημιουργία και την τέχνη. ... Έπρεπε ν’ αντιπαλέψουμε. Ή τα μηχανήματα
θα έμπαιναν στην υπηρεσία της τέχνης ή εμείς θα μπαίναμε στην υπηρεσία των
μηχανών. ... Πώς αντέξαμε τέτοια μάχη; Οι Ιταλοί που είχαν κι αυτοί θαυμάσια κουλτούρα είχαν ήδη καταρρεύσει και παραδοθεί στις μηχανές. ... Εμείς
αντισταθήκαμε. Χρησιμοποιήσαμε με φειδώ τα μηχανήματα. Τα βάλαμε στην
υπηρεσία μας. ... Διαφυλάξαμε το ελληνικό πνεύμα στο κόσμημα. Διαφυλάξαμε
την κουλτούρα και την προσωπικότητά του ... αφομοιώνοντας τις νέες τεχνικές».
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«Με τι θρησκευτική επίδοση
μαστορεύουν την τέχνη τους οι γύφτοι
στην οδόν Ηφαίστου και με πόση
υπερηφάνεια καμαρώνουν τα έργα
τους. Απ’ όλα τα ψεύτικα βιομηχανικά
κατασκευάσματα που μας στέλνει η
Ευρώπη για το σύγχρονο νοικοκυριό
και γεμίζουν τα μεγάλα καταστήματα,
κανένα δεν μπορεί να σταθεί εκεί, δεν
έχει πέραση. Άμα δεν είναι καμωμένο με
το χέρι κάτι τι, οι παλιοί μαστόροι δεν το
υπολήπτονται».
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Κομμωτήριο Γεωργίας, Σόλωνος 41 1955 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

75

Γυναίκες καταστηματάρχισσες
Το ποσοστό των γυναικών που είναι ιδιοκτήτριες καταστημάτων
ήταν πάντα μικρό και, όσο κι αν αυξανόταν διαρκώς κατά τη
διάρκεια της περιόδου που παρουσιάζουμε, παραμένει και σήμερα
σαφώς μικρότερο από αυτό των αντρών καταστηματαρχών.

Είναι κι αυτό μια εκδήλωση της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων
στις κοινωνίες μας, στις οποίες η πλειοψηφία των κοινωνικών θέσεων με κύρος και των καλύτερα αμειβόμενων δουλειών κατανέμεται
στους άντρες. Οι επιλογές απασχόλησης των μελών του νοικοκυριού
σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουν να υπαγορεύονται από ένα μοντέλο
που κατευθύνει τους άντρες σε δουλειές με μεγαλύτερο ρίσκο και
ενδεχομένως με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ώρες εργασίας, ενώ τις
γυναίκες σε πιο σίγουρες δουλειές που τους αφήνουν περισσότερο χρόνο για τις δουλειές του σπιτιού και τη φροντίδα παιδιών και
ηλικιωμένων.
Η έμφυλη ιεραρχία γίνεται εμφανής στην περίπτωση των οικογενειακών μικρών επιχειρήσεων: στις περισσότερες ο άντρας
δηλώνεται και λειτουργεί ως ο «επικεφαλής», ενώ η σύζυγός του
συμπεριλαμβάνεται στα «συμβοηθούντα μέλη» της οικογένειας στο
κατάστημα.
Τέλος, στα διαχρονικά μικρά ποσοστά των γυναικών επαγγελματοβιοτεχνών αντανακλάται και η ύπαρξη του μοντέλου της αποφυγής της απασχόλησης των γυναικών έξω από το νοικοκυριό∙ ακόμα
και σήμερα παραμένει μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών έναντι

Η έμφυλη ιεραρχία γίνεται
εμφανής στην περίπτωση
των οικογενειακών μικρών
επιχειρήσεων: στις περισσότερες
ο άντρας δηλώνεται και
λειτουργεί ως ο «επικεφαλής»,
ενώ η σύζυγος περιλαμβάνεται
στα «συμβοηθούντα μέλη» της
οικογένειας στο κατάστημα.
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Κοινωνία, κουλτούρα
και μικρομεσαία επιχείρηση
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Στην οδό Μεταμορφώσεως το κατάστημα χρωμάτων – σιδερικών της Μαρίκας Γάσπαρη, πρόσφυγα

από την Κωνσταντινούπολη. Το μαγαζί, μαζί με το σπίτι της, στεγαζόταν σε παράγκα μέχρι το 1976.
Καλαμαριά, μέσα δεκαετίας 1950. © Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική Συλλογή Μαρίας Γάσπαρη

Οι γυναίκες που ξεκινούσαν
μια μικρή επιχείρηση, και
μάλιστα ατομική και όχι
οικογενειακή, κατακτούσαν
σαφώς μεγαλύτερη
ανεξαρτησία τόσο από την
πατρική τους οικογένεια όσο
και από τον σύζυγό τους.

των αντρών που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας. Το 1971 οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 18% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
στις πόλεις – ποσοστό που αυξήθηκε γρήγορα στα επόμενα είκοσι
χρόνια, για να φτάσει το 30% το 1991.
Με όλα αυτά ως δεδομένα, ας δούμε πώς εξελίχθηκε η
δραστηριοποίηση των γυναικών στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 1938, με βάση την απογραφή που διενήργησε το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων με την ίδρυσή του, γυναίκες ήταν οι 402
από τους 22.600 εμπόρους – δηλαδή ένα πενιχρό 1,78%. Στη μεταποίηση, με βάση την απογραφή του 1930, τα ποσοστά των γυναικών
ήταν κατά τι υψηλότερα: 3,5-4% επί των ιδιοκτητών και διευθυντών,
συγκεντρωμένες ιδίως σε βιοτεχνίες νημάτων/υφασμάτων/ρούχων
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Η οδός Σταδίου στις αρχές του 20ού αιώνα

και τροφίμων. Στο εμπόριο και στις υπηρεσίες το 1930 το ποσοστό
των γυναικών ήταν λίγο πάνω από 2%, συγκεντρωμένο στο εμπόριο
τροφίμων και στα ξενοδοχεία και καφενεία.
Με βάση την αντίστοιχη απογραφή του 1969, τα ποσοστά των
γυναικών ιδιοκτητών επιχειρήσεων είχαν αυξηθεί στο 13,5%· παρέμεναν λοιπόν χαμηλά, ενώ ενδιαφέρον είναι ότι η σύνθεσή τους είχε
αλλάξει. Ήταν τώρα στις υπηρεσίες που καταγραφόταν το υψηλότερο ποσοστό γυναικών μικροεπιχειρηματιών (25%, με συγκέντρωση
στις προσωπικές υπηρεσίες), ενώ στη βιοτεχνία το μικρότερο (7%, με
συγκέντρωση και πάλι στην ένδυση-υπόδηση, στην υφαντουργία και
στα τρόφιμα). Στο εμπόριο και στα εστιατόρια-ξενοδοχεία ανήκε σε
γυναίκες το 16% των επιχειρήσεων. Είκοσι χρόνια μετά, με βάση την
απογραφή βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων του 1988, σε
γυναίκες ανήκε το 23% των μονάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (11% σε βιομηχανία-βιοτεχνία, 28% σε εμπόριο-ξενοδοχεία-εστιατόρια). Το ποσοστό των γυναικών μικροεπιχειρηματιών
συνέχισε να αυξάνεται έκτοτε, αλλά συνεχίζει να υπολείπεται των
αντρών: με βάση στοιχεία του 2016 οι γυναίκες αποτελούν το ένα
τρίτο, περίπου, του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό.
Η επικέντρωση σε μια συγκεκριμένη περίπτωση θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια του
20ού αιώνα. Για την Ήπειρο διαθέτουμε μια ποικιλία πηγών που
αφορούν οικισμούς διαφορετικού μεγέθους. Κοινή συνισταμένη των
πληροφοριών που συγκεντρώνουμε από διαφορετικές πηγές είναι η
τομή που αποτέλεσαν τα μεταπολεμικά χρόνια για την εμφάνιση και
καταγραφή μικρών επιχειρήσεων με ιδιοκτήτριες γυναίκες. Με βάση
τα μητρώα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, από τη δεκαετία του 1950
η επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών εμφανίζεται αισθητά
αυξημένη, ιδίως στα «γυναικεία επαγγέλματα». Γυναίκες διατηρούν
στο όνομά τους καταστήματα πιλοποιίας, εργαστήρια μοδιστρικής,

↑ 
Παραθαλάσσιο σπίτι σε νησί. Παρόμοια σπίτια μετατράπηκαν σε

ενοικιαζόμενα δωμάτια αργότερα, Shutterstock

πλεκτήρια, κομμωτήρια και εμπορικά καταστήματα, ενώ συχνά διαδέχονται, ως σύζυγοι ή ως κόρες, τους συζύγους και τους πατέρες
στην επαγγελματική τους δραστηριότητα όταν αυτοί συνταξιοδοτούνται, ιδίως όταν πρόκειται για εμπορικά καταστήματα, παντοπωλεία
και καταστήματα παροχής υπηρεσιών, όπως τα καφενεία και τα πανδοχεία. Στην Άρτα η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας καταγράφεται το
1927, με κατάστημα γυναικείων καπέλων, και λίγο αργότερα ακολουθεί ένα παντοπωλείο. Στη δεκαετία του 1940 και του 1950 ανοίγουν
τα γραφεία τους οι πρώτες μορφωμένες ελεύθερες επαγγελματίες,
ενώ το πρώτο «επίσημο γυναικείο κομμωτήριο» ιδρύεται μόλις το
1958. Αναφέρεται, πάντως, ότι το 2011 οι γυναίκες είχαν φτάσει να
αποτελούν την πλειοψηφία των επαγγελματιών στην πόλη. Τέλος,
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αρμοδιότητες και αρετές, όπως η καθαριότητα, η νοικοκυροσύνη,
στο Θεσπρωτικό, ορεινό κεφαλοχώρι της Πρέβεζας, μνημονεύεη προσωπική φροντίδα και περιποίηση, γινόταν αυθόρμητα. Ήδη το
ται κατ’ αρχάς σε μια αναλυτική καταγραφή των επαγγελματικών
πρώτο ευρωπαϊκού τύπου ξενοδοχείο στην Αθήνα της δεκαετίας του
δραστηριοτήτων η εργασία των γυναικών στα αρτοποιεία και τα
1830 ιδρύθηκε όχι από άντρα, όπως επέβαλλαν τα ήθη της εποχής,
παντοπωλεία των αντρών τους. Το πρώτο κατάστημα από γυναίκα
αλλά από ένα αντρόγυνο.
φαίνεται ότι ιδρύθηκε στο τέλος της Κατοχής και ήταν κομμωτήριο·
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα διαβάζει κανείς σε μυθιακολούθησε άλλο ένα κομμωτήριο στα επόμενα χρόνια, ορισμένες
στορήματα και ειδήσεις στις εφημερίδες για γυναίκες που διεύθυναν
μοδίστρες (αν και μάλλον χωρίς κατάστημα) και το πρώτο υαλοπωμικρές πανσιόν της Αθήνας όπου έμεναν φοιτητές ή ασχολούνταν
λείο του χωριού που άνοιξε το 1965 από γυναίκα.
αυτές με την ενοικίαση κάποιου δωματίου του σπιΈχουν διαφανεί ως τώρα ορισμένα χαρακτητιού, έπλεναν τα ρούχα του νοικάρη και φρόντιζαν
ριστικά της δραστηριοποίησης των γυναικών ως
επαγγελματοβιοτεχνών. Κατ’ αρχάς οι γυναίκες
Ένα από τα πεδία στα για το πρωινό του κ.λπ. Καθαυτά τα «ξενοδοχεία
ύπνου» (όπως αποκαλούνταν ακόμα και μετά την
συγκεντρώνονται σε ορισμένα επαγγέλματα, με
οποία αναπτύχθηκε
Κατοχή σε αντιδιαστολή με τα «ξενοδοχεία φαγηβάση έναν αρκετά «σκληρό» έμφυλο καταμεριτού», δηλαδή τα εστιατόρια) στην πρωτεύουσα
σμό εργασίας. Βεβαίως, το ότι είναι δύσκολο
η γυναικεία
φαίνεται ότι ήταν βασικά επιχειρήσεις διευθυνα υπερβεί κανείς (ή μάλλον καμιά) τις επιταγές
επιχειρηματικότητα
νόμενες από άντρες. Ωστόσο, στην επαρχία, για
αυτού του καταμερισμού δεν σημαίνει κι ότι
παράδειγμα στις πόλεις της Κρήτης της περιόδου
αυτός δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου:
ήταν ο τουρισμός,
1945-1960, πριν δηλαδή αναπτυχθεί ο μαζικός
χαρακτηριστική η θηλυκοποίηση της απασχόληόπου απαντάται
τουρισμός, τα μικρά «λαϊκά ξενοδοχεία» ανήσης σε μαγαζιά και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια
καν κυρίως σε γυναίκες –οι οποίες κατοικούσαν
του 20ού αιώνα.
αυξημένος αριθμός
κιόλας σε αυτά–, ενώ οι απασχολούμενοι σε αυτά
Έπειτα, μονίμως τίθεται το ζήτημα της σχέσης
ιδιοκτητριών ή
ήταν επίσης γυναίκες (καθαρίστριες και καμαριέτης ιδιοκτήτριας μιας μικρής επιχείρησης με την
οικογένειά της και τα σχετικά καθήκοντά της.
διευθυντριών μικρών ρες) που κατοικούσαν στο ξενοδοχείο. Ωστόσο,
τα ξενοδοχεία «αξιώσεων» τα είχαν άντρες: όσο
Συχνά επιλέγονται μορφές απασχόλησης που
μονάδων.
τα μεγέθη μεγάλωναν ή/και όσο περισσότερο η
αφήνουν σημαντικά περιθώρια χρόνου, ο οποίος
επιχείρηση απομακρυνόταν από τον κόσμο του
διατίθεται στη φροντίδα των μελών του νοικοκυσπιτιού, τόσο επικρατούσε η κοινωνική νόρμα που θέλει ανδρικές τις
ριού. Φαίνεται ότι μέχρι πριν από σαράντα χρόνια ήταν πολύ συνηδραστηριότητες που εμπεριέχουν ανεξαρτησία, ρίσκο και ηγεσία.
θισμένο το μοντέλο της εγκατάλειψης της (ανεξάρτητης ή μισθωτής)
Σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές που γνώρισαν τουριστική
εξω-οικιακής εργασίας μετά τον γάμο, τουλάχιστον της πλήρους
ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1960 και μετά, ήταν συχνά οι γυναίαπασχόλησης. Χαρακτηριστικά, επίσης, ενώ οι άντρες βιοτέχνες του
κες αυτές που κλήθηκαν να διαχειριστούν τη ζήτηση για καταλύματα
Πειραιά που έδωσαν συνεντεύξεις το 1990 στη Μαρίνα Πετρονώτη
και τις συναλλαγές με τους τουρίστες. Από το πρώτο youth hostel
τόνιζαν τα επιχειρηματικά τους επιτεύγματα, την ανεξαρτησία και
στο Ρέθυμνο του 1970 μέχρι τα δωμάτια στη Μύκονο και στην Πέτρα
το γόητρο που απέκτησαν, καθώς και πρόβαλλαν την εικόνα τους
της Λέσβου και την ανάπτυξη μεγαλύτερων οικογενειακών ξενοδοως αυτοδημιούργητων, οι γυναίκες αυτοπροσδιορίζονταν κυρίως
χείων, οι γυναίκες πήραν πρωτοβουλίες και ανέπτυξαν επιχειρηματιμε όρους οικογενειακών ρόλων και διαπροσωπικών σχέσεων. Από
κή δράση, συνήθως παράλληλα με τις λοιπές αγροτικές και οικιακές
την άλλη, οι γυναίκες που ξεκινούσαν μια μικρή επιχείρηση, και στον
εργασίες τους. Αν όμως η ενασχόληση με τα rooms λειτουργούσε ως
βαθμό μάλιστα στον οποίο επρόκειτο για ατομική επιχείρηση και όχι
συμπλήρωμα των κλασικών δραστηριοτήτων των γυναικών, αυτές
οικογενειακή, κατακτούσαν σαφώς μεγαλύτερη ανεξαρτησία τόσο
γρήγορα είδαν τη θέση τους να βελτιώνεται στον έμφυλο καταμεριαπό την πατρική τους οικογένεια όσο και από τον σύζυγό τους.
σμό εργασίας και να αποκτούν μια νέα ισχύ. Τώρα ήταν οι γυναίκες
Ένα από τα πεδία στα οποία αναπτύχθηκε η γυναικεία μικρή
αυτές που έλεγχαν την πιο προσοδοφόρα πηγή εισοδήματος του
επιχειρηματικότητα ήταν ο τουρισμός. Παρότι αυτός δεν μας πανοικοκυριού, ενώ πολλαπλασιαζόταν η οικονομική σημασία των ακιραπέμπει σε κατεξοχήν «γυναικεία επαγγέλματα», όπως αυτά της
νήτων που παραδοσιακά στις κοινωνίες του Αιγαίου αποτελούσαν
μοδίστρας ή της κομμώτριας, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες υπήρξαν
ιδιοκτησία των γυναικών. Οι αλλαγές αυτές συνέβησαν παράλληλα
κι αυτές ένας κλάδος στον οποίο απαντάται αυξημένος αριθμός
με τους σημαντικούς μετασχηματισμούς ευρύτερα στις έμφυλες σχέγυναικών ιδιοκτητριών/διευθυντριών μικρών μονάδων. Ο λόγος
σεις και εμβαθύνθηκαν από αυτούς, ενώ παρήγαγαν κοινωνίες που
θα πρέπει να αναζητηθεί τόσο στις πρακτικές δυνατότητες που
πλησίαζαν περισσότερο στην ισοτιμία των δύο φύλων από άλλες
προσφέρει το συγκεκριμένο επάγγελμα για τον συνδυασμό των
περιοχές που είχαν μείνει εκτός τουριστικής ανάπτυξης. Πάντως, ο
οικιακών καθηκόντων των γυναικών με τη δουλειά τους όσο και σε
πατριαρχικός κανόνας γενικά επιβίωσε: στον βαθμό στον οποίο η
ιδεολογικούς παράγοντες. Η αμειβόμενη εργασία των γυναικών
επιχείρηση ξέφευγε από τη συμπληρωματικότητα με το νοικοκυριό,
εκτός σπιτιού, για να γίνει κοινωνικά αποδεκτή ως αξιοσέβαστη στις
οι άντρες της οικογένειας αναλάμβαναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
πρώτες φάσεις της, χρειαζόταν συνήθως να θεωρηθεί προέκταση
των παραδοσιακών γυναικείων δραστηριοτήτων εντός οίκου. Η σύνδεση των ενοικιαζόμενων δωματίων και ξενοδοχείων με γυναικείες
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↑ 
Στην οδό Μεταμορφώσεως, στο μοδιστράδικο της Αναστασίας Σακκά.

Κατά κανόνα οι γυναίκες
συγκεντρώνονται σε
ορισμένα επαγγέλματα,
με βάση έναν αρκετά
«σκληρό» έμφυλο
καταμερισμό εργασίας.

Όρθια στον τοίχο η Αναστασία Σακκά και γύρω της οι μαθητευόμενες μοδίστρες,
εφηβικής ηλικίας οι περισσότερες. Καλαμαριά, τέλη δεκαετίας 1940.
© Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική Συλλογή Ιωάννας Πασαλίδου
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Πιάτσες
Η χωροθέτηση των καταστημάτων στην πόλη
υπακούει στις δικές της λογικές, οι οποίες διαφέρουν
ανάλογα με το είδος του καταστήματος.

Μαγαζιά που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες (φούρνοι, σουπερμάρκετ/μπακάλικα/μανάβικα, περίπτερα/ψιλικά/« Έβγες» κ.λπ.) και
αντλούν την πελατεία τους από τον κόσμο της γειτονιάς βρίσκονται διάσπαρτα στη σύγχρονη πόλη. Μαγαζιά που πουλάνε είδη με
μικρότερη συχνότητα κατανάλωσης (π.χ. ένδυση-υπόδηση) πρέπει
να αντλήσουν από μια μεγαλύτερη δεξαμενή πελατών και συνήθως
βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων ή σε επιμέρους εμπορικά κέντρα.
Επιπλέον, στη λογική της αγοράς έρχονται να προστεθούν οι δημόσιες πολιτικές που καθορίζουν τη χρήση του χώρου: η φροντίδα να μη
βρίσκονται κοντά σε κατοικίες ορισμένες «βαριές» δραστηριότητες
που ενοχλούν λόγω θορύβου, σκόνης· οι προδιαγραφές (μεγέθους,
υγιεινής κ.λπ.) στις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται κάθε είδος
καταστήματος· σε κάποιες περιπτώσεις η διαμόρφωση αμιγών ζωνών κατοικίας.
Το μοντέλο της πιάτσας είναι το πιο κοινό στη χωροθέτηση μιας
μεγάλης γκάμας καταστημάτων. Ομοειδή εργαστήρια παραδοσιακά
συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένους δρόμους των προνεωτερικών
πόλεων, κάτι που διευκόλυνε την επιτήρησή τους από τις αρχές και
την εξασφάλιση ότι όλοι τηρούσαν τις τιμές που είχαν οριστεί, χρησιμοποιούσαν τα υλικά που έπρεπε κ.ο.κ. Η λογική της συγκέντρωσης σε πιάτσες σε μεγάλο βαθμό συνέχισε να λειτουργεί ακόμα και
μετά την κατάργηση των διάφορων συντεχνιακών ρυθμίσεων στη
σύγχρονη εποχή. Έχουμε, έτσι, τους εμπορικούς δρόμους που συγκεντρώνουν μαγαζιά ένδυσης, υπόδησης κ.λπ., καθώς και πολυκαταστήματα, όπως η οδός Ερμού στην Αθήνα· συνεργεία και καταστήματα με είδη αυτοκινήτων στις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν μέσα
και έξω από την πόλη· πλατείες και δρόμους με καφενεία, ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια· πιάτσες βιοτεχνικών εργαστηρίων, που
κάποτε δίνουν το τοπωνύμιο μιας περιοχής της πόλης: τα ταμπάκικα
στα Γιάννενα, τα κουδουνάδικα στην Άμφισσα, τα μαχαιράδικα στα
Χανιά κ.λπ.

Η λογική της
συγκέντρωσης των
καταστημάτων σε
πιάτσες συνέχισε
να λειτουργεί
ακόμα και μετά
την κατάργηση
των διάφορων
συντεχνιακών
ρυθμίσεων στη
σύγχρονη εποχή.

← 
Δρόμος με καταστήματα. Αθήνα,

γύρω στα 1935. Έλλη Παπαδημητρίου
© Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία

82
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019

Κατά τη διάρκεια
του 19ου αιώνα
κατασκευάστηκαν
σκεπαστές αγορές
με καταστήματα
που νοικιάζονταν
κυρίως σε εμπόρους
τροφίμων σε όλη
την Ελλάδα, από
την Ερμούπολη ως
τον Πύργο και τη
Βαρβάκειο αγορά
της Αθήνας.

↑ 
Η Βαρβάκειος αγορά στην οδό Αθηνάς. Δημήτρης Παπαδήμος

1960 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Πριν από τη σύγχρονη εποχή η πώληση των τροφίμων γινόταν κι
αυτή συγκεντρωτικά, σε καλά οριοθετημένους χώρους. Στην πορεία
τα παντοπωλεία, μανάβικα, κρεοπωλεία κ.λπ. βγήκαν από το παζάρι
και διαχύθηκαν στην πόλη. Ωστόσο, οι αγορές δεν καταργήθηκαν:
αντίθετα, οι περισσότεροι δήμοι στο ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα, από την Ερμούπολη ως τον Πύργο και τη Βαρβάκειο αγορά της
Αθήνας, φρόντισαν να κατασκευάσουν σκεπαστές αγορές με καταστήματα που νοίκιαζαν κυρίως σε εμπόρους τροφίμων. Προφανώς
η σημασία τους σταδιακά μειωνόταν, το μοντέλο όμως της κλειστής
αγοράς παρέμενε ζωντανό ακόμα και τον μεσοπόλεμο, όταν χτίζονται οι δημοτικές αγορές της Κυψέλης και των Πετραλώνων. Στη
Θεσσαλονίκη, μάλιστα, η ανοικοδόμηση της πολης μετά τη μεγάλη

→ 
Πάσχα στην Αγορά Μεταπολεμικά

© Φωτογραφικό αρχείο
ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

83

Μ Έ Ρ ΟΣ I    Μ ΌΧΘ ΟΣ Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι ΚΌΤ Η ΤΑ

84
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019
↑ 
Η ΕΒΓΑ της γειτονιάς

↑ 
Σανδαλοποιεία στην οδό Αθηνάς 1920. Boissonas.

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

πυρκαγιά του 1917 συμπεριέλαβε και το χτίσιμο μιας σκεπαστής
αγοράς με 144 καταστήματα στο κέντρο της πόλης από τον Εβραίο
αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο την περίοδο 1922-1930.
Στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ραγδαία αναπτυσσόμενα από
τη δεκαετία του 1970 και μετά, κυριάρχησε συντριπτικά η τάση
υψηλής συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων στον
χώρο. Με τη βιοτεχνία περίπου ανύπαρκτη και με την κουλτούρα του
αυτοκινήτου κυρίαρχη λόγω αποστάσεων και υψηλού εισοδήματος
των κατοίκων, τα διάσπαρτα στις γειτονιές μαγαζιά είναι ελάχιστα.
Λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες εν πολλοίς συγκεντρώνονται σε λίγους δρόμους, ενώ περισσότερο συγκεντρωμένα είναι και τα κέντρα
εστίασης και διασκέδασης: χαρακτηριστική είναι η θέση του κέντρου
εμπορίου και διασκέδασης στον Φάρο Ψυχικού σε σχέση με το Παλαιό Ψυχικό, όπου οι εμπορικές δραστηριότητες απαγορεύονται. Πιο
πρόσφατα, οι σε μεγάλο βαθμό αμιγείς περιοχές κατοικίας στα βόρεια προάστια συνδυάστηκαν με την πρωτοπορία της περιοχής στην
εισαγωγή στην Ελλάδα του μοντέλου του εμπορικού κέντρου (mall).
Τα mall, έπειτα από μια πρώτη αποτυχία να εδραιωθούν σε περιοχές
των παραδοσιακών εμπορικών δρόμων της Αθήνας στη δεκαετία
του 1980, βρήκαν στα βόρεια προάστια της δεκαετίας του 2000 τον
αναγκαίο χώρο και καταναλωτική κουλτούρα για να αναπτύξουν το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους: τον συνδυασμό κατανάλωσης και
ψυχαγωγίας.
↑ 
Το εμπορικό κέντρο The Mall στο Μαρούσι
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Τα πολυκαταστήματα τύπου
mall βρήκαν τη δεκαετία
του 2000 τους αναγκαίους
χώρους και την καταναλωτική
κουλτούρα για να αναπτύξουν
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
τους: τον συνδυασμό
κατανάλωσης και ψυχαγωγίας,
εκτοπίζοντας από την αγορά
χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις.
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Μικροπωλητές
Συνήθως ξεχνάμε πόσο πρόσφατη εξέλιξη είναι
η διενέργεια του εμπορίου σχεδόν αποκλειστικά
από μαγαζιά στις πόλεις.

Σε παλιότερες εποχές ένα μεγάλο μέρος του συνολικού όγκου των
εμπορευμάτων διακινούνταν σε εμποροπανηγύρεις της υπαίθρου,
σε εβδομαδιαίες αγορές των πόλεων, καθώς και από πλανόδιους
πραματευτές. Η σημασία του πλανόδιου εμπορίου έχει μειωθεί
σημαντικά στη σύγχρονη εποχή – και ωστόσο επιβιώνει. Οι έμποροι
του δρόμου, «γυρολόγοι» ή μικροπωλητές με συγκεκριμένο «στέκι»,
υπήρξαν οικείες φιγούρες καθ’ όλο τον 20ό αιώνα και δεν προβλέπεται να πάψει η παρουσία τους, παρά την εχθρότητα που αντιμετωπίζουν ενίοτε από τους καταστηματάρχες. Το «προλεταριάτο
των εμπόρων» κατά τον γάλλο ιστορικό Braudel καλύπτει κενά στο
δίκτυο διανομής και προσφέρει φτηνά προϊόντα και υπηρεσίες στα
φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Οι «δουλειές του ποδαριού»,
κατά την εύγλωττη ελληνική έκφραση, ασκούνται ιδίως από νεοφερμένους στην πόλη, μετανάστες εσωτερικούς ή από ξένες χώρες,
ενώ παραδοσιακά προσφέρουν ένα καταφύγιο σε ανθρώπους που
δύσκολα θα βρουν αλλού δουλειά: για παράδειγμα, σε γέρους, ανάπηρους και άρρωστους, ιδίως πριν από την καθιέρωση του κράτους
πρόνοιας και της χορήγησης συντάξεων, αλλά και μετά...
Στους δρόμους ασκείται μια μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων. Μικροπωλητές, με άδεια ή χωρίς, σε λαϊκές, στο Γιουσουρούμ ή στους
εμπορικούς δρόμους, πουλάνε ρούχα και παιχνίδια. Η παραδοσιακή
μορφή του καστανά έχει εμπλουτιστεί με όσους ψήνουν καλαμπόκια
και πουλάνε ξηρούς καρπούς. Λαχειοπώλες υπάρχουν ακόμα, παρότι
ο τομέας του φτηνού νόμιμου τζόγου ανήκει κατά βάση στη

Οι έμποροι
του δρόμου,
«γυρολόγοι»
ή μικροπωλητές
με συγκεκριμένο
«στέκι», υπήρξαν
οικείες φιγούρες
καθ’ όλο τον 20ό
αιώνα.

→ 
Γάιδαρος φορτωμένος με το εμπόρευμα

πλανόδιου πωλητή © Φωτογραφικό
αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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↑ 
Μικροί εφημεριδοπώλες στη Θεσσαλονίκη από Καρτ

Ποστάλ © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

δικαιοδοσία καταστημάτων από τη δεκαετία του 1960 που άνοιξαν
τα πρώτα προποτζίδικα. Το αυτοκίνητο έδωσε νέες δυνατότητες
στους κλασικούς πραματευτές που εξυπηρετούσαν τους αγρότες:
πολλοί από αυτούς αγοράζουν τρόφιμα από πλανόδιους ιχθυοπώλες
και μανάβηδες που γυρνάνε με αυτοκίνητα στα χωριά. Καρεκλάδες
και παλιατζήδες επίσης αξιοποίησαν τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, όμως άλλα παλιότερα πλανόδια επαγγέλματα δεν επιβίωσαν. Οι
γανωτήδες εξέλιπαν κατά τη δεκαετία του 1970 όταν άλλαξε η τεχνολογία κατασκευής των κατσαρολικών· οι λούστροι όταν άσφαλτος
και τσιμέντο περιόρισαν τις λάσπες στην πόλη· οι μικροί εφημεριδοπώλες όταν μεταπολεμικά τα πρακτορεία προτίμησαν το δίκτυο διανομής των περιπτέρων. Δύο άλλα επαγγέλματα που περιλάμβαναν
πολύ ποδαρόδρομο, αυτά του δοσατζή και του πλασιέ, εμφανίστη-

καν μεταπολεμικά αλλά δεν επιβίωσαν του νέου κύματος εκσυγχρονισμού στο λιανικό εμπόριο τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.
Οι πλανόδιοι έμποροι ξεκίνησαν να υπόκεινται στο καθεστώς
της άδειας από τις αρχές του μεσοπολέμου· από τότε, προφανώς,
χρονολογείται και η διάκριση ανάμεσα σε παραεμπόριο και νόμιμο
εμπόριο.

→ 
Πλανόδιοι μικροπωλητές. Αθήνα, γύρω στα 1935 Έλλη

Παπαδημητρίου © Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία
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Το μαγαζί του χωριού
Στις πόλεις υπάρχει ποικιλία και εξειδίκευση· στα χωριά
τα μαγαζιά είναι κυριολεκτικά παντοπωλεία. Στις
πόλεις υπάρχουν μεγάλα μαγαζιά που προσπαθούν
να προσελκύσουν τους πελάτες με φώτα και βιτρίνες,
διαφημίσεις και προσφορές, ακριβή διακόσμηση και
πολυτέλεια.

Με αυτά συγκρινόμενα, τα μαγαζιά των χωριών είναι λιτά και απόλυτα ταπεινά. Στο παρελθόν, πάντως, φάνταζαν λιγότερο φτωχικά: δεν
είναι λίγες οι αναμνήσεις που διαθέτουμε οι οποίες, μέσα από το
τότε παιδικό βλέμμα, μεταφέρουν μια άλλη αίσθηση για το μαγαζί
της μικρής πατρίδας του αφηγητή, ως τόπου αφθονίας και μιας
κατανάλωσης πέρα από τα συνηθισμένα.
Διαθέτουμε μια περιγραφή καφέ-μπακάλικου που λειτούργησε
στο Θεσπρωτικό τον μεσοπόλεμο. Εκτός από τους καφέδες, τα τσίπουρα και τα λουκούμια που σερβίρονταν, πωλούνταν και τρόφιμα,
τυριά που έφτιαχνε ο ιδιοκτήτης, γεωργικά εργαλεία, μπογιές και
πετρέλαιο· επιπλέον στο ίδιο κατάστημα συστεγαζόταν το σαμαράδικο και πεταλάδικο του αδελφού του ιδιοκτήτη. Οι περισσότεροι
πελάτες πλήρωναν σε είδος, με σιτάρι και φασόλια.
Στα παλιά καφενεία των Σοφάδων η δουλειά του καφετζή ήταν
πιο κουραστική από σήμερα: δεν αγόραζε τον καφέ έτοιμο, αλλά
έπρεπε να τον καβουρδίσει και μετά να τον κοπανίσει σ’ ένα γουδί
και να τον αλέσει. Η γυναίκα του καλούνταν να φτιάξει γλυκά για
τους πελάτες, τα παιδιά ή ο μικρός υπάλληλος να φέρνουν νερό από
τις βρύσες ή το πηγάδι. Παρ’ όλα αυτά, οι νεκρές ώρες της ημέρας
άφηναν αρκετό χρόνο ελεύθερο ώστε να μπορεί να ασκεί ο καφετζής παράλληλα κι άλλα επαγγέλματα. Στο Θεσπρωτικό αναφέρεται
καφενείο-χασάπικο, έξω από το οποίο κρεμιόταν το σφάγιο για να
στεγνώσει και προς διαφήμιση, καθώς και καφετζής που παράλληλα
ασκούσε το επάγγελμα του πεταλωτή.

Τα μαγαζιά των
χωριών ήταν
συνήθως λιτά και
απολύτως ταπεινά,
σε σύγκριση με
εκείνα των πόλεων

← 
Καφενείο στις Σπέτσες. Δημήτρης Παπαδήμος

1960 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Η πραγματική
απόσταση μεταξύ
πόλεων και χωριών
μειώθηκε πολύ με
τη διάδοση του
αυτοκινήτου και την
κατασκευή οδικών
υποδομών στο
δεύτερο μισό του
20ού αιώνα.

↑ 
Η Αγορά της Ανδρίτσαινας 1903.

Boissonas. Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης

Η πραγματική απόσταση μεταξύ πόλεων και χωριών μειώθηκε
πολύ με τη διάδοση του αυτοκινήτου και την κατασκευή οδικών
υποδομών: οι κοινωνικές επιστήμες μιλάνε για την «αστικοποίηση της υπαίθρου» στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, εξέλιξη που
γίνεται αισθητή τόσο στο επίπεδο των νοοτροπιών όσο και σε αυτό
των επαγγελμάτων. Τα χωριά που βρίσκονται κοντά στις πόλεις
συχνά αποκτούν τον χαρακτήρα του προάστιου, του οποίου οι
περισσότεροι κάτοικοι εργάζονται στην πόλη. Αυτό προφανώς έχει
σοβαρές συνέπειες τόσο για τον αριθμό όσο και για το είδος των
καταστημάτων του χωριού. Το Κάτω Χωριό, χωριό των 700 κατοίκων
σε απόσταση 7 χιλιόμετρα από την Ιεράπετρα, στα 1960 διέθετε 8
καφενεία, 6 παντοπωλεία, 3 χασάπικα, 1 αρτοποιείο, 2 περίπτερα,
1 ξενοδοχείο, 1 φαρμακείο, 1 θερινό σινεμά, 4 υποδηματοποιεία, 3
ξυλουργεία, 2 ραφεία, 2 τενεκετζίδικα, 1 κατάστημα με σιδηρικά και
τζάμια και 1 σαμαράδικο-πεταλάδικο. Τριάντα χρόνια μετά, τα μαγαζιά ήταν πολύ λιγότερα, παρότι η αυτοκατανάλωση είχε περιοριστεί
ακόμα περισσότερο, καθώς σχεδόν όλοι ψώνιζαν από την Ιεράπετρα:
τα παντοπωλεία είχαν γίνει 4 και πολύ μικρότερα, τα 2 ραφτάδικα
διατηρούνταν απλώς μέχρι να πάρουν σύνταξη οι ιδιοκτήτες τους,
τα καφενεία ήταν λιγότερα∙ είχαν ανοίξει, βέβαια, δύο ψησταριές,
τα υπόλοιπα μαγαζιά όμως είχαν κλείσει.
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Περιγραφή καφέ-μπακάλικου
στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας
την περίοδο του μεσοπολέμου
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«Εκτός από τους καφέδες, τα τσίπουρα
και τα λουκούμια που σερβίρονταν,
πωλούνταν και τρόφιμα, τυριά που
έφτιαχνε ο ιδιοκτήτης, γεωργικά
εργαλεία, μπογιές και πετρέλαιο·
επιπλέον στο ίδιο κατάστημα
συστεγαζόταν το σαμαράδικο και
πεταλάδικο του αδελφού του ιδιοκτήτη.
Οι περισσότεροι πελάτες πλήρωναν σε
είδος, με σιτάρι και φασόλια.»
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Η τέχνη του μαγαζιού
Για να έχεις μαγαζί συνήθως δεν χρειάζεται κάποιου είδους
εκπαίδευση ή μαθητεία, όπως τα βιοτεχνικά επαγγέλματα, αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται να έχει ο μαγαζάτορας
ορισμένες δεξιότητες.

Πέρα από τις γενικές οικονομικές και λογιστικές γνώσεις για το
εμπόριο, δύο είναι τα κυριότερα πεδία της τέχνης του να έχει κανείς
κατάστημα. Το πρώτο αφορά τη συναλλαγή με τους πελάτες: το ταλέντο στην επικοινωνία μαζί τους και την προώθηση του προϊόντος·
την προσέλκυση, την πειθώ, τις διευθετήσεις της πληρωμής. Το
δεύτερο αφορά μια σειρά από αισθητικές και λειτουργικές επιλογές
σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου του μαγαζιού και το φτιάξιμο
της βιτρίνας.
Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλούνταν να πάρουν οι επαγγελματίες (και ιδίως οι μπακάληδες, οι φουρνάρηδες
κ.λπ.) αφορούσε την πίστωση στους πελάτες τους: σε ποιον θα έδιναν βερεσέ και μέχρι ποιο ποσό; Πέρα από τις ανάγκες του καταστήματος σε ρευστό, ο κίνδυνος απώλειας των πιστώσεων ήταν πάντα
παρών και απαιτούνταν προσεκτική διαχείριση του βερεσέ για να
μην κινδυνέψει ο μαγαζάτορας με οικονομική καταστροφή. Το 1933
ο πρόεδρος των οινοπαντοπωλών του Βόλου υπολόγιζε ότι κακοπληρωτές ήταν περίπου 30% των πελατών – ποσοστό μάλλον αυξημένο
λόγω και της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, υπήρχαν αντισταθμίσματα για τη χορήγηση πίστωσης – για παράδειγμα, η ενσωμάτωση στην
τιμή των προϊόντων ενός μέρους των απωλειών. Επιπλέον, όπως
το θέτει ο συγγραφέας μιας μελέτης για τους επαγγελματίες του
Θεσπρωτικού της Ηπείρου, «ο κίνδυνος να γραφτούν στο δεφτέρι
μεγαλύτερες ποσότητες από τις αγορασμένες και συνάμα μεγαλύτερο χρέος ήταν εξίσου μεγάλος με τον κίνδυνο να μην εισπραχτεί
ποτέ το ποσό αυτό από τον πελάτη». Το βασικό όμως πλεονέκτημα
του βερεσέ ως συστήματος ήταν ότι «έδενε» τον πελάτη στο μαγαζί,
διαμορφώνοντας μια σταθερή πελατεία. Σύμφωνα με έναν εχθρικό
παρατηρητή, το 1914 οι πελάτες των μικρομπακάλικων όχι απλώς «εξ
ανάγκης» αγόραζαν αγαθά με πίστωση από αυτά αλλά «επιτηδείως
εμπλέκονται» σε τέτοιες σχέσεις από τον καταστηματάρχη.

Δύο ήταν τα
κυριότερα στοιχεία
της «τέχνης» να
διατηρεί κάποιος
κατάστημα: Το
πρώτο αφορά
το ταλέντο στην
επικοινωνία με
τους πελάτες και
το δεύτερο αφορά
την ικανότητα
διαμόρφωσης του
χώρου του μαγαζιού
και ιδίως της
βιτρίνας.
→ 
Εξωτερική άποψη του καταστήματος

τροφίμων «Διεθνές» του Σ. Αποστόλου
& Ν. Δαφλού στο Κολωνάκι © Αρχείο
ΕΡΤ Συλλογή Πέτρου Πουλίδη
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Γελοιογραφία «Ο πωλών τοις μετρητοίς

και ο πωλών επί πιστώσει» από
εφημερίδα εποχής

Μια από τις
σημαντικότερες
αποφάσεις των
επαγγελματιών
ήταν η πίστωση
στους πελάτες
τους, ο λεγόμενος
βερεσές.

Στις αρχές του 20ού αιώνα ο βερεσές ήταν μια πρακτική που ακολουθούνταν ευρύτερα στην αγορά: από μαγαζιά και εργαστήρια που
πουλούσαν απ’ όλα τα είδη, σε πελάτες που μπορεί να ήταν εύποροι.
Η σημασία του βερεσέ, όμως, πολλαπλασιαζόταν όταν επρόκειτο
για λαϊκή πελατεία που είχε πραγματικά ανάγκη την πίστωση για να
αγοράσει τα απολύτως απαραίτητα, για εργατικά και μικροαστικά
νοικοκυριά με συχνά ακανόνιστα εισοδήματα και ευάλωτα στην
ανεργία (ή στα κεσάτια), τις αρρώστιες ή τα ατυχήματα σε μια εποχή
που δεν υπήρχε κοινωνική ασφάλιση.
Η υποχώρηση του βερεσέ ως καθολικής ή πάντως ιδιαίτερα εκτεταμένης πρακτικής άρχισε να σημειώνεται ήδη από τα τέλη του 19ου
αιώνα, τόσο επειδή το επιδίωξαν οι καταστηματάρχες διάφορων
κλάδων όσο και επειδή σταδιακά κανονικοποιήθηκαν τα εισοδήματα
των λαϊκών τάξεων. Στη δεκαετία του 1930 τα συνοικιακά αρτοποιεία έδιναν το 50% της παραγωγής τους με βερεσέ, σύμφωνα με την
εφημερίδα του κλάδου – ποσοστό πολύ υψηλό αλλά πάντως μειωμένο σε σύγκριση με αντίστοιχους υπολογισμούς είκοσι χρόνια πριν.
Ασφαλώς η δυνατότητα πώλησης με βερεσέ εξαρτιόταν από
τη χορήγηση στον καταστηματάρχη των πρώτων υλών ή των εμπορευμάτων με πίστωση, οπότε οι εξελίξεις στο χονδρεμπόριο ή τη
βιομηχανία μπορεί να επηρέαζαν άμεσα τις πιστώσεις στους καταναλωτές: το 1934, σύμφωνα με τον γερουσιαστή Σταματόπουλο, οι
αλευροβιομήχανοι έκοψαν την πίστωση στους αρτοποιούς, οπότε κι
αυτοί σταμάτησαν την πίστωση στους καταναλωτές.
Εννοείται ότι ο βερεσές δεν εξαφανίστηκε αμέσως. Και μεταπολεμικά ήταν συνηθισμένο οι λαϊκές οικογένειες να έχουν ένα τεφτέρι
στον μπακάλη και ένα στον φούρναρη και να τους εξοφλούν στο
τέλος της εβδομάδας. Βασικά ήταν η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, καθώς και η εμφάνιση των σουπερμάρκετ από τη δεκαετία του
1960 και έπειτα που εξάλειψαν τον βερεσέ· ο οποίος, ωστόσο, έχει
κάνει την επανεμφάνισή του την τελευταία δεκαετία με την οικονομική κρίση.
Βερεσέδια γράφονταν σε ανθρώπους με τους οποίους υπήρχε
κάποια γνωριμία – και άρα μια στοιχειώδης εγγύηση ότι δεν θα
εξαφανιστούν χωρίς να ξεπληρώσουν: επρόκειτο λοιπόν για έναν
μηχανισμό που λειτουργούσε στο μικροεπίπεδο της γειτονιάς και
αναδείκνυε τους λειτουργούς του σε τοπικές προσωπικότητες. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα καταστήματα με υπερτοπική πελατεία συνήθως
πουλούσαν τοις μετρητοίς από τον μεσοπόλεμο και έπειτα.
Οι πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση, την υγεία και τον
χαρακτήρα των πελατών, βάσει των οποίων λαμβάνονταν οι αποφάσεις για την παροχή ή όχι πίστωσης, συλλέγονταν από τις καθημερινές συζητήσεις – ή και από το κουτσομπολιό. Η κεντρική θέση του
μαγαζάτορα στον κοινωνικό ιστό της γειτονιάς, επομένως, δεν οφειλόταν μόνο στο ότι το μαγαζί του λειτουργούσε ως ημι-δημόσιος
χώρος ή στο ότι αποτελούσε ένα αρκετά σταθερό σημείο αναφοράς
σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον με συχνά μεταβαλλόμενη σύνθεση πληθυσμού. Εμπλουτιζόταν, επιπλέον, και με σχέσεις που αυτός καλλιεργούσε ως κομμάτι της δουλειάς του – και που τον έκαναν φορέα στη
μεγάλη πόλη των πρακτικών της κοινωνίας αλληλογνωριμίας.
Μια σειρά από εμπορικές πρακτικές, όπως οι εκπτώσεις, η πώληση με δόσεις και άλλες ευκολίες πληρωμής, εισάγονται στην αγορά
τον 20ό αιώνα. Βασική προϋπόθεση για αυτές τις καινοτομίες ήταν
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↑ 
Στην οδό Κομνηνών, ο Ανέστης Ασλανίδης αδειάζει ένα δοχείο με τουρσί, μπροστά

στο μανάβικό του που ήταν ακόμη προσφυγική παράγκα. Καλαμαριά, αρχές 1960
© Ι.Α.Π.Ε. - Ιδιωτική Συλλογή Ανέστη Ασλανίδη
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Κατάστημα παπουτσιών Ωμέγα 1965.

↑ 
Βιτρίνα φούρνου. Δημήτρης Παπαδήμος 1960

η κατάργηση του παραδοσιακού παζαριού και ο προσδιορισμός
καθορισμένων τιμών οι οποίες αναγράφονταν στα εμπορεύματα.
Η εξέλιξη αυτή προετοιμάστηκε από τις πρωτοβουλίες διάφορων
επιχειρηματιών και πήρε καθολικές διαστάσεις όταν επιβλήθηκαν
διοικητικοί έλεγχοι στις τιμές των προϊόντων για την καταπολέμηση
του πληθωρισμού και της «αισχροκέρδειας» από το 1916 και έπειτα.
Τις καινοτομίες αυτές στήριξε, επίσης, η κανονικοποίηση των εισοδημάτων, με την τακτική πληρωμή, την εξάπλωση της μορφής του
μισθού έναντι του ημερομίσθιου και τη δημιουργία πιο σταθερών
σχέσεων εργασίας.
Προσφορές και εκπτώσεις ήταν μια πρακτική που ξεκίνησε από
τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα, αν και όχι με τη συστηματικότητα που απαντάται αργότερα.
Κατά τον μεσοπόλεμο φαίνεται ότι σ’ ένα τοπίο ακόμα αχαρτογράφητο ακολουθούνταν πρακτικές που έφταναν στα όρια της απάτης:
οι οργανώσεις των εμπόρων κατήγγελλαν τη διενέργεια ξεπουλημάτων με την ψεύτικη επίκληση της «διάλυσης του καταστήματος» ως

μια νεοανακαλυφθείσα μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού. Φαίνεται ότι
για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η συστηματοποίηση και κανονικοποίηση των εκπτώσεων με την ενθάρρυνση της ταυτόχρονης διενέργειάς
τους το 1939, όταν η δικτατορική κυβέρνηση οργάνωσε το «Δεκαήμερο της Φθήνειας».
Το φτιάξιμο της βιτρίνας, η επίπλωση και το όλο στήσιμο του μαγαζιού μπορεί να είναι υπόθεση επαγγελματία – και αυτό συμβαίνει
όλο και συχνότερα τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν δημιουργηθεί
ειδικές σχολές και έχει σχηματιστεί μια αγορά για τη διακόσμηση
εσωτερικών χώρων. Το επάγγελμα του διακοσμητή καταγράφεται
πρώτη φορά στην Ελλάδα στα 1912, αλλά φαίνεται ότι άργησε πολύ
να υπάρξει εμπλοκή διακοσμητών στη διαμόρφωση των καταστημάτων – σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τη Σουηδία, όπου ήδη από
τον μεσοπόλεμο είχε δημιουργηθεί σχολή διακοσμητικής που εστία
ζε στα καταστήματα και ιδίως στις βιτρίνες τους. Έτσι κι αλλιώς,
η ιστορία της τέχνης της διακόσμησης στην Ελλάδα παραμένει εν
πολλοίς άγνωστη. Όσον αφορά τα καταστήματα, μπορούμε να είμα-

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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↑ 
Κατάστημα ξηρών καρπών. Αθήνα, γύρω στα 1935 Έλλη

Παπαδημητρίου © Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία

στε σίγουροι ότι πρωτοποριακός θα ήταν ο ρόλος των μεγαλύτερων
καταστημάτων στη διαμόρφωση των βιτρινών. Ειδικά οι ιδιοκτήτες
των κεντρικών καταστημάτων είχαν αποκληθεί από τον Ξενόπουλο
«οι μεγάλοι εξωραϊστές» που έδιναν στην Αθήνα όψη μεγαλούπολης
με τη δημιουργία καλαίσθητων βιτρινών, τον φωτισμό και κάποιες
μικροπαρεμβάσεις τους στους εμπορικούς δρόμους – πράγματα που
σήμερα έχουμε μάθει να θεωρούμε αυτονόητα αλλά τότε έδιναν μια
ιδιαίτερη λάμψη.
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Μεταπολεμικά ήταν
συνηθισμένο οι
λαϊκές οικογένειες
να έχουν ένα
τεφτέρι στον
μπακάλη και ένα
στον φούρναρη και
να τους εξοφλούν
στο τέλος της
εβδομάδας.
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Τσαγγάρης καθισμένος στη ραπτομηχανή του. Δημήτρης Παπαδήμος 1960

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Η μικρομεσαία
επιχείρηση: Ορισμοί

Ποιους εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ;
Πριν περάσουμε στην ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και του συνδικαλισμού
των επαγγελματοβιοτεχνών, θα πρέπει να δώσουμε μια σύντομη
απάντηση στο ερώτημα ποιοι είναι αυτοί που εκπροσωπήθηκαν
από τη ΓΣΕΒΕΕ στα εκατό χρόνια της ύπαρξής της.

Έχει χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία όρων για να περιγραφούν: μεσαία
αστική τάξις, επαγγελματικές τάξεις, ΕΒΕ (Επαγγελματίες Βιοτέχνες
Έμποροι), μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδοσιακή μικροαστική
τάξη κ.λπ. – για να μην αναφερθούμε σε πιο ιδεολογικούς όρους,
όπως «νοικοκυραίοι» ή «μη προνομιούχοι». Κάθε όρος δίνει έμφαση
σε ορισμένα χαρακτηριστικά και έχει προτιμηθεί από άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε διαφορετικές συγκυρίες.
Σε κάθε περίπτωση, ο ορισμός της κοινωνικής κατηγορίας των
ΕΒΕ (για να ακολουθήσουμε τον όρο που συναντάται και στον τίτλο
της ΓΣΕΒΕΕ) μπορεί να βασιστεί σε κάποια σαφή κριτήρια – φυσικά,
χωρίς να λείπουν ασάφειες και «σκοτεινά» σημεία που προκύπτουν,
μεταξύ άλλων, από την ίδια τη ρευστότητα της κοινωνίας. Αναφερόμαστε, λοιπόν, σε αυτοαπασχολούμενους και μικροεργοδότες
του αστικού τομέα της οικονομίας (δηλαδή, όχι αγρότες). Δεν είναι
μισθωτοί υπάλληλοι· ενώ όμως το κριτήριο αυτό είναι σαφές, εδώ
μπορεί να εμφανίζονται περιπλοκές που έχουν να κάνουν με μορφές
εξαρτημένης εργασίας που δεν περνάνε από τον μισθό, όπως το
φασόν που εμφανίζεται ως ανεξάρτητη αυτοαπασχόληση. Μια

Μικρομεσαίοι,
επαγγελματοβιοτέχνες,
νοικοκυραίοι, μη
προνομιούχοι είναι
μερικοί μόνο από τους
πολλούς όρους που
έχουν χρησιμοποιηθεί
για να περιγράψουν την
κοινωνική κατηγορία
των μικροαστών.

102
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019
↑ 
Φαρμακείο Πέτρου Τριανταφύλλη στο Μαρούσι πριν το 1924,

Τύπος της Κηφισιάς

↑ 
Επιγραφή επιστολόχαρτου του φαρμακείου

και φαρμακεμπορείου Ηρ. Σχοινά στον
Βόλο 1909 © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

επιπλέον διευκρίνιση απαιτείται: γενικά δεν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους και μικροεργοδότες που βασίζονται στο πανεπιστημιακό τους πτυχίο. Ελεύθεροι επαγγελματίες όπως οι δικηγόροι και
οι λογιστές και εν γένει τα επιστημονικά επαγγέλματα κατά κανόνα
δεν συμπεριλαμβάνονται στην κοινωνική κατηγορία που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ – παρότι σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν δεκτοί, όπως
συνέβη με τους φαρμακοποιούς στα πρώτα χρόνια της. Τέλος, η οριοθέτηση προς τα πάνω εμφανίζεται μάλλον ως η πιο προβληματική
– και πάντως έχει αποτελέσει πεδίο πολιτικής διαπάλης: από κάποιο
μέγεθος της επιχείρησης και πέρα επικρατεί ο χαρακτήρας του καπιταλιστή εργοδότη που έχει αξιόλογες δυνατότητες συσσώρευσης
κεφαλαίου και διευρυμένης αναπαραγωγής.
Συνοπτικά, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να οριστούν με βάση
τους περιορισμούς που θέτει το μέγεθός τους. Το επενδυμένο κεφάλαιο είναι μικρό και επιτρέπει μεν την ανεξαρτησία (αν και όχι πάντα
ουσιαστική...) του τεχνίτη/μαγαζάτορα, χωρίς όμως την εσωτερική
συσσώρευση και την πρόσβαση σε πιστώσεις που θα οδηγήσουν στη
διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Συχνά πρόκειται για μια
σύνθεση κεφαλαίου και εργασίας του επαγγελματοβιοτέχνη στην
οποία είναι αυξημένο το βάρος της εργασίας του. Ενδεικτικά, στις

→ 
Ράφτες εν ώρα εργασίας, ανάμεσά τους και ένα μαθητευόμενο αγόρι.

Πρώτος από δεξιά, ο Παναγιώτης Μαβίδης. Θεσσαλονίκη, 1926.
© Ι.Α.Π.Ε. - Ιδιωτική Συλλογή Αναστάσιου Μαβίδη
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Βιβλιάριο του Επαγγελματικού Σωματείου

Τεχνιτών Μαρμαρογλυπτών «ο Φειδίας»
© ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

αφηγήσεις επιπλοποιών και κομμωτριών του Πειραιά για τη ζωή
τους στη Μαρίνα Πετρονώτη γύρω στα 1990 επανερχόταν διαρκώς
το μοτίβο του προσωπικού μόχθου που είχαν καταβάλει και συνέχιζαν να καταβάλουν. Ο διαχωρισμός της διευθυντικής λειτουργίας
από τις υπόλοιπες εργασίες παραμένει πλημμελής: συνήθως ο επαγγελματοβιοτέχνης δουλεύει δίπλα στους εργάτες του.
Χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων αποτελούν η υψηλή
θνησιμότητα, η αυξημένη σημασία των άτυπων μη συμβολαιακών
σχέσεων για τη διαμόρφωση συνεργασιών, ο ρόλος που παίζουν όχι
μόνο τα ευρύτερα συγγενικά και συντοπίτικα δίκτυα αλλά και πιο
στενά η οικογένεια για τη λειτουργία του μαγαζιού/εργαστηρίου.
Για να μείνουμε λίγο στο τελευταίο, χωρίς να παραβλέπει κανείς τη
σημασία που έχουν οι οικογενειακοί δεσμοί και για τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έχει επισημανθεί επανειλημμένα η κεντρικότητα της οικογένειας για την παραδοσιακή μικροαστική τάξη διεθνώς. Η φτηνή και ελαστική εργασία των «συμβοηθούντων» μελών
της εμφανίζεται συχνά αναγκαία για τη λειτουργία και επιβίωση των
μικρών επιχειρήσεων∙ η ελαστικότητα στην απασχόλησή τους παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις συγκριτικό πλεονέκτημα στη δυνατότητά
τους να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις της αγοράς και τις τυχόν
νέες συνθήκες∙ η εκπαίδευση των εργαζομένων στην επιχείρηση
νεαρών μελών της οικογένειας είναι πιο φτηνή, καθώς γίνεται παράλληλα με την ανατροφή τους∙ τα μέλη της οικογένειας αποτελούν
αξιόπιστους συνεργάτες, συνεταίρους και πιθανούς διάδοχους.
Ένα ερώτημα είναι το πόσο ισχύουν τα παραπάνω και για τις
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες τείνουν προς ένα πιο «κανονικό»
μοντέλο καπιταλιστικής επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν εδράζεται πια στην οικογενειακή εργασία, αντικειμενικά οι δυνατότητες
συσσώρευσης είναι μεγαλύτερες, ο «διευθυντής» είναι σαφέστερα
διαχωρισμένος από τους υφισταμένους. Ωστόσο, πολλά στοιχεία της
επιχειρηματικής τους κουλτούρας είναι κοινά, όπως και εμπειρίες,
όπως η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση.
Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι ορισμοί για τις
επαγγελματοβιοτεχνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ελληνικό
κράτος, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον προσδιορισμό
των αποδεκτών των κρατικών πολιτικών. Η επικράτηση του ορισμού
με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων και ο όρος «μικρομεσαία
επιχείρηση» τοποθετούνται μάλλον στη μεταπολίτευση, ενώ παλιότερα τα νομικά κείμενα βασίζονταν στους όρους επαγγελματίας και
βιοτέχνης. Το ΤΕΒΕ χρησιμοποιούσε τον ορισμό του ιδρυτικού νόμου
των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων το 1925, ο οποίος ως πρώτο κριτήριο έθετε το επάγγελμα: απαριθμούνταν περίπου
60 επαγγέλματα («καπνοπώλαι, μαρμαρογλύπται, σανδαλοποιοί...»)
και προβλεπόταν ότι έπρεπε να συμμετέχουν «ως και πάσης φύσεως
άλλης επαγγελματίαι διατηρούντες κατάστημα λιανικής πωλήσεως,
ως και χειροτέχναι ή βιοτέχναι ιδιοκτήται εργοστασίων ή εργαστηρίων, ων τα προϊόντα πωλούνται επιτοπίως και λιανικώς». Ξεκαθαριζόταν, επιπλέον, ότι δεν μπορούσαν να υπαχθούν στα Επαγγελματικά
και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια επιχειρήσεις που διενεργούσαν χονδρικό εμπόριο, εξαγωγικό εμπόριο ή ανώνυμες εταιρείες. Ο νομοθέτης
αντιλαμβανόταν ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντα ξεκάθαρα, οπότε
προέβλεπε τη δημιουργία επιτροπής που θα εξέταζε «πάσαν αμφισβήτησιν ως προς την κατάταξιν»∙ μια τέτοια μικρή επιτροπή από
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↑ 
Βιοτεχνία δέρματος γυναίκες εργάτριες, αχρονολόγητη

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

μέλη του Εμπορικού-Βιομηχανικού και του Επαγγελματικού-Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές
στην περίοδο 1925-1930 για να αποφανθεί για μια σειρά από επαγγέλματα. Εξήντα χρόνια μετά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σχολίαζε ότι το επιμελητήριο της
πόλης δεν έκανε άλλη δουλειά παρά «να εκδίδη πιστοποιητικά ότι οι
βιοτέχνες είναι πραγματικά βιοτέχνες».
Η διάκριση του «επαγγελματία» από τον «έμπορο» με βάση τη
διενέργεια λιανικού ή χονδρικού εμπορίου ήταν μάλλον αμφισβητούμενη, αλλά τουλάχιστον ήταν ξεκάθαρη. Η διάκριση της βιοτεχνίας από
τη βιομηχανία ήταν μάλλον πιο περίπλοκη. Το 1938-1939 οι μεταξικοί
νόμοι για τη Βιοτεχνική Εστία όριζαν τη βιοτεχνία αφενός με βάση τα
επίπεδα εκμηχάνισης και αφετέρου με βάση τη μαθητεία: βιοτεχνικές
ήταν «εκείναι των επιχειρήσεων εις ας διά την επεξεργασίαν πρώτης
ύλης προς παραγωγήν αγαθών ή τον εξευγενισμόν και επισκευήν προ-

ϊόντων πρωτεύουσαν θέσιν έχει η διά των χειρών εργασία ή γίνεται
χρήσις συνολικής κινητηρίου δυνάμεως μέχρι 12 ίππων πραγματικών,
ως και εκείναι εις ας δεν γίνεται μεν επεξεργασία πρώτης ύλης, απαιτείται όμως διά την άσκησίν των τεχνική του επιχειρηματίου κατάρτισις, η δε ικανότης προς παραγωγήν ή επεξεργασίαν εν γένει κτάται διά
της πρακτικής κυρίως μαθητεύσεως και ασκήσεως. Η απευθείας υπό
των βιοτεχνών διάθεσις των προϊόντων της επιχειρήσεώς των εις την
κατανάλωσιν ουδόλως μεταβάλλει την ιδιότητά των ως Βιοτεχνών».
Προφανώς ένας τέτοιος ορισμός έπρεπε διαρκώς να προσαρμόζεται στις οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις, και έτσι κι αλλιώς
σε άλλους νόμους δίνονταν διαφορετικοί ορισμοί της βιοτεχνίας.
Το 1959 η Διεύθυνση Βιοτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας διαπίστωνε ότι υπήρχε μια ποικιλία μορφών διάκρισης της βιοτεχνίας
από τη βιομηχανία στους νόμους που αφορούσαν τη φορολογία, τις
ασφαλίσεις και άλλους «κοινωνικούς τομείς».
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Γενική άποψη του κρεοπωλείου-οπωροπωλείου του Π. Καβουλάκου, στη συμβολή της οδού Κανάρη

με την πλατεία Φιλικής Εταιρείας στο Κολωνάκι 1921 © αρχείο ΕΡΤ Συλλογή Πέτρου Πουλίδη

τής εργασίας αυξήθηκε, αλλά όχι όσο ραγδαία θα περίμενε κανείς,
φτάνοντας στο 68%. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό
των αυτοαπασχολούμενων δεν μειώθηκε (πάντα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τον αγροτικό τομέα). Είναι πάντως σαφές ότι το βάρος
των μικρών επιχειρήσεων στην οικονομία μειωνόταν σταθερά καθ’
όλη την περίοδο, αν κρίνουμε από το μερίδιό τους στη συνολική
απασχόληση. Με βάση τις απογραφές των επιχειρήσεων, στις βιοτεχνίες με μέχρι 9 μισθωτούς απασχολούνταν το 52% του συνόλου των
(μισθωτών και μη) απασχολούμενων στη μεταποίηση το 1958· το 1973
το ποσοστό τους είχε μειωθεί σε 39%. Στο εμπόριο τα ποσοστά ήταν
πολύ υψηλότερα, καθώς εμπορικές αλυσίδες και πολυκαταστήματα
ακόμα βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά σημεία ανάπτυξης και το λιανικό
εμπόριο διενεργούνταν κυρίως από μικρά οικογενειακά μαγαζιά:
εδώ η μείωση των μικρών μονάδων ήταν από 90 σε 84,5%. Στις υπηρεσίες, τέλος, από το 1958 ως το 1978 το ποσοστό των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις με έως 9 μισθωτούς μειώθηκε από το 61,5 στο
45%, ενώ εδώ μειώθηκε και το ποσοστό στις επιχειρήσεις με έως 49
μισθωτούς (από 38,5% σε 17%).
Η μείωση του ειδικού βάρους των μικρών επιχειρήσεων, βεβαίως,
δεν σημαίνει ότι αυτό έφτασε στα επίπεδα των δυτικοευρωπαϊκών
χωρών. Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο Ανδρέας Λύτρας, το
1981 το σύνολο των εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και συμβοη
θούντων μελών στις μη αγροτικές δραστηριότητες έφτανε μόλις
το 5,5% στη Γερμανία, το 9% στο Βέλγιο, το 16% στην Ιταλία. Η
επιτυχημένη αντίσταση που έχουν προβάλει στην Ελλάδα οι μικρές
επιχειρήσεις στις τάσεις συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του
κεφαλαίου, καθώς και η αναπαραγωγή σε νέους τομείς της οικονομίας δομών που χαρακτηρίζονται από τον υψηλό αριθμό των μικρών
επιχειρήσεων έχουν αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες: στην παλιότερη κυριαρχία της μικρής ιδιοκτησίας στη γεωργία για λόγους
γεωγραφικούς αλλά και πολιτικούς (Επανάσταση του 1821) και στη
συνεχή προστασία της από το κράτος∙ σε πολιτισμικές αντιστάσεις
στην προλεταριοποίηση που βασίστηκαν σε αξίες και νοοτροπίες
διαφορετικές από τις δυτικοευρωπαϊκές∙ στην απουσία εδώ της
«πρωταρχικής συσσώρευσης» χάρη στην οποία είχαν σχηματιστεί μεγάλα κεφάλαια στις χώρες όπου πρωτοαναπτύχθηκε ο καπιταλισμός∙
στη μεγαλύτερη δυνατότητα παραβίασης των νόμων (εργατικών,
ασφαλιστικών, φορολογικών κ.λπ.) που διέθεταν οι ελληνικές μικρές
επιχειρήσεις σε σύγκριση τόσο με τις μεγαλύτερες ελληνικές όσο και
με τα δεδομένα που ίσχυαν σε άλλες χώρες.
Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι το τέλος της χιλιετίας, το
βάρος των μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία μειώθηκε
κι άλλο, διατηρούμενο παρ’ όλα αυτά σε υψηλά επίπεδα. Με βάση τα
στοιχεία της EUROSTAT για το 1998, οι μικρές επιχειρήσεις χωρίς κανέναν μισθωτό (αυτοαπασχολούμενοι/οικογενειακές) απασχολούσαν
το ένα τέταρτο των απασχολούμενων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα στην Ελλάδα (έναντι 10% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) και είχαν ένα μερίδιο 6% στον συνολικό κύκλο εργασιών. Οι
μικρές επιχειρήσεις με μέχρι 9 εργαζομένους καταλάμβαναν μερίδια
30% στην απασχόληση και 32% στον τζίρο∙ τα αντίστοιχα ποσοστά
ήταν 18% και 21% για τις επιχειρήσεις με 10-49 εργαζομένους και
13% και 19% για τις επιχειρήσεις με 50-249 εργαζομένους.
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Τη δεκαετία του 1970 το κριτήριο της περιορισμένης χρήσης
μηχανικής ενέργειας είχε εγκαταλειφθεί. Η απόφαση ΑΝΕ 197/78 της
νομισματικής επιτροπής που καθιέρωνε ευνοϊκό καθεστώς για τη
χρηματοδότηση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων τις όριζε με κριτήριο
τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, τον αριθμό των απασχολούμενων
(έως 100 – ή 50, αν επρόκειτο για μονάδα έντασης κεφαλαίου) και
βέβαια τη σύνθεση του τζίρου κατά 60% από μεταποιητικές δραστηριότητες. Στα ίδια χρόνια οι «μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ορίζονται
από τον ΕΟΜΜΕΧ ως ο αποδέκτης των πολιτικών του, ενώ ήδη το
1969 το Κέντρο Βιοτεχνικής Αναπτύξεως που ιδρύθηκε επί Χούντας
συμπεριλάμβανε στους στόχους του την ενίσχυση των «μικρού και
μεσαίου μεγέθους επιχειρηματιών» εν γένει. Η έννοια της μικρομεσαίας επιχείρησης θα επικρατήσει απόλυτα στη συνέχεια, στα
συμφραζόμενα τόσο της χρήσης της από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
και της μείωσης του βάρους της βιοτεχνίας.
Ποιος είναι όμως «μικρομεσαίος»; Παλιότερα οι ελληνικοί
ορισμοί διέφεραν από τους ευρωπαϊκούς. Οι «πολύ μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όσες απασχολούν μέχρι 10
άτομα, οι «μικρές» μέχρι 50 και οι «μεσαίες» μέχρι 250, εφόσον δεν
ξεπερνούν ένα ποσό στον ετήσιο κύκλο εργασιών τους. Στις ελληνικές στατιστικές οι «μικρές» ήταν αυτές που απασχολούν μέχρι 10
εργαζομένους και οι «μεσαίες» μέχρι 50. Χρησιμοποιούνταν κι εδώ,
συγχρόνως, το κριτήριο του ύψους του τζίρου, τα απόλυτα ποσά του
οποίου άλλαζαν με τον χρόνο (και γι’ αυτό δεν θα τα αναφέρουμε
εδώ), οι διαφορές όμως είναι παρόμοιες: το όριο για να πάρει κανείς βιοτεχνικό δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδας ανερχόταν στα
800 εκατομμύρια δραχμές τη δεκαετία του 1990, τη στιγμή που η
Ευρωπαϊκή Ένωση όριζε ως μεσαίες επιχειρήσεις αυτές με τζίρο ως
13,6 δισεκατομμύρια δραχμές. Ασφαλώς η διαφορά οφειλόταν ιδίως
στα διαφορετικά μεγέθη των επιχειρήσεων σε Ελλάδα και δυτική
Ευρώπη, δεν στερούνταν όμως και οικονομικής σημασίας (ή αλλιώς:
αποτελούσε προϊόν πολιτικών/ταξικών επιλογών), καθώς αφορούσε το δικαίωμα χρηματοδότησης και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά
προγράμματα. Στα τελευταία 15-20 χρόνια ακολουθείται παντού ο
ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέραμε.
Το έργο της συγκέντρωσης ομοιογενών και συγκρίσιμων στοιχείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για όλη την περίοδο που
εξετάζουμε πιθανότατα είναι ανέφικτο, για λόγους που έχουν να
κάνουν με τις διαφορετικές στατιστικές κ.λπ. κατηγορίες που κατά
καιρούς χρησιμοποιούνται, την άνιση αξιοπιστία των πηγών, την
απουσία πληρότητας. Θα αρκεστούμε, λοιπόν, στο να παραθέσουμε
μερικές «φωτογραφίες» των ελλήνων επαγγελματοβιοτεχνιών σε
επιλεγμένες χρονικές στιγμές, κυρίως από πιο πρόσφατες περιόδους
για τις οποίες μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις
απογραφές.
Με βάση την απογραφή πληθυσμού του 1951, λοιπόν, στον
δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας οι (μικροί και
μεγάλοι) εργοδότες ήταν το 4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού·
αυτοαπασχολούμενοι (δηλαδή χωρίς να απασχολούν υπάλληλο) ήταν
το 21%, ενώ ένα 2,5% ήταν συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας
του επαγγελματοβιοτέχνη. Μισθωτοί ήταν το 62,5% του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού (ενώ ένα υψηλό ποσοστό 10% δεν είχε δηλώσει
τη θέση του στο επάγγελμα). Μέχρι το 1981 το ποσοστό της μισθω-
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Η επικράτηση του όρου
«μικρομεσαία επιχείρηση» και
του ορισμού της με βάση τον
αριθμό των απασχολουμένων
τοποθετούνται στη
μεταπολίτευση, ενώ παλιότερα
τα νομικά κείμενα βασίζονταν
στους όρους «επαγγελματίας»
και «βιοτέχνης».
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Αναμφισβήτητη είναι η
σχετικά πιο επιτυχημένη, σε
σύγκριση με άλλες χώρες,
αντίσταση που έχουν προβάλει
στην Ελλάδα οι μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις
στις τάσεις συγκέντρωσης
και συγκεντροποίησης του
κεφαλαίου, καθώς και η
αναπαραγωγή τους σε νέους
τομείς της οικονομίας.
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ΜΈΡΟΣ II
Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ,
θεσμοί και μέσα
του συνδικαλισμού
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Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά ορισμένα θέματα: τις
βασικές συντεταγμένες του συνδικαλισμού των επαγγελματοβιοτεχνών και τα κοινά του στοιχεία με τον εργατικό συνδικαλισμό (π.χ.
δημιουργία συνδικαλιστικών παρατάξεων)∙ τη συνύπαρξη πρακτικών
μαζικής κινητοποίησης και διαδρομισμού∙ τον βαθμό συσπείρωσης
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών στα σωματεία τους∙ την υπερεκπροσώπηση των επαρχιακών οργανώσεων και τον ρόλο που έπαιξε η
χρηματοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ από το ΤΕΒΕ για τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου της Συνομοσπονδίας μέσω πελατειακών σχέσεων∙ τον
θεσμικό ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ και την πρόσφατη στροφή της στην παροχή λειτουργιών τεκμηρίωσης και ανάπτυξης θεσμών υποστηρικτικών
του συνδικαλισμού, όπως το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων.
Εδώ, επίσης, θα αναφερθούμε στη ΓΣΕΒΕΕ ως κέντρο μιας
ευρύτερης συνδικαλιστικής κίνησης, καθώς και στις λοιπές, ανταγωνιστικές ή παραπληρωματικές, τριτοβάθμιες οργανώσεις που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των 100 χρόνων ιστορίας της
Γενικής Συνομοσπονδίας. Η διάσπαση ανάμεσα σε επαγγελματίες
και βιοτέχνες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και μακροβιότερα επεισόδια αυτής της ιστορίας, ενώ ένας άλλος παράγοντας που
επηρέασε σημαντικά τις φυγόκεντρες κινήσεις ήταν οι κατά καιρούς
παρεμβάσεις των κυβερνήσεων. Θα εξετάσουμε, επίσης, τον επαγγελματικό Τύπο και την εξέλιξή του κατά τον 20ό και τον 21ο αιώνα.
Θα αναφερθούμε στη ΓΣΕΒΕΕ ως χώρο εργασίας, στα γραφεία και
στο προσωπικό της, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο περνά τα
μηνύματά της στα μέλη της και στην ευρύτερη κοινωνία, με αφίσες
και προκηρύξεις. Θα αναφερθούμε στη δημιουργία των παρατάξε-

ων στον συνδικαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, καθώς
και στους συσχετισμούς ανάμεσά τους από τη μεταπολίτευση μέχρι
σήμερα. Θα εξετάσουμε, επίσης, την πολύ περιορισμένη παρουσία
των γυναικών στον συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών, η
οποία γίνεται μικρότερη όσο ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχία και η
οποία οπωσδήποτε βελτιώθηκε με την πάροδο των χρόνων, παρέμεινε όμως πενιχρή. Η σχέση της ΓΣΕΒΕΕ με τις διεθνείς οργανώσεις
εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών που ιδρύθηκαν
κατά τον 20ό αιώνα αποτελεί ένα ακόμα κεφάλαιο του βιβλίου.
Ολοκληρώνοντας το 2ο Μέρος, θα εξετάσουμε ένα αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής των σωματείων, την κοινωνικότητα που αναπτύσσεται γύρω από αυτά με γιορτές, χορούς και συνεστιάσεις: οι συνευρέσεις αυτές των μελών συνέβαλαν στη δημιουργία της αίσθησης
μιας κοινής ταυτότητας. Θα εξετάσουμε, στη συνέχεια, τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνονταν αυτή την κοινή ταυτότητα κατά τη
διάρκεια του 20ού αιώνα οι επαγγελματοβιοτέχνες – ή, πάντως, οι
συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι. Πώς αυτοπροσδιορίζονταν και με
ποιον τρόπο χρησιμοποιούσαν την έννοια της τάξης για τον εαυτό
τους; Με την αίσθηση της κοινής ταυτότητας και των κοινών συμφερόντων συνδέεται άμεσα και το τελευταίο ζήτημα που θα θίξουμε σε
αυτό το μέρος: τη συζήτηση και τις προσπάθειες να δημιουργηθεί
ένα «ταξικό» κόμμα των επαγγελματοβιοτεχνών που θα εκφράζει
άμεσα τα συμφέροντά τους.
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Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στη ΓΣΕΒΕΕ
και την ιστορία της από το 1919 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα.
Πρώτα θα την αφηγηθούμε εν συντομία, αναφέροντας τα
σημαντικότερα γεγονότα, και θα παρουσιάσουμε τους κατά
καιρούς προέδρους της, καθώς και τους εκπροσώπους του
επαγγελματικού κόσμου στη Γερουσία τον μεσοπόλεμο.
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«Η ισχύς εν τη Ενώσει». Σχέδιο για τον εορτασμό

της ημέρας του επαγγελματοβιοτέχνη, Μέλλον
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 4 Ιουνίου 1960
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Από το 1914 και μετά, με νόμο
του Ε. Βενιζέλου, εργοδότες
και εργάτες έπρεπε να
ανήκουν σε διαφορετικές
επαγγελματικές ενώσεις.
Αυτό αποτέλεσε την θεσμική
αφορμή της ίδρυσης μιας
συνομοσπονδίας αποκλειστικά
επαγγελματοβιοτεχνικών
σωματείων, το 1919.
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Ο μεσοπόλεμος
Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1919,
ως « Ένωσις βιοτεχνικών συντεχνιών και
σωματείων εργοδοτών της Ελλάδος».

Παλιότερα τον ρόλο του εκπροσώπου του «εργατικού λαού»,
τουλάχιστον για την Αθήνα-Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, τον
έπαιζαν οι «σύνδεσμοι συντεχνιών»: επρόκειτο για δευτεροβάθμιες
συσπειρώσεις κλαδικών σωματείων που είχαν ως μέλη αδιάκριτα
εργοδότες και εργάτες, αν και γενικά ελέγχονταν από τους
καταστηματάρχες κάθε επαγγέλματος. Η ανάπτυξη του εργατικού
κινήματος, όμως, κατά τη δεκαετία του 1910 υπονόμευσε τις
αρχές στις οποίες στηρίζονταν αυτά τα σωματεία και το 1914 ο
νόμος περί σωματείων ήρθε να καταργήσει τα μεικτά από ταξική
άποψη σωματεία: εργοδότες και εργάτες έπρεπε να ανήκουν σε
διαφορετικές επαγγελματικές ενώσεις.

← 
Α’ Πανεπαγγελματικό Συνέδριο στο

Αρσάκειο Αθηνών 13-18 Φεβρουαρίου 1927,
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Η δημιουργία το 1919 μιας ένωσης αποκλειστικά επαγγελματοβιο
τεχνικών σωματείων ξεκίνησε ως πρωτοβουλία συσπείρωσης των
μικροεργοδοτών απέναντι στο κύμα απεργιών που ξέσπασε μετά το
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Σύντομα όμως ο χαρακτήρας
της Ένωσης άλλαξε: το εκκρεμές κινήθηκε προς την άλλη πλευρά και
το κύριο μέτωπο έγινε αυτό απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο. Πρώτα αποχώρησαν από μια πρωτοβουλία συντονισμού των «αστικών
τάξεων» ενάντια στο εργατικό κίνημα, μετά διεκδίκησαν μαχητικά
την ίδρυση ιδιαίτερων επιμελητηρίων για τους επαγγελματοβιοτέχνες, μποϊκοτάροντας τις εκλογές για τα Εμπορικά και Βιομηχανικά
Επιμελητήρια και εξαπολύοντας επιθέσεις ενάντια στους «πλουτοκράτες». Κρίσιμη γι’ αυτή την αλλαγή υπήρξαν οι κατευθύνσεις που
έδωσε στη Συνομοσπονδία η νέα ηγεσία υπό τον Στέφανο Βρεττό
(1921-1926).
Παράλληλα, βεβαίως, η ΓΣΕΒΕ μπορεί να συνεργαζόταν με τις
οργανώσεις των μεγαλοαστών για ζητήματα όπως η απόκρουση
του φόρου κύκλου εργασιών και με τα εργατικά σωματεία για την
υπεράσπιση του ενοικιοστασίου. Σταδιακά ο πόλος που είχαν φτιάξει
οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, καθώς δεν ήταν
προσανατολισμένος σε αποκλειστικές συμμαχίες με τις δυνάμεις της
εργασίας ή με το μεγάλο κεφάλαιο, απέκτησε το δικό του αυτόνομο
στίγμα στο νέο κοινωνικό τοπίο που φτιαχνόταν στη μεσοπολεμική
Ελλάδα.
Συγχρόνως η Ένωση αναπτύχθηκε οργανωτικά: εξαπλώθηκε στην
επαρχία, άλλαξε τον τίτλο της σε Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και προώθησε τη δημιουργία των
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Σύντομο χρονικό της ΓΣΕΒΕΕ
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Ζητήματα που απασχόλησαν τους

επαγγελματοβιοτέχνες το μεσοπόλεμο σε
τίτλους εφημερίδων, Νέαι Αρχαί 2 Μαρτίου
& 22 Απριλίου 1923

τοπικών ομοσπονδιών που υπάρχουν και σήμερα. Ήταν χρόνια «σοβαρής οργανωτικής ζύμωσης εις τας τάξεις των μικροεπαγγελματιών», όπως το έθετε ο Ριζοσπάστης, που πρόβαλλε τους μικροαστούς
ως παράδειγμα προς μίμηση για τους εργάτες. Το 1921 αναφέρονται
200 σωματεία-μέλη της ΓΣΕΒΕ, το 1923 στο συνέδριό της συμμετείχαν 300 σωματεία, το 1925 550 απ’ όλη την Ελλάδα.
Η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης ταξικής συνείδησης συνοδεύτηκε από
συζητήσεις για τη δημιουργία ενός ταξικού επαγγελματοβιοτεχνικού
κόμματος, ενώ κουβεντιάστηκε και η ίδρυση ενός επαγγελματικού
κοινοβουλίου αποτελούμενου από εκπροσώπους των διάφορων τάξεων. Υπήρξαν ορισμένες περιθωριακές απόπειρες συμμετοχής σε βουλευτικές εκλογές, καθώς και κατά
τόπους επιτυχημένες εκλογικές κάθοδοι σε
δημοτικές εκλογές, γενικά όμως το ταξικό
κόμμα δεν προχώρησε, παρά την υποστήριξή του από στελέχη της ΓΣΕΒΕ, όπως ο
Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης (πρόεδρός
της την περίοδο 1926-1929). Οπωσδήποτε
κάποιον ρόλο για την αποτυχία αυτών των
προσπαθειών έπαιξαν οι δεσμοί που διατηρούσαν με κόμματα διάφοροι παράγοντες
του συνδικαλισμού των ΕΒΕ. Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί εδώ ότι οι οι πολιτικές
προτιμήσεις των στελεχών και των μελών
των οργανώσεων γενικά δεν δημιούργησαν
σοβαρό πρόβλημα ενότητας, παρά την έξαψη των παθών του Διχασμού μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών σε διάφορες
στιγμές. Πολλοί ήταν οι πρόεδροι σωματείων και ομοσπονδιών που λειτούργησαν ως
πολιτικοί παράγοντες ή και κομματάρχες.
Καθώς, όμως, η πλειοψηφία των επαγγελματοβιοτεχνών διεπόταν από αντιβενιζελικά
φρονήματα, σε γενικές γραμμές οι διαμάχες
στον επαγγελματοβιοτεχνικό συνδικαλισμό
δεν κυριαρχούνταν από την αντίθεση βενιζελικών και αντιβενιζελικών αλλά συνδέονταν κάποτε με τις διαμάχες
στο εσωτερικό της αντιβενιζελικής παράταξης.
Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τη ΓΣΕΒΕ κατά τον μεσοπόλεμο ήταν οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι της αγοράς που εισήχθησαν
πρώτη φορά κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και παρέμειναν σε
ισχύ μέχρι τη δεκαετία του 1980. Οι διατιμήσεις, η καταδίωξη της
«αισχροκέρδειας» και οι υπόλοιπες αγορανομικές διατάξεις ξεσήκωναν τις διαμαρτυρίες των επαγγελματιών, ιδίως των εμπλεκόμενων
στην προμήθεια τροφίμων και τον επισιτισμό. Το ενοικιοστάσιο, από
την άλλη, αποτελούσε μια ρύθμιση της αγοράς επιθυμητή από τους
μικροεπιχειρηματίες και οι μάχες που δίνονταν αφορούσαν τη διατήρησή του για τα καταστήματα με ικανοποιητικούς όρους.
Το ενοικιοστάσιο και οι φόροι ήταν τα κύρια αιτήματα που τέθηκαν στην πρώτη γενική απεργία που πραγματοποίησαν οι καταστηματάρχες τον Μάρτιο του 1927. Επρόκειτο για μείζον γεγονός
της εποχής: ήταν η πρώτη σοβαρή αμφισβήτηση των πολιτικών της
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Οικουμενικής κυβέρνησης που είχε σχηματιστεί μετά τη δικτατορία
του Πάγκαλου∙ αποτελούσε μια έντονη προειδοποίηση για το ενδεχόμενο οι «νοικοκυραίοι» να ριζοσπαστικοποιηθούν∙ σημαδεύτηκε,
τέλος, από τον φόνο τριών διαδηλωτών και τον τραυματισμό έντεκα
από τον στρατό που πυροβόλησε στο πλήθος. Οι ηγέτες της απεργίας προφυλακίστηκαν, κατηγορούμενοι για στάση κατά της αρχής και
απόπειρα ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος – αλλά στη δίκη
τους αθωώθηκαν. Η απεργία δεν πέτυχε άμεσα κάτι χειροπιαστό,
σίγουρα όμως έπαιξε σημαντικό ρόλο για την τριετή παράταση του
ενοικιοστασίου και κάποια μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης
στα επόμενα χρόνια.
Η οικονομική κρίση του 1929 συγκλόνισε τον κόσμο, και δεν θα
άφηνε βέβαια την Ελλάδα αλώβητη. Οι μικρές επιχειρήσεις ήδη
είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες από την αντιπληθωριστική πολιτική που υιοθετήθηκε το 1927, ενώ η κρίση που
ακολούθησε τις έκανε πολύ πιο έντονες: η περικοπή των τραπεζικού
δανεισμού δημιούργησε πιστωτική ασφυξία σε όλη την αγορά και
βέβαια η κατανάλωση μειώθηκε κατακόρυφα. Ήταν στα χρόνια της
κρίσης που κυριάρχησε η άποψη ότι στην Ελλάδα υπήρχε υπερβολικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Ασφαλώς στον λόγο περί «υπερεπαγγελματισμού» υπήρχε μεγάλη δόση αλήθειας∙ αυτό όμως που
έκανε τις μικροεπιχειρήσεις να φαίνονται πάρα πολλές σ’ εκείνη τη
συγκυρία ήταν μάλλον το ότι η μείωση της κατανάλωσης λόγω κρίσης σήμαινε ότι δεν υπήρχε πια χώρος για όλους στην αγορά.
Ενώ οι οργανώσεις των μεγάλων επιχειρηματιών και οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι και πολιτικοί θεωρούσαν ότι η επιβεβλημένη
μείωση του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων θα έπρεπε να αφεθεί
στις δυνάμεις της αγοράς και στη «δημιουργική καταστροφή» των
κρίσεων του καπιταλισμού, η ΓΣΕΒΕ και τα κλαδικά σωματεία των
επαγγελματοβιοτεχνών αναζητούσαν άλλες λύσεις στο πρόβλημα
του υπερεπαγγελματισμού. Από πολλά επαγγέλματα άρχισαν να
διατυπώνονται αιτήματα για τον περιορισμό του ανταγωνισμού και
τη θέσπιση φραγμών στην είσοδο νέων ανταγωνιστών στον κλάδο:
η «κατοχύρωση» των επαγγελμάτων αποτέλεσε το κυρίαρχο αίτημα
της δεκαετίας του 1930, ενώ η θέσπιση πολλών «κλειστών επαγγελμάτων» ανάγεται σ’ εκείνα τα χρόνια (ιδίως κατά τη δικτατορία του
Μεταξά), αλλά και στα μεταπολεμικά.
Τη δεκαετία του 1930 σημειώνονται διαλυτικές τάσεις στη
ΓΣΕΒΕ. Ήδη από το 1927, η προσφυγή στη δυναμική κινητοποίηση δεν
μπορούσε να μην προκαλέσει τριγμούς στο εσωτερικό της ΓΣΕΒΕ:
ήταν ισχυρή η μερίδα των στελεχών που δεν επιθυμούσε την ταύτιση με «οχλοκρατικές μεθόδους» και δεν στήριξαν την απεργία ή
αποστασιοποιήθηκαν από αυτή μετά την αιματηρή της κατάληξη.
Γενικά αμφισβητήθηκε η ηγεσία του Κωνσταντίνου Κυπαρισσιώτη, ο
οποίος αντικαταστάθηκε από τον Στέφανο Βρεττό το 1929, τον οποίο
διαδέχτηκε ο (όχι συγγενής του) Ασκληπιός Βρεττός την περίοδο
1932-1937. Οι διασπαστικές τάσεις, όμως, προέρχονταν και από τους
βιοτέχνες: πολλοί ήταν αυτοί που ένιωθαν ότι δεν έχουν ακριβώς
τα ίδια συμφέροντα με τους επαγγελματίες και ίδρυσαν ξεχωριστές
ομοσπονδίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Επιπλέον, η δυσαρέσκεια των Βορειοελλαδιτών εκφραζόταν πότε με την
αποχή τους και πότε με τη (βραχύβια) ίδρυση μιας ξεχωριστής συνομοσπονδίας∙ δυσαρεστημένες από την ανεπαρκή εκπροσώπησή τους

↑ 
Ζητήματα που απασχόλησαν τους επαγγελματοβιοτέχνες το μεσοπόλεμο

σε τίτλους εφημερίδων, Μέλλον Επαγγελματιών 7 Απριλίου 1929
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→ 
3ο Πανεπαγγελματικό

Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη
1930, Αρχείο Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Πειραιά
στο διοικητικό συμβούλιο ήταν και άλλες ομοσπονδίες της επαρχίας, ενώ φατριαστικές διαμάχες και το ζήτημα των οικονομικών της
ΓΣΕΒΕ συνέβαλαν επίσης στην όξυνση των προβλημάτων ενότητας.
Την περίοδο 1935-1940 οι κινήσεις για τη δημιουργία μιας δεύτερης
συνομοσπονδίας πήραν σάρκα και οστά, μεν, χωρίς όμως τελικά
να οδηγήσουν σε μια μόνιμη διάσπαση: τόσο η «Ανωτάτη» όσο και
η «Εθνική» Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών υπήρξαν
βραχύβιες, αλλά η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος άφησε
υποθήκες για τις επόμενες δεκαετίες.
Νέος πρόεδρος της ενιαίας και πάλι ΓΣΕΒΕ έγινε ο Παναγιώτης
Σταματόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Πειραιά, γερουσιαστής παλιότερα και καταξιωμένος για τους αγώνες του για την
ίδρυση του ΤΕΒΕ. Στην πραγματικότητα, βεβαίως, υπήρξε για πολλά
χρόνια πρόεδρος άνευ αντικειμένου: επί της δικτατορίας του Μεταξά (κατά την οποία ευνοήθηκαν τα επιμελητήρια και η Συνομοσπονδία των Βιοτεχνών ως συνομιλητές) τα περιθώρια συνδικαλιστικής
παρέμβασης ήταν ασφυκτικά μικρά. Στα χρόνια της Κατοχής έγιναν
ανύπαρκτα: ο «διαδρομισμός» και οι διαμαρτυρίες στις αρχές δεν

υπήρχε περίπτωση να αποφέρουν κάτι. Τα πιο δραστήρια συνδικαλιστικά στελέχη την περίοδο 1941-1944 ασχολήθηκαν με τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς και την οργάνωση συσσιτίων∙ ήταν όμως
βασικά νέα πρόσωπα που αναδείχτηκαν μέσω του συνεταιριστικού
κινήματος, στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με την αντίσταση και
ειδικότερα με το ΕΑΜ. Το τελευταίο ενέταξε στις μορφές δράσης του
τη συλλογική διαμαρτυρία με το κλείσιμο των καταστημάτων. Η προσοχή, πάντως, του επαγγελματικού Τύπου και του δημόσιου λόγου
των πρωτοβάθμιων σωματείων στρεφόταν κατά βάση στην πληθωρική παρουσία μικροπωλητών στους δρόμους και στον μαυραγοριτισμό που άνθησε στο έδαφος της εξάρθρωσης της «επίσημης»
οικονομικής δραστηριότητας κατά την Κατοχή.
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↑ 
Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πειραιά 1930–1932,

Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά
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Η μορφή που πήρε η ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού
κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών καθορίστηκε από
τις εμφύλιες συγκρούσεις μετά την Απελευθέρωση.

Τα Δεκεμβριανά αντέστρεψαν την πορεία που είχε φανεί ότι θα
ακολουθούνταν αρχικά, με την αντικατάσταση των αδρανών κατά
τη δικτατορία του Μεταξά και την Κατοχή διοικήσεων σωματείων και
ομοσπονδιών. Οι νέες διοικήσεις που διορίστηκαν τον Ιανουάριο του
1945 εργάστηκαν για την επικράτηση αντικομμουνιστικών δυνάμεων στα σωματεία. Μεθοδεύσεις και τρομοκρατία έπαιξαν τον ρόλο
τους για να κυριαρχήσει η μοναρχική δεξιά στον συνδικαλισμό των
επαγγελματοβιοτεχνών το 1945-1946, φαίνεται όμως ότι και χωρίς
αυτές η κυρίαρχη τάση θα ήταν η συστοίχιση των ΕΒΕ στο πλευρό
της. Η εαμική κοινωνική συμμαχία επλήγη σοβαρά από την εμφύλια σύγκρουση των Δεκεμβριανών και, παρότι το ΚΚΕ διατήρησε
σημαντικές δυνάμεις στον χώρο ιδίως των βιοτεχνών, δεν μπόρεσε
να ανακτήσει το εύρος της επιρροής που είχε επιτύχει μέσα από τις
δοκιμασίες της Κατοχής. Το 1945-1946 η δεξιά μπόρεσε να συγκροτήσει μια νέα κοινωνική συμμαχία που περιλάμβανε εκτεταμένα κομμάτια των μικροαστικών στρωμάτων – μεταξύ άλλων και επειδή ήταν
η μόνη που αντέδρασε από την αρχή έντονα στην έκτακτη εισφορά
στις επιχειρήσεις που επέβαλε ο Κυριάκος Βαρβαρέσος (μέλος μιας
κεντρώας κυβέρνησης) το καλοκαίρι του 1945.
Η ανασυγκρότηση της ΓΣΕΒΕ δεν επιτεύχθηκε πριν από το 1946.
Αφενός η αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στα διάφορα
κέντρα της χώρας που είχε διακοπεί κατά την Κατοχή πήρε χρόνο∙
το καλοκαίρι του 1945 κατέληξαν ότι δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν το συνέδριο που σχεδίαζαν, καθώς οι συγκοινωνίες ακόμα
δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως ούτε (ίσως ακόμα πιο σημαντικό)
η ασφάλεια στην ύπαιθρο. Αφετέρου ο Παναγιώτης Σταματόπουλος
επέλεξε να αφήνει χώρο στις ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία, αφήνοντας για παράδειγμα τις ομοσπονδίες των μεγάλων
πόλεων να σηκώσουν το βάρος των κινητοποιήσεων ενάντια στην
έκτακτη εισφορά Βαρβαρέσου. Το 1945 ήταν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Αθήνας που ανέλαβε να παίξει τον ρόλο
του βασικού συνδικαλιστικού εκπροσώπου των μικρών επιχειρήσεων, οργανώνοντας, για παράδειγμα, κινητοποιήσεις για το ζήτημα
του πληθωρισμού ή πιέζοντας για την κατάργηση φόρων.

← 
Κατάθεση στεφάνου από τον

πρόεδρο Π. Πετρόπουλο στο Ηρώον
των πεσόντων στη Ρόδο Δεκέμβριος
1948, Αρχείο Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Πειραιά
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Τα μεταπολεμικά χρόνια
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↑ 
Γενική Συνέλευση

ΓΣΕΒΕ στις
22 Οκτωβρίου
1949, Αρχείο
Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών
Βιοτεχνών
Εμπόρων Πειραιά

→ 
Γελοιογραφία από

εφημερίδα εποχής
για τη δεινή θέση
του επαγγελματία

Το πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο
της ΓΣΕΒΕ έλαβε χώρα το καλοκαίρι του
1946, με τη συμμετοχή των μισών περίπου
από τις ομοσπονδίες και περιφερειακές
ενώσεις. Σημαντικότερες ήταν οι απουσίες πολλών οργανώσεων της Μακεδονίας,
αλλά και των μεγαλύτερων βιοτεχνικών
ομοσπονδιών, οι οποίες προχώρησαν στην
ίδρυση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Βιοτεχνών Ελλάδος. Η ΑΣΒΕ, στην οποία οι
δυνάμεις της αριστεράς διέθεταν περισσότερες δυνάμεις απ’ ό,τι στη ΓΣΕΒΕ, θα
συνεχίσει να υπάρχει παράλληλα με τη
ΓΣΕΒΕ μέχρι το 1988. Το συνέδριο εξέλεξε
και πάλι πρόεδρο τον Παναγιώτη Σταματόπουλο, γραμματέα τον Δημήτριο Χαλούλο
κ.λπ., στη διοίκησή της όμως εκπροσωπήθηκε και η αριστερά με τη θέση του
γραμματέα να καταλαμβάνεται από τον
Θεμιστοκλή Πετράκη∙ στο ζοφερό κλίμα
της όξυνσης της εμφύλιας σύγκρουσης
που το 1947 θα κλιμακωνόταν σε ανοιχτό
εμφύλιο πόλεμο, ο Πετράκης δολοφονήθηκε από παρακρατικούς στον Βόλο λίγες
εβδομάδες μετά το συνέδριο της ΓΣΕΒΕ.
Μεταξύ των αιτημάτων του συνεδρίου
του 1946 ήταν ένα μικρό ποσό από την
εισφορά των ασφαλισμένων στο ΤΕΒΕ να
χορηγείται στις οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών. Η αναγκαστική εισφορά υπέρ της ΓΣΕΒΕ και υπέρ των σωματείων των ΕΒΕ που
θα διανεμόταν από τη ΓΣΕΒΕ νομοθετήθηκε λίγους μήνες μετά και
άλλαξε εντελώς τα οικονομικά δεδομένα της ΓΣΕΒΕ. Φυσικά, έκρινε
υπέρ της τον ανταγωνισμό της με την ΑΣΒΕ· ουσιαστικά έβαλε τέλος
στην αμφισβήτησή της από τα σωματεία της επαρχίας, καθώς αυτά
πλέον εξαρτιόνταν από τη ΓΣΕΒΕ για τη χρηματοδότησή τους· εμπέδωσε τη θέση της ΓΣΕΒΕ ως προνομιακού συνομιλητή του κράτους,
αλλά δημιούργησε και σχέσεις εξάρτησής της απ’ αυτό και έθετε
όρια στην ανεξαρτησία και τη δράση της· επέτρεπε στην ηγετική
ομάδα που έλεγχε τη ΓΣΕΒΕ να δημιουργεί πελατειακές σχέσεις με
τοπικούς συνδικαλιστές και να εξασφαλίζει έτσι τη συνεχόμενη κυ
ριαρχία της.
Μετά τον πόλεμο, ένα πλήθος ζητημάτων ήταν ανοιχτά και
φλέγοντα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Η φορολογία, το
ενοικιοστάσιο, ο αγορανομικός κώδικας, η έναρξη λειτουργίας και οι
παροχές του ΤΕΒΕ, η χορήγηση πιστώσεων και αποζημιώσεων, καθώς
και η χορήγηση πρώτων υλών από την ξένη βοήθεια και ζητήματα
σχετικά με όλο το πλέγμα των ρυθμίσεων που είχαν επιβληθεί στις
έκτακτες συνθήκες της μεταπολεμικής προσπάθειας για ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ένα πλήθος κλαδικών και τοπικών κινητοποιήσεων σημειώθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940, ενώ η
ΓΣΕΒΕ εγκαινίασε έναν κύκλο κινητοποιήσεων υπό την καθοδήγησή
της με την επιτυχημένη απεργία της 3ης Ιανουαρίου 1947 για το ενοικιοστάσιο. Οι φόροι αποτέλεσαν ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που προ-
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κάλεσε τις διαμαρτυρίες των επαγγελματοβιοτεχνών· τα πυρά τους
συγκέντρωσε ιδίως η καθιέρωση της υποχρέωσής τους να τηρούν
ορισμένα λογιστικά βιβλία. Οι αντιδράσεις τους υπήρξαν μακροχρόνιες και κορυφώθηκαν με την απεργία της 10ης Ιανουαρίου 1949, η
οποία όμως αντιμετώπισε την κρατική καταστολή.
Οι απεργίες και η διεκδικητικότητα στα χρόνια του Εμφυλίου δεν
ήταν φαινόμενο που περιοριζόταν στην παραδοσιακή μικροαστική
τάξη. Διεκδικήσεις ανέπτυξαν και η αποκαθαρμένη, εν πολλοίς, από
αριστερούς συνδικαλιστές ομοσπονδία των δασκάλων, όπως και τα
άλλα δημοσιοϋπαλληλικά σωματεία, και σε μικρότερο βαθμό ακόμα
και η ΓΣΕΕ των δεξιών «εργατοπατέρων». Οι συνθήκες διαβίωσης
παρέμειναν ιδιαίτερα δύσκολες για τις λαϊκές τάξεις και οι
εθνικόφρονες συνδικαλιστές
Μέσα στο ζοφερό
καλούνταν να δείξουν μαχηκλίμα της όξυνσης
τικότητα για να διατηρήσουν
μια επαφή με όσους προσπατης εμφύλιας
θούσαν να εκπροσωπήσουν. Σε
σύγκρουσης
γενικές γραμμές συναντούσαν
«κατανόηση» από το κράτος,
ο Γραμματέας
το οποίο είχε κάθε λόγο να επιτης ΓΣΕΒΕ
θυμεί την ανασυγκρότηση των
σχέσεων εκπροσώπησης των μη
Θεμιστοκλής
κομμουνιστών συνδικαλιστών
Πετράκης
με τις λαϊκές τάξεις. Παρότι,
λοιπόν, υπήρξαν περιπτώσεις
δολοφονήθηκε
καταστολής κινητοποιήσεων
από παρακρατικούς
που θεωρήθηκαν ότι υπερέβαιναν τα εσκαμμένα, το εμφυλιοστον Βόλο το 1946.
πολεμικό κράτος έδειχνε ανοχή
σε κινητοποιήσεις που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο δυνάμεων
«υγιών κοινωνικών φρονημάτων», ιδίως αφότου η εμφύλια διαμάχη
μεταφέρθηκε στα βουνά από το 1947 και μετά και στις πόλεις οι οργανωμένες δυνάμεις των κομμουνιστών κηρύχτηκαν παράνομες και
συντρίφτηκαν.
Τον Οκτώβριο του 1949 σημειώθηκε αλλαγή ηγεσίας στη ΓΣΕΒΕ,
με την αντικατάσταση του Παναγιώτη Σταματόπουλου, που κατηγορούνταν για έλλειψη δυναμισμού και αδράνεια, από τον Ιωάννη
Μπερνίτσα. Ο Μπερνίτσας, γιος στελέχους του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού, έμπειρο στέλεχος κι ο ίδιος, αν και σχετικά
νέος, και βουλευτής της μοναρχικής δεξιάς, εξελέγη διακηρύσσοντας την ανάγκη μαχητικών διεκδικήσεων και ζυμώνοντας την ανάγκη ίδρυσης ταξικού κόμματος. Πράγματι, με μια σειρά από συσκέψεις και δημόσιες συναντήσεις κατά την προεκλογική περίοδο του
χειμώνα του 1949-1950 έπεισε την πλειοψηφία των στελεχών των
τοπικών ομοσπονδιών να ακολουθήσουν στην κάθοδο στις εκλογές.
Παρά τις προσδοκίες τους, όμως, οι επιδόσεις του «Κόμματος Εργαζομένων Ελλάδος» στις βουλευτικές εκλογές του 1950 ήταν απογοη
τευτικές. Η αποτυχία της εκλογικής καθόδου σήμανε και το τέλος
των συζητήσεων για τη δημιουργία ταξικού κόμματος των μικροαστών. Έκτοτε, και παρά τις σχέσεις προσώπων και παρατάξεων στη
ΓΣΕΒΕ με διάφορες πολιτικές δυνάμεις, θα παραμένει ξεκάθαρος

↑ 
Η απόφαση για την ίδρυση κόμματος

εργαζομένων. Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών
14 Ιανουαρίου 1950
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↑ 
Ανακοίνωση για την Πανελλαδική απεργία του Μαρτίου 1955

σε εφημερίδα της εποχής, Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών
5 Μαρτίου 1955

↑ 
Ρεπορτάζ από την απεργία της 8ης Σεπτεμβρίου 1950

με χαρακτηριστικές εικόνες από το κέντρο της Αθήνας,
Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών 11 Σεπτεμβρίου 1950

ο χαρακτήρας της ΓΣΕΒΕ ως ομάδας συμφερόντων/πίεσης
χωρίς προοπτική μετεξέλιξής της σε κάτι άλλο.
Ο Μπερνίτσας επιβίωσε της εκλογικής αποτυχίας και
πέτυχε να στερεώσει ένα οικοδόμημα συγκεντρωτικής
προεδρικής του εξουσίας στη ΓΣΕΒΕ για 18 χρόνια. Σε αυτό
συνέβαλαν διάφοροι παράγοντες. Οι αυξημένες οικονομικές δυνατότητες της Συνομοσπονδίας επέτρεπαν πλέον
στη διοίκησή της να αγοράσει ακίνητα για τη στέγαση τόσο
τη δική της όσο και των τοπικών ομοσπονδιών σε μεγάλα
κέντρα της περιφέρειας. Οι ισχυρές προσωπικές προσβάσεις του Μπερνίτσα στην πολιτική εξουσία, τουλάχιστον στις
κυβερνήσεις του Ελληνικού Συναγερμού και της ΕΡΕ από το
1952 ως το 1965, αποτελούσαν σημαντικό εφόδιο για μια
πολιτική «διαδρομισμού» (lobbying). Επί των ημερών του
ο ρόλος των ομοσπονδιών της επαρχίας στη ΓΣΕΒΕ αναβαθμίστηκε, και όχι μόνο με τη συμμετοχή αντιπροσώπων
τους στο Διοικητικό Συμβούλιό της αλλά και με την τακτική
διενέργεια διασκέψεων σε πόλεις της επαρχίας. Τέλος, και
παρά το συνολικά «νοικοκυρίστικο» προφίλ του, δεν δίσταζε υπό ορισμένες συνθήκες να «κατέβει στο πεζοδρόμιο»,
διατηρώντας επαφή και με όσους επαγγελματοβιοτέχνες
επιθυμούσαν μια δυναμική στάση.
Φυσικά, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός
ότι το αγωνιστικό κρεσέντο τής υπό τον Μπερνίτσα ΓΣΕΒΕ
σημειώθηκε όταν στην εξουσία βρίσκονταν κυβερνήσεις
του Κέντρου, ενώ μετά υπήρξε μια χαλάρωση – ή ίσως και
συνειδητή συγκράτηση των αγωνιστικών διαθέσεων των
ΕΒΕ, σύμφωνα με τις κατηγορίες που διατυπώνονταν από
την αντιπολίτευση. Την περίοδο 1950-1952 πραγματοποιήθηκαν διάφορες κινητοποιήσεις από καταστηματάρχες, στα
συμφραζόμενα και των σταθεροποιητικών μέτρων που προετοίμασαν την υποτίμηση και σταθεροποίηση της δραχμής
το 1953, ενώ η ΓΣΕΒΕ οργάνωσε δύο μεγάλες απεργίες για
τα φορολογικά αλλά και για το σύνολο των ζητημάτων που
απασχολούσαν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
Στη βεντάλια των ζητημάτων στα οποία παρενέβαινε η
ΓΣΕΒΕ προστέθηκαν τη δεκαετία του 1950 μια σειρά από
αιτήματα που αφορούσαν τις εργοδοτικές εισφορές στο
ΙΚΑ και τα επικουρικά ταμεία, τα έσοδα και τις παροχές του
ΤΕΒΕ, καθώς και τη χορήγηση πιστώσεων από τις τράπεζες,
καθώς τώρα η διαχείρισή τους ελεγχόταν σε μεγάλο βαθμό
από ένα κρατικό όργανο, τη Νομισματική Επιτροπή. Επιπλέον, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση συγκέντρωσε
την προσοχή των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών
από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 που ξεκίνησε το στήσιμο ενός δικτύου δημόσιων σχολών και σχολείων. Τέλος,
ο «κορεσμός» των επαγγελμάτων, η καθιέρωση άδειας
λειτουργίας βιοτεχνιών και άσκησης επαγγέλματος και οι
όροι χορήγησής της, η «προστασία» των επαγγελματιών που
αντιμετώπιζαν την κατάργηση του επαγγέλματός τους λόγω
της τεχνολογικής προόδου, όλα αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο
υποσύνολο διεκδικήσεων που τέθηκαν μεταπολεμικά, αν και
όχι με την επιτυχία του μεσοπολέμου.
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↑ 
Επίσκεψη ΓΣΕΒΕΕ στον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Διομήδη τον Ιανουάριο

1950, Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά

Η επόμενη σημαντική κινητοποίηση που συνδιοργάνωσε η ΓΣΕΒΕ
σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους αφορούσε το ενοικιοστάσιο. Το 1955, λίγο μετά τα εγκαίνια των νέων και για πρώτη φορά
ιδιόκτητων γραφείων της, οργάνωσε πρώτα μια πολύ επιτυχημένη
απεργία των καταστηματαρχών και μετά μια επίσης μεγάλη συγκέντρωση. Απέτυχαν να αποσπάσουν κάτι, όμως, και αυτό θα συνέβαλε στην «αγρανάπαυση» όσον αφορά τις κινητοποιήσεις τα επόμενα
χρόνια, μαζί με τους άλλους παράγοντες που έχουμε αναφέρει – και
με δεδομένη την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης που σημειώθηκε εκείνα τα χρόνια και για ολόκληρη τη δεκαετία του 1960.
Χαρακτηριστικά, η αλλαγή του φορολογικού συστήματος το 1955 δεν
προκάλεσε άμεσα τις αντιδράσεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, παρά μόνο το 1960, όταν κινητοποιήθηκαν ενάντια στο νομοσχέδιο κατά της φοροδιαφυγής.

Ο ανταγωνισμός από το μεγάλο κεφάλαιο αναδύθηκε ως απειλή
για τις μικρές επιχειρήσεις μάλλον απότομα στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και όχι τόσο ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης του
κεφαλαίου στην Ελλάδα όσο ως το αναμενόμενο αποτέλεσμα της
συμφωνίας σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η
σταδιακή κατάργηση της δασμολογικής προστασίας θεωρήθηκε από
όλους τους εμπλεκόμενους σοβαρή πρόκληση για την επιβίωση της
βιοτεχνίας και συζητήθηκε ευρέως ο τρόπος με τον οποίο θα ενισχυόταν η ανταγωνιστικότητά της. Σχετικές προτάσεις, στις οποίες
προεξάρχουσα θέση κατείχε η διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης, κατέθεσαν στην κυβέρνηση τόσο οι ομοσπονδίες των
βιοτεχνών και η ΑΣΒΕ όσο και η ΓΣΕΒΕ. Οι τόνοι που επικρατούσαν
στη φιλοκυβερνητική ΓΣΕΒΕ, πάντως, ήταν σαφώς πιο χαμηλοί και
συνδυάζονταν με την ανεπιφύλακτη υποστήριξη της επιλογής εισό-
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Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Πειραιώς
1961–1962, Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά

↑ 
Η καθαίρεση της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ από τη

Δικτατορία των Συνταγματαρχών. Βιοτέχνης 10
Μαρτίου 1968

δου στην Κοινή Αγορά. Οι οργανώσεις γύρω από την ΑΣΒΕ, αντίθετα, εξέφραζαν μια πιο ανταγωνιστική διάθεση προς ό,τι έφερνε πιο
κοντά την «εισβολή» του ξένου κεφαλαίου και προχώρησαν και σε
κινητοποιήσεις ενάντια στη δημιουργία στην Ελλάδα εργοστασίων
(π.χ. ρούχων) από ευρωπαϊκές εταιρείες.
Η δεκαετία του 1960 μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου
υπήρξε γενικότερα περίοδος κινητοποιήσεων και πνεύματος αλλαγής στην ελληνική κοινωνία. Διάφοροι κλάδοι επαγγελματοβιοτεχνών κινητοποιήθηκαν κι αυτοί, με τις απεργίες και τις διαδηλώσεις
να πυκνώνουν μετά τα Ιουλιανά. Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου
το 1963-1965 αποτέλεσε μια απόπειρα ουσιαστικής φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού που ανακόπηκε απότομα· επιπλέον
άσκησε μια πιο χαλαρή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική,
ικανοποίησε ορισμένα αιτήματα των ΕΒΕ σχετικά με τις συντάξεις
και προώθησε τη δημιουργία ειδικών πολιτικών για τη βιοτεχνία.
Στον μικροαστικό συνδικαλισμό συγκροτήθηκε ένας ισχυρός
αντιπολιτευτικός πόλος προς τον Μπερνίτσα με τη «Συντονιστική
επιτροπή διά την εξυγίανσιν της ΓΣΕΒΕ» το 1962 και τη συσπείρωση αριστεράς και ριζοσπαστικοποιημένων κεντρώων πίσω από τη
μορφή του Ιωάννη Μπούκη. Ο τελευταίος διορίστηκε διευθυντής του
ΤΕΒΕ το 1964 και διέκοψε τη χρηματοδότηση της ΓΣΕΒΕ μέσω του

Η «σύντομη» δεκαετία του
1960, μέχρι το πραξικόπημα
της 21ης Απριλίου, υπήρξε
περίοδος κινητοποιήσεων
και πνεύματος αλλαγής
στην ελληνική κοινωνία.
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Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας
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13ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕ 1966, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

ταμείου, επιδιώκοντας να πλήξει μια από τις σημαντικότερες πηγές
ισχύος τής υπό τον Μπερνίτσα παράταξης. Από την πλευρά της, η
υπό τον Μπερνίτσα ηγετική ομάδα της ΓΣΕΒΕ προσπάθησε να διατηρήσει ανέπαφη την επιρροή της προβαίνοντας σε αγορές ακινήτων
για τη στέγαση τοπικών ομοσπονδιών, προχωρώντας σε καινοτομίες όπως η απόκτηση ραδιοφωνικής εκπομπής ή ο εορτασμός της
Ημέρας του Επαγγελματοβιοτέχνου, καθώς και συμμετέχοντας στον
κύκλο κινητοποιήσεων του 1965-1966 με συγκεντρώσεις και απεργία
για το ενοικιοστάσιο και για φορολογικά νομοσχέδια. Η σύγκρουση
υπήρξε οξεία στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1966, οπότε σημειώθηκαν
και επεισόδια· η ομάδα του Μπερνίτσα επικράτησε στις αρχαιρεσίες,
η αντιπολίτευση όμως προσέφυγε στα δικαστήρια.
Τελικά η απομάκρυνση του Μπερνίτσα από τη θέση του προέδρου
της ΓΣΕΒΕ έγινε από τη Χούντα, παρότι η ΓΣΕΒΕ έβγαλε αμέσως

ψήφισμα επιδοκιμασίας του πραξικοπήματος στο οποίο καλούσε την
«Επανάσταση» να εκκαθαρίσει τον συνδικαλισμό των ΕΒΕ από τους
κομμουνιστές. Το 1968 νέος πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ορίστηκε
ο Σπύρος Βλαχάκης, ενώ άλλαξαν και οι διοικήσεις των περισσότερων ομοσπονδιών. Φυσικά, δεν μπορεί να γίνει λόγος για γνήσια
δημοκρατική λειτουργία των σωματείων των επαγγελματοβιοτεχνών
επί της δικτατορίας ούτε βέβαια για κινητοποιήσεις. Οι όποιες παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕ είχαν τον χαρακτήρα της τακτικής επαφής με
υπουργούς και ανώτερους υπαλλήλους για την προώθηση μικρών αιτημάτων. Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ παρουσιαζόταν απόλυτα ταυτισμένη
με το καθεστώς· ο Βλαχάκης, μάλιστα, έγινε υφυπουργός Εμπορίου
στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη το 1973.
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↑ 
Σύσκεψη φορέων για τη βιοτεχνία στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

17 Δεκεμβρίου 1976, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ 25 Ιουνίου 1978, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η σύγχρονη εποχή μπορεί να χωριστεί από
τη σκοπιά των επαγγελματοβιοτεχνών και
του συνδικαλισμού τους σε δύο επιμέρους
περιόδους: αυτήν της Μεταπολίτευσης και
αυτήν της απελευθέρωσης της αγοράς από
διάφορες ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί κατά
τη διάρκεια του 21ού αιώνα.

Η μεταπολίτευση υπήρξε περίοδος ριζοσπαστικοποίησης και εκδημοκρατισμού. Η πτώση της Χούντας, βεβαίως, δεν επέφερε αυτόματα αλλαγές στη ΓΣΕΒΕ. Η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας περιορίστηκε στο πρόσωπο του προέδρου
Βλαχάκη, ο οποίος εξέπεσε από το αξίωμά του την άνοιξη του 1975·
πέρασε όμως ένας χρόνος με αλλεπάλληλες αλλαγές προέδρου με
αποφάσεις των δικαστηρίων μέχρι να αποκατασταθεί η νομιμότητα
με το συνέδριο του 1976 και την εκλογή ως προέδρου του γηραιού
Γεώργιου Τερμεντζή.
Επαγγελματική στέγη και συντάξεις/ασφαλιστικό βρέθηκαν και
στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970 μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν τη ΓΣΕΒΕ. Επιπλέον, τα αγορανομικά
ζητήματα και οι ρυθμίσεις των τιμών απέκτησαν νέα βαρύτητα για
τους επαγγελματίες, καθώς η έκρηξη του πληθωρισμού μετά τις δύο
πετρελαϊκές κρίσεις επιχειρούνταν από τις κυβερνήσεις να αντιμετωπιστεί με διάφορα μέτρα, ανάμεσά τους και με την ένταση των
διατιμήσεων και των αγορανομικών ελέγχων. Τον κύκλο απεργιών
και κινητοποιήσεων των επαγγελματοβιοτεχνών της περιόδου 19771980, πάντως, τον πυροδότησε το ζήτημα του ωραρίου των καταστημάτων: η προσπάθεια επιμήκυνσής του από την κυβέρνηση με
την παράλληλη αποδέσμευση των ωρών εργασίας των υπαλλήλων
από το ωράριο των καταστημάτων θεωρήθηκε ότι θα ευνοούσε τα
μεγαλύτερα καταστήματα και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις που
την ανέστειλαν για μια δεκαετία. Επιτυχημένες απεργίες ακολούθησαν το 1978 και το 1980 για τα φορολογικά ζητήματα αλλά και για
το σύνολο των αιτημάτων των επαγγελματοβιοτεχνών.
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Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ 3 Μαρτίου 1985, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Ο κύκλος απεργιών και
κινητοποιήσεων των
επαγγελματοβιοτεχνών
της περιόδου 1977-1980
πυροδοτήθηκε από το
ζήτημα του ωραρίου
των καταστημάτων.

Η είσοδος της χώρας στην ΕΟΚ, όπως και στα 1960, αντιμετωπίστηκε θετικά από τη ΓΣΕΒΕ και επιφυλακτικά ή αρνητικά από τις
οργανώσεις των βιοτεχνών και όσα σωματεία βρίσκονταν υπό την
επιρροή της αριστεράς. Η διεκδίκηση μέτρων που θα βελτίωναν την
ανταγωνιστικότητα της βιοτεχνίας απέδωσε την ίδρυση του ΕΟΜΜΕΧ
ως κρατικού οργανισμού αρμόδιου για τη βιοτεχνία και τη θέσπιση
της υποχρέωσης των τραπεζών να δανείζουν με ευνοϊκούς όρους και
κρατική εγγύηση σε βιοτέχνες ένα ποσοστό των κατατεθειμένων σε
αυτές κεφαλαίων. Επιπλέον επιδιώχθηκε η κρατική ενίσχυση, ιδίως
από τις πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του μικρού αλλά υπολογίσιμου ρεύματος ίδρυσης συνεταιρισμών που αναπτύχθηκε στη
μεταπολίτευση – πλέον όχι μόνο σε βιοτεχνικούς κλάδους αλλά και
στα παντοπωλεία, που επιχείρησαν με αυτό τον τρόπο να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση των σουπερμάρκετ.
Παρά την ενίσχυση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς και της
αριστεράς, τόσο στις βουλευτικές εκλογές όσο και στις αρχαιρεσίες
των σωματείων, η κυριαρχία της συντηρητικής παράταξης στη ΓΣΕΒΕ
δεν κλονίστηκε πριν από το 1984. Το 1979 πρόεδρος είχε γίνει ο
Νίκος Αναστασάκης, ενώ το 1981 επανήλθε ο Βλαχάκης. Η εκλογή ως
προέδρου αυτού που είχε διοριστεί πρόεδρος από τη Χούντα έγινε
δεκτή με «αηδία και αγανάκτηση» (με τα λόγια του αντιδικτατορικού
αγωνιστή που βρισκόταν επικεφαλής της ΠΑΣΚΕΒΕ), ενίσχυσε την
πόλωση στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών και άνοιξε ξανά το ζήτημα του «εκδημοκρατισμού
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της ΓΣΕΒΕ». Απλή αναλογική, αποφυγή διπλοψηφιών και εκκαθάριση
μητρώων και «σωματείων-σφραγίδων», καθώς και μείωση/κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης (και των πελατειακών σχέσεων που
βασίζονταν στη διανομή της προς τα κάτω από τη ΓΣΕΒΕ) ήταν οι
αλλαγές που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας το 1984 την παραίτηση της διοίκησης Βλαχάκη, διαμαρτυρόμενης ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγούσε στην κομματικοποίηση
του συνδικαλισμού.
Στη νέα διοίκηση, ο πρόεδρος Σπύρος Δεμαρτίνος προερχόταν
από το ΠΑΣΟΚ, ενώ πρώτη φορά μετά το 1946 τη θέση του γραμματέα κατέλαβε στέλεχος του ΚΚΕ. Το 1988, δε, μετά την αλλαγή του
καταστατικού της ΓΣΕΒΕ και την αυτοδιάλυση της ΑΣΒΕ, αφενός
ενοποιήθηκε το συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματοβιοτεχνών
έπειτα από 42 χρόνια διάσπασης και αφετέρου εγκαινιάστηκε μια
δεκαετία κυριαρχίας στη ΓΣΕΒΕΕ των προσκείμενων στο ΚΚΕ συνδικαλιστών υπό τον Διονύση Κορφιάτη. Τότε, επίσης, μετονομάστηκε
η Συνομοσπονδία σε ΓΣΕΒΕΕ, με την προσθήκη των «εμπόρων» στον
τίτλο, σε μια επιδίωξη ολοκλήρωσης της εκπροσώπησης των μικροεπιχειρηματιών από τη Συνομοσπονδία, χωρίς τελικά να καταφέρουν
να αναχαιτίσουν τις διαδικασίες συνδικαλιστικής ενοποίησης των
εμπορικών συλλόγων που οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΣΕΕ το 1994.
Η λιτότητα και τα φορολογικά μέτρα που πήραν οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ κατά τη δεύτερη τετραετία τους, καθώς και η έναρξη
της φιλελευθεροποίησης που υπαγόρευαν οι πολιτικές της Ευρω-

↑ 
Πορεία στη Βουλή για τον εκδημοκρατισμό των οργανώσεων

των ΕΒΕ, Μάιος 1984, Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη

παϊκής Ένωσης προκάλεσαν τις αντιδράσεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και έναν νέο κύκλο κινητοποιήσεών τους το 1985-1987.
Σε αυτές ετίθεντο το σύνολο των αιτημάτων τους, αλλά και ιδίως
όσα προέκυπταν από την καθιέρωση του ΦΠΑ. Παράλληλα άνοιξε
ξανά το θέμα των ωραρίου των καταστημάτων, με την αποδέσμευση του ωραρίου των υπαλλήλων από αυτό, και ξεκίνησαν οι πρώτες
σχετικές κινητοποιήσεις το 1988 – ανάμεσά τους και η πρώτη διήμερη απεργία που οργάνωνε η ΓΣΕΒΕΕ. Η Συνομοσπονδία δήλωσε
ξεκάθαρα τις απόψεις της για τις τρέχουσες τάσεις που εντόπιζε
στην οικονομική πολιτική διεθνώς και στην Ελλάδα: «Απορρίπτουμε
τη φιλελευθεροποίηση και τον λεγόμενο ελεύθερο ανταγωνισμό
που μας επιβάλλει η ΕΟΚ, γιατί στην πραγματικότητα αποτελούν
μέσα συρρίκνωσης και υποταγής της βιοτεχνίας μας στο μεγάλο
κεφάλαιο».
Καθαυτή η περίοδος της απελευθέρωσης των αγορών ξεκινάει το
1990, με τις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και με την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε αυτήν ακριβώς τη βάση.
Η φιλελευθεροποίηση συνίσταται στην παραίτηση του κράτους από
μια σειρά ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί στη λειτουργία της αγοράς,
με «μεταρρυθμίσεις» που στην περίπτωσή μας εκτείνονται από την
απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων και των προϋποθέσεων ίδρυσης μεγάλων καταστημάτων μέχρι την αμφισβήτηση της
κυριακάτικης αργίας και το ζήτημα των «κλειστών επαγγελμάτων»
που τίθεται με ένταση την τελευταία δεκαετία.
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Η περίοδος
απελευθέρωσης των
αγορών ξεκινάει στην
Ελλάδα το 1990 με την
παράλληλη επιτάχυνση
της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης στην
ίδια ακριβώς βάση.

↑ 
Διακήρυξη της ΓΣΕΒΕΕ για

το κλείσιμο το καταστημάτων
Ιούλιος 1990, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Η κατάργηση των ρυθμίσεων στις αγορές εμπορευμάτων, εργασίας, χρήματος κ.λπ. δεν είχε ενιαία αποτελέσματα στις μικρές
επιχειρήσεις, σε γενικές γραμμές όμως ευνόησε τη συγκέντρωση
του κεφαλαίου και οδήγησε στη μείωση του αριθμού των μικρών
επιχειρήσεων και στην περιθωριοποίησή τους. Η υποχρέωση των
εμπορικών τραπεζών να δανείζουν ένα μέρος των κεφαλαίων τους
σε βιοτεχνίες καταργήθηκε. Τα ενοίκια των καταστημάτων, οι τιμές
των προϊόντων, οι εισαγωγές απελευθερώθηκαν, ενώ καταργήθηκαν
περιορισμοί στην εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στη χώρα.
Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ δοκίμασε να θέσει τη δική της ατζέντα το
1991, προβάλλοντας τις θέσεις της για «προγραμματισμένη ανάπτυξη», φορολογική μεταρρύθμιση και χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά βάση, όμως, υποχρεώθηκε να διεξαγάγει
έναν επίπονο αμυντικό αγώνα, ο οποίος συσπείρωσε και κινητοποίη
σε μεγάλα κομμάτια της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης αλλά
δεν κατάφερε να νικήσει. Το 1990-1991 οργάνωσε απεργίες για τα
ζητήματα του ωραρίου και της επαγγελματικής στέγης, ήταν όμως
κυρίως το 1994-1996 που η ΓΣΕΒΕΕ ηγήθηκε δυναμικών κινητοποιήσεων για μια σειρά από μέτρα που έθιγαν τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένας λόγος ενάντια στα μονοπώλια και το μεγάλο
κεφάλαιο γνώρισε τότε την εντονότερη χρήση του από τις οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών: όχι μόνο επειδή κυριαρχούσε στη
ΓΣΕΒΕΕ η παράταξη που κατεξοχήν στρεφόταν ενάντια στο μεγάλο
κεφάλαιο αλλά και επειδή το βασικό μέτωπο των χρόνων αυτών
ήταν ακριβώς με το μεγάλο κεφάλαιο και τις πολιτικές που θα ευνοούσαν την ενίσχυση της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς.
Εμβληματικό ήταν το ζήτημα του ωραρίου των καταστημάτων,
καθώς η διεύρυνσή του αποτελούσε προϋπόθεση για να γίνουν επενδύσεις στο λιανικό εμπόριο από πολυεθνικές αλυσίδες και εν γένει
μεγάλες επιχειρήσεις. Η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου το
1992 αρχικά επικυρώθηκε το 1994, περιορίστηκε κάπως το 1997, για
να επεκταθεί ξανά το 2005. Η ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία κατά κανόνα
με τα εργατικά σωματεία του εμπορίου και την ΕΣΕΕ, πρόβαλε την
ανάγκη ενός ανθρώπινου εργασιακού ωραρίου για τους επαγγελ-
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ματίες και τους υπαλλήλους απέναντι στον «αθέμιτο και βιολογικά
εξουθενωτικό ανταγωνισμό» που υφίσταντο από τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Παρομοίως, το ζήτημα της κατάργησης της
κυριακάτικης αργίας άρχισε να τίθεται τη δεκαετία του 1990 και,
αφού αρχικά θεσπίστηκαν κάποιες δυνατότητες παράκαμψής της σε
τουριστικές περιοχές, βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων για
το ωράριο από το 2013 και έπειτα υπό την πίεση του ΔΝΤ.
Εννοείται ότι, πλάι στη φιλελευθεροποίηση και τα ζητήματα
που αυτή άνοιγε, οι παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ αφορούσαν και άλλα
μείζονα θέματα της περιόδου. Το φορολογικό σύστημα υπήρξε
ανέκαθεν ένα από τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούσαν τις
οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών, τη δεκαετία του 1990 όμως
απέκτησε μια νέα οξύτητα. Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης
των προσωπικών εταιρειών το 1992 (σε συνδυασμό με την παράλληλη μείωση του συντελεστή για τις ανώνυμες εταιρείες) και κυρίως η
καθιέρωση το 1994 των «αντικειμενικών κριτηρίων» στο φορολογικό
σύστημα για τον υπολογισμό του εισοδήματος των επαγγελματιών
ήταν δύο μέτρα που θεωρήθηκε ευρέως ότι έθιγαν τους μικρομεσαίους επιτηδευματίες και τους αφαιρούσαν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που είχαν απέναντι στους μεγαλύτερους. Ειδικά η κατάργηση
των αντικειμενικών εξωλογιστικών κριτηρίων, αρχικά στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και στη συνέχεια στον ΦΠΑ, αποτέλεσε
ένα από τα βασικότερα αιτήματα της ΓΣΕΒΕΕ από το 1994 ως το
2004. Δεύτερο μείζον ζήτημα, το ασφαλιστικό: οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα από το 1990 και έπειτα βρίσκονται

σταθερά προς την κατεύθυνση της μείωσης των παροχών, της αύξησης των ορίων ηλικίας κ.λπ. Η ΓΣΕΒΕΕ τοποθετήθηκε με κριτήριο την
εξασφάλιση ανθρώπινων συντάξεων και ορίων ηλικίας· συμμετείχε
στις αντιδράσεις στο νομοσχέδιο Γιαννίτση το 2001, ενώ το 2005
κινητοποιήθηκε για να μη μειωθούν οι συντάξεις με τον νέο τρόπο
υπολογισμού τους.
Μετά τις συγκεντρώσεις και τις απεργίες του 1994-1996, που
παρά την επιτυχημένη διεξαγωγή τους λίγα πράγματα πέτυχαν,
άρχισε να εμπεδώνεται μεταξύ των επαγγελματοβιοτεχνών μια τάση
αποδοχής των δεδομένων της νέας πραγματικότητας, όπως αυτή
διαμορφωνόταν από τις κρατικές πολιτικές απορρύθμισης και την
παγκοσμιοποίηση, καθώς και από τη ριζική αλλαγή που ακολούθησε
στο τοπίο αφενός του λιανικού εμπορίου (με τις μεγάλες επενδύσεις
που έγιναν από ξένες εταιρείες) και αφετέρου της βιοτεχνίας (με
την άνοδο των εισαγωγών προϊόντων από χώρες με χαμηλό κόστος
παραγωγής). Η τάση αυτή βρισκόταν στη βάση των αλλαγών στη
διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ μετά το 1997, με διοικήσεις ελεγχόμενες από
τη ΔΑΚΜΜΕ (προεδρία Γεωργίου Κανελλόπουλου 1997-2000) και την
ΠΑΣΚΜΜΕ (προεδρίες Γιώργου Μότσου 2000-2002, Δημήτρη Ασημακόπουλου 2003-2013 και Γιώργου Καββαθά 2013-2019) – με το
διάλειμμα της προεδρίας του Δημήτρη Φέτση το 2002-2003.
Η προσαρμογή στον αυξημένο ανταγωνισμό και στο πολιτικό σχέδιο του «εκσυγχρονισμού», η αποδοχή της ελεύθερης αγοράς ως
δεδομένου πλαισίου που δεν μπορεί να θιγεί, όπως και των συνθηκών που παρήγαγε η ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, η ανα-
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φοροεξόντωση των ΕΒΕ
3 Δεκεμβρίου 2002, αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

γνώριση της αναγκαιότητας να είναι ανταγωνιστικές και δυναμικές
οι μικρές επιχειρήσεις έστρεψαν τις διεκδικήσεις της ΓΣΕΒΕΕ και σε
κατευθύνσεις όπως η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και θεσμών
χρηματοδότησης, οι όροι συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα,
η μείωση της γραφειοκρατίας, οι αναπτυξιακοί νόμοι κ.λπ.
Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην τεχνοκρατική επάρκεια και στην
ανάπτυξη μιας καλύτερης τεκμηρίωσης των προτάσεων της Συνομοσπονδίας, κάτι που συνδυάστηκε με σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ ως γραφειοκρατικού οργανισμού. Η δημιουργία
δομών επιστημονικής τεκμηρίωσης που θα ερευνούσαν την κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων και θα θεμελίωναν πιο στέρεα τα αιτήματα της ΓΣΕΒΕΕ είχε ξεκινήσει ήδη να συζητιέται από τα τέλη της
δεκαετίας του 1980, όταν και αξιοποιήθηκαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα της ΕΟΚ για να ενισχυθεί η γραφειοκρατική
υποδομή και το προσωπικό της Συνομοσπονδίας. Ο επόμενος σημαντικός σταθμός ήταν η δημιουργία του Κέντρου Επαγγελματικής
Κατάρτισης το 1995, ενώ το 2006 ακολούθησε το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων και η
πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού οπωσδήποτε διευκολύνθηκαν
από το γεγονός ότι στις αρχές του 21ου αιώνα επαναθεσμοθετήθηκε ένας πόρος για τη ΓΣΕΒΕΕ πέραν της συνδρομής των μελών της,
αυτή τη φορά από τα επιμελητήρια.
Μια άλλη παράλληλη εξέλιξη προήλθε από τις αλλαγές στο
θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας το 1990, με
την ενίσχυση της διάστασης της διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοσίας και μισθωτής εργασίας, καθώς το κράτος έπαψε να έχει αυτό
την ευθύνη των συμβάσεων. Η μεταρρύθμιση αυτή προώθησε την
ανάπτυξη μιας κουλτούρας «κοινωνικού εταίρου» στις οργανώσεις

των ΕΒΕ. Η τάση προς όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της ΓΣΕΒΕΕ σε
θεσμούς κοινωνικού διαλόγου περιλάμβανε, ακόμα, τη συμμετοχή
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Από την άλλη, η μετάβαση από μια συνδικαλιστική κουλτούρα διεκδικήσεων σε μια κουλτούρα διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων –ή, αλλιώς, η απεμπόληση του χαρακτήρα του κοινωνικού
κινήματος από τη συλλογική δράση των επαγγελματοβιοτεχνών– σε
καμιά περίπτωση δεν ήταν ολοκληρωτική, ούτε και θα μπορούσε. Οι
κινητοποιήσεις για τους φόρους, το ασφαλιστικό και το ωράριο των
καταστημάτων δεν έλλειψαν από τη δεκαετία του 2000, παρότι ήταν
σαφώς λιγότερες και μικρότερου βεληνεκούς από της προηγούμενης δεκαετίας. Το κυριότερο: η είσοδος της χώρας στην περίοδο των
μνημονίων άλλαξε ριζικά τον τρόπο λήψης των αποφάσεων για την
οικονομική και κοινωνική πολιτική και ουσιαστικά ακύρωσε ό,τι είχε
επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα στη δημιουργία θεσμών διαβούλευσης και εμπέδωσης της κοινωνικής συναίνεσης. Η κουλτούρα
του «κοινωνικού εταίρου» φυσικά δεν εξαλείφθηκε, προφανώς όμως
αποδυναμώθηκε σημαντικά όταν, για παράδειγμα, ανατράπηκε το
όλο οικοδόμημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ο ρόλος
του «υπεύθυνου συνδικαλισμού» ακυρωνόταν από την ελαχιστοποίη
ση της δυνατότητάς του να εισακουστεί από τα κέντρα λήψης
των αποφάσεων.
Η ΓΣΕΒΕΕ μετά το 2009 ανέπτυξε σταδιακά μια ξεκάθαρα αντιμνημονιακή στάση και συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του
2010-2012 (ακόμα και με ενέργειες όπως η κατάληψη του Υπουργείου Οικονομικών το 2011), υπό την πίεση και της ΠΑΣΕΒΕ που
ιδρύθηκε εκείνα τα χρόνια ως αγωνιστικός πόλος στα πρότυπα του
εργατικού ΠΑΜΕ. Η απότομη αλλαγή των οικονομικών δεδομένων, η

137

υπερφορολόγηση και η μεγάλη μείωση της κατανάλωσης οδήγησαν
στο κλείσιμο ή στα πρόθυρά του ένα πολύ μεγάλο μέρος των καταστημάτων. Αν η φωνή των δυναμικών και αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ακουγόταν δυνατά στη ρητορική των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών στα χρόνια του «εκσυγχρονισμού»,
τώρα ο λόγος της ΓΣΕΒΕΕ προσπαθούσε να εκφράσει όσους έβλεπαν
τη θέση τους να απειλείται σοβαρά. Η συμμαχία τόσο με την ΕΣΕΕ
όσο και με τα εργατικά σωματεία στη βάση της υπεράσπισης του
βιοτικού επιπέδου και της καταναλωτικής δύναμης της μεγάλης μάζας της ελληνικής κοινωνίας προέκυψε αβίαστα. Άλλωστε η ΓΣΕΒΕΕ
δεν μπορούσε παρά να βρεθεί απέναντι σε όσους στοχοποιούσαν
τους μικρομεσαίους ως έναν από τους βασικούς υπεύθυνους για την
κρίση, τόσο λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας όσο και (κυρίως) ως
βασικό κομμάτι όσων «μαζί τα φάγανε» με αθέμιτες πρακτικές την
εποχή της ευημερίας.
Ο μαχητικός λόγος, ωστόσο, συναντά σοβαρές δυσκολίες στο να
μεταφραστεί σε αγωνιστική δράση στα τελευταία χρόνια, κι αυτό
δεν αφορά μόνο τη ΓΣΕΒΕΕ αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Πιο χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της δυσκολίας είναι τα μειωμένα ποσοστά συμμετοχής σε κινητοποιήσεις σε σύγκριση με την
υψηλή συμμετοχή του 2010-2012. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
καλούνται να κάνουν ξανά αυτό που έκαναν πάντα: να βρουν τους
τρόπους να ξεπεράσουν την εξατομίκευση των προβλημάτων και
των λύσεων και να οργανώσουν τη συλλογική διεκδίκηση και δράση.

Μ Έ Ρ ΟΣ I I    Ι Σ ΤΟ Ρ Ί Α Τ Η Σ Γ Σ Ε Β ΕΕ , Θ Ε Σ Μ Ο Ί Κ Α Ι Μ Έ Σ Α ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΟΎ

Η ΓΣΕΒΕΕ μετά το 2009
και το ξέσπασμα της κρίσης
ανέπτυξε σταδιακά μια
ξεκάθαρα αντιμνημονιακή
στάση και συμμετείχε στις
μαζικές κινητοποιήσεις
της περιόδου 2010–2012.
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Η Μεταπολίτευση
υπήρξε περίοδος
επίμονων αγώνων για
τον εκδημοκρατισμό
της ΓΣΕΒΕΕ και των
Ομοσπονδιών μελών της
και ριζοσπαστικοποίησης
για μεγάλο μέρος των
επαγγελματοβιοτεχνών
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Στα μέσα της δεκαετίας
του 1990 η ΓΣΕΒΕΕ ηγήθηκε
δυναμικών κινητοποιήσεων
για θέματα που έθιγαν τη
θέση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, με εμβληματικό
αυτό του ωραρίου. Ο λόγος
ενάντια στα μονοπώλια και
το μεγάλο κεφάλαιο γνώρισε
τότε την εντονότερη χρήση
του από τις οργανώσεις των
επαγγελματοβιοτεχνών.
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Οι πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ
Ποιοι ήταν οι άνθρωποι πίσω από τα αρχικά ΓΣΕΒΕΕ;
Από ποιο κομμάτι των επαγγελματοβιοτεχνών
προέρχονταν; Ποια ήταν η πορεία τους στη ζωή;
Ποιες ήταν οι θέσεις τους, πολιτικές και συνδικαλιστικές;
Προφανώς οι άνθρωποι της ΓΣΕΒΕΕ ήταν πολύ περισσότεροι από
τους προέδρους της. Εδώ θα παρουσιάσουμε τους κατά καιρούς
προέδρους, με όσα στοιχεία μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε για
αυτούς. Για κάποιους το έργο μας αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο∙
άλλοι φρόντισαν να γράψουν τις αναμνήσεις τους ή να αφήσουν
πίσω τους μικρά βιογραφικά ή εγγραφές για αυτούς στα μεταπολιτευτικά «Who is who».
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Τα στελέχη του
επαγγελματοβιοτεχνικού
συνδικαλισμού
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Αλέξανδρος Γ. Ζαμίχας

Δ. Ζαμάνος

Στέφανος Βρεττός

1919–1920

1920–1921

1921–1926, 1929–1931

Ο πρώτος πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ (1919-1920)
και πρόεδρος του σωματείου των «ξενοδόχων ύπνου» είχε μαζί με τον αδελφό του το
ξενοδοχείο Μινέρβα στην Ομόνοια. Το είχαν
κληρονομήσει από τον πατέρα τους, ο οποίος είχε επίσης πρωτοστατήσει στον συνδικαλισμό του κλάδου του και είχε εκλεγεί στο
πενταμελές συμβούλιο του «Συνδέσμου των
Συντεχνιών» το 1895. Ο Αλέξανδρος Ζαμίχας
πολιτικά δεν διακρινόταν από σταθερότητα:
στα 1919-1923 υποστήριξε διαδοχικά τον
Βενιζέλο και τον Μεταξά, την «Επανάσταση»
του 1922 και τον αντιβενιζελικό Συνασπισμό
των Εργαζομένων Τάξεων. Φαίνεται ότι η
προσχώρησή του σε όσους προωθούσαν τη
δημιουργία ενός επαγγελματικού κόμματος
ήταν υπό την αίρεση της συμπόρευσης με
τους έμπορους και βιομήχανους στην κίνηση
του Επαμεινώνδα Χαρίλαου: ως ιδιοκτήτης ενός «αληθώς παρισινού» ξενοδοχείου
έτεινε προς τη δημιουργία ενός ενιαίου
μετώπου των «αστικών τάξεων», και αυτό το
σχέδιο υπηρέτησε κατά την προεδρία του.

Ο Ζαμάνος αναφέρεται ως πρόεδρος
των ζυθοπωλών και υπήρξε πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕ για ένα σύντομο χρονικό διάστημα
(1920-1921), κατά το οποίο συμμετείχε στην
απόπειρα δημιουργίας μιας ένωσης εργοδοτικών σωματείων. Το 1922 βρίσκεται μεταξύ
της ομάδας συνδικαλιστών (από το ανώτερο
στρώμα των επαγγελματοβιοτεχνών και με
υψηλό ποσοστό βενιζελικών ανάμεσά τους)
που επέλεξαν να μην μποϊκοτάρουν τις εκλογές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, όπως έκανε η μεγάλη
πλειοψηφία των ΕΒΕ ζητώντας την ίδρυση
Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων: συμμετείχαν στις εκλογές του ΕΒΕΑ και
εκλέχτηκαν στο Βιοτεχνικό Τμήμα του. Στην
κατεύθυνση αυτή της ενότητας των «αστικών τάξεων», ο Ζαμάνος επέμεινε και μετά
την ίδρυση των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων το 1925, πιθανότατα
επειδή οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ήταν πιο εκτεταμένες απ’ όσο έχουμε
καταφέρει να εντοπίσει∙ τον συναντάμε στο
διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕΑ και σε επόμενα χρόνια.

Ο «γερο-Βρεττός», όπως ήταν γνωστός
στον μεσοπόλεμο, διετέλεσε πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕ από το 1921 ως το 1926 και από το
1929 ως το 1931. Γεννημένος γύρω στα 1865,
διατηρούσε μανάβικο στη Νέα Αγορά της
Αθήνας: ανήκε δηλαδή στους κατά τεκμήριο
εύπορους καταστηματάρχες του κλάδου
του – παρότι στο τέλος της συνδικαλιστικής
του καριέρας, ίσως λόγω της κρίσης του
1929, αναγκάστηκε να κλείσει το μαγαζί του.
Ο Βρεττός ξεκίνησε από νεαρή ηλικία να
αναμειγνύεται στα σωματεία των λαχανο-οπωροπωλών· το 1909 τον συναντάμε αντιπρόεδρο του σωματείου –και επιφυλακτικό
απέναντι στο κίνημα στο Γουδί–, ενώ το 1914
σε επιτροπή κινητοποίησης για το ζήτημα
της Βορείου Ηπείρου. Αντιβενιζελικός, το
1919 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΓΣΕΒΕ
και το 1921 υπήρξε από τους κινητήριους
μοχλούς της αποστασιοποίησης και αυτονόμησης των μικροαστικών οργανώσεων από
τους έμπορους και βιομήχανους. Φαίνεται,
πάντως, ότι η επάνοδός του το 1929 είχε τον
χαρακτήρα της αποδοκιμασίας της θεωρούμενης ως υπερβολικά μαχητικής κατεύθυνσης που είχε δώσει στη ΓΣΕΒΕ ο Κυπαρισσιώτης. Το 1938, όταν πέθανε, το έντυπο
της ΓΣΕΒΕ αναφέρθηκε σε αυτόν ως τον
«δημιουργό των οργανώσεών μας» – καθώς
και ως τον «προσφιλή παππού της τάξεως»,
όπως ήταν το παρατσούκλι του στον συνδικαλιστικό χώρο.
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Ασκληπιός Βρεττός

1926–1929

1932–1937

Για τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ από το 1926 ως το 1929 διαθέτουμε επαρκή πληροφόρηση από το
αρχείο του και τα απομνημονεύματα της κόρης του. Ο Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης (18821934) ακολούθησε μια αρκετά ιδιόμορφη πορεία. Σε νεαρή ηλικία πήγε από την Αρκαδία
στην Αθήνα και φοίτησε στο γυμνάσιο. Ωστόσο, έγινε χαλκουργός, διαδεχόμενος κατά πάσα
πιθανότητα στο επάγγελμα τον πατέρα του. Φαίνεται ότι μετανάστευσε για ένα διάστημα
στη Νότια Αφρική, ενώ ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του μετριοπαθούς σοσιαλισμού του
Δρακούλη. Στην Πάτρα δοκίμασε να ξεκινήσει μια δική του δουλειά, αλλά το 1909 πτώχευσε
και ήρθε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως μισθωτός και αναμείχθηκε στον εργατικό συνδικαλισμό. Το 1919 διαγράφηκε από τον κατάλογο των πτωχευσάντων, άνοιξε εργαστήριο στο
Μοναστηράκι και αμέσως έγινε πρόεδρος της «αδελφότητας βιομηχάνων [δηλαδή βιοτεχνών] χαλκουργών, σιδηρουργών και ορειχαλκουργών Αθηνών και Πειραιώς “ο Ήφαιστος”».
Οπωσδήποτε η μόρφωσή του ήταν σημαντικό εφόδιο για την ενασχόλησή του με τον συνδικαλισμό, σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι χειρώνακτες με το ζόρι είχαν τελειώσει το
δημοτικό.
Ως νέος πρόεδρος της αδελφότητας, έδωσε το ιδιαίτερο, πληβειακό, στίγμα του τον χειμώνα του 1919, υποστηρίζοντας την απεργία των εργατών στα μηχανουργεία-σιδηρουργεία
του Πειραιά. Βεβαίως, δεν εμφορούνταν πια από σοσιαλιστικές ιδέες και τη δεκαετία του
1920 κινήθηκε στον χώρο του αντιβενιζελισμού· ωστόσο, στις παρεμβάσεις του υπήρχε συχνά μια αιχμή ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, σε βαθμό μεγαλύτερο από τους συναδέλφους
του. Πρέπει να επισημάνουμε, επιπλέον, ότι η άνοδός του στα υψηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού συνδικαλισμού δεν συνοδευόταν από αντίστοιχη οικονομική άνοδο. Το 1924 έγινε
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Αθήνας και το 1926 της ΓΣΕΒΕ:
επί προεδρίας του έγινε η πρώτη μεγάλη απεργία της τάξης, της οποίας η ριζοσπαστική
δυναμική δεν εξαντλούνταν στα αιματηρά επεισόδια που τη σημάδεψαν. Ο Κυπαρισσιώτης
και άλλα στελέχη του μικροαστικού συνδικαλισμού συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν για ένα
διάστημα. Παρά την αγωνιστική του στάση, όμως, απέτυχε να εκλεγεί γερουσιαστής το 1929,
ενώ χρεώθηκε τη σοβαρή κρίση της ΓΣΕΒΕ και δεν συνέχισε τη θητεία του ως προέδρου.

Ο Ασκληπιός Βρεττός (1869-1942), πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ στα χρόνια 1932-1937,
γεννήθηκε στην Ιθάκη και μετανάστευσε
νέος στη Νότια Αφρική. Στη συνέχεια άνοιξε
στην Αθήνα ζυθοπωλείο, το κατεξοχήν «μοντέρνο» κέντρο στα τέλη του 19ου αιώνα.
Κατέλαβε διάφορα αξιώματα στα σωματεία των ζυθοπωλών και στην Ομοσπονδία
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθήνας. Ο
πράος χαρακτήρας του και η απόσταση που
κράτησε από τις προσωπικές και πολιτικές
διαμάχες στον συνδικαλισμό των μικροεπιχειρηματιών στα 1928-1931 συνέβαλαν
στο να αναδειχθεί πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ με
αποστολή την ανασυγκρότησή της και την
επανασυσπείρωση στις τάξεις της ομοσπονδιών και σωματείων που είχαν αποχωρήσει.
Συνέχισε να είναι δραστήριος συνδικαλιστικά και μετά το τέλος της προεδρίας του, ως
μέλος των ΔΣ της ΓΣΕΒΕ, του ΤΕΒΕ και του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας
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Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης
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Απόστολος Κωνσταντίνου

Παναγιώτης Σταματόπουλος

1937–1938

1938–1949

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Άρτας, διετέλεσε για
λίγους μήνες επικεφαλής της ΓΣΕΒΕ το 1937, στα χρόνια της μεγαλύτερης πολυδιάσπασης του μικροαστικού συνδικαλισμού. Υπήρξε ο
πρώτος πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ που δεν κατοικούσε στην περιοχή της
πρωτεύουσας: υποθέτει κανείς, λαμβάνοντας υπόψη και τα περιορισμένα μέσα της εποχής, ότι αυτό έγινε δυνατό επειδή στις συνθήκες
της δικτατορίας η εσωτερική ζωή και οι δυνατότητες δράσης της
ΓΣΕΒΕ ήταν ούτως ή άλλως πενιχρές και άρα οι απαιτήσεις επαφής
με το κέντρο της χώρας σχετικά λίγες.

Για τον Παναγιώτη Σταματόπουλο, πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ από το 1938
ως το 1949, είμαστε σε θέση να παραθέσουμε αρκετές λεπτομέρειες
για τη ζωή του με οδηγό τα απομνημονεύματα που έγραψε. Γεννήθηκε το 1883 σε ορεινό χωριό της Στερεάς Ελλάδας και ξεκίνησε όπως
πολλοί άλλοι Ρουμελιώτες να πουλάει γάλα στους δρόμους της Αθήνας από πολύ νεαρή ηλικία. Ήδη από τη δεκαετία του 1900 άνοιξε
γαλακτοπωλείο στον Πειραιά συνεταιρικά με τα αδέλφια του χάρη
στην υποστήριξη ενός θείου τους καταστηματάρχη. Ένας πλούσιος
γάμος τού επέτρεψε να δημιουργήσει μεγάλο βουστάσιο στην Αγία
Βαρβάρα τη δεκαετία του 1910 και να μεγαλώσει το μαγαζί του. Με
τον συνδικαλισμό –αλλά και την πολιτική– ξεκίνησε να αναμειγνύεται
στα χρόνια του κινήματος στο Γουδί, και το 1917 έγινε πρόεδρος του
σωματείου των γαλακτοπωλών Πειραιά. Στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πειραιά εκλεγόταν στο Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη
στιγμή της ίδρυσής της και διατήρησε τη θέση του προέδρου της από
το 1925 ως το 1965 συνεχώς. Υποψήφιος βουλευτής με τη Δημοκρατική Ένωση το 1926, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Πειραιά για δύο
θητείες (1925-1934) και γερουσιαστής το 1932-1935. Συνέχισε να
δραστηριοποιείται και μεταπολεμικά ως πολιτικός παράγοντας στον
χώρο της βενιζελικής κεντροδεξιάς. Διετέλεσε, επίσης, αντιπρόεδρος
του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά το 19311935 και το 1938 έγινε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ. Από τους λίγους βενιζελικούς που υπήρξαν ηγετικά στελέχη του συνδικαλισμού των επαγγελματοβιοτεχνών, χρωστούσε το κύρος του σε μεγάλο βαθμό στους
αγώνες που έκανε για την ίδρυση του ΤΕΒΕ από το 1928 ως το 1934.

145

Σπύρος Βλαχάκης

1949–1968, 1975

1968–1975, 1981–1984

Ο γαλακτοπώλης Ιωάννης Μπερνίτσας (1905-1988) διετέλεσε πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕ καθ’ όλη τη μετεμφυλιακή περίοδο, από το 1949 ως το 1968.
Ο πατέρας του Παναγιώτης είχε ξεκινήσει την οικογενειακή επιχείρηση στα τέλη του 19ου αιώνα, με ένα γαλακτοπωλείο που σύντομα
μεταφέρθηκε στα Χαυτεία, ενώ απέκτησε τον τίτλο του προμηθευτή
της βασιλικής αυλής. Ο Παναγιώτης Μπερνίτσας δραστηριοποιήθηκε
πολιτικά ως κομματάρχης υποψηφίων δημάρχων και βουλευτών, συμμετείχε δραστήρια στη αδελφότητα των καταγομένων από τη Δωρίδα
Αθηναίων, ενώ αναμείχθηκε κατά καιρούς στον συνδικαλισμό και όταν
ιδρύθηκε η ΓΣΕΒΕ εκλεγόταν σταθερά στο Διοικητικό Συμβούλιό της.
Ο γιος του Ιωάννης κληρονόμησε ασφαλώς το πολιτικό δίκτυο του
πατέρα του και σε πολύ νεαρή ηλικία εκλέχτηκε γενικός γραμματέας
τόσο στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας όσο
και στη ΓΣΕΒΕ (1932).
Το 1935 έγινε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθηνών και παρέμεινε στη θέση αυτή τόσο κατά τη δικτατορία
του Μεταξά όσο και στην Κατοχή. Το 1946-1950 εξελέγη βουλευτής Αττικής με το ψηφοδέλτιο της Ηνωμένης Παρατάξεως Εθνικοφρόνων (και
συγκεκριμένα με το κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων του Γονατά). Υποψήφιος ήταν και στις επόμενες εκλογές, αλλά το 1950 το Κόμμα Εργαζομένων που συμπήχθηκε από στελέχη του μικροαστικού και του εργατικού
συνδικαλισμού απέτυχε παταγωδώς και το 1951 το Λαϊκό κόμμα με το
οποίο ήταν υποψήφιος κατέρρευσε εκλογικά.
Και κατά το διάστημα που είχε εκλεγεί βουλευτής παρέμεινε προσανατολισμένος στην παρέμβαση στον συνδικαλισμό των μικρομεσαίων.
Το 1947-1951 εξελέγη πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών και αμέσως μετά τη λήξη του Εμφυλίου, το φθινόπωρο του
1949, πρωτοεκλέχτηκε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ. Το αξίωμα αυτό το διατήρησε, παρ’ όλη την εκτεταμένη αμφισβήτηση που αναπτύχθηκε εναντίον του στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μέχρι να του το αφαιρέσει η
Χούντα – και να το ανακτήσει για λίγους μήνες με δικαστική απόφαση
το 1975. Μετά το οριστικό τέλος της θητείας του στη ΓΣΕΒΕ αφιερώθηκε στα καθήκοντά του ως προέδρου της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

Ο Βλαχάκης (1922-1999) σ’ έναν βαθμό θα χρωστάει την επιλογή του
από τη δικτατορία των συνταγματαρχών ως εκλεκτού της προέδρου
της ΓΣΕΒΕ στο γεγονός ότι είχε υπάρξει στρατιωτικός, και μάλιστα
με παράσημα από τις μάχες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και του
Εμφυλίου. Επιπλέον, όμως, ήταν μορφωμένος (με σπουδές σε νομικά
και οικονομία), ήταν παντρεμένος με κόρη και αδελφή εφοπλιστών,
ενώ είχε ήδη αναδειχθεί στον συνδικαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ως πρόεδρος του σωματείου γαλακτοπωλών Αθήνας
από τη δεκαετία του 1950 και ως αντιπρόεδρος (και το 1966-1972
πρόεδρος) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στα συνέδρια της ΓΣΕΒΕ είχε αναδειχθεί σε διαπρύσιο υπερασπιστή του
οικονομικού φιλελευθερισμού, συνδυάζοντας την υποστήριξη στην
ΕΡΕ με την κριτική σε πολιτικές κρατικού παρεμβατισμού που ακολουθούσε για προϊόντα όπως το σιτάρι και το γάλα. Πριν διοριστεί
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ από τη Χούντα, είχε επίσης διατελέσει μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το
1965-1967. Ο Βλαχάκης έγινε υφυπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη το φθινόπωρο του 1973· ως απόδειξη του θετικού
απολογισμού της θητείας του πρόβαλε την υπογραφή μέσα σε δύο
μήνες 82 αγορανομικών διατάξεων που αποσκοπούσαν στη χαλάρωση των ελέγχων της αγοράς. Στην προεδρία της ΓΣΕΒΕ επανήλθε
για λίγους μήνες το 1975. Το 1981 ξανάγινε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ,
αυτή τη φορά με εκλογές, ενώ το 1982-1985 υπήρξε πρόεδρος της
οργάνωσης επαγγελματιών Αττικής της Νέας Δημοκρατίας. Από την
προεδρία της ΓΣΕΒΕ παραιτήθηκε το 1984 σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για νόμο που θεωρούσε ότι προωθούσε την κομματικοποίηση του
συνδικαλισμού, ενώ στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε
με ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
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Σωτήρης Βλαχόπουλος

Γεώργιος Τερμεντζής

1976

1975, 1976–1979

Ο δεύτερος συνδικαλιστής εκτός Αθήνας-Πειραιά που διετέλεσε
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ήταν ιδιοκτήτης βαφείου-καθαριστηρίου,
στέλεχος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Μακεδονίας ήδη
από τη δεκαετία του 1950 και γενικός γραμματέας του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το 1975-1976, σε μια φάση έντονων
αντιδικιών και δικαστικών διαμαχών για τη διάδοχη κατάσταση στη
ΓΣΕΒΕ μετά την έκπτωση του Βλαχάκη από τη θέση του προέδρου, ο
Βλαχόπουλος ως Α΄ αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ορίστηκε με δικαστική
απόφαση πρόεδρος με εντολή να διεξαγάγει άμεσα αρχαιρεσίες.
Παρά τις δυσκολίες, διεκπεραίωσε την αποστολή του με επιτυχία,
παραδίδοντας τη διοίκηση στον νέο εκλεγμένο πρόεδρο Γεώργιο
Τερμεντζή και επανεκλεγόμενος ο ίδιος αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕ το
1976 και το 1979.

Ο Τερμεντζής αναδείχτηκε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ το 1976-1979 σε
μεγάλη ηλικία, ως πρόσωπο κύρους επαρκώς αποστασιοποιημένο από τη Χούντα – καθώς και από την «ομάδα Μπερνίτσα». Με
σπουδές χημείας τον μεσοπόλεμο και εκλεγμένος ήδη από το 1936
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοτεχνικής Ομοσπονδίας Κεντρικής
Μακεδονίας, είχε εργαστεί σε βιομηχανίες στη Θεσσαλονίκη και ως
γενικός τεχνικός επιθεωρητής της αγορανομίας. Το 1941 ίδρυσε το
ποτοποιείο του και στη συνέχεια έγινε πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνικών Συνεταιρισμών Αθηνών∙ το 1943-1944 επιτέλεσε πολύ σοβαρό
έργο στον αγώνα του λαού της πόλης να επιβιώσει μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες συσσιτίων και εν γένει κοινωνικής αλληλεγγύης·
σε αυτή τη βάση υπήρξε μια προσέγγισή του με το ΕΑΜ, παρότι δεν
ήταν αριστερός. Στα επόμενα χρόνια, μαζί με τη συμμετοχή του στο
σωματείο των ποτοποιών, είχε να επιδείξει μια πλούσια συνδικαλιστική δραστηριότητα ως πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθηνών από το 1951 ως το 1966 (καθώς και το 1943-1944) και της
Ένωσης Βιοτεχνικών Συνεταιρισμών Ελλάδος το 1946-1954. Αξιοσημείωτη είναι και η θητεία του μεταπολεμικά στα Διοικητικά Συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας (1944-1945 και 1954-1963), του ΤΕΒΕ
ως πρόεδρος (1951), του ΙΚΑ (1952-1967), του Ελληνικού Κέντρου
Παραγωγικότητας (1953-1961) και του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας (1954-1967). Η πορεία αυτή αρκεί για να πείσει ότι
ο Τερμεντζής αφενός ήταν από τα πλέον μορφωμένα στελέχη του
επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού, αφετέρου θεωρούνταν
επαρκώς εθνικόφρων: το 1950 αποτελούσε σημαντικό συνδικαλιστικό στέλεχος του κεντρώου κόμματος των Φιλελευθέρων, ενώ το
1960 ο ίδιος διακήρυσσε ότι είναι «άνθρωπος της εμπιστοσύνης της
κυβέρνησης» της ΕΡΕ.

147

Σπύρος Δεμαρτίνος

Διονύσης Κορφιάτης

1979–1981

1984–1988

1988–1997

Γεννήθηκε στην Κούφη Ρεθύμνου το 1931.
Δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στον
κλάδο των εστιατορίων στην Αθήνα και
διετέλεσε πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών το 1978-1983. Παράλληλα αναδείχτηκε πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ
το 1979-1981 – χωρίς να θελήσει να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Πρόεδρος της ΔΑΚΜΜΕ
για πολλά χρόνια, ο Αναστασάκης διετέλεσε
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 1989
και πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ. Πέθανε το 2010.

Η επιλογή του ως προσωρινού προέδρου της
ΓΣΕΒΕ μετά την παραίτηση του Βλαχάκη το
1984 είχε να κάνει με το ότι ήταν ο αντίπαλός του για την προεδρία στις αρχαιρεσίες
του 1981. Επιπλέον, όμως, ενείχε και μια συμβολική σημασία: ενώ ο προκάτοχός του ήταν
ο εκλεκτός της Χούντας στη διοίκηση της
ΓΣΕΒΕ, ο Δεμαρτίνος είχε έρθει σε σύγκρουση μαζί της. Ιδιοκτήτης επιχείρησης μαρμάρων, αντιπρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών Πατρών, έγινε σε ηλικία 58 ετών
ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ
(1984-1988) που προερχόταν από την επαρχία. Επιπλέον, ο Δεμαρτίνος ήταν ο πρώτος
κεντροαριστερός πρόεδρος στην ιστορία
της ΓΣΕΒΕ, προσκείμενος στο ΠΑΣΟΚ.

Γεννημένος το 1939, μέλος της νεολαίας
Λαμπράκη όταν σπούδαζε στο Πολυτεχνείο,
επί δικτατορίας διέφυγε στο εξωτερικό και
από εκεί βοήθησε στον αντιδικτατορικό
αγώνα ως μέλος του ΠΑΜ. Μετά την πτώση
της Χούντας, ο Κορφιάτης απασχολήθηκε
ως βιοτέχνης μηχανουργός στον Πειραιά
και δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στην
τοπική ένωση σιδηροτεχνών, την πανελλήνια
ομοσπονδία του κλάδου και την Ομοσπονδία
Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά. Υποψήφιος
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ το 1981 και το 1984,
εκλέχτηκε το 1983 αντιπρόεδρος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και το 1984 έγινε γραμματέας της ΓΣΕΒΕ. Η εκλογή του ως
προέδρου της ΓΣΕΒΕ για εννιά χρόνια (19881997) επιβεβαίωσε την απήχηση που είχαν
οι θέσεις της αριστεράς στους επαγγελματοβιοτέχνες κατά τους κύκλους κινητοποίησης των ετών 1985-1997, και συνολικότερα
υπήρξε το αποκορύφωμα της σχέσης που
είχε οικοδομήσει το ΚΚΕ από τα χρόνια της
Κατοχής με τον χώρο των βιοτεχνών.
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Γεώργιος Κανελλόπουλος

Γιώργος Μότσος

Δημήτρης Φέτσης

1997–2000

2000–2002

2002–2003

Η εκλογή του το 1997-2000 σηματοδότησε
την επιστροφή της προεδρίας της ΓΣΕΒΕΕ
στη συντηρητική παράταξη (καθώς και
στην Αθήνα) έπειτα από δεκατρία χρόνια.
Ο γραμματέας εργοδοτικού συνδικαλισμού
της Νέας Δημοκρατίας γεννήθηκε το 1950
στη Χώρα Τριφυλίας, σπούδασε μάρκετινγκ
και στα 23 του ξεκίνησε την επιχείρησή
του αργυροχρυσοχοΐας το 1973. Πρόεδρος
παλιότερα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοποιών και αντιπρόεδρος για
πολλά χρόνια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο Κανελλόπουλος εκλεγόταν στη
διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ από το 1988 και το 1997
είχε αναλάβει τη θέση του προέδρου του
ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ.

Ο Γιώργος Μότσος (1944-2007) γεννήθηκε
στο Αγρίνιο. Διατηρούσε εργαστήριο έγχρωμης φωτογραφίας. Συνδικαλιστικά δραστηριοποιούνταν στο σωματείο του κλάδου του
και στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας, ενώ είχε εκλεγεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθήνας. Είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του
ΕΟΜΜΕΧ. Επικεφαλής της ΠΑΣΚΜΜΕ, είχε
κι αυτός αναμειχθεί στον αντιδικτατορικό
αγώνα. Στο συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ εκλεγόταν από το 1988· έγινε γενικός γραμματέας
το 1997-2000 και εξελέγη πρόεδρος το
2000-2002.

Γεννήθηκε στον Δρυμώνα Λευκάδας το 1947
από φτωχή αγροτική οικογένεια και ξεκίνησε στα 12 του να δουλεύει σε ξυλουργείο.
Υπήρξε για χρόνια πρόεδρος του σωματείου
των ξυλουργών της Αθήνας και πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων
Αθήνας. Επικεφαλής της ΔΗΚΕΒΕ μετά την
αποχώρηση του Κορφιάτη, εξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ το 2002-2003. Υποψήφιος
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ το 2004. Λίγους
μήνες μετά την εκλογή του στην Κεντρική
Επιτροπή του ΚΚΕ το 2005 σκοτώθηκε σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
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Γιώργος Καββαθάς

2003–2013

2013–σήμερα

Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα και σπούδασε στο Πολυτεχνείο,
επέλεξε όμως να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα ζαχαροπλαστείο που ιδρύθηκε το 1915. Η προεδρία του σηματοδότησε
την επιστροφή της προεδρίας της ΓΣΕΒΕΕ σε επαγγελματίες από τον
κλάδο του επισιτισμού, μετά τους βιοτέχνες της εικοσαετίας 19842003 που διέκοψαν τη σχεδόν αδιάσπαστη σειρά γαλακτοπωλών
και εστιατόρων από το 1932 ως το 1984. Από το 1993 ως το 2003 ο
Ασημακόπουλος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιο
τεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας, ενώ εκλέχτηκε στη διοίκηση του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Επικεφαλής της ΠΑΣΚΜΜΕ και
υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2009, εξελέγη τέσσερις
φορές πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ το 2003-2013. Η θητεία του σημαδεύτηκε αρχικά από τη στροφή της Συνομοσπονδίας προς πιο κλασικές
πρακτικές ομάδας συμφερόντων, αλλά και από τη συμμετοχή της
ΓΣΕΒΕΕ στις αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις μετά το 2010. Το 2012
εξελέγη αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME).

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε
στην Ανώτερη Δημόσια Σχολή Αξιωματικών
Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών και στα
ΚΑΤΕΕ Μηχανολόγος Μηχανικός. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο της εστίασης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990
δημιουργώντας σημαντικές και επιτυχημένες
επιχειρήσεις στον κλάδο ως ιδιοκτήτης και
διευθυντής εστιατορίων και επιχείρησης
catering. Έχει έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ελληνική διατροφή και γαστρονομία τις οποίες παρακολουθεί συστηματικά
μέσα από τη συμμετοχή του σε σχετικούς
φορείς και συλλόγους. Από το 2003 εκλέγεται Γενικός Γραμματέας και αργότερα (2012)
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
Από το 2005 εκλέγεται Αντιπρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ και από το 2013 Πρόεδρός της.
Είναι Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και
έχει διατελέσει επίσης Μέλος σε Διοικητικά
Συμβούλια Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., συνδικαλιστικών
ενώσεων, κοινωνικών φορέων και συλλόγων.
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Στους «ηγέτες της τάξεως»
συγκαταλέγονταν, οπωσδήποτε,
και οι πρόεδροι των ομοσπονδιών
και των επιμελητηρίων, καθώς και μια
σειρά από στελέχη που έδωσαν μάχες
και διακρίθηκαν σε αυτά. Επίσης,
κατά καιρούς στην ελληνική βουλή
έχουν εκλεγεί διάφοροι μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες και συνδικαλιστές.

← 
Υπόμνημα της ΓΣΕΒΕ για την

εκπροσώπησή της στη Γερουσία 1928,
© Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Καθώς στην παρούσα φάση της έρευνας δεν είμαστε σε
θέση να καταρτίσουμε έναν κατάλογο με τους συνδικαλιστές
επαγγελματοβιοτέχνες που εκλέχτηκαν βουλευτές, αποφασίσαμε
να περιοριστούμε στους (λίγους και γνωστούς) γερουσιαστές του
μεσοπολέμου και να συμπληρώσουμε με αυτούς την παρουσίαση του
κορυφαίου στελεχιακού δυναμικού του μικροαστικού συνδικαλισμού.
Άλλωστε, η ειδοποιός διαφορά όσων εκλέχτηκαν γερουσιαστές
από όσους εκλέχτηκαν βουλευτές είναι ότι οι γερουσιαστές
εκπροσωπούσαν όχι όλο τον λαό μιας εκλογικής περιφέρειας αλλά
μια κοινωνική ομάδα.
Η Γερουσία ήταν ένα βραχύβιο νομοθετικό σώμα που ιδρύθηκε
με το Σύνταγμα του 1927 και καταργήθηκε το 1935. Προοριζόταν να
παίξει ρόλο εξισορροπητικό της «κανονικής» βουλής και συγχρόνως
να αποτελέσει ένα περιορισμένο πείραμα με το κορπορατιστικό
μοντέλο της εκπροσώπησης όχι ατόμων αλλά κοινωνικών ομάδων. Η
μεγάλη πλειοψηφία των γερουσιαστών εκλεγόταν όπως και οι βουλευτές, ένα (μικρό) μέρος τους όμως εκλεγόταν από τα εργατικά σωματεία, τους εφοπλιστές, τα μέλη των εμπορικών και βιομηχανικών
επιμελητηρίων κ.λπ. και αναλάμβαναν να εκπροσωπήσουν συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα. Το μοντέλο αυτό της εκπροσώπησης
ομάδων κι όχι ατόμων/περιφερειών είχε κάποιες ομοιότητες με τα
σοβιέτ που αποτελούσαν τη βάση του πολιτειακού συστήματος της
Σοβιετικής Ένωσης, αλλά βέβαια βασική πηγή έμπνευσης των υποστηρικτών του στην Ευρώπη του μεσοπολέμου ήταν οι συντηρητικές
κορπορατιστικές παραδόσεις καθολικής ή άλλης προέλευσης.
Δύο φορές έγιναν εκλογές για τη Γερουσία, το 1929 και το 1933,
με ψηφοφόρους τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ομοσπονδιών και των επιμελητηρίων της χώρας. Οι αντίπαλοι συνδυασμοί
που συναγωνίζονταν για τις τρεις έδρες επαγγελματοβιοτεχνών στη
Γερουσία αποτελούνταν από τα σημαντικότερα στελέχη του συνδικαλισμού των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Και στις δύο εκλογικές
αναμετρήσεις επικράτησαν αντιβενιζελικοί υποψήφιοι, στη δεύτερη
όμως εκλέχτηκε κι ο βενιζελικός Σταματόπουλος – του οποίου τη βιο
γραφία καταχωρήσαμε παραπάνω με τους προέδρους της ΓΣΕΒΕΕ.
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Γεώργιος Λαμπρινάκος
Μέλος Γερουσίας: 1929–1935
Ο Λαμπρινάκος (1888-1963) διετέλεσε γερουσιαστής (εκλεγόμενος από τους «μικρέμπορους
και βιοτέχνες») καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Γερουσίας (1929-1935), στη μέση και
κορύφωση της συνδικαλιστικής και πολιτικής του καριέρας. Γεννήθηκε στο Γύθειο το 1888·
στα 15 του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να φοιτήσει στο γυμνάσιο, αλλά λίγα χρόνια μετά
αναγκάστηκε να διακόψει τη μόρφωσή του και να επιστρέψει για να αναλάβει το οικογενειακό μπακάλικο μετά τον θάνατο του πατέρα του. Στα 20 του αποφάσισε να επιδοθεί στο
εμπόριο του καπνού: το 1915 είχε καπνοπωλείο σχεδόν πάνω στην Ομόνοια, ενώ το 1919
διατηρούσε και ένα περίπτερο στην πλατεία. Συγχρόνως ανέπτυξε πολιτική δραστηριότητα.
Στα χρόνια του Διχασμού, όταν τα διάφορα επαγγελματικά και μη σωματεία έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη λαϊκή κινητοποίηση, έγινε πρόεδρος ενός συνδέσμου καπνοπωλών τον οποίο
συν-ίδρυσε το 1915 σε αντιπαράθεση με το υπάρχον σωματείο καπνοπωλών που ελεγχόταν
από τους βενιζελικούς. Φαίνεται ότι το μαγαζί του υπέστη ζημιές κατά τη δεύτερη βενιζελική
τετραετία (1917-1920) γιατί αναφέρεται ότι αποζημιώθηκε ως «παθών επί τυραννίας» όταν
επανήλθαν οι αντιβενιζελικοί. Οι σχέσεις που διατηρούσε με τον Μεταξά το 1923 ήταν αρκετά στενές, ώστε ο αντιβενιζελικός ηγέτης να παραστεί στον γάμο του, ενώ στις εκλογές του
1928 ήταν υποψήφιος με το Λαϊκό κόμμα στην Αθήνα και το 1935 εξελέγη βουλευτής με τους
Λαϊκούς.
Στη ΓΣΕΒΕ έγινε αντιπρόεδρος το 1921-1925. Επέλεξε όμως το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας ως χώρο βασικής δραστηριοποίησής του: ήταν ο πρώτος
πρόεδρός του το 1925 (και ήδη το 1924 του σχετικού τμήματος του ΕΒΕΑ) και παρέμεινε στη
θέση αυτή μέχρι το 1940. Αναμείχθηκε στη διοίκηση του ΤΕΒΕ από την πρώτη στιγμή της
ίδρυσής του· την περίοδο 1941-1949 διορίστηκε πρόεδρός του, ενώ το 1956-1963 εκλέχτηκε
τρεις φορές πρόεδρος του ΤΕΒΕ. Από το 1956, επίσης, επανεκλεγόταν πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι τον θάνατό του – όπως πάντα συνδεδεμένος με το
κυρίαρχο κόμμα της Δεξιάς. Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως συνδικαλιστή, λοιπόν, κατέλαβε κορυφαίες θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων χάρη και στην άνω του μέσου όρου
της εποχής μόρφωση που είχε λάβει.
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Γεώργιος Πανταζής

Μέλος Γερουσίας: 1929–1932

Μέλος Γερουσίας: 1929

Ο Πάνος Χατζηκωνσταντίνου εκλέχτηκε γερουσιαστής το 1929-1932 σε κοινό ψηφοδέλτιο
με τον συνομήλικό του Λαμπρινάκο. Κοινό τους στοιχείο, πέρα από την ηλικία και τον αντιβενιζελισμό τους, ήταν η μόρφωση: μάλιστα ο Χατζηκωνσταντίνου είχε τελειώσει τη νομική, είχε δικηγορήσει (ενώ είχε εργαστεί και ως τραπεζοϋπάλληλος) και, σύμφωνα με μια
πληροφορία, ήταν αυτός που είχε συντάξει τον νόμο για τα επαγγελματικά και βιοτεχνικά
επιμελητήρια σε συνεργασία με τον αρμόδιο τμηματάρχη. Φαίνεται ότι προερχόταν από
εύπορη οικογένεια και με κάποιον τρόπο συνέχιζε την οικογενειακή επιχείρηση: πώς αλλιώς
να εξηγήσουμε την πολύ πρώιμη εμπλοκή του στον επαγγελματικό/εμπορικό συνδικαλισμό
(γραμματέας του συνδέσμου συντεχνιών Βόλου το 1910, αντιπρόσωπος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας το 1919 στο συνέδριο των επιμελητηρίων); Επρόκειτο μάλλον για ένα μεγάλο παντοπωλείο, το οποίο όμως αποτέλεσε εφαλτήριο για άλλες
οικονομικές δραστηριότητες: το 1922 σε διαφήμισή του περιέγραφε την επιχείρησή του ως
«προμήθειαι-αντιπροσωπείαι-εγχώρια προϊόντα» (και μπορεί να υποψιαστεί κανείς ότι η
περιοδεία του ανά την Ελλάδα την ίδια χρονιά για να οργανώσει τους επαγγελματοβιοτέχνες συνδυάστηκε με την οργάνωση κι ενός δικτύου προμηθευτών και πελατών). Δεκαπέντε
χρόνια μετά, ο Χατζηκωνσταντίνου επέμεινε να συμμετάσχει και να προεδρεύσει σε συνέδριο
για την αλιεία, ενώ αναφέρεται ως «κτηματομεσίτης Βόλου».
Ο Χατζηκωνσταντίνου υπήρξε ισόβιος πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου, από το 1925 που αυτό ιδρύθηκε μέχρι τον θάνατό του το 1949. Διετέλεσε,
ακόμη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Βόλου, αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕ
σε διάφορες περιστάσεις (από τα πρώτα χρόνια της Συνομοσπονδίας μέχρι την περίοδο της
Ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου), ενώ ήταν πάντα προσανατολισμένος στη συμμετοχή
του στην τοπική και εθνική πολιτική ζωή: το 1921 συζητούσε για ψηφοδέλτιο στις δημοτικές
εκλογές, το 1922 συμμετείχε στο πολιτικό εγχείρημα της συγκρότησης ενός (αντιβενιζελικού)
Συνασπισμού Εργαζομένων Τάξεων με πυρήνα τα επιμελητήρια και τα επαγγελματικά σωματεία, το 1925 ενεπλάκη στην έκδοση της αντιβενιζελικής εφημερίδας Ελληνική (στην Αθήνα). Στα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκε στον Βόλο μια εναλλακτική προς την ομοσπονδία
συσπείρωση επαγγελματιών που κατηγορούσαν τον Χατζηκωνσταντίνου και τα άλλα ηγετικά
στελέχη της για πολιτική φιλική προς το μεγάλο κεφάλαιο και αντίθετη στα συμφέροντα των
μικρότερων καταστηματαρχών. Στην Κατοχή ο Χατζηκωνσταντίνου διορίστηκε στο δημοτικό
συμβούλιο του Βόλου και για δύο εβδομάδες το 1944 διετέλεσε δημαρχεύων.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πάτρας αποτελούσε το τρίτο μέλος του ψηφοδελτίου που
επικράτησε στις εκλογές του 1929 για τους
εκπροσώπους των επαγγελματοβιοτεχνών
στη Γερουσία. Εμπορορράπτης, ηπειρώτικης
καταγωγής, χρημάτισε αργότερα πρόεδρος του λιμενικού ταμείου της Πάτρας,
ενώ έγινε κι αυτός ένα από τα στελέχη του
επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού που
δέχτηκαν να διοριστούν δήμαρχοι της πόλης
τους από τους Γερμανούς κατά την Κατοχή:
η δημαρχία του Πανταζή άρχισε τον Μάρτη
του 1943 και τελείωσε με την απελευθέρωση
της Πάτρας τον Οκτώβριο του 1944. Μεταπολεμικά έγινε και πάλι για αρκετά χρόνια
πρόεδρος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
της Πάτρας.
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Πάνος Ν. Χατζηκωνσταντίνου
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Στα χρόνια της κρίσης του 1929
πρωτοεμφανίστηκε η άποψη ότι
στην Ελλάδα υπήρχε υπερβολικά
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων.
Αυτό ωστόσο που έκανε τις
μικροεπιχειρήσεις να φαίνονται
πάρα πολλές σ’ εκείνη τη
συγκυρία ήταν μάλλον το
γεγονός ότι η μείωση της
κατανάλωσης λόγω κρίσης
σήμαινε πως δεν υπήρχε πια
χώρος για όλους στην αγορά.
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Το δίλλημα «δυναμικές
κινητοποιήσεις ή ήπιες μορφές
διαλόγου και διατύπωσης
αιτημάτων;» αποτελούσε
ανέκαθεν ένα σημαντικό
ερώτημα για τη στρατηγική της
Συνομοσπονδίας. Σε κάθε εποχή
προβαλλόταν ως απάντηση από
τις επαγγελματοβιοτεχνικές
οργανώσεις ένας ιδιαίτερος
συνδυασμός αυτών των δυο
μορφών διεκδίκησης.

156

100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019

157

Ο συνδικαλισμός και οι επαγγελματοβιοτέχνες
Η συνεργασία όσων ασκούν το ίδιο επάγγελμα ποτέ δεν είναι
αυτονόητη και δεδομένη, αντιθέτως: ο καπιταλισμός βασίζεται στον
ανταγωνισμό και στην επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος, δημιουργεί
αντιπαλότητες και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους ανταγωνιστές.
Συγχρόνως, από την άλλη, είναι σαφές ότι ορισμένα πράγματα (που
αφορούν, για παράδειγμα, το θεσμικό πλαίσιο) μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν διεκδικηθούν συλλογικά – εφόσον δεν μιλάμε για
μεγάλους επιχειρηματίες που κατέχουν μονοπωλιακή ή ολιγοπωλια
κή θέση στην αγορά. Συνεργασία και ανταγωνισμός, λοιπόν, κατά
κανόνα συνυπάρχουν σε διάφορα μείγματα στην επαγγελματική
ζωή των ανθρώπων στις καπιταλιστικές οικονομίες. Όπως το έθετε
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας τη δεκαετία του 1990,
Αλέξανδρος Δρακάτος, «στον εμπορικό κόσμο τα συμφέροντα είναι
και κοινά, είναι και ξεχωριστά. Υπάρχουν μεν κοινά συμφέροντα, να
πέσει η φορολογία, αλλά εγώ, αν μπορώ να προσφέρω μεγαλύτερο
μίσθωμα και να σου πάρω το μαγαζί, θα το κάνω. Υπάρχει αυτό το
στοιχείο του ανταγωνισμού».
Τα σωματεία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών καλούνται να
χαλιναγωγήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μελών τους και να
οργανώσουν τη συνεργασία τους, δημιουργώντας τις κατάλληλες
συνθήκες και προσελκύοντας όσο περισσότερους μπορούν στη
συλλογική δράση: η μαζικότητα και η αντιπροσωπευτικότητα είναι
κρίσιμοι παράγοντες για τις δυνατότητες που έχουν τα σωματεία να
εισακουστούν από τις αρχές ή από άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Εδώ ο

← 
Συγκέντρωση πριν από την πορεία στην οδό Εγνατία

στη Θεσσαλονίκη 7 Απριλίου 1986 Γ. Κυριακίδης,
Ιστορικό αρχείο ΟΒΣΘ-ΟΕΕΘ

↑ 
Ο Γ. Τερμεντζής και το Διοικητικό Συμβούλιο

του 7ου συνέδριου της ΓΣΕΒΕ 15 Νοεμβρίου 1951,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Δομές του επαγγελματοβιοτεχνικού
συνδικαλισμού
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← 
Η πορεία στην οδό Εγνατία στη Θεσσαλονίκη

7 Απριλίου 1986, Γ Κυριακίδης, Ιστορικό αρχείο
ΟΒΣΘ-ΟΕΕΘ

Ο κανόνας διεθνώς είναι να λειτουργούν οι οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ως «ομάδα πίεσης» με βάση το μοντέλο
των λόμπι, όπως οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις. Ωστόσο,
στην Ελλάδα υπάρχει και μια ισχυρή παράδοση προσφυγής των
επαγγελματοβιοτεχνών στη μαζική κινητοποίηση. Όπως το έχει θέσει
η Βάλια Αρανίτου, «η ΓΣΕΒΕΕ, παρότι είχε διοικήσεις οι οποίες ελέγχονταν από την κρατική εξουσία, διατηρούσε πάντα στο εσωτερικό
της ένα πνεύμα σύγκρουσης», κληροδοτημένο από τις συγκρούσεις
της δεκαετίας του 1920 –ή, θα λέγαμε, από τη ρήξη του 1909– και
ανανεωνόμενο τακτικά με τους κύκλους κινητοποιήσεων του 19471952, 1963-1966, 1977-1980, 1987-1996, και πρόσφατα με τη συμμετοχή στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του 2010-2012. Έχει επισημανθεί,
άλλωστε, ότι οι δομές του ελληνικού επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού παρουσιάζουν κοινά σημεία με τα εργατικά σωματεία,
όσον αφορά, για παράδειγμα, τη σημασία των συνελεύσεων και
της μαζικής συμμετοχής στις δραστηριότητες των σωματείων ή τη
σταθερή παρουσία παρατάξεων στις αρχαιρεσίες από τη δεκαετία
του 1980 και έπειτα.
Στην ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ κατά κανόνα τα δύο μοντέλα συνυπήρχαν, με την έμφαση να δίνεται σε κάποιο από τα δύο ανάλογα με
τις περιστάσεις και με την πολιτική κουλτούρα της διοίκησής της.
Συχνά τείνουμε να προσέχουμε περισσότερο τις στιγμές της μαζικής
κινητοποίησης, καθώς χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση
και ξεχωρίζουν ως γεγονότα-ορόσημα στον χρόνο, αλλά και επειδή
συνιστούν, όπως αναφέραμε, μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις. Ακόμα όμως και σε περιόδους
κινητοποίησης, είναι ισχυρή η λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ ως ομάδας πίεσης που χρησιμοποιεί προσωπικές και πολιτικές σχέσεις για μια πρόσβαση στις αρχές λίγο πολύ ενταγμένη στη γραφειοκρατική κανονικότητα. Αυτή η πρακτική αποκτά την αποκλειστικότητα σε περιόδους
όπου η συλλογική κινητοποίηση είναι απαγορευμένη, όπως επί της
τελευταίας δικτατορίας: ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ στον απολογισμό
του για το έτος 1969-1970 επικαλούνταν το ότι έκανε 50 «ακροάσεις
πρώτου επιπέδου από υπουργούς και άνω, μέχρι τον Πρόεδρο της
Κυβερνήσεως», και άλλες 300 επαφές με αρμόδιους υπουργικούς
και υπηρεσιακούς παράγοντες. Χαρακτηριστική θεωρούμε, επιπλέον, την αλλαγή επί προεδρίας Μπερνίτσα (1949-1968) του τρόπου με
τον οποίο διαρθρωνόταν η ημερήσια διάταξη των συνεδρίων της
ΓΣΕΒΕ και η έκθεση των αιτημάτων της στα ψηφίσματα των συνεδρίων. Μια χαλαρή θεματική καταγραφή έδωσε τη θέση της στην
ταξινόμησή τους ανάλογα με το υπουργείο στο οποίο απευθύνονται,
και εκτιμάμε ότι αυτό δεν οφείλεται απλώς στη μεθοδικότητα του
νέου προέδρου αλλά αντανακλά και τον προσανατολισμό του σ’ ένα
είδος διαδρομισμού.
Η εμπέδωση της κουλτούρας του διαδρομισμού στη ΓΣΕΒΕΕ εκφραζόταν και με τον χαρακτήρα που όλο και περισσότερο αποκτούσαν τα μεταπολεμικά συνέδριά της, δηλαδή την κυριαρχία της συζήτησης όχι των αντιπροσώπων μεταξύ τους αλλά της ηγεσίας με τους
αρμόδιους υπουργούς ενώπιον των αντιπροσώπων. Για πρώτη φορά
υπουργοί είχαν παρακολουθήσει το συνέδριο του 1933, ενώ και σε
αυτό του 1946 παρευρέθησαν ο πρωθυπουργός και πέντε υπουργοί. Η διαφορά όμως βρισκόταν στη θέση που αυτοί κατέλαβαν στο
πλαίσιο της συνεδριακής διαδικασίας επί Μπερνίτσα (και Βλαχάκη).
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συνδικαλισμός καλείται να αντιπαλέψει επίσης την αδράνεια και την
αδιαφορία, καθώς και αυτό που στην πολιτική επιστήμη έχει αποκληθεί τακτική του «λαθρεπιβάτη»: πολλοί μπορεί να μην επιλέγουν
τη συλλογική δράση επειδή απαιτεί χρόνο, κόπο και θυσίες (π.χ.
απώλεια των εισπράξεων της ημέρας που θα απεργήσει κλείνοντας
το κατάστημά του), με το σκεπτικό ότι, αν η συλλογική δράση είναι
επιτυχημένη, θα ωφεληθούν και αυτοί έτσι κι αλλιώς.
Τα ζητήματα αυτά, βεβαίως, γενικά τίθενται και επιλύονται στο
επίπεδο των πρωτοβάθμιων σωματείων, οι δυνατότητες παρέμβασης των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων όμως
προφανώς καθορίζονται από τον βαθμό στον οποίο μπορούν όντως
να ισχυριστούν ότι εκπροσωπούν την κοινωνική ομάδα στην οποία
αναφέρονται. Στην ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ υπήρξαν στιγμές ιδιαίτερης
δυναμικής που συνδέονταν με την αύξηση της συσπείρωσης των
επαγγελματοβιοτεχνών στα σωματεία τους: σκέφτεται κανείς ιδίως
τη δεκαετία του 1920, καθώς και τα χρόνια της μεταπολίτευσης
μέχρι τη δεκαετία του 1990. Ακόμα και τη δεκαετία του 1980, όμως,
οπότε η συμμετοχή στα σωματεία φαίνεται ότι αυξήθηκε, τα σχετικά
ποσοστά ήταν μάλλον χαμηλά. Ο Γιώργος Μαυρογορδάτος υπολόγισε ότι η οργανωτική πυκνότητα (δηλαδή το ποσοστό των μελών
μιας οργάνωσης επί του συνόλου όσων θα μπορούσαν να γίνουν
μέλη της) της ΓΣΕΒΕΕ το 1988 δεν ξεπερνούσε το 15%, αν υπολογιζόταν επί των ασφαλισμένων στο ΤΕΒΕ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΓΣΕΒΕ, το 1985 συνδικαλισμένο ήταν το 20% των επαγγελματιών,
ενώ σύμφωνα με εκτίμηση που διατυπώθηκε στο συνέδριο του 1988
το ποσοστό ανερχόταν σε 25%. Το 1992, πάντως, επισημαινόταν ότι
είχε αρχίσει να εμφανίζεται κάμψη της συμμετοχής στα σωματεία,
φαινόμενο που εντάθηκε στα επόμενα χρόνια.
Πού και πώς ασκείται ο συνδικαλισμός; Οι «δρόμοι» αφενός
και οι «διάδρομοι» αφετέρου αποτελούν ένα κλασικό δίπολο που
αναπαριστά στον χώρο δύο διαφορετικές συνδικαλιστικές πρακτικές
που αντιδιαστέλλονται η μία από την άλλη, αλλά συνήθως αλληλοσυμπληρώνονται. Η συλλογική κινητοποίηση στον δημόσιο χώρο
επιδιώκει να διεκδικήσει με όρους κοινωνικού κινήματος, αποδεικνύοντας τη μαζικότητα, την ενότητα και την αποφασιστικότητα των
κινητοποιούμενων απεργών, διαδηλωτών κ.λπ., τοποθετώντας τους
απέναντι από την κρατική εξουσία και διασπείροντας ένα πνεύμα
αμφισβήτησης και ανυπακοής, ζητώντας την υποστήριξη της ευρύτερης κοινωνίας και χτίζοντας δεσμούς αλληλεγγύης μαζί της. Ο «δια
δρομισμός», από την άλλη, ασκείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους και όχι από το σύνολο των ενδιαφερομένων, δεν διαταράσσει
την κανονικότητα της ζωής στην πόλη, βασίζεται ιδίως στις προνομιακές προσβάσεις των εκπροσώπων στον κρατικό μηχανισμό αλλά
και στην τεχνοκρατική τους επάρκεια που τους επιτρέπει να παίξουν
ρόλο συμβούλου των αρχών στα ζητήματα του επαγγέλματός τους.
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Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

τα προηγούμενα χρόνια∙ είναι ένα ανοιχτό ερώτημα το κατά πόσο
πρόκειται για μια μη αντιστρέψιμη εξέλιξη ή το πολιτικό εκκρεμές
θα επιστρέψει σύντομα προς πολιτικές ενσωμάτωσης των λαϊκών
τάξεων και θεσμοποίησης των εκπροσώπων τους.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι «πόροι» στους οποίους
μπορεί να βασιστεί η συνδικαλιστική δράση συμπεριλαμβάνουν, μαζί
με την ικανότητα κινητοποίησης των συναδέλφων και την προνομιακή πρόσβαση στην εξουσία, και την τεχνοκρατική επάρκεια. Η
κατοχή εξειδικευμένων γνώσεων (π.χ. σχετικών με το αντικείμενο της
δουλειάς κάθε κλάδου) προσφέρει τη δυνατότητα να πειστούν οι
αρμόδιοι με επιχειρήματα και να επέλθουν βελτιώσεις στην κρατική
πολιτική προς όφελος των επαγγελματοβιοτεχνών, παρότι φυσικά
οι πολιτικές επιλογές δεν υπαγορεύονται απαραίτητα από κριτήρια
ορθολογικής διαχείρισης των πραγμάτων. Τις τελευταίες δυο τρεις
δεκαετίες η ΓΣΕΒΕΕ επέλεξε να ρίξει το βάρος της σε αυτό το σκέλος
της δράσης της, αναπτύσσοντας λειτουργίες τεκμηρίωσης των θέσεών της και γενικότερης τεχνοκρατικής/επιστημονικής υποστήριξης
των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων. Κομβικοί σταθμοί σε αυτή
την πορεία υπήρξαν η πρώτη ενίσχυση του υπαλληλικού προσωπικού
της ΓΣΕΒΕΕ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με κονδύλια από τα
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, η ίδρυση του Κέντρου
Επαγγελματικής Κατάρτισης το 1995 και βέβαια η δημιουργία του
Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων το 2006. Η οργάνωση ημερίδων, η
ανάληψη προγραμμάτων «δράσεων», αλλά και πιο άμεσες και καθημερινές μορφές επικοινωνίας των επιστημονικών στελεχών με τους
εκλεγμένους εκπροσώπους των επαγγελματοβιοτεχνών επιδιώχθηκε
να τροφοδοτήσουν τη συνδικαλιστική πράξη, τη δημόσια παρουσία
και τις επαφές της Συνομοσπονδίας με τις αρχές.
Η στροφή αυτή επήλθε ως αποτέλεσμα διάφορων εξελίξεων. Κατ’
αρχάς έγινε στο έδαφος της απομαζικοποίησης των σωματείων από
τη δεκαετία του 1990 και μετά: σημειώθηκε μια σημαντική δυστοκία
στην προσέλκυση των νέων σε ηλικία μικρομεσαίων επιχειρηματιών
στα σωματεία, καθώς η εκτεταμένη απο-κομματικοποίηση έπληξε
το προηγούμενο μοντέλο συνδικαλισμού που είχε κυριαρχήσει κατά
τη μεταπολίτευση∙ η κρίση του έκανε τους συνδικαλιστές πιο πρόθυμους να δοκιμάσουν καινούργιους δρόμους. Έπειτα οι αλλαγές
που προωθήθηκαν στο πολιτικό σύστημα προς την κατεύθυνση του
«κοινωνικού διαλόγου» και της ανάπτυξης μιας κουλτούρας κοινωνικών εταίρων έδωσαν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης μορφών
θεσμικής δράσης και ενσωμάτωσης. Τέλος, η έμφαση στην τεκμηρίωση και τη θεσμοποίηση συμβάδισε με τη συνολικότερη ενίσχυση
των κεντρικών δομών του μικροαστικού συνδικαλισμού: της ΓΣΕΒΕΕ
έναντι των πρωτοβάθμιων σωματείων και των ομοσπονδιών. Αυτή η
αλλαγή των συσχετισμών υπέρ του κέντρου συνδέεται βέβαια με την
αποδυνάμωση των πρωτοβάθμιων σωματείων από την άποψη της
συνδικαλιστικής πυκνότητας, αλλά και με την ενίσχυση των σχέσεων
με το κράτος, καθώς και με τη ροή πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα που απορροφούνται κατά βάση από τις οργανώσεις
με τις πιο ανεπτυγμένες γραφειοκρατικές δομές – δηλαδή τις πανελλαδικές συνομοσπονδίες.
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Υπολογίστηκε ότι στο συνέδριο του 1960 οι πέντε υπουργοί μίλησαν
συνολικά 8 ώρες, ενώ 60 (από τους 500) αντιπροσώπους μίλησαν
για 7 ώρες – δηλαδή κατά μέσο όρο 7 λεπτά ο καθένας. Γενικά ο
Μπερνίτσας έδινε έμφαση στις προσβάσεις που διέθετε (και άρα
διέθεταν συλλογικά) στην πολιτική εξουσία: ακόμα και σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕ, όπως αυτής του Ιουλίου
του 1961, φρόντισε να καλέσει υπουργούς οι οποίοι «διαφώτισαν»
τους αντιπροσώπους για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς τους. Σχέσεις αναπτύσσονταν όχι μόνο με πολιτικούς αλλά και με τα ανώτερα
στελέχη του κρατικού μηχανισμού: το 1954 στην «Επιτροπή Μελετών»
της ΓΣΕΒΕ, που μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με την τροποποίηση του
καταστατικού της, πρόεδρος ορίστηκε (με το αζημίωτο) ο διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου.
Οι στενές σχέσεις με την κρατική εξουσία στα μεταπολεμικά
χρόνια δεν βασίζονταν μόνο σε διαπροσωπικές επαφές ή σε σχέσεις διαμεσολαβούμενες από τα συντηρητικά κόμματα, αλλά και σε
πολύ υλικές βάσεις. Το 1946 προβλέφθηκε ένα ποσό από τις μηνιαίες
εισφορές των ασφαλισμένων στο ΤΕΒΕ να παραχωρείται στη ΓΣΕΒΕ,
η οποία διένεμε περαιτέρω τα μισά από αυτά τα χρήματα στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Ο «συνδικαλιστικός πόρος» καταργήθηκε
για λίγο τη δεκαετία του 1980, για να επαναθεσπιστεί το 1996 ως ποσοστό επί των συνδρομών στα επιμελητήρια∙ στα επόμενα χρόνια η
ροή πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα ήρθε να τον συμπληρώσει
και να παγιώσει μια συνθήκη οικονομικής αυτονόμησης της ΓΣΕΒΕΕ
από τις συνδρομές των μελών της. Ασφαλώς η οικονομική εξάρτηση
μπορεί να δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στην ανεξαρτησία
της συνδικαλιστικής δράσης, ενώ έχει συσχετιστεί από διάφορους
μελετητές με τη συγκρότηση ενός κορπορατιστικού οικοδομήματος
(οσοδήποτε «ιδιόρρυθμου», «εξαρθρωμένου» ή και «ψευδεπίγραφου») στη μεταπολεμική Ελλάδα με το οποίο επιδιωκόταν η συντεταγμένη εκπροσώπηση και συνεργασία των κοινωνικών τάξεων, με
την πριμοδότηση, βεβαίως, και των κατάλληλων εκπροσώπων τους.
Μια λιγότερο φορτισμένη έννοια, για όποιον δεν θα ήθελε να
εμπλακεί στη συζήτηση περί του κορπορατισμού και των παραλλαγών του, θα μπορούσε να είναι αυτή της «θεσμοποίησης». Η ΓΣΕΒΕΕ
αποκτούσε με την πάροδο του 21ού αιώνα έναν όλο και πιο έντονο θεσμικό ρόλο, λειτουργώντας ως συνομιλητής του κράτους και
των άλλων κοινωνικών εταίρων, γνωμοδοτώντας για νομοσχέδια,
συμμετέχοντας με εκπροσώπους της σε ποικίλες επιτροπές κ.λπ.,
αναλαμβάνοντας δηλαδή καθήκοντα που σε έναν αρχικό σχεδιασμό είχαν ανατεθεί στα επιμελητήρια. Παραδόξως, ίσως, αυτός ο
ρόλος ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο κατά την περίοδο ανόδου
μιας αντι-κρατικιστικής ιδεολογίας και πολιτικών τη δεκαετία του
1990, όταν προωθήθηκαν νέα σχήματα κοινωνικού διαλόγου. Κατεξοχήν εξέλιξη που ενίσχυσε τον θεσμικό ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ ήταν η
αλλαγή του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας το
1990, με την αποποίηση από το κράτος του κυρίαρχου ρόλου του
και τη δημιουργία ενός συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων
στο οποίο η ΓΣΕΒΕΕ καταλάμβανε μια σημαντική θέση, ως ένας από
τους εκπροσώπους των εργοδοτών και συνήθως αυτός που παρείχε τη φόρμουλα του συμβιβασμού των αντιμαχόμενων πλευρών. Η
αυταρχική στροφή της εποχής των μνημονίων, όμως, έπληξε και τις
μορφές κοινωνικού διαλόγου και «εταιρισμού» που είχαν αναπτυχθεί
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ΓΣΕΒΕ στην Αθήνα 23 Οκτωβρίου 1949, Αρχείο Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά
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Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έχουν το προνόμιο
να βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
τόσο αυτά του κράτους όσο και τα συνδικαλιστικά.
Η ισότιμη έκφραση της περιφέρειας είναι ένα
πρόβλημα προς επίλυση για κάθε οργάνωση
που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο· δύσκολα
δεν θα υπάρχουν παράπονα.

Η ΓΣΕΒΕΕ υπήρξε μια συνομοσπονδία που πέρασε από την
υποεκπροσώπηση στην υπερεκπροσώπηση της επαρχίας –αν και
δεν είναι διόλου δεδομένο ότι αυτή η υπερεκπροσώπηση εκτός από
ποσοτική ήταν και ουσιαστική–, για να επανέλθει στην ενίσχυση
του κέντρου που αντικειμενικά προκύπτει από τις τάσεις που
περιγράψαμε νωρίτερα.
Η ΓΣΕΒΕ ιδρύθηκε από συνδικαλιστές βασικά της Αθήνας και του
Πειραιά. Γρήγορα προστέθηκαν ισχυρές τοπικές ομοσπονδίες, όπως
αυτή του Βόλου – ήταν όμως χαρακτηριστική η τάση της βόρειας Ελλάδας, και ιδίως της Θεσσαλονίκης, να απέχει από τη Συνομοσπονδία στις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της. Στο συνέδριο του
1933 εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για τον συγκεντρωτικό τρόπο
λειτουργίας της Συνομοσπονδίας και πολλές τοπικές ομοσπονδίες
ζήτησαν να θεσπιστεί η καταστατική εκπροσώπηση της επαρχίας στο
Διοικητικό Συμβούλιο· η σχετική αλλαγή του καταστατικού, όμως,
δεν εγκρίθηκε από τη συνέλευση του 1935, ενώ η συσσώρευση χρεών των τοπικών οργανώσεων προς τη ΓΣΕΒΕ οδήγησε στην εκ των
πραγμάτων απομάκρυνσή τους από τη ζωή της Συνομοσπονδίας.
Μεταπολεμικά η κατάσταση αυτή άλλαξε. Χάρη και στη θέσπιση
του συνδικαλιστικού πόρου από το ΤΕΒΕ, η οργανωτική ανάπτυξη της ΓΣΕΒΕ κάλυψε το σύνολο της χώρας, ενώ εφαρμόστηκε ως
μέθοδος και η δημιουργία τοπικών «ενώσεων»: κάποιες περιοχές,
δηλαδή, στις οποίες δεν είχαν δημιουργηθεί ομοσπονδίες εκπροσωπούνταν στα συνέδρια της ΓΣΕΒΕ όχι από δευτεροβάθμια σωματεία
που είχαν ως μέλη σωματεία αλλά από σωματεία που είχαν ως μέλη
άτομα από όλα τα επαγγέλματα μιας κωμόπολης ή μιας επαρχίας.
Ασφαλώς επρόκειτο για ένα σύστημα που άφηνε πολλά περιθώρια
μεθοδεύσεων και χειραγώγησης, και δεν επιβίωσε στη μεταπολίτευ-

Μεταπολεμικά,
χάρη και στη θέσπιση
του συνδικαλιστικού
πόρου από το ΤΕΒΕ,
η οργανωτική
ανάπτυξη της ΓΣΕΒΕΕ
κάλυψε το σύνολο
της χώρας.
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Η ΓΣΕΒΕΕ, εκπρόσωπος
όλης της Ελλάδας
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ση. Το 1948, όταν η ΓΣΕΒΕ είχε σε μεγάλο βαθμό ανασυγκροτηθεί
μετά τον πόλεμο, στη δύναμή της είχε 63 ομοσπονδίες και 40 τοπικές
ενώσεις. Το 1966, σε μια συγκυρία αμφισβήτησης της ηγεσίας και
έντασης των συγκρούσεων για τον έλεγχο της Συνομοσπονδίας για
πρώτη φορά μετά το 1949, στη δύναμη της ΓΣΕΒΕ ανήκαν 72 τοπικές ομοσπονδίες, 112 ενώσεις και 3 επαγγελματοβιοτεχνικά κέντρα,
καθώς και 7 κλαδικές ομοσπονδίες.
Ο Μπερνίτσας, παρότι Αθηναίος, στα είκοσι χρόνια της προεδρίας του αναφερόταν συστηματικά στα συμφέροντα και τις ιδιαίτερες
ανάγκες της επαρχίας, βελτίωσε την επικοινωνία των περιφερειακών
οργανώσεων με το κέντρο και την εκπροσώπησή τους στα όργανα
της ΓΣΕΒΕ, και συνολικότερα επιδίωξε η ΓΣΕΒΕ να καταγράφεται ως
εκπρόσωπος ολόκληρης της Ελλάδας σε μια εποχή ραγδαίας εξόδου
από την ύπαιθρο και διόγκωσης της Αθήνας. Αφενός, λοιπόν, καθιέ
ρωσε τη διεξαγωγή συσκέψεων σε πόλεις της επαρχίας, καθώς και
μια ετήσια διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη στο περιθώριο της Διεθνούς
Έκθεσης από το 1957 και μετά, ενώ φρόντισε στο Γενικό Συμβούλιο
της ΓΣΕΒΕ «να υπάρχει ευρεία επαρχιακή εκπροσώπησις». Αφετέρου,
ήδη από τον πρώτο χρόνο προεδρίας του Μπερνίτσα, η ΓΣΕΒΕ με
τα υπομνήματά της ζητούσε να υπάρξει «ιδιαίτερη μέριμνα διά τας
επαρχίας» (π.χ. το 1950 «να τύχωσιν φορολογικής μειώσεως 50%
οι επαγγελματίαι και βιοτέχναι της βορείου Ελλάδος και αναλόγου
μειώσεως οι των λοιπών επαρχιών»). Στις αρχές της δεκαετίας του
1960, μάλιστα, εκτιμώντας ότι «η τόνωσις και ανάπτυξις της οικονομίας της επαρχίας αποτελεί το κύριον έργον της τάξεώς μας», πρό-

βαλε ένα σχέδιο ισορροπημένης γεωγραφικά ανάπτυξης της χώρας
στο οποίο σημαντικός θα ήταν ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κυριαρχούσαν στην επαρχία.
Στη μεταπολίτευση το πρόβλημα αντιστράφηκε. Οι ισορροπίες
μεταξύ κέντρου και περιφέρειας άλλαξαν, με την ένταση της αστυφιλίας των δεκαετιών του 1960 και 1970, και από κάποια φάση και
μετά το βάρος της επαρχίας ήταν μεγαλύτερο απ’ όσο της αναλογούσε. Το γεγονός ότι η ΓΣΕΒΕ βασιζόταν σε τοπικές και όχι κλαδικές ομοσπονδίες, των οποίων η συμμετοχή ήταν εντελώς πενιχρή,
έκανε το πρόβλημα πιο έντονο. Η καταστατική υπερεκπροσώπηση
της επαρχίας, σύμφωνα με τον Γιώργο Μαυρογορδάτο, έκανε το
πρόβλημα των οργανώσεων-σφραγίδων που κληρονομήθηκαν από
την εποχή της εθνικοφροσύνης πιο οξύ απ’ όσο ήταν στον εργατικό
συνδικαλισμό. Τελικά, με το νέο καταστατικό του 1988 βρέθηκε η κατάλληλη φόρμουλα για να ενταχθούν και κλαδικές ομοσπονδίες ως
μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ καταργήθηκε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά γεωγραφικό διαμέρισμα που είχε θεσπιστεί
τη δεκαετία του 1950.

165
Μ Έ Ρ ΟΣ I I    Ι Σ ΤΟ Ρ Ί Α Τ Η Σ Γ Σ Ε Β ΕΕ , Θ Ε Σ Μ Ο Ί Κ Α Ι Μ Έ Σ Α ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΟΎ

Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε από
συνδικαλιστές βασικά της
Αθήνας και του Πειραιά.
Σταδιακά όμως ο ρόλος
των Ομοσπονδιών της
Περιφέρειας αναβαθμίστηκε
σημαντικά. Από το 1988
και μετά η αλλαγή του
Καταστατικού της ΓΣΕΒΕΕ
επέτρεψε την μαζική εγγραφή
και κλαδικών, εκτός των
τοπικών, Ομοσπονδιών.
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Ακόμη και με τα δεδομένα του 1920, μια πανελλαδική
συνομοσπονδία με εκατοντάδες σωματεία στη δύναμή της δεν
μπορούσε να μην έχει μια στοιχειώδη γραφειοκρατική δομή.
Φαίνεται ότι για καιρό συστεγαζόταν με την Ομοσπονδία
Επαγγελματιών Αθήνας, όπως ήταν εύλογο δεδομένων
και των πενιχρών οικονομικών της δυνατοτήτων.

Η Συνομοσπονδία σε αυτή την πρώιμη περίοδο διέθετε «διευθυντή
των γραφείων της» (Δ. Ζώτος για μια περίοδο), νομικό σύμβουλο
(Θ. Λιβέριος) και «γενικό γραμματέα» (Π. Αντωνόπουλος). Ο τελευταίος φαίνεται ότι εξασκούσε και κάποια υποτυπώδη εμπορική
δραστηριότητα, αλλά βασικά βιοποριζόταν παρέχοντας υπηρεσίες
σε σωματεία∙ το 1921 βρισκόταν κάθε μέρα στα γραφεία της ΓΣΕΒΕ,
αλλά αποπέμφθηκε όταν κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να αποσπάσει προσωπικά οφέλη κατά τις διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη
του κτιρίου που νοίκιαζαν για τα γραφεία τους. Όσο για τον νομικό
σύμβουλο, η παρουσία του στον χώρο της ΓΣΕΒΕ διασφαλιζόταν με
τη στέγαση του δικηγορικού του γραφείου στο κτίριο των γραφείων
της με ένα καθεστώς υπεκμίσθωσης.
Η ΓΣΕΒΕΕ άλλαξε στην ιστορία της αρκετά γραφεία, τα οποία
πάντως μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν πάντα κοντά στην πλατεία
Κάνιγγος και την Ομόνοια: από την οδό Σοφοκλέους μετακινήθηκε
το 1922 στη Θεμιστοκλέους 4, το 1935 στην Πατησίων 9, το 1947 στην
Τζωρτζ 4, το 1955 στη Χαλκοκονδύλη 1, το 1976 στην Τζωρτζ 10 και
αργότερα στην Καποδιστρίου 24, μέχρι τη μετακόμιση το 2007 στο
σημερινό κτήριο στην Αριστοτέλους 46.
Τομή για τη στέγασή της αποτέλεσε η σημαντική βελτίωση των
οικονομικών της στα πρώτα χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
χάρη στην εισφορά που προβλέφθηκε να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ υπέρ της ΓΣΕΒΕΕ και των σωματείων της. Το πρώτο
βήμα ήταν η ενοικίαση δικών της ξεχωριστών γραφείων (δηλαδή
χωρίς συστέγαση με την ΟΕΒΑ) το 1947 και το 1955 ακολούθησε η
αγορά ακινήτου: στο εξής η ΓΣΕΒΕΕ θα στεγαζόταν σε ιδιόκτητα
γραφεία. Η αγορά ακινήτων στην Αθήνα αλλά και σε πόλεις της
επαρχίας για τη στέγαση τοπικών ομοσπονδιών υπήρξε μία από

Η ΓΣΕΒΕΕ άλλαξε
στην ιστορία της
αρκετές φορές
κεντρικά γραφεία
στην Αθήνα,
καταλήγοντας
το 2007 στο
ιδιόκτητο κτήριο
επί της οδού
Αριστοτέλους 46.

← 
Εγκαίνια των νέων γραφείων

της ΓΣΕΒΕΕ στην πλατεία
Κάνιγγος Φεβρουάριος
1955, Μέλλον Επαγγελματιών
Βιοτεχνών 23 Φεβρουαρίου 1955
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τις σημαντικότερες προσφορές των διοικήσεων Μπερνίτσα. Για τις
αγορές υπήρχε κι ένα κίνητρο θα λέγαμε ιδεολογικό: η συμβολική
βαρύτητα της ιδιοκτησίας ακινήτου ήταν μεγάλη, ιδίως στο πλαίσιο
των αξιών της εποχής. Χαρακτηριστικός ο τίτλος του Μέλλοντος
κατά τα εγκαίνια των ιδιόκτητων γραφείων το 1955: «Το όνειρον του
“νοικοκύρη” επαγγελματοβιοτέχνου επραγματοποιήθη».
Όσο για το απασχολούμενο προσωπικό, η μεταπολεμική βελτίωση των οικονομικών επέτρεψε την πρόσληψη κάποιων υπαλλήλων.
Το 1947 υπήρχαν μόνο ένας κλητήρας και ο νομικός σύμβουλος και
συγχρόνως διευθυντής των γραφείων: ο τελευταίος ήταν συγγενής
του προέδρου Σταματόπουλου και απομακρύνθηκε μετά την εκλογή
ως προέδρου του Μπερνίτσα το 1949. Ο νέος νομικός σύμβουλος
Αντώνιος Γ. Κομιώτης παρέμεινε σε αυτή τη θέση από το 1950 μέχρι
και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ πλαισιώθηκε από λογιστή,
«οικονομικό σύμβουλο», δακτυλογράφο και βέβαια από διευθυντή
των γραφείων: στη θέση αυτή ορίστηκε το 1953 και παρέμεινε επί
των θητειών του Μπερνίτσα ο Νικ. Νικολόπουλος, «παλαιός αγωνιστής και γνώστης των θεμάτων» (καθώς και συγγενής του πρώτου
εκδότη του Μέλλοντος). Ο νέος πρόεδρος Βλαχάκης το 1968 δήλωνε
ότι στη ΓΣΕΒΕ βρήκε «ουχί εύρυθμον υπηρεσιακήν λειτουργίαν». Η
διαπίστωση αυτή ερχόταν να προστεθεί στους υπαινιγμούς του κατά
του Μπερνίτσα για οικονομική κακοδιαχείριση, ο Βλαχάκης πάντως
θεωρούσε αναγκαία τη «δημιουργία ταχυρρύθμως της απαιτουμένης υπαλληλικής και επιστημονικής υποδομής ούτως ώστε η ΓΣΕΒΕ
να δύναται να επιτελή την αποστολήν της». Οι δεκαετίες του 1970
και του 1980 δεν χαρακτηρίστηκαν από θεαματικές αλλαγές στη
σύνθεση του προσωπικού της ΓΣΕΒΕ, παρότι οι ανάγκες αυξάνονταν
διαρκώς. Το 1981 οι δικηγόροι που απασχολούνταν ως νομικοί σύμβουλοι ήταν πλέον δύο, καθώς εκτός από γνωμοδοτήσεις καλούνταν
να διαχειριστούν το σύνολο των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
εργασίας – οι οποίες ανέρχονταν σε εκατοντάδες. Την ίδια χρονιά,
στον τριετή απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφερόταν
και η δημιουργία θέσης υπεύθυνου για τις δημόσιες σχέσεις – τρέχουσα τάση της εποχής που απαντάται και σε κάποιες ομοσπονδίες.
Ουσιαστικά ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 που η γραφειοκρατική δομή της ΓΣΕΒΕΕ άρχισε να διευρύνεται, με χρήματα
που εισέρρευσαν από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
της ΕΟΚ: η πρόσληψη υπαλλήλων συνδυάστηκε με τη δημιουργία
του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις το
1990. Στα επόμενα χρόνια η ΓΣΕΒΕΕ επωφελήθηκε από τις δυνατότητες που της έδιναν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα κονδύλια που
διατίθεντο για τους κοινωνικούς εταίρους (όπως αυτά του ΛΑΕΚ:
Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) για να χρηματοδοτήσει την απασχόληση προσωπικού τόσο για
συγκεκριμένα έργα όσο και σε μόνιμη βάση. Τομές, οπωσδήποτε,
υπήρξαν η ίδρυση του ΚΕΚ το 1995 και του ΙΜΕ το 2006, που διεύρυναν το διοικητικό προσωπικό και εγκαινίασαν την απασχόληση
επιστημονικών στελεχών.

Από τα τέλη της
δεκαετίας του 1980
και μετά η ΓΣΕΒΕΕ
προχώρησε σταδιακά
στη δημιουργία
υποστηρικτικών
φορέων και
στην πρόσληψη
κατάλληλου
επιστημονικού
προσωπικού.

→ 
Το κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα σήμερα επί

της οδού Αριστοτέλους, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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↑ 
Ρεπορτάζ για εκλογές του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέλλον
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 18 Ιανουαρίου 1947
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Το μοντέλο συνδικαλισμού που βασίζεται στις παρατάξεις
εμφανίστηκε στην Ελλάδα στα χρόνια της μεταπολίτευσης
και έχει υποστεί έντονη κριτική ως ιμάντας μεταβίβασης
«γραμμών» που εκπορεύονται από κέντρα εξωτερικά προς
την κοινότητα που εκπροσωπείται από το σωματείο.

Από τους 300 βιοτέχνες από τους οποίους πήρε συνέντευξη ο
Ανδρέας Λύτρας τη δεκαετία του 1980, τα δύο τρίτα πίστευαν ότι
δεν πρέπει να υπάρχουν παρατάξεις στα σωματεία. Από την άλλη,
η αντίθεση στην ύπαρξη παρατάξεων εμπνέεται μερικές φορές από
ένα ιδεώδες ομοφωνίας που μπορεί να γίνει αυταρχικό, μη αναγνωρίζοντας τη σκοπιμότητα του διαλόγου ή τη δυνατότητα διαφωνίας.
Όμως οι παρατάξεις στα σωματεία, όπως και τα κόμματα στην κεντρική πολιτική σκηνή, έλκουν την καταγωγή τους ακριβώς από την
ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων, συμφερόντων και προσανατολισμών για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η συλλογική δράση
των επαγγελματοβιοτεχνών.
Διαφορετικές προσεγγίσεις, φυσικά, υπήρχαν πάντα, ενώ και οι
πολιτικές σχέσεις με κόμματα ή ευρύτερες πολιτικές οικογένειες επίσης χαρακτήριζαν ανέκαθεν τους περισσότερους συνδικαλιστές που
δραστηριοποιούνταν στο επίπεδο της Συνομοσπονδίας. Τον μεσοπόλεμο οι περισσότεροι ήταν αντιβενιζελικοί, ενώ πολλοί διατηρούσαν
σχέσεις με κάποιο από τα αντιβενιζελικά κόμματα, λειτουργούσαν
ως κομματάρχες τους ή και κατέβαιναν υποψήφιοι μαζί τους στις
βουλευτικές εκλογές· παρομοίως λειτουργούσαν οι βενιζελικοί και
οι λίγοι κομμουνιστές, ενώ συμμαχίες ανάμεσά τους διαμορφώνονταν σε πολιτικές ή στενά συνδικαλιστικές βάσεις. Κατά την Κατοχή
οι εαμικοί συνδικαλιστές διαμόρφωσαν τις δικές τους συμμαχίες
και, παρά τη μεταπολεμική καταστολή, διατήρησαν σημαντικές
δυνάμεις σε διάφορα σωματεία. Στη ΓΣΕΒΕ της δεκαετίας του 1950

↑ 
Εκλογές του συλλόγου των εξ Αρκαδίας καταγομένων

στην Καλαμάτα 1940, © Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Οι πρώτες συνδικαλιστικές
παρατάξεις με τη μορφή
που τις γνωρίζουμε σήμερα
δημιουργήθηκαν στη
μεταπολίτευση: αρχικά
δημιουργήθηκε η ΔΗΚΕΒΕ
το 1976, στην συνέχεια
η ΠΑΣΚΕΒΕ το 1980 και
η ΔΑΚΜΜΕ το 1982

οι συμμαχίες δεν φαίνεται να διαμορφώνονταν πάντα σε αυστηρά
κομματική βάση, παρότι σε περιόδους βουλευτικών εκλογών μπορεί
να δει κανείς συνδικαλιστές και έντυπα να υποστηρίζουν δεξιά ή
κέντρο. Βρίσκονταν όμως (σχεδόν) όλοι κάτω από την ομπρέλα της
εθνικοφροσύνης, ενώ ο Μπερνίτσας λειτουργούσε ξεκάθαρα μετά
το 1952 ως προσκείμενος στον Συναγερμό και μετά στην ΕΡΕ. Η αντίθεση ενάντια στο «σύστημα Μπερνίτσα» συσπείρωνε αριστερούς και
κεντρώους συνδικαλιστές και λειτούργησε σε διάφορες περιπτώσεις
με όρους παράταξης – όπως άλλωστε παράταξη υπήρξε και γύρω
από τον Μπερνίτσα.
Οι πρώτες συνδικαλιστικές παρατάξεις όπως τις ξέρουμε σήμερα δημιουργήθηκαν στη μεταπολίτευση: πρώτα δημιουργήθηκε η
Δημοκρατική Κίνηση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΔΗΚΕΒΕ)
το 1976 από συνδικαλιστές προσκείμενους στο ΚΚΕ και ακολούθησαν οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ το 1980 (Πανελλήνια Συνδικαλιστική
Κίνηση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων, ΠΑΣΚΕΒΕ) και της Νέας
Δημοκρατίας το 1982 (Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ΔΑΚΜΜΕ). Τομή για την «παραταξιοποίηση» του
συνδικαλισμού των ΕΒΕ αποτέλεσε ο νόμος του 1987 για τα σωματεία. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής ευνόησε τη συμμετοχή
στις εκλογές όχι ατόμων (όσο κι αν ήταν γνωστές οι πολιτικές αρχές
του καθενός) αλλά διακριτών ψηφοδελτίων με συνδυασμό ατόμων.
Ο κανόνας έκτοτε ήταν οι θέσεις στα προεδρεία κάθε σωματείου
να καταλαμβάνονται αναλογικά από τους εκπροσώπους των παρατάξεων και με βάση τη δύναμή τους (κάτι που αρχικά είχε αρνηθεί
να κάνει η ΔΑΚΜΜΕ στην πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου το 1988,
όταν αποφάσισε να μη συμμετέχει στο προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ).
Η δημιουργία των παρατάξεων αποτελούσε μέρος της ευρύτερης εξάπλωσης των οργανώσεων των κομμάτων που σημειώθηκε
κατά τη μεταπολίτευση, και ιδίως στη δεκαετία του 1980. Σύντομα
διαπιστώθηκε ότι είχε δημιουργηθεί πλέον μια «παθολογία της
κομματικοποίησης», ενώ και η δημιουργία των παρατάξεων συνδυάστηκε με την αύξηση της ισχύος των κεντρικών μηχανισμών, όπως
και της σημασίας των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας έναντι
των πρωτοβάθμιων σωματείων. Από την άλλη, οι παρατάξεις συγκροτούσαν μια σταθερή δομή με συγκεκριμένα ιδεολογικά-πολιτικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούσε σε υπαρκτές και ευρύτερες
τάσεις και οδηγούσε στην περαιτέρω ενοποίηση της συνδικαλιστικής
έκφρασης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Επιπλέον, μπορεί να
δει κανείς την παραταξιοποίηση του συνδικαλισμού των ΕΒΕ ως
άλλο ένα στοιχείο που κάνει το μοντέλο της συλλογικής τους έκφρασης να βρίσκεται πιο κοντά προς των εργατών παρά προς των μεγαλύτερων επιχειρηματιών: χαρακτηριστική η σύγκριση που κάνει η Βάλια Αρανίτου με την ΕΣΕΕ, στην οποία σε κάθε εκλογική αναμέτρηση
οι συνδυασμοί αλλάζουν όνομα, σε αντίθεση με τη σταθερότητα των
παρατάξεων στη ΓΣΕΒΕΕ.
Αυτή η σταθερότητα μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε πιο
εύκολα τα εκλογικά αποτελέσματα στη ΓΣΕΒΕΕ και την εξέλιξή τους
από το 1988 μέχρι σήμερα. Για τα προηγούμενα χρόνια δεν διαθέτουμε στην πραγματικότητα παρά μόνο σποραδικές εκτιμήσεις,
όπως για το συνέδριο του 1979, οπότε αναφέρεται ότι οι «δυνάμεις
της Αλλαγής» (δηλαδή το σύνολο αριστεράς και ΠΑΣΟΚ) συγκέντρωναν στις ψηφοφορίες περίπου 30%. Όπως φαίνεται στον πίνακα που

173

Μ Έ Ρ ΟΣ I I    Ι Σ ΤΟ Ρ Ί Α Τ Η Σ Γ Σ Ε Β ΕΕ , Θ Ε Σ Μ Ο Ί Κ Α Ι Μ Έ Σ Α ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΟΎ

↑ 
Εκλογές σε Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

το 2005, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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1988

1993

1997

2000

2002

2003

2005

2008

2011

2013

2016

12

28,5

25,1

35,9

34

36

34,8

40

46,8

48

50,7

ΔΑΚΜΜΕ

30,4

30,5

28,1

23,3

23,4

22

22

21,3

16,1

12,7

16,4

ΔΗΚΕΒΕ

57,6

41

32,9

21,8

24,4

22,4

20,7

22,4

18

17,9

15

ΑΣΚΕΒΕ

5,4

8,7

10,6

11,2

14,9

16,4

15,4

21,4

14,6

ΑΚΕ

2,4

2,9

2,1

ΠΑΣΚΕΒΕ/ ΠΑΣΚΜΜΕ

Νέοι Ορίζοντες

3,7

ΡΑΚΕΒΕ

3,3

Πηγή: Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ και Βάλια Αρανίτου, Το μικρό εμπόριο στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα 2006, σ. 219.

παραθέτουμε, η ΠΑΣΚΕΒΕ/ΠΑΣΚΜΜΕ ξεκίνησε από ένα πολύ χαμηλό
ποσοστό το 1988 για να ανακάμψει πολύ γρήγορα το 1993 – επιδόσεις που ασφαλώς σχετίζονται με τους κύκλους των βουλευτικών
εκλογών. Ως το 2005 θα κινηθεί σε ποσοστά γύρω στο 35%, για να
αυξάνει σταθερά τις δυνάμεις της μέχρι το 2016 που υπερέβη για
πρώτη φορά το 50%. Η επιρροή της ΔΑΚΜΜΕ εμφανίζει μια σταθερή
καθοδική πορεία από το 30% του 1988 στο 22-23% του 2000-2008
και στο σημερινό 16%. Η ΔΗΚΕΒΕ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί κοντά
στο επιβλητικό 57,5% του 1988· παρέμεινε πολύ ισχυρή το 1993, οπότε η διάσπαση μεταξύ ΚΚΕ και Συνασπισμού δεν εκφράστηκε συνδικαλιστικά, και ακόμα και το 1997 συνέχισε να αποτελεί την πρώτη σε
ψήφους παράταξη. Ως το 2008 οι ψήφοι της (με τις ευρύτερες συσπειρώσεις της Αγωνιστικής Συσπείρωσης και της Αντιμονοπωλιακής
Συσπείρωσης) κυμαίνονταν μεταξύ 21 και 24%, για να πέσει στο 18

και 15% τη δεκαετία του 2010. Τέλος, η Ανανεωτική Συνδικαλιστική
Κίνηση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων, προσκείμενη στον Συνασπισμό/Σύριζα, ξεκίνησε από μονοψήφια ποσοστά το 1997-2000 για
να φτάσει στο 15-16% στα 2005-2016, μεσολαβούσης της εκτίναξης
στο 21% το 2013.
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Εκλογές στη ΓΣΕΒΕΕ 1988-2016: αριθμός εδρών στο ΔΣ

ΔΑΚΜΜΕ

ΔΗΚΕΒΕ

ΑΣΚΕΒΕ

ΑΚΕ

1993

1997

2000

2002

2003

2005

2008

2011

2013

2016

6

14

13

19

18

19

18

21

24

25

27

15

16

14

12

12

11

11

11

9

6

8

30

21

17

11

13

12

11

11

8

9

8

3

4

5

6

8

8

8

11

7

1

1

1

2

1

Αδέσμευτη Ανανεωτική
Κίνηση Βιοτεχνών

4

2

Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική
Κίνηση ΜΜΕ
1

Δημοκρατική Συνδικαλιστική
Κίνηση ΕΒΕ
Ανεξάρτητος

3

1

1

Νέοι Ορίζοντες
Ριζοσπαστική Αγωνιστική
Κίνηση ΕΒΕ

Πηγή: Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ και Βάλια Αρανίτου, Το μικρό εμπόριο στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα 2006, σ. 219.
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ΠΑΣΚΕΒΕ/ ΠΑΣΚΜΜΕ

1988
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Η δημιουργία των παρατάξεων
στη ΓΣΕΒΕΕ αποτελούσε
μέρος της ευρύτερης
εξάπλωσης των οργανώσεων
των κομμάτων που σημειώθηκε
κατά τη μεταπολίτευση,
ιδίως στη δεκαετία του 1980.
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Ως συνέπεια, δημιουργήθηκε μια
«παθολογία της κομματικοποίησης»,
ενώ, από την άλλη μεριά,
οι παρατάξεις συγκροτούσαν
μια σταθερή δομή με συγκεκριμένα
ιδεολογικά-πολιτικά χαρακτηριστικά
που οδηγούσε στην περαιτέρω
ενοποίηση της συνδικαλιστικής
έκφρασης των μικρομεσαίων
επιχειρηματιών.
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Το ελληνικό κράτος εγγυάται την ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι από το Σύνταγμα του 1864
και μετά, ενώ και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
των σωματείων ρυθμίζεται λεπτομερώς με νόμους
από την εποχή του Ν. 281/1914 και έπειτα.

↑ 
2ο Πανεγγελματικό Συνέδριο

στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
1928, Αρχείο Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνιών
Εμπόρων Πειραιά

Ασφαλώς, όμως, παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία των
επαγγελματικών σωματείων υπήρξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ού
αιώνα, στον βαθμό στον οποίο αυτά θεωρούνταν ότι εκπροσωπούσαν αδιαμεσολάβητα τον λαό και αποκτούσαν σημαντικό ρόλο στην
κινητοποίηση των λαϊκών τάξεων και στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης. Οι παρεμβάσεις αυτές προέρχονταν τυπικά από τη δικαστική εξουσία – εγείροντας προφανώς ερωτήματα για τα όρια της
ανεξαρτησίας της. Εκτείνονταν από τις συγκρούσεις του Διχασμού
τη δεκαετία του 1910 (και την «απέλαση», εξορία ή απλώς έκπτωση
των προέδρων διάφορων σωματείων), μέχρι τις πρώτες κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και την επιδίωξη ελέγχου των μεγάλων συνομοσπονδιών
απέναντι τόσο στις συντηρητικές δυνάμεις που διατηρούσαν παραδοσιακά τον έλεγχό τους όσο και σε συμμαχίες που σχηματίστηκαν
στη συνέχεια από διασπάσεις του κυβερνώντος κόμματος και στα
αριστερά του (όπως στη ΓΣΕΕ το 1986). Ενώ ο έλεγχος των εθνικοφρόνων δυνάμεων στα σωματεία στη μεταπολεμική περίοδο εξασφαλιζόταν και με δικαστικά μέσα, όταν χρειαζόταν.
Συνολικά, πάντως, τα δημοκρατικά καθεστώτα υπήρξαν πολύ
λιγότερο παρεμβατικά στον συνδικαλισμό απ’ ό,τι τα δικτατορικά.
Έχοντας καταλύσει τη δημοκρατική νομιμότητα στο κράτος, οι δικτάτορες φυσικά δεν είχαν κανέναν ενδοιασμό να καταλύσουν τη νομιμότητα και στα σωματεία. Οι παρεμβάσεις τους ήταν πιο ωμές και
πιο συνολικές, γίνονταν πιο σταθερά και ο έλεγχος που ασκούνταν
στα σωματεία ήταν συνήθως ασφυκτικός. Και αν το πρώτο ημιδικτατορικό καθεστώς στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, η βραχύβια κυβέρνηση Μαυρομιχάλη-Στρατιωτικού Συνδέσμου μετά το κίνημα στο
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Το κράτος και ο συνδικαλισμός
των επαγγελματοβιοτεχνών
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↑ 
Ο υπουργός εργασίας Αριστείδης Δημητράτος με τον Ιωάννη

Μεταξά, 1938, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Χρόνος

↑ 
Η ΓΣΕΒΕ την περίοδο της

Δικτατορίας, Μέλλον Επαγγελματιών
Βιοτεχνών 1 Ιανουαρίου 1969

Γουδί το 1909, στηρίχτηκε στην κινητοποίηση των συντεχνιών και δεν
προσπάθησε να τις θίξει, η «Επανάστασις» του 1922 δεν δίστασε να
διαλύσει τα εργατικά σωματεία μετά την πανελλαδική απεργία του
καλοκαιριού του 1923. Αλλά και τα σωματεία των «νοικοκυραίων»
έπρεπε να πάρουν άδεια από τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής
τους για να κάνουν συνέλευση το 1922-1923, αναγκάζονταν να συνεδριάσουν παρουσία στρατιωτικού, ενώ κάποιες φορές ο τελευταίος
διέλυε τη συνέλευση όταν έκρινε ότι εκτρεπόταν. Εύγλωττη, επιπλέον, για τις συνθήκες ελεύθερης έκφρασης που επικρατούσαν κατά
τη δικτατορία του Πάγκαλου είναι η απουσία καταγεγραμμένων
πρακτικών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθηνών
το 1925-1926.
Η δικτατορία του Μεταξά έκανε μερικά βήματα παραπάνω από
τα προηγούμενα στρατιωτικά καθεστώτα όσον αφορά την επιδίωξη
ελέγχου του συνδικαλισμού. Δεν ήταν μόνο ότι κράτησε περισσότερα χρόνια, αλλά και ότι εξαρχής οι συντελεστές της την είχαν
συλλάβει ως μια μόνιμη κατάσταση. Επιπλέον, ένα κορπορατιστικό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας επηρέαζε την πολιτική της
δικτατορίας, όσο και αν αυτή δεν έφτασε στο σημείο να πειραματιστεί πιο ουσιαστικά με πολιτικές διαμόρφωσης των λαϊκών τάξεων
και όχι απλώς πειθάρχησης και καταστολής τους. Ήταν, επομένως,
κομβικής σημασίας ο έλεγχος των επαγγελματικών σωματείων των
εργατών, των αγροτών, των επαγγελματοβιοτεχνών, αλλά και των
μεγαλύτερων επιχειρηματιών.
Το καθεστώς αφενός φρόντισε να περιορίσει ασφυκτικά τις
δυνατότητες ανεξάρτητης δράσης των σωματείων και διατύπωσης
μη λογοκριμένου δημόσιου λόγου από συνδικαλιστές και δημοσιο
γράφους: είναι εύγλωττη η σύγκριση ανάμεσα στις εφημερίδες των
επαγγελματοβιοτεχνών πριν από και μετά τη δικτατορία, οπότε
κυριαρχούν οι επίσημες ανακοινώσεις, οι ενημερώσεις και η ανάλυση της νομοθεσίας. Από την άλλη, επιδίωξε να ελέγξει τις διοικήσεις
των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας, με τις διαμάχες μεταξύ
των συντηρητικών στελεχών τους να δίνουν στον Μεταξά άφθονες
δυνατότητες παρέμβασης.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής οι οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών δεν μπορούσαν παρά να ατροφήσουν περαιτέρω μπροστά στην (κρατική) βία των κατακτητών και των συνεργατών τους
και την έλλειψη ενός δημοκρατικού χώρου διαπραγμάτευσης και
διεκδίκησης. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν ιδίως η παρακρατική βία που ασκήθηκε ενάντια σε συνδικαλιστές του ΕΑΜ, ενώ η
απαγόρευση της δράσης του ΚΚΕ μετά το 1947 επηρέασε εξίσου τον
χώρο των μικροεπιχειρηματιών. Η αναγνώριση της ΓΣΕΒΕ ως μοναδικού νόμιμου εκπροσώπου των ΕΒΕ και συνομιλητή του κράτους, και
ιδίως η χρηματοδότηση αποκλειστικά της ΓΣΕΒΕ και των μελών της
από τον «κοινωνικό πόρο» εξασφάλισε την κυριαρχία της απέναντι
σε ανταγωνιστικά σχήματα, όπως η ΑΣΒΕ.
Ο επόμενος γύρος κρατικών παρεμβάσεων ήταν τη δεκαετία του
1960, όταν η άνοδος της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία έθετε το ζήτημα του εκδημοκρατισμού και όσον αφορά τα σωματεία. Αντίθετα,
πάντως, με ό,τι συνέβη στη ΓΣΕΕ, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία δεν έθιξαν τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις
των μικροεργοδοτών· μοναδική (αλλά όχι ασήμαντη) εξαίρεση στην
απουσία κυβερνητικής ανάμειξης στη διαμάχη στο συνδικαλιστικό
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↑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ κατά την περίοδο της Δικτατορίας

των Συνταγματαρχών, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

κίνημα των μικρομεσαίων ήταν ο διορισμός του Ιωάννη Μπούκη στο
ΤΕΒΕ ως προέδρου το 1964 και η εκδίωξή του το 1967.
Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών σημειώθηκε η κορύφωση της κρατικής παρέμβασης στις οργανώσεις των ΕΒΕ. Διοικήσεις
επιμελητηρίων, σωματείων, ομοσπονδιών και της ΓΣΕΒΕ διορίστηκαν
εκ νέου μέσα στον πρώτο χρόνο από το πραξικόπημα και οι αντίθετες φωνές φιμώθηκαν εντελώς. Η λειτουργία των συλλογικών
οργάνων ατόνησε και η εσωτερική ζωή των οργανώσεων περιορίστηκε σε δύο συνελεύσεις της ΓΣΕΒΕ κατά τη διάρκεια της επταετίας
με ελάχιστη συζήτηση ανάμεσα σε επιλεγμένα στελέχη. Χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τον ρόλο των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών επί Χούντας ο νέος πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας το 1974, εκλεγμένος και όχι
διορισμένος: διακήρυξε ότι το επιμελητήριο «θα είναι εις το εξής
εκπρόσωπος της Τάξεως προς την Κυβέρνησιν και όχι εκπρόσωπος
της Κυβερνήσεως προς την τάξιν».

Μετά την πτώση της Χούντας η αποκατάσταση μιας νόμιμα
εκλεγμένης διοίκησης στη ΓΣΕΒΕ μάλλον άργησε, καθώς η παραίτηση του Βλαχάκη (μόλις αποκλείστηκε με νόμο ως διορισμένος από τη
Χούντα πρόεδρος) ακολουθήθηκε από δικαστικές διαμάχες για έναν
περίπου χρόνο. Το αίτημα του εκδημοκρατισμού, ωστόσο, πήγαινε
αρκετά πέρα από την επάνοδο στο προδικτατορικό καθεστώς. Προσχηματικοί αποκλεισμοί σωματείων, υπερεκπροσώπηση άλλων και
τα λεγόμενα σωματεία-σφραγίδες σχημάτιζαν ένα αντιδημοκρατικό
πλέγμα πρακτικών που διασφάλιζε την κυριαρχία της συντηρητικής
παράταξης στη ΓΣΕΒΕ από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η τελευταία, λοιπόν, σημαντική παρέμβαση του κράτους υπήρξε η αλλαγή
του θεσμικού πλαισίου του συνδικαλισμού από τις πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, η οποία οδήγησε, σε συνδυασμό με την καθιέρωση
της απλής αναλογικής, στη ριζική ανατροπή των συσχετισμών στη
ΓΣΕΒΕ.
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Όπως θα έγινε εμφανές από την παρουσίαση των προέδρων
της ΓΣΕΒΕΕ και των διάφορων χώρων στους οποίους είχαν
δραστηριοποιηθεί, οι άνθρωποι που κατά καιρούς στελέχωναν
τη Συνομοσπονδία είχαν συμμετάσχει ενεργά σε ποικίλα άλλα
επαγγελματικά σωματεία, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου:
η εκλογή στη ΓΣΕΒΕΕ αποτελούσε γι’ αυτούς μια κορύφωση
της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας.
Η ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμια οργάνωση συγκέντρωνε στελέχη δοκιμασμένα σε ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της λειτούργησε πράγματι ως το κέντρο
της ευρύτερης συνδικαλιστικής κίνησης. Άλλωστε, όπως συνέβη και
με τα εργατικά κέντρα και τη ΓΣΕΕ, η παρουσία της ΓΣΕΒΕΕ λειτούργησε προωθητικά για την ίδρυση πρωτοβάθμιων σωματείων,
ιδίως στα πρώτα χρόνια της, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία
τους αργότερα. Για πολλές περιπτώσεις, δηλαδή, το συνδικαλιστικό
μοντέλο δεν ήταν αυτό του πανελλαδικού συντονισμού σωματείων
και ομοσπονδιών που απέληξε στην ίδρυση μιας εθνικής οργάνωσης,
αλλά πρώτα δημιουργήθηκε ένας ταξικός πόλος που παρενέβαινε
στην κεντρική πολιτική σκηνή για τα «μεγάλα» προβλήματα των
επαγγελματοβιοτεχνών και μετά δημιουργήθηκαν κλαδικά τοπικά
σωματεία υπό την επιρροή του.
Στην ευρύτερη συνδικαλιστική κίνηση στον χώρο των μικρομεσαίων θα συγκαταλέγαμε οπωσδήποτε τις επαγγελματικές εφημερίδες,
κλαδικές ή αυτές που αφορούν γενικότερα τους επαγγελματοβιοτέχνες, κάποτε με συντάκτες δημοσιογράφους που διέθεταν (ή αποκτούσαν) οργανικούς δεσμούς με την τάξη.

←Υ
 πόμνημα της Ένωσης Εφημεριδοπωλών Αθηνών-Πειραίως, 1936,

© ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Αρχείο Δημητράτου

Η παρουσία της ΓΣΕΒΕΕ,
ως συνδικαλιστικό
κέντρο, λειτούργησε
προωθητικά για την
ίδρυση πρωτοβάθμιων
σωματείων, ιδίως στα
πρώτα χρόνια της.
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Η ΓΣΕΒΕΕ ως κέντρο μιας ευρύτερης
συνδικαλιστικής κίνησης
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↑ 
Το Α' συνέδριο των Κρεοπωλών. Αρχείο Σωματείου Κρεοπωλών

Τα επιμελητήρια, τέλος, σε μεγάλο βαθμό αποτελούσαν συγκοινωνούντα δοχεία με τα επαγγελματικά σωματεία. Ένα πλήθος
κορυφαίων στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ είχαν υπάρξει πρόεδροι επιμελητηρίων –συχνά μάλιστα παράλληλα με την κατάληψη αξιωμάτων στη
Συνομοσπονδία– και τα Διοικητικά Συμβούλια των επιμελητηρίων
κατά κανόνα αποτελούνταν από συνδικαλιστές των πρωτοβάθμιων
και δευτεροβάθμιων σωματείων κάθε κλάδου.
Για την περίοδο από τη μεταπολίτευση και μετά έχει διατυπωθεί
η εκτίμηση ότι στα επιμελητήρια συσπειρώνονταν οι μεγαλύτερης
οικονομικής επιφάνειας επαγγελματοβιοτέχνες, σε σύγκριση με τους
ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που προτιμούσαν τον στίβο των
οργανώσεων ιδιωτικού δικαίου. Έτσι κι αλλιώς, με την εξαίρεση της
Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, τα Επαγγελματικά και
Βιοτεχνικά Επιμελητήρια ενοποιήθηκαν το 1988 με τα Εμπορικά και
Βιομηχανικά, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την εκπροσώπηση των

συμφερόντων των μικρών επιχειρηματιών. Παλιότερα, όμως, τόσο
κατά τον μεσοπόλεμο όσο και στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, μια τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ σωματείων/ομοσπονδιών/
ΓΣΕΒΕ και επιμελητηρίων δεν υπήρχε. Είναι χαρακτηριστική τόσο η
διοργάνωση των «πανεπαγγελματικών συνεδρίων» του μεσοπολέμου
από εκπροσώπους επιμελητηρίων και επαγγελματικών σωματείων
όσο και η άνεση μεταπολεμικά με την οποία τα επιμελητήρια καθιε
ρώθηκε να εκπροσωπούνται στα συνέδρια της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και
να τα χρηματοδοτούν. Από κει και πέρα, σίγουρα κατά καιρούς στις
εσωτερικές διαμάχες στη ΓΣΕΒΕΕ κάποια επιμελητήρια (όπως και
ομοσπονδίες) έπαιξαν ρόλο συσπειρωτικό για την αντιπολιτευόμενη
παράταξη. Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έδειξαν κάποια μεγαλύτερη προτίμηση για τα επιμελητήρια, τα
οποία ταίριαζαν καλύτερα με ένα όραμα «πειθαρχημένης παρουσίας» και ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών: αυτό ίσχυσε ιδιαίτερα
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Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθηνών και υποψήφιος
Γερουσιαστής, Μέλλον Επαγγελματιών
7 Απριλίου 1929
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για τη δικτατορία του Μεταξά, αλλά δεν θεωρούμε τυχαίο και το ότι
η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕ από τη δικτατορία των συνταγματαρχών έγινε με προέδρους των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων (και αφού πρώτα διορίστηκαν
σε αυτά δοτές διοικήσεις).
Η πρωτοκαθεδρία της ΓΣΕΒΕΕ ως πόλου συσπείρωσης των επαγγελματοβιοτεχνών δεν έμεινε χωρίς αμφισβήτηση στα 100 χρόνια
της ιστορίας της. Κατά καιρούς εμφανίστηκαν αντίπαλοι πόλοι με τη
φιλοδοξία να την αντικαταστήσουν ή να αποτελέσουν την έκφραση
σε τριτοβάθμιο επίπεδο κάποιας ιδιαίτερης ομάδας στο εσωτερικό
της ευρύτερης ομάδας των επαγγελματοβιοτεχνών. Κατά κανόνα,
αιτία της ίδρυσής τους ήταν η δυσαρέσκεια από την πολιτική που
ακολουθούσε η Συνομοσπονδία, αλλά η βάση της σύστασής τους
διέφερε σε κάθε περίπτωση.
Υπήρξαν πόλοι που συστήθηκαν σε περιφερειακή βάση,
Τα επιμελητήρια
με μια έντονη κριτική διάθεση
αποτελούσαν
απέναντι στον αθηνοκεντρισμό
και στο όνομα των τοπικών
συγκοινωνούντα
ιδιαιτεροτήτων. Η Κεντρική
δοχεία με τα
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βορείου Ελλάδος ήταν κατεεπαγγελματικά
ξοχήν μια τέτοια περίπτωση:
σωματεία. Πλήθος
ιδρύθηκε το 1928 και λειτούρκορυφαίων στελεχών γησε για λίγα χρόνια, σε μια
φάση διαλυτικής κρίσης της
της ΓΣΕΒΕΕ είχαν
ΓΣΕΒΕ, στο έδαφος υπαρκτών
διαφωνιών για μια σειρά από
υπάρξει πρόεδροι
ζητήματα αλλά και της γενικόεπιμελητηρίων.
τερης δυσαρέσκειας στη Μακεδονία για την υποβάθμισή της
σε σχέση με την Παλιά Ελλάδα.
Η Πανθεσσαλική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών, από την
άλλη, που ιδρύθηκε το 1946, φαίνεται ότι αποσκοπούσε περισσότερο στη δημιουργία ενός πόλου των εαμικών δυνάμεων σε μια εποχή
σκληρής καταστολής τους.
Άλλες πρωτοβουλίες οφείλονταν σε έναν συνδυασμό φατρια
στικών διαμαχών και (όχι πολύ σοβαρών) πολιτικών διαφωνιών.
Σίγουρα απαιτείται μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για τις διαμάχες στον συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών μετά το 1927 και
εύλογη φαίνεται η υπόθεση ότι κάποιον ρόλο θα έπαιξαν τυχόν διαφορετικές κατευθύνσεις (σχετικά με τις δυναμικές ή μη διεκδικήσεις)
που αποκρυσταλλώθηκαν μετά την απεργία του 1927. Παρ’ όλα αυτά,
δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν ουσιώδεις πολιτικές διαφορές
πίσω, για παράδειγμα, από την ίδρυση της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Ελλάδος το 1936 (ή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Επαγγελματιών και Βιοτεχνών το 1938): κάποιοι
από τους αντίπαλους συνδικαλιστές ανήκαν στο ίδιο αντιβενιζελικό
κόμμα, ενώ όταν εξέθεταν τις διαφορές τους τα ζητήματα ουσίας
ήταν μάλλον περιορισμένα.
Η διαφοροποίηση από τη ΓΣΕΒΕΕ σε πολιτική-ιδεολογική-συνδικαλιστική βάση ήταν πιο έντονη σε άλλες περιπτώσεις, όπως στις
αριστερές Συνεργαζόμενες Επαγγελματοβιοτεχνικές Οργανώσεις
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Η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών

Καβάλας. Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών
6 Μαρτίου 1948

της μεταπολίτευσης. Σε άλλες περιστάσεις ιδρύθηκαν ιδιαίτερες
«Επιτροπές Αγώνα» όταν κρινόταν ότι η ΓΣΕΒΕΕ μικρό ζήλο είχε να
αντιμετωπίσει αγωνιστικά τις τρέχουσες απειλές, ενώ το 2010 από
δυνάμεις προσκείμενες στο ΚΚΕ ιδρύθηκε η ΠΑΣΕΒΕ (Πανελλαδική
Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων)
ως οργανωτική δομή παράλληλη προς τη ΓΣΕΒΕΕ αλλά χωρίς να
σηματοδοτεί την έξοδο από αυτήν, στα πρότυπα του ΠΑΜΕ στον
εργατικό συνδικαλισμό.
Αριστερό και κεντροαριστερό χαρακτήρα είχε και η Συντονιστική
Επιτροπή για την Εξυγίανση της ΓΣΕΒΕ που ιδρύθηκε το 1962, στα
πρότυπα των συνεργαζόμενων εργατικών σωματείων που είχαν
δημιουργηθεί τότε ως εναλλακτικός πόλος προς τη ΓΣΕΕ. Η Συντονιστική Επιτροπή συμπεριλάμβανε τόσο μέλη της ΓΣΕΒΕ όσο και ομοσπονδίες κ.λπ. που δεν ανήκαν στη δύναμή της· εδώ, βέβαια, ζητούμενη ήταν η ανασυγκρότηση της ΓΣΕΒΕ και όχι η κατάργησή της.
Αριστερό χαρακτήρα είχε και η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος (ΑΣΒΕ), αν και λιγότερο έκδηλο και όχι σταθερό. Στην
περίπτωσή της, όμως, πέρα από τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα
στις διεκδικήσεις, η βάση της ίδρυσής της ήταν κατά κύριο λόγο η
έκφραση ιδιαίτερων συμφερόντων, των βιοτεχνικών. Η μακροβιότερη «διάσπαση» της ΓΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1946-1947 και αυτοδιαλύθηκε
σαράντα χρόνια μετά, όταν άλλαξε το καταστατικό της και το νομικό
πλαίσιο και θεωρήθηκε ότι εξασφαλίζεται έτσι μια δημοκρατική
λειτουργία της. Ωστόσο, το θέμα δεν ήταν μόνο ο εκδημοκρατισμός
της ΓΣΕΒΕ. Ήδη στον μεσοπόλεμο είχαν σημειωθεί διαφοροποιήσεις από τη Συνομοσπονδία και αποστασιοποίηση από την πλευρά

μιας σειράς βιοτεχνικών σωματείων· η τάση αυτή ενισχύθηκε από
τη δικτατορία του Μεταξά και κατέληξε στην ίδρυση της βραχύβιας
Εθνικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Ελλάδος το 1939. Η ΑΣΒΕ, παρότι ήταν αποκλεισμένη τόσο από την κρατική χρηματοδότηση όσο και
από την εκπροσώπηση των μελών της από επιτροπές (για παράδειγμα, αυτή του Υπουργείου Παιδείας για την τεχνική εκπαίδευση),
συσπείρωνε μεταπολεμικά ορισμένα από τα μεγαλύτερα βιοτεχνικά
σωματεία της χώρας.
Τέλος, στις εναλλακτικές προς τη ΓΣΕΒΕΕ συσπειρώσεις μπορεί
να καταχωρηθεί και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
(ΕΣΕΕ), στον βαθμό στον οποίο οι μικρομεσαίοι έμποροι δεν διαχωρίζονται εύκολα από τους επαγγελματίες και που τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι και μεμονωμένοι έμποροι επέλεγαν τις Ομοσπονδίες
Επαγγελματιών και τη ΓΣΕΒΕ ως σημείο αναφοράς. Επαγγελματοβιο
τέχνες και έμποροι συνεργάζονταν για μια σειρά από θέματα (και
κατεξοχήν για το ενοικιοστάσιο), και ο όρος «ΕΒΕ» (Επαγγελματίες
Βιοτέχνες Έμποροι), που χρησιμοποιούνταν από ορισμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις αλλά και στον τίτλο της ΓΣΕΒΕΕ από το 1988
και μετά, αυτήν ακριβώς την ενότητα επιδίωκε να προωθήσει. Στον
χώρο των εμπορικών συλλόγων είχαν υπάρξει διαδικασίες συγκρότησης μιας εθνικής οργάνωσης από τη δεκαετία του 1960, με το
Συντονιστικό Συμβούλιο Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, χωρίς όμως
μεγάλη επιτυχία: ήταν από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 που η
συγκρότηση προχώρησε πιο σοβαρά και το 1994 απέληξε στην ενοποίηση διάφορων αντιμαχόμενων ομοσπονδιών εμπορικών συλλόγων και στην ίδρυση της ΕΣΕΕ.
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Η πρωτοκαθεδρία
της ΓΣΕΒΕΕ ως πόλου
συσπείρωσης των
επαγγελματοβιοτεχνών
και εμπόρων
αντιμετώπισε διάφορες
κινήσεις αμφισβήτησης
στα 100 χρόνια
της ιστορίας της
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Σιδηρουργείο, 1950. © Μουσείο Μπενάκη /
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Στα πρώτα χρόνια της ΓΣΕΒΕ, καθώς και στα τέλη του 19ου
αιώνα όταν δημιουργήθηκε ο Σύνδεσμος Συντεχνιών, θεωρούνταν
αυτονόητο ότι επαγγελματίες και βιοτέχνες αποτελούσαν
κομμάτι της ίδιας κοινωνικής ομάδας: του κόσμου των τεχνών
και επαγγελμάτων, της τάξης των ανεξάρτητων μικρών
επιχειρηματιών και των μικροεργοδοτών.

← 
Άρθρο για τον διαχωρισμό των

επαγγελματιών και βιοτεχνών στη
Βιοτεχνική Ηχώ 6 Μαρτίου 1938

Οι όποιες διαφορές και ιδιαιτερότητες δεν θεωρούνταν ότι υπονομεύουν την ενότητα της ομάδας, όπως δεν την υπονόμευαν οι
διαφορές ανάμεσα σε κάθε κλάδο και στις ιδιαίτερες συνθήκες και
αιτήματά του. Στη συνέχεια, όμως, αυτό αμφισβητήθηκε από πολλούς βιοτέχνες∙ από τις κατά καιρούς διασπάσεις της ΓΣΕΒΕ, αυτή
που έγινε στη βάση της εξυπηρέτησης των ιδιαίτερων συμφερόντων
των βιοτεχνών ήταν αυτή που κράτησε περισσότερο και είχε πιο
πολύ βάθος.
Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στις δύο ομάδες των μικρομεσαίων
επιχειρηματιών υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές. Οι βιοτέχνες απαιτείται να κατέχουν την τέχνη τους, έχοντας μαθητεύσει
σε αυτήν ή/και έχοντας λάβει την απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση.
Στην περίπτωση του εμπορίου, παρότι υπάρχουν πράγματα για να
μάθει κανείς μέσω της μαθητείας ή της επαγγελματικής/εμπορικής

εκπαίδευσης, είναι ξεκάθαρο ότι δεν απαιτούνται αντίστοιχες εξειδικευμένες γνώσεις: είναι σαφώς πιο ανοιχτό σε όποιον διαθέτει ένα
μικρό κεφάλαιο για να ξεκινήσει. Επιπλέον, η διάκριση ανάμεσα σε
βιοτεχνία και σε εμπόριο/υπηρεσίες αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό
με τη διάκριση ανάμεσα σε χειρωνακτική και μη εργασία, η οποία
αποτελεί σημαντική διαχωριστική γραμμή για τις περισσότερες
ανθρώπινες κοινωνίες. Αλλά και ως μορφή επιχείρησης, η βιοτεχνία
απαιτεί κάποιου είδους ακινητοποίηση κεφαλαίων σε εγκαταστάσεις
και μηχανήματα, ενώ το εμπόριο απαιτεί βασικά κεφάλαιο κίνησης
και μεγαλύτερη εγρήγορση για τυχόν ευκαιρίες στις δοσοληψίες: η
διαφορά αυτή παράγει διαφορές στις νοοτροπίες που δεν πρέπει να
υποτιμούνται.
Οι διαφορές αυτές δεν ήταν πάντα τόσο τονισμένες: στην προκαπιταλιστική εποχή η παραγωγή των αγαθών από τους τεχνίτες και η
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Βιοτέχνες και επαγγελματίες:
Μαζί ή χώρια;
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εμπορία τους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν διαχωρισμένες αλλά διενεργούνταν από τα ίδια πρόσωπα στο ίδιο κατάστημα.
Η είσοδος στη σύγχρονη οικονομία συνοδεύτηκε από την ένταση
του διαχωρισμού ανάμεσα στην παραγωγή και το εμπόριο, καθώς η
παραγωγή γινόταν όλο και περισσότερο βιομηχανική και η διανομή
της δεν μπορούσε να γίνει από τον χώρο του εργοστασίου∙ δημιουργούνταν, έτσι, μια αγορά με πιο σταθερά χαρακτηριστικά στην οποία
διακινούνταν αγαθά «έτοιμα» και όχι έπειτα από παραγγελία – κι αυτό
επηρέασε και τη βιοτεχνική παραγωγή. Η σύγχρονη οικονομία δίχαζε
τους επαγγελματοβιοτέχνες και ως προς τη στάση τους απέναντί της,
καθώς τα υλικά τους συμφέροντα τους τοποθετούσαν συχνά σε αντίθετα στρατόπεδα: η ανάπτυξη της βιομηχανίας περιθωριοποιούσε
και απειλούσε να κλείσει τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ενώ, αντίθετα,
μέχρι τη δημιουργία στη σύγχρονη εποχή πολύ μεγάλων μονάδων στο
λιανικό εμπόριο οι μικρομεσαίοι έμποροι μάλλον οφέλη είχαν να περιμένουν από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ίσως δεν είναι τυχαίο που
η επαναπροσέγγιση επαγγελματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων
στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980 (έπειτα από δεκαετίες λειτουργίας
της ΑΣΒΕ ως ενός αυτόνομου βιοτεχνικού πόλου) συνέπεσε με τον
μετασχηματισμό των δομών του λιανικού εμπορίου και την κυριαρχία
μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην αγορά.
Τα πρώτα κρούσματα διαχωρισμού των βιοτεχνών σημειώθηκαν
στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και τις αρχές της δεκαετίας του
1930: στη Θεσσαλονίκη το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο απέκτησε ιδιαίτερο βιοτεχνικό τμήμα από το 1928, αλλά οι ιθύνοντες του επιμελητηρίου της Αθήνας αρνήθηκαν να ενδώσουν στις
«διαλυτικές τάσεις»∙ λίγο μετά ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωματείων Αθηνών, καθώς και «αμιγείς» βιοτεχνικές ομοσπονδίες σε
Πειραιά και Θεσσαλονίκη∙ παράλληλα το 1931 εκδόθηκε η εφημερίδα Βιοτεχνικόν Βήμα, η οποία πάντως συνέχιζε να αναφέρεται στην
«τάξη» ως αποτελούμενη τόσο από βιοτέχνες όσο και από επαγγελματίες.
Είναι πιθανό ότι στη συνέχεια οι αντιδικίες εντάθηκαν όχι μόνο
λόγω των διαλυτικών τάσεων στη ΓΣΕΒΕ αλλά και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης: ίσως συνέβη ό,τι και στους μεγαλύτερους επιχειρηματίες, όπου οι τριβές μεταξύ εμπόρων και βιομηχάνων αυξήθηκαν
μετά το 1931, καθώς τα συμφέροντά τους απέκλιναν λόγω της δια
χείρισης της κρίσης και της στροφής προς την οικονομική αυτάρκεια. Στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας κουβεντιάστηκε συχνά το
αίτημα διάσπασης του ενιαίου ΕΒΕΑ σε Εμπορικό και σε Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Ήταν όμως στον χώρο των μικρότερων επιχειρηματιών που συνέβη ο διαχωρισμός κάποιων επιμελητηρίων σε επαγγελματικά και σε βιοτεχνικά το 1940, με πρωτοβουλία των βιοτεχνών.
Για την εξέλιξη αυτή κατηγορήθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός
Αριστείδης Δημητράτος, ο οποίος είχε «μοναδικόν και δόλιον σκοπόν να επεκτείνη και εις την τάξιν ταύτην την δημοκοπίαν του». Ο
Δημητράτος, πάντως, βασίστηκε στις εισηγήσεις βιοτεχνών όπως ο
Μητρέντζος της Θεσσαλονίκης, που τον καλούσαν να συμβάλει στο
να αποτελέσουν οι βιοτέχνες «ανεξάρτητον τάξιν» με «ιδιαιτέρους
ταξικούς σκοπούς», στο πλαίσιο του κορπορατιστικού οικοδομήματος που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει η δικτατορία του Μεταξά.
Στον απολογισμό του έργου της υπηρεσίας επαγγελματιών και βιοτεχνών αναφερόταν ότι με τον διαχωρισμό των επιμελητηρίων διορ-
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↑ 
Η διοίκηση της ΑΣΒΕ. Ο Βιοτέχνης 19 Σεπτεμβρίου 1953

Τα πρώτα κρούσματα
διαχωρισμού βιοτεχνών
και επαγγελματιών
σημειώθηκαν στα
τέλη της δεκαετίας
του 1920, ενώ η τάση
επαναπροσέγγισής
τους συντελέστηκε
τη δεκαετία του 1980
σε αντιστοιχία πιθανόν
με τον μετασχηματισμό
των δομών του
λιανικού εμπορίου.
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θώθηκε η «σφαλερά ένωσις δύο κλάδων, που διαφέρουν ριζικά από
απόψεως ιδιότητος επαγγέλματος, οικονομικών και επαγγελματικών
επιδιώξεων, και που ήταν φυσικό να μαστίζωνται από διαφωνίας,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπληρώσουν τους σκοπούς διά
τους οποίους συνεστήθησαν». Ο διαχωρισμός των επιμελητηρίων
θεωρούνταν το αποκορύφωμα της «πλήρους οργανωτικής χειραφετήσεως των δύο μεγάλων τάξεων, της επαγγελματικής και βιοτεχνικής» που είχε ξεκινήσει από το 1937 με την ίδρυση βιοτεχνικών
ομοσπονδιών σε διάφορες περιφέρειες και με την ίδρυση το 1939
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Ελλάδος με πρόεδρο τον
μετέπειτα κατοχικό δήμαρχο Αθήνας Άγγελο Γεωργάτο.
Στο πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1946 υιοθετήθηκε το αίτημα να επανενωθούν τα βιοτεχνικά και τα επαγγελματικά
επιμελητήρια της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης που
είχαν χωριστεί. Όμως όχι μόνο δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα από
το κράτος, αλλά και οι βιοτεχνικές ομοσπονδίες αποφάσισαν να μη
συμμετάσχουν στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ αλλά να ιδρύσουν, στη θέση
της βραχύβιας ΕΣΒΕ, μια νέα συνομοσπονδία βιοτεχνών, την ΑΣΒΕ
(Ανωτάτη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος). Σύμφωνα με ανασκόπηση των εξελίξεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΒΕ το 1966,
αυτή ιδρύθηκε το 1947 επειδή η ΓΣΕΒΕ «ουδόλως εξυπηρέτησε τας
μεταπολεμικάς βιοτεχνικάς ανάγκας». Στα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν, η ΑΣΒΕ κινούνταν πάντα δραστήρια για να βοηθήσει τους
βιοτέχνες να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, αλλά σε κάθε βήμα της
συναντούσε την αντενέργεια της ΓΣΕΒΕ, η οποία εμπόδιζε την προώθηση των βιοτεχνικών ζητημάτων.
Ασφαλώς τα πράγματα ήταν πιο σύνθετα. Μία βασική παράμετρος ήταν η ενίσχυση της επιρροής της αριστεράς στους βιοτέχνες
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, τη στιγμή που η ΓΣΕΒΕ πέρασε απόλυτα στα χέρια των «εθνικοφρόνων». Η επιρροή αυτή διατηρήθηκε, αν
και μάλλον χωρίς να μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η ΑΣΒΕ βρισκόταν πάντα υπό τον έλεγχο της αριστεράς∙ σίγουρα, όμως, η ΑΣΒΕ
διατηρούσε μια πιο αγωνιστική φυσιογνωμία. Μία δεύτερη παράμετρος ήταν τα ιδιαίτερα ζητήματα των βιοτεχνών, σε κάποια από τα
οποία (όπως το δασμολόγιο) τα συμφέροντά τους δεν συνέπιπταν
με των επαγγελματιών, ενώ σε άλλα οι επαγγελματίες που ηγούνταν
των μεικτών επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων κατηγορούνταν
ότι αδιαφορούσαν για την προώθησή τους. Σε συνεδρίαση που έγινε
στην ΑΣΒΕ το 1953 με θέμα τη συμμετοχή τους ή μη στο συνέδριο
της ΓΣΕΒΕ εκφράστηκε πλήθος παραπόνων ότι τους αγνοούσαν και
ότι μονοπωλούσαν, για παράδειγμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΤΕΒΕ, φροντίζοντας να μη διοριστεί κανένας βιοτέχνης εκεί. Εκφράστηκε, επιπλέον, και η αντίληψη για μια πιο ριζική διάσταση συμφερόντων: «είμεθα παραγωγική τάξις και είναι μεταπράται»∙ «όσην
σχέσιν έχουν οι κηφήνες με την μέλισσα τοιαύτην σχέσιν έχομεν και
ημείς με τους επαγγελματίας». Τέλος, τη σχέση της ΓΣΕΒΕ με τις ομοσπονδίες των βιοτεχνών που συμμετείχαν στην ΑΣΒΕ δηλητηρίαζε
το ζήτημα της χρηματοδότησης των οργανώσεων από το κράτος: ο
πόρος που σχηματιζόταν από τις κρατήσεις των ασφαλισμένων στο
ΤΕΒΕ παραδιδόταν στη ΓΣΕΒΕ και αυτή φρόντιζε για τη διανομή του
στις οργανώσεις, αλλά όχι σε όσες συμμετείχαν στην ΑΣΒΕ.
Είναι εντυπωσιακό το ότι η αντίληψη για τα διαφορετικά συμφέροντα κάποιες φορές υιοθετούνταν από επαγγελματίες συνδι-
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καλιστές (αν και χωρίς τον ψόγο του παρασιτισμού): ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος
Καρδασιάδης, όταν στη συνέλευση της ΓΣΕΒΕ το 1949 ρωτήθηκε
γιατί απουσιάζουν οι βιοτέχνες της πόλης του, απάντησε ότι «τούτο
οφείλεται εις το ότι η βιοτεχνική τάξις ως παραγωγική φυσικόν είναι
να έχη χωριστά από τους επαγγελματίας ζητήματα». Ο κανόνας,
φυσικά, ήταν να συμβαίνει το αντίθετο: η ΓΣΕΒΕ σταθερά καλούσε
όσους βιοτέχνες δεν συμμετείχαν σε αυτή να γίνουν μέλη της, αφού
«η τάξις είναι μία». Σε κάποιες συγκυρίες κοινής κινητοποίησης για
φλέγοντα ζητήματα ΓΣΕΒΕ και ΑΣΒΕ έρχονταν κοντά, και μάλιστα
στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1951 συμμετείχαν, παρότι δεν ήταν μέλη
της, η ΑΣΒΕ και οι βιοτεχνικές ομοσπονδίες της Αθήνας και του
Πειραιά. Οι συζητήσεις, όμως, για τη συγχώνευση των δύο συνομοσπονδιών δεν απέδωσαν και στο εξής οι δύο συνομοσπονδίες θα
βρίσκονταν απέναντι.
Η ΑΣΒΕ συσπείρωνε ορισμένες από τις μεγαλύτερες οργανώσεις
των βιοτεχνών. Από την άλλη, δεν ήταν λίγοι και οι βιοτέχνες που
συμμετείχαν στη ΓΣΕΒΕ, είτε μέσω της ένταξής τους σε μεικτές (από
επαγγελματίες και βιοτέχνες) τοπικές ομοσπονδίες είτε επειδή το
επέλεγαν για λόγους πολιτικών και συνδικαλιστικών αντιλήψεων.
Είναι πιθανό ότι για κάποιους κριτήριο ήταν η έμφαση στα ζητήματα εργατικής νομοθεσίας και στην επιδίωξη μείωσης του εργατικού
κόστους ή και ειδικότερα των αμοιβών: στα τέλη της δεκαετίας του
1950, η Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος προσχώρησε

↑ 
Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕ. Μέλλον Επαγγελματιών

31 Οκτωβρίου 1949

στη ΓΣΕΒΕ, και στο συνέδριό της το 1960 ο πρόεδρός της διακρίθηκε
για τις επιθέσεις του στους κομμουνιστές και τις σκληρά αντεργατικές προτάσεις του.
Η Χούντα παρενέβη στα συνδικαλιστικά πράγματα υπέρ της
ΓΣΕΒΕ, αναγκάζοντας τις βιοτεχνικές ομοσπονδίες να αποχωρήσουν
από την ΑΣΒΕ και να εγγραφούν στη ΓΣΕΒΕ. Από τη νέα διοίκηση
της ΓΣΕΒΕ το 1968, τόσο ο πρόεδρος Σπύρος Βλαχάκης όσο και ο
γενικός γραμματέας (και πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθηνών) Κωνσταντίνος Βογιατζής, στις προγραμματικές δηλώσεις
τους έκαναν λόγο για «τις δύο τάξεις μας» που θα διατηρούσαν την
οργανωτική τους αυτοτέλεια όσον αφορά τα επιμελητήρια, αλλά θα
λειτουργούσαν στο εξής με πνεύμα στενής συνεργασίας. Ασφαλώς
οι διευθετήσεις αυτές ανατράπηκαν μόλις έπεσε η Χούντα και στα
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης η διάσταση απόψεων ήταν έντονη
ανάμεσα στη δεξιά ΓΣΕΒΕ και την αριστερή ΑΣΒΕ. Συνέχισαν, ωστόσο, να συνεργάζονται σε ορισμένους από τους μεγάλους αγώνες της
περιόδου, όπως η απεργία του 1977 για το ωράριο των καταστημάτων, και μετά το 1984 η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην
ηγεσία της ΓΣΕΒΕ έφερε τις δύο οργανώσεις πιο κοντά. Η ενότητα
της συνδικαλιστικής έκφρασης επαγγελματιών και βιοτεχνών αποκαταστάθηκε το 1988, όταν το καταστατικό της ΓΣΕΒΕΕ άλλαξε και η
ΑΣΒΕ αποφάσισε την αυτοδιάλυση και την προσχώρησή της, επικροτώντας την εκκαθάριση των μητρώων των μελών της ΓΣΕΒΕΕ και την
αντιμετώπιση του προβλήματος των σωματείων-σφραγίδων.

→ 
Α΄ Παμβιοτεχνικό Συνέδριο, 1957. ΑΣΚΙ
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Οι εφημερίδες που είχαν μια οργανική σχέση με τα σωματεία
των επαγγελματοβιοτεχνών (ή και που κάποτε εκδίδονταν από
αυτά) αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του
συνδικαλισμού των μικρομεσαίων.

Σωματεία και εφημερίδες συνιστούν έναν ιδιαίτερο δημόσιο χώρο,
μαζί βέβαια με την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή της πιάτσας όπου
υπάρχει. Στη δημόσια αυτή σφαίρα συζητιούνται τα προβλήματα
του επαγγέλματος ή/και της τάξης, ορίζονται τα κοινά συμφέροντα, οργανώνεται η συλλογική δράση, παράγεται μια «φαντασιακή
κοινότητα» μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται προσωπικά αλλά
σκέφτονται τους εαυτούς τους ως ανήκοντες στην ίδια κοινότητα.
Οι εφημερίδες αποτέλεσαν το κλασικό μέσο επικοινωνίας στην
ανάδυση της σύγχρονης δημόσιας σφαίρας από τον 18ο αιώνα και
μετά. Το πέρασμα από τις εφημερίδες στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση κόστιζε πολύ ακριβά για να το πραγματοποιήσει ο κόσμος των
σωματείων· σίγουρα, όμως, το ίντερνετ και τα νέα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι πολύ πιο προσιτά οικονομικά και στο εξής μπορούν
να γίνουν σημαντικά βήματα στην αξιοποίησή τους ως μορφών επικοινωνίας και χτισίματος κοινοτήτων.
Τα παράπονα του λαού, η πρώτη εφημερίδα στην Ελλάδα που
διακήρυξε τη σχέση της με τον κόσμο των «επαγγελματικών τάξεων»,
κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1901 για έναν χρόνο περίπου και με εκδότη τον Νικόλαο Ρογκόπουλο, γραμματέα του σωματείου των οινοπαντοπωλών. Ακολούθησαν κάποια κλαδικά έντυπα, όπως η Εφημερίς των Υποδηματοποιών το 1908, ενώ γύρω από τον Σύνδεσμο των

←← 
Η εξυπηρέτησις Κουρέων Κομμωτών, 1958
← 
Νέαι Αρχαί, 1923

Συντεχνιών και τις διάφορες τάσεις του το 1909-1916 εκδόθηκαν η
Φωνή των Συντεχνιών και ο Βιομήχανος.
Από τις πρώτες ενέργειες της ΓΣΕΒΕ και των πρώτων ομοσπονδιών που ιδρύθηκαν ήταν να αναζητήσουν εφημερίδες οι οποίες θα
φιλοξενούσαν τις ανακοινώσεις τους και τα νέα τους. Ο Δημήτριος
Ζώτος παραθέτει έναν εξαντλητικό κατάλογο των εντύπων, τοπικών
και εθνικών, με τα οποία επιτεύχθηκε συνεργασία από το 1919 ως
το 1925: επρόκειτο κατά κανόνα για βραχύβιες συνεργασίες, κατά
τις οποίες εφημερίδες που ήδη κυκλοφορούσαν παραχωρούσαν
κάποια σελίδα τους ή μία στήλη στις οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών του
Πειραιά πρωτοστάτησε σε αυτή την κίνηση και φαίνεται ότι ήταν
χάρη στις δικές της επαφές που ξεκίνησε η συνεργασία της ΓΣΕΒΕ
με τον εκδότη Νικόλαο Π. Ιγγλέση. Το 1921-1922 η ΓΣΕΒΕ είχε τη δική
της στήλη στην Εφημερίδα του Χρηματιστηρίου, ενώ το καλοκαίρι
του 1922 κυκλοφόρησαν οι Νέαι Αρχαί ως ημιεπίσημο όργανο της
Συνομοσπονδίας. Η συνεργασία όμως ναυάγησε όταν το πολιτικό
σύστημα ανατινάχτηκε μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, οπότε
τόσο ο εκδότης όσο και τα στελέχη της ΓΣΕΒΕ αναζήτησαν τρόπους
πολιτικής παρέμβασης που έρχονταν σε σύγκρουση μεταξύ τους.
Ίσως στην κατηγορία των συνεργασιών με «φιλικές εφημερίδες»
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↑ 
Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών 1960

↖ 
Εφημερίς των Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 1967
← 
Βιοτέχνης, 1981

να πρέπει να κατατάξουμε και την εμπλοκή του φιλόδοξου Πάνου
Χατζηκωνσταντίνου από την Ομοσπονδία του Βόλου στην έκδοση της
αντιβενιζελικής εφημερίδας Ελληνική το 1925, η οποία, τουλάχιστον
τους πρώτους μήνες της έκδοσής της, αφιέρωνε αρκετό χώρο στα
ζητήματα των επαγγελματοβιοτεχνών.
Συνεργασίες τέτοιους είδους πρέπει να συνέχισαν να επιχειρούνται για αρκετά χρόνια ακόμα, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Από τα
μέσα της δεκαετίας του 1920, ωστόσο, το κυρίαρχο μοντέλο έγινε η
έκδοση εφημερίδων για το ευρύτερο κοινό των επαγγελματοβιοτεχνών. Κατά κανόνα ήταν τετρασέλιδες και εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, ενώ συνήθως εκδίδονταν με την ευθύνη κάποιου δημοσιο
γράφου και τη χρηματοδότηση κάποιου ή κάποιων στελεχών των
σωματείων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Άλλες φορές, πάλι, ο
διευθυντής τους ήταν ο ίδιος ή είχε υπάρξει επαγγελματοβιοτέχνης,
όπως ο Νίκος Γαβαλάς που έβγαζε τον Βιοτέχνη από το 1937 μέχρι
τον θάνατό του το 1964: «υιός βιοτέχνου» που ανέλαβε την πατρική
επιχείρηση από νεαρή ηλικία, εργάστηκε για την ανεξάρτητη συνδικαλιστική έκφραση των βιοτεχνών από τους επαγγελματίες και διετέλεσε γραμματέας της Βιοτεχνικής Ομοσπονδίας του Πειραιά στον
μεσοπόλεμο, για να αφιερωθεί μεταπολεμικά στην εφημερίδα.
Πρώτη εφημερίδα αυτού του είδους πρέπει να ήταν η Εφημερίς
των Επαγγελματιών, μετεξέλιξη του Δελτίου που έβγαζε ο Εμπορικός
Σύλλογος Εδωδιμοπωλών Αθηνών, το οποίο το 1926 στελεχώθηκε
από δημοσιογράφους και άνοιξε τις στήλες του σε όλα τα επαγγελματικά σωματεία. Σύντομα ακολούθησε ένα πλήθος από άλλα
έντυπα: το Βιοτεχνικόν Βήμα, η Βιοτεχνική Ηχώ (που εκδόθηκε το
1937-1940 με την «ενίσχυση» της Ομοσπονδίας Ποτοποιών) και άλλες
εφημερίδες που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1930. Τον μεσοπό-
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Βιοτεχνική Ηχώ, 1937
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Εμπορικός και Επαγγελματικός Αγών, 24 Ιουλίου 1946

↑ 
Εφημερίς των Παντοπωλών, 1949

λεμο ξεκίνησαν την έκδοσή τους και οι μακροβιότερες εφημερίδες
του χώρου: το Μέλλον των Επαγγελματιών το 1929 και αργότερα ο
Βιοτέχνης. Παράλληλα έβγαιναν κλαδικές εφημερίδες, συχνά περισσότερες από μία για το κάθε επάγγελμα, για κλάδους όπως οι αρτοποιοί, οι οινοποιοί, οι αυτοκινητιστές κ.λπ., παρ’ όλα αυτά δεν έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα μια συστηματική καταγραφή τους.
Τέλος, ορισμένες από τις οργανώσεις εξέδωσαν επίσημα δικά
τους φύλλα: πρωτοπόρα εδώ ήταν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών Αθηνών, που έβγαλε το 1931 τον Αγώνα. Ακολούθησε το
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο άλλωστε διέθετε και μεγαλύτερη οικονομική άνεση, με τα Επαγγελματικά
και Βιοτεχνικά Χρονικά το 1933.
Τα βασικά χαρακτηριστικά στο τοπίο του επαγγελματοβιοτεχνικού Τύπου μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα παρέμειναν αυτά που είχαν
διαμορφωθεί από τον μεσοπόλεμο. Ορισμένα επιμελητήρια εξέδιδαν
το δικό τους έντυπο, όπως το Δελτίο που εξέδιδε το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και μετά.
Κλαδικές εφημερίδες κυκλοφορούσαν για διάφορα επαγγέλματα,
ενδεχομένως με μεγαλύτερη πυκνότητα στα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά για να το πει κανείς αυτό με βεβαιότητα απαιτείται
εντοπισμένη και εξαντλητική έρευνα. Έβγαιναν, τέλος, εφημερίδες
που απευθύνονταν στο σύνολο της παραδοσιακής μικροαστικής
τάξης, ορισμένες εκ των οποίων υπήρξαν ιδιαίτερα μακρόβιες ενώ
άλλες δεν άντεξαν τη φθορά του χρόνου ή τις πολιτικές εξελίξεις.
Το Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, με μια μικρή διακοπή το 1944,
εκδιδόταν από το 1929, και ο Βιοτέχνης επίσης για πολλές δεκαετίες
από τα μέσα της δεκαετίας του 1930.
Κάθε εφημερίδα είχε τη δική της φυσιογνωμία και τις ιδιαίτερες
σχέσεις της με κάποια παράταξη ή ορισμένους παράγοντες στις
οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών. Σε γενικές γραμμές το Μέλ-
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↑ 
Επαγγελματικά, βιοτεχνικά και εμπορικά Χρονικά 1947

λον λειτούργησε για όλη τη μεταπολεμική περίοδο ως η εφημερίδα
της συντηρητικής παράταξης και προσωπικά του Μπερνίτσα, υποστηρίζοντας φανατικά, για παράδειγμα, την επιλογή της εκλογικής
καθόδου το 1950 του Κόμματος Εργαζομένων. Ο Βιοτέχνης, πάλι,
υποστήριξε στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τους Φιλελεύθερους,
για να αποστασιοποιηθεί αρκετά από τις πολιτικές διαμάχες στη συνέχεια, και πάντως χωρίς να λειτουργεί επ’ ουδενί ως αντιπολιτευό
μενη εφημερίδα∙ κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, παρότι
μάλλον συντηρητικών προτιμήσεων, ο Βιοτέχνης ήταν ένα αρκετά
πολυφωνικό έντυπο.
Οι εφημερίδες της αριστεράς που βγήκαν μεταπολεμικά γενικά
επιδίωκαν να μην είναι αμιγείς, για λόγους που είχαν να κάνουν,
υποθέτουμε, τόσο με το πολιτικό κλίμα διωγμού όσο και με την
εαμική παράδοση και την προσέγγιση με την κεντροαριστερά τη
δεκαετία του 1960. Τα Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά
που εκδίδονταν από το 1945 τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αποτέλεσαν κατά βάση έκφραση της εαμικής αριστεράς, η οποία στα
1950 έριχνε όλο και περισσότερες γέφυρες προς τον χώρο του κέντρου. Στη θέση της εκδόθηκε το 1952 η Ένωσις Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών Ελλάδος, με γραμμή αντιπολιτευόμενη προς την παράταξη του Μπερνίτσα και κυμαινόμενη στις συμπάθειές της μεταξύ
κέντρου (περισσότερο) και αριστεράς. Τέλος, τη νέα σύνθεση που
επιτεύχθηκε στα 1963-1967 μεταξύ αριστεράς και ριζοσπαστικοποιημένης κεντροαριστεράς ήρθαν να εκφράσουν τα Νέα Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων, στα οποία προσχώρησαν κάποιοι από
τους συντάκτες της Ένωσης∙ τα Νέα συνδύαζαν έναν πιο έκδηλο
αριστερό χαρακτήρα αλλά και την υποστήριξη της κυβέρνησης της
Ένωσης Κέντρου στα 1963-1964. Τα Νέα επανεκδόθηκαν το 1978 ως
εφημερίδα (και από το 1987 ως περιοδικό) στενά συνδεδεμένη με
τη ΔΗΚΕΒΕ.

↑ 
Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Χρόνος, 1938
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↑ 
Επαγγελματικά Νέα, 1938

↑ 
Επιθεώρησις των Μεσαίων Τάξεων, 1953

Από τη δεκαετία του 1990, ωστόσο, τα πράγματα άρχισαν να
αλλάζουν στον επαγγελματικό Τύπο. Τα έντυπα που απευθύνονται
στο σύνολο των ΕΒΕ περιορίστηκαν, στα συμφραζόμενα αφενός της
μείωσης του ενδιαφέροντος για τον συνδικαλισμό και αφετέρου της
ανόδου της τηλεόρασης και άλλων μέσων επικοινωνίας. Εφημερίδες και περιοδικά συνέχισαν να βγαίνουν, αν εξαιρέσουμε όμως τις
εκδόσεις των επιμελητηρίων, κυριαρχεί πλέον το κλαδικό έντυπο, το
οποίο μάλιστα εκδίδεται κατά κανόνα από τα σωματεία και όχι από
εκδότες, χρηματοδοτείται από την καταχώρηση διαφημίσεων και
αποστέλλεται στα μέλη δωρεάν.
Η ΓΣΕΒΕ δοκίμασε κι αυτή κατά καιρούς να αποκτήσει το δικό της
επίσημο όργανο. Φαίνεται ότι μετά την αποτυχημένη απόπειρα των
Νέων Αρχών το 1922-1923 δεν ξαναδοκίμασε κάτι τέτοιο πριν από τη
δικτατορία του Μεταξά. Το 1938, αμέσως μετά την αναγνώριση της
ΓΣΕΒΕ υπό τον Παναγιώτη Σταματόπουλο από το καθεστώς ως επίσημης εκπροσώπου των επαγγελματοβιοτεχνικών τάξεων, αυτή προχώρησε στην έκδοση του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Χρόνου ως
επίσημου οργάνου της διευθυνόμενου από επιτροπή. Ο Χρόνος ήταν
οκτασέλιδος και διέθετε ειδικές στήλες για τους βιοτέχνες, τα επισιτιστικά επαγγέλματα, την επαρχία, τα κλαδικά ζητήματα, όλα τα σωματεία κ.λπ., βασικά όμως ο σκοπός της έκδοσης δηλωνόταν ρητά ότι
ήταν η «διάδοσις της αληθείας» σχετικά με τις διαμάχες με τις αντίπαλες της ΓΣΕΒΕ συνομοσπονδίες επαγγελματοβιοτεχνών. Πιθανότατα ο
μάλλον περιορισμένος αυτός σκοπός ήταν κι ο λόγος για τον οποίο το
έντυπο δεν εκδόθηκε για πάνω από πέντε μήνες, από όσο γνωρίζουμε.
Τη δεκαετία του 1950 επί Μπερνίτσα εγκαινιάστηκε η έκδοση της
Επιθεωρήσεως των Μεσαίων Τάξεων, στην οποία δημοσιευόταν μόνο
υλικό από τις δραστηριότητες της Συνομοσπονδίας: το τεύχος 2 είχε
τα ψηφίσματα του συνεδρίου του 1951, το 3 είχε το «πολιτικό μνημόσυνο» διάφορων εκλιπόντων στελεχών της ΓΣΕΒΕ, το 4 τη λογοδοσία
του Διοικητικού Συμβουλίου για το 1951-1953 κ.λπ. Στην πραγματικότητα, δεν επρόκειτο για περιοδικό αλλά για τίτλο-ομπρέλα σε μικρά
φυλλάδια που εκδίδονταν πολύ αραιά για να συνιστούν «επιθεώρη-
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Το Συνεργείο του αυτοκινήτου, 2013
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↑ 
Ο Εγκαταστάτης 2010
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Οδοντοτεχνίτης, 1976

ση» (το τεύχος 9 βγήκε το 1960). Πιο «κανονικό» χαρακτήρα εντύπου πρέπει να είχε το Δελτίον που εξέδιδε η χουντική διοίκηση της
ΓΣΕΒΕ το 1971-1972, με θέσεις «επί των προβλημάτων της μικρομεσαίας επιχείρησης» και προβολή των αναγκών των επαγγελματιών
και βιοτεχνών. Το 1978-1981, τέλος, στον απολογισμό της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ αναφέρεται η έκδοση εφημερίδας της οποίας ίχνη
δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε. Γενικότερα, άλλωστε, δυστυχώς
ελάχιστα είναι τα φύλλα που έχουν διασωθεί από αυτά τα έντυπα. Σήμερα η ΓΣΕΒΕΕ έχει κάνει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή,
αναρτώντας στην ιστοσελίδα της τις ανακοινώσεις της και νέα από
τις δραστηριότητές της, ενώ το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκδίδει από το 2013 και
μετά ενημερωτικό δελτίο για τις δικές του.
Έχει ενδιαφέρον να ρίξει κανείς μια πιο κοντινή ματιά στον επαγγελματικό Τύπο και στους τρόπους με τους οποίους καταγραφόταν
ή/και ενισχυόταν και κατασκευαζόταν η κοινότητα του αναγνωστικού του κοινού. Η ενασχόληση και προβολή των ζητημάτων που
αντιμετώπιζε κάθε κλάδος ή το σύνολο των ΕΒΕ συνοδευόταν από
τα σχετικά εκτενή κοσμικά ρεπορτάζ για τις γιορτές των σωματείων,
από τη δημοσίευση φωτογραφιών προέδρων των σωματείων και
άλλων παραγόντων του χώρου, ακόμα και από αναγνώσματα που τοποθετούσαν τη δράση τους σε περιβάλλοντα οικεία στους επαγγελματοβιοτέχνες αναγνώστες: χαρακτηριστικά, τα Αρτοποιητικά Νέα
το 1934 δημοσίευαν σε συνέχειες το «συναρπαστικόν μυθιστόρημα»
του Δήμου Βρατσάνου «Η καρδιά μιας φουρναροπούλας».
Ας ξεφυλλίσουμε το Μέλλον των Επαγγελματιών-Βιοτεχνών της
Πρωτοχρονιάς του 1947. Πλάι σε ρεπορτάζ και δηλώσεις για τις
διεκδικήσεις των μικρομεσαίων και στη συνδικαλιστική ανασκόπηση
της χρονιάς, οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν συγκεντρώσει
«ευχές προς τον επαγγελματοβιοτεχνικόν κόσμον» από αρχηγούς
κομμάτων (εξαιρουμένου του ΚΚΕ) και «ηγέτες της τάξεως»∙ δημοσίευαν πρωτοσέλιδο σκίτσο όπου «Ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης και
ο έμπορος ατενίζουν με αισιοδοξίαν το 1947, έτοιμοι να εργασθούν
με ζήλον διά την ανασυγκρότησιν της χώρας»∙ ο Καλαματιανός Δημήτρης Καρμπαλιώτης δημοσίευε σε συνέχειες ανάγνωσμα για τους
«Επαγγελματοβιοτέχνας στα ύπατα αξιώματα» ανά τον κόσμο, σε
αυτό το φύλλο για τον καναδό βιβλιοπώλη Μακένζι που έγινε υπουργός κατά τον 19ο αιώνα∙ το σταυρόλεξο της εφημερίδας είχε λέξεις
από κάθε επάγγελμα, σε αυτό το φύλλο ήταν «το σταυρόλεξον του
ζαχαροπλάστου», στο επόμενο του υποδηματοποιού κ.λπ. Υπήρχε,
τέλος, και μια στήλη με σατιρικούς στίχους για αρκετά από τα στελέχη της επαγγελματοβιοτεχνικής κίνησης. Παραθέτουμε αυτούς για
τον Μπερνίτσα:

Εις τον φίλτατον Μπερνίτσαν, βουλευτήν των Αθηνών
που επί δεκάδας χρόνων δίνει γάλα στον κοινόν
και δικαίως καμαρώνει
γιατί ανόθευτο έχει γάλα και ποτέ δεν το νερώνει
μία συμβουλή για δώρον: τώρα πούναι βουλευτής
και μετά πλειοψηφίας υπεράγαν ζηλευτής
ανοθεύτους υποσχέσεις να μοιράζει φανερά
όπως το καλό του γάλα
κι όχι μόνον υποσχέσεις που να κάνουνε νερά
και να είναι νερωμένες με τα λόγια τα μεγάλα!

↑ 
Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών, 1947
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Προκηρύξεις και αφίσες
Οι θέσεις των συνδικαλιστικών και
πολιτικών οργανώσεων εκφράζονται
και διαδίδονται μέσω της κατάθεσής
τους προφορικά σε επιτροπές και άλλα
σώματα στα οποία μετέχουν, με τη
δημοσίευσή τους στα δικά τους έντυπα
ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, με
προκηρύξεις που μοιράζονται από χέρι
σε χέρι, καθώς και με αφίσες και πανό
στους δημόσιους χώρους.
Προδικτατορικά κυριαρχούσε το έντυπο∙ οι αφίσες μπήκαν δυναμικά
στο οπλοστάσιο του συνδικαλισμού των ΕΒΕ κατά τη μεταπολίτευση, η οποία άλλωστε αποτέλεσε τη χρυσή εποχή της αφίσας στην
Ελλάδα. Η εποχή της τηλεόρασης δεν υπήρξε ευνοϊκή για τη διάδοση
των απόψεων των σωματείων, καθώς η πρόσβασή τους στα κανάλια
ήταν πολύ περιορισμένη∙ πολύ περισσότερες είναι οι δυνατότητες
που ανοίγονται σήμερα με το διαδίκτυο. Η παλιότερη «τεχνολογία»
της αφίσας, πάντως, διατηρείται και ακμάζει, ενώ αξιοσημείωτη
είναι και η καλλιτεχνική διάσταση που συχνά έχουν οι αφίσες.
↑ 
Κοινή αφίσα των ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ για τη γενική απεργία της 8ης

Μαΐου 2016, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

← 
Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για τους

επαγγελματοβιοτέχνες και την πολιτική
αφανισμού τους, 1995, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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↑ 
Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για την κινητοποίηση

της 12ης Δεκεμβρίου 2007, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

↑ 
Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για την πανελλαδική

κινητοποίηση της 27ης Νοεμβρίου 2014,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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πανελλαδική κινητοποίησης της
17ης Μαΐου 2017, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

← 
Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για την
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Η σχέση ανάμεσα στις γυναίκες και τον συνδικαλισμό ήταν και είναι
δύσκολη. Συνήθως τις βαραίνουν αποκλειστικά ή σε δυσανάλογο
βαθμό τα καθήκοντα του νοικοκυριού και της φροντίδας παιδιών
και ηλικιωμένων: τα βάρη αυτά, προστιθέμενα στον χρόνο εργασίας,
αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον, πατριαρχικές
αντιλήψεις για την ανισότητα των δύο φύλων περιορίζουν τις
γυναίκες στη θέση που θεωρείται «φυσική» για αυτές, στον ιδιωτικό
χώρο: η δημόσια σφαίρα, η ενασχόληση με τα κοινά, θεωρείται
κατεξοχήν ανδρική υπόθεση.
Οι αντιλήψεις αυτές, καθώς και οι κοινωνικές σχέσεις στις οποίες
βασίζονται, είδαν την ισχύ τους να μειώνεται συνεχώς κατά τη διάρ
κεια του 20ού αιώνα. Τα «οικιακά» ως επάγγελμα γινόταν όλο και
λιγότερο συχνό και ολόκληρα επαγγέλματα θηλυκοποιήθηκαν (αν
και όχι αυτά με το μεγαλύτερο κύρος και τις υψηλότερες αμοιβές).
Οι περισσότερες δουλειές του σπιτιού έγιναν λιγότερο χρονοβόρες με τις ηλεκτρικές συσκευές και οι άντρες έγιναν πιο πρόθυμοι
να συμβάλουν.
Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν μεταφράστηκαν αυτόματα σε
μεγαλύτερη ενασχόληση των γυναικών με την πολιτική και τον συνδικαλισμό. Απαιτήθηκαν αγώνες και συγκρούσεις, τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και στον πιο μικρό κοινωνικό χώρο. Αυτό είναι πιο
ορατό στο επίπεδο της διεκδίκησης από τις γυναίκες του δικαιώματος ψήφου, ζήτημα στο οποίο εστίασε το «πρώτο κύμα» του φεμινισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα. Ορόσημα αποτελούν
η παραχώρηση το 1930 του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες με
απολυτήριο δημοτικού και άνω των 30 ετών, η καθολική ψηφοφορία
των γυναικών στις εκλογές που προκήρυξε το ΕΑΜ κατά την Κατοχή
και, τέλος, η κατάκτηση του δικαιώματος ψήφου για όλες τις γυναίκες το 1952.

← 
Αγλαΐα Παπαοικονόμου από το Βόλο, η πρώτη γυναίκα

που εξελέγη στο εκατονταμελές Διοικητικό Συμβούλιο
της ΓΣΕΒΕΕ το 1946

Για την επίτευξη
μεγαλύτερης
συμμετοχής των
γυναικών στην
οικονομία, την
πολιτική και τον
συνδικαλισμό
απαιτήθηκαν
σημαντικοί αγώνες
και συγκρούσεις.
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Γυναίκες στον συνδικαλισμό
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Δελτίον Συνδέσμου Επαγγελματιών και

Επιχειρηματιών Γυναικών Θεσσαλονίκης

Η συμμετοχή των γυναικών στα σωματεία έκανε κι αυτή βήματα προόδου κι, ωστόσο, ακόμα και σήμερα, η συμμετοχή τους στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Ποτέ
δεν έχει εκλεγεί γυναίκα πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ (ή άλλων κορυφαίων
εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων). Ποσοστώσεις δεν ισχύουν
για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια ή/και την εκλογή στα όργανα του
συνδικαλισμού, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις βουλευτικές εκλογές. Το 2018 στο 51μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχαν μόλις 3 γυναίκες.
Ασφαλώς τα σωματεία των «γυναικείων επαγγελμάτων» χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό παρουσίας γυναικών: οι μοδίστρες,
οι κομμώτριες και οι αισθητικοί αποτέλεσαν τις πιο συχνές παρουσίες στα συμβούλια των ομοσπονδιών των επαγγελματοβιοτεχνών.
Ακόμα και στην περίπτωση της κομμωτικής, ωστόσο, τη δεκαετία του
1980, η συμμετοχή των γυναικών στα σωματεία παρέμενε αναλογικά
πολύ μικρότερη από των αντρών. Πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα
στα υπόλοιπα επαγγέλματα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς με πόσο διαφορετικό τρόπο
αναπαριστανόταν η ανδρική και η γυναικεία συνδικαλιστική δράση.
Ο χαρακτήρας του συνδικαλισμού ως ανδρικής υπόθεσης προκύπτει
αβίαστα από το εγκώμιο στον παλαίμαχο Σταματόπουλο από τον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Πειραιά Γεώργιο Σπέντζο στα μέσα
της δεκαετίας του 1960. «Ο Σεβαστός μας πρόεδρος Παναγιώτης
Σταματόπουλος αφ’ ης στιγμής απεφάσισεν να ασχοληθή με τον
Συνδικαλισμόν, το σπίτι του υπήρξεν η Ομοσπονδία. Δεν υπήρξεν
ουδεμία ημέρα που να απουσιάση. Οικογένειά του ήσαν όλοι οι
επαγγελματίαι και βιοτέχναι και οι συνεργάται του, οι οποίοι τον
περιέβαλλον. Στο σπίτι του δεν πήγαινε παρά μόνον να ξαπλώση και
να σκεφθή τι θα κάνη την άλλη μέρα. Το καφενείον, η ταβέρνα δεν
ήταν διασκέδαση γι’ αυτόν, αλλά σημεία συναντήσεως των φίλων
και συνεργατών διά να επιτελέση το καθήκον του προς την Τάξιν».
Θα ήταν, ασφαλώς, αδιανόητο να επαινεθεί μια γυναίκα για το ότι
έκανε «σπίτι» και «οικογένειά» της τις οργανώσεις και τους συναδέλφους, και για το ότι κινούνταν σε ταβέρνες και καφενεία αντί να
γυρίσει στο σπίτι της μετά τη δουλειά.
Ένας από τους τρόπους που ήταν διαθέσιμοι για να περιγράψει
κανείς, προπολεμικά ιδίως αλλά και μεταπολεμικά, την παρουσία
των γυναικών σε μια συνέλευση ή σύσκεψη ήταν αυτός της «κοσμικής παρουσίας». Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ του Βιοτεχνικού
Βήματος το 1932 για τη σύσκεψη των μελών των σωματείων κατασκευαστών γυναικείων πίλων και των κατασκευαστών γυναικείων
φορεμάτων της Αθήνας για να συζητήσουν κοινά προβλήματα. Παρότι επρόκειτο για κλάδους με ισχυρή παρουσία γυναικών καταστηματαρχών, άντρες ήταν τόσο ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας
του Συνδέσμου γυναικείων φορεμάτων όσο και ο πρόεδρος της Ένωσης γυναικείων πίλων∙ ωστόσο, στη σύσκεψη συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν αρκετές γυναίκες. Το ενδιαφέρον είναι η εικονογράφηση
του θέματος από την εφημερίδα. Ενώ για τους άντρες συνδικαλιστές
δημοσιεύονται οι φωτογραφίες τους, τις οποίες προφανώς είχαν οι
ίδιοι ετοιμάσει για αυτή τη χρήση, για τις γυναίκες δημοσιεύονται
σκίτσα τους που έφτιαξε συνεργάτης της εφημερίδας. Τα σκίτσα
αυτά είναι πανομοιότυπα με αυτά που δημοσιεύονταν στα κοσμικά
ρεπορτάζ των καθημερινών εφημερίδων από τους χορούς που γίνο-
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Ριζοσπάστης 17 Απριλίου 2005

↑ 
Σκίτσο γυναίκας,

Βιοτεχνικόν Βήμα 1932

νταν στην καλή κοινωνία της Αθήνας. Ασφαλώς ο χαρακτήρας των
σωματείων («καλλιτεχνικός» και σχετιζόμενος με τη γυναικεία μόδα)
και των ζητημάτων που συζητήθηκαν (επισκέψεις στο εξωτερικό σε
αναζήτηση των τάσεων στη μόδα) ευνοούσε την αντιμετώπιση της
σύσκεψης ως κοσμικού γεγονότος από το οποίο ενδιαφέρει το κοινό
η εξωτερική εμφάνιση των γυναικών που συμμετείχαν. Καταλήγουμε,
πάντως, με ένα ρεπορτάζ στον επαγγελματοβιοτεχνικό Τύπο για μια
συγκέντρωση όπου οι γυναίκες καταγράφονται ως διακοσμητική
(στην κυριολεξία) παρουσία και οι άντρες παρουσιάζονται οπτικά με
το συνδικαλιστικό-πολιτικό προφίλ που συνηθιζόταν στην εποχή.
Δεν γνωρίζουμε ποιες ήταν οι οικογενειακές υποχρεώσεις της
πρώτης γυναίκας που εντοπίσαμε να εκλέγεται πρόεδρος σε επαγγελματοβιοτεχνικό σωματείο, πάντως αποκαλείται «κυρία» και όχι
«δεσποινίς». Η Ελένη Κωνσταντοπούλου, νεοεκλεγείσα πρόεδρος
του Συλλόγου ζαχαροπλαστών Αθηνών, τον Μάρτιο του 1936 επισκέφθηκε τον δήμαρχο Κώστα Κοτζιά για το ζήτημα της αύξησης των

δημοτικών φορολογιών: «μετ’ ευφραδείας και σθένους ανέπτυξεν
εις τον κύριον Δήμαρχον την μαστίζουσαν την επαγγελματοβιοτεχνικήν τάξιν κρίσιν» και την αδυναμία της να αντέξει τους νέους
φόρους.
Δεν υπήρξε κάποιο άλλο παρόμοιο εύρημα από τον μεσοπόλεμο, ενώ στο μητρώο αντιπροσώπων στη ΓΣΕΒΕΕ το 1924-1935 δεν
καταγράφεται γυναίκα αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας της Αθήνας.
Η επόμενη γυναικεία παρουσία που έχουμε εντοπίσει στα υψηλά κλιμάκια του συνδικαλισμού ήταν και η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο
(εκατονταμελές) Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ. Η «δεσποινίς»
Αγλαΐα Παπαοικονόμου, μέλος του ΚΚΕ από τον Βόλο, ήταν μία από
τους τρεις αντιπροσώπους της Θεσσαλίας στο Διοικητικό Συμβούλιο
το 1946. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πρόλαβε να συμμετάσχει πιο ουσιαστικά στη ΓΣΕΒΕ: όπως σημειώνει η κόρη της, για την αγωνιστική της
δράση φυλακίστηκε και βασανίστηκε, ενώ κι ο άλλος κομμουνιστής
αντιπρόσωπος του Βόλου δολοφονήθηκε στον Εμφύλιο.
Αν η τάση ανάδειξης γυναικών στη συνδικαλιστική ηγεσία ήταν
συνδεδεμένη με τον ριζοσπαστισμό της Αντίστασης, η συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια που ακολούθησαν φαίνεται ότι συμπαρέσυρε και τις τάσεις χειραφέτησης των γυναικών.
Τα συνέδρια της ΓΣΕΒΕΕ συνέχισαν να αποτελούν αντρική υπόθεση,
με τις εξαιρέσεις να αφορούν ειδικές περιπτώσεις, όπως η κόρη του
αρχηγού. Στο συνέδριο του 1964 μίλησε η Αλεξάνδρα Μπερνίτσα,
άρτι αφιχθείσα από σπουδές μάρκετινγκ στην Αγγλία, ως αντιπρόσωπος της Ένωσης ελληνίδων επαγγελματιών.
Το «δεύτερο κύμα» του φεμινισμού σημειώθηκε στην Ελλάδα
μετά την πτώση της Χούντας και δημιούργησε ένα ευνοϊκό κλίμα
για να ξανατεθεί το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στα
σωματεία. Φαίνεται, ωστόσο, ότι το φεμινιστικό κίνημα της μετα-
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↑ 
Η Αγλαΐα Παπαοικονόμου,
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Το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ το 1981. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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↑ 
Το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ το 1990. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

πολίτευσης επηρέασε περισσότερο τις γυναίκες υπάλληλους και
επιστήμονες, παρά τον χώρο των μικρών επιχειρήσεων, και πάντως
η συμμετοχή γυναικών στα ανώτερα επίπεδα του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού παρέμεινε πολύ περιορισμένη. Στο μητρώο
των διοικήσεων και αντιπροσώπων ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ
από το 1978 ως το 1986, και για να μείνουμε στις δύο μεγάλες πόλεις
της χώρας, καμιά γυναίκα δεν εμφανίζεται μεταξύ των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων στη ΓΣΕΒΕΕ των
Ομοσπονδιών Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Θεσσαλονίκης
και της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων της Αθήνας. Μόνο
στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αθήνας εκλέγεται μία
γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο το 1984-1987 (η βιβλιοπώλις
Έλλη Μητροπούλου) –μία στους τριάντα δύο– και δύο αντιπρόσωποι
στη ΓΣΕΒΕΕ – δύο στους σαράντα τέσσερις, αν συνυπολογίσουμε
τους αναπληρωματικούς.
Παρ’ όλα αυτά, κάποια κίνηση υπήρξε, και πάντως υπήρξαν δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα που μιλούσαν, περιστασιακά έστω,
για τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Ιδίως σε αριστερά έντυπα, όπως τα Νέα Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων το 1978 και το 1979, δόθηκε ο λόγος σε γυναίκες
ΕΒΕ – οι οποίες επισήμαιναν τις δυσκολίες των γυναικών που αφορούσαν όχι μόνο τον συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών
υποχρεώσεων και την έλλειψη παιδικών σταθμών αλλά και καθαυτή

την επαγγελματική τους δραστηριότητα: η γυναίκα επαγγελματίας
«έχει επίσης να αγωνισθεί για την αναγνώρισή της στην αγορά και
την κοινωνία σαν επαγγελματίας» και, πιο συγκεκριμένα: «μέχρι να
καταλάβουν αυτοί από τους οποίους αγοράζει πρώτες ύλες ότι είναι
εντάξει στους λογαριασμούς, διστάζουν να δώσουν με πίστωση μη
έχοντας εμπιστοσύνη σε μια γυναίκα». Όσο για τη συνδικαλιστική
δράση, καταγράφονται στην Αθήνα γυναίκες όπως η Ζωή Δημοπούλου, καθηγήτρια στην κρατική σχολή κουρέων, ειδική γραμματέας
στην αδελφότητα κουρέων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ομοσπονδίας των κουρέων για όλη τη δεκαετία του 1970∙ ή η Σοφία
Κυπαρισσιώτου, κόρη του παλιού προέδρου της ΓΣΕΒΕ, υπάλληλος
του ΤΕΒΕ από το 1937 ως το 1967, σύζυγος του βιβλιοπώλη Χαράλαμπου Σπανού που ανέλαβε αυτή την επιχείρηση μετά τον θάνατό του
το 1967 και το 1979 αντιπροσώπευε τον σύλλογο εκδοτών-βιβλιοπωλών στην ΟΕΒΑ.
Πάντως η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ
δεν ήταν από την Αθήνα αλλά από τη Θεσσαλονίκη: η Έλλη Κακογιάννη, αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης, έγινε ειδική γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ το 1988, στο
πρώτο συνέδριο μετά τον «εκδημοκρατισμό» και προς το τέλος μιας
δεκαετίας που χαρακτηρίστηκε από την επίσημη κρατική ενθάρρυνση και προώθηση της γυναικείας συμμετοχής.
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Η πρώτη γυναίκα
που εξελέγη στο
προεδρείο της
ΓΣΕΒΕΕ ήταν από
τη Θεσσαλονίκη,
η Έλλη Κακογιάννη,
αντιπρόσωπος
της ΟΒΣΘ, ειδική
γραμματέας της
Συνομοσπονδίας
το 1988.
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Στην Ευρώπη η οργάνωση διεθνών συνεδρίων για τα προβλήματα
των μικρών επιχειρήσεων ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα,
με πρωταγωνιστικό τον ρόλο βέλγων, γάλλων και γερμανών
συνδικαλιστών και διανοούμενων, και σύντομα οι συναντήσεις
κατέληξαν στη δημιουργία διεθνών οργανώσεων εκπροσώπησης των
συμφερόντων των επαγγελματοβιοτεχνών.
Η σημασία τους δεν υπήρξε αντίστοιχη αυτής που είχαν οι εργατικές
διεθνείς οργανώσεις, οπωσδήποτε όμως λειτούργησαν ως φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών. Μεταπολεμικά η UIAPME
(Διεθνής Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), που
ιδρύθηκε το 1947 με έδρα τη Λωζάννη, μεταξύ άλλων έπαιξε τον
ρόλο του σύμβουλου διεθνών οργανισμών, όπως το Διεθνές Γραφείο
Εργασίας. Το 1980 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) ως οργάνωση για την εκπροσώπηση των επαγγελματοβιοτεχνών των χωρών της ΕΟΚ. Σύντομα η
βαρύτητά της αυξήθηκε με τη δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικού διαλόγου στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έδρα της
μεταφέρθηκε από το Μόναχο στις Βρυξέλλες.
Οι ελληνικές οργανώσεις απέκτησαν κάποια ουσιαστική σχέση
με τις διεθνείς μόνο μετά τη σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ. Βεβαίως επαφές είχαν υπάρξει και παλιότερα. Η πρώτη συμμετοχή
έλληνα συνδικαλιστή σε διεθνές συνέδριο που έχουμε εντοπίσει
είναι το 1931 του Γεώργιου Λαμπρινάκου, ο οποίος συνδύαζε τις
ιδιότητες του στελέχους της ΟΕΒΑ και της ΓΣΕΒΕ, του γερουσιαστή
και του προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Ο Λαμπρινάκος συμμετείχε σε συνέδριο στο Παρίσι
που αποφάσισε την ίδρυση ενός διεθνούς ινστιτούτου βιοτεχνών
και έγραψε σε αυτό ως μέλος το Επιμελητήριό του εκτιμώντας ότι

↑ 
Σκωτσέζοι σύνεδροι σε συνέδριο στο Λουξεμβούργο με τον πρόεδρο

της ΓΣΕΒΕ Π. Σταματόπουλο. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

← 
Ξένοι αντιπρόσωποι μικρομεσαίων

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δεκαετία
1970. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η σχέση της ΓΣΕΒΕΕ με τις διεθνείς ενώσεις
των επαγγελματιών
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Σύνοδος της UΙAPME στην Αθήνα,

Μάιος 1974. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

↑ 
Διεθνής συνάντηση στην Αθήνα για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις, 2–3 Δεκεμβρίου 2015. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ όπως και
οι άλλες ελληνικές
οργανώσεις
απέκτησαν κάποια
ουσιαστική σχέση
με τις διεθνείς μόνο
μετά τη σύνδεση της
χώρας με την ΕΟΚ.

θα υπάρξουν «τεράστια οφέλη». Όπως σχολίασαν οι Γκατ και Γιουρούκος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Επιμελητηρίου, «και
μόνο η ιδέα της διεθνούς ενώσεως θα έχει αγαθά αποτελέσματα»:
εννοούσαν, υποθέτουμε, ότι θα προήγαγε την αίσθηση ότι υπάρχει
μια τάξη με κοινά συμφέροντα. Λίγα χρόνια μετά η Συνομοσπονδία γιουγκοσλάβων βιοτεχνών κάλεσε τις ελληνικές οργανώσεις
να συμμετάσχουν στην ίδρυση μιας Βαλκανικής ένωσης βιοτεχνών
και ενός βιοτεχνικού ινστιτούτου – πρωτοβουλία που δεν πρέπει να
είχε συνέχεια. Η πρώτη συμμετοχή προέδρου της ΓΣΕΒΕ σε διεθνές
συνέδριο ήταν τον Οκτώβριο του 1946, όταν ο Σταματόπουλος πήγε
στο Λουξεμβούργο για το δεύτερο παγκόσμιο επαγγελματοβιοτεχνικό συνέδριο. Τέλος, κατά καιρούς υπήρχαν συμμετοχές σε κλαδικά
συνέδρια· οι ράφτες ήταν ίσως αυτοί με τη μεγαλύτερη εμπλοκή σε
αυτά, καθώς τα συνέδρια συχνά συνδυάζονταν με διεθνείς επιδείξεις μόδας. Το 1958 οργανώθηκε στην Αθήνα ένα τέτοιο συνέδριο
ραπτών στον Ιππόδρομο του Φαλήρου, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας ραπτών.
Η σύνδεση με την ΕΟΚ το 1961, όπως παρατηρούν οι Κώστας
Κατσούδας και Κώστας Κορόζης, είχε ως συνέπεια την αναβάθμιση
των διεθνών σχέσεων των ελλήνων επαγγελματοβιοτεχνών, οι οποίοι
πλέον συμμετείχαν τακτικά στα συνέδρια της UIAPME, ενώ, όσο επέτρεπαν οι οικονομικές τους δυνατότητες, έστελναν αντιπροσώπους
σε διάφορες ευρωπαϊκές διασκέψεις. Το 1964 ήταν ο πρόεδρος και ο
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νομικός σύμβουλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών που συμμετείχαν στο συνέδριο της UIAPME στο Παρίσι· άλλες χρονιές ήταν
η ΓΣΕΒΕ. Ένα ορόσημο για τις ευρύτερες διεθνείς επαφές υπήρξε
το συνέδριο και έκθεση βιοτεχνίας των χωρών της ΕΟΚ στη Θεσσαλονίκη το 1965. Οπωσδήποτε οι διεθνείς επαφές υπέστησαν κάποιο
πλήγμα με την επιβολή της Χούντας, και το 1968 η ΓΣΕΒΕ αποφάσισε
να μη συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο της UIAPME στη Σουηδία
επειδή γινόταν σε χώρα που είχε υιοθετήσει μαχητική αντιδικτατορική στάση· οι σχέσεις των ελληνικών με τις διεθνείς οργανώσεις
αποκαταστάθηκαν πλήρως με τη μεταπολίτευση.
Ωστόσο, ήταν λίγο πριν πέσει η δικτατορία, τον Μάιο του 1974,
που οργανώθηκε στην Αθήνα η σύνοδος της UIAPME με οικοδεσπότη
τη ΓΣΕΒΕ και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ανάμεσα
σε επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων και επιδείξεις ελληνικών χορών,
έγιναν οι συνεδριάσεις τόσο της Διεθνούς Ένωσης Βιοτεχνίας και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όσο και επιμέρους ομοσπονδιών (όπως
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μικρομεσαίου Εμπορίου ή της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Βιοτεχνίας –FIA– η οποία εξέλεξε τον πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕ Σπύρο Βλαχάκη αντιπρόεδρό της). Θέματα αιχμής στις συζητήσεις των αντιπροσώπων 18 χωρών ήταν ο καλπάζων πληθωρισμός
και η επέλαση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική για
την επίδραση που μπορεί να είχε στους έλληνες μικρομεσαίους η
επαφή τους με τις εξελίξεις σε άλλες χώρες ήταν η συζήτηση για την

τάση συγκέντρωσης του λιανικού εμπορίου τροφίμων στα σουπερμάρκετ: όλοι οι σύνεδροι συμφώνησαν στην ανάγκη κρατικής
επέμβασης για να αποφευχθούν η «ανισορροπία ανταγωνισμού»
και ο καθορισμός αυθαίρετων και μονοπωλιακών τιμών (αλλά όχι
ο έλεγχος των τιμών από το κράτος) και οι Γάλλοι παρουσίασαν τις
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις στη χώρα τους που επικροτήθηκαν
απ’ όλους τους συνέδρους.
Η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ δεν οδήγησε αυτόματα σε μια
περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ με τις διεθνείς οργανώσεις· ενδεχομένως, στα 1984-1997 να έπαιξαν ρόλο και οι αποκλίνουσες πολιτικές αντιλήψεις της αριστερής και κεντροαριστερής
πλειοψηφίας στη ΓΣΕΒΕΕ από τις κυρίαρχες τάσεις στις ευρωπαϊ
κές οργανώσεις. Το σίγουρο είναι ότι μια στροφή προς στενότερες
σχέσεις με την Ένωση Ευρωπαϊκών Βιοτεχνιών και Μικρών Επιχειρήσεων (UEAPME, η οποία το 2018 μετονομάστηκε σε SME United) έγινε
επί της προεδρίας του Δημήτριου Ασημακόπουλου από το 2003 και
μετά, οποίος στη συνέχεια έγινε και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας. Σε συνδυασμό και με την έμφαση που δόθηκε στην
τεκμηρίωση των προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με την ίδρυση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, επιχειρήθηκε και επιχειρείται να αξιοποιηθούν συστηματικά οι εμπειρίες άλλων κρατών και τα δεδομένα που
θέτουν στη διάθεσή της οι διεθνείς και οι άλλες εθνικές οργανώσεις.
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↑ 
Συνάντηση αντιπροσωπείας της UEAPME και της ΓΣΕΒΕΕ στον Πρόεδρο της Ελληνικής
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Στροφή προς στενότερες
σχέσεις της ΓΣΕΒΕΕ με
την Ένωση Ευρωπαϊκών
Βιοτεχνιών και Μικρών
Επιχειρήσεων (UEAPME)
έγινε επί της προεδρίας
του Δ. Ασημακόπουλου
από το 2003 και μετά.
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Η κοινωνική ζωή γύρω
από τα σωματεία
Γύρω από τα επαγγελματικά σωματεία
ανέκαθεν αναπτυσσόταν μια πλούσια
κοινωνική ζωή. Από την εποχή των
προκαπιταλιστικών συντεχνιών, γιορτές
και άλλες εκδηλώσεις έδιναν την
ευκαιρία της σύσφιγξης των σχέσεων
μεταξύ των μελών, ενώ η ανάπτυξη
πρακτικών αλληλεγγύης ενίσχυε την
αίσθηση της κοινότητας.

← 
Σωματείο Εμποροβιοτεχνών σε εκδήλωση,

1928–30 © αρχείο ΕΡΤ
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Κουλτούρα και ιδεολογία
του συνδικαλισμού
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↑ 
Γιορτή-πομπή του Σωματείου των Οινοπωλών, 27 Ιουλίου 1934

Μέσα από τις τελετουργίες,
τα σύμβολα και τις ευκαιρίες
κοινωνικής επαφής
των μελών των σωματείων
και των οικογενειών τους
καλλιεργούνταν η συλλογική
–ιδίως η επαγγελματική–
τους ταυτότητα.

↑ 
Εορταστικό γεύμα του Σωματείου Κρεοπολών,

8 Νοεμβρίου 1936. Αρχείο Σωματείου Κρεοπωλών

Μέσα από τελετουργίες, σύμβολα και ευκαιρίες κοινωνικής επαφής
των μελών των σωματείων και των οικογενειών τους καλλιεργούνταν η συλλογική τους ταυτότητα (ιδίως αυτή του επαγγέλματος,
αλλά όχι μόνο). Πολλές από αυτές τις λειτουργίες επιβίωσαν μέχρι
τη σύγχρονη εποχή, συχνά διατηρώντας έναν «φολκλορικό» χαρακτήρα»· άλλες σταδιακά εγκαταλείφθηκαν· καινούργιες επινοήθηκαν.
Κάποιες περιορίστηκαν στα πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ άλλες υιοθετήθηκαν από δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις.
Η πιο κλασική μορφή ήταν η γιορτή του αγίου-προστάτη του
επαγγέλματος. Στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν επαγγελματικά
σωματεία που διατηρούσαν σχέσεις με έναν συγκεκριμένο ναό – του
οποίου μπορεί να είχαν αναλάβει τη συντήρηση, όπως συνέβαινε
με τα ξωκλήσια της Τρίπολης ή κατεξοχήν στα Επτάνησα, ή να είχαν
αφιερώσει εκεί μια εικόνα. Τη μέρα της γιορτής έκλειναν τα καταστήματα, τελούνταν λειτουργία, αρτοκλασία και μνημόσυνο των
εκλιπόντων μελών και μετά κατά κανόνα ακολουθούσε τσιμπούσι με
κοινή συνεισφορά, σε κάποιο κέντρο ή στην ύπαιθρο με πικνίκ και
ψήσιμο αρνιών. Πολλές από τις γιορτές έπαιρναν τη μορφή της εκδρομής σε κάποια κατάλληλη εξοχική τοποθεσία, π.χ. στο Γαλάτσι ή
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη τα αθηναϊκά σωματεία, στην οποία τα μέλη
και οι οικογένειές τους μπορεί να μετέβαιναν σχηματίζοντας μια
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στις σκάλες εκκλησίας. Αρχείο Σωματείου Κρεοπωλών

πομπή στην πόλη, ακολουθώντας το λάβαρο του σωματείου ή και
μουσικούς. Την ψυχαγωγία των πανηγυριστών μπορεί να συμπλήρωναν αγώνες (σκοποβολής στη γιορτή των κουρέων της Αθήνας το
1910), απαγγελία ποιημάτων («υπό του εθνικού ποιητού Τραμπακουλόπουλου» στη γιορτή των κρεοπωλών της Αθήνας την ίδια χρονιά)
ή η επίσκεψη κάποιου πολιτευτή σε άγρα ψήφων. Τέλος, ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του σωματείου μπορεί να έβγαζε κάποιον λόγο,
αυτοσχέδιο ή καλά προετοιμασμένο, στον οποίο καλούσε τα μέλη να
έχουν ομόνοια μεταξύ τους ή αναφερόταν στα τρέχοντα ζητήματα
του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα σημειώθηκε η εκκοσμίκευση
αυτών των πρακτικών κοινωνικότητας: όλο και λιγότερα σωματεία
τελούσαν λειτουργία στην εκκλησία. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε
ότι στα σωματεία των επαγγελματοβιοτεχνών η συγκεκριμένη συνήθεια επιβίωσε για περισσότερο καιρό και σε μεγαλύτερα ποσοστά
απ’ ό,τι στα εργατικά σωματεία· ότι υπήρξαν περίοδοι που αυτή η
τάση εκκοσμίκευσης επιταχυνόταν και άλλες που ανακοπτόταν· ότι
υπήρχαν διαφορές από μέρη σε μέρη ή ανάλογα με το επάγγελμα.
Μεταπολεμικά η συντεχνία των σανδαλοποιών του Διδυμότειχου
άρχισε να εγκαταλείπει τη λειτουργία στην εκκλησία και οι βαφείς
της Θεσσαλονίκης το ετήσιο μνημόσυνο των παλιών μαστόρων.

Στην Έδεσσα όμως οι παντοπώλες διατηρούσαν αυτή τη συνήθεια
τη δεκαετία του 1960 και στο Ρέθυμνο οι μηχανικοί αυτοκινήτων τη
δεκαετία του 1970, ενώ η συντεχνία των επιπλοποιών της Αθήνας
μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα συνέχιζε να τελεί λειτουργία τη
μέρα της γιορτής της. Παρομοίως, το σωματείο ιδιοκτητών ταξί της
Θεσσαλονίκης γιορτάζει ανελλιπώς τη μέρα του Αγίου Χριστοφόρου
(«προστάτου διεθνώς παραδεδεγμένου των Αυτοκινήτων», όπως
γραφόταν το 1915 στο καταστατικό του πρώτου σωματείου αυτοκινητιστών στη χώρα) και μετά τη λειτουργία παίζουν ποδόσφαιρο ή
πάνε σε ταβέρνα.
Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι εγκαταλείφθηκε το υπαίθριο γλέντι, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων
άλλαξαν και δημιουργήθηκαν περισσότερα κέντρα διασκέδασης δια
θέσιμα για συνεστιάσεις και εκδηλώσεις. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται
ότι σημειώθηκε τον μεσοπόλεμο. Το 1922 οι καφεπώλες της Αθήνας
γιόρτασαν τον Προφήτη Ηλία με κοκορέτσι και ελληνικές μουσικές
κάτω από τα πεύκα των Σεπολίων, ήδη όμως τον Ιούνιο του 1925 τα
μέλη του συνδέσμου εστιατόρων Αθηνών εξέδραμαν στο Χαλάνδρι
και, αφού παρακολούθησαν τη λειτουργία σε εξοχικό εκκλησάκι,
έφαγαν και χόρεψαν «υπό τους ήχους της θαυμασίας τζαζ-μπαντ»
στο νέο ζυθεστιατόριο «Ντελισιέ». Σύντομα η τάση αυτή κυριάρχησε

Μ Έ Ρ ΟΣ I I    Ι Σ ΤΟ Ρ Ί Α Τ Η Σ Γ Σ Ε Β ΕΕ , Θ Ε Σ Μ Ο Ί Κ Α Ι Μ Έ Σ Α ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΟΎ

↑ 
Σωματείο Κρεοπωλών με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ Ι. Μπερνίτσα

224
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019
↑ 
Γιορτή Σωματείου Καταστηματαρχών

Κομμωτών, 20 Αυγούστου 1939.
Αρχείο Σωματείου Κομμωτών

↑ 
Σκίτσο για την ημέρα των Επαγγελματιών,

των Αγίων Πάντων. Μέλλον Επαγγελματιών
Βιοτεχνών, 17 Μαΐου 1961

και στην επαρχία. Η συνήθεια, επίσης, να δηλώνεται η παρουσία των
σωματείων σε μια διαδήλωση ή κάποια τελετή με τη σημαία τους
παρήκμασε μετά τον μεσοπόλεμο, οπότε άρχισε να πυκνώνει η χρήση πλακάτ (και αργότερα πανό).
Τι αντικατέστησε τη γιορτή του προστάτη αγίου ως μέρας συνεύρεσης των μελών; Σε πολλά σωματεία η κύρια γιορτή τους μεταφέρθηκε από το καλοκαίρι (που ευνοούσε τα εξοχικά συμπόσια) στο
τέλος του χειμώνα, με την οργάνωση χορού σε κάποιο κέντρο. Συχνά
επρόκειτο για αποκριάτικο χορό: τον μεσοπόλεμο στην Αθήνα ένα
πλήθος χορών οργανώνονταν από επαγγελματικά σωματεία κατά
την κατεξοχήν περίοδο εξωστρέφειας, τις απόκριες· πρωτεργάτες,
εδώ, ήταν οι (κατεξοχήν κομψευόμενοι αλλά και αρμόδιοι για περούκες κ.λπ.) κουρείς. Δεν πρέπει να μας διαφύγει, εδώ, μια σημαντική αλλαγή: ενώ στους παλιότερους συντεχνιακούς εορτασμούς
οι οικογένειες των μελών μπορεί και να μην ήταν παρούσες, με τους
χορούς περνάμε σε ένα περιβάλλον εξ ορισμού μεικτής κοινωνικότητας των φύλων – και γι’ αυτό νεωτεριστικό.
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↑ 
Τα μέλη της Ενώσεως Συνοικιακών Κρεοπωλών

κατά τη γιορτή της Ενώσεως στις 8 Νοεμβρίου
1936. Αρχείο Σωματείου Κρεοπωλών

Σε δεύτερο χρόνο, αναπτύχθηκε μεταπολεμικά η συνήθεια της κοπής της πίτας του σωματείου για τη νέα χρονιά – επίσης σε κάποιο
κέντρο διασκέδασης, κατά κανόνα, και πάντως συνοδευόμενη από
συμποσιασμό.
Οι δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις βρέθηκαν αρχικά
στην πρωτοπορία της τάσης εγκατάλειψης του παλιού συντεχνιακού
φολκλόρ, καθώς συνήθως δεν έμπαιναν υπό την προστασία κάποιου
αγίου. Το 1921 η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθήνας
ξεκίνησε τη γιορτή της με λειτουργία σε εκκλησία· ο παπάς όμως τους
έκανε παρατήρηση για την απουσία χριστιανικών συμβόλων από τη σημαία τους. Στη συνέχεια οι πρόεδροι και τα άλλα στελέχη των σωματείων έφαγαν σ’ ένα ευπαρουσίαστο κέντρο – παρά τις προσπάθειες του
Λαμπρινάκου να τους πείσει να οργανωθεί ένας συμποσιασμός «επί το
απλούστερον», με κοκορέτσια και υπαίθριες μουσικές· μάταια, επίσης,
επέμεινε στην ανάγκη προσέλευσης των λαβάρων κάθε σωματείου.
Η γιορτή της ΓΣΕΒΕΕ ορίστηκε στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της στη 1 Ιουνίου, φαίνεται όμως ότι σταδιακά ο εορτασμός

ατόνησε. Γενικά οι γιορτές των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων
οργανώσεων είχαν συνήθως έναν πιο επίσημο χαρακτήρα, με αναβαθμισμένη την παρουσία εκπροσώπων των αρχών, και η κοινωνικότητά τους αφορούσε περισσότερο τα στελέχη και λιγότερο ή καθόλου τους απλούς επαγγελματοβιοτέχνες.
Μεταπολεμικά, επί προεδρίας Μπερνίτσα, επιχειρήθηκε να
αναβαθμιστεί ως μέρα εορτασμού της ΓΣΕΒΕ η γιορτή των Αγίων
Πάντων (η οποία είχε ξεκινήσει να εορτάζεται από τον Σύνδεσμο
Συντεχνιών Αθηνών-Πειραιώς το 1908). Το 1960 ως πρώτη μέρα του
11ου συνέδριου της ΓΣΕΒΕ ορίστηκε η γιορτή των Αγίων Πάντων:
όπως σε όλα τα μεταπολεμικά συνέδρια, έκαναν «πολιτικό μνημόσυνο» για τους συνδικαλιστές που είχαν πεθάνει από την προηγούμενη
συνάντησή τους, και το βράδυ «εν ειδική πομπή», με τα λάβαρα
των σωματείων και λαμπαδηφορία, έγινε κατάθεση στεφάνου στο
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Να πούμε εδώ ότι κατάθεση
στεφάνου γινόταν συχνά σε συνέδρια και συνελεύσεις επαγγελματοβιοτεχνών που λάμβαναν χώρα στην Αθήνα από τη δεκαετία του
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Αναμηστική φωτογραφία μελών
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Η γιορτή της ΓΣΕΒΕΕ
ορίστηκε, στα πρώτα
χρόνια της λειτουργίας
της, την 1η Ιουνίου,
ενώ μεταπολεμικά
επιχειρήθηκε να
καθιερωθεί η γιορτή
των Αγίων Πάντων ως
«εορτή του Έλληνος
Επαγγελματοβιοτέχνου».

Επαγγελματικών Σωματείων
(ζαχαροπλάστες, σανδαλοποιοί)
στην Αθήνα το Μεσοπόλεμο
© αρχείο ΕΡΤ Συλλογή
Πέτρου Πουλίδη

1930 και έπειτα (οπότε και δημιουργήθηκε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη): το βλέπουμε στη συνέλευση της ομοσπονδίας των
κουρέων το 1937, στο 5ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1946, στο συνέδριο
των ζαχαροπλαστών το 1951 κ.λπ. Ζητούμενο ήταν «η προβολή της
εθνικόφρονος και πατριωτικής ιδεολογίας» τους, όπως το έθετε το
Μέλλον το 1960.
Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η γιορτή των Αγίων Πάντων
«συμβολίζει διά την Ορθόδοξον πίστιν μας το πνεύμα της θυσίας,
της συνεχείας και της συντηρητικότητος [και] αποδίδει άριστα την
τοποθέτησιν της τάξεως εντός της εθνικής ζωής». Ο στόχος του
Μπερνίτσα ήταν να καθιερωθεί ο πανελλήνιος εορτασμός της ως
«εορτή του Έλληνος Επαγγελματοβιοτέχνου», αντίστοιχη της Πρωτομαγιάς για τους εργάτες. Εντέλει η καθιέρωσή της δεν έλαβε τις
διαστάσεις που επιθυμούσε ο εμπνευστής της, ωστόσο στα επόμενα
χρόνια κατά τόπους υπήρξαν επιτυχημένοι εορτασμοί της. Το 1963
στην Έδεσσα έγινε σημαιοστολισμός των καταστημάτων από την
παραμονή, τη μέρα γιορτής λειτουργία και κατάθεση στεφάνου στο
τοπικό Ηρώο από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, και το βράδυ στο
εξοχικό κέντρο «Καταρράκται» «παρετέθη επίσημον δείπνον κατά το
οποίον ο κύριος Κοκκινίδης διά συντόμου λόγου του ανάπτυξε τον
ρόλον της τάξεως». Το 1966 στη Δράμα έγινε λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας∙ ακολούθησε ομιλία στην εκκλησία του προέδρου της τοπικής ομοσπονδίας Θεόφ. Βασιλειάδη, όπου «εξήρε τους αγώνας και
τας θυσίας του επαγγελματοβιοτεχνικού κόσμου», παρουσία όλων
των επισήμων της πόλης (βουλευτή, νομάρχη, δήμαρχου, στρατιωτικού διοικητή, προέδρων των επιμελητηρίων, λυκειαρχών και βέβαια
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Λαμπαδηφορία επαγγελματιών και βιοτεχνών 1963.

↑ 
Σωματείο εμποροβιοτεχνών σε εκδήλωση, 1937

των προεδρείων των σωματείων)∙ έπειτα το εκκλησίασμα, ηγουμένης της φιλαρμονικής του δήμου, πήγε στο άγαλμα της Ελευθερίας,
όπου ο πρόεδρος κατέθεσε στέφανο και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος∙
η τελετή έληξε με δεξίωση σε κέντρο.
Παράλληλα, ακολουθώντας το ρεύμα, η ΓΣΕΒΕ έκοβε κι αυτή την
πίτα της: τον Ιανουάριο του 1961, για παράδειγμα, ο Μπερνίτσας
έκοψε την «πίτα του Έλληνος Επαγγελματοβιοτέχνου» στην Κεντρική
Αγορά, με την παρουσία του υφυπουργού Εμπορίου, του διευθυντή
της Ασφάλειας Αθηνών, του διευθυντή της αγορανομίας και, βέβαια,
των διοικήσεων του ΤΕΒΕ, των ομοσπονδιών Αθήνας και Πειραιά και
των επιμελητηρίων. Εξίσου επίσημο χαρακτήρα είχε και η κοπή της
πίτας το 1957, με την παρουσία υπουργού, βουλευτών, διευθυντών
υπουργείων και πλήθους στελεχών του συνδικαλισμού των μικρομεσαίων. Ο Μπερνίτσας έβγαλε μάλλον μακροσκελή λόγο, στον οποίο
αναφέρθηκε «διά μακρών εις τον Κυπριακόν θέμα», και κατέληξε:
«Το κόψιμο της πίττας του έλληνος επαγγελματοβιοτέχνου σημαίνει
αγάπην, ομόνοιαν και αρμονικήν συνεργασίαν των εκπροσώπων των
Οργανώσεων μετά των εκπροσώπων του Κράτους». Όπως ήταν φυσικό, το φλουρί έπεσε στον υπουργό Εργασίας Λεωνίδα Μπουρνιά.
Τέλος, στην κοινωνική ζωή γύρω από τα σωματεία μπορεί να καταχωρηθεί κι αυτή που αναπτυσσόταν με αφορμή διάφορες υπηρεσίες που αυτά παρείχαν στα μέλη τους. Ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη παλιότερα, αργότερα νομικές και λογιστικές υπηρεσίες σε
κάποιες περιπτώσεις, αλλά και ποικίλες άλλες παροχές. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας οργάνωνε κατασκηνώσεις στο Ζούμπερι
για εκατοντάδες παιδιά τα καλοκαίρια των χρόνων του Εμφυλίου και
αμέσως μετά το τέλος του. Επιπλέον, μια συνηθισμένη πρακτική των
σωματείων είναι η οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας και η διατήρηση τραπεζών αίματος για τα μέλη.
Αν και η ΓΣΕΒΕΕ δεν εντοπίσαμε να δοκίμασε ποτέ παρόμοιες
πρακτικές, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το σχέδιο του προέδρου της το 1963 να αρχίσει να προσφέρει «αντιπαροχές» στα
ταμειακά εντάξει μέλη, έτσι ώστε να ενισχύσει τη συμμετοχή των
επαγγελματοβιοτεχνών στα σωματεία τους. «Για να προκαλέσωμεν
λοιπόν το ενδιαφέρον των συναδέλφων να γράφονται στα σωματεία, θα παράσχωμεν ορισμένα πλεονεκτήματα από απόψεως θερέτρων, από απόψεως μερίμνης υπέρ των παιδιών των επαγγελματιών
και από απόψεως θεαμάτων», με χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων από τη ΓΣΕΒΕ για να προσφέρουν διακοπές στα μέλη τους και στα παιδιά τους.

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

© αρχείο ΕΡΤ

229
Μ Έ Ρ ΟΣ I I    Ι Σ ΤΟ Ρ Ί Α Τ Η Σ Γ Σ Ε Β ΕΕ , Θ Ε Σ Μ Ο Ί Κ Α Ι Μ Έ Σ Α ΤΟΥ Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΟΎ

↑ 
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στη ΓΣΕΒΕΕ,

4 Φεβρουαρίου 2007. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Η κοπή πίτας στις αρχές του νέου
χρόνου παραμένει μία από τις
διαχρονικές συνήθειες που διατηρεί
η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και
πολλές Ομοσπονδίες, μέχρι σήμερα.
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Η ίδρυση της ΓΣΕΒΕ και η συγκρότηση
ενός ταξικού πόλου των αυτοαπασχολούμενων
και μικροεργοδοτών συνδυάστηκε με αλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο κατανοούσαν
οι επαγγελματοβιοτέχνες τον εαυτό τους.
Φυσικά οι παλιότεροι τρόποι επιβίωσαν και, ενδεχομένως, παρέμειναν κυρίαρχοι στην ιδιωτική καθημερινότητα. Όσον αφορά, όμως,
τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις και
επαγγελματικά έντυπα, οι αλλαγές ήταν ριζικές: η περιγραφή των
ανθρώπων στους οποίους απευθύνονταν βασιζόταν λιγότερο σε
όρους όπως λαός, μικροί, βιοπαλαιστές ή νοικοκυραίοι και περισσότερο σε παραλλαγές της έννοιας της τάξης και γενικότερα σε μια
σύλληψη της κοινωνίας ως αποτελούμενης από διαφορετικές τάξεις.
Ούτε η χρήση του όρου «τάξη» είναι αυτονόητη ούτε το ακριβές
νόημά του. Όταν τη δεκαετία του 1960 η αντιπολίτευση στην ηγεσία
της ΓΣΕΒΕ διακηρύσσει ότι πρέπει να δοθεί μια γνήσια ταξική κατεύθυνση στον συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών, ουσιαστικά
κατηγορεί τον Μπερνίτσα ότι υπηρετεί τα συμφέροντα άλλων και
όχι αυτών που εκπροσωπεί. Το «ζήτω η τάξις των εφαπλωματοποιών», που ακούγεται σε ελληνική ταινία της ίδιας εποχής και απαντάται επίσης εκτεταμένα στον λόγο των σωματείων και στον Τύπο,
έχει σαφώς ένα νόημα πιο «ανώδυνο» και λιγότερο συγκρουσιακό:
αναφέρεται σε μια κοινότητα με τρόπο που τη διαφοροποιεί από τις
άλλες (από τα άλλα επαγγέλματα, σε αυτή την περίπτωση) αλλά δεν
τη φέρνει αντιμέτωπη με αυτές. Είναι πάντως γεγονός ότι η «τάξη»
συνδέεται περισσότερο με την έννοια του ιδιαίτερου συμφέροντος
και της διεκδίκησής του – και με σύγκρουση, αν χρειαστεί.

← 
Εκσυγχρονισμένο παντοπωλείο

© ΓΑΚ Μεσσηνίας
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Η γλώσσα της «τάξης»
και ο αυτοπροσδιορισμός
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Σκίτσο για το παρόν της

Επαγγελματοβιοτεχνικής τάξης,
Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών,
14 Ιουνίου 1962

↑ 
Μπακάλικο Τσολινα, Ιανουάριος, 1961

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Ένας συνδικαλιστικός-πολιτικός λόγος που χρησιμοποιούσε την
έννοια της τάξης έγινε για πρώτη φορά κοινόχρηστος στις πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα και αφορούσε την εργατική τάξη. Γύρω
στα 1920 θα αρχίσουν να τον οικειοποιούνται και οι οργανώσεις
των επαγγελματοβιοτεχνών, καθώς ο όρος «λαός» με τις παραλλαγές του (εργατικός λαός, μικρός λαός, ανεξάρτητος λαός κ.λπ.) που
χρησιμοποιούνταν προηγουμένως κατά κόρον από τα επαγγελματικά σωματεία έχασε τη χρηστικότητά του όταν αυτά διασπάστηκαν
σε εργατικά και (μικρο)εργοδοτικά. Έκδηλη εδώ ήταν και η επιρροή
εξελίξεων όπως η ίδρυση της ΓΣΕΕ και του ΣΕΚΕ/ΚΚΕ, καθώς και μια
χρήση της ταξικής γλώσσας με πιο συντηρητικές αποχρώσεις από
πολιτικούς και εφημερίδες.
Ποια ήταν όμως η τάξη που συγκροτούνταν γύρω από τη ΓΣΕΒΕ;
Ο όρος που απαντάται συχνότερα στον μεσοπόλεμο είναι η «επαγγελματική τάξη» (ή στον πληθυντικό: επαγγελματικές τάξεις), σε
συνδυασμό με το απλό «επαγγελματίες»∙ όρος περιγραφικός και
ουδέτερος, χωρίς να παραπέμπει από μόνος του σε αξίες ή να έχει
ήδη φορτιστεί θετικά ή αρνητικά. Η «τάξις των εργοδοτών» ήταν
μια εναλλακτική επιλογή που χρησιμοποιήθηκε αρχικά αλλά δεν
προτιμήθηκε, καθώς τόνιζε τις ομοιότητές τους και την κοινότητα
συμφερόντων με την αστική τάξη. Η «μικροαστική τάξη» που χρησιμοποιούσαν οι μαρξιστές είχε μια υποτιμητική χροιά που ασφαλώς
οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ήθελαν να αποφύγουν. Επινοήθηκε, τέλος,
από οργανικούς διανοούμενους, όπως ο Δημήτριος Ζώτος και οι
συντάκτες των επαγγελματικών εφημερίδων, ο όρος «μέση αστική τάξις» ως εκδοχή της «μεσαίας τάξης» που περιλάμβανε τόσο
επιστήμονες και ανώτερους υπαλλήλους όσο και επαγγελματοβιοτέχνες (κάτι που πριν δεν συνηθιζόταν). Ο νέος όρος θεωρήθηκε πιο
«επιστημονικός», δηλαδή «κοινωνιολογικός»∙ ίσως γι’ αυτό να μην
απέκτησε τόσο ευρεία διάδοση, παρότι χρησιμοποιήθηκε αρκετά
στον Τύπο αλλά και από στελέχη της ΓΣΕΒΕ.
Συνήθως η έννοια της τάξης χρησιμοποιούνταν για να περιγραφεί
μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και δεν επεξηγούνταν ιδιαίτερα∙
όταν όμως αυτό συνέβαινε, αναδεικνυόταν ένας πλούτος σχετικών
νοημάτων. Στο συνέδριο του 1930 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού
και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Παπαβασιλείου έλεγε
ότι η επιτυχία του συνεδρίου αποδείκνυε ότι «ο επαγγελματικός και
βιοτεχνικός κόσμος της Ελλάδος δεν είναι πλήθος ασύντακτον, δεν
είναι πλέον υλικόν ευκόλου εκμεταλλεύσεως, αλλ’ είναι τάξις συνειδητή, αποτελούσα σπουδαίον οικονομικόν και κοινωνικόν παράγοντα. Είναι τάξις, ήτις αποτελεί πολύτιμον ζυγοστάτην και αδέκαστον
διαιτητήν μεταξύ των διαρκώς αντιθέτων κοινωνικών και οικονομικών
τάσεων του κεφαλαίου και της εργασίας». Στο ίδιο συνέδριο αποφασίστηκε «όπως ο επαγγελματικός κόσμος ως τάξις μείνη μακράν
πάσης πολιτικής και διατηρήση την μορφήν αυτού ως οικονομικής
τάξεως επιδιωκούσης την βελτίωσιν της θέσεώς της», στον βαθμό
στον οποίο «η τάξις ακόμη δεν απέκτησε επαγγελματικήν συνείδησιν
πλήρη». Το 1934 ο Σταματόπουλος εκτιμούσε ότι η επικείμενη ίδρυση
του ΤΕΒΕ «θα είναι ο σημαντικώτερος σταθμός εις την ιστορίαν της
ωργανωμένης Τάξεως, θα συνδέση περισσότερον και στενότερον διά
δεσμών ιερών τα μέλη της, θα προαγάγη την ταξικήν συνείδησιν και
θα καταστήση αδιασάλευτα τα βάθρα του ταξικού οικοδομήματος εν
τω μεγάλω κοινωνικώ και πολιτειακώ οργανισμώ».
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↑ 
Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών,

1 Ιανουαρίου 1964

σαν ότι «η τάξις μας» αποτελούσε «το βάθρο του αστικού οικοδομήματος», όπως έγραφε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθηνών το 1936 ή, όπως το έθετε πιο γλαφυρά
ο πρόεδρος της ΟΕΒΑ Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης το 1925, «οι
επαγγελματοβιοτέχναι είναι το στήριγμα της νοικοκυρωσύνης εις
την Ελλάδα διότι άνευ αυτών ούτε Τράπεζαι ούτε αστικόν πολίτευμα
θα υπήρχε». Σύμφωνα με τον Πειραιώτη παντοπώλη Πετροπουλάκη
το 1933, οι υπηρεσίες των επαγγελματιών προς την αστική κοινωνία
ήταν πολύτιμες: «εις το βιβλιαράκι του μπακάλη και του μανάβη της
γειτονιάς στηρίζεται το κοινωνικόν καθεστώς».
Ωστόσο, ο ρόλος τους δεν αναγνωριζόταν, αντίθετα (σύμφωνα
με την Εφημερίδα των Επαγγελματιών το 1927) «αι ανώτεραι λεγόμεναι κοινωνικαί τάξεις αισθάνονται κατά κανόνα περιφρόνησιν
προς τας επαγγελματικάς τάξεις», υποτιμώντας τες ως αμόρφωτες.
Συχνά οι μεγαλέμποροι και οι βιομήχανοι γίνονταν στόχος στον λόγο
συνδικαλιστών και εντύπων των επαγγελματοβιοτεχνών, οι οποίοι αντιδιέστελλαν την προνομιακή μεταχείριση των μεγαλοαστών,
για παράδειγμα, ως προς τη δίωξη της αισχροκέρδειας με το ότι
«οι μικροί πληρώνουν πάντοτε τα σπασμένα και σύρωνται εις τας
φυλακάς» (Χατζηκωνσταντίνου 1931). Την αίσθηση αυτή της αδικίας
εξέφραζε και ένας Σπαρτιάτης μπακάλης το 1935: «το κόσκινον της
αγορανομίας έχει πολύ μεγάλας τρύπας διά τους μεγάλους, πολύ
μικρές δε διά τους μικρούς της τάξεώς μας».
Η σύλληψη της κοινωνικής τους θέσης ως «πληβείων», σε αντιδιαστολή με τους «Μεγάλους», συνδυαζόταν συχνά και με μια έμφαση
στη σκληρή εργασία που χαρακτήριζε τη ζωή τους και το χαμηλό
βιοτικό τους επίπεδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού
και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καλαμάτας Κούση, σε συγκέντρωση
που οργάνωσαν το 1934 σχετικά με την αισχροκέρδεια, «οι επαγγελματίαι ουδέποτε υπήρξαν αισχροκερδείς, διότι η οικονομική
των κατάστασις το αποδεικνύει, εργάζονται καθ’ όλον τον βίον των
σκληρώτατα και εξέρχονται ράκη σωματικά και οικονομικά, ενώ άλλοι είναι εκείνοι που αισχροκερδούν και δεν είναι δύσκολον να τους
διακρίνει κανείς, αφού το αποδεικνύουν τα μέγαρα, τα αυτοκίνητα
και τα εκατομμύρια». Σ’ ένα πρώιμο κείμενό του ο Κυπαρισσιώτης
καλούσε τους συναδέλφους του ορειχαλκουργούς να συμπαραστα-
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Με λίγα λόγια, συντηρητικά (και πάντως όχι αριστερά) στελέχη
της επαγγελματοβιοτεχνικής κίνησης στα 1930 συλλάμβαναν την
τάξη τους ως ένα δρων συλλογικό υποκείμενο που βασιζόταν τόσο
σε πραγματικούς δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του όσο
και στη συνείδηση ότι μοιράζονται κοινά συμφέροντα. Αυτές οι
αντιλήψεις βρήκαν το αναγκαίο τους συμπλήρωμα στην παραγωγή
μιας αφήγησης για τη νεότερη ελληνική ιστορία από τη σκοπιά της
«μέσης αστικής τάξης»: με τη σύντομη ιστορία που δημοσίευσε ο
Δημήτριος Ζώτος το 1925 εμπεδωνόταν αυτή η ιδιαίτερη ταυτότητα
και αποκτούσε ιστορικό βάθος. Ο Ζώτος χρησιμοποίησε ως αφετηρία την ιστορία που είχε γράψει ο Γεώργιος Σκληρός, δίνοντας
έμφαση στο ότι η Ελλάδα μετά το 1821 ήταν «χώρα κατ’ εξοχήν
μικροαστική, διότι μεγάλη κεφαλαιοκρατία δεν υπήρχε»∙ υπήρχε
όμως μια άρχουσα τάξη αποτελούμενη από τις ιστορικές οικογένειες
των κοτζαμπάσηδων, ενώ σταδιακά δημιουργήθηκε μια μεγαλοαστική κεφαλαιοκρατική τάξη χάρη στην «άφθονη κρατική προστασία»
και τις «μονοπωλιακές προμήθειες». Η νέα εμποροβιομηχανική τάξη
επιδίωξε την ανατροπή της παλιάς άρχουσας τάξης με το κίνημα στο
Γουδί το 1909, συμμαχώντας με τους μικροαστούς και τους εργάτες.
Οι επαγγελματίες συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχία του κινήματος, έλειπαν όμως από τις τάξεις τους «οι μορφωμένοι, οι ικανοί
διά την ανάληψιν των κρατικών εξουσιών». Ζητούμενο πλέον ήταν
να καταλάβουν τη θέση που τους αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Ιστορικές αφηγήσεις όπως αυτή που έγραψε ο Ζώτος έδιναν
νόημα στον κόσμο και παρείχαν στόχους για τη συλλογική δράση της
τάξης. Παράλληλα γράφτηκαν και πιο ήπιες εκδοχές στρατευμένης
ιστορικής αφήγησης, όπως η «Βιοτεχνική ιστορία» που έγραψε ο Ν.
Αποστολόπουλος το 1937 για τους μαθητές της Σιβιτανίδειου τεχνικής σχολής: η οικονομική ιστορία της βυζαντινής και νεοελληνικής
βιοτεχνίας αποσκοπούσε στο να «τονωθεί και εξαπλωθεί η πίστις
προς την βιοτεχνικήν ικανότητα των Ελλήνων», κάτι που αναπόφευκτα θα αντανακλούσε και στην αυτοπεποίθηση των βιοτεχνών ως
τάξης. Είναι αξιοσημείωτο το ότι παρόμοια προσπάθεια, απ’ όσο
ξέρουμε, δεν επαναλήφθηκε μέχρι τα κείμενα που έγραψε ο Τίτος
Λίτινας τη δεκαετία του 1990 για την ιστορία των επαγγελματικών
σωματείων. Αποτελεί αυτό ένδειξη υποχώρησης της συλλογικής
ταυτότητας των επαγγελματοβιοτεχνών; Όχι απαραίτητα, αλλά φαίνεται ότι το αντίστροφο βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα:
οι απόπειρες, δηλαδή, να εμπεδωθεί μια εκδοχή της μικροαστικής
ταυτότητας με μια ιστορική αφήγηση σημειώνονται σε περιόδους
ανόδου της συλλογικής δράσης ή προέρχονται από όσους την
επιδιώκουν. Δεν θεωρούμε τυχαίο το ότι ο Μπερνίτσας σχεδίαζε τη
διεξαγωγή «μεγάλης ιστορικής εκθέσεως σχετικής με τη δράση των
ελλήνων επαγγελματιών και βιοτεχνών» το 1948, δηλαδή στη φάση
που προπαγάνδιζε την ανάγκη για μια πιο δυναμική και αγωνιστική
δράση της ΓΣΕΒΕ υπό την ηγεσία του. Από εκεί και πέρα, μπορεί να
γίνονται διάφοροι επιμέρους εορτασμοί για την επέτειο της ίδρυσης
σωματείων που συνδέονται με τη διεκδίκηση του κύρους που δίνει
η παλαιότητα: χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκατονταετηρίδα του
συνδέσμου εμπορορραπτών που γιορτάστηκε (μάλλον ανακριβώς)
το 1973 με επίδειξη μόδας στο Χίλτον.
Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που εκπροσωπούσε
η ΓΣΕΒΕ; Τα περισσότερα στελέχη της τον μεσοπόλεμο συμφωνού-
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θούν στην απεργία των εργατών στα μηχανουργεία του Πειραιά,
ενθυμούμενοι ότι μέχρι χτες ήταν κι αυτοί τεχνίτες που «έφυγαν από
τα εργοστάσια διά να αποφύγουν την εκμετάλλευσιν των κυρίων
αυτών, ότι ανήκουν εις την τάξιν των εργαζομένων» κι ότι, παρότι
απασχολούν 2-3 τεχνίτες, «εργάζονται όμως οι ίδιοι και με τους
ολίγους τεχνίτας των είναι σύντροφοι», ενώ «οι Μεγαλοβιομήχανοι
με τα κεφάλαιά τους και με τα πολλά εργαλεία των ουδέποτε τους
υπελόγισαν ειμή μόνον σήμερον» που τους έχουν ανάγκη.
Έξι χρόνια μετά, ο Κυπαρισσιώτης είχε βάλει πολύ νερό στο αντικεφαλαιοκρατικό κρασί του. Επανερχόταν στη συγγένεια εργατών
και επαγγελματοβιοτεχνών, εντάσσοντάς την όμως σ’ ένα διαφορετικό επιχείρημα. Τόνιζε ότι οι μικρομεσαίοι ήταν αρχικά εργάτες που
«ειργάσθησαν και απέκτησαν την πραγματικήν των ελευθερίαν διά
του οικονομικού των αυτεξουσίου, θέσαντες ούτω τας βάσεις της
μικράς περιουσίας των επί εδάφους ποτισμένου με τον τίμιον ιδρώτα πολλών ετών στερήσεων και συνεχούς εργασίας». Η μικροαστική
τάξη, επομένως, ενσάρκωνε για τους εργάτες μια προοπτική και ένα
πρότυπο βελτίωσης της θέσης τους που ήταν ανταγωνιστικό προς το
κομμουνιστικό – και γι’ αυτό θα έπρεπε να ενισχύεται από το κράτος.
Ένας κοινός ρητορικός τόπος στον λόγο τόσο των στελεχών της
ΓΣΕΒΕ όσο και των πολιτικών, από τον μεσοπόλεμο μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρχών, ήταν να περιγράφονται και να εξυμνούνται οι επαγγελματοβιοτέχνες ως μια συντηρητική κοινωνική
ομάδα, διεπόμενη από «οικοκυρικόν πνεύμα», πατριωτική και ηθική,
αφιερωμένη στην προκοπή διά της εργασίας και όχι στην κοινωνική ανατροπή. Ο λόγος του Θεμ. Κατσούλη στην πρώτη γιορτή της
ΓΣΕΒΕ το 1922 εξυμνούσε ιδίως αυτές τις αρετές του έλληνα επαγγελματία: «ηθικός και φιλόπονος», «ο κατεξοχήν συντελεστής της
κοινωνικής προόδου», «πρόθυμος εις θυσίας αίματος και χρήματος
υπέρ των κοινών, αγαπά την τάξιν, ενισχύει τας κρατικάς εξουσίας», «ως πολίτης είναι το βασικόν στοιχείον της εννόμου τάξεως».
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθήνας
το 1932, η τάξη τους «πάντοτε έταξεν εαυτήν εις την πρώτην γραμμήν των θυσιών και αγογγύστως ηνέχθη και ανέχεται ταύτας χάριν
του κοινωνικού συνόλου και της μεγάλης ιδέας της πατρίδος». Ο
δικηγόρος Ν. Γερακάρης στο πανεπαγγελματικό συνέδριο του 1927
καλούσε τους επαγγελματοβιοτέχνες να συνεχίσουν «την τήρησιν
των πατρίων ηθών και εθίμων, των οποίων τυγχάνουσιν οι κράτιστοι
φύλακες», ενώ ο Μεταξάς το 1936 εγκωμίασε «τον πατριωτισμόν της
[μεσοαστικής τάξης] και ύμνησε τας αρετάς της και την λατρείαν και
την πίστιν της προς τας αθανάτους Ελληνικάς παραδόσεις».
Μεταπολεμικά η έννοια του «νοικοκυραίου», συντηρητικού, προσηλωμένου στην τάξη, την ιδιοκτησία του και την ατομική του προκοπή, απέκτησε νέα λειτουργικότητα και ισχύ, καθώς αντιδιαστελλόταν με τους κομμουνιστές που είχαν επιχειρήσει να ανατρέψουν το
κοινωνικό καθεστώς και καραδοκούσαν για να το ξανακάνουν. Την
ιδιότητα του νοικοκυραίου επικαλούνταν κυρίως οι ιδιοκτήτες των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ο Αλ. Κόντος το 1962, «εκπροσωπών την μεγάλην τάξιν των φρουτεμπόρων και λαχανεμπόρων»:
«είμεθα πραγματικοί νοικοκυραίοι και τίμιοι βιοπαλαισταί οι οποίοι
αποβλέπομεν εις την εργασίαν μας εκ της οποίας προέρχεται η ζωή
της οικογενείας μας». Πέρα από τα γενικότερα συμφραζόμενα της
εποχής, ήταν και οι συσχετισμοί στο εσωτερικό της ΓΣΕΒΕ υπέρ της

συντηρητικής παράταξης που ευνοούσαν τη χρήση της έννοιας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ σε διάσκεψη του 1957, ο συνδικαλισμός των μεσοαστικών τάξεων «είναι ο φορεύς του πνεύματος της
συντηρητικής εθνικής νοικοκυρωσύνης». Κάποιες φορές ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να τονιστεί το μέγεθος της πίεσης που υφίσταντο
και τους έσπρωχνε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Στο συνέδριο της
ΓΣΕΒΕ του 1960 ο Ν. Τρούφας, καθώς αναφερόταν στο απελπισμένο
σχέδιο των πεταλωτών να ξεκινήσουν δημόσια απεργία πείνας, τόνιζε το παράδοξο του «να μεταχειρίζονται τοιαύτα εξτρεμιστικά μέσα
[...] οι συντηρητικοί αυτοί νοικοκυραίοι». Στο ίδιο συνέδριο ο Λούστας επισήμαινε τον κίνδυνο, αν συνέχιζε το κράτος να την πιέζει με
τις απαιτήσεις του, να στραφεί «η μεσαία κοινωνική τάξις» (η οποία
«αποτελεί εγγύησιν του υφισταμένου κοινωνικού καθεστώτος») «εις
την απαισίαν τη μνήμη πάλιν των τάξεων η οποία είναι γνωστόν
ότι οδηγεί κατ’ ευθείαν εις τον Κομμουνισμόν». Ούτως ή άλλως, οι
κινητοποιήσεις που οργάνωσε μεταπολεμικά η ΓΣΕΒΕ συνοδεύονταν
πάντα από διαβεβαιώσεις ότι η τάξη που εκπροσωπούσε αποτελούσε «την σπονδυλικήν στήλην του κρατούντος σήμερον αστικού κοινωνικού καθεστώτος» και δεν επιθυμούσε να το κλονίσει (υπόμνημα
1946 για το ενοικιοστάσιο).
Οι «νοικοκυραίοι», πάντως, ποτέ δεν έγιναν ο κύριος όρος με
τον οποίο τα στελέχη της ΓΣΕΒΕ ονόμαζαν την κοινωνική ομάδα
που εκπροσωπούσαν. Επικρατεί, μάλλον, η «μεσαία» ή «μεσοαστική
τάξις»: χαρακτηριστικά, το περιοδικό που εκδίδει η ΓΣΕΒΕ τη δεκαετία του 1950 ονομάζεται Επιθεώρησις Μεσαίων Τάξεων. Στην πρώτη
εγκύκλιο της διοίκησης υπό τον Μπερνίτσα, το 1949, επισημαίνεται
ότι η ΓΣΕΒΕ είναι «ο ανώτατος συνδικαλιστικός οργανισμός των
μεσαίων τάξεων», ενώ ο ίδιος στον εναρκτήριο λόγο του στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1953 (όπως και στα εγκαίνια των γραφείων της
το 1955) κάνει λόγο για τη «μεγάλη μεσοαστική τάξιν των ελλήνων
επαγγελματιών και βιοτεχνών». Φυσικά, συνήθως χρησιμοποιούνταν
συγχρόνως μια ποικιλία όρων: ο Μπερνίτσας στον εναρκτήριο λόγο
του στο συνέδριο του 1956 αναφέρθηκε στη «μεσοαστική τάξη»,
τη «μεσαία τάξη», τις «μικρομεσαίες οικονομικές μονάδες» και τις
«επαγγελματοβιοτεχνικές παραγωγικές τάξεις». Η δεκαετία του 1950
αποτέλεσε μάλλον την περίοδο της πιο εντατικής οικειοποίησης του
όρου «μεσαία τάξη» από τους επαγγελματοβιοτέχνες∙ όρος που επίσης διέθετε μη ανατρεπτικές συνδηλώσεις πολιτικής και κοινωνικής
συντηρητικότητας, αλλά μπορούσε συγχρόνως να τις συνδυάζει με
αρετές όπως η τάση προς την πρόοδο και η μετριοπάθεια.
Στο κλίμα του ριζοσπαστισμού της μεταπολίτευσης περιορίστηκε
σημαντικά η χρήση του όρου «νοικοκυραίοι». Το ίδιο συνέβη και με
τη «μεσαία τάξη», αλλά μόνο επειδή στη θέση της μπήκε κάτι πιο
πρόσφορο: η έννοια του «μικρομεσαίου». Αυτή συνδύαζε τα πλεονεκτήματα του αυτοπροσδιορισμού ως «μεσαίου» (με τις αρετές που
είδαμε ότι συνδέονταν μαζί του, καθώς και με την αναγνώριση μιας
αξιοσέβαστης κοινωνικής θέσης) και του αυτοπροσδιορισμού ως
«μικρού», ο οποίος διευκόλυνε όταν επρόκειτο για διεκδικήσεις (ή
για την αντιπαράθεση με τους «μεγάλους») και την τεκμηρίωση ότι η
επίλυση των προβλημάτων τους αποτελούσε κοινωνική ανάγκη.
Ο όρος «μικρομεσαίος», σε μεγάλο βαθμό, έχει ταυτιστεί στη
μνήμη των περισσότερων με τη ρητορική του ΠΑΣΟΚ, το οποίο τον
χρησιμοποίησε εντατικά (όπως και τον όρο «μη προνομιούχος»).
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Ωστόσο, η προέλευσή του ήταν άλλη: η οικονομική ορολογία για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στην
Ελλάδα μεταπολεμικά, και στον λόγο στελεχών της ΓΣΕΒΕ το εντοπίσαμε πρώτη φορά το 1956. Στο συνέδριο του 1960 τόσο ο πρόεδρος
Μπερνίτσας όσο και ο Βλαχάκης νιώθουν ότι πρέπει να προσθέσουν
μια επεξήγηση, κάνοντας λόγο περί «της μεγάλης τάξεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλονότι των επαγγελματιών και βιοτεχνών».
Την ίδια χρονιά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας αναφέρεται
στη φορολογική «εξουθένωσιν των μικρομεσαίων τάξεων», ενώ το
1963 σημειώνεται η απόπειρα ίδρυσης ενός «Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Οπωσδήποτε η θεσμική χρήση του όρου
συνέβαλε στην καθιέρωσή του: η Διεθνής Συνομοσπονδία ήταν των
«βιοτεχνών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», η ΕΟΚ διέθετε
ένα γραφείο ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), ενώ το 1977
ιδρύεται ο ΕΟΜΜΕΧ.
Η χρήση του όρου, λοιπόν, καθιερώθηκε από τη δεξιά παράταξη και όχι από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα ήταν ιδίως ο Σπύρος Βλαχάκης
(πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ το 1968-1974 και το 1981-1984) και ο Νίκος
Αναστασάκης (πρόεδρος το 1979-1981) αυτοί που αναφέρονταν κατά
βάση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους μικρομεσαίους. Σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι ήταν η έμφαση στην ιδιότητα του
επιχειρηματία, η οποία προέκυπτε από τη συσχέτιση της «μικρομεσαίας» με την «επιχείρηση», αυτή που έκανε τον όρο αγαπητό στους
φιλελεύθερους και συντηρητικούς συνδικαλιστές. Φυσικά υπήρξαν
και πιο «κοινωνιολογικές» χρήσεις του όρου, καθώς αυτός γινόταν
κοινόχρηστος: για παράδειγμα, ο Βλαχάκης το 1979 αναφερόταν στα
«μικρομεσαία στρώματα του λαού μας»· αλλά βέβαια ήταν ιδίως η
χρήση του από το ΠΑΣΟΚ, με έναν διασταλτικό τρόπο που δεν αναφερόταν μόνο στους επαγγελματοβιοτέχνες, που του έδωσε το νόη
μα του συνώνυμου της μικροαστικής τάξης με έναν τρόπο πλήρως
αποδεκτό από την ίδια.
Αξιοσημείωτο είναι ότι από τη δεκαετία του 1970 και μετά περιο
ρίστηκε και η χρήση της έννοιας της τάξης από τους επαγγελματοβιοτέχνες για τον αυτοπροσδιορισμό τους. Αυτό ισχύει τόσο για την
εκδοχή της έννοιας που χρησιμοποιούνταν από τους συντηρητικούς,
δηλαδή περιγραφική και χωρίς αιχμές (και συχνά σε αναφορά με μια
μικρότερη κοινότητα, όπως όσοι ασκούσαν κάποιο επάγγελμα), όσο
και για την πιο συγκρουσιακή έννοια της τάξης (μαρξιστική ή μη).
Πρόκειται για παράδοξο, αν σκεφτούμε ότι η μεταπολίτευση υπήρξε
μια περίοδος ανόδου της αριστεράς και ηγεμονίας των ιδεών της, οι
οποίες περιλάμβαναν και τη σύλληψη της κοινωνίας ως αποτελούμενης από τάξεις που βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ακριβώς επειδή η «τάξη» απέκτησε ξανά
ένα τέτοιο κυρίαρχο νόημα εγκαταλείφθηκε από συντηρητικούς και
φιλελεύθερους.
Όσο για τους συνδικαλιστές της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το γεγονός ότι στη μαρξιστική
παράδοση οι επαγγελματοβιοτέχνες αποτελούσαν κομμάτι της «μικροαστικής τάξης», όρος που είχε αποκτήσει έντονη αρνητική χροιά
και δεν μπορούσαν να τον προτείνουν για τον αυτοπροσδιορισμό
τους. Έβλεπαν, επιπλέον, ότι οι επαγγελματοβιοτεχνικές οργανώσεις
εκπροσωπούσαν αυτοαπασχολούμενους, μικρούς εργοδότες αλλά
και ορισμένους μεγαλύτερους εργοδότες που θα έπρεπε να καταχω-

ρηθούν στην αστική τάξη ή στις παρυφές της. Υπήρχαν, τέλος, και οι
απόψεις ότι οι μικροαστοί δεν αποτελούσαν μία τάξη όπως οι άλλες,
αλλά συνιστούσαν μάλλον «ενδιάμεσα στρώματα» ανάμεσα στις
δύο βασικές τάξεις του καπιταλισμού, την αστική και την εργατική,
και πολώνονταν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η απάντηση
που επικράτησε σε αυτά τα προβλήματα (ήδη από τη μεταπολεμική
περίοδο στα σωματεία που έλεγχε η αριστερά) ήταν να προτιμηθεί ο
πιο περιγραφικός όρος «ΕΒΕ», δηλαδή «Επαγγελματίες, Βιοτεχνίες,
Έμποροι». Ο όρος «μικρομεσαίος» χρησιμοποιούνταν επίσης από την
κομμουνιστική αριστερά, αλλά κρατιόταν μάλλον σε δεύτερο πλάνο,
συχνά χρησιμοποιούμενος για να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις και
όχι την κοινωνική ομάδα που απάρτιζαν οι ιδιοκτήτες τους.
Χαρακτηριστικοί για την πολιτική σημασία των όρων είναι οι
τίτλοι των συνδικαλιστικών παρατάξεων που ιδρύθηκαν στη ΓΣΕΒΕ
από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα. Οι ΕΒΕ υπήρχαν στον τίτλο
των παρατάξεων του ΚΚΕ, του ΚΚΕ εσωτερικού (και μετέπειτα του
Συνασπισμού) και του ΠΑΣΟΚ, αλλά η δεξιά παράταξη αποκλήθηκε
το 1982 «Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η μετονομασία της ΓΣΕΒΕΕ το 1988 έγινε προκειμένου να
προστεθούν οι έμποροι στον τίτλο, σε μια κίνηση αντιμετώπισης της
ανασυγκρότησης των εμπορικών συλλόγων που απέληξε στην ίδρυση
της ΕΣΕΕ· ήταν, όμως, και μια προσθήκη των ΕΒΕ στον τίτλο που έγινε όταν η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ πέρασε στην παράταξη που κατεξοχήν
αναφερόταν στους ΕΒΕ. Το 1988, επιπλέον, στο καταστατικό προστέθηκε μεταξύ των άλλων σκοπών της Συνομοσπονδίας η «σύνδεση του
συνδικαλιστικού κινήματος των ΕΒΕ με το συνδικαλιστικό κίνημα των
άλλων εργαζομένων»: προτεινόταν, δηλαδή, μια ταυτότητα των ΕΒΕ
ως εργαζομένων πρώτα απ’ όλα και όχι ως επιχειρηματιών.
Στα επόμενα χρόνια, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η ηγεμονία
του νεοφιλελευθερισμού (μεταξύ άλλων ως ιδεολογίας που χρησιμοποιεί ως κυρίαρχο υπόδειγμα σύλληψης της κοινωνίας τα οικονομικά και όχι την κοινωνιολογία) εκφράστηκε και με την πρόταξη της
ιδιότητας του επιχειρηματία στον συνδικαλισμό των επαγγελματοβιοτεχνών· χαρακτηριστική, εδώ, θα μπορούσε να θεωρηθεί η τάση
των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ να υιοθετήσουν στον τίτλο τους το
ΜΜΕ αντί του ΕΒΕ.
Τέλος, μπορεί ίσως να κάνει κανείς λόγο και για μια εξέλιξη των
τελευταίων δεκαπέντε χρόνων που επαναφέρει την προπολεμική
ορολογία: την τάση να γίνεται λόγος για «μικρές επιχειρήσεις» και
όχι για «μικρομεσαίες», ακολουθώντας πιθανότατα τους ορισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι συνιστά μικρή επιχείρηση (έως 50
άτομα προσωπικό) και τι μεσαία. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, άλλωστε, έχει ονομαστεί Ινστιτούτο Μικρών και όχι Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

→ 
Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για το κλείσιμο των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 21
Οκτωβρίου 1985. Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η ανάπτυξη μιας μικροαστικής ταξικής ταυτότητας
για πολλούς συνδικαλιστές πήγαινε χέρι-χέρι με
την επιδίωξη δημιουργίας ενός δικού τους κόμματος.

Για πολλούς τα ξεχωριστά συμφέροντα σήμαιναν και ιδιαίτερη πολιτική έκφραση. Εμφανής εδώ είναι η επιρροή του παραδείγματος του
ΚΚΕ, που διακήρυσσε ότι αποτελεί το κόμμα της εργατικής τάξης,
αλλά και του Αγροτικού κόμματος που έδρασε κι αυτό στον μεσοπόλεμο. Ο μεσοπόλεμος υπήρξε μια εποχή που το καινούργιο μοντέλο
του ταξικού κόμματος γνώρισε αξιοσημείωτη απήχηση, ενώ γενικότερα διάφορες πολιτικές δυνάμεις πειραματίστηκαν με τη λογική της
πολιτικής εκπροσώπησης όχι ατόμων αλλά τάξεων: είδαμε ότι στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε για λίγα χρόνια η εκπροσώπηση συμφερόντων κοινωνικών ομάδων στη Γερουσία.
Σε αντίθεση, όμως, με τους εργάτες και τους αγρότες, οι επαγγελματοβιοτέχνες δεν απέκτησαν το δικό τους κόμμα. Παρόλο που
ένα κόμμα της «μέσης αστικής τάξεως» μπορούσε να υπολογίζει σε
μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, το βήμα δεν αποτολμήθηκε από
μια σημαντική μερίδα του κόσμου των επαγγελματικών σωματείων
παρά μόνο το 1950. Ίσως η αιτία να ήταν ότι οι μικροαστοί βρίσκονταν σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τις προσβάσεις τους στις κρατικές αρχές, ήταν καλύτερα ενσωματωμένοι στο πολιτικό σύστημα,
εμπλέκονταν περισσότερο και από καλύτερες θέσεις σε πελατειακά
και κομματικά δίκτυα.
↑ 
Ο Ύμνος του Κόμματος των εργαζομένων,

Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών
14 Ιανουαρίου 1950

← 
Στην Προεδρία της Γερουσίας. Νίκος Κιτσίκης,

Αλεξανδρής, Σ. Γονατάς, Μ. Μπέμπης 1934
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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επαγγελματικού κόμματος
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↑ 
Η στάση της ΓΣΕΒΕΕ απέναντι στις εκλογές,

Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών 30 Απριλίου 1958

Φαίνεται, άλλωστε, ότι η μικροαστική τάξη ήταν κατεξοχήν αυτή
που έπασχε από υπερπολιτικοποίηση από νωρίς. Οι πρόεδροι των
«συντεχνιών» της Αθήνας την πρώτη δεκαετία του 21ού αιώνα χαρακτηρίζονταν ως «πολιτικομανείς». Όταν όμως αποστασιοποιήθηκαν
από το πολιτικό σύστημα και στράφηκαν ενάντιά του, δεν υπήρχε
ακόμα η επιλογή του ταξικού κόμματος και υποστήριξαν το κίνημα
του Στρατιωτικού Συνδέσμου το 1909.
Παρότι τελικά οι συζητήσεις και οι απόπειρες δημιουργίας ενός
ταξικού κόμματος των επαγγελματοβιοτεχνών δεν ήταν επιτυχημένες, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι εμφανίζονταν σε όλη τη
διάρκεια του μεσοπολέμου και ήταν αρκετά εκτεταμένες. Στις σχετικές συζητήσεις συνυπήρχαν οι προσωπικές φιλοδοξίες με την αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου να ασκείται η πολιτική∙ μια καφενόβια «πολιτικομανία» με τις ευρύτερες συζητήσεις για τον τρόπο
υπέρβασης του Διχασμού μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών∙
άλλωστε η συγκρότηση ενός ταξικού πολιτικού κόμματος αποτελούσε κι έναν τρόπο διαφύλαξης της ενότητας του νεαρού συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών από τις συγκρούσεις
του Διχασμού που αναπαράγονταν στο εσωτερικό του.
Η σοβαρή οργανωτική ζύμωση που σημειώθηκε στους επαγγελματίες και βιοτέχνες τη δεκαετία του 1920 έθετε διαρκώς το ζήτημα
της πολιτικής παρέμβασης επί τάπητος. Ήδη στην πρώτη γενική
συνέλευση της ΓΣΕΒΕ, τον Σεπτέμβριο του 1920, ενάμιση μήνα πριν

από τις εξαιρετικά πολωμένες εκλογές που έφεραν τους αντιβενιζελικούς στην εξουσία, διατυπώθηκε για πρώτη φορά η πρόταση
για κάθοδο στις εκλογές υπό τη σημαία ενός ανεξάρτητου επαγγελματικού κόμματος. Στα επόμενα χρόνια συζητήθηκε σοβαρά η ιδέα
της δημιουργίας ενός «επαγγελματικού κοινοβουλίου» στο οποίο θα
εκπροσωπούνταν άμεσα ταξικά συμφέροντα, είτε συμπληρωματικά
προς την «κανονική» βουλή είτε και αντικαθιστώντας την. Η θέσπισή του έγινε θέση της ΓΣΕΒΕ το 1921, ενώ συμπεριλαμβανόταν στις
προτάσεις συνταγματικής μεταρρύθμισης που έκανε ο Δημήτριος
Γούναρης το 1921. Συγχρόνως συζητιόταν η δημιουργία ενός «κόμματος αρχών», σε αντίθεση με τα «προσωπικά» που αποτελούνταν
από υποστηρικτές συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων: τις «αρχές»
θα προσέφερε, ακριβώς, η ταξική βάση πάνω στην οποία θα δημιουργούνταν ένα κόμμα της «μέσης αστικής τάξεως».
Στους μήνες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή οι σχετικές ζυμώσεις εντάθηκαν: η διάλυση των αντιβενιζελικών κομμάτων άφηνε
αρκετό χώρο ελεύθερο στην πολιτική σκηνή, νέοι πολιτικοί ηγέτες
εμφανίστηκαν, ενώ η «Επανάστασις του 1922» επιχειρούσε να στήσει
δικές της οργανώσεις. Σε αυτά τα συμφραζόμενα, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕ πήρε απόφαση υπέρ της καθόδου στις εκλογές
«ως ανεξάρτητον επαγγελματικόν κόμμα με το ιδικόν του πρόγραμμα με τας Αρχάς της Συνομοσπονδίας», και λίγο μετά η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕ προσελκύστηκε από την απόπειρα του
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Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών 14 Ιανουαρίου 1950

προέδρου του ΕΒΕΑ Επαμεινώνδα Χαρίλαου να θεμελιώσει ένα
μετριοπαθές αντιβενιζελικό κόμμα μέσω της συνεργασίας των συντηρητικών πτερύγων των «οργανωμένων τάξεων». Στο προσωρινό
Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτικού Συνασπισμού των Εργαζομένων
Τάξεων συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Στέφανος Βρεττός και
το στέλεχός της Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης. Το νέο κόμμα όμως
δεν επιβίωσε πάνω από έναν χρόνο, καθώς έχασε από τον Μεταξά
την ηγεμονία εντός της αντιβενιζελικής παράταξης. Στις εκλογές του
1923 υπήρξε μία εξίσου εφήμερη απόπειρα δημιουργίας κόμματος
από αντιβενιζελικούς συνδικαλιστές τόσο του εργατικού κινήματος
όσο και του επαγγελματοβιοτεχνικού, όπως ο Κυπαρισσιώτης.
Ο Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης, όπως και ο Πάνος Χατζηκωνσταντίνου από τον Βόλο θα συμμετέχουν σταθερά στις συζητήσεις και
τις προσπάθειες δημιουργίας ενός επαγγελματικού κόμματος στα
επόμενα χρόνια. Γενικά όμως η απήχηση της ιδέας ενός ιδιαίτερου
κόμματος θα είναι όλο και μικρότερη – μεταξύ άλλων και επειδή το
1927 δόθηκε στους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες και η δυνατότητα εκλογής γερουσιαστών. Η αποκλιμάκωση ξεκίνησε στη συνέλευση της ΓΣΕΒΕ το 1924: παρόλο που οι υποστηρικτές της άμεσης
πολιτικής παρέμβασης ήταν κάπως περισσότεροι, αποφασίστηκε
ότι η Συνομοσπονδία δεν θα επιτρεπόταν να πολιτεύεται∙ οι τοπικές
ομοσπονδίες, ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθερες να κάνουν ό,τι θέλουν,
και στις δημοτικές εκλογές της επόμενης χρονιάς κατήλθε στον Βόλο

συνδυασμός υποστηριζόμενος από την Ομοσπονδία της Μαγνησίας.
Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας του
Πάγκαλου και πριν από τις εκλογές του 1926, και επαναλήφθηκε στα
συνέδρια του 1928 και του 1930, οπότε και επικράτησαν ξεκάθαρα
όσοι απέρριπταν τη δημιουργία κόμματος επειδή ακόμα δεν είχε
κατακτηθεί η ταξική συνείδηση που θα το στήριζε.
Ο Κυπαρισσιώτης για άλλη μια φορά επιχείρησε τη δημιουργία
επαγγελματικού κόμματος το 1930, και το 1933 ο γερουσιαστής Σταματόπουλος πρότεινε να ιδρυθεί «καθαρώς Επαγγελματικό Βιοτεχνικό κόμμα», «προς το καλόν του υφισταμένου κοινωνικού Καθεστώτος του οποίου είμεθα οι φρουροί». Τη δεκαετία του 1930, όμως, οι
σχετικές φωνές αραίωσαν και έπαυσαν με την κατάλυση της δημοκρατίας από τον βασιλιά και τον Μεταξά. Στην Κατοχή η αναδιάταξη
του πολιτικού χάρτη με την άνοδο του ΕΑΜ δεν ευνόησε την επανεμφάνιση της ιδέας του επαγγελματοβιοτεχνικού κόμματος, ενώ με την
Απελευθέρωση οι προτεραιότητες όλων ήταν εντελώς διαφορετικές.
Αυτό που συζητήθηκε στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1946, αφότου είχε
ξεκαθαριστεί η κατεύθυνση που θα έπαιρνε η χώρα, ήταν η εκπροσώπηση «της μεγάλης τάξεως των επαγγελματιών και βιοτεχνών εις
την Νομοθετικήν Εξουσίαν». Κατά προτίμηση αυτό θα γινόταν με τη
θέσπιση Επαγγελματικού Κοινοβουλίου με εκπροσώπους όλων των
παραγωγικών τάξεων (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν οι υπό
αριστερή ηγεμονία εργάτες)∙ αν αυτό ήταν αδύνατον, η ΓΣΕΒΕ ζητού-
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↑ 
Τα μέλη της Ενώσεων Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Γλυφάδας,
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σε να επανασυσταθεί η Γερουσία «με μεγαλυτέραν εκπροσώπησιν
των τάξεων».
Το 1949-1950 ήταν η στιγμή που η ζύμωση τριάντα χρόνων για
τη δημιουργία ταξικού κόμματος φάνηκε να καρποφορεί. Με τον
Εμφύλιο μόλις να έχει τελειώσει και σε μια συγκυρία που το μεγαλύτερο κόμμα της δεξιάς, το Λαϊκό, βρισκόταν ένα βήμα πριν από
τη διάλυση, ο Ιωάννης Μπερνίτσας τέθηκε επικεφαλής της σχετικής
κίνησης. Εκλεγμένος βουλευτής το 1946-1950 με την Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων, τον συνασπισμό των βασιλικών, αποφάσισε να
αποπειραθεί τη δημιουργία ενός εθνικόφρονος ταξικού κόμματος,
αξιοποιώντας το δίκτυο των σχέσεων που είχε χτίσει τόσο ως βουλευτής όσο και ως κορυφαίος συνδικαλιστής στον χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών.
Ασφαλώς δεν ήταν μόνο ζήτημα προσωπικής φιλοδοξίας: η απήχηση που είχε η πρότασή του μεταξύ των στελεχών των οργανώσεων
των επαγγελματοβιοτεχνών δείχνει ότι οι συζητήσεις του μεσοπολέμου είχαν αφήσει μια σοβαρή κληρονομιά πίσω τους. Επιπλέον, το
εγχείρημα υποβοηθήθηκε από την ευρύτερη εμφάνιση σ’ εκείνα τα
χρόνια ενός πνεύματος απαξίωσης των κομμάτων και των πολιτικών.
Αυτή η τάση αντανακλούσε τόσο τις μετατοπίσεις των ισορροπιών
στο συγκρότημα εξουσίας υπέρ του βαθέος κράτους, του στρατού
και του Παλατιού, όσο και μια διαστρεβλωμένη δυσαρέσκεια από τις
κρατικές πολιτικές, η οποία θεωρούνταν αποδεκτό να εκφραστεί με
αυτό τον τρόπο, καθώς ορισμένοι άλλοι τρόποι στην εμφυλιακή και
μετεμφυλιακή Ελλάδα ήταν απαγορευμένοι.
Το φθινόπωρο του 1949, λοιπόν, ο Μπερνίτσας έγινε ο νέος πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ, κηρύσσοντας την ανάγκη μιας αγωνιστικής στροφής της και καλώντας σε ετοιμότητα για απεργιακές κινητοποιή
σεις. Παρότι δεν καταγράφηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση που έγινε
στη γενική συνέλευση του Οκτωβρίου (όπου πάντως το ζήτημα της
«πολιτικής χειραφετήσεως των επαγγελματοβιοτεχνών» τέθηκε από
σύνεδρο της Θεσσαλονίκης), φαίνεται ότι η ανάδειξη της νέας ηγεσίας βασιζόταν από την αρχή σε ζυμώσεις για την ίδρυση ταξικού
κόμματος (βλ. Μέλλον 1 Ιανουαρίου 1950). Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ δήλωνε τον Νοέμβρη ότι αν οι κυβερνώντες συνέχιζαν
την ίδια πολιτική θα ερχόταν η ώρα «της ταξικής μας πλέον εκδηλώσεως, όχι διά την επίλυσιν ενός ζητήματος αλλά διά την διεκδίκησιν θέσεως και υπάρξεως υπό τον Ελληνικόν ουρανόν». Ότι αυτή
η εκδήλωση δεν συνίστατο μόνο σε απεργίες έγινε φανερό μέσα
στους επόμενους μήνες, όταν έγιναν συσκέψεις σε επτά πόλεις της
επαρχίας, με στόχο τη «διαπίστωσιν της εκεί επικρατούσης καταστάσεως» αλλά στην πραγματικότητα την προπαγάνδιση της ειλημμένης
απόφασης ίδρυσης του ταξικού κόμματος.
Στην πρώτη σύσκεψη, στη Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκε πανηγυρικά η «αυτοτελής πολιτική χειραφέτησις της τάξεως», με μέτωπο
ενάντια στην «παλαιοκομματική φαυλοκρατία». Τα συνθήματα που
πρόβαλλε ο φιλικός επαγγελματικός τύπος ήταν «Κάτω οι κλέφτες!
Να φύγη η σαπίλα!». Ο Μπερνίτσας ήταν φυσικά πιο κόσμιος στους
λόγους του, όπως σε αυτόν της Καλαμάτας: «δεν είναι δυνατόν να
επιλυθούν τα ζητήματά μας εφόσον εξακολουθούν να κυβερνούν τον
τόπον τα παλαιά κόμματα.[...] Οι άνθρωποι που διευθύνουν τα κοινά
στερούνται της συνειδήσεως της ευθύνης, της αξιοπρεπείας και της
τιμής». Το κόμμα που ιδρύθηκε προσπαθήθηκε να έχει αναφορές όχι

μόνο στους επαγγελματοβιοτέχνες αλλά και στους εργάτες και τους
αγρότες, και ονομάστηκε Κόμμα Εργαζομένων Ελλάδος∙ ήταν όμως
σαφής η επαγγελματοβιοτεχνική ταξική σύνθεση των στελεχών του.
Παράλληλα έγινε προσπάθεια να κυκλοφορήσει καθημερινή εφημερίδα (Ο εργαζόμενος) για να το στηρίξει προεκλογικά. Το νέο κόμμα
αποφασίστηκε να κατεβάσει υποψήφιους σε 14 περιφέρειες, ενώ σε
7 συνεργάστηκε με έναν μικρό κεντρώο σχηματισμό.
Η προηγούμενη ηγετική ομάδα υπό τον Σταματόπουλο δεν στήριξε την απόφαση «διά την πολιτικήν ανάμειξιν», η οποία άλλωστε
αντέβαινε στο καταστατικό, ενώ διάφοροι συνδικαλιστικοί-πολιτικοί
παράγοντες, ιδίως από τον χώρο του κέντρου, δεν αποποιήθηκαν
τους παραδοσιακούς τους κομματικούς δεσμούς. Βεβαίως, δεν
ευθύνονταν αυτοί για την παταγώδη αποτυχία του νέου κόμματος
στις εκλογές του Μαρτίου του 1950: μόλις 13.000 ψήφοι – ή 0,54%
πανελλαδικά. Η «οδυνηρωτάτη έκπληξις» που δοκίμασαν οι πρωτεργάτες του ήταν ανάλογη της πίστης τους ότι το Κόμμα Εργαζομένων
θα συγκέντρωνε τις ψήφους της πλειοψηφίας των επαγγελματιών
και βιοτεχνών.
Στον απολογισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΒΕ, δύο
μήνες μετά, ο Αθ. Μακρής από την Ομοσπονδία της Αθήνας δεν
δίσταζε να υποστηρίξει με λυρισμό την ορθότητα της εκλογικής καθόδου: «ωσάν άλλοι εθναπόστολοι του 1821 εσήκωσαν το ανάστημά
των να απαλλάξωσιν τον λαόν από την δουλείαν του παλαιοκομματισμού», κηρύσσοντας την «ειρηνικήν επανάστασιν». Ήταν όμως σε
όλους ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για αποτυχία, η οποία ενεταφίασε το
ζήτημα της «πολιτικής χειραφετήσεως της τάξεως». Ο Μπερνίτσας
ήταν υποψήφιος και στις επόμενες εκλογές του 1951 ως παράγοντας
συνεργαζόμενος με το Λαϊκό κόμμα∙ η νέα αποτυχία του να εκλεγεί
τον απομάκρυνε οριστικά από τη σταδιοδρομία του πολιτικού.
Στα επόμενα χρόνια η άμεση παρέμβαση στην κεντρική πολιτική
σκηνή αντικαταστάθηκε από μια πιο κλασική εκλογική πρακτική: την
υποστήριξη στελεχών των οργανώσεων που κατέρχονταν υποψήφιοι
στις εκλογές. Σε μια βουλή αποτελούμενη στην πλειοψηφία της από
δικηγόρους και γιατρούς, το επιχείρημα «να ψηφίσουμε έναν δικό
μας άνθρωπο» που ξέρει από τα μέσα τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ήταν πειστικό. Διαβάζει, λοιπόν, κανείς
στον επαγγελματικό Τύπο σε προεκλογικές περιόδους καλέσματα
να ψηφιστούν οι υποψήφιοι της τάξης. Στις εκλογές του 1952, για
παράδειγμα, το Μέλλον απαριθμούσε τους «ηγέτας της τάξεως» που
ήταν υποψήφιοι (με τον Ελληνικό Συναγερμό ο Δημήτριος Πετροπουλάκος, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και
βουλευτής από το 1946, και ο βενζινοπώλης Απόστολος Παπαβαλσάμης στη Θεσσαλονίκη που εξελέγη, και με την ΕΠΕΚ στη Θεσσαλονίκη οι πρώην βουλευτές Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, πρόεδρος
των αυτοκινητιστών, και Κωνσταντίνος Μπέλλας, τέως πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου) και καλούσε να ψηφιστούν, όπως
υπήρχε τότε η δυνατότητα, και από τους ψηφοφόρους άλλων κομμάτων. Φαίνεται, πάντως, ότι κι αυτή η λογική μέχρι τις μέρες μας σιγά
σιγά υποχώρησε.
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Η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης
ταξικής συνείδησης μετά
την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ
συνοδεύτηκε από συζητήσεις
για τη δημιουργία ενός
επαγγελματοβιοτεχνικού
κόμματος, ενώ κουβεντιάστηκε
και η ίδρυση ενός επαγγελματικού
κοινοβουλίου· κανένα,
ωστόσο, από τα δύο σχέδια
δεν προχώρησε επιτυχώς.

244
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019

ΜΈΡΟΣ III
Ο συνδικαλισμός:
τα ζητήματα που
απασχόλησαν τους
επαγγελματοβιοτέχνες
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Οι φόροι, ο τραπεζικός δανεισμός, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, η
επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μερικά από τα θέματα που εξετάζονται στην αρχή, ενώ αναπτύσσεται
επίσης και ένας προβληματισμός για τη σχέση των μικρομεσαίων
με το κράτος αφενός και τις πρακτικές αυτοοργάνωσής τους από
την άλλη. Έπειτα παρουσιάζονται τα πεδία παρέμβασης που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις της αγοράς και των όρων του ανταγωνισμού σε αυτήν: ζητήματα όπως οι διατιμήσεις και η καταδίωξη της
αισχροκέρδειας, το ενοικιοστάσιο, ο υπερεπαγγελματισμός και η
προστασία των επαγγελμάτων που θίγονταν από την τεχνολογική
πρόοδο ήταν από τα πλέον φλέγοντα, σε εποχές που η παρέμβαση
του κράτους στην αγορά ήταν πιο νομιμοποιημένη απ’ ό,τι σήμερα.
Πιο κοντινά στις τρέχουσες εμπειρίες μας βρίσκονται θέματα όπως
το παρεμπόριο και ο ανταγωνισμός από τα πολυκαταστήματα,
καθώς και το ζήτημα των κλειστών επαγγελμάτων. Τέλος, παρουσιάζουμε τη στάση της μικροαστικής τάξης (ή, αν προτιμάτε τον όρο
που η ίδια προτιμά, της «μεσαίας») σε ορισμένα κομβικά ζητήματα
που τη φέρνουν απευθείας αντιμέτωπη με την εργατική και την
αστική τάξη: τις εργασιακές σχέσεις και την εργατική νομοθεσία,
αφενός, και διάφορα πεδία ανταγωνισμού με το μεγάλο κεφάλαιο
(όπως το ωράριο των καταστημάτων), καθώς και τη ρητορική και
τα αισθήματα ανταγωνισμού που αναπτύσσονται απέναντι στους
«μεγαλοκαρχαρίες» με διάφορες αφορμές, αφετέρου.
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Στο τρίτο μέρος παρουσιάζουμε τα πεδία
της παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ και ευρύτερα
του συνδικαλισμού των επαγγελματοβιοτεχνών,
με την πεποίθηση ότι φωτίζονται έτσι καλύτερα
τόσο οι εξελίξεις σε κάθε ζήτημα κατά τη διάρκεια
του 20ού αιώνα όσο και η ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ
και η εξέλιξη των θέσεών της.
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Κρατική πολιτική
και αυτοοργάνωση
Σύμφωνα με τον αμερικανό ιστορικό Θίοντορ
Ζέλντιν, «η ιστορία των καταστηματαρχών
είναι μια ιστορία πάλης για να αποφευχθεί
ο έλεγχος από το κράτος»∙ αυτό όμως είναι
η μία μόνο πλευρά.

Όπως οι μεγάλοι επιχειρηματίες, έτσι και οι μικροί στην πλειονότητά
τους ενοχλούνταν από την κρατική παρέμβαση «στα χωράφια τους»,
όμως επιδίωκαν τη στήριξή τους από το κράτος με διάφορους τρόπους. Γενικότερα, τα περισσότερα ζητήματα στα οποία παρενέβαιναν οι οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών αφορούσαν την κρατική πολιτική σε διάφορους τομείς και, όταν τα αιτήματά τους δεν
ήταν αμυντικά, αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη μορφών ενίσχυσής
τους από το κράτος. Στα αιτήματα αυτού του είδους που πρόβαλλαν
κατά καιρούς συμπεριλαμβάνονταν η δασμολογική προστασία και
τα αναπτυξιακά κίνητρα, η χορήγηση πρώτων υλών και του δικαιώματος εισαγωγής εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε περιόδους
οικονομικής αναστάτωσης, η δημιουργία ειδικού τραπεζικού οργανισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η νομοθεσία καταπολέμησης των μονοπωλίων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, η θέσπιση
προϋποθέσεων για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης κ.λπ.
Το μείγμα κρατισμού και φιλελευθερισμού στην ιδεολογία των
επαγγελματοβιοτεχνών αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, γενικά
όμως η στάση τους μπορεί να περιγραφεί επαρκώς ως στη βάση της
φιλελεύθερη που όμως επιζητεί την κρατική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με διάφορους τρόπους. Χαρακτηριστικός
μπορεί να θεωρηθεί ο λόγος του προέδρου της ΓΣΕΒΕ Μπερνίτσα
στο 11ο συνέδριό της το 1960: αφού υμνήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον ελεύθερο ανταγωνισμό (σε αντιπαράθεση, προφανώς,
με τα κομμουνιστικά καθεστώτα), αφού ταχθεί κατά της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία (πέραν της κατασκευής υποδομών
κ.λπ.) από θέση αρχής αλλά και όταν αναφέρεται συγκεκριμένα

→

Συνέδριο

παντοπωλών
Ελλάδος το 1948
στο θέατρο Αλίκη,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η εφημερίδα Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά,

Εμπορικά Χρονικά για τη φορολογία
και το ενοίκιο, 21 Οκτωβρίου 1946

↑

Καταχώρηση της Κεντρικής Επιτροπής

Απεργίας για το ενοικιοστάσιο,
Βιοτέχνης 7 Μαρτίου 1955

↑

Η εφημερίδα Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά,

Εμπορικά Χρονικά για το ενοικιοστάσιο
23 Δεκεμβρίου 1946

σε κρατικούς οργανισμούς για αγροτικά προϊόντα, καταλήγει να
ζητήσει να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με σημείο αναφοράς το «θαύμα της Ολλανδίας») και να δημιουργηθούν κι άλλοι
σχετικοί θεσμοί πέρα από τον νεοϊδρυθέντα ΕΟΕΧ (τον μετέπειτα
ΕΟΜΜΕΧ).
Στο συνέδριο του 1953, όμως, σε μια περίοδο αυξημένων μέτρων
ρύθμισης των αγορών αλλά και της απαρχής της άρσης τους, ο
Μπερνίτσας στον λόγο του έδωσε το βάρος περισσότερο στα μέτρα
«απελευθερώσεως του εμπορίου από τα δεσμά του κρατικού παρεμβατισμού» και στην ανάγκη αποκατάστασης του «φυσικού Νόμου της
προσφοράς και ζητήσεως». Το 1952, άλλωστε, είχε επισκεφτεί τον
νέο πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο για να ζητήσει «να σπάσουν
τα δεσμά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας», ενώ σε εγκύκλιο με την
οποία η ΓΣΕΒΕ καλούσε σε απεργία στις 30 Ιουλίου δινόταν με παραστατικό τρόπο η βάση της αντίθεσης των επιχειρηματιών (μικρών και
μεγάλων) στον κρατικό παρεμβατισμό: αυτός αφενός «επαυξάνει τε-
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Η εφημερίδα Βιοτέχνης, για το ενοικιοστάσιο

7 Μαρτίου 1955

Tο κράτος αποτελούσε
τον βασικό αποδέκτη των
ενεργειών της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ
συγχρόνως αναπτύσσονταν
απόπειρες να λύσουν οι ίδιοι
οι επαγγελματοβιοτέχνες
ορισμένα από τα
προβλήματά τους.

ραστίως το παθητικόν του προϋπολογισμού εις βάρος του λαού μας»,
αφετέρου «αφαιρεί και από την τάξιν μας το ψωμί της, δεδομένου ότι
αύτη φύσει καί θέσει προώρισται να διαχειρίζεται και επ’ ωφελεία του
λαού όσα σήμερον διαχειρίζεται επί ζημία το Κράτος».
Σε κάθε περίπτωση, το κράτος αποτελούσε πάντα τον βασικό αποδέκτη των ενεργειών της ΓΣΕΒΕΕ και των άλλων μικροαστικών οργανώσεων. Βεβαίως, συγχρόνως αναπτύσσονταν απόπειρες να δώσουν
λύσεις οι ίδιοι σε ορισμένα από τα προβλήματά τους, δημιουργώντας
συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες. Σε γενικές γραμμές, όμως, στην
Ελλάδα οι συνεργατικές πρακτικές παρέμειναν μάλλον περιορισμένες.
Χαρακτηριστικά, η προώθηση των συνεταιρισμών προστέθηκε στα
αιτήματα που απευθύνονταν προς το κράτος, ενώ στην περίπτωση της
τεχνικής εκπαίδευσης οι προσπάθειες των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών να ιδρύσουν σχολές πολύ σύντομα έδωσαν τη θέση
τους στο αίτημα να οργανώσει το κράτος μια αξιοπρεπή τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση.
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↑
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Γελοιογραφία Καβαλάρης ο Θ. Δηλιγιάννης στις εκλογές της 16ης Απριλίου 1895, με τον

Τρικούπη να μην εκλέγεται βουλευτής και να αποχωρεί οριστικά από την πολιτική μετά
την συντριπτική ήττα που υπέστη, Πολιτικοσατιρική εφημερίδα Νέος Αριστοφάνης 1895
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Το φορολογικό σύστημα υπήρξε πάντα μια πηγή παραπόνων
και αιτημάτων και ένα από τα κατεξοχήν πεδία έκφρασης
των αντιθέσεων της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης με
το κυρίαρχο συγκρότημα εξουσίας.

Στην Ελλάδα, όπως έχει δείξει ο Γιώργος Δερτιλής, η σταθερή πορεία
ελάφρυνσης των αγροτών από τα φορολογικά βάρη καθ’ όλο τον
19ο αιώνα συνοδεύτηκε από τη μετατόπιση των φόρων στα λαϊκά
στρώματα των πόλεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων), κυρίως μέσω της αύξησης; των έμμεσων
φόρων. Ήταν κυρίως η φορολογική τους επιβάρυνση που προκάλεσε
την κινητοποίηση των «νοικοκυραίων» ενάντια στις κυβερνήσεις Χαριλάου Τρικούπη το 1884-1885 και το 1895-1896, καθώς και ενάντια
στην κυβέρνηση Γεώργιου Θεοτόκη το 1908-1909 και την υποστήριξη του κινήματος στο Γουδί. Στα χρόνια μετά το 1909 οι διαδοχικές
κυβερνήσεις έδειξαν μεγάλη προσοχή να μην ερεθίσουν και πάλι
εργάτες και μικροαστούς με αυξήσεις των φόρων: χρηματοδότησαν
τους πολέμους του 1912-1922 με δάνεια και με κοπή χαρτονομίσματος, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και μεταθέτοντας τη φορολογική επιβάρυνση στις κυβερνήσεις της επόμενης δεκαετίας.
Κύριο χαρακτηριστικό του φορολογικού συστήματος μέχρι την
περίοδο που μας ενδιαφέρει ήταν η φορολόγηση όχι του εισοδήματος αλλά συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων (φόροι
επιτηδευμάτων και οικοδομών) και προϊόντων. Το 1919 η κυβέρνηση
των Φιλελευθέρων προσπάθησε για πρώτη φορά να καταστήσει τον
φόρο εισοδήματος τον βασικό φόρο του κράτους. Φυσικά οι δυνατότητες της εφορίας να ελέγξει την ειλικρίνεια των δηλώσεων των
φορολογουμένων ήταν ακόμα πολύ περιορισμένες και τα έσοδα του
κράτους σημείωσαν πτώση. Ειδικά στην περίπτωση των επαγγελματοβιοτεχνών, η φοροδιαφυγή ήταν πολύ υψηλή, και πολύ γρήγορα

το κράτος προτίμησε να επιστρέψει σε μια παραλλαγή του παλιού
συστήματος, αντί να απασχολεί τους εφοριακούς με τον έλεγχο
μεγάλου όγκου δηλώσεων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, σε μια διαδικασία που κόστιζε ακριβά και δεν μπορούσε να αποφέρει σημαντική αύξηση των εισπράξεων. Ενδεικτικό της μικρής, τελικά, επιβάρυνσης των επαγγελματοβιοτεχνών είναι ότι οι οργανώσεις τους (σε
αντίθεση με τις αστικές) δεν έδιναν προτεραιότητα στην προβολή
αιτημάτων για την τροποποίηση της «φορολογίας καθαράς προσόδου». Εννοείται ότι η ΓΣΕΒΕ ζητούσε τη μείωση των συντελεστών
φορολογικής επιβάρυνσης και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου
που εξανεμιζόταν από τον πληθωρισμό, ενώ ο «άγριος έλεγχος» από
την εφορία τούς εξόργιζε.
Το 1923-1926, λοιπόν, οι επαγγελματοβιοτέχνες σταδιακά επανήλθαν σε μια μορφή του παλιού καθεστώτος του φόρου επιτηδευμάτων. Αρχικά δεν δυσανασχέτησαν, παρότι οι φτωχότεροι ιδίως
καταστηματάρχες, αντί να αποφεύγουν τον φόρο καθαράς προσόδου λόγω αφορολόγητου, καλούνταν να καταβάλλουν ένα ποσό λίγο
πολύ σταθερό υπαγόμενοι σ’ έναν φόρο με μικρή προοδευτικότητα.
Τα σωματεία τους το είχαν ζητήσει με το σκεπτικό ότι έτσι απέφευγαν την αυξημένη πολυπλοκότητα του νέου φορολογικού συστήματος και τα έξοδα λογιστή, ενώ μπορούσαν να ελπίζουν και ότι το
σταθερό ποσό του φόρου επιτηδεύματος δεν θα αναπροσαρμοζόταν στον πληθωρισμό (που εκείνα τα χρόνια κάλπαζε). Πιθανότατα,
επίσης, μπορούσαν να θεωρούν ότι έτσι γλίτωναν τα χειρότερα: το
1923-1924 η ΓΣΕΒΕ είχε κινητοποιηθεί μαζί με τους εμπορικούς συλ-
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Οι φόροι
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Κύριο
χαρακτηριστικό
του φορολογικού
συστήματος στην
Ελλάδα ήταν η
φορολόγηση όχι
του εισοδήματος
αλλά συγκεκριμένων
οικονομικών
δραστηριοτήτων
και προϊόντων.
↑

To 8o συνέδριο της ΓΣΕΒΕ στην Παλαιά Βουλή,

1953, Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών 19
Νοεμβρίου 1953

↑

Η εφημερίδα Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών

26 Απριλίου 1953 για την επαγγελματική στέγη

λόγους και επιμελητήρια ενάντια στην εισαγωγή του φόρου κύκλου
εργασιών (2% επί των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων)·
η συμμαχία αστών και μικροαστών πέτυχε να αποκρούσει τον νέο
φόρο – ο οποίος πάντως θα επιβληθεί το 1933 με χαμηλότερο συντελεστή και μόνο για τη μεταποίηση.
Ωστόσο, ο φόρος επιτηδεύματος σηματοδότησε αρχικά μια
σημαντική επιβάρυνση των μικρότερων επιχειρήσεων. Το 1927
από τον φόρο επιτηδεύματος εισπράχτηκε ποσό σχεδόν ίσο με το
μισό των εσόδων από τον φόρο καθαράς προσόδου. Η πίεση αυτή
αποτέλεσε μία από τις αιτίες της γενικής απεργίας του 1927, στα
αιτήματα της οποίας συμπεριλαμβάνονταν η μείωση του φόρου
επιτηδεύματος, καθώς και η αύξηση του αφορολόγητου του φόρου εισοδήματος και η μείωση των έμμεσων φόρων. Στα επόμενα
χρόνια οι εισπράξεις του φόρου επιτηδεύματος μειώθηκαν, καθώς
η νέα κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου επέλεξε να μειωθεί η πίεση
στους μικροαστούς μετά την έκρηξή τους τον Μάρτη του 1927, και το
1931 η τροποποίηση του φόρου επιτηδεύματος εισήγαγε 30 κλάσεις
βάσει «της τεκμαιρομένης πιθανής ετησίας καθαράς προσόδου του
φορολογουμένου». Ακολούθησαν προτάσεις για νέα τροποποίηση
του φόρου επιτηδευμάτων, με τη μετατροπή του σε «τέλος επιτηδευμάτων» με μόνο δύο κλάσεις ή με τη μείωση του φόρου για τις
μικρότερες κλάσεις, καθώς και για τη θέσπιση ενός αφορολόγητου
ορίου και για τον φόρο επιτηδευμάτων. Βασικά, όμως, κατά τη δεκαετία του 1930 τα φορολογικά αιτήματα των μικρομεσαίων εστίαζαν
στη μείωση της έμμεσης φορολογίας και την κατάργηση του φόρου
κύκλου εργασιών για τις βιοτεχνίες – όπως και έγινε το 1937. Επιπλέον, στην Αθήνα το 1935-1936 υπήρξαν κινητοποιήσεις και απεργίες
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↑

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Ιωάννης Μπερνίτσας με τον Παναγιώτη

Κανελλόπουλο άλλους υπουργούς και στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ τη δεκαετία
του 1960, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Γελοιογραφία για τη σχέση των βιομηχάνων την Ούνρα

και τη μαύρη αγορά σε εφημερίδα εποχής

↑

Γελοιογραφία για τα μέτρα του Βαρβαρέσου

το 1945 σε εφημερίδα εποχής

ενάντια στη σημαντική αύξηση των δημοτικών φόρων που επέβαλε ο
Κώστας Κοτζιάς.
Επί Κατοχής επιβλήθηκαν ορισμένοι νέοι φόροι, όπως οι έκτακτοι φόροι επί των πωλήσεων εμπορευμάτων και επί των εκτάκτων
κερδών [λόγω πολέμου] το καλοκαίρι του 1941 και ο φόρος κοινωνικής προνοίας. Λόγω των συνθηκών, τόσο η αποτελεσματικότητα του
φορολογικού συστήματος όσο και οι διεκδικητικές δραστηριότητες
των επαγγελματοβιοτεχνών δεν μπορούσαν παρά να είναι περιορισμένες. Αξίζει να σημειώσουμε, ωστόσο, την απεργία τους στην
πρωτεύουσα το 1943 ενάντια στην επιβολή του φόρου κοινωνικής
προνοίας.
Μεταπολεμικά οι επαγγελματοβιοτέχνες προσπαθούσαν να
μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση, τουλάχιστον μέχρι την
εξομάλυνση της οικονομικής ζωής, ζητώντας τη μείωση του φόρου
επιτηδεύματος (που είχε επανέλθει το 1945) και την κατάργηση φόρων που είχαν επιβληθεί κατά την Κατοχή. Τα πυρά των μικρομεσαίων επιχειρηματιών –όπως φυσικά και των μεγάλων– συγκέντρωσε
ιδίως η έκτακτη εισφορά που επέβαλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κυριάκος Βαρβαρέσος στις επιχειρήσεις το καλοκαίρι του 1945.
Το «πείραμα Βαρβαρέσου» υπήρξε η πιο σοβαρή απόπειρα ελέγχου
του πληθωρισμού και σταθεροποίησης της οικονομίας μετά τον
πόλεμο με την υποστήριξη των Βρετανών, κατέρρευσε όμως υπό το
βάρος των αντιδράσεων όσων θίγονταν από αυτό, μεταξύ άλλων και
από τα φορολογικά μέτρα που περιλάμβανε. Ο Βαρβαρέσος στην
εισηγητική έκθεση της έκτακτης εισφοράς θεωρούσε ότι επέρριπτε
«το βάρος της δημοσιονομικής εξυγιάνσεως επί του τμήματος του
πληθυσμού όπερ δύναται και να βαστάσει αυτό, ήτοι επί εκείνων
οίτινες εν μέσω της άνευ προηγουμένου καταστροφής […] κατώρθωσαν να διατηρήσουν, εις τας πλείστας δε των περιπτώσεων και να
αυξήσουν, τα εισοδήματά των». Επέβαλε λοιπόν έκτακτη εισφορά με
βάση το ενοίκιο που πλήρωναν οι επιχειρήσεις και με έναν συντελεστή που υπολόγιζε το όφελος που είχαν από το ενοικιοστάσιο (ή,
στις βιομηχανίες, με βάση την αξία των εγκαταστάσεων)∙ αναγνώριζε ότι αυτό δεν αποτελούσε την πλέον δίκαιη βάση, αλλά δήλωνε ότι
το κράτος αδυνατούσε στις δεδομένες και επείγουσες περιστάσεις
να βασιστεί σε πιο αντικειμενικά κριτήρια. Ο φόρος δεν ήταν ασήμαντος: σε εννιά μήνες οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να καταβάλουν
ένα ποσό από 6 έως 15 φορές το νοίκι που πλήρωναν – κατά μέσο
όρο ένα επιπλέον νοίκι τον μήνα.
Η ΓΣΕΒΕ έκανε λόγο για εξοντωτική, δημευτική και «εθνοκτόνο
φορολογική πολιτική» που βασιζόταν σε ένα άδικο κριτήριο: το
καταβαλλόμενο ενοίκιο δεν ήταν ίδιο για νέες και παλιές μισθώσεις, και κυρίως αποτελούσε πολύ μεγαλύτερο μέρος των εξόδων
των επαγγελματιών και βιοτεχνών σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις. Στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
και Βιοτεχνών της Αθήνας έγινε λόγος για μια πολιτική που αφενός
επιδίωκε να στρέψει τον εργατοϋπαλληλικό κόσμο εναντίον τους και
αφετέρου επιβάρυνε το μικρό κεφάλαιο έναντι του μεγάλου. Πλήθος
διαμαρτυριών ξεσήκωσε και η διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων
των επαγγελματοβιοτεχνών για την κατηγορία στην οποία τους κατέτασσε η εφορία. Κοινή συνισταμένη των αντιδράσεων των σωματείων των μικρομεσαίων ήταν ότι τα βάρη του προϋπολογισμού θα
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© Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία
Αθήνα, 1935 περίπου, Έλλη Παπαδημητρίου
↑
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Η εφημερίδα Επαγγελματικά, Βιοτεχνικά,

Εμπορικά Χρονικά για το θέμα της τήρησης
λογιστικών βιβλίων, 1949

→

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματιών

Βιοτεχνών, 1946, Αρχείο Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά

έπρεπε να σηκώσουν όσοι πλούτισαν στην Κατοχή και «όλοι οι έχοντες αποθέματα, και όχι οι πτωχοί και φουκαράδες επαγγελματίαι
και βιοτέχναι». Όπως, όμως, ο νέος φόρος δεν λάμβανε υπόψη του
το πλήθος διαφοροποιήσεων ανάμεσα στους επιχειρηματίες, έτσι
και ο λόγος των μικροαστικών οργανώσεων αποσιωπούσε ότι δεν
είχαν βγει όλοι από την Κατοχή ως «φουκαράδες». Τέλος, τα νέα μέτρα παρομοιάστηκαν με αυτά που λαμβάνονταν επί Μεταξά, καθώς
λαμβάνονταν από μια κυβέρνηση που δεν είχε προέλθει από εκλογές, και κυρίως επειδή στο ίδιο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε η νέα εισφορά υπήρχε και συντακτική πράξη
που ανακήρυσσε το κλείσιμο των καταστημάτων «προς τον σκοπόν
δημιουργίας αντιδράσεως κατά κυβερνητικών μέτρων» ως «αδίκημα
απειλούν ζωτικά συμφέροντα του λαού», τιμωρούμενο με αφαίρεση
της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τουλάχιστον έξι μήνες.
Οι παντοπώλες έκλεισαν για 24 ώρες τα μαγαζιά τους και η
ΓΣΕΒΕ κάλεσε σε πανελλαδική απεργία στις 9 Ιουλίου 1945, συνολικά
όμως υπήρξε μια διστακτικότητα των περισσότερων μικρομεσαίων να ακολουθήσουν όσους επέμειναν σε δυναμικές αντιδράσεις.
Συγκέντρωση στην Αθήνα τελικά δεν οργανώθηκε, στη Θεσσαλονίκη
όμως πολλές χιλιάδες επαγγελματοβιοτέχνες συγκεντρώθηκαν μέσα
στο Παλλάς και γύρω από αυτό τον Σεπτέμβριο, λίγο πριν ο Βαρβαρέσος παραιτηθεί. Η πρότασή τους ήταν να περιοριστεί η έκτακτη
εισφορά στο διπλάσιο ποσό ενός ενοικίου για όσους μπορούσαν
να την πληρώσουν, καθώς και να υποδειχθούν από τα σωματεία
κάθε επαγγέλματος τόσο οι «οικονομικώς αδύνατοι» που θα έπρεπε
να απαλλαγούν από κάθε εισφορά όσο και οι ευπορούντες που θα
κατατάσσονταν σε υψηλότερες κλάσεις. Οι αντιδράσεις μπορεί να
μην οδήγησαν στην κατάργηση του νόμου, πέτυχαν όμως μια τροποποίησή του που μείωνε την εισφορά για κάποιες κατηγορίες στο
τριπλάσιο του ενοικίου.
Όταν η ΓΣΕΒΕ πραγματοποίησε τελικά το πρώτο μεταπολεμικό
συνέδριό της, το 1946, ο κόσμος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
συνέχιζε να δυσανασχετεί για την έκτακτη εισφορά που εξακολουθούσε να καταβάλλει. Το βασικό αίτημα που πρόβαλε ήταν η πλήρης
επιστροφή στο προπολεμικό φορολογικό σύστημα, με τα προβλεπόμενα ποσά του φόρου επιτηδευμάτων πολλαπλασιασμένα επί
πενήντα (βασιζόμενα σε μια αμφισβητούμενη μέθοδο υπολογισμού
του πληθωρισμού) και με πολλές εξαιρέσεις και ειδικές προβλέψεις
για όσες περιοχές είχαν πληγεί από τον πόλεμο και τα Δεκεμβριανά. Επιπλέον ζητούσε να μπει ένας φραγμός στην «ασυδοσία»
των δήμων που αύξαναν συνεχώς τη δημοτική φορολογία, να μην
επιβληθούν προσαυξήσεις για τους καθυστερούμενους φόρους και
να γίνουν κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για όσους επαγγελματίες και
βιοτέχνες «κακώς ενετάχθησαν ως δήθεν πλουτίσαντες επί Κατοχής»
στον ομώνυμο φόρο που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Πλαστήρα μετά
τα Δεκεμβριανά.
Ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει τη ΓΣΕΒΕ ήδη από τα πρώτα
χρόνια της ίδρυσής της ήταν η υποχρέωση που επέβαλλε ο νόμος
σε επαγγελματίες και βιοτέχνες να τηρούν λογιστικά βιβλία. Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο που ήταν σε ισχύ από τα πρώτα χρόνια
του ελληνικού κράτους, όσοι «μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και
κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν» (ορισμός που συμπεριλαμβάνει τους επαγγελματίες) όφειλαν να κρατάνε εμπορικά βιβλία
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των

επαγγελματοβιοτεχνών κατά του φορολογικού
νομοσχεδίου στις 7 Απριλίου 1986,
Φωτοειδησεογραφικό Πρακτορείο Μιχάλη
Παππού

Το φορολογικό
σύστημα αποτέλεσε
για τη ΓΣΕΒΕΕ
διαχρονικά ένα από
τα πιο σημαντικά
πεδία διατύπωσης
αντιρρήσεων
και εκδήλωσης
διεκδικήσεων έναντι
των κρατικών
πολιτικών.

(ημερολόγιο, ετήσιας απογραφής και επιστολών). Στην πράξη αυτό
δεν απαιτούνταν από όσους ασκούσαν «ασήμαντη εμπορία», ενώ
ακόμα και το 1911 στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας λεγόταν ότι
«οι πλείστοι των εμπόρων δεν έχομεν βιβλία κανονικά». Το επάγγελμα του λογιστή δεν υπήρχε καλά καλά πριν από το 1919, οπότε
η θέσπιση του φόρου εισοδήματος γενίκευσε την υποχρέωση της
τήρησης λογιστικών βιβλίων. Αυτά ήταν πιο απλά για όσους επαγγελματίες και εμπόρους δεν είχαν ευρύ κύκλο εργασιών, παρ’ όλα
αυτά η τήρησή τους παρουσίαζε σοβαρές δυσκολίες για ανθρώπους που μπορεί να μην ήξεραν καν γραφή και ανάγνωση. Από το
1921, λοιπόν, η ΓΣΕΒΕ ζητούσε την κατάργηση της υποχρέωσης των
επαγγελματιών να τηρούν λογιστικά βιβλία – αίτημα που έγινε πιο
επιτακτικό στα επόμενα χρόνια: το 1925 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αθήνας εκτιμούσε ότι το κυριότερο φορολογικό ζήτημα που
αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες ήταν η τήρηση βιβλίων. Προφανώς
τα λογιστικά βιβλία σε κάποιον βαθμό απέτρεπαν ή δυσχέραιναν τη
φοροδιαφυγή, το σίγουρο όμως είναι ότι πρόσθεταν στο κόστος της
μικροεπιχείρησης τα έξοδα για λογιστή· ένας τρόπος με τον οποίο
τα σωματεία των επαγγελματοβιοτεχνών προσπάθησαν να γίνουν
χρήσιμα στα μέλη τους ήταν η παροχή δωρεάν ή φτηνών λογιστικών
υπηρεσιών για την ετήσια συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
Η απαλλαγή των επαγγελματοβιοτεχνών από τον φόρο εισοδήματος στα μέσα της δεκαετίας του 1920 τους απάλλαξε και από την
υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Το ζήτημα όμως επανήλθε μεταπολεμικά, και το 1947-1949 απέκτησε μεγάλη οξύτητα, όταν υπό την
πίεση των Αμερικανών επιβλήθηκε η τήρηση λογιστικών βιβλίων από
όλους τους ανεξάρτητους επιτηδευματίες, με αυστηρές κυρώσεις
«διά τας λογιστικάς αταξίας ή παραλείψεις», καθώς και η αποστολή
αντιγράφων των τιμολογίων στην εφορία. Παρά τις διαμαρτυρίες
της ΓΣΕΒΕ, οι σχετικοί νόμοι ψηφίστηκαν το 1948, δίνοντάς τους
προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου για να συμμορφωθούν με τις
διατάξεις τους. Οι συγκεντρώσεις και το κλείσιμο των καταστημάτων σε Αθήνα, Πάτρα και Ερμούπολη με αίτημα την αναστολή του
νόμου για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες δεν είχαν αποτέλεσμα
και προκηρύχθηκε γενική απεργία για τις 10 Ιανουαρίου 1949, καθώς
ο νόμος θεωρήθηκε «εξοντωτικός» και το όλο ζήτημα «θέμα ζωής
και θανάτου διά την τάξιν». Στην επιβάρυνση με έξοδα για λογιστή
(«Το 80% των Ελλήνων είναι αγράμματοι και αν πάρουν λογιστάς θα
επιβαρυνθούν») και στους φόβους ότι θα αυξάνονταν έτσι οι φόροι
(σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΓΣΕΒΕ θεωρήθηκε
δεδομένο ότι με τα βιβλία θα δεκαπλασιαζόταν ο φόρος επιτηδευμάτων) προστίθονταν οι ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής: πολλοί
επαγγελματίες, επισήμαιναν, αναγκάζονταν να αγοράσουν διάφορα
προϊόντα σε τιμές υψηλότερες της διατίμησης και θα αντιμετώπιζαν
τις διώξεις της αγορανομίας αν οι δοσοληψίες αυτές καταγράφονταν στα βιβλία. Από την άλλη, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και άλλα
εργατικά σωματεία τάσσονταν υπέρ των μέτρων ως απαρχής φορολογικής δικαιοσύνης.
Η απεργία της 10ης Ιανουαρίου απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση: ο Εμφύλιος δεν είχε τελειώσει και ο στρατιωτικός νόμος ήταν
σε ισχύ. Πάνω από 130 απεργοί συνελήφθησαν σε Αθήνα, Πειραιά
και Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία υποχρέωνε τους απεργούς να
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ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Συγχρόνως η κυβέρνηση υποσχέθηκε να
επανεξετάσει το ζήτημα: στην πράξη η απεργία πέτυχε μία ακόμα
μικρή αναστολή, σε συνθήκες ούτως ή άλλως ενός κυκεώνα αντικρουόμενων διατάξεων και συχνών αλλαγών στους φορολογικούς
νόμους. Εννοείται, όμως, ότι, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις της
κυβέρνησης ότι δεν θα απαιτούνταν η συνδρομή λογιστή για την τήρηση των βιβλίων, οι νόμοι του 1948 μνημονεύονται ως ο σημαντικότερος σταθμός στη δημιουργία του επαγγέλματος του λογιστή στην
Ελλάδα. Η εφαρμογή της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων συνοδεύτηκε
το 1952 από την απαλλαγή «των ασημάντου οικονομικής δυναμικότητος επιτηδευματιών, οι οποίοι συνήθως στερούνται και των στοιχειωδών γραμματικών γνώσεων»: όσων δηλαδή είχαν ετήσια έσοδα
έως το ένα πέμπτο του ανωτάτου ορίου της πρώτης κατηγορίας,
ενώ οι αναφορές σε συγκεκριμένα επαγγέλματα αφορούσαν τους
πλανόδιους έμπορους και τους καραγωγείς. Οι διαμαρτυρίες των
επαγγελματιών συνεχίστηκαν και στα επόμενα χρόνια, ενώ υπήρξε
μια διαπραγμάτευση για τα επίπεδα των ακαθάριστων εσόδων που
καθόριζαν την τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας. Να
σημειώσουμε, τέλος, ότι από το 1979 όλοι οι επαγγελματίες υποχρεώθηκαν σε έκδοση αποδείξεων.
Ο ενιαίος φόρος εισοδήματος, που το 1955 ήρθε να αντικαταστήσει την παλιότερη αναλυτική φορολογία καθαράς προσόδου,
τον φόρο επιτηδευμάτων και μια σειρά άλλους φόρους, είχε αρχίσει
να προετοιμάζεται με μέτρα που λήφθηκαν στα τελευταία χρόνια
του Εμφυλίου υπό την καθοδήγηση της αμερικανικής οικονομικής
αποστολής. Τον ψήφισε η κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου, προβάλλοντάς τον ως μείζον βήμα εκσυγχρονισμού του φορολογικού
συστήματος – όπως και ήταν. Βρισκόταν σαφώς στην κατεύθυνση
της απλοποίησης του φορολογικού συστήματος – το οποίο είχε
αποτελέσει και το κύριο φορολογικό αίτημα που προβλήθηκε από το
8ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1953. Κατ’ αρχάς, επίσης, ικανοποιούνταν
ένα άλλο αίτημα του 8ου συνεδρίου, η αύξηση του αφορολόγητου
ορίου. Συνολικά, ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι η φορολογική επιβάρυνση
των επαγγελματοβιοτεχνών αυξήθηκε: όπως το έθετε ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕ στο 9ο συνέδριό της του 1956, «προς στιγμήν ηλπίσαμεν
ότι ο θεσμός της ενιαίας φορολογίας θα ανακούφιζεν ημάς», αλλά
αποδείχτηκε ότι το ύψος της επιβάρυνσης ήταν μεγαλύτερο απ’ ό,τι
στο παλιό σύστημα.
Φαίνεται, πάντως, ότι και οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή αυξήθηκαν: ο υπουργός Οικονομικών δήλωνε μετά την πρώτη χρονιά
εφαρμογής του νέου φόρου ότι το 75% των δηλώσεων των επιτηδευματιών ήταν ανειλικρινείς. Στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ του 1956 η
πλειοψηφία των παραπόνων αφορούσε τη «μη αναγνώριση» των
λογιστικών τους βιβλίων από τους εφοριακούς, οι οποίοι τους επέβαλλαν υψηλότερες φορολογίες, καθώς ο νόμος προέβλεπε ότι το
εισόδημα μπορούσε να υπολογίζεται «κατ’ εξαίρεσιν» με βάση όχι τη
δήλωση του φορολογουμένου αλλά τις δαπάνες διαβίωσής του. Το
1960 κατατέθηκε ειδικό νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το οποίο συνάντησε την αντίθεση των ιδιοκτητών των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις εξοντωτικές ποινές που επέβαλλε∙ παρά τις συγκεντρώσεις τους, όμως, και την απειλή απεργίας, ο
νόμος ψηφίστηκε. Στην περίπτωση αυτή ήταν κυρίως η ΑΣΒΕ και οι
οργανώσεις των βιοτεχνών που κινητοποιήθηκαν, οι οποίοι και κατη-
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Οι έμμεσοι φόροι
από το 1864 και
μετά αποτελούν
το κυριότερο έσοδο
του ελληνικού
προϋπολογισμού,
επιβαρύνοντας σε
σύγκριση με τους
άμεσους αναλογικά
περισσότερο τους
φτωχότερους.

γόρησαν τη ΓΣΕΒΕ ότι έκανε πλάτες στην κυβέρνηση.
Τα αιτήματα που διατύπωνε η ΓΣΕΒΕ και άλλες οργανώσεις των
επαγγελματοβιοτεχνών από το 1956 και έπειτα για τον φόρο εισοδήματος εστίαζαν στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου (στα επίπεδα
που ίσχυαν για τα «ελευθέρια επαγγέλματα», λεγόταν το 1959), στη
μείωση των φορολογικών συντελεστών (ιδίως για τα μεσαία εισοδήματα) και στην παροχή οδηγιών προς τους εφοριακούς για να
αποδέχονται, για παράδειγμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα τη ζημιά.
Προβλήθηκε, επιπλέον, το αίτημα του υπολογισμού του φόρου βάσει
του μεικτού κέρδους (και όχι του καθαρού) από τα βιβλία αγορών,
η απλοποίηση της διαδικασίας των ενστάσεων, ενώ εν θερμώ έγινε
λόγος για την κατάργηση των λογιστικών βιβλίων, εφόσον θεωρούνταν συλλήβδην αναληθή.
Οι έμμεσοι φόροι από το 1864 και μετά αποτελούν το κυριότερο
έσοδο του ελληνικού προϋπολογισμού, επιβαρύνοντας σε σύγκριση
με τους άμεσους αναλογικά περισσότερο τους φτωχότερους (αφού
δεν είναι προοδευτικοί). Το σημείο αυτό το έχει επισημάνει κατά
καιρούς η ΓΣΕΒΕΕ, αλλά δεν εστίαζε εκεί τις παρεμβάσεις της, ούτε
καν στη δεκαετία του 1980 που αναφερόταν σταθερά στην ανάγκη
μείωσης των έμμεσων φόρων. Οι έμμεσοι φόροι αποτέλεσαν το
μείζον θέμα για τη συλλογική δράση των μικρομεσαίων σε δύο περιπτώσεις.
Η πρώτη μορφή φόρου κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) επιβλήθηκε στην
Ελλάδα το 1933, έπειτα από μια αποτυχημένη απόπειρα το 1924. Οι
βιομηχανικές, βιοτεχνικές και τραπεζικές επιχειρήσεις όφειλαν να
αποδίδουν στο κράτος το 0,5-1,5% των ακαθαρίστων εσόδων τους,
με τη λογική ότι θα μετακυλούσαν το ποσό αυτό στην κατανάλωση, ενώ αντίστοιχο ποσοστό επιβάρυνε τα εισαγόμενα προϊόντα.
Ωστόσο, οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις με τα χαμηλότερα κέρδη εξαιρέθηκαν, ενώ διαπιστώθηκε ότι κι αυτές που καλούνταν να πληρώσουν τον φόρο «λόγω της φύσεώς τους ευρέθησαν εν αδυναμία
να επιρρίψουν τον φόρον επί των καταναλωτών», και η εφαρμογή
του φόρου σε αυτές αρχικά ανεστάλη και το 1937 καταργήθηκε. Η
υποχρέωσή τους αυτή επανήλθε επί Κατοχής, για να απαλλαγούν
ξανά το 1949. Το 1971, όμως, η δικτατορική κυβέρνηση επανέφερε
τον φόρο κύκλου εργασιών για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Το ύψος
του ΦΚΕ ορίστηκε σε 6% επί των ακαθαρίστων κερδών, μειωμένο για
μια μεταβατική περίοδο πέντε χρόνων. Επιπλέον, ακολουθώντας τη
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Κέρκυρας από τους επαγγελματοβιοτέχνες ενάντια στην
εξοντωτκή φορολόγηση των μικρών επιχειρήσεων τέλη
δεκαετίας 1980 - αρχές δεκαετίας 1990, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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μεταπολεμική πορεία εξάπλωσης του ΦΚΕ στις υπηρεσίες, το 1971
καθιερώθηκε και για τις διαφημιστικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, τα
συνεργεία αυτοκινήτων και τα κομμωτήρια γυναικών. Το μέτρο αυτό
εντασσόταν, αφενός, σε μια λογική προώθησης της βιομηχανίας,
αφαιρώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη βιοτεχνία και,
αφετέρου, σε μια πορεία εναρμόνισης της ελληνικής φορολογικής
νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Η ΓΣΕΒΕ κινητοποιήθηκε ζητώντας
την αναστολή εφαρμογής του μέτρου, αλλά, σύμφωνα με τον απολογισμό του προέδρου της, «αι αντιδράσεις μας υπήρξαν έντοναι
αλλ’ αναποτελεσματικαί», αποσπώντας μόνο κάποιες υποσχέσεις για
παροχή αντισταθμισμάτων υπέρ της ανάπτυξης της βιοτεχνίας. Στον
Βλαχάκη κοινοποιήθηκε, επιπλέον, το σχέδιο της χουντικής κυβέρνησης να προχωρήσει στη μελέτη και μεταγενέστερη εισαγωγή του
φόρου προστιθέμενης αξίας: αυτός απαισιόδοξα εκτιμούσε ότι ο
ΦΠΑ «θα έχει αφεύκτως οδυνηράς επιπτώσεις επί των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και θα εκμηδενίση τα ανταγωνιστικά των περιθώρια».
Ο ΦΠΑ αποτελεί μία παραλλαγή του φόρου κύκλου εργασιών η
οποία εισήχθη στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όταν ιδρύθηκε η ΕΟΚ, οι χώρες της συμφώνησαν να
εφαρμόσουν έναν ενιαίο ΦΠΑ, πράγμα που πέτυχαν μόλις το 1973.
Οι συζητήσεις για την επιβολή ΦΠΑ και στην Ελλάδα ξανάρχισαν το
1976, ενόψει της εισόδου της χώρας στην ΕΟΚ· τελικά αυτός ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1987, έπειτα από τριετή παράταση που δόθηκε
στην Ελλάδα, και αντικατέστησε όλους τους υπόλοιπους έμμεσους
φόρους, οδηγώντας σε σημαντική απλοποίηση του φορολογικού
συστήματος. Η ΓΣΕΒΕ διαφώνησε με τη συγκεκριμένη μεθόθευση της
εισαγωγής του, θεωρώντας ότι θα οδηγούσε σε άνοδο των τιμών
και θα έπληττε τις μικρές επιχειρήσεις. Αντιπρότεινε να προηγηθεί
η αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος, με τη μείωση των
έμμεσων φόρων και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, καθώς
και το λιανικό εμπόριο να υπαχθεί στον ΦΠΑ σταδιακά. Όταν είδε ότι
οι προτάσεις της δεν λαμβάνονταν υπόψη, προέβη σε πανελλαδική
απεργία στις 16 Φεβρουαρίου 1987, ζητώντας τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ (οι οποίοι ήταν 8, 18 και 36%), την καθιέρωση μηδενικού συντελεστή, την απόδοσή του κάθε τρίμηνο και εξάμηνο κ.λπ.
Ζητήματα που αφορούσαν τον ΦΠΑ τέθηκαν ξανά επιτακτικά από
τη ΓΣΕΒΕΕ στα επόμενα χρόνια: το 1992-1993, όταν καθιερώθηκε η
προείσπραξη του ΦΠΑ για προϊόντα που δεν είχαν ακόμα πωληθεί
(ενώ αναδιαρθρώθηκαν και οι συντελεστές του ΦΠΑ)· το 1995-1999,
όταν συζητιόταν ο υπολογισμός του ΦΠΑ με βάση όχι τα αναγραφόμενα στα βιβλία της επιχείρησης αλλά το ελάχιστο εισόδημα που
υπολογίστηκε με τα «αντικειμενικά κριτήρια»· το 2000-2004, όταν
ζητούσε την κατάργηση του νόμου που προέβλεπε τον επανυπολογισμό του ΦΠΑ ανά τριετία με εξωλογιστικά κριτήρια («συνάφεια»
φόρου και εισοδήματος) για να καταβληθούν τυχόν διαφορές· το
ζήτημα έληξε με τον συμβιβασμό της προαιρετικής υπαγωγής των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις εν λόγω διατάξεις, έπειτα από μια
καταρχήν συμφωνία που ανατράπηκε με την αλλαγή διοίκησης στη
ΓΣΕΒΕΕ το 2002 και από έναν νέο γύρο κινητοποιήσεων.
Θα κλείσουμε την παρουσίαση των φορολογικών ζητημάτων με
το μέτρο που προκάλεσε την πιο έντονη αντίδραση των επαγγελματοβιοτεχνών μετά το 1949 και την εισαγωγή των λογιστικών βιβλίων:
τη θέσπιση των «αντικειμενικών κριτηρίων» το 1994, η οποία παραδό-

ξως κινούνταν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από του 1949.
Ήδη ο νόμος του 1955 για τον φόρο εισοδήματος προέβλεπε,
όπως είδαμε, τον υπολογισμό του εισοδήματος με βάση τις δαπάνες
διαβίωσης του φορολογούμενου, και στα πρώτα χρόνια εφαρμογής
του φόρου η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από
την εφορία. Το 1978 ψηφίστηκε νόμος κατά της φοροδιαφυγής που
αφενός έδινε «κίνητρα ειλικρινείας» και αφετέρου καθιέρωνε «τεκμήρια» για τον προσδιορισμό του εισοδήματος (αγορά και συντήρηση αυτοκινήτου, δευτερεύουσας κατοικίας κ.λπ.), εφόσον η δαπάνη
για αυτά υπερέβαινε το εισόδημα που δήλωνε ο φορολογούμενος·
επιπλέον θέσπιζε αυστηρές ποινές για ανακριβείς και ελλιπείς δηλώσεις και για τη φοροδιαφυγή. Η ΓΣΕΒΕ διαμαρτυρήθηκε για την
εξίσωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και ζήτησε την ελαστικότερη εφαρμογή των τεκμηρίων και την εξαίρεση των μικρομεσαίων
επιχειρηματιών από τα τεκμήρια με τους ίδιους όρους που ίσχυαν
για τους μισθωτούς, καθώς με τα τεκμήρια θα κατέβαλλαν φόρο
και πολλοί επαγγελματοβιοτέχνες που απαλλάσσονταν νόμιμα από
αυτόν· έπειτα από υποσχέσεις που πήρε από την κυβέρνηση για διάλογο και άρση των αδικιών για τους μικρομεσαίους, η απεργία που
είχε προκηρυχθεί ανεστάλη από τη ΓΣΕΒΕ – αλλά πραγματοποιήθηκε
από ορισμένα σωματεία και ομοσπονδίες της Αττικής.
Οι κατηγορίες της ΓΣΕΒΕ για τις κυβερνήσεις που προσανατολίζονταν προς τη δίωξη των μικρών φοροφυγάδων και όχι των μεγάλων επαναλήφθηκαν το 1988, όταν συζητήθηκε νομοσχέδιο που
καθιέρωνε ένα νέο σύνολο τεκμηρίων, και με ακόμα μεγαλύτερη
ένταση από το 1993-1994, όταν εμφανίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο που εισήγαγε το σύστημα των «αντικειμενικών κριτηρίων».
Στην εισαγωγή εξωλογιστικών κριτηρίων για τον υπολογισμό του
εισοδήματος των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, η
ΓΣΕΒΕΕ απαντούσε ότι έτσι υποβαθμιζόταν το κύρος των λογιστικών
βιβλίων· την ίδια στιγμή, πάντως, δήλωνε ότι δεχόταν την εισαγωγή
ορισμένων στοιχείων του νέου συστήματος, αλλά μόνο για ένα μεταβατικό διάστημα και όχι ως κύρια μέθοδο υπολογισμού του εισοδήματος. Στην πορεία, βέβαια, η άρνηση των αντικειμενικών κριτηρίων
έγινε απόλυτη: με αυτό το σύστημα τα οικονομικά στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούνταν εκ των προτέρων ψευδή, δεν
αναγνωριζόταν η δυνατότητα λειτουργίας της επιχείρησης με ζημιά,
ούτε οι επενδύσεις και οι αποσβέσεις.
Στις αρχές του 1995, η ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε σε κινητοποιήσεις
για μια σειρά από θέματα, στα οποία πολύ υψηλά ιεραρχούνταν
το φορολογικό, με τη θέσπιση των αντικειμενικών κριτηρίων αλλά
και τη διατήρηση φορολογικού συντελεστή 35% για τις προσωπικές
εταιρείες. Η ΓΣΕΒΕΕ κατήγγειλε ότι με τον «εξωλογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος» οι μικρομεσαίοι πλήρωναν φόρο
για τζίρο που ποτέ δεν πραγματοποίησαν· τα αντικειμενικά κριτήρια
εκτός από άδικα χαρακτηρίζονταν και αντισυνταγματικά· και συνολικά το νέο σύστημα αποτελούσε «κραυγαλέα περίπτωση ταξικής
και άδικης μεταχείρισης» των μικρομεσαίων. Με πρωτοβουλία της
δημιουργήθηκε μια πλατιά Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, με τη
συμμετοχή εκπροσώπων από πάνω από 100 ομοσπονδίες και επιμελητήρια, και στην οποία σύντομα προσχώρησε και η νεοϊδρυθείσα
ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου). Ακολούθησαν τοπικές συγκεντρώσεις, απεργίες, ακόμα και καταλήψεις, και μια πολύ

Τα δύο φορολογικά
μέτρα που προκάλεσαν
διαχρονικά τις
εντονότερες
αντιδράσεις των
επαγγελματοβιοτεχνών
ήταν η υποχρέωση
τήρησης λογιστικών
βιβλίων το 1949
και η θέσπιση των
«αντικειμενικών
κριτηρίων» το 1994.
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πετυχημένη πανελλαδική απεργία στις 29 Μαρτίου 1995. Η απεργία
επαναλήφθηκε ενάμιση μήνα αργότερα, αλλά με κάπως μικρότερη
συμμετοχή, καθώς η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου δεν έδειξε
διατεθειμένη να υποχωρήσει σε αυτό που αποκαλούσε «επανάσταση
των φοροφυγάδων». Η ΓΣΕΒΕΕ ενθάρρυνε την κατάθεση δικαστικών
προσφυγών εναντίον των αντικειμενικών κριτηρίων και συνέχισε
να θέτει το ζήτημα της κατάργησής τους σε κάθε ευκαιρία, όπως η
προεκλογική περίοδος του 1996, η απεργία του Φεβρουαρίου του
1997, οι συνεδριάσεις του «Κοινωνικού διαλόγου» το 1997, οι συγκεντρώσεις που οργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ τον χειμώνα του 1997-1998 και το
φθινόπωρο του 1998.
Συνολικά, έχει επισημανθεί ότι από το 1987 και μετά χαλάρωσε η
είσπραξη των δημόσιων εσόδων, πιθανότατα λόγω της αύξησης της
φοροδιαφυγής. Στο πρόβλημα αυτό (αλλά όχι μόνο) ήρθε να απαντήσει η θέσπιση των αντικειμενικών κριτηρίων· κι ενώ συνολικά η
φοροδιαφυγή αυξανόταν, με το νέο σύστημα από το 1993 ως το 1998
τα φορολογικά έσοδα από τις εμπορικές επιχειρήσεις τετραπλασιάστηκαν. Το 1999 ένας νέος φορολογικός νόμος καταργούσε τα
αντικειμενικά κριτήρια και εισήγαγε ένα μικρό λογιστικό και εξωλογιστικό σύστημα υπολογισμού του εισοδήματος· συγχρόνως, όμως,
εισαγόταν ένα σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων στον υπολογισμό
του ΦΠΑ, όπως είδαμε. Η ΓΣΕΒΕΕ ξεκαθάρισε ότι θα αντιμετώπιζε
αρνητικά κάθε σύστημα που δεν θα βασιζόταν αποκλειστικά στα λογιστικά βιβλία, είναι γεγονός όμως ότι ακολούθησε μια ελάφρυνση
στην άμεση φορολογία των επαγγελματοβιοτεχνών, σε συνδυασμό
και με τη συνολικότερη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις
επιχειρήσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

264
100 ΧΡΌΝΙΑ ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019

Το πιστωτικό ζήτημα:
Η χρηματοδότηση της βιοτεχνίας

Η παρέμβαση του κράτους υπέρ της χρηματοδότησης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες
είναι ένα από τα αιτήματα με την πιο σταθερή
παρουσία στον λόγο των οργανώσεων των
επαγγελματοβιοτεχνών.

Η αιτία είναι προφανής: το χρηματοπιστωτικό σύστημα προτιμούσε
και προτιμά πιο επικερδείς και ασφαλείς τοποθετήσεις, και όταν δάνειζε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις το έκανε με υψηλότερα επιτόκια
και ζητώντας περισσότερες εγγυήσεις.
Έχει επισημανθεί ότι οι επαγγελματοβιοτέχνες κατά κανόνα βρίσκουν δανεικά κεφάλαια μέσα από μη τραπεζικές πηγές: με δανεισμό από συγγενικά πρόσωπα και συναδέλφους ή επιτυγχάνοντας
πίστωση, π.χ. από τους προμηθευτές εξοπλισμού χάρη στην προσωπική τους φήμη στην αγορά. Στον χώρο του «άτυπου» ανήκει βεβαίως και η προσφυγή σε ιδιώτες τοκιστές, ενώ οι κάτοχοι ακινήτων
μπορούν να προσφύγουν στην τραπεζική πίστη υποθηκεύοντάς τα.
Έχει δοκιμαστεί, τέλος, και το πείραμα των συνεταιριστικών τραπεζών, μάλλον με πενιχρά αποτελέσματα.
Συνολικά, τα δανεικά κεφάλαια στα οποία βρίσκουν πρόσβαση
οι επαγγελματοβιοτέχνες μπορεί να επαρκούν για να επιβιώνουν
ανεπαρκώς κεφαλαιοποιημένες μικρές επιχειρήσεις, αλλά κάθε
φιλοδοξία για τη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού
τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί παρά να περνά από
την τραπεζική χρηματοδότησή του. Κατά συνέπεια, η ΓΣΕΒΕΕ και
εκπρόσωποι όλου του φάσματος του μικροαστικού συνδικαλισμού
διεκδικούν παγίως τη χορήγηση δανείων από τον χρηματοπιστωτικό
τομέα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κριτήρια που θα υπερβαίνουν το κέρδος του δανειστή.
Παράπονα ότι οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις συναντά κανείς από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα, με όρους διεκδίκησης όμως το ζήτημα τέθηκε για πρώτη φορά

↑

Κάλεσμα της ΓΣΕΒΕ στις

επαγγελματοβιοτεχνικές οργανώσεις σε
διάσκεψη στις 8-9 Σεπτεμβρίου 1957 στη
Θεσσαλονίκη σε εφημερίδα εποχής

265

Μ Έ Ρ ΟΣ I I I    Ο Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΌΣ : ΤΑ Ζ Η Τ Ή Μ ΑΤΑ Π ΟΥ Α Π Α Σ ΧΌΛ Η Σ Α Ν ΤΟΥ Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤΟ Β Ι ΟΤ Έ Χ Ν Ε Σ

↑ 
Διαφήμιση της Λαϊκής Τράπεζας © Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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↑

Η θέση της ΑΣΒΕ για τους βιοτέχνες στην

εφημερίδα Βιοτέχνης 7 Ιανουαρίου 1986

← 
Λαχειοφόρο δάνειο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,

© Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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από το πανεπαγγελματικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης το 1930. Στα
συμφραζόμενα, αφενός, της κρίσης και της περιστολής των πιστώσεων από τις τράπεζες και, αφετέρου, της πιο ενεργής εμπλοκής του
κράτους στον χρηματοπιστωτικό τομέα με την ίδρυση της Αγροτικής
Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδας στα 1927-1929, το συνέδριο
συμπεριέλαβε στις προτάσεις του την ίδρυση πιστωτικών συνεταιρισμών ή και συνεταιριστικής τράπεζας υπό την αρωγή του κράτους.
Οι συνδικαλιστές της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι έδειξαν μεγαλύτερη δραστηριότητα για το θέμα στα επόμενα χρόνια, κάνοντας επανειλημμένα διαβήματα στην Εθνική Τράπεζα για χορήγηση πιστώσεων, συγκροτώντας επιτροπές μελέτης του ζητήματος της πίστης και
εξετάζοντας το ενδεχόμενο ίδρυσης επαγγελματικής τράπεζας.
Μεταπολεμικά το ζήτημα του δανεισμού θα τεθεί με άλλους
όρους: το σχέδιο Μάρσαλ και η κατανομή των δανείων της ανασυγκρότησης αποτελούσαν ένα ζήτημα δημόσιας πολιτικής, ενώ
η αύξηση του ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος από το
κράτος με τη δημιουργία της Νομισματικής Επιτροπής (έστω και υπό
αμερικάνικη εποπτεία) δημιουργούσε το έδαφος για τη διεκδίκηση
της αύξησης των πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βασική πρόταση που διατύπωνε η ΓΣΕΒΕ στα μεταπολεμικά (αλλά και τα
μεταγενέστερα) συνέδριά της συνίστατο στην ίδρυση μιας Τράπεζας
Επαγγελματοβιοτεχνικής Πίστεως, αντίστοιχης με την Αγροτική, η
οποία θα έδινε λύσεις όσον αφορά τόσο τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό για το κεφάλαιο κίνησης όσο και τον μεσομακροπρόθεσμο για
την επένδυση σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Το 1978, επίσης, πολλοί προσανατολίζονταν στη δημιουργία μιας ειδικής τράπεζας, «συνηθισμένης στη μεταχείριση μικρών πιστούχων και ικανής να κινηθεί
πέρα από τον στενό υπολογισμό», όπως το έθετε ο Νίκος Αναστασάκης (που θα γινόταν λίγα χρόνια μετά πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ)∙ άλλωστε, κοινός τόπος είχε γίνει το ότι μια τέτοια τράπεζα θα μπορούσε
καταρχήν να βασιστεί στις καταθέσεις των χρημάτων του ΤΕΒΕ και
των επιμελητηρίων. Στο ρεπερτόριο των προτάσεων των επαγγελματοβιοτεχνών βρίσκονταν ακόμα ο δανεισμός της βιοτεχνίας από
κεφάλαια της Τράπεζας της Ελλάδος (κάτι που είχε γίνει αποδεκτό
από το κράτος ως ανάγκη της οικονομίας το 1950), αλλά και το να
επιτραπεί σε ξένους τραπεζικούς οίκους να δώσουν ιδιωτικά δάνεια
σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Κατά τη «σύντομη δεκαετία του 1960» (δηλαδή μέχρι την επιβολή
της δικτατορίας) σημειώθηκε μεγαλύτερη κινητικότητα, καθώς η
σύνδεση με την Κοινή Αγορά και η προοπτική ένταξης της Ελλάδας
στην ΕΟΚ έθετε πιο έντονα το ζήτημα της ενίσχυσης –κυρίως των
βιοτεχνών– για να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο ανταγωνισμό. Ήδη
στα 1960 τα δάνεια στη βιοτεχνία είχαν δεκαπλασιαστεί σε αξία σε
σύγκριση με το 1954. Οι υποσχέσεις που έδωσε η Ένωση Κέντρου
για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας υλοποιήθηκαν τελικά από
τις κυβερνήσεις των «αποστατών», που το 1966 ψήφισαν νόμο που
θεσμοθετούσε ειδικά βιοτεχνικά δάνεια. Ωστόσο, οι διατάξεις του
δεν ενεργοποιήθηκαν από τη Χούντα παρά σε περιορισμένο βαθμό,
παρότι συνολικά οι χορηγήσεις των τραπεζών προς τη βιοτεχνία αυξήθηκαν χάρη στη συνολικότερη επεκτατική πιστωτική πολιτική του
καθεστώτος. Στα επόμενα χρόνια το ζήτημα της χρηματοδότησης
θα συνεχίσει να βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα στα αιτήματα
των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών και θα επιτυγχάνονται
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βελτιώσεις, όπως η αύξηση το 1975 του ορίου χρηματοδότησης των
εμπόρων και των επαγγελματιών.
Ένα ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης της βιοτεχνίας δημιουργήθηκε τελικά για τα 15 χρόνια από το 1978 ως τις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Η περίφημη απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής της
Τράπεζας της Ελλάδος το 1978, η ΑΝΕ 197/78 «περί χρηματοδοτήσεως της βιοτεχνίας», ελήφθη έπειτα από διαβουλεύσεις χρόνων και
υπό τις πάγιες πιέσεις από τις οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών. Κυρίως, όμως, αποτέλεσε μια πολιτική επιλογή που υπαγορεύθηκε τόσο από πολιτικούς όσο και από οικονομικούς υπολογισμούς
της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή: αυτή επιδίωκε, αφενός,
να ενισχύσει την πολιτική της επιρροή μεταξύ των βιοτεχνών και
πάντως να τους καταστήσει λιγότερο αρνητικούς απέναντι στο
σχέδιο ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ και, αφετέρου, να ενισχύσει
την παραγωγική βάση της χώρας ενόψει της ένταξης και να δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στην αναμενόμενη αύξηση του
ανταγωνισμού.
Η ΑΝΕ 197/78 πρόβλεπε τη δέσμευση του 6% (αργότερα 10%)
των καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες για τη χορήγηση δανείων
σε βιοτέχνες∙ τα δάνεια αυτά ήταν χαμηλότοκα (επιδοτούμενα), με
την εγγύηση του δημοσίου για το 60-100% του ποσού, ικανοποιητικού μεγέθους (έως 30 εκατομμύρια δραχμές), και οι διαδικασίες με
τις οποίες χορηγούνταν απλοποιήθηκαν. Προβλεπόταν, επιπλέον, η
δημιουργία επιτροπών βιοτεχνικών πιστώσεων που θα έλεγχαν τις
αποφάσεις των τραπεζών για δάνεια και θα χορηγούσαν την εγγύηση του δημοσίου.
Τα αποτελέσματα της ΑΝΕ 197/78 υπήρξαν όντως θετικά για τη
βιοτεχνία, καθώς χρηματοδοτήθηκαν πολλές χιλιάδες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στα επόμενα χρόνια. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα του Ανδρέα Λύτρα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980:
από τους 300 βιοτέχνες από τους οποίους πήρε συνέντευξη, τα
τέσσερα πέμπτα είχαν λάβει στο παρελθόν τραπεζικό δάνειο, είτε
ως κεφάλαιο κίνησης είτε για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το 87%, εκτιμούσε ότι το σύστημα
χρηματοδότησης της βιοτεχνίας ήταν ικανοποιητικό. Συγχρόνως,
βέβαια, τα δύο τρίτα θεωρούσαν ότι τα ίδια κεφάλαιά τους ήταν
ανεπαρκή και ότι τους έλειπαν ιδίως τα κεφάλαια κίνησης: η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν
θα μπορούσε να εξαλείψει τις αδυναμίες που εξ ορισμού τις χαρακτηρίζουν.
Οι οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών, πάντως, συνέχισαν να πιέζουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων
δανεισμού, της διεύρυνσης των δικαιούχων αλλά και της παροχής
κινήτρων για τη δημιουργία συνεταιρισμών και κοινοπραξιών. Το
1979 η ΓΣΕΒΕ έθετε το ζήτημα της χρηματοδότησης συνεταιρισμών
επαγγελματοβιοτεχνών ή «ομάδων οικονομικού συμφέροντος». Επισημαινόταν ότι οι τράπεζες είχαν την απόλυτη ευχέρεια να καθορίσουν οι ίδιες τη χρονική διάρκεια και τον τρόπο αποπληρωμής του
δανείου, ενώ το 1987 προβάλλονταν και αιτήματα που αφορούσαν
το ύψος των επιτοκίων, την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για
τη χορήγηση δανείων, αλλά και την ισχύ εθνικών και όχι κοινοτικών
κριτηρίων για τον ορισμό των «μικρών» επιχειρήσεων που χρημα-

τοδοτούνταν – δηλαδή τη μη δανειοδότηση με προνομιακούς όρους
των επιχειρήσεων με περισσότερους από 49 εργαζομένους. Επιπλέον
το 1987 η ΓΣΕΒΕ επανέφερε το αίτημα να αφορούν οι ευνοϊκοί όροι
χρηματοδότησης και τους επαγγελματίες, πέρα από τους βιοτέχνες·
το αίτημα αυτό ετίθετο από τη δεκαετία του 1950, αν και χωρίς
πολλή έμφαση, ενώ και επί Χούντας ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Βλαχάκης
κάκιζε τη «χρηματοδοτική κακομεταχείριση ιδία του επαγγελματικού
τομέως».
Η κατάργηση της ΑΝΕ 197/78 και της υποχρέωσης των τραπεζών
να χορηγούν ένα ορισμένο ποσό σε δάνεια προς τη βιοτεχνία προτάθηκε το 1987 από την «επιτροπή Καρατζά»∙ αποφασίστηκε το 1990,
καθώς αποτελούσε όρο δανείου που έλαβε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιήθηκε σταδιακά στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Ήδη στα 1987-1992 το μερίδιο των πιστώσεων στη βιοτεχνία επί του
συνόλου των χορηγήσεων στον ιδιωτικό τομέα μειωνόταν διαρκώς,
και το ίδιο (και ακόμη πιο έντονα) συνέβαινε με τις πιστώσεις που
δίνονταν ειδικά με βάση την ΑΝΕ 197/78.
Γενικότερα, η δυνατότητα χάραξης δημόσιων πιστωτικών πολιτικών έχει περιοριστεί πολύ, καθώς το κράτος από τη δεκαετία του
1990 και μετά έχει αποχωρήσει από τον χρηματοπιστωτικό τομέα,
ιδιωτικοποιώντας τις κρατικές τράπεζες. Επιπλέον, το ελληνικό
κράτος έχει χάσει τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδας μετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη. Οι προσπάθειες δημιουργίας ενός
εγγυοδοτικού συστήματος στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα βιοτεχνικά επιμελητήρια το 1993-1997 απέτυχαν. Θεσμοί
όπως το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ), που άρχισε να λειτουργεί το 2004, δεν ήταν σε θέση να
επιτύχουν κάτι κοντινό έστω προς τα ευνοϊκά αποτελέσματα που είχε
η ΑΝΕ 197/78 για τις πιστώσεις στους ΕΒΕ, ενώ ένα μεγάλο μέρος
των επαγγελματοβιοτεχνών δεν γνώριζε καν την ύπαρξή τους σε
έρευνα του ΙΜΕ το 2009. Με βάση την ίδια έρευνα, ήταν ελάχιστο το
ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που κάλυπτε τις χρηματοδοτικές
τους ανάγκες με τα ευρωπαϊκά προγράμματα του κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Ακολούθησε η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας και η ριζική περιστολή των τραπεζικών πιστώσεων.
Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την ανεπαρκή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, πρόβλημα διαχρονικό αλλά τελευταία ιδιαίτερα οξυμένο, εστιάζουν στην ανάγκη
εξεύρεσης κατάλληλων πιστωτικών εργαλείων, καθώς στην Ελλάδα
απουσιάζουν τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά μέσα και η αγορά
μικροδανείων που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι
προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επικεντρώνονται ιδίως στη δημιουργία μιας
συνεργατικής αναπτυξιακής τράπεζας που θα είναι αφιερωμένη
στην κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων, καθώς και στον κατάλληλο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
για τη διοχέτευση πόρων στις μικρές επιχειρήσεις.

→ 
Διαφήμιση της Εθνικής Τράπεζας,

© Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Η προώθηση των συνεταιρισμών

Η διάδοση των συνεταιρισμών ως θεσμού έχει υποστηριχθεί
από ποικίλες θεωρητικές και πολιτικές σκοπιές: ως μορφή
κολλεκτιβοποίησης της παραγωγής· διείσδυσης του τραπεζικού
κεφαλαίου στον αγροτικό τομέα των μικροϊδιοκτητών· συγκέντρωσης
και εξορθολογισμού της οικονομικής δραστηριότητας· επιβίωσης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· «λύσης του κοινωνικού ζητήματος»
χωρίς να θιγούν η ιδιοκτησία και η ελεύθερη αγορά.
Στην Ελλάδα ήταν η τελευταία οπτική που επικρατούσε μεταξύ των
πρώτων προπαγανδιστών του θεσμού τη δεκαετία του 1870, ενώ
όταν ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για τους συνεταιρισμούς το 1914
ήταν ιδίως οι αγρότες που ενδιέφεραν το κράτος. Στον αστικό τομέα
της οικονομίας συνεταιριστικές και συνεργατικές πρακτικές εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η ανάπτυξή τους παρέμεινε περιορισμένη, παρά τις προσπάθειες αρκετών επαγγελματικών
σωματείων να τις προωθήσουν. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις τα
σχέδια που διατύπωναν οι ιδρυτές των πρώτων σωματείων πέρασαν
στο στάδιο της υλοποίησης: στην Αθήνα των αρχών του 20ού αιώνα
οι αρτοποιοί προμηθεύονταν συλλογικά κοκ ως καύσιμη ύλη, οι
χασάπηδες αναλάμβαναν την επεξεργασία και εμπορία των δερμάτων από τα σφαζόμενα ζώα, οι σιδεράδες προμηθεύονταν συλλογικά σίδερο και αναλάμβαναν την εκτέλεση μικρών παραγγελιών
του κράτους, ενώ η αδελφότητα των αμαξηλατών είχε αναλάβει «το
θεάρεστον έργον των νεκροφόρων αμαξών». Πιο σταθερά συλλογικά σχήματα αποτέλεσαν τις δεκαετίες του 1910 και του 1920 οι
συνεταιρισμοί αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών που
δούλευαν για τον στρατό με την εγγύηση κεφαλαιούχων (οι οποίοι
μπορεί να έφταναν να παίζουν τον ρόλο ουσιαστικού εργοδότη): οι
εμπορορραπτεργάτες έραβαν στολές, οι αρβυλοποιοί κατασκεύαζαν
τις αρβύλες.
Κατά τον μεσοπόλεμο η συνεταιριστική κίνηση μεταξύ των βιοτεχνών και των επαγγελματιών απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις,
πάντα με πρωταγωνιστικό τον ρόλο των επαγγελματικών σωματείων
στη δημιουργία τους. Πλάι σε θνησιγενείς απόπειρες προμηθευτικών

ιδίως συνεταιρισμών, όπως των επιπλοποιών της Αθήνας το 1923 και
των χαλκωματάδων των Ιωαννίνων το 1928, ιδρύθηκαν ορισμένοι
συνεταιρισμοί που έμελλαν να μακροημερεύσουν, όπως των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.
Επί δικτατορίας Μεταξά, έγιναν επίσης ορισμένες προσπάθειες
για την ενθάρρυνση της δημιουργίας συνεταιρισμών, ήταν όμως η
Κατοχή που αναδείχθηκε στην περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε
για πρώτη φορά ένα αξιόλογο κύμα ίδρυσης συνεταιρισμών στις πόλεις. Ασφαλώς η πρωτοκαθεδρία ανήκε στους προμηθευτικούς και
καταναλωτικούς, ιδίως με πρωτεργάτες τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Η σπάνη και γενικότερα τα προβλήματα στην προμήθεια πρώτων
υλών ήταν το σπουδαιότερο κίνητρο για την ίδρυσή τους, αλλά
σύντομα επεκτάθηκαν στη διοργάνωση συσσιτίων για την αντιμετώπιση της πείνας. Ελλείψει πεδίου για την ανάπτυξη διεκδικητικής
δραστηριότητας από τα σωματεία κατά την Κατοχή, τα συνδικαλιστικά στελέχη των βιοτεχνικών ιδίως σωματείων στράφηκαν στους
συνεταιρισμούς. Λίγο καιρό αφότου ανασυγκροτήθηκε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών με πρωτεργάτες μέλη του ΕΑΜ,
ιδρύθηκε και ένα κεντρικό συνεταιριστικό όργανο, η Ένωση Βιοτεχνικών Συνεταιρισμών Αθηνών.
H Ένωση δραστηριοποιήθηκε με νέα ορμή μετά την Απελευθέρωση, καθώς νέοι συνεταιρισμοί ιδρύθηκαν (όπως ο μακρόβιος
συνεταιρισμός δερματίνων ειδών) και οι συνθήκες για την παραγωγή παρέμεναν πολύ δύσκολες. Πέρα από την (απολύτως αναγκαία)
συλλογική προμήθεια πρώτων υλών, πολλοί βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί στράφηκαν στην ίδρυση παραγωγικών μονάδων και πρατη-
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Παραγωγικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού
Καταστηματαρχών Ραπτών Θεσσαλονίκης 1924,
© Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ρίων. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1949 στα Επαγγελματικά Βιοτεχνικά
Εμπορικά Χρονικά διαβάζει κανείς ειδήσεις για τις δραστηριότητες
των συνεταιρισμών των αρτοποιών της Πάτρας, των κασιτερωτών και των εμπορορραπτών της Αθήνας, της Ένωσης βιοτεχνικών
συνεταιρισμών βορείου Ελλάδος, για την ίδρυση του συνεταιρισμού
βιοτεχνών Πειραιώς, την επικείμενη σύγκληση συνεδρίου των αστικών συνεταιρισμών, καθώς και παροτρύνσεις για την ενίσχυση του
πρατηρίου του συνεταιρισμού των καφεπωλών.
Η προώθηση μορφών συνεταιρισμού και συνεργασίας μεταξύ
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταγραφόταν τόσο ως αίτημα της
ΓΣΕΒΕ προς το κράτος στα συνέδριά της από το δεύτερο μισό της
δεκαετίας του 1950 και μετά όσο και ως παρότρυνση του κράτους
προς τις οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών, με ιδιαίτερη
έμφαση στην προώθηση ενός εξαγωγικού προσανατολισμού στη βιοτεχνία. Η παροχή κινήτρων, πάντως, υπήρξε μάλλον περιορισμένη.
Οι ράφτες, όπως είδαμε, ήταν ένα από τα πρώτα επαγγέλματα
όπου εμφανίστηκαν συνεταιρισμοί. Στηριζόμενος σε αυτή την εμπειρία, ο Συνεταιρισμός Εμπορορραπτών Ραπτών Καταστηματαρχών
Αθηνών (ΣΕΡΚΑ) έγινε από τους πιο πετυχημένους και δραστήριους
συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου, σε συνθήκες σοβαρών δυσκολιών στις εισαγωγές και εν γένει
στην προμήθεια πρώτων υλών, μειωμένης κατανάλωσης και ευρύτερης αποδιοργάνωσης της οικονομίας. Οι ράφτες στράφηκαν μαζικά
στη συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων: το 1946
ο ΣΕΡΚΑ ξεκίνησε με 1.500 μέλη, επί 2.500 μελών του συνδέσμου
εμπορορραπτών και ραπτών Αθήνας, και συγχρόνως προώθησε τη
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Καταστατικό του Προμηθευτικού
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Η προώθηση συνεταιρισμών
μεταξύ μικρομεσαίων
επιχειρήσεων καταγραφόταν
τόσο ως αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ
προς το κράτος όσο και ως
παρότρυνση του κράτους
ιδίως προς τις εξαγωγικά
προσανατολισμένες
βιοτεχνίες.

↑ 
Μετοχή της Συνεργατικής Ένωσης

Εμπορορραπτών και Ραπτών
Αθηνών 1926, © Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

δημιουργία ένωσης συνεταιρισμών βιοτεχνών ραπτών Ελλάδος
για την προμήθεια όλων των ειδών και υλικών ραπτικής. Ο κύκλος
των εργασιών του έφτασε τα 9 εκατομμύρια δραχμές το 1950 και
τα 60 το 1965. Μέσα στα επόμενα είκοσι πέντε χρόνια έφτιαξε
τρία καταστήματα πώλησης υφασμάτων, τρία πώλησης διάφορων
υλικών για ράφτες και ένα κατάστημα ανδρικών νεωτερισμών.
Το 1958 ο ΣΕΡΚΑ υπήρξε η βάση για τη δημιουργία του Ταμείου
Αλληλοβοηθείας για τους «αναξιοπαθήσαντες ράπτας και εμπορορράπτας», και με βάση αυτόν ιδρύθηκε και ο λογαριασμός της
εφάπαξ παροχής για τους απόμαχους του κλάδου: το 1960 χορηγήθηκε το εφάπαξ σε 32 συνεταίρους που πήραν σύνταξη. Όπως
είδαμε, οι ράφτες δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν ως επάγγελμα
από τις εξελίξεις στον χώρο του ετοίμου ενδύματος της δεκαετίας
του 1970. Κάποιοι συμμετείχαν, όμως, στις βιοτεχνίες ρούχων που
άκμασαν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, επωφελούμενες από τη
διαφορά στις τιμές μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών
ρούχων, και ο ΣΕΡΚΑ προσπάθησε να διευκολύνει αυτό το πέρασμα. Το 1973, έχοντας ακόμα 1.500 μέλη, εξέταζε το ενδεχόμενο
να δημιουργήσει εργοστάσιο ετοίμων ενδυμάτων με σκοπό την
εξαγωγή τους σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη.
Ένα νέο κύμα ίδρυσης συνεταιρισμών σημειώθηκε μετά τη
μεταπολίτευση. Η πιο σοβαρή προσπάθεια ήταν αυτή που έγινε
από τους παντοπώλες: αντιμέτωποι με την επέλαση των σουπερμάρκετ, ίδρυσαν συνεταιρισμούς για την προμήθεια των εμπορευμάτων τους σε ανταγωνιστικές τιμές αλλά και προχώρησαν
στην ίδρυση συνεταιρικών σουπερμάρκετ. Ένας άλλος κλάδος
στον οποίο δημιουργήθηκαν επιτυχημένες συνεργασίες μικροεπιχειρηματιών ήταν η επιπλοποιία· οι προσπάθειες για την ίδρυση
του ΣΕΚΚΑ στην Αθήνα είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1960,
ευοδώθηκαν στα 1976 και το 1983 είχε φτάσει τα 350 μέλη. Οι επιπλοποιοί υπήρξαν πρωτοπόροι και στη δημιουργία των πρώτων
συστάδων (clusters) στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με μια
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σειρά από συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης βιοτεχνιών επιπλοποιίας με αποκλειστικό στόχο την από κοινού δημιουργία μεγάλων εκθεσιακών χώρων για την προβολή των προϊόντων τους.
Το 1984, το οποίο κηρύχθηκε έτος συνεταιρισμών, λειτουργούσαν
149 συνεταιρισμοί επαγγελματοβιοτεχνών: 103 προμηθευτικοί (ιδίως
ηλεκτρολόγων και υδραυλικών), 40 παραγωγικοί και 6 προώθησης
πωλήσεων. Το 40% είχε ιδρυθεί τα προηγούμενα τρία χρόνια – αριθμός που μαρτυρεί την ύπαρξη ενός κύματος ίδρυσης συνεταιρισμών
αλλά ίσως και τον βραχύ βίο όσων είχαν ιδρυθεί παλιότερα. Υπολογιζόταν ότι μέλος συνεταιρισμού ήταν ο 1 στους 12 επαγγελματοβιοτέχνες – με τη μεγαλύτερη πυκνότητα να σημειώνεται στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, καθώς και σε ορισμένα επαγγέλματα (π.χ. ο 1
στους 3 φαρμακοποιούς ήταν συνεταιρισμένος). Μεγάλοι και καλά
εδραιωμένοι συνεταιρισμοί, όπως αυτός των υδραυλικών της Θεσσαλονίκης, συσπείρωναν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 το ένα
τρίτο των επαγγελματιών του κλάδου και ορισμένους από τους πιο
εύπορους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
Συνεργατικές κοινοπραξίες δημιουργήθηκαν τα επόμενα χρόνια
και σε άλλους τομείς του εμπορίου, όπως αυτόν των ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, ενώ μια μορφή συνεταιρισμών που προωθήθηκε αρκετά κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 με την παροχή
ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης ήταν οι συνεταιρισμοί γυναικών της υπαίθρου, με αντικείμενο ιδίως τη μεταποίηση τοπικών
προϊόντων και τις υπηρεσίες εστίασης και αγροτουρισμού. Σήμερα,
οι συνεργατικοί σχηματισμοί με τη μορφή των clusters και των δικτύων επιχειρήσεων παραμένουν υπανάπτυκτοι στην Ελλάδα. Σε κάθε
περίπτωση, οι μορφές συνεταιρισμού και συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται σε υποχώρηση.
Στις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ σταθερά περιλαμβάνεται η θέσπιση
κινήτρων για τους επαγγελματοβιοτέχνες για να συνεταιριστούν.
Μάλιστα, στη μάχη της δεκαετίας του 1990 ενάντια στην είσοδο
των πολυεθνικών εμπορικών αλυσίδων στην ελληνική αγορά,

↑

Διαφήμιση του ΣΕΡΚΑ, Νέα Βιοτεχνών

Επαγγελματιών Εμπόρων 2 Σεπτεμβρίου 1965

Μ Έ Ρ ΟΣ I I I    Ο Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΌΣ : ΤΑ Ζ Η Τ Ή Μ ΑΤΑ Π ΟΥ Α Π Α Σ ΧΌΛ Η Σ Α Ν ΤΟΥ Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤΟ Β Ι ΟΤ Έ Χ Ν Ε Σ

Το 1984, το οποίο
κηρύχθηκε έτος
συνεταιρισμών,
λειτουργούσαν
στην Ελλάδα 149
συνεταιρισμοί
επαγγελματοβιοτεχνών:
103 προμηθευτικοί,
40 παραγωγικοί και 6
προώθησης πωλήσεων.
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Κατάστημα του ΣΕΥΔΑΠ (Συνεταιρισμού

Εργολάβων Υδραυλικών Αθηνών Πειραιώς)

Στη μάχη της δεκαετίας
του 1990 ενάντια στην
είσοδο των πολυεθνικών
εμπορικών αλυσίδων
στην ελληνική αγορά,
οι συνεταιρισμοί
αποτέλεσαν το αντίπαλο
μοντέλο εκσυγχρονισμού
που πρόβαλε η ΓΣΕΒΕΕ.

οι συνεταιρισμοί αποτέλεσαν το αντίπαλο μοντέλο εκσυγχρονισμού
που πρόβαλλε η Συνομοσπονδία: αν συνεργάζονταν οι μικρομεσαίοι, θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα αναγκαία μεγέθη για να
παράσχουν υπηρεσίες εφάμιλλες των πολυκαταστημάτων. Η πραγματικότητα της δεκαετίας του 1990, όμως, ήταν ο μαρασμός των
συνεταιρισμών. Το 2003 η ΓΣΕΒΕΕ, όταν επανήλθε στη διοίκησή της
η ΔΗΚΕΒΕ, προσπάθησε να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τους
συνεταιρισμούς και οργάνωσε μια πανελλαδική σύσκεψη σχετικά. Το
συμπέρασμα που βγήκε, πάντως, ήταν ότι δύσκολα θα μπορούσε να
αντιστραφεί η τάση συρρίκνωσης των συνεταιρισμών και να αξιοποιηθούν αυτοί αποτελεσματικά από τους επαγγελματοβιοτέχνες
για την άμυνά τους απέναντι στο μονοπωλιακό κεφάλαιο, χωρίς να
υπάρχουν ευνοϊκές οικονομικές πολιτικές από την πλευρά κυβερνήσεων διατεθειμένων να βάλουν όρια στις μεγάλες επχειρήσεις. Η χαριστική βολή σε πολλούς από αυτούς, όπως στον ιστορικό συνεταιρισμό των υδραυλικών της Θεσσαλονίκης, δόθηκε με την οικονομική
κρίση της τελευταίας δεκαετίας και την κατάρρευση της οικοδομής.

→ 
Διαφήμιση του ΣΕΡΚΑ, Νέα Βιοτεχνών

Επαγγελματιών Εμπόρων 2 Σεπτεμβρίου 1965
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Μαθητεία, τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση
Παραδοσιακά ο τρόπος να μάθει κανείς μια τέχνη ήταν η
μαθητεία σε έναν τεχνίτη. Αυτή δεν ήταν απαλλαγμένη από
προβλήματα: οι μαθητευόμενοι χρησιμοποιούνταν κατεξοχήν
για τις ανειδίκευτες δουλειές, ενώ αφθονούν οι μαρτυρίες από
το πρώτο μισό του 20ού αιώνα για μάστορες που απέφευγαν
να διδάξουν τα μυστικά της τέχνης στους μαθητευόμενους
γιατί φοβούνταν τον μελλοντικό ανταγωνισμό από αυτούς,
αναγκάζοντας τους έφηβους μαθητευόμενους να «κλέψουν»
την τέχνη παρακολουθώντας όποτε μπορούσαν τους τεχνίτες.
Στη σύγχρονη εποχή το σύστημα της μαθητείας, με την παραδοσιακή
μορφή της χρόνιας απασχόλησης σε κάποιον εργασιακό χώρο υπό
την εποπτεία έμπειρου τεχνίτη, δεν μπόρεσε να επιβιώσει, τουλάχιστον όχι ατόφιο. Οι αυξανόμενες ανάγκες μόρφωσης οδήγησαν στη
θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (αρχικά της στοιχειώδους,
στη συνέχεια και της δευτεροβάθμιας), με την παροχή της οποίας
το κράτος μεριμνούσε για την απόκτηση των αναγκαίων γενικών
γνώσεων. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας άλλαξε το τοπίο των επαγγελματικών ειδικοτήτων και τους όρους ειδίκευσης της εργασίας∙
δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα που ασκούνται σε μικρή κλίμακα αλλά με αυξημένες γνωστικές ή και επιστημονικές απαιτήσεις∙
ειδικές εμπορικές σχολές δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις νέες
ανάγκες του διογκούμενου και πιο σύνθετου εμπορίου. Βεβαίως,
μορφές μαθητείας διατηρήθηκαν, ενώ κάποιες από τις νέες σχολές
ιδρύθηκαν είτε από τους επαγγελματίες κάθε κλάδου (με κλασικά
παραδείγματα τις πρώτες σχολές εμποροϋπαλλήλων και μηχανικών
ατμομηχανών σε Αθήνα και Πειραιά) είτε από συλλόγους της «κοινωνίας των πολιτών» (όπως η Διπλάρειος σχολή από τη Βιοτεχνική
Εταιρεία). Ωστόσο, συνολικά κατά τον 20ό αιώνα σημειώθηκε μια
μετάβαση από ένα σύστημα μαθητείας που βρισκόταν υπό τον έλεγχο των επαγγελματοβιοτεχνών σε ένα κρατικά ελεγχόμενο σύστημα
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η μετάβαση από τη μαθητεία στις τεχνικές σχολές αποτέλεσε
αντικείμενο παρέμβασης των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών ήδη από τις πρώτες σύγχρονες απόπειρες δημιουργίας σωματείων και ομοσπονδιών. Το 1908 το καταστατικό του συνδέσμου συ-

ντεχνιών Αθήνας και Πειραιά, της συσπείρωσης των επαγγελματικών
σωματείων που με την κινητοποίησή της συνέβαλε καθοριστικά στην
επιτυχία του κινήματος στο Γουδί, έθετε ως στόχο, μεταξύ άλλων,
τη δημιουργία βιοτεχνικής νυχτερινής σχολής για τους «παίδες» και
τους εργάτες των συντεχνιών-μελών του συνδέσμου. Σιδεράδες και
επιπλοποιοί, κρεοπώλες και ζαχαροπλάστες διατύπωναν κι αυτοί
παρόμοιες φιλοδοξίες στα καταστατικά τους, ενώ ο νόμος περί σωματείων του 1914 ήρθε να ενθαρρύνει την ίδρυση τεχνικών σχολών
ή εργαστηρίων μαθητευομένων από τα επαγγελματικά σωματεία,
υποσχόμενος οικονομική ενίσχυση ή και μισθοδοσία των διδασκόντων. Εντέλει, όμως, ελάχιστοι ήταν αυτοί που δοκίμασαν πράγματι
να ιδρύσουν επαγγελματική σχολή∙ η Αδελφότητα Κουρέων της Αθήνας ήταν ένα τέτοιο σωματείο, το οποίο ίδρυσε σχολή κομμωτικής
τέχνης στα 1908, για να την κλείσει δύο χρόνια μετά.

→ 
Ο Δημήτρης Καλλιαντζόπουλος στο μηχανουργείο του, στο ναυπηγείο

Αρετσούς, εν ώρα εργασίας. Καλαμαριά, μέσα δεκαετίας 1960
© Ι.Α.Π.Ε. - Ιδιωτική Συλλογή Δημήτρη Καλλιαντζόπουλου
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Σε μια επόμενη φάση, το 1925, στον ιδρυτικό νόμο των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, προβλεπόταν η δυνατότητα ίδρυσης σχολών από τους νέους οργανισμούς, που διέθεταν
και ίδιους πόρους. Πράγματι, το Επιμελητήριο του Βόλου ίδρυσε
νυχτερινή σχολή τεχνιτών μηχανικών, η οποία επιβίωσε παρά τα
οικονομικά προβλήματα, και μέχρι το 1960 εμπλουτίστηκε με σχολές
σχεδιαστών, βοηθών τεχνικών δημοσίων έργων/οικοδομών και λογιστών. Ωστόσο, η επέκταση στα πιο «κλασικά» βιοτεχνικά και άλλα
επαγγέλματα δεν επιχειρήθηκε.
Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε άλλες χώρες, και παρά τις παροτρύνσεις εφημερίδων και πολιτικών, στην Ελλάδα η επαγγελματική
και τεχνική εκπαίδευση πολύ λίγο βρέθηκε υπό τον άμεσο έλεγχο και
ευθύνη των επαγγελματοβιοτεχνών. Ήδη από τον μεσοπόλεμο, οι
οργανώσεις τους στράφηκαν προς τη διατύπωση αιτημάτων προς το
κράτος για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού δημόσιου συστήματος τεχνικής εκπαίδευσης, παράλληλα με τις επαγγελματικές-τεχνικές σχολές που κάλυπταν τις ανάγκες για μια σειρά από ειδικό-

←

Μηχανήματα για τεχνική εκπαίδευση

στη Σιβιτανείδιο Σχολή, Αθήνα, 1944-45.
Βούλα Παπαϊωάννου © Μουσείο Μπενάκη /
Φωτογραφικά Αρχεία

τητες. Για πρώτη φορά στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ του 1927 τέθηκε το
ζήτημα της ίδρυσης δημόσιων επαγγελματικών σχολών για κάθε
κλάδο και η σχετική συζήτηση επαναλαμβανόταν τακτικά στα επόμενα συνέδρια. Άλλα αιτήματα αφορούσαν την οικονομική ενίσχυση
από το κράτος των όποιων πρωτοβουλιών των επιμελητηρίων, αλλά
και τη γενικότερη δημιουργία του αναγκαίου υπόβαθρου για τη
λειτουργία σχολών, με τη συγγραφή/μετάφραση βιβλίων και με τη
φροντίδα για τη διαμόρφωση κατάλληλου διδακτικού προσωπικού.
Η δημιουργία της Σιβιτανίδειου στη δεκαετία του 1930 αποτέλεσε μια τομή στο τοπίο της εντελώς πενιχρής, έως τότε, εμπλοκής
του κράτους στην παροχή τεχνικής εκπαίδευσης. Στην εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1929 προβλεπόταν και η δημιουργία κατώτερων
επαγγελματικών σχολών για απόφοιτους δημοτικού, κάτι βέβαια
που άργησε αρκετά να υλοποιηθεί. Πιο σημαντικό, ίσως, ήταν ότι το
νέο νομοθετικό πλαίσιο πρόσφερε την ομπρέλα για να ενταχθούν
σε αυτήν και να μετεξελιχθούν παλιότερες πρωτοβουλίες, όπως η
σχολή σιδηρουργών που λειτουργούσε στο Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου στα Γιάννενα και που επεκτάθηκε στην αργυροχοΐα, την
ξυλουργική και τη ραπτική.
Μετά τον πόλεμο η ΓΣΕΒΕ θα επαναλάβει τις θέσεις της υπέρ της
δημιουργίας ενός συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης από το
κράτος, με τη διαπίστωση ότι σχεδόν τίποτα δεν είχε γίνει ως τότε
και ότι τουλάχιστον έπρεπε άμεσα να ενισχυθούν οι σχολές των
επιμελητηρίων και άλλων οργανισμών που κινδύνευαν να κλείσουν
λόγω έλλειψης πόρων. Η τομή στην κρατική πολιτική θα επέλθει μία
δεκαετία αργότερα. Το 1954 ιδρύθηκαν οι επαγγελματικές σχολές
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Η μετάβαση από την
παραδοσιακή μαθητεία
στις τεχνικές σχολές από
τα πρώτα κιόλας χρόνια
του 20ού αιώνα αποτέλεσε
αντικείμενο παρέμβασης
των οργανώσεων των
επαγγελματοβιοτεχνών.
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Για πρώτη φορά στο
συνέδριο της ΓΣΕΒΕ
του 1927 τέθηκε το ζήτημα
της ίδρυσης δημόσιων
επαγγελματικών σχολών.
Σχεδόν τρείς δεκαετίες
αργότερα, το 1954, τομή
αποτέλεσε η ίδρυση
επαγγελματικών σχολών
μαθητείας από τον ΟΑΕΔ.

μαθητείας από τον ΟΑΑΑ, τον μετέπειτα ΟΑΕΔ, φορέα του Υπουργείου Εργασίας, που συνδύαζαν την εκπαίδευση στα θρανία της σχολής
με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στον χώρο της κομμωτικής,
για παράδειγμα, κρατική σχολή κομμωτών ιδρύθηκε για πρώτη φορά
στην Αθήνα το 1955 και στη Θεσσαλονίκη το 1965. Το 1957-1959 ψηφίστηκαν νόμοι για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση την
παρεχόμενη από το Υπουργείο Παιδείας και δημιουργήθηκαν σχολές
τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και τα μετέπειτα ΤΕΙ. Με
τις παρεμβάσεις της δεκαετίας του 1950 χτίστηκε το σύστημα που
ήρθαν να βελτιώσουν οι μεταγενέστερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που πρόσθεσαν στο εκπαιδευτικό τοπίο τα Τεχνικά Λύκεια
(1976) και τα Πολυκλαδικά Λύκεια (1985), τα οποία συγχωνεύτηκαν
στη συνέχεια στα ΤΕΕ (1998) και στα ΕΠΑΛ. Οι σχολές του ΟΑΕΔ,
επίσης, μεταρρυθμίστηκαν το 1977 μετατρεπόμενες σε τριετείς για
απόφοιτους Γυμνασίου, ενώ το 2006 εντάχθηκαν πιο οργανικά στο
εκπαιδευτικό σύστημα ως ΕΠΑΣ.
Η ΓΣΕΒΕ επικρότησε τη δημιουργία ενός συστήματος τεχνικής
εκπαίδευσης –στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση του οποίου
είχε εκπροσωπήσει τους επαγγελματοβιοτέχνες ο πρόεδρός της
Μπερνίτσας– και ζήτησε στα συνέδριά της του 1957 και του 1960 να
γίνει πιο έντονη η στροφή προς την τεχνική εκπαίδευση. Επιπλέον,
αποπειράθηκε να δημιουργήσει το δικό της εκπαιδευτικό ίδρυμα
το 1959, ιδρύοντας το Διεθνές Μορφωτικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το
οποίο θα παρείχε σε νέους μια βασική τεχνολογική εκπαίδευση που
θα ολοκληρωνόταν με τη συνέχιση των σπουδών τους στη Δυτική
Γερμανία και τη Γαλλία∙ το φιλόδοξο εγχείρημα, όμως, δεν μπόρεσε
να μακροημερεύσει.
Στα επόμενα χρόνια η ΓΣΕΒΕ συνέχισε να περιλαμβάνει στα αιτήματά της την ενίσχυση και τη βελτίωση της τεχνικής εκπαίδευσης.
Η επιχειρηματολογία της βασιζόταν κατά κανόνα σε μια κριτική στη
μονόπλευρη καλλιέργεια της κλασικής εκπαίδευσης από το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και στην πληθωρική παραγωγή δικηγόρων
κ.λπ. Το πρότυπο ανάπτυξης που αντιπαρέθετε συνίστατο στην έμφαση στον δευτερογενή τομέα και γενικότερα στην επικράτηση ενός
πρακτικού πνεύματος έναντι της αφηρημένης και γενικής μόρφωσης: κατά κάποιον τρόπο, η απαίτηση για ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης αποτελούσε τη μετάφραση στο πεδίο της εκπαιδευτικής
πολιτικής του αιτήματος για ενίσχυση της βιοτεχνίας και των μικρομεσαίων επαγγελματιών. Άλλωστε, στα δημόσια τεχνικά επαγγελματικά σχολεία και τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ φοίτησε ένα μεγάλο
μέρος των συνδικαλιστών που στελέχωσαν σωματεία, ομοσπονδίες
και τη ΓΣΕΒΕ: για τα του οίκου τους μιλούσαν.
Ενίοτε, όμως, έκανε την εμφάνισή της και μία άλλη γραμμή
σκέψης. Στο συνέδριο του 1960 ο εισηγητής για την «προστασία της
βιοτεχνίας» (Κούσης) πρότεινε «να καθιερωθούν προϋποθέσεις για
την άσκησιν βιοτεχνικών επαγγελμάτων», π.χ. η φοίτηση σε κάποια
σχολή, όπως γινόταν στη Δυτική Γερμανία. Επομένως, θα έπρεπε,
επισήμαινε, να ιδρυθούν τεχνικές σχολές και γι’ αυτό τον λόγο: αν
δεν υπήρχαν, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν και κριτήρια για την
άσκηση βιοτεχνικών επαγγελμάτων «διά να επιτύχωμεν την προστασίαν». Ο έλεγχος της αγοράς και του αριθμού των ανταγωνιστών σε
κάθε κλάδο μέσω του ελέγχου της ροής νέων τεχνιτών από τη μαθητεία υπήρξε βασικό χαρακτηριστικό των παλιότερων συντεχνιών.
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← Διαφήμιση σχολής μαθημάτων

κοπτικής-ραπτικής
© Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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ειδικότητες που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΒΕΕ και ιδίως σε κλάδους
και ειδικότητες που χρειάζονται την κατάρτιση για την κατοχύρωση
ή την αναβάθμιση της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Στους στόχους του συμπεριλαμβάνονται ακόμα η προώθηση της ιδέας της διά
βίου μάθησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών.
Τέλος, μια πρόσφατη εξέλιξη της τελευταίας πενταετίας σχετικά
με την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση-μαθητεία είναι η πίεση
για στροφή του προσανατολισμού των αποφοίτων γυμνασίου προς
την επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) και η προσπάθεια «επαναφοράς» και υιοθέτησης μορφών μάθησης στο πλαίσιο της εργασίας
(π.χ. Έτος Μαθητείας ΕΠΑΛ), ακολουθώντας ιδίως το υπόδειγμα του
γερμανικού δυϊκού συστήματος μαθητείας (παραπλήσιο αυτού που
εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ στην Ελλάδα). Στις μεταρρυθμιστικές αυτές απόπειρες που στοχεύουν στη μεγαλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων
αναμένεται η ανάληψη ενεργητικού ρόλου από τη ΓΣΕΒΕΕ στον σχεδιασμό των δράσεων, στη διάγνωση αναγκών των επαγγελμάτων και
στην ευαισθητοποίηση και προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων
για την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας.

Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 και
μετά, η παρέμβαση της
ΓΣΕΒΕΕ επικεντρώθηκε
όχι τόσο στην αρχική
τεχνική εκπαίδευση
αλλά στη συνεχιζόμενη
κατάρτιση των
απασχολουμένων στις
μικρές επιχειρήσεις.

← 
Εργοστάσιο-Σχολή Υποδηματοποιίας, 19 Μαρτίου 1965

© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ο έλεγχος της προσφοράς ειδικευμένης εργασίας υπήρξε επιδίωξη τόσο εργατικών όσο
και επαγγελματοβιοτεχνικών σωματείων, και έχουμε την αίσθηση
ότι βρισκόταν πίσω από αρκετές από τις προτάσεις ίδρυσης σχολών
από σωματεία. Όπως συνέβη στην περίπτωση και άλλων μορφών
ρυθμίσεων της αγοράς, η διατύπωση σχετικών αιτημάτων έφτασε
στο αποκορύφωμά της τον μεσοπόλεμο, για να εξαφανιστεί σχεδόν
μεταπολεμικά, πλην ορισμένων αναλαμπών, όπως αυτή που αναφέραμε για το 1960.
Στην πιο πρόσφατη περίοδο, η παρέμβαση των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών επικεντρώθηκε όχι στην αρχική
τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση αλλά στη συνεχιζόμενη κατάρτιση των αποφοίτων του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, καθώς
και των ήδη εργαζομένων σε διάφορους κλάδους. Ήδη τον μεσοπόλεμο το σωματείο των οινοπωλών της Αθήνας οργάνωσε μαθήματα
επιστημονικής οινοποιίας για τα μέλη του, σε μια προσπάθεια να
τους φέρει σε επαφή με τις εξελίξεις στην κλάδο, ενώ στο συνέδριο
του 1933 προτάθηκε η σταθερή οργάνωση διαλέξεων και μαθημάτων
από επιμελητήρια και σωματεία για τους επαγγελματίες κάθε κλάδου. Πολλά ήταν τα σωματεία που τακτικά οργάνωναν επιμορφωτικά
σεμινάρια για τα μέλη τους, με κλασικό παράδειγμα τους κουρείς/
κομμωτές: στα 1990 στον Πειραιά, για παράδειγμα, σχετικές εκδηλώσεις οργανώνονταν τόσο από το πρωτοβάθμιο σωματείο τους
όσο και από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Το σωματείο των ραπτών
της Αθήνας, επίσης, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 φαίνεται ότι
είχε μετατρέψει τη σχολή εκμάθησης της τέχνης από εφήβους που
διατηρούσε παλιότερα σε «σχολή επιμόρφωσης» για να μαθαίνουν
οι νεότεροι επαγγελματίες τα μυστικά της τέχνης.
Μεταπολεμικά, ήταν κι εδώ ο ΟΑΕΔ που ίδρυσε τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων (ΚΕΚΑΤΕ, μετέπειτα ΚΕΤΕΚ). Η
εκρηκτική ανάπτυξη στον χώρο της αρχικής και της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης σημειώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990,
όταν «δημιουργήθηκε μια αγορά από το τίποτα» με την κομβικής
σημασίας προώθηση που έδωσαν οι διογκωμένες χρηματοδοτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδρυση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ: 1992) και των Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ: 1994), που από το 2012 μετονομάστηκαν σε Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης. Ο ΟΑΕΔ συνέχισε να δραστηριοποιείται στο
πεδίο, αλλά χωρίς πλέον να αποτελεί τον κύριο πάροχο κατάρτισης,
καθώς δημιουργήθηκαν ιδιωτικά ΚΕΚ και ανάλογες δομές από τους
«κοινωνικούς εταίρους». Το 1995, λοιπόν, η ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στην
ίδρυση του Πανελλήνιου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, με
εγκαταστάσεις αρχικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο,
και αργότερα σε Λάρισα και Ιωάννινα.
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, χρηματοδοτούμενη κυρίως από τον «Λογαριασμό για την Απασχόληση και
την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ), που συστάθηκε με πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων, καθώς και από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση συγκεκριμένων
έργων. Βασικός σκοπός του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι η προσφορά ευέλικτης
και ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων – με έμφαση στις επαγγελματικές
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Η ασφάλιση των επαγγελματιών και βιοτεχνών

Η σύνταξη είναι θεσμός συνδεμένος με τη σύγχρονη εποχή.
Στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα θεσπίστηκαν συντάξεις για τους
δημοσίους υπαλλήλους, στη δεκαετία του 1930 για μισθωτούς
και αυτοαπασχολούμενους/εργοδότες και στη δεκαετία του
1960 για τους αγρότες.

Οι κοινωνικές ασφαλίσεις επιπλέον βελτίωσαν σημαντικά τις δυνατότητες επίσκεψης σε γιατρό και αγοράς φαρμάκων από τις λαϊκές τάξεις· στην περίπτωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
όμως, το χρονικό βάθος στις πολιτικές πρόνοιας είναι μεγαλύτερο.
Οι προκαπιταλιστικές συντεχνίες συχνά παρείχαν μορφές πρόνοιας
στα μέλη τους, ενώ τα πρώτα επαγγελματικά σωματεία στη νεότερη
Ελλάδα από το 1880 και μετά (εργατών, καταστηματαρχών ή μεικτά)
λειτουργούσαν κατεξοχήν ως αλληλοβοηθητικά σε περιπτώσεις
ασθένειας αλλά και θανάτου (βοήθημα στην οικογένεια του εκλιπόντος). Σταδιακά ανέπτυξαν μια οργάνωση παρόμοια με των οικείων μας ασφαλιστικών ταμείων (διάγνωση και παρακολούθηση της
ασθένειας από συνεργαζόμενο γιατρό, πληρωμή φαρμάκων), ενώ τη
δεκαετία του 1920 μια σειρά από κρατικά ασφαλιστικά ταμεία για
εργάτες συγκεκριμένων κλάδων ήρθαν να προστεθούν στα παλιότερα των ναυτικών και των μεταλλωρύχων, μέχρι που ιδρύθηκε το ΙΚΑ
το 1932/1934.
Τα σωματεία των επαγγελματιών και βιοτεχνών συνέχισαν να
παρέχουν κάποια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μετά την
αποχώρηση των εργατών το 1914, γενικά όμως αυτή υποχώρησε ως
προτεραιότητα: οι οικονομικές δυνατότητες των μικροαστών ήταν
μεγαλύτερες από των εργατών, ενώ ρόλο πρέπει να έπαιξε και η πιο
ατομικιστική νοοτροπία τους. Το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης
απουσίαζε από τα αιτήματα των πρώτων χρόνων της ΓΣΕΒΕ: ήταν
χάρη στη σταυροφορία που ξεκίνησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
του Πειραιά Παναγιώτης Σταματόπουλος που το ζήτημα απέκτησε
απήχηση, υιοθετήθηκε ως αίτημα από το συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το

1930 και προωθήθηκε από τους γερουσιαστές των επαγγελματοβιοτεχνών το 1931. Συγχρόνως αναπτύχθηκαν από το ΕΒΕΑ και τους
εμπορικούς συλλόγους σχέδια ενιαίας ασφάλισης των εμποροβιομήχανων και των επαγγελματοβιοτεχνών· αυτά όμως ναυάγησαν
και εντέλει οι έμποροι απέκτησαν το δικό τους ταμείο (ΤΑΕ) το 1936.
Όταν ο Σταματόπουλος εκλέχτηκε γερουσιαστής το 1933, τα πράγματα επιταχύνθηκαν: την επόμενη χρονιά ψηφίστηκε ο ιδρυτικός νόμος
του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ), αυτό όμως δεν ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από το 1938.
Το ΤΕΒΕ ιδρύθηκε με στόχο την ασφάλιση «εναντίον του κινδύνου της ανικανότητος προς εργασίαν λόγω σωματικής παθήσεως ή
πνευματικής βλάβης, του γήρατος και του θανάτου», με πρόβλεψη
να ασφαλίζει στο μέλλον και την ασθένεια. Αποτελούσε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) διοικούμενο από 17μελές Διοικητικό
Συμβούλιο στο οποίο κυριαρχούσαν οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, οριζόμενοι από τοπικές ομοσπονδίες και επιμελητήρια, καθώς
και από τη ΓΣΕΒΕ. Εισφορές ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν
όλοι οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που όφειλαν να εγγράφονται
και στα Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. Τα έσοδά του
προέρχονταν ακόμα από πρόστιμα και τέλη που επιβάρυναν τους
ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. από καταδίκες για
αισχροκέρδεια ή από αιτήσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος
κ.λπ.). Η ίδρυση του ΤΕΒΕ επιτεύχθηκε ακριβώς επειδή προβλήθηκε
ως θεσμός που θα ήταν ολοκληρωτικά αυτοχρηματοδοτούμενος από
όσους ασφάλιζε. Ήταν, ωστόσο, από την αρχή σαφές (τουλάχιστον
σε στελέχη όπως ο Δημήτριος Ζώτος) ότι, λόγω και των σημαντικών
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δαπανών λειτουργίας του ταμείου, οι εισφορές δεν θα επαρκούσαν
για να δοθούν συντάξεις άξιες λόγου, αλλά θα χρειαζόταν ενίσχυση
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρχικά διασφαλιζόταν με μεγάλη
αυστηρότητα η καταβολή των εισφορών στο ΤΕΒΕ: προβλεπόταν η
αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από όποιον δεν πλήρωνε – αλλά βέβαια αυτό δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην Κατοχή.
Ατυχώς η έναρξη λειτουργίας του ΤΕΒΕ (εισφορές ξεκίνησαν να
εισπράττονται από το 1939) συνέπεσε ουσιαστικά με τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οπότε τα ελάχιστα ακόμα κεφάλαιά του δεσμεύτηκαν
από το κράτος. Στα χρόνια της Κατοχής η ανώμαλη λειτουργία της
οικονομίας ασφαλώς έπληξε τον μηχανισμό συλλογής εισφορών,
και στον διοικητή του (πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
και Βιοτεχνών Αθήνας) Δημήτριο Χαλούλο τέθηκε το δίλημμα ή της
κατάργησης του Ταμείου, το οποίο ουσιαστικά «υφίστατο μόνον διά
το προσωπικόν του», με άγνωστο το αν θα επαναλειτουργούσε ποτέ,
ή της αναστολής των διατάξεων του καταστατικού και της έναρξης
παροχής βοηθημάτων. Προτίμησε το δεύτερο, και από το 1943 το
ΤΕΒΕ άρχισε να διανέμει «πολεμικά βοηθήματα» με χρήματα που του
παραχωρήθηκαν από τους δασμούς. Αυτός ο «κοινωνικός πόρος»,
μέχρι το 1949 που καταργήθηκε, αξιοποιήθηκε από το ΤΕΒΕ για την
αγορά ακίνητης περιουσίας και για την καταβολή των όλο και περισσότερων πολεμικών βοηθημάτων, τα οποία ξεκίνησαν ως προσωρινά αλλά τα περισσότερα μετατράπηκαν σε μόνιμες συντάξεις και
αυξήθηκαν σημαντικά μετά τον πόλεμο. Ενώ το 1944 χορηγούνταν
περίπου 700 πολεμικά βοηθήματα, το 1953 (δηλαδή όταν θα έπρεπε
να ξεκινήσει να δίνει συντάξεις με βάση το καταστατικό του) το ΤΕΒΕ

Το αίτημα της κοινωνικής
ασφάλισης απουσίαζε
τα πρώτα χρόνια της
ΓΣΕΒΕΕ· υιοθετήθηκε
από το συνέδριο του
1930, προωθήθηκε από
τους γερουσιαστές των
επαγγελματοβιοτεχνών
το 1931 και εντέλει,
η ίδρυση του ΤΕΒΕ,
ψηφίστηκε το 1934.
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↑ 
Δημοσίευμα για το Ταμείο Συντάξεων των επαγγελματιών,
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Η εφημερίδα Ο Αγών Επαγγελματιών Βιοτεχνών

και Εμπόρων για το αίτημα να είναι αιρετό το ΔΣ
του ΤΕΒΕ, 20 Φεβρουαρίου 1951
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Η ΓΣΕΒΕΕ
παρενέβαινε
σταθερά στα
προβλήματα που
αντιμετώπιζε το
ΤΕΒΕ, το οποίο,
άλλωστε, συνήθως
διοικούνταν από
δοκιμασμένα στελέχη
της. Οι διεκδικήσεις
εστίαζαν στη
χρηματοδότηση του
ταμείου και στις
παροχές προς τους
ασφαλισμένους του.
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έδινε 6.600 συντάξεις λόγω γήρατος, 4.700 σε χήρες και ορφανά και
270 σε φυματικούς και ανάπηρους.
Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι διοικήσεις του ΤΕΒΕ
ήταν ότι τα δύο τρίτα των ασφαλισμένων δεν κατέβαλλαν τις
εισφορές τους: το 1953 οι 11.500 συνταξιούχοι αντιστοιχούσαν
σε 200.000 ασφαλισμένους αλλά σε μόλις 50-60.000 κανονικά
εισφέροντες (αναλογία 1:5). Το πρόβλημα διευθετήθηκε σταδιακά,
με την οικονομική εξομάλυνση και ανάπτυξη, αφενός, και με την
εφαρμογή του νόμου περί εισπράξεως εισόδων από δυστροπούντες
ασφαλισμένους, αφετέρου. Ρόλο θα έπαιξε, επίσης, και η περαιτέρω
διαφοροποίηση του ύψους της εισφοράς κάθε ασφαλισμένου: το
1934 υπήρχε μόνο μία ασφαλιστική κλάση, στη συνέχεια έγιναν δύο,
αλλά μόνο το 1951 έγιναν πέντε (και το 1980 οχτώ). Το 1960 οι κανονικά εισφέροντες είχαν φτάσει τους 120-130.000 (αλλά επί επίσης
αυξημένου αριθμού υπόχρεων)· όμως αυξανόταν και ο αριθμός των
συνταξιούχων (36.000 το 1960, 45.000 το 1963, 68.000 το 1970), και
μάλιστα με ρυθμούς πιο γρήγορους από των εισφερόντων. Ο λόγος
συνταξιούχων προς ασφαλισμένους συνέχισε να χειροτερεύει στα
επόμενα χρόνια: από 1:5 το 1964 έφτασε το 1970 σε 1:2,4 – αναλογία
που κατορθώθηκε να μην επιδεινωθεί ως το 1978.
Η ΓΣΕΒΕ παρενέβαινε σταθερά στα προβλήματα που αντιμετώπιζε το ΤΕΒΕ, το οποίο, άλλωστε, κατά κανόνα διοικούνταν από
δοκιμασμένα στελέχη της. Οι διεκδικήσεις της ΓΣΕΒΕ εστίαζαν στη
χρηματοδότηση του ΤΕΒΕ και στις παροχές του προς τους ασφαλισμένους. Ως σημείο εκκίνησης μπορούμε να λάβουμε το συνέδριο
του 1946: τα αιτήματα περιλάμβαναν την απαλλαγή από πρόστιμα
όσων δεν είχαν πληρώσει εισφορές με υπαιτιότητα του ΤΕΒΕ, τον
διορισμό ως ελεγκτών κατά προτίμηση επαγγελματιών που είχαν
«ατυχήσει», την έναρξη χορήγησης συντάξεων για ανικανότητα, τη
μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 60 χρόνια, καθώς και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – σημείο στο
οποίο επανερχόταν τακτικά. Το 1952 στο 7ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ είχε
προστεθεί το αίτημα να επανέλθει η διοίκηση του Ταμείου στα χέρια
αιρετών εκπροσώπων των επαγγελματοβιοτεχνών – κάτι που θα γίνει μόλις το 1956, παρότι στη διοίκηση του ΤΕΒΕ γενικά διορίζονταν
συνδικαλιστές των ΕΒΕ.
Στα επόμενα χρόνια το βασικό αίτημα της ΓΣΕΒΕ σχετικά με το
ΤΕΒΕ, αφότου το 1949 καταργήθηκε η κρατική ενίσχυση του ΤΕΒΕ,
υπήρξε η επανάληψή της με τη θέσπιση ενός «κοινωνικού πόρου»
πέραν της εισφοράς των ασφαλισμένων. Η αύξηση της εισφοράς
γενικά απορριπτόταν ως μέτρο, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των
επαγγελματοβιοτεχνών επιθυμούσε τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση, και η πραγματοποίησή της με απόφαση του υπουργού Εργασίας
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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Έπαγγελματιών και Βιοτεχνών
Αθήνας Δημήτριος Χαλούλος

το 1959 προκάλεσε αντιδράσεις. Η ευκταία λύση ήταν η «προικοδότησις» του ταμείου τους από την κεντρική κυβέρνηση: εκτιμώνταν
ότι μόνο έτσι θα μπορούσαν να καλυφθούν μόνιμα τα ελλείμματα
του ΤΕΒΕ, να αυξηθούν ουσιαστικά οι «εξευτελιστικά χαμηλές» συντάξεις που χορηγούσε το ΤΕΒΕ, καθώς και να προχωρήσει αυτό σε
άλλες παροχές.
Το 1962 κατατέθηκε νομοσχέδιο που προέβλεπε τη χρηματοδότηση του ΤΕΒΕ με ειδικό τέλος στις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια,
αλλά δεν ψηφίστηκε. Συγχρόνως αποφασίστηκε να υπαχθούν στον
νεοϊδρυθέντα ΟΓΑ οι επαγγελματοβιοτέχνες που κατοικούσαν σε χωριά μέχρι 2.000 κατοίκων, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό ποσοστό
των ασφαλισμένων του ΤΕΒΕ, το οποίο θα έπρεπε να συνεχίσει να
συνταξιοδοτεί τους ήδη συνταξιούχους των αγροτικών περιοχών. Το
μέτρο αυτό έκανε να φαίνεται πιο δίκαιη η απόδοση ενός κοινωνικού
πόρου στο ΤΕΒΕ εν είδει αποζημίωσης, όπως και έγινε τελικά το 1964
με νόμο της Ένωσης Κέντρου, που επέβαλε τέλος χαρτόσημου με
το οποίο χρηματοδοτούνταν το ΤΕΒΕ, ο ΟΓΑ και το ΤΑΕ. Ακολούθησε σύντομα ο διπλασιασμός σχεδόν του ύψους των συντάξεων – οι
οποίες πάντως συνέχισαν να θεωρούνται ότι βρίσκονταν σε πολύ
χαμηλά επίπεδα.
Όσον αφορά την ασφάλιση κατά της ασθένειας, στα μέσα της
δεκαετίας του 1950 άρχισε να παρέχεται νοσοκομειακή περίθαλψη
στους ασφαλισμένους (πρώτα στις τρεις μεγάλες πόλεις και στη
συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα και στους συνταξιούχους). Στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1960 συζητήθηκε το αν θα ζητούνταν η αύξηση
των συντάξεων ή η επέκταση της νοσοκομειακής περίθαλψης στα
μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων: προκρίθηκε η δεύτερη
επιλογή, καθώς θεωρούνταν ότι η θέσπιση επιπλέον απολαβών
στους οικονομικά ενεργούς επαγγελματοβιοτέχνες θα τους έδινε το
αναγκαίο κίνητρο για να πληρώνουν τις εισφορές τους.
Η επέκταση της περίθαλψης στα μέλη των οικογενειών των
ασφαλισμένων ακολουθήθηκε από την παροχή ιατρικής εξωνοσοκομειακής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Το 1968
επιβλήθηκε σημαντική αύξηση των εισφορών κατά 50% για να
χρηματοδοτηθεί η περίθαλψη από συμβεβλημένους γιατρούς και
οι «παρακλινικές εξετάσεις». Τελικά αυτές ξεκίνησαν μόνο πέντε
χρόνια μετά, ήταν όμως ανάλογες της οικονομικής κατάστασης του
Ταμείου, δηλαδή χαμηλής ποιότητας. Διατυπωνόταν, λοιπόν, από τη
ΓΣΕΒΕ παγίως το αίτημα της ουσιαστικής βελτίωσής τους.

→

Το διάταγμα για τη νοσοκομειακή

περίθαλψη των ασφαλισμένων του
ΤΕΒΕ, Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών
1 Σεπτεμβρίου 1954
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Διαδήλωση συνταξιούχων για το

ασφαλιστικό και τις συντάξεις του
ΤΕΒΕ 2000, Αρχείο Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

↑

Διαδήλωση συνταξιούχων για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις 1993, Αρχείο

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Αυτό που αναδείχτηκε ως το πλέον επείγον αίτημα σχετικά με το
ΤΕΒΕ στα επόμενα χρόνια ήταν οι αυξήσεις των συντάξεων, καθώς
ο πληθωρισμός των δεκαετιών του 1970 και του 1980 εξανέμιζε την
αγοραστική τους δύναμη (όπως και τα αποθεματικά του ΤΕΒΕ). Μια
νέα αύξηση των εισφορών το 1976 δεν ακολουθήθηκε από αύξηση
των συντάξεων· το 1977-1978 οι εισφορές εξαπλασιάστηκαν, ωστόσο
οι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ εξαιρέθηκαν από τη γενική αύξηση των
συντάξεων που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Η ΓΣΕΒΕ αλλά και οι συνταξιούχοι στις κινητοποιήσεις τους το 1977-1978 πρόβαλαν τα αιτήματα
τόσο της σημαντικής αύξησης των συντάξεων όσο και της απόδοσης
στο Ταμείο του κοινωνικού πόρου που παρακρατούνταν: από το 1975
οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες είχαν οδηγήσει την κυβέρνηση στην
απόφαση να μην αποδίδει στο ΤΕΒΕ το μισό ποσό από τον κοινωνικό
πόρο. Ένας πρώτος συμβιβασμός απέδωσε μια εφάπαξ ενίσχυση του
Ταμείου από το κράτος και την αύξηση 30% των συντάξεων το 1978.
Το 1980, μετά τη συνεχή πίεση επαγγελματοβιοτεχνών και συνταξιούχων, οι συντάξεις αυξήθηκαν ξανά κατά 30% και ενισχύθηκε το
ΤΕΒΕ με ένα εφάπαξ ποσό, ενώ το 1981, λίγους μήνες πριν από τις
εκλογές, επιστράφηκε στο ΤΕΒΕ ολόκληρο το ποσό που προερχόταν
από το έσοδο του χαρτόσημου. Στα 1978-1980, επιπλέον, αποφασίστηκε η επιβολή της υποχρεωτικής ασφάλισης των επαγγελματοβιοτεχνών με μεγαλύτερο σθένος και η σταδιακή επιστροφή στο ΤΕΒΕ
όσων κατοίκων χωριών είχαν «παραχωρηθεί» στον ΟΓΑ πριν από
δεκαπέντε χρόνια.
Ωστόσο, από το 1987 ο πόρος χαρτόσημου καταργήθηκε. Χωρίς
αυτόν η κατάρρευση του ΤΕΒΕ έδειχνε σίγουρη. Η ΓΣΕΒΕΕ αντιπρό-

τεινε το 1988 τη θέσπιση νέου κοινωνικού πόρου, συνδεδεμένου
τώρα με τον ΦΠΑ, καθώς και την έκτακτη ενίσχυση του Ταμείου, και
επανέλαβε τη θέση της για συντάξεις στο ύψος του 80% του μισθού
ενός ανειδίκευτου μισθωτού.
Στη φάση του ζητήματος των ασφαλίσεων που βρισκόμαστε σήμερα μπήκαμε στα 1990, αφότου η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής διαπάλης. Ορθότερος όρος θα ήταν ίσως αυτός της «αντιμεταρρύθμισης», στον
βαθμό στον οποίο η «μεταρρύθμιση» ιστορικά έχει συνδεθεί τόσο
με την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού που μεταρρυθμίζεται όσο και με τη διεύρυνση των διάφορων δικαιωμάτων
και των δικαιούχων τους. Είναι γεγονός, πάντως, ότι το σύνολο των
ασφαλιστικών ταμείων αντιμετώπιζε προβλήματα βιωσιμότητας που
οφείλονταν σε διάφορους παράγοντες, από τις δημογραφικές εξελίξεις μέχρι διαρθρωτικές αδυναμίες ή και «σπατάλες» του συστήματος. Πιο σοβαρός παράγοντας, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές,
είναι η «ωρίμανση» του ασφαλιστικού συστήματος, με την πλήρη
ανάπτυξη του αριθμού των συνταξιούχων σε σχέση με των ασφαλισμένων, σε συνθήκες σταθερής αύξησης του προσδόκιμου ζωής και
γήρανσης του πληθυσμού. Οι πιθανές λύσεις συμπεριλαμβάνουν
τη μείωση των δαπανών (δηλαδή κυρίως του ύψους των παροχών),
την αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων ή την ουσιαστική
αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Η «νεοφιλελεύθερη συναίνεση» που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες απέκλεισε την τρίτη
λύση, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν οι προσπάθειες περιστολής
των δαπανών. Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ, όπως και των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ,
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Κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, 17 Μαΐου 2001, Γιάννης Κυριακίδης,

Αρχείο ΟΒΣΘ - ΟΕΕΘ

←

Διαδήλωση συνταξιούχων για τις συντάξεις

του ΤΕΒΕ 2005 16 Νοεμβρίου 2000, Αρχείο
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ
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Απεργιακή κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ 22 Οκτωβρίου 2008 ενάντια στη

φοροεπιδρομή και στην υπονόμευση του ΟΑΕΕ, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

τους δοθεί η δυνατότητα για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο
τέλος του ασφαλιστικού βίου. Η ΓΣΕΒΕΕ ζητάει επιπλέον για τους
επαγγελματοβιοτέχνες που έχουν πληγεί από την κρίση να αποδεσμευτεί η θεώρηση βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα, να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλισμένους με οφειλές
να πληρώνουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές και να υπάρξει ειδική
μέριμνα για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας
και έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα αλλά
δεν τους χορηγείται σύνταξη εξαιτίας του υψηλού χρέους τους προς
τον οργανισμό. Τέλος, για τη ΓΣΕΒΕΕ απόλυτη προϋπόθεση ομαλής
λειτουργίας του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος παραμένει η
εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότησή του, ενδεχομένως
με την εύρεση νέων πηγών χρηματοδότησής του.

Η δημιουργία, το 2017,
του ΕΦΚΑ συνδυάστηκε
με τη θέσπιση της αναλογίας
εισφορών και πραγματικού
εισοδήματος κάτι που τείνει
να αντιμετωπίζει το πρόβλημα
των ασφαλιστικών κατηγοριών
του ΤΕΒΕ, όμως η μίνιμουμ
εισφορά συνεχίζει να είναι
υψηλή για τα δεδομένα της
οικονομικής κρίσης.
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αποσκοπούσαν στην υπεράσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και του βιοτικού επιπέδου που είχε κατακτηθεί κατά τη διάρκεια
του 20ού αιώνα.
Πρώτη ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990-1992 που μείωσε
τις συντάξεις και αύξησε την ηλικία συνταξιοδότησης, διαχωρίζοντας επιπλέον ανάμεσα στους ασφαλισμένους πριν και μετά το 1992,
με τους νέους ασφαλισμένους να επιβαρύνονται με μεγαλύτερες
εισφορές και χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Ακολούθησε το
1999 η ψήφιση του νόμου της συγχώνευσης του ΤΕΒΕ με τα ταμεία
των εμπόρων, των ξενοδόχων και των αυτοκινητιστών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Η ΓΣΕΒΕΕ, παρότι από το 1984 είχε ζητήσει την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών
Ταμείων των εργοδοτών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ), ήταν αντίθετη στους
όρους της ενοποίησης: στον διάλογο που είχε προηγηθεί του νέου
νόμου είχε ζητήσει μεταξύ άλλων να εξυγιανθούν πρώτα τα Ταμεία
και να καλυφθούν τα ελλείμματά τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε το νέο Ταμείο να είναι βιώσιμο. Το 2001 το σχέδιο Γιαννίτση επιχείρησε να επιβάλει αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και
μείωση των συντάξεων· αντιμετώπισε όμως την αποφασιστική και
συνδυασμένη απεργιακή αντίσταση μισθωτών, επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων.
Την ίδια χρονιά έγινε μια πρώτη απόπειρα τροποποίησης του
κανονισμού συντάξεων του (μέλλοντος να ιδρυθεί) ΟΑΕΕ προς την
κατεύθυνση της μείωσής τους. Η επόμενη σχετική πρωτοβουλία
προήλθε το 2005 από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, που καθιέρωσε νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και νέες
κλίμακες σύνταξης στον νέο οργανισμό που οδηγούσαν σε μέση μείωση των συντάξεων κατά 27%, καθώς και σε αύξηση των εισφορών.
Η ΓΣΕΒΕΕ αντέδρασε δυναμικά, ζητώντας επιπλέον να είναι αιρετή η
διοίκηση του ΟΑΕΕ και να οριστεί μια σταθερή χρηματοδότησή του
υπολογισμένη ως ποσοστό του ΑΕΠ (όπως συνέβη με το ΙΚΑ).iΈνας
κύκλος 21 περιφερειακών διασκέψεων και συγκεντρώσεων το 20062007 έκλεισε με μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα·
παράλληλα οι δυνάμεις της ΔΗΚΕΒΕ κινήθηκαν για τη συγκρότηση
μιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα με πιο αγωνιστικό χαρακτήρα.
Εντέλει, οι μικρομεσαίοι πέτυχαν οι νέοι τρόποι υπολογισμού των
συντάξεων να μην ισχύσουν για όσους ήταν ήδη γραμμένοι σε ΤΕΒΕ
και ΤΑΕ.
Τα χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΑΕΕ συνέπεσαν με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και την αδυναμία της μεγάλης μάζας
των ασφαλισμένων να πληρώσουν τις εισφορές τους. Μέτρα όπως
η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων εισφορών σε 100 δόσεις αποπειράθηκαν να δώσουν κάποια λύση. Επιπλέον η δημιουργία το 2017
του ΕΦΚΑ μη μισθωτών, στο πλαίσιο της πορείας προς ενοποίηση
των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα, συνδυάστηκε με τη θέσπιση της
αναλογίας εισφορών και πραγματικού εισοδήματος: αυτή φαίνεται
να διορθώνει μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του συστήματος των
ασφαλιστικών κατηγοριών που ίσχυε πάντα στο ΤΕΒΕ, όμως η μίνιμουμ εισφορά συνεχίζει να είναι υψηλή για τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, ενώ συνεχίζει να μη δίνεται η δυνατότητα παγώματος
των ασφαλιστικών εισφορών για όσους αδυνατούν να τις πληρώσουν. Το τελευταίο αυτό ζήτημα προβάλλεται στις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ
για το ασφαλιστικό των μικρομεσαίων, στις οποίες προτείνεται να
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Η ίδρυση ιδιαίτερων επιμελητηρίων
για τους επαγγελματοβιοτέχνες

Στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς το κράτος
αποκτούσε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες
και παρενέβαινε πιο έντονα στην οικονομική ζωή,
δημιουργήθηκε η ανάγκη «έγκυρης» εκπροσώπησης
των κοινωνικών ομάδων με τις οποίες οι κυβερνήσεις
θα έπρεπε να διαπραγματευτούν.

Άλλωστε, η εκπροσώπηση των συμφερόντων κοινωνικών ομάδων
(και όχι ατόμων, όπως στον κλασικό φιλελευθερισμό) υπήρξε μια
ισχυρή τάση των αρχών του 20ού αιώνα που πήρε πολύ διαφορετικές μορφές, από τη δημοκρατία των σοβιέτ μέχρι τις διάφορες
συντηρητικές ουτοπίες δημιουργίας μιας «οργανικής» κοινωνίας.
Τα επιμελητήρια, λοιπόν, αρχικά εμπορικά και βιομηχανικά, δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα ως επίσημοι και «υπεύθυνοι» συνομιλητές
του κράτους από τις κυβερνήσεις του Βενιζέλου: ο σχετικός νόμος
ψηφίστηκε το 1914 και ξεκίνησαν να λειτουργούν το 1919. Επιμελητήρια ιδρύθηκαν στις μεγάλες πόλεις ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου που (έπρεπε να) συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των επιχειρηματιών της περιφέρειας και με ρόλο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό προς το κράτος.
Επαγγελματίες και βιοτέχνες αρχικά συμπεριλαμβάνονταν στα
εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια ως ελάσσονες εταίροι σε ειδικά
τμήματα, σύντομα όμως διεκδίκησαν και πέτυχαν τη δημιουργία
ειδικών επαγγελματικών-βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Το «ζήτημα των
επιμελητηρίων» υπήρξε κομβικό στη διαδικασία συγκρότησης ενός
αυτοτελούς πόλου της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης. Τα επιχειρήματα των συνδικαλιστών της ΓΣΕΒΕ εστίαζαν όχι μόνο στις προφανείς διαφορές μεγέθους μεταξύ μεγαλοαστών και μικροαστών,
αλλά και στα διαφορετικά τους συμφέροντα σε ζητήματα όπως το
δασμολόγιο ή οι διατιμήσεις. Έπεισαν τη μεγάλη πλειοψηφία των
επαγγελματοβιοτεχνών να μποϊκοτάρουν τις εκλογές στα εμποροβι-

ομηχανικά επιμελητήρια το 1921-1922, ενώ το 1925 δημιουργήθηκαν
Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την Πάτρα και την Κέρκυρα.
Στα επόμενα χρόνια ιδρύθηκαν επιμελητήρια και σε άλλες μεγάλες πόλεις του κράτους, εμφανίστηκε όμως και μια τάση που οδήγησε σε νέες διασπάσεις. Τη δεκαετία του 1930 εκδόθηκαν έντυπα και
ιδρύθηκαν ομοσπονδίες βιοτεχνών που προωθούσαν τον διαχωρισμό τους από τους επαγγελματίες: τα επιχειρήματά τους εστίαζαν
στη διαφορά ανάμεσα σε μεταπράτες έμπορους και σε παραγωγούς
βιοτέχνες. Το αίτημά τους θα ικανοποιηθεί το 1940, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, καθώς ο υφυπουργός Εργασίας
Αριστείδης Δημητράτος προσπάθησε να προσεταιριστεί τους βιοτέχνες: σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη τα Επιμελητήρια διασπάστηκαν σε Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά· η διαδικασία, πάντως, δεν
ολοκληρώθηκε σε άλλες πόλεις.
Το 1988 τα Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια συγχωνεύτηκαν με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά· λόγω των αντιδράσεων,
πάντως, πολλών οργανώσεων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών
που εκτίμησαν ότι με τις συγχωνεύσεις επιδιωκόταν η αποδυνάμωσή
τους «με βάση τις υποδείξεις της ΕΟΚ», από τις συγχωνεύσεις εξαιρέθηκαν τα Επιμελητήρια της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Η αποτίμηση της δράσης των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων δεν μπορεί παρά να είναι θετική: ανέλαβαν
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Ανακοίνωση του Επαγγελματικού και

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καλαμών σχετικά
με τιμητικές εκδηλώσεις για την υποδοχή του
Ιωάννη Μεταξά στην Καλαμάτα (1936-1940),
© ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Αρχείο Καρμπαλιώτη
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Το «ζήτημα των
επιμελητηρίων»
υπήρξε κομβικό
στη διαδικασία
συγκρότησης ενός
αυτοτελούς πόλου
της παραδοσιακής
μικροαστικής τάξης.
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↑ 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με τους εκπροσώπους του Εμπορικού

Επιμελητηρίου © Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής»
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↑

Το μέγαρο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μέλλον
Επαγγελματιών 10 Ιουνίου 1936

δραστηριότητες όπως η συλλογή στοιχείων και η τεκμηρίωση των
αιτημάτων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, πρόσφεραν τη δυνατότητα δημιουργίας «επαγγελματικών στελεχών» στον συνδικαλισμό των ΕΒΕ χάρη στα οπωσδήποτε πιο ανθηρά οικονομικά τους σε
σύγκριση με τις οργανώσεις ιδιωτικού δικαίου, παρείχαν νομικές και
φορολογικές πληροφορίες, πολλά από αυτά εξέδιδαν έντυπα που
έπαιζαν και τον ρόλο του βήματος του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού ή πάντως ορισμένων τάσεών του, δραστηριοποιήθηκαν
στην επαγγελματική εκπαίδευση-επιμόρφωση-κατάρτιση, καθώς και
στη δημιουργία δεσμών με ξένες αγορές, και βέβαια εκπροσωπούσαν τον μικροαστικό κόσμο σε επιτροπές και μορφές θεσμοθετημένου διαλόγου για θέματα που τον αφορούσαν (όπως τα αγορανομικά, τα φορολογικά κ.λπ.).

↑

Προεκλογικό φυλλάδιο του υπουργού Εργασίας

Αριστείδη Δημητράτου δεκαετία 1950 © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Η δημιουργία κρατικών θεσμών
για τη βιοτεχνία

Η δημιουργία ειδικών θεσμών για την άσκηση
μιας ευνοϊκής κρατικής πολιτικής για τη βιοτεχνία
μπορεί να μη βρισκόταν στις πρώτες γραμμές των
συνδικαλιστικών αιτημάτων, ήταν όμως απαραίτητη
για μια καλύτερα συντονισμένη πολιτική.

Με αυτή την έννοια η δημιουργία τους, όσο κι αν μπορεί να οφειλόταν κατά βάση στους σχεδιασμούς κυβερνήσεων και καθεστώτων,
μπορεί να θεωρηθεί μέρος των επιτευγμάτων του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού.
Ένα πρώτο βήμα οπωσδήποτε υπήρξε η δημιουργία ξεχωριστών
επιμελητηρίων για τους επαγγελματοβιοτέχνες το 1925 (και ειδικά
για τους βιοτέχνες το 1940) – δηλαδή η αποδοχή από το κράτος ότι
υπάρχει μια διακριτή κοινωνική και οικονομική κατηγορία, για την
οποία απαιτούνταν ιδιαίτεροι χειρισμοί. Η φιλόδοξη δημιουργία της
Βιοτεχνικής Εστίας το 1939, η οποία θα καθοδηγούσε τους βιοτέχνες
ως προς την εμπορική προώθηση των προϊόντων τους, τη συγκρότηση συνεταιρισμών και την ενσωμάτωση των τεχνικών εξελίξεων,
ουσιαστικά έμεινε στα χαρτιά και πάντως δεν υπήρξε συνέχεια μετά
το 1945. Αρμόδιο για τα ζητήματα των επαγγελματιών και βιοτεχνών
επί δικτατορίας Μεταξά έγινε το Υφυπουργείο Εργασίας, στο οποίο
ιδρύθηκε και ειδική διεύθυνση· το 1946, όμως, η διεύθυνση αυτή
καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της επέστρεψαν στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας.
Στο πρώτο μεταπολεμικό συνέδριό της η ΓΣΕΒΕ ζήτησε την
ίδρυση αυτοτελούς διεύθυνσης για τους επαγγελματοβιοτέχνες στο
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ενώ στο συνέδριο του 1956 τη δημιουργία Υπουργείου Επαγγελμάτων και Τεχνών. Το κράτος ικανοποίησε το παλιότερο και πιο μετριοπαθές αίτημά τους, όταν το 1958 το
τμήμα βιοτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας αναβαθμίστηκε σε
Διεύθυνση Βιοτεχνίας. Αρμοδιότητές της ήταν η προώθηση μέτρων

καλύτερης οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, η διευκόλυνση της διάθεσης των βιοτεχνικών προϊόντων, η προώθηση του δανεισμού με ευνοϊκούς όρους
και η δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών θεσμών. Σύμφωνα
με τον απολογισμό του υπουργού Βιομηχανίας το 1958-1961 Νικόλαου Μάρτη, υπό τη σκέπη της διεύθυνσης βιοτεχνίας ιδρύθηκαν
παραγωγικοί εξαγωγικοί συνεταιρισμοί βιοτεχνών όπως αυτός των
υποδηματοποιών, που αμέσως έλαβε μεγάλες παραγγελίες και έτυχε
χρηματοδότησης· καθιερώθηκε και για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις
η επιστροφή των δασμών που καταβλήθηκαν για τις πρώτες ύλες
εξαγόμενων προϊόντων, καθώς και η μη φορολόγηση όσων κερδών
επενδύονταν στην επέκταση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων·
δόθηκαν περισσότερες κρατικές προμήθειες σε μεμονωμένες βιοτεχνικές επιχειρήσεις και σε συνεταιρισμούς. Στην ίδια κατεύθυνση, το
1961 το Υπουργείο Εμπορίου απέκτησε Διεύθυνση Επαγγελμάτων και
Βιοτεχνίας.
Το 1958 ιδρύθηκε και ο Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΕΧ), με μια αποστολή που συνδύαζε παράδοση και οικονομική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα τη «διάσωσιν της Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης» και την προώθηση των προϊόντων της σε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Φαίνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός για
τον νέο οργανισμό ήταν επηρεασμένος τόσο από την αυξανόμενη
τουριστική ανάπτυξη της χώρας και την εμφάνιση μιας νέας αγοράς
για προϊόντα λαϊκής τέχνης όσο και από την επιδίωξη διαμόρφωσης
επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Στα επόμενα χρόνια
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ο ΕΟΕΧ ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα με δύο κυρίως σκέλη:
την εκπαίδευση-επιμόρφωση-παραγωγή μελετών για καλλιτεχνικές
και μη μορφές χειροτεχνίας, και τη διαφήμιση και εμπορική προώθηση των χειροτεχνικών προϊόντων (ιδίως όσα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «είδη λαϊκής τέχνης»), μέσω της οργάνωσης εκθέσεων, της
ενίσχυσης της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και της δημιουργίας
πρατηρίων.
H Ένωση Κέντρου σχεδίαζε τη δημιουργία κι άλλου οργανισμού
για τη βιοτεχνία, κάτι που τελικά θα υλοποιήσει η Χούντα με την
ίδρυση του Κέντρου Βιοτεχνικής Αναπτύξεως (ΚΕΒΑ) το 1969 (στη
θέση του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Ερευνών). Το ΚΕΒΑ στόχο είχε
την επιμόρφωση των βιοτεχνών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών
και την προώθηση του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεών τους. Το
1977 το ΚΕΒΑ συγχωνεύτηκε με τον ΕΟΕΧ, κατόπιν πρότασης των εκπροσώπων των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, που επιθυμούσαν έναν
ενιαίο οργανισμό με μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης.
Ο νέος Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) διατήρησε τις προηγούμενες
κατευθύνσεις του προς την προώθηση των βιοτεχνικών προϊόντων,
αλλά έδωσε έμφαση ιδίως στην προώθηση συνεταιρισμών και κοινοπραξιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη χρηματοδότηση
τόσο των συνεταιρισμών όσο και των μεμονωμένων βιοτεχνικών
επιχειρήσεων, ιδίως από το 1983 και έπειτα. Το 1984 ο Οργανισμός
οργάνωσε ειδικό συνέδριο για τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες, ενώ τακτικά οργάνωνε μικρότερης κλίμακας εκδηλώσεις.
Το 1984, επίσης, δημιούργησε ειδικό κέντρο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ συμμετείχε στην
εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων.
Ο ΕΟΜΜΕΧ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1996 και το
2011 ήταν ένας από τους δημόσιους οργανισμούς που καταργήθηκαν στο πλαίσιο των μνημονιακών περικοπών, με τις αρμοδιότητές
του να μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

↑ 
Έκδοση του ΕΟΕΧ για την ελληνική μεταλλοτεχνία, 1962
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Ο ΕΟΜΜΕΧ ιδρύθηκε
το 1977 ως δημόσιος
φορέας με στόχο
την στήριξη και
προώθηση της
βιοτεχνίας και
χειροτεχνίας, και
καταργήθηκε το
2011 στο πλαίσιο
των μνημονιακών
περικοπών.
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Ανταγωνισμός
και ρυθμίσεις της αγοράς
Ζούμε σε μια εποχή φιλελευθεροποίησης και κατάργησης των
φραγμών που ορθώνονται απέναντι στην «ελεύθερη αγορά».
Πολλοί από αυτούς τους φραγμούς είναι σχετικά πρόσφατης
προέλευσης. Κάποιες πλευρές τους είναι αποτέλεσμα
παλιότερων διεκδικήσεων των κοινωνικών ομάδων που
«προστατεύονται», ενώ άλλες απόρροια κρατικών πολιτικών
που αναπτύχθηκαν σ’ ένα διεθνές περιβάλλον που δεν τις
ευνοούσε απλώς αλλά τις επέβαλλε.
Από τον μεσοπόλεμο μέχρι πρόσφατα οι οικονομικές δραστηριότητες
των επαγγελματοβιοτεχνών καθορίζονταν από κρατικές πολιτικές
που σήμερα δεν υπάρχουν: διατιμήσεις, ενοικιοστάσιο, περιορισμοί
κίνησης κεφαλαίων και εισαγωγών. Αιτήματα που επιζητούσαν να
περιορίσουν τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας σοβαρά εμπόδια ή και
απαγόρευση εισόδου στο επάγγελμα σήμερα είναι περίπου αδιανόητα, αποτελούσαν όμως τρέχουσα πρακτική τη δεκαετία του 1930. Ένα
μεγάλο μέρος της ενέργειας των συνδικαλιστικών στελεχών αφιερωνόταν στην προσπάθεια επίτευξης ευνοϊκών ρυθμίσεων της αγοράς
από το κράτος στα πεδία που ενδιέφεραν τον κλάδο τους ή ευρύτερα
(π.χ. διαπραγματεύσεις για τις επιτρεπόμενες αυξήσεις στα νοίκια
της επαγγελματικής στέγης). Ο προσδιορισμός του υπερεπαγγελματισμού ως προβλήματος συνδεόταν με συγκεκριμένες μεθοδολογίες
επίλυσης του προβλήματος που σήμερα μάλλον μας ξενίζουν.
Από την άλλη, υπάρχουν στοιχεία συνέχειας ανάμεσα στις αρχές του 20ού αιώνα και στη σημερινή εποχή όσον αφορά κάποιες
προβληματικές για την αντιμετώπιση ανταγωνιστών με διαφορετικό
στάτους από τον μέσο καταστηματάρχη: πλανόδιοι και παρεμπόριο
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ και στο ζήτημα του
ωραρίου των καταστημάτων συμπυκνώνεται σήμερα μια διαμάχη για
τους όρους ανταγωνισμού ανάμεσα σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στο μεγάλο κεφάλαιο στο λιανικό εμπόριο.

Ένα μεγάλο μέρος
της ενέργειας των
επαγγελματοβιοτεχνών
συνδικαλιστών
αφιερωνόταν στην
προσπάθεια επίτευξης
ευνοϊκών ρυθμίσεων
της αγοράς από
το κράτος.
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λιανικών πωλήσεων, 1929, Μέλλον
επαγγελματιών
→ 
Δελτίο αγορανομικών τιμών
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Μανάβικο στην

επαρχία © ΓΑΚΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_
αρχείο Ν.Ρούτση
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Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στα οποία παρενέβη
η ΓΣΕΒΕΕ στα πρώτα χρόνια της ιστορίας της ήταν
οι έλεγχοι στην αγορά που είχε επιβάλει το κράτος
από τα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Ενώ ο 19ος αιώνας υπήρξε η κλασική εποχή του φιλελευθερισμού
(παρόλο που και τότε το ψωμί βρισκόταν συχνά σε διατίμηση), ο
20ός αιώνας χαρακτηρίζεται από την επέκταση της κρατικής παρέμβασης σε νέες περιοχές της οικονομίας. Στην Ελλάδα η ίδρυση του
Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (μετέπειτα Εθνικής
Οικονομίας) το 1910 από την πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου υπήρξε
τομή από αυτή την άποψη, καθώς ακολουθήθηκε από την ανάπτυξη
μιας σειράς καινούργιων κρατικών οικονομικών πολιτικών. Αρμοδιότητες του νέου υπουργείου, αλλά κυρίως νεοφανείς αρμοδιότητες
του κράτους που αναπτύχθηκαν στις περιστάσεις του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου και του Ελληνοτουρκικού πολέμου, δόθηκαν στο υπουργείο
με τον εύγλωττο τίτλο Επισιτισμού και Αυτάρκειας που λειτούργησε
το 1917-1923. Υπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών ιδρύθηκε ξανά
το 1944 με την Απελευθέρωση, για να ενοποιηθεί το 1951 με το νέο
Υπουργείο Εμπορίου. Χαρακτηριστικός του πολλαπλασιασμού των
πεδίων και των δράσεων της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία
είναι και ο πολλαπλασιασμός των σχετικών υπουργείων (από το 1917
δημιουργήθηκε ειδικό Υπουργείο για τη Γεωργία, το 1951 για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, το 1989 για τον Τουρισμό κ.ο.κ.).
Ας επιστρέψουμε στις αρχές του 20ού αιώνα. Τομή στην άνοδο
του «κρατισμού» διεθνώς ήταν ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, ο πρώτος
«ολοκληρωτικός πόλεμος» στην ιστορία: η βιομηχανική παραγωγή,
οι συγκοινωνίες και μεταφορές, ο επισιτισμός είχαν μεγαλύτερη
σημασία από ποτέ για την πολεμική προσπάθεια, ενώ επινοήθηκαν
και νέοι τρόποι ελέγχου τους. Η επάνοδος στη φιλελεύθερη ορθοδοξία μετά το τέλος του πολέμου ήταν μερική και σε πολλές περιπτώσεις βραχύβια.

↑

Ο νέος αγορανομικός κώδικας μέσα

από την εφημερίδα Επαγγελματικά,
βιοτεχνικά, εμπορικά Χρονικά
3 Ιουνίου 1946
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Αγορανομικός έλεγχος, διατιμήσεις,
καταδίωξη της αισχροκέρδειας
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Ο χουντικός Υπουργός Εσωτερικών

Στυλιανός Παττακός στη Βαρβάκειο
αγορά (1967-1974)

Η εξασφάλιση της τροφής τόσο των αμάχων όσο και των στρατιωτών και η διατήρησή των τιμών σε χαμηλά επίπεδα αποτέλεσαν
βασική προτεραιότητα των κρατών που εμπλέκονταν στον πόλεμο,
καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις και τον πληθωρισμό που προκαλούσε η διαταραχή του διεθνούς εμπορίου λόγω
του πολέμου. Ανάμεσα στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν και
ο διοικητικός ορισμός των τιμών (διατιμήσεις), η απαγόρευση του
υπερβολικού εμπορικού κέρδους και η καταδίωξη των κερδοσκόπων.
Τα μέτρα αυτά υιοθετήθηκαν και στην Ελλάδα από το 1916 και μετά,
ενώ γίνονταν όλο και πιο αυστηρά καθώς ο πληθωρισμός γιγαντώθηκε στη δεκαετία του 1920. Οι «αισχροκερδείς» καταστηματάρχες που εκμεταλλεύονταν τις περιστάσεις για να πουλήσουν πολύ
ακριβά, νόθευαν τα τρόφιμα ή τα απέκρυπταν για να τα πουλήσουν
αργότερα, αντιμετώπιζαν πλέον ποινές όπως πολύχρονη φυλάκιση,
υψηλά πρόστιμα ή και εξορία.
Εκστρατείες καταπολέμησης της αισχροκέρδειας αναλήφθηκαν
κατά καιρούς από ποικίλες κυβερνήσεις και καθεστώτα: από τους
αντιβενιζελικούς του 1921-22 και τη Δημοκρατική Ένωση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου το 1924 μέχρι τη Χούντα ή τις πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά τα δικτατορικά καθεστώτα, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν λαϊκό έρεισμα αλλά και να επιδείξουν την
ισχύ τους, και επιπλέον χωρίς να νιώθουν ότι δεσμεύονται από δικονομικούς περιορισμούς και κοινωνικές ισορροπίες, παρουσίασαν
μια τάση για θεαματικές ενέργειες κατά των κερδοσκόπων. Φυσικά
αυτή η τάση κατά κανόνα συνδυαζόταν με συναλλαγές κάτω από το
τραπέζι, «στραβά μάτια» και πληθώρα παρατυπιών και σκανδάλων –
ακριβώς λόγω της απουσίας δημοκρατικού ελέγχου και της διαπλο-

κής τους με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Επί Πάγκαλου οι
διώξεις για αισχροκέρδεια εντάθηκαν, ενώ ο δημόσιος απαγχονισμός δύο καταχραστών δημοσίων υπαλλήλων αποσκοπούσε στον
παραδειγματισμό κάθε παραβάτη. Ο Μεταξάς επίσης διακήρυξε την
άκαμπτη αντιμετώπιση από το Νέο Κράτος του όσων με την απληστία τους συνέβαλλαν στη φτώχεια του λαού, ενώ οι κατοχικές κυβερνήσεις εκτέλεσαν δύο μαυραγορίτες και θέσπισαν δρακόντειους
νόμους, οι οποίοι βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να εφαρμοστούν.
Στην πιο πρόσφατη δικτατορία που έζησε η χώρα, έχει απαθανατιστεί η είσοδος του Παττακού επικεφαλής στρατιωτών στην Κεντρική
Αγορά της Αθήνας για να εντοπίσει τυχόν κερδοσκόπους.
Τα σωματεία των επαγγελματοβιοτεχνών δεν αρνούνταν ότι πολλοί επιχείρησαν να κερδοσκοπήσουν. Έδιναν όμως έμφαση στο ότι
οι μεγάλοι κερδοσκόποι δεν θίγονταν, υπερασπίζονταν την υπόληψη της πλειοψηφίας των καταστηματαρχών και προσπαθούσαν να
μειώσουν την πίεση που τους ασκούνταν από το κράτος. Οι αρτοποιοί, μπακάληδες, μανάβηδες και άλλοι δυσανασχετούσαν με την
κρατική παρέμβαση στις δουλειές τους, αναγκάζονταν όμως να τη
δεχτούν υπό την πίεση μιας κοινής γνώμης που ήταν πεπεισμένη ότι
η μεγάλη άνοδος των τιμών οφειλόταν ιδίως στην απληστία όσων
πουλούσαν τρόφιμα. Άλλωστε, πολλοί βιοτέχνες και άλλοι επαγγελματίες συμμερίζονταν την καχυποψία ενάντια στους μαγαζάτορες
που πουλούσαν τρόφιμα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, και ειδικά
η ΓΣΕΒΕΕ, προσπάθησαν να συνθέσουν τις διαφορετικές αντιλήψεις
που υπήρχαν στις γραμμές τους σχετικά με την αισχροκέρδεια, και
σε γενικές γραμμές τα κατάφεραν.
Η ΓΣΕΒΕΕ γενικά τασσόταν κατά των διατιμήσεων, δεν ζητούσε όμως την κατάργηση της νομοθεσίας κατά της αισχροκέρδειας
(όπως τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια) αλλά τη μεταρρύθμισή της. Βασικό αίτημα ήταν η δημιουργία επιτροπών που θα
εξέταζαν τις καταγγελίες για αισχροκέρδεια πριν προωθηθούν στα
δικαστήρια και η συμμετοχή εκπροσώπων των επαγγελματοβιοτεχνών σε αυτές. Φυσικά, το αίτημα όχι απλώς χαλάρωσης αλλά
πλήρους κατάργησης των διώξεων για αισχροκέρδεια κατά καιρούς
εκφραζόταν από επαγγελματικά σωματεία και επιμελητήρια, και
διαβάζοντας κανείς πρακτικά των συνελεύσεων κ.λπ. των οργανώσεων των επαγγελματιών τού δίνεται η εντύπωση ότι παρέμενε ένας
απώτερος στόχος που αυτολογοκρινόταν μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η στιγμή φάνηκε ότι είχε έρθει μετά την κρίση του 1929,
όταν η άνοδος των τιμών ανακόπηκε, και για ένα διάστημα σημείωνε
πτώση. Οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών στη Γερουσία το
1931 έθεσαν το ζήτημα, για να πάρουν όμως την απάντηση ότι «για
ψυχολογικούς λόγους» η κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας ήταν
αδύνατη: η κοινή γνώμη θα αντιδρούσε πολύ αρνητικά στην κατάργηση μέτρων που θεωρούνταν ευρέως ότι προστάτευαν σε κάποιον
βαθμό το βιοτικό επίπεδο των λαϊκών τάξεων.
Η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών από το κράτος παρουσίαζε φάσεις μεγαλύτερης έντασης και φάσεις κάμψης, γενικά όμως
διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Χαρακτηριστική η ίδρυση ειδικού Υφυπουργείου Αγορανομίας
το 1935, που συγκέντρωσε τις σχετικές αρμοδιότητες που πριν υπάγονταν στο Υπουργείο Επισιτισμού και μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και η επιστροφή σ’ ένα σύστημα διατιμήσεων το 1934.
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«Μαύρη αγορά» και μικροπωλητές

1944 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑΜΙΕΤ
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Η ΓΣΕΒΕΕ γενικά
τασσόταν κατά
των διατιμήσεων,
δεν ζητούσε όμως
την κατάργηση της
νομοθεσίας κατά της
αισχροκέρδειας αλλά
τη μεταρρύθμισή
της, με τη δημιουργία
επιτροπών που θα
εξέταζαν τις σχετικές
καταγγελίες.
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Αποκριάτικο σκίτσο για την αισχροκέρδεια και τη μαύρη αγορά,

Εμπρός 2 Μαρτίου 1925

Από την άλλη, πάντως, ο έκτακτος χαρακτήρας της νομοθεσίας κατά
της αισχροκέρδειας σταδιακά αποδυναμώθηκε, καθώς ακολουθούνταν όλο και περισσότερο οι κοινές δικονομικές διατάξεις κατά την
εκδίκαση. Επιπλέον, σιγά σιγά άλλαξε η ορολογία που χρησιμοποιούνταν και έγινε λιγότερο επιθετική απέναντι στους αγορανομικούς
παραβάτες: ο έντονα φορτισμένος ηθικά όρος του «αισχρού» κέρδους χρησιμοποιούνταν όλο και λιγότερο ήδη από τη δεκαετία του
1930, ενώ κατά τη διάρκεια της Κατοχής η ηθική απαξίωση μεταφέρθηκε στον όρο «μαυραγορίτης».
Μετά τη χρεοκοπία του 1932 η κατάσταση περιεπλάκη με την
υιοθέτηση μέτρων περιορισμού των εισαγωγών. Επρόκειτο για την
απαρχή του αυστηρού ελέγχου του εισαγωγικού και εξαγωγικού
εμπορίου της χώρας και ενός πλήθους διατυπώσεων όσον αφορά
τη χρηματοδότησή του από τις τράπεζες. Το κράτος απέκτησε τώρα
νέες δυνατότητες διοικητικού ελέγχου των τιμών, καθώς πλέον το
χονδρεμπόριο διενεργούνταν από μηχανισμούς εποπτευόμενους από
τις δημόσιες αρχές, ενώ τα τιμολόγια σταδιακά άρχισαν να απαιτούνται για κάθε συναλλαγή με χονδρέμπορο.
Επιπλέον, τη δεκαετία του 1930, εποχή αναταραχής, ριζικού περιορισμού του διεθνούς εμπορίου και επικείμενου πολέμου, η χώρα
άρχισε να τείνει προς την επιδίωξη της αυτάρκειας – τάση που κορυφώθηκε επί Μεταξά. Η αύξηση του σχεδιασμού και του γενικότερου

→ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕ με τον υπουργό εφοδιασμού

και διανομών Ε. Αβέρωφ, Νοέμβριος 1949, αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας από το κράτος συνοδεύτηκε από τη δημιουργία ενός σχετικά ολοκληρωμένου συστήματος
διατάξεων για τον εφοδιασμό της χώρας. Τουλάχιστον στα χαρτιά,
δημιουργήθηκαν σε κάθε μικρή πόλη επιτροπές με αντικείμενο τη
«λεπτομερή καταγραφή κατά μήνα πάσης ποσότητος αγαθών» και
γενικώς κάθε δεδομένου που θα συνέβαλλε στον ορθότερο προσδιορισμό των τιμών ή του επιπέδου πάνω από το οποίο θα θεωρούνταν
υπερβολικές και θα διώκονταν. Οι αποσπασματικές ρυθμίσεις συγκεντρώθηκαν σ’ έναν αγορανομικό κώδικα, του οποίου η τροποποίηση
συγκαταλέχθηκε από τη ΓΣΕΒΕ στα επιτεύγματά της· προφανώς το
επίτευγμα αυτό οφείλεται στην κατάθεση επιχειρημάτων και –ιδίως–
στον διαδρομισμό, καθώς δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι διεκδίκησης.
Κατά την Κατοχή, ως γνωστόν, ο πληθωρισμός έφτασε πολύ
γρήγορα σε αστρονομικά επίπεδα. Αρχικά οι κατοχικές κυβερνήσεις
προσπάθησαν να τον περιορίσουν με έκτακτα διοικητικά και κατασταλτικά μέτρα: η κυβέρνηση Γεωργίου Τσολάκογλου θέσπισε τον
Μάιο του 1941 την ποινή του θανάτου για όσους καταδικάζονταν για
αισχροκέρδεια δεύτερη φορά, ενώ τον Αύγουστο συμπίεσε τα νόμιμα ποσοστά κέρδους των παντοπωλών αρκετά ώστε αυτοί να αποτολμήσουν να διαμαρτυρηθούν. Πολύ γρήγορα όμως έγινε σαφές
ότι οι αγορανομικές ρυθμίσεις δεν ήταν σε θέση να πετύχουν τίποτα
σε συνθήκες ακραίων ελλείψεων και αποδιάρθρωσης της αγοράς.
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Δημοσίευμα για τον πληθωρισμό και τη δυσκολία άσκησης

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων εξαιτίας του, Βιοτέχνης

Η ανάπτυξη της μαύρης αγοράς είναι το πιο σημαντικό φαινόμενο της οικονομίας των πόλεων στην Κατοχή και φαίνεται ότι τροφοδότησε σοβαρές αλλαγές και στον πολιτικό και κοινωνικό λόγο
σχετικά με την ακρίβεια και την απληστία των εμπόρων. Τη θέση,
δηλαδή, της καταγγελίας της αισχροκέρδειας πήρε σε μεγάλο βαθμό η καταγγελία των μεγάλων μαυραγοριτών, η οποία συνδέθηκε
με την πολιτική πόλωση ανάμεσα σε αντίσταση και συνεργασία με
τον κατακτητή. Το νέο αυτό πολιτικό ιδίωμα χρησιμοποίησαν κάποτε
και οι οργανώσεις και τα σωματεία των επαγγελματιών, στον βαθμό
στον οποίο συσπείρωναν τους παλιότερους καταστηματάρχες και
στρέφονταν ενάντια σε όσους είχαν ξεκινήσει την επιχείρησή τους
επί Κατοχής, προφανώς λειτουργώντας με όρους μαύρης αγοράς.
Τελικά, πάντως, η καταγγελία του μαυραγοριτισμού δεν είχε διάρκεια: αφενός επειδή η λειτουργία της αγοράς σταδιακά αποκαταστάθηκε μετά την Απελευθέρωση∙ αφετέρου επειδή η σύνδεση των
πλουτισάντων επί Κατοχής μεγαλομαυραγοριτών με το εμφυλιακό
καθεστώς και η σύνδεση της καταγγελίας τους με την εαμική αριστερά απέτρεπε όσους δεν ήθελαν να ταυτιστούν με την τελευταία
από το να υιοθετήσουν τον λόγο της. Άλλωστε, δεν ήταν λίγοι και οι
καθιερωμένοι μαγαζάτορες που είχαν εμπλοκή με τη μαύρη αγορά:
εκεί μας παραπέμπει και το αίτημα που προβλήθηκε από τους Θεσσαλονικείς τον Μάρτιο το 1945 να μην εκδικαστούν οι αγορανομικές
παραβάσεις που διαπράχθηκαν κατά την Κατοχή.
Στα χρόνια της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου
η νομισματική σταθεροποίηση έγινε και πάλι μείζον ζητούμενο της
κρατικής πολιτικής, ενώ οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να ασκήσουν πολιτική μέσω της επιβολής μιας σειράς ελέγχων στην αγορά,
τόσο στις εγχώριες συναλλαγές όσο και στις εισαγωγές. Επιλέγοντας τυχαία τις αγορανομικές διατάξεις που εκδόθηκαν την άνοιξη
του 1950, συναντάμε να προσδιορίζονται οι μέρες που μπορούν

να αγοράσουν οι καταναλωτές και να μαγειρέψουν τα εστιατόρια
κρέας και ψάρι (τρεις την εβδομάδα, αλλά με ένα πλήθος υποπεριπτώσεων και εξαιρέσεων για τις τουριστικές περιοχές, τα ξενοδοχεία πολυτελείας, το Αιγάλεω, τη Χαλκίδα κ.λπ.), να επιβάλλεται η
υποχρεωτική κοστολόγηση των εισαγομένων αυγών και σφαγίων,
να καταργείται η υποχρεωτική παρασκευή βουτημάτων από λευκό
αλεύρι, να ρυθμίζεται ο τρόπος διάθεσης φωτιστικού πετρελαίου
στους επαγγελματίες που θα το πουλήσουν, να καθορίζεται το ημερομίσθιο των αποθηκάριων των παντοπωλών, η υποχρέωση των βιοτεχνών να συσκευάζουν ορισμένα προϊόντα κ.λπ. Το δελτίο τροφίμων, που είχε επιβληθεί με τον πόλεμο του 1940, διατηρήθηκε ως το
1953, οπότε και καταργήθηκε επίσης μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις
του εμπορίου. Κάποια επιστροφή σε σχετικά ομαλές συνθήκες είχε
επιτευχθεί από νωρίτερα, καθώς τα είδη που διατίθενταν με δελτίο
μειώνονταν όλο και περισσότερο, ενώ σε ένα συμβολικό επίπεδο την
εξομάλυνση σηματοδοτούσε η κατάργηση το 1951 (και η συγχώνευσή του στο νέο Υπουργείο Εμπορίου) του Υπουργείου Εφοδιασμού
και Διανομών που είχε δημιουργηθεί με την Απελευθέρωση για να
διαχειριστεί την επισιτιστική κρίση και την εξωτερική βοήθεια που
δινόταν στην κατεστραμμένη ελληνική οικονομία.
Η στάση των επαγγελματοβιοτεχνών απέναντι στο πυκνό πλέγμα ρυθμίσεων της αγοράς που επιβλήθηκε ως το 1953 γενικά ήταν
αρνητική, παρότι δεν το αμφισβητούσαν πάντα ολοκληρωτικά. Το
1945 αντέδρασαν έντονα στα μέτρα Βαρβαρέσου, τα οποία περιλάμβαναν την επιβολή διατιμήσεων, αλλά βέβαια το επίκεντρο των
αντιδράσεων βρισκόταν στην έκτακτη εισφορά που κλήθηκαν να
πληρώσουν. Το 1946 ψηφίστηκε νέος αγορανομικός κώδικας και
ένα κύμα διώξεων για αισχροκέρδεια προκάλεσε τις διαμαρτυρίες
για τη «σκληρότητα με την οποίαν εφαρμόζεται ο νέος αγορανομικός κώδιξ εις βάρος των επαγγελματιών» και για τον «εξοντωτικόν
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Συνάντηση εκπροσώπων ΜΜΕ με τον πρωθυπουργό Κ.

Καραμανλή, 1974, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

έπρεπε να αφεθεί «ελευθέρα και αδέσμευτος από αναχρονιστικάς
διατυπώσεις».
Φαίνεται ότι επί της κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου οι αγορανομικοί έλεγχοι αυξήθηκαν, ενώ μελετιόταν η κατάργηση της «τιμής
αντικατάστασης» ως κριτηρίου αποτίμησης του υπερβολικού ή μη
κέρδους, και η ΓΣΕΒΕ έσπευσε να προβάλει εκ νέου αιτήματα, όπως
η υποχρεωτική μετατροπή σε χρηματικές των ποινών φυλάκισης για
αγορανομικά αδικήματα. Στη συνέχεια, η Χούντα αφενός εξήγγειλε
την αναθεώρηση του αγορανομικού κώδικα, αφετέρου απαίτησε κάθε
αύξηση τιμών να υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Εμπορίου·
η ΓΣΕΒΕ συνέχισε να προβάλλει, όποτε έκρινε σκόπιμο, τις θέσεις της
για περιορισμό της αστυνόμευσης στην αγορανομική πολιτική.
Τα δεδομένα άλλαξαν ξανά τη δεκαετία του 1970, όταν ο κλονισμός του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του Breton
Woods και οι πετρελαϊκές κρίσεις παρήγαγαν ισχυριστικές πληθωριστικές πιέσεις. Η μεγάλη άνοδος των τιμών (ο πληθωρισμός
εκτινάχτηκε από το 4% το 1972 στο 27% το 1974) τροφοδότησε νέα
αιτήματα ελέγχου τους μέσω αύξησης των ελέγχων στην αγορά,
αλλά και τις αντιδράσεις των επαγγελματιών και εμπόρων. Η Χούντα
προσπάθησε να συμπιέσει τις τιμές με διοικητικά μέτρα εις βάρος
των εμπορευομένων, προκαλώντας μία από τις σπάνιες διαμαρτυρίες της ΓΣΕΒΕ κατά τη διάρκεια της επταετίας. Το 1973, πάντως,
τα μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση Σπύρου Μαρκεζίνη δοκίμασε να
ελέγξει τον πληθωρισμό περιλάμβαναν τη χαλάρωση του διοικητικού ελέγχου των τιμών.
Ο υψηλός πληθωρισμός υπήρξε μία από τις σταθερές των
χρόνων της μεταπολίτευσης, με αιτίες τόσο διεθνείς όσο και εγχώριες. Οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να τον αντιμετωπίσουν με
διάφορα μέτρα, ωστόσο σε γενικές γραμμές, και σε αντίθεση με το
κλίμα που επικράτησε από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, πρώτη
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χαρακτήρα» ορισμένων διατάξεών του. Το ψήφισμα του συνεδρίου της ΓΣΕΒΕ τον Ιούλιο του 1946, λίγο μετά την ψήφιση του νέου
αγορανομικού κώδικα, ζητούσε την άρση όλων των διατιμήσεων, τον
ορισμό μέγιστου ποσοστού κέρδους για όλα τα είδη που πουλούσαν
οι επαγγελματοβιοτέχνες από επιτροπή στην οποία θα συμμετείχαν
εκπρόσωποί τους, καθώς και μια σειρά από τροποποιήσεις στην
εκδίκαση των αγορανομικών παραβάσεων (τακτική διαδικασία και
όχι αυτόφωρο, επαναφορά προδικαστικών επιτροπών, να ισχύει η
συγχώνευση και η εξαγορά των ποινών). Γενικά, στο δεύτερο μισό
της δεκαετίας του 1940 σημειώθηκε μια έξαρση του φιλελεύθερου
λόγου των επαγγελματιών κατά των ελέγχων στην αγορά που είχαν
πληθύνει, με το αγορανομικό ζήτημα να αναγορεύεται στον «πραγματικό εφιάλτη παντός επαγγελματοβιοτέχνου». Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να
πιστωθούν στις παραστάσεις και τις διαμαρτυρίες των οργανώσεων
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τη δεκαετία του 1950 το ζήτημα των αγορανομικών ελέγχων
παύει και πάλι να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών, καθώς η οικονομική κατάσταση
εξομαλύνεται, οι κρατικές ρυθμίσεις και έλεγχοι χαλαρώνουν και
οι διώξεις για αγορανομικές παραβάσεις μειώνονται. Τομή, εδώ,
αποτέλεσε η μεταρρύθμιση του 1953, όταν η υποτίμηση της δραχμής
συνδυάστηκε, μεταξύ άλλων, με την απελευθέρωση των εισαγωγών.
Το αίτημα τροποποίησης του αγορανομικού κώδικα διατυπωνόταν, βεβαίως, σταθερά στα ψηφίσματα των συνεδρίων της ΓΣΕΒΕ
της δεκαετίας του 1950. Στο 11ο συνέδριο, ωστόσο, όπως παρατηρούσε ο υφυπουργός Εμπορίου, ο Μπερνίτσας δεν το μνημόνευσε
καν, καθώς το 1958-1960 λήφθηκε μια σειρά ευνοϊκά για τους καταστηματάρχες μέτρα (διπλασιασμός των νόμιμων ποσοστών κέρδους
σε διάφορα είδη με τη μετακίνησή τους από τα «εν ανεπαρκεία»
στα «εν επαρκεία», αναπροσαρμογή των τιμολογίων των καφενείων
κ.λπ.). Με νέα ένταση θα τεθεί το θέμα στις αρχές της δεκαετίας του
1960, όταν οι τελευταίες κυβερνήσεις της ΕΡΕ θα υιοθετήσουν κάποια ευνοϊκά σχετικά μέτρα και θα εξαγγείλουν πολύ περισσότερα.
Αρχικά έγινε δεκτό ότι για το αν η τιμή πώλησης ενός εμπορεύματος
είναι αισχροκερδής θα συνυπολογιζόταν και η «τιμή αντικατάστασης», δηλαδή όχι μόνο το πόσα είχε κοστίσει το εμπόρευμα στον
έμπορο αλλά και το πόσα θα κόστιζε να το αντικαταστήσει όταν θα
πουλιόταν (και τα οποία, εφόσον υπήρχε πληθωρισμός, θα ήταν
αυξημένα σε σχέση με την τιμή αγοράς). Το 1961 εξαγγέλθηκε η ολοκληρωτική κατάργηση των διατιμήσεων, ενώ το 1962 σε νομοσχέδιο
με ευνοϊκές διατάξεις για τους ΕΒΕ συμπεριλαμβανόταν η παραπομπή των αγορανομικών παραβάσεων στο πταισματοδικείο.
Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε και το 1963-1964 η δεξιά
ηγεσία της ΓΣΕΒΕ, επιχειρώντας να ξεπεράσει τη θέση άμυνας στην
οποία βρισκόταν απέναντι στην ογκούμενη αμφισβήτησή της, και
ενδεχομένως και σε μια απόπειρα να τονίσει τις διαφορές της από
τις κυβερνήσεις της Ένωσης Κέντρου, πρόβαλε το αίτημα της «αμέσου και ολοκληρωτικής καταργήσεως του αγορανομικού κώδικος»
στο όνομα της οικονομικής ελευθερίας και της προόδου: η Ελλάδα δεν έπρεπε να κουβαλάει κατά τη σύνδεσή της με την ΕΟΚ τη
«στείρα αγορανομική πολιτική της κατοχικής περιόδου», αντίθετα
η ιδιωτική πρωτοβουλία για να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό θα
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προτεραιότητα δεν ήταν η καταπολέμηση του πληθωρισμού αλλά η
διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης με την αναδιανομή του εισοδήματος και τη χαλαρή πιστωτική και νομισματική πολιτική. Οι επαγγελματίες, πάντως, διαμαρτύρονταν σταθερά σε διάφορες περιστάσεις
για μέτρα που θεωρούσαν ότι έπλητταν τόσο τα κέρδη τους όσο και
την ελευθερία τους. Στο συνέδριο των ΕΒΕ της κεντρικής Ελλάδας το
1975 υιοθετήθηκε το αίτημα να καταργηθεί ο αγορανομικός κώδικας
και να επιτραπεί η ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών· στο βιοτεχνικό συνέδριο του 1976 εκφράστηκε η διαμαρτυρία για την τάση να
επεκτείνεται ο αγορανομικός έλεγχος σε όλα τα είδη, ακόμα και
ξυλεία, σίδηρο κ.λπ., ανεξάρτητα από το αν θεωρούνταν ουσιώδη ή
επουσιώδη. Αυτοί βέβαια που έμπαιναν περισσότερο στο στόχαστρο
ήταν οι παντοπώλες: το σωματείο τους της Θεσσαλονίκης διαμαρτυρόταν το 1977 για το «κυνηγητό» που εξαπολυόταν εναντίον τους
«όταν εξαγγέλλονται διάφορα κυβερνητικά μέτρα συγκρατήσεως
των τιμών».
Το 1977 η ΓΣΕΒΕ, πιο μετριοπαθώς, έκανε λόγο αφενός για «αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του μηχανισμού της αγοράς» και
«αποφυγή ασκόπων και ακαίρων παρεμβάσεων της Δημοσίας Διοικήσεως στην Αγορά», αφετέρου για «ορθή πολιτική τιμών με προέκταση του ελέγχου τούτων στις μεγάλες παραγωγικές και εμπορικές
επιχειρήσεις, οι οποίες και τις καθορίζουν». Το 1979 σημειώθηκε
ένα νέο άλμα των τιμών και πάρθηκαν έκτακτα αγορανομικά μέτρα
(ανάμεσά τους και η υποχρεωτική αναγραφή των τιμών για όλα τα
προϊόντα), προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες της ΓΣΕΒΕ, που
θεώρησε ότι η αντιπληθωριστική πολιτική της κυβέρνησης εστίαζε μονοδιάστατα στο λιανικό εμπόριο και την αστυνόμευσή του.
Αντίθετα, για τη Συνομοσπονδία, η έμφαση θα έπρεπε να δίνεται
στην καταπολέμηση των υπερκοστολογήσεων των πρώτων υλών,
στη συγκράτηση της υποτίμησης της δραχμής και των δημόσιων
δαπανών και ιδίως στον περιορισμό των υπερκερδών των μεγάλων
επιχειρήσεων.
Ήδη, λοιπόν, πριν από την άνοδο της κεντροαριστεράς και της
αριστεράς στην ηγεσία της ΓΣΕΒΕ, ο λόγος της είχε αποκτήσει μια
αντιμονοπωλιακή χροιά. Το 1979 ως «βασικές πηγές του πληθωρισμού» κατονομάζονταν «τα κέρδη και τα υπερκέρδη, η πιστωτική
άνεση και οι λοιπές παροχές προς τις λίγες μεγάλες επιχειρήσεις»,
ενώ ζητούνταν μια «λογική πιστοδοτική ενίσχυση» των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ως αντιπληθωριστικό μέτρο. Το 1980 το έκτο παντοπωλιακό συνέδριο καλούσε την κυβέρνηση αφενός να καταργήσει
τους «ανελεύθερους αγορανομικούς παρεμβατισμούς», αφετέρου
να απαλλάξει το κύκλωμα των τροφίμων από «τις μη απαραίτητες
και αναγκαίες διαμεσολαβήσεις», μειώνοντας τους μεσάζοντες ανάμεσα στην παραγωγή (ή εισαγωγή) και τη λιανική πώληση.
Το «βρόμικο κύκλωμα των μονοπωλίων» (όπως το αποκαλούσε
το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου) υποσχόταν ότι θα το αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ. ιΈνα από τα πρώτα μέτρα
που εξήγγειλε η κυβέρνησή του το 1981 ήταν η χαλιναγώγηση του
καλπάζοντος πληθωρισμού με τακτικούς ελέγχους στους παραγωγούς και τις εισαγωγές (παράλληλα με την εισαγωγή της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής των μισθών). Επιπλέον, η «μάχη της
ντομάτας» συνοδεύτηκε από οξείες επιθέσεις στους μεσάζοντες
μεταξύ αγροτών και καταναλωτών, ενώ οι χονδρέμποροι της λαχα-

ναγοράς αντέδρασαν απεργώντας το φθινόπωρο του 1982. Εντέλει,
όμως, το βάρος έπεσε επίσης σε «αστυνομικά» αγορανομικά μέτρα,
όπως αυτά που λήφθηκαν το 1984 με τη μετάταξη μεγάλου αριθμού
προϊόντων στην κατηγορία των «ουσιωδών εν ανεπαρκεία προϊόντων» –και άρα την ισχύ για αυτά των διατάξεων για το ανώτατο
όριο κέρδους–, καθώς και με την απόδοση στον υπουργό Εμπορίου
της εξουσίας να κλείνει καταστήματα χωρίς δικαστική απόφαση.
Ενάντια στα μέτρα αυτά οργανώθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Κολοκοτρώνη από τους εμπορικούς συλλόγους, τη ΓΣΕΒΕ και
τον ΣΕΒ: η προεκλογική περίοδος ασφαλώς συνέβαλε στο να πάρει
πολιτικό χρώμα η πρωτοβουλία, όσο κι αν οι οργανωτές τόνιζαν το
ακομμάτιστο της συγκέντρωσης. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «πορεία
τύπου κατσαρόλας», όπως αυτές που οργάνωνε η δεξιά αντιπολίτευση στη Χιλή ενάντια στην κυβέρνηση του Αλιέντε, και στους
οργανωτές επιτέθηκαν τόσο φίλια σωματεία επαγγελματοβιοτεχνών
και εμπόρων όσο και η ΓΣΕΕ. Η παράταξη του ΠΑΣΟΚ στη ΓΣΕΒΕ, η
ΠΑΣΚΕΒΕ, απέδιδε την κινητοποίηση σε «νόμιμους φοροφυγάδες,
θιασώτες της ασυδοσίας, τρωκτικά των τραπεζών, μεγαλοκαταθέτες
της Ελβετίας». Η ΑΣΒΕ, πάλι, που ελεγχόταν από το ΚΚΕ, ξεκαθάριζε
ότι δεν θα πάρει μέρος στη συγκέντρωση «των λεγομένων παραγωγικών τάξεων», στηλιτεύοντας τη συμπόρευση των μικρομεσαίων
με τις οργανώσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Από την άλλη, τη συγκέντρωση στήριζαν η ΝΔ και η ΕΠΕΝ, ο φιλικός προς την αντιπολίτευση
Τύπος κατήγγειλε τις απόπειρες της κυβέρνησης να τη σαμποτάρει,
ενώ στην πορεία ακούστηκαν νεοδημοκρατικά συνθήματα («Χούντα
είναι θα περάσει» κ.λπ.).
Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς την παρουσία της ΓΣΕΒΕΕ στην
πρώτη συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο που οργάνωσαν από κοινού
«το σύνολο των οργανώσεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας», όπως
επισήμαινε η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα Νέα, τελευταία στιγμή
αποφασίστηκε να μη μιλήσει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Βλαχάκης, ως
εκτεθειμένος για τη συνεργασία του με τη Χούντα, αλλά ο γενικός
γραμματέας της Κόντος. Στην ομιλία του ο Κόντος χαιρέτησε την
«ενότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας» και της «ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας»: «εμείς όλοι, μικροί και μεγάλοι, οδηγήσαμε μαζί με τους εργαζομένους τη χώρα μας από την αθλιότητα και
την εξάρτηση από ξένα δάνεια στην ανάπτυξη και την εθνική ανεξαρτησία. Διεκδικούμε εδώ ... το δικαίωμα να δουλέψουμε ελεύθερα».
Τόνιζε ότι δεν αρνούνταν τον έλεγχο αλλά την αυθαιρεσία, αφενός,
και, αφετέρου, τα νέα κρατικά μονοπώλια που έβλεπαν να ιδρύονται
(όπως ο «Εμπορικός Παρεμβατικός Οργανισμός»). Θεωρούσε ότι τα
μέτρα αυτά θα οδηγούσαν στην αύξηση της παραοικονομίας, αλλά η
έμφαση της ομιλίας του βρισκόταν στην αντίθεση των μικρομεσαίων
προς την αυξανόμενη κρατική παρέμβαση. «Κάθε μέρα που περνάει
η επιχειρηματική δραστηριότητα [...] περιορίζεται, καταστρέφεται
και συκοφαντείται». Και ο Κόντος σχολίαζε το « Έλα και συ» με το
οποίο καλούνταν οι επαγγελματοβιοτέχνες να συμμετάσχουν σε
συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες για να επιβιώσουν: «Και απαντάμε:
“ Έλα και συ, να μπούμε όλοι μαζί σε ένα μαντρί;”. Γιατί σιγά σιγά
αλλά σταθερά κάθε μορφή επαγγελματικής δραστηριότητας κρατικοποιείται», ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις: με την κρατικοποίησή τους «καταστρέφεται η δυνατότητα του μικρομεσαίου να
επιλέγει τον προμηθευτή του ή να διαπραγματεύεται με τον αγορα-

→ 
Το περιοδικό Επίκαιρα για τον πληθωρισμό 1979
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στή του, αφού σε κάθε βήμα του σκοντάφτει και σε κάποιο κρατικό
μονοπώλιο».
Η αλλαγή ηγεσίας στη ΓΣΕΒΕ την ίδια χρονιά οδήγησε στον
αναπροσανατολισμό των θέσεών της προς την αποδοχή μέτρων
κρατικής παρέμβασης που όμως θα στρέφονταν ενάντια στο μεγάλο
κεφάλαιο. Ζητούμενο ήταν ο ουσιαστικός έλεγχος των τιμών παραγωγής και εισαγωγής πρώτων υλών και προϊόντων με στόχο την
«προστασία του καταναλωτή από τις αυθαίρετες ανατιμήσεις που
ανεξέλεγκτα δημιουργούν τα μονοπώλια». Οι κλάδοι του λιανικού
εμπορίου θεωρούνταν ότι δέχονταν άδικες επικρίσεις, τη στιγμή
που η τιθάσευση του πληθωρισμού μπορούσε να επιτευχθεί μόνο
με έλεγχο στις πηγές διαμόρφωσης των τιμών. Συγχρόνως, βέβαια,
ζητούνταν το 1985 η αλλαγή της αγορανομικής νομοθεσίας.
Ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά το σταθεροποιητικό πρόγραμμα
του 1985-1986, αλλά γενικά συνέχισε να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, για να πέσει σε μονοψήφια επίπεδα το 1995, για πρώτη φορά μετά το 1973, και να συνεχίσει
την πτωτική του τάση ως το 3% των τελευταίων χρόνων της δραχμής. Η είσοδος στην Ευρωζώνη προκάλεσε ανατιμήσεις, και μάλιστα
σε κάποια καθημερινά αγαθά πολύ μεγαλύτερες από τον επίσημο
πληθωρισμό, σε γενικές γραμμές όμως ο πληθωρισμός παρέμεινε
χαμηλός – ή και αρνητικός, όπως συνέβη σε κάποιες από τις χρονιές
της σύγχρονής μας οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, οι διατιμήσεις
εγκαταλείφθηκαν ως εργαλείο κρατικής παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών, στο πλαίσιο της συνολικότερης φιλελευθεροποίησης της οικονομίας, όπως και συνολικότερα οι πολιτικές ελέγχου
των τιμών μέσω αγορανομικών μεθόδων: κατά πάσα πιθανότητα ο
τελευταίος υπουργός που δήλωσε «θα πατάξω την αισχροκέρδεια»
ήταν ο Κίμων Κουλούρης το 2003, λίγο μετά την ακρίβεια που συνόδευσε την εισαγωγή του ευρώ.
Κατά συνέπεια, το ζήτημα της αγορανομικής πολιτικής βρέθηκε
και πάλι πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες του συνδικαλισμού των
επαγγελματοβιοτεχνών. Στην πραγματικότητα, μόνο με αφορμή τις
αυξήσεις που προκάλεσε το ευρώ το 2002 διατύπωσε η ΓΣΕΒΕΕ με
έμφαση τις θέσεις της σχετικά με τις αιτίες της ακρίβειας, απαντώντας στις κατηγορίες που ακούστηκαν για τους επαγγελματίες: ήταν
η δημιουργία ολιγοπωλίων στην αγορά, αλλά και η κατάργηση κάθε
μηχανισμού ελέγχου των τιμών που ευθύνονταν και ευνοούσαν τους
μεγάλους κερδοσκόπους που ανταγωνίζονταν με αθέμιτο τρόπο τις
μικρές επιχειρήσεις.
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Ενοικιοστάσιο και επαγγελματική στέγη
Ένα από τα μέτρα που λήφθηκαν κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
ενάντια στον πληθωρισμό και υπέρ της εξασφάλισης του βιοτικού
επιπέδου των λαϊκών τάξεων ήταν και το ενοικιοστάσιο. Οι ιδιοκτήτες
ακινήτων δεν επιτρεπόταν να κάνουν έξωση σε μισθωτή που ήταν
εντάξει στις υποχρεώσεις του και η νόμιμη αύξηση του ενοικίου
οριζόταν από το κράτος κάθε χρόνο, το οποίο έτσι φρέναρε
την απότομη αύξηση των ενοικίων.

Όπως η νομοθεσία κατά της αισχροκέρδειας, έτσι και το ενοικιοστάσιο επιβίωσε για πολλά χρόνια και επεκτάθηκε σε πολλές πόλεις, παρότι είχε ξεκινήσει ως ένα μέτρο που ανταποκρινόταν στις
έκτακτες συνθήκες της Αθήνας του 1916 και θα έπαυε να ισχύει με
το τέλος τους. Ένα πολύπλοκο νομικό οικοδόμημα στήθηκε πάνω
σε επιμέρους προβλέψεις, εξαιρέσεις και τροποποιήσεις, ενώ οι
σύλλογοι των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών προσπαθούσαν να
πετύχουν ευνοϊκές τροποποιήσεις υπέρ τους σε κάθε ανανέωση του
ενοικιοστασίου.
Το μέτρο ίσχυε τόσο για τις κατοικίες όσο και για την επαγγελματική στέγη. Ωστόσο, οι αυξήσεις που επιτρέπονταν στα νοίκια
των καταστημάτων ήταν μεγαλύτερες, ενώ οι απόπειρες σταδιακής
κατάργησης του ενοικιοστασίου από το 1922 και μετά ξεκινούσαν
πάντα από την επαγγελματική στέγη, καθώς δεν θεωρούνταν αγαθό
εξίσου άξιο προστασίας με την κατοικία.
Οι οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών αποτέλεσαν μια μαχητική συνιστώσα της παράταξης των ενοικιαστών στον μεσοπόλεμο, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν ήταν ιδιοκτήτες του
ακινήτου που στέγαζε την επιχείρησή τους. Ο φιλελευθερισμός τους,
με λίγα λόγια, ήταν αρκετά επιλεκτικός: ενώ αντιδρούσαν στους
ελέγχους των τιμών των τροφίμων κ.λπ. από το κράτος, αγωνίζονταν
για να μην καταργηθούν οι έλεγχοι στις τιμές των ενοικίων. Συμμαχούσαν τόσο με τα εργατικά σωματεία όσο και με τους εμπορικούς
συλλόγους, ζητώντας να συνεχίσει να ανανεώνεται το ενοικιοστάσιο, να αυξηθεί η διάρκειά του από 1 σε 3-5 χρόνια και να γίνονται
μικρές μόνο αυξήσεις στα νοίκια.

Οι ενοικιοστασιακές ρυθμίσεις γνώρισαν κάποια ύφεση στα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1930, στο πλαίσιο και της διάθεσης
του Ελευθέριου Βενιζέλου να πάρει μέτρα φιλελευθεροποίησης της
αγοράς, για να επανέλθουν με ένταση στο δεύτερο μισό της δεκαετίας, να ανανεώνονται επί Κατοχής και να επιβληθούν πιο έντονα και
σε μεγαλύτερη έκταση στην περίοδο της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης.
Όλα αυτά τα χρόνια το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης και
των ρυθμίσεων για τη διάρκειά της, τη δυνατότητα διακοπής της
και το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων βρισκόταν ψηλά στις
προτεραιότητες των σωματείων των επαγγελματοβιοτεχνών. Ήδη το
1926 ο δικτάτορας Πάγκαλος τελευταία στιγμή προτίμησε να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους σχετικά για να αποφύγει μια απεργία
τους λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές που είχε προκηρύξει, ενώ
το αίτημα να μην καταργηθεί το ενοικιοστάσιο ήταν το βασικότερο
στην πρώτη γενική απεργία επαγγελματοβιοτεχνών που έγινε στην
Ελλάδα το 1927 επί οικουμενικής κυβέρνησης. Το 1930 νέες διαδηλώσεις με αίτημα την παράταση του ενοικιοστασίου οργανώθηκαν από
ένα ευρύ μέτωπο δυνάμεων του οποίου ψυχή υπήρξε η Ομοσπονδία
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθήνας.

→

Το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης και του ενοικιοστασίου

μέσα από την εφημερίδα Νέα Βιοτεχνών, Επαγγελματιών και
Εμπόρων 22 Απριλίου 1965
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Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ με Υπουργό Δικαιοσύνης δεκαετία 1950 (;)

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Ενδεικτικό της σημασίας που είχε το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης για τους επαγγελματοβιοτέχνες είναι ότι το έθεσαν και
απέναντι στα μη δημοκρατικά καθεστώτα της εποχής. Το ενοικιοστάσιο ήταν ένα από τα λίγα ζητήματα για το οποίο οι οργανώσεις των
μικρομεσαίων επιχειρηματιών φαίνεται ότι ρίσκαραν να αναπτύξουν
μια αυτόνομη διεκδικητική δραστηριότητα επί δικτατορίας Μεταξά
(το 1937 η ΓΣΕΒΕ, το 1940 το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας κ.λπ.).
Ακόμα περισσότερο, κατά τη διάρκεια της Κατοχής απέργησαν τόσο
το 1942 όσο και το 1943 με αιτήματα για το ύψος των ενοικίων και
τους όρους του ενοικιοστασίου.
Στα πρώτα χρόνια μετά την Απελευθέρωση το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης έγινε πιο περίπλοκο, καθώς κεντρικά ζητούμενα
της κρατικής πολιτικής ήταν η χαλιναγώγηση του κατοχικού πληθωρισμού και η αποκατάσταση κάποιας μορφής «κανονικότητας».
Οι καταστηματάρχες είχαν βεβαίως επωφεληθεί από τους περιορισμούς στην αύξηση των ενοικίων που έθεταν τα ενοικιοστάσια και οι
οποίοι δεν είχαν ακολουθήσει τον πληθωρισμό· από την άλλη, ήταν
πολλοί και αυτοί που φυτοζωούσαν με έναν πολύ μειωμένο τζίρο,
αναμένοντας την αποκατάσταση μιας ομαλής οικονομικής ζωής.
Από το φθινόπωρο του 1945 ως το καλοκαίρι του 1946 έγιναν τρεις
διαδοχικές αυξήσεις των μισθωμάτων, ενώ τον Δεκέμβριο του 1946
ψηφίστηκε νέο ενοικιοστάσιο που έδινε τη δυνατότητα για πολύ
μεγάλες αυξήσεις των μισθωμάτων και πρόβλεπε την άρση των
ευεργετημάτων του για όσους καταστηματάρχες είχαν καταδικαστεί
για αγορανομικές παραβάσεις. Οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών
και Βιοτεχνών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά κινητοποιήθηκαν
για το «ιερόν δικαίωμα της στέγης», με την υποστήριξη της ΓΣΕΒΕ,
που συντόνισε την κινητοποίηση των οργανώσεων της επαρχίας. Η
24ωρη απεργία της 3ης Ιανουαρίου 1947 απέσπασε σημαντική κοι-

↑

Η εφημερίδα Βιοτέχνης για το νομοσχέδιο των ελεύθερων

μισθώσεων, 23 Φεβρουαρίου 1967

νωνική υποστήριξη, ενδεχομένως επειδή μεταξύ των ιδιοκτητών των
ακινήτων ήταν πλέον μεγάλο το ποσοστό των «πλουτισάντων επί
Κατοχής», και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Νέες συγκεντρώσεις την
άνοιξη και η εξαγγελία νέων απεργιών για το φθινόπωρο του 1947
υποχρέωσαν την κυβέρνηση σε ευνοϊκές για τους καταστηματάρχες
τροποποιήσεις.
Το ενοικιοστάσιο συνέχισε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
των διεκδικήσεων που διατύπωναν οι επαγγελματοβιοτέχνες στη
μετεμφυλιακή Ελλάδα. Βέβαια, την άνοιξη του 1953 η αντίδραση
της ΓΣΕΒΕ στον διπλασιασμό των ενοικίων ήταν χλιαρή, τόσο που οι
οργανώσεις της βόρειας Ελλάδας την κατηγόρησαν ότι για πολιτικούς λόγους απέφευγε τη σύγκρουση με την κυβέρνηση Παπάγου
και απείλησαν ότι θα επανίδρυαν τη Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Η διοίκηση Μπερνίτσα πήρε το
μάθημά της και το 1955 προχώρησε σε ίδρυση Επιτροπής Αγώνος
μαζί με μισθωτούς και εμπόρους, συγκέντρωση και απεργία κατά
της ετοιμαζόμενης αύξησης των ενοικίων αλλά και υπέρ της διατήρησης του θεσμού του ενοικιοστασίου καθαυτού, μετά την απαίτηση
των ιδιοκτητών να καταργηθεί. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ κατηγόρησε
την κυβέρνηση ότι παγιδεύτηκε από το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ τους
ιδιοκτήτες ότι, παρόλο που έβλεπαν την αξία των ακινήτων τους να
αυξάνεται, επιθυμούσαν να «διαφύγη από την συμπίεσιν των τιμών
που ασκεί τό Κράτος» με τις διατιμήσεις σε όλους τους κλάδους
της οικονομίας. Αξιοσημείωτο ήταν το αίτημα να ισχύει και για τους
φτωχότερους επαγγελματοβιοτέχνες το ευνοϊκό καθεστώς του «μισθοσυντήρητου». Την επόμενη χρονιά στα αιτήματα της ΓΣΕΒΕ προστέθηκε η πενταετής παράταση του ενοικιοστασίου χωρίς αυξήσεις,
η ισχύς των διατάξεων περί υπερβολικού κέρδους για τα ενοίκια που
δεν καλύπτονταν από το ενοικιοστάσιο και η ειδική νομοθεσία για
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Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ακολούθησε έδωσε παράταση ως το
την προστασία της επαγγελματικής στέγης. Τα αιτήματα αυτά όμως
1997 και θέσπισε αποζημίωση για την απόδοση μισθίου, αναγνωρίδεν εισακούστηκαν και γενικότερα η νομοθεσία του ενοικιοστασίου
ζοντας την ύπαρξη άυλης εμπορικής ιδιοκτησίας. Το ζήτημα της απεχαλάρωσε στα επόμενα χρόνια.
λευθέρωσης και το αίτημα αναστολής της θα εμφανίζεται σε όλες
Το επόμενο ξέσπασμα κινητοποιήσεων για τις επαγγελματικές
τις κινητοποιήσεις που οργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ στα 1993-1995. Ωστόσο,
μισθώσεις σημειώθηκε στα 1965-1966, όταν ανακοινώθηκε από την
η πλήρης απελευθέρωση της επαγγελματικής στέγης, ουσιαστικά
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου η άρση του ενοικιοστασίου για τα
για πρώτη φορά μετά το 1916, θα οριστικοποιηθεί με απόφαση του
καταστήματα. Στο πλαίσιο και του γενικότερου κλίματος διαμαρτυρίυπουργού Εμπορίου Κώστα Σημίτη το 1995.
ας, οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι κινήθηκαν με πολύ υψηΤα αιτήματα που αφορούσαν τη ρύθμιση των μισθώσεων καταλούς τόνους («Αγών ζωής ή θανάτου»), οργανώνοντας συγκεντρώστημάτων κατ’ αρχάς εστίαζαν, όπως είδαμε, στο ύψος των αυξήσεσεις στην πρωτεύουσα και τοπικές απεργίες σε πόλεις της επαρχίας,
ων, όπως και σε επιμέρους ρυθμίσεις που αφοκαθώς και πολύ επιτυχημένη πανελλαδική απεργία
ρούσαν εξαιρέσεις από τα ευεργετήματα του
τον Μάρτιο του 1966. Οι διαδοχικές παρατάσεις
ενοικιοστασίου κ.λπ.∙ δηλαδή στα ίδια σημεία
όσων μισθώσεων έληγαν, πάντως, δεν έδιναν μόνιμη
όπου επικέντρωναν οι οργανώσεις των ενοικιλύση στο πρόβλημα και οι κυβερνήσεις των ετών
Οι αρχές της
αστών στέγης για κατοικία. Εκεί που διέφεραν
1966-1967 δεν ψήφισαν τελικά το νομοσχέδιο περί
δεκαετίας του 1980
τα αιτήματα των επαγγελματιών και εμπόρων
επαγγελματικής στέγης που ετοίμαζαν. Οι δικτατοριήταν ιδίως στο ζήτημα της διάρκειας της μίσθωκές κυβερνήσεις συνέχισαν να χορηγούν παρατάσεις αποτέλεσαν την
σης και σε μια ιδιαίτερη επιχειρηματολογία που
του ενοικιοστασίου, προσφέροντας κάθε φορά πεκορύφωση μιας
ανέπτυξαν για την ανάγκη του επιχειρηματία να
ρισσότερες ευνοϊκές διατάξεις για τους ιδιοκτήτες,
υπολογίσει με ασφάλεια τα δεδομένα της οικοκαι το ζήτημα παρέμεινε ανοιχτό στα πρώτα χρόνια
πορείας προς την
του δραστηριότητας για αρκετά χρόνια.
της μεταπολίτευσης.
αυξανόμενη ρύθμιση νομικής
Συγχρόνως, η ιδιαιτερότητα της επαγγελματικής
Τομή για τις εμπορικές μισθώσεις υπήρξε ο σχετιμίσθωσης συνδεόταν συχνά με τον «αέρα» και
κός νόμος που ψηφίστηκε το 1978. Από τη μία, κατων αγορών από
την αξία που προέκυπτε από την επιχειρηματική
τοχύρωνε το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να ζητήσει το
το κράτος. Στη
δραστηριότητα καθαυτή σε κάποιο κατάστημα.
κατάστημα για ιδιόχρηση – δικαίωμα που οι οργαΤο ενοικιοστάσιο του 1925 απαγόρευε την κανώσεις των επαγγελματιών επιδίωκαν από παλιότεσυνέχεια το εκκρεμές
ταβολή «αέρα», δηλαδή «αποζημιώσεως διά την
ρα να περιορίσουν. Από την άλλη, όμως, προέβλεπε
άλλαξε φορά,
υπό του μισθωτού λύσιν της μισθώσεως» που
ως αναγκαστικό χρόνο μισθώσεων επαγγελματικής
κατέβαλλε ο ιδιοκτήτης ή τρίτο πρόσωπο. Ωστόστέγης την εξαετία ή και παραπάνω, καθώς και την
για να φτάσουμε
σο, ήδη από τη δεκαετία του 1930 οι ιδιοκτήτες
ανά διετία αναπροσαρμογή του ενοικίου. Η ΓΣΕΒΕ
πολύ σύντομα στη
μαγαζιών και εργαστηρίων έθεταν το ζήτημα
διεκδικούσε εννιαετή διάρκεια και αναπροσαρμογή
του «αέρα», της «εμπορικής ιδιοκτησίας» ως
των όρων της μίσθωσης κάθε τρία χρόνια, δεν μποσημερινή απουσία
ιδιαίτερης μορφής ιδιοκτησίας που παραγόταν
ρούσε όμως παρά να είναι κατ’ αρχάς ευχαριστηρυθμίσεων των
από τις δικές τους οικονομικές δραστηριότητες
μένη από την ικανοποίηση ενός παλιού αιτήματος.
με έδρα κάποιο ακίνητο. Ο Δημήτριος Ζώτος,
Ακολούθησε η τροποποίηση του νόμου σε κατεύενοικίων.
δικηγόρος, γιος αρτοποιού συνδικαλιστή και
θυνση ευνοϊκή για τους μισθωτές από την πρώτη
διευθυντής του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1982.
Επιμελητηρίου Πειραιά, διεκδικούσε το 1936 ένα
Οι αρχές της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσαν
«γενικώτερον προστατευτικόν μέτρον», πέραν του ενοικιοστασίου,
την κορύφωση μιας πορείας προς την αυξανόμενη ρύθμιση των
για όσους με τον κόπο τους προσθέτουν στην αξία ενός ακινήτου:
αγορών από το κράτος. Στη συνέχεια το εκκρεμές άλλαξε φορά,
οι επαγγελματίες «δημιουργούν την φίρμαν ενός καταστήματος»
για να φτάσουμε πολύ σύντομα στη σημερινή απουσία ρυθμίσεων
και είναι άδικο να μπορεί να τους διώξει ο ιδιοκτήτης μόλις τα
των ενοικίων. Η φιλελευθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου επήλθε
καταφέρουν∙ οι επαγγελματοβιοτέχνες είχαν ανάγκη να αποκτήμε τα μέτρα των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ανδρέα
σουν «αίσθημα ασφαλείας» για την επαγγελματική τους στέγη. Μια
Παπανδρέου και Κώστα Σημίτη της δεκαετίας του 1990, στο πλαίσιο
τέτοια σύλληψη της ιδιοκτησίας φαίνεται να είχε και ο πρόεδρος της
πολιτικών που προωθούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη το
ΓΣΕΒΕ Μπερνίτσας το 1955, όταν σε μια αποστροφή λόγου του για
1987 ψηφίστηκε νέος νόμος για την επαγγελματική στέγη που μπήκε
το ενοικιοστάσιο ρωτούσε: «Μόνον τα ντουβάρια είναι ιδιοκτησία
στο στόχαστρο των κινητοποιήσεων των ΕΒΕ στα επόμενα χρόνια. Ο
προστατευτέα; Τα νοικοκυριά μας, τα έπιπλά μας, οι εργασίες μας
νόμος που επεξεργαζόταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1991 τελικά
δεν είναι ιδιοκτησία;». Το 1986, πλέον, ήταν πλήρως ανεπτυγμένη
δεν απελευθέρωσε εντελώς τα νοίκια, όμως καθόριζε έναν συντεμια επιχειρηματολογία για την άυλη εμπορική ιδιοκτησία: στο Δελτίο
λεστή για τον υπολογισμό του κατώτατου ενοικίου που οδήγησε σε
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας εξηγούνταν ότι στον
σημαντικές αυξήσεις τους. ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ αντέδρασαν με απεργία,
μισθωμένο χώρο λειτουργούν παράλληλα δύο ιδιοκτησίες, αυτή του
η οποία κρίθηκε επιτυχημένη. Την επόμενη χρονιά, όμως, ψηφίστηκε
ακινήτου και η εμπορική ιδιοκτησία∙ η τελευταία αποτελείται τόσο
νόμος που όριζε ότι μέχρι το 1996 τα νοίκια θα απελευθερώνονταν.
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Αφίσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Κέρκυρας για

την προστασία της επαγγελματικής στέγης, Ιούλιος 1978, Αρχείο
ΓΣΕΒΕΕ

από υλικά στοιχεία (εγκαταστάσεις, προθήκες) όσο και από άυλα
(πελατεία, φήμη, οργάνωση)∙ θα έπρεπε λοιπόν «να προστατευθούν εξίσου το ακίνητο του ιδιοκτήτη και η εμπορική ιδιοκτησία του
επιχειρηματία», μέσω της δέσμευσης των ακινήτων σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Η επιχειρηματολογία αυτή έγινε όντως δεκτή από το
κράτος το 1994, όταν προβλέφθηκε η αποζημίωση για τον «αέρα»∙
ήταν την ίδια περίοδο, όμως, που προωθήθηκε και η απελευθέρωση
της επαγγελματικής στέγης...

↑

Επιστολή του Δημητρίου Ζώτου προς τον υπουργό Εργασίας

Αριστείδη Δημητράτου στις 23 Νοεμβρίου 1936 © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ,
Αρχείο Δημητράτου
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητος Κουρέων

Αθήνας, 1911 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

319

«Κλειστό επάγγελμα», με την πιο ευρεία ερμηνεία του όρου,
αποκαλείται αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται να ασκήσει κάποιος
χωρίς κάποιες προϋποθέσεις, ενώ με μια πιο στενή ερμηνεία,
αυτό στο οποίο ορθώνονται σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση
νέων επαγγελματιών.

Το ζήτημα των λεγόμενων «κλειστών επαγγελμάτων», φλέγον σήμερα σε διάφορους κλάδους, έλκει την καταγωγή του από διευθετήσεις που έγιναν ιδίως στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, με βασική
αιτιολόγηση την καταπολέμηση του υπερεπαγγελματισμού. Ας τα
πάρουμε όμως με τη σειρά.
Η ελευθερία της εργασίας και του εμπορίου αποτέλεσαν βασικό
κομμάτι των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης και διακηρύχθηκαν σε
αντιδιαστολή με τα συντεχνιακά προνόμια που ίσχυαν πριν από τη
νεότερη εποχή. Παλιότερα, σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, τα σωματεία των ομοτέχνων όριζαν πόσοι θα αναγορεύονταν κάθε χρόνο
μάστορες και θα είχαν δικαίωμα να ανοίξουν δικό τους εργαστήριο,
πόσα παιδιά θα ξεκινούσαν τη μαθητεία στο επάγγελμα και θα αποκτούσαν με το τέλος της το δικαίωμα να εργάζονται σ’ αυτό, πόσα
χρήματα θα έπρεπε να καταβάλει κάποιος για να ανοίξει μαγαζί
κ.λπ. Στα φιλελεύθερα καθεστώτα του 19ου αιώνα οι συντεχνίες με
αυτού του είδους τις εξουσίες καταργήθηκαν και καθένας είχε το δικαίωμα να ασκήσει όποια τέχνη ήθελε χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση των παλιότερων μαστόρων.
Στην πορεία, ωστόσο, έγινε δεκτό ότι οι αρχές της ελευθερίας
του εμπορίου και της εργασίας θα έπρεπε να μη νοούνται μ’ έναν
απόλυτο τρόπο και ότι το κράτος (πλέον) θα έπρεπε να αναλάβει σε
διάφορα επαγγέλματα να εγγυάται την επάρκεια εργατών, καταστηματαρχών και ελευθέρων επαγγελματιών. Πρώτα, βεβαίως, έγινε
αυτό δεκτό στα επιστημονικά επαγγέλματα, όπου θεσπίστηκε η
προϋπόθεση του επιστημονικού πτυχίου για να δουλέψει κανείς ως
γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, αρχιτέκτονας κ.λπ. – κάτι που στην
Ελλάδα εφαρμόστηκε αυστηρά μόνο στις αρχές του 20ού αιώνα.

Έπειτα, πλάι στην πορεία αυτή των επιστημονικών επαγγελμάτων
προς την «επαγγελματοποίηση», προστέθηκαν αιτήματα περιορισμού της πρόσβασης και σε άλλα επαγγέλματα – δειλά στην αρχή,
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το δίκαιο του αιτήματος στη
συνέχεια.
Το αίτημα «κατοχύρωσης» του επαγγέλματος, δηλαδή όχι ελεύθερης απασχόλησης σ’ αυτό αλλά πρόσβασης μόνο με άδεια η οποία
θα χορηγούνταν από το κράτος ή από το σωματείο, δικαιολογούνταν με διάφορους τρόπους. Κάποιοι επικαλούνταν την περιφρούρηση των συνθηκών υγιεινής (π.χ. για τον αποκλεισμό των φυματικών από το επάγγελμα του αρτοποιού και του αρτεργάτη), άλλοι την
εγγύηση της ικανότητας αλλά και της τιμιότητας των εργαζομένων
(π.χ. τα γκαρσόνια της Αθήνας το 1908). Τον μεσοπόλεμο, πάντως,
ως βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπιζόταν με τη δημιουργία καθεστώτος αδειοδότησης (με το σταγονόμετρο) από το κράτος ήταν ο
υπερεπαγγελματισμός.
Ως «υπερεπαγγελματισμός» νοείται η ύπαρξη υπερβολικά πολλών
ανθρώπων που ασκούν ένα επάγγελμα ως ανεξάρτητοι επιτηδευματίες, με συνέπεια ο ανταγωνισμός μεταξύ τους να χειροτερεύει
δραστικά τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος. Για πρώτη φορά
απαντάται ως πρόβλημα στον λόγο καταστηματαρχών το 1905 στην
Αθήνα, είναι όμως κυρίως τον μεσοπόλεμο που θα αυξηθούν τα παράπονα για τα προβλήματα που προκαλούσε: η επίταση του ανταγωνισμού ανάγκαζε τις επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρές) να μειώσουν
τα περιθώρια κέρδους τους, ενώ η αγορά εμφανιζόταν να μη φτάνει
για όλους, η ζήτηση να μην είναι αρκετή για να συντηρήσει όλα τα
υπάρχοντα καταστήματα. Το 1931 το σωματείο καταστηματαρχών
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Γιορτή της Πανελληνίου Ενώσεως Καταστηματαρχών Κομμωτών δεκαετία 1930, Αρχείο Σωματείου Κομμωτών
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Καταστηματαρχών

Κομμωτών, 1909

κουρέων της Αθήνας υιοθετούσε δραματικούς τόνους: η «τρομερή»
αύξηση των καταστημάτων τούς είχε οδηγήσει σε «εξοντωτικό ανταγωνισμό» και οικονομική καχεξία.
Φυσικά, το ότι κάποιος επικαλείται την ύπαρξη υπερεπαγγελματισμού δεν σημαίνει ότι υπάρχει κιόλας. Από ποια μεγέθη και πέρα
είναι «υπερβολικός» ο αριθμός των μαγαζιών και των εργαστηρίων;
Πέρα από τον αριθμό των καταστημάτων και των υποψήφιων καταναλωτών παίζουν ρόλο κι άλλοι παράγοντες, που δυσχεραίνουν τον
ποσοτικό προσδιορισμό του «υπερβολικού»: ο βαθμός αυτοκατανάλωσης, το γεωγραφικό εύρος της αγοράς (π.χ. η έκταση της αγροτικής ενδοχώρας και ο βαθμός στον οποίο εξυπηρετείται από μια
πόλη), το μέγεθος και ο τζίρος των μονάδων (και όχι μόνο ο αριθμός
τους), η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών: το ζήτημα δεν είναι
μόνο πόσος είναι ο πληθυσμός αλλά και πόσα μπορεί να ξοδέψει.
Για να μείνουμε στον τελευταίο παράγοντα, οι οικονομικές κρίσεις,
προκαλώντας μείωση του εισοδήματος και άρα της κατανάλωσης,
πλήττουν τις δυνατότητες μιας κοινωνίας να συντηρεί τον ίδιο με
πριν αριθμό καταστημάτων και τα καθιστούν «υπερβολικά πολλά».
Αυτό φαίνεται ότι συνέβη στα 1930 και βρίσκεται στη βάση της έντασης με την οποία διατυπώνεται ο λόγος περί υπερεπαγγελματισμού.
Τη δεκαετία του 1920 όντως ιδρύθηκε ένα πλήθος μικροεπιχειρήσεων, τόσο επειδή οι πρόσφυγες του 1922 αναζητούσαν τρόπο να
ζήσουν όσο και χάρη στο εύφορο έδαφος του πληθωρισμού και της
αύξησης των πιστώσεων· όταν το 1927-1928 ξεκίνησε η προσπάθεια
σταθεροποίησης του νομίσματος (μεταξύ άλλων με την περιστολή
των πιστώσεων), ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος ήταν ο πρώτος
που ένιωσε τις συνέπειες – για να ακολουθήσει αμέσως η κρίση του
1929. Προφανώς τα προβλήματα αναπαραγωγής που αντιμετώπιζαν
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν οφείλονταν απαραίτητα ή κυρίως
στον υπερεπαγγελματισμό: το ότι αυτός θεωρήθηκε από τις οργανώσεις τους η βασική αιτία των προβλημάτων τους έχει να κάνει και
με το ότι θεωρήθηκε ότι ήταν εφικτή η επιτυχία αιτημάτων που απο-

↑

Επιστολόχαρτο από σταθμό αυτοκινήτων «Πήγασος», Αθήνα 20

Ιουνίου 1936, © Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕ

σκοπούσαν στην αντιμετώπισή του. Στο πανεπαγγελματικό συνέδριο
του 1930 «η γάγγραινα της τάξεως», ο υπερεπαγγελματισμός, υποδείχτηκε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και με «φραγμούς [από το
κράτος] κατά της δημιουργίας νέων θνησιγενών επαγγελματιών».
Σταχυολογούμε από συγκεκριμένα αιτήματα που υποβλήθηκαν από
διάφορους κλάδους την περίοδο 1928-1934: στο ιδρυθησόμενο ΤΕΒΕ
να συνεισφέρει υποχρεωτικά ένα εφάπαξ ποσό κάθε νέα επιχείρηση
που ιδρύεται, ώστε να μειωθούν οι ιδρύσεις καταστημάτων με ελάχιστα κεφάλαια· να αποζημιωθούν όσοι είχαν ανοίξει καπνοπωλείο
μετά το 1922 για να κλείσουν το μαγαζί τους· να αναλάβει το σωματείο των ωρολογοποιών να εξετάσει «τους διαφόρους αναμιχθέντας
εις το επάγγελμα», και στους μεν ικανούς να χορηγήσει δίπλωμα,
τους δε υπόλοιπους το κράτος να τους «υποχρεώσει να διδαχθούν»
την τέχνη· να απαγορευτεί να έχουν καταστήματα άνθρωποι άσχετοι
με την τέχνη του κουρέα: για να ανοίξει κανείς κατάστημα, θα έπρεπε να έχει εργαστεί «ευδοκίμως» για έξι χρόνια ως υπάλληλος και
να καταβάλει ένα ποσό στο σωματείο – και επιπλέον να θεσπιστεί
υποχρεωτική απόσταση 300 μέτρων ανάμεσα σε δύο κουρεία.
Στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε εκτενώς στις περιπτώσεις τόσο
των ταξιτζήδων όσο και των αρτοποιών, τα οποία υπήρξαν από τα
πιο ρυθμισμένα επαγγέλματα από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα.
Δεν ήταν όμως τα μόνα. Στον μεσοπόλεμο, η κήρυξη του επαγγέλματος ως «κορεσμένου» υπήρξε ένα από τα πιο συνηθισμένα αιτήματα
εργατών, επαγγελματοβιοτεχνών, καθώς και καλλιτεχνικών και επιστημονικών επαγγελμάτων. Δημοσιογράφοι και ηθοποιοί, ναυτικοί
και λιμενεργάτες, εφημεριδοπώλες και αρτεργάτες, φοροτεχνικοί
και ξενοδοχοϋπάλληλοι, αυτοκινητιστές και καπνεργάτες, βενζινοπώλες και καπνοπώλες, καταστηματάρχες τυπογράφοι και άλλοι
εξασφάλισαν τη θέσπιση σοβαρών φραγμών στην είσοδο νέων στο
επάγγελμά τους. Η «κατοχύρωσις του επαγγέλματος» εμφανιζόταν
ως βασική θεματική στα πανεπαγγελματικά συνέδρια της περιόδου 1928-1936, στις θέσεις της ΓΣΕΒΕ αλλά και στο αντιπολιτευτικό
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Για τους
επαγγελματοβιοτέχνες
η καταπολέμηση του
υπερεπαγγελματισμού
εξασφαλιζόταν κυρίως
με την απαγόρευση,
για ένα χρονικό
διάστημα, της έναρξης
λειτουργίας νέων
επιχειρήσεων στον
κλάδο τους.

→

Μπροστά από το φούρνο των Βασίλη και

Λάμπρου Λαμπρίδη, ο Βασίλης Λαμπρίδης και δύο
αρτεργάτες. Καλαμαριά, αρχές δεκαετίας 1960,
στην οδό Κομνηνών © Ι.Α.Π.Ε. – Ιδιωτική Συλλογή
Βασίλη Λαμπρίδη

συνέδριο που οργάνωσε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αθήνας για
τη δημιουργία μιας νέας ΓΣΕΒΕ το 1936. Ως αίτημα βρισκόταν στο
πνεύμα της εποχής: ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης επισήμαινε ότι στη Βουλγαρία
είχε επιτευχθεί από χρόνια η κατοχύρωση όλων των βιοτεχνικών και
εμπορικών επαγγελμάτων, οπότε για να ανοίξει κανείς κατάστημα
απαιτούνταν άδεια από το οικείο επιμελητήριο, που χορηγούνταν
αφού ο υποψήφιος είχε επιτύχει σε εξετάσεις και είχε καταβάλει ένα
χρηματικό ποσό.
Συχνά ζητούνταν ο έλεγχος της πρόσβασης στο επάγγελμα να
ασκείται από το σωματείο που πρόβαλλε τα αιτήματα. Για παράδειγμα, το 1925 το σωματείο καταστηματαρχών και πλανοδίων οπωροπωλών Πειραιά ζητούσε να «αναγνωρισθή το σωματείον υπό της
αστυνομίας και μη χορηγούνται άδειαι παρ’ αυτής άνευ της εγκρίσεως του σωματείου». Πάντως ήταν κυρίως οι εργάτες που ζητούσαν
τον έλεγχο των προσλήψεων μέσω του σωματείου (τόσο επειδή
είχαν αναπτύξει πιο ζωντανή συνδικαλιστική κουλτούρα όσο και
επειδή έτσι το σωματείο τους αναλάμβανε κατά κάποιον τρόπο τον
ρόλο του «εργολάβου» που ούτως ή άλλως αναλάμβανε τις προσλήψεις σε πολλούς μαζικούς χώρους δουλειάς, όπως τα λιμάνια, τα μεταλλεία κ.λπ.). Αντίθετα, για τους επαγγελματοβιοτέχνες η αιχμή του
αιτήματος βρισκόταν στην απαγόρευση για ένα χρονικό διάστημα
της έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρήσεων στον κλάδο τους, και γι’
αυτό στρέφονταν κυρίως προς το κράτος. Σε όλες τις περιπτώσεις,
πάντως, η αναζήτηση τρόπων περιορισμού του ανταγωνισμού με τη
θέσπιση εμποδίων στην είσοδο στο επάγγελμα συνήθως στρεφόταν
ρητά ενάντια σε κατηγορίες που θεωρούνταν ότι δεν θα έπρεπε να
έχουν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, από τα κουρεία-τρύπες που άνοιγαν άνθρωποι χωρίς μαθητεία στο επάγγελμα κατά
το σωματείο των κουρέων μέχρι τους εμπειροτέχνες μηχανικούς ή
εργολάβους ενάντια στους οποίους (και στην έκδοση των σχετικών
αδειών «αφειδώς») στρεφόταν, για παράδειγμα, ο σύνδεσμος των
καταστηματαρχών ηλεκτρικών ειδών Αθήνας το 1936. Το κριτήριο
του πτυχίου ή της μαθητείας δεν ήταν αναγκαίο: στο συνέδριο της
ΓΣΕΒΕ του 1928 ο εκπρόσωπος των περιπτεράδων διαμαρτυρόταν
για την «αθρόα εισαγωγή εις τας επαγγελματικάς τάξεις ανθρώπων
ουδεμίαν σχέσιν εχόντων με την τάξιν μας».
Το 1937 η δυνατότητα κήρυξης ενός (βιοτεχνικού ή εμπορικού)
επαγγέλματος ως «κεκορεσμένου» θεσμοθετήθηκε και επίσημα με
νόμο: με ένα απλό διάταγμα θα μπορούσε να απαγορευτεί η ίδρυση νέων καταστημάτων για ορισμένο διάστημα σε όλη τη χώρα ή
σε κάποιες περιφέρειες. Το Υφυπουργείο Εργασίας βομβαρδίστηκε αμέσως με αιτήσεις για να εξεταστούν «οι συνθήκες» (βασικά,
αν ο αριθμός των καταστημάτων ήταν υπερβολικός) σε διάφορα
επαγγέλματα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά και αλλού: σε κάθε
νομό συστάθηκε επιτροπή που θα εξέταζε αν θα έπρεπε να κηρυχτεί κορεσμένο το επάγγελμα του καφεπώλη – κάτι που δεν πέτυχαν
οι κουρείς, παρά τις επανειλημμένες και απεγνωσμένες εκκλήσεις
τους. Για να πάρουμε μόνο το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, ως το
1940 είχαν ζητήσει να κηρυχθεί κορεσμένο το επάγγελμά τους περίπου οι πάντες: καφεπώλες και ζυθοπώλες, εστιάτορες και μάγειροι,
ζυθεστιάτορες, υδραυλικοί, ράπτες, ράπτες και ράπτριες γυναικείων
ενδυμάτων, κατασκευαστές πουκαμίσων, πιλοποιοί, υποδηματοποιοί
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Από τη δεκαετία του 1960,
πάντως, η εποχή της
επιβολής κυριολεκτικά
«κλειστών» επαγγελμάτων
είχε περάσει και τα σχετικά
αιτήματα δεν έβρισκαν
πια ευνοϊκή αντιμετώπιση
από το κράτος.
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Πρατήριο βενζίνης 1950 © Μουσείο

Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία
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και εργολάβοι υποδηματοποιίας, σανδαλοποιοί, ξυλουργοί και
επιπλοποιοί, εργοστασιάρχες κοπής ξυλείας, καροποιοί, ορειχαλκουργοί, ελαιοχρωματιστές, κασσιτερωτές, αλατοτρίβες, βιοτέχνες
αεριούχων ποτών, εμπειροτέχναι λίπους, υπαίθριοι φωτογράφοι,
κουρείς και κομμωτές, μυροποιοί και αρωματοποιοί, ζαχαροπλάστες, μανάβηδες, παντοπώλες και εδωδιμοπώλες, χρωματοπώλες,
παραγγελιοδόχοι. Η δικτατορία του Μεταξά γενικά ικανοποίησε
λίγα μόνο από αυτά τα αιτήματα· ωστόσο, επέδειξε προθυμία να
ρυθμίσει την πρόσβαση στα μικροαστικά επαγγέλματα, δημιούργησε κλίμακα προσδοκιών και πάντως θεώρησε απόλυτα νόμιμη την
επιδίωξη των καταστηματαρχών να αποφύγουν έναν ανταγωνισμό
που θεωρούσαν υπερβολικό.
Το ρυθμισμένο σύστημα που επιχείρησαν να στήσουν δημοκρατικά και δικτατορικά καθεστώτα στον μεσοπόλεμο ξεχαρβαλώθηκε,
φυσικά, κατά τη διάρκεια του χάους της Κατοχής – κατά την οποία
άνοιξαν και πολλά μικρά καταστήματα. Το 1946 στο πανεπαγγελματικό συνέδριο θεωρήθηκε ομόφωνα ότι έπρεπε να κηρυχθούν
κορεσμένα όλα ή τα περισσότερα επαγγέλματα για δέκα χρόνια
και άδειες για νέο κατάστημα να δίνονται μόνο σε όσους διέθεταν
τόσο γνώση όσο και ένα ποσό ως πρώτο κεφάλαιο. Το αίτημα δεν
ικανοποιήθηκε και σιγά σιγά άρχισε να ξεκαθαρίζεται ότι η φορά
του εκκρεμούς είχε αλλάξει και οι κυβερνήσεις πλέον δεν θα απαγόρευαν την πρόσβαση στα επαγγέλματα – τουλάχιστον όχι με τον ίδιο
τρόπο. Οι βενζινοπώλες, βέβαια, πέτυχαν και πάλι για λίγο το 1953
τον «αποκορεσμό του επαγγέλματός των», το καθεστώς των αδειών
των ταξί γενικά διατηρήθηκε, ενώ η κουλτούρα της περίφραξης ενός
επαγγέλματος που αποτελούσε ιδιοκτησία όσων το ασκούσαν δεν
εξαλείφθηκε: τη βλέπουμε να επιβιώνει, για παράδειγμα, σε κείμενο
του προέδρου της ΓΣΕΒΕ Νίκου Αναστασάκη το 1979, όπου τίθεται
ως αίτημα η «κατοχύρωση της επαγγελματικής ιδιότητας και πάταξη
του επαγγελματικού παρασιτισμού».
Η εποχή της επιβολής κυριολεκτικά «κλειστών» επαγγελμάτων,
πάντως, είχε περάσει και τα σχετικά αιτήματα δεν έβρισκαν πια ευνοϊκή αντιμετώπιση από το κράτος. Χαρακτηριστικά, ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το 1960 και εκπρόσωπός της στο 11ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ, ξεκαθάριζε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος του υπερεπαγγελματισμού δεν θα μπορούσε να
γίνει άμεσα θεσπίζοντας «την αρχήν του κλειστού επαγγέλματος»,
αλλά μόνο «πλαγίως», «χωρίς μέτρα ανελεύθερα, κλονίζοντα τας
βάσεις της φιλελευθέρας οικονομίας μας».
Από την άλλη, ρυθμίσεις διάφορων ειδών δεν έπαψαν να επιβάλλονται σε μια μεγάλη γκάμα κλάδων, και αυτό πρόσφερε αρκετό
έδαφος για τη διατύπωση αιτημάτων με στόχο τον περιορισμό των
ανταγωνιστών. Τα σωματεία των παντοπωλών προέβησαν επανειλημμένα σε παραστάσεις από το 1956 και μετά, ζητώντας να περιοριστεί «η αχαλίνωτος ελευθερία η οποία υφίσταται διά την ίδρυσιν
καταστημάτων», αν μη τι άλλο με την αυστηρή τήρηση των όρων
υγιεινής. Το πρώτο παμβιοτεχνικό συνέδριο το 1957 συμπεριέλαβε
στα ψηφισμένα αιτήματά του και την καθιέρωση προϋποθέσεων για
την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων. Ακόμη και οι επιχειρηματίες
σουπερμάρκετ το 1978, δηλαδή του πιο δυναμικά αναπτυσσόμενου
κλάδου της εποχής, έθεταν μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου το ζήτημα του προσδιορισμού προϋποθέσεων για την άσκηση
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ριλάμβανε την άρση κάθε φραγμού στην ελεύθερη άσκηση των
επαγγελμάτων. Χαρακτηριστικά, ο Φρίντμαν υποστήριξε μαχητικά
ότι και για το επάγγελμα του γιατρού δεν υπήρχε κανένας λόγος να
παρεμβαίνει ρυθμιστικά το κράτος, δίνοντας άδειες άσκησης του
επαγγέλματος μόνο σε πτυχιούχους: ο μηχανισμός της αγοράς αρκεί για να ξεχωρίσουν οι «αληθινοί» γιατροί από τους απατεώνες
(ή τους κακούς). Η επικράτηση του νεοφιλελεύθερου ρεύματος τη
δεκαετία του 1980 και η παγκόσμια κυριαρχία του από τη δεκαετία
του 1990 και μετά καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση
της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ, η οποία προωθεί το σχέδιο απελευθέρωσης των αγορών με το σκεπτικό ότι έτσι θα μειωθούν οι
τιμές και θα ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο έναντι συγκεκριμένων
προνομιούχων ομάδων.
Στην Ελλάδα ένα πρώτο κύμα μέτρων απορρύθμισης υπήρξε κατά
τη διάρκεια της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν, για παράδειγμα, καταργήθηκε ο όρος της ύπαρξης ελάχιστης απόστασης
μεταξύ δύο αρτοπωλείων. Ένα δεύτερο κύμα προσπάθειας επιβολής μέτρων από την κυβέρνηση Κώστα Σημίτη τελικά δεν απέληξε
σε αλλαγές σε κομβικούς κλάδους, όπως τα ταξί και τα υπεραστικά
λεωφορεία. Είναι στα χρόνια των μνημονίων που καταργήθηκαν
πολλές προϋποθέσεις για την έναρξη και λειτουργία επιχειρήσεων
σε διάφορα επαγγέλματα. Ζητήματα όπως το αν θα μπορούν να
πουλάνε ή και να ψήνουν ζεστό ψωμί τα σουπερμάρκετ ή το αν θα
μπορούν να εκτελούν προγραμματισμένα υπεραστικά δρομολόγια
και τα τουριστικά λεωφορεία βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης των τελευταίων χρόνων. Τα επαγγελματοβιοτεχνικά
επαγγέλματα δεν έχουν βγει αλώβητα από την απορρύθμιση: από
τη δεκαετία του 1990, για παράδειγμα, που επιτράπηκε η πώληση
νωπού κρέατος από τα σουπερμάρκετ, ο αριθμός των κρεοπωλείων έχει μειωθεί. Πάντως η αιχμή του ζητήματος εντοπίζεται πλέον
περισσότερο στα επιστημονικά επαγγέλματα, όπως οι φαρμακοποιοί
ή οι συμβολαιογράφοι (καθώς, βέβαια, και στα αυτοκινητιστικά).
Η στάση της ΓΣΕΒΕΕ απέναντι στην προώθηση της ατζέντας του
«ανοίγματος» των επαγγελμάτων συνίσταται όχι τόσο στην υπεράσπιση συγκεκριμένων ρυθμίσεων και φραγμών, όσο στην ανάδειξη
των ολιγοπωλίων ως της κυριότερης μορφής περιορισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαρθρωτικού προβλήματος της ελληνικής
οικονομίας. Το βασικό επιχείρημα του κατεξοχήν εκπροσώπου των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ότι η καταπολέμηση της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς είναι αυτή που θα φέρει τη μείωση
των τιμών και την ορθή λειτουργία της αγοράς.
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του επαγγέλματος. Οι κουρείς, συνεχίζοντας μια παράδοση αποτυχημένων προσπαθειών από τις αρχές του 20ού αιώνα, τη δεκαετία
του 1980 επιδίωκαν την καθιέρωση ορισμένων προσόντων για την
άσκηση του επαγγέλματος, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρησή
του. Στη Ρόδο του 1981, πάλι, στους τρόπους αντιμετώπισης του
υπερεπαγγελματισμού που πρότεινε ο εμπορικός σύλλογος συμπεριλαμβανόταν η νομοθέτηση προσόντων όποιου ήθελε να ασκήσει
κάποιο εμπορικό επάγγελμα (πτυχίο ειδικής σχολής, προϋπηρεσία,
γλωσσομάθεια, συστάσεις).
Ήταν, λοιπόν, κι εδώ ο στόχος περιορισμού του ανταγωνισμού
και μείωσης του υπερβολικού αριθμού των ανταγωνιστών που
βρισκόταν πίσω από την επιδίωξη μιας ποικιλίας ρυθμίσεων. Χαρακτηριστικός ο λόγος διάφορων εκπροσώπων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια μιας μικρής ύφεσης που σημειώθηκε
το 1958-1960. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας το 1959,
με πρόεδρο τον ανδρωμένο στον μεσοπόλεμο Γεώργιο Λαμπρινάκο,
έκανε λόγο για τη «μάστιγα που κατατρώει τας σάρκας των επαγγελμάτων μας» και υπενθύμιζε στην κυβέρνηση την υπόσχεσή της ότι
θα «εύρη τρόπον να πατάξει τον υπερεπαγγελματισμό» και να λάβει
μέτρα για την εξυγίανση και σταθεροποίηση των νομίμως λειτουργούντων επαγγελμάτων. Σε σύσκεψη των επαγγελματοβιοτεχνικών
οργανώσεων το 1959 για το ενοικιοστάσιο διαπιστωνόταν και ότι
«συνεχίζεται επικινδύνως η μείωσις του εισοδήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οφειλομένη κατά βάσιν εις τον επιτεινόμενον
υπερεπαγγελματισμόν». Το 11ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ, επίσης, το 1960
συζήτησε το πρόβλημα του υπερεπαγγελματισμού: σύμφωνα με τον
πρόεδρο Μπερνίτσα, αυτός αποτελούσε το σημαντικότερο πρόβλημα της τάξης και «κονιορτοποιεί το εισόδημά μας».
Τομή για την κατάργηση πολλών ρυθμίσεων που «προστάτευαν»
τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την αθρόα είσοδο
στον κλάδο τους νέων ανταγωνιστών (και ενδεχομένως μεγαλύτερων) υπήρξε το γενικότερο οικονομικό, ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα που επικράτησε διεθνώς μετά το 1989. Η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης έγινε στη βάση της περιστολής των ρυθμίσεων των
αγορών και αυτή η τάση επικράτησε παγκοσμίως μετά την κατάρρευση των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και με τη λεγόμενη
«παγκοσμιοποίηση».
Αρκετά χρόνια πριν, οι μεταπολεμικοί ιδρυτές της νεοφιλελεύθερης σχολής σκέψης, με πιο διάσημο εκπρόσωπο τον Φρίντμαν,
είχαν διακηρύξει την ανάγκη επιστροφής και ολοκληρωμένης
επιβολής ενός laissez-faire καπιταλισμού. Το σχέδιό τους συμπε-
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Προστασία από την τεχνολογική εξέλιξη

Μια ιδιαίτερη περίπτωση παρέμβασης του κράτους υπέρ ορισμένων
κατηγοριών επαγγελματοβιοτεχνών κατά τον 20ό αιώνα υπήρξε
η «προστασία» επαγγελμάτων που είχαν ξεκάθαρα μπει
σε διαδικασία κατάργησης λόγω της τεχνολογικής προόδου.

Η εμβάθυνση των λιμανιών και τα νέα πλοία οδήγησαν στην κατάργηση των λεμβούχων που ξεφόρτωναν εμπορεύματα και επιβάτες
από τα πλοία που δεν προσέγγιζαν την προκυμαία. Τα αυτοκίνητα
γρήγορα εκτόπισαν τις άμαξες και τα κάρα. Η εισαγωγή σιγαροποιητικών μηχανών κατάργησε τα χειροποίητα τσιγάρα. Ήταν στην
τελευταία περίπτωση, των τσιγαράδων, που για πρώτη φορά το
ελληνικό κράτος αποφάσισε το 1919 να χορηγήσει αποζημιώσεις
στους εργάτες που έχαναν το επάγγελμά τους. Κατά κάποιον τρόπο
το κράτος λειτουργούσε, μ’ αυτό τον τρόπο, ως ασφαλιστική εταιρεία που έδινε αποζημίωση για την απώλεια μιας ιδιοκτησίας (της
ειδικότητας). Ακολούθησαν οι λεμβούχοι, καθώς και οι αμαξάδες και
καραγωγείς: στην περίπτωση των τελευταίων το κράτος αγόραζε το
άλογο και την άμαξα ή το κάρο τους, τους έδινε ένα εφάπαξ ποσό
αποζημίωσης και φρόντιζε να μάθουν, αν ήθελαν, τη νέα τεχνολογία· όντως, κάποιοι αμαξάδες έγιναν οδηγοί λεωφορείων, ταξί και
φορτηγών, ενώ άλλοι τράπηκαν σε άλλα επαγγέλματα. Στη συνέχεια
διατυπώθηκαν αιτήματα κι από άλλους εργάτες και επαγγελματίες
για αποζημίωσή τους, ενώ επί Μεταξά ιδρύθηκε και μια βραχύβια
ειδική Υπηρεσία Πληττομένων εξ Ανεργίας Επαγγελμάτων, η οποία
κλήθηκε να διαχειριστεί κατ’ αρχάς εκκρεμούσες αιτήσεις αποζημίωσης ηνιόχων και σαγματοποιών (σαμαράδων).
Μεταπολεμικά έγινε σαφές ότι τέτοιου είδους αποζημιώσεις πολύ
δύσκολα θα επαναλαμβάνονταν, παρ’ όλα αυτά και τότε διατυπώθηκαν σχετικά αιτήματα από κλάδους που βίωναν το φάσμα της
εξαφάνισης – ή στους οποίους γινόταν φανερό ότι δεν μπορούσαν
να ακολουθήσουν όλοι το τρένο της νέας τεχνολογίας. Στο συνέδριο

της ΓΣΕΒΕ το 1956 ο Μπερνίτσας έθεσε το ζήτημα της παροχής της
δυνατότητας επαγγελματικής αναπροσαρμογής στον μικρομεσαίο
επιχειρηματία, «εν περιπτώσει καταρρεύσεως κλάδων τινων ένεκα
των αλλαγών της κοινωνικής οικονομίας, είτε με αποζημίωση είτε με
επιχορήγηση των πληττομένων επιχειρηματιών». Στο συνέδριο του
1960 συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των «πληγέντων εκ της τεχνικής προόδου επαγγελμάτων», πιθανότατα με κινητήρια δύναμη τις
σκέψεις των πεταλωτών, σαγματοποιών και καροποιών να κάνουν
απεργία πείνας στο πεζοδρόμιο έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Κοντά σ’ αυτούς, ένα πλήθος επαγγελμάτων αναφέρθηκε: οι γαλακτοπώλες θα όφειλαν στο μέλλον να κάνουν υποχρεωτικά παστερίωση του γάλακτος, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν όλοι
παστερίωση (οπότε, όπως το έθετε το Μέλλον, «σκοτειναί δυνάμεις
κινούνται προς παστερίωσιν του γάλακτος»)· οι υποδηματοποιοί,
για να ανταποκριθούν στις «επαναστατικές εξελίξεις» στα τεχνικά
δεδομένα του κλάδου, έπρεπε να προβούν σε αξιόλογες επενδύσεις·
οι κουρείς έβλεπαν τη διάδοση των «ξυραφιστικών λεπίδων» και
των ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών να μειώνει τον τζίρο τους στο
μισό· οι πωλητές στερεών καυσίμων (κάρβουνα κ.λπ.) τα έβλεπαν να
αντικαθίστανται από το πετρέλαιο· ακολουθούσαν οι παγοπώλες, οι
μικρο-καφεκόπτες κ.λπ.
Οι εισηγητές του συνεδρίου και οι εκπρόσωποι κάθε επαγγέλματος ανέπτυξαν με επάρκεια τα επιχειρήματά τους: ήταν θέμα
δημοσίου συμφέροντος να βοηθηθούν οι «πληγέντες» να τραπούν
σε άλλα επαγγέλματα, ώστε να μην αφαιρείται εργασία και καταναλωτική δύναμη από την οικονομία· αφού όλοι κέρδιζαν από την
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Κατά τα πρώτα
χρόνια κατάργησης
επαγγελμάτων
λόγω τεχνολογικής
προόδου το κράτος
λειτουργούσε
ως ασφαλιστική
εταιρεία που έδινε
αποζημίωση για
την απώλεια της
ειδικότητας.
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Κατά τον μεσοπόλεμο υπήρχε
η αίσθηση ότι η επιβολή
προσκομμάτων στην εισαγωγή
τεχνολογικών ή πολιτισμικών
καινοτομιών ήταν εφικτή,
έτσι τα σχετικά αιτήματα
διατυπώνονταν αθρόα.

τεχνολογική πρόοδο, όλοι θα έπρεπε να συνδράμουν τα θύματά της,
τα οποία άλλωστε δεν έπρεπε να αφεθούν έρμαια «εις τας διαφόρους αντεθνικάς προπαγάνδας» (ιδίως στην αριστερή)· τη βοήθεια
στον πλησίον την επέβαλλε η χριστιανική πίστη όλων, πόσο μάλλον
που οι «δυστυχείς συνάνθρωποι» δεν είχαν φταίξει για τη δύσκολη
θέση στην οποία είχαν περιπέσει· και όσον αφορά τον ρόλο του κράτους, αυτό είχε «υποχρέωσιν να προστατέψη τους πληττομένους εκ
της τεχνολογικής εξελίξεως εις βάρος των ωφελουμένων εκ ταύτης»
– ή, όπως το έθετε το παλιό στέλεχος της δικτατορίας του Μεταξά
Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, «όπως το Κράτος έρχεται αρωγός εις
τους πληγέντας από θεομηνίας, όπως οι σεισμοί».
Το αίτημα της ΓΣΕΒΕ ήταν να ιδρυθεί ένα ειδικό «Ταμείο Πληττομένων Επαγγελμάτων» που θα κήρυσσε διάφορους κλάδους ως
πληττόμενους και θα προγραμμάτιζε όλα τα αναγκαία μέτρα για την
προσαρμογή των μη δυναμένων να συνεχίσουν την οικονομική τους
δραστηριότητα. Οι πόροι για τις αποζημιώσεις των «πληγέντων» θα
προέρχονταν από ένα παράβολο στα νεοϊδρυόμενα καταστήματα
(οπότε θα δημιουργούνταν και ένα νέο εμπόδιο στην είσοδο νέων
ανταγωνιστών) και από διάφορα τέλη (στα «τεράστια κέρδη των
εταιρειών πετρελαιοειδών», στις ξυριστικές μηχανές κ.λπ.). Οι αρκετά επεξεργασμένες προτάσεις τέθηκαν υπόψη του υπουργού Εργασίας, το αποτέλεσμα όμως δεν μπορούσε να είναι θετικό, μ’ όλα τα
λόγια συμπάθειας που απέσπασαν.

Πιο συνηθισμένο, πάντως, ήταν να διατυπώνονται αιτήματα όχι
αποζημίωσης αλλά «προστασίας» του επαγγέλματος με στόχο τη
συνέχιση της ύπαρξής του. Αύξηση των δασμών (π.χ. στις ξυριστικές
μηχανές), επιβολή ειδικών φόρων κ.λπ. ήταν τα πιο συνηθισμένα
εργαλεία κρατικής παρέμβασης που επικαλούνταν οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με μεθόδους παρόμοιες με αυτές που είδαμε στο κεφάλαιο
για τα «κλειστά επαγγέλματα». Εδώ οι δυνατότητες επιτυχίας ήταν
περισσότερες, αλλά επίσης περιορισμένες μετά τον B΄ Παγκόσμιο
πόλεμο. Κατά τον μεσοπόλεμο, ωστόσο, υπήρχε η αίσθηση ότι η
επιβολή προσκομμάτων στην εισαγωγή τεχνολογικών ή πολιτισμικών
καινοτομιών ήταν εφικτή και τα σχετικά αιτήματα διατυπώνονταν
αθρόα, κάποτε μάλιστα με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο και με επιχειρηματολογία από εμπνευσμένη έως σπαρταριστή. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το υπόμνημα της ένωσης βιομηχάνων πιλοποιών που
ζητούσε το 1937 να θεσπιστεί η υποχρέωση των μαθητών και των
δημοσίων υπαλλήλων να φοράνε καπέλα.
Ξεκινούσε με τη διαπίστωση ότι από το 1930 και εξής είχε παρουσιαστεί η «δυσάρεστος τάσις προς το ασκεπές», ιδίως στους
νέους. «Βλέπομεν ούτω σύμπαντα τον σπουδάζοντα και μαθητικόν
κόσμον αμφοτέρων των φύλων, κατ’ αρχάς της Πρωτευούσης και
ολίγον βραδύτερον των επαρχιών, να εγκαταλείπει την χρήσιν του
πίλου, όστις και την υγείαν της κεφαλής και κατ' ακολουθίαν του
οργανισμού επιβοηθεί και προφυλάσσει, και την κοσμίαν εμφάνισιν
εξασφαλίζει, να εκτίθεται δε μη φέρων πίλον εις τους μυρίους κινδύνους, ους προκαλούν ο καύσων, το ψύχος, η βροχή, ο κονιορτός,
αι καλλυντικαί ουσίαι, καθώς και να μειώνει την κοσμίαν εμφάνισίν
του». Καταγγελλόταν, επιπλέον, «η σημειωθείσα ιδίως τελευταίως
ασχολία τμήματος του άρρενος φύλου εις τον καλλωπισμόν, διά
τεχνητών κτενισμάτων και αφθόνων καλλυντικών ουσιών», καθώς
«αφαιρεί την ανδροπρεπή παράστασιν ήτις επιβάλλεται εις απογόνους της κυριωτέρας φυλής του κόσμου».
Πέρα από την υγεία και την ανδροπρέπεια, βεβαίως, υπήρχαν και
λόγοι ευπρέπειας για την πιλοφορία: «δεν προσδίδει καλήν εμφάνισιν η εκ μέρους μεγάλου μέρους των δημοσίων, δημοτικών κ.λπ.
κρατικών υπαλλήλων μη χρήσις πίλου, διότι η μερίς αύτη η εκλεκτή
του έθνους έχει καθήκον να εμφανίζεται δημοσία, εν πλήρει ευπρεπία και κοσμιότητι, και ουχί με ελλείψεις του συνόλου της ανθρωπίνης περιβολής».
Το υπόμνημα συνέχιζε με τον απαραίτητο ύμνο στη δικτατορία
του Μεταξά, ο οποίος καλούνταν να δώσει λύση. «Τώρα, Εξοχώτατε,
που η Ελλάς εξύπνησεν εκ του βαθέος ληθάργου και της αδρανείας,
εις την οποίαν την είχον ρίψει τα ανήκοντα εις το παρελθόν πλέον
φθοροποιά κόμματα και ευρίσκεται πλέον διά της μεταβολής της
4ης Αυγούστου εις την απαρχήν μίας αληθούς κοσμογονίας, τώρα
που βλέπομεν τα εθνικά μας ιδεώδη αναπτερούμενα, τα ιδεώδη
εκείνα τα οποία το πεπρωμένον της φυλής μας, της πρώτης φυλής
του κόσμου, επέβαλε, ερχόμεθα ευσεβάστως να σας παρακαλέσωμεν: Να επιβάλετε εις σύμπασαν την μαθητιώσαν και σπουδάσουζαν
νεολαίαν, αμφοτέρων των φύλων, την χρήσιν του πίλου, διά την
εξασφάλισιν και της τόσον πολυτίμου διά το Έθνος μας υγείας των
μελλόντων πολιτών και μητέρων». Και φυσικά «να διατάξετε να φέρουν πίλον άπαντες οι δημόσιοι υπάλληλοι».
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Πλανόδιοι έμποροι και παρεμπόριο
Οι πλανόδιοι έμποροι συγκεντρώνουν διαχρονικά τα πυρά
των οργανώσεων των καταστηματαρχών. Κατηγορούνται
ότι τους ανταγωνίζονται, κάποτε πουλώντας ακριβώς
τα ίδια είδη, και ότι μπορούν να πουλάνε πιο φτηνά
επειδή δεν έχουν τα πάγια έξοδα του καταστήματος και
πληρώνουν λιγότερους ή καθόλου φόρους. Επιπλέον, μέχρι
ενός σημείου μπορούν να αποφεύγουν την εφαρμογή
ρυθμίσεων της αγοράς, όπως η υποχρεωτική ώρα
κλεισίματος των καταστημάτων.
Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα καταγράφονται διάφορες διαμαρτυρίες ενάντια στους πλανόδιους. Κατά τον μεσοπόλεμο, μάλιστα,
οι επιθέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στην Αθήνα, όπως θα δούμε
παρακάτω, ενώ και στη Θεσσαλονίκη το 1931 ξέσπασαν διαμαρτυρίες κατά της αθρόας έκδοσης αδειών σε πλανόδιους πωλητές. Η
αποδιάρθρωση του εμπορίου στα χρόνια της Κατοχής τροφοδότησε το εμπόριο σε πάγκους στον δρόμο, ενώ στα πρώτα χρόνια της
Απελευθέρωσης οι διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών τροφίμων
ήταν πολύ έντονες. Το 1950 στο Δελτίο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας διεκτραγωδούνταν «η μάστιγα των γυρολόγων, των στασίμων του ποδαριού, των ανθρώπων παρασίτων» που
στέκονταν μπροστά στα μαγαζιά των μικρομεσαίων εμπόρων και
τους ανταγωνίζονταν. Προβαλλόταν το αίτημα όχι μόνο να επανεξεταστούν οι άδειες που είχαν χορηγηθεί στους μικροπωλητές, αλλά
και να επιστρέψουν στα χωριά τους όσοι τα είχαν εγκαταλείψει κατά
τη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου και αναζήτησαν την τύχη
τους στην πρωτεύουσα. Δύσκολα θα μπορούσε να νομοθετηθεί κάτι
τέτοιο, φυσικά· υπήρχε, πάντως, το προηγούμενο διάταξης του 1943
που απαγόρευε την άσκηση του επαγγέλματος του πλανόδιου μικροπωλητή στην Αθήνα από άτομο που εγκαταστάθηκε στην πόλη μετά
την 1/1/1940.
Η ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους ασκήθηκε πιο αποτελεσματικά στη μεταπολεμική περίοδο – αλλά βέβαια από τη φύση
του το πλανόδιο εμπόριο κατάφερνε να διαφεύγει συχνά. Το 1959
ο σύλλογος των επαγγελματιών της Ελευσίνας διαμαρτυρόταν για
τους γυρολόγους χωρίς άδεια ή που είχαν άδεια για εμπόριο σε

→ 
Πλανοδιος μαναβης 1930
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άλλη περιοχή και που πουλούσαν σε ώρες και μέρες που τα καταστήματα ήταν κλειστά. Παρομοίως, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος
Ιθάκης ζήτησε το 1961 την «προστασίαν των νομιμοφρόνων μονίμων
καταστηματαρχών της νήσου από τας επιδρομάς των δι’ αυτοκινήτου κινουμένων πλανοδίων μεταπρατών». Στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ
το 1960 το «παρασιτικόν εμπόριον των γυρολόγων των αφορολόγητων» συγκέντρωσε την μήνιν ομιλητών στη συζήτηση περί φόρων,
καθώς ασκούσε αθέμιτο ανταγωνισμό στους φορολογούμενους
καταστηματάρχες. Επιπλέον, κι εδώ οι ομιλητές προσέθεταν τους
νεοεμφανισθέντες πλασιέ στην εξίσωση, οι πλανόδιοι «εγκλωβίζουν
τον κόσμο μέσα στα σπίτια τους» και δεν πάνε στα μαγαζιά για να
ψωνίσουν.
Το «οργανωμένο εμπόριο» απέναντι στο παρεμπόριο, το «υγιές εμπόριο» απέναντι στον «παρασιτισμό» αποτελούν δίπολα που
απαντώνται συχνά στον σύγχρονο λόγο των επαγγελματιών κατά
των πλανόδιων. Ακόμα περισσότερο, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ το 1978
συμπεριέλαβε τους μικροπωλητές, μαζί με τα μονοπώλια, στους
«εχθρούς της οικονομίας της χώρας». Για άλλους προείχε η «τριτοκοσμική» εικόνα καθυστέρησης που θεωρούσαν ότι έδινε στην πόλη
τους η παρουσία των εμπόρων του δρόμου. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Πειραιά διαμαρτυρόταν το 1984 για τη
μεγάλη αύξηση των μικροπωλητών που έδιναν στην πόλη μια εικόνα
«χειρότερη από προπολεμικό ανατολίτικο παζάρι»· καθώς πολλοί
δεν είχαν άδεια, το αίτημα ήταν οι αστυνομικές αρχές να διώκουν
τους μη αδειοδοτημένους, καθώς και να μην επιτρέπουν την πώληση
προϊόντων τις Κυριακές από μικροπωλητές και να φροντίζουν να
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μην καταλαμβάνονται τα πεζοδρόμια από πάγκους και οι οδοί από
καροτσάκια και αυτοκίνητα.
Κάποτε αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι επιθέσεις στους μικροπωλητές γίνονται πιο έντονες επειδή το φαινόμενο της πώλησης στον
δρόμο εμφανίζει μια όξυνση: φαίνεται ότι αυτή είναι η περίπτωση
της μεσοπολεμικής Αθήνας, όταν η αδυναμία απορρόφησης των
προσφύγων οδήγησε στη διόγκωση του αριθμού όσων αναγκάζονταν να προσφύγουν στις δουλειές του ποδαριού. Δεν είναι όμως
απαραίτητο να υπάρχει όντως αύξηση του πλανόδιου εμπόριου: σε
περιόδους κρίσης και μείωσης της κατανάλωσης οι μαγαζάτορες
αναζητούν τρόπους να περιοριστεί ο ανταγωνισμός· τρόπους νομιμοποιημένους, που δεν θίγουν την αρχή ότι ο ανταγωνισμός είναι
συμφυής με το εμπόριο, αλλά εστιάζουν σε μορφές παράτυπου/
αθέμιτου/παράνομου ανταγωνισμού. Οι πλανόδιοι σε γενικές γραμμές δεν θεωρείται ότι ανήκουν στην «εμπορική οικογένεια»: είναι
το είδος των ανταγωνιστών ενάντια στους οποίους μπορεί εύκολα
να στραφεί ένα σωματείο καταστηματαρχών χωρίς να θίγει κάποιο
μέλος του.
Από την άλλη, δεν είχαν όλοι οι μαγαζάτορες εχθρικά αισθήματα
προς τους πλανόδιους. Κάποιοι, μάλιστα, συνεργάζονταν μαζί τους:
ζαχαροπλάστες και αρτοποιοί έδιναν σε πλανόδιους να πουλήσουν
φτηνά ό,τι μπαγιάτευε· μανάβηδες ξεφορτώνονταν με τον ίδιο
τρόπο το πιο ταλαιπωρημένο εμπόρευμα· βιοτέχνες έδιναν «στους
γύφτους» προϊόντα τους για να τα πουλήσουν στα χωριά∙ επαγγελματίες κάθε είδους μπορεί να έπαιζαν τον ρόλο χονδρέμπορου,
προμηθεύοντας τους πλανόδιους με εμπορεύματα που θα πουλούσαν σε γειτονιές μακρινές, αραιοκατοικημένες και πάντως χωρίς
ανεπτυγμένο δίκτυο μαγαζιών, αποσπώντας έτσι ένα μερίδιο από τις
πωλήσεις στις εργατογειτονιές χωρίς να υποβάλλονται στα έξοδα
και στα ρίσκα που χρειάζονταν για να συναλλαχθούν άμεσα με τους
κατοίκους τους. Φαίνεται, πάντως, ότι αυτή η σχέση συμβίωσης και
αλληλοσυμπλήρωσης με τους μαγαζάτορες σήμερα υπάρχει όλο και
λιγότερο, καθώς τη θέση των λιανεμπόρων ως προμηθευτών των μικροπωλητών έχουν πάρει μεγαλύτεροι ή μικρότεροι χονδρέμποροι.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το πλανόδιο εμπόριο και η
αντίθεση σ’ αυτό δεν αποτελεί ελληνική ιδιομορφία: ενάντια στους
πλανόδιους ανταγωνιστές τους στρέφονταν οι μαγαζάτορες παντού
στην Ευρώπη, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τη Γαλλία και το
Βέλγιο στις αρχές του 20ού αιώνα. Ακόμα και σε χώρες που διακρίνονταν για το πνεύμα αυστηρής ρύθμισης των οικονομικών δραστηριοτήτων και απαρέγκλιτης εφαρμογής των νόμων, όπως η Αυστρία,
το ζήτημα των πλανόδιων αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα
για τις οργανώσεις των επαγγελματιών στον μεσοπόλεμο. Φαίνεται
πάντως ότι η μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη περιόρισε το φαινόμενο στη δυτική Ευρώπη σε βαθμό μεγαλύτερο από την Ελλάδα.
Η έννοια του παρεμπορίου ως παράνομου εμπόριου συνδέεται,
προφανώς, με την ύπαρξη προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες
μια εμπορική δραστηριότητα είναι νόμιμη. Την εποχή των προνεωτερικών συντεχνιών υπήρχε ένα πλήθος ρυθμίσεων στις οποίες όφειλε
να συμμορφώνεται ο μαγαζάτορας· κατά τον φιλελεύθερο 19ο αιώνα οι συντεχνιακές ρυθμίσεις καταργήθηκαν, σύντομα όμως άρχισαν
να θεσπίζονται σταδιακά διάφορες ρυθμίσεις από το κράτος, από
το ωράριο των καταστημάτων μέχρι την υποχρέωση ανάρτησης των
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τιμών, από την υποχρέωση καταβολής εισφορών ασφάλισης μέχρι
τον ορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών για τους επαγγελματικούς χώρους κ.λπ. Όσον αφορά τους πλανόδιους, η υποχρέωση
εφοδιασμού τους με άδεια άσκησης του επαγγέλματος καθιερώθηκε
μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο· η άδεια εργασίας συνδέθηκε με την
πληρωμή ενός μικρού τέλους επιτηδεύματος, τον προσδιορισμό του
τόπου άσκησης της εμπορίας αλλά και με δελτίο υγείας για όσους
πουλούσαν τρόφιμα (όπως οι παγωτατζήδες).
Η βασική μορφή παρεμπορίου, πάντως, όσον αφορά την πλανόδια πώληση δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη ή μη άδειας μικροπωλητή, αλλά με το ποιόν των πωλούμενων προϊόντων: συνήθως
αναφέρεται στην πώληση προϊόντων που έχουν παραχθεί παράνομα
(όπως τα «μαύρα CD»), επιδιώκουν την εξαπάτηση του αγοραστή
(«μαϊμούδες») ή έχουν εισαχθεί παράνομα στη χώρα χωρίς να πληρώσουν δασμούς. Το βασικό κανάλι διοχέτευσής τους στην αγορά
είναι η πώλησή τους στον δρόμο, για την οποία δεν απαιτούνται
παραστατικά, από ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν μια παράνομη δραστηριότητα ελλείψει καλύτερων επιλογών:
σήμερα στη θέση αυτή βρίσκονται ιδίως οι αλλοδαποί μετανάστες,
παλιότερα οι εσωτερικοί μετανάστες από τα χωριά στις μεγάλες
πόλεις, ακόμα παλιότερα οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την
Ανατολική Θράκη. Συχνά, λοιπόν, στην έννοια του παρεμπορίου συγχέονται οι μη νόμιμες δραστηριότητες με την υπαίθρια αγορά και
την πώληση στον δρόμο, η οποία εκ των πραγμάτων παρέχει λιγότερα εχέγγυα στον καταναλωτή και μικρότερες δυνατότητες ελέγχου
από το κράτος.

Η έννοια του
παρεμπορίου
ως παράνομου
εμπορίου συνδέεται
με την ύπαρξη
προδιαγραφών
και ρυθμίσεων
σύμφωνα με τις
οποίες μια εμπορική
δραστηριότητα
είναι νόμιμη.
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© Μουσείο Μπενάκη / Φωτογραφικά Αρχεία
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Οι «στάσιμοι» και το ζήτημα
των «παραπηγμάτων»
στη μεσοπολεμική Αθήνα
Οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή δεν μπορούσαν να απορροφηθούν
άμεσα από τις εγχώριες παραγωγικές δομές· πολλοί έπρεπε να
αυτοσχεδιάσουν. Οι κρατικές αρχές γενικά έδειξαν ανοχή στην
απασχόλησή τους ως πλανόδιων και μάλιστα επέτρεψαν σε κάποιους
να φτιάξουν πάγκους και μικρές ξύλινες παράγκες στους φαρδιούς
δρόμους του εμπορικού κέντρου της Αθήνας και να εμπορεύονται
τρόφιμα, ψιλικά και κάθε είδους αντικείμενα.

Αυτοί αποτέλεσαν τους κατεξοχήν «στάσιμους» εμπόρους. Η διάκριση ανάμεσα σε «πλανόδιους» και «στάσιμους» είχε εισαχθεί από
πριν από το 1922, όταν ξεκίνησαν να χορηγούνται άδειες στους
εμπόρους του δρόμου. Οι πλανόδιοι όφειλαν να κινούνται στην
πόλη, ενώ οι στάσιμοι είχαν άδεια να στέκονται σ’ ένα συγκεκριμένο
σημείο με το καροτσάκι ή τον πάγκο τους. Το 1926, με βάση ημιεπίσημα στοιχεία, οι αυτοσχέδιες παράγκες στους κεντρικούς δρόμους
της Αθήνας ανέρχονταν σε 2.800 και οι πλανόδιοι που δεν είχαν
δικαίωμα να μένουν «στάσιμοι» σε 4.000 – και βέβαια στα νούμερα
αυτά πρέπει να προσθέσουμε όσους δεν είχαν άδεια.
Οι διαμαρτυρίες εμπόρων και επαγγελματιών για τους μικροπωλητές αυξήθηκαν και το ζήτημα έγινε από τα κυρίαρχα πεδία
παρέμβασης του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της Αθήνας. Το πρόβλημα αναφέρεται έντονο
και άλλες πόλεις, όπως ο Βόλος, η Πάτρα και η Μυτιλήνη. Στο πρώτο
πανεπαγγελματικό συνέδριο συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των
«παραπηγμάτων» και των ενεργειών εναντίον τους: σύμφωνα με
τον εισηγητή, πολλοί «καταστηματάρχαι παραπηγμάτων» κέρδιζαν
πολλά χρήματα πληρώνοντας μειωμένο φόρο ως πλανόδιοι, πολλές
παράγκες είχαν πουληθεί δυο τρεις φορές από τον έναν «στάσιμο»
στον άλλον, ενώ ακούγονταν ιστορίες για μεγαλέμπορους που είχαν
παραπήγματα και για έναν μηχανικό που νοίκιαζε στον Πειραιά τα
παραπήγματα που είχε φτιάξει στην οδό Μιαούλη. Κάποια παραπήγ-

ματα χρησίμευαν όχι μόνο ως καταστήματα αλλά και ως κατοικίες,
ενώ είχαν εμφανιστεί και «διώροφα παραπήγματα» και συνολικά οι
επαγγελματίες ήγειραν ζητήματα όχι μόνο αθέμιτου ανταγωνισμού
αλλά και αισθητικής (κάποιοι μιλούσαν για «εικόνα τουρκόπολης»)
και δημόσιας υγείας.
Το 1928 ιδρύθηκε σύλλογος καταστηματαρχών των οδών Αιόλου
και Αθηνάς με στόχο την απομάκρυνση των παραγκών από τους δύο
αυτούς δρόμους στους οποίους είχαν συγκεντρωθεί όσοι πουλούσαν φτηνά ρούχα και ψιλικά και όπου το πρόβλημα θεωρούνταν πιο
έντονο. Οι αρχές, από την πλευρά τους, δίσταζαν να επέμβουν εκκενώνοντας τους κεντρικούς δρόμους της πόλης χωρίς να έχουν πρώτα εξασφαλίσει τη μετεγκατάσταση αλλού των μικροπωλητών· όπως
ετέθη στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων, «η άρσις των παραπηγμάτων έχει καταστή πλέον επιτακτική ανάγκη διά τον Δήμον, όστις
όμως εξάλλου έχει την υποχρέωσιν να παράσχη και μέσα εις τους εν
λόγω πρόσφυγας διά την εξακολούθησιν των εργασιών των». Από το
1927 μέχρι το 1936 το ζήτημα της απομάκρυνσης των παραπηγμάτων
των στασίμων από τους κεντρικούς δρόμους καταγραφόταν έντονα
τόσο στον λόγο των μαγαζατόρων της Αθήνας όσο και σε σχόλια
εφημερίδων και δημοσίων προσώπων για την κατάσταση της πόλης,
την κακή εικόνα που προσφερόταν στους τουρίστες κ.λπ. Η λύση
θα δινόταν σταδιακά με τη διαμόρφωση από τον δήμο χώρων σε
πλατείες (όπως του Δημοπρατηρίου ή της Βαρβακείου), καθώς και
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με την απομάκρυνση των τελευταίων «στασίμων» από την πλατεία
Κοτζιά το 1936 υπό την πίεση του ΕΟΤ και του σχεδίου «ευπρεπισμού
των σημείων που υποπίπτουν στην αντίληψη των ξένων».
Στα ίδια χρόνια, έγινε προσπάθεια να διευθετηθεί με παρόμοιο
τρόπο και η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη: στις αρχές της δεκαετίας του 1930 οι παλαιότεροι πλανόδιοι τοποθετήθηκαν μονίμως σε
στρωμένες πλατείες, ενώ απαγορεύτηκε η υπαίθρια πώληση σε άλλα
σημεία. Το πόσο μπόρεσε να εφαρμοστεί, βεβαίως, αυστηρά η απαγόρευση αυτή είναι άλλο θέμα…
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Πωλητής παιχνιδιών. Αθήνα, γύρω στα 1935. Έλλη Παπαδημητρίου
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Η δημιουργία των λαϊκών αγορών
και η αντίθεση των επαγγελματιών
Ένα μέρος των «στάσιμων» μικροπωλητών απορροφήθηκε
από τις λαϊκές αγορές, οι οποίες ιδρύθηκαν από την
κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929 με στόχο
τη μείωση των τιμών με μη κατασταλτικά μέσα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των πωλητών, βεβαίως, ήταν παραγωγοί,
τουλάχιστον μεταπολεμικά: η λογική της καθιέρωσης των λαϊκών
αγορών ήταν ότι με την κατάργηση των μεσαζόντων ανάμεσα στην
παραγωγή και την κατανάλωση οι τιμές δεν θα επιβαρύνονταν
με εμπορικό κέρδος και αυτό θα παρέσυρε συνολικά το εμπορικό
κέρδος και τις τιμές προς τα κάτω. Ασφαλώς στα ενενήντα χρόνια
που πέρασαν μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά στους κανονισμούς των
λαϊκών αγορών (ως προς το ποιος έχει δικαίωμα να πουλάει, ποιος
χορηγεί την άδεια, πού και πότε γίνονται λαϊκές, σε τι ποσοστό
πωλούνται κι άλλα είδη πέρα από τρόφιμα κ.λπ.). Η συμμετοχή των
παραγωγών, πάντως, δεν ήταν αυτονόητη και προφανώς οι δυσκολίες ήταν σοβαρές μέχρι τη διάδοση των αγροτικών αυτοκινήτων.
Το 1933 το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Ηρακλείου τόνιζε ότι η συμμετοχή των αγροτών στις λαϊκές ήταν πολύ
μικρή. Έναν χρόνο μετά η αντιβενιζελική κυβέρνηση δήλωνε ότι θα
αφαιρούνταν οι άδειες συμμετοχής στις λαϊκές σε «μεγάλα καταστήματα» που είχαν χορηγηθεί «λαθραίως» και θα διατηρούνταν μόνο
όσες είχαν δοθεί σε «ανεγνωρισμένους μικροπωλητάς»· στα ίδια
χρόνια διαβάζουμε για αγοραπωλησίες αδειών πωλητή στις λαϊκές.
Παρ’ όλα αυτά, ο θεσμός γενικά θεωρήθηκε επιτυχημένος: από τις
πρώτες 5 λαϊκές που ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 1929 περάσαμε στις
78 σε όλη τη χώρα το 1932 και ο αριθμός τους συνέχισε να αυξάνεται: μέχρι το 1940 λαϊκές αγορές είχαν ιδρυθεί και στις πιο μικρές
πόλεις της επικράτειας – ενώ το 1932 ιδρύθηκε το Ταμείο Λαϊκών
Αγορών.
Οι αντιδράσεις του επαγγελματικού κόσμου στα πρώτα χρόνια
λειτουργίας των λαϊκών αγορών ήταν σφοδρές. Οι λαϊκές αποκλήθηκαν «εξοντωτικός θεσμός διά την επαγγελματικήν τάξιν», «πηγή
πάσης διαφθοράς και μολυσματικής εστίας», «πληγή» που ασχήμιζε
και βρόμιζε τις πόλεις. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες (και

ιδίως οι μανάβηδες και παντοπώλες) ανταπέδιδαν τον χαρακτηρισμό τους ως «παράσιτα» (καθότι μεσάζοντες μεταξύ του παραγωγού
και του καταναλωτή) μεταφέροντάς τον στους μικροπωλητές: οι
λαϊκές κατηγορούνταν ότι επιτείνουν τον υπερεπαγγελματισμό. Η
«φθοροποιός δράσις» τους περιλάμβανε την εξαπάτηση του κοινού:
κακής ποιότητας προϊόντα πουλούνταν ως καλής με τιμή μέτριας, οι
πωλητές έκλεβαν στο ζύγι και πουλούσαν «παραποιημένας μάρκας
ως γνησίας», με υποτυπώδη μόνο επιτήρηση της αγορανομίας. Ο γηραιός πρόεδρος των λαχανοπωλών της Αθήνας Αλέξανδρος Κώτσης
έκανε λόγο το 1933 για σμήνη «εμπόρων του ποδαριού» που πουλούσαν στις λαϊκές τα απομεινάρια της Λαχαναγοράς και της Βαρβακείου. Και αν, συνέχιζε, «η λαϊκή μάζα της μακρινής συνοικίας»
ήταν αναμενόμενο να πιστεύει ότι τη συμφέρει να αγοράζει φτηνά
«πρόστυχον εμπόρευμα», το παράδοξο ήταν ότι και «ο λεγόμενος
αριστοκρατικός κόσμος» έκανε το ίδιο αντί να «προστατεύη τους
καταστηματάρχας των μαγαζιών της αστικής τάξεως».
Το αίτημα κατάργησης των λαϊκών αγορών προβαλλόταν έντονα
στα χρόνια της ανόδου του Λαϊκού κόμματος στην εξουσία και ήταν
ένα από τα αιτήματα της απεργίας των σωματείων καταστηματαρχών τροφίμων το 1934. Καθώς, όμως, η κατάργηση δεν φαινόταν
πιθανή (ούτε αγκαλιαζόταν ως αίτημα από το σύνολο των επαγγελματοβιοτεχνών), αναπτύχθηκε και μια σειρά από αιτήματα τροποποίησης των όρων λειτουργίας τους: με τη στήριξη της ΓΣΕΒΕ και των
Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης κ.λπ. προτάθηκε να δίνονται
μόνο σε παραγωγούς άδειες πώλησης στις λαϊκές, να μεταφερθούν
αυτές σε απομακρυσμένα σημεία των πόλεων «προς εξυπηρέτησιν
των απόρων και λαϊκών τάξεων», να υπάρξει αυστηρή υγειονομική
και αγορανομική επίβλεψη, να μειωθούν οι ώρες λειτουργίας των
λαϊκών αγορών και να περιοριστούν οι μέρες τους, καθώς και να
απαγορευτεί η λειτουργία λαϊκών τις Κυριακές. Τα τελευταία αιτή-
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ματα έγιναν δεκτά, όπως και η εκπροσώπηση των επαγγελματιών
στο συμβούλιο που ήταν αρμόδιο για τις λαϊκές αγορές – κατάκτηση
της απεργίας των παντοπωλών και των μανάβηδων το 1934.
Η πλήρης απορρύθμιση του εμπορίου στα χρόνια της Κατοχής
συμπεριέλαβε ασφαλώς και τις λαϊκές. Αυτές επανιδρύθηκαν τα
πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, σε μια προσπάθεια τόσο βελτίωσης
της τροφοδοσίας των πόλεων σε τρόφιμα όσο και απορρόφησης
του πλανόδιου/στάσιμου εμπορίου που είχε κατακλύσει τους δρόμους. Μέχρι το 1950 αυτές οι «στάσιμες λαϊκές αγορές», μόνιμα
παζάρια σε κάποιες περιοχές της πόλης, είχαν εκφυλιστεί∙ τότε καθιερώθηκαν οι «κινητές λαϊκές αγορές», οι οποίες γνώρισαν σαφώς
μεγαλύτερη επιτυχία.
Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 συνέχισε να εκφράζεται
εχθρότητα σε διάφορες περιστάσεις για τις «παρασιτικές βδέλλες
του αίματός μας» και να καταγγέλλεται ότι οι λαϊκές κυριαρχούνταν
από μικροπωλητές και είχαν ξεφύγει από τον αρχικό τους προορισμό (το 1962, πάντως, με βάση επίσημα στοιχεία το 50% των πωλη-

τών ήταν αγρότες). Το 1952 σε ψήφισμα της ΓΣΕΒΕ εκφραζόταν το
αίτημα να καταργηθούν οι λαϊκές αγορές και από τον επαγγελματικό
Τύπο προβάλλονταν τα υγειονομικά προβλήματα του «αναχρονιστικού θεσμού» και εισηγήσεις ανώτερων υπαλλήλων για την κατάργησή τους με τη μορφή που είχαν. Ακόμα και το 1963 η Ομοσπονδία
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθηνών δήλωνε ότι θεωρεί «απαράδεκτον την λειτουργίαν λαϊκών αγορών» που παρουσιάζουν «όψιν
παζαριών Τουρκοκρατίας» και ζητούσε την κατάργησή τους.
Καθώς όμως ήταν πια ξεκάθαρο ότι περίπτωση κατάργησης δεν
υπήρχε, τα αιτήματα των επαγγελματιών εστίασαν στο πώς θα ελέγχονταν καλύτερα οι λαϊκές και πώς θα περιοριζόταν ο ανταγωνισμός
που τους ασκούνταν. Οι προτάσεις τους περιλάμβαναν τη συμμετοχή των επαγγελματιών στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των μικροπωλητών ως προς τις άδειές τους
και την ποιότητα των προϊόντων που πουλούσαν, τον περιορισμό
των ωρών και ημερών λειτουργίας των λαϊκών (στα Τρίκαλα το 1962
η λαϊκή αγορά λειτουργούσε καθημερινά), την τακτική μετακίνησή
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↑ 
Υπαίθρια λαϊκή αγορά Αθήνα γύρω στα 1935, Έλλη Παπαδημητρίου
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Γελοιογραφία της εφημερίδας Μέλλον επαγγελματιών εμπόρων για τις λαϊκές

αγορές, 7 Σεπτεμβρίου 1952

Οι αντιδράσεις του
επαγγελματικού
κόσμου στα πρώτα
χρόνια λειτουργίας
των λαϊκών αγορών
ήταν σφοδρές. Οι
λαϊκές αποκλήθηκαν
«εξοντωτικός
θεσμός διά την
επαγγελματικήν
τάξιν».

τους σε διαφορετικά μέρη της πόλης (το 1961-1962 οι λαϊκές της
πρωτεύουσας άλλαζαν τοποθεσία κάθε τέσσερις μήνες). Το 1970 τα
αιτήματα που έθετε η ΓΣΕΒΕ παρέμεναν εστιασμένα στον αποκλεισμό των μη παραγωγών και στην ανά τετράμηνο μετακίνηση των
λαϊκών, ώστε να μην υφίστανται τον ανταγωνισμό από τη λειτουργία
τους μονίμως οι ίδιοι επαγγελματίες.
Τα τελευταία πενήντα χρόνια οι λαϊκές έπαψαν να αμφισβητούνται ως θεσμός από τους επαγγελματίες. Μάλιστα μερικά από τα
σωματεία των παραγωγών και πωλητών σε λαϊκές αγορές ανήκουν
σε ομοσπονδίες επαγγελματιών που συμμετέχουν στη ΓΣΕΒΕΕ. Οι
αριστερές, ιδίως, παρατάξεις στον χώρο των ΕΒΕ προσπαθούν
συστηματικά να αποτρέπουν την καλλιέργεια εχθρότητας από την
πλευρά των καταστηματαρχών απέναντι στους αυτοαπασχολούμενους πωλητές (οι οποίοι από το 1964 ίδρυσαν Πανελλήνια Ομοσπονδία των σωματείων τους). Ανταγωνισμός, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει
να υφέρπει και να εκδηλώνεται όταν παρουσιαστεί ευκαιρία –για
παράδειγμα, στις διαμάχες που ξέσπασαν στο Ρέθυμνο το 2000
για τη μεταφορά της λαϊκής σε άλλο σημείο της πόλης–, καθώς ένα
μέρος των πωλητών της λαϊκής κατατάσσονται στο «παρεμπόριο».
Όπως το έθετε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Κανελλόπουλος το
1998, «δίνονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αθρόες άδειες λειτουργίας σε άτομα τα οποία εμφανίζονται στις λαϊκές αγορές και
φοροδιαφεύγουν σε μεγάλο ποσοστό με την ανοχή της πολιτείας».
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↑

Η λαϊκή αγορά στην οδό Καλλιδρομίου στα

Εξάρχεια, Μπάμπης Καββαδίας (flickr)

↑

Λαϊκή αγορά στη Μεσσηνία © ΓΑΚ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,

αρχείο Χρ. Αλειφέρη
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Από τα μέσα του 20ού
αιώνα όταν έγινε ξεκάθαρο
ότι δεν υπάρχει περίπτωση
κατάργησης των λαϊκών
αγορών, τα αιτήματα
των επαγγελματιών
εστίασαν στο πώς αυτές
θα ελέγχονταν καλύτερα
και πώς θα περιοριζόταν
ο ανταγωνισμός που τους
ασκούνταν.
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Τα τελευταία πενήντα
χρόνια οι λαϊκές έπαψαν να
αμφισβητούνται ως θεσμός
από τους επαγγελματίες.
Μάλιστα μερικά από τα
σωματεία των παραγωγών
και πωλητών σε λαϊκές
αγορές ανήκουν σε
ομοσπονδίες επαγγελματιών
που συμμετέχουν στη
ΓΣΕΒΕΕ.
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Ωράριο καταστημάτων
και κυριακάτικη αργία
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για πρώτη φορά ρυθμίστηκε
νομοθετικά το 1914, στο πλαίσιο ευρύτερων διευθετήσεων του χρόνου
εργασίας των μισθωτών. Οι υποπεριπτώσεις και οι διαφοροποιήσεις
ανά είδος μαγαζιού και ανά πόλη ήταν πολλές, χοντρικά πάντως
στις μεγάλες πόλεις ο περιορισμός του χρόνου εργασίας των
υπαλλήλων σε 11-12 ώρες συνδυαζόταν με το υποχρεωτικό και
ταυτόχρονο κλείσιμο των μαγαζιών τη νύχτα και το μεσημέρι.
Με το κλείσιμο των καταστημάτων επιτυγχανόταν η (διαφορετικά
μάλλον ανέφικτη για τα δεδομένα της εποχής) επιτήρηση της εφαρμογής του νόμου ως προς το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων.
Ο νόμος του 1914 συνάντησε την αντίδραση ιδίως των παντοπωλών, οι οποίοι απείλησαν με απεργία∙ ωστόσο, στην Αθήνα κάποιοι
παντοπώλες συμμάχησαν με το νεοϊδρυθέν σωματείο των υπαλλήλων στα παντοπωλεία για να στηρίξουν τον περιορισμό των ωρών
λειτουργίας των καταστημάτων. Φαίνεται ότι επρόκειτο για τους
ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων παντοπωλείων: για τα μεγαλύτερα
καταστήματα η μείωση των ωρών εργασίας ήταν όχι μόνο περισσότερο ανεκτή αλλά και επιθυμητή, στον βαθμό στον οποίο τα μικρότερα ανταγωνίζονταν τα μεγαλύτερα μένοντας περισσότερες ώρες
ανοιχτά. Οι διαφορετικές αυτές τάσεις και συμμαχίες στο εσωτερικό
του κλάδου είχαν εμφανιστεί το 1910, όταν ήταν οι «μπακάληδες των
μικροσυνοικιών» που είχαν εναντιωθεί σε μια άλλη μορφή μείωσης
του χρόνου εργασίας, την καθιέρωση της κυριακάτικης αργίας.
Στα επόμενα χρόνια το πλήθος των εξαιρέσεων που ορίζονταν
στον αρχικό νόμο (ιδίως για τα καφενεία, εστιατόρια, σανοπωλεία,
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, μανάβικα και φαρμακεία) μειώθηκαν
σημαντικά – σε κάποιες περιπτώσεις με το σύστημα του εκ περιτροπής ανοίγματος (όπως στις σημερινές εφημερίες των φαρμακείων).
Επιπλέον, οι ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων περιορίστηκαν κι άλλο: το 1926 σε 9 ώρες, το 1937 σε 8,5. Πάντως, ενώ το
ζήτημα των ωρών λειτουργίας των παντοπωλείων και των κρεοπωλείων συνέχιζε να προκαλεί περιστασιακά τοπικές διαμαρτυρίες στη
δεκαετία του 1930, γενικά το ωράριο δεν αποτελούσε ένα ζήτημα

αιχμής που θα γινόταν αντικείμενο κεντρικής διαπραγμάτευσης στην
οποία θα παρενέβαινε και η ΓΣΕΒΕ.
Αυτό δεν άλλαξε ιδιαίτερα μεταπολεμικά. Στο συνέδριο της
ΓΣΕΒΕ το 1946 ζητήθηκε η επάνοδος στις ώρες εργασίας που ίσχυαν
πριν από το 1937, τέτοιο ζήτημα όμως δεν ξανατέθηκε. Δύο θέματα
που απασχόλησαν τη ΓΣΕΒΕ τη δεκαετία του 1960 ήταν, πρώτον, το
ότι η παράβαση του ωραρίου από πταίσμα είχε μετατραπεί σε πλημέλημμα το 1957∙ ζητήθηκε να ξαναγίνει πταίσμα, και το πέτυχαν για
τα καταστήματα που απασχολούσαν μέχρι 5 υπαλλήλους και εφόσον
υποτροπίαζαν τρεις φορές μέσα στο ίδιο έτος. Το άλλο θέμα ήταν
να καθιερωθεί για όλα τα καταστήματα ως απόγευμα που κλείνουν
τα μαγαζιά αυτό της Τετάρτης και όχι του Σαββάτου, καθώς «αι
εργασίαι κατά το Σάββατον ισοδυναμούν όσο όλαι αι άλλαι ημέραι»
για τους επαγγελματίες. Το κλείσιμο των μαγαζιών για τρία απογεύματα την εβδομάδα (συν της Κυριακής) είναι υπόθεση των τελευταίων σαράντα χρόνων.
Την ίδια στιγμή, ήδη από τη δεκαετία του 1960 η ανάπτυξη του
τουρισμού αλλά και οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και η
είσοδος των Ελλήνων σε μια κοινωνία αυξανόμενου καταναλωτισμού
είχαν αρχίσει να παράγουν μια τάση να επιδιώκεται η παράταση των
ωρών λειτουργίας των καταστημάτων. Η ομοσπονδία των καφεζυθοπωλών επικαλούνταν το 1960 την ανάγκη ανάπτυξης του τουρισμού
για να ζητήσει να μπορούν να ανοίγουν τα μαγαζιά τους και το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τα πρωινά της Κυριακής, ενώ η κυβέρνηση
έναν χρόνο μετά έδωσε τη δυνατότητα στα τουριστικά καταστήματα
να παρατείνουν τις ώρες λειτουργίας τους, εφόσον αυτό αποφάσιζε

Δημοσίευμα για το κλείσιμο καταστημάτων ως

διαμαρτυρία για το ωράριο, Βιοτέχνης 14 Μαρτίου 1977

↑

Αντιδράσεις Ομοσπονδιών και Ενώσεων

Παντοπωλών από όλη την Ελλάδα σχετικά με το
ωράριο, Βιοτέχνης Οκτώβριος 1975
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↑

το σωματείο τους. Ήταν, επίσης, οι ανάγκες του τουρισμού που επικαλούνταν ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας το 1972 για να δικαιολογήσει την πρότασή του για
παράταση του ωραρίου των καταστημάτων: θεωρούσε αδιανόητο σε
μια τουριστική πόλη να ερημώνουν οι δρόμοι κάποιες μέρες από τις
τρεις το μεσημέρι. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και η ΓΣΕΒΕ, σε
πλήρη αντίθεση με τις θέσεις που ανέπτυξε κατά την επόμενη δεκαετία, προχώρησε σε προτάσεις που παρέτειναν το ωράριο χάριν της
εξυπηρέτησης του τουρισμού. Στο συνέδριο του 1963 ο αντιπρόεδρός της (και πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης) Αλέξανδρος Καρδασιάδης πρότεινε να καθιερωθεί συνεχές
ωράριο 10 ωρών στα καταστήματα, διπλή βάρδια σε καταστήματα
όπως τα κομμωτήρια, ελεύθερη λειτουργία των καφενείων, ζαχαροπλαστείων κ.λπ. τις Κυριακές και τις αργίες, ακόμα και την αποσύνδεση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από το ωράριο
του προσωπικού.
Η απόπειρα να επέλθουν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων αποτέλεσε το ζήτημα που πυροδότησε τις πρώτες
κινητοποιήσεις των επαγγελματοβιοτεχνών μετά την πτώση της
δικτατορίας. Πρώτα η κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 1975 κατέθεσε
νομοσχέδιο για την αποδέσμευση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων από το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων∙ το απέσυρε
όμως μετά τις έντονες αντιδράσεις των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών. Το θέμα επανήλθε έπειτα από έναν χρόνο, όταν
επήλθε συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων
και των Εμπορικών Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά και του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος: τώρα η μη ταύτιση των
δύο ωραρίων συνδυαζόταν με τη μείωση των ωρών εργασίας των
υπαλλήλων από 45 σε 42 και με το συνεχές ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων. Η κυβέρνηση επικύρωσε τη συμφωνία, παρά τις νέες
αντιδράσεις της ΓΣΕΒΕ, και αποφάσισε τη γενική εφαρμογή του
συνεχούς ωραρίου (δηλαδή χωρίς κλείσιμο των καταστημάτων το
μεσημέρι) δοκιμαστικά για το πρώτο εξάμηνο του 1977.
Οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων ήταν αντίθετοι σε αυτά
τα μέτρα πάνω απ’ όλα επειδή ευνοούσαν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις –όπως τα ραγδαίως επεκτεινόμενα εκείνα τα χρόνια σουπερμάρκετ–, οι οποίες και τα είχαν ζητήσει. Η ΓΣΕΒΕ, η ΑΣΒΕ και οι
τοπικές ομοσπονδίες έκαναν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού
τα μεγάλα καταστήματα θα μπορούσαν να καθιερώσουν διπλές
βάρδιες ή να κλιμακώσουν κατάλληλα την ώρα προσέλευσης του
προσωπικού τους για να αντεπεξέλθουν στην επιμήκυνση του ωραρίου. Αντίθετα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν απασχολούσαν
αρκετό προσωπικό για να το κάνουν αυτό και οι ιδιοκτήτες τους
δεν θα άντεχαν να δουλεύουν τις παραπάνω ώρες που απαιτούσε
το συνεχές ωράριο. Όπως το έθεταν οι ομοσπονδίες επαγγελματιών Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης το 1979, με τον συνδυασμό
συνεχούς ωραρίου και αποδέσμευσης του ωραρίου των υπαλλήλων
από το ωράριο του καταστήματος «θα δοθή η ευκαιρία εις τα οργανωμένα μονοπώλια να εξοστρακίσουν από την αγοράν τους μικρούς
επαγγελματίας διά της επιβολής ενός εξοντωτικού συναγωνισμού
ωρών εργασίας».
Η μικρή επιχείρηση χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό κεφαλαίου και προσωπικής εργασίας του ιδιοκτήτη της, και ήταν ο δεύτερος
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Οι ιδιοκτήτες των
μικρών επιχειρήσεων
ήταν αντίθετοι στην
απελευθέρωση
του ωραρίου πάνω
απ’ όλα επειδή
το μέτρο αυτό
ευνοούσε φανερά
τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις.

↑

Διαδήλωση για το ωράριο, 10 Ιουλίου 2005,

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

συντελεστής, ο μόχθος του μικροαστού, που ερχόταν στην επιφάνεια
μέσω του ζητήματος του ωραρίου. Η ομοσπονδία των παντοπωλών
τόνιζε το 1975 ότι, αφού εργάζονται προσωπικά στα μαγαζιά τους,
το ωράριό εργασίας τους ταυτιζόταν με το ωράριο λειτουργίας
των μαγαζιών τους και κατέληγε διατυπώνοντας το αίτημά τους με
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το έκαναν και τα εργατικά σωματεία:
«Ζητάμε τας ιδίας με τους υπαλλήλους μας ώρας εργασίας». Η
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Κέρκυρας υπενθύμιζε ότι οι επαγγελματίες βαρύνονταν με άλλες 10 ώρες εργασίας
την εβδομάδα «διά προετοιμασίας και τακτοποιήσεις διατυπώσεων»
και κατέληγε στο τηλεγράφημά της: «Υπερκαταστήματα τροφίμων
οφείλουν προσαρμοσθούν στην ελληνικήν πραγματικότητα και όχι
επικρατήσουν διά διαρρυθμίσεως ωραρίων συμφώνως προς εξοντωτικάς διά ελληνικά καταστήματα επιδιώξεις». Από εκεί και πέρα,
από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηριζόταν
επίσης ότι το συνεχές ωράριο είναι ακατάλληλο για το μεσογειακό
κλίμα που ευνοεί το μεσημεριανό διάλειμμα, καθώς και ότι η συνήθεια να τρώνε καταστηματάρχες και υπάλληλοι τα μεσημέρια μαζί με
την οικογένειά τους δύσκολα θα άλλαζε.
Η εφαρμογή της συμφωνίας εμπόρων και εμποροϋπαλλήλων,
λοιπόν, το 1977 πυροδότησε κινητοποιήσεις των επαγγελματοβιοτεχνών. Η ΓΣΕΒΕ, διαμαρτυρόμενη μεταξύ άλλων γιατί οι απόψεις τους

→

Αφίσα ΓΣΕΒΕΕ 1996,

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε πριν ληφθούν οι αποφάσεις ούτε μετά,
και έπειτα από μια άκαρπη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, κήρυξε
πανελλαδική απεργία στις 21 Μαρτίου 1977. Στην απεργία συμμετείχαν και η ΑΣΒΕ και πολλοί εμπορικοί σύλλογοι και σημείωσε μεγάλη
επιτυχία – τόση, που και ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας ζήτησε
να σταματήσει η πιλοτική εφαρμογή του νέου ωραρίου πριν από τη
λήξη του. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να καλέσει σε διάλογο όλα τα
μέρη μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, και ήταν οι θέσεις
που κατέθεσε η ΓΣΕΒΕ αυτές που τελικά επικράτησαν: ταύτιση του
ωραρίου των καταστημάτων με το ωράριο εργασίας του προσωπικού, όπως ίσχυε μέχρι τότε, και καθιέρωση μεικτού ωραρίου: τρεις
μέρες (Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο) συνεχές και τρεις μέρες
διακεκομμένο.
Η ΓΣΕΒΕ παρέμεινε σε ετοιμότητα και τα επόμενα χρόνια για να
αντιμετωπίσει νέες απόπειρες αλλαγής του ωραρίου. Το 1984 η νέα
διοίκηση διακήρυξε ως πρόγραμμά της τον «καθορισμό ωραρίου
κατά κλάδο με υποχρεωτική την τήρησή του και από τα [αντίστοιχα]
τμήματα των πολυκαταστημάτων» (αλλά και τον «εκσυγχρονισμό
των αργιών»). Το ζήτημα άνοιξε ξανά το 1987-1988 υπό την πίεση
των ενώσεων των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τάσσονταν υπέρ του συνεχούς ωραρίου, οι
εκπρόσωποι των εμπόρων, των σουπερμάρκετ και των μεγάλων
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επιχειρήσεων υπέρ του συνεχούς ωραρίου και της απελευθέρωσής
του από το ωράριο των μισθωτών, ενώ οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών τάσσονταν υπέρ της διατήρησης του ισχύοντος
καθεστώτος. Παρά μια προειδοποιητική απεργία των καταστηματαρχών στην περιφέρεια της Αθήνας, τον Ιανουάριο του 1988 θεσπίστηκε η δυνατότητα συνεχούς ωραρίου για την πρωτεύουσα, αύξηση
των ωρών λειτουργίας των μαγαζιών σε 50 και η αποδέσμευση
των ωρών εργασίας των υπαλλήλων από το ωράριο των καταστημάτων. Η ΓΣΕΒΕΕ προκήρυξε νέες απεργίες στις 1-2 Φεβρουαρίου
και στις 10 Μαρτίου 1988, ενώ στην ελαστικοποίηση του ωραρίου
τους στάθηκαν αντίθετα και πολλά σωματεία εμποροϋπαλλήλων. Οι
αντιδράσεις τους, όμως, οι οποίες επαναλήφθηκαν τον Σεπτέμβριο
ενόψει της εφαρμογής του χειμερινού ωραρίου, δεν μπόρεσαν να
αποτρέψουν την πρώτη αυτή αλλαγή του ωραρίου, η οποία υπήρξε
κομβικής σημασίας για τη σταδιακή αλλά αποφασιστική επικράτηση
των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων στην αγορά τα χρόνια που
ακολούθησαν.
Η επόμενη μάχη δόθηκε το 1990-1992. Το καλοκαίρι του 1990 από
τη νέα κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ψηφίστηκε «αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο», στο οποίο μεταξύ άλλων απελευθερωνόταν
το ωράριο των καταστημάτων· σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό,
η αποσύνδεση του ωραρίου των υπαλλήλων από το ωράριο των καταστημάτων συνδεόταν στενά με την επέκταση της μερικής απασχόλησης που προωθούσε ο ίδιος νόμος. Δύο απανωτές πανελλαδικές
απεργίες που προκήρυξε η ΓΣΕΒΕΕ τον Ιούλιο του 1990 δεν είχαν την
επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συμμετοχή, κατά πάσα πιθανότητα όμως δεν θα άλλαζε κάτι ως προς την ψήφιση του νόμου.
Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 1992 το διάταγμα που απελευθέρωνε
πλήρως το ωράριο των καταστημάτων, επιτρέποντας τη λειτουργία
τους όλο το εικοσιτετράωρο πλην Κυριακών. Η ΓΣΕΒΕΕ κατήγγειλε
ότι αυτό αποσκοπούσε στη διευκόλυνση των ξένων πολυεθνικών
αλυσίδων πολυκαταστημάτων που ήθελαν να διεισδύσουν στην
ελληνική αγορά. Άλλωστε, στην πράξη το πλήρως απελευθερωμένο
ωράριο δεν υιοθετήθηκε παρά από ορισμένες πολύ μεγάλες εμπορικές μονάδες.
Πάγιο αίτημα των απεργιών που προκήρυξε η ΓΣΕΒΕΕ στα επόμενα χρόνια ήταν η κατάργηση της απελευθέρωσης. Το 1994 από τη
νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε νόμος που επικύρωνε τις διευθετήσεις του προηγούμενου διατάγματος, επιτρέποντας την 24ωρη
λειτουργία των καταστημάτων πλην Κυριακών και αργιών. Συγχρόνως, όμως, έδινε τη δυνατότητα τοπικής ρύθμισης του ωραρίου των
μαγαζιών από τα νομαρχιακά συμβούλια και αφού διατύπωναν τις
απόψεις τους εργοδότες και εργαζόμενοι. Η ΓΣΕΒΕΕ δεν έπαψε να
ζητά ένα «ανθρώπινο ωράριο» και να επισημαίνει ότι η απελευθέρωση του ωραρίου δεν οδήγησε σε αύξηση του συνολικού τζίρου (παρά
μόνο σε μεταφορά του από τα μικρά στα μεγάλα μαγαζιά), αντίθετα
επιβάρυνε τις τιμές με το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιπλέον ωρών εργασίας των καταστημάτων. Όπως επισήμανε αντιπροσωπεία της στον υπουργό Εργασίας τον Μάρτιο του 1996, ενώ από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων αυξήθηκαν μέχρι και 20%, με όλο το κόστος που αυτό συνεπαγόταν, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων είχε μειωθεί. Κατά τη σύναψη
της γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας του 1996, μια συμμαχία

↑

Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για το ωράριο, την

ακρίβεια, τα λουκέτα και την ανεργία 1996,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ αποπειράθηκε να προσθέσει μια
δήλωση υπέρ της επαναφοράς των χρονικών ορίων ανοίγματος και
κλεισίματος των καταστημάτων και κατοχύρωσης της αργίας της Κυριακής· η συμφωνία, όμως, προσέκρουσε στην άρνηση του ΣΕΒ, ενώ
το φθινόπωρο προωθήθηκε η συντονισμένη επιμήκυνση του ωραρίου πολλών μεγάλων καταστημάτων τις καθημερινές και το Σάββατο.
Εντέλει, υπουργική απόφαση του 1997 ανέτρεψε τον νόμο του
1994 και όρισε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων σε 1213 ώρες λειτουργίας στην πράξη (10 το Σάββατο): συγκεκριμένα, η
ώρα έναρξης της λειτουργίας αφέθηκε ελεύθερη και η ώρα λήξης
ορίστηκε στις 8 το βράδυ τον χειμώνα και 9 το καλοκαίρι (στις 6
τα Σάββατα). Το κυριότερο: έγινε πιο ξεκάθαρη η δυνατότητα να
ορίζονται μικρότερα ωράρια λειτουργίας τοπικά από τις νομαρχίες
σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους, και πράγματι αυτή
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Κινητοποίηση ενάντια στο άνοιγμα

καταστημάτων τις Κυριακές από τη
ΓΣΕΒΕΕ, 23 Ιουλίου 2013, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Πορεία της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της γενικής

απεργίας της 17ης Μαΐου 2017 ενάντια στο προς
ψήφιση πολυνομοσχέδιο και τα υφεσιακά μέτρα
για τις ΜΜΕ, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

αξιοποιήθηκε κατά κόρον (αν και όχι στην Αθήνα): τον χειμώνα του
2004-2005, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά οι
εβδομαδιαίες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων παρέμεναν 48
(8:30-2 ή 3 τα πρωινά και 5-8 τρία απογεύματα την εβδομάδα), ενώ
στα Γιάννενα και τη Λάρισα 40. Οι αγώνες που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τόσο από το εργατικό κίνημα όσο και από τους
επαγγελματοβιοτέχνες είχαν δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα που
επέτρεψε τόσο τη συμβιβαστική αυτή λύση του 1997, την οποία σταδιακά αποδέχτηκε η ΓΣΕΒΕΕ, όσο και την επίτευξη του επιθυμητού
ωραρίου σε περιοχές εκτός Αθήνας. Να πούμε εδώ ότι η δυνατότητα
διαφοροποιήσεων στο τοπικό επίπεδο συναντάται και στους πρώτους νόμους που ρύθμιζαν τις ώρες εργασίας των καταστημάτων.
Φυσικά οι οργανώσεις εμπόρων και επαγγελματοβιοτεχνών δεν
έπαψαν να αντιτίθενται στον «αθέμιτο και βιολογικά εξουθενωτικό
ανταγωνισμό» για τους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που επιδιωκόταν με την επιμήκυνση του ωραρίου. Ο συμβιβασμός
του 1997, όμως, αμφισβητούνταν διαρκώς από την πλευρά των
μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, η οποία ενισχυόταν από την
έλευση πολυεθνικών αλυσίδων. Το 1999 επιχειρήθηκε με τροπολογία να ορίζει ο ΕΟΤ το ωράριο στις τουριστικές περιοχές χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη των φορέων. Το 2002-2004 οι πιέσεις αυξήθηκαν,
με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και την αυξημένη
τουριστική κίνηση που αναμενόταν, ενώ οι υποστηρικτές της απελευθέρωσης επικαλούνταν τη μεγάλη ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου
τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 που τη συνέδεαν με τη διεύρυν-

ση του ωραρίου των καταστημάτων από το 1992 και μετά. Επιπλέον,
σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, το αίτημα που προβαλλόταν για μείωση των
ωρών εργασίας των μισθωτών σε 35 θα οδηγούσε, αν ικανοποιούνταν, σε αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά τη διεύρυνση του ωραρίου
των καταστημάτων και τον επακόλουθο μαρασμό των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Το 2005 παρουσιάστηκε προς συζήτηση νομοσχέδιο ρύθμισης
των όρων της αγοράς που, μεταξύ άλλων, προέβλεπε και την περαιτέρω απελευθέρωση του ωραρίου. Οι αντιδράσεις της ΓΣΕΒΕΕ
προστέθηκαν σε αυτές των εργατικών σωματείων, με το κοινό επιχείρημα ότι το πρόβλημα των καταναλωτών δεν ήταν η έλλειψη διαθέσιμων ωρών για ψώνια αλλά η έλλειψη χρημάτων. Το επιχείρημα
αυτό το ενίσχυε η ευρωπαϊκή εμπειρία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έσπευσε να δηλώσει την
αλληλεγγύη της: η διεύρυνση του ωραρίου δεν οδηγούσε σε περισσότερη κατανάλωση και ήδη η Ελλάδα ήταν από τις ευρωπαϊκές
χώρες με τις περισσότερες ώρες πραγματικής λειτουργίας των καταστημάτων. Η ΓΣΕΒΕΕ οργάνωσε συγκέντρωση τον Ιούλιο του 2005,
στην οποία κατήγγελλε όσους απεργάζονταν την ενίσχυση των λίγων
και ισχυρών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρηματιών, υπαλλήλων και
καταναλωτών, ενώ οι κινητοποιήσεις των επαγγελματοβιοτεχνών
πήραν και τη μορφή ολιγόωρων συμβολικών αποκλεισμών συγκοινωνιακών κόμβων.
Τελικά ο νόμος ψηφίστηκε και διεύρυνε το χειμερινό ωράριο
κατά μία ώρα (δύο το Σάββατο). Συγχρόνως, δινόταν στους νο-
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μάρχες η δυνατότητα να παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων – αλλά όχι να το περιορίσουν, όπως ίσχυε μέχρι τότε:
κατά συνέπεια η αύξηση του ωραρίου ήταν πολύ μεγαλύτερη σε
αγορές όπως της Θεσσαλίας ή της Πάτρας όπου ως τότε οι ώρες
λειτουργίας των καταστημάτων είχαν κρατηθεί χαμηλά με βάση τις
αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων. Η καθιέρωση του «εθνικού ωραρίου» δεν εμπόδιζε τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους
να προωθούν συμφωνίες για λιγότερες ώρες λειτουργίας, όμως δεν
θα μπορούσαν να περιορίσουν όποιον ήθελε να ακολουθήσει το
εθνικό ωράριο. Ήταν ακριβώς αυτή η δυνατότητα των νομαρχιακών
συμβουλίων να ρυθμίζουν τοπικά το ωράριο που συγκέντρωνε μέχρι
τότε τα βέλη των συλλογικών εκπροσώπων των μεγάλων εμπορικών
επιχειρήσεων (ΣΕΛΠΕ και ΣΕΣΜΕ). Λίγους μήνες μετά, σύμφωνα με
έρευνα που διεξήγαγε η ΓΣΕΒΕΕ, το νέο διευρυμένο ωράριο το είχε
υιοθετήσει μόλις το 11% των καταστημάτων, αλλά προφανώς πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό των μεγάλων αλυσίδων.
Η αργία της Κυριακής αποτέλεσε το επόμενο θύμα της διεύρυνσης του ωραρίου κατά τον 21ο αιώνα. Η καθιέρωσή της στις αρχές
του 20ού αιώνα είχε εγκαινιάσει την εργατική νομοθεσία και είχε έρθει έπειτα από αγώνες των εμποροϋπάλληλων και με την υποστήριξη
της Εκκλησίας και την ευνοϊκή στάση της πλειοψηφίας των καταστηματαρχών. Στην αρχή επιβαλλόταν με αποφάσεις των νομαρχιών,
γρήγορα όμως θεσπίστηκε ως υποχρεωτική σε εθνικό επίπεδο, αν
και με εξαιρέσεις για κάποια είδη καταστημάτων. Σε κάποια επαγγέλματα η καθιέρωσή της έγινε πιο καθυστερημένα, περνώντας, για
παράδειγμα, μέσα από το εκ περιτροπής άνοιγμα καταστημάτων,
όπως τα εστιατόρια στον μεσοπόλεμο, ή τη θέσπισή της για τα αρτοποιεία μόλις μεταπολεμικά (σχετικό αίτημα υπέβαλε η ΓΣΕΒΕ στο
συνέδριό της το 1946).
Η αμφισβήτηση της κυριακάτικης αργίας εμφανίστηκε από τα
πρώτα χρόνια της φιλελευθεροποίησης της δεκαετίας του 1990 και
της ανάπτυξης μεγάλων ομίλων στο λιανικό εμπόριο. Η λειτουργία
των καταστημάτων την Κυριακή, ακόμα περισσότερο ίσως απ’ ό,τι η
λειτουργία τους τα βράδια, αποτελούσε στόχο των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων και κέντρων και συνδεόταν με ευρύτερες πολιτισμικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων: η σύνδεση
της κατανάλωσης με την ψυχαγωγία ήταν μια εξέλιξη που μπορούσε
να υπηρετηθεί καλύτερα στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και άλλους
υπερτοπικούς πόλους κατανάλωσης/διασκέδασης, ενώ οι μεγάλες
επιχειρήσεις μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στην αύξηση του
λειτουργικού κόστους από το άνοιγμα τις Κυριακές.
Το διάταγμα του 1992 που απελευθέρωνε το ωράριο των καταστημάτων πρόβλεπε και τη δυνατότητα λειτουργίας τους τις Κυριακές σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση – οι οποίες, με μια
διασταλτική ερμηνεία τους, αποτελούσαν πολύ μεγάλο κομμάτι της
χώρας. Το καλοκαίρι του 1993 υπογράφηκε συμφωνία των «φορέων
του εμπορίου» (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΣΜΕ από την εργοδοτική πλευρά
και ΓΣΕΕ και ΟΙΥΕ από την εργατική) με την οποία δεσμεύτηκαν να
σταθούν ενάντιοι στη θεσμοθέτηση της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή. Η ΓΣΕΒΕΕ, βλέποντας τις διαθέσεις που επικρατούσαν στις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις (αλλά και σε κάποιες
μικρότερες στα προάστια της Αθήνας) και τις δυνατότητες παράκαμψης της αργίας που το 1994 δόθηκαν στους νομάρχες στις «τουριστι-

κές περιοχές» (οι οποίες πάντως οριοθετούνταν τώρα πιο αυστηρά),
πρόσθεσε το 1995 στα βασικά αιτήματά της την υπεράσπιση της
κυριακάτικης αργίας.
Η κατάργηση της αργίας ετίθετο επί τάπητος σε κάθε απόπειρα
διεύρυνσης του ωραρίου των καταστημάτων στα επόμενα χρόνια
– όπως το 2005, όπου επιτράπηκε η κυριακάτικη λειτουργία των
καταστημάτων σε τουριστικούς τόπους εφόσον συμφωνούν τα
τοπικά σωματεία. Επιχειρήθηκε, όμως, μόνο το 2013, υπό τα κελεύσματα του ΔΝΤ για προώθηση της απελευθέρωσης των αγορών στην
Ελλάδα με βάση τις προτάσεις του ΟΟΣΑ. Το αρχικό νομοσχέδιο
πρόβλεπε την ολοκληρωτική κατάργησή της, τελικά όμως ψηφίστηκε
η «προαιρετική» λειτουργία των καταστημάτων (από τις 11 ως τις
8 το βράδυ) δύο Κυριακές του Δεκεμβρίου, την Κυριακή των Βαΐων
και τις πρώτες Κυριακές των τεσσάρων εκπτωτικών περιόδων που
ορίζονταν. Επιπλέον, οι αντιπεριφερειάρχες μπορούσαν με ετήσιες
αποφάσεις τους να επιτρέψουν τοπικά το άνοιγμα των μαγαζιών σε
περισσότερες Κυριακές, μόνο όμως για καταστήματα μικρότερα των
250 τ.μ. που δεν ανήκαν σε εμπορικές αλυσίδες (αλλά εξαιρουμένων
των περιπτώσεων του franchising) ούτε βρίσκονταν μέσα σε εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά με τη μέθοδο του shop in shop.
Στα επόμενα χρόνια προστέθηκε μία Κυριακή, ενώ με απόφαση
υφυπουργού το 2014 (η οποία ανατράπηκε δικαστικά το 2017 ως
αντισυνταγματική) επιτράπηκε η «πιλοτική» λειτουργία των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου σε ορισμένες περιοχές. Το
ζήτημα συνέχισε να δημιουργεί μεγάλες εντάσεις και οργανώνονταν
συχνές κινητοποιήσεις από εργατικά σωματεία έξω από μεγάλα καταστήματα που λειτουργούσαν Κυριακή. Το τελευταίο μέχρι στιγμής
βήμα προς την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας έγινε το 2017.
Υπό την πίεση των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας, και παρά
την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων στις 7 Μαΐου, υπουργική απόφαση έδωσε
τη δυνατότητα για λειτουργία των μαγαζιών 32 Κυριακές τον χρόνο
σε 5 περιοχές της Αττικής και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
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Η μικρή επιχείρηση
χαρακτηρίζεται από τον
συνδυασμό κεφαλαίου
και προσωπικής εργασίας·
ήταν ακριβώς η δεύτερη
διάσταση –ο μόχθος του
μικροαστού– που ερχόταν
στην επιφάνεια μέσω του
ζητήματος του ωραρίου.
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Κεφάλαιο και εργασία
Από παλιά έχει επισημανθεί ότι σ’ έναν κόσμο που πολώνεται όλο και πιο πολύ
ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, η «παραδοσιακή
μικροαστική τάξη», συνδυάζουν κεφάλαιο και εργασία στις δραστηριότητές τους.
Μάλιστα ορισμένοι συντηρητικοί στοχαστές του τέλους του 19ου αιώνα θεωρούσαν
ότι η λύση του «κοινωνικού ζητήματος» περνούσε μέσω της γενίκευσης του μοντέλου
της μικρής επιχείρησης, συγκλίνοντας παραδόξως με την αναρχική ουτοπία των
αυτοαπασχολούμενων που είχε παλιότερα διατυπώσει ο Πιέρ Προυντόν. Από μια
εξιδανικευμένη οπτική γωνία, οι μικρές επιχειρήσεις θεωρούνταν χώροι όπου
βασίλευαν εγκάρδιες σχέσεις μεταξύ εργατών και εργοδοτών, χωρίς εργασιακές
εντάσεις και συγκρούσεις, με τους υπαλλήλους να είναι αφοσιωμένοι στα αφεντικά
τους και με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να επιδεικνύουν σαν πατέρες
το ενδιαφέρον τους για τους υφισταμένους τους.
Και μια λιγότερο εξιδανικευμένη οπτική, πάντως, δεν μπορεί να
αμφισβητήσει την ύπαρξη μεγαλύτερης εγγύτητας και πιο προσωπικών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργατοϋπαλλήλων στις μικρές
επιχειρήσεις. Την εγγύτητα αυτή επικαλούνταν ανέκαθεν και οι
εκπρόσωποι των μικροεργοδοτών. Ανάμεσα σε άλλα προσόντα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καταγράφηκαν στη διάσκεψη της
Διεθνούς Ένωσης Βιοτεχνίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων το
1977, ανάμεσα στην ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής, στη
συμβολή της στην καταπολέμηση της ανεργίας κ.λπ., σε περίοπτη
θέση βρισκόταν η συμβολή της στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης. Όπως μετέφερε τη σχετική επιχειρηματολογία ο πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕ, «η μικρομεσαία επιχείρηση βρίσκεται σε στενή προσωπική
και ψυχική επικοινωνία με το προσωπικό της, με το οποίο από κοινού
μοχθεί, σε συνθήκες οικογενειακού, θα λέγαμε, κλίματος και περιβάλλοντος», σε αντίθεση με τη μεγάλη επιχείρηση που «δρα ψυχρά
και αδιάφορα για τον παράγοντα “άνθρωπος” και μόνο στόχο έχει
τη μεγιστοποίηση, τον γιγαντισμό».
Επιπλέον, αυτό που γοήτευσε ορισμένες κοινωνικές ουτοπίες στο

παρελθόν ήταν η συνύπαρξη κεφαλαίου και εργασίας στο ίδιο πρόσωπο. Ο βιοτέχνης και ο επαγγελματίας, από τη μία, είναι ιδιοκτήτες
των μέσων παραγωγής, και πάντως έχουν τον άμεσο έλεγχό τους
(ακόμα κι αυτός συχνά δεν είναι ολοκληρωμένος λόγω της υπαγωγής τους στο μεγάλο κεφάλαιο μέσω υπεργολαβιών κ.λπ.). Από την
άλλη, μπορεί να έχουν ή να μην έχουν υπαλλήλους, σίγουρα όμως
εργάζονται οι ίδιοι (και συχνά μέλη της στενής οικογένειάς τους),
και στις μικρές μονάδες όχι σε μια θέση διευθυντή με δραστηριότητες σαφώς διαχωρισμένες από των άλλων εργαζομένων. Η πρόβλεψη του Μαρξ ήταν ότι η διαδικασία της προλεταριοποίησης σταδιακά θα διαχώριζε το κεφάλαιο από την εργασία και θα καταργούσε
τη μικροαστική τάξη: είναι γεγονός ότι η κυρίαρχη τάση παγκοσμίως
στη σύγχρονη εποχή ήταν και είναι προς αυτό τον διαχωρισμό.
Ωστόσο, η μικροαστική τάξη δεν εξαφανίστηκε, αντίθετα επιβιώνει
και αναπαράγεται με διάφορους τρόπους.
Ποια είναι η στάση της απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και το εργατικό κίνημα; Οι αντιθέσεις των επαγγελματοβιοτεχνών με όσους
βρίσκονταν από πάνω και από κάτω τους στην κοινωνική ιεραρχία
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Ασλανίδου, όπου λειτουργούσε ο συνεταιρισμός των αρτοποιών Λαζαρίδου, Μαστρογιαννάκη, Ταρασίδη και Ροδίτη. Διακρίνονται, εν ώρα
εργασίας, από αριστερά: η Αρετή Λαζαρίδου, οι Χρυσόστομος, Ηρακλής και Διαμαντής Μαστρογιαννάκης και ο Ιωάννης Ταρασίδης.
© Ι.Α.Π.Ε.– Ιδιωτική Συλλογή Ιωάννη Παπατσεχιλίδη

εμφανίζονται στο καθένα από τα ζητήματα που έχουμε εξετάσει
ως τώρα, από τους φόρους μέχρι το ενοικιοστάσιο. Εδώ θα εστιάσουμε σε μερικές ακόμα θεματικές της παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ και
των άλλων οργανώσεων των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων: αφενός, στις εργασιακές σχέσεις και την εργατική νομοθεσία
και, αφετέρου, στη στάση τους απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο σε
διάφορες περιστάσεις, επιχειρώντας μια σύνοψη του λόγου και των

πρακτικών της ΓΣΕΒΕΕ, με την προσθήκη μιας επιπλέον παραλλαγής:
της στάσης τους απέναντι στο ξένο μεγάλο κεφάλαιο σε περιόδους
που αυτό εμφανιζόταν απειλητικό.

Μ Έ Ρ ΟΣ I I I    Ο Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΌΣ : ΤΑ Ζ Η Τ Ή Μ ΑΤΑ Π ΟΥ Α Π Α Σ ΧΌΛ Η Σ Α Ν ΤΟΥ Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤΟ Β Ι ΟΤ Έ Χ Ν Ε Σ

↑ 
Καλαμαριά, 1958. Στη συμβολή των οδών Μεταμορφώσεως και Τραπεζούντας, στο εργαστήρι του φούρνου της Αρετής Λαζαρίδου –
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Απέναντι στους εργατοϋπαλλήλους
και στην εργατική νομοθεσία
Οι μικρές επιχειρήσεις γενικά θεωρούνται χώρος μικρών μόνο
εντάσεων μεταξύ εργοδοσίας και υπαλλήλων, σε αντίθεση με
τις μεγάλες. Συχνά εδράζονται στους δεσμούς της οικογένειας,
απασχολώντας μόνο μέλη μιας πυρηνικής οικογένειας ή ελάχιστο
προσωπικό έξω απ’ αυτήν.

Τη δεκαετία του 1980 οι μισοί από τους 300 μικρούς και μεσαίους
βιοτέχνες που απάντησαν στα ερωτηματολόγια του Λύτρα απασχολούσαν μέλη της οικογένειάς τους στην επιχείρηση. Συχνά, επίσης,
ένα αξιόλογο μέρος του εργατικού δυναμικού αποτελείται από
πιο μακρινούς συγγενείς ή από συντοπίτες· η στρατολόγησή του,
δηλαδή, γίνεται μέσα από όχι απρόσωπα δίκτυα που δημιουργούν
ορισμένες δεσμεύσεις τόσο σε μισθωτούς όσο και σε εργοδότες. Οι
σχέσεις αυτές συμβάλλουν στη διατήρηση των αμοιβών της εργασίας σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Αντίθετα, η συγκέντρωση των εργατών χαλαρώνει τους διαπροσωπικούς δεσμούς τους με τον εργοδότη, τονίζει την ανισότητα
ανάμεσά στους δύο, δίνει στους μισθωτούς μεγαλύτερες δυνατότητες αποτελεσματικής συλλογικής δράσης και, ούτως ή άλλως,
εντάσσεται πιο εύκολα σε μια διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης κεφαλαίου-εργασίας που μπορεί να «εκτραπεί» σε σύγκρουση.
Ακόμη κι αν αυτός είναι ο κανόνας, βεβαίως, επιδέχεται αρκετές
εξαιρέσεις: δεν είναι λίγες οι απεργίες που έχουν γίνει σε κλάδους
κυριαρχούμενους από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι φυσικά
δεν είναι απαλλαγμένοι από εργασιακές διαμάχες.
Κατά κανόνα τα εργασιακά ζητήματα τα διαχειρίζονταν τα πρωτοβάθμια σωματεία ή οι ομοσπονδίες κάθε κλάδου, στον βαθμό
στον οποίο προέκυπταν από αιτήματα των εργατών για αύξηση των
αμοιβών τους κ.λπ. Η ΓΣΕΒΕ στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, εν
τω μέσω του κύματος απεργιών που ξέσπασε μετά το τέλος του Α΄
Παγκοσμίου πολέμου, δοκίμασε να μιμηθεί το μοντέλο που εφάρμοζαν τότε τα εργατικά σωματεία και να λειτουργήσει, όπως το

Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, ως «προϊσταμένη αρχή» στις απεργίες
και τη διαχείρισή τους: τον Μάιο του 1919 καθοδήγησε το λοκ άουτ
που έκανε το σωματείο των εμπορορραπτών απέναντι στους ραπτεργάτες. Απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν το ξαναδοκίμασε: τα εργατικά
σωματεία στην πορεία προτίμησαν την κλαδική δράση, χωρίς άμεση
εμπλοκή της ΓΣΕΕ ή των εργατικών κέντρων. Άλλωστε τα λοκ άουτ
υπήρξαν σπάνια στην Ελλάδα και οι εργασιακές συγκρούσεις γενικά
ξεκινούσαν με πρωτοβουλία των εργατών· τα αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών απευθύνονταν κατά βάση προς το κράτος και
προϋπόθεση της επέκτασής τους στις εργασιακές σχέσεις αποτελούσε η «πολιτικοποίηση» του ζητήματος και η κρατική παρέμβαση
στο πεδίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο επαγγελματικός Τύπος δεν
ασχολούνταν ιδιαίτερα με ζητήματα εργασιακών σχέσεων.
Η εμπλοκή των τριτοβάθμιων πανελλαδικών οργανώσεων των
εργατών και των εργοδοτών στη διαχείριση των εργασιακών ζητημάτων αυξανόταν κατά τον 20ό αιώνα, καθώς οι σχετικές ρυθμίσεις και θεσμοί πολλαπλασιάζονταν και θεσμοθετούνταν μορφές
εκπροσώπησης των «κοινωνικών εταίρων» στο κεντρικό επίπεδο.
Ζητήματα όπως οι ώρες εργασίας και οι μισθοί έγιναν αντικείμενο
κρατικής παρέμβασης με την εργατική νομοθεσία και με τη θέσπιση
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από το 1935 και έπειτα. Κι
εδώ, πάντως, η ΓΣΕΒΕ μάλλον άργησε να εμπλακεί με έναν ουσιαστικό τρόπο, παρότι από το 1955 και μετά συνυπέγραφε τις εθνικές
συλλογικές συμβάσεις εργασίας από την πλευρά των εργοδοτών
μαζί με τον ΣΕΒ και τους εμπορικούς συλλόγους, καθώς τον κυρίαρχο ρόλο στη σύναψη των συμβάσεων μέχρι το 1990 τον έπαιζε
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↑ 
Η Ουρανία Λαγγίδου – Πασαλίδου, η Ελένη Δημητριάδου

και ένας άντρας πλέκουν καρέκλες σε αυλή στην
Καλαμαριά. Καλαμαριά, αρχές δεκαετίας 1950.
© Ι.Α.Π.Ε.– Ιδιωτική Συλλογή Ιωάννας Πασαλίδου
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Ο Δημήτρης Καλλιαντζόπουλος στο μηχανουργείο του, στο ναυπηγείο

Αρετσούς, εν ώρα εργασίας. Καλαμαριά, μέσα δεκαετίας 1960.
© Ι.Α.Π.Ε. – Ιδιωτική Συλλογή Δημήτρη Καλλιαντζόπουλου

Η εμπλοκή των
τριτοβάθμιων πανελλαδικών
οργανώσεων των εργατών
και των εργοδοτών στη
διαχείριση των εργασιακών
ζητημάτων αυξανόταν κατά
τον 20ό αιώνα.

Ομοσπονδία των Εμπορορραπτών, πάλι, πρότεινε το 1960 τα ραφτάδικα να αναγνωριστούν ως πρακτικές τεχνικές σχολές και αναλόγως
να καθοριστούν τα ημερομίσθια και τα ασφάλιστρα των μαθητευομένων. Η κυβέρνηση δέχτηκε το 1961 μια παραλλαγή του τελευταίου
διακανονισμού: οι επαγγελματοβιοτέχνες θα πλήρωναν στο ΙΚΑ για
τους μαθητευόμενους τα μειωμένα ένσημα που προβλέπονταν για
όσους φοιτούσαν στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές και σε αντάλλαγμα θα τους διευκόλυναν στη φοίτησή τους σε αυτές.
Το αίτημα για φτηνό εργατικό δυναμικό διατυπωνόταν με το
επιχείρημα ότι είχε εμφανιστεί έλλειψη μαθητευομένων επειδή η
πρόσληψή τους δεν συνέφερε. Για την ενίσχυση του επιχειρήματός
τους επικαλούνταν τα φαινόμενα «αλητείας» και «τεντιμποϊσμού»
μεταξύ των νέων που αναδύθηκαν τη δεκαετία του 1950. Το 1957 στη
Ναύπακτο, σε σύσκεψη που είχε συγκαλέσει ο τοπικός μητροπολίτης
με θέμα την «περιστολή της αλητείας των νέων», οι εκπρόσωποι των
εμπόρων και των επαγγελματιών απέδωσαν την εξάπλωσή της κατά
ένα σημαντικό μέρος στα ένσημα που έπρεπε να καταβάλλουν στο
ΙΚΑ για την απασχόληση των νέων ως μαθητευομένων: τα ασφάλιστρα τελευταία είχαν μειωθεί για τους κάτω των 18 ετών, αλλά οι
μικρομεσαίοι δεν μπορούσαν να αντέξουν στο κόστος καταβολής
τους στη συνέχεια και απέλυαν τους μαθητευόμενους ή δεν προσλάμβαναν καθόλου για να μην αναγκαστούν να το κάνουν στην
πορεία. Το φάρμακο θα ήταν η εξαίρεση από την ασφάλιση στο ΙΚΑ
των κάτω των 21 ετών εργαζομένων στις μικρές πόλεις. Στα επόμενα
συνέδρια της ΓΣΕΒΕ, το 1958 και το 1961, ο λόγος πλέον ήταν περί
τεντιμποϊσμού των νέων, οι οποίοι αναγκαστικά από τα 18 ως τα 21
«διημερεύουν εις τα καφενεία», με τη λύση να είναι και πάλι η δημιουργία των συνθηκών για την επιστροφή στην «πατροπαράδοτον
συνήθεια η οποία υπήρχεν ανέκαθεν εις τον τόπον αυτόν και έδιδε
εις τους νέους τον δρόμον της ευθείας οδού, διότι όταν έφευγεν
από το σπίτι του επήγαινε στον επαγγελματία ή στον βιοτέχνην και
εμάθαινε κάποια δουλειά. Μα έπαιρνε πολλά ή λίγα δεν έχει καμμίαν
σημασίαν», οπότε ήταν άτοπη η ένσταση κάποιων ότι θα τους είχαν
για «σκλαβάκια με ένα τάλληρο» (λόγος του προέδρου της ΓΣΕΒΕ
1958).
Η μεταπολίτευση αποτέλεσε μια περίοδο αναταραχής
στους περισσότερους εργασιακούς χώρους, καθώς η κοινωνία
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το κράτος. Και στην περίπτωση της ρύθμισης του χρόνου εργασίας
κυριαρχούσαν τα αιτήματα στο κλαδικό επίπεδο, καθώς η νομοθεσία
δεν ήταν ενιαία για όλα τα επαγγέλματα. Στον επαγγελματικό Τύπο
και σε αρχειακό υλικό βρίσκει κανείς διάφορες σχετικές παρεμβάσεις: οι επιπλοποιοί της Αθήνας το 1930 προσπάθησαν να αυξήσουν
το ωράριο των εργατών τους· οι καρροποιοί της Δράμας το 1934
ζήτησαν να εξαιρεθεί ο κλάδος τους από τη θέσπιση του οκταώρου·
αλλά και σε ένα γενικότερο επίπεδο, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης το 1926-1928 κινητοποιήθηκε για να
μη μειωθούν οι ώρες εργασίας στη βιοτεχνία σε οχτώ.
Οι παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕ κατά τη μεταπολεμική περίοδο
ξεκίνησαν με το αίτημα στο συνέδριό της του 1946 να μειωθούν
τα εργατικά ημερομίσθια στην επαρχία. Βασικά όμως αφορούσαν
ορισμένες πλευρές της εργατικής νομοθεσίας που επιβάρυναν τους
επαγγελματοβιοτέχνες. Στα 1947-1956 προβαλλόταν από διάφορους
το αίτημα κατάργησης του δώρου Χριστουγέννων από τους επαγγελματοβιοτέχνες στους υπαλλήλους τους, κάποτε με το επιχείρημα
ότι «δεν είναι [καθαυτό] εργοδότες»· στα επίσημα ψηφίσματα το
αίτημα διαφοροποιούνταν στο να καταβάλλεται το δώρο από το ΙΚΑ
στους μισθωτούς και οι επαγγελματοβιοτέχνες να το πληρώνουν
στο ΙΚΑ σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις. Στα συνέδριά τους τα πυρά
διάφορων ομιλητών συγκέντρωναν η υποχρέωση των εργοδοτών να
πληρώνουν το ήμισυ του ημερομισθίου σε περίπτωση αρρώστιας, να
καταβάλλουν 13ο μισθό και δώρο Πάσχα, καθώς και το πολυδαίδαλο
της νομοθεσίας που επέτρεπε στους εργάτες τους να τους «οδηγούν
καθημερινώς εις τα δικαστήρια». Δεν έλειπαν, ακόμα, παράπονα για
το οκτάωρο που τους «χαντάκωσε» ή και μια συνολικότερη εχθρότητα προς κάθε εργατική νομοθεσία: σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος το 1960, η ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της βιοτεχνίας ενόψει της εισόδου στην
Κοινή Αγορά πέρναγε μέσα από «καταργήσεις εργατικών διατάξεων,
αποζημιώσεις και τα τοιαύτα. Καταργήσεις τριήμερων αναρρωτικών
αδειών εργατών» και όλων των «ανελευθέρων νόμων».
Δύο ήταν τα ζητήματα στα οποία η ΓΣΕΒΕ εστίασε τις διεκδικήσεις της. Το ένα ήταν οι εισφορές που καλούνταν ως εργοδότες να
καταβάλλουν στο ΙΚΑ, καθώς και σε άλλα επικουρικά ταμεία. Μόνιμο
αίτημα ήταν η μείωση των «ασφάλιστρων», ιδίως για τους μικροεπιχειρηματίες της επαρχίας, χωρίς όμως να ικανοποιείται. Μεγαλύτερη επιτυχία σημείωσαν ως προς τη διευθέτηση του ζητήματος των
καθυστερούμενων εισφορών στο ΙΚΑ με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής και χωρίς πρόστιμα.
Το άλλο μείζον θέμα για τους επαγγελματοβιοτέχνες ήταν οι
προβλέψεις περί της μαθητείας και της αμοιβής της. Ο νόμος όριζε
ότι κάποιος που είχε υπερβεί το 18ο έτος δεν μπορούσε να θεωρείται
μαθητευόμενος αλλά εργάτης, και η αμοιβή του αυξανόταν, όπως και
οι εργοδοτικές εισφορές, με βάση νόμο του 1960. Θα έπρεπε, έλεγαν
οι συνδικαλιστές των μικρομεσαίων, να θεωρείται κανείς μαθητευόμενος μέχρι τα 21 ή έστω για τα πρώτα τρία χρόνια απασχόλησής
του σ’ ένα επάγγελμα ασχέτως ηλικίας, και πάντως να είναι μειωμένες οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλους τους νέους κάτω
των 21. Ακόμα και η κεντροαριστερή και αριστερή αντιπολίτευση στη
ΓΣΕΒΕ το 1960 συνέπλεε μέχρι ενός σημείου, ζητώντας η ασφάλιση
των μαθητευομένων να αφορά μόνο το ατύχημα και την ασθένεια. Η
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Η μεταπολίτευση
αποτέλεσε μια
περίοδο αναταραχής
στους περισσότερους
εργασιακούς χώρους,
καθώς η κοινωνία
απελευθερώθηκε
από τον «γύψο»
της δικτατορίας»
και οι κοινωνικές
αντιθέσεις μπόρεσαν
να εκφραστούν
ελεύθερα.

απελευθερώθηκε από τον «γύψο» της δικτατορίας» και οι κοινωνικές
αντιθέσεις μπόρεσαν να εκφραστούν ελεύθερα. Επιπλέον υπήρξε
μια εποχή αυξημένης εμπλοκής του κράτους στη διαχείριση των
εργασιακών σχέσεων, με την «εισοδηματική πολιτική» να αποτελεί
ένα από τα βασικά εργαλεία της οικονομικής πολιτικής απέναντι
στον πληθωρισμό. Ενώ όμως το κράτος στη μεταπολεμική περίοδο
(συμπεριλαμβανομένων των χρόνων της δικτατορίας) έπαιζε ρόλο
ανασχετικό στις διεκδικήσεις των μισθωτών και κύρια μέριμνα είχε
να κρατήσει χαμηλά το εργατικό κόστος, στη μεταπολίτευση ήταν
σαφώς πιο εφεκτικό προς τις εργατικές διεκδικήσεις. Πλέον οι κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες είχαν αλλάξει και η εξουσία στην
Ελλάδα βασιζόταν λιγότερο στην κρατική (και παρακρατική) βία και
περισσότερο στη συναίνεση των αρχομένων· οι κυβερνήσεις τόσο
της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσαν παρά να
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ανάγκες απόσπασης της συναίνεσης
της μισθωτής εργασίας στο νέο δημοκρατικό καθεστώς.
Φυσικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εμφανίζονταν και σ’ αυτή
την περίοδο ευαίσθητοι στην άνοδο του εργατικού κόστους: διαχρονικά οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα λειτουργούσαν
με χαμηλά περιθώρια κέρδους και «τα εργατικά» ήταν η κατεξοχήν
μεταβλητή του κόστους που μπορούσαν να επηρεάσουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ Νίκο Αναστασάκη το 1979, «σχεδόν
όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εργατοβόρες», οπότε δεν
θα μπορούσαν να αντέξουν σε γενναίες αυξήσεις στους μισθούς
που συνεπάγονταν τη μεγάλη αύξηση του λειτουργικού κόστους. Σε
αντίθεση, λοιπόν, με τις μεταπολεμικές δεκαετίες, τώρα η έμφαση
από την πλευρά της ΓΣΕΒΕ δεν δινόταν στα «επιθετικά» αιτήματα
ιδιαίτερης μεταχείρισης στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
–που θα τους έδιναν κι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι
στις μεγάλες επιχειρήσεις–, αλλά στο ύψος των κατώτερων μισθών.
Όσον αφορά την εργατική νομοθεσία, ο βασικός στόχος που διατυπωνόταν ήταν μάλλον η απλοποίησή της, καθώς «οι μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτελή οικονομικήν δυνατότητα να διατηρούν νομικούς συμβούλους και οργανωμένα λογιστήρια»
(ΟΕΒΑ 1975).
Ήδη το 1964 ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ δήλωσε την αντίθεσή του στις
αυξήσεις των μισθών που παραχώρησε η Ένωση Κέντρου: στον βαθμό στον οποίο τα «σοβαρότερα αιτήματα της τάξεως» παρέμεναν
ανικανοποίητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να
ανταποκριθούν στις αυξήσεις του προσωπικού τους «άνευ κινδύνου
οικονομικού των κλονισμού». Στη συνέχεια, στα χρόνια της δικτατορίας, βλέπουμε να διατυπώνεται η αντίθεση της ΓΣΕΒΕ σε αυξήσεις
στους μισθούς εφόσον δεν αφήνονταν συγχρόνως ελεύθεροι οι
εργοδότες να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους. Η αίσθηση
που αποκομίζει κανείς, πάντως, είναι ότι το «έδαφος» θεωρούνταν
«ανώριμο» για αυξήσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο επί Χούντας
Σπύρο Βλαχάκη, όχι μόνο λόγω μιας σφιχτής πολιτικής τιμών αλλά
και συνολικότερα. Όπως το έθετε το 1975 ο πρόεδρος των υδραυλικών της Θεσσαλονίκης Ράμτσιος, «πολλοί βιοτέχνες πιστεύουν ότι
η χαμηλή αμοιβή των εργαζομένων μάς παρέχει την δυνατότητα να
επιτυγχάνουμε σημαντικά χαμηλό κόστος» και έτσι επαναπαύονταν
ως προς την ανάγκη τεχνολογικού κ.λπ. εκσυγχρονισμού∙ ο ίδιος
απέκρουε αυτή την άποψη, αφενός γιατί ήταν άδικη και αφετέρου
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Στις διαπραγματεύσεις
για τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας
η ΓΣΕΒΕΕ συνήθως
παρουσιάζονταν με
πιο μετριοπαθείς
θέσεις απέναντι στα
εργατικά αιτήματα
απ’ ό,τι οι εκπρόσωποι
των μεγάλων
επιχειρήσεων.

→ 
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Νίκος Αναστασάκης με
τον Γεώργιο Ράλλη και τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
10 Ιουνίου 1980, Αρχείο
ΓΣΕΒΕΕ

γιατί πρόβλεπε ότι αργά ή γρήγορα οι μισθοί θα αυξάνονταν, για
παράδειγμα με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους.
Το 1976 η ΓΣΕΒΕ ασκούσε κριτική τόσο στις «υπερμέτρους αξιώσεις» των εργαζομένων, στους «απεργιακούς αγώνας ή πάσης φύσεως αναταραχάς», όσο και στις αυξήσεις που χορηγούσε η κυβέρνηση
και ξεπερνούσαν τις αντοχές των επαγγελματιών και βιοτεχνών, ενώ
τροφοδοτούσαν και τον πληθωρισμό. Το 1979 η ΓΣΕΒΕ δήλωσε ότι
θα προσέφευγε στο δευτεροβάθμιο διαιτητικό δικαστήριο ενάντια
στις αυξήσεις 30% στον κατώτερο μισθό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε μια συγκυρία καλπάζοντος πληθωρισμού. Το 1982 η πολιτική
των πρώτων μηνών διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με την αύξηση των
μισθών αλλά και γενικότερα τη «διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων», δέχτηκε την κριτική της Ομοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών επειδή «ήταν έξω από τις δυνατότητες κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Συγχρόνως, το
αίτημα μετατόπισης του βάρους των εξόδων για τη χρηματοδότηση
της κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών από τους μικροεργοδότες
στον κρατικό προϋπολογισμό δεν έπαψε να εμφανίζεται τόσο στις
διεκδικήσεις της ΓΣΕΒΕ όσο και, για παράδειγμα, στο ψήφισμα του
βιοτεχνικού συνέδριου του 1979, αν και όχι με τον κατεδαφιστικό
τρόπο που το έθετε η ΟΒΣΑ το 1972-1975 (κατάργηση τόσο των εργοδοτικών όσο και των εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ).
Από την άλλη, φαίνεται ότι στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι επαγγελματοβιοτέχνες συχνά
παρουσιάζονταν με πιο μετριοπαθείς θέσεις απέναντι στα εργατικά
αιτήματα απ’ ό,τι ο ΣΕΒ. Μια εξήγηση μπορεί να είναι ότι λάμβαναν
περισσότερο υπόψη τον παράγοντα της αγοραστικής δύναμης των
εργαζομένων, καθώς οι επιχειρήσεις τους απευθύνονταν κατά βάση
στην εσωτερική αγορά. Αυτό το επιχείρημα ήταν ρητά διατυπωμένο
από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ στη
ΓΣΕΒΕ της δεκαετίας του 1980, καθώς και στις οργανώσεις που επηρέαζε η ΕΔΑ τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Η αρθρογραφία
στα αριστερά έντυπα, όπως η Ένωσις, επισήμαινε ότι οι διεκδικήσεις
των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων θα έπρεπε να βασίζονται σ’ ένα συνολικότερο σχέδιο για την εθνική ανάπτυξη, κι αυτό
δεν μπορούσε παρά να περιλαμβάνει τη μέριμνα για επαρκή εσωτερική ζήτηση, επομένως για ικανοποιητικό εισόδημα των μισθωτών
και των αγροτών. Κατά παρόμοιο τρόπο, έβλεπε κανείς στον μεσοπόλεμο, σε περιπτώσεις μεγάλων εργατικών απεργιών σε πόλεις
όπως το Λαύριο (απεργία μεταλλωρύχων 1928), οι επαγγελματίες,
βιοτέχνες και έμποροι των πόλεων να παίρνουν το μέρος των απεργών, με ψηφίσματα ή και με δικές τους απεργίες συμπαράστασης
(όπως κατά την απεργία των καπνεργατών στην Καβάλα το 1929):
πέρα από την τοπική αλληλεγγύη, οι επαγγελματοβιοτέχνες είχαν
κάθε λόγο να επιθυμούν την ενίσχυση της καταναλωτικής δύναμης
των εργατών στις μεγάλες εργατουπόλεις. Το 1936 ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης έβλεπε στην καταπολέμηση της ανεργίας και στη βελτίωση της καταναλωτικής δύναμης
των εργατών τη λύση στα προβλήματα που προκαλούσε η «πλουτοκρατική οικονομία» στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ είδαμε ότι το
καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς εξορίστηκαν ως κομμουνιστές διάφοροι
επαγγελματοβιοτέχνες συνδικαλιστές του Βόλου και άλλων πόλεων
που υποστήριξαν με ένα παρόμοιο σκεπτικό τις εργατικές απεργίες.
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Ο Γεώργιος Τερμεντζής σε εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ, 15 Μαΐου

1978, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ 6-8 Σεπτεμβρίου 1981

στο ξενοδοχείο Caravel, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Όπως αναφέραμε, η ΓΣΕΒΕ υπέγραφε τις εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας από τη δεκαετία του 1950, ενώ οι δικηγόροι
της αναλάμβαναν τη διαχείριση και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων (το 1981 γινόταν λόγος για πολλές εκατοντάδες). Επιπλέον,
απόπειρες δημιουργίας θεσμών γύρω από τους οποίους θα αναπτυσσόταν ένας διάλογος μεταξύ των «κοινωνικών εταίρων» είχαν
γίνει σε διάφορες περιστάσεις: για παράδειγμα, με το Συμβούλιο
Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής (ΣΚΟΠ) στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η τομή, ωστόσο, στην ουσιαστικότερη εμπλοκή της
ΓΣΕΒΕΕ σε μια διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης επήλθε στα
1990, όταν το θεσμικό πλαίσιο άλλαξε και καταργήθηκε η υποχρεωτική κρατική διαιτησία στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην
οποία βασιζόταν μέχρι τότε ο έλεγχος της όλης διαδικασίας από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις. Στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν η ΓΣΕΕ
και από την πλευρά των εργοδοτών ο ΣΕΒ και η ΓΣΕΒΕΕ (στους οποίους προστέθηκε μετά την ίδρυσή της και η ΕΣΕΕ).
Στη ΓΣΕΒΕΕ αναπτύχθηκε, έτσι, περαιτέρω μια κουλτούρα κοινωνικού εταίρου (ή έστω απλά συνομιλητή). Συχνά οι θέσεις της για
τις εργασιακές σχέσεις λειτουργούσαν ως το σημείο συμβιβασμού
στις αντιτιθέμενες επιδιώξεις των συλλογικών εκπροσώπων του

↑ 
Βιβλιοδετημένος τόμος για τις

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του 1937
από το Υφυπουργείον Εργασίας
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Υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας το 1990,

Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη
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Υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής

Σύμβασης Εργασίας στις 6 Φεβρουαρίου 2008,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

κεφαλαίου και της εργασίας. Μάλιστα το 2000 κατέληξε σε ορισμένες κοινές θέσεις με τη ΓΣΕΕ για την απασχόληση, στις οποίες
συνδυάζονταν η μείωση του χρόνου εργασίας σε 35 ώρες με την
παροχή κινήτρων για νέες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακών κινήτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και με τη μείωση
των εργοδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και την αντικατάστασή τους με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν μπορεί, πάντως, να μην επισημάνει κανείς ότι στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις της δεκαετίας του 1990 ελάχιστα θίχτηκε ένα από
τα κυριότερα χαρακτηριστικά της περιόδου όσον αφορά το τοπίο
στους εργασιακούς χώρους: η ανάπτυξη μιας διπλής αγοράς εργασίας, με την εκτεταμένη απασχόληση ανασφάλιστης και χαμηλόμισθης εργασίας μεταναστών. Οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις
αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς χώρους απορρόφησης του
συγκεκριμένου εργατικού δυναμικού, ακολουθώντας την πεπατημένη
της αναπαραγωγής τους χάρη στη συμπίεση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους.
Επιπλέον, η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε σε σχήματα κοινωνικού διαλόγου
προωθούμενα από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τόσο για εργασιακά όσο και για άλλα ζητήματα, χωρίς ωστόσο η συναίνεσή της να μπορεί να θεωρείται δεδομένη: το 1997 αρνήθηκε να
υπογράψει το τελικό κείμενο του «Συμφώνου Εμπιστοσύνης κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων στην πορεία προς το 2000».

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε
σε σχήματα κοινωνικού
διαλόγου προωθούμενα
από το ελληνικό κράτος
και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τόσο για
εργασιακά όσο και για
άλλα ζητήματα, χωρίς
ωστόσο η συναίνεσή
της να μπορεί να
θεωρείται δεδομένη.
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Απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο

Οι αντιθέσεις των μικροαστών με τους αστούς,
σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει με τους εργάτες,
τίθενται σε πεδία όπου συνήθως είναι μικρότερες
οι δυνατότητες απευθείας σύγκρουσης.

Οι σχέσεις του επαγγελματοβιοτέχνη με τη μεγάλη επιχείρηση που
του δίνει υπεργολαβίες, με τον χονδρέμπορο προμηθευτή του, με
τον χονδρέμπορο αγοραστή των προϊόντων που παράγει ή με τον
μεγάλο κεφαλαιούχο πιστωτή του παράγουν σοβαρές εντάσεις·
ωστόσο, θίγονται πιο δύσκολα και πιο σπάνια με έναν τρόπο συλλογικό, και άρα επιδεχόμενο συνδικαλιστικής και πολιτικής διαχείρισης. Εδώ οι προμηθευτικοί και άλλοι συνεταιρισμοί αποτέλεσαν μια
μορφή παρέμβασης στις σχέσεις με το μεγάλο κεφάλαιο και συνήθως συνοδεύονταν από έναν λόγο ενάντια στους «εκμεταλλευτές»
των μικρομεσαίων καθ’ όλο τον 20ό αιώνα. Έπειτα, προς το κράτος
τίθενται από τους καταστηματάρχες αιτήματα που αφορούν κυρίως
το νομικό πλαίσιο των σχέσεών τους με τους μεγάλους κεφαλαιούχους. Όσο πιο έντονη είναι η κρατική παρέμβαση στην οικονομία,
τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες υπάρχουν για τη συλλογική διεκδίκηση, για παράδειγμα, σχετικά με τους όρους αποπληρωμής των
χρεών ή για το αν ο χονδρέμπορος λαχανικών δικαιούται να απαιτεί
από τον μανάβη να προμηθευτεί και είδη που αυτός δεν θέλει. Ο
ισχυρός δημόσιος έλεγχος του χρηματοπιστωτικού τομέα μέχρι τη
δεκαετία του 1990 και η ύπαρξη της Νομισματικής Επιτροπής μεταπολεμικά που έπαιρνε αποφάσεις για την κατανομή των πιστώσεων
στην οικονομία δημιουργούσαν ένα πεδίο στο οποίο η συνδικαλιστική παρέμβαση υπέρ της παροχής περισσότερων και με καλύτερους
όρους πιστώσεων από τις τράπεζες είχε νόημα και μπορούσε να
πετύχει σημαντικές κατακτήσεις.
Έπειτα, εκτός από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στην πιστωτική και εμπορική αλυσίδα, υπάρχει και ο ανταγωνισμός στην αγορά.
Ασφαλώς η επικράτηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων δεν είναι
τόσο αυτόματη και δεδομένη όσο τείνουν κάποτε να πιστεύουν
οι οικονομολόγοι, ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα τομέων
όπου οι μικρομεσαίες μονάδες πρόβαλαν επιτυχή αντίσταση στην

→ 
Αφίσα ΓΣΕΒΕΕ για το κλείσιμο των

καταστημάτων την 21η Οκτωβρίου 1986,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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«Κάτω η Πάουερ», Χρεοκοπία Εφημερίς

Λιμασμένου Κοσμάκη 3 Ιουλίου 1932

Τα αιτήματα των μικρομεσαίων
επιχειρηματιών εστιάζουν
στην προνομιακή μεταχείριση
των μεγάλων επιχειρήσεων
από τις κυβερνήσεις, τη
δικαιοσύνη και τις τράπεζες.

κυριάρχησή τους από τις μεγάλες. Συνολικά, ωστόσο, καταγράφεται
μια σταθερή τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις να αποκτούν μονοπωλιακή ή
ολιγοπωλιακή δύναμη στην αγορά. Το μεγαλύτερο μέγεθος αποτελεί
πλεονέκτημα όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας που μπορούν να
επιτευχθούν, τις δυνατότητες μονοπώλησης της αγοράς ενός προϊόντος, τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτομιών αλλά και τη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι σε μισθωτή εργασία, προμηθευτές και
πελάτες, τράπεζες και, βέβαια, το κράτος.
Εδώ τα παράπονα και τα αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών κατά βάση είναι «πλάγια»: εστιάζουν στην προνομιακή μεταχείριση των μεγάλων από τις κυβερνήσεις όσον αφορά τη φορολογική
πολιτική ή τους κανόνες του ανταγωνισμού, από κυβερνήσεις και δικαιοσύνη όσον αφορά την αγορανομική πολιτική, από κυβερνήσεις
και τράπεζες όσον αφορά την πιστωτική. Δεν παραλείπουν, ωστόσο,
να ζητάνε προστασία με διάφορους τρόπους από έναν ανταγωνισμό
στον οποίο δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν: υπό αυτό το πρίσμα
μπορούμε να δούμε, σε μεγάλο βαθμό, τη δημιουργία «κλειστών
επαγγελμάτων» και πολλά από τα αιτήματα παρέμβασης ενάντια σε
μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού.
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Γελοιογραφία τα δώρα της Κυβέρνησης στους

βιοτέχνες & τους βιομήχανους, Βιοτέχνης
2 Δεκεμβρίου 1946

Ασφαλώς οι σχέσεις του μικρού με το μεγάλο κεφάλαιο δεν ήταν
απαραίτητα ανταγωνιστικές: μπορεί να αποτελούσαν και σχέσεις
συμβίωσης με μικρές εντάσεις στο οικονομικό επίπεδο, όπως και
σχέσεις κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας στο πολιτικό επίπεδο. Η
συμμαχία της αστικής τάξης με μικροαστικά στρώματα αποτελεί το
βασικό μοντέλο των κοινωνικών συνασπισμών εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Ωστόσο, τριβές υπάρχουν και στο εσωτερικό αυτών
των συμμαχιών και ενίοτε οδηγούν σε αποσταθεροποίηση, όπως
συνέβη στα χρόνια του κινήματος στο Γουδί ή και στον μεσοπόλεμο.
Το 1929 γραφόταν ότι «η μέση αστική τάξις εκδηλώνει αντικεφαλαιοκρατικάς τάσεις»: δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε ως προς την
κυριολεκτική σημασία αυτής της διαπίστωσης, αλλά οπωσδήποτε
απέδιδε μέχρι ενός σημείου την εντύπωση που επικρατούσε εκείνη
την εποχή.
Άλλωστε, η ίδια η αυτόνομη συγκρότηση των επαγγελματοβιοτεχνών έπρεπε να περάσει από μια φάση σύγκρουσης με τους καθαυτό
αστούς. Αφού πρώτα διασπάστηκε και θεσμικά η ενότητα εργατών
και μικροαστών ως «εργαζόμενου λαού», και αφού ενισχύθηκε η σχέση αστών και μικροαστών στη βάση της αντίθεσής τους στις απεργίες και στην εργατική νομοθεσία, στις αρχές της δεκαετίας του 1920
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ήρθε η σειρά αυτής της τελευταίας σχέσης να κλονιστεί. Από τo 1921
η ΓΣΕΒΕ πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει στη δημιουργία χωριστών επιμελητηρίων για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, εκτιμώντας ότι τα υπάρχοντα εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τα συμφέροντα
των εμπόρων και των βιομηχάνων. Ένα επιτυχημένο μποϊκοτάζ των
εκλογών για τα «επαγγελματικά και βιοτεχνικά τμήματα» στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθήνας και Βόλου δημιούργησε
τις προϋποθέσεις για την ίδρυση των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων το 1925.
Φυσικά, οι ιθύνοντες των ενιαίων επιμελητηρίων προσπάθησαν
να αποτρέψουν την αυτονόμηση των μικρομεσαίων και στην πολεμική που εξαπολύθηκε εναντίον τους υιοθετήθηκαν συχνά υψηλοί
τόνοι ενάντια στην «κεφαλαιοκρατία». Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕ Στέφανο Βρεττό, σε ομιλία του σε συνέλευση της Ομοσπονδίας της Αθήνας τον χειμώνα του 1921-1922, «δεν είμεθα πολέμιοι του
μεγάλου κεφαλαίου, αλλά και δεν δυνάμεθα να κύπτομεν τον αυχένα
εις τους ολίγους μεγαλοβιομηχάνους και πλουτοκράτας. Ουδεμίαν
συνταύτισιν συμφερόντων έχομεν», «αι επιδιώξεις μας συγκρούονται». Και το επόμενο καλοκαίρι, σε προγραμματικό άρθρο του που
δημοσιεύτηκε στο νέο δημοσιογραφικό όργανο της ΓΣΕΒΕ, τοποθετούσε την «μέσην αστικήν τάξιν» ανάμεσα στην κεφαλαιοκρατία και
την εργατική τάξη: ενώ όμως κατηγορούσε την τελευταία απλώς
για «υπερβολές», εκτιμούσε ότι «η μεσαία τάξις κυρίως εκ των άνω
αισθάνεται την πίεσιν. Η κεφαλαιοκρατία τείνει εις την εξόντωσιν
του μικροαστού».
Κάποτε οι αντιθέσεις ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους εκφράζονταν ως σκανδαλολογία. Ήδη τον πρώτο χρόνο του 20ού αιώνα μια
νέα εφημερίδα που γραφόταν από έναν παντοπώλη, τα Παράπονα
του λαού, εγκαινίασε μοτίβα που αργότερα θα κυριαρχούσαν στον
μικροαστικό Τύπο του μεσοπολέμου: η εκμετάλλευση του λαού από
τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και
η ανεντιμότητα των ιθυνόντων τους. Το 1909 στον λόγο του προέδρου των συντεχνιών στη διαδήλωση που έδωσε το λαϊκό χρίσμα
στο κίνημα στο Γουδί, η έμφαση βρισκόταν στο ότι η «πλουτοκρατία» ήταν «αφορολόγητη» και έπρεπε να αναλάβει μεγαλύτερο
μέρος από τα βάρη του προϋπολογισμού· γινόταν όμως λόγος και
στην ανάγκη ελέγχου των (ανώνυμων) «εταιρειών» και των διοικητικών τους συμβουλίων. Το 1916 οι κινητοποιήσεις των σωματείων
των επαγγελματοβιοτεχνών της Αθήνας ενάντια στην αύξηση της
τιμής του ρεύματος από την Ηλεκτρική Εταιρεία και η αρθρογραφία
της Φωνής των συντεχνιών ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο δεν είχαν
τόσο έντονη ηθική χροιά. Αυτή επανήλθε στα 1927-1936, όταν η Πάουερ αναδιαμόρφωνε το ηλεκτρικό δίκτυο της Αθήνας και η Ούλεν
αναλάμβανε την ύδρευση της πόλης από τον Μαραθώνα, οπότε οι
συμβάσεις του ελληνικού κράτους μαζί τους καταγγέλλονταν ως
«ληστρικές». Ένα από τα αιτήματα της απεργίας της ΓΣΕΒΕ το 1927
ήταν η ακύρωση των «αμαρτωλών» συμβάσεων, ενώ το 1932 πρωτοστάτησε στην οργάνωση ογκώδους διαδήλωσης ενάντι στην αύξηση
των τιμολογίων των δύο εταιρειών, όπου κυριαρχούσαν συνθήματα
ενάντια στους «εκμεταλλευτές», τις «αυθαιρεσίες των εταιρειών»
και τις «άτιμες συμβάσεις» του κράτους μαζί τους· το αίτημα που
προβαλλόταν ήταν η εθνικοποίησή τους.

Η ηθική και
ο πατριωτισμός
αποτέλεσαν δύο
πεδία στα οποία
επιχειρήθηκε να
θεμελιωθεί η
κριτική των μικρο
αστών προς την
«πλουτοκρατία».
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Κατασκευή φράγματος Μαραθώνα 1927,

ιστορικό αρχείο ΕΥΔΑΠ
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Γενικότερα, η ηθική αποτελούσε ένα πεδίο στο οποίο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ένιωθαν ανώτεροι από τους μεγάλους
καπιταλιστές, και συχνά αυτό έβγαινε στον λόγο των στελεχών της
παραδοσιακής μικροαστικής τάξης. Ο Βρεττός, στο άρθρο του 1922
που αναφέραμε προηγουμένως, επετίθετο στην πλουτοκρατία που
επιδίωκε τη λειτουργία της αγοράς που την εξυπηρετούσε, «εν
ονόματι ακάμπτων, ως νομίζει, οικονομικών νόμων, αδιαφορούσα
διά πάντα ηθικόν τοιούτον». Η καταγγελία των μεγαλοαστών για
ανήθικη συμπεριφορά μπορεί, επίσης, να αφορούσε τα σεξουαλικά
τους ήθη, όπως αυτά σκιαγραφούνταν στο λαϊκό μυθιστόρημα ή στα
σατιρικά έντυπα. Στον επαγγελματικό Τύπο, όμως, βασικά έπαιρνε
τη μορφή σχολίων ή χρονογραφημάτων με ήρωες επαγγελματίες
που καταστρέφονταν επιχειρηματικά από «μεγαλοκαρχαρίες» με
αμφιλεγόμενα μέσα.
Ένα άλλο πεδίο στο οποίο θεμελιωνόταν η βάση της κριτικής
των μικροαστών προς την αστική τάξη (καθώς και επιδιωκόταν η
υπεραναπλήρωση των συναισθημάτων κοινωνικής κατωτερότητας
απέναντί της), μετά την ηθική, ήταν αυτό του πατριωτισμού. Οι
«πλουτοκράτες» κατηγορούνταν ευρέως για την τάση τους όχι μόνο
να υιοθετούν καινοτομίες και ρεύματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού,
αλλά και να μιλάνε γαλλικά και γενικότερα να διέπονται από κάθε
είδους «ξενομανία». Προφανώς, αυτή δεν ήταν όλη η αλήθεια: υπήρχαν και πολύ προσκολλημμένα στα «πάτρια» και συντηρητικά, από
πολιτισμική άποψη, κομμάτια της αστικής τάξης. Ήταν όμως αυτή
η θεωρούμενη «αποστασία» εκτεταμένων τμημάτων της «αριστοκρατίας από το ελληνικό έθνος» που αξιοποιούνταν ευρέως για την
απονομιμοποίηση της κοινωνικής της αυθεντίας. Ένα πρώιμο παράδειγμα αυτής της κριτικής αποτελούσε η τοποθέτηση του Παναγιώτη
Μπερνίτσα, ιδιοκτήτη μεγάλου γαλακτοπωλείου της Ομόνοιας, το
1903 υπέρ της τοποθέτησης του ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην
πλατεία Ομόνοιας, «αφού οι μεγαλόσχημοι δεν θέλουν να στηθεί ο
ανδριάς εις την πλατείαν του Συντάγματος»: εδώ η πόλωση μεταξύ
λαού και μεγαλοαστών, με τη χωρική της διάσταση, εμφανιζόταν να
προεκτείνεται στο πεδίο του πατριωτισμού και του σεβασμού στην
ιστορία του έθνους – ένα δεύτερο θεμέλιο κριτικής στην αστική τάξη.
Τα δύο αυτά πεδία επίκρισης των μεγαλοαστών εμφανίζονταν και
στην Εφημερίδα των Επαγγελματιών το 1927, όταν αυτή δεν περιορίστηκε στο να επισημάνει ότι οι επαγγελματίες ήταν μορφωμένοι
όσο και «αι ανώτεραι λεγόμεναι κοινωνικαί τάξεις», αλλά συνέχιζε:
«αναμφισβητήτως δε υπερέχουσιν αυτών υπό την έποψιν του αισθήματος της ηθικής και κατά τον πατριωτισμόν».
Στη μεταπολεμική περίοδο η αίσθηση που αποκτά κανείς από
αρχειακό υλικό και από τον επαγγελματικό Τύπο είναι ότι η αντικεφαλαιοκρατική ρητορική, με τα χαρακτηριστικά και στις περιστάσεις
που προσδιορίσαμε, συνεχίζει να διατυπώνεται· ωστόσο, διατυπώνεται σαφώς πιο προσεκτικά, όταν είναι δημόσια. Χαρακτηριστική
η τοποθέτηση το 1949-1950 του νέου προέδρου της ΓΣΕΒΕ Ιωάννη
Μπερνίτσα για την αγορανομική πολιτική: στην εγκύκλιο που απεύθυνε στα μέλη της Συνομοσπονδίας μόλις έγινε πρόεδρος ήταν
ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στις κυβερνήσεις που απέδιδαν την
ακρίβεια στους επαγγελματίες και «παράλληλα συντάσσονται απροκαλύπτως υπέρ των μεγαλοκαρχαριών μη διστάζοντες να επιχειρούν

↑ 
Γελοιογραφία για τους φόρους και

την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά σε
εφημερίδα της εποχής, 16 Απριλίου 1962
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και παρεμβάσεις εις την δικαστικήν εξουσίαν». Στο υπόμνημα που
υπέβαλε η ΓΣΕΒΕ την επόμενη άνοιξη παρατηρούσε ότι η «δήθεν
οργή» για την ακρίβεια των υπουργών «κοπάζει όταν πλησιάζει τους
μεγάλους οικονομικούς παράγοντας». Φυσικά, η διαφορά θα πρέπει
να οφείλεται και στην επιδίωξη να είναι πιο «ευπρεπές» ένα επίσημο
κείμενο, σε σύγκριση με το εσωτερικό. Όμως θεωρούμε ότι δεν είναι
άσχετα εδώ και τα ευρύτερα ιστορικά συμφραζόμενα: ο Εμφύλιος
μόλις είχε τελειώσει και όλοι επιδίωκαν τον ξεκάθαρο διαχωρισμό
τους από τους κομμουνιστές.
Η γκάμα των ζητημάτων σε σχέση με τα οποία αναπτύχθηκε μια
αντιπλουτοκρατική ρητορική μεταπολεμικά ήταν μεγάλη. Ο νόμος
του ενοικιοστασίου το 1946 «ευνοεί τους μεγαλοκαρχαρίας», σύμφωνα με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕ. Ενώ, σύμφωνα
με εγκύκλιο της ΓΣΕΒΕ το 1952 που καλούσε σε απεργία, λαμβάνονταν φορολογικά μέτρα «σκληρά και πιεστικά» για τις «μεσοαστικάς εργαζομένας τάξεις», «ευνοούνται χαριστικώς και κατά τρόπον
σκανδαλώδη οι αποτελούντες τήν ολιγαρχίαν τού πλούτου εις βάρος
όλων ημών». Στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1956, στη συζήτηση για την
πιστωτική πολιτική, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
και Βιοτεχνών Αθήνας Δημήτριος Χαλούλος «κατεφέρθη δριμύτατα
κατά της οικονομικής ολιγαρχίας»: «οι κεφαλαιοκράτες κατορθώνουν να εξαγοράζουν κατά διαφόρους τρόπους τους πάντας και
θέλουν να μας κρατούν υποχείριούς των», «τα δάνεια τα νέμονται
οι μεγάλοι όπως και το σχέδιον Μάρσαλ, έχουν υποχείριούς τους
παντού, όχι μόνον εις την διοίκησιν αλλά και εις τα ανάκτορα». Πιο
ήπιος ήταν ο (όχι δεξιός) γραμματέας του Συνεταιρισμού Εμπορορραπτών το 1959, όταν έκανε λόγο για τους «κερδοσκόπους»,
«αεριτζήδες» και «εκμεταλλευτές της τέχνης» έμπορους που ανταγωνίζονταν τον προμηθευτικό συνεταιρισμό. Τέλος, σε συζήτηση
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕ το 1960 για τους επαγγελματίες
καυσίμων και τη δυνατότητά τους να ανοίξουν βενζινάδικα, ο εκπρόσωπός τους επισήμαινε ότι το θέμα παρουσιάζεται «υπό την μορφήν
της μονοπωλήσεως λόγω της υπάρξεως του μεγάλου κεφαλαίου» και
αναζητούσε τρόπους να καταπολεμηθεί αυτό το μονοπώλιο.
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη συζήτηση της δεκαετίας του
1960 για τη σύνδεση της Ελλάδας με την Κοινή Αγορά. Ο φόβος
για τις δυσκολίες που θα συναντούσαν οι ελληνικές βιοτεχνικές
επιχειρήσεις στον ανταγωνισμό τους με τα εισαγόμενα προϊόντα
των χωρών της ΕΟΚ εκφραζόταν από πολλές πλευρές και η κουβέντα επικεντρωνόταν στο πώς θα ενισχυόταν η βιοτεχνία ώστε να
αντεπεξέλθει. Ορισμένες πλευρές της συζήτησης, ωστόσο, κάνουν
σαφές ότι το ζήτημα δεν ετίθετο μόνο ως ζήτημα διεθνούς ανταγωνιστικότητας –σε σχέση δηλαδή με τους «ξένους»–, αλλά και ως
ζήτημα αντιθέσεων και ανταγωνισμού ανάμεσα στο μεγάλο και το
μικρό κεφάλαιο – σε σχέση δηλαδή με τους «καρχαρίες». Άλλωστε,
ο καπιταλισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο σύστημα, όχι το άθροισμα
επιμέρους εθνικών οικονομιών: η ιστορία του καπιταλισμού είναι το
ξετύλιγμα μιας παγκόσμιας διαδικασίας και η συγκέντρωση του κεφαλαίου μπορεί να παίρνει τη μορφή της «εισβολής» ξένου κεφαλαίου εντός της εθνικής επικράτειας – ή, αλλιώς, του «αφελληνισμού»
των επιχειρήσεων.
Ήδη το 1960 οι ράφτες ξεσηκώθηκαν ενάντια στην ίδρυση τριών
γερμανικών εργοστασίων ετοίμων ενδυμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη

της Θεσσαλονίκης, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι τα ρούχα θα πωλούνταν μόνο στη γερμανική αγορά. Σε δημοσκόπηση που έκανε
στους αναγνώστες της η κεντροαριστερή εφημερίδα Νέα βιοτεχνών
επαγγελματιών εμπόρων Ελλάδος το 1963 προέκυψε ότι «όλοι σχεδόν θεωρούν ασύμφορον την εγκατάστασιν ξένων εργοστασίων στη
χώρα μας». «Μόνον αφελείς, φυσικά, μπορούν να πιστεύσουν ότι οι
ξένοι δεν αποσκοπούν εις την κατάκτησιν της ελληνικής εσωτερικής
αγοράς», ήταν το σχόλιο της αριστερής εφημερίδας Ένωσις το 1960
για την υπόθεση των γερμανικών εργοστασίων. Η Ένωσις άγχωνε
τους αναγνώστες της αποκαλώντας την Κοινή Αγορά «θανάσιμο
κίνδυνο για την οικονομία μας» και «οδοστρωτήρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και εκτιμούσε ότι η είσοδος της Ελλάδας σ’ αυτή
«θα σημάνη νέο τρομακτικό κύμα ανεργίας» και μετανάστευσης για
τους βιοτέχνες που θα κλείσουν τα εργαστήριά τους, αδυνατώντας
να ανταγωνιστούν τις «άρτια οργανωμένες» ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. «Τα μεγαθήρια εργοστάσια των ξένων μονοπωλίων θα πλημμυρίσουν την ελληνική αγορά» με προϊόντα κάθε είδους, επειδή θα
πουλάνε κάτω από το κόστος μέχρι να κερδίσουν την αγορά, καθώς
και «λόγω παμμεγίστης ρεκλάμας που ξέρουν να οργανώνουν πολύ
καλά τα μονοπώλια». Κι αν αυτό στη βιοτεχνία θα συνέβαινε «ακαριαία», στη συνέχεια θα ερχόταν και η σειρά των επαγγελματικών
επιχειρήσεων που θα αντιμετώπιζαν τον ανταγωνισμό των εμπορικών καταστημάτων που θα ίδρυαν οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Οι
τόνοι ήταν σαφώς πιο χαμηλοί και λιγότερο στρατευμένοι στις δεξιές επαγγελματικές εφημερίδες, γίνεται όμως και σ’ αυτές αντιληπτή
η ανησυχία που επικρατούσε μεταξύ των βιοτεχνών.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας
κατηγορούσε το 1960 την κυβέρνηση ότι στις διαπραγματεύσεις για
τη σύνδεση ενδιαφερόταν μόνο για τα συμφέροντα των μεγάλων
βιομηχάνων και όχι για της βιοτεχνίας. Στην πραγματικότητα, ήταν
μετά τη συμφωνία σύνδεσης το 1961 που ξεκίνησε μια συζήτηση για
την «προστασία» της βιοτεχνίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Το θέμα που κυριαρχούσε ήταν η αύξηση της χορήγησης πιστώσεων, ενώ κάποιοι βιοτέχνες αναζητούσαν ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις στη μείωση του
κόστους που θα προέκυπτε από τις «καταργήσεις εργατικών διατάξεων». Διεκδικούνταν, επίσης, η θέσπιση κινήτρων για την οικονομική ανάπτυξη στην επαρχία και η συμπερίληψη της βιοτεχνίας στα
πενταετή σχέδια ανάπτυξης.
Η ανησυχία τροφοδότησε από το 1962 και μετά κινητοποιήσεις
ενάντια στη δημιουργία ξένων εργοστασίων, συνήθως οργανωμένες
από ομοσπονδίες της ΑΣΒΕ, με αίτημα τον αποκλεισμό του ξένου
κεφαλαίου «εις χώρους που καλύπτουν επαρκώς η βιοτεχνία»: για
παράδειγμα, τον Μάιο του 1965 και με αφορμή την ίδρυση εργοστασίου επίπλου, οι ομοσπονδίες ξύλου, μετάλλου, ενδύσεως,
ηλεκτρολόγων και εργοληπτών οργάνωσαν συγκέντρωση ενάντια
στην «πολιτική ανοικτών θυρών» που έπαιρνε διαστάσεις «Εθνικής
Συμφοράς».
Ο λόγος ενάντια στις ξένες μεγάλες επιχειρήσεις ασφαλώς επαναλήφθηκε και στη συζήτηση της δεκαετίας του 1970 σχετικά με την
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, με τον τόνο να δίνεται ξανά όχι από
τη συντηρητική ηγεσία της ΓΣΕΒΕ αλλά από βιοτεχνικά σωματεία
και τις δυνάμεις της αριστεράς. Διαβάζουμε, για παράδειγμα, στον
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Βιοτέχνη του 1975 για «το αδηφάγο ξένο κεφάλαιο, που εδώ και
δεκαπέντε χρόνια εισβάλλει ασύδοτο και προκλητικό για να αφανίζη τις μικροβιοτεχνικές επιχειρήσεις». Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωματείων Αθηνών το 1978 καλούσε «να αποφευχθεί με κάθε τρόπο
η εγκατάσταση ξένου κεφαλαίου στον βιοτεχνικό μας χώρο και να
περιορισθεί ή να μηδενισθεί ο κίνδυνος αφελληνισμού βιοτεχνικών
επιχειρήσεων», και επιπλέον «να υπαχθούν σε κανονισμό συμπεριφοράς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις». Η κλαδική επιτροπή Ξύλου της
ΔΗΚΕΒΕ Θεσσαλονίκης το 1979 εκτιμούσε ότι «με την ένταξη στην
ΕΟΚ θα ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες σ’ όλα τα ασύδοτα μεγαθήρια», και όσοι δεν υποχρεωθούν να κλείσουν τα μαγαζιά τους θα
γίνουν κατασκευαστές κομματιών επίπλων που θα τους παραγγέλνουν οι ( Έλληνες και ξένοι) μεγάλοι βιομήχανοι – «θα καταντήσουμε
δηλαδή πραγματικά υποχείριά τους». Η ανακοίνωση αναφερόταν και
στην επικείμενη εγκατάσταση ευρωπαϊκής επιπλοποιίας στη βόρεια
Ελλάδα· ωστόσο, οι κινητοποιήσεις του 1963-1967 ενάντια στην
ίδρυση εργοστασίων από ξένους κεφαλαιούχους γενικά δεν επαναλήφθηκαν στη μεταπολίτευση.
Η μεταπολίτευση αποτέλεσε μια περίοδο έντασης των κοινωνικών ανταγωνισμών, μετά το σπάσιμο του «γύψου» που είχε επιβάλει
η δικτατορία, και αυτό επέτρεψε την έκφραση με πιο καθαρό τρόπο
των αντιθέσεων ανάμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλο
κεφάλαιο. Μεταξύ άλλων, η κινητοποίηση ενάντια στην καθιέρωση
ενιαίου ωράριου το 1977-1978 συνοδεύτηκε από έναν λόγο ενάντια
στις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις που επιδίωκαν να αποκτήσουν
πλεονεκτήματα με αυτό τον τρόπο: όπως το έθεταν οι ομοσπονδίες
Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης το 1979, με την αποδέσμευση του
ωραρίου των καταστημάτων από το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων «θα δοθή η ευκαιρία εις τα οργανωμένα μονοπώλια να εξοστρακίσουν από την αγοράν τους μικρούς επαγγελματίας».
Ο λόγος ενάντια στα «μονοπώλια», περιορισμένος στους αριστερούς συνδικαλιστές τις δεκαετίες του 1960, έγινε κτήμα των
περισσότερων στελεχών μετά την πτώση της Χούντας. Στο κλίμα της
μεταπολίτευσης, ακόμα και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ επί δικτατορίας
Βλαχάκης σχολίαζε το 1979 ότι η μικρομεσαία επιχείρηση συνθλίβεται ανάμεσα στα αγορανομικά μέτρα της κυβέρνησης και στα «μονοπώλια που τους επιβάλλουν κυριαρχικά (μη υπαρχούσης κρατικής
συμπαραστάσεως) μονοπωλιακές τιμές». Έναν χρόνο νωρίτερα, ο
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Γεώργιος Τερμεντζής επετίθετο κι αυτός σε
ολιγοπώλια και μονοπώλια, φροντίζοντας πάντως να τα διαφοροποιήσει σαφώς από τη βιομηχανία και τις μεγάλες επιχειρήσεις εν
γένει. Ο Νόμος 703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων» οπωσδήποτε
είχε συμβάλει στο να υιοθετηθεί ευρύτερα η σχετική ορολογία: στο
πλαίσιο της εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία απαγορεύτηκε η συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων για τον καθορισμό τιμών και
άλλες μορφές «καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσποζούσης
θέσεως» μιας επιχείρησης, και θεσπίστηκε η Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού.
Τα «μονοπώλια» γρήγορα έγιναν η βασική ερμηνεία που πρότειναν οι επαγγελματοβιοτέχνες για την άνοδο των τιμών ή, πάντως,
για τη διατήρηση των τιμών σε υψηλότερα επίπεδα απ’ όσο θα
δικαιολογούσαν οι λοιποί παράγοντες που τροφοδοτούσαν τον
πληθωρισμό. Κατά συνέπεια, η βασιλική οδός για την αντιμετώπιση

↑ 
Αφίσα ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στις

πολυεθνικές και τα μονοπώλια, 1996,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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του πληθωρισμού περνούσε μέσα από την καταπολέμηση των μονοτων αιτημάτων των επαγγελματοβιοτεχνών, κάποτε εντασσόμενος
πωλίων. Σε ανακοινώσεις της ΓΣΕΒΕ το 1984-1985 για τον πληθωριπολύ ομαλά σε θέσεις που εξέφραζε η ΓΣΕΒΕΕ από τη μεταπολεμική
σμό στοχοποιούνταν οι «αυθαίρετες ανατιμήσεις που ανεξέλεγκτα
περίοδο, για παράδειγμα στην αναζήτηση των φοροφυγάδων μόνο
δημιουργούν τα μονοπώλια».
μεταξύ των μικρομεσαίων και όχι στους ιδιοκτήτες των μεγάλων
Η περίοδος ελέγχου της ΓΣΕΒΕΕ από τις δυνάμεις που πρόσκειεπιχειρήσεων. Διεκδικούνταν, επίσης, μεγαλύτερη πίτα για τις μικρές
νταν στην κομμουνιστική αριστερά από μια άποψη αποτελούσε
επιχειρήσεις από τα προγράμματα, τα «αναπτυξιακά κίνητρα» και
την καθυστερημένη κορύφωση του πνεύματος
τις χρηματοδοτήσεις, από τις οποίες οι μεγάλες
της μεταπολίτευσης στο συνδικαλιστικό κίνημα
επιχειρήσεις (και σε μικρότερο βαθμό οι μεσαίες)
των επαγγελματοβιοτεχνών. Από μια άλλη άποέπαιρναν τη μερίδα του λέοντος. Τέλος, στο κύμα
Στο κύμα
ψη, βεβαίως, η κυριαρχία της ΔΗΚΕΒΕ σε μεγάλο
κινητοποιήσεων του 1994-1996 σε περίοπτη θέση
κινητοποιήσεων
βαθμό οφειλόταν στην προσπάθεια αντιμετώπισης
βρίσκονταν αιτήματα που στρέφονταν ενάντια
προβλημάτων που ήταν καινοφανή για τις μικροτου 1994-1996, όπου στις πολυεθνικές και τα πολυκαταστήματα.
μεσαίες επιχειρήσεις: συνέπεσε με την έναρξη της
Τα πρώτα πολυκαταστήματα αναπτύχθηκαν
πρωταγωνίστησε
εφαρμογής ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών
στην πρωτεύουσα μεταπολεμικά (ή και παλιόφιλελευθεροποίησης στην κίνηση του κεφαλαίου
τερα, σε μια υποτυπώδη μορφή τους) και δεν
η ΓΣΕΒΕΕ, σε
και των εμπορευμάτων, με την αύξηση της φοροαντιμετώπισαν την εχθρότητα των μικρομεσαίων
περίοπτη θέση
λογικής πίεσης, με την κατάργηση κάθε ευνοϊκού
ανταγωνιστών τους – ή τουλάχιστον αυτή δεν
καθεστώτος όσον αφορά την τραπεζική χρηματοβρίσκονταν αιτήματα εκφράστηκε από το συνδικαλιστικό τους κίνημα.
δότηση και την επαγγελματική στέγη κ.λπ.
Η ιστορία του εμπορίου στη μεταπολεμική Αθήνα
που στρέφονταν
Ήδη το 1984, η νέα διοίκηση της ΓΣΕΒΕ που
μένει ακόμα να γραφεί· η αίσθηση που έχουμε,
στηριζόταν από ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ διακήρυσσε ότι
πάντως, είναι ότι από τη συνολική αύξηση της
ενάντια στις πολυ
μεταξύ άλλων θα αγωνιζόταν «για να εμποδιστεί
κατανάλωσης ευνοήθηκαν και τα μικρά καταεθνικές και τα
η εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων σε βάρος των
στήματα, γεγονός που ανέστελλε την ανάπτυξη
επαγγελματοβιοτεχνών και της οικονομίας μας
συλλογικών προσπαθειών να βάλουν φραγμούς
πολυκαταστήματα.
γενικότερα», ενώ ο σοσιαλιστής πρόεδρος Σπύρος
στους μεγάλους ανταγωνιστές τους. Επιπλέον, τα
Δεμαρτίνος απέκλειε κάθε συνεργασία σ’ αυτό
μεγάλα καταστήματα της μεταπολεμικής περιότον αγώνα με τα σχήματα συνεργασίας των εργοδοτικών δυνάμεδου δεν ακολούθησαν μια επιθετική πολιτική τιμών, δεν επιδίωξαν
ων στα οποία είχε συμμετάσχει η προηγούμενη διοίκηση, καθώς
να επεκταθούν μέσω υποκαταστημάτων και παρέμειναν εντός πιο
«το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και επιδιώκει το κέρδος και την
κλασικών προτύπων εμπορικής συμπεριφοράς, όντας και τα ίδια
εκμετάλλευση».
«προϊόντα ανάπτυξης της παραδοσιακής μικρής επιχείρησης» (ΑραΤο 1988 η νέα διοίκηση υπό τον Διονύση Κορφιάτη διακήρυσσε
νίτου 2006). Το κλίμα άλλαξε τα τελευταία είκοσι πέντε με τριάντα
την ανάγκη μιας προγραμματισμένης εθνικής οικονομικής ανάπτυχρόνια, όταν το άνοιγμα μεγάλων καταστημάτων από πολυεθνικές
ξης βασισμένης στην εσωτερική αγορά, χάριν του λαού και όχι της
εταιρείες στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μετέβαλε ριζικά
«μεγιστοποίησης των κερδών μιας μειοψηφίας ισχυρών που δεσπότο τοπίο στο λιανικό εμπόριο πέραν των τροφίμων. Μόνο το 1992
ζουν και κυριαρχούν στην κοινωνικοοικονομική ζωή», και επομένως
άνοιξαν σε όλη την Ελλάδα 54 πολυκαταστήματα, πολυεθνικών και
με περιορισμό «της ασύδοτης δράσης και κυριαρχίας του μεγάλου
ελληνικών συμφερόντων. Οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχεικεφαλαίου», των μονοπωλίων στην αγορά, καθώς και της αυξανόμερήσεων προσπάθησαν να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη ή έστω να
νης εισόδου του ξένου μεγάλου κεφάλαιου. Την ίδια χρονιά, η μάχη
περιορίσουν την έκταση της απειλής, και η ΓΣΕΒΕΕ βρέθηκε στην
ενάντια στο συνεχές ωράριο των καταστημάτων και της κατάργησης
πρωτοπορία αυτού του αγώνα στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
της ταύτισης με αυτό του ωραρίου των εμποροϋπαλλήλων δόθηκε
Στους υποστηρικτές της απελευθέρωσης της αγοράς που πρόμε συνθήματα ενάντια στα ολιγοπώλια και στην «απαράδεκτη επιβοβαλλαν τα οφέλη για τους καταναλωτές χάρη στη μείωση των τιμών
λή του ωραρίου των μεγαλοκαταστηματαρχών και της ΕΟΚ στις πλάπου θα επερχόταν η ΓΣΕΒΕΕ απαντούσε κάνοντας αναφορά πρώτα
τες των ΕΒΕ και των μισθωτών εργαζομένων». Μια στάση συμμαχίας
πρώτα στο κοινωνικό κόστος της φιλελευθεροποίησης: την ανεργία
ή πάντως συμπόρευσης με το εργατικό κίνημα καλλιεργούνταν και
που θα προκαλούνταν από το κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειαπό τις θέσεις της πλειοψηφίας της ΓΣΕΒΕΕ υπέρ της αύξησης του
ρήσεων εξαιτίας της αδυναμίας τους να ανταγωνιστούν τις πολυεισοδήματος των μισθωτών, καθώς αυτή θα μεταφραζόταν σε αυεθνικές. Όπως το έθετε ο πρόεδρος Κορφιάτης το 1997, «η Ελλάδα
ξημένη καταναλωτική δύναμη και θα τόνωνε την εσωτερική αγορά.
δεν θα γίνει νεκροταφείο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά σημείο
Ο λόγος ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο δενόταν και με άλλες πτυχές
αντίστασης κατά του πολυεθνικού κεφαλαίου και των πολιτικών τους
απ’ όπου κι αν προέρχονται». Επιπλέον, ενώ βραχυπρόθεσμα πράγματι θα δημιουργούνταν θέσεις εργασίας και θα έπεφταν οι τιμές,
μακροπρόθεσμα το κλείσιμο των μικρών μαγαζιών και η συρρίκνωση
της εσωτερικής αγοράς θα επέφεραν αύξηση της ανεργίας, ενώ,
← 
Κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ στις 22 Νοεμβρίου
όταν ο ανταγωνισμός από τις μικρομεσαίες μονάδες θα εξέλιπε,
2005, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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το μονοπωλιακό κεφάλαιο θα μπορούσε να διαμορφώσει τις τιμές
όπως ήθελε. Τέλος, από την εγκατάσταση των πολυεθνικών αλυσίδων θα πληττόταν όχι μόνο το λιανικό εμπόριο αλλά και η βιοτεχνία,
αφού τα περισσότερα πολυκαταστήματα πουλούν εισαγόμενα είδη.
Νομικά, μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, δεν υπήρχε πια η δυνατότητα να απαγορευτεί η διείσδυση των πολυεθνικών καθαυτή. Γι’
αυτό η ΓΣΕΒΕΕ τον Μάιο του 1994 με υπόμνημά της ζήτησε να θεσπιστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που θα έθετε άλλου είδους
περιορισμούς στην εγκατάσταση εμπορικών καταστημάτων από
ξένες αλυσίδες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ζήτησε οι «υπεραγορές
λιανικού εμπορίου» να μην έχουν δικαίωμα να διατηρούν καταστήματα μεγαλύτερα των 600 τ.μ. και να απαιτείται δύο καταστήματα
της ίδιας εταιρείας (ή θυγατρικής της) να απέχουν τουλάχιστον 10
χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Το αίτημα αυτό δεν ικανοποιήθηκε
ακριβώς, ωστόσο με νόμο του 1995 τέθηκαν κάποιοι περιορισμοί χωροθετικής φύσης στην εγκατάσταση των πολυκαταστημάτων: εφόσον η επιφάνεια του καταστήματος ξεπερνούσε κάποια επιφάνεια
(π.χ. τα 600 τ.μ. στη Ζάκυνθο, τα 2.000 τ.μ. στη Ρόδο κ.λπ.), για την
ίδρυσή του απαιτούνταν άδεια από τα νομαρχιακά συμβούλια, τα
οποία θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή, τις επιπτώσεις
στην απασχόληση, στο επίπεδο τιμών, στο περιβάλλον κ.λπ.
Οι ρυθμίσεις αυτές, βεβαίως, δεν εμπόδισαν εντελώς την ίδρυση μεγάλων εμπορικών μονάδων. Η ΓΣΕΒΕΕ επέμεινε στα επόμενα
χρόνια σε αιτήματα περιορισμού της επιφάνειάς τους (π.χ. έως
1.000 τ.μ. σε πόλεις με πληθυσμό 100.000 κατοίκων) και χωροθέτησής τους σε κάποια απόσταση από τις πόλεις, καθώς και να μην
εξαιρεθούν Αθήνα, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη από τις όποιες ρυθμίσεις. Ζητούσε επίσης τη χαλιναγώγηση της επιθετικής εμπορικής
πολιτικής των ομίλων σουπερμάρκετ και των πολυκαταστημάτων,
που καταχρώνταν τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά και ασκούσαν αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως με τις πωλήσεις σε τιμές κάτω
του κόστους. Η συζήτηση για την αντιμετώπιση των πρακτικών των
πολυεθνικών δεν οδήγησε τελικά σε ριζική αναμόρφωση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας του 1977, όπως ζητούσε η ΓΣΕΒΕΕ μαζί με
τους περιορισμούς στην ίδρυση «υπεραγορών». Το 2001, πάντως,
απαγορεύτηκε η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κατώτερες του
κόστους αγοράς. Επιπλέον, η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας
των καταστημάτων ήταν ένα ζήτημα κρίσιμο για την έλευση ή μη
μεγάλων εμπορικών αλυσίδων στη χώρα∙ οι διαδηλώσεις του 1996
ενάντια στην επιμήκυνση του ωραρίου συχνά πλαισιώνονταν από
αποκλεισμούς πολυκαταστημάτων, οι οποίοι κάποτε οδηγούσαν σε
συγκρούσεις και συλλήψεις.
Τα αιτήματα για θέσπιση μέτρων περιορισμού της «ασυδοσίας» των πολυκαταστημάτων δεν χαρακτήριζαν αποκλειστικά την
κομμουνιστική συνδικαλιστική παράταξη: διατυπώνονταν από τη
ΓΣΕΒΕΕ και αφότου η διοίκησή της πέρασε στα χέρια δυνάμεων που
πρόσκεινταν στο ΠΑΣΟΚ. Όμως τη δεκαετία του 2000 οι πολυεθνικές κέρδιζαν έδαφος σταθερά και πλέον ήταν αυτές που όριζαν την
ατζέντα, με τον μικροαστικό συνδικαλισμό να περνάει στην άμυνα.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις πίεζαν προς το να αφεθούν ελεύθερες οι
εκπτώσεις και οι προσφορές, να επιμηκυνθεί το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας τους και

τις Κυριακές. Το 2005 οι αντιδράσεις επαγγελματοβιοτεχνών και
εμπόρων δεν απέτρεψαν την επέκταση του ωραρίου των καταστημάτων, το αποτέλεσμα όμως όσον αφορά τη διάρκεια των εκπτώσεων
και τη ρύθμιση των διάφορων προσφορών βρισκόταν πιο κοντά
στις επιδιώξεις τους. Όσο για τις προϋποθέσεις λήψης άδειας από
τα νομαρχιακά συμβούλια για τα μεγάλης επιφάνειας καταστήματα, αυτές δεν άλλαξαν ιδιαίτερα και πάντως η άδεια δεν γινόταν
απαραίτητη για την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, όπως
ζητούσε η ΓΣΕΒΕΕ.
Η επόμενη πράξη του δράματος της διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση του μεριδίου των μεγάλων επιχειρήσεων στην αγορά αφορούσε τη μερική κατάργηση της κυριακάτικης
αργίας. Στα χρόνια των μνημονίων ασκήθηκε ισχυρή πίεση από τους
θεσμούς των δανειστών στις ελληνικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν
τα «εργαλεία του ΟΟΣΑ» για την απελευθέρωση των αγορών, με την
αιτιολογία ότι έτσι θα μειώνονταν οι τιμές και θα δημιουργούνταν
ανάπτυξη και απασχόληση. Το 2013 ετοιμάστηκε νομοσχέδιο που
προέβλεπε τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, τελικά
όμως υιοθετήθηκαν διατάξεις που βρίσκονταν πιο κοντά στις προτάσεις της ΕΣΕΕ: τα καταστήματα θα άνοιγαν 7 Κυριακές τον χρόνο και
δινόταν η δυνατότητα με τοπικές αποφάσεις να ανοίγουν περισσότερες Κυριακές τα μικρότερα καταστήματα. Επιπλέον, ο νέος νόμος
περί ρύθμισης της αγοράς αύξησε τις εβδομάδες των εκπτώσεων
και έδωσε περισσότερες δυνατότητες για εμπορικές προσφορές.
Τέλος (;), το 2017 δόθηκε η δυνατότητα για άνοιγμα των καταστημάτων 32 Κυριακές τον χρόνο σε 6 περιοχές «αμιγώς τουριστικές»,
παρά τις καταγγελίες της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ ότι οι δανειστές με
τις απαιτήσεις τους στην πραγματικότητα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές των αιτημάτων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.

381
Μ Έ Ρ ΟΣ I I I    Ο Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ ΌΣ : ΤΑ Ζ Η Τ Ή Μ ΑΤΑ Π ΟΥ Α Π Α Σ ΧΌΛ Η Σ Α Ν ΤΟΥ Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤΟ Β Ι ΟΤ Έ Χ Ν Ε Σ

Στα χρόνια των μνημονίων ασκήθηκε
ισχυρή πίεση από τους θεσμούς των
δανειστών στις ελληνικές κυβερνήσεις
να υιοθετήσουν τα «εργαλεία του ΟΟΣΑ»
για την απελευθέρωση των αγορών, με
την αιτιολογία ότι έτσι θα μειώνονταν
οι τιμές και θα δημιουργούνταν
ανάπτυξη και απασχόληση, κάτι
που ωστόσο δεν συνέβη.
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ΜΈΡΟΣ IV
Η ιστορία της Ελλάδας
του 20ού αιώνα μέσα
από την ιστορία
της ΓΣΕΒΕΕ

→ Σύνδεσμος Συντεχνιών Αθηνών–Πειραιώς

«Ζευς Σωτήρ» 1900
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Το κίνημα στο Γουδί και
ο Σύνδεσμος Συντεχνιών

Από την άποψη της πολιτικής
ιστορίας, ο 20ός αιώνας
στην Ελλάδα αρχίζει το 1909
με το κίνημα στο Γουδί.

Η επέμβαση του στρατού έγινε ο καταλύτης για τη μετάβαση σε
ένα νέο πολιτικό σύστημα και τη σταδιακή ανάπτυξη της σύγχρονης
«πολιτικής γεωγραφίας» (Δεξιά, Κέντρο, Αριστερά). Επιπλέον, έχει
θεωρηθεί τόσο προοίμιο του Διχασμού μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών όσο και η πρώτη από μια σειρά εκτροπές από τη δημοκρατική ομαλότητα ως το 1974.
Οι «συντεχνίες», τα επαγγελματικά σωματεία της εποχής, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να κερδίσει λαϊκή υποστήριξη το προνουντσιαμέντο του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Πριν από το 1914, στα
περισσότερα σωματεία συμμετείχαν τόσο μισθωτοί όσο και μικροεργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι. Γενικά βρίσκονταν υπό την
ηγεσία εύπορων μικροαστών, ενώ στην πρωτεύουσα είχαν δημιουργήσει ένα είδος ομοσπονδίας, τον Σύνδεσμο Συντεχνιών Αθηνών και
Πειραιώς.
Οι συντεχνίες είχαν αποτελέσει και στα προηγούμενα χρόνια
σημαντικό μοχλό για τη λαϊκή κινητοποίηση: το 1897 οργάνωσαν μερικές από τις φιλοπόλεμες διαδηλώσεις που έσπρωξαν στον «ατυχή»
πόλεμο με την Τουρκία, ενώ το 1901 στα «Ευαγγελικά» οργάνωσαν
τη διαδήλωση ενάντια στη μετάφραση του Ευαγγελίου που ματοκυλίστηκε.
Το 1908-1909 ο Σύνδεσμος Συντεχνιών βρέθηκε στο επίκεντρο
της πολιτικής ζωής, όταν εξέφρασε με ασυνήθιστο για τα μέτρα της
τότε εποχής ριζοσπαστισμό τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την αύξηση
των φόρων αλλά και για τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης, τις
ευρύτερες κοινωνικές ανισότητες και για ένα πολιτικό σύστημα που
φαινόταν να μην εκπροσωπεί πια τις λαϊκές τάξεις.
Οι αξιωματικοί προσέγγισαν τους προέδρους των συντεχνιών
πριν από το κίνημα της 15ης Αυγούστου και πέτυχαν να μεταβάλουν
την αρχικά χλιαρή υποστήριξη σε δέσμευση να οργανώσουν μια διαδήλωση υποστήριξης της κατάστασης που προέκυψε από το κίνημα
στο Γουδί. Πράγματι, στις 14 Σεπτεμβρίου ο Σύνδεσμος Συντεχνιών
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οργάνωσε στο Πεδίο του Άρεως το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που
είχε δει ως τότε η Αθήνα, με πάνω από 50.000 συγκεντρωμένους και
με μόνο ομιλητή τον πρόεδρό του καπνέμπορο Φώτη Παπαφώτη. Τις
επόμενες μέρες ακολούθησαν παρόμοια συλλαλητήρια στις περισσότερες επαρχιακές πόλεις, οργανωμένα κι αυτά από επαγγελματικά
και άλλα σωματεία.
Το «λαϊκό χρίσμα» που έδωσε ο Σύνδεσμος Συντεχνιών στο κίνημα αύξησε και το δικό του κύρος. Στις εκλογές του 1910 αποτέλεσε
τον βασικό οργανωτή και υποστηρικτή του «Λαϊκού συνδυασμού
Αττικοβοιωτίας», μιας χαλαρής συμμαχίας ανάμεσα σε διάφορες
οργανώσεις και παράγοντες, από παλιούς υπουργούς και συντηρητικούς αστούς μέχρι σοσιαλίζοντες και ριζοσπάστες, που συμμάχησαν
ενάντια στα παλιά κόμματα και υποστήριξαν στην πλειοψηφία τους
τον νέο πολιτικό άνδρα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήδη από τις αρχές
του 1910, όμως, ο Σύνδεσμος Συντεχνιών άρχισε να φθίνει, καθώς
ιδρύθηκε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και εντάθηκαν οι τάσεις απόσπασης των εργατοϋπαλλήλων από τα μεικτά επαγγελματικά σωματεία.

Στα επόμενα χρόνια ο σύνδεσμος συντεχνιών διασπάστηκε σε
βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, ενώ οι μαγαζάτορες και βιοτέχνες χρειάστηκαν κάποιον χρόνο μέχρι να ανασυγκροτήσουν τις
οργανώσεις τους μετά και τον υποχρεωτικό διαχωρισμό μισθωτών
και εργοδοτών στα επαγγελματικά σωματεία. Στην πραγματικότητα,
τα χρόνια ανάμεσα στο 1910 και το 1919 υπήρξαν χρόνια παρακμής
και διάσπασης για τον μικροαστικό συνδικαλισμό, ενώ και στη συνέχεια οι επαγγελματίες ποτέ δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά το
πολιτικό βάρος που είχαν το 1909-1910. Το συλλαλητήριο της 14ης
Σεπτεμβρίου, λοιπόν, παρέμεινε η κορυφαία στιγμή επιρροής των
επαγγελματοβιοτεχνών στην πολιτική ζωή και κατά τον μεσοπόλεμο
οι οργανώσεις τους αναφέρονταν συχνά σε αυτό. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αθήνας αρχικά επέλεξε αυτή την ημερομηνία για ημέρα της γιορτής της. Τελικά προτίμησε να συντονιστεί με
τη ΓΣΕΒΕ, ορίζοντας την 1η Ιουνίου ως ημέρα γιορτής, ίσως για να
αποφευχθεί το κλείσιμο των μαγαζιών δύο φορές – το πιθανότερο,
όμως, επειδή το κίνημα στο Γουδί το είχαν οικειοποιηθεί οι βενιζελικοί και δεν ήταν επιθυμητή η ταύτιση μαζί τους.
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↑ 
Αναπαράσταση του συλλαλητηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 1909 στο Πεδίο του Άρεως από γνωστή λιθογραφία της εποχής,
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Το 1922 και οι πρόσφυγες
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες κατέφυγαν με όποιον τρόπο
μπορούσαν στην Ελλάδα.

Όταν τον Αύγουστο του 1922 κατέρρευσε το μέτωπο στη Μικρά Ασία,
η ΓΣΕΒΕ εξέδωσε ανακοινώσεις όπου αφενός καλούσε σε «πλήρη
τάξη και γαλήνη», εκφράζοντας τον φόβο ότι η διατάραξη της τάξης
θα οδηγούσε σε «κοινωνική ανατροπή», και αφετέρου απέρριπτε
κάθε είδους εκτροπή από το κοινοβουλευτικό πολίτευμα (ως παράδειγμα ανέφερε το σενάριο της βασιλικής δικτατορίας). Η Συνομοσπονδία ζητούσε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας,
στην οποία θα αναθέτονταν υπουργεία σε εκπροσώπους των επαγγελματιών, των εργατών και των εμπόρων. Ακολούθησε το κίνημα
του στρατού, το οποίο η ΓΣΕΒΕ στήριξε δημόσια μετά την επικράτησή
του – κατά πάσα πιθανότητα, όμως, έπειτα από πιέσεις και υπό τον
φόβο να μην ταυτιστούν με την αντιβενιζελική παράταξη. Στο εξής τα
στελέχη των επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων ανέπτυξαν πολιτική και κομματική δράση ως άτομα, αλλά απέφυγαν να εμπλέξουν τη
ΓΣΕΒΕ σε αυτήν.
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες κατέφυγαν με όποιον τρόπο μπορούσαν στην Ελλάδα. Καράβια φορτωμένα με Έλληνες της Μικράς Ασίας έφταναν στα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου, στον Πειραιά αλλά και σε άλλα λιμάνια
της χώρας, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο ακολούθησαν καραβάνια
και πλοία με πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο, τα
βάθη της Μικράς Ασίας.

Οι οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών συνέδραμαν στην
προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος και ανακούφισης των πιο επειγουσών αναγκών των προσφύγων. Η Ομοσπονδία
των Αρτοποιών αποφάσισε να προσλάβει εργάτες πρόσφυγες και
να συγκεντρώνει αλεύρι για αυτούς, ενώ η Ομοσπονδία του Πειραιά
όρισε επιτροπές εράνου για κάθε σωματείο «προς περίθαλψιν των
πενομένων και γυμνητευόντων μακράν πάσης κρατικής μερίμνης προσφύγων». Η συλλογή εισφορών συνοδευόταν από πρωτοβουλίες για
την εύρεση εργασίας και στέγης, ενώ συζητήθηκε μεταξύ άλλων «η
επίταξις των κενών και των αχρήστων μεγάρων των πλουτοκρατών».

→ 
Πρόσφυγες στο λιμάνι κατά την καταστροφή

της Σμύρνης 1922 © British Pathé
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389
Πειραιά, 1 Ιουνίου 1926, Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά

↑ 
Μικροκαταστήματα προσφύγων οικοδομηθέντα από τους ίδιους στο Νότιο μέρος της πόλης της

Μυτιλήνης 1914-1918, Αντωνίου Ι. Π. © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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← 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
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→ 
Στην οδό Αργοναυτών, όρθιος αριστερά

ο τσαγκάρης Γιώργος Κεσκίνης,
μαζί με τους βοηθούς του και άλλους
Καλαμαριώτες, μπροστά από την
παράγκα που στέγαζε το σπίτι και το
τσαγκαράδικό του. Καλαμαριά, μέσα
δεκαετίας 1930. © Ι.Α.Π.Ε., Ιδιωτική
Συλλογή Σοφίας Βακαλοπούλου
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Οι πρόσφυγες στα επόμενα χρόνια «αποκαταστάθηκαν»
σε γεωργικούς κλήρους, ιδίως στη Μακεδονία, που τους
παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής μεταρρύθμισης,
ή εγκαταστάθηκαν σε συνοικισμούς έξω από την Αθήνα,
τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, σε σπίτια που έχτισε
η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ).

Η μεγάλη τους πλειοψηφία συνέχισε να βιώνει μεγάλη φτώχεια:
επρόκειτο για έναν βίαια προλεταριοποιημένο πληθυσμό, του οποίου η παρουσία ενίσχυσε την τάση για πτώση του βιοτικού επιπέδου
των κατώτερων τάξεων σε σύγκριση με τη σχετικά ευημερούσα Ελλάδα του 1900. Οι παραγωγικές δομές της χώρας δεν μπορούσαν να
ενσωματώσουν εύκολα έναν όγκο ανθρώπων ίσο με το ένα τέταρτο
του έως τότε πληθυσμού της. Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να υποτιμάται το έργο της στέγασης και της αγροτικής μεταρρύθμισης που το
ελληνικό κράτος κατάφερε να φέρει εις πέρας αρκετά αποτελεσματικά και γρήγορα. Επιπλέον δόθηκαν ορισμένα δάνεια από την ΕΑΠ
σε επαγγελματοβιοτέχνες πρόσφυγες, ιδίως στους εγκατεστημένους
σε χωριά και πόλεις της βόρειας Ελλάδας, καθώς και για την προμήθεια εργαλείων από τους πρόσφυγες αργυροχρυσοχόους, αγγειοπλάστες και χαλκουργούς.
Ένας από τους τομείς στους οποίους μπορούσε να βρεθεί γρήγορα βιοποριστική απασχόληση για τους πρόσφυγες ήταν το μικρεμπόριο. Αρκετοί διέθεταν σχετική εμπειρία από τον τόπο καταγωγής
τους, ενώ μερικοί κατάφεραν να φέρουν μαζί τους κάποια χρήματα.
Άλλοι επιδόθηκαν στο πλανόδιο εμπόριο, στο οποίο υπήρχε περίπου
ανύπαρκτο κόστος εισόδου. Στην Αθήνα έγινε ανεκτή η ανέγερση
«παραγκών» και η πανταχού παρουσία πάγκων στους κεντρικούς
δρόμους. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η πυκνότητα μαγαζιών στους
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Ένας από τους τομείς
στους οποίους μπορούσε
να βρεθεί γρήγορα
βιοποριστική απασχόληση
για τους πρόσφυγες ήταν
το μικρεμπόριο.

προσφυγικούς συνοικισμούς ήταν μικρή. Συνολικά, οι πρόσφυγες
θεωρήθηκαν κατεξοχήν υπεύθυνοι για τον αυξανόμενο «παρασιτισμό» των ελληνικών πόλεων στον μεσοπόλεμο, με τη μεγαλύτερη
αύξηση του αριθμού μαγαζιών ανά κάτοικο να καταγράφεται στη
βόρεια Ελλάδα. Φαίνεται ότι η συμμετοχή των νέων αυτών μικρέμπορων στα σωματεία των επαγγελματιών άργησε να πλησιάσει τα
επίπεδα αυτής των γηγενών. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί σε αιτίες
παρεμφερείς με τη σημερινή πολύ περιορισμένη ενσωμάτωση των
αλλοεθνών μεταναστών στα εργατικά και επαγγελματοβιοτεχνικά
σωματεία. Από τη μία, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες οι αντι-προσφυγικές προκαταλήψεις των αντιβενιζελικών παλαιοελλαδιτών:
παρότι η δημόσια έκφρασή τους αποδοκιμαζόταν και «σκεπαζόταν»
αμέσως, μπορούσε όμως να συναντήσει κανείς τη δεκαετία του 1930
αιτήματα που στρέφονταν ενάντια σε ό,τι θεωρούνταν προνομιακή
μεταχείριση των προσφύγων (π.χ. όσον αφορά το δικαίωμα των κουρέων των προσφυγικών συνοικισμών να εργάζονται τις Κυριακές).
Από την άλλη, οι κοινότητες στις οποίες αναφέρονταν οι πρόσφυγες
ήταν πάνω απ’ όλα αυτές των συντοπιτών και του συνοικισμού, και
αυτό άργησε πολύ να αλλάξει, καθώς οι κοινωνίες των προσφύγων
και των ντόπιων παρέμειναν «δύο κόσμοι χωριστά».
Μια άλλη μορφή ενσωμάτωσης των προσφύγων στις εγχώριες
παραγωγικές δομές ήταν με την άνθηση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους προσφυγικούς
συνοικισμούς. Η Νέα Ιωνία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα: τόπος εγκατάστασης προσφύγων από, μεταξύ άλλων, τη Σπάρτη της
Μικράς Ασίας, όπου η ταπητουργία είχε ισχυρή παράδοση, πολύ
σύντομα είδε την ίδρυση μεγάλων και μικρών μονάδων κατασκευής
χαλιών –καθώς και υφαντουργίας–, μικρών επιχειρήσεων προσφύγων στην πλειοψηφία τους. Η ραγδαία ανάπτυξή τους στις δεκαετίες του μεσοπολέμου οφειλόταν κατεξοχήν στο φτηνό εργατικό
δυναμικό των –γυναικών στην πλειοψηφία τους– προσφύγων, οι
οποίοι είχαν εγκαταστήσει ξύλινους αργαλειούς και στα σπίτια τους:
χαρακτηριστικά λεγόταν ότι αν διέσχιζες τον συνοικισμό τη δεκαετία του 1930 στα αυτιά σου έμενε ο συνεχής ήχος των αργαλειών.
Ο βιομηχανικός/βιοτεχνικός χαρακτήρας της Νέας Ιωνίας διατηρήθηκε μεταπολεμικά, παρότι κάποιες μεγάλες κλωστοϋφαντουργίες
έκλεισαν, και η πόλη έγινε πόλος έλξης για δεκάδες χιλιάδες επαρχιώτες που μετανάστευσαν στην Αθήνα στα 1950-1970. Η μεικτή, πλέον, πληθυσμιακά Νέα Ιωνία θα γνωρίσει την αποβιομηχάνιση και την
τριτογενοποίηση της οικονομίας από τη δεκαετία του 1980 και μετά.

→ 
Πρόσφυγες σε υφαντουργείο δεκαετία

1920 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Κατά την περίοδο της
μικρασιατικής καταστροφής
οι οργανώσεις των
επαγγελματοβιοτεχνών
συνέδραμαν στην
προσπάθεια αντιμετώπισης
των προβλημάτων
των προσφύγων.
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Μια μορφή ενσωμάτωσης
των προσφύγων στις
εγχώριες παραγωγικές
δομές ήταν με την άνθηση
βιοτεχνικών και βιομηχανικών
δραστηριοτήτων
σε συγκεκριμένους
προσφυγικούς
συνοικισμούς.
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Συσσίτιο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 1933 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Το «Μεγάλο Κραχ» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
τον Οκτώβρη του 1929 υπήρξε η απαρχή της σοβαρότερης
κρίσης του καπιταλισμού μέχρι την εποχή μας.

Η κρίση μεταδόθηκε παντού μέσω της χρεοκοπίας τραπεζών και
άλλων επιχειρήσεων, της κατάρρευσης των αλυσίδων δανεισμού και
των νομισματικών διευθετήσεων, καθώς και με την πτώση των τιμών
όλων των αγροτικών προϊόντων. Εκατομμύρια άνεργοι, χρόνια ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, μεγάλη πτώση του διεθνούς εμπορίου και στροφή των εθνικών οικονομιών στην επιδίωξη της αυτάρκειας χαρακτήρισαν τα χρόνια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του
1930, η οποία ξεπεράστηκε μόνο με τους εξοπλισμούς, την πολεμική
οικονομία και την ανοικοδόμηση που ακολούθησε τις μαζικές καταστροφές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Η παγκόσμια κρίση έφτασε στην ελληνική οικονομία με κάποια
καθυστέρηση, ήδη όμως είχαν εκδηλωθεί φαινόμενα ύφεσης στην
ελληνική οικονομία με ενδογενείς αιτίες. Όπως και σε άλλες χώρες,
οι ελληνικές κυβερνήσεις, βενιζελικές και αντιβενιζελικές, αναγκάστηκαν να κηρύξουν παύση πληρωμών και να πάρουν έκτακτα μέτρα
που οδηγούσαν μακριά από τη φιλελεύθερη οικονομική ορθοδοξία
της εποχής, όπως η απόσυρση από τον χρυσό κανόνα ή η επιβολή
περιορισμών στις εισαγωγές που επρόκειτο να διαρκέσουν για δεκαετίες. Ορισμένες φορές χωρίς να το επιδιώκουν, οι κυβερνήσεις της
δεκαετίας του 1930 περιόρισαν τον ανταγωνισμό, προώθησαν τη συγκέντρωση του κεφαλαίου και αύξησαν την κρατική παρέμβαση σε
μια οικονομία που τώρα έπρεπε να κινηθεί με ίδια κεφάλαια και να
προσπαθήσει να καλύψει εκ των ενόντων όσο περισσότερες ανάγκες
της μπορούσε. Οι μικρές επιχειρήσεις είχαν αρχίσει να υφίστανται
σοβαρές πιέσεις στην Ελλάδα ήδη από το 1928, όταν περιορίστηκαν
σημαντικά οι τραπεζικές πιστώσεις στο πλαίσιο της πολιτικής της

Το πιο χαρακτηριστικό αίτημα
των επαγγελματοβιοτεχνικών
οργανώσεων κατά την περίοδο
της κρίσης αφορούσε στην
«κατοχύρωση του επαγγέλματος»,
με τη θέσπιση εμποδίων εισόδου
ή και την πλήρη απαγόρευση
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
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Η κρίση του 1929
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Ο Κ. Κοτζιάς σε δημοτικά συσσίτια της Νάουσας, στη διάρκεια του ταξιδιού του

στη Θεσσαλονίκη - Βέρροια - Νάουσα © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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↑ 
Δημοσίευμα για την οικονομική κρίση,

Αγών 9 Οκτωβρίου 1931

νομισματικής σταθεροποίησης, και η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη
στα επόμενα χρόνια. Οι πτωχεύσεις πήραν τέτοιες διαστάσεις, που
ιδρύθηκαν σωματεία ατυχησάντων (όπως η Ένωσις Ατυχησάντων
Εμπόρων, Βιομηχάνων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Πειραιώς), που
επιδίωκαν την κάλυψη των μελών τους από το ΤΕΒΕ και το ΤΑΕ, τη
χορήγηση βοηθημάτων, καθώς και την πρόσληψή τους στα ασφαλιστικά ταμεία ως λογιστών, εισπρακτόρων κ.λπ.
Στο ρεπερτόριο των αιτημάτων που πρόβαλλαν οι οργανώσεις
τους συμπεριλαμβάνονταν, λοιπόν, η χορήγηση πιστώσεων σε
βιοτέχνες και επαγγελματίες, η παραχώρηση της δυνατότητας να
διεξάγουν εισαγωγές πρώτων υλών για λογαριασμό τους, το χρεοστάσιο. Επιπλέον ζητούνταν η μείωση ή/και αναστολή της είσπραξης
φόρων, η διατήρηση του ενοικιοστασίου και διάφορα άλλα μέτρα
«προστασίας» των μικρών μονάδων από τις κυβερνήσεις, ενώ ίσως
ήταν η πρώτη φορά που εξετάστηκαν πιο σοβαρά οι δυνατότητες
των συνεταιρισμών.
Τα αιτήματα, ωστόσο, που κυριάρχησαν καθ’ όλη την περίοδο της
κρίσης αφορούσαν τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών έδιναν στον λόγο τους έμφαση στον
υπερεπαγγελματισμό ως κύρια αιτία της κρίσης, κάτι μάλλον λανθασμένο: αντίθετα, ήταν η μείωση της κατανάλωσης που έπληττε τις
δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας να συντηρεί τον ίδιο αριθμό
καταστημάτων με πριν από την κρίση και καθιστούσε τον αριθμό
τους «υπερβολικό». Σε κάθε περίπτωση, οι οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών εστίασαν τα αιτήματά τους στον περιορισμό του
ανταγωνισμού, και πιο συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των
ανταγωνιστών. Τα πυρά τους συγκέντρωσαν οι πλανόδιοι, οι λαϊκές
αγορές, η αστυφιλία που έφερνε νέους ανταγωνιστές στις πόλεις,
οι πρόσφυγες, οι ξένοι εργάτες και βιοτέχνες και εν γένει η «αθρόα
εισαγωγή εις τας επαγγελματικάς τάξεις ανθρώπων ουδεμίαν σχέσιν
εχόντων με την τάξιν μας». Το πιο χαρακτηριστικό αίτημα της κρίσης
ήταν αυτό για την «κατοχύρωση» κάθε επαγγέλματος, με τη θέσπιση
εμποδίων εισόδου ή και την πλήρη απαγόρευση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στον κλάδο: ουσιαστικά, σε αυτή την περίοδο έχουν τις
ρίζες τους αυτά που σήμερα αποκαλούνται «κλειστά επαγγέλματα».

↑ 
Σφραγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης

Ατυχησάντων Εμπόρων & Βιομήχανων
έτος ίδρυσης 1936
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Το Ιδιώνυμο: το πιο γνωστό παράδειγμα της εκτροπής του
φιλελεύθερου κοινοβουλευτισμού προς πιο αυταρχικές μορφές
διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου.

Το Ιδιώνυμο, ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση Βενιζέλου το 1929,
καθιστούσε αδίκημα την κομμουνιστική προπαγάνδα (την επιδίωξη
της «εφαρμογής ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την διά βιαίων μέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήματος» και
«ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν») αλλά και τις
δυναμικές απεργίες («όστις επωφελούμενος απεργίας ή λοκ άουτ
προκαλεί ταραχάς ή συγκρούσεις»). Το Ιδιώνυμο είναι το πιο γνωστό
παράδειγμα της εκτροπής του φιλελεύθερου κοινοβουλευτισμού
προς πιο αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια του
μεσοπολέμου.
Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος, βέβαια, είχε αρχίσει από νωρίτερα. Το κίνημα στο Γουδί το 1909 αποτέλεσε την αρχή μιας σειράς
παρεμβάσεων του στρατού στην πολιτική ζωή: στρατιωτικά πραξικοπήματα κατέλυσαν τη δημοκρατία το 1922–1923 και το 1925-1926,
ενώ άλλες απόπειρες απέτυχαν το 1923, 1926, 1933 και 1935. Πρακτι-

← 
Πιστοποιητικό εργασίας και βεβαίωση κοινωνικών

φρονημάτων του αρβυλοποιού Ευ. Ζαμπέτα, 1936
© ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

κές αστυνομοκρατίας και χαφιεδισμού κάνουν μαζικά την εμφάνισή
τους κατά τον Διχασμό. Απεργίες και διαδηλώσεις αντιμετωπίζονταν
με μεγάλη βία, με αποκορύφωμα την αιματηρή καταστολή της γενικής απεργίας του 1923 και τη διάλυση των εργατικών σωματείων.
Οι εκτοπίσεις και οι εξορίες, μέτρο που χρησιμοποιούνταν ενάντια
στους ληστές τον 19ο αιώνα, επεκτάθηκαν από το 1914 στους συνδικαλιστές του εργατικού κινήματος και κατά το 1917-1920 από τους
βενιζελικούς στους πολιτικούς τους αντιπάλους. Μετά το Ιδιώνυμο, τα μικρά νησιά της χώρας γέμισαν εξόριστους κομμουνιστές,
συνδικαλιστές, αλλά και ποινικούς κρατούμενους και ναρκομανείς.
Η δικτατορία του Μεταξά ήρθε να συστηματοποιήσει τη χρήση όλων
αυτών των πρακτικών, καθιερώνοντας επιπλέον τις δηλώσεις μετανοίας και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, που θα βασανίσουν μεγάλο μέρος των ελλήνων πολιτών μέχρι το 1974.
Σίγουρα η καταστολή που βίωσαν οι επαγγελματίες και βιοτέχνες
συνδικαλιστές δεν είχε καμιά σχέση με ό,τι αντιμετώπιζαν οι κομμουνιστές εργάτες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιστατικά που δείχνουν
ότι το γενικότερο κλίμα δεν τους άφηνε αλώβητους. Το καλοκαίρι
του 1923 στα πρακτικά της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθήνας
καταγράφεται η διάλυση της συνέλευσης από τον εκπρόσωπο της
«Επαναστάσεως», όταν έκρινε ότι η συζήτηση διολίσθαινε προς επικίνδυνα για το καθεστώς θέματα. Η απουσία πρακτικών στα χρόνια
της δικτατορίας του Πάγκαλου υποδεικνύει ότι είτε δεν γίνονταν
συνεδριάσεις στην Ομοσπονδία είτε τα μέλη της είχαν λόγους να
μην αφήνουν τεκμήρια για το τι λεγόταν. Τον Σεπτέμβριο του 1935
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σάμου
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Οι υπό εκτόπιση επαγγελματίες Βόλου Σταμόπουλος, Βλαμόπουλος, Ρουκάς και Χρυσαφής,

Μέλλον Επαγγελματιών 21 Ιουνίου 1936

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕ Ν. Μοναχός εκτοπίστηκε για λίγους μήνες, παρά τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων
του και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν ήταν κομμουνιστής όπως
κατηγορούνταν.
Τέλος, στην κορύφωση των εργατικών κινητοποιήσεων του Μάη
του 1936, όταν οι μεγάλες απεργίες των καπνεργατών ανά την Ελλάδα έγιναν «παλλαϊκές» με τις ομοσπονδίες επαγγελματιών σε Καβάλα, Βόλο, Σέρρες, Ξάνθη και άλλες πόλεις να κηρύσσουν απεργίες
αλληλεγγύης, οι συλλήψεις και εκτοπίσεις που ακολούθησαν συμπεριέλαβαν και ηγέτες των επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων. Ο
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καβάλας
Βλήτος χαρακτηρίστηκε κομμουνιστής και εξορίστηκε στη Γαύδο
για έξι μήνες, και ακολούθησε η ηγεσία της Ένωσης Επαγγελματιών
Βόλου. Οι Ιω. Σταμόπουλος, Θ. Βλαμόπουλος, Π. Ρουκάς και Τιμ. Χρυσάφης εκτοπίστηκαν για έναν χρόνο στη Φολέγανδρο: η χωροφυλακή τούς έβαλε στο πλοίο εσπευσμένα, χωρίς να τους επιτρέψει να
πάρουν ρούχα ή να τακτοποιήσουν τα των καταστημάτων τους. Το
σχόλιο του κάθε άλλο παρά αριστερού Μέλλοντος ήταν ότι «Το Κράτος παραπαίει. Πιστεύει ότι θα πνίξει την φωνήν των πιεζομένων,
χαρακτηρίζον κομμουνιστάς πάντας τους διαμαρτυρομένους. Έχει
την αφέλειαν να νομίζει ότι οι επαγγελματίαι θα τρομοκρατηθούν
με μέτρα ανελεύθερα». Τους εκτοπιζόμενους επισκέφτηκαν κατά τη

στάση τους στον Πειραιά η διοίκηση της ΓΣΕΒΕ και πολλών σωματείων, ενώ η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης ζήτησε την
κατάργηση των Επιτροπών Δημοσίας Ασφαλείας (του οργάνου που
αποφάσιζε για τις εκτοπίσεις). Η ΓΣΕΒΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα,
τονίζοντας ότι «οι επαγγελματίαι αποτελούν τους πιο συντηρητικούς πολίτας και επομένως δεν είναι δυνατόν να κλονίζονται τα
βάθρα της κοινωνίας διά του εκτοπισμού επαγγελματιών», αλλά δεν
πέτυχε παρά να ανασταλεί η εκτόπισή τους για δυο εβδομάδες. Οι
τέσσερις εξόριστοι, από την πλευρά τους, έξι εβδομάδες πριν από
την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, προειδοποιούσαν για την
«τρομοκρατίαν, που με τόσην ταχύτητα και μεθοδικότητα επεξετάθη
εις ολόκληρον την χώραν»: «όλοι πλέον αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που απειλούν τας ελευθερίας και τα συμφέροντά των».
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↑ 
Μέλλον Επαγγελματιών 21 Ιουνίου 1936

← 
Τηλεγράφημα του προέδρου της Παντριφυλλιακής

Βιοτεχνικής Ενώσεως για τη σύλληψή του ως
κομμουνιστή, Δεκέμβριος 1936 © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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Δικτατορία Μεταξά

Οι οργανώσεις των επαγγελματιών είχαν αποδείξει στα προηγούμενα
χρόνια ότι είχαν αξιόλογη ικανότητα να κινητοποιήσουν τα μέλη τους
και να αναπτύξουν δράση μαχητική και ανεξάρτητη.

Κατά συνέπεια, ο Ιωάννης Μεταξάς τις αντιμετώπισε ως ανήκουσες
στην ίδια κατηγορία με τα εργατικά σωματεία, στους δυνάμει
υπονομευτές του «Νέου Κράτους» για τους οποίους οι πληροφορίες
που δημοσιεύονταν στον Τύπο θα έπρεπε να είναι απόλυτα
ελεγχόμενες. Όπως μας πληροφορεί ο Σπύρος Λιναρδάτος, σε
σημείωμα-διαταγή του δικτάτορα προς τους διευθυντές των
εφημερίδων στις 5 Αυγούστου 1936, στον πλούσιο κατάλογο των
απαγορεύσεων συμπεριλαμβανόταν και η ακόλουθη: «Απαγορεύεται
η αναγραφή πάσης πληροφορίας σχέσιν εχούσης με εργατικάς
και επαγγελματικάς οργανώσεις και οιασδήποτε εκδηλώσεις
αυτών, εκτός αν πρόκειται περί κινήσεων ή εκδηλώσεων αι οποίαι
είναι ενισχυτικαί του έργου της κυβερνήσεως, έχουν δε εγκριθεί
προηγουμένως υπό του υφυπουργού της Εργασίας διά τας Αθήνας ή
την αρμοδίαν υπηρεσίαν διά τας επαρχίας».
Τα σωματεία δεν διαλύθηκαν, όφειλαν όμως να πάρουν άδεια από
το κράτος για να συνεδριάσουν, ενώ οι όχι αρεστών φρονημάτων
διοικήσεις παύτηκαν – και πολλοί εκτοπίστηκαν. Βεβαίως, η πολιτική
της δικτατορίας του Μεταξά απέναντι στους επαγγελματοβιοτέχνες
και τα σωματεία τους ήταν πιο περίπλοκη από την απλή καταστολή.
Όχι ότι έκανε ουσιαστικά βήματα προς τον φασισμό, δηλαδή προς
την προσπάθεια προσηλυτισμού και κινητοποίησης των λαϊκών
τάξεων σ’ ένα σχέδιο αντιδραστικής κοινωνικής και πολιτικής αναμόρφωσης. Παρόλο που ο δικτάτορας δεν δίστασε να ικανοποιήσει
ορισμένα αιτήματα των επαγγελματοβιοτεχνών (εκκίνηση του ΤΕΒΕ,
κατοχύρωση διάφορων επαγγελμάτων ως «κλειστών», παράταση

Κατά τη διάρκεια της
Μεταξικής δικτατορίας
τα σωματεία όφειλαν
να πάρουν άδεια
από το κράτος για
να συνεδριάσουν,
ενώ οι όχι αρεστών
φρονημάτων διοικήσεις
παύτηκαν και πολλοί
εκτοπίστηκαν.

→ 
Ο Κ. Κοτζιάς και ο Ι. Μεταξάς παρευρίσκονται

σε συγκέντρωση με μέλη της ΕΟΝ. 5 Αυγούστου
1938 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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← 
Οι εκπρόσωποι του επαγγελματικού και

βιοτεχνικού κόσμου με τον Ι. Μεταξά, Μέλλον
Επαγγελματιών, 23 Οκτωβρίου 1940

→ 
Ο Ι. Μεταξάς με το προεδρείο της ΓΣΕΒΕ,

Μέλλον Επαγγελματιών 7 Σεπτεμβρίου 1937

ενοικιοστασίου) και με χαρά δεχόταν να αποκαλείται «πρώτος επαγγελματίας» και «πρώτος βιοτέχνης», δεν ενδιαφέρθηκε για κάτι παραπάνω από την απόσπαση της παθητικής συναίνεσης του λαού προς
ένα καθεστώς χωρίς φιλοδοξίες επαναστατικών αλλαγών.
Πάντως, η 4η Αυγούστου επιδίωξε να αποκτήσει κάποιον έλεγχο
στις οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών, ενώ ανέπτυξε μια ιδιαίτερη πολιτική απέναντι σε αυτές. Η πολιτική της φαίνεται ότι έφερε τη σφραγίδα του υφυπουργού Εργασίας Αριστείδη Δημητράτου,
πρώην εργάτη συνδικαλιστή που εγκατέλειψε πολύ νωρίς το ΚΚΕ για
να ενταχθεί στα συντηρητικά πολιτικά δίκτυα των «εργατοπατέρων».
Η σημαντικότερη παρέμβαση του καθεστώτος, στο φόντο των
διαλυτικών τάσεων και της πολυδιάσπασης των πανελλαδικών
συσπειρώσεων των μικροεπιχειρηματιών, ήταν η ενθάρρυνση της
δημιουργίας τοπικών ομοσπονδιών των βιοτεχνών και μιας πανελλαδικής συνομοσπονδίας, καθώς και η διάσπαση των επιμελητηρίων σε επαγγελματικά και βιοτεχνικά το 1940. Η πριμοδότηση των
βιοτεχνών εκδηλώθηκε και με την ψήφιση το 1938 νόμου που ίδρυε

τη Βιοτεχνική Εστία, οργανισμού με στόχο την «ενίσχυσιν των βιοτεχνών» (στέγαση οργανώσεων, τεχνική εκπαίδευση και καθοδήγηση,
οργάνωση εκθέσεων, αναψυχή των βιοτεχνών κ.λπ.) αλλά και των
εργατών τους, στη βάση ενός πελατειακού μοντέλου ανάμεσα σε
κυβερνήσεις και συνδικαλιστικές ηγεσίες με το οποίο ο Δημητράτος
ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος.
Αναπτύχθηκε επίσης ένα κορπορατιστικό σχέδιο «Οργανώσεως
της Εθνικής Εργασίας», στη βάση της ύπαρξης ενός μόνο σωματείου
για κάθε επάγγελμα, μίας ομοσπονδίας και μίας συνομοσπονδίας.
Εξίσου κορπορατιστική ήταν η τάση να εκπροσωπούνται οι επαγγελματοβιοτέχνες όχι από τα σωματεία τους αλλά από τα επιμελητήρια,
και το 1940 ιδρύθηκαν δύο πανελλαδικές ενώσεις των επαγγελματικών και των βιοτεχνικών επιμελητηρίων που λογικά θα είχαν αυτή
τη λειτουργία. Τελικά, κανένα από αυτά τα σχέδια δεν αναπτύχθηκε
επαρκώς στα τεσσερισήμισι χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά: ο
Δημητράτος αρκέστηκε στο να «διορίζει πρόσωπα της κλίκας του»
στις διοικήσεις των σωματείων.
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Η επίθεση της Ιταλίας στην Ελλάδα εντασσόταν
στην τυπικά φασιστική προσπάθεια της τελευταίας
να δημιουργήσει τον δικό της «ζωτικό χώρο»
στη Μεσόγειο, συνεχίζοντας την υλοποίηση των
παλιότερων αποικιακών και ιμπεριαλιστικών σχεδίων.

Ήδη οι Ιταλοί κατείχαν Δωδεκάννησα, Λιβύη και Αιθιοπία, το 19191922 είχαν επιχειρήσει να αποσπάσουν μερίδιο από τη διανομή της
Μικράς Ασίας, ενώ το 1940 είχαν μόλις καταστήσει την Αλβανία
προτεκτοράτο τους.
Ο Μεταξάς αποφάσισε να αντισταθεί, πιστός στη συμμαχία της
χώρας με την Αγγλία, η οποία περνούσε τότε τις πιο δύσκολες ώρες
του πολέμου. Όλοι συμφωνούν ότι η απόφασή του αυτή συνάντησε
την ομόθυμη αποδοχή του λαού, για πρώτη φορά στα χρόνια της δικτατορίας του. Ο ελληνικός στρατός εκμεταλλεύτηκε τόσο την ορεινή διαμόρφωση του μετώπου, που δεν επέτρεπε την αξιοποίηση της
υπεροχής των Ιταλών σε πολεμικό υλικό, όσο και την επιπολαιότητα
του Μουσολίνι, που δεν φρόντισε να συγκεντρώσει επαρκείς δυνάμεις στην Αλβανία πριν εισβάλει στην Ελλάδα. Η προέλασή του όμως
ανακόπηκε τον χειμώνα και η άνοιξη αναμενόταν δύσκολη, καθώς οι
Ιταλοί συνέχιζαν να στέλνουν στρατό και θα επιχειρούσαν να αξιοποιήσουν την αριθμητική τους υπεροχή. Τους πρόλαβαν οι Γερμανοί.

← 
Πολίτες και στρατιώτες γιορτάζουν τις νίκες του ελληνικού στρατού στο

αλβανικό μέτωπο 1940 © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Είναι πολύ πιθανό ότι, όπως συνέβη και στους πολέμους της δεκαετίας 1912-1922, οι επαγγελματοβιοτέχνες παρέμειναν στα μετόπισθεν σε ποσοστά μεγαλύτερα των άλλων κοινωνικών ομάδων, στον
βαθμό στον οποίο μικρότερο ποσοστό τους βρισκόταν σε στρατεύσιμη ηλικία: η ιδιοκτησία μαγαζιού ή εργαστηρίου ήταν για πολλούς
κάτι που επιτυγχανόταν σε μεγαλύτερη ηλικία, αφού αποκτούσαν
εργασιακή εμπειρία και κυρίως αφού μάζευαν κάποιες οικονομίες
(ή/και έπαιρναν μια καλή προίκα). Σε κάθε περίπτωση, οι στρατεύσιμοι επαγγελματοβιοτέχνες «έκλεισαν τα μαγαζιά των και διέλυσαν
τας επιχειρήσεις των» και συμμετείχαν στην επική προσπάθεια του
ελληνικού στρατού στα βουνά της Πίνδου.
Στα μετόπισθεν, οι οργανώσεις τους συμμετείχαν στη λαϊκή
συστράτευση με πατριωτικούς λόγους προς τα μέλη, διενέργεια
εράνων και προσφορά χρημάτων από τα ταμεία των σωματείων. Σε
τηλέγραφημά τους προς τον Μεταξά εκ μέρους της ΓΣΕΒΕ, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της μετέφεραν τη «συγκίνησιν και ενθουσιασμόν ολοκλήρου του παρ’ αυτής εκπροσωπουμένου κόσμου δι’
ελληνοπρεπή απάντησιν προς επιβουλευθέντας τιμήν και ελευθερίαν
ελληνικής πατρίδος». Πρόσθεταν ότι, πλάι στους στρατευθέντες
που θα υπερασπίσουν τη χώρα, «όσοι εκ των επαγγελματιών και
βιοτεχνών δεν εκλήθησαν εισέτι υπό τα όπλα, θεωρούσιν εαυτούς
επιστρατευθέντας προς εξυπηρέτησιν της κοινωνικής συνθέσεως
της πατρίδος, καθ’ όσον γνωρίζουσι καλώς ότι η εποχή ην αύτη
διέρχεται είναι εποχή αγώνων και θυσιών».
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Η Κατοχή της χώρας από Ιταλία, Γερμανία και
Βουλγαρία το 1941-1944 υπήρξε εποχή μεγάλης
δοκιμασίας για τον ελληνικό λαό.

Η ανθρώπινη ζωή έγινε πολύ φτηνή, σε συνθήκες ακραίων στερήσεων, εύκολης προσφυγής στην ένοπλη βία από τους κατακτητές
και τους συνεργάτες τους, καθώς και εμφύλιων συγκρούσεων από
το 1943 και μετά. Χιλιάδες πέθαναν από πείνα τον φοβερό χειμώνα
του 1941-1942. Η κατάσταση του επισιτισμού βελτιώθηκε τα επόμενα
χρόνια και οι μαζικοί θάνατοι αποφεύχθηκαν, όμως η στέρηση και
η πείνα παρέμειναν. Χαρακτηριστικές της γενικευμένης εξαθλίωσης
(από την οποία φυσικά κάποιοι εξαιρούνταν) είναι οι ονομασίες
ορισμένων νέων επαγγελμάτων που παρέθετε η Βραδυνή του 1941
από τον κατάλογο των επιτηδευματιών που είχαν κάνει αίτηση στην
αστυνομία για άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως ο «συλλέκτης
ψαροκοκάλων» και ο «συλλέκτης πεπονόσπορων».
Η αξία του εθνικού νομίσματος εξανεμίστηκε, καθώς τα έξοδα
των κατοχικών δυνάμεων καλύπτονταν με τη μαζική εκτύπωση δραχμών για λογαριασμό τους. Ο τερατωδών διαστάσεων πληθωρισμός
έμεινε μία από τις κυριότερες αναμνήσεις των ανθρώπων από την
Κατοχή και για πολλά χρόνια καθόριζε τις οικονομικές συμπεριφορές τους.
Η γενική εξάρθρωση της παραγωγής και της διανομής έπληξε τις
περισσότερες μικρές επιχειρήσεις και τροφοδότησε τη μαύρη αγορά. Ένα σύμπτωμα της απορρύθμισης της οικονομίας (παρά τις προσπάθειες των κατοχικών κυβερνήσεων να ενισχύσουν τους αγορανομικούς ελέγχους κ.λπ.) υπήρξε και η δημιουργία πλήθους υπαίθριων
μικρομπακάλικων και η έξαρση της αντιπαράθεσης των καταστηματαρχών με τους μικροπωλητές των δρόμων.Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις των επαγγελματιών (και λίγο πολύ και οι δευτεροβάθμιες),
οι οποίες ήδη είχαν ηγεσίες που ήταν αρεστές στη δικτατορία του

Η γενική εξάρθρωση
της παραγωγής και
της διανομής κατά
την περίοδο της
Κατοχής έπληξε
τις περισσότερες
μικρές επιχειρήσεις
και τροφοδότησε τη
μαύρη αγορά.

← 
Θάλαμος νοσοκομείου. Αθήνα, 1940-41.

Βούλα Παπαϊωάννου © Μουσείο Μπενάκη /
Φωτογραφικά Αρχεία
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↑ 
Η Αθήνα της Κατοχής © ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Αρχείο Κουτσουμάρη
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Επαγγελματικά Βιοτεχνικά και Εμπορικά Χρονικά 30 Αυγούστου 1946

Μεταξά και είχαν προβληματική ή μηδενική δημοκρατική νομιμοποίηση, κατά τη διάρκεια της Κατοχής περιέπεσαν σε αδράνεια. Σίγουρα
το νέο περιβάλλον δεν ευνοούσε τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν
μέχρι τότε τα περισσότερα σωματεία (διαδρομισμός συνοδευόμενος
από στιγμές προσφυγής στη μαζική κινητοποίηση), ενώ κανείς δεν
μπορούσε να είναι βέβαιος για την ασφάλειά του αν ενοχλούσε τις
κατοχικές αρχές. Ωστόσο, οι οργανώσεις δημοσίου δικαίου, δηλαδή
τα επιμελητήρια, εκ των πραγμάτων συνέχισαν να λειτουργούν και
ενίοτε να διατυπώνουν αιτήματα ή να λειτουργούν ως εκπρόσωποι
των επαγγελματοβιοτεχνών σε επιτροπές, π.χ. για λαϊκά συσσίτια∙
εδώ, τόσο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης όσο και το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ανέπτυξαν σημαντική δράση. Κατά
κύριο λόγο, πάντως, ήταν τα πρωτοβάθμια σωματεία που αποτέλεσαν τους πυρήνες γύρω από τους οποίους αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακραίας εξαθλίωσης και της κατάρρευσης της οικονομικής δραστηριότητας. Συσσίτια, καταναλωτικοί
συνεταιρισμοί, καθώς και προμηθευτικοί συνεταιρισμοί πρώτων
υλών από τους βιοτέχνες ήταν δραστηριότητες που ναι μεν δεν ήταν
συνδικαλιστικές, ωστόσο βασίζονταν σε μια μαγιά ανθρώπων που
βρίσκονταν κοντά στα επαγγελματικά σωματεία και ασχολούνταν με
«τα κοινά του επαγγέλματος».
Συνηθίζουμε να θυμόμαστε όσους αντιστάθηκαν στον κατακτητή
και όχι όσους συνεργάστηκαν πρόθυμα μαζί του∙ οι άβολες μνήμες
απωθούνται. Ο δοσιλογισμός, όπως επικράτησε να αποκαλείται
στην Ελλάδα η συνεργασία με τις φασιστικές γερμανικές και ιταλικές
αρχές κατοχής, χαρακτηριζόταν από μεγάλη γκάμα περιπτώσεων και
πολλές διαβαθμίσεις, από τις κατοχικές κυβερνήσεις και τα Τάγματα
Ασφαλείας που έδιναν όρκο πίστης προσωπικά στον Αδόλφο Χίτλερ
μέχρι ορισμένες αμφίσημες μορφές οικονομικής συνεργασίας.

Πλάι σε πολιτικούς και μαχαιροβγάλτες, δικαστικούς και
μεγαλομαυραγορίτες, πανεπιστημιακούς και επιχειρηματίες, τις
υπηρεσίες τους στον κατακτητή προσέφεραν και στελέχη του
επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού. Έχουμε ήδη αναφέρει, στις
βιογραφίες των γερουσιαστών των ΕΒΕ, ότι τόσο ο Πανταζής όσο
και ο Χατζηκωνσταντίνου διατέλεσαν δήμαρχοι της Πάτρας και του
Βόλου στα χρόνια της Κατοχής (για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο
δεύτερος). Θα αναφερθούμε εδώ σε άλλα δύο γνωστά στελέχη που
έγιναν δήμαρχοι.
Ο πρώτος ήταν ο Άγγελος Γεωργάτος (1907-1969), δημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων επί Μεταξά, ο οποίος διορίστηκε δήμαρχος τον
Αύγουστο του 1941 και φρόντισε να διοριστούν και διάφοροι βιοτέχνες στο δημοτικό συμβούλιο. Ιδιοκτήτης βιοτεχνίας υποδηματοποιίας και καταστήματος στη Σταδίου που κληρονόμησε από τον επίσης
συνδικαλιστή πατέρα του, ο Γεωργάτος είχε δραστηριοποιηθεί έντονα τη δεκαετία του 1930 σε αντιπολιτευτικές προς την ηγεσία της
ΓΣΕΒΕ κινήσεις, όπως η Ανωτάτη Πανελλήνιος Συνομοσπονδία που
επιχειρήθηκε να ιδρυθεί το 1936. Χάρη και στις καλές του σχέσεις με
τη δικτατορία του Μεταξά, αναδείχτηκε σε ηγετική μορφή της τάσης
των βιοτεχνών να αυτονομηθούν από τους επαγγελματίες, εκλεγόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθηνών,
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Ελλάδος το 1939 και του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου από την ίδρυσή του το 1940.
Ο Κωνσταντίνος Ιγγλέσης, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου-μυροπωλείου στο κέντρο της Αθήνας και πρόεδρος της Συνομοσπονδίας
των Κουρέων επί Μεταξά, διορίστηκε δήμαρχος Περιστερίου κατά
την Κατοχή. Από αστική οικογένεια του Πύργου, το 1916 είχε διατελέσει επικεφαλής μιας πανελλαδικής συσπείρωσης σωματείων με
βασιλόφρονες προέδρους και το 1917-1920 εξορίστηκε από τους
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Δημοσίευμα για τα επεισόδια στον Βόλο και τη δολοφονία Πετράκη,
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Το Εθνικό
Απελευθερωτικό
Μέτωπο δοκίμασε
να αναπτύξει μια
οργάνωση και για τους
επαγγελματοβιοτέχνες,
χωρίς ωστόσο αυτή
να λάβει διαστάσεις
εφάμιλλες των
άλλων μετωπικών
οργανώσεών του.

← 
Επιστολή του ΕΑΜ προς

τους εμπόρους, βιοτέχνες και
επαγγελματίες, Γενικά Αρχεία
του Κράτους

βενιζελικούς. Παρέμεινε σκληροπυρηνικός
αντιβενιζελικός και αφού οι συγκρούσεις
του Διχασμού καταλάγιασαν, δυναμιτίζοντας, για παράδειγμα, το κλίμα στα
συνέδρια των κουρέων και της ΓΣΕΒΕ με
εμπρηστική ρητορεία κατά των βενιζελικών
και των προσφύγων. Αυτός θα ήταν ένας
βασικός λόγος για τον οποίο δεν κατέλαβε
ποτέ κάποια θέση στη ΓΣΕΒΕ, της οποίας τα
(επίσης αντιβενιζελικά, συνήθως) στελέχη
προσπαθούσαν να κρατάνε χαμηλά τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η θέση
του φαίνεται ότι αναβαθμίστηκε τη δεκαετία
του 1930, πρώτα με την αναζωπύρωση του
Διχασμού και στη συνέχεια με τη δικτατορία
του Μεταξά.
Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ένα από τα
μεγαλύτερα στην Ευρώπη κινήματα αντί-
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κατοχής από την Αθήνα, Οκτώβριος 1944. © Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

στασης ενάντια στη φασιστική Κατοχή. Κυριότερη δύναμη του
αντάρτικου ήταν το αριστερό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, το οποίο έφτασε το 1944
να ελέγχει μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ δραστηριοποιήθηκαν
και ο ΕΔΕΣ και άλλες μικρότερες συντηρητικές οργανώσεις. Εκτός
από τους αντάρτες στο βουνό, ο κόσμος της Αντίστασης περιλάμβανε όλο το υποστηρικτικό δίκτυό τους στην ύπαιθρο, τις πολιτικές
οργανώσεις και τον παράνομο Τύπο, τους μαχητές του «εφεδρικού
ΕΛΑΣ» στις γειτονιές της Αθήνας, τους νεολαίους της ΕΠΟΝ και
όσων στελέχωναν μια σειρά από οργανώσεις του ΕΑΜ, όπως η Εθνική Αλληλεγγύη.
Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο δοκίμασε να αναπτύξει μια
οργάνωση και για τους έμπορους-επαγγελματίες-βιοτέχνες, αντίστοιχη του Εργατικού ΕΑΜ, χωρίς πάντως αυτή να λάβει διαστάσεις
εφάμιλλες των άλλων μετωπικών οργανώσεών του. Έτσι κι αλλιώς,
όμως, ήταν πολλοί οι επαγγελματοβιοτέχνες που ανέπτυξαν αντιστασιακή δραστηριότητα σε κάποια από τις οργανώσεις που αναφέραμε παραπάνω.

Στα «Χρονικά» του 1946 μνημονεύεται ένας από αυτούς, ο Μίλτος
Κ. Ζαννής, «βιοτέχνης του οίκου υποκαμίσων Κ. Ζαννή», που έπεσε
κατά τους εφιαλτικούς τελευταίους μήνες της Κατοχής στην Αθήνα.
Τον Αύγουστο του 1944 ήταν καπετάνιος του 2ου λόχου Καλλιθέας
του εφεδρικού ΕΛΑΣ, ο οποίος προσπάθησε να περιφρουρήσει την
απεργία που κήρυξε το ΕΑΜ ενάντια στις μαζικές αποστολές ομήρων
στη Γερμανία. Ο ΕΛΑΣ προσπάθησε να εμποδίσει την επιστράτευση
των τραμβαγέρηδων και συγκρούστηκε με τους ταγματασφαλίτες
και τους Γερμανούς που κατέβηκαν με αυτό τον σκοπό στο αμαξοστάσιο των τραμ της Καλλιθέας. Πιάστηκε αιχμάλωτος και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην οδό Ανδρομάχης, στην Καλλιθέα,
στον δρόμο όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ένας γερμανός λοχίας
κατά τη συμπλοκή.
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Ανασυγκρότηση και Εμφύλιος
Ο Εμφύλιος πόλεμος, ως ένοπλη αναμέτρηση των στρατών
των εθνικοφρόνων και των κομμουνιστών το 1947–1949 στα
βουνά της Ελλάδας, αποτέλεσε το πρώτο «θερμό επεισόδιο»
του παγκόσμιου Ψυχρού Πολέμου.

Εκεί κατέληξαν οι βίαιες πολιτικές συγκρούσεις που ξεκίνησαν κατά
τη διάρκεια της Κατοχής, όταν η κυριαρχία του ΕΑΜ μεταξύ των
αντιστασιακών οργανώσεων απείλησε τις κοινωνικές και πολιτικές
δυνάμεις που μέχρι τότε κυριαρχούσαν στη χώρα. Η νίκη του «αστικού κόσμου» και των συμμάχων του στα Δεκεμβριανά το 1944 έκρινε
τις μεταπολεμικές κατευθύνσεις της Ελλάδας. Ζητούμενη, όμως,
ήταν η συντριβή του αντιπάλου και η εξαφάνιση κάθε απειλής για
το κοινωνικό καθεστώς: η «λευκή τρομοκρατία» του 1945-1946 από
δεξιές συμμορίες εξώθησε πολλούς αριστερούς στην παρανομία του
βουνού, το κράτος δεν προσποιήθηκε ποτέ ότι κρατά ίσες αποστάσεις, η ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική δράση περιορίστηκε
ασφυκτικά και σύντομα το ΚΚΕ επέλεξε τον δρόμο της –και τυπικά–
παρανομίας και της ένοπλης διεκδίκησης της εξουσίας.
Προφανώς στις εμφύλιες συγκρούσεις τα θύματα βρίσκονται και
από τις δύο πλευρές. Στην περίπτωση της μεταπολεμικής Ελλάδας,
ωστόσο, η βία που ασκήθηκε από τις δύο παρατάξεις ήταν εντελώς
ασύμμετρη, με τον κόσμο της αριστεράς να υφίσταται διώξεις, εξορίες και βασανιστήρια στη Μακρόνησο από το επίσημο κράτος και
τρομοκρατία από το παρακράτος για πολλά χρόνια μετά την κατάπαυση του πυρός το 1949.
Ο χώρος των επαγγελματοβιοτεχνών ασφαλώς δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τις εμφύλιες συγκρούσεις. Οι εθνικόφρονες επικράτησαν με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ό,τι στον εργατικό συνδικαλισμό,
αξιοποιήθηκε όμως κι εδώ η κρατική και παρακρατική βία. Η ΓΣΕΒΕ
ανέβαλε το συνέδριό της το 1945 επειδή οι επαρχιακές οργανώσεις
δεν μπορούσαν να στείλουν αντιπροσώπους λόγω της μη αποκατά-

στασης ακόμα του «αισθήματος ασφάλειας» στην ύπαιθρο. Όταν
τελικά το συνέδριο έγινε το 1946, οι αριστεροί αντιπρόσωποι της
Ομοσπονδίας των Τρικάλων συνελήφθησαν από την αστυνομία και
δεν πήραν μέρος στο συνέδριο επειδή έκαναν «παράνομο έρανο»
μαζεύοντας λεφτά για τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα· παρόμοια
ήταν η κατάσταση στα Γιάννενα, και στο ψήφισμα του συνεδρίου με τις διεκδικήσεις της ΓΣΕΒΕ προστέθηκε η χορήγηση από τις
αρχές αδειών στα σωματεία για να κάνουν τις συνελεύσεις τους.
Δυο εβδομάδες μετά το συνέδριο δολοφονήθηκε «από μέλη τρομοκρατικής ομάδος» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Τρικάλων
Καβράκος, και στα τέλη Αυγούστου ο γραμματέας της ΓΣΕΒΕ και
γραμματέας της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Μαγνησίας
Θεμιστοκλής Πετράκης. Ο Πετράκης, 35χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών, δραστηριοποιούνταν στο συνδικαλιστικό κίνημα των
επαγγελματοβιοτεχνών από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και είχε
αναδειχθεί σε ηγετική μορφή της αριστερής παράταξης στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ. Εντυπωσιακό, και απόλυτα ενδεικτικό
για τις συνθήκες της εποχής, είναι ότι η ΓΣΕΒΕ δεν έβγαλε άμεσα
ανακοίνωση για τον φόνο του γραμματέα της∙ τρεις μήνες μετά στη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕ ο πρόεδρός της
με μάλλον απολογητικό τόνο εξηγούσε ότι «η Συνομοσπονδία είχε
καθήκον να διαμαρτυρηθεί και διεμαρτυρήθη, διότι είναι κακόν να
φονεύωνται οι Έλληνες μεταξύ των».
Προφανώς οι συνθήκες αυτές δεν αφορούσαν μόνο τους συνδικαλιστές. Το καλοκαίρι του 1946 η Ομοσπονδία της Βέροιας διαμαρτυρόταν για τις «πολυαρίθμους συλλήψεις επαγγελματιών και
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Γραμματέας της ΓΣΕΒΕ
Θεμιστοκλής Πετράκης, 1946
↑ 
Το 5ο Τάγμα Σκωτσέζων αλεξιπτωτιστών

στην Αθήνα τον Δεκέμβρη του 1944,
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

βιοτεχνών της πόλεως με την κατηγορίαν του υπόπτου», ενώ τον
Σεπτέμβριο διαβάζει κανείς περιγραφές για το κλείσιμο νωρίς των
μαγαζιών και την ερήμωση των δρόμων της Κοκκινιάς μετά τη ρίψη
χειροβομβίδων σε καφενείο. Ήταν πάντως οι πιο δραστήριοι πολιτικά και συνδικαλιστικά αυτοί που υπέφεραν περισσότερο και που,
αφού τελείωσε η φάση της ανεξέλεγκτης παρακρατικής βίας, φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν. Ο Μανώλης Λυμπέρης, μέλος του ΚΚΕ που
ξεκίνησε να εργάζεται ως ραπτεργάτης τη δεκαετία του 1930 πριν
ξεκινήσει να αυτοαπασχολείται, κατά την Κατοχή δραστηριοποιήθηκε στο ΕΑΜ και το 1946 πρωτοστάτησε στην ίδρυση του συνεταιρισμού των ραπτών της Αθήνας (ΣΕΡΚΑ). Σύντομα τον έστειλαν εξορία,
πρώτα στην Ικαρία και μετά στον Άη Στράτη. Όταν επέστρεψε το
1956 αναδείχθηκε σε στέλεχος των σωματείων του κλάδου του και
μέλος της διοικούσας επιτροπής της ΕΔΑ. Η Χούντα τον ξαναέστειλε
εξορία στη Γιούρα και τη Λέρο, για να αφεθεί ελεύθερος το 1969
λόγω ανήκεστου βλάβης της υγείας του· πέθανε έντεκα χρόνια μετά,
αφού πρώτα πρόλαβε να συμμετάσχει στην ίδρυση της ΔΗΚΕΒΕ και
στην επανέκδοση των Νέων των ΕΒΕ.
Οι οργανώσεις των ΕΒΕ, καθώς ο Εμφύλιος κλιμακωνόταν, συστρατεύτηκαν στον αγώνα του Εθνικού Στρατού, ως όφειλαν – και
πολλοί με γνήσιο ενθουσιασμό. Στα συνέδρια της ΓΣΕΒΕ και των
επιμελητηρίων στερεοτυπικά γινόταν λόγος για την «εισβολή των
σλαβικών χωρών» στην Ελλάδα και εκφραζόταν ευγνωμοσύνη προς
τον Εθνικό Στρατό. Η συμμετοχή στους εράνους της Φρειδερίκης
είχε και έναν χαρακτήρα επίδειξης της νομιμοφροσύνης της τάξης προς το κοινωνικό καθεστώς, ενώ εκτός από τις επισκέψεις σε

νοσοκομεία στους τραυματίες οι πιο τολμηροί δοκίμαζαν και επισκέψεις στο μέτωπο. Τον Οκτώβριο του 1949, αμέσως μετά τη νίκη του
Εθνικού Στρατού, αντιπροσωπεία της Ένωσης Βιοτεχνικών Συνεταιρισμών Βορείου Ελλάδος επισκέφτηκε τους προκεχωρημένους στρατιωτικούς σχηματισμούς στον Γράμμο, το Βίτσι, το Καϊμακτσαλάν και
το Μπέλες, διένειμαν δέματα σε στρατιώτες και αξιωματικούς και
έβγαλαν λόγους. «Ο πατριωτικός παλμός και η εθνική υπερηφάνεια
ήσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της επικοινωνίας ταύτης του Στρατού
με την τάξιν των βιοτεχνών».
Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ανασυγκρότηση της οικονομίας τους
ήταν επιτακτική ανάγκη μετά το τέλος του πολέμου και, πράγματι,
συνέβη εντυπωσιακά γρήγορα αναλογικά με το μέγεθος των καταστροφών. Στη δυτική Ευρώπη κρίσιμο ρόλο έπαιξε και η αμερικανική βοήθεια με το σχέδιο Μάρσαλ, ενώ οι δείκτες της βιομηχανικής
παραγωγής επέστρεψαν στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε λίγα
χρόνια. Στην Ελλάδα η ανασυγκρότηση άργησε περισσότερο και
δεν συνοδεύτηκε από τομές στην οικονομική και κοινωνική πολιτική εξίσου μεγάλες με αυτές που συνέβησαν στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Ο Εμφύλιος πόλεμος καθυστέρησε την ειρήνευση της κοινωνίας, απορρόφησε σημαντικό μέρος των δημόσιων δαπανών και των
διαθέσιμων πόρων γενικότερα και βοήθησε στην αναπαραγωγή της
εξουσίας πολιτικών ελίτ που βασικό μέλημα είχαν τη συντήρηση και
όχι την προώθηση αναγκαίων αλλαγών.
Αρχικά το σημαντικότερο ζήτημα μετά την απελευθέρωση ήταν ο
επισιτισμός. Η ξένη βοήθεια της ΟΥΝΡΑ ήταν απολύτως απαραίτητη
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στον έρανο της Βασιλίσσης 1947 από εφημερίδα της εποχής

← 
Η αποστολή της UNRRA στα Ιωάννινα 31 Δεκεμβρίου 1948,

United Nations Archives

στα πρώτα χρόνια για να επιτευχθεί μια στοιχειώδης επάρκεια τροφίμων. Η ΟΥΝΡΑ, επιπλέον, χορήγησε τις πρώτες ύλες που ήταν αναγκαίες για να ξαναρχίσει να λειτουργεί η ελληνική μεταποίηση, ενώ
η ροή κεφαλαίων και αγαθών από το εξωτερικό συνεχίστηκε από το
1947 που οι Αμερικανοί αντικατέστησαν τους Άγγλους ως «προστάτιδα δύναμη» της χώρας με το δόγμα Τρούμαν μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του 1950.
Στα ψηφίσματα της ΓΣΕΒΕ και στον λόγο των οργανώσεων των
επαγγελματοβιοτεχνών του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1940
εμφανίζονται σταθερά αιτήματα σχετικά με τη χορήγηση πρώτων
υλών και πιστώσεων. Τα προβλήματα που προκαλούσε η έλλειψη
πρώτων υλών στα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο επιτείνονταν για
τις μικρές επιχειρήσεις από την κατά προτίμηση διάθεσή τους στη
βιομηχανία και όχι στη βιοτεχνία. Το καθεστώς των αδειών και του
αυστηρού ελέγχου των εισαγωγών επίσης περιόριζε τις δυνατότητες
των μικρότερων επιχειρηματιών να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους.
Οι παντοπώλες, πάλι, εξαρτιόνταν για τη στοιχειώδη ανάκαμψη
των μαγαζιών τους από τον ρόλο τους ως ενδιάμεσου στη διανομή

τροφίμων και αγαθών της ξένης βοήθειας. Διεκδικούσαν, λοιπόν, η
διανομή στην επαρχία να μη γίνεται πουθενά από «επιτροπές» αλλά
πάντα μέσω των παντοπωλών, με τη ΓΣΕΒΕ να επισημαίνει κι αυτή
το 1946 ότι «έχει υποχρέωσιν το Κράτος να τους υποστηρίξει». Αυτό
επιτεύχθηκε σύντομα· άλλωστε το σύστημα της διανομής τροφίμων
με δελτίο μπορούσε να λειτουργήσει μόνο με τη συνεργασία των
παντοπωλών, οι οποίοι ακόμη και το 1951 διατύπωναν αιτήματα για
αύξηση της αμοιβής τους ως διαχειριστών των δελτίων.
Τα αιτήματα αυτά προσέκρουαν συχνά στην άρνηση της αμερικανικής οικονομικής αποστολής, η οποία είχε αναλάβει ουσιαστικά
όλες τις σημαντικές αποφάσεις για τη διοίκηση της οικονομίας της
χώρας. Χαρακτηριστικό για τον βαθμό στον οποίο έπαιζε αυτό τον
ρόλο, προσπαθώντας να αποκτήσει απευθείας γνώση των αναγκών
του επιχειρηματικού κόσμου, όσο και για την επίσημη αναγνώριση
του ρόλου της, είναι ότι στα ρεπορτάζ από το συνέδριο της ΓΣΕΒΕ
το 1951 καταγράφηκαν και μέλη της αμερικανικής αποστολής μεταξύ
των επισήμων που το παρακολούθησαν.
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Η προσφορά 200 εκ. δρχ της Ομοσπονδίας Παντοπωλών
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Η αντικομμουνιστική κοινοβουλευτική δημοκρατία που
εγκαθιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου ήταν βαθιά
συντηρητική και οι ισορροπίες της δεν άλλαξαν ουσιωδώς
μέχρι την αμφισβήτησή τους κατά τη δεκαετία του 1960.

Το ΚΚΕ, βεβαίως, ήταν παράνομο, και το «παρασύνταγμα» των
ψηφισμάτων της Εθνοσυνέλευσης του 1946-1949 έδινε στο κράτος
διάφορες δυνατότητες παρέμβασης, επιτήρησης και καταστολής. Το
πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, αναγκαίο για να εργαστεί
κανείς σε μια μεγάλη γκάμα από δουλειές, βασιζόταν σ’ έναν εκτεταμένο μηχανισμό παρακολούθησης των πεποιθήσεων και των πολιτικών δραστηριοτήτων των πολιτών. Σε καμία περίπτωση, βεβαίως,
δεν θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η λειτουργία της βουλής ήταν
τυπική, όμως αφενός η έκφραση της λαϊκής βούλησης νοθευόταν
και παρεμποδιζόταν με διάφορους τρόπους, αφετέρου η εξουσία
των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων περιοριζόταν (ή συμπληρωνόταν) από άλλα κέντρα εξουσίας: το Παλάτι, τον στρατό και τον
αμερικανικό παράγοντα, καθώς και από ένα αρκετά αυτονομημένο
«βαθύ κράτος». Το «Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο» που λέγεται ότι
αναφώνησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν ενημερώθηκε για τη
δολοφονία του Λαμπράκη δεν έβρισκε την εφαρμογή του μόνο σε
σχέση με τους παρακρατικούς τραμπούκους.
«Πατρίς, θρησκεία και οικογένεια» ήταν το μότο των κυρίαρχων
δυνάμεων της μεταπολεμικής «καχεκτικής δημοκρατίας» (όπως έχει
αποκληθεί από τον Η. Νικολακόπουλο). Ο αντικομμουνισμός ήταν
η επίσημη ιδεολογία της, με την ιδιαίτερη μορφή της «εθνικοφροσύνης», η οποία απέκλειε από τον εθνικό κορμό όσους εμπνέονταν
από «αντεθνικές» ιδέες. Η εθνικοφροσύνη δεν ήταν απλώς ένα
σύνολο ιδεών για την πατρίδα και την εθνική ταυτότητα, αλλά ένας
επίσημος κανονιστικός λόγος που αξίωνε την απόλυτη συμμόρφωση

Η εθνικοφροσύνη
δεν ήταν απλώς
ένα σύνολο ιδεών
για την πατρίδα
και την εθνική
ταυτότητα, αλλά
ένας επίσημος
κανονιστικός
λόγος που αξίωνε
την απόλυτη
συμμόρφωση
των ατόμων.

← 
Επίσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής

της ΓΣΕΒΕΕ στον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραμανλή, 1955,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Παράλληλα με την κυριαρχία
του συντηρητισμού υπήρχαν
και αντίθετες τάσεις, όπως
οι πολιτισμικές αλλαγές
που επέφερε η ανάπτυξη
του τουρισμού ή η επιλογή
της σύνδεσης με την ΕΟΚ,
η οποία έσπρωχνε προς πιο
φιλελεύθερες κατευθύνσεις.

των ατόμων – αλλιώς υπήρχαν συνέπειες γι’ αυτά. Σε φρουρούς
της είχαν αναδειχθεί, πλάι στους κατά τόπους γυμνασιάρχες και
δικαστές, μια ποικιλία οργανώσεων, από τους προσκόπους μέχρι τις
παρεκκλησιαστικές οργανώσεις. Ο συντηρητισμός, τέλος, ήταν και
εκλογικά κυρίαρχος από το 1946 και έπειτα: ύστερα από ένα διάλειμμα αδύναμων κεντρώων κυβερνήσεων το 1950-1952, τη χώρα
κυβέρνησαν ο Ελληνικός Συναγερμός του Παπάγου και η Εθνική
Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) του Καραμανλή.
Παράλληλα, βεβαίως, με την κυριαρχία του συντηρητισμού αναπτύσσονταν και εξελίξεις που έρχονταν σε αντίφαση με αυτήν. Εδώ
δεν σκεφτόμαστε τόσο τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, η οποία
μάλλον ενισχυτικά λειτούργησε για το καθεστώς και τη νομιμοποίησή του, όσο τις πολιτισμικές αλλαγές που επέφερε η ανάπτυξη του
τουρισμού ή την επιλογή της σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα, η οποία έσπρωχνε προς πιο φιλελεύθερες κατευθύνσεις.
Στη ΓΣΕΒΕ, η εποχή της εθνικοφροσύνης συμπίπτει σε μεγάλο
βαθμό με την προεδρία του Μπερνίτσα από το 1949 ως το 1968.
Εμβληματική φυσιογνωμία του μεταπολεμικού συνδικαλισμού των
ΕΒΕ αποτέλεσε στον χώρο του το αντίστοιχο του Φώτη Μακρή στον
εργατικό συνδικαλισμό, αλλά με μεγαλύτερη εμπλοκή και προσβάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Μπερνίτσας είχε εκλεγεί
βουλευτής το 1946 με τους κατεξοχήν πολιτικούς εκφραστές της
εθνικοφροσύνης, τον συνασπισμό των βασιλικών (Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων), ενώ διατηρούσε σχέσεις με τους κορυφαίους
συντηρητικούς πολιτικούς της εποχής. Τις σχέσεις αυτές τις αξιοποίησε στο έπακρο: επί της προεδρίας του, και ιδίως το 1952-1963, τα
συνέδρια της ΓΣΕΒΕ χαρακτηρίζονταν από την πληθωρική παρουσία
υψηλά ιστάμενων προσώπων, καθώς και από διάφορων μορφών
εκφράσεις πίστης στο έθνος και στους διάφορους πόλους εξουσίας,
ιδίως τους μη κοινοβουλευτικούς. Το 1953, για παράδειγμα, η πρώτη
πράξη του 8ου συνεδρίου ήταν ένα ψήφισμα ευχαριστιών προς τους
βασιλείς για το «μεγίστης εθνικής σημασίας» έργο που επιτελούσαν κατά την περιοδεία τους στη «μεγάλη σύμμαχο και προστάτιδα
χώρα», τις ΗΠΑ.
Οι πρακτικές αυτές έδιναν στη ΓΣΕΒΕ ένα σαφές «καθεστωτικό»
προφίλ. Την έναρξη του συνεδρίου του 1960 «κήρυξε εξ ονόματος
της κυβερνήσεως» ο αντιπρόεδρός της Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ενώ τη λήξη του κήρυξε ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, προς τιμήν του οποίου δόθηκε γεύμα αμέσως μετά. Πέντε
υπουργοί μίλησαν και απάντησαν σε ερωτήσεις, σε μια διαδικασία
που ήταν δομημένη πάνω στην επαφή με τα στελέχη της κυβέρνησης: ελάχιστος ήταν ο διάλογος μεταξύ των συνέδρων, αντίθετα
κυριαρχούσαν οι λόγοι των εισηγητών σε κάθε θέμα, οι οποίοι
ουσιαστικά παρουσίαζαν τα ήδη επεξεργασμένα αιτήματα των
μικρομεσαίων στους υπουργούς και αυτοί απαντούσαν. Σύμφωνα
με την αντιπολιτευόμενη « Ένωση», οι υπουργοί μίλησαν συνολικά 8
ώρες (κάτι παραπάνω από μιάμιση ώρα ο καθένας), ενώ από τους
500 αντιπροσώπους έλαβαν τον λόγο οι 60 και μίλησαν συνολικά
7 ώρες, με μέσο όρο διάρκειας κάθε ομιλίας τα 7 λεπτά. Ο Μπερνίτσας στον λόγο του δήλωσε ότι ο απολογισμός του έργου της
κυβέρνησης ήταν θετικός, κυρίως όμως έβαλε σε αυτόν ορισμένες
πιο θεμελιακές αναφορές στις βασικές συντεταγμένες της εθνικοφροσύνης: στον βασιλιά, στους «εθνικούς αγωνιστές» για τη
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Βόρεια Ήπειρο και τον λοιπό αλύτρωτο Ελληνισμό, στη μνήμη των
οποίων κάλεσε όλους σε ενός λεπτού σιγή, και στον αποκλεισμό
των κομμουνιστών από το έθνος, τονίζοντας «προς τους φωνασκούντας ταραξίας ότι είμαστε ένα κομμάτι γνήσιο της αιωνίας Εθνικής
Ελλάδας, η οποία μάχεται τον κομμουνισμόν». Οι «φωνασκούντες»
κατά τη διάρκεια του λόγου του έρχονται να μας θυμίσουν ότι η κυριαρχία των συντηρητικών συνδικαλιστών δεν ήταν απρόσκοπτη και
ολοκληρωτική∙ ωστόσο, υπήρξε.
Χαρακτηριστικός για την ιδεολογία του Μπερνίτσα είναι ο εναρκτήριος λόγος του στο 9ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1956. Ξεκίνησε
όπως πάντα με τα «εθνικά θέματα» και τις διεκδικήσεις της Ελλάδας, μνημονεύοντας τη Βόρεια Ήπειρο και την Κύπρο. Φρόντισε
να ξεκαθαρίσει το εθνικόφρον ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα που
κατ’ αυτόν όφειλε να έχει η παραδοσιακή μικροαστική τάξη: «Από
παραδόσεως συντηρητική η τάξις μας, έχει αναγάγει εις δόγμα την
προσήλωσίν της εις την θρησκείαν, την πατρίδα και την οικογένειαν,

και αποτελεί τον πλέον ειλικρινή, πιστόν και γενναίον θεματοφύλακα του νομίμου πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος της χώρας,
όπερ πάντοτε υπεράσπισε και με θυσίαν μάλιστα των ιδίων αυτής
συμφερόντων». Προχώρησε, τέλος, σε μια συντηρητική κριτική του
σύγχρονου δυτικού πολιτισμού παράλληλα με την ολόπλευρη αποδοχή της ένταξης της Ελλάδας στη Δύση: αφενός αναγνώρισε ότι «εάν
έλειπεν η βοήθεια η αμερικανική» δύσκολα θα μπορούσε η χώρα
να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της και να αντιμετωπίσει τις ποικίλες
εξωτερικές απειλές∙ αφετέρου, όμως, επισήμαινε ότι «το πολιτιστικόν οικοδόμημα του δυτικού κόσμου, μετά του οποίου συμπάσχομεν,
εμφανίζει σημεία κοπώσεως και τείνει να συνθλιβή ομού μετά των
ολιγαρχικών καστών της οικονομίας του εφ’ ων στηρίζεται, αποξενούμενον προοδευτικώς από τας υγιείς πατροπαραδότους Χριστιανικάς αρχάς εφ’ ων επεστηρίζετο εις το παρελθόν». Μια τέτοια
εθνική πολιτική θα μπορούσε να υπολογίζει στη «μεσαία τάξη» ως
βασικό στήριγμά της.
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Η μεταπολεμική οικονομική
και κοινωνική αλλαγή
Τα μεταπολεμικά χρόνια υπήρξαν μια περίοδος σημαντικών
αλλαγών στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας.

Έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτές στο πρώτο μέρος του βιβλίου:
αγροτική έξοδος, ιδίως από τις ορεινές περιοχές που επλήγησαν ή
που εκκενώθηκαν από τις κυβερνήσεις κατά τον Εμφύλιο∙ έξαρση
της αστυφιλίας και συγκέντρωση του πληθυσμού ιδίως στην περιοχή
της πρωτεύουσας∙ μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό∙ βιομηχανική
ανάπτυξη με κύρια περίοδο επιτάχυνσης τη δεκαετία του 1960∙ ανάδυση του τουρισμού ως γοργά αναπτυσσόμενου τομέα της οικονομίας που άλλαξε τις γεωγραφικές ιεραρχίες.
Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα
των επαγγελματοβιοτεχνών και ειδικότερα στη ΓΣΕΒΕ για τις εξελίξεις αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα συστηματικός∙ υπήρξαν, ωστόσο,
κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και σχετικές παρεμβάσεις, ενώ οι
εξελίξεις αυτές περνάνε με διάφορους τρόπους από τα μάτια του
αναγνώστη του αρχείου της ΓΣΕΒΕ και του επαγγελματικού Τύπου.
Ήδη στο πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1946 τέθηκε
το ζήτημα της συρροής ανθρώπων από την ύπαιθρο στις πόλεις.
Τέθηκε όμως αμυντικά από τους καταστηματάρχες των πόλεων που
έβλεπαν «να ξεφυτρώνουν καθημερινώς καταστήματα» και νέοι
ανταγωνιστές. Η πρόταση του συνεδρίου ήταν να κηρυχθούν κορεσμένα τα επαγγέλματα για δέκα χρόνια, κάτι που θα συνέβαλλε στο
να «σταματήσει το κακό» της αστυφιλίας και του υπερεπαγγελματισμού που ήταν για αυτούς το φλέγον ζήτημα.
Τη δεκαετία του 1960, ωστόσο, το πρόβλημα της συγκράτησης
της αστυφιλίας θα τίθεται από τη ΓΣΕΒΕ από άλλη σκοπιά: και πάλι
σε σύνδεση με ευρύτερες επιδιώξεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, αλλά με πιο επιδέξιο τρόπο και πείθοντας περισσότερο ότι

αφορά το κοινό καλό. Όπως το έθετε ο πρόεδρός της στο συνέδριο
του 1963, βασικό ζητούμενο της οικονομικής πολιτικής έπρεπε να είναι μια ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη, «ώστε ο πληθυσμός
εκάστου επαρχιακού κέντρου και της ενδοχώρας του να παραμείνη
επιτοπίως εργαζόμενος και βιοποριζόμενος, ανακοπτομένου ούτω
του ρεύματος ομαδικής μεταναστεύσεως όλων των χρησίμων εργασιακών στοιχείων του επαρχιακού πληθυσμού, η οποία έχει προσλάβει την μορφήν πανικοβλήτου φυγής». Το 1961, επίσης, στο ψήφισμα
με το οποίο η ΓΣΕΒΕ χαιρέτιζε τη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ,
διαπιστωνόταν ότι βασικό αίτιο της κακοδαιμονίας της οικονομίας
της χώρας ήταν ο συγκεντρωτισμός της οικονομικής ζωής σε λίγα
αστικά κέντρα. Προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί στην οικονομική και πληθυσμιακή αποκέντρωση, και η Συνομοσπονδία δήλωνε
διατεθειμένη να αναλάβει σταυροφορία για τη δημιουργία επαρχιακών αγορών και για την έναρξη προγραμμάτων τοπικής οικονομικής
ανάπτυξης: η οικονομική αποκέντρωση αναμενόταν ότι θα περνούσε
από την «ενίσχυσιν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αι οποίαι ως
εκ της διασποράς των καθ’ όλην την χώραν είναι οι πιο πρόσφοροι
φορείς του ιδανικού τούτου».
Η μετανάστευση των αγροτών κατευθυνόταν όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ενώ νέα ώθηση της δόθηκε από τη
συμφωνία που υπέγραψε η χώρα με τη Γερμανία το 1960. Πέρα από
το πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου, προκάλεσε και την έλλειψη ειδικευμένων τεχνιτών από την ελληνική αγορά εργασίας, και
αυτό ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε τις οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών. Το 1966 διαβάζουμε στο Μέλλον για την ανάγκη
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λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την ανάσχεση της μετανάστευσης
«και διά τον επαναπατρισμόν ιδία της ειδικευμένης εργασίας» που
άρχισε να λείπει από τους βασικούς βιοτεχνικούς κλάδους. Το ζήτημα επανέφερε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, το οποίο
συμπεριέλαβε το 1970 στα βασικά αιτήματά του προς τον Παττακό
τη λήψη μέτρων για την επιστροφή μεταναστών από τη Γερμανία
κ.λπ., καθώς είχε σημειωθεί έλλειψη ειδικευμένων εργατών∙ η στενότητα αυτή στην αγορά εργασίας μειώθηκε πράγματι τη δεκαετία του
1970, όταν άρχισαν να επιστρέφουν μετανάστες – όχι βέβαια χάρη
σε μέτρα που πήραν οι ελληνικές κυβερνήσεις αλλά όταν άλλαξε
το οικονομικό κλίμα στις ανεπτυγμένες χώρες μετά την οικονομική
κρίση του 1973.
Όσον αφορά την επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης, οπωσδήποτε απαιτείται μια πιο εκτεταμένη έρευνα στα βιοτεχνικά σωματεία για να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα, φαίνεται πάντως ότι η
εκβιομηχάνιση καθαυτή και η σκοπιμότητά της δεν αμφισβητήθηκαν
σε καμιά περίπτωση από τους επαγγελματοβιοτέχνες. Οι επιθέσεις
στους «μεγαλοκαρχαρίες», τα παράπονα για προνομιακή μεταχείριση των βιομηχάνων έναντι των βιοτεχνών όσον αφορά τις πιστώσεις
ή το δασμολόγιο και η εγρήγορση για τα «πληγέντα επαγγέλματα»
από την τεχνολογική πρόοδο συνδυάζονταν με την αναγνώριση της
πρωτοκαθεδρίας της βιομηχανίας και την επιδίωξη να διατηρηθεί
αρκετός χώρος για να επιβιώσει η βιοτεχνία πλάι της. Άλλωστε, η
βιομηχανική ανάπτυξη δημιουργούσε και επιχειρηματικές ευκαιρίες,
πέρα από προβλήματα. Χαρακτηριστική, εδώ, μιας ευρύτερης στάσης μπορεί να θεωρηθεί η διατύπωση του Μπερνίτσα στο συνέδριο

↑ 
Μετανάστες στη Γερμανία δεκαετία 1960

↑ 
Μετανάστες στη Γερμανία δεκαετία 1960
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Το 12o Συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1963, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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της ΓΣΕΒΕ του 1963 για τον σύγχρονο ρόλο της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης: «να πλαισιώση την δημιουργουμένην εν τη χώρα
μας μεγάλην επιχειρηματικήν μονάδα για να επιβοηθήση αυτήν
τουλάχιστον εις τον τομέα εσωτερικής καταναλώσεως».
Ο τουρισμός είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα ήδη από τον 19ο αιώνα, με τις επισκέψεις ευρωπαίων «περιηγητών» που ενδιαφέρονταν
ιδίως για τις αρχαιότητες. Εκρηκτικές διαστάσεις απέκτησε, πάντως, μεταπολεμικά και κυρίως από τη δεκαετία του 1960 και μετά.
Εύγλωττη η εξέλιξη του αριθμού αφίξεων αλλοδαπών τουριστών:
33.000 το 1950, 400.000 το 1960, 1,6 εκατομμύρια το 1970, 8,9
εκατομμύρια το 1990, 17,5 εκατομμύρια το 2007. Η συγκέντρωση του
τουρισμού σε συγκεκριμένες περιοχές τις μετέτρεψε στις πλουσιότερες της χώρας, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κέρκυρα και τις
Κυκλάδες να ξεπερνά κατά πολύ αυτό του συνόλου της Ελλάδας και
να αυξάνεται σημαντικά για το σύνολο των νησιών από το 1970 ως
το 1991. Από την αύξηση της κατανάλωσης υπηρεσιών και προϊόντων
που προκάλεσε ο τουρισμός ωφελήθηκαν ιδίως οι κλάδοι εστίασης-αναψυχής και καταλυμάτων, αλλά και το σύνολο της τοπικής
οικονομίας. Για παράδειγμα, η ζήτηση για σουβενίρ συμπεριέλαβε
και όσα προϊόντα θεωρήθηκαν λαϊκής τέχνης – είναι χαρακτηριστικό
ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΕΧ, που ιδρύθηκε το 1958 με
στόχο μεταξύ άλλων τη «διάσωση» της παραδοσιακής χειροτεχνίας,
συμμετείχε και εκπρόσωπος του ΕΟΤ.
Πλάι στις μεγάλες μονάδες, από τον μαζικό τουρισμό επωφελήθηκε και ένα πλήθος από μικρές επιχειρήσεις σε διάφορους
κλάδους. Οι οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών κατά καιρούς
ζήτησαν την ενθάρρυνση της εμπλοκής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τουριστική αγορά. Το 1964, ανάμεσα στα αιτήματα που
πρόβαλε η ΓΣΕΒΕ στη νέα κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, ήταν η
καλύτερη αξιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την τουριστική πολιτική. Το 1965 ο πρόεδρος του συνδέσμου βιοτεχνών και
εμπόρων καταστηματαρχών τουριστικής ζώνης Αθηνών ζητούσε να
προωθείται από την κυβέρνηση η κατανάλωση από τους τουρίστες
όχι μόνο των μικρής αξίας αναμνηστικών έργων λαϊκής τέχνης, αλλά
και το σύνολο της βιοτεχνικής παραγωγής ένδυσης και υπόδησης,
αργυροχρυσοχοΐας, ποτοποιίας κ.λπ.: η πώληση σε τουρίστες αποτελούσε μια μορφή «έμμεσης εξαγωγής», η οποία θα ενθαρρυνόταν
αν απολάμβανε τα φορολογικά κίνητρα που έδινε το κράτος για τις
«κανονικές» εξαγωγές. Στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1963 καταγγελλόταν η «εγκληματική αδιαφορία» του ΕΟΤ για τα κέντρα διασκέδασης
αλλά και ο «διωγμός εναντίον των μικρών ξενοδοχείων» από τον
«Τουρισμόν», και αντιπροτείνονταν μέτρα ενίσχυσης. Η προώθηση
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τουριστικών
αναγκών καταγγελλόταν και το 1956 από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Ηρακλείου, ο οποίος παρατηρούσε ότι «εις πολλάς
περιπτώσεις ο τουρισμός αποβαίνει εις βάρος των επαγγελματιών
των οποίων διαλύει τα καταστήματα, ως δήθεν μη πληρούντων τας
τουριστικάς ανάγκας», και ζητούσε να δίνονται πιο εύκολα δάνεια
σε επαγγελματίες «διά να μετατρέπουν τα καταστήματά των εις σύγχρονα ανταποκρινόμενα εις τον Τουρισμόν».
Ενδιαφέρον έχει, πάντως, το ότι ο τουρισμός εμπλεκόταν στην
επιχειρηματολογία για μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούσαν τους επαγγελματοβιοτέχνες. Το ωράριο λειτουργίας των

↑ 
Διαφημιστική αφίσα της Ακτοπλοΐας

της Ελλάδος © ΕΛΙΑ -ΜΙΕΤ

← 
Μετανάστες για την Αυστραλία

δεκαετία 1960. Δ. Παπαδήμος
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
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καταστημάτων ήταν κατεξοχήν ένα τέτοιο ζήτημα: η διεύρυνσή του
ζητούνταν από μεγαλύτερους αλλά και μικρότερους επιχειρηματίες,
όπως ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Αλέξανδρος Καρδασιάδης στο συνέδριο του 1963, «διά την εξυπηρέτησιν του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού και να αποφευχθή το αξιοθρήνητον θέαμα πλείστων
ξένων να κινούνται εις τους δρόμους ασκόπως και άνευ ικανοποιήσεως και των πλέον στοιχειωδών ακόμη ανθρωπίνων ψυχαγωγικών
αναγκών».
Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι η ανάπτυξη του τουρισμού
οδηγούσε στην ιδεολογική αναβάθμιση των εμπορικών επαγγελμάτων και των υπηρεσιών. Από τον μεσοπόλεμο είχε αναπτυχθεί ένας
λόγος ενάντια στον «παρασιτισμό» των μικρεμπόρων και μικροεπαγγελματιών, ο οποίος θεωρούνταν ότι δεν πρόσφερε τίποτα
στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, σε αντίθεση με παραγωγικές
δραστηριότητες, όπως η γεωργία, η βιοτεχνία και η βιομηχανία. Δεν
πρέπει να είναι τυχαίο ότι ο λόγος αυτός ήταν λιγότερο εξαπλωμένος όσο ήταν αναμφισβήτητη η κυριαρχία του εμπορίου και του
εφοπλισμού στις οικονομικές δραστηριότητες της ελληνικής αστικής
τάξης, ενώ ενισχύθηκε παράλληλα με τη στροφή της χώρας προς την
αυτάρκεια και με την αύξηση των ρυθμίσεων στο διεθνές εμπόριο.
Στα 1960, όμως, και παρά τη σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη της
εποχής, φαίνεται ότι το ιδεολογικό εκκρεμές ξεκίνησε να γέρνει και
πάλι προς την αποδοχή των «παρασίτων»: ο υπουργός Εργασίας
Αριστείδης Δημητράτος, σε μια αποστροφή της ομιλίας του στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ, έκανε λόγο για τα «επαγγέλματα τα οποία άλλοτε
εχαρακτηρίζοντο ως παρασιτικά και τα οποία σήμερα θεωρούνται
τουριστικά» και είναι άξια υποστήριξης από το κράτος.

← 
Μύκονος, 1955 περίπου. James

Hutchison © Μουσείο Μπενάκη /
Φωτογραφικά Αρχεία
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Η συρρίκνωση της αγροτικής
παραγωγής, η έξαρση
της αστυφιλίας, η μαζική
μετανάστευση στο εξωτερικό,
η βιομηχανική ανάπτυξη
της δεκαετίας του 1960 και
η ανάδυση του τομέα του
τουρισμού άλλαξαν την
κοινωνική, οικονομική και
επαγγελματική γεωγραφία
της μεταπολεμικής Ελλάδας.
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Η συνθήκη σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ
υπογράφηκε το 1961, έπειτα από επαφές και
διαπραγματεύσεις τριών χρόνων.

Για την επιλογή της σύνδεσης πρυτάνευσαν όχι τόσο οικονομικοί
όσο πολιτικοί λόγοι, εσωτερικής ιδίως πολιτικής· η άνοδος της ΕΔΑ
στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 1958, μόλις εννιά χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου, φαίνεται ότι δεν έπαιξε μικρό ρόλο
στις νέες στρατηγικές επιλογές του πλέγματος εξουσίας που έλεγχε
το μεταπολεμικό κράτος – αλλά και στην απόφαση των χωρών της
ΕΟΚ να προχωρήσουν στη σύνδεσή τους με μία χώρα με σαφώς διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης.
Η συμφωνία πρόβλεπε μια μεταβατική περίοδο είκοσι δύο ετών
για την αφομοίωση της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά, μέχρι να καταργήσει το ελληνικό κράτος τους δασμούς και κάθε μέτρο που
περιόριζε την ελεύθερη κυκλοφορία βιομηχανικών προϊόντων των
κοινοτικών χωρών στην ελληνική αγορά. Αντίστοιχα, οι χώρες της
ΕΟΚ θα καταργούσαν τους δασμούς στα ελληνικά βιοτεχνικά και
βιομηχανικά προϊόντα εντός δώδεκα χρόνων ή και νωρίτερα. Σταδιακά η Ελλάδα θα υιοθετούσε το εξωτερικό δασμολόγιο της ΕΟΚ για
βιομηχανικά προϊόντα από τρίτες χώρες, ενώ άμεσα οι χώρες της
ΕΟΚ κατάργησαν τους δασμούς τους στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και χορήγησαν στην Ελλάδα δάνειο.
Η συμφωνία έγινε δεκτή θετικά από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων, πλην της αριστεράς, καθώς και μεμονωμένων
διανοουμένων, όπως ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Οι οργανώσεις των
επαγγελματοβιοτεχνών και ο επαγγελματικός Τύπος δεν κράτησαν
μια ενιαία στάση· διαφοροποιούνταν, όμως, με βάση όχι μόνο τις
πολιτικές παρατάξεις στις οποίες αναφέρονταν αλλά και το είδος
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ενώ οι επαγγελματίες

← 
Υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με τις

Ευρωπαϊκές Κοινότητες- Αθήνα 1961 © Ίδρυμα
«Κωνσταντίνος Καραμανλής»

μπορούσαν να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, οι βιοτέχνες θα
έπρεπε να παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και πάντως να
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τα ευρωπαϊκά βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα που θα εισάγονταν στην ελληνική αγορά με όλο και
λιγότερους δασμούς. Ενώ, λοιπόν, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
της Αθήνας ήταν τη δεκαετία του 1960 από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της σύνδεσης της Ελλάδας με την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά
και τη δεκαετία του 1970 της ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ, μεταξύ
άλλων κι επειδή εκτιμούσε ότι το εμπόριο θα επωφελούνταν από
την αύξηση των εισαγωγών, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών
Ελλάδος (ΑΣΒΕ) διατύπωνε όχι απλώς επιφυλάξεις αλλά την αντιπαλότητά της προς τη σύνδεση.
Οι αντίθετοι προς τη σύνδεση εστίαζαν στις δυσκολίες της ανταπόκρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον μελλοντικό ανταγωνισμό. Επιπλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα Ένωσις, η σύνδεση με
την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά εντασσόταν σε μια γενικότερη σύλληψη
για τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας: «ήδη
μας γίνεται η σύστασις να στραφούμε προς τον τουρισμό και τους
λαχανόκηπους, όπως μας έλεγε ο Χίτλερ». Ζητούμενη, αντίθετα,
ήταν η ανάπτυξη της βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής «σε
εθνικές βάσεις», με «λελογισμένη δασμολογική προστασία» και με
την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με όλο τον κόσμο και ιδίως με τις
γειτονικές χώρες, «χωρίς προκαταλήψεις», δηλαδή και με τις χώρες
του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Η ΓΣΕΒΕ βρισκόταν στο στρατόπεδο
των υποστηρικτών της σύνδεσης με την ΕΟΚ, καλώντας το 1960 να
πραγματοποιηθεί η σύνδεση το ταχύτερο. Σε ψήφισμά της τον Ιούλιο
του 1961 συνέχαιρε την κυβέρνηση για τη σύνδεση με την ΕΟΚ, «το
μεγαλοπρεπές τούτο υπέρ της πατρίδος επίτευγμα», και ανέπτυσσε
ένα σκεπτικό που συνδύαζε (λιγότερο) οικονομικά και (περισσότερο)
πολιτικά επιχειρήματα. Η ΓΣΕΒΕ δεχόταν ότι «δεν θα προκύψουν
μόνον ευνοϊκαί επιπτώσεις επί της οικονομίας μας», ειδικά κατά
τα πρώτα χρόνια και σε ορισμένους κλάδους. Αν όμως η Ελλάδα
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δεν συνδεόταν με έναν οικονομικό χώρο 170 εκατομμυρίων καταναλωτών, θα καταδικαζόταν σε μαρασμό, με όλους τους κινδύνους
(«εθνικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς») που αυτός συνεπαγόταν.
Αποτελούσε λοιπόν «υπέρτατον εθνικόν καθήκον» η υποστήριξη
της σύνδεσης της Ελλάδας «μετά των οικονομικώς προηγμένων
χωρών της ΕΟΚ, με των οποίων την συνδέουν εκτός των στενών
οικονομικών συμφερόντων και κοινά ιδεώδη και επιδιώξεις». Η ΕΟΚ
δεσμευόταν ότι θα επιδίωκε κι αυτή την οικονομική ανάπτυξη της
Ελλάδας και την «ανύψωσιν του επιπέδου απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου του λαού». Επομένως, «οι εκφρασθέντες φόβοι από
ωρισμένης πλευράς, εμπνεομένης από εξωελληνικά συμφέροντα,
ότι αι προηγμέναι οικονομικώς χώραι αποβλέπουν εις την εκμετάλλευσιν της Ελλάδος» δεν ευσταθούσαν. Ακόμα περισσότερο, ήταν
«ύποπτοι, διότι αποβλέπουν να ανακόψουν τον ενθουσιασμόν και
την πίστιν του Ελληνικού Λαού σ’ ένα καλύτερο μέλλον» χάρη στη
σύνδεση. Τα «τεράστια έργα υποδομής» που είχε αρχίσει να υλοποιεί η κυβέρνηση, μαζί με την απαραίτητη «αλλαγή νοοτροπίας», θα
συνέβαλλαν κι αυτά στην «αναθάρρηση των δημιουργικών δυνάμεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως έχει γίνει εις όλας τας μέχρι
σήμερον ιστορικά στιγμάς της φυλής».
Παρατηρεί κανείς ότι τα οικονομικά επιχειρήματα είναι σχετικά
υποβαθμισμένα και εντελώς αόριστα στο ψήφισμα της ΓΣΕΒΕ υπέρ
της σύνδεσης. Η έμφαση δίνεται στο εθνικό συμφέρον, το οποίο
είναι πολύ συγκεκριμένο – ή τουλάχιστον ήταν για τους ανθρώπους
της εποχής: τα κοινά ιδεώδη με τις χώρες της ΕΟΚ (=οικονομία της

αγοράς και αστική φιλελεύθερη δημοκρατία), οι κοινωνικοπολιτικοί
κίνδυνοι από τον οικονομικό μαρασμό (=απειλή για το καθεστώς)
και η «εξωελληνική» (=σοβιετική) προέλευση των φόβων για τη
σύνδεση παρέπεμπαν ευθέως στα στρατόπεδα του Ψυχρού Πολέμου
και στην ανάγκη εξασφάλισης της σχέσης της Ελλάδας με το καπιταλιστικό στρατόπεδο.

Η ΓΣΕΒΕΕ βρέθηκε
στο στρατόπεδο των
υποστηρικτών της σύνδεσης
με την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα, καλώντας το
1960 να πραγματοποιηθεί
η σύνδεση το ταχύτερο.

↑ 
Η ΓΣΕΒΕ για τη σύνδεση με την ΕΟΚ, Μέλλον

Επαγγελματιών Βιοτεχνών 15 Μαρτίου 1962

→ 
Ο Ι. Μπερνίτσας και άλλα μέλη της ΓΣΕΒΕ

δεκαετία 1950, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η δεκαετία του 1960 παγκοσμίως υπήρξε μια περίοδος ανόδου
των κοινωνικών κινημάτων, των ρευμάτων νεανικής πολιτισμικής
αμφισβήτησης, του πολιτικού φιλελευθερισμού και της μαρξιστικής
αριστεράς έναντι του πολιτικού και κοινωνικού συντηρητισμού.

Στην Ελλάδα η δικτατορία των συνταγματαρχών διέκοψε απότομα
τις σχετικές ζυμώσεις (οι οποίες, βέβαια, θα συνεχιστούν υπόγεια
και θα οδηγήσουν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στον ριζοσπαστισμό της μεταπολίτευσης): γίνεται, λοιπόν, λόγος για τη «σύντομη δεκαετία του 1960» (1960-1967).
Η «χαμένη άνοιξη», όπως την αποκάλεσε στο ομώνυμο μυθιστόρημά του ο Στρατής Τσίρκας, συνίσταται στη ριζοσπαστική αμφισβήτηση της μετεμφυλιακής καχεκτικής δημοκρατίας: από μαχητικά εργατικά κινήματα που σπάζοντας τον φόβο επανέφεραν ως πρακτική
τη βίαιη σύγκρουση στο «πεζοδρόμιο», όπως συνέβη με την απεργία
των οικοδόμων το 1960∙ εκλογικά με την ανάδειξη πρώτα της ΕΔΑ
σε αξιωματική αντιπολίτευση το 1958, με τον «ανένδοτο αγώνα» που
κήρυξε ο Γεώργιος Παπανδρέου ενάντια στους νικητές των εκλογών
βίας και νοθείας του 1961 και με την άνοδο της Ένωσης Κέντρου
στην εξουσία το 1963-1965. Κορυφαία στιγμή, βεβαίως, του κινήματος εκδημοκρατισμού ήταν τα Ιουλιανά: οι μαχητικές διαδηλώσεις,
ιδιαίτερα μαζικές και μεγάλης χρονικής διάρκειας, ενάντια στην

← 
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Α’

Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην
Ελλάδα απαγορευμένη από την
αστυνομία, Απρίλιος 1963

αντισυνταγματική «απόλυση» της κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου
από τον βασιλιά Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ το καλοκαίρι του 1965.
Αποφασιστικής σημασίας για τη ριζοσπαστική έξαρση ήταν η
ανάπτυξη τάσεων σύγκλισης του κέντρου και της αριστεράς. Από
τη μία πλευρά ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου (αλλά όχι όλο:
οι «αποστάτες» του 1965-1967 εξέφραζαν κι αυτοί μια κοινωνική
δύναμη) άρχισε να κινείται έξω από τις διαχωριστικές γραμμές που
έβαζε η έννοια της εθνικοφροσύνης. Τα χρόνια του ανένδοτου και
των Ιουλιανών είναι η περίοδος που γεννήθηκε η σύγχρονη κεντροαριστερά ως πολιτικό ρεύμα που υπερέβη τον «διμέτωπο αγώνα» που
κήρυσσε ο Γεώργιος Παπανδρέου και δεν δίστασε να προσεγγίσει
την κομμουνιστική αριστερά στον αγώνα για εκδημοκρατισμό του
μετεμφυλιακού πολιτικού καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά, η κομμουνιστική αριστερά προσπάθησε να καλλιεργήσει τους όρους της
σύγκλισης και να αποκτήσει «πλατιά» απεύθυνση. Η δημιουργία της
Νεολαίας Λαμπράκη και η ταχύτατη ανάπτυξη των λεσχών της ανά
την Ελλάδα ήταν εμβληματική της δυναμικής που απέκτησε αυτή η
προσπάθεια. Στον χώρο του συνδικαλισμού των επαγγελματιών και
βιοτεχνών, η μορφή που πήρε ο ανένδοτος και το νέο δημοκρατικό
κίνημα ήταν η ανάπτυξη ενός ρεύματος για τον «εκδημοκρατισμό»
της ΓΣΕΒΕ. Η κυριαρχία της ομάδας Μπερνίτσα ξεκίνησε να αμφισβητείται πριν από την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία:
από το 1962 είχε αρχίσει να συγκροτείται μια αντιπολίτευση υπό τον
Ιωάννη Μπούκη, στέλεχος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Πειραιώς, και η «Συντονιστική Επιτροπή διά την Εξυγίανσιν
της ΓΣΕΒΕ» να φέρνει σε επαφή ομοσπονδίες που ανήκαν στη δύνα-
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Στον χώρο του συνδικαλισμού
των επαγγελματιών και
βιοτεχνών, η μορφή που
πήρε ο ανένδοτος και το νέο
δημοκρατικό κίνημα ήταν
η ανάπτυξη ενός ρεύματος
για τον «εκδημοκρατισμό»
της ΓΣΕΒΕ.
↑ 
Περιοδεία του Γεωργίου Παπανδρέου

με τον βασιλιά Κωνσταντίνο στη
Θεσσαλονίκη δεκαετία 1960
© Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

μη της ΓΣΕΒΕ με ομοσπονδίες που δεν ανήκαν σ’ αυτήν. Στο συνέδριο
της ΓΣΕΒΕ το 1963 η αντιπολίτευση κατήγγειλε τραμπουκισμούς και
αυθαιρεσίες, συγκεντρώνοντας περίπου το ένα τρίτο των ψήφων.
Είχε προηγηθεί, έναν μήνα πριν, η δολοφονία του βουλευτή της
ΕΔΑ Γρηγορίου Λαμπράκη τον Μάιο του 1963, η οποία αποτέλεσε το
ορατό αποκορύφωμα των πρακτικών βίαιης καταπίεσης των ηττημένων από τους νικητές του Εμφυλίου, αλλά και ένα σημείο καμπής που
συνέβαλε στην εκλογική ήττα των εκφραστών τους. Η ελεγχόμενη
από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις ΓΣΕΒΕ ασφαλώς απέφυγε να θίξει
το θέμα, όμως βιοτεχνικά σωματεία με ηγεσίες προσκείμενες στην
αριστερά, όπως ο σύνδεσμος εμπορορραπτών ραπτών καταστηματαρχών Αθηνών, εξέδωσαν ανακοινώσεις όπου ζητούσαν την τιμωρία
των ενόχων, τη διάλυση των παρακρατικών οργανώσεων και «την
αποκατάστασιν των Δημοκρατικών και Συνταγματικών ελευθεριών».
Ακολούθησαν σκληρές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο παρατάξεις στις εκλογές σωματείων και ομοσπονδιών. Τη σύγκλιση αριστεράς και κεντροαριστεράς ήρθε να υπηρετήσει και η έκδοση ενός
νέου έντυπου (Νέα Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων), το οποίο
είχε έκδηλη αριστερή ρητορεία αλλά συγχρόνως υποστήριζε την
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου.
Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου το 1963-1965 επιδίωξε να
κλονίσει τα θεμέλια της κυριαρχίας της δεξιάς στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Βέβαια, στην περίπτωση του συνδικαλισμού των
επαγγελματοβιοτεχνών δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο με τη διαδήλωση
δεκάδων χιλιάδων εργατών που ζητούσε την καθαίρεση του «εργατοπατέρα» Μακρή από τη ΓΣΕΕ, ούτε ο Μπερνίτσας καθαιρέθηκε
από τη ΓΣΕΒΕ όπως ο Μακρής. Καθώς η αναντιστοιχία ανάμεσα στις
πεποιθήσεις της μάζας των μικρομεσαίων και της ηγεσίας των οργα-

νώσεών τους ήταν μικρότερη (εάν υπήρχε) απ’ ό,τι στα εργατικά σωματεία, προτιμήθηκε να υποσκαφθούν πιο μεθοδικά οι βάσεις της
κυριαρχίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΒΕ αντικαταστάθηκε,
ο Μπούκης διορίστηκε πρόεδρός του και μία από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν να δεσμεύσει το ποσό από τις εισφορές των ασφαλισμένων που αποδιδόταν στη ΓΣΕΒΕ και στη συνέχεια διανεμόταν στις
ομοσπονδίες (αλλά όχι σε όσες δεν ήταν μέλη της), δημιουργώντας
σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στην ηγεσία της ΓΣΕΒΕ και τους τοπικούς συνδικαλιστές.
Στο συνέδριο του 1966 η παράταξη του Μπερνίτσα επικράτησε
έπειτα από σφοδρή σύγκρουση και επεισόδια τη μέρα των αρχαιρεσιών και αφού απέκλεισε ορισμένες ομοσπονδίες που πρόσκεινταν
στους αντιπάλους του. Η αντιπολίτευση προσέφυγε στα δικαστήρια
αμφισβητώντας τη νομιμότητα του συνεδρίου και των εκλογών, καθώς και κατηγορώντας τη διοίκηση για οικονομικές ατασθαλίες. Αρχικά δικαιώθηκε, η διοίκηση Μπερνίτσα άσκησε έφεση και η υπόθεση
παρέμεινε στα δικαστήρια μέχρι την επιβολή της δικτατορίας και το
βίαιο τέλος της αμφισβήτησης των «επαγγελματοπατέρων», όπως
τους αποκαλούσε η αριστερή και κεντρώα αντιπολίτευση.

→ 
Το 12ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1963,

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Χούντα:
Συνεργασία και Αντίσταση
Η παθητική αποδοχή της κατάστασης ήταν ίσως η κυρίαρχη
στάση του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της δικτατορίας
των συνταγματαρχών.
Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που εκτέθηκαν ως αντίπαλοι ενός καθεστώτος
που βασιζόταν στη βία και την επιτήρηση και, φυσικά, ακόμα λιγότεροι όσοι αποπειράθηκαν πιο δυναμικές πράξεις αντίστασης πριν από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από την άλλη, η Χούντα δεν κατάφερε να διευρύνει σημαντικά τη βάση των ενεργητικών υποστηρικτών
της παρά τις προσπάθειές της (με διαγραφές χρεών, επεκτατική
πολιτική χρηματοδότησης κ.λπ.).
Μια τέτοια βάση, πάντως, υπήρχε για τη Χούντα και δεν περιλάμβανε μόνο ευνοούμενους επιχειρηματίες και ακροδεξιούς στρατιωτικούς και διανοούμενους. Από πολλές απόψεις η Χούντα αποτελούσε
περισσότερο συνέχεια παρά τομή με το μεταπολεμικό καθεστώς της
περιορισμένης και «καχεκτικής δημοκρατίας»: το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ο αντικομμουνισμός και η εθνικοφροσύνη ως
κυρίαρχη ιδεολογία, οι εξορίες και φυλακίσεις των αντιφρονούντων,
η γενικότερη δυσανεξία στην κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική
αμφισβήτηση, αλλά και ο κομβικός ρόλος του στρατού στο συγκρότημα εξουσίας, όλα αυτά αποτελούσαν οικεία βιώματα και κοινά
σημεία αναφοράς για ένα μεγάλο μέρος της εθνικόφρονος παράταξης. Όλα αυτά η Χούντα ήρθε να τα διασώσει όταν απειλήθηκαν
από το δημοκρατικό ρεύμα και τα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας
του 1960. Ίσως δεν είναι λάθος να πούμε ότι το ιδεώδες των χουντικών ήταν μια σκληροπυρηνική εκδοχή της περιόδου 1946-1963, με
ιδιαίτερα ενισχυμένο τον ρόλο του στρατού εις βάρος των άλλων
κέντρων εξουσίας (όπως το Παλάτι).
Η ΓΣΕΒΕ, αρχικά, έκανε όπως όλες οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με εθνικόφρονα ηγεσία. Απέστειλε μια εγκύκλιο
προς τα μέλη της όπου εξέφραζε την ανακούφιση των «παραγωγικών τάξεων» για την αποκατάσταση «της εσωτερικής ειρήνης,
ευνομίας και δημόσιας τάξης» από τον στρατό και καλούσε τους
επαγγελματοβιοτέχνες να επιδοθούν με ζήλο στα ειρηνικά τους
έργα, «με την πεποίθησιν ότι η Εθνική Κυβέρνησις θα έλθη εις αυτούς αρωγός». Δεν παρέλειπε, επιπλέον, να ζητήσει την «εκκαθάρι-

σιν του συνδικαλιστικού κινήματος εκ του ξενοδούλου κομμουνισμού
και των εμφανών και αφανών αθλίων συνοδοιπόρων αυτού». Έτσι κι
έγινε: δεν ήταν λίγα τα στελέχη του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και στάλθηκαν εξορία,
ενώ διορίστηκαν νέες διοικήσεις στις περισσότερες ομοσπονδίες και
επιμελητήρια (αν και θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι όλοι
στις νέες διοικήσεις των σωματείων ήταν οπαδοί της Χούντας).
Η σειρά της ΓΣΕΒΕ ήρθε τον Μάρτιο του 1968, όταν η εκτελεστική
επιτροπή υπό τον Μπερνίτσα παύθηκε και διορίστηκε νέα υπό τον
Σπύρο Βλαχάκη, αποτελούμενη αποκλειστικά από προέδρους επιμελητηρίων. Τόσο ο Βλαχάκης όσο και άλλα μέλη της νέας διοίκησης,
όπως ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Βογιατζής, δεν ήταν
διόλου άγνωστοι στον συνδικαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών των προηγούμενων δεκαετιών, εκλεγόμενοι σε διοικήσεις
ομοσπονδιών και επιμελητηρίων, καθώς και της ΓΣΕΒΕ. Τη συνέχεια
με την ηγετική ομάδα της εποχής Μπερνίτσα εξασφάλιζε η παρουσία
του αντιπρόεδρου Αλέξανδρου Καρδασιάδη από τη Θεσσαλονίκη
και του Θεόδωρου Λούστα από τη Φλώρινα∙ η εγκαθίδρυση της νέας
διοίκησης, πάντως, συνοδεύτηκε από καταγγελίες για αυθαιρεσίες
και οικονομικά σκάνδαλα της παλιάς.
Ακολούθησε θερμή εγκύκλιος της νέας διοίκησης για το «δίδυμο
Πάσχα», που το 1968 έπεφτε στις 21 Απριλίου, και εορτασμός της
επετείου από τη ΓΣΕΒΕ. Ως χαρακτηριστικό δείγμα της ρητορικής
τέχνης της εποχής και των αντιλήψεων από τις οποίες εμφορούνταν
η νέα ηγεσία της ΓΣΕΒΕ παραθέτουμε απόσπασμα του λόγου που
εκφώνησε ο πρόεδρός της Βλαχάκης ενώπιον πέντε χιλιάδων μελών
της και του Γεώργιου Παπαδόπουλου.

«Προσήλθομεν σήμερον να εορτάσουμε την ανατολήν ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος καί νά καταδικάσωμεν το ζωφερόν καί αμαρτωλόν παρελθόν. Αυτά αποτελούν την συνισταμένην μιας επετείου, ήτις, ως φωτεινόν μετέωρον, καταυγάζει
σήμερον το ελληνικόν στερέωμα, ύστερα από μίαν αληθώς λαμπράν διαδρομήν

← 
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
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της ΓΣΕΒΕ, 1971, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Η λειτουργία της ΓΣΕΒΕ κατά τη διάρκεια της επταετίας ασφαλώς
δεν υπήρξε ομαλή. Συνέδρια και γενικές συνελεύσεις αναβάλλονταν
με αποφάσεις του στρατού, διοικήσεις διορίζονταν και, φυσικά,

ούτε λόγος μπορεί να γίνει για ελεύθερη έκφραση απόψεων ή δυναμική διεκδίκηση αιτημάτων. Έγινε προσπάθεια, ωστόσο, να κρατηθούν κάποια προσχήματα: αν δεν έγινε συνέδριο κατά τη διάρκεια
της επταετίας, έγιναν όμως δύο γενικές συνελεύσεις το 1969 και το
1972 οι οποίες ανέδειξαν με εκλογές τον Σπύρο Βλαχάκη στη θέση
του προέδρου. Η συζήτηση των διάφορων θεμάτων, όπως προκύπτει από τα πρακτικά του ΔΣ της ΓΣΕΒΕ, ήταν η ελάχιστη δυνατή:
οι συνεδριάσεις συνίσταντο κατά βάση σε ενημερώσεις από τον
πρόεδρο, καθώς και από υπουργούς της Χούντας, ως συνέχεια μιας
παράδοσης που είχε δημιουργηθεί στις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Η αποτελμάτωση της συνδικαλιστικής ζωής και της συλλογικής
έκφρασης και διεκδίκησης επιχειρήθηκε να αντισταθμιστεί με την
εντατικοποίηση των επαφών της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕ με τα αρμόδια
στελέχη του κράτους. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Βλαχάκη,
σε 13 μήνες το 1969-1970 έγιναν 50 «ακροάσεις πρώτου επιπέδου
από υπουργούς και άνω, μέχρι τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως», και
άλλες 300 επαφές με αρμόδιους υπουργικούς και υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Τα αποτελέσματα του διαδρομισμού αυτού ήταν πολύ περιορισμένα, καθώς η ηγεσία της ΓΣΕΒΕ δεν είχε άλλη επιλογή από το να
δέχεται τις αποφάσεις της δικτατορικής κυβέρνησης και να αποφεύγει κάθε είδους διένεξη. Μοναδική εξαίρεση ήταν η κινητοποίηση το
1971 για να συμμετάσχουν τα μέλη των διοικήσεων των ομοσπονδιών των επαγγελματιών και βιοτεχνών στο σώμα των εκλεκτόρων
της «Συμβουλευτικής Επιτροπής» που δημιούργησε η Χούντα εν είδει
βουλής χωρίς καμιά εξουσία.
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που διήνυσε, από την ιστορικήν αυγήν της 21ης Απριλίου 1967. Αυτής της ιστορικής, της σωτηρίας καί θαυματουργού αυγής, ερχόμεθα οι Έλληνες Επαγγελματίαι καί Βιοτέχναι νά αποτίσωμεν φόρον τιμής εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης
πρός τας ενόπλους δυνάμεις του Έθνους, οίτινες τήν υστάτην ώραν έσωσαν τήν
χώραν μας από τάς αγκάλας του Κομμουνισμού. Έσωσαν τήν Χώραν μας από
τον κατήφορον που οδηγείτο. Την έσωσαν από το απύθμενο χάος που εβυθίζετο. Ενώπιον λοιπόν των ιστορικών στιγμών, πρό των οποίων το Έθνος διέρχεται, οι Έλληνες Επαγγελματίαι καί Βιοτέχναι, θεμελιωταί καί στυλοβάται ενός
υγιούς κοινωνικού καθεστώτος, δέν ηδύναντο νά παραμείνουν απαθείς καί αδιάφοροι. Η σημερινή μεγαλειώδης συγκέντρωσις τούτο αποδεικνύει. Όλοι ημείς
καί αι 400.000 οικογένειαί μας, που συγκροτούν τάς τάξεις μας, αποτελούμε
έναν αδιάσπαστον όγκον, ένα γιγαντιαίον τείχος, το οποίον στηρίζει το χαλύβδινον οχυρόν της 21ης Απριλίου 1967. [...] Αι τάξεις των Επαγγελματιών καί
Βιοτεχνών, πάντοτε μεταξύ των πρώτων εις θυσίας υπέρ του Έθνους, απευθύνουν σήμερον μήνυμα τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τάς Ενόπλους δυνάμεις της
Χώρας καί πρός τήν Εθνικήν Επαναστατικήν Κυβέρνησιν. [...] Σήμερον, χάρις
εις τήν Επανάστασιν της 21ης Απριλίου 1967 η τροχοπέδη της φαυλοκρατίας καί
της γραφειοκρατίας εκονιορτοποιήθη. Ο Έλλην Επαγγελματίας καί Βιοτέχνης
αρχίζει νά ανασαίνη. Παρακολουθείται, φροντίζεται και προστατεύεται από
το κράτος».
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↑ 
Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες την

περίοδο της Δικτατορίας 1967-1974,
Βιοτέχνης 7 Μαΐου 1968

↑ 
Ο Σπύρος Βλαχάκης αναλαμβάνει

Υφυπουργός Εμπορίου, Βιοτέχνης
10 Οκτωβρίου 1973

Τον Μάρτιο του
1968 η στρατιωτική
δικτατορία έπαυσε
την εκτελεστική
επιτροπή της ΓΣΕΒΕΕ
και στη θέση της
διόρισε νέα υπό
τον Σ. Βλαχάκη,
ο οποίος στη
συνέχεια διορίστηκε
υφυπουργός
Εμπορίου.

Η οργανική σχέση της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕ με τη Χούντα επιβεβαιώθηκε το φθινόπωρο του 1973, όταν ο Βλαχάκης επελέγη από τον
Μαρκεζίνη ως υφυπουργός Εμπορίου της βραχύβιας κυβέρνησής
του: λιγότερο από δύο μήνες μετά την ορκωμοσία της, το πείραμα
της (ασφυκτικά ελεγχόμενης) «φιλελευθεροποίησης» κατέρρευσε
με την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το πραξικόπημα του Ιωαννίδη
ενάντια σε Παπαδόπουλο και Μαρκεζίνη.
Υπήρξαν διάφορες οργανώσεις αντίστασης στη δικτατορία:
κυριότερες ήταν οι κεντροαριστερές ΠΑΚ και Δημοκρατική Άμυνα,
το ΠΑΜ και ο Ρήγας Φεραίος των δύο πλέον ΚΚΕ, καθώς και ένα πλήθος πρωτοβουλιών και οργανώσεων της μαοϊκής και τροτσκιστικής
αριστεράς. Εκ των πραγμάτων παρέμειναν ολιγομελείς και συνωμοτικές εντός των ορίων της Ελλάδας, αν και προσέλκυσαν σημαντικό
αριθμό μελών μεταξύ των Ελλήνων που ζούσαν στο εξωτερικό. Η
(σχετική) μαζικοποίηση των αντιστασιακών οργανώσεων επήλθε με
την άνοδο του φοιτητικού κινήματος το 1972-1973, η οποία οδήγησε
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Στελέχη του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού ήταν μεταξύ
των πρώτων που εξορίστηκαν από τη Χούντα, ενώ άλλοι συμμετείχαν
σε οργανώσεις αντίστασης. Μετέπειτα πρόεδροι της ΓΣΕΒΕ, όπως
οι Δεμαρτίνος, Κορφιάτης, Μότσος και Φέτσης, αναφέρονται ως
άνθρωποι που δραστηριοποιήθηκαν στα νιάτα τους στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ο πρώτος ήρθε σε σύγκρουση με τη Χούντα αντιστεκόμενος σε συνδικαλιστικές μεθοδεύσεις της στην Ομοσπονδία της
Πάτρας· για να αποφύγει τα χειρότερα, ο Δεμαρτίνος αναγκάστηκε
να φύγει από την πόλη. Ο Κορφιάτης, πάλι, μέλος της νεολαίας Λαμπράκη πριν από τη δικτατορία, προσχώρησε με την κήρυξή της στο
ΠΑΜ· συνελήφθη, φυλακίστηκε αλλά κατάφερε να δραπετεύσει και
να διαφύγει στο εξωτερικό, απ’ όπου συνέχισε να δραστηριοποιείται
στις αντιστασιακές οργανώσεις.
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↑ 
Ο Τίτος Λίτινας (δεύτερος από αριστερά) με συνδικαλιστικά στελέχη των ΜΜΕ,

Αρχείο Τ. Λίτινα

Κάποιοι μετέπειτα επαγγελματοβιοτέχνες, τέλος, δραστηριοποιήθηκαν στην αντίστση που αναπτύχθηκε προς το τέλος της δικτατορίας στο φοιτητικό κίνημα. Θα αναφέρουμε εδώ τον Τίτο Λίτινα, που
έφυγε πρόωρα από τροχαίο το 1999. Ως φοιτητής της Παντείου ήταν
μέλος της Αντιδικτατορικής Επιτροπής των φοιτητών της· έλαβε
μέρος στα γεγονότα της Νομικής το 1972, ενώ το 1973 ήταν μέλος
της συντονιστικής επιτροπής του Πολυτεχνείου· συνελήφθη, βασανίστηκε στα ΕΑΤ-ΕΣΑ και στη συνέχεια υποχρεώθηκε σε στράτευση. Στη
μεταπολίτευση υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της ΔΗΚΕΒΕ, εκλέχτηκε
στο ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας και ιδίως έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην άνθηση του επαγγελματοβιοτεχνικού Τύπου.
Από το 1976 εργάστηκε στα Νέα των ΕΒΕ, από το 1984 ανέλαβε εκδότης τους, ενώ μέχρι τον θάνατό του ήταν συνεργάτης σε κλαδικά
έντυπα, στα Βιοτεχνικά Θέματα κ.λπ.

Δεν ήταν λίγα τα στελέχη
του επαγγελματοβιοτεχνικού
συνδικαλισμού που φυλακίστηκαν,
βασανίστηκαν και στάλθηκαν
εξορία από την Χούντα.
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Η λειτουργία της ΓΣΕΒΕ
κατά τη διάρκεια της
επταετίας δεν υπήρξε
ομαλή. Συνέδρια και γενικές
συνελεύσεις αναβάλλονταν
με αποφάσεις του στρατού,
διοικήσεις διορίζονταν και
καμιά ελεύθερη έκφραση
απόψεων δεν ήταν εφικτή.
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Στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ και
των Ομοσπονδιών της
κυνηγήθηκαν ή εξορίστηκαν
από τη δικτατορία, ενώ άλλοι
συμμετείχαν σε οργανώσεις
αντίστασης. Ανάμεσα σε
αυτούς συγκαταλέγονται
τέσσερεις μετέπειτα πρόεδροι
της ΓΣΕΒΕΕ: Δεμαρτίνος,
Κορφιάτης, Μότσος, Φέτσης.
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Η μεταπολίτευση και η άνοδος
του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία
Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο οι στρατιωτικοί έσπευσαν
να παραδώσουν την εξουσία στους πολιτικούς.

Η μετάβαση στη δημοκρατία έγινε σταδιακά, αρχικά από μια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» (κατά βάση συνεργασίας δεξιών και
κεντρώων) υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στη συνέχεια από
την κυβέρνηση του νέου κόμματος που ίδρυσε ο Καραμανλής, τη
Νέα Δημοκρατία.
Η νομιμοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων, η απόκτηση του
ελέγχου του κρατικού μηχανισμού και ιδίως του στρατού από τη
νόμιμη κυβέρνηση, η δίκη των χουντικών (αλλά και η αμνήστευση
όσων θεωρήθηκε ότι η εμπλοκή τους με το καθεστώς ήταν «στιγμιαία»), το δημοψήφισμα με το οποίο καταργήθηκε η βασιλεία ήταν
στιγμές αυτής της μετάβασης, κατά την οποία δεν αποκαταστάθηκε
απλώς το προδιδακτορικό καθεστώς αλλά έγιναν σημαντικά βήματα
ουσιαστικότερου εκδημοκρατισμού. Οι πόλοι της εξουσίας που είχαν
διαμορφωθεί στη μεταπολεμική Ελλάδα πλάι στην εκλεγμένη βουλή
και κυβέρνηση (το Παλάτι, ο Στρατός, η πρεσβεία των ΗΠΑ) αποδυναμώθηκαν ή εξέλιπαν. Φιλελευθεροποίηση και εκδημοκρατισμός
πρόβαλλαν ως αναγκαίες προϋποθέσεις για να γίνει η Ελλάδα δεκτή
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: η στρατηγική αυτή επιλογή
του Καραμανλή καθόρισε τη ρήξη του με πολλές από τις παραδόσεις
της μετεμφυλιακής δεξιάς και με το δικό του παρελθόν. Η αλλαγή
σελίδας οριστικοποιήθηκε στις εκλογές του 1981, όταν για πρώτη
φορά η κυβέρνηση πέρασε ομαλά στα χέρια ενός κεντροαριστερού
κόμματος που επαγγελλόταν τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Η ιδιαίτερη μορφή με την οποία τέθηκε στον επαγγελματοβιοτεχνικό συνδικαλισμό η μετάβαση στη δημοκρατία ήταν η όλη συζήτηση περί «εκδημοκρατισμού» του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ επί Χούντας εξέπεσε της θέσης του με νόμο το 1975,
ο οποίος όμως δεν έθιξε την υπόλοιπη διοίκηση της Συνομοσπονδίας. Ακολούθησαν διαμάχες στα δικαστήρια για έναν σχεδόν χρόνο,
μέχρι τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την εκλογή νέας διοίκησης. Το
ζήτημα, ωστόσο, δεν τελείωνε εκεί: ο εκδημοκρατισμός, όπως τον
αντιλαμβάνονταν πολλοί, έπρεπε να περιλαμβάνει και την αλλαγή
ορισμένων δομών και πρακτικών που αλλοίωναν τους πραγματικούς
συσχετισμούς στα σωματεία. Το πλειοψηφικό σύστημα, η ύπαρξη
σωματείων-σφραγίδων, η δυνατότητα διπλοψηφιών ορισμένες φορές, η ανεπαρκής εκκαθάριση των μητρώων, όπως και η διαχείριση
από την ηγεσία της ΓΣΕΒΕ της κρατικής χρηματοδότησης, όλα συνέ-

→ 
Το προεδρείο της ΓΣΕΒΕ, υπό τον Νίκο

Αναστασάκη συναντά τον Πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραμανλή, 1979, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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← 
Ο πρόεδρος Σπύρος Δεμαρτίνος και άλλα μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ

με τον Ανδρέα Παπανδρέου 1984, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Ήταν η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ αυτή που προώθησε
το 1984 νομοσχέδιο περί
εκδημοκρατισμού, με την
καθιέρωση της απλής
αναλογικής στις εκλογικές
διαδικασίες, το οποίο
προκάλεσε την παραίτηση
της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ.
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βαλαν στο να αναπαράγεται η κυριαρχία της φιλελεύθερης-συντηρητικής παράταξης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η κυριαρχία
της βασιζόταν μόνο ή κυρίως σε αυτά.
Ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτή που προώθησε το 1984
νομοσχέδιο περί εκδημοκρατισμού, το οποίο προκάλεσε την παραίτηση της διοίκησης της ΓΣΕΒΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό
που θεωρήθηκε προσπάθεια κομματικοποίησης του συνδικαλισμού,
ιδίως με την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Η αλλαγή του καταστατικού της ΓΣΕΒΕ ολοκληρώθηκε μέσα στα επόμενα χρόνια και
το 1988 (όταν διενεργήθηκαν εκλογές με βάση το νέο καταστατικό)
μνημονεύεται από τότε ως τομή στη λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ.
Η μεταπολίτευση και τα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξε περίοδος όχι μόνο εκδημοκρατισμού αλλά και ριζοσπαστικοποίησης,
κοινωνικής και πολιτικής. Καθώς έσπασε ο «γύψος» στον οποίο είχε
βάλει τη χώρα η Χούντα, κατά τη γνωστή αγαπημένη μεταφορά των
ηγετών της, τα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας χαρακτηρίστηκαν
από μια κοινωνική έκρηξη διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων από
πολλές κοινωνικές ομάδες. Ειδικά στον εργατικό συνδικαλισμό οι
νεοαποκτηθείσες δυνατότητες ελεύθερης έκφρασης και δράσης, σε
συνδυασμό με την άνοδο του πληθωρισμού και την ανάγκη να τον
παρακολουθούν οι πραγματικοί μισθοί, οδήγησαν σε μια έξαρση
των απεργιών. Οι επαγγελματοβιοτέχνες πρόβαλλαν κι αυτοί μαχητικά τις διεκδικήσεις τους σε διάφορους κλάδους, ενώ η ΓΣΕΒΕ
οργάνωσε τέσσερις πολύ πετυχημένες απεργίες στα 1977-1980.
Η μεταπολίτευση υπήρξε, επιπλέον, εποχή αύξησης της απήχησης
των κομμουνιστικών και σοσιαλιστικών ιδεών στην ελληνική κοινωνία. Αυτή έγινε αισθητή με την εμφάνιση ενός πλήθους οργανώσεων
και δραστηριοτήτων, με τη ζωηρή συμμετοχή σε κάθε λογής σωματεία και τον ακτιβισμό, και εκλογικά ιδίως με τη σταδιακή υπερίσχυση του ΠΑΣΟΚ έναντι της πιο συντηρητικής ΕΔΗΚ στον χώρο
του κέντρου και με την άνοδό του στην κυβέρνηση. Ήταν, επίσης,
εποχή που μπορούσαν ακόμα να αθροίζονται οι προοδευτικές και
«δημοκρατικές δυνάμεις»: στα Νέα των ΕΒΕ διαβάζουμε το 1978
ότι «οι δυνάμεις της αλλαγής» (δηλαδή το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ,
του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού) πήραν ένα 41% στις εκλογές της
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθήνας, και στις αρχές
του 1983 ότι «οι δημοκρατικές δυνάμεις» κέρδισαν τις εκλογές στα
μεγάλα επιμελητήρια των επαγγελματοβιοτεχνών. Η ΓΣΕΒΕ απέκτησε
για πρώτη φορά στην ιστορία της διοίκηση κυριαρχούμενη από την
κεντροαριστερά και την αριστερά το 1984, για να περάσει το 19881997 σε μια διοίκηση ελεγχόμενη από την παράταξη των συνδικαλιστών που πρόσκεινταν στο ΚΚΕ: επρόκειτο, από μιαν άποψη, για μια
παράταση του κλίματος της μεταπολίτευσης που δεν συναντάται σε
άλλον μαζικό χώρο και θα πρέπει να αποδοθεί τόσο στην καθυστερημένη αλλαγή των συνδικαλιστικών δομών της ΓΣΕΒΕ όσο και στο
είδος των προκλήσεων που καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων την περίοδο της «απελευθέρωσης»
των αγορών.
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Η ένταξη στην ΕΟΚ το 1981
Μετά την πτώση της δικτατορίας, η είσοδος της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα έγινε βασικός στόχος
των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, με την υποστήριξη
και των δυνάμεων του Κέντρου.

Η σχέση της χώρας με την ΕΟΚ είχε «παγώσει» κατά τη διάρκεια της
Χούντας, αν και το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εξάλειψη των
δασμών δεν έπαψε να ακολουθείται. Οι οικονομικοί δασμοί είχαν
αναπτυχθεί σημαντικά από τα 1960: τα πρώτα χρόνια της σύνδεσης
με την ΕΟΚ χαρακτηρίστηκαν από την εντυπωσιακή αύξηση των
συναλλαγών της Ελλάδας με τις χώρες της Κοινότητας, των οποίων
η οικονομική ανάπτυξη τροφοδοτούσε μια υψηλή ζήτηση των ελληνικών (αγροτικών ιδίως) προϊόντων. Ήταν, όμως, κυρίως η πολιτική
σημασία της ένταξης που την καθιστούσε στρατηγική επιλογή για
τον Καραμανλή: η ΕΟΚ πρόβαλλε ως φάρος της δημοκρατίας σε μια
χώρα που είχε υποστεί επτά χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας (και
σαράντα χρόνια μη ομαλής κοινοβουλευτικής ζωής), ενώ η απειλή
της Τουρκίας έκανε επιτακτική την αναζήτηση διεθνών στηριγμάτων.
Έτσι, τον Ιούλιο του 1975 η Ελλάδα έσπευσε να υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΟΚ (στην οποία είχαν μόλις ενταχθεί η Μεγάλη
Βρετανία, η Ιρλανδία και η Δανία). Αρχικά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν επιφυλακτική, ο Καραμανλής όμως πέτυχε
με απευθείας επαφές με τις επιμέρους κυβερνήσεις να ξεκινήσουν
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Παρότι δεν έγιναν πρόοδοι στις
διαρθρωτικές αλλαγές στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της
Ελλάδας που κρίνονταν αναγκαίες από τα στελέχη της Κοινότητας, η
ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις
σε σύντομο χρονικό διάστημα: φαίνεται ότι το πιο κρίσιμο επιχείρημα υπήρξε η άνοδος του αντιευρωπαϊκού, τότε, ΠΑΣΟΚ στις εκλογές
του 1977 και ο κίνδυνος απομάκρυνσης της χώρας από τη Δύση. Το
1979, λοιπόν, υπογράφτηκε η πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στην

ΕΟΚ: επίσημα αποτέλεσε μέλος της κοινότητας από την 1 Ιανουαρίου
1981, ενώ προβλέφθηκε μια μεταβατική περίοδος 5-7 ετών πριν από
την πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην Ελλάδα.
Η προδικτατορική διαίρεση των απόψεων σχετικά με την ΕΟΚ στο
συνδικαλιστικό κίνημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναπαράχθηκε εν πολλοίς και στα χρόνια που ακολούθησαν την πτώση της
δικτατορίας. Η δεξιά πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕ συνέχισε να αντιμετωπίζει θετικά τη σχέση της Ελλάδας με την ΕΟΚ και το 1979 χαιρέτησε
την υπογραφή της συμφωνίας εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα ως «ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της
νεότερης ελληνικής ιστορίας». Σύμφωνα με τις απόψεις που είχε
εκφράσει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ το 1977, οι κοινοτικές πολιτικές θα
ευνοούσαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων, τη βοήθεια σε
ζητήματα οργάνωσης και πληροφόρησης.
Αντίθετα, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ (αλλά όχι του ΚΚΕ
Εσωτερικού) τάσσονταν ενάντια στην ένταξη με επιχειρήματα εν
πολλοίς παρόμοια με τα προδικτατορικά. Χαρακτηριστική της αλλαγής των ιδεολογικών και πολιτικών συσχετισμών, πάντως, ήταν ότι
από την ηγεσία της ΓΣΕΒΕ διατυπώνονταν περισσότερες επιφυλάξεις για την ένταξη στην ΕΟΚ σε σύγκριση με το 1960-1962, ενώ τα
αιτήματα που πρόβαλλε για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό τους με τις ευρωπαϊκές παρουσιάζονταν
πολύ περισσότερο επεξεργασμένα. Χαρακτηριστικό, επίσης, για την
ύπαρξη μιας σχετικής επιφυλακτικότητας των συντηρητικών συνδικαλιστών στον χώρο των ΕΒΕ μπορεί να είναι το ότι ο Βιοτέχνης
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1988, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

προτίμησε για το πρωτοσέλιδό του, δύο μέρες μετά τη συμφωνία,
το επικείμενο πανελλήνιο βιοτεχνικό συνέδριο.
Μεταξύ των βιοτεχνών η ανησυχία ήταν και τώρα πιο έντονη. Ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξύλου διατύπωνε τη βεβαιότητά του, το
1977, ότι αν καταργηθούν οι δασμοί «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
της χώρας στο σύνολό τους θα εξοντωθούν μέσα σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα». Στο βιοτεχνικό συνέδριο του 1979 διατυπωνόταν
ο φόβος ότι μπορεί η βιοτεχνία να μη διατρέχει ακριβώς κίνδυνο
αφανισμού από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα,
αφού θα παραμείνει αναγκαίο συμπλήρωμα της βιομηχανίας· υπήρχε όμως κίνδυνος «αφελληνισμού» της, ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού με το ξένο κεφάλαιο. Και βέβαια συναντά κανείς διάφορα
διάσπαρτα ψηφίσματα σωματείων (π.χ. του συνδέσμου βιοτεχνών
υδραυλικών Αθηνών και περιχώρων το 1979) που τάσσονταν κατά
της ένταξης, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν ακόμα προετοιμασμένοι
για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ανταγωνισμού με τους
ευρωπαίους συναδέλφους.
Οι συνάδελφοί τους του λιανικού εμπορίου γενικά μπορούσαν
ακόμα να νιώθουν πιο ήσυχοι – ή και να ελπίζουν ότι η ένταξη στην
ΕΟΚ («όπου ουδείς αγορανομικός έλεγχος υφίσταται», σύμφωνα με

Μεταξύ των
βιοτεχνών ήταν πιο
έντονη η ανησυχία
ότι αν καταργηθούν
οι δασμοί, λόγω
της ένταξης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ,
οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις σύντομα
θα εξοντωθούν.
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Διαδήλωση των ΕΒΕ στο Κέντρο της Αθήνας, 10 Μαρτίου
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Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ υπό τον Δ. Κορφιάτη,

μέσα της δεκαετίας του 1990, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

τη διοίκηση της ΟΕΒΑ το 1975) θα τους απάλλασσε από ένα πιεστικό
σύστημα καθορισμού των τιμών. Διαβάζει όμως κανείς κι από τη
δική τους πλευρά κείμενα με επιφυλάξεις: στον απολογισμό του για
την περίοδο 1978-1981, το απερχόμενο ΔΣ της ΓΣΕΒΕ σχολίαζε ότι
στους πρώτους μήνες μετά την ένταξη δεν σημειώθηκε κάποιο περιστατικό «κοινοτικής εισβολής σε κλάδο του επαγγελματοβιοτεχνικού
χώρου», κανείς όμως δεν μπορούσε να προεξοφλήσει ότι τα μεγάλα
αστικά κέντρα «δεν θα γεμίσουν από πολυκαταστήματα των άλλων
χωρών της ΕΟΚ» – γι’ αυτό ζητούμενο ήταν η λήψη μέτρων από την
κυβέρνηση «με τα οποία να περιχαρακωθούν και να ενισχυθούν οι
επαγγελματοβιοτεχνικές δραστηριότητες» απέναντι στον κοινοτικό
ανταγωνισμό.
Κατά πόσο η ένταξη στην ΕΟΚ επιβεβαίωσε τους φόβους τους
και κατά πόσο τους καθησύχασε; Στα πρώτα χρόνια οι δυσκολίες που προέκυψαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το νέο
οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ περιορισμένες, ενώ αυτές επωφελήθηκαν από τη διόγκωση της κατανάλωσης που προέκυψε από την
εισροή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων (ιδίως προς τους αγρότες), η

οποία γενικότερα ενίσχυσε την αποδοχή της συμμετοχής της χώρας
στην ΕΟΚ. Βασικά ήταν η διαδικασία εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, με την κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων, εμπορευμάτων και ανθρώπων, που έθιξε τους μικρούς
έμπορους και τους βιοτέχνες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Συγχρόνως η ΓΣΕΒΕΕ άσκησε κριτική στον τρόπο διάθεσης των κοινοτικών
κονδυλίων και διεκδίκησε την αξιοποίησή τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: το 1993, για παράδειγμα, έβλεπε τα κονδύλια του
δεύτερου «πακέτου Ντελόρ» ως ευκαιρία ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ζητούσε την κατοχύρωση της συμμετοχής
των επαγγελματοβιοτεχνών στην αξιοποίησή τους. Ο απολογισμός,
όμως, ήταν μάλλον πενιχρός: η μερίδα του λέοντος των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων χρηματοδότησης κατευθυνόταν σταθερά σε μεγάλες
επιχειρήσεις. Ήταν μικρό το ποσοστό των μικρομεσαίων (κυρίως
μεσαίων) επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν από τη νέα μορφή δημόσιας χρηματοδότησης που συνιστούσαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα
– σε συνθήκες δραστικού περιορισμού, ας μην ξεχνάμε, των αντίστοιχων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο.
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↑ 
Καταστατική Γενική Συνέλευση, 1988, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Συνάντηση τη διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ υπό τον Πρόεδρο της Διονύση

Κορφιάτη με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου 1993,
Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη
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Η «απελευθέρωση των αγορών»
τη δεκαετία του 1990
Κατά τη δεκαετία του 1990 μια σειρά από περιορισμούς
στην κίνηση του κεφαλαίου και τις δραστηριότητες των
κεφαλαιούχων καταργήθηκαν στην Ελλάδα και διεθνώς.
Διάφοροι ήταν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην
«απελευθέρωση των αγορών» που σημειώθηκε.

Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού στις αγγλοσαξονικές χώρες
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οριστικοποιήθηκε και γενικεύτηκε μετά την κατάρρευση το 1989-1991 του «ανατολικού μπλοκ»
του Ψυχρού Πολέμου, των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Η
εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης από τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και μετά πήρε εν πολλοίς τη μορφή της προώθησης,
υπό νεοφιλελεύθερη ηγεμονία, ενός σχεδίου μείωσης των ρυθμίσεων των αγορών και της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία. Η
κυριαρχία του νέου υποδείγματος σε παγκόσμιο επίπεδο πήρε τη
μορφή της μείωσης των δασμών, της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων
και εμπορευμάτων, της προώθησης ιδιωτικοποιήσεων και της περαιτέρω εμπορευματοποίησης διάφορων αγαθών, της κατάργησης
πολλών μορφών «προστασίας» διάφορων κοινωνικών ομάδων από
τον ανταγωνισμό, του περιορισμού των δυνατοτήτων των κρατών
να ασκήσουν μια ενεργητική οικονομική πολιτική με νομισματικά
και άλλα εργαλεία, την έμφαση στη λειτουργία των τραπεζών με

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια κ.λπ. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990
είχε αρχίσει πια να γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για την «παγκοσμιοποίηση», ενώ η στροφή της Κίνας στον καπιταλισμό και ο
κατακλυσμός των διεθνών αγορών από κινέζικα προϊόντα υπήρξαν
εμβληματικά σημεία της γενικότερης οικονομικής ανόδου των χωρών όπου το κόστος παραγωγής διατηρούνταν χαμηλό – η οποία θα
ενταθεί στις επόμενες δεκαετίες. Τέλος, στην περίπτωση της Ελλάδας ένα πιο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον δημιουργήθηκε
από το άνοιγμα των βόρειων συνόρων, δίνοντας έπειτα από πολλές
δεκαετίες τη δυνατότητα στο ελληνικό κεφάλαιο να διεισδύσει στις
αγορές των γειτονικών κρατών.
Η ΓΣΕΒΕΕ στάθηκε ιδιαίτερα κριτική απέναντι στην «απελευθέρωση» των αγορών, καθώς συνεπαγόταν την όξυνση του ανταγωνισμού και την περιθωριοποίηση ή και το κλείσιμο των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Οι όροι δανεισμού της βιοτεχνίας άλλαξαν ριζικά
όταν οι τράπεζες έπαψαν να υποχρεούνται να τη χρηματοδοτούν με
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← 
Δημοσίευμα της εποχής

για την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, Βιοτέχνης

↑ 
Συνέδριο ΓΣΕΒΕΕ, Οκτώβριος 1988

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

ένα ποσοστό των κεφαλαίων τους. Η άρση των περιορισμών στην
εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων,
όπως η απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων, οδήγησαν
στη ριζική αλλαγή του τοπίου στο λιανικό εμπόριο και στην κυριαρχία μέσα σε λίγα χρόνια πολυεθνικών αλυσίδων. Η ελληνική βιοτεχνία επλήγη σοβαρά τόσο από τις μαζικές εισαγωγές προϊόντων
μετά την κατάργηση της δασμολογικής προστασίας όσο και από την
κυριαρχία στο λιανικό εμπόριο ξένων επιχειρήσεων που προμηθεύονταν από αλλού τα προϊόντα που πούλαγαν.
Η μάχη που έδωσε ο συνδικαλισμός των επαγγελματοβιοτεχνών
ενάντια στην απορρύθμιση των αγορών δεν ήταν νικηφόρα: πήγαινε ενάντια σ’ ένα πολύ ισχυρό ρεύμα, διεθνές και εθνικό, οικονομικό και πολιτικό. Η έμφαση, μετά τη συμφωνία του Μάαστριχτ,
δόθηκε στη θέσπιση μέτρων που θα περιόριζαν τον ανταγωνισμό
από τα ξένα πολυκαταστήματα. Το 1994 στη διακήρυξη που συνόδευε τη συγκέντρωση που οργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ για το σύνολο των
αιτημάτων των μικρομεσαίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στο ότι «η
διεθνοποίηση της οικονομίας και οι συμφωνίες Μάαστριχτ και GATT
επιδεινώνουν παραπέρα τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»,
οι οποίες απειλούνταν με αφανισμό όσο δεν λαμβάνονταν μέτρα
στήριξης από την κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο. Και πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ελληνική αγορά, επισημαινόταν «η μείωση του
τζίρου μας προς όφελος των πολυεθνικών και ντόπιων δικτύων στον
χώρο της παραγωγής, του εμπορίου και των υπηρεσιών», και ένα
από τα πρώτα αιτήματα που προβάλλονταν ήταν «να θεσπιστούν
όρια στην έκταση και την επέκταση των πολυκαταστημάτων και να
χτυπηθεί η πρακτική του αθέμιτου ανταγωνισμού που ασκούν σε μια
σειρά προϊόντων».

→ 
Συνάντηση αντιπροσωπείας ΓΣΕΒΕΕ υπό τον Πρόεδρο Δημήτρη

Ασημακόπουλο με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή,
25 Αυγούστου 2008, Eurokinissi
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Ελλάδα, χώρα υποδοχής μεταναστών
Συνήθως θεωρούμε ότι η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής
μεταναστών πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990,
κάτι που δεν είναι ακριβές.

Στη χώρα κατά καιρούς είχαν εγκατασταθεί μετανάστες από διάφορα μέρη: πέρα από τους διάφορους ομογενείς πρόσφυγες από
το 1821 μέχρι το 1922, Δυτικοευρωπαίοι, Βαλκάνιοι και Οθωμανοί
ήρθαν στο ελληνικό κράτος από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του
για να εργαστούν και συχνά προχώρησαν σε μόνιμη εγκατάσταση.
Πιο πρόσφατα, στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ήρθαν ως
μετανάστες δεκάδες χιλιάδες εργάτες και εργάτριες από το Ιράκ και
τις Φιλιππίνες. Είναι, πάντως, γεγονός ότι το 1991 αποτέλεσε τομή
στην ιστορία της μετανάστευσης προς την Ελλάδα, με το άνοιγμα
των συνόρων των χωρών του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισμού» και
ιδίως της Αλβανίας.
Η μαζική μετανάστευση προς την Ελλάδα άλλαξε ριζικά τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας δύο σαφώς διακριτές
κατηγορίες εργατών: η μία συνέχιζε να καλύπτεται από την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ η άλλη
όχι. Εννοείται ότι οι συνθήκες εργασίας της δεύτερης κατηγορίας
ασκούσαν πίεση στις συνθήκες εργασίας της πρώτης∙ πρόσφατα επισημάνθηκε ότι με τα μνημόνια στην πραγματικότητα επεκτάθηκε το
εργασιακό καθεστώς που ίσχυε για τους μετανάστες στο σύνολο της
μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι η
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας που επέφερε η μαζική μετανάστευση συνέπεσε με τις γενικότερες τάσεις για απορρύθμιση της
οικονομίας που αναφέραμε: ενίσχυσε αυτές τις τάσεις και ενισχύθηκε από αυτές.
Όσο για τις μικρές επιχειρήσεις: έχει υποστηριχτεί πειστικά ότι
χάρη στο φτηνό, ανασφάλιστο και μη συνδικαλισμένο εργατικό δυναμικό των μεταναστών της δεκαετίας του 1990 μπόρεσαν να επιβιώσουν μικρές παραγωγικές μονάδες τόσο στη γεωργία όσο και στον
αστικό τομέα της οικονομίας. Όπως το θέτει ο Αρίστος Δοξιάδης,
πολλές μικρές επιχειρήσεις μπορούν και ανταγωνίζονται τις μεγάλες

ακριβώς επειδή έχουν περισσότερες δυνατότητες να μη συμμορφώνονται στους νόμους όσον αφορά, για παράδειγμα, τους φόρους
ή τις ασφαλίσεις, και η έλευση των μεταναστών από την Ανατολική
Ευρώπη και την Ασία υπήρξαν «μεγάλο δώρο» για αυτές.
Τέλος, πολλοί μετανάστες ίδρυσαν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολώντας λίγους μισθωτούς,
ιδίως συμπατριώτες τους. Όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες
κοινωνίες, για τους χειρώνακτες μετανάστες η κοινωνική άνοδος
εκφράζεται κυρίως με τη μικρή επιχείρηση και πολύ λιγότερο (σε
σύγκριση με τους ντόπιους) με τη στροφή της επόμενης γενιάς στις
σπουδές και στη συγκέντρωση μορφωτικού κεφαλαίου. Ένα κοινό
μοντέλο είναι αυτό των «κοινοτικών» καταστημάτων που πουλάνε
εμπορεύματα και υπηρεσίες στους συμπατριώτες τους που συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας ή άλλων μεγάλων πόλεων. Υπάρχει, φυσικά, και ένα πλήθος άλλων περιπτώσεων
μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας: μικροεργοδότες στην οικοδομή, βιοτεχνίες, «εξωτικά» μαγαζιά που απευθύνονται και σε ελληνική
πελατεία κ.λπ. Όπως συμβαίνει και με τον εργατικό συνδικαλισμό,
η συμμετοχή των μεταναστών καταστηματαρχών στα σωματεία του
κλάδου τους είναι μικρή, στον βαθμό στον οποίο το βασικό σημείο
αναφοράς τους παραμένει η μεταναστευτική κοινότητά τους.

→ 
Κατάστημα μεταναστών στην Κυψέλη, Αθήνα
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Στη ζώνη του ευρώ
Η απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τη δεκαετία του 1990 να
προχωρήσουν στην εμβάθυνση της
οικονομικής ενοποίησης υιοθετώντας
ένα κοινό νόμισμα, έστω κι αν δεν
ακολουθούσαν όλες οι χώρες, έθετε
στις ελληνικές κυβερνήσεις το δίλημμα
αν θα συμμετείχαν στο εγχείρημα.

Η αισιοδοξία που δημιουργούσε η οικονομική ανάπτυξη μετά το
τέλος της ύφεσης του 1979-1994, ο φόβος ότι αν η Ελλάδα δεν ακολουθούσε θα γινόταν χώρα β΄ κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και, βέβαια, η ιδεολογία του ευρωπαϊσμού έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην απόφαση των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ να επιδιώξουν την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική
και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Για την ακρίβεια, η συμμετοχή στην
ΟΝΕ υπήρξε βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού προγράμματος του «εκσυγχρονισμού» που χαρακτήρισε την εποχή της
πρωθυπουργίας του Κώστα Σημίτη. Υιοθετήθηκε, λοιπόν, μια πολιτική «σκληρού νομίσματος», περιορισμού του δημόσιου ελέγχου στο
τραπεζικό σύστημα (με ιδιωτικοποιήσεις και με την ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας το 1997) και μείωσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού, των επιτοκίων και του πληθωρισμού. Τον
Ιανουάριο του 2001 η Ελλάδα έγινε δεκτή στην Ευρωζώνη και την
επόμενη χρονιά αντικατέστησε και στις καθημερινές συναλλαγές τη
δραχμή με το ευρώ.
Η στάση των επαγγελματοβιοτεχνών απέναντι στον «νέο εθνικό στόχο» της ΟΝΕ δεν υπήρξε ενιαία. Τον Ιανουάριο του 1997, σε
συγκέντρωση που οργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ με φορολογικά ιδίως αιτήματα και σχετικά με τον περιορισμό των πολυκαταστημάτων, θίχτηκε
και το ζήτημα της λιτότητας που συνόδευε την επιδίωξη εισόδου
στην ΟΝΕ και αμφισβητήθηκε η αναγκαιότητα αυτής της πορείας.
Ωστόσο, το τέλος της κυριαρχίας των δυνάμεων του ΚΚΕ στη ΓΣΕΒΕΕ
σήμανε και την αλλαγή πλεύσης της Συνομοσπονδίας. Το καλοκαίρι
του 1997 η ΓΣΕΒΕΕ προσήλθε στον Κοινωνικό Διάλογο που οργάνωσε

→ 
Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με

το πρώτο χαρτονόμισμα ευρώ στις
7 Μαΐου 1998 δυο χρόνια πριν την
επίσημη κυκλοφορία του
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↑ 
Πορεία διαμαρτυρίας της ΓΣΕΒΕΕ 1998, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

→ 
Προκήρυξη των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών επαγγελματιών

η κυβέρνηση σχετικά με την ΟΝΕ και τους αναγκαίους οικονομικούς
στόχους με κάποια επιφυλακτικότητα αλλά με κατ’ αρχάς θετική
διάθεση. Ωστόσο, δεν προσυπέγραψε το «Σύμφωνο εμπιστοσύνης
κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων στην πορεία προς το 2000»,
θεωρώντας ότι οι βασικές του κατευθύνσεις δεν συμπεριλάμβαναν
ευνοϊκές πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη στην Ευρωζώνη ως εθνικό στόχο και τη διεθνοποίηση της οικονομίας ως αναπόδραστη πραγματικότητα, η ηγεσία
της ΓΣΕΒΕΕ συνέχισε να επισημαίνει στα επόμενα χρόνια την ανάγκη
θέσπισης κινήτρων ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και

πάντως την κατάργηση των διάφορων «αντικινήτρων», ώστε να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον του ενιαίου νομίσματος. Η ένταξη της δραχμής στον Μηχανισμό
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών την άνοιξη του 1998 και η συνακόλουθη
υποτίμηση του νομίσματος χαρακτηρίστηκαν από τη ΓΣΕΒΕΕ πλήγμα για τις μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα έπρεπε τουλάχιστον να
αντισταθμιστεί από ένα προστατευτικό για αυτές πλαίσιο φορολογικής και πιστωτικής πολιτικής, όπως και από συγκεκριμένα μέτρα
σχετικά με το πλαίσιο ανταγωνισμού τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. ωράριο).

βιοτεχνών και εμπόρων υπό την αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ για πορεία στις 28
Ιουνίου 2000, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Το καλοκαίρι του 1997
η ΓΣΕΒΕΕ προσήλθε
στον κοινωνικό διάλογο
που οργάνωσε η κυβέρνηση
σχετικά με την ΟΝΕ και τους
αναγκαίους οικονομικούς
στόχους με κάποια
επιφυλακτικότητα, αλλά με
κατ’ αρχάς θετική διάθεση.
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Εν τέλει, η ΓΣΕΒΕΕ δεν
προσυπέγραψε το «Σύμφωνο
εμπιστοσύνης κυβέρνησης
και κοινωνικών εταίρων
στην πορεία προς το
2000», θεωρώντας ότι
οι βασικές του κατευθύνσεις
δεν συμπεριλάμβαναν
ευνοϊκές πολιτικές για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη χώρα
την τελευταία δεκαετία ήταν κατακλυσμιαίες:
είναι βέβαιο ότι στο μέλλον το 2010 θα
θεωρείται ένα από τα μεγάλα ορόσημα
της ελληνικής ιστορίας.

Πρόκειται για μια δεκαετία καταστροφών, η οποία ξεκίνησε με την
κατάρρευση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Η Ελλάδα
αποτέλεσε τον αδύναμο κρίκο σε ένα διεθνές σύστημα που βασιζόταν όλο και περισσότερο στην αύξηση του δημοσίου χρέους των
κρατών αλλά και του ιδιωτικού δανεισμού για την αντιμετώπιση της
ανεπάρκειας της ζήτησης στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού και
των οικονομικών κρίσεων, όπως αυτή που ξέσπασε το 2008.
Ο «μηχανισμός στήριξης» που δημιούργησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την αποφυγή της παύσης
πληρωμών από το ελληνικό κράτος και της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος ενεργοποιήθηκε με αντίτιμο την επιβολή ακραίων
πολιτικών δημοσιονομικής λιτότητας, φορολόγησης, κατάργησης
εργασιακών δικαιωμάτων, μείωσης των μισθών και «εσωτερικής
υποτίμησης». Στα κυριότερα μέτρα που λήφθηκαν με τα δύο πρώτα
μνημόνια το 2010-2014 περιλαμβάνεται η ριζική μείωση των απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων (με την κατάργηση, μεταξύ άλλων, του 13ου και του 14ου μισθού/σύνταξης), η
μεγάλη αύξηση των έμμεσων φόρων, η επιβολή έκτακτων εισφορών

← 
Απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ

30 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Στην εποχή των μνημονίων
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↑ 
Συνάντηση αντιπροσωπείας της
↑ 
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Γιώργος Καβαθάς σε ομιλία στις
5 Φεβρουαρίου 2016 για τη Γενική
Απεργία στις 14 Φλεβάρη για
το Ασφαλιστικό, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

και η μείωση του αφορολόγητου, η επιβολή του ΕΝΦΙΑ (αρχικά στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ), η δημιουργία του θεσμού της εργασιακής
εφεδρείας και η απόλυση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, η μείωση
των αμυντικών και φαρμακευτικών δαπανών και των δημοσίων επενδύσεων, η μεγάλη μείωση του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα
και η αποδιάρθρωση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας. Νέες αυξήσεις στους φόρους και περικοπές στις συντάξεις ήρθαν να επιβληθούν με το τρίτο μνημόνιο του 2015.
Το αποτέλεσμα, βεβαίως, της υπερφορολόγησης και της βίαιης
περικοπής των δημόσιων δαπανών, των μισθών και των συντάξεων, χάριν της εξυπηρέτησης ενός δυσβάστακτου δημόσιου χρέους,
ήταν η κατάρρευση της οικονομίας. Από το 2009 ως το 2017 μειώθηκε κατά 25% το ΑΕΠ της Ελλάδας, μείωση αδιανόητη για περίοδο
ειρήνης, και με την αναλογία του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ να
μην παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση... Η απώλεια μεγάλου μέρους
της ζήτησης οδήγησε σε μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων, μεγάλων και
μικρών, και στην εκτίναξη της ανεργίας (28% τον Ιούλιο του 2013,
19,5% τον Μάιο του 2018).
Οι συνδικαλιστές επαγγελματοβιοτέχνες υπήρξαν, προφανώς,
αποδέκτες του κλίματος ανασφάλειας και απόγνωσης που εξαπλωνόταν στις μικρές επιχειρήσεις και αντέδρασαν ανάλογα. Τα γεγονότα είναι ακόμα πολύ πρόσφατα για να αποπειραθεί ο ιστορικός να
αποτιμήσει τη στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ και τον βαθμό επιτυχίας των κινήσεών της: αυτό παραμένει κατά βάση υπόθεση των μελών
της Συνομοσπονδίας. Μπορεί όμως να δοθεί ένα γενικό περίγραμμα.

ΓΣΕΒΕΕ υπό τον Πρόεδρο της
Δημήτρη Ασημακόπουλο με τον
υφυπουργό Οικονομίας 31 Μαρτίου
2004, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Κατά την περίοδο των
μνημονίων, η υπερφορολόγηση
και η βίαιη περικοπή των
δημόσιων δαπανών, των
μισθών και των συντάξεων,
χάριν της εξυπηρέτησης ενός
δυσβάστακτου δημόσιου
χρέους, οδήγησαν στην
κατάρρευση της οικονομίας.
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↑ 
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κάρολου Παπούλια στη 41η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ
2009, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η ΓΣΕΒΕΕ, την περίοδο 2010-2015
εντάχθηκε –έστω με κάποιους
δισταγμούς και επιφυλάξεις–
στο αντιμνημονιακό κοινωνικό
και πολιτικό στρατόπεδο.

Η ΓΣΕΒΕΕ εντάχθηκε το 2010-2015 στο αντιμνημονιακό κοινωνικό και πολιτικό στρατόπεδο: όχι αμέσως, όχι χωρίς δισταγμούς και
επιφυλάξεις, και ιδίως στην αρχή όχι πολύ μαχητικά∙ καθώς όμως η
κυρίαρχη αντίθεση στην ελληνική πολιτική σκηνή έπαιρνε τη μορφή
της αντίθεσης ανάμεσα σε όσους αποδέχονταν τα μνημόνια ως αναγκαίο κακό και σε όσους απέρριπταν μαχητικά τις πολιτικές λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, η ΓΣΕΒΕΕ πλησίαζε τους δεύτερους.
Κάλεσε και αυτή σε συμμετοχή σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις
και απεργίες του 2010-2012, επιτιθέμενη στη «βάρβαρη τιμωρητική
οικονομική πολιτική» που υπαγόρευαν οι δανειστές της χώρας και
στις παρεκτροπές από τη δημοκρατική ομαλότητα που συνιστούσε
η νομοθέτηση σκληρών μέτρων με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και με νόμους αποτελούμενους από ένα μόνο άρθρο. Η ΓΣΕΒΕΕ
ανέπτυξε έναν ξεκάθαρο λόγο ενάντια στις υφεσιακές πολιτικές και
υπέρ της αναζωογόνησης της κατανάλωσης, με τη σταδιακή επαναφορά μισθών και συντάξεων στα προηγούμενα επίπεδα και με τη
μείωση της φορολογίας. Επιπλέον τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του
θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων εργοδοτών
↑ 
Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για το κλείσιμο

των καταστημάτων στις 7 Μαΐου
2017, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

→ 
49η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 4-5 Νοεμβρίου 2017,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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Η ΓΣΕΒΕΕ τα τελευταία χρόνια
ανέπτυξε έναν ξεκάθαρο λόγο
ενάντια στις υφεσιακές πολιτικές
και υπέρ της αναζωογόννησης
της κατανάλωσης, με τη σταδιακή
επαναφορά μισθών και συντάξεων
στα προηγούμενα επίπεδα και με
τη μείωση της φορολογίας.

→ 
Η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον

πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη
2η συνάντηση των Αθηνών για
τις ΜμΕ με θέμα «Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και Οικονομική
Δημοκρατία: μοχλοί ανάπτυξης
και καινοτομίας», 8–9 Μαρτίου
2018, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

και μισθωτών, ενώ κινητοποιήθηκε για τη διατήρηση της κυριακάτικης αργίας, τη διευθέτηση των ασφαλιστικών και φορολογικών
οφειλών των μικρών επιχειρήσεων, των «κόκκινων δανείων» κ.λπ.
Οι θέσεις αυτές έφεραν τον πρόεδρό της να χαιρετίζει το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 που έφεραν στην
εξουσία την κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ, περιμένοντας από αυτή να
αποκαταστήσει τον κοινωνικό διάλογο και ιδίως «να βγάλει τη θηλιά
της ασφυξίας από τις πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελούσε, σύμφωνα με τον
Γιώργο Καββαθά, «ιστορική ευκαιρία για να αναστραφεί η αδιέξοδη
και καταστροφική πορεία για την ελληνική κοινωνία και οικονομία
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή και
Νομισματική Ένωση». Στις θέσεις αυτές θα έβλεπαν πολλοί παρατηρητές να αντανακλώνται και οι ευρύτερες αντιφάσεις στη στάση
γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με την ενδεδειγμένη
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Η ΓΣΕΒΕΕ τάσσεται υπέρ
της διατήρησης του θεσμού
των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων εργοδοτών
και εργαζομένων.

← 
Ψηφοφορία συνέδρων στη Γενική

Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ στην
Αθήνα,14 Οκτωβρίου 2016,
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ
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πολιτική εξόδου από την κρίση, όπως αυτές ήρθαν στο φως το καλοκαίρι του 2015. Στο δημοψήφισμα του Ιουλίου η πλειοψηφία του ΔΣ
της ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ του Ναι, κάλεσε την κυβέρνηση να αναστείλει το δημοψήφισμα και συγχρόνως απέρριψε τις προτάσεις τόσο των δανειστών όσο και της κυβέρνησης ως υφεσιακές
και κάλεσε σε νέα συμφωνία με αναπτυξιακή προοπτική και αναδιάρθρωση του χρέους. Στη συνέχεια η ΓΣΕΒΕΕ άσκησε κριτική στα μέτρα
του τρίτου μνημονίου, ενώ στα επόμενα χρόνια συνέχισε να αντιδρά
σε μέτρα για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και την υιοθέτηση της
«εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ» όσον αφορά, π.χ., τη λειτουργία των
καταστημάτων τις Κυριακές.
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Παραρτήματα
›	Συνέδρια και Γενικές
Συνελεύσεις της ΓΣΕΒΕΕ
›	Οι Πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ
1919-2019
›	Οι Γενικοί Γραμματείς
της ΓΣΕΒΕΕ 1919-2019

Η αρίθμηση των συνεδρίων και των συνελεύσεων
είναι πολύ προβληματική για τον μεσοπόλεμο, ενώ
τότε πολλά συνέδρια δεν ήταν στενά της ΓΣΕΒΕ
αλλά «πανεπαγγελματικά», δηλαδή με συμμετοχή
επιμελητηρίων και συνήθως οργανωμένα από
αυτά κ.λπ. Στη συνέλευση του Αυγούστου του
1936 (Μέλλον 12 Αυγούστου 1936) διαφαίνεται
μια σύγχυση για το αν πρόκειται για συνέδριο
ή συνέλευση, και ο Πετροπουλάκος σχολίασε:
«η λέξις συνέδριον επεκράτησε από το παλαιόν καταστατικόν
της Συνομοσπονδίας και εχρησιμοποιείτο ως χαρακτηριστική
λέξις εκάστης συγκεντρώσεως, έστω και αν αύτη ήτο απλώς
«συνέλευσις». Πάντοτε δε αι Συνελεύσεις ελέγοντο Συνέδριον».
Στα χρόνια μετά τη δικτατορία, πάλι, ο λόγος είναι
πότε για συνελεύσεις και πότε για συνέδρια, τα
οποία μερικές φορές αναφέρονται με τον αύξοντα
αριθμό τους (π.χ. το 2013 έγινε το «45ο συνέδριο»
της ΓΣΕΒΕΕ). Δεν προσπαθήσαμε να παρέμβουμε
σ’ αυτή τη χαλαρότητα ως προς την ορολογία και
την αρίθμηση, ενώ όπου δεν αναφέρεται πόλη τα
συνέδρια και οι συνελεύσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα.
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Συνέδρια και Γενικές Συνελεύσεις
της ΓΣΕΒΕΕ
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Συνέδρια και Γενικές Συνελεύσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Π Α ΡΑ Ρ Τ Ή Μ ΑΤΑ

•	Ιδρυτικό Συνέδριο (της Ένωσης Συντεχνιών
και Σωματείων Εργοδοτών της Ελλάδος): 16
Ιανουαρίου 1919
•	1ο Συνέδριο: Μάιος 1920
•	Γενική Συνέλευση 20 Σεπτεμβρίου 1920
(μετονομασία σε Ένωση Βιοτεχνικών Συντεχνιών
της Ελλάδος)

•	Γενική Συνέλευση 8-11 Δεκεμβρίου 1935

•	Συνέδριο 1-3 Οκτωβρίου 1988

•	Γενική Συνέλευση 2 Αυγούστου 1936

•	Γενική Συνέλευση 16 Απριλίου 1989

•	Γενική Συνέλευση 29 Μαΐου 1937

•	Γενική Συνέλευση 27 Μαΐου 1990

•	Γενική Συνέλευση 10 Ιανουαρίου 1938

•	Γενική Συνέλευση 9-10 Μαρτίου 1991

•	5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών: 28 Ιουλίου-2 Αυγούστου 1946

•	Συνέδριο 5-7 Μαρτίου 1994
•	Γενική Συνέλευση 8-9 Ιουλίου 1995

•	2ο Συνέδριο 24-27 Οκτωβρίου 1921 (μετονομασία
σε Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Παραγωγών της Ελλάδος)

•	Γενική Συνέλευση 23-24 Οκτωβρίου 1949
(φαίνεται ότι εκ των υστέρων καταμετρήθηκε ως
το 6ο συνέδριο της ΓΣΕΒΕ)

•	Γενική Συνέλευση 25-26 Απριλίου 1922

•	7ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕ 11 Νοεμβρίου 1951

•	Γενική Συνέλευση 5-6 Ιουνίου 1999

•	Γενική Συνέλευση 2-3 Μαΐου 1923

•	8ο Συνέδριο 8-12 Νοεμβρίου 1953

•	Συνέδριο 17-19 Μαρτίου 2000

•	Γενική Συνέλευση (αλλά αναφέρεται και ως
Πανεπαγγελματικό Συνέδριο) 2-6 Νοεμβρίου
1924

•	9ο Συνέδριο 7-10 Οκτωβρίου 1956

•	Γενική Συνέλευση 19-20 Μαΐου 2001

•	10ο Συνέδριο 9-14 Νοεμβρίου 1958

•	Γενική Συνέλευση 15-16 Ιουνίου 2002

•	11ο Συνέδριο 12-16 Ιουνίου 1960

•	Συνέδριο 27-28 Σεπτεμβρίου 2003

•	12ο Συνέδριο 16-20 Ιουνίου 1963

•	Γενική Συνέλευση 8-9 Μαΐου 2004

•	13ο Συνέδριο 19-23 Ιουνίου 1966

•	Συνέδριο 17-18 Σεπτεμβρίου 2005

•	Γενική Συνέλευση 10-12 Νοεμβρίου 1969

•	Γενική Συνέλευση 13-14 Μαΐου 2006

•	Γενική Συνέλευση 15-17 Οκτωβρίου 1972

•	Γενική Συνέλευση 24-25 Νοεμβρίου 2007

•	Γενική Συνέλευση 22-24 Φεβρουαρίου 1976

•	Συνέδριο 1-2 Μαρτίου 2008

•	Γενική Συνέλευση 17-19 Φεβρουαρίου 1979

•	Γενική Συνέλευση 9-10 Μαΐου 2009

•	Γενική Συνέλευση 6-8 Σεπτεμβρίου 1981

•	Συνέδριο 19-20 Φεβρουαρίου 2011

•	Γενική Συνέλευση 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου
1984

•	Συνέδριο 22-24 Νοεμβρίου 2013

•	Γενική Συνέλευση 24 Μαΐου 1926
•	Συνέδριο (το Εμπρός το αποκαλεί «1ο
Πανεπαγγελματικό Συνέδριο») 13-18
Φεβρουαρίου 1927 Αθήνα (απολογιστικό κείμενο
της ΓΣΕΒΕ στην Εφημερίδα των Επαγγελματιών
9 Ιουνίου 1927: θεωρήσαμε σκόπιμη τη σύγκληση
Πανεπαγγελματικού Συνεδρίου, και η ΓΣΕΒΕ
«στερουμένη των απαιτούμενων οικονομικών
μέσων απετάθη προς το Επαγγελματικόν
Επιμελητήριον Αθηνών, όπερ επίσης εμελέτα την
σύγκλησιν του συνεδρίου»)
•	2ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο 1-5 Ιουλίου 1928
Πειραιάς
•	3ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο: 15-18 Ιουνίου
1930 Θεσσαλονίκη
•	4ο Πανεπαγγελματικό Συνέδριο: 13-18
Αυγούστου 1933
•	Γενική Συνέλευση: Νοεμβρίου 1933

•	Γενική Συνέλευση (καταστατική) 6 Ιουλίου 1986
•	Γενική Συνέλευση (έκτακτη) 10 Μαΐου 1987
•	Γενική Συνέλευση (καταστατική) 27-28
Φεβρουαρίου 1988 (μετονομασία σε Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας)

•	Συνέδριο 14-16 Μαρτίου 1997
•	Γενική Συνέλευση 13-14 Ιουνίου 1998

•	Γενική Συνέλευση 29-30 Νοεμβρίου 2014
•	Γενική Συνέλευση 14-16 Οκτωβρίου 2016
•	Γενική Συνέλευση 4-5 Νοεμβρίου 2017
•	Γενική Συνέλευση 10-11 Μαρτίου 2018
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Οι Πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ
1919-2019

Αλέξανδρος Γ. Ζαμίχας 1919-1920
Δ. Ζαμάνος 1920-1921
Στέφανος Βρεττός 1921-1926 και 1929-1931
Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης 1926-1929
Ασκληπιός Βρεττός 1932-1937
Απόστολος Κωνσταντίνου 1937-1938
Παναγιώτης Ξ. Σταματόπουλος 1938-1949
Ιωάννης Π. Μπερνίτσας 1949-1968 και 1975
Σπυρίδων Βλαχάκης 1968-1975 και 1981-1984
Γεώργιος Τερμεντζής 1975 και 1976-1979
Σωτήρης Βλαχόπουλος 1976
Νίκος Αναστασάκης 1979-1981
Σπύρος Δεμαρτίνος 1984-1988
Διονύσης Κορφιάτης 1988-1997
Γεώργιος Κανελλόπουλος 1997-2000
Γιώργος Μότσος 2000-2002
Δημήτρης Φέτσης 2002-2003
Δημήτριος Ασημακόπουλος 2003-2013
Γιώργος Καββαθάς 2013–
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1919
1921
1924
1926
1929
1932
1936
1937
1938
1946
1949
1951
1953
1956
1958
1960
1963
1966
1968

Πέτρος Αντωνόπουλος
Ιωάννης Πολυχρονάκος
Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης
Α. Πετροπουλάκος
Γεώργιος Μπαϊρακτάρης
Ιωάννης Μπερνίτσας
Ιωάννης Μπερνίτσας
Δημήτριος Χαλούλος
Δημήτριος Χαλούλος
Δημήτριος Χαλούλος
Π. Παπουλάκος
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Κωνσταντίνος Βογιατζής
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Οι Γενικοί Γραμματείς της ΓΣΕΒΕΕ
1919-2019

1969
1972
1976
1979
1981
1984
1988
1994
1997
2000
2002
2003
2005
2008
2011
2013
2016

Ελευθέριος Τζιάκης
Ελευθέριος Τζιάκης
Νικόλαος Ορφανίδης
Κωνσταντίνος Κόντος
Κωνσταντίνος Κόντος
Διονύσης Κορφιάτης
Νίκος Σκορίνης
Γεώργιος Χαμπηλομάτης
Γεώργιος Μότσος
Γεώργιος Δρίκος
Δημήτριος Λέντζος
Νίκος Σκορίνης
Νίκος Σκορίνης
Νίκος Σκορίνης
Νίκος Σκορίνης
Γεώργιος Κουράσης
Γεώργιος Κουράσης
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Χρονολόγιο
1918–2018

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1918

→ Τέλος Α΄ Παγκοσμίου πολέμου

→ Ίδρυση ΓΣΕΕ
→ Ίδρυση ΚΚΕ (ως Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα Ελλάδος)

1919

→ Υπογραφή της συνθήκης
των Βερσαλλιών (28/6)
→ Αίγυπτος: Εξέγερση κατά Άγγλων
→ Γερμανία: Δημοκρατία της Βαϊμάρης

→ Ελληνικός στρατός στη Σμύρνη
(Μικρασιατική Εκστρατεία 19191922)

→ Ίδρυση ΓΣΕΒΕΕ ως Ένωση
Συντεχνιών Σωματείων
Εργοδοτών Ελλάδος (16/1
απόφαση ίδρυσης, 6/2
Εκλογές για Δ.Σ., 9/2 κατάθεση
καταστατικού στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, 19/2 έγκριση από
Πρωτοδικείο)
→ Έναρξη λειτουργίας Εμπορικών
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων

1920

→ 
Ίδρυση Κοινωνίας των Εθνών
→ Υπογραφή της Συνθήκης των
Σεβρών (κατάτμηση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας)

→ 
Αντιβενιζελικές κυβερνήσεις
(1920-1922)

→ 1ο συνέδριο ΓΣΕΒΕΕ

1921

→ 
Οι ΗΠΑ κλείνουν τα σύνορά τους
σε νέους μετανάστες
→ Ανεξαρτησία Αλβανίας

→ Προέλαση ελληνικού στρατού
προς Άγκυρα, πολεμική
αποτελμάτωση, προσπάθειες
συμβιβασμού για απεμπλοκή

→ Ίδρυση Ομοσπονδιών
Αθήνας & Πειραιά
→ Ο Στέφανος Βρεττός Πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ για τις περιόδους
1921-1926 & 1929-1931

1922

→ 
Ιταλία: Οι φασίστες στην εξουσία

→ 
Μικρασιατική καταστροφή
→ 
Στρατιωτικό Κίνημα Πλαστήρα
→ 
Παραίτηση, φυγή και θάνατος
Κωνσταντίνου Α΄
→ 
Δίκη των Έξι

1923

→ Βουλγαρία: Πραξικόπημα κατά
της κυβέρνησης των αγροτιστών
→ Προσωρινή κατάληψη της Κέρκυρας
από την Ιταλία

→ Ανταλλαγή πληθυσμών ΕλλάδαςΤουρκίας
→ Εφαρμόζεται στην
Ελλάδα το γρηγοριανό
ημερολόγιο (η 16η Φεβρουαρίου
γίνεται 1η Μαρτίου)
→ Υπογραφή της Συνθήκη της
Λωζάννης (24/7)
→ 
Ίδρυση της Επιτροπής
Αποκατάστασης Προσφύγων
→ Αιματηρή καταστολή
πανεργατικής απεργίας
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1924

Κόσμος

Ελλάδα

→ ΕΣΣΔ: Θάνατος Λένιν

→ Ανακήρυξη αβασίλευτης
δημοκρατίας

1925

ΓΣΕΒΕΕ

→ Πραξικόπημα και Δικτατορία
Θ. Πάγκαλου

→ Ίδρυση Επαγγελματικών
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων

→ Τιμές 17πλάσιες από το 1914
→ Ίδρυση Συνομοσπονδίας
Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδος
→ Οικουμενική κυβέρνηση 19261927
→ Πρώτη Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης

→ Ο Κωνσταντίνος Κυπαρισσιώτης
Προέδρος της ΓΣΕΒΕΕ 1926-1929

1927

→ Μέτρα νομισματικής
σταθεροποίησης
→ Νέο Σύνταγμα της Ελλάδας
→ Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος
→ Ίδρυση Κεντρικής Επιτροπής
Προστασίας Εγχώριου Σίτου
→ Νόμος περί οριζόντιου
ιδιοκτησίας

→ Γενική απεργία και πορεία
επαγγελματοβιοτεχνών στην
Αθήνα, αιματηρά επεισόδια, 3
νεκροί (10/3)

1928

→ Βουλευτικές εκλογές,
Κυβερνήσεις Βενιζέλου 19281932
→ Έναρξη λειτουργίας της
Τράπεζας της Ελλάδος (14/5)

→ Κεντρική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βορείου Ελλάδος

1926

→ Μεγάλη Βρετανία: Γενική απεργία

1929

→ Κατάρρευση χρηματιστηρίου Νέας
Υόρκης (24/10), ξεκινάει η μεγάλη
οικονομική κρίση

→ Νόμος περί των «μέτρων
ασφαλείας του κοινωνικού
καθεστώτος και προστασίας
των ελευθεριών των πολιτών»
(Ιδιώνυμο)
→ Ίδρυση Συμβουλίου Επικρατείας

→ Έναρξη λειτουργίας Γερουσίας.
18 μέλη (εκ των 120) εξελέγησαν
από τα διοικητικά συμβούλια
επαγγελματικών οργανώσεων
και πνευματικών ιδρυμάτων

1930

→ Ινδία: Ο Γκάντι ξεκινάει το κίνημα
πολιτικής ανυπακοής στους Βρετανούς

→ Ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας
→ Περιορισμένο δικαίωμα ψήφου
σε γυναίκες στις δημοτικές
εκλογές

→ Δημιουργία λαϊκών αγορών

1931

→ Βρετανία: Εγκαταλείπει τον κανόνα του
χρυσού

→ Εξέγερση Ελληνοκυπρίων κατά
Βρετανών για την απελευθέρωση
του νησιού και την ένωση με την
Ελλάδα

→ Πρώτη συμμετοχή Έλληνα
συνδικαλιστή σε διεθνές
συνέδριο

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1932

→ ΗΠΑ: Ο Πρόεδρος Φραγκλίνος
Ρούσβελτ, ξεκινά την κεϋνσιανή
πολιτική του New Deal

→ Η Ελλάδα εγκαταλείπει τον
χρυσό κανόνα και αναστέλλει την
εξυπηρέτηση χρέους: «πτώχευση»
→ Περιοριστικά μέτρα στο
εξωτερικό εμπόριο
→ Ψηφίζεται ο νόμος ίδρυσης του
ΙΚΑ

→ Διαδήλωση ενάντια στις
αυξήσεις από ιδιωτικές εταιρείες
ηλεκτρισμού και νερού, αίτημα
εθνικοποίησής τους
→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο
Ασκληπιός Βρεττός (1932-1937)

1933

→ Γερμανία: Οι ναζί στην εξουσία

→ Κίνημα Πλαστήρα (6 Μαρτίου)
→ Κυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος Π.
Τσαλδάρη

→ Φόρος κύκλου εργασιών

1934

→ Η Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών
(30 Ιουνίου): βίαιη εκκαθάριση
των πολιτικών αντιπάλων
του Χίτλερ στη Γερμανία
→ Αυστρία: Ήττα εξέγερσης
σοσιαλδημοκρατών, επικρατεί ο
«αυστροφασισμός»

→ Βαλκανικό σύμφωνο φιλίας

→ Ψηφίζεται ο νόμος ίδρυσης του
ΤΕΒΕ

1935

→ Εισβολή της Ιταλίας στην Αιθιοπία

→ Αποτυχία βενιζελικού κινήματος
→ Παλινόρθωση μοναρχίας

1936

→ Γαλλία: Νίκη Λαϊκού Μετώπου
→ Ισπανία: Νίκη Λαϊκού Μετώπου,
πραξικόπημα Φράνκο, Ισπανικός
Εμφύλιος

→ Η χωροφυλακή διαλύει βίαια
συγκέντρωση καπνεργατών
στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό
απολογισμό 11 νεκρούς και
280 τραυματίες. Εμπνευσμένος
από τα τραγικά γεγονότα,
ο Γιάννης Ρίτσος γράφει το
ποίημα Επιτάφιος.
→ Δικτατορία Μεταξά

→ Αγορανομικός Κώδικας
→ Γυναίκα πρόεδρος στον Σύλλογο
Ζαχαροπλαστών Αθήνας
→ Ίδρυση της βραχύβιας Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Ελλάδος

1937

→ 
ΕΣΣΔ: Δίκες της Μόσχας

→ 
Πρώτη επίσημη εκπομπή της
ΥΡΕ (Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών
Εκπομπών) από τους
ραδιοθαλάμους Ζαππείου

→ Νόμος για «κεκορεσμένα
επαγγέλματα»
→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο
Απόστολος Κωνσταντίνου
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Άρτας

1938

→ 
Προσάρτηση της Αυστρίας και μέρους
της Τσεχοσλοβακίας στη Γερμανία
→ Η Βουλγαρία υπογράφει σύμφωνο
μη επίθεσης με την Ελλάδα και άλλες
χώρες των Βαλκανίων

→ 
Κίνημα στα Χανιά κατά
δικτατορίας Μεταξά

→ Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ: Παναγιώτης
Σταματόπουλος (1938-1949)
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1939

→ Ξεκινά ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

1940

→ Κατάληψη της Γαλλίας από τη Γερμανία

→ Ελληνοϊταλικός πόλεμος

→ Ίδρυση Βιοτεχνικών
Επιμελητηρίων σε Αθήνα,
Πειραιά και Θεσσαλονίκη

1941

→ Εισβολή της Γερμανίας στην ΕΣΣΔ

→ Κατοχή
→ Ίδρυση ΕΑΜ
→ Χειμώνας 1941-1942: Η μεγάλη
πείνα

→ Η ΓΣΕΒΕ αναστέλλει τη δράση
της λόγω της γερμανικής
κατοχής στην Ελλάδα

1942

→ Ήττα Γερμανών στη βόρεια Αφρική

→ Ξεκινά ο διωγμός των Ελλήνων
Εβραίων

1943

→ Ήττα Γερμανών από Σοβιετικούς στο
Στάλινγκραντ
→ Συνθηκολόγηση της Ιταλίας

→ Απεργίες και διαδηλώσεις στην
Αθήνα

1944

→ Απόβαση Αμερικανών και Βρετανών
στη Νορμανδία
→ Συμφωνία νομισματικής διαχείρισης
και συναλλαγματικών ισοτιμιών του
Μπρέτον Γουντς

→ Απελευθέρωση
→ Δεκεμβριανά

1945

→ Ατομική βόμβα
→ Τέλος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
→ Συμφωνία Γιάλτας
→ Ίδρυση του ΟΗΕ

→ Συμφωνία της Βάρκιζας
→ Νόμος για άδειες μετ’ αποδοχών
στους μισθωτούς
→ Ίδρυση ΟΑΕΔ
→ Ίδρυση ΑΔΕΔΥ

→ Κινητοποιήσεις ενάντια στην
έκτακτη εισφορά Κυριάκου
Βαρβαρέσου

1946

→ Ινδοκίνα: Επαναστάσεις κατά Γάλλων

→ Εκλογές: Αποχή ΚΚΕ, νίκη
εθνικοφρόνων
→ Δημοψήφισμα: Επάνοδος
βασιλιά
→ Έναρξη Εμφυλίου Πολέμου

→ Ανασυγκρότηση της ΓΣΕΒΕ,
καθιέρωση πόρου υπέρ της
→ Ίδρυση της ΑΣΒΕ
→ Η πρώτη γυναίκα στο ΔΣ της
ΓΣΕΒΕ

1947

→ Έναρξη Ψυχρού Πολέμου
→ Ανεξαρτησία Ινδίας και Πακιστάν

→ Εκτός νόμου το ΚΚΕ
→ Δόγμα Τρούμαν: Οι ΗΠΑ νέα
«προστάτιδα δύναμη»

→ Απεργία για το ενοικιοστάσιο

→ Ίδρυση Εθνικής Συνομοσπονδίας
Βιοτεχνών Ελλάδος
→ Ίδρυση Βιοτεχνικής Εστίας
→ Έναρξη λειτουργίας ΤΕΒΕ

→ Ένωση Βιοτεχνικών
Συνεταιρισμών Αθηνών

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1948

→ 
Σχέδιο Μάρσαλ (αμερικάνικη βοήθεια
στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης)
→ Ίδρυση κράτους Ισραήλ/ πόλεμος με
Άραβες
→ Σύγκρουση Γιουγκοσλαβίας με ΕΣΣΔ

→ 
Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται
επίσημα στην Ελλάδα

→ Θεσπίζεται η υποχρέωση
επαγγελματιών και βιοτεχνών να
τηρούν λογιστικά βιβλία

1949

→ 
Ίδρυση ΝΑΤΟ
→ Ίδρυση ΚΟΜΕΚΟΝ
→ Κίνα: Νίκη κομμουνιστών στον εμφύλιο

→ 
Ήττα του «Δημοκρατικού
Στρατού»

→ Απεργία για τα λογιστικά βιβλία
→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ο Ιωάννης
Μπερνίτσας (1949-1968)

1950

→ 
Ξεκινά ο πόλεμος τη Κορέας

→ 
Κυβερνήσεις Κέντρου 1950-1952
→ 
Ίδρυση ΔΕΗ

→ Αποτυχημένη κάθοδος
επαγγελματικού κόμματος στις
εκλογές
→ Απεργία για φόρους και
αγορανομικά μέτρα

1951

→ 
Συνεχίζεται ο πόλεμος της Κορέας

→ 
Διεξάγονται οι πρώτες
μεταπολεμικές αυτοδιοικητικές
εκλογές.
→ 
Πρώτη μεταπολεμική απογραφή.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι
7.632.801 άτομα
→ 
Ψήφιση δημοσιοϋπαλληλικού
κώδικα

1952

→ 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα
→ Αίγυπτος: Επανάσταση Νάσερ

→ 
Ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στο
ΝΑΤΟ
Νέο σύνταγμα
→ 
→ 
Δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες
→ 
Κυβέρνηση Παπάγου

→ Απεργία για το σύνολο των
αιτημάτων των ΕΒΕ
→ Δίκη και αθώωση ηγεσίας ΓΣΕΒΕ

1953

→ 
ΕΣΣΔ: Θάνατος Στάλιν

→ 
Υποτίμηση δραχμής, νομισματική
σταθεροποίηση
→ 
Συμφωνία με ΗΠΑ για
παραχώρηση βάσεων στον
αμερικανικό στρατό
→ 
Σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ
καταστρέφει ολοκληρωτικά
την Κεφαλονιά και τα
περισσότερα από τα
υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (12
Αυγούστου)

→ 8ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕ
(Νοέμβριος). Έρανος
συμπαράστασης των
σεισμοπλήκτων από τη
Συνομοσπονδία

1954

→ 
Αλγερία: Ξεκινά ο αντιαποικιακός
αγώνας κατά Γαλλίας

→ 
Μεγάλες διαδηλώσεις για το
Κυπριακό
→ 
Ίδρυση επαγγελματικών σχολών
μαθητείας ΟΑΕΔ
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1955

→ Ίδρυση Συμφώνου Βαρσοβίας

→ Φόρος εισοδήματος
→ Κυβέρνηση Καραμανλή
→ Κύπρος: Αρχίζει ο ένοπλος
αγώνας της ΕΟΚΑ

→ Απεργία για το ενοικιαστάσιο (8
Μαρτίου)
→ Η ΓΣΕΒΕ αποκτά ιδιόκτητα
γραφεία (Χαλκοκονδύλη 1)
→ Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕ στις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας

1956

→ Κρίση διώρυγας Σουέζ
→ Ουγγρική Επανάσταση
→ ΕΣΣΔ: Αποσταλινοποίηση

→ Ίδρυση της ΕΡΕ από τον Κ.
Καραμανλή

→ 9ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ με κύριο θέμα
το πιστοδοτικό

1957

→ Υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης
- Ίδρυση Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας (ΕΟΚ)

→ Νόμοι για την τεχνική
επαγγελματική εκπαίδευση 19571959

1958

→ 
Βουλευτικές εκλογές: Νίκη
της ΕΡΕ, η ΕΔΑ αξιωματική
αντιπολίτευση

→ 
Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής
Χειροτεχνίας
→ 
10ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ

1959

→ Νίκη της επανάστασης στην Κούβα

→ Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου:
Ανεξαρτησία Κύπρου

→ Η ΓΣΕΒΕ ιδρύει το βραχύβιο
Διεθνές Μορφωτικό Ινστιτούτο
Ελλάδος

1960

→ Πραξικόπημα στην Τουρκία
→ Σύγκρουση ΕΣΣΔ και Κίνας
→ Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων
Συναλλαγών

→ Συμφωνία με Γερμανία για
έλληνες μετανάστες

→ Κινητοποιήσεις ενάντια
στον νόμο καταπολέμησης
φοροδιαφυγής
→ 11ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ.
Επανακαθιέρωση της Ημέρας
των Επαγγελματοβιοτεχνών την
εορτή των Αγίων Πάντων

1961

→ Χτίζεται το τείχος του Βερολίνου
→ Γκαγκάριν, ο πρώτος άνθρωπος στο
Διάστημα

→ Συμφωνία σύνδεσης Ελλάδας με
ΕΟΚ
→ Γεώργιος Παπανδρέου κηρύσσει
«ανένδοτο αγώνα» κατά ΕΡΕ
→ Ίδρυση ΟΓΑ

1962

→ Κρίση πυραύλων Κούβας

1963

→ ΗΠΑ: Δολοφονία προέδρου Κένεντι

→ Συντονιστική Επιτροπή για την
Εξυγίανση της ΓΣΕΒΕ
→ Δολοφονία Λαμπράκη
→ Νόμπελ λογοτεχνίας στον
Σεφέρη

→ 12ο Συνέδριο ΓΣΕΒΕ

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1964

→ 
Ξεκινά η επέμβαση ΗΠΑ στο Βιετνάμ

→ 
Κύπρος: Συγκρούσεις, απόσυρση
Τουρκοκύπριων σε θύλακες
→ 
Νίκη της Ένωσης Κέντρου στις
εθνικές εκλογές
→ 
Η Ελλάδα πρώτη χώρα σε
απεργίες παγκοσμίως

→ «Κοινωνικός πόρος» υπέρ
του ΤΕΒΕ. Ιωάννης Μπούκης
πρόεδρος ΤΕΒΕ, δέσμευση του
πόρου ΤΕΒΕ που δινόταν στη
ΓΣΕΒΕ

1965

→ 
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ηγείται
μεγάλης πορείας για τα πολιτικά
δικαιώματα

→ 
Σύγκρουση Παπανδρέουβασιλιά, παραίτηση κυβέρνησης
Ένωσης Κέντρου
→ 
Ιουλιανά. Δολοφονία Σωτήρη
Πέτρουλα

→ Πανελλήνιο βιοτεχνικό συνέδριο,
Έκθεση βιοτεχνίας χωρών ΕΟΚ
→ Απεργίες τοπικές για το
ενοικιοστάσιο

1966

→ 
Κίνα: Πολιτιστική Επανάσταση

→ 
Επίσημη έναρξη ελληνικής
τηλεόρασης

→ Απεργίες για το ενοικιοστάσιο
για τη δημοτική φορολογία
→ 13ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕ

1967

→ 
Πόλεμος Έξι Ημερών Ισραήλ-Αράβων
→ Η Ιαπωνία γίνεται δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία στον δυτικό κόσμο

→ 
Εγκαθίδρυση στρατιωτικής
χούντας (1967-1974)
→ 
Δημοσιεύονται οι πρώτες
παρατηρήσεις για το νέφος της
Αθήνας

→ Η τότε διοίκηση της
Συνομοσπονδίας συγκλίνει με
τις επιλογές της στρατιωτικής
δικτατορίας, ενώ αρκετά στελέχη
και μέλη των συνδικαλιστικών
φορέων μελών της αναπτύσσουν
σταδιακά αντιστασιακή δράση

1968

→ 
Μάης του ‘68 στη Γαλλία και εξεγέρσεις
φοιτητών και εργατών σε πολλές άλλες
χώρες
→ ΗΠΑ: Δολοφονία Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
→ Εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία

→ 
Διάσπαση του ΚΚΕ
→ 
Αποτυχημένο κίνημα του βασιλιά

→ Παύση της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ
με απόφαση της Στρατιωτικής
Διοίκησης Αθηνών και ορισμός
προσωρινής διοίκησης από το
Πρωτοδικείο
→ Η νέα εκτελεστική επιτροπή
εκλέγει πρόεδρο τον Σπύρο
Βλαχάκη (1968-1975). Η διοίκηση
Βλαχάκη ευθυγραμμίστηκε
απόλυτα με τις πολιτικές της
χούντας.

1969

→ 
Ο άνθρωπος πατάει στο φεγγάρι
→ Λιβύη: Ο Καντάφι παίρνει την εξουσία
→ ΗΠΑ: Γούντστοκ, ταραχές του
Στόουνγουολ

→ Κέντρο Βιοτεχνικής Αναπτύξεως
→ Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ
(10-12 Νοεμβρίου) επανεκλογή
Βλαχάκη
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Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1970

→ Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε εκλέγεται
πρόεδρος της Χιλής
→ Ιορδανία: Μαύρος Σεπτέμβρης

→ Η Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα αποφασίζει την
επ’ αόριστον διακοπή των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων
με την Ελλάδα «εφ’ όσον δεν
αποκαθίσταται η δημοκρατία στη
χώρα»
→ Ο ΚώσταςΓεωργάκης,
Έλληνας φοιτητής γεωλογίας,
αυτοπυρπολείται στην πλατεία
Ματεότι στη Γένοβα της Ιταλίας,
ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά
του δικτατορικού καθεστώτος

1971

→ Κατάρρευση συστήματος ισοτιμιών
Μπρέτον Γουντς
→ Προσγειώνεται στο Φεγγάρι η
αποστολή του Apollo 14
→ Αρχίζει να λειτουργεί ο νέος δείκτης
της χρηματιστηριακής αγοράς, Nasdaq.

→ Κηδεύεται ο ποιητής Γ. Σεφέρης.
Η κηδεία του μετατρέπεται σε
εκδήλωση της δυσαρέσκειας
του λαού κατά του δικτατορικού
καθεστώτος.
→ Ο πληθυσμός της περιφέρειας
της Αθήνας φτάνει το 29% του
συνόλου της χώρας

→ Επαναφορά φόρου κύκλου
εργασιών

1972

→ Ματωμένη Κυριακή:
Ο βρετανικός στρατός σκοτώνει 14
άοπλους διαδηλωτές στο Ντέρρυ
της Βόρειας Ιρλανδίας.
→ Σφαγή του Μονάχου: Τομοκρατική
επίθεση κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου.

→ Το 97,9% των ελληνικών
μεταποιητικών μονάδων και το
98,5 των μονάδων διανομής
και εμπορίας στην Ελλάδα είναι
μικρού και μεσαίου μεγέθους

→ Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕ (1517/10): Αναπροσαρμογή του
Καταστατικού της ΓΣΕΒΕ βάσει
νέων ΝΔ περί σωματείων και
ενώσεων

1973

→ Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος
→ Πετρελαϊκή κρίση
→ Διεύρυνση ΕΟΚ με Βρετανία, Ιρλανδία,
Δανία

→ Πείραμα φιλελευθεροποίησης
της Χούντας
→ Κυβέρνηση Μαρκεζίνη
→ Εξέγερση Πολυτεχνείου

→ Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Σπύρος
Βλαχάκης γίνεται υφυπουργός
Εμπορίου

1974

→ Πορτογαλία: Επανάσταση των
γαρίφαλων

→ Ανατροπή Μακάριου και εισβολή
Τουρκίας στην Κύπρο
→ Κατάρρευση Χούντας Μεταπολίτευση
→ Κυβέρνηση Κωνσταντίνου
Καραμανλή
→ Ίδρυση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
→ Δημοψήφισμα για ανακήρυξη
αβασίλευτης δημοκρατίας
→ Απόσυρση Ελλάδας από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ

→ Σύνοδος της UIAPME (Διεθνούς
Ενώσεως Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών και Μικρών Εμπορικών
Επιχειρήσεων) στην Αθήνα

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1975

→ 
Οι ΗΠΑ αποχωρούν ηττημένες από το
Βιετνάμ

→ 
Νέο σύνταγμα

→ Απομάκρυνση Βλαχάκη από την
προεδρία της ΓΣΕΒΕ με ειδικό
νόμο

1976

→ 
Ιταλία: Πολιτική του «ιστορικού
συμβιβασμού»

→ 
Κρατικοποίηση ομίλου Εμπορικής
Τράπεζας

→ Πρόεδρος ΓΣΕΒΕ: Γεώργιος
Τερμεντζής (1976-1979)
→ Ίδρυση της ΔΗΚΕΒΕ

1977

→ 
Οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές
(PC)
→ Ισπανία: Πρώτες εκλογές μετά το 1936

→ 
Καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας
Νόμος περί ελέγχου μονοπωλίων
→ 
Ο Έλληνας αρχαιολόγος και
→ 
καθηγητής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Μανόλης
Ανδρόνικος ανακαλύπτει τον
τάφο του Φιλίππου Β΄ της
Μακεδονίας στη Βεργίνα

→ ΕΟΜΜΕΧ
→ Κινητοποιήσεις και απεργία κατά
της απελευθέρωσης ωραρίου
καταστημάτων

1978

→ 
Ιταλία: Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες
απαγάγουν και εκτελούν τον αρχηγό
των Χριστιανοδημοκρατών Άλντο
Μόρο

→ 
Νόμος περιστολής της
φοροδιαφυγής
→ 
Πρώτη απόφαση για περαίωση
ανέλεγκτων χρήσεων
→ 
Νόμος για εμπορικές μισθώσεις
→ 
ΑΝΕ 197/78 «περί
χρηματοδοτήσεως της
βιοτεχνίας»
Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών
→ 
της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά
τη Θεσσαλονίκη, με απολογισμό
49 νεκρούς.

→ Η απεργία για τα φορολογικά
μέτρα αναστέλλεται (αλλά κατά
τόπους πραγματοποιείται από
ομοσπονδίες)

1979

→ 
Εισβολή ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν
→ Κρίση των ομήρων στο Ιράν
→ Βρετανία: Ξεκινάει η εποχή της Θάτσερ
→ Επαναστάσεις σε Ιράν και Νικαράγουα

→ 
Συνθήκη ένταξης Ελλάδας στην
ΕΟΚ
→ 
Νόμπελ λογοτεχνίας στον Ελύτη
→ 
Καταλήψεις στα πανεπιστήμια
→ 
Φούντωμα πληθωρισμού

→ Θεσπίζεται η υποχρέωση
επαγγελματιών να εκδίδουν
αποδείξεις
→ Πρόεδρος ΓΣΕΒΕ ο Νίκος
Αναστασάκης (1979-1981)

1980

→ 
Τουρκία: Πραξικόπημα
→ Πόλεμος Ιράν-Ιράκ

→ 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
→ 
Εργάσιμη εβδομάδα 5 ημερών
→ 
Δολοφονίες Κουμή,
Κανελλοπούλου στην επέτειο
του Πολυτεχνείου
→ 
Εμπρησμός πολυκαταστημάτων
Μινιόν και Κατράτζος

→ Δύο μεγάλες απεργίες για το
σύνολο των προβλημάτων των
μικρομεσαίων
→ Ίδρυση ΠΑΣΚΕΒΕ
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Κόσμος

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1981

→ Πολωνία: Στρατιωτικός νόμος

→ Η Ελλάδα γίνεται μέλος
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
→ Νίκη ΠΑΣΟΚ στις εθνικές
εκλογές και κυβέρνηση Ανδρέα
Παπανδρέου
→ Στη μεταποίηση απασχολείται το
30% του πληθυσμού

→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ο Σπύρος
Βλαχάκης (1981-1984)

1982

→ Πόλεμος των Φώκλαντ
→ Εισβολή Ισραήλ στον Λίβανο

→ Μεγάλη απεργία τραπεζικών
→ Νόμος για εκδημοκρατισμό
συνδικαλιστικού κινήματος
→ Νόμος-πλαίσιο για τα
πανεπιστήμια

→ Ίδρυση ΔΑΚΜΜΕ

1983

→ Το ARPANET αλλάζει επίσημα τη χρήση
του Internet Protocol, δημιουργώντας
το Διαδίκτυο
→ Ο Μπιλ Γκέιτς παρουσιάζει τα Windows
1.0.

→ Υποτίμηση δραχμής
→ Συμφωνία με ΗΠΑ για τις βάσεις
→ Μεταρρύθμιση οικογενειακού
δικαίου
→ Εθνικό Σύστημα Υγείας

→ Κηρύσσεται από την ΕΟΚ το
1983 ως έτος μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

1984

→ Βρετανία: Απεργία ανθρακωρύχων
→ Λιμός Αιθιοπίας
→ Ο Macintosh, ο πρώτος προσωπικός
υπολογιστής με ποντίκι και γραφικό
περιβάλλον χρήστη
→ Διαρροή χημικών από εργοστάσιο
φυτοφαρμάκων της Union Carbide
στο Μποπάλ της Ινδίας

→ Δημόσιο χρέος: 49% του ΑΕΠ

→ Ανακήρυξη του 1984 ως έτους
συνεταιρισμών και κοινοπραξιών
→ Συγκέντρωση «κατσαρόλας» για
τα μέτρα κατά της ακρίβειας
→ Παραίτηση διοίκησης
Βλαχάκη με καταγγελίες για
προσπάθεια κομματικοποίησης
συνδικαλισμού
→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ ο Σπύρος
Δεμαρτίνος (1984-1988)

1985

→ ΕΣΣΔ: Γκορμπατσόφ

→ Ο Χρήστος Σαρτζετάκης
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
→ Νίκη ΠΑΣΟΚ στις εκλογές
→ Ξεκινάει πολιτική λιτότητας
→ Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
→ Δολοφονία Μιχάλη Καλτεζά στην
επέτειο του Πολυτεχνείου

→ Επιτυχημένη απεργία για το
σύνολο των αιτημάτων των
μικρομεσαίων (21/10)

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1986

→ 
Διεύρυνση της ΕΟΚ με Ισπανία και
Πορτογαλία
→ Τραγωδία του διαστημικού
λεωφορείου Τσάλλεντζερ
→ Δολοφονείται ο πρωθυπουργός
της Σουηδίας Ούλωφ Πάλμε
→ Έκρηξη του πυρηνικού
αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ,
στην Σοβιετική Ένωση

→ 
Αναθεώρηση συντάγματος
→ 
Εισαγωγή ΦΠΑ
→ 
1986-89: Μεσογειακά
Ολοκληρωμένα Προγράμματα
→ 
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6
Ρίχτερ χτυπά την Καλαμάτα, με
απολογισμό 20 νεκρούς και 80
τραυματίες

→ Απεργία για το σύνολο των
αιτημάτων

1987

→ 
Παλαιστίνη: Ιντιφάντα

→ 
Οι δημοτικοί ραδιοσταθμοί
σπάνε το κρατικό μονοπώλιο στη
ραδιοφωνία
→ 
Η Εθνική Ελλάδος
στο μπάσκετ κατακτά
το Ευρωμπάσκετ 1987, νικώντας
στον τελικό την Ε.Σ.Σ.Δ. με 103101
→ 
Ο μεγάλος καύσωνας που
πλήττει την Ελλάδα το τελευταίο
δεκαήμερο του Ιουλίου έχει ως
αποτέλεσμα τουλάχιστον 1.300
νεκρούς

→ Απεργία με αιτήματα
τροποποίησης του ΦΠΑ
→ Νόμος για τον εκδημοκρατισμό
συνδικαλισμού (1712/87)

1988

→ 
ΗΠΑ: Πρόεδρος Τζορτζ Μπους
→ Σοβιετική Ένωση: ο Γκορμπατσώφ
ξεκινά την περεστρόικα
→ Τερματίζεται ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ
→ Διαδίδεται μέσω Διαδικτύου ο
πρώτος ιός υπολογιστή, το «σκουλήκι
του Μόρις»

→ 
Σκάνδαλο Κοσκωτά
→ 
Ασθένεια Ανδρέα Παπανδρέου
→ 
Μεγάλη απεργία ΔΕΗ
→ 
Συγχώνευση των επιμελητηρίων
(εκτός από Αθήνα, Πειραιά και
Θεσσαλονίκη)

→ Απεργίες για ωράριο
καταστημάτων
→ Η ΑΣΒΕ αυτοδιαλύεται, στη
ΓΣΕΒΕ γίνονται αρχαιρεσίες με
το νέο σύστημα
→ Τροποποίηση Καταστατικού
ΓΣΕΒΕΕ για τον εκδημοκρατισμό
της οργάνωσης. Προστίθεται το
«Εμπόρων» στο αρκτικόλεξο της
ΓΣΕΒΕΕ
→ Η πρώτη γυναίκα στο προεδρείο
της ΓΣΕΒΕΕ η Έλλη Κακογιάννη
→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο
Διονύσης Κορφιάτης (1988-1997)
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Κόσμος

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1989

→ Ο Τζορτζ Μπους διαδέχεται
τον Ρόναλντ Ρήγκαν ως πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
→ Αποχώρηση Σοβιετικής Ένωσης από το
Αφγανιστάν
→ Ο Τιμ Μπέρνερς Λι παράγει το
έγγραφο το οποίο θα γίνει το
προσχέδιο του παγκόσμιου ιστού
(internet).
→ Διαδηλώσεις στην πλατεία Τιεν Αν Μεν,
στην Κίνα
→ Ανατροπές στην Ανατολική Ευρώπη:
Ήττα κομμουνιστών στις πρώτες
πολυκομματικές εκλογές στην ΕΣΣΔ
→ Πτώση τείχους Βερολίνου
→ Εκτέλεση Τσαουσέσκου

→ Δημιουργία Συνασπισμού της
Αριστεράς
→ Συγκυβέρνηση Τζαννή Τζανετάκη
→ Οικουμενική κυβέρνηση
→ Δολοφονείται από τη 17
Νοέμβρη ο βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος
Μπακογιάννης
→ Τα πρώτα κανάλια ιδιωτικής
τηλεόρασης
→ 1989-1993: Πρώτο κοινοτικό
πλαίσιο στήριξης «πακέτο
Ντελόρ»

→ Η ΓΣΕΒΕΕ όρισε την 12 Απριλίου
1989 ως μέρα διαμαρτυρίας για
διασφάλιση της επαγγελματικής
στέγης, χαμηλότοκη
χρηματοδότηση, και ασφαλιστικό
ως κοινωνικό αγαθό.

1990

→ Ξεκινάει η διάλυση της ΕΣΣΔ
→ Ιδιωτικοποιήσεις
→ Ενοποίηση Γερμανίας
→ Πόλεμος του Κόλπου, μετά την εισβολή
του Ιρακ στο Κουβέιτ

→ Κυβέρνηση Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη

→ Συλλογικές διαπραγματεύσεις
εργοδοτών - εργαζομένων χωρίς
υποχρεωτική κρατική διαιτησία
→ Κινητοποιήσεις για ωράριο
μαγαζιών
→ Απεργίες για αναπτυξιακό
νομοσχέδιο
→ Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών στις
ΜΜΕ

1991

→ Ξεκινά ο εμφύλιος της Γιουγκοσλαβίας
→ Πόλεμος στον Κόλπο: ΗΠΑ κατά Ιράκ
→ Το WWW κάνει την πρώτη του
εμφάνιση ως δημοσίως διαθέσιμη
υπηρεσία στο διαδίκτυο
→ Διάλυση της ΕΣΣΔ έπειτα από
αποτυχημένο στρατιωτικό
πραξικόπημα

→ Ξεκινάει κύμα μετανάστευσης
από Αλβανία
→ Μεγάλες μαθητικές και
φοιτητικές καταλήψεις,
δολοφονία Νίκου Τεμπονέρα

→ Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στα
αντιπολεμικά συλλαλητήρια για
τον πόλεμο στον Κόλπο
→ Απεργία κατά απελευθέρωσης
επαγγελματικής στέγης (7/9)

1992

→ Συνθήκη του Μάαστριχτ
→ ΗΠΑ: Εξέγερση του Λος Άντζελες

→ Συλλαλητήρια για το Μακεδονικό
ζήτημα
→ Το Ειδικό Δικαστήριο αθωώνει
τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά
καταδικάζει υπουργούς του
ΠΑΣΟΚ
→ Η Ελλάδα υπογράφει τη Συνθήκη
του Σέγκεν
→ Μεγάλη απεργία στα αστικά
λεωφορεία Αθήνας

→ Τέλος του ευνοϊκού καθεστώτος
χρηματοδότησης της βιοτεχνίας
→ Απελευθέρωση ωραρίου
καταστημάτων

Κόσμος

ΓΣΕΒΕΕ

→ Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου
→ Δημόσιο χρέος: 112% του ΑΕΠ

→ Συμφωνία των συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργοδοτών και
εργαζομένων για μη άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές

1994

→ 
NAFTA Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου
Βόρειας Αμερικής
→ Ανοίγει μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας η
σήραγγα της Μάγχης
→ Γενοκτονία της Ρουάντα
→ Νότια Αφρική: Κατάργηση απαρτχάιντ

→ 
Ίδρυση της Ελληνικής
Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
→ 
Ίδρυση του ΑΣΕΠ
→ 
Απελευθέρωση κίνησης
κεφαλαίων
→ 
1994-1999: Δεύτερο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης
→ 
Ίδρυση της ΕΣΕΕ ως μετεξέλιξη
της Ένωσης Εμπορικών Συλλογών

→ «Αντικειμενικά κριτήρια» για τον
υπολογισμό φόρου εισοδήματος
→ Συστήνεται ο Λογαριασμός
για την Απασχόληση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση στον
ΟΑΕΔ
→ Κινητοποιήσεις για το σύνολο
αιτημάτων ΕΒΕ
→ Εκλογές στη ΓΣΕΒΕΕ: Πρόεδρος ο
Δ. Κορφιάτης

1995

→ 
Διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης με
Αυστρία, Σουηδία και Φιλανδία
→ Ίδρυση Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου
→ Δημιουργία Ζώνης Σένγκεν στην ΕΕ

→ 
Απελευθέρωση επαγγελματικής
στέγης

→ Ίδρυση του Κέντρου
Επαγγελματικής Κατάρτισης της
ΓΣΕΒΕΕ.
→ Απεργίες για το σύνολο
αιτημάτων, με αιχμή τα
αντικειμενικά κριτήρια, το
ωράριο και τη νομοθεσία για τα
πολυκαταστήματα

1996

→ 
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν στην εξουσία

→ 
Κυβέρνηση Κώστα Σημίτη
→ 
Ελληνοτουρκική κρίση στα Ίμια

→ Κινητοποιήσεις για
πολυκαταστήματα και ωράριο

1997

→ 
Αλβανία: Εξέγερση των «πυραμίδων»
→ Οικονομική κρίση στην Ασία

→ 
Ανεξαρτητοποίηση Τράπεζας της
Ελλάδας
→ 
Ο Κώστας Καραμανλής γίνεται
Πρόεδρος της ΝΔ
→ 
Κοινωνικός διάλογος για την
ΟΝΕ
→ 
Ο τριτογενής τομέας φτάνει το
70% του ΑΕΠ
→ 
Μεγάλες κινητοποιήσεις
αγροτών

→ Απεργία με αιτήματα για φόρους
και πολυκαταστήματα
→ ΚΥΑ 1162 για ωράριο
καταστημάτων
→ Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ: Γεώργιος
Κανελλόπουλος (1997-2000)

1998

→ 
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας

→ 
Εξετάσεις ΑΣΕΠ καθηγητών:
Μεγάλες συγκρούσεις σε όλη την
Ελλάδα
→ 
Ένταξη δραχμής στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών
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Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

1999

→ Επίθεση ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία
→ Δημιουργία του ευρώ
→ Ρωσία: Ξεκινάει η εποχή του Πούτιν
→ Σιάτλ: Ξεκινάει το κίνημα κατά της
οικονομικής παγκοσμιοποίησης

→ Παράδοση Οτσαλάν στην
Τουρκία
→ Μεγάλες μαθητικές καταλήψεις
→ Κινητοποιήσεις ενάντια στον
βομβαρδισμό Γιουγκοσλαβίας
→ Ιστορικό χαμηλό του
πληθωρισμού
→ Σεισμός 5,9 ρίχτερ στην Αθήνα
→ Κραχ του Χρηματιστηρίου
Αθηνών

→ Ίδρυση ΟΑΕΕ
→ Θεσπίζεται ειδικός πόρος
από τα επιμελητήρια για τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις

2000

→ Παλαιστίνη: Δεύτερη Ιντιφάντα

→ Ξεκινά η λειτουργία του μετρό
της Αθήνας
→ Εθνικές εκλογές, νίκη ΠΑΣΟΚ και
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης
→ Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις
Μικρές Επιχειρήσεις
→ Συλλαλητήρια Εκκλησίας για την
αναγραφή του θρησκεύματος
στις ταυτότητες
→ 2000-2006 Τρίτο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης

→ Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ: Γιώργος
Μότσος (2000-2002)

2001

→ Τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ Κάιντα
στη Νέα Υόρκη
→ Πόλεμος ΗΠΑ στο Αφγανιστάν
→ Η Κίνα γίνεται μέλος του ΠΟΕ
→ Εξέγερση στην Αργεντινή

→ Ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

→ Συμμετοχή στη μεγάλη απεργία
για το ασφαλιστικό

→ 
Το ευρώ αντικαθιστά τη δραχμή
Σχέδιο Ανάν για το Κυπριακό
→ 

→ 
Κινητοποιήσεις για τον
υπολογισμό του ΦΠΑ με βάση
«αντικειμενικά κριτήρια»
Θεσπίζεται ο κατά βάση
→ 
λογιστικός υπολογισμός του
φορολογητέου εισοδήματος
μικρομεσαίων
→ 
Ίδρυση Ταμείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
→ 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο
Δημήτρης Φέτσης

2002

2003

→ Δεύτερος πόλεμος του Κόλπου, κατοχή
του Ιράκ από τις ΗΠΑ
→ Τουρκία: Ξεκινάει η εποχή του
Ερντογάν

→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο
Δημήτρης Ασημακόπουλος
(2003-2013)

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

2004

→ 
Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
10 χώρες, ανάμεσά τους η Κύπρος
→ Οδηγία Μπολκενστάιν

→ 
Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου
→ 
Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα
→ 
Εθνικές εκλογές, νίκη της Νέας
Δημοκρατίας Κυβέρνηση Κώστα
Καραμανλή.

→ Προαιρετική περαίωση χρήσεων

2005

→ 
Μεγάλος Συνασπισμός στη Γερμανία με
Καγκελάριο την Άγκελα Μέρκελ
→ Τυφώνας Κατρίνα στις ΗΠΑ

2006

→ Κινητοποιήσεις για ωράριο και
εκπτώσεις
→ Διεύρυνση ωραρίου
καταστημάτων
→ Καμπάνια για τις συντάξεις
→ Συνέδριο ΓΣΕΒΕΕ
→ Σκάνδαλο υποκλοπών
τηλεφωνημάτων του
πρωθυπουργού κου Κ.
Καραμανλή
→ Η Ελλάδα αναλαμβάνει την
προεδρία στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ

→ Ίδρυση Ινστιτούτου Μικρών
Επιχειρήσεων

2007

→ 
Ευρωπαϊκή Ένωση: Συνθήκη
Λισαβόνας, Διεύρυνση με Βουλγαρία
και Ρουμανία

→ 
Πυρκαγιές Πελοποννήσου
→ 
2007-2013 ΕΣΠΑ (Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)
→ 
Εθνικές εκλογές, νίκη της ΝΔ
και πρωθυπουργός ο Κώστας
Καραμανλής

→ Κινητοποιήσεις για το
ασφαλιστικό
→ Μετακόμιση ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
& ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο ιδιόκτητο
κτίριο της Αριστοτέλους 46 στην
Αθήνα

2008

→ 
Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση με
αφετηρία της κατάρρευση της Lehman
Brothers
→ Πόλεμος Ρωσίας με Γεωργία
→ Ανεξαρτησία Κοσσυφοπέδιου

→ 
Εξέγερση Δεκέμβρη στην Αθήνα
μετά τη δολοφονία του 15χρονου
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από
αστυνομικούς

→ Κινητοποιήσεις για το σύνολο
των προβλημάτων ΜμΕ
(με έμφαση σε φόρους και
ασφαλιστικό)
→ Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
της ΓΣΕΒΕΕ

2009

→ 
Ο Μπάρακ Ομπάμα πρόεδρος των ΗΠΑ
→ Δημιουργία του μπλοκ των BRIC
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια
Αφρική)

→ 
Σκάνδαλο Siemens
Εθνικές εκλογές, νίκη ΠΑΣΟΚ και
→ 
κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου
→ 
Πώληση ΟΛΠ στην κινεζική
εταιρεία Cosco

→ Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ
με την παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας κου Κάρολου
Παπούλια
→ Η ΓΣΕΒΕΕ ξεκινά την 6μηνιαία
έρευνα οικονομικού κλίματος
που θα ανακοινώνεται ανελλιπώς
όλα τα επόμενα χρόνια
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Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

2010

→ Σεισμός Αιτή, 250.000 νεκροί
→ Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση

→ Προσφυγή Ελλάδας στον
μηχανισμό στήριξης ΕΕ και ΔΝΤ:
1ο Μνημόνιο
→ Μαζικές απεργίες και
κινητοποιήσεις
→ Θάνατος τριών εργαζομένων
στην Marfin

→ Συμμετοχή στις ευρύτερες
αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις
→ Ίδρυση της ΠΑΣΕΒΕ

2011

→ «Αραβική Άνοιξη»: επαναστάσεις σε
Τυνησία, Αίγυπτο, Λιβύη
→ Ξεκινά ο εμφύλιος της Συρίας
→ Ισπανία: «Αγανακτισμένοι»
→ ΗΠΑ: Κίνημα Occupy
→ Ατύχημα στην Φουκουσίμα

→ Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
→ «Κίνημα των πλατειών»
→ Απεργία στη Χαλυβουργική
→ Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου

→ Συμμετοχή στις απεργίες
και κινητοποιήσεις κατά των
μνημονίων

2012

→ Συνεχίζεται η εμφύλια σύρραξη στη
Συρία
→ Επανεκλογή του Ομπάμα στην
προεδρία των ΗΠΑ

→ 2ο Μνημόνιο
→ Κατάργηση ελεύθερων
συλλογικών διαπραγματεύσεων
→ Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά
→ Υπόθεση φοροδιαφυγής (λίστα
Λαγκάρντ)

→ Συμμετοχή σε απεργίες και
κινητοποιήσεις κατά των
μνημονίων

2013

→ Διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης με
Κροατία
→ Αίγυπτος: Πραξικόπημα
→ Τουρκία: Διαδηλώσεις πλατείας Ταξίμ

→ Συλλήψεις ηγεσίας Χρυσής
Αυγής με την κατηγορία της
εγκληματικής οργάνωσης
→ Κύπρος: Κούρεμα καταθέσεων
στις τράπεζες
→ Κλείσιμο ΕΡΤ
→ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016

→ Περισσότερες Κυριακές ανοιχτά
τα μαγαζιά
→ Κινητοποίηση για ασφαλιστικό
και Κυριακές
→ Η ΓΣΕΒΕΕ συστήνει κοινωνικό
ιατρείο σε συνεργασία με τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την
Αποστολή της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών
→ 45ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ
→ Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος
Καββαθάς (από το 2013)

2014

→ Ουκρανία: Εμφύλιος
→ Η Ρωσία προσαρτά την Κριμαία
→ Λιβύη: Εμφύλιος
→ Πόλεμος και ανθρωπιστική κρίση στη
Συρία

→ ΕΝΦΙΑ
→ 2014-2020 Νέα προγραμματική
περίοδος ΕΣΠΑ

→ Κινητοποίηση για το φορολογικό
και ασφαλιστικό πολυνομοσχέδιο

Ελλάδα

ΓΣΕΒΕΕ

2015

→ 
Προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο
→ Τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών
σε Γαλλία, Νιγηρία και αλλού

→ 
Εθνικές εκλογές, νίκη ΣΥΡΙΖΑ,
κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα
→ 
Περιορισμοί στην κίνηση
κεφαλαίων (capital controls)
→ 
Δημοψήφισμα για την πρόταση
δανειστών για συμφωνία
→ 
3ο Μνημόνιο
→ 
Εθνικές εκλογές, νέα κυβέρνηση
Τσίπρα

→ Τοποθέτηση υπέρ του «Ναι» στο
δημοψήφισμα
→ Κινητοποίηση για τα
προαπαιτούμενα του 3ου
Μνημονίου
→ Η ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει την
«Πρώτη Συνάντηση των Αθηνών
για τις ΜμΕ»

2016

→ 
Δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
για την παραμονή της χώρας ή την
αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
→ ΗΠΑ: Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
→ Τουρκία: Αυταρχική στροφή έπειτα από
αποτυχημένο πραξικόπημα

→ 
Συμφωνία ΕΕ-Τουρκία για το
προσφυγικό
→ 
Διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές
άδειες

→ Κινητοποίηση για το φορολογικό
και το ασφαλιστικό (Νόμος
Κατρούγκαλου)
→ Εκλογές στη ΓΣΕΒΕΕ και
επανεκλογή στη θέση του
προέδρου του Γ. Καββαθά

2017

→ 
Ισπανία: Δημοψήφισμα ανεξαρτησίας
της Καταλονίας

→ 
Πλημμύρα στη Μάνδρα

→ Κινητοποιήσεις για κυριακάτικη
αργία, φορολογικό, ασφαλιστικό

2018

→ 
Εκλογές στην Τουρκία: Κυριαρχία
Ερντογάν
→ Σύνοδος Κορυφής Ντόναλντ Τραμπ –
Κιμ Γιονγκ Ουν
→ Γαλλία: Το κίνημα των «κίτρινων
γιλέκων»

Φονική πυρκαγιά στο Μάτι της
→ 
Αττικής
Διαπραγματεύσεις για τη
→ 
Συμφωνία των Πρεσπών

→ Η ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει την
«Δεύτερη Συνάντηση των Αθηνών
για τις ΜμΕ»
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Πηγές
›	Αρχεία
›	Βιβλιογραφία
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ΠΗΓΈΣ

Αρχεία
Αρχείο Αριστείδη Δημητράτου, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Προσωπικό αρχείο Σ. Βασιλείου

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ

Προσωπικό αρχείο Γ. Μαζαράκη

Αρχείο Δημήτρη Καρμπαλιώτη, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

Προσωπικό αρχείο Τ. Λίτινα

Αρχείο Εμποροεπαγγελματικού
& Βιοτεχνικού Συλλόγου Λαυρίου «Ο Ερμής»

Προσωπικό αρχείο Ν. Σκορίνη
Προσωπικό αρχείο Κ. Σπανού

Αρχείο Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής»
Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ
Αρχείο Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών
Σωματείων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
και Εμπόρων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Αθηνών
Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Κερκύρας
Αρχείο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Πειραιά
Αρχείο Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Μεσσηνίας
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς

Φωτογραφικό αρχείο ΕΡΤ
Φωτογραφικά αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Φωτογραφικό αρχείο
Αφοί Αναγνωστόπουλοι
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων
και Περιοδικού τύπου Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος
Ιστοσελίδα «Παραδοσιακά επαγγέλματα βορείου
Αιγαίου», δημιουργημένη από το Εργαστήριο
Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης,
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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