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Μετά το 2010, η κρίση δεν χτύπησε μόνο με υλι-
κούς και οικονομικούς όρους τους μικρούς 
επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. Επιπλέον, 

έπληξε σε ηθικό επίπεδο την εικόνα τους στην κοινωνία 
και συνακόλουθα τραυμάτισε την αυτοεικόνα τους με 
την αναπαραγωγή απαξιωτικών στερεοτύπων για τον 
κλάδο και τον συνδικαλισμό τους.

Κατά τη δεκαετία του 1980 και σε μια τελείως δια-
φορετική συνθήκη, ο παλιός αγωνιστής Πρόεδρος της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) αγωνιούσε να «καθαρί-
σει» το όνομα των μικρομεσαίων στη συνείδηση του 
λαού από παραδοσιακές αρνητικές αναπαραστάσεις 
του κλάδου.

Για αυτό τον λόγο, είχε δώσει εντολή στους αρτοποι-
ούς να βάζουν ένα κομμάτι ψωμί παραπάνω και στους 
μπακάληδες να χαλαρώσουν λίγο το ζύγι. Με αυτόν τον 
τρόπο πίστευε ότι μπορούσε να οικοδομήσει ευρύτερες 
κοινωνικές συμμαχίες. Η σημερινή λοιπόν στροφή στο 
παρελθόν της ΓΣΕΒΕΕ υπηρετεί μια ανάλογη ανάγκη, 
να σταλεί δηλαδή ένα μήνυμα στην κοινωνία που θα το-
νίσει την σημασία των μικρομεσαίων επαγγελματοβιο-
τεχνών και εμπόρων και ένα μήνυμα στο ίδιο το στρώμα 
για να θυμίσει την αξία των συνδικαλιστικών αγώνων. 
Η συγγραφή της τόσο πρόσφατης ιστορίας εμπεριέχει 
βέβαια πολλούς κινδύνους, αφού τα δρώντα πρόσωπα 
είναι ακόμα ενεργά και οι συνέπειες των εξιστορούμε-
νων γεγονότων διαπλέκονται άμεσα με το παρόν. Ωστό-
σο, ο κόσμος της Συνομοσπονδίας αποτολμά να ανα-
μετρηθεί άφοβα με τις πρόσφατες επιλογές του και να 
αναλάβει το ρίσκο. Προφανώς, εάν αισθάνεται κανείς 
ότι βρίσκεται από τη σωστή μεριά της ιστορίας, δεν έχει 
τίποτε να φοβηθεί από αυτήν. Το κυριότερο όμως είναι 
ότι οι άνθρωποι της ΓΣΕΒΕΕ φαίνεται να εμπιστεύονται 
τα επιστημονικά εργαλεία και τις μεθόδους της ιστορί-
ας, καθώς αυτά διασφαλίζουν την αναγκαία αποστασι-
οποίηση. Από αυτή την άποψη ένα τέτοιο κείμενο συ-
νιστά μια πρόκληση και για τον ιστορικό, αφού εκ των 
πραγμάτων εμπλέκεται με το πρόσφατο παρελθόν. 

Όταν ανέλαβα λοιπόν το εγχείρημα της έρευνας, 
κατάλαβα αμέσως από τις πρώτες συζητήσεις ότι αυτή 
η αναμέτρηση με το παρελθόν και το παρόν δεν ήταν 
απλώς μία διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά ένα ταυ-
τοτικό διακύβευμα που υπερβαίνει μια τυπική επέτειο 
εκατονταετηρίδας. Αυτή η αίσθηση επιβεβαιώθηκε από 
όλες τις συνεντεύξεις και τις συζητήσεις με τους πα-

λιούς συνδικαλιστές. Σύντομα λοιπόν έγινε κατανοητό 
ότι μας συνέχει μια κοινή συναντίληψη που οικοδομεί 
μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ως ένα σημείο λοιπόν, το 
έργο φέρει στοιχεία συλλογικής συνέργειας, καθώς τα 
ερωτήματα του κόσμου της Συνομοσπονδίας συσχε-
τίστηκαν με τα δικά μου. Εξάλλου, είχα υπάρξει για 
ένα μικρό διάστημα μέρος αυτού του κόσμου, καθώς 
το 2010, την εποχή δηλαδή της κρίσης, διαχειριζόμουν 
ένα κατάστημα και μπορούσα να κατανοήσω τις αγωνί-
ες του στρώματος. Μάλιστα, θυμάμαι να τοποθετώ τις 
αφίσες της ΓΣΕΒΕΕ, να κλείνω το μαγαζί ακολουθώντας 
τα καλέσματα και να συμμετέχω στις διαδηλώσεις της 
περιόδου. Αυτή η πρώτη εικόνα συμπληρώθηκε από 
την επαφή με τους ανθρώπους της Συνομοσπονδίας, 
οι οποίοι με το όραμα, την πίστη και το πάθος για την 
υπόθεση που υπηρετούν επιτρέπουν σε κάποιον εξωτε-
ρικό παρατηρητή να εμπνευστεί. Αναμφίβολα, η σχέση 
εμπιστοσύνης υπήρξε καθοριστική για να υλοποιηθεί 
αυτό το έργο όχι διεκπεραιωτικά. Προφανώς, η τελική 
ευθύνη του κειμένου βαρύνει αποκλειστικά εμένα.

Σε κάθε περίπτωση, το κτίριο της οδού Αριστοτέ-
λους αποτελεί ένα πολύ φιλικό μέρος για την έρευνα 
και αναμφισβήτητα εκεί μέσα έχω αποκτήσει  πολλούς 
νέους και αγαπημένους φίλους. Θέλω λοιπόν να ευχα-
ριστήσω τον Διονύση Γράβαρη, τον Πάρη Λιντζέρη, τη 
Νατάσα Αυλωνίτου και ειδικά τον Πρόεδρο της Συνομο-
σπονδίας Γιώργο Καββαθά για αυτήν την εμπιστοσύνη 
και την τιμή. Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται επίσης 
σε όλα τα στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ που με εμπιστεύτηκαν 
με τις μαρτυρίες τους και βεβαίως στον για χρόνια στε-
νό συνεργάτη και φίλο Νίκο Ποταμιάνο.

Όμως το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό χωρίς 
αυτήν την ακαταπόνητη συντροφιά που συστήσαμε με 
τον Γιάννη Μισεντζή, τον Πάρη Λιντζέρη και ιδιαίτερα 
την Τζουλιάνα Κοντίνη, φέρνοντας σε πέρας το δύσκο-
λο έργο των προφορικών συνεντεύξεων.

Το κείμενο αφιερώνεται σε κάθε μικρό επαγγελμα-
τία που ονειρεύεται να ζήσει ελεύθερος με τον κόπο 
του, αλλά του φέρνουν συνεχώς εμπόδια:

Για μένα, το λοιπόν, το πιο εκπληκτικό,  
πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο,  
είναι ένας άνθρωπος που τον μποδίζουν να βαδίζει,  
είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.

— Ναζίμ Χικμέτ

Πρόλογος  
του συγγραφέα
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Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων

ΠΑΣΟΚ   Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

ΠΑΣΥ  Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση

ΠΑΣΚΕ  Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική 
Κίνηση Εργαζομένων

ΠΑΣΚΕΒΕ   Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική 
Κίνηση Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων

ΠΑΣΚΜΜΕ   Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική 
Κίνηση Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων 

ΠΙΣ  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

ΠΟΒΑΚΩ   Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοποιών 

ΠΣΕΑ   Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα 

ΡΑΚΕΒΕ  Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων

ΣΕΑ  Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

ΣΕΒ   Σύνδεσμος Επιχειρήσεων  
και Βιομηχανιών

ΣΕΛΠΕ   Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής 
Πώλησης Ελλάδος

ΣΕΗΕΑ   Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών 
Έργων Αττικής 

ΣΕΤΕ   Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 

ΣΔΟΕ  Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

ΣΥΡΙΖΑ   Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

ΤΕΕ  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΤΕΜΠΜΕ  Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών  
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

ΦΠΑ  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

CEEP  European Centre of Employers  
and Enterprises

CNA  Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

ESM  European Stability Mechanism

ETUC  European Trade Union Confederation

EVTA  European Vocational Training 
Association

ILO  International Labor Organization

LΒP  Local Βinary Patterns 

NATO   Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn

SME  Small and Medium-Sized Enterprises 

UEAPME  Union Européenne de l’Artisanat et 
des Petites et Moyennes Enterprises 
(σήμερα SMEunited)
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 ↑ Απεργιακή κινητοποίηση, 2008, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Η σύγχρονη ιστορία του συνδικαλισμού των επαγγελματο-
βιοτεχνών και εμπόρων, αλλά και του μικροαστικού στρώ-
ματος, καλείται να αναμετρηθεί με μια σειρά αρνητικές 
αναπαραστάσεις. Αυτές καλλιεργήθηκαν για δεκαετίες 
εντός της ελληνικής κοινωνίας για να διαχυθούν κυρίως 
κατά την περίοδο της κρίσης. Ο εντοπισμός αυτών των 
αναπαραστάσεων εισαγωγικά προσδιορίζει ως ένα βαθμό 
το διακύβευμα της παρούσας μελέτης, δηλαδή την ιστορία 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1.4.1996  
(φωτογραφία Μ. ΠΑΠΠΟΥ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ από ΟΒΣΘ ΟΕΕΘ).
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διαμορφώθηκαν από τους δυτικούς διανοούμενους «του 
ριζοσπαστικού αντισυστημισμού, των μετααποικιακών 
θεωριών της επιτέλεσης, του φύλου, της ριζοσπαστι-
κής δημοκρατίας, όπως οργανώνονται ως αριστερή και 
σοσιαλδημοκρατική εναντίωση στον καπιταλισμό της 
ύστερης νεωτερικότητας».2 Με άλλα λόγια, συνιστά 
μια κριτική σε όσους δυτικούς αισθάνονται συμπάθεια 
στους Έλληνες θύματα της κρίσης και θαυμάζουν την 
εξεγερμένη Ελλάδα. Βέβαια, την ίδια στιγμή προωθείται 
μια συντηρητική αναπαράσταση του εξωτισμού της Ελ-
λάδας η οποία κατακλύζει τον ελλαδικό δημόσιο λόγο 
ως ένας κοινός και αδιαμφισβήτητος τόπος. Συγκεκριμέ-
να, το πολιτικό κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα 
εμφανίζεται ναι μεν βασισμένο στις δυτικές αντιλήψεις, 
αλλοτριωμένο δε σε σχέση με το δυτικό μοντέλο εξαιτί-
ας των ιστορικών καθυστερήσεων της χώρας. Το βασικό 
επιχείρημα της προσέγγισης περί εξωτισμού είναι ότι η 
ελληνική κοινωνία δεν κατάφερε να εκσυγχρονιστεί και 
να εκδυτικιστεί παρά τις προσπάθειες κάποιων φωτι-
σμένων πολιτικών ηγετών και οι παθογένειες του 19ου 
αιώνα επιβιώνουν μέχρι τον 21ο αιώνα. Ως αιτία προ-

2.   Καθημερινή, 1.7.2018.

↑  Άνθρωποι ψωνίζουν στο κέντρο της Αθήνας, 2019 (shutterstock, ID: 1599827263).

Τον Ιούλιο του 2018, διεξήχθηκε στην Αθήνα επιστημονι-
κό συνέδριο με τίτλο «Ελληνες και άλλα παράξενα που-
λιά». Παρότι ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο 
συνέδριο πιθανόν να ήταν πολύ πλούσιος και γόνιμος, 
έχει μια αξία ο τρόπος πρόσληψης και παρουσίασης του 
κύριου ερευνητικού θέματός του, δηλαδή των Ελλήνων. 
Σύμφωνα με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο, Επίκουρο 
Καθηγητή Κοινωνιολογίας και μέλος της Οργανωτικής 
Γραμματείας του Συνεδρίου, «από μια άποψη, η έλξη για 
τους Έλληνες ως παράξενα πουλιά και την Ελλάδα ως 
εξαιρετική περίπτωση του δυτικού πολιτισμού είναι αρ-
κετά παλιά. Η Ελλάδα στην εποχή της κρίσης “σκηνο-
θετείται περισσότερο ως μη ανήκουσα στο δυτικό υπό-
δειγμα” ή “είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα παράδοξο 
του διαφωτιστικού πνεύματος κι όχι η κοιτίδα του”».1 Αρ-
χικά, το προτεινόμενο σχήμα του ελληνικού εξωτισμού 
εμφανίζεται ως μια κριτική κυρίως στις θετικές προσλή-
ψεις της Ελλάδας ως εξεγερμένης χώρας, όπως αυτές 

1.   Μένεγος, Παναγιώτης, «“Αχ οι Έλληνες, αυτά τα 

Παράξενα Πουλιά”: Ένα Διήμερο Συνέδριο για τη 

Νέα Ελληνική Exotica», popaganda.gr, 2.7.2018 

(τελευταία προσπέλαση, 25.11.2018).
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↑ Εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας, 2015, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

βάλλονται οι λαϊκές αντιστάσεις απέναντι στα διάφορα 
εκσυγχρονιστικά εγχειρήματα και τον ευρωπαϊσμό ως 
συνέπεια των παθογενών οθωμανικών κληρονομιών και 
κυρίως της μη κυριάρχησης των διαφωτιστικών αξιών 
στη μετεπαναστατική Ελλάδα. Με άλλα λόγια, το σχή-
μα του εξωτισμού, μέσα από το βλέμμα των ίδιων των 
επινοητών του, καταλήγει να μοιάζει με τον αρνητικό 
αντικατοπτρισμό του. Οι απόψεις αυτές, προερχόμενες 
κυρίως από πολιτικούς επιστήμονες (Νίκος Μουζέλης, 
Θάνος Βερέμης και άλλους πιο σύγχρονους) και λιγό-
τερο από ιστορικούς (Κώστας Κωστής), κατάγονται από 
τις θεωρίες περί εξάρτησης, άνισης ανάπτυξης κέντρου 
περιφέρειας και πρόσφατα περί «εθνολαϊκισμού». Σε 
μεγάλο βαθμό, η προσέγγιση αυτή μοιάζει να είναι μια 
μορφή «εσωτερίκευσης» του ευρωπαϊκού οριενταλιστι-
κού βλέμματος3, δηλαδή του τρόπου που η Δύση βλέπει 
την Ανατολή, από τους Έλληνες διανοούμενους, αλλά 
κυρίως από τμήματα της ελληνικής άρχουσας τάξης. 
Ουσιαστικά μέσω αυτής της αναπαράστασης, οι ελίτ 
αυτοπροσδιορίζονται ως φορείς του ανώτερου δυτικού 
πολιτισμού και του ορθολογισμού, ενώ προβάλλουν τα 
λαϊκά στρώματα ως φορείς του κατώτερου ανατολικού 
πολιτισμού, του ανορθολογισμού και του λαϊκισμού.

Εάν η Ελλάδα της κρίσης είναι γεμάτη εξωτικά που-
λιά, δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο οι μικρομεσαίοι 
επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι εντάσσονται σε αυ-
τόν τον εξωτισμό. Το 1989, ο Ανδρέας Λύτρας σημείωνε 
πως τα τελευταία χρόνια «το ζήτημα των «μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων» και των παλαιών μικροαστικών στρωμά-
των της πόλης» βρίσκεται στο «επίκεντρο της πολιτικής 

3.   Mitralexis, Sotiris, “Studying Contemporary 

Greek Neo-Orientalism: the Case of the ‘Underdog 

Culture’ Narrative”, Horizons of Politics 8/25 

(2017), σ. 125-149.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΊΑ ΤΌ ΖΉΤΉΜΑ 
ΤΩΝ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ 
ΚΑΊ ΤΩΝ ΠΑΛΑΊΩΝ ΜΊΚΡΌΑΣΤΊΚΩΝ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΉΣ ΠΌΛΉΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ 
ΣΤΌ ΕΠΊΚΕΝΤΡΌ ΤΉΣ ΠΌΛΊΤΊΚΉΣ 
ΣΥΝΘΉΜΑΤΌΛΌΓΊΑΣ ΚΑΊ ΤΌΥ 
ΚΌΊΝΩΝΊΚΌΥ ΠΡΌΒΛΉΜΑΤΊΣΜΌΥ.
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συνθηματολογίας και του κοινωνικού προβληματισμού». 
Ποιο όμως είναι αυτό το ζήτημα των «μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων»; Ο ίδιος εξηγεί στη συνέχεια: «οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στο 
περιβάλλον της Κοινότητας, θεωρούνται υπαίτιες για τις 
γενικότερες οικονομικές δυσλειτουργίες, αλλά και νοού-
νται συγχρόνως ως ένας από τους κύριους πόλους του 
παραγωγικού εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης».4 Σε 
αυτή τη φράση αποτυπώνεται ουσιαστικά μια διπλή και 
αντιφατική ιδεολογική αναπαράσταση του μικρομεσαί-
ου ή αλλιώς μικροαστού ως Τζέκιλ και Χάιντ, δηλαδή 
ως απόλυτου καλού και συνάμα ως απόλυτου κακού. Η 
αναπαράσταση αυτή, κυρίαρχη για πολλά χρόνια στις 
κοινωνικές επιστήμες, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 
την πρόσληψη της ελληνικής κοινωνίας ως μία κοινω-
νία εξαίρεση σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ανά-
πτυξης, ακριβώς λόγω της κυριαρχίας της μικρομεσαίας 
επιχείρησης. Όπως σημειώνει ο Νίκος Ποταμιάνος, ανα-
φερόμενος σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις προσλήψεις, 
«η ερμηνεία διαφόρων χαρακτηριστικών του ελληνικού 
κοινωνικού σχηματισμού έχει βασιστεί κατά κόρον στη 
δεσπόζουσα θέση της μικροϊδιοκτησίας στην κοινωνική 
δομή του». Ο ίδιος αναφέρει ως πιο χαρακτηριστικές τις 
αναλύσεις του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και του Άγγελου 
Ελεφάντη «για την κυριαρχία των πελατειακών σχέσεων, 
το υπερτροφικό κράτος-εργοδότη, τον λαϊκισμό του Πα-
νελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) κ.λπ. ως 
φαινομένων που σχετίζονται με την πληθωρική παρου-

4.   Λύτρας, Ανδρέας Ν., «“Μικρομεσαίοι” στη σύγχρο-

νη ελληνική κοινωνία: προέλευση, σύνθεση, κοινω-

νικός ρόλος των μικροπαραγωγών του δευτερογενούς 

τομέα (Τ.Δ.Τ.) 1950-1981», διδακτορική διατριβή, 

Αθήνα, Πάντειος ΑΣΠΕ, 1989. 

σία του μικροαστισμού».5 Με άλλα λόγια, η συζήτηση για 
τους μικρομεσαίους, τόσο ακαδημαϊκή όσο και πολιτική, 
βρίσκεται στην καρδιά των μακροϊστορικών θεωριών 
περί του ελλαδικού εξωτισμού και εν πολλοίς σε αυτή 
εδράζεται η θεμελίωσή τους.

Ο Γιάννης Μαυρής ήδη από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980 είχε εντοπίσει το πρόβλημα στις θεωρίες της 
«καταναλωτικής κοινωνίας», της «μεταβιομηχανικής κοι-
νωνίας», της τρίτης τεχνολογικής επανάστασης (αλλά και 
της επιστημονικοτεχνικής), αλλά και τις απόψεις για την 
προοδευτική «τριτογενοποίηση» της κοινωνίας (η «επα-
νάσταση των τριτογενών») προσπαθώντας να τις αποδο-
μήσει. Γενικά, η «τριτογενοποίηση» χρησιμοποιείται σαν 
τεκμήριο για την «υπανάπτυξη» του ελληνικού καπιταλι-
σμού, ενώ συχνά η λεγόμενη τρίτη ή μεσαία τάξη εμφα-
νίζεται να αποτελείται από το σύνολο των εργαζόμενων 
στον τριτογενή τομέα, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι μη 
παραγωγικοί, «μικρομεσαίοι» ακόμα και παρασιτικοί. 
Σύμφωνα με τον Μαυρή, ο βασικός συλλογισμός συνο-
ψίζεται στο εξής: στους περιφερειακούς σχηματισμούς 
(άρα και στην Ελλάδα) η υπερανάπτυξη του τριτογενούς 
οφείλεται στην ατροφική παρουσία της βιομηχανίας. 
Εκεί ο τριτογενής «απορροφά» το πλεονάζον εργατικό 
δυναμικό εν είδει πάρκινγκ, αφού δεν μπορεί να απορ-
ροφηθεί αλλού και ιδίως στους παραγωγικούς κλάδους. 
Ωστόσο, ο Μαυρής υποστηρίζει πως αντίθετα η διάρ-
θρωση των επαγγελμάτων που προσιδιάζουν κατεξοχήν 
σε «τριτογενείς απασχολήσεις» στην Ελλάδα εντάσσεται 
στην πλευρά των αναπτυγμένων χωρών και διαχωρίζε-
ται ριζικά από την αντίστοιχη των υπανάπτυκτων. Ου-

5.   Ποταμιάνος, Νίκος, «Η παραδοσιακή μικροαστική 

τάξη της Αθήνας: μαγαζάτορες και βιοτέχνες 1880-

1925», διδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο, Πανεπιστή-

μιο Κρήτης, 2011, σ. 8.

↑ Συγκόλληση μετάλλων, 2015, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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σιαστικά, πρόκειται για επαγγελματικές λειτουργίες που 
έχουν αφαιρεθεί από τους βιομηχάνους-επιχειρηματίες 
και έχουν ανατεθεί σε «ειδικευμένους επιχειρηματίες».6 
Πράγματι, κλάδοι που αφορούν τη συντήρηση και την 
επισκευή, όπως τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, υπολογιστές 
κ.ά., δηλαδή συνεργεία, βουλκανιζατέρ κ.λπ., κλάδοι με 
αντικείμενο την αναγόμωση και ανακατασκευή με σκοπό 
την επανάχρηση βιομηχανικών προϊόντων, κλάδοι που 
αφορούν την επισκευή ή τη συντήρηση οικοδομών, ένα 
κομμωτήριο, ένα πλυντήριο ή καθαριστήριο ρούχων, 
αλλά και οι μεταφορές εμπορευμάτων ή ανθρώπων, 
δηλαδή το πλήθος των αυτοκινητιστών-ιδιοκτητών (ιδι-
οκτήτες ταξί, πούλμαν, βυτιοφόρων, τρίκυκλων κ.λπ.), 
συνιστούν τμήμα της ευρύτερης διαδικασίας της υλικής 
παραγωγής στα πλαίσια ενός σύγχρονου καταμερισμού 
της εργασίας. Αντίστοιχα, πολλές μικρές βιοτεχνίες απο-
τελούν τμήμα ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων είτε 
αναλαμβάνοντας απευθείας κομμάτια μιας κατακερμα-
τισμένης βιομηχανικής παραγωγής είτε λειτουργώντας 
αυτοτελώς παράγοντας μια μορφή τελικού προϊόντος, 
χρησιμοποιώντας ως βάση την πρωταρχική βιομηχανική 
ύλη. Ακόμα, ένα μεγάλο μέρος των καταστημάτων του 
επισιτισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί τμήμα της ευρύ-
τερης αγοράς ως τελικός κρίκος, αλλά και μία σύγχρονη 
καθετοποιημένη επιχείρηση μικρής κλίμακας (παραγω-
γή, εμπορία, κατανάλωση). Βέβαια, κάποιος θα αντέτεινε 
πως και στις «υπανάπτυκτες» χώρες δίνουν τον τόνο –

6.   Μαυρής, Γιάννης, «Το πρόβλημα της μικροαστικής 

τάξης στην Ελλάδα, Μέρος Α’: Ο μύθος του “τρι-

τογενούς”», Θέσεις 9 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 

1984). 

πλέον– μικρές επιχειρήσεις του τριτογενούς τέτοιου εί-
δους. Μια τέτοια κριτική, ωστόσο, μάλλον θα πρέπει να 
οδηγήσει σε μια συνολική αμφισβήτηση του σχήματος 
κέντρο-περιφέρεια.7

Ο Στέργιος Βασιλείου, παλιό στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ, 
περιγράφει αυτή τη διαδικασία μεγέθυνσης των μικρών 
επιχειρήσεων: «Το 1958 που έγιναν οι πρώτες απογρα-
φές καταγράφηκαν 350.000 επιχειρήσεις. Πάντως από 
τότε δεν μειώθηκαν ποτέ. Με εξαίρεση την κρίση, έφτα-
σαν τις 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Και υπο-
στηρίζει πως «αυξάνονταν οι επιχειρήσεις, γιατί υπήρ-
χε δουλειά». Συγκεκριμένα: «Όταν υπήρχε δουλειά, δεν 
μπορούσαν να την καλύψουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις με 
επιτάχυνση, εκσυγχρονισμό, ανανέωση και αύξηση της 
παραγωγικότητας με αποτέλεσμα να έχουμε οριζόντια 
επέκταση, δίπλα μια άλλη επιχείρηση που κάνει την ίδια 
δουλειά».8 Η βασική κριτική που έχουν δεχτεί οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Βάλια Αρανίτου, 
είναι ότι η κυριαρχία τους στον τριτογενή τομέα έχει ως 
συνέπεια την περιορισμένη αξιοποίηση των οικονομιών 
κλίμακας και τη μικρή συμβολή της τεχνολογίας στην 
παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, η ερευνήτρια χαρα-
κτηρίζει υπερβολικό τον ισχυρισμό ότι οι πληθωριστικές 
τάσεις του τομέα των υπηρεσιών οφείλονται στον προ-
σανατολισμό αυτών των επιχειρήσεων στην εσωτερική 
αγορά. Επίσης, είναι υπερβολή να αποδίδεται σε αυτές η 

7.   Μηλιός, Γιάννης, «Το ρεύμα μητρόπολης - 

περιφέρειας. Συγκλίνουσες θεωρίες και αντιφά-

σεις», Θέσεις 4 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1983).

8.  «Συνέντευξη Στέργιου Βασιλείου σε Κώστα Παλού-

κη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.9.2018.

↑  Εργαστήριο παπουτσιών στην Πάρο, 2018 (shutterstock, ID 1383595580).
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↑ Καφετέρια στην περιοχή Ψυρρή στην Αθήνα, 2018 (shutterstock, ID 793007464).

↑ Καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, 2019 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

↑ Καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, 2019 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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μικρότερη παραγωγή προστιθέμενης αξίας σε σχέση με 
άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς παραγνωρίζει τις συμπερι-
φορές και τις επιλογές της αστικής τάξης.9

Με βάση το σκεπτικό του Μαυρή, η διατήρηση της μι-
κρής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής σ’ αυτούς τους 
κλάδους (ή και σε άλλους) δεν αναιρεί τον μοντερνικό 
τους χαρακτήρα. Οι φορείς αυτής της μικρής ιδιοκτη-
σίας, οι οποίοι ανήκουν στην παραδοσιακή μικροαστική 
τάξη, οφείλουν την ύπαρξή τους στον παγκοσμιοποιη-
μένο καπιταλιστικό κοινωνικό καταμερισμό εργασίας και 
όχι στον κλειστό παραδοσιακό βιοτεχνικό ή συντεχνιακό 
χειροτεχνικό. Η ύπαρξή τους οφείλεται σε μια ειδικότε-
ρη πλευρά της επέκτασης της καπιταλιστικής αγοράς, 
τη συγκρότηση των μεγάλων μητροπολιτικών πόλεων 
και τη διάσπαση της παραγωγικής διαδικασίας σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.10 Με άλλα λόγια, οι μικροαστοί δεν 
αντιστοιχούν σε κάποια μορφή ιστορικής καθυστέρησης 
του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά το αντίθετο απόδειξη 
της βαθιάς ένταξής του στο διεθνοποιημένο καπιταλι-
στικό πλέγμα των αγορών. Οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι είναι 
σύγχρονες προσωπικότητες, κύριοι φορείς της μοντέρ-
νας κουλτούρας και του πολιτισμού, την οποία αναζη-
τούν και πολλές φορές πρωτοπορούν. Τα προϊόντα τους, 
αλλά και οι χώροι των καταστημάτων, είναι το πλέον αυ-
θεντικό κομμάτι του μοντέρνου ελληνικού πολιτισμού. 
Ακόμη, ο συνδικαλισμός τους είναι πάντοτε έκφραση 

9.  Αρανίτου, Βάλια, Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την 

εποχή των μνημονίων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2018, 

σ. 121.

10.  Μαυρής, Γ., «Το πρόβλημα της μικροαστικής τάξης 

στην Ελλάδα, Μέρος Α’: Ο μύθος του “τριτογε-

νούς”», ό.π. (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1984).

↑ Καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, 2019 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

αυτής της μοντερνικότητας, σε όλες τις ιστορικές φά-
σεις, και γι’ αυτό τα αιτήματά τους πάντα εντάσσονται 
στο πεδίο μιας ορθολογικής εκτίμησης των πραγμάτων. 
Αν το κύριο ζήτημα που τους απασχολεί είναι η αντίστα-
ση απέναντι σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές τάσεις, 
δηλαδή τα πολυκαταστήματα, αυτό δεν τους καθιστά 
σε καμία περίπτωση συντηρητικούς ή φορείς ενός κα-
θυστερημένου μη δυτικού καπιταλισμού. Αντίθετα, η ελ-
ληνική κοινωνία αντιμετωπίζει παρόμοια φαινόμενα που 
απασχολούν όλες τις δυτικές κοινωνίες, έστω και σε δια-
φορετικές φάσεις, και εμφανίζει παρόμοιες αντιδράσεις. 

Εάν όμως στα τέλη της δεκαετίας του 2000 ο Νίκος 
Ποταμιάνος εκτιμούσε ότι η συζήτηση αυτή για τον χα-
ρακτήρα του μικροαστικού στρώματος είχε εκπνεύσει, 
τα χρόνια της κρίσης επανήλθε δυναμικά. Οι μικρομε-
σαίοι παρέμεναν τα εξωτικά πουλιά της χώρας τα οποία 
έπρεπε να αλλάξουν, να μεταμορφωθούν, να μετασχη-
ματιστούν, αλλά με κανέναν τρόπο, δεν έπρεπε να αντι-
σταθούν ή να εξεγερθούν, καθώς κάτι τέτοιο απλώς θα 
ενέτεινε τον εξωτισμό τους. Η επανεμφάνιση λοιπόν αυ-
τών των θεωριών περί μικροαστικής καθυστέρησης της 
ελληνικής οικονομίας την εποχή της κρίσης συνδέθηκε 
με την υπεράσπιση των επιβαλλόμενων οικονομικών 
πολιτικών επιλογών και συγκεκριμένα των μνημονιακών 
επιταγών. Βέβαια και σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγο-
νός ότι ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων ήταν πολύ 
μεγάλος στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία, αυτό δεν 
ήταν αποτέλεσμα μιας ευνοϊκής υπέρ αυτών πολιτικής 
του ελληνικού κράτους, επομένως δεν πρέπει να θεω-
ρηθεί προϊόν μιας συνειδητής οικονομικής πολιτικής. Ο 
Γιάννης Παπαργύρης, παλαίμαχο στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ, 
αισθάνεται την ανάγκη σήμερα να απαντήσει σε αυτήν 
τη διαδεδομένη αντίληψη: «Είτε αρέσει σε κάποιους είτε 
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δεν αρέσει σε κάποιους, η χώρας μας έτσι στήθηκε μετα-
πολεμικά, σ’ αυτή τη μορφή των πολύ μικρών επιχειρή-
σεων». Υπογραμμίζει, ωστόσο, ο ίδιος, αναγνωρίζοντας 
πλευρές αυτής της κριτικής, ότι «βεβαίως πρέπει να γί-
νουν αλλαγές και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να καταλά-
βουν ότι με αυτή τη λογική που έχουν στο μυαλό τους 
δεν μπορούν να συνεχίσουν σήμερα».11

Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί –χρησιμοποιώντας την ορολογία 
του Νίκου Ποταμιάνου– την κύρια οργανωτική έκφρα-
ση του μικροαστικού ταξικού πόλου στο επίπεδο του 
κεντρικού πολιτικού σκηνικού. Ο Ποταμιάνος ορίζει ως 
ταξικό πόλο «τον οργανωτικό, πολιτικό και ιδεολογικό 

11.  «Συνέντευξη Γιάννη Παπαργύρη σε Κώστα Παλούκη», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

πυρήνα που διεξάγει την «πάλη για την τάξη»: συγκροτεί 
και διακινεί μια ταυτότητα, απευθύνει ταξικές εγκλήσεις, 
διαμορφώνει και προπαγανδίζει αιτήματα, διατυπώνει τα 
συλλογικά συμφέροντα που ορίζουν την τάξη και τα δια-
τηρεί αρθρωμένα, αγωνίζεται να προσελκύσει κομμάτια 
περιφερειακά και αμφιταλαντευόμενα». Μάλιστα, ο ίδιος 
θεωρεί αυτονόητο ότι «η δράση του δεν είναι πάντα επι-
τυχημένη», ενώ ούτε η ύπαρξή του «συνεπάγεται ότι μια 
τάξη είναι σχηματισμένη». Μάλιστα, επεκτείνοντας τη 
συλλογιστική του ορίζει «τον ταξικό πόλο και ως αυτό 
που μένει πίσω, όταν η τάξη αποδιαρθρώνεται, και που 
διατηρεί ορισμένα κεκτημένα που θα συμβάλουν σε μια 
μελλοντική ανασυγκρότησή της». Εν τέλει, έχοντας ως 
προϋπόθεση «τη συνεχή διαδικασία αποδιάρθρωσης και 
αναδιάρθρωσης των κοινωνικών σχηματισμών», κατα-
λήγει να περιγράφει τον όρο «ταξικό πόλο» ως «οργανω-
τική, θεσμική και ιδεολογική υποδομή που περιορίζει τα 
αποτελέσματα της κοινωνικής ρευστότητας, λειτουργεί 
ανασχετικά ως προς την αποδόμηση της τάξης, υποστη-
ρίζει την αναπαραγωγή της».12 Με άλλα λόγια, η ΓΣΕΒΕΕ 
είναι η θεσμική και οργανωτική αποκρυστάλλωση της 
προσπάθειας των μικρομεσαίων να συγκροτηθούν ως 
κοινωνική τάξη. 

Μια πολιτική ιστορία του σύγχρονου τριτοβάθμιου 
συνδικαλιστικού κινήματος των μικρομεσαίων εντάσ-
σεται ως ένα βαθμό στην ιστοριογραφία των μικροαστι-
κών στρωμάτων και ως ένα άλλο βαθμό στην ευρύτερη 
ιστοριογραφία του συνδικαλισμού. Εάν η βιβλιογραφία 
για τους μικροαστούς ή μικρομεσαίους από τις οπτικές 
διαφορετικών επιστημονικών πειθαρχιών ποικίλλει, το 

12.  Ποταμιάνος, Ν., «Η παραδοσιακή μικροαστική 

τάξη», ό.π., σ. 34-35.

↑ Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΌΊ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ 
ΕΓΊΝΑΝ ΣΥΧΝΑ ΑΝΤΊΦΑΤΊΚΑ 
ΑΝΤΊΛΉΠΤΕΣ ΕΊΤΕ ΩΣ ΥΠΑΊΤΊΕΣ 
ΓΊΑ ΚΑΠΌΊΕΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΕΣ 
ΔΥΣΛΕΊΤΌΥΡΓΊΕΣ, ΕΊΤΕ ΩΣ ΕΝΑΣ 
ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΚΥΡΊΌΥΣ ΠΌΛΌΥΣ ΤΌΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΊΚΌΥ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΊΣΜΌΥ 
ΚΑΊ ΤΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ.
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↑ Απεργιακή κινητοποίηση, 1992, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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συνδικαλιστικό κίνημα, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, 
κυρίως έχει μελετηθεί από την πλευρά της εργατικής τά-
ξης. Συνεπώς, από εκεί μπορούν να αντληθούν τα πρώτα 
παραδείγματα. Το βιβλιογραφικό έργο του Γιώργου Κου-
κουλέ αποτελεί ίσως τη μοναδική ερευνητική δουλειά 
την οποία θα χαρακτηρίζαμε ως μια πολιτική-κοινωνική 
ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος. Το συνδικαλι-
στικό κίνημα παρουσιάζεται ως ένα ενιαίο πανελλαδικά 
οργανωμένο πεδίο με θεσμούς, δομές και οργανικό ρόλο 
μέσα στην πολιτική και οικονομική σφαίρα. Γι’ αυτό συνι-
στά χώρο έκφρασης των διαφόρων συνδικαλιστικών πα-
ρατάξεων, αλλά και πεδίο παρεμβάσεων των ελληνικών 
κυβερνήσεων και των διεθνών παραγόντων. Αυτές οι 
διαδικασίες προκαλούν εντάσεις, συγκρούσεις, διασπά-
σεις που αποτυπώνουν τις γενικότερες πολιτικές τάσεις 
της πολιτικής κοινωνίας.13 Στην κατεύθυνση της μελέτης 
των συλλογικών δράσεων, των κοινωνικών κινημάτων 
και της συγκρουσιακής πολιτικής κινείται η προσέγγι-
ση του συνδικαλισμού από τον Σεραφείμ Σεφεριάδη. Τα 
συνδικάτα παρουσιάζονται ως συσπειρώσεις μελών με 
διακυμάνσεις, τα οποία παρεμβαίνουν στο κοινωνικό και 
πολιτικό σκηνικό με συλλογικές δράσεις και δυναμικές 
διεκδικήσεις. Η ικανότητά τους να παρεμβαίνουν με επι-
τυχία ή όχι καθορίζει σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό τις 
διάφορες πολιτικές εξελίξεις, τις συνδικαλιστικές επι-
τυχίες και τις ήττες. Η αποτελεσματικότητα αυτή καθο-
ρίζει τελικά το ίδιο το πολιτικό σύστημα.14 Η σύγχρονη 
ΓΣΕΒΕΕ σε κάθε περίπτωση είναι μια συσσωμάτωση με 
πανελλαδική δικτύωση, η οποία ενσωματώνει διαφορε-
τικές πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις της κοινωνίας και 
συγκροτεί έναν τόπο αντιπαραθέσεων. Αποτελεί πεδίο 
παρέμβασης των κυβερνήσεων και του διεθνούς πολι-
τικού θεσμικού συστήματος, ίσως όχι στον βαθμό που 
χαρακτηρίζει τις παλιότερες εποχές και σίγουρα με άλ-
λες μορφές. Ακόμα, η ΓΣΕΒΕΕ συνιστά έναν φορέα συλ-
λογικών δράσεων και οργανωτή των διεκδικήσεων του 
μικροαστικού στρώματος. Τέλος, από νωρίς της αποδό-
θηκαν σημαντικές τυπικές αρμοδιότητες που περιλάμ-
βαναν τη διαπραγμάτευση και υπογραφή Εθνικών Συλ-
λογικών Συμβάσεων Εργασίας, ενώ αργότερα ενεπλάκη 
στην οικονομία ως κοινωνικός εταίρος σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε διάφορες μελέτες για τον συνδικαλισμό αλλά κυ-
ρίως σε μελέτες για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και 
βέβαια στον ευρύτερο δημόσιο λόγο, κυριαρχεί η αντί-
ληψη ότι οι παρατάξεις ή οι συνδικαλιστές εν γένει δεν 
διέθεταν ή δεν διαθέτουν ιδεολογία. Αυτή η αναπαρά-
σταση προκύπτει σε μεγάλο βαθμό εμμέσως από την 
αποδεδειγμένη διασύνδεση του κράτους με τον επίση-
μο συνδικαλισμό μέχρι την εποχή του εκδημοκρατισμού 
κατά τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, αν ισχύει η θέση του 

13.  Κουκουλές, Γιώργος Φ., Για μια ιστορία του 

ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, Εισαγωγή 

στην παιδαγωγική της ιστορικής έρευνας, Αθή-

να, Οδυσσέας, 1994· Κουκουλές Γ.Φ., Το εργατι-

κό κίνημα και ο μύθος του Σίσυφου, 1964-1966, 

Αθήνα, Οδυσσέας, 2000· Κουκουλές Γ.Φ., Ελληνικά 

συνδικάτα, οικονομική αυτοδυναμία και εξάρτηση 

1938-1984, Συμβολή στη διερεύνηση της υπόθεσης 

ανυπαρξίας ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, 

Αθήνα, Οδυσσέας, 1994.

14.  Σεφεριάδης, Σεραφείμ, «Διεκδικητικό κίνημα και 

πολιτική. Ο ελληνικός συνδικαλισμός πριν τη 

δικτατορία (1962 - 1967)», Ελληνική Επθεώρηση 

Πολιτικής Επιστήμης 12 (Νοέμβριος 1998). 

Ή ΓΣΕΒΕΕ, ΑΠΌΤΕΛΩΝΤΑΣ 
ΤΉΝ ΚΥΡΊΑ ΌΡΓΑΝΩΤΊΚΉ ΕΚΦΡΑΣΉ 
ΤΌΥ ΜΊΚΡΌΑΣΤΊΚΌΥ ΣΤΌΊΧΕΊΌΥ, ΣΥΝΊΣΤΑ 
ΤΉΝ ΑΠΌΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΉ ΤΉΣ ΠΡΌΣΠΑΘΕΊΑΣ 
ΤΩΝ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ ΝΑ ΣΥΓΚΡΌΤΉΘΌΥΝ 
ΩΣ ΚΌΊΝΩΝΊΚΉ ΤΑΞΉ, ΤΌΣΌ ΣΕ ΘΕΣΜΊΚΌ 
ΌΣΌ ΚΑΊ ΣΕ ΌΡΓΑΝΩΤΊΚΌ ΕΠΊΠΕΔΌ.
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Κουκουλέ ότι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 
(ΓΣΕΕ) και η πλειοψηφία των οργανώσεών της δεν απο-
τελούσαν παρά εικονικά κατασκευάσματα με «μοναδικό 
στοιχείο της συνδικαλιστικής τους ταυτότητας τον κρατι-
κό λόγο γι’ αυτήν την ταυτότητα», τότε αποτελεί ερώτημα 
ποιος είναι αυτός ο λόγος.15 Με άλλα λόγια, οι συντηρητι-
κοί συνδικαλιστές, ακόμη και οι εργατοπατέρες, διέθεταν 
πολιτικό λόγο και πολιτικές πρακτικές 
που συγκροτούν συνεκτικά συνεκτι-
κά από πολιτική άποψη παραδείγμα-
τα16 διαφορετικών ειδών συνδικαλι-
σμού. Αναμφίβολα, η πιο σημαντική 
συμβολή παραμένει και στο πεδίο 
αυτό η μελέτη του Νίκου Ποταμιάνου. 
Ξεκινώντας από την κατάργηση των 
συντεχνιών φτάνει στις αναφορές για 
τον ««λαό» ή τις «συντεχνίες»», δηλα-
δή «τους ανθρώπους που ασκούσαν 
μια τέχνη» και «όχι για τις επιμέρους 
κατηγορίες στο εσωτερικό τους». Από 
τα 1910–1914 στις «αποκλειστικά μι-
κροαστικές ομαδώσεις που απέληξαν 
σε Ομοσπονδίες και τη ΓΣΕΒΕ και διατύπωσαν στις αρχές 
της δεκαετίας του 1920 έναν λόγο για τα προβλήματα, τις 
αρετές κ.λπ. των επαγγελματιών».17 Στην πράξη, στο έργο 
του Ποταμιάνου παρακολουθούμε τη διαδικασία διαμόρ-
φωσης της μικροαστικής τάξης και του συνδικαλισμού 
της ακολουθώντας το κλασικό παράδειγμα του Edward 
P. Thompson και της ιστοριογραφικής παράδοσης που 
δημιούργησε στις μελέτες του εργατικού κινήματος προ-
σαρμοσμένο στην περίπτωση των μικροαστών.18 Σε κάθε 
περίπτωση, ο συνδικαλισμός των μικροαστών δεν είναι 
ένα απλό δίκτυο παραγόντων, αλλά, όπως ήδη αναφέ-
ραμε, η θεσμική αποκρυστάλλωση ενός ενεργού ταξικού 
υποκειμένου, το οποίο αναπτύσσει διάφορες στρατηγικές 
και, ως εκ τούτου, ρητορικές και ταυτότητες. Το ερώτημα 
είναι κατά πόσο και σε ποιο βαθμό ο μικροαστικός ταξι-
κός πόλος αναδιαμορφώνεται στα τέλη του 20ού αιώνα 
και στις πρώτες δεκαετίες του 21ου.

Σε μεγάλο βαθμό, οι απόψεις για τον χαρακτήρα του 
ελληνικού συνδικαλισμού είναι αυτόματη μεταφορά σε 

15.   Κουκουλές, Γ.Φ., Ελληνικά Συνδικάτα, ό.π.

16.   Από αυτή την άποψη, η προσέγγιση του Αντώνη 

Λιάκου για τον καθαρό συνδικαλισμό των μεσοπο-

λεμικών συντηρητικών εργατικών ή και του γράφο-

ντος σε άλλη μελέτη για το ίδιο θέμα έχει μία 

αξία γιατί ακριβώς οι συντηρητικοί συνδικαλι-

στές και οι εργατοπατέρες αντιμετωπίζονται ως 

υποκείμενα με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις 

και πρακτικές· Λιάκος, Αντώνης, Εργασία και 

πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα, 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας - Ιστορικό Αρχείο, 

1993, σ. 131-140· Παλούκης, Κώστας, «Η οργάνωση 

Αρχείον του Μαρξισμού (1919-1934), κοινωνικοί 

αγώνες, πολιτική οργάνωση, ιδεολογία και πολι-

τισμικές πρακτικές στα εργατικά στρώματα της 

Ελλάδας την εποχή του μεσοπολέμου», διδακτορική 

διατριβή, Ζωγράφου 2015-Θεσσαλονίκη 2017, Πανε-

πιστήμιο Κρήτης, σ. 127-196.

17.   Ποταμιάνος, Ν., «Η παραδοσιακή μικροαστική 

τάξη», ό.π., σ. 36.

18.   Thompson, Edward Palmer, Η συγκρότηση της 

αγγλικής εργατικής τάξης, μετάφραση Παπαδημη-

τρίου Γιάννης, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 

Πειραιώς, 2018.

αυτό το πεδίο των κυρίαρχων προσλήψεων για τα ελ-
ληνικά πολιτικά κόμματα ως συστήματα αυστηρά πελα-
τειακής δομής και δικτύων εξουσίας, ως φορείς χωρίς 
πολιτικό πρόγραμμα και ιδεολογικές αρχές, ενώ δρουν 
ανορθολογικά. Ο Νίκος Ποταμιάνος περιγράφει πολύ 
εύστοχα τα δύο υπόρρητα ιδεολογικά μοτίβα στα οποία 
βασίζεται η έννοια των πελατειακών σχέσεων. «Το πρώτο, 

το φιλελεύθερο, αντιμετωπίζει την 
πολιτική συμπεριφορά ως ατομική 
υπόθεση του διαφωτισμένου ατόμου 
σ’ ένα κράτος δικαίου που ψηφίζει 
με βάση αρχές πολιτικούς που θα 
λειτουργήσουν ως εκπρόσωποι των 
αρχών αυτών, χωρίς να εμπλέκονται 
συμφέροντα, ούτε ευρύτερες συλλο-
γικότητες πέραν του ατόμου, όπως η 
οικογένεια. Το δεύτερο πρότυπο, το 
μαρξιστικό, αναμένει από τα άτομα 
να συμπεριφέρονται με βάση την τα-
ξική τους συνείδηση και αντιμετωπί-
ζει την πολιτική ως τη σφαίρα όπου 
εκβάλλουν οι ταξικές συγκρούσεις 

και αρθρώνεται η ταξική ηγεμονία».19 Εφόσον λοιπόν 
οι μοντέρνες δυτικές συμπεριφορές δεν εφαρμόζονται 
στην πολιτική, καθιστώντας την Ελλάδα εξαίρεση του 
δυτικού κανόνα, μια προέκταση αυτής της αναπαράστα-
σης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συνδικαλιστές και τα 
Σωματεία δεν παράγουν εξίσου πολιτική ούτε διαθέτουν 
πολιτικές θέσεις, σχέδιο ή όραμα, αλλά αντίθετα απο-
τελούν τον κύριο κορμό του πελατειακού κράτους. Η 
σύγχρονη κριτική περί συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας 
εντείνει αυτές τις προσλήψεις, καθώς γενικεύεται ως κοι-
νός τόπος μέσα στην κοινή γνώμη. Αν και η κριτική αυτή 
συνοδεύει συνήθως τον εργατικό συνδικαλισμό, φαίνεται 
να επεκτείνεται και στην περίπτωση του συνδικαλισμού 
των μικρομεσαίων. 

Όταν η κριτική αυτή ασκείται από αριστερές ή μαρ-
ξίζουσες θέσεις, εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο θεωρείται 
συνήθως η περίπτωση των κομμουνιστικών ή σοσιαλιστι-
κών παρατάξεων. Ο διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα στους 
εργατοπατέρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ατομικό 
όφελος και έχουν ως ρόλο να αποσπούν κοινωνική συ-
ναίνεση, και στους συνδικαλιστές με αρχές, οι οποίοι εν-
διαφέρονται για το συλλογικό ταξικό όφελος και έχουν 
ως ρόλο να οργανώνουν συλλογικές δράσεις και διεκ-
δικήσεις υπέρ του ταξικού συμφέροντος. Όταν όμως η 
κριτική προέρχεται από νεοφιλελεύθερες ή ακροδεξιές 
προσλαμβάνουσες, οι κομμουνιστικές ή σοσιαλιστικές 
παρατάξεις αντιμετωπίζονται ως ο κύριος εκπρόσωπος 
του συνδικαλιστικού συντεχνιασμού και του πελατεια-
κού κράτους, καθώς αντιμετωπίζονται ως ο πραγματικός 
ιδεολογικός εκφραστής του συνδικαλισμού και, ως εκ 
τούτου, θεωρούνται το κύριο πολιτικό εμπόδιο της ελεύ-
θερης ατομικής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της κοι-
νωνίας των πολιτών. Σε αυτήν την περίπτωση, η έννοια 
του πελατειακού κράτους διευρύνεται σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να θεωρείται πελατειακή συναλλαγή κάθε μορφή 
κοινωνικής παροχής ή ειδικής μεταχείρισης που προέρ-
χεται από συλλογική ή συνδικαλιστική διεκδίκηση. Σε αυ-
τές τις προσεγγίσεις, η ύπαρξη συνδικαλισμού καταλήγει 
να θεωρείται a priori πρόβλημα ενός παρωχημένου κορ-
πορατιστικού κράτους.

19.   Ποταμιάνος, Ν., «Πελατεία και λαϊκή πολιτική 

συμμετοχή στην ελληνική ιστορία», Τα Ιστορικά 

49 (2008), σ. 39-330, σ. 3.

ΌΡΊΣΜΕΝΕΣ ΑΠΌΨΕΊΣ 
ΓΊΑ ΤΌΝ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΌΥ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΜΌΥ ΑΠΌΤΕΛΌΥΝ 
ΜΕΤΑΦΌΡΑ ΤΩΝ ΚΥΡΊΑΡΧΩΝ 
ΠΡΌΣΛΉΨΕΩΝ ΓΊΑ ΤΑ ΠΌΛΊΤΊΚΑ 
ΚΌΜΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΕΊΑΚΉΣ ΔΌΜΉΣ ΚΑΊ 
ΔΊΚΤΥΩΝ ΕΞΌΥΣΊΑΣ.
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Σε κάθε περίπτωση, οι αντιλήψεις αυτές για τον μη 
πολιτικό ελληνικό συνδικαλισμό εντάσσονται στην ευρύ-
τερη ατζέντα περί εξωτισμού της Ελλάδας. Συνεπώς, οι 
απόψεις των Χρήστου Χατζηιωσήφ, Νίκου Ποταμιάνου 
και Αντώνη Λιάκου, αλλά και Διονύση Γράβαρη, βασι-
σμένες στο σημαντικό έργο του Gunnar Herring, είναι 
εξαιρετικά χρήσιμες γιατί απορρίπτουν τις απόψεις 
περί πελατειακών σχέσεων ως της κύριας κλείδας ερ-
μηνείας της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Αντίθετα, θε-
ωρούν ότι οι πολιτικές διαιρέσεις ξεπέρασαν την ισχύ 
των συνεκτικών δεσμών των πελατειακών σχέσεων ήδη 
από την περίοδο της Επανάστασης του 1821 και φυσικά 
αυτές καθορίζουν τις εκλογικές προτιμήσεις των πολι-
τών στο ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Με άλλα 
λόγια, δεν αντιμετωπίζουν την ελληνική περίπτωση σαν 
μια παρέκκλιση της δυτικοευρωπαϊκής κοινωνίας, αλλά 
το αντίθετο.20 Από αυτήν την άποψη, προσφέρουν ένα 

20.   Herring, Gunnar, Tα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 

τόμοι δύο, μτφ. Θόδωρος Παρασκευόπουλος, Αθήνα, 

ΜΙΕΤ, 2004· Χατζηϊωσήφ, Χρήστος, «Δημοκρατία 

και πελατειακές σχέσεις: Τρεις πρόσφατες αναλύ-

σεις της ελληνικής πολιτικής του 19ου αιώνα», 

περ. Μνήμων, τ. 19, 1994, σ. 167-197· Ποταμιά-

νος, Ν., «Πελατεία και λαϊκή πολιτική συμμε-

τοχή στην ελληνική ιστορία»,ό.π.· Λιάκος, Α., 

«Τα κόμματα από το 1821 ως το 1936», Καθημερι-

νή, 11.2.1993· Γράβαρης, ∆ιονύσης, «Το αίτηµα 

του πολιτικού εκσυγχρονισµού. Στοιχεία από τη 

λειτουργία µιας πολιτικής ιδεολογίας», Αθήνα, 

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Ιδεολογικά ρεύµατα και 

τάσεις της διανόησης στη σηµερινή Ελλάδα, 2002, 

σ. 87-114.

↑  Ψηφοφορία συνέδρων στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, 14.2016 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

επιστημονικό παράδειγμα για μια νέα προσέγγιση του 
συνδικαλισμού και μάλιστα των μικρομεσαίων οι οποί-
οι, όπως έχουμε αναφέρει, συνδέονται συχνά με αυτές 
τις φερόμενες ιδιοτυπίες του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος. Βέβαια, όπως σημειώνει ο Νίκος Ποταμιάνος, 
«πελατειακές σχέσεις υπήρχαν και υπάρχουν· το ζήτημα 
είναι το ερμηνευτικό βάρος που αποδίδουμε σ’ αυτές για 
τη μελέτη της ελληνικής πολιτικής ιστορίας πέρα από το 
μικροεπίπεδο στο οποίο υφαίνονται».21 Το κύριο ζητού-
μενο συνεπώς παραμένει να εξετάσουμε τη λαϊκή πολιτι-
κή συμμετοχή εστιάζοντας στα πολιτικά, οικονομικά και 
ιδεολογικά ζητήματα τα οποία κινητοποιούσαν με βάση 
ορθολογικά κριτήρια τις μάζες μέσα στη κοινοβουλευτι-
κή δημοκρατία και οδηγούσαν στη σύμπηξη πολιτικών 
δικτύων, συνδικαλιστικών συσσωματώσεων και κομμα-
τικών συλλογικοτήτων. 

Ο συνδικαλισμός των μικρομεσαίων, ιδιαίτερο στο 
επίπεδο της ΓΣΕΒΕΕ, έχει ξεκάθαρο πολιτικό χρώμα και 
ιδεολογία, πολιτικές θέσεις και αιτήματα, καθώς και συ-
γκεκριμένες πολιτικές πρακτικές. Οι επιλογές των συν-
δικαλισμένων και της βάσης της ΓΣΕΒΕΕ επηρεάζονται 
κυρίως από εκτιμήσεις σχετικά με τη φορολογία, την οι-
κονομία, την ασφάλιση, την επιχειρηματικότητα, τη συν-
δικαλιστική διοίκηση, αλλά και γενικές θέσεις σχετικά με 
τις πολιτικές ελευθερίες, τον εκσυγχρονισμό, την εκπαί-
δευση, την πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τον αντικυβερνητικό ή φιλοκυβερνητικό λόγο, κ.ά. Επί-
σης, καθορίζονται από τις προτάσεις συνδικαλιστικής 
δράσης και τις πρακτικές αντιστάσεων σε κυβερνητικά 
νομοθετήματα. Για όλα αυτά τα θέματα, οι θέσεις των 

21.   Ποταμιάνος, Ν., «Πελατεία και λαϊκή πολιτική 

συμμετοχή», ό.π.
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συνδικαλιστών ηγετών και των παρατάξεων πρέπει να 
διατυπωθούν με γενικούς όρους, ώστε να εξασφαλισθεί 
η συσπείρωση μεγαλύτερης μάζας επαγγελματοβιοτε-
χνών στα Σωματεία και ψηφοφόρων στις διάφορες αρ-
χαιρεσίες. Ενδεχομένως, βέβαια, σε επίπεδο Σωματείων, 
ιδιαίτερα σε όσα κυριαρχεί η ενιαία λίστα υποψηφίων, 
ο έντονος πολιτικός και παραταξιακός χαρακτήρας να 
υποχωρεί υπέρ των συνδικαλιστικών προσωπικοτήτων 
και των διαπροσωπικών σχέσεων. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, η δικτύωση με όρους πατρωνίας ενδέχεται να λει-
τουργεί. Ωστόσο, ακόμη και εκεί υπάρχουν όρια και εν 
τέλει πάντα υφίσταται ένας ιδεολογικός λόγος και μία 
σύγκλιση των προσώπων με ένα κόμμα αρχών. Εξάλλου, 
στο επίπεδο της ΓΣΕΒΕΕ, ο κεντρικοπολιτικός χαρακτή-
ρας της παρέμβασης μιας Συνομοσπονδίας οδηγεί αυ-
τόματα στη βαθιά πολιτικοποίηση και παραταξιοποίηση 
της συνδικαλιστικής ζωής. 

Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμος παράγοντας στην πελα-
τειακή δομή ενός Σωματείου αποτελεί η διαχείριση των 
πόρων του, όπως έχει αναδειχτεί από τον Γ. Κουκουλέ. 
Από αυτήν την άποψη, οι ηγεσίες της σύγχρονης ΓΣΕΒΕΕ 
–και όπως θα φανεί– δεν διακρίνονται με κανέναν άμεσο 
τρόπο από αφανείς οικονομικές συναλλαγές. Για αυτό 
το λόγο, τέτοιου είδους αντιπολιτευτικές κριτικές απου-
σιάζουν σχεδόν εντελώς. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων επίσης, σε πλήρη ίσως αναντιστοιχία με 
τον κανόνα, δεν έχει ποτέ προκαλέσει αμφισβητήσεις. Η 
μόνη κριτική που έχει δεχθεί αφορά τις έμμεσες συμμα-
χίες που στην πράξη δημιουργούνται από τη συμμετοχή 
ή όχι κάποιου Σωματείου ή συνδικαλιστή σε εκπαιδευτι-
κά προγράμματα. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση, 
είναι εν τέλει θέμα ιδεολογικής επιλογής μοντέλου συν-
δικαλισμού, εάν δηλαδή ο συνδικαλισμός θα στηρίζεται 
σε ίδιους πόρους και θα κινείται σε κατεύθυνση συλλο-
γικών δράσεων ή θα αντλεί ενίσχυση από τρίτους και 
θα προσανατολίζεται προς σεμινάρια επιχειρηματικού 
εκσυγχρονισμού. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση της 

ΓΣΕΒΕΕ, περισσότερο έχει χρησιμότητα μια διάκριση 
ανάμεσα σε πρακτικές συλλογικών διεκδικήσεων και τε-
χνοκρατικών αιτημάτων, δηλαδή ανάμεσα σε κινηματικό 
και τεχνοκρατικό συνδικαλισμό. 

 Η κρίση των συνδικάτων είναι το βασικό πρόβλημα 
που συναντάται σε Σωματεία, Ομοσπονδίες και τελικά, 
σε επίπεδο Συνομοσπονδίας, εξίσου σε εργάτες, επαγ-
γελματοβιοτέχνες και εμπόρους. Επικεντρώνεται, κυ-
ρίως, στη συρρίκνωση της κοινωνικής τους βάσης και, 
κατά συνέπεια, στον περιορισμό της νομιμοποιητικής 
τους βάσης. Στην περίπτωση των εργαζομένων, η μεί-
ωση της συμμετοχής στα συνδικάτα αποδίδεται σε αι-
τίες δομικές, κυκλικές και θεσμικές, όπως το επίπεδο 
απασχόλησης και διασφάλισης έναντι της ανεργίας, ο 
βαθμός αντιπροσωπευτικότητας των εργαζομένων από 
τα συνδικάτα, ο βαθμός συγκεντροποίησης των συνδι-
κάτων, ο βαθμός της δημόσιας απασχόλησης και η συμ-
μετοχή των εργαζομένων στις απεργίες. Η συμμετοχή 
των εργαζομένων στα συνδικάτα επηρεάζεται επίσης 
και από τις τοπικές ιδιομορφίες στην αγορά εργασίας.22 
Στην περίπτωση των μικρομεσαίων, αποτελεί ερώτημα 
ποιες είναι εκείνες οι (θεσμικές-ιδεολογικές) συνθήκες 
που τους κινητοποιούν, προκειμένου να γίνουν μέλη των 
συνδικάτων. 

Μια άλλη διάσταση, σχετική με τα μικροαστικά 
στρώματα και τη συνδικαλιστική δράση τους είναι η 
συζήτηση στην οποία στη σημερινή Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς, εντάσσονται οι θεωρίες περί «εθνολαϊκισμού» 
ή «λαϊκισμού». Σύμφωνα με αυτό το μοτίβο, οι αυτοα-

22.   Βερναρδάκης, Χριστόφορος και Μαυρέας, Κων-

σταντίνος και Πατρώνης Βασίλης, «Συνδικάτα και 

σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα κατά την πε-

ρίοδο 1990-2004», Εργασία και πολιτική: συνδι-

καλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα, 

1974-2004: 10ο επιστημονικό συνέδριο, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, 37-53, 18-21 Μαΐου (2005).

↑  Σεμινάριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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πασχολούμενοι έρχονται σε αντίφαση με τον πρότυπο 
δυτικό καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, δηλαδή τη συ-
γκεντροποίηση σε μεγάλες μονοπωλιακές ή ολιγοπωλι-
ακές μονάδες, καθώς ως κοινωνική ομάδα αρνείται και 
αντιστέκεται στην είσοδό της στο καθεστώς της μισθω-
τής εργασίας και εν τέλει αναπαράγει ένα μοντέλο ανά-
πτυξης της οικονομίας εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό της 
κοινωνίας. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός πολυάριθμου και 
ισχυρού στρώματος αυτοαπασχολουμένων, όπως στην 
περίπτωση της μεταπολιτευτικής, αλλά και σύγχρονης, 
ελληνικής κοινωνίας, δημιουργεί πρόβλημα στο σύγ-
χρονο καπιταλιστικό σύστημα, ενώ γεννάει στο πεδίο 
της ιδεολογίας και της πολιτικής τον λεγόμενο (εθνο)
λαϊκισμό. Στην ευρύτερη βιβλιογραφία, το φαινόμενο 
του εθνολαϊκισμού συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ.23 Ως ένα 
βαθμό, η συζήτηση για τον λαϊκισμό είναι μια προσπά-
θεια των ελίτ να περιγράψουν μέσα από μια ενιαία αρνη-
τική αναπαράσταση τον κοινωνικό εχθρό. Για αυτό τον 
λόγο, πίσω από αυτόν τον όρο εντάσσουν συχνά πολύ 
ετερόκλητα μεταξύ τους κοινωνικά, ιδεολογικά και πο-
λιτικά κινήματα. Όμως, είναι δυνατή μια χρήσιμη εφαρ-
μογή αυτού του όρου, καθώς ενέχει μια πραγματική λει-
τουργία. Πρώτα πρώτα, η ιδεολογία της έγκλησης στο 
λαό ως διακριτή από τις άλλες ιδεολογίες είναι υπαρκτή 
και στην πράξη βασίζεται στην νεωτερική αναπαράστα-
ση περί έθνους-λαού, όπως γεννήθηκε από τη Γαλλική 
Επανάσταση. Πρόκειται για μια ρευστή έννοια, προσαρ-
μόσιμη ανά περίσταση και εποχή. Βέβαια, με αυτήν την 
ιδεολογία εμπλέκονται όλα τα σύγχρονα πολιτικά κόμ-
ματα αφού, σε τελική ανάλυση, όλοι αναφέρονται στο 
υποκείμενο λαός. Συγκεκριμένα, ο τρόπος που περιγρά-
φει τον λαϊκισμό ο Νίκος Ποταμιάνος με βάση τον Ερνέ-
στο Λακλάου είναι μια μορφή «ιακωβινισμού»: «πρόκει-
ται για τον μέγιστο βαθμό αυτονομίας που μπορούν να 
αποκτήσουν οι λαϊκο-δημοκρατικές εγκλήσεις από τις 
ταξικές «αρχές» με τις οποίες συναρθρώνονται». Σύμ-
φωνα με αυτήν την προσέγγιση, «ο λαός προβάλλει ως 
εναλλακτική πολιτική λύση απέναντι στο σύστημα, και μ’ 
αυτήν την έννοια ο ιακωβινισμός αποτελεί ριζοσπαστι-
κή μικροαστική ιδεολογία. Οι μικροαστοί αναγνωρίζουν 
τον εαυτό τους πολύ περισσότερο ως λαό παρά ως τάξη, 
καθώς δεν μετέχουν άμεσα στις θεμελιώδεις σχέσεις πα-
ραγωγής: έτσι οι αντιθέσεις τους με το άρχον συγκρότη-
μα τίθενται κατεξοχήν στο ιδεολογικό και πολιτικό επί-
πεδο».24 Με άλλα λόγια, η ιδέα του λαού-έθνους συνιστά 
τον κύριο τρόπο αυτοπροσδιορισμού των μικρομεσαίων 
στρωμάτων, ιδιαίτερα όταν έρχονται σε ρήξη με τη με-
γαλοαστική τάξη. Σε αυτήν την περίπτωση, διεκδικούν 
τη συγκρότηση μιας διαταξικής συμμαχίας με άλλα κα-
τώτερα στρώματα, στην οποία όμως και στο όνομα της 
ενότητας οι εγκλήσεις των μικροαστικών στρωμάτων θα 
κατέχουν μια ηγεμονική θέση ενσωματώνοντας αιτήμα-
τα και άλλων κατηγοριών. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται, κατά τις 
δεκαετίες του 1970 και 1980, να δημιούργησε ένα πο-
λιτικό πρόγραμμα και ένα ιδεολογικό προφίλ το οποίο 

23.   Πανταζόπουλος, Ανδρέας, Π., Ο Ελληνικός 

εθνικο-λαϊκισμός: η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ,  

διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ,  

Οκτώβριος 2000.

24.   Ποταμιάνος, Ν., «Ο ριζοσπαστισμός στα 1908-

1910 και η έννοια του λαϊκισμού», στο (Εται-

ρεία σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και γε-

νικής παιδείας), Λαϊκισμός. Στην ιστορία, την 

τέχνη, την πολιτική, Αθήνα, 2016, σ. 117-131, 

σ. 122-123.



28

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

↑  Τσαγκάρης, 1950 (Αρχείο Μουσείο Μπενάκη).

ακριβώς ενσάρκωνε σε κυβερνητική πρόταση αυτή τη 
μορφή κοινωνικής συμμαχίας. Ωστόσο, η ιδέα αυτή περί 
μικροαστικού κόμματος, όπως θα διαπιστώσουμε στη 
συνέχεια, υπονομεύεται τόσο από τις πολιτικές του ΠΑ-
ΣΟΚ όσο και από την ίδια την ρητορική περί εκσυγχρο-
νισμού που ανέπτυσσε στο εσωτερικό του και τελικά κυ-
ριάρχησε. Το ερώτημα πάντως παραμένει για την σχέση 
των μικρομεσαίων στρωμάτων σε σχέση με τα πολιτικά 
κόμματα, ιδιαίτερα τα κυβερνητικά, για την εποχή που 
εξετάζεται εδώ.

Στην πραγματικότητα, οι αιτίες της κυριάρχησης 
του στρώματος των αυτοαπασχολούμενων και των μι-
κροαστών στην ελληνική οικονομία σχετίζονται με δύο 
αλληλένδετους παράγοντες, σε μεγάλο βαθμό διαμορ-
φωμένους στο πλαίσιο του μετεμφυλιακού κράτους. Οι 
συνθήκες της κοινωνικής και πολιτικής σύγκρουσης 
στην Ελλάδα ήταν τέτοιες που ανάγκαζαν το πολιτικό 
καθεστώς των νικητών του εμφυλίου πολέμου να ανα-
ζητήσει τη νομιμοποίησή του από τα μικροαστικά στρώ-
ματα, άρα και να διευκολύνει την αναπαραγωγή των αυ-
τοαπασχολουμένων, καθώς μεγάλο μέρος της τάξης των 

μισθωτών τέθηκε υπό διωγμό, καθώς θεωρείτο επικίν-
δυνη. Σύμφωνα με τη Βάλια Αρανίτου, τα «“μεσοστρώ-
ματα” αναδείχτηκαν ως “στηρίγματα” της μεταπολεμικής 
συναίνεσης διασφαλίζοντας με βάση τη μικροϊδιοκτησία 
και την ιδεολογία του νοικοκυραίου την διαδικασία της 
απο-εαμοποίησης».25 Παράλληλα, το ίδιο το συντηρητικό 
φιλελεύθερο ιδεολογικό στίγμα του μεταπολεμικού κρά-
τους –και για να επιτύχει τον προαναφερθέντα στόχο 
του– αντιμετώπιζε εχθρικά την παρουσία του κράτους 
πρόνοιας και μιας εκτεταμένης φιλεργατικής νομοθε-
σίας, με αποτέλεσμα –και σε αντίθεση με τον υπόλοιπο 
ευρωπαϊκό κόσμο– να καθυστερήσει αρκετά η εμφάνι-
σή του. Αυτό είχε ως συνέπεια ένα μεγάλο κομμάτι των 
διωκόμενων στρωμάτων να καταφεύγει στην αυτοαπα-
σχόληση, όταν δεν επέλεγε τη μετανάστευση. Η πρώτη 
σοβαρή προσπάθεια εγκαθίδρυσης κράτους πρόνοιας 
αλλά και γενίκευσης της βιομηχανικής μισθωτοποίη-
σης έγινε αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας το 

25.   Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ό.π., 

σ. 119, 124.
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1974. Μεταξύ άλλων αιτιών, η απόπειρα διευρυμένης 
προλεταριοποίησης κατέληξε σε αποτυχία γιατί, κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε, ένα 
μεγάλο μέρος της θιγόμενης εργατικής τάξης, η οποία 
μάλιστα πρωταγωνίστησε στο μεταπολιτευτικό εργο-
στασιακό συνδικαλισμό, στράφηκε μεταξύ άλλων στην 
αυτοαπασχόληση. Υπολογίζεται ότι οι απολύσεις απερ-
γών και μελών εργοστασιακών σωματείων ή επιτροπών 
ξεπέρασαν τις 10.000 μέχρι και το 1981, πολλοί από τους 
οποίους κατά τη δεκαετία του 1980 θα «ανοίξουν» μια 
μικρή επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χλέτσο, το ΠΑΣΟΚ της πρώ-
της μεταπολίτευσης «κατάλαβε πολύ καλά την απώ-
λεια της νομιμοποίησης του πολιτικού καθεστώτος της 
Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ). Γι’ αυτό τον λόγο υποστήριξε 
ότι εκφράζει όλους τους μη προνομιούχους (δηλαδή τη 
μεγάλη πλειονότητα των αυτοαπασχολουμένων και των 
μισθωτών)» και, με αυτόν τον τρόπο, «απέκτησε τη νο-
μιμοποίησή του από την πλειονότητα του λαού».26 Πα-
ράλληλα, προώθησε τη μικροαστικοποίηση ως λύση στο 
πρόβλημα της ανεργίας, αλλά και ως μηχανισμό οικογε-
νειακής επιβίωσης, καθώς οι νομοθετικές παρεμβάσεις 
υπέρ του κράτους πρόνοιας παρέμεναν περιορισμένες 
σε σχέση πάλι με τη Δύση. Τέλος, η μικροαστικοποίηση 
αποτέλεσε για ακόμη μια φορά καταφύγιο των διωκό-
μενων ριζοσπαστικοποιημένων εργατών. Ως εκ τούτου, 
αναδύθηκε η μοντέρνα μικροεπιχειρηματικότητα της δε-

26.   Χλέτσος, Μιχάλης, «Κράτος, αυτοαπασχολούμενοι 

και μισθωτοί στη σημερινή Ελλάδα», Επιθεώρηση 

Κοινωνικών Ερευνών 76, 1990 , σ. 140-155.

↑  Αφίσα ΠΑΣΟΚ, 1981.

καετίας του 1980, την οποία περιγράψαμε πιο πάνω και 
η οποία ταυτίστηκε με τη δημοκρατική μεταπολιτευτική 
δυναμική του εκδημοκρατισμού τόσο στην κοινωνία όσο 
και στον συνδικαλισμό. Η επικράτηση στη συνδικαλιστι-
κή εκπροσώπηση των δυνάμεων του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) το 1988, η οποία προέκυψε ως 
εξέλιξη της αρχικής συμμαχίας με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ 
στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού, εξηγείται καθώς η 
παράταξη του ΚΚΕ εμφανίστηκε ως ο πιο συνεπής υπε-
ρασπιστής και εκφραστής του λαϊκοδημοκρατικού ριζο-
σπαστισμού, όταν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ επέλεγαν 
άλλες κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση, η λύση της 
μικροαστικοποίησης στην ελληνική κοινωνία δεν είναι 
συνέπεια της κυριαρχίας ενός «σοβιετικού τύπου» κρά-
τους, αλλά, το αντίθετο, είναι αποτέλεσμα της διαχρονι-
κής απουσίας ενός τέτοιου ισχυρού κράτους πρόνοιας 
στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης ελεύθερης οικο-
νομίας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως προκύπτει 
από τη μελέτη της Βάλιας Αρανίτου για την εποχή της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης, η μικροαστικοποίηση 
θα αποτελέσει ξανά ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισής 
της. Η μεσαία τάξη δεν κατέρρευσε, αλλά φαίνεται πως 
επιβίωσε για ακόμη μια φορά, αν και υπέστη σοβαρότα-
τες απώλειες. Παρότι στα πρώτα χρόνια της κρίσης κα-
ταγράφηκαν και πολλές κλειστές επιχειρήσεις, ωστόσο 
η μεσαία τάξη, άλλοτε με τον μανδύα της μικροεπιχειρη-
ματικότητας ή της αυτοαπασχόλησης ή και ακόμα με τη 
μορφή των startups, φαίνεται πως όχι μόνο διασώθηκε 
αλλά και επανακάμπτει.27

27.   Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ό.π.

Ή «ΜΊΚΡΌΑΣΤΊΚΌΠΌΊΉΣΉ» 
ΣΤΉΝ ΕΛΛΉΝΊΚΉ ΚΌΊΝΩΝΊΑ, 
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑ ΔΊΑΧΡΌΝΊΚΉΣ 
ΑΠΌΥΣΊΑΣ ΊΣΧΥΡΌΥ 
ΚΡΑΤΌΥΣ ΠΡΌΝΌΊΑΣ, 
ΛΕΊΤΌΥΡΓΉΣΕ ΚΑΊ ΚΑΤΑ ΤΉΝ 
ΕΠΌΧΉ ΤΉΣ ΠΡΌΣΦΑΤΉΣ 
ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΉΣ ΚΡΊΣΉΣ, 
ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ 
ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉΣ ΤΉΣ.
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↑   Πορεία στη Βουλή για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού κινήματος των ΕΒΕ, 1984, (Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη).

Προσαρμόζοντας την περιοδολόγηση των Μπιθυμή-
τρη-Κωτσονόπουλου για τον εργατικό συνδικαλισμό της 
μεταπολίτευσης στην περίπτωση των μικρομεσαίων, σε 
συνδυασμό με την περιοδολόγηση της Βάλιας Αρανίτου, 
ο μεταπολιτευτικός συνδικαλισμός της ΓΣΕΒΕΕ μπορεί 
να διακριθεί σε τέσσερις φάσεις: 1) Φάση της ασύμμετρης 
ανάπτυξης (1974–1984), 2) Φάση του εκδημοκρατισμού 
(1984–1995), 3) Φάση του εξευρωπαϊσμού (1996–2008), 
4) Φάση της οικονομικής κρίσης (2009–έως σήμερα). 
Η περιοδολόγηση που υιοθετείται βασίζεται στην εξής 
υπόθεση των Μπιθυμήτρη-Κωτσονόπουλου: μέσα στο 
έντονα φορτισμένο κλίμα της πρώτης μεταπολιτευτικής 
δεκαετίας το συνδικαλιστικό κίνημα κάνει σημαντικά, 
έστω και ημιτελή, βήματα προς τον εκδημοκρατισμό 
του και βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τα 
κοινωνικά αιτήματα που αναπτύσσονται πρωτίστως έξω 
από το επίσημο πολιτικό σύστημα. Την εποχή αυτή, το 
συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο μέ-
τωπα. Το πρώτο μέτωπο είναι η υποχώρηση των εξωθε-
σμικών παρεμβάσεων που είχαν θεμελιωθεί στο πλαίσιο 
του ημι-αυταρχικού μεταπολεμικού καθεστώτος. Αυτό 
άφηνε ανοιχτό ένα παράθυρο εκδημοκρατισμού. Το 
δεύτερο μέτωπο ήταν αυτό της οικονομικής κρίσης. Ο 
συνδυασμός κρίσης και εκδημοκρατισμού έστρεψε προς 
στιγμή το συνδικαλιστικό κίνημα προς μία ριζοσπαστική 
κατεύθυνση. Η τάση αυτή οδηγεί στη δεύτερη περίοδο, 
στην οποία παρατηρείται και ριζική μεταβολή της φυ-
σιογνωμίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο εκδημο-
κρατισμός επιτυγχάνεται και γίνεται συστατικό στοιχείο 
του συνδικαλισμού, ένας αντιμονοπωλιακός προσανα-
τολισμός ο οποίος διατηρεί έντονο τον ριζοσπαστισμό. 

Παράλληλα, επιχειρείται μία ενσωμάτωση που σε ορι-
σμένες πλευρές προσιδιάζει σε διευθετήσεις νεο-κορπο-
ρατιστικού τύπου (π.χ. η λογική του κοινωνικού εταίρου). 
Η μετατόπιση αυτή παγιώνεται και επεκτείνεται περαι-
τέρω με τη μετάβαση στην τρίτη φάση, αυτήν του εξευ-
ρωπαϊσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρούμε την ενσω-
μάτωση του συνδικαλιστικού κινήματος στις δομές ενός 
«εξευρωπαϊσμένου» πολιτικού συστήματος, με ταυτό-
χρονη διάβρωση της αντιπροσωπευτικής διάστασης του 
τελευταίου. Βασικό χαρακτηριστικό εδώ είναι η γραφει-
οκρατικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς 
μεταβαίνει σε ένα νέο τεχνοκρατικό μοντέλο. Ως εκ τού-
του, «τα συνδικάτα μετασχηματίζονται σε κοινωνικούς 
εταίρους μιας διαδικασίας διακυβέρνησης που εστιάζει 
κυρίως στη διαβούλευση, δηλαδή στη νομιμοποίηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, επιστέγασμα της οποί-
ας συνιστά ο κοινωνικός διάλογος. Η γραφειοκρατική 
επέκτασή τους, η οποία σχετίζεται (μεταξύ άλλων) και 
με την πρόσβαση σε νέους ευρωπαϊκούς πόρους και 
χρηματοδοτικά μέσα, υπηρετεί (και υπηρετείται από) την 
ενίσχυση της γνωμοδοτικής λειτουργίας τους».28

Περιγράφοντας τη φάση του εκδημοκρατισμού 
(1984–1995), η βασική ιδέα της παρούσας μελέτης είναι 
ότι η πολύ σύγχρονη ΓΣΕΒΕΕ, με τομή το 1984, συνιστά 

28.   Μπιθυμήτρης, Γιώργος και Κωτσονόπουλος, Λουδο-

βίκος, «Μετασχηματισμοί του ελληνικού συνδικα-

λιστικού κινήματος από τη μεταπολίτευση μέχρι 

την κρίση: συνέχειες και ρήξεις», Ελληνική 

Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 44/1 (Ιανουάριος 

2018), σ. 113.
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μία νέα και διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν πο-
λιτική μορφή οργάνωσης του μικροαστικού ταξικού πό-
λου. Το ορόσημο του 1984 προκύπτει εξαιτίας της ανά-
δυσης μιας νέας δημοκρατικής ηγεσίας με σοσιαλιστική 
αναφορά και ηγετικές μορφές τους Διονύση Κορφιάτη 
(ΚΚΕ) και Σπύρο Δεμαρτίνο (ΠΑΣΟΚ). Με την τομή αυτή, 
η ΓΣΕΒΕΕ εγκαταλείπει οριστικά τη μορφή του μετεμ-
φυλιακού εργατοπατερικού συνδικαλισμού, δηλαδή μιας 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας συσπειρωμένης γύρω 
από ηγετικά πρόσωπα με προνομιακές σχέσεις με το 
κράτος και πρακτικές διάφορα τεχνάσματα που επέτρε-
παν τη διατήρηση του ελέγχου: καθαιρέσεις διοικητικών 
συμβουλίων αγωνιστικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
δημιουργία Σωματείων-σφραγίδα που έδιναν πλασματι-
κές πλειοψηφίες, εκλογικές λαθροχειρίες, ασφυκτικός 
έλεγχος των δραστηριοτήτων των πρωτοβάθμιων οργα-
νώσεων. Ο ηγεμονικός χαρακτήρας της παράταξης του 
ΚΚΕ, ιδιαίτερα την εποχή της διοίκησης Κορφιάτη, είναι 
καταλυτικός σε επίπεδο ιδεολογίας και επιδρά σε όλες 
τις παρατάξεις, ακόμη και τη δεξιά, καθορίζοντας τη φυ-
σιογνωμία της Συνομοσπονδίας. Πρόκειται ακριβώς για 
την αντιστοίχιση σε θεσμικό και συνδικαλιστικό επίπεδο 
του μετασχηματισμού της μικρομεσαίας επιχείρησης ως 
συνέπεια της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης που υπέστη 
κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, ιδιαίτερα κατά την 
εποχή της πρώτης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 

Αυτό το οποίο παραμένει κύριο ερώτημα είναι με 
ποιον τρόπο η ΓΣΕΒΕΕ συνεχίζει να επιτελεί αυτόν τον 
ρόλο στο όνομα των μικρομεσαίων σε μια εποχή αποδι-
άρθρωσης αυτής της τάξης, ιδιαίτερα κατά τη φάση των 
μνημονίων. Κατά την τέταρτη και τελευταία περίοδο, 
που εκκινείται το 2009, αναδεικνύονται οι σωρευμένες 
αντιφάσεις και ειδικά ανάμεσα στην «ατροφία αντιπρο-
σώπευσης» και στη «λειτουργία της νομιμοποίησης του 
συστήματος διακυβέρνησης», ενώ στο νέο κοινωνικο-
οικονομικό πλαίσιο αναδεικνύονται νέες προκλήσεις, 
κίνδυνοι και δυνατότητες. Οι λειτουργίες του συνδικα-
λιστικού κινήματος αποψιλώνονται θεσμικά μέσω δια-
δοχικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και τα σχήματα 
εκπροσώπησης αναδιατάσσονται. Αρχικά, η πολιτική 
διάσταση φαίνεται να επανακάμπτει, με τον απεργιακό 
κύκλο να κορυφώνεται την περίοδο 2009–2011. Παράλ-
ληλα, η κοινωνική διάσταση παραμένει ισχυρή, έστω και 

↑  Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 1987 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ). ↑  Συνάντηση του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με τον  
Πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου, 1984 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

μόνο σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές συμμαχίες, μιας και η 
νεο-κορπορατιστική δυναμική της προηγούμενης περι-
όδου έχει παρέλθει. Η απεργιακή-κινηματική αποκλιμά-
κωση που ακολουθεί έχει βραχυκυκλώσει τις λειτουργίες 
του συνδικαλιστικού κινήματος παράγοντας, σύμφωνα 
με τους Μπιθυμήτρη-Κωτσονόπουλο, «αποτελέσματα 
χαμηλής έντασης» στα πεδία «κινητοποίηση, αντιπρο-
σωπευτικότητα, θεσμική κεντρικότητα, οικονομική απο-
τελεσματικότητα». Υπό αυτό το πρίσμα, υιοθετείται και 
στην περίπτωση της ΓΣΕΒΕΕ η υπόθεση περί «εξαρθρω-
μένου κορπορατισμού» για να περιγράψει τον συνδικα-
λισμό της στον τρέχον περιβάλλον, δηλαδή την κατάρ-
ρευση μιας ευρωπαϊκής ουτοπίας περί θεσμοποιημένης 
δημοκρατικής συνεργασίας των κοινωνικών τάξεων.29 

Στο πρώτο λοιπόν μέρος του βιβλίου εξετάζεται το 
διακύβευμα της αντίστασης ή της εκσυγχρονιστικής 
προσαρμογής, το οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
κλήθηκαν να απαντήσουν μπροστά στην πρόκληση 
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι μικρομεσαίοι επέλε-
ξαν το δεύτερο, διαμορφώνοντας έναν ευρωπαϊκού 
τύπου σύγχρονο τεχνοκρατικό συνδικαλισμό, ο οποίος 
κυρίως εκφράστηκε από τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ. Στο 
δεύτερο μέρος εξετάζεται το διακύβευμα της μνημονι-
ακής υποταγής ή της αντιμνημονιακής αντίστασης. Οι 
μικρομεσαίοι απέναντι σε αυτό το ερώτημα κινήθηκαν 
περισσότερο εφεκτικά, θέτοντας πολιτικά και οργανωτι-
κά όρια στην αντίσταση. Στο συνδικαλιστικό επίπεδο, η 
πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ διεκδίκησε την εκπροσώπηση 
της μικροαστικής τάξης ως σύνολο. Απέναντι στην πλει-
οψηφία η παράταξη του ΚΚΕ επιχείρησε να συγκροτήσει 
έναν άλλο πόλο δράσης, την Πανελλήνια Αντιμονοπω-
λιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
(ΠΑΣΕΒΕ). Η τελευταία προσπαθούσε να εφαρμόσει ένα 
ξεχωριστό σχέδιο παρεμβάσεων κάτω από μια διακριτή 
πολιτική φυσιογνωμία και διεκδικώντας την εκπροσώ-
πηση ιδίως των αυτοαπασχολούμενων, χωρίς ωστόσο να 
διασπάσει σε θεσμικό επίπεδο τη Συνομοσπονδία. Ωστό-
σο, και τα δύο σχέδια, ιδίως το δεύτερο, ελέγχονται για 
την αποτελεσματικότητά τους.

29.   Στο ίδιο, σ. 15-16.
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ή προσαρμογή



37

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

Στην πρώτη αυτή ενότητα, εξετάζεται η διαδικασία 
μετάβασης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα συνδικαλι-
σμού. Συγκεκριμένα, από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 
1997 διεξήχθη το τελευταίο Συνέδριο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) πριν την αλλαγή του αιώνα. 
Ύστερα από μια δεκαετία, η κυριαρχία των δυνάμε-
ων της Αγωνιστικής Συσπείρωσης ΕΒΕ (ΑΣΕΒΕ), που 
υποστηριζόταν από τη Δημοκρατική Κίνηση ΕΒΕ 
(ΔΗΚΕΒΕ), δηλαδή της παράταξης με κορμό το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), καθώς και η δι-
εύθυνση του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας από 
τον Διονύση Κορφιάτη, έφτασαν στο τέλος τους. 

↑  Οι νεοεκλεγέντες Γεώργιος Κανελλόπουλος και Γεώργιος Μότσος 
στο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ, 1997 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου, νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Κανελλόπουλος, 
επικεφαλής της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Κίνησης 
Μικρών Μεσαίων Επιχειρηματιών (ΔΑΚΜΜΕ), δηλαδή 
της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ), και αντι-
πρόσωπος της Ομοσπονδίας Βι-
οτεχνικών Σωματείων Αθήνας 
(ΟΒΣΑ). Είχε διατελέσει Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κο-
σμηματοπωλών Ωρολογοποιών 
(ΠΟΒΑΚΩ), Αντιπρόεδρος του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(ΒΕΑ), διοικητικό στέλεχος της 
Συνομοσπονδίας επί μία δεκαετία 
σχεδόν και Πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (ΚΕΚ) της ΓΣΕΒΕΕ. Νέος Γενικός Γραμματέας 
αναδείχθηκε ο Γεώργιος Μότσος από την παράταξη της 
Πανελλήνιας Αγωνιστικής Κίνησης ΕΒΕ (ΠΑΣΚΕΒΕ) και 
προερχόμενος από την ΟΒΣΑ1. Με άλλα λόγια, η προ-
ηγούμενη συμμαχία ΚΚΕ-ΝΔ στη ΓΣΕΒΕΕ, δηλαδή Πρό-
εδρος ΔΗΚΕΒΕ με Γραμματέα ΔΑΚΜΜΕ, αντικαταστά-
θηκε από μια συμμαχία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ, με Πρόεδρο 
ΔΑΚΜΜΕ και Γραμματέα ΠΑΣΚΕΒΕ, με τη στήριξη των 
άλλων παρατάξεων πλην ΔΗΚΕΒΕ.

Σύμφωνα με τον Διονύση Κορφιάτη, ο ίδιος είχε απο-
φασίσει να παραιτηθεί για να στηρίξει την επιχείρησή 
του αλλά και για λόγους υγείας. Ωστόσο, στη συνάντηση 
της ΔΗΚΕΒΕ οι 40 από τους 42 συμβούλους ψήφισαν να 
παραμείνει. Και, όπως αναφέρει, υπήρχαν πράγματι οι 
προϋποθέσεις επανεκλογής του, καθώς η παράταξη του 
Συνασπισμού με τον Νίκο Σκορίνη, κάποιοι σύμβουλοι 
της ΔΑΚΜΜΕ, αλλά και κάποιοι σύμβουλοι προερχόμε-
νοι από τον χώρο της ΝΔ, είχαν δηλώσει ότι σε περίπτω-
ση υποψηφιότητάς του θα τον στήριζαν. Ο Δημήτρης 

1.  «Πρακτικά Συνεδρίου της ΓΣΕΒΕΕ», 14-16.3.1997, 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ· Ριζοσπάστης, 18.3.1997.

Φέτσης, εκ μέρους της ΔΗΚΕΒΕ, κατέθεσε στο Συνέδριο 
την πρόταση, αλλά ο Κορφιάτης αρνήθηκε με ένα μικρό 
χαιρετισμό: «Εύχομαι σε όποιον εκλεγεί να δει τη ΓΣΕΒΕΕ 
σαν συλλογικότητα, όχι εφαλτήριο προσωπικής ανάδει-
ξης· αυτό που σας παραδίδω σήμερα είναι ένα πονεμένο 

φορτίο. Όποιος αναλάβει και 
όποια διοίκηση αναλάβει πρέπει 
αυτό το φορτίο να το μεταφέρε-
τε πολύ μακριά. Και εύχομαι για 
αυτό. Θα είμαι συμπαραστάτης 
σας. Εγώ είμαι μέλος του ΔΣ 
και παραμένω εκεί. Παραδίδω 
και τα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) [της ΓΣΕΒΕΕ] 
τα οποία δημιούργησα εγώ και 

ήμουν ο πρώτος Πρόεδρός τους. Τα ΚΕΚ ελλοχεύουν 
έναν κίνδυνο, να γίνει δούλος τους το συνδικαλιστικό 
κίνημα. Προσέχτε, σας εφιστώ την προσοχή. Μην ακο-
λουθήσετε αυτόν τον δρόμο. Γιατί συνδικαλιστικό κίνη-
μα χωρίς χαρακτηριστικά παύει να είναι συνδικαλιστικό 
κίνημα»2. Σύμφωνα με σχόλιο του Γιώργου Κανελλόπου-
λου, «το Συνέδριο του 1997 είναι σημαντικό» γιατί «υπήρ-
χε μια τομή στη ΓΣΕΒΕΕ», καθώς οι τρεις παρατάξεις 
«πρώτη φορά συνεργάστηκαν»3, ενώ, σύμφωνα με τον 
Νίκο Ατζινά από την ΠΑΣΚΕΒΕ, «ήταν ένα καθοριστικό 
σημείο» γιατί «τότε άρχισε πραγματικά να λειτουργεί και 
η πολυφωνία»4. Είναι φανερό ότι κάτι σημαντικό έχει αλ-
λάξει, καθώς η παράταξη που έρχεται πρώτη σε δύναμη 
και κυριαρχεί σχεδόν από το 1984 βρίσκεται απομονω-
μένη από μια συμμαχία στην οποία εμπλέκονται όλες οι 
άλλες παρατάξεις. Τι όμως έχει αλλάξει;

2.  «Συνέντευξη Διονύση Κορφιάτη σε Πάρη Λιτζέρη και 

Τζουλιάνα Κοντίνη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.10.2018.

3.  «Συνέντευξη Γιώργου Κανελλόπουλου σε Κώστα Πα-

λούκη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

4.  «Συνέντευξη Νίκου Αντζινά σε Κώστα Παλούκη και 

Τζουλιάνα Κοντίνη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.9.2018.

↑  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ περιόδου 1984–1988 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΤΌ ΣΥΝΕΔΡΊΌ ΤΌΥ 1997 ΣΥΝΊΣΤΑ ΤΌΜΉ 
ΓΊΑ ΤΉ ΓΣΕΒΕΕ, ΜΕ ΤΉΝ ΚΥΡΊΑΡΧΊΑ  
ΤΉΣ ΣΥΜΜΑΧΊΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  
ΝΔ-ΠΑΣΌΚ-ΣΥΝ, ΔΕΊΧΝΌΝΤΑΣ  
ΠΩΣ ΚΑΤΊ ΕΊΧΕ ΑΛΛΑΞΕΊ.
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Την περίοδο της προεδρίας Δεμαρτίνου, 1984–1988, 
επειδή ο ίδιος διέμενε στην Πάτρα και ερχόταν στην 
Αθήνα μόνο για δύο μέρες, ο Κορφιάτης τον αντικαθι-
στούσε τις ημέρες που έλειπε, με συνέπεια, στην πρά-
ξη, να αναλάβει έναν πιο ενισχυμένο ρόλο. Στην πορεία 
προς το Συνέδριο δημιουργήθηκαν και οι άλλες παρα-
τάξεις, η ΔΑΚΜΜΕ από τις δυνάμεις της ΝΔ με ιδρυτή 
τον Νίκο Αναστασάκη, και η ΠΑΣΚΕΒΕ με τους Γιώργο 
Μότσο και Σπύρο Δεμαρτίνο από το ΠΑΣΟΚ. Μια μεγά-
λη κοινωνική δυναμική και η διάθεση για αντίσταση στις 
απειλές των μονοπωλίων ριζοσπαστικοποίησαν τους μι-
κρομεσαίους και τους συσπείρωσαν με νέους δημοκρα-
τικούς όρους γύρω από τη ΓΣΕΒΕΕ, η οποία αποκτά την 
απόλυτη πραγμάτωση του ταξικού πόλου. Ο Κορφιάτης 
περιγράφει ακριβώς αυτό το κλίμα: «Τότε συνέπεσε, αν 
δεν κάνω λάθος, η καθιέρωση του ΦΠΑ με τον Τσοβόλα. 
Αναπτύξαμε έναν αγώνα μεγάλο, με πανελλαδική απερ-
γία. Είχα φέρει τότε τον γελοιογράφο τον Στάθη και εί-
χαμε κάνει πρωτοποριακές αφίσες, περίπου 15 χιλιάδες. 
Όλη η Ελλάδα ήταν κλειστή. Ούτε το εργατικό κίνημα 
είχε να δείξει τέτοια αφοσίωση και τέτοια μαχητικότητα. 
Η συγκέντρωση δε που έκανα είχε περίπου 20 χιλιάδες 
κόσμο»7. Στο Συνέδριο του 1988, επικράτησε για πρώτη 
φορά η Αγωνιστική Συσπείρωση ΕΒΕ (ΑΣΕΒΕ) με πυρήνα 
τη ΔΗΚΕΒΕ. Πρόεδρος ανέλαβε ο Διονύσης Κορφιάτης 
και Γενικός Γραμματέας ο Νίκος Σκορίνης. 

7.  Στο ίδιο.

Από ιστορική άποψη, ένα μεγάλο ορόσημο στο κίνημα 
των εμποροβιοτεχνών αποτέλεσε το Πανελλήνιο Συνέ-
δριο του 1984 και στη συνέχεια το Πανελλήνιο Συνέδριο 
του 1988. Ο Στέργιος Βασιλείου, μέλος της ΔΗΚΕΒΕ τότε, 
αναφέρει: «Μέχρι το 1987, δυστυχώς κυριαρχούσε αναρ-
χία στα καταστατικά με έναν τρόπο που υπήρχαν εικονικά 
Σωματεία-σφραγίδες, δεν υπήρχε τήρηση καταστατικού, 
δεν υπήρχε έλεγχος του καταστατικού, ο καθένας όπως 
ήθελε έκανε και, κυρίως, υπήρχε το λεγόμενο πλειοψηφι-
κό. Το πλειοψηφικό σύστημα εκλογής των ΔΣ κάτω από 
την ιδέα ότι είμαστε όλοι ίδιοι, δεν έχουμε να χωρίσουμε 
τίποτε, όλοι μαζί σε ένα ψηφοδέλτιο, πράγμα που είναι 
ψευδές». Σύμφωνα με τον Βασιλείου, «τότε μετά από 
πολλούς αγώνες, οι οποίοι ξεκίνησαν το ’74 και έληξαν το 
’87, καθιερώθηκε ο εκδημοκρατισμός με τον νόμο 1712/87, 
ο οποίος πραγματικά κονιορτοποίησε κάθε αντιδημο-
κρατικό στοιχείο, καθιέρωσε την απλή αναλογική, καθι-
έρωσε τους δικαστικούς αντιπροσώπους, καθιέρωσε την 
αντιπροσώπευση». Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει 
«σε κανένα σημείο από τη ΓΣΕΒΕΕ μέχρι κάτω το απλό 
σωματείο αντιδημοκρατική διαδικασία»5. Η συμβολή του 
Διονύση Κορφιάτη στη διαδικασία σύνταξης του νόμου 
για τον εκδημοκρατισμό ήταν καθοριστική με πάνω από 
50 συναντήσεις με τον Γιώργο Δασκαλάκη, Υφυπουργό 
Εμπορίου, ο οποίος ήταν Γραμματέας του συνδικαλιστι-
κού του ΠΑΣΟΚ και προερχόταν από τη ΓΣΕΒΕΕ»6.

5.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.

6.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

↑  Συνάντηση διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, 1993  
(Προσωπικό Αρχείο Ν. Σκορίνη).
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↑  Ο Διονύσης Κορφιάτης, Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 1988–1997 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή,  
1997 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Κατά τη δεκαετία του 1980, το ΚΚΕ είχε καταφέρει 
να αποκτήσει μια πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο των 
μικρομεσαίων, δυσανάλογη της γενικής εκλογικής επιρ-
ροής του. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Χαροντάκη, η επι-
τυχία αυτή προκύπτει από «μια μικρομεσαία διολίσθηση 
της πολιτικής του κόμματος, η οποία του δίνει αποτε-
λέσματα», ουσιαστικά το πρόταγμα μιας αντιμονοπωλι-
ακής πολιτικής εναντίον της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ), με βάση την οποία το ΠΑΣΟΚ είχε 
κατακτήσει επιρροή, αλλά σταδιακά εγκατέλειψε ως κυ-
βερνητικό κόμμα. Όταν την 1η Ιανουαρίου 1981 η Ελλάδα 
εντάχθηκε στην ΕΟΚ, άρχισε η πτώση των δασμών με 
αποτέλεσμα «όλο το κομμάτι το παραγωγικό το οποίο 
είναι δασμοβίωτο, και πρώτα και κύρια οι βιοτέχνες, το 
μικρομεσαίο κομμάτι, αρχίζει και υφίσταται τις συνέπει-
ες αυτή της πολιτικής». Το ΚΚΕ τότε «αρχίζει και κερδίζει 
επιρροή στο χώρο των μικρομεσαίων» με αιτήματα την 
επαναφορά των δασμών.8 

Ο Διονύσης Κορφιάτης περιγράφει τη δημιουργία 
της παράταξής του: «Το 1978 προς τα τέλη ιδρύσαμε τη 
δημοκρατική Κίνηση ΕΒΕ (ΔΗΚΕΒΕ), η οποία καθοδηγεί-
το από το ΚΚΕ αλλά ήταν ανοιχτή σε όλες τις απόψεις 
και τις ιδεολογίες». Πρόεδρος ήταν ο Μπάμπης Βασιλά-
τος, μετέπειτα Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων (ΤΕΒΕ), και Αντιπρόεδρος ο Διονύ-
σης Κορφιάτης.9 Ακόμα, ο Διονύσης Κορφιάτης τονίζει 
την προσπάθεια της διοίκησής του να αποστιγματιστεί η 
αρνητική εικόνα των επαγγελματοβιοτεχνών στη συνεί-

8.  «Συνέντευξη Δημήτρη Χαροντάκη στον Κώστα Παλού-

κη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24-25.11.2018.

9.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

δηση του λαού, καθώς «ήταν καταγεγραμμένοι σαν κλέ-
φτες, σαν να σε ρίχνανε στη ζυγαριά, σαν να σε κλέβα-
νε», πιστεύοντας «ότι χωρίς συμπαράσταση της κοινής 
γνώμης είναι ανούσιοι οι αγώνες». Για αυτό, εκτός από 
τη φιλεργατική στάση στις συλλογικές συμβάσεις, συμ-
βούλευσε τους «φουρναραίους» να βάζουν «ένα κομμά-
τι παραπάνω ψωμί στο ζύγι» και στους μπακάληδες να 
φτιάξουν «λίγο βαριά τη ζυγαριά» με σκοπό «να αρχίζει 
να γίνεται μια αποσυνειδητοποίηση αυτής της ιδέας». Ο 
Κορφιάτης σήμερα θεωρεί μεγάλη επιτυχία ότι «πετύχα-
με να αλλάξουμε την εικόνα μας»10. Επίσης, σύμφωνα με 
τον ίδιο, από την πρώτη θητεία τέθηκε η ανάγκη να μπο-
ρέσουν να συνυπάρξουν όλες οι διαφορετικές φωνές. 
Για αυτό τον λόγο, προήγαγε το αντιπροσωπευτικό Προ-
εδρείο, παρότι η ΔΗΚΕΒΕ μπορούσε να καταλάβει όλες 
τις θέσεις του. Ο Κορφιάτης ως Πρόεδρος επιχείρησε να 
ανοίξει «τις επαφές και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βι-
ομηχανιών (ΣΕΒ)» κάνοντας «υποχωρήσεις και συμβιβα-
σμούς». Τέλος, η διοίκηση Κορφιάτη προσπάθησε να με-
ταφέρει το αγωνιστικό κλίμα και στο ευρωπαϊκό κίνημα: 
«Όταν εγώ πήγα στην ΕΕ, και μάθανε ότι είμαι κομμου-
νιστής, στέλεχος του ΚΚΕ, υποψήφιος ευρωβουλευτής, 
κάνανε τον σταυρό τους». Η Ελληνική Συνομοσπονδία 
είχε «πολλές διαφορές με την ευρωπαϊκή Συνομοσπον-
δία», καθώς υποστήριζε τη δράση ενάντια «στη συγκε-
ντροποίηση του κεφαλαίου που γίνεται στις μεγάλες επι-
χειρήσεις» και με σκοπό να ανατραπούν οι αποφάσεις 
της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.11 Αυτό ήταν 
λοιπόν το ριζοσπαστικό περιεχόμενο του συνδικαλισμού 

10.  Στο ίδιο.

11.  Στο ίδιο.
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↑  O Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Χαμπηλομάτης  
στη Γενική Συνέλευση του 2009, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στην ασυδοσία των πολυεθνικών καταστημάτων, 4.12.1995 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Οικογένεια σε σουπερμάρκετ τη δεκαετία  
του 1980 (Έκθεση GR80s).

της δημοκρατικής αλλαγής, το οποίο επιτρέπει στους 
μικρομεσαίους, να συγκροτήσουν μια νέα ταξική εικόνα 
του εαυτού τους, διαφορετική από το παρελθόν, συνδε-
δεμένη με το ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό 
λαϊκό κίνημα της εποχής. Η ριζοσπαστικοποίηση αυτή 
συνδέθηκε με τις προσδοκίες για μια ευρύτερη κοινω-
νική βελτίωση, την οποία οι κυβερνητικές επιλογές του 
ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην ικανοποιούν. Ως εκ τούτου, η 
παράταξη του ΚΚΕ κατάφερε να διατηρήσει την επιρροή 
της υψηλά οργανώνοντας κινητοποιήσεις και παρουσιά-
ζοντας μια ρητορική υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.

Στο επόμενο Συνέδριο, 5–7 Μαρτίου 1994, ανήλθε 
στην πρώτη θέση πάλι η ΑΣΕΒΕ (ΔΗΚΕΒΕ) με 62 ψήφους 

και 21 έδρες στο ΔΣ. Η ΔΑΚΜΜΕ έλαβε 46 ψήφους και 
16 έδρες, ενώ ακολούθησε η ΠΑΣΚΕΒΕ με 43 ψήφους και 
14 έδρες. Πρόεδρος επανεξελέγη ο Διονύσης Κορφιάτης 
και Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο Γεώργιος Χαμπηλο-
μάτης από τη ΔΑΚΜΜΕ. Στην πράξη επρόκειτο για μία 
πολιτική συνεργασία ανάμεσα σε δύο παρατάξεις, την 
ΑΣΕΒΕ (ΔΗΚΕΒΕ) και τη ΔΑΚΜΜΕ, με βασική αντιπο-
λίτευση την κυβερνητική ΠΑΣΚΕΒΕ. Ωστόσο, οι κατευ-
θύνσεις της δεύτερης διοίκησης Κορφιάτη διατήρησαν 
τον αγωνιστικό χαρακτήρα τους επιτυγχάνοντας ένα 
επίπεδο σύνθεσης. Ο Γιώργος Χαμπηλομάτης αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Οι σχέσεις μου με τον Πρόεδρο ήταν 
άριστες. Γιατί δεν τράβαγε κανένας από δω ούτε από 
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κει. Ναι μεν ήταν στην αριστερά ο Κορφιάτης, αλλά δεν 
ήταν από τους αριστερούς τους “ντε και καλά αυτό που 
λέω εγώ”, κουβέντιαζε, και οπότε προχωρούσαμε κανο-
νικά. Ήταν η τελευταία διοίκησις που είχε νεύρο».12

Η δεκαετία του ’90 ξεκίνησε θεαματικά, με την κα-
τάρρευση των καθεστώτων του ανατολικού μπλοκ και 
τον «θρίαμβο» του δυτικού μοντέλου, της κυριαρχίας 
μιας νέας κοσμοϊδέας ότι η ελευθερία της αγοράς όχι 
απλά είναι μονόδρομος, αλλά και ότι είναι δυνατόν να 
φέρει την επιδιωκόμενη ευμάρεια. Την εποχή του Ψυ-
χρού Πολέμου, η έννοια της Δυτικής Ευρώπης εμπερι-
είχε ένα υψηλό ιδεολογικό πρόσημο. Συγκροτούσε ένα 
αντι-πρότυπο απέναντι στον υπαρκτό σοσιαλισμό προ-
άγοντας ισχυρές αξίες, όπως ο ανθρωπισμός, η δημο-
κρατία και το κοινωνικό κράτος. Με την κατάρρευση 
του ανατολικού μπλοκ και την κυριάρχηση των αξιών 
του νεοφιλελευθερισμού, η έννοια της δυτικοευρωπαϊ-
κής κοινωνίας και οικονομίας μετασχηματίζεται, αποϊδε-
ολογικοποιείται και γίνεται όλο και πιο τεχνοκρατική, πιο 
αυτοαναφορική. Ο πολιτισμένος κόσμος ταυτίζεται με 
εκείνον του αναπτυγμένου καπιταλισμού της ελεύθερης 
αγοράς και αντίστοιχα ο πολιτισμένος άνθρωπος συν-
δέεται ολοένα και περισσότερο με τον καταναλωτισμό. 
Αυτές τις τελευταίες δεκαετίες το περιβάλλον άλλαξε σε 
σχέση με τον «ενθουσιασμό για τις μικρές επιχειρήσεις» 
της δεκαετίας του 1980.13 Το δυτικοευρωπαϊκό ιδεώδες 
βασίζεται σε μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλες χρηματοπι-
στωτικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολο-
γίας και, τέλος, σε μεγάλα καταναλωτικά εμπορικά κα-
ταστήματα. Σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι μικρές 
επιχειρήσεις ουσιαστικά διεκδικούν έναν άλλο δικό τους 
ευρωπαϊκό δρόμο, καλλιεργούν μια δική τους ευρωπαϊ-

12.  «Συνέντευξη Γιώργου Χαμπηλομάτη σε Κώστα Παλού-

κη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

13.  Financial Times, 22.6.1983.

κότητα, ένα δικό τους εκσυγχρονιστικό παράδειγμα. 
Επίσης, η δεκαετία του 1990 θα μπορούσε να χαρα-

κτηριστεί ως η εποχή του «ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού». 
Το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ (1996–2004) αυτοσυστήθη-
κε ως ηγεμονικό ρεύμα επιδιώκοντας μια συνολική πα-
ρέμβαση στα ελληνικά πράγματα.14 Η κυρίαρχη ελληνική 
επιχειρηματική και πολιτική ελίτ συναινεί πλέον σε μια 
στρατηγική επιλογή, την οποία θα ακολουθήσει σταθερά 
μέχρι και σήμερα. Κρατάει αποστάσεις από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), σε σχέση με τις προη-
γούμενες εποχές, και στρατεύεται στο ευρωπαϊκό εγχεί-
ρημα, υποστηρίζει την «ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών 
αγορών» και αναπροσδιορίζει σημαντικά τις «εθνικές» 
στρατηγικές της χώρας στα επόμενα χρόνια. Η επιδίωξη 
της κοινωνικής συναίνεσης είναι πρωταρχικό στοιχείο 
της πολιτικής για την τροποποίηση του παλαιότερου ιδε-
ολογικού, οικονομικού και πολιτικού σκηνικού. Σε αυτή 
την κατεύθυνση, ο ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός επιδιώ-
κει να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς, θεσμούς, 
όλους τους κρίκους του συστήματος, τα μέσα ενημέρω-
σης, τα κόμματα, τις μη κρατικές οργανώσεις της, ακόμη 
και την αυτοδιοίκηση και τον συνδικαλισμό. Ο ελληνικός 
λαός καλείται όχι σε μια παθητική αποδοχή των νέων 
σχεδίων, αλλά σε μια ενεργητική συνεργασία με αυτά.15 
Στις 15 Ιανουαρίου 1996 ο Α. Παπανδρέου παραιτείται 
από Πρωθυπουργός. Συγκαλείται η Κεντρική Επιτροπή 
του ΠΑΣΟΚ και εκλέγει τον Κ. Σημίτη ως Πρωθυπουργό. 
Ακολουθεί η κρίση στα Ίμια, ο θάνατος του Ανδρέα Πα-
πανδρέου και τον Ιούνιο το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εκλέγει 

14.  Μπαλαμπανίδης, Γιάννης, «“Για μια κοινωνία 

ισχυρή, για μια ισχυρή Ελλάδα”, Κριτική ανά-

γνωση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος (1996-

2004): Πολιτική και ιδεολογία», Αθήνα, Μάιος 

2007, σ. 5.

15.  Στο ίδιο, σ. 27-28.

↑  Συνάντηση στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, 2000 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Πρόεδρο του κόμματος τον Σημίτη. Στις πρόωρες εκλο-
γές (22 Σεπτεμβρίου) το ΠΑΣΟΚ σχηματίζει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση. Στην πράξη, μια μικρή ομάδα, με περιορι-
σμένη πρόσβαση στον κομματικό μηχανισμό, καταφέρ-
νει να επικρατήσει. Αυτό που της το επέτρεψε ήταν το 
πρόταγμα του νέου θετικού οράματος που θα αγκάλια-
ζε όλες τις κοινωνικές τάξεις, θα ήταν προσαρμοσμένο 
στην πραγματικότητα, θα κοίταζε προς τα εμπρός και 
θα έφερνε την καταναλωτική ευμάρεια, την επιχειρημα-
τικότητα, θα ήταν συνδεδεμένο με την Ευρώπη και τον 
ευρωπαϊσμό, χωρίς όμως τη ρητορική και διαχειριστική 
ακρότητα των ακραιφνών νεοφιλελεύθερων. 

Ο εκσυγχρονιστικός αντίλογος απέναντι στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις είναι ο «υποεπαγγελματισμός» και 
η «μη εκσυγχρονισμένη μικρή επιχείρηση». Οι δύο αυ-
τοί όροι ουσιαστικά παρουσιάζουν τους μικρομεσαίους 
της Ελλάδας ως μη επαγγελματίες, ενώ τις επιχειρήσεις 
ως μη ικανές να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, κα-
θώς δεν έχουν προσαρμοστεί στις σύγχρονες συνθήκες. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση Κορφιάτη, αυτές οι αιτίες θα 
οδηγήσουν «το 40% των μικρών επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη [… να κλείσει», ωστόσο αυτό «το 40% για την 
Ελλάδα είναι ενδεχομένως 60%». Οι κυβερνήσεις στηρί-
ζουν το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις οποίες 
χαρακτηρίζουν «δυναμικές επιχειρήσεις», καθώς έχουν 
τη δυνατότητα να μετατραπούν σε «δορυφορικές» των 
μεγάλων «μονοπωλιακών» εταιρειών και αυτές είναι 
εκείνες οι οποίες θα επιβιώσουν. Η ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώ-
νει μία πόλωση εντός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
ανάμεσα στις απειλούμενες και τις δυναμικές. Μπροστά 
στο δίλημμα αν θα επιλέξει να υπερασπιστεί το 20% 
ή τη «μάζα των 550.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
επαγγελματοβιοτεχνών με όλα τα μέλη των οικογενειών 
τους», δηλαδή το υπόλοιπο 80%, ρητά δηλώνει το δεύ-
τερο, καθώς «η βάση είναι το 80% και όχι το 20%» και 
«γιατί το 20% από τα κίνητρα θα επιβιώσει, ενώ το 80% 
θα κλείσει».16 Αξιολογώντας τα προβλήματα, προτεραι-
ότητα δίνεται στη «διείσδυση των πολυκαταστημάτων 
μέσα στην ελληνική αγορά, των πολυεθνικών».17 Σοβα-
ρό θέμα θεωρείται το φορολογικό και συγκεκριμένα τα 
αντικειμενικά κριτήρια. Ένα τρίτο ζήτημα είναι το ασφα-
λιστικό, ενώ ένα τέταρτο πιο συνδικαλιστικό θέμα που 
απασχολεί την ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ αφορά τον συνδικα-
λιστικό πόρο, δηλαδή τη χρηματοδότηση του συνδικα-
λισμού. Η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων «μέσα 
στην κοινωνία, μέσα στο οικονομικό γίγνεσθαι […] γίνε-
ται καθημερινά δυσμενέστερη». Από αυτήν την άποψη, η 
ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά πως η εμφάνιση των πολυκαταστημάτων 
δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τους επαγγελ-
ματοβιοτέχνες, αλλά συνολικά βλάπτει την οικονομία.18 

Η διοίκηση Κορφιάτη θεωρεί υπαίτιο αυτής της κα-
τάστασης «τις κατευθύνσεις που απορρέουν μέσα από 
τις συνθήκες […] της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σύμφωνα 
με τη ΓΣΕΒΕΕ, στο τέλος της δεκαετίας του 1990 «23 
αλυσίδες πολυεθνικών καταστημάτων στην Ευρώπη θα 
διακινούν το 73% του συνολικού όγκου του λιανικού 
εμπορίου». Με βάση αυτήν την εκτίμηση, η διοίκηση θέ-
τει επιτακτικά το πρόβλημα ως ζήτημα επιβίωσης των 
μικρομεσαίων χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα κρατι-
κές παρεμβάσεις σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης υπέρ 

16.  «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

2.10.1994.

17.  Στο ίδιο, 21.1.1995.

18.  Στο ίδιο.

↑  Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για τους επαγγελματοβιο-
τέχνες και την πολιτική του αφανισμού τους, 
1995 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Συγκέντρωση της ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη, 2003 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

της στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης.19 Η 
ΓΣΕΒΕΕ της εποχής Κορφιάτη αναγνωρίζει το 
αδύνατο της νομικής απαγόρευσης της διείσδυ-
σης των πολυεθνικών, καθώς «με βάση τη συνθή-
κη του Μάαστριχτ και με βάση τις συνθήκες και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα […] υπάρχει η ελεύθερη δια-
κίνηση του κεφαλαίου, η ελεύθερη διακίνηση των 
εργαζομένων και η ελεύθερη διακίνηση των επι-
χειρήσεων». Ταυτόχρονα, δεν αρνείται ότι «το πο-
λυκατάστημα το πολυεθνικό ή το πολυκατάστημα 
δεν αποτελεί πρόοδο σε σχέση με τα πολύ μικρά 
καταστήματα που υπάρχουν στη χώρα μας». 
Ωστόσο, αντιπαραβάλλει τους Συνεταιρισμούς 
των μικρών επιχειρήσεων ως «μεγαλύτερη πρό-
οδο» και «πιο προωθημένη», η οποία «μπορεί να 
δημιουργήσει τον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότη-
τα και την οικονομική αλληλεγγύη μέσα από μορ-
φές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων». Ένα άλλο 
πρόβλημα που τίθεται είναι ο αθέμιτος ανταγω-
νισμός, όπως το ζήτημα του ωραρίου της Κυρια-
κής. Τέλος, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί πως η 
«διείσδυση» των πολυκαταστημάτων δεν αφορά 
μόνο τα εμπορικά καταστήματα ή τους επαγγελ-
ματίες, αλλά κυρίως την παραγωγή, τη βιοτεχνία 
και ιδιαίτερα τη μικρή βιοτεχνία, η οποία παράγει 
για την εσωτερική αγορά, καθώς τα περισσότε-
ρα υπερπολυκαταστήματα πωλούν εισαγόμε-
να είδη.20 Η διοίκηση Κορφιάτη αντιτάσσει στον 
«προοδευτικό χαρακτήρα της διείσδυσης» των 
πολυεθνικών πολυκαταστημάτων έναν δικό της, 
θα λέγαμε, εκσυγχρονισμό, μια δική της προο-
δευτικότητα, προβάλλοντας τον συνεταιρισμό ως 
νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέ-
λος, διεκδικεί συνολικότερα «ένα πλαίσιο εκσυγ-
χρονισμού των εμπορικών επιχειρήσεων και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων».21 

Το δεύτερο πρόβλημα που θέτει η διοίκηση 
της ΓΣΕΒΕΕ είναι το φορολογικό ζήτημα και ιδι-
αίτερα τα «αντικειμενικά κριτήρια».22 Το τέταρτο 
πρόβλημα μετά το ασφαλιστικό που απασχο-
λεί το συνδικαλιστικό κίνημα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αφορά τη θέσπιση του λεγόμενου 

19.  Στο ίδιο.

20.  Στο ίδιο.

21.  Στο ίδιο.

22.  Στο ίδιο, 30.6.1995, 21.1.1995.
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συνδικαλιστικού πόρου, δηλαδή τη χρηματοδότηση της 
ΓΣΕΒΕΕ. Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας ισχυρίζεται 
πως χωρίς πόρο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Η πρότασή 
της ήταν το 10% των εσόδων από τα εμπορικά και βι-
οτεχνικά Επιμελητήρια να διαμοιράζεται στις δύο Συ-
νομοσπονδίες που εκπροσωπούν μικρές επιχειρήσεις, 
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, «αναλογικά με τους ψηφίσαντες και 
τη δύναμή τους».23 Τέλος, η Συνομοσπονδία υπεραμυ-
νόταν της αργίας της Κυριακής και της διατήρησης του 
υπάρχοντος ωραρίου. Ωστόσο, δεν ήταν το σύνολο των 
μικρομεσαίων εργοδοτών ενάντια στην αλλαγή του. Για 
παράδειγμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Λευκάδας ζητούσε 
πλήρη απελευθέρωση της Κυριακής.24 Το τελευταίο αυτό 
παράδειγμα υποδηλώνει ρήξη στο εσωτερικό του συνδι-
καλιστικού κινήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Πράγματι, τον Απρίλιο του 1994 ιδρύθηκε ως μετε-
ξέλιξη της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων η Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), η οποία πε-
ριλάμβανε δέκα Ομοσπονδίες και 96 πρωτοβάθμιους 
Εμπορικούς Συλλόγους. Και η ρήξη αυτή φάνηκε ότι 
διευρυνόταν. Για παράδειγμα, ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών έστειλε έγγραφο στο οποίο δήλωνε ότι δεν θα 
συμμετάσχει ξανά σε δραστηριότητες της ΓΣΕΒΕΕ και 
θα ακολουθεί την ΕΣΕΕ.25 Επίσης, αρκετοί Εμπορικοί 
Σύλλογοι εκτός της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της 
Πάτρας είναι αντίθετοι σε μία αγωνιστική συμπόρευση 
με τη ΓΣΕΒΕΕ.26 Βέβαια, η ΓΣΕΒΕΕ διατηρεί ακόμα στη 
δύναμή της 11 Εμπορικούς Συλλόγους, εκ των οποίων οι 
5 έχουν επιλέξει ως κύρια οργάνωση τη ΓΣΕΒΕΕ (Χίος, 
Ρόδος, Αμφιλοχία, Νιγρίτα, Ζάκυνθος), ενώ κάποιες 
ακολουθούν και τις δύο Συνομοσπονδίες (Χανιά, Αθή-
να, Γιάννενα, Βόλος, Κόρινθος, Άργος). Σύμφωνα με τον 
Γιώργο Χαμπηλομάτη, Γενικό Γραμματέα τότε, οι Εμπο-

23.  Στο ίδιο, 21.1.1995.

24.  Στο ίδιο, 30.7.1995.

25.  Στο ίδιο, 1.10.1995.

26.  Στο ίδιο, 11.11.1995.

→  Συνάντηση εκπροσώπων 
εργαζομένων και εργοδο-
τών για την Εθνική Γενική  
Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας, 1990 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ρικοί Σύλλογοι «προτιμούσαν τη ΓΣΕΒΕΕ γιατί είχε ανα-
γνωρισιμότητα».27 Ακόμα, αξιοσημείωτη είναι η αντιπα-
ράθεση για τον τίτλο, καθώς η ΓΣΕΒΕΕ δεν δέχεται να 
αφαιρέσει την εκπροσώπηση των εμπόρων από τον δικό 
της.28 Σύμφωνα με την κριτική της ΓΣΕΒΕΕ, η τακτική 
των εμπόρων να εισάγουν προϊόντα απέξω εξηγεί μετα-
ξύ άλλων και την τάση τους να συγκροτούν ξεχωριστά 
Σωματεία και Συνομοσπονδία. Η ΓΣΕΒΕΕ, εκπροσωπώ-
ντας ενιαία τόσο τους βιοτέχνες όσο και τους εμπόρους, 
ήταν λογικό να επιμένει στην υποστήριξη της εγχώριας 
παραγωγής και, ως εκ τούτου, προσπαθεί να επιβάλει 
αυτήν τη στάση στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους 
των Εμπόρων. Η ρήξη λοιπόν αυτή δεν είναι χωρίς πολι-
τικό, ιδεολογικό και εν τέλει υλικό-οικονομικό πρόσημο. 
Οι έμποροι εμφανίζονται ως θιασώτες της ελεύθερης 
αγοράς και έρχονται de facto σε σύγκρουση με τις πο-
λιτικές της ΓΣΕΒΕΕ. Βέβαια, όπως σημειώνεται από τον 
τότε Γενικό Γραμματέα, πολλές φορές καλούσαν «και 
την ΕΣΕΕ να γίνει μια κινητοποίηση από κοινού».29 Στις 
αρχές του 1997 η αντιπαράθεση με την ΕΣΕΕ θα ενταθεί. 
Η ΓΣΕΒΕΕ με σύνθημα «Στόχος μας ένα ανθρώπινο ωρά-
ριο» θα καταγγείλει εμμέσως την ΕΣΕΕ: «Εκείνοι που αυ-
τοπροσδιορίστηκαν ως αποκλειστικοί εκπρόσωποι του 
“ελληνικού εμπορίου”, είναι στην πράξη εκπρόσωποι του 
“εισαγωγικού” εμπορίου και αγνοώντας εντελώς τα συμ-
φέροντα των 180.000 περίπου μικρεμπόρων της χώρας, 
συνομολογούν συμφωνίες ωραρίου σε αγαστή συνεργα-
σία με τους συναδέλφους τους των πολυκαταστημάτων 
και των σούπερ μάρκετ».30 Η ΓΣΕΒΕΕ προτάσσει μια επι-
χειρηματολογία διευρυμένης αλληλεγγύης ανάμεσα στις 
επαγγελματικές ομάδες, διεκδικώντας ένα σχέδιο που 
θα καλύπτει τα συμφέροντα των πιο χαμηλών κοινωνι-
κών στρωμάτων και εν τέλει της εθνικής οικονομίας. 

27.  «Συνέντευξη Γ. Χαμπηλομάτη», ό.π.

28.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ: Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ, 

11.11.1995.

29.  Στο ίδιο.

30.  Ριζοσπάστης, 21.2.1997.
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Στη ΓΣΕΒΕΕ την περίοδο αυτή κυριαρχεί η ταξική 
πρόσληψη του κράτους, καθώς θεωρείται πως χτυπάει 
φορολογικά τη μικρή επιχείρηση με τους φορολογικούς 
μηχανισμούς, ενώ «απαλλάσσεται η μεγάλη επιχείρηση 
μέσα από πολλά πλεονεκτήματα […] γιατί οι νόμοι για 
αυτούς φτιάχνονται».31 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Δι-
ονύση Κορφιάτη, στις διαπραγματεύσεις για «τις συλλο-
γικές συμβάσεις πάντοτε η ΓΣΕΒΕΕ είχε τον τελευταίο 
λόγο και έδινε περισσότερα λεφτά».32 Με άλλα λόγια, ο 
μικροαστικός ταξικός πόλος ορίζεται de facto ως σύμ-
μαχος με τον εργατικό πόλο. Από την άλλη βέβαια, ανα-
γνωρίζει ως θετικό βήμα την πρόθεση της κυβέρνησης 
«να διευκολύνει με νόμο» τους Συνεταιρισμούς και τα 
συνεταιριστικά δίκτυα.33 Η ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζει τη δυ-
νατότητα διαβούλευσης με το κράτος. Μάλιστα, όπως 
θα αναφερθεί διεξοδικότερα στη συνέχεια, συμμετέχει 
ήδη από αυτήν την περίοδο στον κοινωνικό διάλογο ως 
ένας από τους βασικούς εταίρους. Ο Διονύσης Κορ-
φιάτης σημειώνει σήμερα: «Δεν μου αρέσει αυτό που 
λέγεται “κοινωνικοί εταίροι”, πάντοτε είχα ενστάσεις 
και πάντοτε φώναζα “δεν υπάρχουν κοινωνικοί εταίροι, 
υπάρχουν κοινωνικοί συνομιλητές”».34 Με άλλα λόγια, ο 
λόγος ο οποίος παράγεται από τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ 
την περίοδο 1994–1997 δεν αρνείται το αίτημα του εκ-
συγχρονισμού. Ουσιαστικά, υιοθετεί το ερώτημα και την 
ανάγκη, αλλά προσπαθεί να χαράξει και να αντιπροτεί-
νει ένα διαφορετικό δημοκρατικό «εκσυγχρονισμό», ο 
οποίος να αντανακλά στα συμφέροντα των εμποροβιο-

31.  Στο ίδιο.

32.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

33.  Στο ίδιο.

34.  Στο ίδιο.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Διονύσης Κορφιάτης σε συγκέντρωση υπό βροχή, 1995 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

τεχνών: απέναντι στην ολιγαρχία των μονοπωλίων προ-
τάσσει τη δημοκρατία των συνεταιρισμών. Σύμφωνα με 
την αντίληψη του Διονύση Κορφιάτη, «η κύρια δύναμη 
της ΓΣΕΒΕΕ είναι η βιοτεχνία».35 

Δύο χρόνια πριν το Συνέδριο του 1997, η διοίκηση 
Κορφιάτη ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες αγω-
νιστικής κατεύθυνσης. Στις 10 Φεβρουαρίου 1995 έγινε 
μία ευρεία συνάντηση φορέων και ιδρύθηκε η κεντρι-
κή Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ). Στις αρχές του 
1996, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ ετοιμαζόταν για την κατάρ-
τιση νέου πλαισίου δραστηριοτήτων και κινητοποιήσε-
ων. Ωστόσο, το κλίμα και η εικόνα που περιγράφεται δεν 
ήταν τόσο αισιόδοξα. Ο Διονύσης Κορφιάτης παραδέχε-
ται ως «γεγονός ότι έχουμε μία γενική πτώση του συν-
δικαλιστικού κινήματος». Συγκεκριμένα, «τα Σωματεία 
βρίσκονται σε μια άθλια οικονομική κατάσταση, ξέχωρα 
από τα Προεδρεία τους ή και ορισμένα Προεδρεία έχουν 
πάρα πολύ καιρό να συνεδριάσουν». Ο Κορφιάτης από 
τη μία πλευρά εξαιρεί τις ευθύνες των συνδικαλιστών, 
υποστηρίζοντας ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται στο γε-
νικό κλίμα της εποχής, «που ο κόσμος έχει βαρεθεί από 
τους πολιτικούς, έχει βαρεθεί από τους οργανισμούς, 
έχει βαρεθεί από τους διοικητές, έχει βαρεθεί από τους 
πάντες, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς όλους και 
μέσα σ’ αυτή την κατάσταση παίρνει μπόρα και εμάς». 
Την ίδια στιγμή, από την άλλη όμως, αναγνωρίζει πως 
«από τη βάση το πρόβλημα φτάνει στη ΓΣΕΒΕΕ η οποία 
έχει όλη την ευθύνη και την κίνηση».36 

35.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

36.  «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

21.1.1996.
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Η πιο σημαντική πλευρά όμως αυτής παραδοχής 
αφορά τις ίδιες τις αγωνιστικές δράσεις. Ο ίδιος λοιπόν 
σημειώνει: «Δυστυχώς δεν αντέχει ο κόσμος ούτε τις 
κινητοποιήσεις αλλά ούτε και τα Σωματεία. Αυτό είναι 
αποτέλεσμα μίας πορείας. Ο κόσμος, χωρίς να βλέπει 
αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα των συνδικαλιστι-
κών Ενώσεων, έχει απογοητευθεί και δεν συμμετέχει. 
Απλώς μαζευόμαστε δέκα γνωστοί. Οι ίδιοι πάντα. Και 
λέμε τον πόνο μας».37 Ο Γιώργος Χαμπηλομάτης παρου-
σιάζει σήμερα το κλίμα μειωμένων προσδοκιών από τις 
κινητοποιήσεις: «Όλο και γκρινιάζαμε, όλο και κάναμε 
κινητοποιήσεις. Αλλά οι κινητοποιήσεις για τους μικρο-
μεσαίους είναι πολύ δύσκολες. Δεν κλείνει το μαγαζί του 
ένας εύκολα για να παραστεί στην κινητοποίηση». Συ-
νεπώς, οι κινητοποιήσεις αποφασίζονταν γιατί παρόλα 
αυτά υπήρχε πίεση από τις Ομοσπονδίες. Ωστόσο, τα 
πράγματα δεν ήταν πάντοτε τόσο άσχημα. Ο ίδιος ση-
μειώνει: «Κάναμε όμως κάτι κινητοποιήσεις καλές. Και 
μία κινητοποίηση μάλιστα υπό βροχή που είχε μαζικό-
τητα». Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό πως οι αγωνι-
στικές δράσεις και οι αντιστάσεις όχι μόνο δεν έφεραν 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, αλλά αντίθετα οι συ-
νέπειες που επέφερε το νέο νομικό πλαίσιο αντιμετω-
πίζονταν πια στην πραγματική οικονομική ζωή των μι-
κρομεσαίων.38 Εμπεδώνεται λοιπόν ένα κλίμα ήττας και 

37.  Στο ίδιο.

38.  Στο ίδιο, 4.6.1996.

ΣΤΉ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΌΥ 1990, ΚΥΡΊΑΡΧΑ 
ΖΉΤΉΜΑΤΑ ΓΊΑ ΤΉ ΓΣΕΒΕΕ ΑΠΌΤΕΛΌΥΝ 
ΤΑ ΠΌΛΥΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ, Ή ΦΌΡΌΛΌΓΉΣΉ 
ΜΕ ΒΑΣΉ ΤΑ ΑΝΤΊΚΕΊΜΕΝΊΚΑ ΚΡΊΤΉΡΊΑ, 
ΤΌ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΌ, Ό ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΌΣ 
ΠΌΡΌΣ ΚΑΊ ΤΌ ΩΡΑΡΊΌ ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΑΣ  
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΩΝ.
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απογοήτευσης και ταυτόχρονα αποσυσπείρωσης, ενώ 
αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ένα πολιτικό και οργανωτικό 
πρόβλημα στη βάση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η διοίκηση Κορφιάτη θα επιμείνει σε ένα σχέδιο 
δράσης εκτιμώντας ότι «οι αντικειμενικές συνθήκες εί-
ναι ώριμες», ώστε με αφορμή την ψήφιση του προϋπο-
λογισμού να οργανωθεί 24ωρο πανελλαδικό κλείσιμο 
των καταστημάτων. Ωστόσο, οι άλλες παρατάξεις δια-
φώνησαν για την ημερομηνία της κινητοποίησης, με το 
επιχείρημα ότι οι αργυροχρυσοχόοι και τα επισιτιστικά 
επαγγέλματα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν, αλλά 
κυρίως ότι δεν συμμετέχει η ΕΣΕΕ. Τελικά, αποφασίστη-
κε η κήρυξη της κινητοποίησης.39 Η συζήτηση για νέες 
κινητοποιήσεις εν όψει της ψήφισης του νέου φορολο-
γικού νομοσχεδίου επαναφέρει την ίδια αντιπαράθεση 
και ανάλογη κριτική από την αντιπολίτευση εντός της 
ΓΣΕΒΕΕ. Ο Γιώργος Μότσος, μέλος της ΠΑΣΚΕΒΕ, επα-
ναλαμβάνει ότι κλείσιμο χωρίς εμπόρους, δηλαδή χωρίς 
την ΕΣΕΕ, «δεν γίνεται».40 Οι διαφωνούντες υποστηρί-
ζουν πως δεν πρέπει η ΓΣΕΒΕΕ να αναλάβει το κόστος 
της αποτυχίας και ότι η Συνομοσπονδία «δεν πρέπει να 
παριστάνει τον Δον Κιχώτη». Καταγράφονται λοιπόν δύο 
απόψεις που δηλώνουν διαφορετική σχέση με την ΕΣΕΕ 
και πολιτική συνάφεια με τις θέσεις της τελευταίας και 

39.  Στο ίδιο, 21.11.1996.

40.  Στο ίδιο, 9.1.1997.

↑  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, στο βήμα ο Γεώργιος Μότσος, 1997 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

συνοψίζονται στο ερώτημα: «Προχωράμε μόνοι ή όχι;»41 
Τελικά, και παρά τις ενστάσεις, ο σχεδιασμός θα εγκριθεί 
ομόφωνα σε ευρεία σύσκεψη των Ομοσπονδιών. Η ΔΗ-
ΚΕΒΕ, παρά το δυσμενές κλίμα, παρέμεινε συνεπής στην 
στρατηγική της αγωνιστικής διεκδίκησης, πιστεύοντας 
πως είναι ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος. 

Στις αρχές του 1997, τα πράγματα φαίνεται πως δεν 
έχουν αλλάξει. Στη συγκέντρωση της 27.1.1997, ο Διονύ-
σης Κορφιάτης, προσδίδοντας πατριωτικό χρώμα στην 
αντίσταση ενάντια στις πολυεθνικές, τόνισε ότι «η Ελλά-
δα δεν θα γίνει νεκροταφείο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
αλλά σημείο αντίστασης κατά του πολυεθνικού κεφαλαί-
ου και των πολιτικών τους», ενώ διεκδικεί την «εφαρμο-
γή εθνικού σχεδίου ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο ίδιος, κατηγορώντας 
εμμέσως την ΕΣΕΕ αλλά και την αντιπολίτευση στο εσω-
τερικό της ΓΣΕΒΕΕ, υπογράμμισε ότι η παρουσία των 
εμπόρων στη συγκέντρωση είναι «η καλύτερη απόδειξη 
ότι θα κλείσουν τα αυτιά στις “Σειρήνες” της ηττοπάθειας 
και της υποταγής, που θέλουν να τους αδρανοποιήσουν 
και να τους αποκόψουν από το σώμα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων». Λίγους μήνες πριν την αποχώρησή του, ο 
Διονύσης Κορφιάτης συμπυκνώνει τον πολιτικό λόγο και 
την πρακτική της περιόδου 1987–1997.42

41.  Στο ίδιο, 14.1.1997.

42.  Ριζοσπάστης, 28.1.1997.
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 Ο κύριος αντιπολιτευτικός λόγος εντός της ΓΣΕΒΕΕ 
την περίοδο αυτή διατυπώνεται από τους εκπροσώπους 
της ΠΑΣΚΕΒΕ και συγκεκριμένα από τον Γεώργιο Μό-
τσο. Η βασική αρχή διαχωρισμού είναι η αναγνώριση 
της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού ως ένα 
αναπόδραστο πλαίσιο: «Οι διεκδικήσεις μας, ο τρόπος 
με τον οποίο θα παρέμβουμε στους διάφορους θεσμούς 
και στην πολιτεία για να λύσουμε προβλήματα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψιν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουρ-
γούμε. Θέλω να πω ότι αν σήμερα επιχειρήσει κανείς να 
κλείσει κάπως τα σύνορά του, να βάλει προστατευτικούς 
όρους στην παραγωγή του, ατύχησε. Δεν γίνεται που-
θενά αυτό. Το πλαίσιο είναι απόλυτα 
ανταγωνιστικό. Εμείς λοιπόν μέσα 
στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να δούμε 
ποιες είναι οι καινούργιες πραγματι-
κότητες μέσα στις οποίες καλούμα-
στε να παρέμβουμε». Συμφωνεί με 
τις συγχωνεύσεις και αναρωτιέται 
με «ποιο τρόπο θα δημιουργήσουμε 
αντιμονοπωλιακές καταστάσεις. Θα 
προστατεύσουμε την αγορά από μο-
νοπωλιακές καταστάσεις», ενώ θέτει 
το ζήτημα «της αύξησης της παρα-
γωγικότητας». 

Τέλος, η αντιπολίτευση θέτει 
ζήτημα αποτελεσματικότητας της 
ΓΣΕΒΕΕ ήδη από το 1994, κατηγο-
ρώντας τη διοίκηση ότι «συγκεντρώ-
νονται και λένε συνέχεια τα ίδια και 
τα ίδια».43 Η ΠΑΣΚΕΒΕ απέναντι στα διάφορα προβλή-
ματα προσθέτει ακόμα ένα: «τη χρηματοδότηση από τις 
τράπεζες». Δεν θέτει λοιπόν το φορολογικό ως κρίσιμο 
ζήτημα, αλλά το θέμα του ανταγωνισμού και την αδυνα-
μία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν τα 
αναγκαία διαθέσιμα κεφάλαια για να εκσυγχρονιστούν. 
Συνεπώς, η αντίσταση δεν είναι η λύση γιατί δεν φέρ-
νει αποτελέσματα. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι 
προσαρμογή και εκσυγχρονισμός με όρους ελεύθερης 
αγοράς. Η πολύ πρόσφατη εκλογή του Κώστα Σημίτη 
στην Πρωθυπουργία φαίνεται ότι ενισχύει τις εκσυγ-
χρονιστικές τάσεις μέσα στη ΓΣΕΒΕΕ. Καθώς λοιπόν οι 
πρακτικές της απερχόμενης διοίκησης φαντάζουν μη 
αποτελεσματικές, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
έναν κοινό τόπο. Στο ερχόμενο Συνέδριο αυτό το ρεύμα 
θα εκφραστεί ανοιχτά, θα συντονιστεί και θα καταφέρει 
να επικρατήσει. Ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ηγετική φυ-
σιoγνωμία της ΔΑΚΜΜΕ, αναφέρει για εκείνη την εποχή: 
«Εκείνη την εποχή, το ’97, η ΓΣΕΒΕΕ λειτουργούσε, θα 
έλεγα, σε έναν κλειστό κύκλο. Έγινε μια συζήτηση μετα-
ξύ των τότε παρατάξεων πώς μπορούμε να το ανοίξου-
με αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορέσουμε. Και έγινε 
μια συμμαχία τότε των τριών ψηφοδελτίων, εκτός από 
ένα, και κάναμε τότε μια διοίκηση, ας πούμε, γενικότε-
ρης αποδοχής. Υπήρχε η παράταξη, η οποία τότε ήταν 
και κυβερνώσα, οι σοσιαλιστοδημοκράτες, οι οποίοι εί-
χαν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα εκείνη την εποχή. 
Υπήρχαν διαφορές, αλλά όχι απροσπέλαστες διαφορές 
ουσιαστικά. Είχαμε δέκα θέματα, διαφωνήσαμε στα δύο. 
Κάναμε στην άκρη τα δύο, συνεργαστήκαμε στα οκτώ. 
Η ΑΣΚΕΒΕ είχε πιο λαϊκά χαρακτηριστικά. Κάναμε αυτή 
τη συμμαχία τότε».44 Στον προσυνεδριακό διάλογο, από 
τη μία οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της ΠΑΣΚΕΒΕ 

43.  «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.10.1994.

44.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», ό.π.

και της ΔΑΚΜΜΕ υπογραμμίζουν ότι η τελευταία απερ-
γία δεν είχε επιτυχία γιατί οι ΕΒΕ δεν πιστεύουν στους 
συνδικαλιστές και στην απεργία, συνεπώς η ουσία των 
προβλημάτων παραμένει άλυτη, θέτουν το ζήτημα της 
αποτελεσματικότητας στους αγώνες, αλλά και της προ-
χειρότητας στην προετοιμασία τους. Από την άλλη απο-
τυπώνεται το πρόταγμα ενός ακόμη πιο ριζοσπαστικού 
μαχητικού πλαισίου σε σχέση με εκείνο της προηγούμε-
νης περιόδου. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης σημειώνει τις 
συγκλίσεις: «Στελέχη της ΠΑΣΚΕΒΕ και της ΔΑΚΜΜΕ 
συμφώνησαν στα προβλήματα των ΜΜΕ, αλλά επιχεί-
ρησαν να βγάλουν “λάδι” κυβέρνηση και ΕΕ».45 Με άλλα 

λόγια, το στρατηγικό χάσμα ανάμεσα 
στις δύο αντιλήψεις φάνηκε να με-
γεθύνεται. 

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος σήμε-
ρα περιγράφει το ιδεολογικό προφίλ 
της παράταξής του: «Η παράταξη 
της ΔΑΚΜΜΕ εμπνέεται από το φι-
λελεύθερο [πνεύμα], από ανοιχτή 
αγορά, με κανόνες, αλλά ανοιχτή και 
ιδιωτική πρωτοβουλία, όσο μπορού-
με να έχουμε ιδιωτική πρωτοβουλία, 
με κάποιες δικές της απόψεις σε ό,τι 
αφορά το θέμα του κράτους-επό-
πτη».46 Στην τοποθέτησή του τότε, 
παρουσιάζει τη δική του οπτική 
για τη θέση της ΓΣΕΒΕΕ στα πολι-
τικά και κοινωνικά πράγματα εστι-
άζοντας όχι τόσο στην αγωνιστική 

συνδικαλιστική διάσταση, αλλά κυρίως στον ρόλο της 
Συνομοσπονδίας ως θεσμικού εταίρου. Θέτει λοιπόν το 
ζήτημα της τεκμηρίωσης των εισηγήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 
οι οποίες θα πρέπει να εκφράζονται «όχι με συνθήμα-
τα, αλλά με αριθμούς και αποδεδειγμένα επιχειρήματα», 
ώστε να μπορεί να πειστεί ο κάθε Υπουργός. Συνεπώς, 
χρειάζεται η στελέχωση της ΓΣΕΒΕΕ με το κατάλληλο 
δυναμικό. Θέτει, όπως και οι άλλοι εκπρόσωποι, ζήτη-
μα απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμά-
των στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια 
τέτοια βοήθεια –και ας λέμε κατάρες– είναι η ΕΕ και 
πρέπει να απορροφήσουμε μέχρι το 1999 8,5 τρις δρχ. 
Η ΕΕ είναι εκείνη η δυναμική σήμερα που αναπτύσσει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη». Πα-
ραδέχεται, όμως, ότι η ΕΕ «δεν τις αναπτύσσει όσο θα 
έπρεπε στην Ελλάδα». Ο Γιώργος Μότσος, η αντίστοιχη 
ηγετική φυσιογνωμία της ΠΑΣΚΕΒΕ, υπογραμμίζει ότι ο 
τρόπος λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ «πρέπει να ανατραπεί 
ριζικά». Αναφέρεται σε «ξεπερασμένα μοντέλα» και υπο-
γραμμίζει ότι η ΓΣΕΒΕΕ «δεν μπορεί να ανατρέψει κατ’ 
αρχήν την εθνική στρατηγική της χώρας, έτσι όπως την 
έχει αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία ο ελληνικός 
λαός». Ουσιαστικά, διαχωρίζει τα αμιγώς πολιτικά από 
τα αμιγώς συνδικαλιστικά αιτήματα, υποστηρίζοντας 
πως αυτή η αντιπαράθεση αφορά τις βουλευτικές εκλο-
γές και τις ευρωεκλογές. Αναγνωρίζοντας θετικά στοι-
χεία στην ΕΕ, υποστηρίζει πως η ΓΣΕΒΕΕ θα πρέπει να 
πιέσει για την «ύπαρξη ενός σχεδίου κοινωνικής συνοχής 
αντίστοιχο με αυτό της οικονομικής σύγκλισης». Τέλος, 
προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού και «την 
αναβάθμιση της Γενικής Συνομοσπονδίας σε τριτοβάθ-
μια Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που θα 

45.  Ριζοσπάστης, 20.3.1997.

46.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», ό.π.

ΑΠΌ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΉΣ ΔΕΚΑΕΤΊΑΣ 
ΤΌΥ 1990 ΌΊ ΑΝΤΊΠΌΛΊΤΕΥΤΊΚΕΣ 
ΦΩΝΕΣ ΣΤΌ ΕΣΩΤΕΡΊΚΌ 
ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΘΕΤΌΥΝ 
ΘΕΜΑ ΜΕΊΩΜΕΝΉΣ 
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΌΤΉΤΑΣ  
ΤΉΣ ΣΥΝΌΜΌΣΠΌΝΔΊΑΣ  
ΚΑΊ ΔΊΑΤΥΠΩΝΌΥΝ ΑΊΤΉΜΑΤΑ 
ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΊΣΜΌΥ ΤΉΣ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΉΣ ΠΡΑΚΤΊΚΉΣ.
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εντάξει όλες τις άλλες –εμπόριο, μεταφορά, υπηρεσίες–, 
οι οποίες υπάρχουν στον χώρο». Με τον όρο μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις επιθυμεί να εστιάσει στην ενότητα του 
στρώματος όχι με βάση το είδος της επιχείρησης, αλλά 
με βάση το μέγεθος. Θέτει ζήτημα ευρωπαϊκού συνδικα-
λιστικού κινήματος και συμμετοχής σε αυτό. Ο Γιώργος 
Κατημερτζής από την Αγωνιστική Συσπείρωση κατέδειξε 
ακριβώς τις στρατηγικές διαφορές με τις άλλες παρατά-
ξεις καταδικάζοντας τη συναίνεση στον «μονόδρομο του 
Μάαστριχτ και της ΕΕ».47 

Το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα της νέας συμμαχί-
ας αποτυπώνεται στο κείμενο «Προγραμματισμός Δρά-
σης για την τριετία 1997–2000». Σε αυτό περιγράφεται 
το δυσμενές «διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο καλεί-
ται να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία», το οποίο «σε 
γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση 
των οικονομιών, έναν άκρατο ανταγωνισμό δηλαδή, που 
αποτυπώθηκε και αποτελεί πλέον διεθνές δίκαιο, με τις 
συμφωνίες της Ουρουγουάης για το Διεθνές Εμπόριο, τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ για την ΟΝΕ και το πρόγραμμα 
σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με αυτές των χωρών 
της ΕΕ». Συγκεκριμένα, «επισημαίνεται ότι σε μια πλήρη 
απελευθέρωση των κανόνων ανταγωνισμού απαιτείται 
ισχυρός μηχανισμός παρέμβασης για την προστασία του 
ανταγωνισμού, που δυστυχώς δεν έχει δημιουργηθεί, με 
αποτέλεσμα να νοθεύεται ο ανταγωνισμός, κυρίως από 
τα μεγάλα διεθνή εμπορικά δίκτυα και τις πολυεθνικές 
εταιρείες». Με άλλα λόγια, η λεγόμενη παγκοσμιοποί-

47.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ,  

14-16.3.1997.

ηση αντιμετωπίζεται ως μια αναπόδραστη δυσμενής 
πραγματικότητα απέναντι στην οποία χρειάζεται πα-
ρέμβαση, καθώς τα μονοπώλια νοθεύουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Συνεπώς, η κριτική γίνεται στο όνομα της 
ελεύθερης αγοράς. Στο κρίσιμο ζήτημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δηλώνεται πως «σε εθνικό επίπεδο είναι πλέον 
ξεκαθαρισμένο ότι η αναπτυξιακή στρατηγική της χώ-
ρας στο μεσοπρόθεσμο μέλλον είναι άρρηκτα δεμένη με 
αυτήν της ΕΕ». Συνεπώς, πρέπει να γίνει συνειδητό «ότι 
κάθε προσπάθεια που αντιστρατεύεται την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση είναι καταδικασμένη εκ των προτέρων και 
μας βγάζει από το παιχνίδι της διεκδίκησης λύσεων στα 
προβλήματα που μας απασχολούν». Με άλλα λόγια, η 
συζήτηση για την ΕΕ θα πρέπει να θεωρείται τελειωμέ-
νη και δεν έχει κανένα νόημα η όποια αντίθεση, τόσο σε 
ρητορικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο, αλλά το κύριο 
ζήτημα είναι η προσαρμογή και η διεκδίκηση μιας καλύ-
τερης θέσης για τους μικρομεσαίους εντός της. Η απο-
τελεσματικότητα θα κριθεί με «παρεμβάσεις και κινητο-
ποιήσεις» τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Στην οπτική της νέας διοίκησης ο ευρωπαϊκός δρόμος 
σημαίνει συντονισμός «στα κοινοτικά όργανα» και σύ-
σφιξη των σχέσεων με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των χωρών της ΕΕ, καθώς το ελληνικό ζήτη-
μα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι και ευρωπαϊκό, 
αφού «υπάρχουν 17 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις» με παρόμοια προβλήματα. Συνεπώς, «στο επίπεδο 
της ΕΕ η Συνομοσπονδία πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες 
για τη διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού Συνεδρίου» όλων 
των ευρωπαϊκών Συνομοσπονδιών με στόχο τη «δημι-
ουργία ενός λόμπυ μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ 

↑  Εσπερίδα της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Ευρωπαϊκή Πολιτική», 15.3.1999 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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με κατοχυρωμένο θεσμικό ρόλο».48 Η ΓΣΕΒΕΕ της νέας 
διοίκησης λοιπόν δηλώνει στήριξη στην αναπτυξιακή ευ-
ρωπαϊκή προσπάθεια της χώρας θέτοντας μερικές πα-
ραμέτρους και ουσιαστικά περιγράφει τον νέο ρόλο της 
ως ομάδα πίεσης. Κατά έναν τρόπο, ο νέος συνδικαλι-
σμός περιγράφεται να λειτουργεί όχι ως αντιπολίτευση, 
αλλά ως συμπολίτευση, βοηθώντας την κυβέρνηση στο 
διαχειριστικό έργο της.49 

Ο Ριζοσπάστης διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό 
της Αγωνιστικής Συσπείρωσης από το Προεδρείο της 
ΓΣΕΒΕΕ και τον καταγγέλλει ως «μια αντιδημοκρατική 
πρόκληση και ένα συνδικαλιστικό πραξικόπημα». Ως βα-
σικό επιχείρημα προβάλλει ότι πρόκειται για την παρά-
ταξη που «οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων των ΕΒΕ 
ανέδειξαν στο Συνέδριο πρώτη δύναμη» και ότι αυτό 
που έχει σημασία είναι ότι «το Συνέδριο έδωσε εντο-
λή να συνεχιστεί η συνεπής αγωνιστική και διεκδικητι-
κή στάση απέναντι στα προβλήματα και στις πολιτικές 
που τα δημιουργούν, με ξεκάθαρες αντιμονοπωλιακές 
θέσεις». Υπογραμμίζει την ανάδειξη ενός Προεδρείου 
«κοινού ιδεολογικού και πολιτικού πλαισίου», όπως οι 
ίδιες οι τρεις παρατάξεις «απροκάλυπτα διακήρυξαν», 
τονίζοντας ότι πρόκειται για «επιλογή καθαρά πολιτική» 
που «αναμφισβήτητα διευθετήθηκε σε “υψηλά” επιτελεία 
(πολιτικά και οικονομικά) και αποσκοπεί σε ευρύτερους 
στόχους». Ωστόσο, η επιλογή αυτή «παρακάμπτει ετσι-
θελικά την παράδοση, που υπήρχε και στη ΓΣΕΒΕΕ, για 
την αντιπροσωπευτική συγκρότηση του Προεδρείου της, 
ανάλογα με τη δύναμη της κάθε παράταξης». Το ΚΚΕ θε-
ωρούσε πως «πήγαινε πολύ η μεγαλύτερη εργοδοτική 
οργάνωση», δηλαδή η ΓΣΕΒΕΕ, «όχι μόνο να μην είναι 
ευθυγραμμισμένη με τον τυφλοσούρτη των Βρυξελλών, 
αλλά και να έρχεται σε αντίθεση με τις καταστροφικές 
επιλογές τους σε ό,τι αφορά την τύχη της μικρομεσαίας 
επιχείρησης».50 

Στη συνέντευξή του στον Ριζοσπάστη, ο Διονύσης 
Κορφιάτης περιγράφει αυτήν την αναδιάταξη τον συμ-
μαχιών μέσα από τη δική του οπτική των πραγμάτων: 
«Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, έγινε πράγματι μια 
φανερή προσπάθεια ορισμένων συνδικαλιστικών στελε-
χών προσκείμενων στην κυβέρνηση να δημιουργήσουν 
ένα “ενιαίο” μέτωπο των δυνάμεων του λεγόμενου μα-
αστριχτικού τόξου. Καλούσαν ανοιχτά σε μέτωπο απο-
μόνωσης των συνεπών αγωνιστικών δυνάμεων της ΔΗ-
ΚΕΒΕ πάνω σε μια κομματική ιδεολογική πολιτική βάση, 
που περιείχε την “Ευρώπη”, τον “εκσυγχρονισμό”, τον 
“αντιδογματισμό” και εν πολλοίς τον αντικομμουνισμό, 
συγκαλυμμένα, βέβαια. […] Στη διαδικασία, όμως, για το 
ψήφισμα, η προσπάθεια αυτή βρήκε ισχυρή αντίσταση. 
Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι στη ΓΣΕΒΕΕ θα πρυτανεύσει 
και πάλι η αγωνιστική ενωτική αντίληψη και όλες αυτές 
οι προσπάθειες θα μείνουν χωρίς ανταπόκριση».51 Πράγ-
ματι, το τελικό ψήφισμα σε μεγάλο βαθμό ενσωμάτωνε 
πλευρές της αντίληψης της απερχόμενης διοίκησης. Η 
συνθετική τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης 
του Συνασπισμού κατά τη διάρκεια των συνεδριακών 
διαβουλεύσεων ίσως αποτυπώνει πράγματι τα στοιχεία 
αυτού του μέσου όρου.52 Φαίνεται ότι αυτή η κουλτούρα 
σύνθεσης διέκρινε όλη την προηγούμενη περίοδο, παρά 

48.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.4.1997.

49.  Στο ίδιο.

50.  Ριζοσπάστης, 1-2.4.1997.

51.  Ριζοσπάστης, 23.3.1997.

52.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ,  

14-16.3.1997.

τις εντάσεις, καθώς σύμφωνα με τον Διονύση Κορφιά-
τη, «με πλειοψηφία δεν πάρθηκε καμία απόφαση στη 
ΓΣΕΒΕΕ. Ήταν όλες ομόφωνες».53 Με άλλα λόγια, δεν 
ήταν κάτι ξένο προς τις συνήθειες της λειτουργίας των 
στελεχών των παρατάξεων, αλλά μια πρακτική που είχε 
ενισχυθεί από τον ίδιο τον απερχόμενο Πρόεδρο και εν 
τέλει υποδεικνύει την ύπαρξη ορίων στο νέο χάσμα.

Σε αυτό λοιπόν το ψήφισμα με στοιχεία σύνθεσης 
αποτυπώνεται η νέα φυσιογνωμία της ΓΣΕΒΕΕ. Είναι ξε-
κάθαρη η θέση ότι «οι ΕΒΕ αντιμετωπίζουν πραγματικό 
πρόβλημα επιβίωσης» εξαιτίας «μιας εντονότατης και 
πολύπλευρης κρίσης». Η περιγραφή των αιτιών φέρει 
έναν αντιευρωπαϊκό χαρακτήρα αφήνοντας κατά έναν 
τρόπο ανοιχτό το ερώτημα για έναν άλλο δρόμο εντός 
της ΕΕ. Από τη μία θεωρείται ότι «τα μέτρα και οι πολιτι-
κές που εφαρμόζονται στο μεγάλο ζήτημα του ανταγωνι-
σμού πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή αντιμονοπωλιακή 
βάση». Από την άλλη όμως, ξεκαθαρίζεται ότι «ο ρόλος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΕΕ εί-
ναι αδιαμφισβήτητος», ενώ το ζήτημα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων παρουσιάζεται ως ευρωπαϊκό. Αντιστάθ-
μισμα αυτής της δυσμενούς πολιτικής για τις μικρές επι-
χειρήσεις θα πρέπει να είναι πολιτικές και κονδύλια υπέρ 
της, αλλά και «ένας σαφής και ακριβής ορισμός του με-
γέθους της μικρής επιχείρησης».54 Το ψήφισμα παρουσί-
ασε τις πάγιες προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την έξοδο των 
επαγγελματοβιοτεχνών από την κρίση, ενώ περιέγραψε 
τον προσδοκώμενο χαρακτήρα του συνδικαλισμού των 
μικρομεσαίων: «Ανεξάρτητο, μαζικό, δημοκρατικό, πολι-
τικοποιημένο, αξιόπιστο, με θέσεις και προτάσεις για να 
πετύχει λύση στα προβλήματα στα πλαίσια της προσπά-
θειας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας».55 

Σύμφωνα με τον Ριζοσπάστη, πρόκειται βέβαια για 
«ψήφισμα αγωνιστικού αφοπλισμού» με στόχο τη «μετα-
τροπή της ΓΣΕΒΕΕ σε όργανο υποταγμένο σ' αυτές τις 
πολιτικές και σε μέσο υλοποίησής τους», ώστε να πα-
ραμείνει «μακριά από τον αγωνιστικό και διεκδικητικό 
προσανατολισμό που πρέπει να έχει το συνδικαλιστικό 
κίνημα των ΕΒΕ».56 Οι δυνάμεις της ΔΗΚΕΒΕ, όντας για 
πρώτη φορά στην αντιπολίτευση μετά από χρόνια, στρέ-
φονται προς τη βάση του συνδικαλιστικού κινήματος 
«κύρια στις κλαδικές οργανώσεις και τις Ομοσπονδίες» 
με στόχο τη «δημιουργία νέων συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων» και την «άσκηση πίεσης από τη βάση για το 
συντονισμό της αγωνιστικής δράσης σε αντιμονοπωλια-
κή κατεύθυνση». Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι προς το 
παρόν η μετατόπιση της πολιτικής γραμμής της Συνομο-
σπονδίας και όχι ο προσανατολισμός σε ένα άλλο αντα-
γωνιστικό σχέδιο.57 Αυτό το τελευταίο τακτικό Συνέδριο 
για τον 20ό αιώνα αποτελεί ορόσημο για τους δικούς του 
λόγους. Η περίοδος 1994–1997 είχε αποτελέσει για το 
σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα των εμποροβιοτεχνών 
μια εποχή εξίσου μεγάλης αγωνιστικής δραστηριότητας. 
Συνεπώς, η απώλεια της διοίκηση από το ΚΚΕ αποτελεί 
εκ πρώτης όψεως μία αντίφαση σε σχέση με αυτήν. Κατά 
μία έννοια βέβαια, η Αγωνιστική Συσπείρωση – ΔΗΚΕΒΕ 
δεν ηττήθηκε ακριβώς, εφόσον καταγράφηκε ως πρώ-
τη δύναμη, αλλά απέναντί της υψώθηκε ένα ευρύ και 
ετερόκλητο πολιτικό μέτωπο. Εάν το συνδικαλιστικό κί-
νημα έφερε πρώτη δύναμη την παράταξη της απελθού-

53.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

54.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.4.1997.

55.  Στο ίδιο.

56.  Ριζοσπάστης, 2.4.1997.

57.  Ριζοσπάστης, 1.4.1997.
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σας διοίκησης, κάποια άλλο ρεύμα έφερε σε πιο υψηλή 
θέση την άρνηση αυτού του δρόμου. Με άλλα λόγια, η 
συμμαχία της ΔΑΚΜΜΕ, της ΠΑΣΚΕΒΕ και των άλλων 
παρατάξεων εκπροσωπούσε μια διαφορετική δυναμική 
εντός της Συνομοσπονδίας που αντιστοιχούσε στις ηγε-
μονικές διαθέσεις του κόσμου των μικρομεσαίων και του 
κοινωνικού και πολιτικού κλίματος 
μιας νέας εποχής.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται να ει-
σέλθει στην ΟΝΕ και στην αλλαγή 
νομίσματος υιοθετώντας το Ευρώ. 
Είναι φανερό ότι το ευρύτερο πο-
λιτικό σύστημα δεν επιθυμούσε να 
βρίσκεται στην ηγεσία της μεγαλύ-
τερης εργοδοτικής συνδικαλιστικής 
οργάνωσης της χώρας μια παράταξη 
η οποία αντιστρατεύεται σε ιδεολο-
γικό και πολιτικό επίπεδο αυτόν το 
μεγάλο στρατηγικό στόχο της χώρας. 
Σύμφωνα με τον Νίκο Ατζινά, η ΓΣΕΒΕΕ «ήταν ένα τρι-
τοβάθμιο όργανο» και, ως εκ τούτου, «ενδιέφερε τους 
εκάστοτε κυβερνώντες να την έχουν υπό την επιρροή 
τους ή τον έλεγχό τους σε εισαγωγικά».58 Κατά μία έν-
νοια, το Συνέδριο του 1997 οδηγεί στο τέλος της εποχής 
που άνοιξε το 1984. Η μέχρι τότε συναίνεση της παρά-
δοσης του συνδικαλιστικού εκδημοκρατισμού φαίνεται 
να διαρρηγνύεται και να αφήνει τη θέση της σε δύο, εκ 
πρώτης όψεως, αποκλίνουσες στρατηγικές. Σηματοδο-
τεί την πόλωση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές απαντή-
σεις σε ένα νέο ερώτημα, τον ευρωπαϊσμό. Το βασικό 
διακύβευμα στη ΓΣΕΒΕΕ αφορούσε κυρίως το δίλημμα 
«αγωνιστική διεκδίκηση – επιστημονική τεκμηρίωση» και 
«παραδοσιακή προσέγγιση – εκσυγχρονισμός των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων». Παράλληλα, την εποχή αυτή 
και στο επίπεδο της παραγωγικής δομής, συντελείται μια 
συρρίκνωση της μεταποιητικής-βιοτεχνικής δραστηρι-
ότητας και σταδιακά η μετακίνηση προς τις υπηρεσίες 
αλλάζει και το μείγμα των μελών της ΓΣΕΒΕΕ, επομένως 
και την κοινωνική και επαγγελματική σύνθεση της Συ-
νομοσπονδίας. Μέσα σε αυτό το νέο σύμπαν, η πλειο-
ψηφία των συνδικαλιστών της ΓΣΕΒΕΕ αισθάνονταν την 
ανάγκη να απαντήσουν όχι με αντίσταση, αλλά με προ-
σαρμογή σε μια αναπόδραστη πραγματικότητα, προσ-
δοκώντας προφανώς ως αντιστάθμισμα στη συναίνεσή 
τους αυτή κάποια ανταλλάγματα υπέρ του κοινωνικού 
στρώματος που εκπροσωπούσαν. Βέβαια, η ανάλυση για 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η ΕΕ και η ΟΝΕ επίσης 
αποτελούσε κοινό τόπο σε όλες τις παρατάξεις, άσχετα 
με τις επιμέρους απαντήσεις. Απλώς η νέα πλειοψηφία 
ευελπιστούσε ότι η προσδοκώμενη «αντίσταση» δεν θα 
επερχόταν μέσω αγωνιστικών διεκδικήσεων, αλλά κυρί-
ως μέσω ενός «αναβαθμισμένου θεσμικού ρόλου ικανού 
να επιφέρει επιτυχίες». Πάνω από όλα όμως, οι συνδι-
καλιστές επιθυμούσαν να φέρουν έναν νέο αέρα συνδι-
καλιστικών πρακτικών. Με άλλα λόγια, ο διχασμός εντός 
της ΓΣΕΒΕΕ ήταν πολύ πιο ουσιαστικός. Την ίδια στιγμή, 
οι αλλαγές αυτές δεν μπορούν να επιβληθούν σε πλήρη 
σύγκρουση με την κεκτημένη φυσιογνωμία της ΓΣΕΒΕΕ. 
Για παράδειγμα, στο συνθετικό ψήφισμα ειδικότερα, ο 
αντιμονοπωλιακός χαρακτήρας παραμένει κεντρικό και 
συνθετικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της ΓΣΕΒΕΕ. Η δι-
απάλη εντός της Συνομοσπονδίας συνεχίζει να οδηγεί σε 
ένα επίπεδο σύνθεσης παρά τις δύο συγκροτημένες πλέ-
ον ιδεολογικές τοποθετήσεις.

58.  «Συνέντευξη Ν. Αντζινά», ό.π.

Σήμερα, η αποτίμηση των συνδικαλιστικών δυνάμεων 
του ΚΚΕ για την εποχή εκείνη είναι κριτική έως απορ-
ριπτική. Ο Βασίλης Μαμάης, μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής και στέλεχος της Πανελλήνιας Αντιμονοπωλια-
κής Συσπείρωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
(ΠΑΣΕΒΕ), εξηγεί: «Η διοίκηση του Κορφιάτη δεν ήταν 

ακριβώς διοίκηση της παράταξής 
μας, αλλά “ένα συνονθύλευμα από 
διάφορες πολιτικές αντιλήψεις, η 
οποία στο πρόσωπο του Κορφιάτη 
τότε ενοποιοιείτο με έναν τρόπο”». 
Μάλιστα, υποστηρίζει πως το «προ-
σωρινό» εγχείρημα αυτό «δεν έχει 
καμία ιδιαίτερη αξία, δεν μπορεί να 
επαναληφθεί, δεν έχει κανένα νόημα, 
γιατί μάλλον κουκούλωνε τις πολιτι-
κές αντιπαραθέσεις παρά τις έλυνε: 
Το ΚΚΕ σήμερα αρνείται ότι «επειδή 
με κέντρο τον Κορφιάτη με ορισμένο 

τρόπο κατείχε την πλειοψηφία τότε», άρα στη συνέχεια, 
μετά τον Κορφιάτη, αυτή χάθηκε. Ο Βασίλης Μαμάης 
είναι κάθετος: «Δεν την είχαμε καν».59 Πάντως, ο απο-
λογισμός σήμερα του Διονύση Κορφιάτη αποτυπώνει τη 
μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει το ΚΚΕ από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Εμφα-
τικά λοιπόν τονίζει με μια περηφάνεια: «Ήμουν ο πρώτος 
κομμουνιστής Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ. Έτσι κατέγραψε η 
ιστορία». Και συμπληρώνει: «Είχα ένα όραμα. Πιστεύω ότι 
έδωσα όλες μου τις δυνάμεις, ανταποκρίθηκα σε αυτές. 
Πήρα μια ΓΣΕΒΕΕ χουντοποιημένη, σκελετωμένη, την 
αποχουντοποίησα, με τεράστιους αγώνες, την εκδημο-
κράτισα, με τεράστιους αγώνες, την έκανα κοινωνό της 
κοινωνίας με τους αγώνες της και τουλάχιστον εγώ έχω 
τη συνείδηση μου ήσυχη». Ποιο είναι λοιπόν το διαχρο-
νικό στίγμα της ΓΣΕΒΕΕ με βάση τον ιστορικό της Πρό-
εδρο: «Η ΓΣΕΒΕΕ δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το 
παρομοιάσεις με κάτι άλλο. Είναι ένα αυτοδημιούργημα 
των ίδιων των συναδέλφων. Η ΓΣΕΒΕΕ δεν έλειψε ποτέ 
από τους εθνικούς αγώνες, από τους πατριωτικούς αγώ-
νες, έδωσε θύματα, γιατί πάντοτε το κίνημα της ΓΣΕΒΕΕ 
ήταν προοδευτικό κίνημα, γιατί είναι προοδευτικά τα 
προβλήματα, γιατί η οικονομία είναι εκείνη που εκκινεί 
το ζήτημα της “αυτοβίωσης” των επιχειρήσεων».

59.  «Συνέντευξη Βασίλη Μαμάη σε Κώστα Παλούκη», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

ΑΠΌ 1997 ΚΑΊ ΜΕΤΑ 
ΑΝΑΔΕΊΚΝΥΕΤΑΊ ΩΣ ΒΑΣΊΚΌ 
ΔΊΛΉΜΜΑ ΠΡΌΤΕΡΑΊΌΤΉΤΑΣ ΤΉΣ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΉΣ ΣΤΡΑΤΉΓΊΚΉΣ 
ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΤΌ ΕΡΩΤΉΜΑ 
ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΉ ΔΊΕΚΔΊΚΉΣΉ Ή 
ΕΠΊΣΤΉΜΌΝΊΚΉ ΤΕΚΜΉΡΊΩΣΉ.
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2.  Ο κοινωνικός διάλογος: 
μεταξύ κοινωνικού 
εταιρισμού και αγωνιστικού 
συνδικαλισμού



55

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

↑  Συνάντηση του Προέδρου της Ν.Δ. Κώστα Καραμανλή με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Κανελλόπουλο  
και άλλα μέλη της Διοίκησής της στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, οδός Καποδιστρίου 24, 1998 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Η πρώτη είναι η θεσμική εξωστρέφεια, η επικοινωνία 
με θεσμικούς παράγοντες και η συμμετοχή σε φορείς: 
«Aυτό που κάναμε σαν πρώτη κίνηση και οι τρεις αυτές 
παρατάξεις, οι συνεργαζόμενες, ήτανε να βγούμε προς 
τα έξω, να μπορέσουμε να έχουμε συνομιλητές Ευρω-
παίους συναδέλφους και από όλο τον κόσμο γενικότε-
ρα, όπου μπορούσαμε να φτάσουμε, για να μπορέσει 
να αποκτήσει μεγαλύτερη εκτίμηση στην κοινή γνώμη 
η ΓΣΕΒΕΕ. Η ΓΣΕΒΕΕ έπρεπε να βγει στην κοινωνία, 
όσο πιο δυναμικά γινότανε προς τα έξω, έπρεπε να έρ-
θει σε επαφή με τα Υπουργεία με όποια κυβέρνηση, με 
όποιο στελεχιακό δυναμικό έχουν τα Υπουργεία για να 
μπορέσει τα έγγραφά της, οι παραστάσεις που κάνει, να 
ακούγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση».1 Η δεύτερη 
είναι το ζήτημα της τεκμηρίωσης: «Να μπορέσουμε να 
τεκμηριώσουμε τα αιτήματά μας». Ο ίδιος περιγράφει 
το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ΓΣΕΒΕΕ: «Γιατί όταν 
πας στον Υπουργό» και προτείνεις «κατάργηση του φό-
ρου πολυτελείας», αυτό σημαίνει «χάσιμο εσόδων για 
το Δημόσιο». Στην υποτιθέμενη ερώτηση «γιατί το θέ-
λεις;», η απάντηση σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο της 
ΓΣΕΒΕΕ θα ήταν: «Για να σου προσφέρω περισσότερα, 
γιατί τους χαμηλούς φόρους θα τους εισπράξεις ευκο-

1.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ 
ΠΡΌΤΕΡΑΊΌΤΉΤΩΝ Ή ΓΣΕΒΕΕ 
ΕΠΊΔΊΩΚΕΊ ΤΉ ΔΉΜΊΌΥΡΓΊΑ 
ΔΊΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΌΠΌ ΤΉΝ 
ΠΡΌΩΘΉΣΉ ΤΩΝ ΑΊΤΉΜΑΤΩΝ 
ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ 
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ.

Στο κείμενο «Προγραμματισμός Δράσης για την τριετία 1997–2000» αναφερό-
ταν ως στόχος της ΓΣΕΒΕΕ η δημιουργία ενός λόμπι μικρομεσαίων στην Ευρώ-
πη. Ο Κανελλόπουλος παρουσιάζει δύο βασικές κατευθύνσεις.
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λότερα από ό,τι θα εισπράξεις τους μεγάλους».2 Ωστό-
σο, μία τέτοια αιτηματολογία «θέλει τεκμηρίωση. Θέλει 
αριθμούς. Δεν μπορείς δηλαδή να το λες έτσι στον αέρα 
και να έχεις ένα επιχείρημα το οποίο θα είναι φέιγ βολάν 
χωρίς να μπορέσεις να το τεκμηριώσεις αυτό». Σε αυτό 
το πλαίσιο, δηλαδή «για να έχουμε επιχειρήματα προς τα 
Υπουργεία», η διοίκηση Κανελλόπουλου προώθησε και 
το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, ώστε να χρησιμοποιήσει τους επι-
στήμονες για την τεκμηρίωση. Από αυτήν την άποψη, ο 
Κανελλόπουλος θεωρεί ότι εκείνη η εποχή έθεσε τα θε-
μέλια για τη μορφή και την εξέλιξη που έλαβε η ΓΣΕΒΕΕ 
τα επόμενα χρόνια.3

Συγκεκριμένα, η διαδικασία εξευρωπαϊσμού που 
ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 
’90 επέδρασε καταλυτικά στο σύστημα διαμεσολάβη-
σης των οργανωμένων συμφερόντων. Ακολουθώντας 
τα πρότυπα διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής που κα-
θόρισε η Συνθήκη του Μάαστριχτ και με τη λογική ότι 
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτούσε 
την εδραίωση ενός πλαισίου κοινωνικής συναίνεσης, 
δημιουργήθηκαν πεδία διαβούλευσης και πολλαπλα-
σιάστηκαν οι θεσμοί μέσα στους οποίους οι κοινωνικοί 
εταίροι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να συ-
ναποφασίσουν για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, 
δρομολογώντας τις παρεμβάσεις τους σε εθνικό, αλλά 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλάι στη θεσμοθέτηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογρα-
φή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασί-
ας, βαθμιαία δημιουργήθηκαν πρόσθετοι θεσμοί προ-
ώθησης του κοινωνικού διαλόγου, όπως η Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). Συγκεκριμένα, το 1994 
ιδρύθηκε η ελληνική ΟΚΕ με τον Νόμο 2232/1994, με 
πρότυπο την ΟΚΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρί-

2.  Στο ίδιο.

3.  Στο ίδιο.

↑  Συνεδρίαση της ΟΚΕ, 2012 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

Ή ΕΠΊΣΤΉΜΌΝΊΚΉ ΤΕΚΜΉΡΊΩΣΉ 
ΤΩΝ ΑΊΤΉΜΑΤΩΝ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ, 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΉΤΊΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΌΥ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 
ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΤΉΝ ΕΞΕΛΊΞΉ 
ΤΉΣ ΣΥΝΌΜΌΣΠΌΝΔΊΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΧΡΌΝΊΑ.
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ζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων 
συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις ομάδες, μία 
των εργοδοτών-επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών 
κατηγοριών, στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, οι κατα-
ναλωτές, οι οργανώσεις προστασί-
ας του περιβάλλοντος, ατόμων με 
αναπηρία και ισότητας των δύο φύ-
λων και η Τοπική και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση. Ο θεσμός των ΟΚΕ 
άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκα-
ετία του ’50 σε επίπεδο κρατών και 
στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη 
Συνθήκη της Ρώμης για την ΕΟΚ. Η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή, ένα από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδρύθηκε το 1957. H ΟΚΕ της Ελλάδας αποτελεί από τον 
Μάιο του 2001 και συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό 
του ελληνικού κράτους. Όργανα της ΟΚΕ είναι η Ολομέ-
λεια, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο Προέδρων, 
ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι.4

Η ανάγκη για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ορ-
γάνων εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνετέ-
λεσε και στην αναγνώριση του ρόλου των ομάδων πί-
εσης, δηλαδή των λόμπι. Πρόκειται για επαγγελματικά 
συγκροτημένες ομάδες ατόμων που διαθέτουν οργα-
νωτική δομή, σχέδιο δράσης, καθορισμένο σκοπό και, 
συνήθως, μεγάλη χρηματοδότηση. Στόχος τους είναι να 
επηρεάζουν τα όργανα της εκτελεστικής και της νομο-
θετικής εξουσίας, προκειμένου να θεσπίζονται νόμοι ή 
να λαμβάνονται αποφάσεις προς όφελος των ομάδων 
συμφερόντων που εκπροσωπούν. Η έννοια λόμπι έχει 
αρνητικές συνδηλώσεις, καθώς συχνά ταυτίζεται με μη 
θεμιτές πρακτικές, οι οποίες μπορεί να είναι η εξαγορά ή 
ο εκβιασμός κρατικών, κυβερνητικών, πολιτικών, κομμα-
τικών και άλλων αξιωματούχων, που έχουν νομοθετικές 
αρμοδιότητες ή που μπορούν να επηρεάζουν τις διαδι-
κασίες θέσπισης νόμων ή λήψης αποφάσεων. Η Συνθήκη 
της Λισσαβόνας ενίσχυσε τα κίνητρα παρέμβασης των 
εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων. Μεταξύ 1984 
και 1994, πάνω από 200 επιχειρήσεις επέλεξαν να ανα-
πτύξουν ένα άμεσο και μόνιμο δίκτυο ομάδων συμφερό-
ντων στις Βρυξέλλες. Σήμερα εργάζονται εκεί πάνω από 
20.000 λομπίστες, καθιστώντας την πόλη το ευρωπαϊκό 
αντίστοιχο της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, η προθυμία 
από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανοίξουν 
τις πόρτες σε τέτοιες ομάδες στην πραγματικότητα ήταν 
«η αναγνώριση από τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα πως 
δεν είχαν πλέον τα μέσα για να ασχοληθούν με την επέ-
κταση της νομοθεσίας, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των 
τεχνικών εμπειρογνωμόνων». Το lobbying θεωρήθηκε 
«αναγκαίο και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και ζω-
τικής σημασίας για τη διαδικασία χάραξης των πολιτι-
κών».5 Σήμερα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ευρω-
παϊκής κοινοβουλευτικής ταυτότητας.

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος περιγράφει χαρακτηρι-
στικά αυτό το μοντέλο συνδικαλισμού: «Είναι ουσιαστι-

4.  oke.gr (τελευταία προσπέλαση 20.10.2018).

5.  Βλάχου, Μαρία, «Η δύναμη επιρροής των ομάδων 

πίεσης στη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ: η περίπτω-

ση της καπνοβιομηχανίας», μεταπτυχιακή εργασία, 

Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Φεβρουάρι-

ος 2017, σ. 7, 10-11.

κή δουλειά της ΟΚΕ, αρκεί να μπορείς να υπάρχεις όσο 
το δυνατόν εκεί πέρα. Και η ΟΚΕ και όλη η Ευρωπαϊκή 
Ένωση λειτουργεί σαν ένα μεγάλο λόμπι». Σύμφωνα με 
τον ίδιο, οι φιλίες που δημιουργούνται και οι προσωπι-
κές σχέσεις επηρεάζουν πολύ περισσότερο «παρά σαν 

θέση κράτους ή σαν θέση ΓΣΕΒΕE». 
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται 
«το λόμπι, που λέμε», στο οποίο εί-
ναι πολύ πιο «ουσιαστικές οι σχέσεις 
οι διαπροσωπικές· αν έχεις φίλους 
από δω και από εκεί, θα σε βοηθή-
σουν, βέβαια με την υποχρέωση να 
τους βοηθήσεις και εσύ».6 Με αυτήν 
ευρωπαϊκή διάσταση κατανοούσε η 
νέα πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ το πε-
ριεχόμενο της έννοιας του λόμπι: η 
προσαρμογή στην σύγχρονη πρακτι-
κή του ευρωπαϊκού εταιρισμού και η 

εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων υπέρ των συμ-
φερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην πράξη, 
πρότεινε σε όλους τους ευρωπαϊκούς συνδικαλιστικούς 
εκπροσώπους να συνενωθούν ενισχύοντας συλλογικά 
τη δύναμή τους απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις, 
που επιδίδονταν πολύ οργανωμένα σε αυτές τις πρακτι-
κές. Σύμφωνα, με τον Γιώργο Κανελλόπουλο, η ελληνι-
κή και ευρωπαϊκή ΟΚΕ «κάνουν πολύ σοβαρές μελέτες 
και έχουν πολύ καλούς ειδικούς επιστήμονες, πέρα από 
τους αντιπροσώπους, οι οποίοι σε βοηθούνε εκεί πέρα 
για να θεμελιώσεις και μια εισήγηση ακόμα ουσιαστική. 
Εμείς κάναμε πολλές εισηγήσεις εκεί πέρα, όπως εγώ 
είχα αναλάβει μια γνώμη για το θέμα του ελαιόλαδου». 
Τονίζει ιδιαίτερα ότι η δουλειά της ΟΚΕ είναι ουσιαστική, 
«αρκεί να μπορείς να υπάρχεις όσο το δυνατόν εκεί πέ-
ρα».7 Η πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ θεωρούσε πως μόνο να 
κερδίσει μπορούσε από έναν τέτοιο προσανατολισμό. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η νέα διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ προσπάθη-
σε να αναβαθμίσει τη σχέση της Συνομοσπονδίας με την 
UEAPME, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Αποκορύφωμα του 
νέου προσανατολισμού ήταν η συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ 
στη Γενική Συνέλευση της UEAPME στις Βρυξέλλες στις 
12 Μαρτίου 1998.8 Στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συ-
νεδρίου για ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών της 
ΓΣΕΒΕΕ εν όψει της νέας λογικής του κοινωνικού εται-
ρισμού και της τεκμηριωμένης παρέμβασης, η νέα διοί-
κηση κατευθύνθηκε προς «την αναδιάρθρωση των υπη-
ρεσιών της Συνομοσπονδίας», συγκροτώντας μια σειρά 
από επιτροπές. Όλες οι επιτροπές, με εξαίρεση την επι-
τροπή οργανωτικών θεμάτων, θα υποστηρίζονταν επι-
στημονικά από συμβούλους επιχειρήσεων ή καθηγητές 
πανεπιστημίων.9 Με το νέο αυτό μοντέλο οργάνωσης 
ξεκινούσε ο μετασχηματισμός της ΓΣΕΒΕΕ προς τον ευ-
ρωπαϊκό χαρακτήρα της.

Σύμφωνα με τον νέο Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, 
ο «κοινωνικός διάλογος των παραγωγικών τάξεων, τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με την κυβέρνηση» θεωρείται ότι 
«διεξάγεται πάντα μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της 

6.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου,» ό.π.

7.  Τσελεπή, Βασιλική, «Διερεύνηση της αλυσίδας 

προσφοράς του μεταποιημένου καπνού, μεταπτυχιακή 

εργασία», Καβάλα, ΤΕΙ Καβάλας, 2003, σ. 52-53.

8.  «Διοικητικός Απολογισμός δράσης του ΔΣ της 

ΓΣΕΒΕΕ έτους 1997 στη Γενική Συνέλευση», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 26.4.1998.

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.6.1997.

ΤΌ 1994 ΊΔΡΥΕΤΑΊ Ή ΕΛΛΉΝΊΚΉ 
ΌΚΕ ΣΤΌ ΠΛΑΊΣΊΌ ΤΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ 
ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΌΥ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΌΥ ’90  
ΚΑΊ ΤΌΝ ΠΌΛΛΑΠΛΑΣΊΑΣΜΌ  
ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΠΡΌΩΘΉΣΉΣ  
ΤΌΥ ΚΌΊΝΩΝΊΚΌΥ ΔΊΑΛΌΓΌΥ.
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δημοκρατίας». Λειτουργεί ούτως ή άλλως «άτυπα μέσα 
από τη δημόσια προβολή θέσεων», αλλά και «θεσμοθε-
τημένα μέσα σε συγκεκριμένα όργανα και με οριοθε-
τημένες διαδικασίες». Εάν υπάρχουν «ειλικρινείς προ-
θέσεις από την κυβέρνηση», τότε θα υπάρξει επίλυση 
πολλών προβλημάτων. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτός 
που θα κερδίσει από τη διαδικασία θα είναι «αυτός που 
θα έχει τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή θέληση και δύ-
ναμη να τις υποστηρίξει». Αντίθετα, «η αποχή εγκυμονεί 
τον κίνδυνο να επωφεληθούν οι άλλοι σε βάρος του». Η 
ΓΣΕΒΕΕ, ωστόσο, έθετε κάποιες προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του κοινωνικού δι-
αλόγου: να εξυπηρετούνται «τα γενικότερα συμφέροντα 
της εθνικής οικονομίας και της χώρας», «να υπερασπί-
ζονται τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και να προωθείται η λύση των προβλημάτων τους», η 
ΓΣΕΒΕΕ να αποτελεί ισότιμο συνομιλητή με την κυβέρ-
νηση και τους άλλους συμμετέχοντες, «να προωθείται η 
κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συνοχή», ο διά-

↑   Κινητοποίηση ενάντια στη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στον Κοινωνικό Διάλογο, 1997 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

λογος να είναι ουσιαστικός και να έχει χρονικό ορίζο-
ντα και οι αποφάσεις, εφόσον θα είναι ομόφωνες, «να 
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την κυβέρνηση», ενώ 
όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, «ο διάλογος να συνεχίζεται 
μέσα από θεσμοθετημένες δομές».10 Η Συνομοσπονδία 
αναπτύσσοντας τον ρόλο της ως κοινωνικός εταίρος συ-
νέχισε να διευρύνει τη συμμετοχή της σε θεσμοθετημένα 
όργανα και φορείς. Πλέον αριθμούνται δεκάδες οι φο-
ρείς, τα όργανα και οι επιτροπές στις οποίες άμεσα ή έμ-
μεσα μετέχουν εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ. Η νέα διοίκηση 
θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία μιας υποδομής για την 
επεξεργασία των θέσεων και τη στήριξη των εκπροσώ-
πων της ΓΣΕΒΕΕ.11

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία προς τον κοινωνικό 
εταιρισμό δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς εσωτερικές 
αντιπαραθέσεις, αλλά ακόμα και με σκεπτικισμό, μάλι-

10.  Το ίδιο.

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14-16.3.1997.
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στα από τους ίδιους τους θιασώτες του μοντέλου της 
διαβούλευσης. Μια τέτοια περίπτωση συνέβη το 1997 
επί διοίκησης Κανελλόπουλου, της διοίκησης που επι-
κράτησε, όπως διαπιστώσαμε, με προγραμματικό στόχο 
τη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στην ΟΚΕ. Η ΓΣΕΒΕΕ 
έλαβε πρόσκληση και συμμετείχε με αντιπροσωπεία της 
στην εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινωνικού διαλόγου, 
στις 14 Μαΐου 1997. Επρόκειτο για εφαρμογή της ανα-
κοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την Ανάπτυξη 
του Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο Κοινότητας» (18 
Σεπτεμβρίου 1996), με στόχο τη συνομολόγηση συμφω-
νίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων εντός κάθε κρά-
τους-μέλους σχετικά με τους στόχους της ΟΝΕ. Στις 
επόμενες συνεδριάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, το ζήτημα αυτό 
αποτέλεσε και τη βασική κριτική από τη νέα αντιπολί-
τευση. Ο Δημήτρης Φέτσης, κύριος εκπρόσωπος της 
Αγωνιστικής Συσπείρωσης (ΔΗΚΕΒΕ), υποστηρίζει πως 
δεν υπάρχει ισοτιμία στον κοινωνικό διάλογο και καταγ-
γέλλει ως μεθόδευση από το Προεδρείο τη συμμετοχή. 

Το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ εξουσιοδότησε τη διοίκηση να προ-
σέλθει στον διάλογο με γνώμονα την προώθηση λύσεων 
στα προβλήματα, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση 
που διαπιστωνόταν ότι ήταν πρόφαση νομιμοποίησης 
προειλημμένων αποφάσεων θα επανεξέταζε τη θέση 
της. Με άλλα λόγια, συμφωνούσε σε μεγάλο βαθμό με 
τις επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης και τις ενέτασσε στις 
δικές του αποφάσεις.

Τον Μάιο του 1997 πραγματοποιήθηκαν οι εναρκτή-
ριες συνεδριάσεις του Κοινωνικού Διαλόγου. Η αντιπρο-
σωπεία της ΓΣΕΒΕΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο 
Γ. Κανελλόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Γ. Μότσο, 
έθεσε τις προτάσεις της, που ουσιαστικά ήταν οι εξής: 
πρώτον, ο διάλογος να είναι ειλικρινής· δεύτερον, η κυ-
βέρνηση να θέσει στο τραπέζι τις θέσεις της· και τρίτον, 
να αναγνωριστεί ο αναπτυξιακός ρόλος των ΜΜΕ και να 
αρθούν τα αντικίνητρα για την ανάπτυξή τους. Τα κύρια 
αιτήματα της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τη φορολογική πο-
λιτική ήταν η κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων 
και του συντελεστή φορολόγησης 35% στις προσωπικές 
εταιρείες, η τιμαριθμοποίηση της φορολογίας κλίμακας 
και η φορολόγηση των μεγάλων εισοδημάτων ανάλογα 
με τη φοροδοτική τους ικανότητα, η δίωξη της πραγ-
ματικής φοροδιαφυγής και η εδραίωση ενός σταθερού 
φορολογικού πλαισίου. Η διοίκηση της Συνομοσπονδί-
ας ήταν αντίθετη προς την «έκθεση Σπράου», η οποία 
αφορούσε τον περιορισμό του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης.12 Ταυτόχρονα, αντέδρασε σκληρά απέναντι 
στην απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου 
Δρυ περί αύξησης κατά 14,5% της εμπορικής αμοιβής, 
καθώς η αναπροσαρμογή στα παραπάνω επίπεδα της 
εμπορικής αμοιβής που λαμβανόταν υπόψη για τον 
υπολογισμό του ελάχιστου ορίου δηλωθέντος εισοδή-
ματος, θα σήμαινε σημαντικές αυξήσεις στον φόρο που 
θα καλούνταν να πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες, 
έμποροι και βιοτέχνες, διότι φορολογούνταν με το συ-
γκεκριμένο σύστημα. Με ψήφους 30 υπέρ και 16 κατά, 
αυτές των εκπροσώπων της ΔΗΚΕΒΕ, το ΔΣ αποφάσισε 
να συμμετάσχει στον κοινωνικό διάλογο και, μάλιστα, να 
επιδιώξει συνεννόηση για κοινές θέσεις με την ΕΣΕΕ. Τέ-
λος, στο ΔΣ του Ιουνίου αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεσα 
από την κυβέρνηση η καθιέρωση του συνδικαλιστικού 
πόρου, η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των κλαδικών 
Ομοσπονδιών στη ΓΣΕΒΕΕ και η ρύθμιση του προβλήμα-
τος της επαγγελματικής στέγης, όπως προέκυπτε με τη 
λήξη των μισθώσεων που έκλειναν δωδεκαετία από τις 
31 Αυγούστου 1997.13

Τα στελέχη της ΔΗΚΕΒΕ δεν σταματούσαν να κα-
ταγγέλλουν πως οι εκπρόσωποι του Προεδρείου συνέ-
χιζαν να συμμετέχουν παρά το γεγονός ότι ήταν πλέον 
φανερό πως ο «κοινωνικός διάλογος» και οι κυβερνητι-
κές προθέσεις τίποτα κοινό δεν είχαν με τα συμφέροντα 
των εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματοβιοτεχνών και 
των μικροεμπόρων.14 Η νέα διοίκηση υποστήριζε ότι δεν 
εγκατέλειψε το μοντέλο διεκδικητικής πολιτικής, αλλά 
πως ήταν δυνατόν να συνυπάρξουν και τα δύο μοντέλα, 
καθώς δεν ήταν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Βέβαια, η 
ΔΗΚΕΒΕ ειρωνεύτηκε ως προσχηματική τη δήλωση ότι 
«ο κοινωνικός διάλογος δεν αναστέλλει την αγωνιστική 

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ 15.5.1997, 2.6.1997, 20.6.1997· 

«Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρ-

χείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.6.1997.

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.6.1997· Ριζοσπάστης, 

28.6.1997.

14.  Ριζοσπάστης, 30.5.1997.
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ετοιμότητα και δράση της Συνομοσπονδίας για τη λύση 
των προβλημάτων», προβάλλοντας το επιχείρημα ότι το 
Προεδρείο «αρνήθηκε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδι-
άγραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων με πρωτοβουλία 
της ΓΣΕΒΕΕ, παρά τη γενική ομολογία για τα οξυμένα 
προβλήματα των ΕΒΕ». Αυτονομώντας τη δράση τους, οι 
δυνάμεις του ΚΚΕ με πρωτοβουλία της ΟΒΣΑ συγκρό-
τησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΣΕΑ ΜΜΕ) της Αθήνας, ύστερα από πα-
ναθηναϊκή συγκέντρωση στο θέατρο Διάνα τον Ιούνιο 
του 1997.15

Πάντως, σύντομα οι διαφωνίες της ΓΣΕΒΕΕ με τη δια-
δικασία της ΟΚΕ δεν άργησαν να διαφανούν. Η αντιπρο-
σωπεία της κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ έθεσε 
το ζήτημα της ειλικρίνειας των κυβερνητικών προθέσε-
ων και διατύπωσε επιφυλάξεις σε περίπτωση που δια-
πιστώσει ότι μετατρέπεται σε διαδικασία επικύρωσης 
ειλημμένων αποφάσεων. Ζήτησε επίσης να καταθέσει η 
κυβέρνηση επίσημα τις προτάσεις της ως βάση των συ-
ζητήσεων. Η στάση αυτή αναπτύχθηκε στη Γενική Συνέ-
λευση της 1ης Ιουνίου.16 Σε συνέντευξη τύπου ένα μήνα 
αργότερα, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Κανελλόπουλος, 
κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη απέ-
ναντι στους ΕΒΕ, συνεχίζοντας απαρέγκλιτα την πολιτική 
διωγμού και δείχνοντας πόσο παραγνωρίζει τον αναπτυ-
ξιακό ρόλο τους. Ωστόσο, δήλωσε τη σταθερή προσήλω-
ση της νέας διοίκησης στη διαδικασία του «κοινωνικού 
διαλόγου», επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στον «κοι-
νωνικό διάλογο δεν αναστέλλει τις κινητοποιήσεις». Τέ-
λος, διαφώνησε με την αξίωση του ΣΕΒ για την εισφορά 
10% επί των αποδοχών των εργαζομένων σε φθίνουσες 
προβληματικές περιοχές.17 Με άλλα λόγια, η ιδεολογική 
συμφωνία της νέας διοίκησης με τη νέα διαδικασία είχε 
ένα όριο: την προϋπόθεση να υπερασπίζεται τα συμφέ-
ροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο διάλογος 
να είναι ουσιαστικός.18

Η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γ. Δρυ, με 
την οποία αυξανόταν κατά 14,5% η εμπορική αμοιβή, βά-
σει της οποίας φορολογούνταν με τα «αντικειμενικά κρι-
τήρια», προκάλεσε την πρώτη αμφισβήτηση των κυβερ-
νητικών προθέσεων.19 Την ίδια περίοδο, κατατέθηκε ο 
προϋπολογισμός για το 1998, ο οποίος χαρακτηρίστηκε 
από τη ΓΣΕΒΕΕ ως αντιαναπτυξιακός.20 Σύντομα λοιπόν, 
η πλειοψηφία της Συνομοσπονδίας κατέληξε στην κα-
ταγγελία της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου, πα-
ρότι δεν πήρε απόφαση αποχώρησης. Ως εκ τούτου, και 
μόλις λίγους μήνες μετά το Συνέδριο, όλες οι παρατά-
ξεις συνέκλιναν σε ένα από τα βασικότερα διαχωριστικά 
σημεία του και ενδεχομένως στην πιο κρίσιμη απόληξή 
του. Όπως ανέφερε ο Γ. Κανελλόπουλος στην Πανελλή-
νια Σύσκεψη Ομοσπονδιών των Επαγγελματοβιοτεχνών 
και Εμπόρων (Θεσσαλονίκη, 14.1.1997), «κατά την εξέλιξη 
του κοινωνικού διαλόγου βρήκαμε ένα ακόμη βήμα να 
προβάλουμε επιθετικά τις θέσεις μας. Καταθέσαμε τις 
προτάσεις μας και δεν διαπραγματευόμαστε τα δίκαια 
αιτήματα και τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος 
[…] Ο κοινωνικός διάλογος είναι για μας πεδίο πάλης! 
Δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε τον κοινωνικό διάλογο να 

15.  Ριζοσπάστης, 3.6.1997.

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.6.1997.

17.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.7.1997.

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.6.1997.

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.6.1997.

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.11.1997.

μετατραπεί σε πεδίο αποφάσεων σε βάρος μας».21 Στη 
συνεδρίαση του ΔΣ στη Θεσσαλονίκη αποφασίστηκε ότι 
μέσα στον επόμενο μήνα θα εξελισσόταν ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα κινητοποιήσεων και εξωστρεφών δράσε-
ων. Η ΔΗΚΕΒΕ θεωρούσε δική της επιτυχία αυτήν την 
απόφαση κατηγορώντας τις άλλες παρατάξεις ότι δεν 
ενδιαφέρονταν να παλέψουν για την επιτυχία της κινη-
τοποίησης, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «υπάρχουν και 
πάρα πολλοί συνδικαλιστές που, ανεξάρτητα από την 
παραταξιακή τους προτίμηση, αισθάνονται πραγματικά 
την ανάγκη της αγωνιστικής αντίστασης στη λαίλαπα 
της κυβερνητικής πολιτικής» και ότι αυτοί πρέπει να πά-
ρουν την υπόθεση στα χέρια τους μέσα στα Σωματεία.22 
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ξανά σύγκλιση.

Όμως, όπως φαίνεται, παρατάξεις της διοίκησης εί-
χαν υιοθετήσει ειλικρινά το σχέδιο των κινητοποιήσεων. 
Τον Οκτώβριο το ΔΣ της Συνομοσπονδίας κάλεσε σε 
έκτακτη σύσκεψη με θέμα την πορεία και την εντατικο-
ποίηση των κινητοποιήσεων.23 Οι τοπικοί φορείς Ομο-
σπονδιών και Σωματείων σε πολλές πόλεις βρίσκονταν 
σε ενεργή δράση για τον προσδιορισμό των κινητοποι-
ήσεων μέσα στον Οκτώβρη. Συσκέψεις πραγματοποιή-
θηκαν στην Καλαμάτα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, 
στα Τρίκαλα, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή, στην Πρέ-
βεζα, στις Σέρρες και στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. 
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της ΟΒΣΑ και 
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπό-
ρων Αθήνας (ΟΕΒΕΑ).24 Κυκλοφόρησε μαζικά τυπωμένη 
προκήρυξη, η οποία καλούσε τους μικρούς και μεσαίους 
επιχειρηματίες να υψώσουν «μαχητική φωνή διαμαρ-
τυρίας» και να κινητοποιηθούν «αγωνιστικά ως ύστατο 
μέσο» για να διεκδικήσουν «τη λύση των προβλημάτων» 
τους.25 Στις 3 Νοεμβρίου το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ εκτί-
μησε τη συνεχή ανοδική πορεία των αγωνιστικών διαθέ-
σεων και αποφάσισε να κορυφωθούν στις 26 Νοεμβρίου 
με ταυτόχρονες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πορείες 
και άλλες μορφές που θα επέλεγαν οι τοπικές οργανωτι-
κές επιτροπές αγώνα. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί 
μεγάλη συγκέντρωση σε κεντρικό θέατρο και θα ακο-
λουθήσει πορεία και εκδηλώσεις. Ως προς την πορεία 
του κοινωνικού διαλόγου, το Προεδρείο υπογράμμισε 
την αρνητική στάση της κυβέρνησης πάνω στις προτά-
σεις της ΓΣΕΒΕΕ και αποφάσισε ειδική συνεδρίαση για 
το θέμα αυτό.26

Το Νοέμβριο του ίδιου έτους επικυρώθηκε το «Σύμ-
φωνο Εμπιστοσύνης Κυβέρνησης και Κοινωνικών Εταί-
ρων στην Πορεία προς το 2000», το οποίο υπήρξε το 
πρώτο βήμα για τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου 
εργασιακών σχέσεων με κύριο γνώμονα την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας–ανάπτυξης–απασχόλησης. Ο 
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου χα-
ρακτήρισε την εξέλιξη «εθνική επιτυχία» και σημείωσε 
ότι με το «Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για το 2000» επιτεύ-
χθηκε «συναίνεση» για ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύ-
σεων, «σύγκλιση» για τη μετοχοποίηση των ΔΕΚΟ, συ-
ναίνεση στην εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης, η 
οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με την εξέλιξη και τους 
στόχους της οικονομίας. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ συμφώ-

21.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 18.9.1997· Αρ-

χείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.9.1997.

22.  Ριζοσπάστης, 20.9.1997.

23.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.10.1997.

24.  Ριζοσπάστης, 4.10.1997.

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.1997

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.10.1997



61

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

νησε με τη σειρά του στο κείμενο, για το οποίο είχε γίνει 
σκληρή αντιπαράθεση στην ολομέλεια της ΓΣΕΕ λίγο 
νωρίτερα. Συγκεκριμένα, μειοψήφησε η πρόταση για 
επικύρωση της συμφωνίας του «κοινωνικού διαλόγου» 
και χρειάστηκε να μετρήσει διπλά η ψήφος του Προέ-
δρου για να υπάρξει θετική απόφαση. Στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η απόφαση λήφθηκε μόνο με τις 
ψήφους της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής 
Κίνησης Εργαζομένων (ΠΑΣΚΕ) «μετά επιφυλάξεων». Η 
ΕΣΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία του «κοινωνι-
κού διαλόγου», και τελικά υπέγραψε, έστω και με επιφυ-
λάξεις.27 Η ΓΣΕΒΕΕ γνωστοποίησε στο κοινό ότι δεν θα 
προσυπέγραφε το τελικό κείμενο για τον κοινωνικό διά-
λογο, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι είχε προσέλθει 
με προαποφασισμένη ατζέντα στις συνομιλίες. Μάλιστα, 
ο Πρόεδρος Γ. Κανελλόπουλος επισήμανε την «κάθετη 
διαφωνία» του με το κείμενο και με όσα προέβλεπε για 
τα φορολογικά. Ήταν ο μόνος από τους κοινωνικούς 
εταίρους που προέβη στην απόφαση αυτή, καθώς καμιά 
από τις εισηγήσεις της ΓΣΕΒΕΕ δεν συμπεριλήφθηκε στο 
τελικό πόρισμα.28

Στις 24 Νοεμβρίου, δύο ημέρες πριν τη μεγάλη διαδή-
λωση, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ παραχώρησε συνέντευ-
ξη τύπου στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Χαρακτήρισε αφετηρία 
κινητοποιήσεων τη συγκέντρωση και μάλιστα χαιρέτισε 
τις πρωτοβουλίες των Ομοσπονδιών. Εμφανίστηκε απο-
λογητικός για την επιλογή της συμμετοχής στον κοινωνι-
κό διάλογο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΓΣΕΒΕΕ, η νέα 
διοίκηση, από τη στιγμή που ανέλαβε, προσπάθησε να 
δώσει «μία διάθεση λύσεων στα προβλήματα» επιδιώ-
κοντας συναντήσεις με αρμοδίους Υπουργούς. Ωστόσο, 
συνάντησε δυσκολίες στην επικοινωνία και, πάραυτα, 
απέσπασε βεβαιώσεις ότι τα προβλήματα αυτά θα λυ-
θούν. Συνεπώς, συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο το-
νίζοντας ότι αυτό έγινε με επιφυλάξεις, «ελπίζοντας ότι 
μπορεί να γίνει ένα πεδίο θετικών προτάσεων για την 
επίτευξη μιας κοινωνικής συμφωνίας». Σε αυτό το θετικό 
πνεύμα κατέθεσε «με υπευθυνότητα σοβαρές προτάσεις 
διαλόγου για όλες τις θεματικές ενότητες». Όπως σημει-
ώνει όμως ο ίδιος ο Κανελλόπουλος, «κατά την πορεία 
του κοινωνικού διαλόγου, η κυβέρνηση εμφανιζόταν να 
παίρνει αποφάσεις έξω από αυτόν, ιδίως για φορολογικά 
θέματα, υποτιμώντας και υπονομεύοντας κυριολεκτικά 
τον κοινωνικό διάλογο». Ως εκ τούτου, δεν έγινε δεκτή 
καμία πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ προκαλώντας την αγανά-
κτηση και τη δημόσια καταγγελία της κυβέρνησης. Εξη-
γεί ότι δεν υπέγραψαν το κείμενο γιατί αρνήθηκαν να 
νομιμοποιήσουν «τις όποιες αποφάσεις της κυβέρνησης 
πηγάζουν από αυτό», υπογραμμίζοντας πως η ΓΣΕΒΕΕ 
δεν επρόκειτο να συναινέσει «σε τέτοιες μεθοδεύσεις». 
Κλείνοντας, ο Κανελλόπουλος τόνισε ότι το συνδικαλι-
στικό κίνημα είχε δύο επιλογές: τον διάλογο και τον αγώ-
να. Επειδή ο διάλογος εξαντλήθηκε, «αυτό που μας μένει 
αυτή τη στιγμή είναι οι κινητοποιήσεις και ο αγώνας, για-
τί ξέρουμε καλά ότι τίποτα δεν μπορούμε να κατακτή-
σουμε αν δεν το διεκδικούμε με όλα τα νόμιμα μέσα».29

Στις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 
Κάνιγγος η μεγάλη παναθηναϊκή συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας με πορεία προς τη Βουλή. Ανάλογες αγωνιστικές 
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σε τρι-

27.  Ριζοσπάστης, 20.11.1997.

28.  Αρανίτου, Β., Κοινωνικός διάλογος, ό.π., σ. 15-

18· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.1997.

29.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.1997.

↑  Συνέντευξη Τύπου της Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ,  
στη Θεσσαλονίκη, 1998 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Διαδήλωση των ΕΒΕ κατά της βαριάς φορολογίας,  
1997 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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άντα πόλεις της χώρας. Στην κεντρική ομιλία του ο Γ. 
Κανελλόπουλος κατήγγειλε την πολιτική διωγμού των 
μικρομεσαίων και δήλωσε ότι οι μικρομεσαίοι δίνουν τη 
μάχη της επιβίωσης «στη διεθνοποίηση και τον ανταγω-
νισμό», υπερασπίζονται τα προϊόντα τους από την εισα-
γωγική εισβολή, παλεύουν κατά του σκληρού ανταγω-
νισμού και των αθέμιτων πρακτικών εις βάρος τους.30 
Στο ψήφισμα της συγκέντρωσης, οι επαγγελματοβιοτέ-
χνες και έμποροι ζητούσαν την κατάργηση των αντικει-
μενικών κριτηρίων και του 35%, τη μη μετατροπή των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε φορο-
μπηχτικό μηχανισμό, τη θέσπιση ανθρώπινου ωραρίου, 
τη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, την προσαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων 
στις ανάγκες τους, την κατάργηση των πανωτοκίων, την 
προστασία της επαγγελματικής στέγης, την αναβάθμιση 
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Υπολογιζόταν, 
μάλιστα, ότι 100.000 επιχειρήσεις θα αναγκάζονταν να 
βάλουν λουκέτο εξαιτίας της φορολογικής πίεσης.31

Οι τοποθετήσεις της ΓΣΕΒΕΕ προέκυπταν σε μεγά-
λο μέρος από την αίσθηση της κρίσης για το στρώμα 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, αλλά και τη βεβαι-
ότητα ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης επέτειναν αυτήν 
την κατάσταση.32 Ένα κρίσιμο ζήτημα ήταν το ζήτημα 
για το ασφαλιστικό. Η Συνομοσπονδία στο πλαίσιο του 
κοινωνικού διαλόγου διαμόρφωσε ένα πολύ συγκεκρι-
μένο πλαίσιο αιτημάτων. Πρώτον, τασσόταν υπέρ της 
ενοποίησης των ομοειδών ταμείων με την προϋπόθεση 
να τηρηθούν οι όροι διαφάνειας και εξυγίανσης. Στόχος 
ήταν οι ενοποιήσεις αυτές να δώσουν λίγα και ισχυρό-
τατα ταμεία που θα εγγυώνταν την κοινωνική ασφάλεια 
και θα διεύρυναν την κοινωνική αλληλεγγύη.33 Πολλά 
από αυτά τα ζητήματα, η ΓΣΕΒΕΕ τα είχε ήδη καταδείξει 
το προηγούμενο διάστημα με δελτία τύπου και δημόσιες 
παρεμβάσεις. Επίσης, τον Νοέμβριο είχε επισημάνει την 
αναστάτωση που προκάλεσε η ραγδαία άνοδος των επι-
τοκίων χορηγήσεων επαναφέροντας το πάγιο αίτημα για 
την προώθηση νέων θεσμών συνεταιριστικής πίστης.34 
Ακόμα κατήγγειλε την υποβάθμιση του ρόλου του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και τη συρρίκνωσή του με 
την κατάργηση παραρτημάτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε συνάντηση με την Υπουργό Ανάπτυξης 
Βάσω Παπανδρέου, αποστέλλοντας σχετικό υπόμνημα.35

Στα τέλη του 1997, η κυβέρνηση νομοθέτησε για την 
επαγγελματική στέγη απορρίπτοντας, όπως τόνιζε η 
Συνομοσπονδία, όλα σχεδόν τα αιτήματά της, ενώ από 
την άλλη δίνονταν νέα προνόμια στους ιδιοκτήτες. Συ-
γκεκριμένα: απορρίφτηκε το αίτημα για ελάχιστη απο-
ζημίωση τα 36 ενοίκια και καθιερώθηκε κλιμακωτή απο-
ζημίωση 12–24 ενοίκια ανάλογα με την εμπορικότητα. 
Απορρίφτηκε το αίτημα για ορισμό του χρονικού περι-
θωρίου άσκησης του δικαιώματος έξωσης στους 6 μήνες 
μετά τη λήξη της μίσθωσης και αυτόματη ανανέωση της 
σύμβασης μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού. 
Αντί για αυτό, δινόταν στους ιδιοκτήτες απεριόριστο δι-
καίωμα έξωσης μετά τη λήξη και επιπλέον τους χαριζό-

30.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.11.1997.

31.  Τα Νέα, 27.11.1997. Μέλλον 

Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 1.12.1997·  

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.11.1997, 18.1.1998.

32.  Στo ίδιo.

33.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.11.1997.

34.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.11.1997.

35.  Ριζοσπάστης, 5.11.1997.

↑  Συνάντηση του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με την 
Υπουργό Ανάπτυξης κα Βάσω Παπανδρέου, 
1998 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING 
ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR 
INCIDIDUNT UT LABORE ET 
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM 
AD MINIM VENIAM.
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άσκηση χωροθετικής πολιτικής από το κράτος, τη δημι-
ουργία ισχυρών ομάδων πίεσης από τους ιδιοκτήτες που 
οδήγησαν το κράτος σε ευνοϊκούς για αυτούς ρυθμίσεις, 
τη γρήγορη ανατροπή των αξιών της ακίνητης ιδιοκτη-
σίας με την απόκτηση τεράστιας υπεραξίας, την άρνηση 
της πολιτείας να θεσμοθετήσει την ισοτιμία ακίνητης και 
εμπορικής (άυλης) ιδιοκτησίας, τη δημιουργία μονοπω-
λιακών καταστάσεων, την καθυστέρηση στη δημιουργία 
βιοτεχνικών πάρκων.37

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 1997 η ΓΣΕΒΕΕ δημοσίευ-
σε κείμενο διαμαρτυρίας για την κατάσταση του ΤΕΒΕ. 
Αφού επισημαίνει ως επιτυχία ότι το ΤΕΒΕ «κατάφερε 
με μεγάλες δυσκολίες να ξεπεράσει κρίσιμα προβλήμα-
τα» για να καταστεί «υγιές και βιώσιμο», σημειώνει πως 
«αυτό δεν αποτέλεσε παράγοντας βελτίωσης των όρων 
ασφάλισης για τους ασφαλισμένους και συντάξεων για 
τους συνταξιούχους». Οι βασικοί λόγοι σύμφωνα με τη 
ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι «μειώνεται η κρατική επιχορήγηση, ενώ 
πρέπει να αυξάνει έτσι ώστε το κράτος να συμμετέχει 
αναλογικά στο Ταμείο». Στο «ΤΕΒΕ σχηματίζονται ση-
μαντικά αποθεματικά, τα οποία αντί να διατίθενται για 
τη βελτίωση των παροχών, δεσμεύονται σε καταθέσεις 

37.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.11.1997.

ταν ολόκληρη η αποζημίωση, εάν δεν ασκούσαν αυτό το 
δικαίωμα μέσα σε πέντε χρόνια. Η ΓΣΕΒΕΕ τόνιζε πώς 
η κυβέρνηση νομιμοποιούσε τον συνεχή εκβιασμό της 
ιδιοκτησίας με την έξωση, το απεριόριστο χρονικό δι-
καίωμα για άσκηση έξωσης και την επιβράβευση αυτού 
του δικαιώματος με χάρισμα την αποζημίωση. Με άλλα 
λόγια, η Συνομοσπονδία αισθανόταν όλο και λιγότερο ότι 
υπήρχαν περιθώρια συνεννοήσεων με την κυβέρνηση 
στα πιο κομβικά ζητήματα των επαγγελματοβιοτεχνών.36 
Λίγες εβδομάδες πριν, στις 9 Νοεμβρίου, η ΓΣΕΒΕΕ είχε 
καταθέσει τις θέσεις της για το χωροταξικό ζήτημα και 
την επαγγελματική στέγη. Ο εισηγητής Γιώργος Δρίκος, 
Β’ Αντιπρόεδρος, παρουσιάζοντας την εισήγηση επι-
σήμανε την ιστορικότητα του ζητήματος της επαγγελ-
ματικής στέγης, καθώς από τη δεκαετία του 1920 είχε 
τεθεί στην πρώτη γραμμή της Συνομοσπονδίας και του 
συνδικαλιστικού κινήματος με κινητοποιήσεις, απεργί-
ες, ακόμα και νεκρούς. Η προστασία της επαγγελματι-
κής στέγης παρέμενε λοιπόν ένα διαχρονικό ζήτημα, με 
διαφορετικές μορφές στη σύγχρονη εποχή. Η ΓΣΕΒΕΕ 
θεωρούσε βασικές αιτίες του προβλήματος, εκτός από 
την απελευθέρωση των μισθώσεων, την απαράδεκτη 

36.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.12.1997.
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στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε ομόλογα». Ως εκ τού-
του, η ΓΣΕΒΕΕ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, «κλιμακούμενη 
αύξηση των συντάξεων με ταχύτερη αύξηση των κατω-
τέρων συντάξεων», καταγγέλλοντας ως «απαράδεκτη τη 
συνέχιση της χορήγησης συντάξεων πείνας».38

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μετά τις 
κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της 
διοικητικής αποκέντρωσης, τα δημοτικά τέλη άρχισαν 
να προξενούν σοβαρό προβληματισμό. Η ΓΣΕΒΕΕ, βε-
βαίως, είχε ταχθεί υπέρ της διεύρυνσης των αρμοδιο-
τήτων των ΟΤΑ και επιζητούσε την άμεση συμμετοχή 
τους στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αντί αυτού, όμως, 
παρακολουθούσε τη μετατροπή της αυτοδιοίκησης σε 
«φορολογικό πρακτορείο». Ο Γ. Κανελλόπουλος δήλω-
σε χαρακτηριστικά: «Εμείς θέλουμε την Τοπική Αυτο-
διοίκηση συνεργάτη στην ανάπτυξη και όχι μηχανισμό 
είσπραξης φόρων».39 Το δημοτικό τέλος επί του τζίρου 
των επισιτιστικών επαγγελμάτων διόγκωνε τα χρέη των 
επιχειρήσεων, καθώς η είσπραξή του γινόταν πολλές 
φορές αδύνατη κάτω από τον οξύτατο ανταγωνισμό 
επιβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ 1990–1998 
οι αυξήσεις των δημοτικών τελών με βάση τα τιμολό-
για των λογαριασμών της ΔΕΗ έφτασε τα 437%, ενώ ο 
πληθωρισμός ήταν 120%!40 Βάσει του Ν. 2593/1997, του 
λεγόμενου «νόμου Καποδίστρια», το τέλος μειώθηκε μεν 
σε 2% (πλην ξενοδοχειακών μονάδων), αλλά δόθηκε η 
δυνατότητα επέκτασής του σε πολλά άλλα επαγγέλματα 
σχετιζόμενα με τον τουρισμό. Οι αντιδράσεις που προ-
κλήθηκαν από τους επισιτιστικούς και όχι μόνο κλάδους 
ήταν μεγάλες, διότι, όπως ισχυρίζονταν, αντί να μειώνο-

38.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.12.1997.

39.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.11.1997.

40.  Το Βήμα, 22.11.1998.

↑  Καφέ και εστιατόρια στο κέντρο της Αθήνας, 2017 (Shutterstock).

νταν οι αδικίες, διευρυνόταν η αυθαιρεσία. Η ΓΣΕΒΕΕ σε 
σχετική ανακοίνωσή της, απέκρουσε την επιβολή του 
τέλους και ζήτησε την κατάργησή του.41 Παρά τις δια-
μαρτυρίες και τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων η ισχύς 
του τέλους 2% παρέμεινε. Εκτός των δημοτικών τελών, 
σημείο αντιπαράθεσης των επαγγελματοβιοτεχνών και 
εμπόρων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτέλεσαν και 
άλλες αρμοδιότητες των δήμων, όπως οι χρήσεις πεζο-
δρομίων, τα χωροταξικά σχέδια και οι χρήσεις γης.

Με το νέο έτος η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ διατήρησε την 
αγωνιστική διάθεση. Στις 18 Ιανουαρίου οργανώθηκαν 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του φορολογικού 
νομοσχεδίου κατά την ημέρα της ψήφισής του. Μάλιστα, 
άσκησε πίεση σε Βουλευτές και κόμματα για να μην ψη-
φίσουν τις ρυθμίσεις που αφορούσαν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στις 
22 Ιανουαρίου και συγκέντρωση στις 28 Ιανουαρίου. 
Στη συνέντευξη τύπου, ο Γ. Κανελλόπουλος κατήγγειλε 
την κυβέρνηση τονίζοντας ότι «οι μικρομεσαίοι θα κλι-
μακώσουν τον αγώνα επιβίωσης το επόμενο διάστημα, 
αναζητώντας κοινωνικές συμμαχίες με τους εργαζόμε-
νους, τους αγρότες, όλους εκείνους που πλήττονται από 
τις ίδιες πολιτικές». Στη συγκέντρωση, ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε ότι «έχουμε μπροστά μας αγώνες που 
μόλις ξεκινάνε, αγώνες ανυποχώρητους μέχρι την τελική 
δικαίωση των αιτημάτων μας για να αποτρέψουμε τη με-
θόδευση αφανισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων».42 Το κλίμα στο εσωτερικό έχει βελτιωθεί αρκετά 
ανάμεσα στις παρατάξεις, καθώς πλέον υπάρχει σχεδόν 
ομοφωνία. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις τοπο-

41.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.51997.

42.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.1.1998, 22.1.1998, 28.1.1998· 

«Πρακτικά ΔΣ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.1.1998.
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θετήσεις των εκπροσώπων της ΔΗΚΕΒΕ, οι οποίοι έχουν 
σταματήσει να καταγγέλλουν με οξείς χαρακτηρισμούς 
τη διοίκηση και τις παρατάξεις που τη συναποτελού-
σαν. Ο Ριζοσπάστης παρουσιάζει τους «συνδικαλιστές 
που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ ή στη ΝΔ να ομολογούν 
τα προβλήματα των ΜΜΕ με τρόπο που μέχρι τότε θε-
ωρείτο “ταμπού”».43 Εξάλλου, οι δυνάμεις της ΔΗΚΕΒΕ 
συμμετέχουν κανονικά μαζί με τους συνδικαλιστές των 
άλλων παρατάξεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των αποφάσεων του Προεδρείου μέσα από την Επιτρο-
πή Κινητοποιήσεων, αλλά και τις Ομοσπονδίες και τα 
Σωματεία που ελέγχουν.

Στις 13 Μαρτίου 1998 η ένταξη της δραχμής στον 
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, συνιστούσε, 
σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, νέο ισχυρό πλήγμα για τις μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις.44 Ένα μήνα αργότερα, η 
ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, 
με το οποίο πρότεινε την προσαρμογή και αξιοποίηση 
των κοινοτικών προγραμμάτων, ώστε να ικανοποιήσουν 
τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων (αλλά και να μπορέσουν να απορ-
ροφηθούν αποτελεσματικά), την καθιέρωση νέου συστή-
ματος χρηματοδότησης, καθώς και την εξυγίανση του 
φορολογικού συστήματος και του ανταγωνισμού στην 
αγορά.45 Τον Απρίλιο, το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ αποτίμησε το 
1997 ως «μια ακόμη χρονιά κρίσης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις», καθώς «σε ορισμένους τομείς, όπως τρό-
φιμα και πλατιά καταναλωτικά αγαθά, η συγκεντροποίη-
ση του εμπορίου σε λίγες αλυσίδες πολυκαταστημάτων 

43.  Ριζοσπάστης, 23.1.1998.

44.  «Πρακτικά Προεδρείου», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

21.3.1998· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.3.1998.

45.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 15.4.1998.

πήρε τη μορφή χιονοστιβάδας». Η ιδιωτική κατανάλωση 
αυξήθηκε κατά 2,2%, αλλά η αύξηση αυτή «προήλθε από 
την αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης που 
καρπώθηκαν στο σύνολό της οι μεγάλες επιχειρήσεις». 
Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι στην οικονομική εξέ-
λιξη της χώρας, παρατηρείται μια συνεχής υποχώρηση 
και υποβάθμιση του παραγωγικού τομέα, πράγμα που 
οδηγεί στην αποδυνάμωση της οικονομικής βάσης της 
χώρας. Η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει υποστηρικτής της δίκαιης 
ανακατανομής του πλούτου «για την εξάλειψη της κοι-
νωνικής αδικίας και της φτώχειας», θεωρώντας ότι αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί «μέσα από ένα δίκαιο φορο-
λογικό σύστημα». Τέλος, επαναλαμβάνει ότι από τη μία 
«τάσσεται υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας», 
αλλά από την άλλη δηλώνει «αποφασισμένη να αντι-
παλέψει τις τυχόν αρνητικές συνέπειες για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που πηγάζουν από τις πολιτικές που 
εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση». 46

Την ίδια περίοδο, η διοίκηση επανέφερε το ζήτημα 
των οικονομικών της Συνομοσπονδίας, τα οποία, όπως 
σημειώνεται, «εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμο 
σημείο». Η επιβίωσή της στηρίζεται στη μεγάλη συνει-
σφορά ορισμένων Επιμελητηρίων, κυρίως του Βιοτε-
χνικού και του Επαγγελματικού της Αθήνας. Ο Γιώργος 
Κανελλόπουλος παρουσιάζει τη δεινή οικονομική κατά-
σταση στην οποία βρισκόταν η ΓΣΕΒΕΕ πριν τον συν-
δικαλιστικό πόρο: «Ζούσε με κάποια έκτακτα από το 
Υπουργείο Εργασίας τα οποία, όταν ήθελε και αν ήθε-
λε και όπως ήθελε, μας έδινε. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε 
ένα σημείο να μην μπορούμε να έχουμε τα λειτουργικά 
της ΓΣΕΒΕΕ».47 Η διεκδίκηση του συνδικαλιστικού πό-

46.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26–27.4.1998.

47.  «Συνέντευξη Γ.Κανελλόπουλου», ό.π.

↑  Πορεία διαμαρτυρίας της ΓΣΕΒΕΕ, 1998 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ρου συνδέθηκε άρρηκτα με τον νέο ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ 
ως κοινωνικού εταίρου, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο 
θα μπορούσε να επιτελέσει ένα τέτοιο θεσμικό καθή-
κον. Παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις, δεν είχε ακόμα 
προχωρήσει η σχετική νομοθέτηση. Οι κινητοποιήσεις 
είχαν σχετική ή μικρή μόνο επιτυχία και δεν μπόρεσαν 
να δημιουργήσουν μια δυναμική ανατροπής του συσχε-
τισμού δυνάμεων υπέρ των θέσεων των μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, σημειώθη-
κε σημαντική βελτίωση της κατάθεσης τεκμηριωμένων 
θέσεων από τη ΓΣΕΒΕΕ προς την κυβέρνηση και τους 
φορείς, ενώ επίσης βελτιώθηκε η εικόνα της Συνομο-
σπονδίας στην κοινή γνώμη και διαδόθηκαν ευρύτερα 
οι θέσεις της. Τα οικονομικά της ΓΣΕΒΕΕ θεωρήθηκαν 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη σειράς δραστηριοτήτων. 48 Η 
νέα διοίκηση, μετά την πρώτη αυτή περίοδο διαχείρισης 
της ΓΣΕΒΕΕ, διαπιστώνει αδιέξοδα. Εκτιμά ότι το «πα-
ραδοσιακό μοντέλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
τόσο στη διαρθρωτική δομή, όσο και στην επιχειρηματι-
κή οργάνωση, διέρχεται σοβαρότατη κρίση και επείγουν 
άμεσες αλλαγές και αναδιαρθρώσεις» με σκοπό την 
προσαρμογή «σ’ ένα σύγχρονο περιβάλλον δράσης». Το 
σχέδιο λοιπόν παραμένει να οδηγηθεί η «Συνομοσπονδία 
σ’ ένα σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό ρόλο εκσυγχρονί-
ζοντας τις αντιλήψεις, τις θέσεις και τη λειτουργία […] 
σαν συνδικαλιστικό κίνημα». Σε αυτήν την κατεύθυνση, 
ορίζεται ως πρώτο μέλημα σε όλα τα ΔΣ των πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων να κινητοποιηθούν συντονισμένα και να 
μελετήσουν ξανά τα προβλήματα, να έρθουν σε επαφή 
με τη βάση, να εκσυγχρονίσουν τις αντιλήψεις και τις 
μεθόδους και να εισάγουν «νέο αίμα» στο συνδικαλιστι-
κό κίνημα.49 Με άλλα λόγια, έχοντας κλείσει έναν χρόνο 

48.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26-27.4.1998.

49.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26-27.4.1998.

στη διοίκηση, η τομή που τέθηκε ως αρχικός θεμελιώδης 
στόχος αποτελούσε ακόμα ζητούμενο.

Μετά το Συνέδριο, στα πρακτικά των οργάνων της 
ΓΣΕΒΕΕ είναι αισθητή η διαφορά στην εσωτερική λει-
τουργία της, καθώς ο διάλογος απέκτησε έντονο και οξύ 
παραταξιακό χρώμα. Βέβαια, όπως διαπιστώσαμε, το 
χάσμα παρέμενε μικρότερο από όσο φαινόταν στα λό-
για. Στον διάλογο για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας, οι παρεμβάσεις της καταδεικνύουν τον 
δομικό χαρακτήρα του στρώματος των μικρομεσαίων 
να συντάσσονται με την πλευρά των εργαζομένων. Για 
παράδειγμα, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας στηρίζει 
τις θέσεις των εργαζομένων ενάντια στα λεγόμενα Το-
πικά Σύμφωνα Απασχόλησης, δηλαδή τις μειώσεις των 
αποδοχών σε ακριτικές περιοχές, ενώ στο ζήτημα της 
ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας ζήτησε να τε-
θούν όρια. Το στοιχείο αυτό παραμένει κομβικό σημείο 
για την ταυτότητα της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς με συνειδητό και 
περήφανο τρόπο προβάλλει «την πάγια θέση της να πο-
λιτεύεται στα εργασιακά θέματα με ευθύνη και με γνώ-
μονα, όχι μόνο το δικό της στενό οικονομικό συμφέρον, 
αλλά και το συμφέρον όλης της κοινωνίας και της εθνι-
κής οικονομίας».50 Ο Γιώργος Κανελλόπουλος περιγρά-
φει σήμερα το πνεύμα εκείνων των διαπραγματεύσεων: 
«Η ΓΣΕΒΕΕ, και παλαιότερα αλλά και τώρα, ήταν η Συνο-
μοσπονδία των επαγγελματιών οι οποίοι ήταν πιο κοντά 
στον εργαζόμενο […], άσχετα με το ποιος ήταν ο Πρόε-
δρος, ποια ήταν η διοίκηση». Και εξηγεί τους λόγους: «Εί-
ναι άλλος ο εργαζόμενος της μικρομεσαίας επιχείρησης 
και άλλος των 1000 ανθρώπων. Εμείς τον έχουμε δίπλα 
μας, είναι συνεργάτης μας, κάθε μέρα ξέρουμε τα οικο-
γενειακά του, ξέρουμε τα πάντα και ξέρουμε τι περνάει 
αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να επιβιώσει». «Με 

50.  Στο ίδιο.

↑  Υπογραφή της Γενική Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 1998 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



67

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

αυτήν την έννοια, λοιπόν», αναφέρει ο ίδιος, «όταν ο ΣΕΒ 
είχε προτείνει στο τραπέζι 1% αύξηση και οι εργαζόμενοι 
ήθελαν 3%», η ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε ότι «δεν συμφωνεί με το 
1% και αντιπρότεινε ως μέσο όρο 2%».51

Ακόμα, η απόφαση της νέας διοίκησης να αποχωρή-
σει από τον κοινωνικό διάλογο και μάλιστα οργανώνο-
ντας κινητοποιήσεις επανέφερε προσωρινά ένα κλίμα 
συναίνεσης, ενώ αποδεικνύει μια συνέχεια στη δομή. 
Είναι φανερό ότι η ΓΣΕΒΕΕ είχε κατοχυρώσει μια πολύ 
συγκεκριμένη ιστορική φυσιογνωμία μέσα από τους 
αγώνες και τα αιτήματα της προηγούμενης περιόδου, τα 
οποία η τομή του 1997 δεν μπορούσε να υπερβεί εύκολα 
επιτρέποντας την προηγούμενη τομή, εκείνη του 1984, 
να συνεχίζει να την επικαθορίζει. Το παράδειγμα της 
ΕΣΕΕ είναι ενδεικτικό για την ενδεχόμενη εξέλιξη που θα 
είχαν τα πράγματα, εάν δεν επικρατούσε η δημοκρατική 
αλλαγή, ενώ το παράδειγμα της ΑΔΕΔΥ ή της ΓΣΕΕ για 
την επίδραση τη διοίκησης Κορφιάτη στην αποτύπωση 
της φυσιογνωμίας. Ο Στέργιος Βασιλείου διαφωνεί ότι 
το Συνέδριο του 1997 συνιστά τομή, με το επιχείρημα 
ότι, «παρότι έγινε αλλαγή ηγεσίας, οι θέσεις παρέμειναν 
ίδιες. Αυτό ήταν σημαντικό». 52 Θα μπορούσε να υποστη-
ρίξει κανείς πως και οι τρεις σύμμαχες παρατάξεις του 
Προεδρείου ήταν εμβαπτισμένες σε αυτήν την παράδο-
ση, αφού και οι τρεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
συνεργάστηκαν με την προηγούμενη διοίκηση. Για πα-
ράδειγμα, η αντιμονοπωλιακή και αντινεοφιλελεύθερη 
ρητορική χαρακτήρισε εξίσου και τις τρεις. Αυτό προφα-
νώς ίσχυε για την ΠΑΣΚΕΒΕ ως κεντροαριστερή παρά-
ταξη και την ΑΣΕΒΕ ως διάσπαση της ΔΗΚΕΒΕ. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι ίσχυε και για τη ΔΑΚΜΜΕ, η οποία μάλλον 
υιοθετούσε τη συντηρητική αντιμονοπωλιακή παράδο-

51.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», ό.π.

52.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.

ση των παλιών δεξιών διοικήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Εξάλλου, 
ήταν η εποχή που ο Μιλτιάδης Έβερτ, ο τότε Πρόεδρος 
της ΝΔ, είχε ρητά απαγορεύσει τον νεοφιλελευθερισμό 
στο Συνέδριο της ΝΔ και κατηγορούσε την κυβέρνηση 
Σημίτη για μονεταρισμό, ενώ σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο 
κινείτο και ο νέος Πρόεδρός της Κώστας Καραμανλής.53 
Από την άλλη η ΔΗΚΕΒΕ και οι δυνάμεις του ΚΚΕ έδει-
χναν τη διάθεση να επανέρχονται σε συνεννοήσεις και 
κοινή δράση με τις άλλες παρατάξεις, όταν και εφόσον 
υπήρχε ένας κοινός τόπος, χωρίς να θέτουν ένα εφ’ όλης 
της ύλης περιεχόμενο και συνολικά ανταγωνιστικό σχέ-
διο δράσης.

Ωστόσο, και πάλι οι συνδικαλιστές της Συνομοσπον-
δίας ήρθαν αντιμέτωποι με τη δυσκολία της βάσης να 
ακολουθήσει τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της ηγεσίας. 
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ αισθάνεται το αδιέξοδο. Από 
τη μία, η συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο δεν έχει 
επιφέρει κανένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
και η στρατηγική επένδυση στην ΟΚΕ και στο lobbying 
φαινόταν να μένει μετέωρη, ενώ από την άλλη η επιμο-
νή σε ένα αγωνιστικό δρόμο φαινόταν εξίσου μη απο-
τελεσματική. Τα στελέχη της πλειοψηφούσας συμμαχίας 
ένιωθαν πως το πρόβλημα ήταν η δική τους αδυναμία να 
επιτελέσουν τη μεγάλη τομή και ότι έπρεπε να εντείνουν 
την προσπάθειά τους. Από την άλλη, η ΔΗΚΕΒΕ αισθανό-
ταν επιβεβαίωση της κριτικής της, αν και ούτε οι αγώνες 
έφερναν αποτελέσματα. Βέβαια, πίστευε πως μια συνε-
πής αγωνιστική κατεύθυνση θα οδηγούσε σε επιτυχίες.

53.  Αλεξάκης, Μανώλης, «Κεντροδεξιά ιδεολογία και 

Νέα Δημοκρατία: η πρόκληση και οι προοπτικές 

της συντηρητικής παράταξης», Ελληνική Επιθεώρη-

ση Πολιτικής Επιστήμης 17 (Μάιος 2001), σ. 13-

139, σ. 117.

↑  Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, στο βήμα ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Κανελλόπουλος,  
5–6.6.1999 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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3.  Μπροστά στη νέα χιλιετία:  
οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε ένα νέο 
ευρωπαϊκό περιβάλλον
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«Η χρονιά που διανύουμε είναι μια χρονιά ορόσημο για την 
εξέλιξη της ανθρωπότητας. Προσφέρεται για μία ιστορική 
αποτίμηση της έως τώρα πορείας της και για την προδιαγρα-
φή της μελλοντικής κοινωνίας. Από την πλευρά των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, πράγματι ο χρόνος αυτός είναι χρόνος 
της ιστορικής τους προσφοράς και της προδιαγραφής του 
μελλοντικού περιβάλλοντος δράσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο». 

↑  Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ, 2000 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Με αυτές τις πολύ κοινές φράσεις, σε όλα τα κείμενα και 
τις διαλέξεις εκείνης της εποχής, ο Γιώργος Κανελλόπου-
λος άνοιξε την ομιλία του στο Συμπόσιο του Επιμελητη-
ρίου Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2000. Ο τίτλος της ήταν 
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα νέο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον».1 Οι άνθρωποι που έζησαν τα τέλη της δε-
καετίας του 1990 αντιμετώπισαν την πρόκληση της νέας 
χιλιετίας με μια μεγάλη αγωνία, έναν «πανικό» της «Νέας 
Εποχής». Η δύναμη του αριθμητικού συμβολισμού έδι-
νε αφορμή για μεγάλους απολογισμούς και ακόμη με-
γαλύτερες προσδοκίες, πιστεύοντας ότι ο ερχομός του 
έτους 2000 δεν μπορούσε παρά να κρύβει μια τρομε-
ρή δυναμική. Στην πραγματικότητα η νέα χιλιετία δεν 
θα ξεκινούσε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001, ωστό-
σο οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να λυγίσουν μπροστά 
στη δημόσια ανάγκη που γεννούσε αυτός ο σημαντικός 
αριθμός και ξεκίνησαν τους πανηγυρισμούς έναν χρόνο 

1.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.1.2000.

νωρίτερα.2 Πάντως, για πρώτη φορά σχεδόν όλοι συμ-
φωνούσαν ότι κάτι σημαντικό αναμένεται μετά την αυγή 
της νέας χιλιετίας. Το μέλλον έμοιαζε ανατρεπτικό με την 
προσμονή ενός καινούργιου κόσμου, όχι απόλυτα χαρ-
τογραφημένου αλλά, σε κάθε περίπτωση, θαυμαστού.3 
Ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού, της γνώσης, της 
τεχνολογίας, του εμπορίου, της καταστροφικής ισχύος 
των πολεμικών εξοπλισμών και της περιβαλλοντικής επι-
βάρυνσης φαινόταν να επιταχύνονται ιδιαίτερα. Σε συν-
δυασμό με την ψηφιακή επανάσταση και την εποχή της 
πληροφορίας, εμφανιζόταν ένας νέος κόσμος με μεγά-
λες ευκαιρίες και σοβαρές απειλές απέναντι στις οποίες 
έμοιαζε να βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπο το ανθρώπινο 
είδος. Κατά έναν τρόπο, η σύμπτωση αυτής της περιόδου 
με τα ιδεολογικά προτάγματα του εκσυγχρονισμού και 

2.  Παπαιωάννου, Γιάννης Α., «Τι κρύβει ο πανικός της 

Νέας Εποχής», Το Βήμα, 12.12.1999.

3.  Ραγκούση, Πέπη, «Η ενηλικίωση του μιλένιουμ», Τα 

Νέα, 28.12.2017.

ΣΤΌ ΣΥΜΠΌΣΊΌ ΤΌΥ 
ΕΠΊΜΕΛΉΤΉΡΊΌΥ ΑΘΉΝΩΝ, 
ΤΌΝ ΊΑΝΌΥΑΡΊΌ ΤΌΥ 
2000, Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ 
ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΩΡΓΌΣ 
ΚΑΝΕΛΛΌΠΌΥΛΌΣ ΤΌΝΊΣΕ 
ΤΉΝ ΑΝΑΓΚΉ ΑΠΌΤΊΜΉΣΉΣ 
ΤΉΣ ΠΡΌΣΦΌΡΑΣ 
ΤΩΝ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ 
ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ ΚΑΊ ΤΌΥ 
ΡΌΛΌΥ ΤΌΥΣ ΣΤΌ ΠΛΑΊΣΊΌ 
ΤΌΥ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΊΣΜΌΥ  
ΚΑΊ ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΌΥ.
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του ευρωπαϊσμού επένδυσαν τα συλλογικά φαντασιακά 
για το νέο που έρχεται. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ρητορι-
κές γύρω από την είσοδο στο Ευρώ και την ΟΝΕ συν-
δέθηκαν ακριβώς με αυτές τις προσδοκίες, αποκτώντας 
συνάμα έναν χαρακτήρα φόβου και ελπίδας, αλλά πάνω 
από όλα μια αίσθηση προσμονής.

Οι εισαγωγικές φράσεις του Προ-
γραμματισμού Δράσης στο Συνέδριο 
της ΓΣΕΒΕΕ τον Μάρτιο του 2000 
με τίτλο «Μπροστά στη νέα χιλιετία» 
είναι χαρακτηριστικές: «Βρισκόμα-
στε στο μεταίχμιο δύο χιλιετιών. Οι 
αποφάσεις μας στο Συνέδριο αυτό 
θα είναι ιστορικές και θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν τη θέλησή μας να 
περάσουμε στη νέα χιλιετία απα-
ντώντας θετικά στις προκλήσεις. Οι 
ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον 
δράσης που σημειώνονται με την ένταξη της χώρας στην 
ΟΝΕ και το Ευρώ απαιτούν από εμάς σοβαρές και αξι-
όπιστες προτάσεις ανάπτυξης. Οι νέες τεχνολογίες που 
εισέρχονται στον επιχειρηματικό στίβο μεταβάλλουν 
ριζικά τους όρους δράσης μας, φέρνοντας στο κέντρο 
της επιχείρησης την πληροφορική, την ταχύτητα και την 
εξωστρέφεια. Σταδιακά απαιτείται από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο οργάνω-
σης ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. […] 
Η Συνομοσπονδία μας καλείται να παίξει έναν σύγχρο-
νο και αναβαθμισμένο ρόλο στην κοινωνία μας. Τόσο 
σε επίπεδο διεκδικητικό όσο και σε επίπεδο συμβολής 
στην ανάπτυξη, είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε σε 
ανώτερες νέες μορφές δράσης που θα εδραιώσουν τη 
θέση μας ως υπεύθυνων κοινωνικών εταίρων, ικανών να 
συμβάλουμε στην κοινωνική συνοχή, στη λειτουργία της 
δημοκρατίας και στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονο-
μίας».4 Ωστόσο, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, οι βεβαιότη-
τες της Συνομοσπονδίας για την ευρωπαϊκή προοπτική 
υπονομεύονταν από μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ στις αρχές του 2000 αναφέρει: 
«Οι συγχωνεύσεις γιγάντων […] θέλουν να ανακατανεί-
μουν την αγορά προς όφελός τους». Η καθιέρωση του 
Ευρώ παρουσιάζεται όμως θετικά, καθώς «διευκολύνει 
τον ανταγωνισμό και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές», 
ενώ «οι τεχνολογίες αναπτύσσονται σε σημείο που και η 
πιο μικρή επιχείρηση […] να έχει τη δυνατότητα πρόσβα-
σης σε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία». Προϋποθέσεις για 
την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι «να 
επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη δομή τους, στους 
προσανατολισμούς τους και στον σχεδιασμό τους». Η 
λύση, που τοποθετείται μέσα στο πλαίσιο της ΟΝΕ, είναι 
«η συνεργασία με τις μεγάλες επιχειρήσεις, μέσα σε μία 
διαδικασία οικονομικής αλληλοσυμπλήρωσης» και η συ-
νεργασία ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «για 
κοινούς στόχους με κοινοπραξίες, εξειδίκευση, cluster, 
ανταλλαγή δικτύων διανομής, κοινή παραγωγή κ.λπ.». 
Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Γ. Κανελλόπουλος περι-
γράφει τον σύγχρονο ιδεότυπο της μικρής επιχείρησης: 
«Η συνεχής μεταβολή της, ανάλογα με τις πληροφορίες 
που λαμβάνει, και προσαρμογή στο περιβάλλον, όπως 
αυτό διαμορφώνεται». Συνεπώς, «το διαδίκτυο, το ηλε-
κτρονικό εμπόριο, η οικονομική πληροφορία και η νέα 
γνώση σε υλικά και τεχνολογίες θα είναι ο άξονας κίνη-
σης των επιχειρήσεών μας».5 Με αυτήν τη φιλελεύθερη 

4.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17-19.3.2000.

5.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.1.2000.

επιχειρηματολογία υπέρ της λύσης του ζητήματος των 
μικρομεσαίων μέσω της ελεύθερης αγοράς, ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος της ΔΑΚΜΜΕ περιγράφει ου-
σιαστικά, στο πλαίσιο του συνολικότερου ιδεολογικού 
ευρωπαϊκού προτάγματος της εποχής, μία μορφή ιδεώ-
δους λειτουργίας των μικρομεσαίων. Ουσιαστικά, κατα-

θέτει μια ευρωπαϊκή καπιταλιστική 
ουτοπία για την επιχειρηματικότητα.

Με αυτό ακριβώς το αντιφατικό 
πρίσμα, η είσοδος της χώρας στη 
ζώνη του Ευρώ και οι προοπτικές 
της ΟΝΕ αποτέλεσαν τα πλέον ση-
μαντικά σημεία της ατζέντας συζη-
τήσεων στις ετήσιες Γενικές Συνε-
λεύσεις της ΓΣΕΒΕΕ του 1998 και 
1999 στην πορεία προς το 2000, για 
να κορυφωθεί λίγο πριν και κατά τη 
διάρκεια της αλλαγής του νομίσμα-

τος. Τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, ο αθέμι-
τος ανταγωνισμός των πολυκαταστημάτων, το ωράριο, 
η επαγγελματική στέγη και η ελλιπής χρηματοδότηση, 
εν ολίγοις η έλλειψη ενός πραγματικού πλαισίου προ-
στασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρα-
μένουν βέβαια να θεωρούνται τα κύρια αντικίνητρα 
ανάπτυξης στη μεταβατική αυτή περίοδο.6 Από το 1997 
η Συνομοσπονδία, με σειρά ενημερωτικών ημερίδων και 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είχε αναλάβει την προετοι-
μασία του συνδικαλιστικού κινήματος και των μικρομε-
σαίων για την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ και τη ζώνη 
του Ευρώ, αλλά και τη σύγχρονη εποχή.7

Τον Ιούνιο του 1998 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συ-
νέλευση της ΓΣΕΒΕΕ. Ο Πρόεδρος Γ. Κανελλόπουλος 
στην εισήγησή του εστίασε στη βασική αγωνία όλων των 
μικρομεσαίων, την επίδραση δηλαδή του Ευρώ, δηλώ-
νοντας ότι περιμένει ακόμα μια «σαφή τοποθέτηση» της 
κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων απέναντι στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη συζήτηση για την πορεία 
προς την ΟΝΕ και το Ευρώ αναγνώρισε «προτερήματα» 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ζήτησε και βοή-
θεια για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες. Ανάμεσα στους 
χαιρετισμούς των κομμάτων, ξεχωρίζει εκείνη του εκ-
προσώπου του ΚΚΕ Χρήστου Κορτζίδη, ο οποίος έθιξε για 
πρώτη φορά την τακτική της νέας διοίκησης της Συνο-
μοσπονδίας να προσδιορίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι, 
μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι με τον όρο «μικρομεσαίοι».8 
Στο ψήφισμα διαπιστώνεται μεταξύ άλλων ότι: «Η πτώση 
του τζίρου συνεχίζεται. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις με-
γαλώνουν και οι πτωχεύσεις και τα λουκέτα αυξάνονται. 
Τα πολυκαταστήματα εξακολουθούν να εξαπλώνονται 
ανεξέλεγκτα και, ασκώντας πρακτικές αθέμιτου ανταγω-
νισμού, εκτοπίζουν τις ΜΜΕ από την αγορά. Συνεχίζεται 
η ανεξέλεγκτη διείσδυση ξένων προϊόντων στην αγορά 
και των πολυεθνικών. Η πορεία προς την ΟΝΕ πρόσθεσε 
μεγάλα βάρη και θυσίες στις ΜΜΕ και τον λαό, που απαι-
τούν επείγοντα μέτρα αντιμετώπισής τους».9

6.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 5-6.6.1999, 14.6.1998, 

26.11.1997· «Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13-14.6.1998.

7.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 31.7.1997· Αρ-

χείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.7.1997.

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.6.1998· «Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13-14.6.1998.

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.6.1998.

Ή ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΣΕΊΡΑ ΉΜΕΡΊΔΩΝ 
ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕ ΝΑ ΕΝΉΜΕΡΩΣΕΊ ΚΑΊ 
ΠΡΌΕΤΌΊΜΑΣΕΊΤΊΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ 
ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΊΣΌΔΌ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΉΝ 
ΌΝΕ ΚΑΊ ΤΉ ΖΩΝΉ ΤΌΥ ΕΥΡΩ.
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Σε ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΒΕΕ χαρακτήρισε νέο 
πλήγμα την εφαρμογή των φορολογικών σχεδίων της 
κυβέρνησης.10 Με την ανακοίνωση του προσχεδίου νό-
μου σχετικά με την ενοποίηση των ταμείων ΤΕΒΕ, του 
Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ) και του Ταμεί-
ου Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΑΕ), η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε ριζική 
αναμόρφωσή του, τονίζοντας ότι απέχει πολύ από τους 
όρους που έθετε η ίδια. Τέλος, εξέφρασε ανησυχίες σχε-
τικά με την παραπομπή κρίσιμων ζητημάτων στην έκ-
δοση προεδρικών διαταγμάτων και διατύπωσε τον φόβο 
ότι, μέσα από τον τεχνικό επανακαθορισμό των ασφαλι-
στικών κατηγοριών, θα υπάρξει αύξηση των εισφορών 
των ασφαλισμένων μέσω της μετάταξης σε ανώτερα κλι-
μάκια.11 Τον Οκτώβριο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μιλτιάδη Παπαϊωάννου. Η 
Συνομοσπονδία κατήγγειλε την εμμονή της κυβέρνησης 
στην προώθηση του νομοσχεδίου για την ενοποίηση των 
Ταμείων με τους συγκεκριμένους δυσμενείς όρους.12 Η 
ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε απογοήτευση από την ομιλία του Πρω-
θυπουργού Κώστα Σημίτη στη ΔΕΘ, διότι πίσω από την 
αναφορά στους δείκτες της οικονομίας επιχείρησε να 
κρύψει τη δραματική πραγματικότητα και την παντελή 
απουσία μέτρων στήριξης για τις εκατοντάδες χιλιάδες 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.13 Ο Γ. Κανελλόπουλος, 
καταγγέλλοντας τον Πρωθυπουργό, δήλωσε περήφανα 
πως η Συνομοσπονδία ήταν η μοναδική οργάνωση που 

10.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.8.1998.

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1998.

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.10.1998.

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.9.1998.

↑  Πανελλήνια σύσκεψη Ομοσπονδιών επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων στη Θεσσαλονίκη, 1998 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

αρνήθηκε να συναινέσει στο τελικό κείμενο της ΟΚΕ.14
Στις 12 Σεπτεμβρίου 1998, μια μέρα πριν την πανελλα-

δική σύσκεψη των Ομοσπονδιών, συνεδρίασε το ΔΣ στη 
Θεσσαλονίκη και διαπίστωσε ότι οι μικρομεσαίοι επιχει-
ρηματίες αντί για μοχλός ανάπτυξης μπροστά στην ΟΝΕ 
και τη διεθνοποίηση της οικονομίας μετατρέπονταν σε 
θύματα επίτευξης των οικονομικών δεικτών της κυβέρ-
νησης, ενώ επίσης η κρίση χτυπούσε και τους συνταξι-
ούχους. Κήρυξε το επόμενο τρίμηνο ως γενική περίοδο 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων, οι οποίες σχεδιαζόταν να 
κορυφωθούν με πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας στην Αθήνα, το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη. 
Μάλιστα, το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας κυκλοφό-
ρησε ειδική εγκύκλιο με οργανωτικές λεπτομέρειες και 
ευθύνες για κάθε περιφερειακό στέλεχος. Σε κάθε πε-
ριφέρεια θα συγκροτούνταν συντονιστικές επιτροπές 
κινητοποιήσεων από τους Προέδρους, τους Αντιπροέ-
δρους και τους Γενικούς Γραμματείς των Ομοσπονδιών. 
Επικεφαλής των κινητοποιήσεων τέθηκε το Προεδρείο 
της ΓΣΕΒΕΕ. Το κόστος των κινητοποιήσεων θα έφτα-
νε το ύψος των 20 εκατομμυρίων δραχμών.15 Τον Νο-
έμβριο, η διοίκηση της Συνομοσπονδίας άσκησε δριμεία 
κριτική στον προϋπολογισμό του 1999.16 Τον ίδιο μήνα 
κλιμακώθηκαν και έλαβαν πανελλαδικό χαρακτήρα οι 
κινητοποιήσεις με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Πα-
ράλληλα, με πρωτοβουλία κυρίως των δυνάμεων της 
ΔΗΚΕΒΕ, πραγματοποιήθηκε παναττική συγκέντρωση 
στις 25 Νοέμβρη στην πλατεία Κάνιγγος. Η συγκέντρω-

14.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.9.1998.

15.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.9.1998, 6.9.1998· «Πρακτικά 

ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.9.1998.

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.11.1998.
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ση είχε αποφασιστεί από δεκατέσσερις τοπικές και κλα-
δικές Ομοσπονδίες του νομού.17 Με επιστολή της προς 
τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Δρυ, η ΓΣΕΒΕΕ ζη-
τούσε την άμεση κατάργηση των αντικειμενικών κριτη-
ρίων και του συντελεστή φορολογίας των κερδών τους 
με συντελεστή 35%, απειλώντας ότι θα ενταθούν οι κι-
νητοποιήσεις και μετά την πανελλαδική συγκέντρωση 
στις 2 Δεκέμβρη.18 Επίσης, απογοητευμένοι έφυγαν οι 
εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας από τη συνάντηση με 
τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντωνίου.19 
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ υποστήριξε πως τα κλεισίματα και οι αλλαγές 
δραστηριότητας το 1997 έφτασαν τις 80.000, ενώ υπο-
λόγιζε ότι κατά το 1998 θα ξεπερνούσαν τον αριθμό των 
ανοιγμάτων. Ο ίδιος απολογήθηκε ξανά για την απόφαση 
συμμετοχής της ΓΣΕΒΕΕ στη διαδικασία του «κοινωνικού 
διαλόγου», υποστηρίζοντας ότι «ήταν υποχρεωμένη να 
το κάνει», αλλά πλέον διαπιστωνόταν η αναγκαιότητα 
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.20 Μέσα σε αυτό το 
κλίμα, στις 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε πανελλαδι-
κή συγκέντρωση της Συνομοσπονδίας στην πλατεία Κά-
νιγγος και πορεία προς τη Βουλή, όπου επιδόθηκε ψή-
φισμα. Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός διάλογος αποσκοπούσε 
απλά και μόνο στον αποπροσανατολισμό του συνδικαλι-
στικού κινήματος.21 Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τοπικές 
συγκεντρώσεις και συσκέψεις στην Αθήνα, στη Λάρισα, 
στην Κομοτηνή, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Μυτι-
λήνη, στα Γιάννενα, στη Ρόδο, στη Λαμία, στη Χίο, στις 
Σέρρες, στην Κοζάνη και αλλού.

Το φορολογικό σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας υπήρξε το κύριο θέμα της ατζέ-
ντας για το 1999. Όπως εκτιμούσαν τα διοικητικά όρ-
γανα της ΓΣΕΒΕΕ, η φορολογία υπήρξε ο τομέας με τις 
αρνητικότερες εξελίξεις στη διάρκεια της δεκαετίας του 
’90. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας 
για το 1999, η φορολόγηση των εμπορικών επιχειρήσεων 
αυξήθηκε εξαιτίας των αντικειμενικών κριτηρίων κατά 
335,38% μεταξύ 1993–1998, φτάνοντας από 57,4 δισε-
κατομμύρια δρχ. στα 249,9. Οι μικρομεσαίοι επιχειρη-
ματίες αντιμετώπισαν τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης 
από κάθε άλλη ομάδα φορολογούμενων, ποσοστό υπερ-
διπλάσιο της μέσης αύξησης της άμεσης φορολογίας. 
Οι διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν 
πάγιες και είχαν γίνει αντικείμενο κωδικοποίησης ήδη 
από την προηγούμενη διοίκηση της Συνομοσπονδίας. 
Έτσι, τον Μάρτιο του 1999, στο υπόμνημα που κατέθεσε 
η Συνομοσπονδία στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών Γ. Παπαντωνίου, στο πλαίσια του Κοινω-
νικού Διαλόγου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, επα-
ναλαμβάνονταν γνωστές προτάσεις, όπως η κατάργηση 
των αντικειμενικών κριτηρίων και του συντελεστή 35%, 
η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, η ανατρο-
πή της σχέσης έμμεσων και άμεσων φόρων, η τιμαριθ-
μοποίηση της φορολογικής κλίμακας και η καθιέρωση 
ενιαίου τρόπου φορολόγησης των επιχειρήσεων.22

Τον Οκτώβριο του 1999, κατατέθηκε στη Βουλή προς 
ψήφιση ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σκιαγραφούσε 

17.  Ριζοσπάστης, 21.11.1998.

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.11.1998.

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.11.1998.

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.12.1998.

21.  Στο ίδιο· Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 

17.12.1998.

22.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 31.3.1999, 7.6.1999, 5-6.6.1999.

↑  ΦΕΚ Σύστασης του ΟΑΕΕ Ν. 2676.1999 (Εθνικό Τυπογρα-
φείο).

↑  Κεντρικό κτίριο του ΟΑΕΕ στην Αθήνα



73

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

ένα νέο φορολογικό σύστημα, αφού προέβλεπε κατάρ-
γηση των αντικειμενικών κριτηρίων και μείωση του συ-
ντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων με γνώμονα 
τα δεδομένα από την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, η εισαγωγή ενός 
μικτού λογιστικού και εξωλογιστικού συστήματος, που 
δεν είχε συζητηθεί στον «κοινωνικό διάλογο», θα οδη-
γούσε σε επιλεκτική φορολόγηση των μικρομεσαίων επι-
τηδευματιών με δυσμενέστερο για αυτούς αποτέλεσμα. 
Παράλληλα, θεωρούσε ότι η επιβολή πρόσθετης φορο-
λόγησης, μέσω της αντικειμενικοποίησης του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), θα απέβαινε καταστροφι-
κή για τις επιχειρήσεις. Το μοναδικό αποδεκτό σύστημα 
ήταν η φορολόγηση με βάση την πιστή τήρηση των βι-
βλίων.23 Ένα άλλο θέμα παρέμενε το πρόβλημα της υπέ-
ρογκης αύξησης των δημοτικών τελών. Η ΓΣΕΒΕΕ τόνιζε 
ότι οι νέες επιβαρύνσεις στα δημοτικά τέλη έρχονταν 
να προστεθούν στην ήδη οξυμένη οικονομική κρίση, 
οδηγώντας σε κλείσιμο τις μικρές επιχειρήσεις.24 Συγκε-
κριμένα, τον Απρίλιο η ΓΣΕΒΕΕ κατήγγειλε την εμμονή 
της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αθηναίων, η οποία τελικά αποφάσισε την 1η Απριλίου 
την αύξηση.25

Με τον Ν. 2676/1999 αποφασίστηκε η σύσταση 
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ). Στον ΟΑΕΕ εντάσσονταν σχεδόν όλοι οι επαγ-
γελματίες, βιοτέχνες και έμποροι. Σύμφωνα με τα άρθρα 
2 και 3 του Ν. 2676/1999, σκοπός του νέου φορέα ήταν 
η κάλυψη των προσώπων που ασκούσαν επάγγελμα 
υπαγόμενο στην ασφάλιση των ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, καθώς 
και των ξενοδόχων, σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, 
θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας και μητρότητας, καθώς 
και των μελών της οικογένειάς τους σε περίπτωση ασθέ-
νειας ή θανάτου τους. Η ΓΣΕΒΕΕ είχε συμμετάσχει στον 
σχετικό διάλογο προτείνοντας συγκεκριμένους όρους 
για την επίτευξη της ενοποίησης. Με σειρά υπομνημά-
των από το 1995 έως το 1998, ζητούσε τη διεξαγωγή 
αναλογιστικών μελετών πριν την ενοποίηση, την πρότε-
ρη εξυγίανση των ταμείων και την ανάληψη των ελλειμ-
μάτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και την 
προδιαγραφή των όρων βιωσιμότητας του νέου Ταμείου. 
Στις αρχές του 1999, η Συνομοσπονδία υποστήριζε ότι 
οι καθυστερούμενες οφειλές των μικρομεσαίων επιχει-
ρηματιών ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μεγάλης κρίσης 
με ευθύνη της κυβέρνησης, καταδικάζοντας χιλιάδες σε 
αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις. Η ΓΣΕΒΕΕ επέμενε στην πρότασή της για τμη-
ματική καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών προς 
τα Ταμεία σε 48 μηνιαίες δόσεις και έκπτωση επί των 
πρόσθετων τελών των καθυστερούμενων οφειλών. Θε-
ωρώντας ότι τα αιτήματά της δεν ελήφθησαν υπόψη και 
οι προϋποθέσεις που είχε θέσει δεν εκπληρώθηκαν, δεν 
συμφώνησε με τον Ν. 2676/1999. Μετά την ψήφισή του, 
με ανακοίνωσή της εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της με 
τους όρους σύστασης του ΟΑΕΕ.26

Η ΓΣΕΒΕΕ τοποθετήθηκε σε μια σειρά διεθνών και δι-
πλωματικών ζητημάτων που σημάδεψαν την εποχή. Για 
παράδειγμα, δήλωσε συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα 
του κουρδικού λαού για την αποκατάσταση των εθνικών 
του δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσής του. Μάλιστα, 
όταν προέκυψε η διπλωματική περιπλοκή με την υπό-

23.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.10.1999.

24.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.3.1999.

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.4.1999.

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.1.1999.
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↑  Φωτογραφία από Ημερίδα «ΜΜΕ – Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρώ», 13–14.5.1998, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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θεση παράδοσης του ηγέτη των Κούρδων Αμπντούλ 
Οτσαλάν από την ελληνική κυβέρνηση, ζητούσε την 
άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωσή του. Επίσης, κα-
τήγγειλε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η ΕΕ και οι ΗΠΑ, 
με την υποκριτική στάση τους για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, έφεραν τεράστιες ευθύνες για την κατάληξη του 
Κούρδου ηγέτη στα χέρια των Τούρκων.27 Την περίοδο 
της κλιμάκωσης της έντασης στο Κόσοβο που επιχει-
ρούσε το ΝΑΤΟ, το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ, που συνεδρίασε τον 
Μάρτιο του 1999, ζήτησε από την κυβέρνηση να πάρει 
πρωτοβουλίες προς τους διεθνείς οργανισμούς για να 
αποφευχθεί κάθε απόπειρα στρατιωτικής επέμβασης 
στην περιοχή και να επιδιωχτεί πολιτική λύση.28 Τον 
Απρίλιο μάλιστα η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ καλούσαν τους 
επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους να κλείσουν για 
δύο ώρες τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους για 
να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.29

Το Μάρτιο του 1999 διοργανώθηκαν δύο σχετικές 
ημερίδες, στις οποίες παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
πολιτικού κόσμου και των κοινωνικών εταίρων με θέμα 
«Ευρωπαϊκές Πολιτικές και ΜΜΕ», δηλαδή τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Στις ομιλίες του, ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ ανέλυσε πως οι νέες συνθήκες οικονομικής 
ενοποίησης θα οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι δυναμικές και σύγχρονες 
θα επωφεληθούν και θα αποτελέσουν τον πυρήνα μιας 
νέας γενιάς επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 
1999 με θέμα «Ευρώ και ΜΜΕ», ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
υποστήριξε αντίστοιχα πως μόνο λίγες επιχειρήσεις που 
είναι ήδη προβληματικές πρόκειται να κλείσουν, ενώ η 
μεγάλη πλειοψηφία η οποία είναι σταθερή, αν εκσυγ-
χρονιστεί, μπορεί να αντέξει. Ο Επίτροπος της Ελλάδας 
στην ΕΕ Χρήστος Παπουτσής υποστήριξε ότι την ΕΕ εν-
διαφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «υψηλής τεχνο-
λογίας» και ότι οι «νέες πολιτικές» αφορούν επιχειρή-
σεις αυτής της κατηγορίας. Στην κυβέρνηση που δεν έχει 
σωστό πρόγραμμα και δεν εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες 
και τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕ απέδωσε τις 
ευθύνες στα προβλήματα ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Κω-
στής Χατζηδάκης.30 Στις αρχές του 2000, η διοίκηση της 
Συνομοσπονδίας τοποθετήθηκε κριτικά απέναντι στη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ μέσα στην Ειδική Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή. Συγκεκριμένα, υποστήριξε αξιακά την 

27.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.3.1999.

28.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.3.1999.

29.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.4.1999.

30.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 25, 3-8.4.1999. 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.3.1999.

↑ Διαδήλωση ΓΣΕΒΕΕ, 1999 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ευρωπαϊκή ενοποίηση «με εθελοντική συμμετοχή των 
λαών και των κρατών-μελών και μέσα από τη διεύρυνση 
της δημοκρατίας και της ανάπτυξης της οικονομίας και 
της κοινωνικής συνοχής». Από τη μία λοιπόν, θεωρεί ότι 
η υπό κύρωση Συνθήκη του Άμστερνταμ πραγματοποι-
εί «σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή», αλλά 
από την άλλη υπογραμμίζει ότι «αφήνει σημαντικά κενά 
τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν με την άσκηση πο-
λιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη-μέλη». Σύμφωνα με 
τη ΓΣΕΒΕΕ, η αναβάθμιση της λει-
τουργίας και των αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτιμά-
ται θετικά, αλλά απέχει ακόμη πολύ 
από το να καταστεί ένα πραγματικό 
όργανο χάραξης πολιτικής και νομο-
θέτησης για την ΕΕ.31 Σταθερά προ-
σανατολισμένη προς έναν δημοκρα-
τικό ευρωπαϊσμό, η «ευρωπαϊκή ουτοπία» της διοίκησης 
έρχεται σε σύγκρουση με τον «υπαρκτό ευρωπαϊσμό», 
καθώς όχι μόνο υπονομεύει τα υλικά συμφέροντα της 
τάξης που εκπροσωπεί, αλλά και γιατί δεν συνάδει με το 
αξιακό πλαίσιο του ευρύτερου δημοκρατικού και κοινω-
νικού ευρωπαϊκού οράματος που έχει υιοθετήσει.

Η προοπτική της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίη-
σης έφερε στο προσκήνιο υπαρκτά προβλήματα αντα-
γωνισμού στην ελληνική αγορά. Η αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία υπονομευόταν από τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους. Το 
ζήτημα των πωλήσεων κάτω του κόστους συνιστούσε 
ένα διεθνές πρόβλημα των αγορών που κατατάσσεται 
στις βασικές μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα σού-
περ μάρκετ παρουσιάζονταν ως υπέρμαχοι τέτοιων πρα-
κτικών, εξωθώντας στην απόγνωση ορισμένους επισιτι-
στικούς κλάδους (κρεοπωλεία, καταστήματα τροφίμων, 
μπακάλικα, αρτοποιεία κ.ά.). Μάλιστα, το 1999 η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αποπειράθηκε να θεσπίσει τη δυνατό-
τητα ελεύθερων πωλήσεων κάτω του κόστους σε όλα 
τα κοινοτικά κράτη, όμως η πρόταση απορρίφθηκε από 
το Ευρωκοινοβούλιο. Για τη διευθέτηση των όρων αντα-
γωνισμού, η Συνομοσπονδία είχε εγκαίρως εισηγηθεί την 
αυστηροποίηση του πλαισίου ίδρυσης υπεραγορών, την 
καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών και της παρα-
πλανητικής διαφήμισης, την καθιέρωση ως κατώτατου 
ορίου τιμής πώλησης του αθροίσματος της τιμολογια-
κής τιμής συν του ποσοστού των λειτουργικών εξόδων, 
τη μείωση των προθεσμιών πληρωμής κ.ά.32 Οι θέσεις 
της Συνομοσπονδίας απορρίφθηκαν από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, παρότι είχαν ήδη διατυπωθεί σε σχέδιο νό-
μου. Το μόνο που θεσμοθετήθηκε ήταν η απαγόρευση 
πωλήσεων κάτω του κόστους με το άρθρο 24 του Ν. 
2941/2001, εφόσον θίγονταν οι αρχές του ανταγωνισμού 
και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000, κυριαρχεί στη 
ΓΣΕΒΕΕ προεκλογικό κλίμα εν όψει του Συνεδρίου του 
Μαρτίου, ενώ τα αποτελέσματά του θα ταράξουν τη Συ-
νομοσπονδία για τα επόμενα χρόνια. Ήδη από τις αρχές 
του μήνα η ΔΗΚΕΒΕ κατήγγειλε τις παρατάξεις ΔΑΚΜ-
ΜΕ, ΠΑΣΚΕΒΕ και ΑΣΚΜΜΕ ότι «με ξεχείλωμα των κρι-
τηρίων νομιμότητας των αντιπροσώπων στο Συνέδριο 
και με απαράδεκτες αλχημείες, με ενέργειες που έρχο-
νται σε αντίθεση με το καταστατικό της ΓΣΕΒΕΕ, ακό-
μα και με τον Ν. 1712/87, μεθοδεύουν την ανατροπή του 

31.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.2.1999.

32.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.7.1997.

συσχετισμού των αντιπροσώπων σε βάρος της».33 Το 
Συνέδριο ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου με τις δυνάμεις της 
ΔΗΚΕΒΕ να καταγγέλλουν ήδη από την πρώτη ημέρα 
ως παράτυπη την έγκριση συμμετοχής αντιπροσώπων 
«πέντε κλαδικών Ομοσπονδιών».34 Στον διοικητικό απο-
λογισμό ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας επανέλαβε 
τη βασική θέση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια σοβαρότα-
τη γενική μεταβολή, δηλαδή η διαδικασία ένταξης στην 

ΟΝΕ και την εισαγωγή στη ζώνη 
του Ευρώ. Η βελτίωση των δεικτών 
της οικονομίας δεν επέφερε και τη 
βελτίωση της γενικής θέσης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
«αυτό γιατί στο εσωτερικό των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων συνεχίστηκε 
η ανακατανομή του τζίρου υπέρ 
των μεγάλων κυρίως αλυσίδων και 
επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα του 

λιανικού εμπορίου». Συγκεκριμένα, πλέον το 70% του 
τζίρου ελέγχεται από πολυεθνικές εταιρείες. Στη βιο-
τεχνία τα πράγματα εξακολουθούν να είναι ασφυκτικά, 
ενώ στις υπηρεσίες και ιδίως στους τομείς της πληρο-
φορικής παρατηρείται μία θετική εξέλιξη. Σημειώνεται 
η αύξηση κατά 335% της φορολογίας στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Το 1999 μετά από πολύχρονους αγώνες κα-
ταργήθηκαν τα αντικειμενικά κριτήρια, αλλά στη θέση 
τους εισήλθε ένα «σύστημα εξωλογιστικού προσδιορι-
σμού των κερδών των επιχειρήσεων». Αυτό ήταν αντί-
θετο στις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για καθαρό λογιστικό 
προσδιορισμό των κερδών, ανάλογα με τα πραγματικά 
εισοδήματα. Χαρακτηρίζει μικρή τη μείωση του συντελε-
στή φορολόγησης των προσωπικών επιχειρήσεων. Στην 
επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με την εισήγηση, «υπήρ-
ξαν αντιφατικές εξελίξεις», καθώς η κυβέρνηση δέχτηκε 
τη δωδεκαετία ως υποχρεωτικό χρόνο μίσθωσης, αύξη-
σε την αποζημίωση για την έξωση από 12 σε 24 μισθώμα-
τα, αλλά έδωσε στους ιδιοκτήτες το προνόμιο της μονο-
μερούς παράτασης για την επόμενη πενταετία ως τα 17 
χρόνια, χωρίς όμως αποζημίωση μετά το πέρας αυτών. 
Στο μέτωπο των πολυκαταστημάτων τα πράγματα πα-
ραμένουν αρνητικά χωρίς καμία αλλαγή, όπως και στο 
θέμα του ωραρίου, ενώ στον τομέα της χρηματοδότησης 
τα πράγματα επισημαίνονται ως πολύ χειρότερα. Επίσης, 
η ενοποίηση των Ταμείων έγινε χωρίς τη συναίνεση της 
ΓΣΕΒΕΕ και χαρακτηρίζεται αρνητική εξέλιξη. 35

Τέλος, στις θετικές εξελίξεις καταγράφεται η θεσμο-
θέτηση του συνδικαλιστικού πόρου 8% επί των συνδρο-
μών των Επιμελητηρίων, πλην των βιομηχανικών τμημά-
των τους. Ο Γιώργος Κανελλόπουλος σήμερα πιστώνει 
την κατάκτηση του συνδικαλιστικού πόρου στις πιο ση-
μαντικές κατακτήσεις της διοίκησης εκείνης, «για να επι-
βιώσει και να ζήσει σήμερα η ΓΣΕΒΕΕ και να μπορέσει να 
εκπροσωπήσει». Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με 
προσπάθειες τόσο δικές μου όσο και του αείμνηστου 
του Γιώργου του Μότσου που ήταν Γραμματέας τότε στη 
ΓΣΕΒΕΕ χτυπήσαμε όλες τις πόρτες των Υπουργείων. Κά-
ναμε πολύ μεγάλο αγώνα· θα μας έφαγε ένα χρόνο –ίσως 
και ενάμισι– αυτή η δουλειά. […] Τελικά, καταλήξαμε και 
πήραμε ένα ποσοστό 8% από τον πόρο των Επιμελητη-
ρίων. […] Και αυτό έσωσε ουσιαστικά τη ΓΣΕΒΕΕ. Πήρα-

33.  Ριζοσπάστης, 8.3.2000.

34.  Ριζοσπάστης, 17-18.3.2000.

35.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

18.3.2000.

Ή ΠΡΌΌΠΤΊΚΉ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ 
ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΉΣ ΕΝΌΠΌΊΉΣΉΣ 
ΦΕΡΝΕΊ ΣΤΌ ΠΡΌΣΚΉΝΊΌ ΥΠΑΡΚΤΑ 
ΠΡΌΒΛΉΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΜΌΥ 
ΣΤΉΝ ΕΛΛΉΝΊΚΉ ΑΓΌΡΑ.
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με και τον πόρο από το ΛΑΕΚ για το ΚΕΚ».36 Η θέση της 
ΓΣΕΒΕΕ ήταν ο πόρος να κατανεμηθεί ανάμεσα σε ΕΣΕΕ 
και ΓΣΕΒΕΕ με βάση την αντιπροσωπευτικότητα του 
κάθε φορέα. Συνεπώς, στη ΓΣΕΒΕΕ αντιστοιχούσε μεγα-
λύτερο μέρος, καθώς συσπειρώνει μεγαλύτερο αριθμό 
εμπορικών επιχειρήσεων από την ΕΣΕΕ.37 Ο Γιώργος 
Κανελλόπουλος αναφέρει επίσης σχετικά με αυτό το 
ζήτημα: «Πήραμε ένα ποσοστό μεγαλύτερο γιατί πάντα 
παίρναμε ένα ποσοστό μεγαλύτερο 
εμείς σε ό,τι αφορά τον πόρο [από 
τα Επιμελητήρια]. Και τον καθιε-
ρώσαμε στο να κρατάει ένα πο-
σοστό η ΓΣΕΒΕΕ σε ό,τι αφορά τα 
δικά της έξοδα και αυτός ο πόρος 
να κυλάει προς τις Ομοσπονδίες 
και τα Σωματεία».38

Η διοίκηση αποτίμησε θετικά 
τις κινητοποιήσεις, καθώς επέδρα-
σαν προωθητικά για αιτήματα των 
μικρομεσαίων. Ωστόσο, εντόπιζε 
προβλήματα συμμετοχής, κυρίως σε πρωτοβάθμιο επί-
πεδο. Στο ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου, μεταξύ άλ-
λων επισημαίνει ως θετική συμβολή τη συμμετοχή γιατί 
κατάφεραν να αποτρέψουν αρνητικές ρυθμίσεις, ενώ 
δεν προσυπέγραψαν το κείμενο. Τέλος, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο η διοίκηση αποτιμά θετικά τη συνάντηση με τον 
Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Επιχειρήσεις 
και την Κοινωνία των Πληροφοριών, ενώ συμμετείχε στη 
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ ευρωπαίων 
επιχειρηματιών στις Βρυξέλλες με σκοπό την εξέταση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι 
σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών Μικρών 
και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και έγιναν συνα-
ντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών. Σε σχέση με το νέο μοντέλο οργάνωσης που υι-
οθέτησε η απερχόμενη διοίκηση, ο Γενικός Γραμματέας 
παραδέχτηκε ότι μόνο λίγες επιτροπές λειτούργησαν 
μέσα στην τριετία. Θεωρεί όμως ότι το νέο ΔΣ έπρεπε 
να εστιάσει την προσοχή του στην αποκέντρωση της λει-
τουργίας της ΓΣΕΒΕΕ.39

Στα αρνητικά χρεώνεται η αδυναμία να προωθηθεί 
η ενοποίηση με την ΕΣΕΕ.40 Ο Γιώργος Κανελλόπουλος 
παρουσιάζει σήμερα το παρασκήνιο εκείνης της από-
πειρας, η οποία δεν ευοδώθηκε, σχολιάζοντας πως για 
πρώτη φορά το αποκαλύπτει, καθώς «δεν έχει πολυα-
σχοληθεί κόσμος με αυτό». Συγκεκριμένα, είχε προχω-
ρήσει εκείνη την εποχή σε κάποιες συνομιλίες με τον 
Δημήτρη Καψάλη, Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, με τον οποίο δι-
ατηρούσε καλές φιλικές σχέσεις. Αυτές οι συζητήσεις 
είχαν καταλήξει «σε δύο πλάνα». Το πρώτο ήταν «εάν 
θα μπορούσαμε να ενώσουμε τις δύο Συνομοσπονδίες», 
με το σκεπτικό ότι έμποροι υπάρχουν και στις δύο Συνο-
μοσπονδίες και «επομένως δεν υπήρχε κανένα νόημα να 
υπάρχει άλλη Συνομοσπονδία». Ωστόσο, όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο τότε Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Δημήτρης 
Καψάλης, βρήκε «πολλές αντιδράσεις μέσα στην ΕΣΕΕ» 
και, ως εκ τούτου, «ήταν πάρα πολύ δύσκολο» να προ-
ωθηθεί η ενοποίηση. Τότε ο Κανελλόπουλος έκανε μια 

36.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», ό.π.

37.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

18.3.2000.

38.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», ό.π.

39.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

18.3.2000.

40.  Στο ίδιο.

δεύτερη πρόταση: «Πρότεινα […] να κάνουμε ένα επι-
τελικό όργανο που θα ενώνει τις δύο Συνομοσπονδίες. 
Δηλαδή διατηρείται η ΕΣΕΕ, διατηρείται η ΓΣΕΒΕΕ, κά-
νουμε ένα επιτελικό όργανο από αντιπροσώπους των 
δύο Συνομοσπονδιών και συντονίζουν τις δύο Συνομο-
σπονδίες». Με αυτόν τον τρόπο, όπως ισχυρίζεται, θα 
επιλυόταν το πρόβλημα του συντονισμού σε απεργίες 
και δράσεις, το οποίο ενέτεινε τον ανταγωνισμό μεταξύ 

τους και λειτουργούσε διασπαστι-
κά. Η αιτία της υποχώρησης αυτού 
του σχεδίου ήταν η αλλαγή διοίκη-
σης στην ΕΣΕΕ, καθώς ο νέος Πρό-
εδρος Χρήστος Φώλιας «είχε μιαν 
άλλη αντίληψη για την όλη κατά-
σταση».41

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος εξη-
γεί τις διαφορετικές κουλτούρες 
ανάμεσα στους εμπόρους και τους 
επαγγελματοβιοτέχνες που δημι-
ουργούσαν αυτό το κλίμα οργα-

νωτικού διαχωρισμού: «Στην ΕΣΕΕ κάποιοι έμποροι και 
ίσως μεγαλέμποροι θεωρούσαν ότι είναι η αφρόκρεμα 
του εμπορίου και δεν θα μπορούν να συγκατοικούν ή, 
αν θέλετε, να συνδιαλέγονται με έναν ηλεκτρολογάκο ή 
με έναν υδραυλικάκο […].42 Την ίδια αναπαράσταση για 
την αυτοεικόνα των εμπόρων έναντι των ΕΒΕ παρου-
σιάζει και ο Γιώργος Χαμπηλομάτης: «Εθεωρούσαν ότι 
ο κόσμος ο δικός τους είναι πιο high από εμάς. Εμείς 
ήμασταν οι πολύ μικρομεσαίοι».43 Σύμφωνα με τον Γιώρ-
γο Κανελλόπουλο, «αυτή η νοοτροπία […] στο εμπόριο» 
οδηγούσε στον διαχωρισμό: αυτοπροσδιοριζόμενοι ως 
«καθαροί έμποροι» θεωρούσαν πολύ υποτιμητικό να 
βρίσκονται σε κοινή οργάνωση «με τους βιοτέχνες, με 
τους ΕΒΕ». Γι’ αυτό, ο Κανελλόπουλος πρότεινε ένα ορ-
γανωτικό μοντέλο που θα επέτρεπε στους εμπόρους 
να διατηρήσουν την «καθαρότητά τους».44 Ο ίδιος, βέ-
βαια, θέτει και μια άλλη διάσταση: «Πιο κοντά είμαστε 
με τους εμπόρους, εξυπακούεται αυτό, άσχετα αν είχαν 
μια έπαρση. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε περισσότε-
ροι, η ΓΣΕΒΕΕ είναι πιο πολυπληθής Συνομοσπονδία σε 
ό,τι αφορά τον εργοδοτικό τομέα και αυτό βέβαια τους 
καθήλωνε».45 Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις πολιτι-
κές και ιδεολογικές διαφορές, είναι φανερό ότι ο κόσμος 
των εμπόρων αισθανόταν μια πολιτισμική ανωτερότητα 
και επεδίωκε τη διάκριση από τον κόσμο των ΕΒΕ, εμπο-
δίζοντας τα σχέδια οργανωτικής συμπόρευσης, καθώς 
φοβόταν ότι θα ηγεμονευθεί.

Ο Προγραμματισμός Δράσης της ΓΣΕΒΕΕ «Μπρο-
στά στη νέα χιλιετία» αποτελεί ίσως το πιο σοβαρό και 
σημαντικό κείμενο της νέας εποχής για τη ΓΣΕΒΕΕ. Ήδη 
έχει γίνει αναφορά στον οραματικό χαρακτήρα του για 
τη θέση των μικρομεσαίων στη νέα εποχή. Ένα από τα 
σημαντικά στοιχεία είναι ότι επαναπροσδιορίζει με έναν 
πλήρη και καθολικό τρόπο την ίδια τη φυσιογνωμία της 
Συνομοσπονδίας δίνοντας, όπως γράφεται, «το σύγ-
χρονο περιεχόμενο για τον 21ο αιώνα». Η ΓΣΕΒΕΕ ορί-
ζεται λοιπόν ως «η ανώτερη Συλλογική Οργάνωση των 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων της χώρας, η 
συλλογική τους συνείδηση και το όργανο υπεράσπισης 

41.  «Συνέντευξη Γιώργου Χαμπηλομάτη σε Κώστα Παλού-

κη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

42.  Στο ίδιο.

43.  Στο ίδιο.

44.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», ό.π.

45.  Στο ίδιο.

ΤΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΌΥ ΣΥΝΕΔΡΊΌΥ 
ΤΌΥ ΜΑΡΤΊΌΥ 2000 ΘΑ ΤΑΡΑΞΌΥΝ  
ΤΉ ΣΥΝΌΜΌΣΠΌΝΔΊΑ. ΣΤΑ ΘΕΤΊΚΑ 
ΤΌΥ ΑΠΌΛΌΓΊΣΜΌΥ, Ή ΘΕΣΜΌΘΕΤΉΣΉ 
ΤΌΥ ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΌΥ ΠΌΡΌΥ ΚΑΊ  
Ό ΠΌΡΌΣ ΑΠΌ ΤΌ ΛΑΕΚ.
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των συμφερόντων τους». Με άλλα λόγια, ο ανώτερος 
φορέας συγκρότησης του ταξικού πόλου. Στο πλαίσιο 
της δράσης της, «διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματά 
τους, επεξεργάζεται και προωθεί αναπτυξιακές πολιτι-
κές, καλλιεργεί την αλληλεγγύη των μικρομεσαίων επι-
χειρηματιών, τη συνεργατική και συνεταιριστική ιδέα με 
σύγχρονες μορφές, το πνεύμα του συνδικαλισμού και 
τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρή-
νης και της κοινωνικής δικαιοσύνης». Επίσης, «δρα ως 
ισότιμος κοινωνικός εταίρος σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων». «Προετοιμάζει τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις για τη δράση τους σε συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης, τις εισάγει στις λεωφόρους της πλη-
ροφόρησης και στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητά τους». Η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι μέσα 
στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις «αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της οι-
κονομικής λειτουργίας του κόσμου», δηλαδή υφίσταται 
«μια νομοτελειακή αναγκαιότητα ύπαρξής τους στη σύγ-
χρονη εποχή». Αυτή η πορεία εμποδίζεται από «πληθώ-
ρα αντικινήτρων» και τις «μέχρι τώρα ασκούμενες πο-
λιτικές διωγμού από τις κυβερνήσεις». Αυτό λοιπόν που 
έχει ως καθήκον η ΓΣΕΒΕΕ να κάνει είναι να συνεχίσει 
«τον σκληρό αγώνα για αλλαγή της πολιτικής». Σε αυτήν 
την κατεύθυνση συνεπώς η Συνομοσπονδία θα συνεχίσει 
«την αγωνιστική διεκδικητική τακτική» και «την υποβολή 
προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων, με αναπτυξια-

κή κατεύθυνση».46 Η ΓΣΕΒΕΕ εμφανίζεται να προσφέρει 
στους μικρομεσαίους μια ισχυρή σε αυτοπεποίθηση ταυ-
τότητα, η οποία μοιάζει να ανταποκρίνεται στις απαιτή-
σεις της νέας εποχής. Παρουσιάζει το κοινωνικό στρώμα 
να έχει μια νομοτελειακή δυναμική ικανή να αντιμετωπί-
σει τις δυστοπικές αγωνίες του εν όψει του 21ου αιώνα 
και ειδικότερα εν όψει της εισόδου στην ΟΝΕ.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Κανελλόπουλος κατέθεσε το 
Σχέδιο Ψηφίσματος όπως κατέληξε μετά από διαβούλευ-
ση. Το εντυπωσιακό είναι ότι διάκειται σε ένα εντελώς 
διαφορετικό πνεύμα. Περιγράφει ένα εντελώς δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επιδεινώθηκε την τριε-
τία που μεσολάβησε, καθώς «συνεχίστηκε με αμείωτους 
ρυθμούς η επέκταση των σούπερ μάρκετ, των πολυκα-
ταστημάτων, του μεγάλου κεφαλαίου ντόπιου και ξένου 
[…], συνεχίστηκε η συγκέντρωση της παραγωγής σε όλο 
και λιγότερα χέρια», αυξήθηκαν «παραπέρα οι αθρόες 
εισαγωγές ξένων προϊόντων σε βάρος των ελληνικών 
βιοτεχνικών προϊόντων κ.λπ.». Όλα αυτά είχαν ως συ-
νέπεια να συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς «η πτώση 
του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων». «Οι διαδικασίες 
της ΟΝΕ» παρουσιάζονται να έχουν επιδεινώσει «τα 
προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων και οι επιπτώ-
σεις τους γίνονται κάθε μέρα όλο και χειρότερες».47 Το 
ψήφισμα του Συνεδρίου και παρά τη μεγάλη κρίση και 

46.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17-19.3.2000.

47.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 20.3.2000.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Μότσος 2000–2002 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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το πολιτικό και ιδεολογικό χάσμα των δύο διαμορφωμέ-
νων πόλων εντός του Συνεδρίου αποτέλεσε ένα επίσης 
τεκμήριο συνθετικής λογικής εντός της Συνομοσπονδίας. 
Ενδεικτικό είναι το σχόλιο της ΔΗΚΕΒΕ η οποία, παρά την 
όξυνση στις σχέσεις της με την πλειοψηφία, αναγνωρίζει 
ότι κινείται σε αγωνιστική κατεύθυνση και το υιοθετεί.

Στο Συνέδριο του 2000, στους 206 ψηφίσαντες η 
ΠΑΣΚΜΜΕ έλαβε 74 ψήφους και 19 έδρες, η ΔΑΚΜ-
ΜΕ 48 ψήφους και 12 έδρες, η Αγωνιστική Συσπείρωση 
ΕΒΕ (ΑΣΕΒΕ)–ΔΗΚΕΒΕ 45 ψήφους και 
11 έδρες, η ΑΣΚΕΒΕ 18 ψήφους και 4 
έδρες, η Αδέσμευτη Ανανεωτική Κί-
νηση 15 ψήφους και 4 έδρες, ο Ανε-
ξάρτητος Συνδυασμός Αρτοποιών 6 
ψήφους και 1 έδρα. Πρόκειται για μία 
σημαντική ανατροπή συσχετισμών, 
καθώς ύστερα από 11 χρόνια η πα-
ράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ όχι μόνο 
παύει να έρχεται πρώτη δύναμη, αλλά 
έρχεται τρίτη. Ουσιαστικά, παγιώνεται 
ο συσχετισμός που χαρακτηρίζει τη 
νέα ευρωπαϊκή εποχή της ΓΣΕΒΕΕ με τη συνεχή ανοδική 
πορεία της ΠΑΣΚΜΜΕ. Ο Γιώργος Κανελλόπουλος ανα-
φέρει σήμερα πως «υπήρχε πρόθεση να ξανασυνεχίσου-
με αυτήν τη συνεργασία», ωστόσο «μεσολάβησαν μερικά 
άλλα πράγματα τα οποία δεν προχωρήσαμε»,48 χωρίς να 
διευκρινίζει τι ακριβώς. Νέος Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Γε-
ώργιος Μότσος, μέλος της ΠΑΣΚΜΜΕ, από την ΟΒΣΑ 
και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Εργαστηρίων 
Έγχρωμης Φωτογραφίας, ένα από τα πιο δυναμικά και 
έμπειρα στελέχη της Συνομοσπονδίας. Γενικός Γραμ-
ματέας ανέλαβε ο Γεώργιος Δρίκος, προερχόμενος από 
την ΟΕΒΕ Δυτικής Αττικής και μέλος της ΔΑΚΜΜΕ. Στην 
πράξη ανανεώνεται η υπάρχουσα συμμαχία με εναλλαγή 
στις κύριες θέσεις. Ο νέος Πρόεδρος της Συνομοσπον-
δίας δήλωσε πως θα εργαστεί για τα συμφέροντα των 
μικρομεσαίων και της ΓΣΕΒΕΕ σε πνεύμα διαπαραταξι-
ακής συνεργασίας και ενότητας.49 Στην ανακοίνωση της 
ΔΗΚΕΒΕ, του μεγάλου ηττημένου, επισημαίνεται σε ένα 
πρώτο επίπεδο μια θετική αποτίμηση του Συνεδρίου, κα-
θώς «ομόφωνη ήταν η εκτίμηση ότι: οι διαδικασίες της 
ΟΝΕ και η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση επιταχύνουν τη 
συγκέντρωση κεφαλαίων παραγωγής και υπηρεσιών σε 
λίγα χέρια, με γοργούς ρυθμούς προχωράει η μονοπώ-
ληση της αγοράς, ιδιαίτερα σε είδη πλατιάς λαϊκής κα-
τανάλωσης». Η δυσμενής εξέλιξη για τις δυνάμεις της 
ΔΗΚΕΒΕ παρουσιάζεται ως «η άλλη αρνητική πλευρά 
του Συνεδρίου που αντανακλά την πορεία του συνδικα-
λιστικού κινήματος των ΕΒΕ όλο το προηγούμενο διά-
στημα». Αυτή χαρακτηρίζεται από την «υποχώρηση του 
αγωνιστικού διεκδικητικού αντιμονοπωλιακού προσανα-
τολισμού του συνδικαλιστικού κινήματος», την «ενίσχυ-
ση των συμβιβαστικών τάσεων με ανάδειξη της λογικής 
των “υπηρεσιών” (ΚΕΚ, ΤΣΑ) με φιέστες, συμμετοχή στον 
“κοινωνικό διάλογο”, δημόσιες σχέσεις κ.λπ.», «συμπτώ-
ματα χαλαρότητας στη λειτουργία του συνδικαλιστικού 
κινήματος που επέτρεψαν παράνομες και παράτυπες 
εκλογικές διαδικασίες».50

Η ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και ο κόσμος των μικρομεσαίων, 
υποδέχτηκε τον μεσσιανισμό του millennium και του 
Ευρώ με έναν εφεκτικό, αντιφατικό, ρευστό, πολωμένο 
τρόπο, όπως αντιστοιχεί σε κάθε τέτοια περίπτωση. Με 

48.  «Συνέντευξη Γ. Κανελλόπουλου», ό.π.

49.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.4.2000.

50.  Ριζοσπάστης, 30.3.2000.

το Συνέδριο του 2000, μετά από μια τριετία αναζήτη-
σης, ουσιαστικά θεμελιώνεται σε θεωρητικό και πρακτι-
κό επίπεδο ο ευρωπαϊκός συνδικαλισμός της ΓΣΕΒΕΕ. 
Η ανάδειξη της ΠΑΣΚΜΜΕ σε πρώτη δύναμη συνιστά 
τομή, καθώς στο εξής θα συνιστά τον κύριο φορέα του 
ευρωπαϊκού συνδικαλισμού και σχεδόν θα κυριαρχήσει 
τα επόμενα χρόνια. Η συμμαχία με τις άλλες δύο παρα-
τάξεις, τη ΔΑΚΜΜΕ και την ΑΣΚΕΒΕ, θα συνεχίσει να εί-
ναι λειτουργική και συμβατή, παρότι θα δοκιμαστεί στο 

πλαίσιο της δικαστικής ανατροπής που 
ακολούθησε. Η άνοδος της ΠΑΣΚΜΜΕ 
ίσως αποτυπώνει καλύτερα τον συνθε-
τικό μέσο όρο που συχνά καταλήγει να 
διαμορφώνεται σε διάφορα επίπεδα, 
όπως τα ψηφίσματα των Συνεδρίων. 
Πολύ περισσότερο, η ΠΑΣΚΜΜΕ, ως η 
παράταξη του ΠΑΣΟΚ και κατεξοχήν 
πολιτισμικός και πολιτικός φορέας της 
νέας εκσυγχρονιστικής ευρωπαϊκής 
ιδεολογίας, αντιπροσωπεύει το πρότυ-
πο του Έλληνα της νέας εποχής. Ωστό-

σο, το εγγενές πρόβλημα είναι ότι αυτά τα πρότυπα δεν 
τους χωράνε, τους εμποδίζουν να γίνουν αυτό που θα 
θέλανε: δηλαδή σύγχρονοι Eυρωπαίοι μικρομεσαίοι επι-
χειρηματίες. Η ΔΗΚΕΒΕ από τη δική της πλευρά σταδια-
κά εξελίσσεται στρατηγικά σε ανταγωνιστικό πόλο απέ-
ναντι στη δεδομένη συμμαχία. Αναπτύσσει σαφώς τον 
αντιευρωπαϊκό λόγο εντός του συνδικαλιστικού κινή-
ματος των μικρομεσαίων, αλλά ακόμα δεν έχει εξελίξει 
τη λογική της ανεξάρτητης πολιτικής δράσης, μολονότι 
στοιχεία της αρχίζουν να εμφανίζονται. Προς το παρόν, 
ακόμα προσπαθεί να επιδράσει άμεσα στη ΓΣΕΒΕΕ συμ-
βάλλοντας στη σύνθεση. Σε κάθε περίπτωση, οι δυνά-
μεις του ΚΚΕ διατηρούν τον κύριο όγκο των δυνάμεών 
τους και τη δυνατότητα να συμβάλλουν στον καθορισμό 
των πολιτικών της ΓΣΕΒΕΕ.

Ή ΑΝΑΔΕΊΞΉ ΤΉΣ ΠΑΣΚΜΜΕ 
ΣΕ ΠΡΩΤΉ ΔΥΝΑΜΉ ΣΥΝΊΣΤΑ 
ΤΌΜΉ ΚΑΘΩΣ ΣΤΌ ΕΞΉΣ 
ΘΑ ΑΠΌΤΕΛΕΊ ΤΌΝ ΚΥΡΊΌ 
ΦΌΡΕΑ ΤΌΥ ΕΥΡΩΠΑΊΚΌΥ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΜΌΥ ΣΤΉ ΓΣΕΒΕΕ.
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4.  Η ΓΣΕΒΕΕ σε κρίση
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↑  Εξώφυλλο για τα αποτελέσματα των Εθνικών 
Εκλογών της 9ης Απριλίου 2000 (Εφημερίδα 
Ελευθεροτυπία).

Μετά το Συνέδριο του 2000 η εσωτε-
ρική διαμάχη για τη νομιμότητα συμ-
μετοχής ορισμένων αντιπροσώπων 
πήρε τη δικαστική οδό. Κάποιες Ομο-
σπονδίες-μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, όπως η 
ΟΒΣΑ, η ΟΒΣΠ και η ΟΕΒΕ Καρδίτσας, 
προσέφυγαν στις 14 Απριλίου στο 
Πρωτοδικείο κατά των αρχαιρεσιών 
της Γενικής Συνέλευσης. Η προσφυ-
γή έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο 
(απόφ. 111/2001) και στη συνέχεια από 
το Εφετείο (απόφ. 3354/2002). Οι αρ-
χαιρεσίες ακυρώθηκαν και διορίστηκε 
νέα διοίκηση με παραπλήσια σύνθεση, 
εντεταλμένη να διεξάγει εκλογική Γε-
νική Συνέλευση εντός χρονικού δια-
στήματος 2 μηνών.1 

1.  Μέλλον Επαγγελματιών, 5.2002.

Η επιλογή της ΔΗΚΕΒΕ να οδηγηθεί σε αυτήν τη σύ-
γκρουση ως έναν βαθμό προκλήθηκε από την αίσθηση 
του αποκλεισμού. Στα δυο χρόνια που εκκρεμούσε η 
εσωτερική διαμάχη, η ΓΣΕΒΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με 
ποικίλες προκλήσεις. Στις 9 Απριλίου 2000 διενεργήθη-
καν εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ με Πρόεδρο τον Κώστα 
Σημίτη κέρδισε με ποσοστό 43,79% και σχημάτισε την 
τρίτη του κατά σειρά κυβέρνηση. Ο Κώστας Καραμαν-
λής έχοντας διαδεχθεί το 1997 τον ηττημένο στις εκλο-
γές του 1996 Μιλτιάδη Έβερτ ήταν ο αρχηγός της ΝΔ. Η 
Συνομοσπονδία προσδοκούσε υλοποίηση παλαιότερων 
υποσχέσεων και προώθηση των ανεπίλυτων ζητημά-
των. Στα μέσα Μαΐου υπογράφτηκε η συμφωνία διετούς 
διάρκειας για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Μότσος 
υποστήριξε ότι οι «ελεύθερες» συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις μπορούν να λύσουν προβλήματα. Το ΔΣ αποφά-
σισε να οργανώσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη 
την Ελλάδα με σκοπό την πίεση της κυβέρνησης.2 Η Συ-
νομοσπονδία κήρυξε την 28η Ιουνίου 2000 ως «Ημέρα 
διαμαρτυρίας των ΜΜΕ» με μεγάλη συγκέντρωση στη 
πλατεία Κάνιγγος και σκοπό την επέκταση των διαμαρ-
τυριών σε όλη τη χώρα.3

Η ΓΣΕΒΕΕ έθιγε συχνά το πρόβλημα της ανεργίας 
με επανειλημμένες δημόσιες παρεμβάσεις. Το καλο-
καίρι του 1999 και με τη στήριξη και χρηματοδότηση 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ), ίδρυσε ένα Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και 
Επιχειρήσεων. Είχε ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη δρά-
σεων και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς ανέργους, 
εργαζόμενους και επιχειρήσεις, με στόχο την ανεύρεση, 

2.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.4.2000, 24.4.2000, 1.6.2000, 

21.6.2000· «Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.5.2000.

3.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.6.2000.

ΜΕΤΑ ΤΌ ΣΥΝΕΔΡΊΌ ΤΌΥ 
2000, Ή ΓΣΕΒΕΕ, ΕΧΌΝΤΑΣ 
ΠΡΌΣΔΌΚΊΕΣ ΑΠΌ ΤΉ ΝΕΑ 
ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΣΉΜΊΤΉ, ΘΊΓΕΊ 
ΣΥΧΝΑ ΤΌ ΠΡΌΒΛΉΜΑ ΤΉΣ 
ΑΝΕΡΓΊΑΣ, ΖΉΤΩΝΤΑΣ ΑΡΣΉ 
ΑΝΤΊΚΊΝΉΤΡΩΝ ΓΊΑ ΤΊΣ 
ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ, 
ΕΝΩ ΠΡΌΒΑΊΝΕΊ ΣΕ ΚΌΊΝΌ 
ΑΝΑΚΌΝΩΘΕΝ ΜΕ ΤΉ ΓΣΕΕ 
ΣΕ ΒΑΣΊΚΕΣ ΘΕΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΉΝ 
ΑΠΑΣΧΌΛΉΣΉ.
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τη διατήρηση ή τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.4 
Θέση της Συνομοσπονδίας ήταν ότι αν η Πολιτεία διέ-
θετε μέρος των επιχορηγήσεων των αναπτυξιακών κινή-
τρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα επιτύγχανε ση-
μαντική μείωση της ανεργίας. Τον Αύγουστο του 2000, 
στο πλαίσιο των συζητήσεων για το «Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Απασχόληση», η ΓΣΕΒΕΕ επανήλθε στο 
ζήτημα αποστέλλοντας σχετικό υπόμνημα στον Υπουρ-
γό Εργασίας, σημειώνοντας ότι οι έως τότε εφαρμοζό-
μενες πολιτικές, ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις, 
υπήρξαν αναποτελεσματικές και οδήγησαν σε διόγκωση 
του προβλήματος. Η άρση αντικινήτρων για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούσε προϋπόθεση αύξησης 
της απασχόλησης, δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις δημιουργούσαν τις περισσότερες και με λιγό-
τερο κόστος θέσεις εργασίας. Το υπόμνημα επικαλείτο 
για του λόγου το αληθές τη «Χάρτα της Μπολόνια» και 
την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις ΜΜΕ», κείμενα που ανα-
γνώριζαν τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων για την 
οικονομική μεγέθυνση και τη στήριξη της απασχόλησης.5 
Σε πρακτικό επίπεδο, με αφορμή την έναρξη του Κοινω-
νικού Διαλόγου για τις εργασιακές σχέσεις, η ΓΣΕΒΕΕ και 

4.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 21.6.1999.

5.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 20.7.2000.

↑  Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 2000 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

η ΓΣΕΕ είχαν καταλήξει σε συμφωνία ότι η κυβερνητική 
προσέγγιση επηρέαζε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα και 
διακινδύνευε να προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις. Από 
κοινού προέβησαν σε ανακοινωθέν στο οποίο αναπτύσ-
σονταν μερικές βασικές θέσεις για την απασχόληση. 
Ήταν οι εξής: α) δημιουργία φιλικού πλαισίου ανάπτυ-
ξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, β) διασφάλιση των 
ουσιαστικών και ελεύθερων διαπραγματεύσεων, γ) στα-
διακή μείωση του χρόνου εργασίας μέχρι το 35ωρο, δ) 
μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, δ) περικοπή 
του μη μισθολογικού κόστους με διαφύλαξη των εσόδων 
της κοινωνικής ασφάλισης, ε) κίνητρα ανάπτυξης για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στ) κίνητρα για νέες θέσεις 
εργασίας, ζ) αξιοποίηση των αποθεματικών του Λογα-
ριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), η) αξιοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πα-
κέτου Στήριξης.6 Ως προς το τελευταίο σημείο, η ΓΣΕΒΕΕ 
διοργάνωσε ημερίδα τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη 
στα πλαίσια της ΔΕΘ.7

Τον Μάιο 2000, η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον 
Υπουργό Εργασίας Τ. Γιαννίτση κατήγγειλε τη μεθόδευ-
ση της κατάργησης της αργίας της Κυριακής, αρχής γε-

6.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.7.2000.

7.  Αγγελιοφόρος, 11.9.2000· Θεσσαλονίκη, 11.9.2000.
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νομένης από το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Αθήνας, 
που γίνεται μετά από αίτημα του Συνδέσμου Αναβάθ-
μισης του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου Αθήνας με τη 
συναίνεση του Δημάρχου Αθηναίων Δημήτρη Αβραμό-
πουλου.8 Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο απασχόλησε τη 
ΓΣΕΒΕΕ ήταν οι ξένοι εργαζόμενοι. Σε μια εποχή που η 
ελληνική κοινωνία αντιμετώπιζε ακόμα το πρώτο μετα-
ναστευτικό κύμα από τις ανατολικές χώρες της Ευρώ-
πης, η Συνομοσπονδία ξεκαθάριζε ότι δεν αντιτίθεται 
στους ξένους εργαζόμενους. Ωστόσο, σημείωνε πως ο 
έλεγχος αυτού του δυναμικού και η είσοδός τους ανάλο-
γα με τις ανάγκες της οικονομίας είναι ο καλύτερος τρό-
πος και η εθνική οικονομία να επωφεληθεί και οι ξένοι 
εργαζόμενοι να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης.9

Τον Νοέμβριο του 2000, η κατάθεση στη Βουλή νέου 
φορολογικού νομοσχεδίου βρήκε αντίθετη τη Συνομο-
σπονδία.10 Ωστόσο, τελικά, η ΓΣΕΒΕΕ δεν συμμετείχε 
στην κεντρική εκδήλωση διαμαρτυρίας στο θέατρο Δι-
άνα (11.12.2000) εξαιτίας διαφωνιών με τη διοίκηση της 

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.5.2000.

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.7.2000.

10.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.11.2000· «Πρακτικά Διοι-

κητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

5.11.2000.

ΟΒΣΑ, η οποία ελεγχόταν από τις δυνάμεις της ΔΗΚΕΒΕ, 
για το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, αιτία της αποχώρησης και 
της συνακόλουθης ματαίωσης ήταν «η εμμονή τμήμα-
τος των συγκεντρωμένων που κατά βάση προέρχονταν 
από την ΟΒΣΑ να μην εισέλθουν στην αίθουσα και να 
παρουσιάσουν εικόνα διασπασμένης συγκέντρωσης». 
Πράγματι, ο Πρόεδρος Γιώργος Μότσος αποχώρησε, 
επειδή οι συγκεντρωμένοι της ΔΗΚΕΒΕ δεν μπήκαν μέσα 
στην αίθουσα του θεάτρου, επιλέγοντας να παραμείνουν 
έξω με τα πανό, τις πικέτες, τις ντουντούκες κ.ά. και εκεί 
να γίνουν οι καθορισμένοι χαιρετισμοί. Στον λόγο του 
Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Μότσου, που ποτέ δεν 
παρουσιάστηκε στο κοινό, υπογραμμιζόταν ότι, ενώ οι 
δείκτες της οικονομίας δείχνουν ευημερία, για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν αγωνία. Η ΓΣΕΒΕΕ «είναι 
αποφασισμένη να συνεχίσει και να διευρύνει τον αγώνα 
σε όλα τα επίπεδα», καθώς «στη νέα χιλιετία των νέων 
τεχνολογιών […] θέλουμε να δρούμε σαν σύγχρονες 
και ανεπτυγμένες επιχειρήσεις και όχι σαν περιθωριακά 
υπολείμματα περασμένων εποχών».11 Στην ανακοίνωση 
της ΔΗΚΕΒΕ υπογραμμίζεται ότι η στάση της διοίκησης 
«αποτελεί συνέχεια μιας πρακτικής της υποβάθμισης 
των αγώνων και της προώθησης των πάσης φύσεως “δι-
αλόγων” σε διαδρόμους Υπουργείων και αίθουσες ξενο-
δοχείων», η οποία «τελικά διευκολύνει τη συγκέντρωση 
κεφαλαίων και παραγωγής σε όλο και λιγότερα χέρια». 
Από τη μεριά της, η διοίκηση υποστηρίζει ότι επέλεξε 
αυτή τη στάση για να μην διχαστούν οι μικρομεσαίοι και 
να μετεξελιχθεί η συγκέντρωση σε παρωδία «με ανυπο-
λόγιστες συνέπειες για το συνδικαλιστικό κίνημα». Η δι-
καστική σύγκρουση ανάμεσα στη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ 
και τη ΔΗΚΕΒΕ, έχοντας στη βάση της έντονες πολιτικές 
διαφορές, οξυνόταν ολοένα και περισσότερο.12

Στα τέλη του 2000, η ΓΣΕΒΕΕ για πρώτη φορά κλή-
θηκε να μοιράσει το ποσό του θεσπισμένου πλέον συνδι-
καλιστικού πόρου. Μέχρι τότε, η συνήθης πρακτική ήταν 
η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, επικαλούμενη τις δυσβάστακτες 
οικονομικές δυσκολίες, να καλεί ως εθιμικό δικαίωμα τα 
δύο Επιμελητήρια Αθηνών, το Επαγγελματικό και το Βι-
οτεχνικό, να στηρίξουν οικονομικά τη Συνομοσπονδία. 
Πλέον τα Επιμελητήρια είχαν υποχρέωση να καταθέσουν 
μέχρι 15 Σεπτεμβρίου το ποσό που αντιστοιχεί από συν-
δρομές των μελών τους και προοριζόταν για ΓΣΕΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ και τα μέλη τους. Ωστόσο, η κατανομή των χρημά-
των δεν ήταν ένα εύκολο ζήτημα και η διοίκηση θα έπρε-
πε να είναι πολύ προσεκτική για να μην προκληθούν δυ-
σαρέσκειες. Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ, 
ένα ποσοστό 75% θα διδόταν στις Ομοσπονδίες και τα 
Σωματεία μέλη της. Το μισό του ποσού αυτού, δηλαδή 
35,5%, θα κρατούσαν οι Ομοσπονδίες και το υπόλοιπο 
μισό θα κατανεμόταν στα Σωματεία μέλη τους. Η κατα-
νομή του ποσού έγινε αναλογικά προς τον αριθμό των 
μελών του κάθε Σωματείου τα οποία ψήφισαν για ΔΣ.13 Ο 
πόρος θα έλυνε το οικονομικό ζήτημα της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά 
ακόμα χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια για την κανονικο-
ποίηση της είσπραξής του.

Η ευχετήρια δημόσια επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ για το νέο 
έτος διέφερε σε σχέση με τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα 
κάθε προηγούμενης. Η αιτία ήταν ότι «με τον νέο χρόνο 
η χώρα μας εισέρχεται στην ΟΝΕ και οι μικρομεσαίες 

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.12.2000.

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.12.2000· Ριζοσπάστης, 

15.12.2000.

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.12.2000.
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επιχειρήσεις πρέπει να διεξαγάγουν το δικό τους αγώ-
να για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις». Οι στόχοι 
λοιπόν για τον νέο χρόνο είναι μεταξύ άλλων η αλλα-
γή της ασκούμενης πολιτικής, η προσαρμογή στις νέες 
συνθήκες ανταγωνισμού της ΟΝΕ μέσω του εκσυγχρο-
νισμού των επιχειρήσεων και, τέλος, «πάνω από όλα, η 
περιφρούρηση της ενότητας του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος».14 Προφανώς, ο τελευταίος κίνδυνος ήταν 
μια εξελισσόμενη πραγματικότητα, ενώ οι πρώτοι στό-
χοι έδειχναν πως οι δυσκολίες μόλις ξεκινούσαν. Στην 
κατεύθυνση της ενημέρωσης φορέων μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών για το Ευρώ, η ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων συνολικού κόστους 60.000 
ευρώ. Βασικός στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέ-
ρωση των στελεχών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθ-
μιων οργανώσεων ΕΒΕ που ανήκαν στη δύναμη της 
Συνομοσπονδίας. Οι εκδηλώσεις αυτές κρίθηκαν ως ου-
σιαστικές «δεδομένου ότι τα στελέχη των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέ-
ρωση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών». Η οργάνωση 
των εκδηλώσεων έγινε ανά περιφέρεια στις έδρες των 
περιφερειών και περιλάμβανε συνεργασία και με φορείς 
λογιστών, φοροτεχνικών κ.ά. Στο πρόγραμμα εντάχθη-
καν η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το 
Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, η Μυτιλήνη, η Κοζά-
νη, η Τρίπολη, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Κομοτηνή.15 

14.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.12.2000.

15.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.12.2000.

↑  Διοίκηση ΓΣΕΒΕΕ, 2002 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Ήδη από τον Ιούλιο του 2000 η ΓΣΕΒΕΕ είχε επισημάνει 
σημαντικά ζητήματα που θα προέκυπταν από τη μετα-
τροπή του νομίσματος.16 Τον Φεβρουάριο του 2001, η 
ΓΣΕΒΕΕ υπέγραψε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομί-
ας σύμβαση για τη διεξαγωγή αυτών των 15 ημερίδων 
ενημέρωσης.17 Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της 
ΓΣΕΒΕΕ, η Συνομοσπονδία «από πολιτικής πλευράς» θα 
«παρακολουθεί τις αλλαγές» και «στοχεύει στη μείωση 
του κόστους μετάβασης στο Ευρώ».18 Τον Δεκέμβριο του 
2001, η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε προς τα μέλη της εγκύκλιο με 
θέμα τη «Συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
ομαλή μετάβαση στο Ευρώ». Σε αυτό προσπαθούσε να 
διασκεδάσει τις φήμες ότι προετοιμάζονται ανατιμήσεις 
στην αγορά με αφορμή τη μετάβαση.19

Η νέα διοίκηση που προέκυψε από το Συνέδριο κινή-
θηκε τόσο στον άξονα της επεξεργασίας αναπτυξιακών 
προτάσεων και θέσεων όσο και στην αγωνιστική κινη-
τοποίηση. Η ΓΣΕΒΕΕ έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να 
διατυπωθούν περιφερειακά και κλαδικά αναπτυξιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (ΚΠΣ). Ωστόσο, λίγες Ομοσπονδίες κατάφεραν 
να συντάξουν αξιόλογα προγράμματα. Η διοίκηση σημει-
ώνει πως η Συνομοσπονδία δεν διέθετε δυνάμεις να υπο-
στηρίξουν κεντρικά την προσπάθεια αυτή. Η αδυναμία 

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.7.2000.

17.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.2.2001.

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.2.2001.

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.12.2001.
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αυτή εντάσσεται στη γενικότερη αδυναμία της να προ-
σφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ένα σημαντικό ζήτημα 
που τίθεται για την αποτελεσματικότητα της λειτουργί-
ας της είναι οι «χρονοβόρες επαναλήψεις συζητήσεων», 
φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το πρόβλημα των εσω-
τερικών αντιπαραθέσεων.20 Είναι φανερό ότι η ΓΣΕΒΕΕ 
δυσκολεύεται να υπερβεί την εσωτερική της κρίση και 
να αναλάβει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες προς τη 
νέα κατεύθυνση.

Τον Απρίλιο του 2001 η κυβέρνηση ενέκρινε και δη-
μοσιοποίησε το σχέδιο του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Τάσου Γιαννίτση για αύξηση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, περικοπή ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων και μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης 
των συντάξεων για όσους θα συνταξιοδοτούνταν μετά 
το 2006. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές διακηρύξεις, τα 
νέα μέτρα θα εξοικονομούσαν πόρους που θα διέσωζαν 
το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, ενώ θα ενδυνάμωναν 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η ΓΣΕΒΕΕ 
εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της υπογραμμίζοντας ότι 
η ασφαλιστική μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να γίνει στη 
βάση μονομερών θυσιών από τους ασφαλισμένους, ούτε 
μπορεί να γίνει κάτω από την πίεση του χρόνου».21 Οι 
οργανώσεις των εργαζομένων κήρυξαν γενική απεργία 
για τις 17 Μαΐου 2001, ενώ ήδη σημειώνονταν μεγάλες 
τοπικές και κλαδικές κινητοποιήσεις. Η διοίκηση της 
ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε πανελλαδικό κλείσιμο καταστημά-
των στις 17 Μαΐου. Κάλεσε όλες τις οργανώσεις και κάθε 
επαγγελματία, βιοτέχνη και έμπορο της χώρας να παλέ-
ψει για την υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα της 
ασφάλισης. Με πρωτοβουλία της επήλθε συνεννόηση 
και με την ΕΣΕΕ, με αποτέλεσμα να είναι εγγυημένη η 
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.22

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.2.2001.

21.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.4.2001· «Πρακτικά Διοικητικού 

Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.4.2001.

22.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 24.2.2001· 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.5.2001· «Πρακτικά Προεδρείου 

ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.4.2001.

↑  Κινητοποίηση των ΕΒΕ για το ασφαλιστικό,  
2001 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Κινητοποίηση των ΕΒΕ για το ασφαλιστικό,  
2001 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΤΌ ΣΉΜΑΝΤΊΚΌΤΕΡΌ ΖΉΤΉΜΑ  
ΠΌΥ ΚΛΉΘΉΚΕ ΝΑ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΕΊ 
Ή ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΑ ΤΕΛΉ ΤΌΥ 2000, 
ΥΠΌ ΝΕΑ ΔΊΌΊΚΉΣΉ ΚΑΊ ΣΕ ΚΛΊΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΊΚΉΣ ΚΡΊΣΉΣ, ΉΤΑΝ  
Ή ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΉ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΉ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΌ ΣΧΕΔΊΌ ΤΌΥ 
ΥΠΌΥΡΓΌΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΊΑΝΝΊΤΣΉ. 
Ή ΘΕΣΉ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΑ ΤΌ 
ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΌ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΌΝΤΑΝ 
ΣΤΌ ΣΥΝΘΉΜΑ: «ΚΌΊΝΩΝΊΚΉ 
ΑΣΦΑΛΊΣΉ ΔΉΜΌΣΊΑ ΚΑΊ 
ΥΠΌΧΡΕΩΤΊΚΉ».
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Το ασφαλιστικό αποτέλεσε το κυρίαρχο ζήτημα συ-
ζήτησης στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, που πραγ-
ματοποιήθηκε δύο μέρες μετά, το διήμερο 19 και 20 
Μαΐου. Για τη ΓΣΕΒΕΕ η θέση συμπυκνώνονταν στο 
σύνθημα: «Κοινωνική ασφάλιση δημόσια και υποχρεωτι-
κή». Η Συνομοσπονδία ζητούσε καταβολή των οφειλών 
προς το ΤΕΒΕ (ανέρχονταν στα 126 δις), διόρθωση της 
αδικίας του Ν. 2084/92 για τους ασφαλισμένους μετά 
το 1993 (προβλεπόταν μετά από 35 χρόνια ασφάλισης 
ποσοστό αναπλήρωσης 60%), θεσμοθέτηση της 35ετί-
ας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας χωρίς μείωση συντάξε-
ων και αύξηση εισφορών, συνταξιοδότηση στο 65ο έτος 
ηλικίας, καθιέρωση ίσης τριμερούς χρηματοδότησης 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, πάταξη της ει-
σφοροδιαφυγής, μείωση των προστίμων και ουσιαστική 
ρύθμιση των χρεών, πλήρη αποσύνδεση κοινωνικής και 
ιδιωτικής ασφάλισης, αιρετές διοικήσεις στα ασφαλιστι-
κά ταμεία κ.ά.23 Ο κοινωνικός διάλογος δεν έγινε τελι-
κά, αλλά οι επαφές της κυβέρνησης με τις οργανώσεις 
συνεχίστηκαν σε διμερή βάση. Η ισχυρή αντίδραση των 
κοινωνικών φορέων στα σχέδια της κυβέρνησης είχε ως 
αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Τ. Γιαννίτσης. Σταδιακά η 
κυβέρνηση αναγκάστηκε να περικόψει όλες σχεδόν τις 
αρχικές της προτάσεις. Τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή 
ο Ν. 3029/2002, ο οποίος πρόβλεπε ανώτατο ποσοστό 
αναπλήρωσης μισθού για τη σύνταξη το 80%, μειούμενο 
κατά 1% κατ’ έτος από τα έτη 2008 και μετά, ωσότου 
να φτάσει το 70%. Επίσης πρόβλεπε τη χρηματοδότηση 
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) με 1% κατ’ 
έτος επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 
για την επόμενη τριακονταετία.24

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, πραγματοποιήθηκε η τρο-
μοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ. Η ΓΣΕΒΕΕ καταδικάζοντας, 

23.  «Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 19-20.5.2001.

24.  ΦΕΚ 160/Α΄/11.7.2002.

↑  Φωτογραφία από αντιπολεμική διαδήλωση, 15.2.2003 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι βάλλουν ευθέως κατά 
των δημοκρατικών δικαιωμάτων των λαών, ενώ εξεδή-
λωσε την ανησυχία της για την επόμενη ημέρα.25 Τον 
Νοέμβριο του 2001 η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο αντιπολε-
μικό συλλαλητήριο ενάντια στην επέμβαση στο Αφγανι-
στάν. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί πως η τρομοκρατία αντιμετω-
πίζεται «με μέτρα δίκαιης αναδιανομής του παγκόσμιου 
πλούτου».26 Τον Απρίλιο του 2002, το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ, 
εξετάζοντας την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην 
Παλαιστίνη, καταδίκασε «τη σφαγή του παλαιστινιακού 
λαού από τον στρατό του Ισραήλ με τις ευλογίες των 
ΗΠΑ και την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Μετα-
ξύ άλλων, ζητούσε να γίνουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
πραγματικές συνομιλίες ειρήνης.27

Η κατάθεση του προϋπολογισμού και τα νέα φορολο-
γικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση στα 
τέλη του έτους, συνεπάγονταν, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, 
τη συνέχιση μιας τακτικής άδικης φορολόγησης και φα-
νέρωναν την αδυναμία της κυβέρνησης να προχωρήσει 
σε βαθιές τομές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων που θα απελευθέρωναν τη 
δυναμική τους. Η ΓΣΕΒΕΕ κατήγγειλε ότι το φορολο-
γητέο εισόδημα υπολογίζεται τέσσερις φορές. Γι’ αυτό 
πίεζε να κλείσουν οι παρελθούσες εκκρεμείς φορολογι-
κές υποθέσεις (χρήσεις), προσβλέποντας στην εξάλειψη 
φαινομένων εκβιασμών και καταχρηστικής συμπεριφο-
ράς εκ μέρους των ελεγκτικών υπηρεσιών σε βάρος των 
επαγγελματιών, ιδίως μέσω των διαβλητών «συνοπτικών 
ελέγχων» (θεσμοθετημένων με την υπουργική εγκύκλιο 
ΠΟΛ. 1144/1998) που τους επιβάρυναν με εξωλογιστι-
κό τρόπο. Επιπλέον, ζητούσε την κατάργηση του ΦΠΑ 
τριετίας (Ν. 2753/1999) που επανυπολόγιζε τον φόρο 
ανά τριετία με εξωλογιστικά κριτήρια για να καταβλη-

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.9.2001.

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.11.2001.

27.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.4.2002.
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↑  Φωτογραφία από αντιπολεμική διαδήλωση, 15.2.2003 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Φωτογραφία ΕΒΕ από αντιπολεμική διαδήλωση, Απρίλιος 2002 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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θούν διαφορές, ανεξάρτητα από το αν αυτές δεν είχαν 
εισπραχθεί.28 Η κυβέρνηση ήταν αρνητική σε κάθε αλλα-
γή. Η στάση της οδήγησε τον Φεβρουάριο του 2002 τη 
ΓΣΕΒΕΕ να συνυπογράψει με την ΕΣΕΕ και την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) δύο κοινά υπο-
μνήματα για τις ανέλεγκτες χρήσεις και τον ΦΠΑ τριε-
τίας, τα οποία διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Οικονομίας 
και Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη.29 Ακολούθησε 
σειρά επαφών με τις υπουργικές αρχές χωρίς ιδιαίτερα 
αποτελέσματα. Το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ σε έκτακτη 
συνεδρίαση εκτίμησε ότι επιβαλλόταν προπαρασκευή 
για κινητοποιήσεις και κάλεσε όλες τις οργανώσεις σε 
αγωνιστική ετοιμότητα. Ταυτόχρονα, κάλεσε επαγγελ-
ματοβιοτέχνες και εμπόρους να μην υποβάλουν δήλωση 
ΦΠΑ τριετίας γιατί «[ό],τι και αν δηλώσουμε, όσο ειλικρι-
νείς και αν είμαστε, οι φορολογικές αρχές μάς θεωρούν 
εκ προοιμίου ανειλικρινείς και καμία φορολογική μας 
υπόθεση δεν θεωρούν ότι έκλεισε!» Σε συνάντηση των 
τριών οργανώσεων που είχαν υπογράψει το υπόμνημα 
με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Χρι-
στοδουλάκη, στις 20 Φεβρουαρίου 2002, ο τελευταίος 
απέρριψε όλες τις προτάσεις τους για το κλείσιμο των 
εκκρεμών υποθέσεων και τον ΦΠΑ. Παράλληλα, τους 
ανακοίνωσε ότι κατέθεσε στη Βουλή –χωρίς καμία προη-
γούμενη διαβούλευση– νομοσχέδιο με το οποίο ρύθμιζε 
φορολογικά θέματα. Το εν λόγω νομοσχέδιο προέβλε-
πε και πάλι ένα σύστημα εξωλογιστικού προσδιορισμού 
με «αντικειμενικά κριτήρια» που, σε τελική ανάλυση, 
δεν διέφερε πολύ από τους συνοπτικούς ελέγχους και 
επέβαλε αναδρομικά υψηλούς φόρους εισοδήματος και 
προστιθέμενης αξίας.30

Η άτεγκτη στάση της κυβέρνησης υποχρέωσε τη 
ΓΣΕΒΕΕ να κλιμακώσει τις τοπικές και περιφερειακές 
αντιδράσεις της. Μαζί με τις ΕΣΕΕ και ΚΕΕΕ ανακοίνωσε 
σε κοινή συνέντευξη τύπου στις 4 Μαρτίου 2002 σειρά 
άμεσων ενεργειών. Το χρονικό διάστημα από τις 13 ως 
20 Μαρτίου θα προέβαιναν σε καθημερινές καταλήψεις 
δημόσιων κτιρίων σε όλη τη χώρα, συγκεντρώσεις και 
πορείες, κλείσιμο της αγοράς της Αθήνας, παραστάσεις 
και διαβήματα σε κόμματα και Υπουργεία. Η πρώτη κινη-
τοποίηση ορίσθηκε για τις 13 Μαρτίου με πανελλαδικό 
κλείσιμο καταστημάτων.31 Η αντιπαράθεση με τη κυβέρ-
νηση οδηγείτο στα άκρα. Ωστόσο, την τελευταία στιγ-
μή, η κυβέρνηση άλλαξε στάση και ξεκίνησε διάλογο με 
βάση τα αιτήματα των οργανώσεων. Ως εκ τούτου, στις 
11 Μαρτίου, μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, 
προέκυψε συμφωνία για το κλείσιμο των εκκρεμών υπο-
θέσεων 1993–1998 και για τη «συνάφεια» ΦΠΑ και εισο-
δήματος της τριετίας 1999–2001. Η ρύθμιση προέβλεπε 
προαιρετική υποβολή σημειωμάτων αυτοπεραίωσης και 
περιελάμβανε τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελ-
ματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Ο φόρος θα υπολογι-
ζόταν βάσει ενός πλέγματος κριτηρίων, όπως το κόστος 
πωληθέντων, οι πραγματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις 
και το περιθώριο κέρδους. Η συμφωνία δεν προέβλεπε 
την επιβολή προστίμων. Το Προεδρείο της Συνομοσπον-
δίας έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η ρύθμιση ήταν ένας 
σχετικά θετικός συμβιβασμός και συνεπώς αποφάσι-
σε την αναστολή των κινητοποιήσεων. Η Γενική Συνο-

28.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.11.2001.

29.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.2.2002, 11.2.2002.

30.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.2.2002, 21.2.2002· «Πρακτικά 

Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.2.2002· 

Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 2.2002.

31.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.2.2002, 5.3.2002.

↑  Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με την ηγεσία του Υπουργείου  
Οικονομίας, 2001 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Απόσπασμα από άρθρο του Σεραφείμ Πολίτη 
σχετικά με τα αιτήματα της ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ 
και την απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας, 
21.2.2002 (Εφημερίδα Τα Νέα).

https://www.tanea.gr/2002/02/21/economy/sygkroysi-logw-fpa/


89

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

μοσπονδία και οι άλλες δύο οργανώσεις ανακοίνωσαν 
ότι θα παρέμεναν σε εγρήγορση παρακολουθώντας την 
εφαρμογή των συμφωνηθέντων.32 Η ΔΗΚΕΒΕ από τη με-
ριά της κατήγγειλε την πλειοψηφία της διοίκησης ότι με 
απαράδεκτους όρους ανέστειλε τις κινητοποιήσεις με το 
επιχείρημα ότι «στην ουσία νομιμοποιούν και στηρίζουν 
την επιλογή της κυβέρνησης να συνεχίσει την πρωτοφα-
νή φοροεπίθεση εις βάρος των ΕΒΕ διαπράττοντας ένα 
επιπλέον κοινωνικό έγκλημα».33

Τον Απρίλιο, κρίθηκε έκπτωτο το ΔΣ που εκλέχθη-
κε στο προηγούμενο Συνέδριο έπειτα από την απόφαση 
του Εφετείου για ακύρωση της προηγούμενης εκλογής 
οργάνων και εκ νέου προσφυγής σε αρχαιρεσίες. Το 
προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πραγ-
ματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης το διήμερο 15–16 
Ιουνίου 2002. Σε σύνολο 188 ψηφισάντων, έλαβαν 64 
ψήφους και 18 έδρες η ΠΑΣΚΜΜΕ, 46 ψήφους και 13 
έδρες η ΔΗΚΕΒΕ, 44 ψήφους και 12 έδρες η ΔΑΚΜΜΕ, 20 
ψήφους και 5 έδρες η ΑΣΚΕΒΕ, 9 ψήφους και 2 έδρες η 
Αδέσμευτη Ανανεωτική Κίνηση και τέλος 5 ψήφους και 1 
έδρα η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Κίνηση.34 Στο Συνέ-
δριο επαναλήφθηκε η πρωτιά της ΠΑΣΚΜΜΕ, παρά την 
κριτική που δέχτηκε, ενώ σημειώθηκε άνοδος της Αγω-
νιστικής Συσπείρωσης (ΔΗΚΕΒΕ), η οποία αναδείχτηκε 
σε δεύτερη δύναμη. Η ΔΑΚΜΜΕ παρέμεινε σταθερή, 
ενώ αύξηση καταγράφηκε και στις δυνάμεις της ΑΣΚΕΒΕ 
(Συναπισμός). Για την εκλογή του Προεδρείου κατατέθη-
καν δύο υποψηφιότητες, η μία του Δημήτρη Φέτση και 
η άλλη του Γιώργου Μότσου. Από τους 50 ψηφίσαντες, 
ο πρώτος έλαβε 28 και ο δεύτερος 22. Νέος Πρόεδρος 
της Συνομοσπονδίας εξελέγη ο Δημήτριος Φέτσης, επί 
χρόνια Πρόεδρος του Σωματείου Ξυλουργών, Πρόεδρος 
της ΟΒΣΑ και επικεφαλής της παράταξης της ΔΗΚΕΒΕ.35

32.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 3.2002· Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 11-12.3.2002.

33.  Ριζοσπάστης, 12.3.2002, 23.4.2002.

34.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.5.2002, 17.6.2002.

35.  «Πρακτικά ΔΣ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.6.2002.

↑  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, Ιούνιος 2002 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Φέτσης 2002–2003 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Ο Δημήτρης Φέτσης τοποθετήθηκε πάνω στο καυτό 
ζήτημα της δικαστικής διεξόδου, υποστηρίζοντας ότι για 
την παράταξή τους η δικαστική οδός δεν ήταν η πιο ευ-
χάριστη λύση και ούτε πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα δοθεί λύση, ωστόσο ισχυρίστηκε πως υποχρεώθηκαν 
να προσφύγουν για να βάλουν κάποια εμπόδια. Η πα-
ράταξη της ΑΣΚΕΒΕ μέσω του Νίκου Σκορίνη πρότεινε 
αντιπροσωπευτικό Προεδρείο, δηλαδή «Πρόεδρος από 
την ΠΑΣΚΕΒΕ [ΠΑΣΚΜΜΕ], Γραμματέας από τη ΔΗΚΕ-
ΒΕ, ταμίας από τη ΔΑΚΜΜΕ και Αντιπρόεδρος από την 
ΑΣΚΕΒΕ», υπογραμμίζοντας «ότι δεν θα γίνουν έτσι τα 
πράγματα γιατί οι συμφωνίες έχουν γίνει». Μετά την 
εκλογή του Προέδρου, ο Δημήτρης Ασημακόπουλος 
εκ μέρους της ΠΑΣΚΜΜΕ δήλωσε ότι η παράταξη δεν 
θα διεκδικήσει κανένα από τα αξιώματα και αποχώρη-
σε από τη διαδικασία, ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία 
«ωραίους γάμους». Κατηγόρησε τη νέα διοίκηση ότι ναι 
μεν είναι νομότυπη, αλλά όχι ηθικά καταξιωμένη, συ-
γκρίνοντας «αυτές του τύπου υποχρεωτικές διαδικασί-
ες» με «τις εποχές του Μάλιου και του Μπάμπαλη», αντι-
στρέφοντας ουσιαστικά την κατηγορία και το αίτημα για 
εκδημοκρατισμό. Ο Νίκος Σκορίνης από τη μεριά του, 
σχολιάζοντας ειρωνικά τη συμμαχία ΔΗΚΕΒΕ–ΔΑΚΜΜΕ, 
δήλωσε ότι χαίρεται «που ο νεοφιλελευθερισμός με τον 
κρατισμό βρήκανε μια αγαστή συνεργασία», από την 
οποία θα προκύψει ένα καινούργιο σύστημα και ζητούσε 
να του το εξηγήσουν. Ο Δημήτρης Φέτσης ανέλαβε να 
απαντήσει υποστηρίζοντας ότι πάγια θέση της ΔΗΚΕΒΕ 
είναι το αντιπροσωπευτικό Προεδρείο. Ωστόσο, έκρινε 
πως «δεν θα μπορούσε μετά από ένα τέτοιο Συνέδριο 
να συνεχίσει η ΓΣΕΒΕΕ στην ίδια ρότα» και κατηγόρησε 
λοιπόν την ΠΑΣΚΜΜΕ ότι εφάρμοσε έναν αυταρχισμό 
στη ΓΣΕΒΕΕ που πολλές φορές εξέθεσε το συνδικαλι-
στικό κίνημα. Από τη μία πολιτικοποίησε την επιλογή, 
ενώ από την άλλη την προσωποποίησε επιρρίπτοντας 
ευθύνες στον απερχόμενο Πρόεδρο. Η αλήθεια είναι 
ότι ο νέος Πρόεδρος, πέρα από το συγκεκριμένο ζήτη-
μα, δυσκολευόταν να υποστηρίξει πολιτικά μια συμμα-
χία με τη ΔΑΚΜΜΕ. Στη συνέχεια λοιπόν οι θέσεις του 
Προεδρείου μοιράστηκαν ανάμεσα στις δύο παρατά-
ξεις. Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο Δημήτριος Λέντζος 
(ΔΑΚΜΜΕ).36 Είναι σαφές πως η δικαστική παρέμβαση 
αναδιαμόρφωσε τους συσχετισμούς μέσα στη Συνομο-
σπονδία επαναφέροντας έμμεσα την παλιά συνεργασία 
ΔΗΚΕΒΕ–ΔΑΚΜΜΕ επί Διονύση Κορφιάτη. Ωστόσο, οι 
εποχές είχαν αλλάξει πολύ για να μπορούν τα πολιτικά 
διακυβεύματα να δικαιολογήσουν τέτοιες συμμαχίες. Η 
ΔΗΚΕΒΕ στη δημόσια ανακοίνωσή της υποστήριξε πως 
«δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον ανασχηματισμό της 
ίδιας ή μιας παρόμοιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατί-
ας και να νομιμοποιήσει τη συμβιβαστική τακτική της 
ΠΑΣΚΜΜΕ, τηρώντας στάση αποχής από την ψηφοφο-
ρία». Η νέα αντιπολίτευση ζητούσε νέο Συνέδριο και τον 
προσδιορισμό της ημερομηνίας του, υποστηρίζοντας ότι 
οι συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα αλλάζουν.37

Μετά την εκλογή του, ο νέος Πρόεδρος δήλωσε: 
«Γνώμονας της νέας Διοίκησης είναι η αγωνιστική πα-
ρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος σε αντιμονο-
πωλιακή κατεύθυνση, που θα δημιουργεί εμπόδια στην 
εφαρμογή των μέτρων που χτυπούν και συρρικνώνουν 
τη δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων, ενώ αντί-
θετα ωφελούν το μεγάλο κεφάλαιο. Θα υπερασπιστούμε 

36.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.6.2002· «Πρακτικά ΔΣ», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 22.6.2002.

37.  Ριζοσπάστης, 30.6.2002.

την προοπτική των μικρών επιχειρήσεων, μέσα από συ-
νεταιριστικές-συλλογικές δραστηριότητες, στα πλαίσια 
μιας άλλης αντιμονοπωλιακής πολιτικής που θα περιο-
ρίζει την ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου».38 Σύμφωνα 
βέβαια με τη ΔΗΚΕΒΕ, «η κατάσταση που διαμορφώ-
θηκε στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο δεν ση-
ματοδοτεί ουσιώδη αλλαγή στον συσχετισμό δύναμης 
στο συνδικαλιστικό κίνημα των ΕΒΕ. Δεν εγγυάται σε 
καμία περίπτωση τον αγωνιστικό προσανατολισμό του 
συνδικαλιστικού κινήματος. Θα υπάρξουν προσπάθειες 
από διάφορες πλευρές για την παρεμπόδιση μιας αλ-
λαγής πλεύσης στην ηγεσία του». Οι στόχοι που θέτει η 
νέα διοίκηση είναι «να ανοίξει προοπτικές διεξόδου του 
συνδικαλιστικού κινήματος από το τέλμα και να απε-
λευθερώσει αγωνιστικές δυνάμεις κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις», η «προσπάθεια για εκδημοκρατισμό των 
διαδικασιών του συνδικαλιστικού κινήματος», η «ενί-
σχυση των αγωνιστικών διαθέσεων των μικρών ΕΒΕ και 
αυτοαπασχολούμενων που προκύπτουν από την όξυνση 

38.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.6.2002.

↑  Φωτογραφίες από κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ, 3.12.2002 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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των προβλημάτων τους», η «αναπτέρωση της αισιοδοξί-
ας των συναδέλφων ότι η όποια λύση των προβλημάτων 
περνάει μόνο από τη συμμετοχή τους στα συνδικαλιστι-
κά πράγματα».39 Από τη μεριά της, η ΔΑΚΜΜΕ φαίνεται 
ότι επέλεξε αυτήν τη στάση επιθυμώντας να υπονομεύ-
σει τον φιλοκυβερνητικό προσανατολισμό της ΓΣΕΒΕΕ, 
θέτοντας προς το παρόν σε δεύτερο πλάνο το ενδιαφέ-
ρον για το πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο της Συνο-
μοσπονδίας.

Πράγματι, οι αλλαγές που παρατηρούνται έχουν κυ-
ρίως φραστικό, διαχειριστικό ή τακτικό χαρακτήρα, κα-
θώς δεν ανατρέπονται οι στρατηγικές επιλογές της Συ-
νομοσπονδίας. Ένα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε ήταν 
τα οικονομικά της ΓΣΕΒΕΕ. Σύμφωνα με το Προεδρείο, 
από το 1996 μέχρι το 2000 τα έξοδα της Συνομοσπον-
δίας διπλασιάστηκαν, παρά την υποστήριξη από το ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ. Η αιτία ήταν πως ο προϋπολογισμός είχε λάβει 
υπόψη του τον συνδικαλιστικό πόρο, ο οποίος όμως δεν 
αποδόθηκε όπως υπολόγιζαν για διάφορους λόγους, κα-

39.  Ριζοσπάστης, 30.6.2002.

θώς πολλά Επιμελητήρια δεν κατέθεσαν το ποσό, ενώ 
η ΕΣΕΕ έλαβε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που η 
ΓΣΕΒΕΕ θεωρούσε ότι της αναλογούσε. Η νέα διοίκηση 
Φέτση διεκδικούσε μεγαλύτερα ποσά από τα Επιμελητή-
ρια και ποσοστό 75%–25% σε βάρος της ΕΣΕΕ. Ωστόσο, 
το οικονομικό πρόβλημα της ΓΣΕΒΕΕ κρίθηκε οξύτατο, 
καθώς δεν ήταν σε θέση να πληρώσει ούτε τη μισθοδο-
σία, εάν δεν αποδιδόταν ο πόρος που της αναλογούσε. 
Μια προσωρινή λύση ήταν η αναστολή της απόδοσης 
του πόρου στα πρωτοβάθμια Σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ μέ-
χρι να επιλυθεί και ο περιορισμός των εξόδων.40

Η αλλαγή διοίκησης στη ΓΣΕΒΕΕ συνεπέφερε την 
ανατροπή της απόφασης για αποδοχή της διευθέτη-
σης των εκκρεμών υποθέσεων στο φορολογικό ζήτημα. 
Το Προεδρείο κατά πλειοψηφία κατήγγειλε τη ρύθμιση 
και δεν αναγνώρισε τα αποτελέσματα της συμφωνίας 
της 11ης Μαρτίου, εγκαινιάζοντας μία νέα στρατηγική 
με στόχο την αναστολή του «κλεισίματος» των χρήσε-
ων 1993–1998 (με επαναδιαπραγμάτευση από μηδενική 

40.  «Πρακτικά ΔΣ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.10.2002.
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βάση και χωρίς την επιβολή νέων φόρων) και την κατάρ-
γηση του ΦΠΑ τριετίας.41 Η διοίκηση της Συνομοσπον-
δίας κήρυξε νέες κινητοποιήσεις για το διάστημα 15–18 
Ιουλίου 2002. Σε έκτακτη σύσκεψη των κλαδικών και 
τοπικών Ομοσπονδιών Αθήνας-Πειραιά αποφασίστηκε 
να γίνει συγκέντρωση και αποκλεισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών στις 17 Ιουλίου. Το πλαίσιο διεκδικήσεων 
μπορεί να συμπυκνωθεί στο αίτημα για άμεση αναστο-
λή εφαρμογής της ρύθμισης κλεισίματος των χρήσεων 
1993–1998 (ΠΟΛ. 1155/2002) και αναστολή της αποστο-
λής σημειωμάτων ελέγχου, προκειμένου να γίνει επανα-
διαπραγμάτευση του προβλήματος και εξεύρεση συνο-
λικής λύσης με βάση την αρχική θέση της ΓΣΕΒΕΕ για 
αυτόματο «κλείσιμο» χωρίς νέα βάρη.42 Όπως ανακοί-
νωσε η ΓΣΕΒΕΕ στις κινητοποιήσεις, «ανταποκρίθηκαν 
χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι σε όλη τη 
χώρα και εκδήλωσαν με καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, 
συγκεντρώσεις, κλείσιμο καταστημάτων κ.ά. την αντί-
θεση τους στη φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης. 
Ταυτόχρονα υπεράσπισαν το δικαίωμα στη δουλειά με 
αισιοδοξία ότι κάτι νέο γεννιέται στο συνδικαλιστικό κί-
νημα». Με τις κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν 
χιλιάδες άτομα, οι ΕΒΕ ξεκαθάρισαν, σύμφωνα με τη 
Συνομοσπονδία, στην κυβέρνηση ότι δεν θα ανέχονταν 
αυτήν την πολιτική.43

Στα μέσα του 2002 ενέσκηψε νέο κύμα ανατιμήσε-

41.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.6.2002· «Πρακτικά Προεδρείου 

ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.6.2002, 8.7.2002.

42.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25-27.6.2002, 8-9.7.2002, 

12.7.2002.

43.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.7.2002· Μέλλον 

Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 7.2002.

↑  Ο Δημήτρης Φέτσης σε αποκλεισμό του Υπουργείου Οικονομικών, 2002 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Καθώς πολ-
λά μέσα ενημέρωσης υπέδειξαν ως υπεύθυνους της 
ακρίβειας τους μικρομεσαίους, η ΓΣΕΒΕΕ απέκρουσε 
τις κατηγορίες ως απόπειρα αποπροσανατολισμού της 
κοινής γνώμης. Η Συνομοσπονδία σύνδεσε τις ανατιμή-
σεις με λειτουργικές αρρυθμίες της αγοράς, οι οποίες 
ήταν αποτελέσματα της ασκούμενης πολιτικής. Ειδικό-
τερα, επισήμαινε ότι η αναδιανομή του πλούτου υπέρ 
των μεγάλων επιχειρήσεων, ο σχηματισμός ολιγοπωλίων 
στην αγορά, η αποδυνάμωση της εγχώριας μεταποίησης 
από την ισχυρή πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού και 
η ουσιαστική κατάργηση κάθε μηχανισμού ελέγχου των 
τιμών ευνοούσαν τη δράση των κερδοσκόπων και όσων 
ασκούσαν άνισο ανταγωνισμό σε βάρος των μικρών επι-
χειρήσεων. Οι αυθαίρετες αυξήσεις έρχονταν ως φυσι-
κό επακόλουθο τέτοιων καταστάσεων. Από την πλευρά 
τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν βρεθεί σε δεινή 
θέση εξαιτίας μίας πληθώρας επιβαρύνσεων αναφορικά 
με τις πρώτες ύλες, τα καύσιμα κ.ά., αλλά και τις διαρκείς 
αυξήσεις φόρων, δημοτικών τελών και λογαριασμών των 
ΔΕΚΟ.44

Μετά τις κινητοποιήσεις που έγιναν το καλοκαίρι, η 
κυβέρνηση έδωσε παράταση στον χρόνο υποβολής δη-
λώσεων εκκρεμών υποθέσεων, χωρίς ωστόσο να ανα-
σταλεί η ρύθμιση. Σύμφωνα με τις προτάσεις της κυβέρ-
νησης, παρέμενε άθικτη η παράγραφος 2 του άρθρου 
6 του Ν. 2753/99, καθώς και η παράγραφος 9 του άρ-
θρου 15 του Ν. 2992/2002, διατάξεις οι οποίες θέσπιζαν 
τον ανά τριετία εξωλογιστικό υπολογισμό του ΦΠΑ και 
του εισοδήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η 

44.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 8.9.2002· Αρ-

χείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.8.2002.
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ΓΣΕΒΕΕ εκτίμησε ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αποκαθι-
στούσε τη φορολογική δικαιοσύνη και κάλεσε Ομοσπον-
δίες και Σωματεία να προβούν σε νέες κινητοποιήσεις, 
καθώς και σε συμβολική περικύκλωση του Υπουργεί-
ου Οικονομικών από συνδικαλιστές στις 3 Δεκεμβρίου 
2002.45 Οι κινητοποιήσεις επέφεραν κάποια μικρή επι-
τυχία, καθώς με τον Ν. 3091/2002 θεσπίστηκε ο λογι-
στικός προσδιορισμός του εισοδήματος των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων ως κύριο σύστημα φορολόγησής 
τους. Παρόλα αυτά, διατηρήθηκαν η συνάφεια ΦΠΑ και 
εισοδήματος τριετίας ως προαιρετικές επιλογές, γεγο-
νός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις από τη ΓΣΕΒΕΕ. 
Η διοίκηση όρισε τον Μάρτιο ως «μήνα αγωνιστικών κι-
νητοποιήσεων διαμαρτυρίας για τις εξελίξεις στο φορο-
λογικό, ασφαλιστικό και το ωράριο». Οι κινητοποιήσεις 
κορυφώθηκαν με αποκλεισμό των γραφείων του ΟΑΕΕ 
και κλείσιμο των καταστημάτων στις 21 Μαρτίου 2003.46

Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, επίσης, άσκησε κριτική στην 
ανεξέλεγκτη επέκταση υπεραγορών, σούπερ μάρκετ και 
πολυκαταστημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοι-
νοποίησε στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας, 
μεταξύ 1977–2003 τα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν ως 
μονάδες κατά 755%, ενώ, στο ίδιο διάστημα, έκλεισαν 
οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επισημαίνοντας ότι 

45.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 11.2002· Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 11.9.2002, 12.12.2002, 11.9–14.11.2002, 

3.12.2002· «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 11.11.2002, 10.5.2003.

46.  ΦΕΚ 330/Α΄/24.12.2002· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.7.2003· 

«Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρ-

χείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.2.2003· «Πρακτικά Προεδρείου 

ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.3.2003.

τέτοιου τύπου επιχειρήσεις εμπορεύονται φθηνά εισα-
γόμενα προϊόντα και ασκούν μία πολιτική τιμών και προ-
σφορών που εκτοπίζει τους ανταγωνιστές τους, έχοντας 
τεράστιες αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία 
(γεγονός για το οποίο η ΓΣΕΒΕΕ μνημόνευε συγκεκρι-
μένα παραδείγματα, όπως το Λαύριο, τα Ιωάννινα κ.ά.), 
ζητούσε τον περιορισμό των υπεραγορών με μείωση 
των επιτρεπόμενων τ.μ., την απαγόρευση των αθέμι-
των πρακτικών, τη συγκράτηση του ωραρίου σε 50–52 
ώρες εβδομαδιαίως και τον περιορισμό του χρόνου των 
προσφορών και εκπτώσεων. Ειδικά για το ωράριο, η 
Συνομοσπονδία επανειλημμένα εξέφρασε την αντίθεσή 
της στις προσπάθειες απελευθέρωσής με πρόσχημα τις 
ανάγκες των καταναλωτών σε κάποιους νομούς ή τις 
τουριστικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων.47 Με παρόμοιο σκεπτικό, η ΓΣΕΒΕΕ αντιτάχθη-
κε στην εξαγγελία της «Χάρτας Σύγκλισης» που εξήγγει-
λε η κυβέρνηση Σημίτη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.48

Με τον Ν. 3066 του Οκτωβρίου 2002 ιδρύθηκε το 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει-
ρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).49 Το ΤΕΜΠΜΕ ήταν νομικό πρόσω-
πο ιδιωτικού δικαίου με δημόσια κεφάλαια (εθνικά και 
κοινοτικά), στόχος του οποίου ήταν η διευκόλυνση της 
πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα 
της χώρας μας, παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις 
υπέρ αυτών και αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη με-
γάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών κινδύνων 
τους. Η ίδρυση του Ταμείου χαιρετίστηκε με ικανοποίη-

47.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13, 20.1.2003, 2, 7, 31.7.2003.

48.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.9.2003.

49.  Ο Βιοτέχνης, 18.11.1993.

↑  Κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ τον Μάρτιο του 2003 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ση από τους συνδικαλιστικούς φορείς. Με την επιμονή 
τους, μάλιστα, πέτυχαν να εξαγγείλει η κυβέρνηση τον 
διπλασιασμό του αποθεματικού του, το οποίο άγγιξε τα 
240 εκ. ευρώ, γεγονός που σήμαινε ότι μπορούσε να εγ-
γυηθεί υψηλότερες δανειοδοτήσεις και να κινητοποιή-
σει δανειακά κεφάλαια ύψους 5 δις.50 Την ίδια περίοδο η 
ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας της 21ης Ιουνίου 2003 στη Θεσσαλονίκη, 
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σχετική εγκύκλιο καλούσε όλες 
τις Ομοσπονδίες-μέλη της να συμμετάσχουν, καθώς οι 
ευρωπαίοι ηγέτες επρόκειτο να συζητήσουν θέματα, 
όπως η κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής και οι 
εξελίξεις στο ασφαλιστικό, τα οποία αφορούσαν άμεσα 
τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους της χώρας.51

Η διοίκηση Φέτση έθεσε ως στόχο και την επανα-
φορά της συζήτησης για τους συνεταιρισμούς στο επί-
κεντρο της συνδικαλιστικής δράσης. Εξαιτίας των δι-
ατάξεων του Ν. 1667/1986, αλλά και της εντεινόμενης 
φορολογικής πίεσης, οι περισσότεροι ελληνικοί συνεται-
ρισμοί αποστεώθηκαν ως ιδέα και πρακτική. Μετά από 
μεγάλο διάστημα αδράνειας κατά την οποία απονεκρώ-
θηκε και το συνδικαλιστικό όργανο των αστικών συνε-
ταιρισμών, η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αστικών Συνε-
ταιρισμών, σημειώθηκε μια προσπάθεια αναθέρμανσης 
του ενδιαφέροντος για τους συνεταιρισμούς. Στις 12 
Ιουλίου 2003 πραγματοποιήθηκε Πανελλαδική Σύσκε-
ψη για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς στην αίθουσα του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας υπό την αιγίδα 
της ΓΣΕΒΕΕ. Η τελευταία μεγάλη αντίστοιχη εκδήλωση 
είχε γίνει περίπου δεκαπέντε χρόνια πριν. Στη σύσκεψη 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συνεταιριστικών και συνδι-
καλιστικών οργανώσεων, καθηγητές πανεπιστημίου και 
μελετητές του συνεταιριστικού κινήματος. Ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, εκθέτοντας τη θέση της Συνομοσπονδίας 
στην κεντρική του εισήγηση, επισήμανε ότι το συνεται-
ριστικό κίνημα αποτελούσε πόλο άμυνας των τάσεων 
συγκεντροποίησης του κεφαλαίου και κυριαρχίας των 
πολυεθνικών μονοπωλίων. «Η θωράκιση του συνεται-
ριστικού κινήματος είναι η δράση του συνδικαλιστικού 
κινήματος, το οποίο καλείται να διεκδικήσει ένα σύνολο 
μέτρων που θα οικοδομούν ένα διαφορετικό πολιτικο-
οικονομικό περιβάλλον που θα αποκλείει την ασυδοσία 
των μονοπωλίων. Ένα περιβάλλον στο οποίο θα σταμα-
τήσουν οι πωλήσεις σε τιμές κάτω του κόστους σε ορι-
σμένα προϊόντα «δολώματα», θα πάψουν οι παρατετα-
μένες εκπτώσεις και προσφορές και θα γίνει αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου με θέσπιση κινήτρων που θα προωθεί 
ευρύτερα και σε πιο στέρεη βάση τους συνεταιρισμούς». 
Παράλληλα, η πολιτεία όφειλε να θεσπίσει ένα ευνοϊκό 
ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης με συγκεκριμένα δια-
θέσιμα κεφάλαια και επιτόκια, καθώς και να προχωρήσει 
στην άρση αντικινήτρων και στη χαλάρωση της ασφυ-
κτικής νομοθεσίας για τους συνεταιρισμούς.52 Ωστόσο, η 
ένταση του ανταγωνισμού και οι σημαντικές δυσκολίες 
που αντιμετώπισε το συνδικαλιστικό κίνημα επέφεραν 
την υποβάθμιση της συνεταιριστικής ιδέας και εμπόδι-
σαν την ανάπτυξη ενός νέου συνεταιριστικού μοντέλου.

Τον Σεπτέμβριο, η ΓΣΕΒΕΕ κατήγγειλε τα μέτρα της 
κυβέρνησης και ζητούσε αλλαγή πολιτικής. Κατέθεσε 

50.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.9.2002, 14.6.2006, 29.8.2006· 

«Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 13-14.5.2006.

51.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.6.2003, 18.6.2003.

52.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.7.2003, 16.7.2003.

↑  ΦΕΚ για την ίδρυση του ΤΕΜΠΜΕ, Οκτώβριος 2002 
(Εθνικό Τυπογραφείο).

↑  Συνέδριο Ομοσπονδιών στη Θεσσαλονίκη, 2003 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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σχετικό υπόμνημα στο οποίο επισήμαινε ότι «τα μέτρα 
που εξήγγειλε η κυβέρνηση στις 3 Σεπτεμβρίου σε καμία 
περίπτωση δεν εξισορροπούν τις απώλειες των ΜΜΕ 
από την πολιτική που ασκείται σε βάρος τους». Σχετι-
κά με τη θέσπιση του «point system» για τη φορολόγη-
σή τους, η ΓΣΕΒΕΕ τόνιζε ότι μπορεί «να οδηγήσει εκ 
νέου σε υπέρογκη εξωλογιστική φορολόγηση μέσω της 
αύξησης των μορίων». Η ΓΣΕΒΕΕ διαπίστωσε ακόμη τη 
σοβαρή οικονομική αφαίμαξη που έχει υποστεί ο χώρος 
των MME, μεταξύ άλλων και μέσω του σκληρού αντα-
γωνισμού με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα εισαγόμενα 
προϊόντα καταλαμβάνουν το 50% της αγοράς, από 25% 
το 1991. Τέλος, στο ζήτημα της χρηματοδότησης επικρα-
τεί αδικία, τα δημοτικά τέλη αυξάνονται διαρκώς και η 
απειλούμενη περαιτέρω απελευθέρωση του ωραρίου 
επιδεινώνει τη θέση τους.53

Εν όψει του Συνεδρίου 2003, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
Δ. Φέτσης, με επιστολή προς τους αντιπροσώπους, έκα-
νε τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου ΔΣ: 
«Στο μικρό χρονικό διάστημα, στο οποίο η “Αγωνιστική 
Συσπείρωση” (ΔΗΚΕΒΕ) έχει την ευθύνη της προεδρίας 
και εγώ την τιμή να είμαι Πρόεδρος στο ΔΣ, παρά τους 
αρνητικούς συσχετισμούς, έγινε προσπάθεια η ΓΣΕΒΕΕ 
να αλλάξει ρότα, να απεγκλωβιστεί από το παρελθόν, 
να σταματήσουν οι διαβουλεύσεις του παζαριού και της 
συναίνεσης στην κυβερνητική πολιτική που εφάρμοζε η 
προηγούμενη πλειοψηφία. Με περιοδείες, συσκέψεις και 
συγκεντρώσεις, βρεθήκαμε κοντά στους συναδέλφους 
μας. Με συνέπεια και ανιδιοτέλεια στηρίξαμε τις ανη-
συχίες τους, με αποφασιστικότητα και παλμό ανοίξαμε 
μέτωπο σε αυτή την πολιτική που οδηγεί σε μαρασμό τις 
ΜΜΕ». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, βασικοί 
άξονες αυτών των προσπαθειών ήταν «να διατυπώσου-
με θέσεις με κριτήριο την κοινωνική θέση των συναδέλ-
φων μας και να αποκτήσει η ΓΣΕΒΕΕ μια διαφορετική 
φωνή. Να αποκαλύψουμε ότι πίσω από τη βιτρίνα των 
αριθμών κρύβεται η ανισόμετρη ανάπτυξη, η αντιλαϊκή 
και φοροεισπρακτική νεοφιλελεύθερη πολιτική, σε βά-

53.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.9.2003.

↑  Ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ, 28.9.2003 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ρος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Να 
αποτρέψουμε την αντίληψη της παράδοσης, να σπάσου-
με με αταλάντευτη θέση τη φορομπηχτική συμφωνία 
για τις ανέλεγκτες χρήσεις και τις συνάφειες. Να κρα-
τήσουμε καθαρή κριτική στάση στη λεγόμενη μεταρ-
ρύθμιση του φορολογικού συστήματος που συνεχίζει 
την αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου σε βάρος των 
ΕΒΕ». Ανάμεσα στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που 
απαριθμούσε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Συνομο-
σπονδίας ήταν η απόρριψη του απαγορευτικού πλαφόν 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διεκδίκηση εφαρμο-
γής περιφερειακών και κλαδικών πολιτικών, η απαίτηση 
στήριξης της συνεταιριστικοποίησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, η υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα 
της ασφάλισης, η σταθερή άρνηση στις μεθοδεύσεις της 
κυβέρνησης για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας 
και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.54 Σύμφωνα 
με τη ΔΗΚΕΒΕ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ προσπάθησε να 
απεγκλωβίσει τη Συνομοσπονδία από την κυβερνητική 
πολιτική και να κατευθύνει τη δράση της στην προστα-
σία των πραγματικών συμφερόντων των ΕΒΕ.55

Ο διοικητικός απολογισμός του ΔΣ στο Συνέδριο 
του 2003 αποτυπώνει το ιδεολογικό του περίγραμμα. 
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αντιμετωπίζεται 
ως αντίφαση σε σχέση με την παγκόσμια κρίση για να 
καταλήξει στο συμπέρασμα πως «στην ουσία πρόκειται 
για μια εικονική πραγματικότητα», καθώς συνοδεύεται 
από μια σειρά αρνητικά στοιχεία, όπως η υψηλή ανερ-
γία, ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός, το ελλειμματικό 
εμπορικό ισοζύγιο και η διείσδυση ξένων προϊόντων με 
αποτέλεσμα τον εκτοπισμό των ελληνικών. Σύμφωνα με 
τη ΓΣΕΒΕΕ, το Ευρώ δεν ευνόησε την ελληνική οικονο-
μία, ούτε τις εξαγωγές ούτε την ανταγωνιστικότητά της, 
αλλά το αντίθετο. Η βιομηχανική παραγωγή σημειώνει 
ασταθείς εξελίξεις, καθώς οι μισοί από τους δύο βιομη-
χανικούς κλάδους είχαν το 2002 παραγωγή μικρότερη 
από το 1995. Ακόμα, πρόβλημα θεωρείται η εγκατάστα-

54.  Ριζοσπάστης, 23.9.2003.

55.  Ριζοσπάστης, 27.9.2003.
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ση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Για τη συ-
γκεντροποίηση κεφαλαίου σε βάρος των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων κατηγορείται η κυβερνητική πολιτική. 
Ο τζίρος κινήθηκε πολύ χαμηλότερα του μέσου όρου 
για αυτές τις επιχειρήσεις, ενώ μετατοπίστηκε προς τις 
πολύ μεγάλες. Σημειώνεται το θετικό ισοζύγιο στη σχέση 
ανοίγματος και κλεισίματος επιχειρήσεων με την υπο-
σημείωση ότι πολλά ανοίγματα είναι εικονικά. Η κύρια 
ευθύνη αποδίδεται στην ελληνική κυβερνητική πολιτι-
κή στα πλαίσια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συνολικά, με βάση την εισήγηση «η θέση των ΕΒΕ στην 
οικονομία έχει επιδεινωθεί και το ειδικό βάρος τους έχει 
συρρικνωθεί».56

Η κριτική της ΠΑΣΚΜΜΕ απέναντι στην απερχόμενη 
διοίκηση ήταν ότι, σε αντίθεση με τη θητεία του Γιώργου 
Μότσου που στηριζόταν σε πολιτική σύγκλιση, «η δεύτε-
ρη θητεία είναι συμπτωματική ή ευκαιριακή της ΔΗΚΕΒΕ 
με τη ΔΑΚΜΜΕ». Κανένα Προεδρείο ή ΔΣ δεν ήταν παρα-
γωγικό γιατί «η ευκαιριακή σύμπραξη δεν είχε πρόγραμ-
μα, δεν είχε στόχους, ήταν μόνο μια ευκαιριακή συμμαχία 
για να καταγγέλλει και χωρίς να προωθεί τα θέματα των 
μικρομεσαίων. Καμία πρόταση. […] Ήταν ένας απολογι-
σμός καταγγελίας της κυβέρνησης […]. Αυτή η επάρατη 
κυβέρνηση, αυτή τα φταίει όλα». Επίσης, κατήγγειλε τον 
απερχόμενο Πρόεδρο ότι δεν είχε λειτουργήσει δημο-
κρατικά. Η ΠΑΣΚΜΜΕ θεωρεί ότι ανεβαίνει σε δύναμη 
«γιατί έχει συνέπεια και συνέχεια. Έχει πρόγραμμα, έχει 
ήθος», ενώ αντίθετα η ΔΗΚΕΒΕ πέφτει. Στο ιδεολογικό 
επίπεδο η ΠΑΣΚΜΜΕ υπογραμμίζει τις, κατά τη δική 
της ανάγνωση, διαφορετικές φιλοσοφίες που υπάρχουν 
εντός ΓΣΕΒΕΕ: «Η μία φιλοσοφία λέει τα θέλω όλα από 
το κράτος από τα πάνω» ενώ η άλλη «συμμετοχή από τα 
κάτω». Η ΠΑΣΚΜΜΕ και η ΑΣΚΕΒΕ παρουσιάζουν γενικά 
μια κατάστασης κρίσης εντός της ΓΣΕΒΕΕ με τις φράξιες 
να συγκρούονται, τους συνδικαλιστές να βρίζονται και 
χωρίς να κατατίθενται προτάσεις.57

Η δικαστική σύγκρουση και η αντιπαράθεση στο εσω-
τερικό της ΓΣΕΒΕΕ για τη διενέργεια ή όχι του Συνεδρίου 
κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003. Η ΔΗΚΕΒΕ δεν 
αποδεχόταν τη νομιμοποίηση πολλών αντιπροσώπων με 
το επιχείρημα ότι έχουν εκλεγεί με διαβλητές διαδικα-
σίες στα Συνέδρια ορισμένων Ομοσπονδιών-μελών της 
ΓΣΕΒΕΕ. Η ΔΑΚΜΜΕ κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για 
την αναβολή της διεξαγωγής του Συνεδρίου, προβάλλο-
ντας τριπλό σκεπτικό. Πρώτον, ότι η θητεία της διοίκη-
σης είναι τριετής, οπότε δεν υπάρχει λόγος για πραγμα-
τοποίηση του εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου, καθώς 
το προηγούμενο είχε γίνει το 2002. Δεύτερον, ότι τα όρ-
γανα ορισμένων Ομοσπονδιών εκλέχτηκαν εκπρόθεσμα, 
καθώς είχε λήξει η θητεία της απερχόμενης διοίκησης 
πριν γίνουν οι αρχαιρεσίες. Τέλος, τρίτον, η ΔΑΚΜΜΕ 
επικαλείται την ύπαρξη διπλοψηφιών στις αρχαιρεσίες 
Σωματείων και Ομοσπονδιών. Ωστόσο, τα ασφαλιστικά 
μέτρα που κατέθεσε απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο. 
Η ΠΑΣΚΜΜΕ υποστήριζε αφαίρεση ορισμένων μόνο 
αντιπροσώπων από εκείνες τις Ομοσπονδίες όπου οι 
παρανομίες είναι εξόφθαλμες. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
Δ. Φέτσης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει ζήτημα αναβο-
λής του Συνεδρίου, αλλά ζήτημα αποκλεισμού από αυτό 
των αντιπροσώπων που δεν έχουν εκλεγεί νόμιμα». Στην 

56.  «Πρακτικά Συνεδρίου», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ,  

27-29.9.2003.

57.  Στο ίδιο.

πολύωρη συνεδρίαση του τελευταίου ΔΣ της Συνομο-
σπονδίας οι τρεις παρατάξεις αποδέχτηκαν όλους τους 
αντιπροσώπους που δηλώθηκαν από τις Ομοσπονδίες 
παρά τις κατηγορίες της ΔΗΚΕΒΕ ότι τουλάχιστον 60 με 
70 αντιπρόσωποι είχαν εκλεγεί μέσα από ένα όργιο πα-
ρατυπιών.58 Τελικά, η ΔΗΚΕΒΕ συμμετείχε στο Συνέδριο 
καταγγέλλοντας ένα όργιο παρατυπιών με την εκλογή 
αντιπροσώπων.59

Κατά μία έννοια, το ΔΣ της περιόδου 2002–2003 
αποτελεί μια ακόμη περίπτωση σύνθεσης στο πλαίσιο 
της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς η εξ ανάγκης ή εξ επιλογής συγκα-
τοίκηση ΔΗΚΕΒΕ και ΔΑΚΜΜΕ δημιούργησε τις προϋ-
ποθέσεις για πολιτικές συγκλίσεις που υπερβαίνουν τις 
παραταξιακές καταβολές. Ο Δημήτρης Λέντζος αναφέ-
ρεται ακριβώς στη δυνατότητα αυτή της σύνθεσης: «Κά-
που κάπου υπήρχαν διαφοροποιήσεις, κάποιες κόντρες. 
Δεν ήταν κόντρες με βάθος, κακές αντιπαλότητες. Εγώ 
που εκπροσωπούσα τη ΝΔ ήμουν Γενικός Γραμματέας 
της ΓΣΕΒΕΕ με Πρόεδρο τον κ. Φέτση, αξιόλογο άτομο 
και αξιόλογο συνδικαλιστή, που ήταν από το ΚΚΕ. Πού 
τώρα να το ακούσει κανένας στην πολιτική στην Ελλά-
δα; Και όμως λειτουργούσαμε και παραμέναμε και φίλοι. 
Αυτό είναι το αξιόλογο. Αυτό το καλό έχει ο εργοδοτικός 
συνδικαλισμός».60 Από τη μία, η τομή του 1984 και η επί-
δρασή της σε όλες τις παρατάξεις φαίνεται να λειτουργεί 
επιτρέποντας συνθέσεις, αλλά από την άλλη, η τομή του 
1997 επικαθορίζει τα πολιτικά και ιδεολογικά όρια. Ως 
εκ τούτου, η απουσία ιδεολογικής και προγραμματικής 
σύμπλευσης δεν επέτρεπε να σταθεροποιηθεί μια άλλου 
τύπου συμμαχία. Σε κάθε περίπτωση το εγχείρημα της 
διοίκησης Φέτση, δηλαδή ο αναπροσανατολισμός της 
ΓΣΕΒΕΕ μέσα από τακτικές συμμαχίες, ελάχιστα συνέβα-
λε στη φυσιογνωμία της Συνομοσπονδίας και παρέμεινε 
ένα μετέωρο βήμα, καθώς δεν οδήγησε σε ενίσχυση της 
ΔΗΚΕΒΕ.

Σήμερα το ΚΚΕ αποτιμά εκείνο το εγχείρημα μάλλον 
αρνητικά. Σύμφωνα με τον Βασίλη Μαμάη, η διοίκηση 
Φέτση «ξεκίνησε να λύσει ένα πρόβλημα ατασθαλιών 
στην εκπροσώπηση. Δεν έλυσε τίποτε από αυτά τα προ-
βλήματα, ούτε καν αυτό το πρόβλημα που ξεκίνησε να 
λύσει. Αυτό το χαρακτήρα είχε, τίποτε άλλο. Όταν ήταν 
Πρόεδρος ο Φέτσης, είχαμε έναν συσχετισμό 20–22% 
στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχο συσχε-
τισμό στο ΔΣ. Αυτός ο συσχετισμός δεν σου επιτρέπει να 
έχεις Πρόεδρο». Για αυτό το λόγο υπογραμμίζεται από 
την ηγεσία του ΚΚΕ: «Στις σημερινές συνθήκες δεν θα 
κάναμε κάτι τέτοιο πάντως, καθώς δίνει λάθος μηνύμα-
τα». Και καταλήγει: «Προς γνώση και συμμόρφωση».61 Εν 
τέλει, το εγχείρημα Φέτση κατέδειξε την αδυναμία της 
ΔΗΚΕΒΕ να οικοδομήσει ένα άλλο, νέο ελκυστικό και 
διαφορετικό παράδειγμα. Αντίθετα, ο κερδισμένος από 
όλη αυτή την αντιπαράθεση φαίνεται ότι είναι η ΠΑ-
ΣΚΜΜΕ. Η διοίκηση Φέτση κατάφερε να ανακόψει μόνο 
προσωρινά την ορμή στην προσπάθειά της να εντάξει τη 
ΓΣΕΒΕΕ στο μοντέλο του ευρωπαϊκού συνδικαλισμού. Η 
επιτυχία της ΠΑΣΚΜΜΕ δεν μπορεί να αξιολογηθεί χω-
ρίς να συνεκτιμήθει σε αυτή τη διαδικασία η αδυναμία 
της ΔΗΚΕΒΕ.

58.  Ριζοσπάστης, 26.9.2003.

59.  Ριζοσπάστης, 25.9.2003.

60.  «Συνέντευξη Δημήτρη Λέντζου σε Κώστα Παλούκη», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

61.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.
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5.  Αναβαθμίζοντας  
την κατάρτιση:  
το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
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Η διαδικασία της προσαρμογής στον 
εκσυγχρονισμό ήταν άμεσα συνδεδε-
μένη με την επαγγελματική κατάρτιση 
ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Από 
τα τέλη της δεκαετίας του ’80 είχε 
προαχθεί παγκοσμίως η ατζέντα της 
διά βίου εκπαίδευσης –και ιδιαιτέρως 
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης– ως απάντηση σε οικονο-
μικοτεχνολογικές και κοινωνικοπολι-
τισμικές ανάγκες, θέτοντας ως κύριο 
στόχο την αναβάθμιση των προσό-
ντων του ανθρώπινου δυναμικού στο 
πλαίσιο του ανταγωνισμού που ανα-
πτυσσόταν στο πλαίσιο της παγκόσμι-
ας οικονομίας.1 

1.  Κόκκος, Αλέξης (επιμ.), Διεθνής Συνδιάσκεψη  

για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο,  

2002, σ. 28-49.

Με βάση την εκσυγχρονιστική αντίληψη, η ανεργία οφεί-
λεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία των ανέργων να 
απασχοληθούν σε νέους τομείς, κυρίως επειδή τους λεί-
πουν οι αναγκαίες γνώσεις. Αυτή η ιδέα, κυρίαρχη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέδεσε τον ευρωπαϊκό προσα-
νατολισμό στην Ελλάδα και το εκσυγχρονιστικό σχέδιο 
με την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης βασισμέ-
νων στις σχετικές πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Με τον ερχομό του λεγόμενου «Β’ Κοινοτικού Πακέτου 
Στήριξης» δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, ενώ προγράμματα κατάρτισης μπορούσαν 
να υλοποιήσουν και μεγάλες επιχειρήσεις. Στην επέκτα-
ση αυτής της λογικής στον χώρο των μικρομεσαίων, η 
κρίση των αυτοαπασχολούμενων οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αδυναμία τους να εισαγάγουν καινοτόμες 
μεθόδους, ακριβώς επειδή αντίστοιχα τους λείπουν αυ-
τές οι γνώσεις και επειδή δεν είναι επαρκώς προσαρ-
μόσιμοι ή ελαστικοί. Βαθμιαία ενεπλάκησαν με το πεδίο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων και φορείς με μη μορφωτικό 
χαρακτήρα, όπως οι συνδικαλιστικές Ενώσεις.

Από πολύ νωρίς η ΓΣΕΒΕΕ είχε συμμετοχή στη δια-
μόρφωση πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Η διοίκηση 
της εποχής είχε εκτιμήσει ότι η επαγγελματική κατάρτι-
ση είχε άμεσες συνέπειες στη βιωσιμότητα των μικρών 
επιχειρήσεων και ότι η ανάπτυξη της παραγωγής ήταν 
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των ικανοτήτων του αν-
θρώπινου παραγωγικού δυναμικού. Ο Στέργιος Βασιλεί-
ου, στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ, επιφορτισμένος με την παρα-
κολούθηση των ζητημάτων της κατάρτισης αναφέρει για 
τον ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ: «Το 1989 συγκροτήθηκε το Εθνικό 

↑  Αφίσα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από τη δεκαετία του 2000  
(Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

Ή ΓΣΕΒΕΕ ΕΚΤΊΜΑ ΌΤΊ  
Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΉ 
ΚΑΤΑΡΤΊΣΉ ΕΠΉΡΕΑΖΕΊ 
ΘΕΤΊΚΑ ΤΉ ΒΊΩΣΊΜΌΤΉΤΑ 
ΤΩΝ ΜΊΚΡΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ. 
ΣΤΊΣ 21 ΊΌΥΝΊΌΥ 1995, 
ΥΠΌ ΤΉΝ ΠΡΌΕΔΡΕΊΑ ΤΌΥ 
ΔΊΌΝΥΣΉ ΚΌΡΦΊΑΤΉ, 
ΊΔΡΥΕΤΑΊ ΤΌ ΠΑΝΕΛΛΉΝΊΌ 
ΚΕΝΤΡΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΉΣ 
ΚΑΤΑΡΤΊΣΉΣ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ.
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Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Απασχόλησης. Τότε διατυπώθηκαν οι πρώτες θέ-
σεις, συγκροτημένες θέσεις, της ΓΣΕΒΕΕ για την επαγ-
γελματική κατάρτιση. Αυτές οι θέσεις εξακολουθούν 
και σήμερα να υπάρχουν». Αυτές συμπυκνώνονται στην 
αρχή: «Δεν θέλουμε κατάρτιση για κατάρτιση», αλλά 
κατάρτιση συνδεδεμένη «με τα επαγγέλματα, την πα-
ραγωγή και την αγορά εργασίας».2 Η θεσμοθέτηση της 
συμμετοχής της ΓΣΕΒΕΕ σε διάφορους δημόσιους φο-
ρείς επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (Εθνικό 
Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλη-
σης του Υπουργείου Εργασίας, τον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΕΚ κ.ά.) 
έδωσε και την απαραίτητη νομιμοποίηση στην εμπλοκής 
στα θέματα αυτά. Σύμφωνα με τον Στέργιο Βασιλείου, 
μεγάλη επιτυχία της ΓΣΕΒΕΕ ήταν η δημιουργία των κα-
νονισμών των ΙΕΚ. Επίσης, «η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο 
ΕΚΕΠΙΣ. Ήταν το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, [δηλαδή] 
πιστοποιούσε τα ΚΕΚ. Και έτσι έδεσε όλο το θέμα εκ-
παίδευσης κατάρτισης και η συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε 
σημαντικό επίπεδο».3 Έπειτα από πολλές συζητήσεις και 
επαφές με αρμόδιους φορείς, στις 21 Ιουνίου 1995 ιδρύ-
θηκε το Πανελλήνιο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΠΑΚΕΚ) της ΓΣΕΒΕΕ με πρωτοβουλία της Συνομοσπον-
δίας, των ΟΕΒΕ Ηρακλείου και Αχαΐας και της ΟΒΣ Θεσ-
σαλονίκης. Ο Διονύσης Κορφιάτης, Πρόεδρος τότε της 
ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρει το σκεπτικό της τότε ηγεσίας, αλλά 
και τον προβληματισμό του για το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: «Όταν 
άρχισα να σκέφτομαι τη δημιουργία του ΚΕΚ [ΓΣΕΒΕΕ], 
μετά το ΚΕΚ που είχε δημιουργήσει ο ΣΕΒ και έπαιρνε 

2.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.

3.  Στο ίδιο.

↑  Εκπαιδευτικό υλικό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  
(Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

το χρήμα, […] για δύο μήνες δεν μπορούσα να αποφα-
σίσω, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει. Τελικά, άρχισε η 
πίεση της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από τους Χαμπη-
λομάτη, Λέντζο κ.λπ., άρχισε η πίεση κι από το ΠΑΣΟΚ. 
Εγώ είχα πάρα πολλούς ενδοιασμούς, αν και μέσα από 
το κόμμα, υπήρχαν πάρα πολλές φωνές που στήριζαν. 
Τελικά, όταν πήρα την απόφαση και πείστηκα, έπεισα 
τον εαυτό μου ότι πρέπει να γίνει».4 Η δημιουργία του 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ επιδρά μέχρι σήμερα καθοριστικά στη φυ-
σιογνωμία της Συνομοσπονδίας. Πλέον, όπως σημειώνει 
ο Γιώργος Κουράσης, «είναι ο διττός ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ. 
Δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός, να διεκδικεί θέματα και 
να λύνει τα προβλήματα των νέων επιχειρήσεων στον 
κλάδο αλλά είναι και εκπαιδευτικός. Έχουμε υποχρέω-
ση, συνεργαζόμενοι με το Ινστιτούτο και το ΚΕΚ, να εκ-
παιδεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς για ό,τι έρχεται, 
θωρακίζοντας τον κάθε επαγγελματία με γνώσεις για το 
επάγγελμά του· ουσιαστικά τον ενδυναμώνεις και του δί-
νεις σιγουριά για να συνεχίσει».5

Το 1995 δημοσιεύτηκε έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για την 
κατάσταση της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα, εισάγο-
ντας ουσιαστικά μια περίοδο αναζήτησης από την πλευ-
ρά των διοικήσεων της Συνομοσπονδίας για επιστημονι-
κή τεκμηρίωση. Παρουσιάζει το τοπίο της εκτεταμένης 
απασχόλησης στην Ελλάδα συνδεμένο «με συγκεκριμέ-
νες τεχνολογίες παραγωγής, μορφές εργασίας και με-
θόδους εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών», οι οποίες 
θεωρούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένες και, 
ως εκ τούτου, θέτει το αίτημα οι αυτοαπασχολούμενοι 
«να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες οικονομικές, ανα-
πτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες». Το μεγάλο 
πρόβλημα όμως παραμένει ότι «ένα μεγάλο ποσοστό 
επαγγελματιών» εργάζονται «χωρίς κανένα αποδεικτικό 
στοιχείο επαρκούς κατοχής της τεχνογνωσίας και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται». Επίσης, σημειώνεται ότι 
«σε πολλούς κλάδους η επαγγελματική άδεια έχει χα-
ρακτήρα έναρξης επιτηδεύματος φορολογικού τύπου, 
χωρίς να προαπαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο από-
δειξη της γνώσης και της εργασιακής εμπειρίας πάνω 
στο αντικείμενο». Ωστόσο, «με βάση τις πολιτικές της 
ΕΕ για την άνοδο της ποιότητας των παραγόμενων προ-
ϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και για 
την ενίσχυση της δυνατότητας επαγγελματικής και ερ-
γασιακής κινητικότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, στα-
διακά όλα τα επαγγέλματα θα πρέπει να πιστοποιηθούν 
σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα ποιότητας». Αυτό 
σύμφωνα με τη μελέτη σημαίνει «ομογενοποίηση, τυπο-
ποίηση του περιεχομένου της εργασίας, των δεξιοτήτων, 
των τελικών προϊόντων αλλά και των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και των διαδικασιών απόκτησης των σχε-
τικών αδειών», «καθορισμό προτύπων εξασφάλισης 
ποιότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο» και «καθορισμό 
κριτηρίων και διαδικασιών πιστοποίησης των επαγγελ-
ματικών προσόντων».

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πιστοποίηση του 
επαγγέλματος είναι και πάλι η επαγγελματική κατάρτιση. 
Η τυπική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 
δεν περιέχει πολλές από τις ειδικότητες που υπάρχουν 
στην αγορά ή τις περιέχει σε κάποιο επίπεδο μετα-δευ-
τεροβάθμιας κατάρτισης, χωρίς τον απαραίτητο βαθμό 
ευελιξίας, ώστε να ανταποκρίνονται στον ρυθμό και στο 
περιεχόμενο των αλλαγών που συντελούνται στα επαγ-

4.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

5.  «Συνέντευξη Γιώργου Κουράση σε Κώστα Παλούκη», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.11.2018.



101

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

γέλματα. Συνεπώς, ο ρόλος της ταχύρρυθμης, ευέλικτης 
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με άξονα 
τις πραγματικές συνθήκες της εργασίας σε κάθε συγκε-
κριμένο επάγγελμα και με έμφαση στην πρακτική άσκη-
ση, προβάλλεται ως αναντικατάστατος και καθοριστικής 
σημασίας για την οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη των 
μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων. 
Μάλιστα, κάποια επαγγέλματα υποχρεώνονται να παρα-
κολουθήσουν κάποια σεμινάρια επαγγελματικής κατάρ-
τισης ως προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή για την προσαρμογή της με βάση ρυθ-
μίσεις ή οδηγίες της ΕΕ.6 Συνεπώς, κύριος σκοπός της 
λειτουργίας του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ήταν η αντιμετώπιση των 
αυξημένων αναγκών των εργοδοτών και εργαζομένων 
των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για διά βίου 
μάθηση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση.

Το 1997, η νέα διοίκηση Κανελλόπουλου έθετε προ-
γραμματικά ότι «τα κοινοτικά προγράμματα είναι ένας 
τομέας που ενδιαφέρει άμεσα τις ΜΜΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ». 
Θεωρεί ότι «η σωστή αξιοποίηση αυτών των προγραμ-
μάτων μπορεί να προσφέρει οφέλη, άμεσα και μακρο-
πρόθεσμα» τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και 

6.  «Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ 1995», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.6.1997.

↑  Εγκαίνια παραρτήματος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλίας (Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Παράρτημα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλίας, 2002  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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στη Συνομοσπονδία και τους συνδικαλιστικούς φορείς». 
Είναι ένα εργαλείο με το οποίο θα αντιμετωπιστεί η νέα 
εποχή κατά την οποία «οι γνώσεις και οι επαγγελματικές 
ικανότητες εξελίσσονται και ανανεώνονται με ταχύτα-
τους ρυθμούς».7 Τον Σεπτέμβριο του 2000, ο Γιώργος 
Κανελλόπουλος, ως Πρόεδρος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, κατα-
θέτει σε ημερίδα ένα σχέδιο με τίτλο «Επαγγελματική 
Κατάρτιση και Ελληνικές Επιχειρήσεις». Σε αυτό επανα-
λαμβάνει ότι η απάντηση στις προκλήσεις των καιρών, 
εφόσον η ΟΝΕ αποτελεί τη βασική οδό, είναι η ανάδει-
ξη του μοντέλου της σύγχρονης επιχείρησης του 21ου 
αιώνα, που εξειδικεύει αυτό που ονομάζει ένταση στο 
ρυθμό ανανέωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: το 
περιεχόμενο εργασίας πολλών ειδικοτήτων μεταβάλλε-
ται, οι συνθήκες εργασίας τροποποιούνται, τα τεχνολο-
γικά μέσα και ο εξοπλισμός ανανεώνονται διαρκώς, οι 
χρόνοι παραγωγής και διακίνησης συμπιέζονται, η ποι-
ότητα προϊόντων και υπηρεσιών αναδεικνύεται σε βα-
σική παράμετρο αποτελεσματικής λειτουργίας. Με άλλα 
λόγια, οι μεταβολές αυτές σημαίνουν απαξίωση πόρων, 
δυνάμεων, γνώσεων, εξοπλισμού και τεχνικών, αλλά και 
ταυτόχρονα δημιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων 
αποδοτικότητας». Σύμφωνα λοιπόν με τον Κανελλόπου-

7.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ,  

14-16.3.1997.

λο, το συνδικαλιστικό κίνημα εντόπισε τους στόχους του 
σε δύο τομείς: α) «στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων με ταυτόχρονη επίλυση σειράς θεσμικών 
προβλημάτων και άρση αντικινήτρων» και β) «στην ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού». Συνεπώς, «ο ρόλος 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης 
στην οικονομική ανάπτυξη είναι αναμφίβολα καθοριστι-
κός. Η ΓΣΕΒΕΕ δεν επιζητά να υποκαταστήσει τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα». Ωστόσο, για το συνδικαλιστικό κίνη-
μα «η κατάρτιση είναι ένα θεμελιώδες μέσο βελτίωσης 
των επαγγελματικών προσόντων των επιχειρηματιών 
και εργαζομένων». Ως εκ τούτου, το Γ’ Κοινοτικό Πλαί-
σιο Στήριξης «είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει 
χαμένη».8

Το 1997, η αλλαγή στη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ βασίστη-
κε εν πολλοίς ακριβώς στην ελπίδα και την προσδοκία 
ότι οι αρνητικές συνέπειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τους μικρομεσαίους μπορούσαν να ανασχεθούν μέσα 
από τον εκσυγχρονισμό και την κατάρτιση των μικρών 
επιχειρηματιών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγο-
ράς. Σύμφωνα με το καταστατικό του, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα εθνικής εμβέλειας, πιστοποιημένη από το 

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.9.2000.

↑  Ευρωπαϊκό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»  
στο Divani Caravel Hotel, 7–8.11.1997 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης 
Κατάρτισης και αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση κοινω-
φελών σκοπών, όπως η προσφορά ευέλικτης και ολο-
κληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό των γνώσεων και επαγγελματικών προ-
σόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, η 
οργάνωση, υλοποίηση, συμμετοχή ή αυτοτελής διαχεί-
ριση των πόρων προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλων εθνικών και κοινο-
τικών προγραμμάτων συναφών προς τα αντικείμενα κα-
τάρτισης, η προώθηση της ιδέας και πρακτικής της διά 
βίου μάθησης στη μικρομεσαία επιχείρηση, η διεξαγωγή 
ερευνών και εκπόνηση μελετών κ.ά.9 Το 1997, διατηρού-
σε παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. 
Η δυναμικότητα θέσεων κατάρτισης ήταν 300 άτομα και 
έθετε ως στόχο να επεκταθεί με παραρτήματα στη Θεσ-
σαλία και τη Θράκη. Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αναπτύχθηκε στα-
θερά την τριετία 1997–2000, ενώ παρουσιάζεται να έχει 
επιστημονική, διοικητική και υλικοτεχνική-χωροταξική 
πληρότητα και επάρκεια.10

9.  «Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 16.4.1995· «Καταστατικό ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ», 

30.6.1995· «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 2.3.1996.

10.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.6.1997.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ μέχρι τον Ιούνιο του 1997 είχε υπο-
βάλει 64 αιτήσεις σε προγράμματα για ενδοεπιχειρησια-
κή κατάρτιση εργαζομένων και σε προγράμματα κατάρ-
τισης ανέργων. Από τον Ιούλιο του 1996 μέχρι τότε είχε 
πραγματοποιήσει 40 προγράμματα αυτοαπασχολούμε-
νων και μισθωτών σε δεκάδες κλάδους μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινοτι-
κών Προγραμμάτων της ΓΣΕΒΕΕ είχε συμμετάσχει στην 
υποβολή προτάσεων, τη διαχείριση και την υλοποίηση 
των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων 
Adapt, Employment και Leonardo da Vinci, το οποίο ξε-
κίνησε το 1995.11

Στις 11 Μαΐου 1997 πραγματοποιήθηκε στο Ηρά-
κλειο Κρήτης υπό την αιγίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ημερίδα 
με θέμα «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση».12 Στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 
1997 πραγματοποιήθηκε διήμερο ευρωπαϊκό Συνέδριο 
της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα: «Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση» στο ξενοδοχείο 
Divani Caravel, με συμμετοχή 300 συνέδρων από όλη 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Συνέδριο 
παρευρέθηκαν Υπουργοί της κυβέρνησης και στελέχη 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Επίσης, συμμετείχε ο 

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.6.1997.

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.5.1997.

ΤΌ 1995 ΔΉΜΌΣΊΕΥΕΤΑΊ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΊΑ ΤΉΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ 
ΤΉΣ ΑΥΤΌΑΠΑΣΧΌΛΉΣΉΣ ΣΤΉΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΕΓΚΑΊΝΊΑΖΌΝΤΑΣ ΜΊΑ 
ΠΕΡΊΌΔΌ ΕΠΊΣΤΉΜΌΝΊΚΉΣ 
ΤΕΚΜΉΡΊΩΣΉΣ.



104

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

↑  Εκπαιδευτικό σεμινάριο, 2016, (Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Δ. Καψάλης και ο εκπρόσωπος της 
UEAPME Walter Borms. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της 
ΓΣΕΒΕΕ, το Συνέδριο είχε ως στόχο τη δημιουργία και 
τη σταθεροποίηση ενός ρεύματος ενίσχυσης των πρω-
τοβουλιών κατάρτισης και την εμπέδωση μιας νοοτρο-
πίας διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για όλους 
τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους των μικρών 
επιχειρήσεων.13

Μια από τις δράσεις της ΓΣΕΒΕΕ κάτω από τη νέα 
διοίκηση υπήρξε η συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης του ΟΑΕΔ σχετικά με την οργάνωση και την υλο-
ποίηση προγραμμάτων κατάρτισης αυτοαπασχολουμέ-
νων. Τον Δεκέμβριο του 1997, ωστόσο, διαμαρτυρήθηκε 
γιατί δεν δημιουργούνται οι συνθήκες ουσιαστικής υλο-
ποίησης ενός ξεχωριστού μέτρου κατάρτισης αυτοαπα-
σχολούμενων με το επιχείρημα ότι «από το σύνολο των 
αυτοαπασχολουμένων που πρόκειται να καταρτισθούν 
κατά τη διετία 1998–1999, μόνο το 1/7 θα προέρχεται από 
τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας», 
ενώ κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος δεν ελή-
φθησαν υπόψη τα δεδομένα και οι ανάγκες κατάρτισης 
των αυτοαπασχολούμενων που παρουσίασε η ΓΣΕΒΕΕ. 
Τέλος, ο προτεινόμενος αριθμός των καταρτιζόμενων 
κρίνεται πολύ περιορισμένος.14 Κατά το Συνέδριο του 
2000, ο απολογισμός της διοίκησης Κανελλόπουλου ση-
μείωνε ότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων προγραμμάτων 
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέμενε προβλη-
ματική, παρά τη βελτίωση. Οι αιτίες είναι οι προϋποθέ-
σεις συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα. Σε αυτό το 

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.11.1997.

14.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.12.1997.

πλαίσιο, η ΓΣΕΒΕΕ συνέταξε υπόμνημα θέσεων για τις 
κατανομές του Γ’ ΚΠΣ, το οποίο θα ξεκινούσε τον Μάιο 
του 1999. Αναφέρει σχετικά ο Στέργιος Βασιλείου: «Μια 
άλλη μάχη που δώσαμε ήταν για τα κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ. 
Εκεί δεν πετύχαμε. Παρότι φώναζα, παρότι κι εγώ έλεγα 
και άλλοι, γιατί είχαμε και τους εκπροσώπους της ΕΣΕΕ, 
είχαμε και άλλους εκπροσώπους» που διεκδικούσαν για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είχαν τεθεί προδι-
αγραφές οι οποίες τις έθεταν εκτός.15

Το εκπαιδευτικό έργο του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνεται 
κυρίως σε αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και εργα-
ζόμενους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στο επί-
κεντρο της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας βρίσκο-
νται επαγγελματικοί κλάδοι που είναι μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, 
ενώ προτεραιότητα δίδεται σε κλάδους και ειδικότητες 
που χρειάζονται την κατάρτιση για την κατοχύρωση ή 
την αναβάθμιση της επαγγελματικής τους ιδιότητας.

Μεταξύ 1996–2003 πραγματοποιήθηκαν 895 σεμινά-
ρια κατάρτισης με τη συμμετοχή 18.313 καταρτιζομένων. 
Συνολικά, από την έναρξη της λειτουργίας του το Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ και μέχρι το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 υλοποίησε 5.539 σεμινάρια από 
τα οποία ολοκλήρωσαν την κατάρτιση 106.373 ωφελού-
μενοι. Η πορεία των σεμιναρίων και των καταρτιζόμενων 
ανά έτος φαίνεται στα γραφήματα που ακολουθούν.

15.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

18.3.2000· «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.
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Από το σύνολο των σεμιναρίων που έχουν υλοποιη-
θεί, το 21% (1.148 σεμινάρια με 20.227 καταρτιζόμενους) 
έχει χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο τον φορέα με ωφε-
λούμενους τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους 
που προέρχονται από τα Σωματεία-μέλη της ΓΣΕΒΕΕ. 
Η θεματολογία στα σεμινάρια αυτά ποικίλλει, αναλόγως 
τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο απευθυνόταν. Κυ-
ρίως αφορούσε σε θέματα τεχνικού περιεχομένου (σεμι-
νάρια για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, φωτογράφους, 
κομμωτές, ζαχαροπλάστες, αρτοποιούς κ.ά.), καθώς και 
οριζόντια θέματα, όπως η πληροφορική.

Το 29% των σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν (1.588 σε-
μινάρια με 35.068 καταρτιζόμενους) αφορούσε την επι-
μόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκη-
σης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ 
και Γ’ κατηγορίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑ 6ΕΤΙΑ

2014–2019
20%

2002–2007
37%

2008–2013
34%

1996–2001
9%

Από το σύνολο των σεμιναρίων, το 6% (335 σεμινάρια 
με 5.247 καταρτιζόμενους) χρηματοδοτήθηκαν από τον 
Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Κατάρτιση. Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες στις οποίες 
υλοποιήθηκαν σεμινάρια ήταν σε τεχνικές ειδικότητες, 
όπως στον κλάδο του αυτοκινήτου, του επισιτισμού, των 
επισκευών αλλά και της οικονομίας/διοίκησης και πλη-
ροφορικής.

Άλλος ένας από τα πληθέστερα είδη σεμιναρίων που 
υλοποιούνται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς έχει υλοποι-
ηθεί το 11% (588 σεμινάρια με 12.225 καταρτιζόμενους) 
των συνολικών σεμιναρίων του φορέα, είναι τα σεμινά-
ρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ).
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↑  Εκπαιδευτικό σεμινάριο, 2013, (Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Εκπαιδευτικό σεμινάριο, (Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
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Τεχνικοί Ασφάλειας Γ' κατηγορίας Τεχνικοί Ασφάλειας Β' κατηγορίας
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Ορισμένοι από τους κλάδους που είχαν τη 
μεγάλη συμμετοχή στα σεμινάρια κατάρτισης 
του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ήταν οι επαγγελματίες στον 
κλάδο του αυτοκινήτου και οι ηλεκτρολόγοι 
εγκαταστάτες, για τους οποίους υλοποιήθηκαν 
ειδικές ομάδες σεμιναρίων αμιγώς για τις συ-
γκεκριμένες ειδικότητες.

Πιο συγκεκριμένα, ειδικά για τον κλάδο του 
αυτοκινήτου υλοποιήθηκαν (εκτός της συμ-
μετοχής τους στα είδη των σεμιναρίων που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως) επιπλέον 302 
σεμινάρια με 3.992 καταρτιζόμενους σε θέμα-
τα όπως:
→  Σεμινάρια για την αντικατάσταση απενερ-

γοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων.
→  Προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

φανοποιείου/βαφείου.
→  Κατάρτιση εμπειροτεχνιτών φανοποιών/βα-

φέων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
→  Προγράμματα ΙΚΤΕΟ.
→  Προγράμματα κατάρτισης για την απόκτη-

ση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη 
συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση 
των αυτοκινήτων.

Αντίστοιχα, για το επάγγελμα του ηλεκτρολό-
γου υλοποιήθηκαν 248 σεμινάρια με 4.436 κα-
ταρτιζόμενους σε θέματα όπως:
→  Ενημέρωση εγκαταστατών ηλεκτρολόγων 

στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.
→  Νέα υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου.
→  Σχεδίαση και διαχείριση ηλεκτρολογικών 

σχεδίων κυκλωμάτων αυτοματισμών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – CADDY.

→   Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

↑  Οι διευθυντές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Παρασκευάς Λιντζέρης 
και Νατάσα Αυλωνίτου, (Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

Ο Νικόλαος Αντζινάς, ηλεκτρολόγος, παλιό στέλεχος 
της ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος για μια περίοδο του ΚΕΚ, πε-
ριγράφει την επιτυχία του ΚΕΚ: «Η κατάρτιση, τα ΚΕΚ, 
στην περίπτωση των ηλεκτρολόγων λειτούργησε σημα-
ντικά». Και εξηγεί ότι πολλοί ηλεκτρολόγοι είτε ξεκίνη-
σαν «από μια τεχνική σχολή» είτε απέκτησαν την άδεια 
ως εμπειροτέχνες και, συνεπώς, «οι άνθρωποι αυτοί δεν 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τεχνο-
λογία. Αυτό το κάναμε με επιτυχία στην παρακολούθη-
ση της εξέλιξης της τεχνολογίας». Συγκεκριμένα λοιπόν, 
«όχι μόνο ο ηλεκτρολόγος, αλλά μια σειρά επαγγέλματα, 
και ο ζαχαροπλάστης και ο φούρναρης και ο μηχανικός 
αυτοκινήτου και ο επιπλοξυλουργός, όλα αυτά τα επαγ-
γέλματα είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται μέσα 
από το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις 
τους για να μπορούν να παρακολουθούν και την εξέλι-
ξη της τεχνολογίας ή οποιεσδήποτε ρυθμίσεις από την 
πολιτεία». Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο, «όποιος κλάδος, 
τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, ζητούσε από το 
ΚΕΚ τη συνδρομή του να εκπαιδευτεί είτε σε κλαδικά 
θέματα είτε σε γενικότερα θέματα, το ΚΕΚ ήταν παρόν 
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και βοήθησε σημαντικά την παρακολούθηση της τεχνο-
λογίας και την εξέλιξη των επαγγελματικών κλάδων».16 
Ο Γιάννης Παπαργύρης υπογραμμίζει ότι το ΚΕΚ «έπαιξε 
ρόλο καθοριστικό» στο ζήτημα του τεχνικού ασφαλείας, 
καθώς ελάφρυνε «τον επιχειρηματία και τον μικρό επαγ-
γελματία που έχει έναν-δυο εργαζόμενους». Σύμφω-
να με τη νομοθεσία που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κάθε επιχειρηματίας υποχρεούταν να πληρώνει τεχνικό 
ασφαλείας, κάτι το οποίο προκάλεσε οργή και δυσκολία 
στους μικρούς επαγγελματίες. Σύμφωνα με τον Γιάννη 
Παπαργύρη, «η ΓΣΕΒΕΕ, κόντρα δηλαδή και στη λογι-
κή του νόμου, κατόρθωσε να μπορούν οι επαγγελμα-
τίες που απασχολούν ως έξι εργαζόμενους να περνάνε 
από ένα σεμινάριο συγκεκριμένο, ώστε να αναλαμβάνει 
ο ίδιος ο επαγγελματίας αυτήν την ευθύνη, δηλαδή να 
φροντίζει μόνος του να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, «για 
να μπορεί ένας που δουλεύει μέσα σε έναν χώρο να είναι 
ασφαλής από την πλευρά ατυχήματος κ.λπ.». Ως εκ τού-
του, ο Γιάννης Παπαργύρης τονίζει πως «έχει πετύχει η 

16.  «Συνέντευξη Γ. Αντζινά», ό.π.

ΓΣΕΒΕΕ ζητήματα τέτοια που έχουν διευκολύνει τη ζωή 
επιχειρηματιών».17

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ παράλληλα με το έργο της επαγ-
γελματικής κατάρτισης από το 2000 μέχρι σήμερα συμ-
μετέχει είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε πλή-
θος ευρωπαϊκών και άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, έχει αποκτήσει μεγάλη 
εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έρ-
γων που απευθύνονται σε ανέργους (210 σεμινάρια με 
3.080 καταρτιζόμενους), με σκοπό την αναβάθμιση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

17.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π.
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Ειδικότερα συμμετείχε στο πρόγραμμα SPRINTER με 
στόχο την παραγωγή ενός καινοτόμου εργαλείου για τις 
δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελ-
ματική κατάρτιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη 
διάχυση μίας πρότυπης καινοτόμου πρακτικής στις δρα-
στηριότητες των κοινωνικών εταίρων και τέλος τη βελ-
τίωση των συνδικαλιστικών σχέσεων στις ΜΜΕ. 18 Συμ-
μετείχε σε δύο φάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL». Η Κοινοτική Πρω-
τοβουλία EQUAL σχεδιάστηκε ως ένα πεδίο πειραματι-
σμού πάνω σε νέες μορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση 
των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργα-
σίας. Ο πρώτος κύκλος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αφορούσε την 
περίοδο 2002–2005 και ο δεύτερος κύκλος την περίοδο 
2005–2008. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχε την περίοδο 
2002–2005 στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Τεχνομάθεια» 
ως συντονιστής εταίρος, αναζητώντας ευέλικτες και εξ 
αποστάσεως μορφές διά βίου κατάρτισης και πιστοποί-
ησης δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
στην Α.Σ. «E-QUALITY» ως εταίρος με συντονιστή το ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας βάσης ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, σχετικά με τη δικτύωση Δομών και 
Υπηρεσιών απασχόλησης και παροχής συμβουλευτικών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών.19

18.  «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην ανάδειξη 

των αναγκών κατάρτισης στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ», 

ΚΕΚ 2006.

19.  «Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Τεχνομάθεια”», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 2006.

↑  Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας «EQUAL»  
για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων στη μάθηση και την πιστοποίηση δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  
2005 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Την περίοδο 2005–2008 συμμετείχε στην Αναπτυξι-
ακή Σύμπραξη «Επιχειρηματικότητα» ως συντονιστής. 
Το έργο απέβλεπε στην ολοκληρωμένη και καινοτόμο 
αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης επιχει-
ρηματικής κουλτούρας εντός των «Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων». Παράλληλα συμμετείχε ως εταίρος σε άλ-
λες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, όπως η «Αριάδνη», με 
στόχο την προσαρμογή του κλάδου της χειροτεχνίας 
στο νέο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συντό-
νισε το πρόγραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρη-
ματικότητα». Το έργο απέβλεπε στην ολοκληρωμένη 
και καινοτόμο αντιμετώπιση του προβλήματος της έλ-
λειψης επιχειρηματικής κουλτούρας εντός των «Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων».20 Συμμετείχε σε υποέργα του 
προγράμματος Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδυνάμωση 
των οικονομικών μεταναστών», με σκοπό προσπάθεια 
δημιουργίας περιβάλλοντος πραγματικής άσκησης των 
δικαιωμάτων των μεταναστών, με έμφαση σε εκείνα που 
αφορούν την εργασία.21 Επίσης, συμμετείχε στο πρό-
γραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εμπειρία» με σκοπό 
τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της 
διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου 
δυναμικού στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα.22 Τέλος, συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

20.  «Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Επιχειρηματικότητα”», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

21.  «Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ενδυνάμωση των οικονομι-

κών μεταναστών”», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

22.  «Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Εμπειρία”», Αρχείο ΓΣΕ-

ΒΕΕ.
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«+ ΠΡΑΞΙΣ Συνεργασία για την Απασχόληση», με στόχο 
την ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και πρακτικών που 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της ζήτησης εργασίας και 
στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων 
θέσεων εργασίας.23

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υπέβαλε πρόταση στην ΕΕ στο πλαί-
σιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δράσης, 
η οποία εγκρίθηκε και έτσι ανέλαβε την υλοποίηση του 
έργου «Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενεια-
κής ζωής» και ειδικότερα την εκρίζωση των στερεότυ-
πων ρόλων των δύο φύλων. Στόχος του έργου ήταν η 
συνεργασία κοινωνικών και οικονομικών φορέων, συν-
δικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομέ-
νων, ώστε να ενθαρρύνουν γυναίκες και άνδρες στην 
προσπάθεια δίκαιου καταμερισμού των οικογενειακών 
ευθυνών. Οι δραστηριότητες, που αναπτύχθηκαν κατά 
την υλοποίηση του έργου, ήταν ημερίδες ευαισθητοποί-
ησης και προβληματισμού, μια τηλεοπτική καμπάνια, 
ένα ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Ελλάδα, επεξεργασία και 
έκδοση εγχειριδίου καλών πρακτικών από την εφαρ-
μογή του σχεδίου σε όλες τις χώρες των διακρατικών 
εταίρων για τη σύζευξη οικογένειας και επαγγελματικής 
απασχόλησης.24 Παράλληλα, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε 
στη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29–64 
Ετών σε Κλάδους Αιχμής», το οποίο χρηματοδοτήθηκε 
με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-

23.  «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: “+ ΠΡΑΞΙΣ Συνεργασία για 

την Απασχόληση”», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

24.  «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δράσης», ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

2006.

κού Ταμείου. Αντικείμενο της δράσης αποτελούσε η 
παροχή σε 23.000 άνεργους, 29–64 ετών, υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους 
που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Επιπλέον, 
συμμετείχε στο πρόγραμμα «Απόκτηση Επαγγελματικής 
Εμπειρίας» με παροχή υποτροφίας σε 7.000 ωφελούμε-
νους. Αντικείμενο ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τέλος, στη Δράση «Πρό-
γραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχο-
λούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους 
τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007–2013».25

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοικείται από Γενική Συνέλευση 51 
μελών και εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.26 Χρημα-
τοδοτείται κατά 75% από τον Λογαριασμό για την Απα-
σχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο 
οποίος συστάθηκε έπειτα από πρωτοβουλία των κοινω-
νικών εταίρων και θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 
2224/1994. Η επιχορήγηση του ΛΑΕΚ διατίθεται αποκλει-
στικώς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών υποδομών και 
δράσεων, καθώς και για την πραγματοποίηση συναφών 

25.  «Είσαι Αυτοαπασχολούμενος/Εργαζόμενος και επι-

θυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ.

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.8.1995, 31.10.1995· «Πρακτικά 

Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

1.4.1995· «Καταστατικό ΚΕΚ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

30.6.1995· «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 2.3.1996.

↑  Ημερίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για την επαγγελματική κατάρτιση, 1997, (Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
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επιστημονικών και λοιπών δραστηριοτήτων προώθησης 
και υποστήριξης των έργων κατάρτισης. Άλλα έσοδα 
του Κέντρου Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ προέρχονται κυ-
ρίως από επιδοτήσεις για υλοποίηση συγκεκριμένων έρ-
γων κατάρτισης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.27 
Πρόεδροι του ΚΕΚ διετέλεσαν οι Γεώργιος Κανελλό-
πουλος (1995–2001), Νικόλαος Αντζινάς (2001–2002, 
2003–2005), Γεώργιος Δρίκος (2002–2003), ο Σταύρος 
Ζαχαρέλης (2005 έως 2014) και ο Γιώργος Καββαθάς 
(2014 μέχρι σήμερα). Αρχικά, Διευθυντής Διοικητικών 
Υπηρεσιών ήταν ο Κώστας Μπαρμπερόπουλος, με τον 
οποίο αργότερα (από το 2000 και μετά) η Διοίκηση του 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ήρθε σε νομική αντιδικία. Προϊστάμενος 
του Λογιστηρίου για ένα διάστημα υπήρξε ο Κώστας Γα-
τσούλης. Μετά το 2004 Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρε-
σιών έγινε η Νατάσσα Αυλωνίτου και Διευθύντρια Οικο-
νομικών ορίστηκε η Κική Οικονομάκου. Ο Παρασκευάς 
Λιντζέρης προσλήφθηκε ως Διευθυντής Εκπαίδευσης 
από τη αρχή του 1996 και παραμένει ως σήμερα. Εκτός 
της κεντρικής δομής που συστεγαζόταν αρχικά με τη 
ΓΣΕΒΕΕ, στην οδό Καποδιστρίου 24 και μετά στην οδό 
Αγίου Μελετίου 166 στην Αθήνα, το ΚΕΚ διέθετε παραρ-
τήματα στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα και το 
Ηράκλειο. Το 2005 ιδρύθηκε και παράρτημα στα Ιωάν-
νινα, με μεγάλο αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, εργα-
στηρίων πληροφορικής-πολυμέσων και εξειδικευμένων 
εργαστηρίων. Το έργο του έχει αντίκτυπο σε όλο το φά-
σμα δράσης της ΓΣΕΒΕΕ, καθιστώντας το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
στην πράξη ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι 

27.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.5.2006.

της ιστορικής πορείας της Συνομοσπονδίας. Επεξέτεινε 
τη δράση της σε καινούργια πεδία, εισάγοντας στο συν-
δικαλιστικό φορέα την πρακτική παροχής χρήσιμων και 
απαραίτητων υπηρεσιών προς τα μέλη της και τις ίδιες 
τις μικρές επιχειρήσεις. Η παρέμβαση του ΚΕΚ, όπως 
και των άλλων μη κερδοσκοπικών κέντρων κατάρτισης 
των άλλων κοινωνικών φορέων, διαδραμάτισε εξορθο-
λογιστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη αγορά υπηρεσιών 
κατάρτισης. Παράλληλα λειτούργησε ως ένα σοβαρό 
εργαλείο στήριξης της συνδικαλιστικής πολιτικής και 
ένα εργαλείο έρευνας της κατάστασης της μικρομεσαίας 
επιχείρησης και διατύπωσης τεκμηριωμένων θέσεων για 
τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει.

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υποστήριξε οικονομικά τη ΓΣΕΒΕΕ 
για να καλύπτει βασικές ανάγκες, όπως η διοργάνωση 
των συνεδρίων και των θεσμικών διαδικασιών της. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Συνομοσπονδία κατάφερε την τριε-
τία 1997–2000 να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το 
Γραφείο Τύπου και Τεκμηρίωσης. Αυτό είχε ως συνέπεια 
η ΓΣΕΒΕΕ να παρεμβαίνει έγκαιρα σε κάθε σοβαρό θέμα 
και να προωθεί τις θέσεις της στον τύπο, τα κόμματα, τα 
Υπουργεία και τους φορείς. Ο τύπος πρόβαλε σε μεγάλο 
βαθμό τις θέσεις της Συνομοσπονδίας και πολλές φορές 
βοήθησε στην προώθηση και επίλυση προβλημάτων. Ο 
Δημήτρης Χαροντάκης, ο οποίος παρακολουθεί το ρε-
πορτάζ της ΓΣΕΒΕΕ από τη δεκαετία του 1980, θυμάται 
τον παλιό τρόπο ενημέρωσης των ανταποκριτών. Σημει-
ώνει ότι το ρεπορτάζ στη ΓΣΕΒΕΕ δεν ήταν εύκολο, οι 
ανακοινώσεις έρχονταν στο γραφειάκι των δημοσιογρά-
φων του πρώτου ορόφου στην Κάνιγγος, στις θυρίδες 
των εφημερίδων «και ήταν μέχρι εκεί», καθώς «το να 

↑  Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Τεκμηρίωσης Στέργιος Βασιλείου, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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δεις ανθρώπους από τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, να συ-
ζητήσεις με ανθρώπους της ΓΣΕΒΕΕ, ήταν πάρα πολύ 
δύσκολο».28 Στη συνέχεια, όταν συγκροτήθηκε το Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων, την ευθύνη ανέλαβε ο Στέργιος Βα-
σιλείου. Σύμφωνα με τον Χαροντάκη, ήταν «ο άνθρωπος 
οποίος μιλούσε και μπορούσε να σε βοηθήσει» και «εξε-
λίχθηκε στο φίλο του δημοσιογράφου».29

Το Γραφείο Τεκμηρίωσης είχε αντικείμενο «τη μελέ-
τη των πολιτικών, των μέτρων, των νόμων». Ο Στέργιος 
Βασιλείου υπογραμμίζει: «Και μπορούσα να βοηθήσω τη 
διοίκηση με όσες γνώσεις είχα. Δεν είμαστε παντογνώ-
στες. Είχα και τη βοήθεια του νομικού συμβούλου· ήταν 
φοβερός ο Νικολούζος. Ήταν γνώστης και πολιτικών θε-
μάτων γιατί χρόνια ήταν στην επιτροπή την κοινοβου-
λευτική του ΚΚΕ. Όλα τα νομοσχέδια περνούσαν από 
τα χέρια του. Όταν ήρθε στη ΓΣΕΒΕΕ, ήταν σε θέση να 
γνωρίζει τις πολιτικές προεκτάσεις όλης της νομοθεσί-
ας. Ο άνθρωπος αυτός μας βοήθησε πάρα πολύ να στα-
θούμε σε υψηλό επίπεδο νομοτεχνικής τεκμηρίωσης». 
Επίσης τονίζει και «τη βοήθεια και των συνδικαλιστών 
των οποίων η εμπειρία δεν αντικαθίσταται με τίποτα. […] 
Ο συνδικαλιστής ανεξαρτήτως γνώσεων καταφέρνει και 
μυρίζεται από πολύ μακριά τα νομοσχέδια». Σύμφωνα, 
λοιπόν με τον Βασιλείου, «η υποτίμηση αυτής της πείρας 
είναι ολέθριο λάθος και για μελετητές και για επιστήμο-
νες, ολέθριο λάθος. Αυτά που ξέρει ο συνδικαλιστής, δεν 

28.  «Συνέντευξη Δημήτρη Χαροντάκη σε Κώστα Παλού-

κη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

29.  Στο ίδιο.

τα ξέρει ο κόσμος όλος για τον κλάδο του».30 Ο Δημή-
τρης Λέντζος αναφέρει για τον ρόλο του γραφείου πριν 
από την ίδρυση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΙΜΕ): «Φτιάχναμε μια γνωμοδότηση –ή ας το πούμε 
προτάσεις στον προϋπολογισμό, οι οποίες ήταν αξιόλο-
γες. Εγώ θυμάμαι κάποτε που πήγα τις προτάσεις στον 
αντίστοιχο Υπουργό. Όχι απλώς τις δέχτηκε, αλλά τις με-
λέτησε και τις έδωσε σε ένα ολόκληρο team να τις μελε-
τήσει στον προϋπολογισμό και ποιες αλλαγές θα κάνου-
νε. Και πραγματικά είδαμε αλλαγές. Είχαμε πάντα ένα 
επίπεδο τεκμηρίωσης. Όμως το επίπεδο τεκμηρίωσης με 
τον χρόνο εξελισσόταν και έτσι εξελίχθηκε στο ΙΜΕ».31 
Ο Βασιλείου από τη δική του πλευρά τονίζει: «Εδώ στη 
ΓΣΕΒΕΕ είχαμε –και είμαστε περήφανοι που δεν θα βρεί-
τε στην ιστορία της ούτε ένα αίτημα ατεκμηρίωτο–, κατά 
κανόνα είχαμε δίκιο στα αιτήματά μας. Δικαιωνόμασταν 
αλλού εκ των υστέρων. Λίγες φορές άμεσα. Αλλά δεν 
πηγαίναμε ποτέ έτσι». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αιτία αυ-
τής της επιτυχίας εδράζεται σε δύο παράγοντες: «Και 
στους Προέδρους που θήτευσαν, αλλά και στο ΔΣ που 
έχει διαφορετική σύνθεση. Όταν λοιπόν στο ΔΣ πήγαι-
νες να εισηγηθείς μια θέση, οι διάφορες παρατάξεις σού 
έλεγαν: “Δηλαδή γιατί το λες έτσι;” Και τότε έπρεπε να 
είσαι πολύ τεκμηριωμένος και να τους πείσεις όλους. Και 
η ομόφωνη απόφαση έβγαινε μετά από τέτοιο διάλογο. 
Αυτό ήταν μεγάλο πλεονέκτημα. Και ξέραμε τι λέγαμε». 
Με άλλα λόγια, η διαδικασία σύνθεσης τεκμηρίωσης και 
επεξεργασίας της από τους συνδικαλιστές και τη δική 

30.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.

31.  «Συνέντευξη Δ. Λέντζου», ό.π.

↑  Ο νομικός σύμβουλος της ΓΣΕΒΕΕ  
Λεωνίδας Νικολούζος, 2007 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΜΕΤΑ ΤΉΝ ΊΔΡΥΣΉ ΤΌΥ ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ Ή ΣΥΝΌΜΌΣΠΌΝΔΊΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΠΌΛΛΕΣ ΕΛΠΊΔΕΣ 
ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΝΑΣΧΕΣΉ ΤΩΝ 
ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΩΝ ΕΠΊΠΤΩΣΕΩΝ 
ΓΊΑ ΤΊΣ ΜΊΚΡΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ 
ΑΠΌ ΤΉΝ ΕΊΣΌΔΌ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ 
ΣΤΉΝ ΌΝΕ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΉΣ ΚΑΤΑΡΤΊΣΉΣ 
ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΌΛΌΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΜΊΚΡΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ.
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τους εμπειρία και λογική πολιτικής τακτικής ενδυνά-
μωνε το τεκμηριωμένο επιχείρημα. Σε κάθε περίπτωση, 
όπως υπογραμμίζει ο τότε υπεύθυνος τεκμηρίωσης της 
Συνομοσπονδίας, «η ΓΣΕΒΕΕ διατύπωσε ολοκληρωμένα 
προγράμματα προτάσεων, η ΓΣΕΒΕΕ έχει μπει μέσα στη 
μάχη των σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους πολύ 
βαθιά, και καταφέρε και έφερε σημαντικές μεταβολές 
και στη νομοθεσία και στη σχέση με τους άλλους φο-
ρείς, η ΓΣΕΒΕΕ αναδείχτηκε ένας κοινωνικός εταίρος. 
Δεν φέρνει ακραίες θέσεις, δεν λέω την προσωπική μου 
άποψη, λέω την αίσθηση τη γενική που έχει ο κόσμος». 
Βέβαια, όπως τέλος υπογραμμίζει, «στις μάχες δεν κερ-
δίζει πάντα αυτός που έχει δίκιο. Κερδίζει ο ισχυρός».32 
Το 2000 το Τμήμα Τεκμηρίωσης αποτελείτο από δύο 
υπαλλήλους, ενώ μέσα από τις χρηματοδοτήσεις Stage 
θα διατεθεί και άλλο επιστημονικό προσωπικό.33

Το 2003 το ΚΕΚ συμμετείχε σε μελέτη διάγνωσης και 
αξιολόγησης του βαθμού διείσδυσης των μηχανισμών 
διά βίου μάθησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
την ύπαρξη σχετικών δομών και υπηρεσιών με έμφα-
ση στην ανάδειξη των λειτουργικών δυνατοτήτων και 
αδυναμιών τους. Παρατηρήθηκε σοβαρή αδυναμία από 
πλευρά της μικρής επιχείρησης να υλοποιήσει κάποιο 
πρόγραμμα κατάρτισης, ενώ τη μεγαλύτερη δυσκολία 
αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας λόγω 
έλλειψης ενημέρωσης. Οι μικρές επιχειρήσεις προτι-
μούσαν τα προγράμματα κατάρτισης μικρής διάρκειας, 
εκτός ωρών εργασίας και με αντικείμενα τις νέες τεχνο-
λογίες. Γενικά, παρατηρείτο έλλειψη πληροφόρησης και 
μη ορθή αξιοποίηση των πόρων.34 Την επόμενη χρονιά, 
τα αποτελέσματα της έρευνας καλών πρακτικών μοντέ-
λων συμβουλευτικής κατάρτισης κατέδειξαν έλλειψη 
πληροφόρησης σχετικά με τη σημαντικότητα του ρόλου 
και την έκταση των διαδικασιών συμβουλευτικής στην 
κατάρτιση, αδυναμία της πλειοψηφίας των επιχειρήσε-
ων να ενσωματώσουν ολοκληρωμένα εργαλεία συμβου-
λευτικής και άτονη βούληση για ανάπτυξη διαδικασιών 
συμβουλευτικής «από κάτω προς τα επάνω», που οδη-
γούν σε μορφές κατάρτισης ολικής ποιότητας.35 Με άλλα 
λόγια, το συνολικό εγχείρημα του εκσυγχρονισμού της 
επιχειρηματικότητας μέσω της κατάρτισης και της διά 
βίου μάθησης αποτιμήθηκε σύντομα ως πολύ πιο δύσκο-
λο, παρά τις προθέσεις των εμπνευστών του. Οι μικρές 
επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονταν στο βαθμό των απαι-
τήσεων της εποχής.

Ο Δημήτρης Λέντζος, για χρόνια μέλος του Προ-
εδρείου και Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ την πε-
ρίοδο της διοίκησης Φέτση, αποτιμά το έργο του ΚΕΚ 
διαχρονικά: «Εκπαιδεύσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. 
Δεν υπήρχε συνάδελφος που να μην έχει εκπαιδευτεί 
στο αντικείμενο που ήθελε». Ιδιαίτερα επιμένει στην 
κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής: «Εκείνη την 
εποχή που δεν υπήρχε η πληροφορική στο επίπεδο το 
σημερινό, στην πληροφορική κάποιοι της ηλικίας της 
δικής μου δεν μπορούσαν να ακουμπήσουνε· και όμως, 
τότε βοηθήσαμε πάρα πολύ κόσμο». Σε μια εποχή που οι 
επαγγελματίες δεν διέθεταν ούτε μπορούσαν να χειρι-

32.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου,», ό.π.

33.  «Πρακτικά Συνεδρίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

18.3.2000.

34.  «Συμμετοχή σε μελέτη διάγνωσης και αξιολόγησης 

του βαθμού διείσδυσης των μηχανισμών διά βίου 

μάθησης», ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 2003.

35.  «Μελέτη μοντέλων συμβουλευτικής για την ανάπτυ-

ξη του ανθρώπινου δυναμικού», ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 2004.

στούν «ούτε ταμειακές μηχανές, ούτε προγράμματα στα 
κομπιούτερ, ούτε κοστολόγηση στις επιχειρήσεις ούτε 
τίποτε, όλα αυτά τα κέρδισε το Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης». Σε αριθμητικό επίπεδο η εντύπωση της 
επιτυχίας είναι επίσης μεγάλη: «Πέρασαν χιλιάδες κό-
σμος. Και μάλιστα ήταν ικανοποιημένος», καθώς συμμε-
τείχε στα σεμινάρια «τις περισσότερες φορές και χωρίς 
ή με μικρή οικονομική επιβάρυνση». Μια άλλη διάσταση, 
στην οποία επιμένει ο Δημήτρης Λέντζος, είναι ότι «με 
την εκπαίδευση του ΚΕΚ παίρνανε και την επαγγελμα-
τική τους άδεια». Ο ίδιος θεωρεί ότι η ΓΣΕΒΕΕ είχε «πε-
τύχει και τέτοιους θεσμούς και έτσι με αυτόν τον τρόπο» 
όλοι όσοι «χρειαζόντουσαν αυτήν την άδεια, την πιστο-
ποίηση», έρχονταν «να εκπαιδευτούνε στο ΚΕΚ». Τέλος, 
ο ίδιος σχολιάζει την επιτυχία του ΚΕΚ και ευρύτερα της 
κατάρτισης ως εξής: «Με αυτόν τον τρόπο ήταν και λίγο 
υποχρέωση και λίγο επιθυμία και έτσι πετυχαινόταν ο 
στόχος να έχουμε καλύτερα εκπαιδευμένους συναδέλ-

↑  Απονομή βεβαιώσεων από τον Πρόεδρο  
της ΓΣΕΒΕΕ σε καταρτιζόμενους του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,  
1998 (Αρχείο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
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φους από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή το ΚΕΚ βοήθησε 
πάρα πολύ να ανέβει το επίπεδο εκπαίδευσης των συνα-
δέλφων σε όλα τα επίπεδα».36

Ωστόσο, ο Γιώργος Χαμπηλομάτης εκφράζει επιφυ-
λάξεις για την επιτυχία του ΚΕΚ: «Αν θέλετε τη γνώμη 
μου, εγώ ήμουν κατά, όχι κατά του θεσμού». Και εξηγώ-
ντας το σκεπτικό του, για παράδειγμα, στα «προγράμμα-
τα για την ανεργία» θέτει το εξής ερώτημα: «Πείτε μου 
έναν που εμείς του δώσαμε εφόδια και έπιασε δουλειά». 
Αντίστοιχα, αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα στην 
επαγγελματική κατάρτιση: «Καταρτίζαμε επαγγελματί-
ες για διάφορα πράγματα και γυναίκες για δουλειές για 
να ανοίξουν επιχειρήσεις. Από ότι ξέρω εγώ, ουδέποτε 
ωφέλησε ιδιαίτερα κάποιον». Μάλιστα, συνδέει τη γε-
νικότερη εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας υπογραμμί-
ζοντας: «Βέβαια αυτά ήταν χρήματα, ζεστά χρήματα, τα 

36.  «Συνέντευξη Δ. Λέντζοy», ό.π.

οποία μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά πληρώ-
σαμε μετά». Ο ίδιος, ωστόσο, μετριάζει την αμφισβήτησή 
του υποστηρίζοντας πως «βέβαια, απαραίτητα μπορεί 
να ήταν γιατί δώσανε κάποια εφόδια, δώσανε κάποιες 
γνώσεις σε μερικούς», αλλά ο ίδιος επιμένει πως δεν δι-
απίστωσε «κάποια βελτίωση ουσιαστική», δηλαδή «να 
καταρτίσανε έναν επιχειρηματία, να τον ρίξουν στην 
αγορά». Αντίστοιχα, για τα προγράμματα της γυναικεί-
ας επιχειρηματικότητας επισημαίνει: «Δεν είδα καμιά 
γυναίκα να πιάσει δουλειά». Το βασικό του συμπέρασμα 
είναι πως «ναι μεν ήταν κάποια απαραίτητα προγράμ-
ματα να γίνουν, όχι όμως ότι ωφέλησαν τον κόσμο».37 
Ουσιαστικά, ο Γιώργος Χαμπηλομάτης δεν αμφισβητεί 
την ποιότητα ή την αξία του ΚΕΚ. Αυτό που υπονοεί είναι 
ότι η κατάρτιση δεν συνιστούσε επαρκή παράγοντα για 
να γίνει κάποιος επιχειρηματίας. Μπορούσε να ωφελεί 

37.  «Συνέντευξη Γ. Χαμπηλομάτη», ό.π.
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ενδεχομένως και κυρίως όσους ήδη ήταν απασχολού-
μενοι και βελτίωσαν τις γνώσεις τους. Με άλλα λόγια, 
η επαγγελματική κατάρτιση δεν αποτέλεσε το βασικό 
εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας. Παρόμοια, αν 
και απολύτως απορριπτική στην απόληξή της, είναι και 
η κριτική της παράταξης του ΚΚΕ σήμερα: «Μάθανε οι 
υδραυλικοί να δουλεύουνε με το φυσικό αέριο που δεν 
τους το έδινε η επαγγελματική σχολή, γιατί έχει τα χά-
λια του το σύστημα της τεχνικής εκπαίδευσης. Και καλά 
έκανε το Σωματείο και τους εκπαίδευσε να βάζουν τους 
σωλήνες του φυσικού αερίου». Το πρόβλημα όμως δεν 
επιλύεται, καθώς ακόμη και αν «μάθανε τους σωλήνες 
του φυσικού αερίου», παραμένει «ξανά ίδια η φορολο-
γία, ξανά το ίδιο ασφαλιστικό, ξανά τα ίδια χρέη». Με 
άλλα λόγια, «δεν τους έλυσε τίποτε», 
παρότι «τους διευκόλυνε σε ορισμέ-
να ζητήματα της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας».38 Ο Στέργιος 
Βασιλείου, ο οποίος συμμετείχε στον 
ΟEΕΚ μέχρι το 2006, παραδέχεται το 
πρόβλημα, δηλαδή «να συνδέσουμε 
την απασχόληση με την κατάρτιση», 
αναγνωρίζοντας πως «η αποτελε-
σματικότητα αυτών των προγραμμά-
των εξακολουθεί να είναι ζητούμε-
νο».39 Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι το 
ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά γενικά ο θε-
σμός της επαγγελματικής κατάρτισης. Και δεν ήταν οι 
μόνοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα 
του θεσμού αυτού στην Ελλάδα.

Το 2009 η εφημερίδα Καθημερινή σχολίαζε πως μια 
εικοσαετία μετά τη λειτουργία όλων αυτών των θεσμών, 
«το “σύστημα” επαγγελματικής κατάρτισης που κόστι-
σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στα κοινοτικά ταμεία, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι δεξιότητες του ελληνικού 
εργατικού δυναμικού», ήταν κι αυτό ένα «στοίχημα» που 
χάθηκε, καθώς «η κατάρτιση μετατράπηκε σε επίδομα 
και πρόνοια», ενώ «ουδείς νοιάζεται για την αποτελε-
σματικότητα των προγραμμάτων και τις δεσμεύσεις για 
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων». Η αιτία 
είναι συγκεκριμένη. Τα προγράμματα κατάρτισης που 
χρηματοδότησε το Γ’ ΚΠΣ, ακόμη κι αυτά που υλοποιή-
θηκαν από ιδιωτικά ΚΕΚ, τροφοδοτήθηκαν από τη λογι-
κή του ΟΑΕΔ, δηλαδή μια μορφή επιδόματος και όχι κα-
τάρτισης. «Η λογική αυτή», σημειώνεται, «επεβλήθη από 
μια πλασματική εικόνα εκσυγχρονισμού».40 Ο Γιάννης 
Παπαργύρης εντοπίζει αυτό το πρόβλημα υπογραμμίζο-
ντας ότι «είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε από 
την αρχή», καθώς «όλα τα προγράμματα που στήθηκαν 
κατά καιρούς είχαν μια τέτοια λογική, να έρθει δηλαδή 
ο άλλος να πάρει τα 50 ευρώ και να τελειώνει. Αυτό 
πρέπει να ξεπεραστεί». Σύμφωνα με τον Παπαργύρη, 
το έλλειμμα ήταν ότι δεν «παρακολουθούσαμε αυτούς 
που βγαίνανε από αυτήν τη διαδικασία» και, ως εκ τού-
του, δεν επήλθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό 
δεν αναιρεί την επιτυχία του ΚΕΚ γιατί «υπήρχε τότε μια 
δίψα, γιατί υπήρχε ένα έλλειμμα» στην κατάρτιση.41

Ο Διονύσης Κορφιάτης από τη δική του πλευρά ασκεί 
κριτική σήμερα στη ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομική εξάρτη-
σή της από το ΚΕΚ: «Αυτά τα γραφεία είναι του ΚΕΚ, εί-
ναι δικά του και φιλοξενεί τη ΓΣΕΒΕΕ. Στην πολιτική και 

38.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

39.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.

40.  Καθημερινή, 1.3.2009.

41.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π.

την πολιτική οικονομία, η οικονομία λέμε ότι είναι η βάση 
του οικοδομήματος και το οικοδόμημα είναι η πολιτική. 
Σήμερα έχουν αντιστραφεί οι όροι και στην πολιτική κα-
θημερινότητα, αλλά κυρίως στη ΓΣΕΒΕΕ, έγινε η “βάση” 
το ΚΕΚ και το “οικοδόμημα” η ΓΣΕΒΕΕ». Και συμπληρώ-
νει την κριτική του: «Σήμερα δεν υπάρχει συνδικαλιστικό 
κίνημα. Υπάρχει ένα συμβιβασμένο στα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα λειτουργίας, το οποίο δεν είναι συνδικαλιστικό. Και 
ένα κίνημα συνδικαλιστικό πρέπει να έχει την οικονομι-
κή δυνατότητα, απεξαρτημένο από κάθε παρέμβαση και 
κάθε πολιτική, να μπορεί να προχωράει μπροστά. Ένα 
συνδικαλιστικό κίνημα που συντηρείται από τα οικονομι-
κά δεν είναι κίνημα».42 Αντίστοιχη κριτική ασκεί σήμερα 
και η παράταξη του ΚΚΕ καταλήγοντας στο συμπέρασμα 

ότι «η ύπαρξη ενός ΚΕΚ παράλληλα 
με βασικό μέτοχο τη ΓΣΕΒΕΕ στην 
ουσία βάζει βόμβα στα θεμέλια της 
ζωής των Σωματείων και των Ομο-
σπονδιών», καθώς χειροτερεύει τη 
«συνείδηση των συνδικαλιστών». 
Σύμφωνα με τον Βασίλη Μαμάη, το 
βασικό πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει το συνδικαλιστικό κίνημα είναι η 
μικρή συνδικαλιστική συσπείρωση. 
Αντί λοιπόν οι Πρόεδροι και τα ΔΣ 
των Σωματείων να επικοινωνήσουν 
με τα μέλη τους και να ζητήσουν τη 

συνδρομή τους για τα λειτουργικά έξοδα, κάτι «που είναι 
δύσκολο», προτιμούν την εύκολη λύση. Βρίσκουν «ένα 
ωραίο προγραμματάκι δήθεν» με το οποίο θα επιμορ-
φωθούν «ή πραγματικά ή πλαστά τα μέλη» και ξαφνικά 
«μαζεύονται όλοι», ενώ παράλληλα επιλύεται και το οι-
κονομικό πρόβλημα. Ωστόσο, όπως τονίζει το στέλεχος 
του ΚΚΕ, «κανένας δεν συσπειρώθηκε στο Σωματείο του 
γιατί έκανε προγράμματα κατάρτισης, ακόμα και εάν με-
ρικές φορές τού ήταν χρήσιμα. Ωραία. Πήγαινε, τα έκα-
νε, τελείωσε». Συνεπώς, «και μόνο αυτό είναι εξαγορά, 
και ας μην είναι επί χρήμασι, είναι εξαγορά συνείδησης 
με άλλους όρους». Για αυτό ουσιαστικά, ο Βασίλης Μα-
μάης θεωρεί πως «το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ», παρότι «έχει κα-
λές προθέσεις», τελικά «δημιουργεί πελατειακή σχέση». 
Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ διαφωνεί με την ύπαρξη ΚΕΚ 
με το πολιτικό σκεπτικό ότι ο ρόλος της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης είναι να επισημαίνει τα προβλήματα και να 
διεκδικεί να επιλυθούν μέσα από τη «δημόσια παιδεία 
και όχι να αναλάβει εκ μέρους της το ρόλο του εκπαι-
δευτικού οργανισμού». Συνεπώς, τα κονδύλια αυτά θα 
έπρεπε να πάνε στη δημόσια παιδεία και όχι στην κατάρ-
τιση, κάνοντας «μια λειψή, κουτσή και ανάποδη δουλειά, 
παρότι καλύπτουν τρύπες».43 Σε κάθε περίπτωση, τα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα επέβαλαν μια ορισμένη ατζέντα 
(όχι μόνο στη ΓΣΕΒΕΕ φυσικά, αλλά σε κάθε εμπλεκόμε-
νο φορέα), η οποία σε διάκριση από τους στόχους της 
ΓΣΕΒΕΕ θεματοποιούσε με ένα ορισμένο (ιδεολογικά και 
πολιτικά) περιεχόμενο συγκεκριμένα αντικείμενα προς 
συζήτηση, μελέτη και παρέμβαση. Επένδυσαν τον λόγο 
με ένα τεχνοκρατικό περιεχόμενο, φέρνοντας το ξύλινο 
ιδίωμα του «εκσυγχρονισμού» και μετασχηματίζοντας τη 
γλωσσική φυσιογνωμία του συνδικαλισμού.

Είναι φανερό ότι το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού 
μέσω της επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού 
δεν είχε πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Οι 
ωφελούμενοι αντιμετώπιζαν τους κύκλους σεμιναρίων 

42.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

43.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

ΤΌ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΥΠΌΣΤΉΡΊΞΕ 
ΤΉ ΓΣΕΒΕΕ, ΛΕΊΤΌΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΌ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΊ ΔΊΑΤΥΠΩΣΉΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΊ ΠΡΌΤΑΣΕΩΝ ΓΊΑ ΤΊΣ 
ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ.
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πρωτίστως ως μια ευκαιρία για κάποια μορφή επιδόμα-
τος παρά άντλησης νέας χρήσιμης γνώσης. Αιτία βέβαια 
για την «επιδοματική» αντιμετώπιση των προγραμμά-
των κατάρτισης αποτελεί η κατάρρευση κάθε πρόνοιας, 
κοινωνικής υποστήριξης και οικονομικής ενίσχυσης των 
ανέργων. Σε κάθε περίπτωση, η «παθητικοποίηση» των 
λεγόμενων «ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» δεν 
είναι μια «ελληνική παρεκτροπή του ορθού ευρωπαϊκού 
δρόμου», αλλά συστατικό, δομικό στοιχείο των κοινών 
ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης: περιστολή των 
επιδομάτων ανεργίας και σύνδεση της υποστήριξης των 
ανέργων με την κατάρτιση. Το πρόβλημα της ανεργίας 
συνεπώς γίνεται ατομικό από κοινωνικό και μαθησια-
κό από οικονομικοπολιτικό, εξέλιξη που συνεπαγόταν 
τη συνολική απαξίωση του συστήματος της επανακα-
τάρτισης. Για παράδειγμα, την εποχή της τεράστιας οι-
κονομικής κρίσης, το επιχείρημα της επανακατάρτισης 
υπονομεύθηκε από την ίδια την οικονομική ζωή, καθώς 
δεκάδες χιλιάδες νέοι υψηλής εκπαίδευσης απαξιώθη-
καν. Την αρχή της δεκαετίας του 2000 φάνταζε όμως 
μια καλή λύση, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, και 
για αυτό επενδύθηκαν τόσο μεγάλες προσδοκίες στη 
ρητορική των συνδικαλιστών εκείνης της εποχής. Εξάλ-
λου, η ιδέα της διά βίου κατάρτισης, ως εξατομίκευση, 
απολιτικοποίηση και τεχνοκρατικοποίηση του ζητήμα-
τος, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της εκσυγχρονιστι-
κής ιδεολογίας και, γιατί όχι, ουτοπίας. Στην πράξη, η 
ΓΣΕΒΕΕ αντιλήφθηκε αυτήν την πραγματικότητα και για 
αυτό δεν εγκατέλειψε την πολιτική και τον συνδικαλισμό 
για να μεταμορφωθεί σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. 
Το ΚΕΚ λοιπόν σωστά αντιμετωπίστηκε ως ένα σοβαρό 
επιβοηθητικό εργαλείο σε όλο το εγχείρημα της ΓΣΕΒΕΕ.

Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
μπορεί να θεωρηθεί μια φωτεινή εξαίρεση ή τέλος πά-
ντων αποτέλεσε το καλύτερο δυνατό παράδειγμα. Η 
βασική αιτία είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πίστε-
ψε ειλικρινά σε αυτή τη λύση και επένδυσε με σοβαρό-
τητα και υπευθυνότητα. Το ΚΕΚ δεν αντιμετωπίστηκε 
από την ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ απλά ως ένας τρόπος να 
αντληθούν έσοδα. Το επιστημονικό δυναμικό είναι υψη-
λού επιπέδου, τα προγράμματα είναι στοχευμένα στις 
πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρηματιών 
και σίγουρα όσοι συμμετείχαν σε αυτά βγήκαν ωφελημέ-
νοι. Πρόκειται για την πλέον ορθολογικοποιημένη δομή 
επανακατάρτισης, η οποία σήμερα κατέχει πλέον μια με-
γάλη εμπειρία και πολλές δυνατότητες. Με άλλα λόγια, 
το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ πέτυχε τους σκοπούς του, στο βαθμό 
βέβαια που ήταν και είναι δυνατόν να τους πετύχει.

Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΉ ΚΑΤΑΡΤΊΣΉ 
ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΌΔΕΊΧΘΉΚΕ 
ΑΝΑΠΌΤΕΛΕΜΑΤΊΚΉ ΤΌΣΌ 
ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉ 
ΤΉΣ ΑΝΕΡΓΊΑΣ, ΌΣΌ ΚΑΊ ΓΊΑ 
ΤΌΝ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΊΣΜΌ ΤΩΝ 
ΔΕΞΊΌΤΉΤΩΝ ΤΌΥ ΑΝΘΡΩΠΊΝΌΥ 
ΔΥΝΑΜΊΚΌΥ ΤΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ.
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6.  Η Χρυσή Εποχή του 
εταιρικού συνδικαλισμού: 
«έτσι χτίσαμε την αξιοπιστία 
της οργάνωσης»
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Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ολοκληρώνεται η πορεία στον εξευρω-
παϊσμό του συνδικαλισμού, τόσο σε επίπεδο προγραμματικού λόγου, όσο και 
θεσμικού-οργανωτικού προσανατολισμού. Αν και το «σχέδιο Γιαννίτση» για το 
ασφαλιστικό καταγράφηκε ως η πρώτη σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης στις σχέ-
σεις συνδικάτων-κράτους για την περίοδο μετά το 1991, ο συναινετικός λόγος 
ανασυγκροτήθηκε σχετικά σύντομα, κάτι που φάνηκε και στη θετική υποδοχή 
του νόμου Ρέππα για την κοινωνική ασφάλιση (Ν. 3029/2002).1 

1.  Μπιθυμήτρης, Γ. και Κωτσονόπουλος,  

Λ., ό.π., σ. 110-112.

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2003, ύστερα από προηγού-
μενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τερματι-
σμό της θητείας των οργάνων διοίκησης, πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της 
Συνομοσπονδίας με τη συμμετοχή 242 αντιπροσώπων. 
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών είχαν ως εξής: η ΠΑ-
ΣΚΜΜΕ έλαβε 87 ψήφους και εξασφάλισε 19 έδρες, η 
Αγωνιστική Συσπείρωση ΕΒΕ (ΔΗΚΕΒΕ) 54 ψήφους και 
12 έδρες, η ΔΑΚΜΜΕ 53 ψήφους και 11 έδρες, η ΑΣΚΕΒΕ 
27 ψήφους και 6 έδρες, η Ανεξάρτητη Κίνηση Επαγγελ-
ματιών-Βιοτεχνών 7 ψήφους και 1 έδρα, η Ανεξάρτητη 
Δημοκρατική Κίνηση Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 5 ψή-
φους και 1 έδρα, η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Ένωση 
Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ 4 ψήφους και 1 έδρα. Δύο ανεξάρ-
τητες υποψηφιότητες δεν εξασφάλισαν εκπροσώπηση 
στα συλλογικά όργανα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΓΣΕΒΕΕ συνήλθε σε σώμα στις 11 Οκτωβρίου και εξέ-
λεξε Προεδρείο. Νέος Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ εξελέγη 
ο Δημήτρης Ασημακόπουλος εκ μέρους της ΠΑΣΚΜ-
ΜΕ. Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο Νικόλαος Σκορίνης 
(ΑΣΚΕΒΕ). Ο νέος Πρόεδρος δήλωσε: «Η Γενική Συνομο-
σπονδία πρέπει να διαδώσει την κουλτούρα, την αντίλη-
ψη και την αξία του περιεχομένου του «σκέψου πρώτα 
σε μικρή κλίμακα». Η κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος, 
σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, όφειλαν, πριν τη θεσμο-
θέτηση οποιουδήποτε μέτρου, να εκτιμήσουν τις συνέ-
πειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι αποτελούν 
το σπουδαιότερο εργαλείο για τον περιορισμό της ανερ-
γίας και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας.2

Η επικράτηση της ΠΑΣΚΕΒΕ με το όνομα ΠΑΣΚ Μι-
κρών και Μεσαίων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΚΜΜΕ) συνδέε-
ται με την οριστική μετάβαση της ΓΣΕΒΕΕ στη νέα επο-
χή. Το υποκείμενο του ταξικού πόλου δεν είναι πλέον οι 
ΕΒΕ, δηλαδή οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι, αλλά 
οι ΜΜΕ, δηλαδή οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Σε επί-
πεδο φραστικό, ο διαχωρισμός αυτός κυριαρχεί ανάμε-
σα στις δυνάμεις της ΔΗΚΕΒΕ και τις άλλες παρατάξεις 
και ενέχει πολιτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα. Βασικό 
στοιχείο της νέας αντίληψης είναι η συναίνεση των πα-
ρατάξεων. Ο Γιώργος Καββαθάς υπογραμμίζει αυτή την 
τομή και τη συνέχεια μέχρι σήμερα: «Αυτό που είχαμε 
και έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε μια κοινή 

2.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 10.2003·  

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.9–13.10.2003.

↑  Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΒΕΑ, 
27–28.9.2003 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ, 2003  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος 
2003–2013 (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

προσπάθεια των παρατάξεων να προαγάγουν τα συμ-
φέροντα των ΕΒΕ. Ιδιαίτερα από τα χρόνια από το 2003, 
όταν Πρόεδρος ανέλαβε ο Δημήτρης ο Ασημακόπουλος, 
προερχόμενος κι αυτός από τον χώρο της ΠΑΣΚΜMΕ, 
υπήρχε ουσιαστικά συνδιοίκηση της Συνομοσπονδίας με 
την ΑΣΚΕΒΕ (ΣΥΡΙΖΑ) και τη ΔΑΚΜΜΕ (Νέα Δημοκρα-
τία), έχοντας η ΠΑΣΚΜΕ ως μεγαλύτερη δύναμη την προ-
εδρία, η ΑΣΚΕΒΕ τη γενική γραμματεία και η ΔΑΚΜΜΕ 
τη διοίκηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
της ΓΣΕΒΕΕ». Και ο νυν Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ καταλή-
γει: «Είναι σύνθεση απόψεων τουλάχιστον […], οι οποίες 
οδήγησαν τη ΓΣΕΒΕΕ σε αυτό που είναι σήμερα. Να είναι 
ένας εθνικός κοινωνικός εταίρος που είναι σεβαστός και 
από την πολιτεία και από τις ομόλογες οργανώσεις του 
εξωτερικού και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από 
τους ΕΒΕ, να έχει μια σταθερότητα θέσεων και απόψεων. 
Και αυτό πηγάζει από ιδεολογική προσέγγιση της πλειο-
ψηφούσας παράταξης».3

Καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη νέα κατάσταση επι-
τέλεσε η προσωπικότητα του νέου Προέδρου της Συ-
νομοσπονδίας Δημήτρη Ασημακόπουλου. Ο Γιώργος 
Καββαθάς υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη διάσταση: «Η 
διοίκηση Ασημακόπουλου από το 2003 και εδώ, πέρα 
από το ότι είχε έναν φυσικό ηγέτη, με την εμβέλεια και 
την προσωπικότητα του Δ. Ασημακόπουλου, ενός αν-
θρώπου βαθιά δημοκρατικού, ενός ανθρώπου που είχε 
ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο για το συνδικαλιστι-
κό κίνημα των ΕΒΕ, μιας προσωπικότητας που είχε και 
έχει αυτό που λείπει στις μέρες μας –αστική ευγένεια, 
και τις γνώσεις και την εμπειρία που είχε– νομίζω με-

3.  «Συνέντευξη Γιώργου Καββαθά σε Κώστα Παλούκη», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24-25.11.2018.

ταμόρφωσε τη ΓΣΕΒΕΕ».4 Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος 
ήταν απόφοιτος του Τμήματος Τοπογράφων-Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, κάτοχος Master 
in Science in Hydraulics and Coastal Engineering του 
Strathclyde Univercity της Μεγάλης Βρετανίας (1975–
1977), ενώ την ίδια περίοδο ήταν Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΒΕΑ. Από το 1980 ασχολείτο με 
την οικογενειακή του επιχείρηση (ζαχαροπλαστείο, έτος 
ίδρυσης 1915). Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
με ανώτατες σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως 
ο ίδιος αναφέρει, η εμπλοκή του με τον συνδικαλισμό 
είχε ξεκινήσει από τα φοιτητικά χρόνια και από το 2000 
και έπειτα ενεπλάκη πολύ πιο ενεργά στα θέματα της 
Ομοσπονδίας των Ζαχαροπλαστών: «Εμείς περάσαμε 
μέσα από δομές που είχαν τα κόμματα τότε, τις περί-
φημες τοπικές κλαδικές, και εκεί υπήρχε μια όσμωση με 
προβλήματα, με ιδεολογικά προβλήματα. Βέβαια, αυτό 
δεν σε ακολούθησε όλη σου τη ζωή, αλλά σε έβαλε σε 
μια διαδικασία να σκέφτεσαι».5 Σύμφωνα με τον Δημή-
τρη Χαροντάκη, είναι «αυτός που έρχεται και βάζει τη 
ΓΣΕΒΕΕ σε ένα νέο πλαίσιο». Όπως σημειώνει ο ίδιος 
δημοσιογράφος, «η συνδικαλιστική εκπροσώπηση έπρε-
πε να γίνει ένα εργαλείο παραγωγής πολιτικής για τους 
μικρομεσαίους, αλλά περισσότερο σαν ένα λόμπι». Αυτό 
λοιπόν «γίνεται με τον Δημήτρη Ασημακόπουλο» γιατί 
«ο Ασημακόπουλος το κατάλαβε αυτό». Αποφασίζει να 
εκσυγχρονίσει τη ΓΣΕΒΕΕ, «τις δομές, τη λειτουργία της, 
να φτιάξει εργαλεία. Τότε μεταφέρεται εδώ, φτιάχνεται 

4.  Το ίδιο.

5.  «Συνέντευξη Δημήτρης Ασημακόπουλου σε Κώστα Πα-

λούκη», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.9.2018.
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αυτό το κτίριο, φτιάχνει το Ινστιτούτο, μπαίνει στα προ-
γράμματα τα κοινοτικά, παίρνει τις εξάμηνες μετρήσεις, 
φέρνει πανεπιστημιακούς, τον Διονύση Γράβαρη, αρχί-
ζει να γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά, ο λόγος της αποκτά 
πλέον άλλο κύρος. Σε αυτό το δρόμο είναι και ο Γιώργος 
Καββαθάς, στην ίδια λογική».6 Σύμφωνα με τον Γιάννη 
Παπαργύρη, κατάλαβε ότι «η Γενική Συνομοσπονδία δεν 
μπορεί να είναι μια οργάνωση “αντί”, πρέπει να προτείνει 
με θέσεις συγκεκριμένες, που να αφοπλίζει τον αντίπαλό 
της»,7ενώ σύμφωνα με τον Γιώργο Καββαθά «καταξίωσε 
τη ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικό κοινωνικό εταίρο».8

Ο νέος εταιρικός συνδικαλισμός εφαρμόζεται από 
τον Δημήτρη Ασημακόπουλο ήδη από την εποχή της 
δραστηριοποίησής του στην Ομοσπονδία Ζαχαροπλα-
στών. Ο ίδιος περιγράφοντας το σκεπτικό αυτής της 
νέας λογικής αναφέρει συγκεκριμένα: «Από τους πρώ-
τους στόχους που έθετα εγώ όπου πήγαινα ήταν η οι-
κονομική αυτοτέλεια του οργάνου και η δημιουργία 
επιστημονικής ομάδας που θα στήριζε τις προσπάθειες. 
Αυτά για μένα ήταν πολύ βασικά. Αυτό έγινε και στην 
Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών. Ήταν η πρώτη Ομοσπον-
δία που έκανε σύμπραξη με ιδιωτικό φορέα στο εκθεσι-
ακό επίπεδο και αυτό της εξασφάλισε σημαντικά έσοδα, 
έτσι ώστε να μπορεί να προσλαμβάνει και να συνεργά-
ζεται με επιστήμονες που ήταν χρήσιμοι στα εκάστοτε 
θέματα που διαχειριζόταν και να μην εμπλέκεται με την 
εκάστοτε πολιτική εξουσία και να εξαρτάται από θέματα 
οικονομικά, δηλαδή να μην ζητιανεύει για πόρους». Απο-
τέλεσμα αυτής της σύμπραξης με ιδιωτικό φορέα ήταν 

6.  «Συνέντευξη Δ. Χαροντάκη», ό.π.

7.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π.

8.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑  Συνάντηση εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου, 2005 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

η δημιουργία μιας έκθεσης «που είναι μια από τις μεγα-
λύτερες σήμερα, η Artosa», με σημαντικά αποτελέσματα 
και ωφέλειες για τον κλάδο, αλλά και για την Ομοσπον-
δία, καθώς διαθέτει στο παγκάρι της ένα μεγάλο ποσό. 
Και όπως τονίζει ο ίδιος, «έτσι μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να πάει στον τάδε δικηγόρο, στον τάδε επιστήμονα και 
να πει: “Eδώ θέλω τη συμβουλή σου”. Αυτά είναι σημα-
ντικά. Συνδικαλισμός δεν γίνεται με χαρτιά, με ανακοι-
νώσεις». Ως εκ τούτου, ο Ασημακόπουλος θεωρεί ότι «το 
ίδιο έγινε και στη ΓΣΕΒΕΕ» και μάλιστα το χαρακτηρίζει 
ως «μεγάλη τομή».9

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει ο Χαροντάκης, ο 
Ασημακόπουλος διέθετε «ένα άλλο ειδικό βάρος», το 
οποίο αποτυπώθηκε στην ίδια τη ΓΣΕΒΕΕ. Έχοντας στη-
ρίξει την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου, είχε 
αποκτήσει μια αποφασιστική «διείσδυση στο σύστη-
μα του ΠΑΣΟΚ», δηλαδή μπορούσε να απευθυνθεί «σε 
οποιονδήποτε Υπουργό, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, 
ανά πάσα στιγμή». Αυτή η τελευταία δυνατότητα έθετε 
προσκόμματα στην εφαρμογή μιας εντελώς ελεύθερης 
υπουργικής πολιτικής, καθώς ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
ήταν σε θέση να επικοινωνεί άμεσα με τον Πρωθυπουρ-
γό. Παράλληλα, επειδή ο Ασημακόπουλος ήταν, όπως 
τον χαρακτηρίζει ο Χαροντάκης, «παλιός αστός, είχε τη 
δυνατότητα να συνομιλεί και με την άλλη πλευρά, δηλα-
δή με τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με διάφορους 
παράγοντες, με άλλους επιχειρηματίες». Για παράδειγ-
μα, είχε παλιά οικογενειακή σχέση με τον Δασκαλόπου-
λο, Πρόεδρο του ΣΕΒ, αλλά και προσωπική γνωριμία με 
τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο, επίσης Πρόεδρο του ΣΕΒ.10 

9.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

10.  «Συνέντευξη Δ. Χαροντάκη», ό.π.
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Γενικά, σύμφωνα με τον Χαροντάκη, η προσωπικότητα 
και η κοινωνική θέση του τού επέτρεπε να επιτελεί τον 
ρόλο του εκπροσώπου μιας ομάδας πίεσης με έναν τρό-
πο πολύ πιο αποτελεσματικό.

Ο ίδιος ο Ασημακόπουλος ενισχύει αυτήν την εικόνα 
και περιγράφει το κλίμα μέσα στο οποίο διεξαγόταν το 
εκάστοτε πλαίσιο των διαβουλεύσεων: «Και στην περί-
οδο Κυριακόπουλου και στην περίοδο Δασκαλόπουλου 
υπήρχαν πολύ καλές σχέσεις. Και μάχες μεταξύ μας. 
Αλλά σεβασμός. Υπήρχε σεβασμός. Δηλαδή πριν γίνει 
κάτι καλούσαν ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ να 
μιλήσουνε. Πριν μιλήσουνε και με άλλους. Γιατί υπήρ-
χε αξιοπιστία». Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι προσωπικές 
γνωριμίες βοήθησαν στο καλό κλίμα, ωστόσο επιμένει 
πως «αυτό δεν λέει πολλά πράγματα», γιατί άμα δεν 
υπάρχει αξιοπιστία, «αυτοί δεν σε εμπιστεύονται γιατί 
είναι μεγάλοι θεσμοί». Αντίστοιχα περιγράφει και τη σχέ-
ση σεβασμού και αξιοπιστίας με τους κυβερνητικούς θε-
σμούς: «Οι Πρωθυπουργοί αργούσαν περίπου μια ημέρα 
για να ανταποκριθούν στο τηλεφώνημα. Οι Υπουργοί 
την ίδια ημέρα». Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, περιγρά-
φοντας το πνεύμα της λειτουργίας και της κουλτούρας 
των ομάδων πίεσης, θεωρεί ότι στόχος είναι να δημιουρ-
γηθούν ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης, εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας σε διαπροσωπικό επίπεδο, επιτρέποντας αρ-
γότερα, όταν έρχεται η στιγμή των διαβουλεύσεων, στο 
πολιτικό επίπεδο να γίνεται η συζήτηση πιο ελεύθερη 
και πιο ανοιχτή.11 Αντίστοιχα, περιγράφει τον τρόπο με 
τον οποίο η ΓΣΕΒΕΕ μπορούσε να παρεμβαίνει και να 
δημιουργεί ρήγματα στους αντιπάλους της ασκώντας 
την πολιτική της ομάδας πίεσης. Με αυτόν τον τρόπο, 

11.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος με τους Προέδρους του ΣΕΒ και της ΕΣΕΕ, Δημήτρη Δασκαλόπουλο 
και Δημήτρη Αρμενάκη (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

για παράδειγμα, κατάφερε να διασπάσει το ενιαίο μέ-
τωπο των βιομηχάνων σε κρίσιμα ζητήματα, καθώς τα 
χάσματα που δημιουργήθηκαν εντός του ΣΕΒ την επο-
χή των μνημονίων προϋπήρχαν. Κατά την άποψή του, 
ουσιαστικά αντανακλούν στη διαφορετική φύση του 
κεφαλαίου, δηλαδή αναπαράγει ένα σχήμα βιομηχάνων 
με ενδιαφέρον στην εσωτερική αγορά και βιομηχάνων 
προσανατολισμένων στο εξωτερικό ή συνδεμένων με το 
τραπεζικό κεφάλαιο. Την περίοδο λοιπόν των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων, όταν «έλεγε ο κ. ΣΕΒ “όχι, αυτό 
δεν το δέχομαι”», τότε ο ίδιος επειδή διέθετε καλή σχέ-
ση με «κάποιους βιομήχανους, πολύ μεγάλους […] που 
έχουν σχέση με την ελληνική αγορά», επικοινωνούσε 
μαζί τους και τους εξηγούσε την κατάσταση με αποτέλε-
σμα να κερδίσει την υποστήριξή τους. Σύμφωνα με τον 
Ασημακόπουλο, «εκεί η ΓΣΕΒΕΕ στεκόταν στη μέση».12 
Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Γιώργο Καββαθά, στενό συ-
νεργάτη: «Λειτούργησε ως ισορροπιστής η ΓΣΕΒΕΕ και ο 
ίδιος ο Πρόεδρός της τότε, ο Ασημακόπουλος, κάτι που 
θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζει και η διοίκηση η δική μου 
μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων».13

Το Συνέδριο ενέκρινε ψήφισμα, όπου αποτυπώνονταν 
οι μελλοντικές κατευθύνσεις της Συνομοσπονδίας. Προ-
τεραιότητα δινόταν στο αίτημα μέτρων περιορισμού της 
ασύδοτης δράσης των πολυκαταστημάτων. Επιπλέον, 
γινόταν λόγος για τη διεκδίκηση κλαδικών πολιτικών σε 
οικονομικούς τομείς δραστηριοποίησης μεγάλου αριθ-
μού μικρών επιχειρήσεων, την ίδρυση επιτελικού οργά-
νου σχεδιασμού και ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, τη δημιουργία ενιαίου εμπορικού μητρώου για 

12.  Το ίδιο.

13.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.
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όλους τους κλάδους, την καθιέρωση ενός δίκαιου φορο-
λογικού συστήματος πενταετίας με αντικειμενικό έλεγχο 
βάσει των λογιστικών βιβλίων και των δυνατοτήτων κάθε 
επιχείρησης κ.ά.14 Για ακόμη μια φορά, οι αρχαιρεσίες 
χαρακτηρίστηκαν από αντεγκλήσεις και ενστάσεις ανα-
φορικά με το δικαίωμα συμμετοχής 43 αντιπροσώπων, 
με αποτέλεσμα τέσσερις Ομοσπονδίες να προσφύγουν 
δικαστικά κατά της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. 
Σύμφωνα με τη ΔΗΚΕΒΕ, στο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ συμ-
μετείχαν και ψήφισαν, με ευθύνη των άλλων παρατάξε-
ων, δεκάδες αμφιλεγόμενοι αντιπρόσωποι. Στην αγωγή 
διατυπώνονταν τέσσερις λόγοι ακυρότητας των αποτε-
λεσμάτων του Συνεδρίου: διπλοψηφίες σε πρωτοβάθμια 
Σωματεία, συμμετοχή μη εκλεγμένων συνδικαλιστών σε 
Συνέδρια Ομοσπονδιών, αντιπρόσωποι για τα Συνέδρια 
Ομοσπονδιών και της ΓΣΕΒΕΕ που προήλθαν από πα-
ράτυπες ψηφοφορίες. Επίσης, συμμετοχή Ομοσπονδίας 
στο Συνέδριο κατά παράβαση του καταστατικού, καθώς 
και παράνομη κατανομή εδρών.15 Τον Απρίλιο του 2004, 
το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις 
και ακύρωσε την εκλογή οργάνων χωρίς, ωστόσο, να 
προβεί στον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εν 
αναμονή δευτεροβάθμιας απόφασης.

Με τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου, η νέα δι-
οίκηση έσπευσε, με δύο επιστολές στον Υπουργό Οικο-
νομίας Ν. Χριστοδουλάκη και στον Υπουργό Ανάπτυξης 
Άκη Τσοχατζόπουλο, να αποσαφηνίσει τον προσανατολι-
σμό της. Η ΓΣΕΒΕΕ ζητούσε διευκρινίσεις για τον ακρι-
βή χρόνο εφαρμογής της ρύθμισης για το Αφορολόγητο 
Αποθεματικό Επενδύσεων, που εντασσόταν στον νέο 
αναπτυξιακό νόμο, μπροστά στην πιθανότητα να ισχύσει 
το 2004 και όχι το 2003. Παράλληλα, ζητούσε επιτάχυν-
ση των διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας του 
Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΤΕ) μέχρι τον Δεκέμβρη. Ο 
προγραμματισμένος από την κυβέρνηση διάλογος για το 
ασφαλιστικό ζήτημα αποτέλεσε το πρώτο θέμα ζωτικής 
σημασίας για τη νέα διοίκηση. Ουσιαστικά, η νέα διοί-
κηση διεκδικούσε η Συνομοσπονδία να επανέλθει στον 
ρόλο του αξιόπιστου συνομιλητή και του θεσμικού κοι-
νωνικού εταίρου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με 
τη ΓΣΕΒΕΕ, ήταν η διαδοχική ασφάλιση μεταξύ ΟΑΕΕ και 
ΙΚΑ, καθώς αφορούσε το 90–95% των συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων του ΟΑΕΕ. Πρότεινε την αναπροσαρμογή 
των παλαιότερων αποδοχών του ΙΚΑ στις αποδοχές της 
περιόδου, με ένα συντελεστή-δείκτη, στην περίπτωση 
που το ΙΚΑ αποτελούσε συμμετέχοντα οργανισμό. Το ΙΚΑ 
ταυτόχρονα όφειλε να αναθεωρήσει το καθεστώς προ-
στίμων και των διαδικασιών προσφυγής σε Επιτροπές 
και Διοικητικά Δικαστήρια για τις μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις. Επίσης, πρότεινε τη συνταξιοδότηση μετά από 
35 έτη συνεχούς ασφάλισης (και απέρριπτε τις κυβερνη-
τικές μεθοδεύσεις για καθιέρωση 37ετίας), ανεξαρτήτως 
Ταμείου (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) και ορίου ηλικίας, την επαναφορά 
των συνταξιούχων για ιατρική περίθαλψη στον φυσικό 
τους φορέα (ΟΑΕΕ) και την καθιέρωση κάρτας υγείας. 
Το Προεδρείο εκτιμούσε ως θετική την πρόταση της κυ-
βέρνησης για βελτίωση του υπολογισμού της σύνταξης 
από διαδοχική ασφάλιση, αν και δεν εξαλειφόταν το κα-
θεστώς των απωλειών. Επίσης χαρακτήριζε αποδεκτή 
ρύθμιση τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
στα 11,5 χρόνια δουλειάς, αν και αναγνώριζε ότι το ύψος 
της σύνταξης που προέκυπτε ήταν ιδιαίτερα χαμηλό. 
Σχετικά με την 37ετία σχολίαζε ότι αφορά μικρό μέρος 

14.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 10.2003.

15.  Ριζοσπάστης, 21.1.2004.

των ασφαλισμένων. Τέλος, η Συνομοσπονδία επισήμαι-
νε την ανάγκη διατήρησης του αιρετού στη Διοίκηση 
του ΟΑΕΕ και την εξασφάλιση της αποπληρωμής των 
ωφελούμενων από το Κράτος.16 Τελικά, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Ν. 3232/2004, θεσπίστηκαν νέες διατάξεις 
που αναγνώριζαν τη διαδοχική ασφάλιση και επέφεραν 
κάποιες σχετικές βελτιώσεις στο υπάρχον καθεστώς.

Μία άλλη εξίσου σημαντική εξέλιξη ήταν η θεσμοθέ-
τηση αναπτυξιακών κινήτρων για τις επιχειρήσεις μέσω 
του Ν. 3220/2004. Ειδικά το άρθρο 2 όριζε ότι οι επι-
χειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων 
που τηρούν και τον τόπο εγκατάστασής τους, δικαιού-
νται να σχηματίζουν από τα κέρδη των χρήσεων 2004 
έως και 2008 (οικονομικά έτη 2005 έως και 2009), ειδικό 
αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι 35% των 
συνολικών αδιανέμητων κερδών τους.17 Η ΓΣΕΒΕΕ, με 
διάφορες παρεμβάσεις της, πέτυχε οι ευνοϊκές ρυθμί-
σεις του νόμου να επεκταθούν και στις μικρότερες επι-
χειρήσεις. Το αφορολόγητο αποθεματικό υπήρξε ευερ-
γετικό για τις αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις και, 
επομένως, στάθηκε ίσως το πιο αξιόλογο εργαλείο για 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσε-
ων.18 Δυστυχώς το μέτρο καταργήθηκε, αφού το 2005 
η κυβέρνηση συναίνεσε σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Στις αρχές του καλοκαιριού του ίδιου έτους, 
ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον λεγόμενο 
κανονισμό «de minimis», σύμφωνα με τον οποίο η στήρι-
ξη που παρέχεται από την κυβέρνηση σε μία επιχείρηση 

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.10.2003, 12.11.2003.

17.  ΦΕΚ 15/Α΄/28.1.2004.

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.12.2003, 30.12.2003, 

25.2.2005, 21.4.2005.

ΜΕ ΤΉΝ ΕΚΛΌΓΉ ΤΌΥ 
ΔΉΜΉΤΡΉ ΑΣΉΜΑΚΌΠΌΥΛΌΥ 
ΤΌ 2003 ΩΣ ΝΕΌΥ ΠΡΌΕΔΡΌΥ, 
Ή ΓΣΕΒΕΕ ΜΕΤΑΒΑΊΝΕΊ 
ΌΡΊΣΤΊΚΑ ΣΕ ΜΊΑ ΝΕΑ ΕΠΌΧΉ, 
ΜΕ ΒΑΣΊΚΌ ΣΤΌΊΧΕΊΌ ΤΉ 
ΣΥΝΑΊΝΕΣΉ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΊ ΣΤΌΧΌ ΤΉ ΔΊΑΔΌΣΉ 
ΤΉΣ ΚΌΥΛΤΌΥΡΑΣ «ΣΚΕΨΌΥ 
ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΜΊΚΡΉ ΚΛΊΜΑΚΑ».
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δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση, εάν η επιχείρηση λάβει 
ποσό μικρότερο των 200.000 ευρώ για μια περίοδο τρι-
ών ετών. ΓΣΕΒΕΕ και UEAPME καλωσόρισαν αυτή την 
εξέλιξη και πρότειναν περαιτέρω βελτιώσεις. Ο κοινοτι-
κός κανονισμός περί κρατικών ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας μπορούσε να συνδεθεί με τη μείωση των φορο-
λογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις με υποχρέωση 
να επενδύσουν εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου.19

Στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 εξελέγη αυτο-
δύναμη η Νέα Δημοκρατία. Στις προγραμματικές δηλώ-
σεις της νέας κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής μίλησε για άμεση στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων με μια σειρά μέτρων ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας, παροχής φορολογικών κι-
νήτρων και απλούστευσης των διαδικασιών ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων, καθώς και των συναλλαγών με το 
τραπεζικό σύστημα. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές, στις 
16 Μαρτίου, το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας συνα-
ντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, 
Γιώργο Αλογοσκούφη. Σε άλλη συνάντηση στα γραφεία 
της ΓΣΕΒΕΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας 
ζήτησε να του ιεραρχήσουν πέντε προβλήματα για να 
δρομολογηθεί η λύση τους μέσα στο 2004, ενώ λίγο 
καιρό αργότερα σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των Γε-
νικών Γραμματέων του Υπουργείου συμφωνήθηκε ότι 
πρέπει να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας πάνω 
στα τρέχοντα προβλήματα. Το υπόμνημα που παρέδωσε 
στους Γενικούς Γραμματείς η Συνομοσπονδία εστιάζει 
σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αναπτυξιακό 

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.6.2006, 13.6. 2006, 

20.10.2006, 17.10.2006, 24-25.11.2007.

νόμο, τη χωροθέτηση-αδειοδότηση, το Ταμείο Εγγυο-
δοσίας, τον ΕΟΜΜΕΧ και άλλα. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι 
με τη συμμετοχή της στην αναθεώρηση του αναπτυξια-
κού νόμου, τη διευκόλυνση συμμετοχής των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στα κοινοτικά προγράμματα 
και τη διατήρηση μέτρων, όπως το «αφορολόγητο απο-
θεματικό επενδύσεων», οι μικρομεσαίοι θα καταφέρουν 
να αποσπάσουν επιτυχίες και θα υπάρξει ανάπτυξη. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση, η ΓΣΕΒΕΕ αξιώνει τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και του χρόνου απόδοσης των χρημά-
των. Στο ίδιο πνεύμα, αναφορικά με τη χωροθέτηση, στο 
υπόμνημα γίνεται λόγος για «δυσκολίες», ανάγκη «προ-
βληματισμού», «λειτουργικότερο νομοθετικό πλαίσιο». 
Ζητείται επίσης η μετεξέλιξη του ΕΟΜΜΕΧ σε παρατη-
ρητήριο ΜΜΕ. Για το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η θέση της 
ΓΣΕΒΕΕ είναι να αρθούν τα εμπόδια συνεργασίας με το 
τραπεζικό σύστημα. Στο ζήτημα των πολυκαταστημάτων 
προτείνει «επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου που δι-
έπει την ίδρυση και λειτουργία τους». Για τις εκπτώσεις 
και τις προσφορές προτείνει προσφορές για 4 μήνες το 
χρόνο.20 Οι προτάσεις και οι θέσεις αυτές διαχωρίζονται 
από τις κάθετες και απόλυτες αρνήσεις των προηγούμε-
νων διοικήσεων, αλλά και της αντίληψης της ΔΗΚΕΒΕ. Η 
νέα εποχή σημαίνει αποδοχή ως ένα βαθμό του πλαισίου 
λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και προσπάθεια πε-
ριορισμού μιας ακραίας πολιτικής σε βάρος των μικρο-
μεσαίων.

Στις 8–9 Μαΐου 2004 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ. Ο απολογισμός 

20.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 3/2004· Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 16.3.2004, 7.4.2004, 23.4.2004.

↑  Συνάντηση Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιο Αλογοσκούφη,  
Μάρτιος 2004 (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).
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δράσης της διοίκησης παρουσίασε μια θετική εικόνα για 
τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος σε ζητή-
ματα, όπως το αφορολόγητο αποθεματικό ή τη δημιουρ-
γία του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης 
Δημήτρης Σιούφας πρόβαλε τα δυο νομοσχέδια (φορο-
λογικό και αναπτυξιακό) που θα κατέθετε η κυβέρνηση 
στη Βουλή. Το υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο 
αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων. Έντονη 
υπήρξε η δυσαρέσκεια του συνδικαλιστικού κόσμου για 
τη διαφαινόμενη επαναφορά των αντικειμενικών κριτη-
ρίων και του εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισο-
δήματος των επαγγελματιών και βιοτεχνών. Εκείνο που 
κυρίως αναδείχθηκε μέσα από τις εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης ήταν να υπάρξει διαφοροποίηση στην φιλο-
σοφία αντιμετώπισης των μικρών επιχειρήσεων από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις με γνώμονα την Κοινωνική Συνο-
χή και την Ανάπτυξη. Στην εισήγησή του ο Δ. Ασημακό-
πουλος επανέλαβε το σύνθημα «Σκέψου πρώτα σε μικρή 
κλίμακα», ζητώντας να τεθεί η μικρομεσαία επιχείρηση 
στο κέντρο των οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων 
των κυβερνήσεων. Η πρόταση της Συνομοσπονδίας για 
τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων υλοποιήθηκε το επόμενο έτος και επιφορτί-
στηκε με αρμοδιότητες συμβουλευτικού οργάνου.21

Στις 21 Ιουνίου η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε ολοκληρωμένες 
προτάσεις στην Επιτροπή Αναμόρφωσης του Φορολο-
γικού Συστήματος, η οποία είχε συσταθεί στο πλαίσιο 
του διαλόγου κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για 

21.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 5.2004, 2.2005· 

Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ, Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8-9.5.2004· 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.5.2004, 30.11.2005.

↑  Συνάντηση μελών της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, 2004 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΓΊΑ ΤΉ ΔΊΌΊΚΉΣΉ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ, 
ΣΉΜΑΝΤΊΚΌ ΠΡΌΒΛΉΜΑ ΑΠΌΤΕΛΕΊ 
Ή ΔΊΑΔΌΧΊΚΉ ΑΣΦΑΛΊΣΉ ΜΕΤΑΞΥ 
ΌΑΕΕ ΚΑΊ ΊΚΑ, ΕΝΩ ΤΑΥΤΌΧΡΌΝΩΣ 
ΚΥΡΊΑΡΧΕΊ ΤΌ ΘΕΜΑ ΤΉΣ 
ΕΠΑΝΑΦΌΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΊΚΕΊΜΕΝΊΚΩΝ 
ΚΡΊΤΉΡΊΩΝ ΚΑΊ ΤΌΥ ΕΞΩΛΌΓΊΣΤΊΚΌΥ 
ΠΡΌΣΔΊΌΡΊΣΜΌΥ ΤΌΥ ΕΊΣΌΔΉΜΑΤΌΣ 
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΌΒΊΌΤΕΧΝΩΝ.



128

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

ΣΤΊΣ 21 ΊΌΥΝΊΌΥ 2014, Ή ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΤΑΘΕΤΕΊ ΌΛΌΚΛΉΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΌΤΑΣΕΊΣ ΣΤΉΝ ΕΠΊΤΡΌΠΉ ΑΝΑΜΌΡΦΩΣΉΣ ΤΌΥ ΦΌΡΌΛΌΓΊΚΌΥ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΌΣ, ΜΕ ΒΑΣΊΚΌ ΣΉΜΕΊΌ ΔΊΑΦΩΝΊΑΣ ΜΕ ΤΉΝ 
ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΤΌ ΛΕΓΌΜΕΝΌ «ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΚΛΕΊΣΊΜΌ ΒΊΒΛΊΩΝ», 
ΤΉΝ ΠΕΡΊΌΔΌ ΑΥΤΉΝ, Ή ΔΊΌΊΚΉΣΉ ΑΣΉΜΑΚΌΠΌΥΛΌΥ ΠΡΌΩΘΕΊ 
ΤΉ ΣΥΣΦΊΓΞΉ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΤΊΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΕΣ ΌΡΓΑΝΩΣΕΊΣ.
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τη φορολογική μεταρρύθμιση. Βασικό σημείο διαφωνίας 
με την κυβέρνηση ήταν ο αναδρομικός καθορισμός του 
ποσού που έπρεπε να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, το λε-
γόμενο «αυτόματο κλείσιμο βιβλίων». Ζητούσε την επα-
ναφορά του λογιστικού προσδιορισμού των κερδών των 
επιχειρήσεων με ειδική μέριμνα για τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων. Επίσης, ζητήθηκε η 
μείωση του συντελεστή φορολόγησης 25% των ομόρ-
ρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, η μείωση των έμ-
μεσων φόρων, η πλήρης κατάργηση φόρου εισοδήματος 
στις ατομικές και προσωπικές εταιρείες με ακαθάριστα 
έσοδα έως 300.000 ευρώ, η μείωση προκαταβολής φό-
ρου από 55% σε 35%, η τιμαριθμική αναπροσαρ-μογή 
της φορολογικής κλίμακας σε ετήσια βάση, η καθιέρω-
ση αφορολόγητου ορίου 15.000 ευρώ για όλα ανεξαιρέ-
τως τα φυσικά πρόσωπα, η διατήρηση του αφορολόγη-
του αποθεματικού επενδύσεων, η παροχή κινήτρων για 
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με καθαρά ετή-
σια κέρδη έως 50.000 ευρώ και ο ακριβής καθορισμός 
των εκπιπτόμενων επαγγελματικών δαπανών. Ασκήθη-
κε κριτική στην πολυπλοκότητα και την πολυνομία, οι 
οποίες είχαν αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματικό-
τητα, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.22 Σε 
μεγάλο βαθμό εισέρχεται στον δημόσιο διάλογο μια ρη-
τορική αιτημάτων από την πλευρά του επιχειρηματικού 
κόσμου, μέρος των οποίων θα κυριαρχήσει την εποχή 
των μνημονίων.

Η ΓΣΕΒΕΕ εναντιώθηκε στην «περαίωση» των ανέ-
λεγκτων χρήσεων 1999–2002 που προωθούσε η κυβέρ-
νηση. Θεωρούσε ότι η διαδικασία της περαίωσης των 
ανέλεγκτων χρήσεων λειτουργεί αποσταθεροποιητικά 
στο φορολογικό σύστημα, τιμωρεί τους ειλικρινείς φο-
ρολογούμενους, καθιστά τους ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές εικονικούς, εκβιάζει και εκφοβίζει ιδιαίτερα 
τις μικρές επιχειρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάλε-
σε τις διοικήσεις των τοπικών και κλαδικών Ομοσπον-
διών σε περιφερειακές συσκέψεις για ενημέρωση και 
λήψη αποφάσεων. Η σημαντικότερη συγκλήθηκε από 
τις τοπικές και κλαδικές Ομοσπονδίες της Αττικής στις 
12.7.2004.23 Τελικά, ο Ν. 3259/2004 καθιέρωσε την «πε-
ραίωση» χρήσεων για εμπορικές επιχειρήσεις με έσοδα 
έως 300.000 ευρώ και ελεύθερους επαγγελματίες με 
έσοδα έως 150.000 ευρώ, αλλά με προαιρετικό χαρα-
κτήρα. Προέβλεπε την εφαρμογή Μοναδικού Συντελε-
στή Καθαρών Κερδών επί των ακαθάριστων εσόδων και 
τον εξωλογιστικό υπολογισμό («συνάφεια») του φορολο-
γητέου εισοδήματος και του ΦΠΑ που έπρεπε να κατα-
βληθεί. Η ΓΣΕΒΕΕ δεν παρέλειψε ποτέ να υπεραμύνεται 
της προαιρετικότητας του «κλεισίματος» και να εναντι-
ώνεται σε κάθε ενδεχόμενο αύξησης του Μοναδικού Συ-
ντελεστή.24 Η κυβέρνηση προχώρησε στην ικανοποίηση 
ορισμένων προεκλογικών αιτημάτων των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τη μείωση του συντελε-
στή φορολόγησης για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 
εταιρείες από 25% σε 20%, την απαλλαγή από φορο-
λογικούς ελέγχους όσων επιχειρήσεων έχουν τζίρο έως 
300.000 ευρώ και την κατάργηση διάκρισης παλιών και 

22.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.6.2004.

23.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.2003, 9.7.2004, 13.7.2004, 

27.7.2004.

24.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 11.12.2004· 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.1.2006, 13-14.5.2006.

↑  Εγγραφή αντιπροσώπων στη Γενική  
Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ στο σινεμά Αθηναΐς, 
8.5.2004 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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νέων επιχειρήσεων όσον αφορά τα αναπτυξιακά κίνη-
τρα. Η ΓΣΕΒΕΕ επιδοκίμασε τις παραπάνω ενέργειες.25

Η ΓΣΕΒΕΕ υπέβαλε παρατηρήσεις και προτάσεις 
προς το Υπουργείο Οικονομικών για την αναμόρφω-
ση του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/1998. Εστίαζε στη 
θεσμοθέτηση αλλαγών που θα ενθαρρύνουν τη δημι-
ουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και θα ενισχύουν τον 
εκσυγχρονισμό των παλαιών.26 Το νέο αναπτυξιακό νο-
μοσχέδιο δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Η Συ-
νομοσπονδία έκρινε το νόμο λειτουργικότερο από τον 
προηγούμενο και εντόπισε αρκετά θετικά σημεία.27 Άλ-
λες πρωτοβουλίες της Συνομοσπονδίας την ίδια περίοδο 
αφορούσαν τη λήψη μέτρων για τη μεταβίβαση των επι-
χειρήσεων από τη μία γενιά στην άλλη, τον σχολιασμό 
από τη σκοπιά των μικρών επιχειρήσεων του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, τη διαμόρφωση 
ενός κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των υπαίθριων 
αγορών, παρεμβάσεις για τη ρύθμιση των οφειλόμενων 
εισφορών προς τον ΟΑΕΕ.28 Στα τέλη του 2004, ζητούσε 
νέα ρύθμιση οφειλών προς τον Οργανισμό Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελματιών. Η νέα διοίκηση επενδύει 
στην συναίνεση και στις εκατέρωθεν υποχρεώσεις απέ-
ναντι στις συναινετικές συμφωνίες μεταξύ όλων των κοι-
νωνικών εταίρων και κοινωνικών τάξεων, με άλλα λόγια, 
στην αξιοπιστία της.

Η διοίκηση Ασημακόπουλου έδωσε ώθηση στη σύ-
σφιγξη των σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ με τις ευρωπαϊκές 

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.9.2004.

26.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, 6.2004· Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ, 21.6.2004.

27.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.11.2004.

28.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.9.2004.

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι επαφές με την UEAPME 
πολλαπλασιάστηκαν. Μεταξύ 1–2 Δεκεμβρίου 2004 η 
ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε στην Ετήσια Τακτική Συνέ-
λευση της UEAPME στη Βιέννη. Στις εργασίες της συ-
νέλευσης καταγράφηκε η ανάγκη για τη δημιουργία πε-
ρισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Κρίθηκε 
επιτακτικό να δημιουργηθούν μηχανισμοί προώθησης 
και εφαρμογής των δεσμευτικών αρχών που είχαν ανα-
λάβει τα κράτη-μέλη με την υιοθέτηση της «στρατη-
γικής της Λισσαβόνας» το 2000, αλλά και των στόχων 
του «Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις». Η 
οικονομική ανάπτυξη συναρτώταν με την ενίσχυση του 
ρόλου των μικρών επιχειρήσεων.29 Η ΓΣΕΒΕΕ αξιοποίησε 
τις εμπειρίες σε ξένα κράτη, προτείνοντας συγκεκριμέ-
να μέτρα που έγιναν δεκτά, όπως η μετάταξη σε χαμηλό 
συντελεστή ΦΠΑ ορισμένων κλάδων εντάσεως εργασί-
ας και η υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης.30

Ωστόσο, το 2004 προέκυψε ένα σημαντικό ζήτημα 
από τη λεγόμενη «Οδηγία Μπολκενστάιν», η οποία έφε-
ρε το όνομα του τότε αρμόδιου Επιτρόπου για την Εσω-
τερική Αγορά. Φαινομενικά αποσκοπούσε στην άρση 
των εμποδίων (κλειστά επαγγέλματα) για την ελεύθερη 
διακίνηση των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Ουσιαστικά 
επιχειρούσε να κατοχυρώσει, κατά την άσκηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας σε ένα κράτος-μέλος, τον 
κανόνα της υπερίσχυσης του δικαίου της χώρας κατα-
γωγής της επιχείρησης-παρόχου έναντι του δικαίου της 
χώρας υποδοχής. Από την πρώτη στιγμή της δημοσιο-

29.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.12.2004.

30.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.12.2004, 25.10.2005, 

7.4.2006, 3.3.2006, 13-14.5.2006.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος στην Παγκόσμια Διάσκεψη ΟΟΣΑ – ΟΣΑΕ, 6–8.11.2006  
(Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).
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ποίησης του σχεδίου οδηγίας, σε όλη την Ευρώπη ξεση-
κώθηκε ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων τόσο από μικρο-
μεσαίους επιχειρηματίες όσο και από εργαζόμενους. Η 
UEAPME δήλωσε την ευθεία αντίθεσή της. Όταν στην 
Ελλάδα άνοιξε ο διάλογος για την οδηγία, από την πρώ-
τη στιγμή υψώθηκαν πολλές διαφωνίες, με πιο έντονη 
αυτή της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία εστίασε το πρόβλημα στους 
άνισους όρους ανταγωνισμού που θέσπιζε σε βάρος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι αρχικές θέσεις της κα-
τατέθηκαν στο Υπουργείο στις 9 Φεβρουαρίου 2005. «Η 
Οδηγία», επεσήμανε η ΓΣΕΒΕΕ, «αποτελεί ευθεία ανα-
τροπή των νομικών καθεστώτων άσκησης επαγγέλματος 
στη χώρα μας. Οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Οι 
ισχυρές εταιρείες θα εισβάλουν σε όποια αγορά (χώρα) 
θέλουν και σε όποιο επάγγελμα επιθυμούν, με βάση το 
δίκαιο της χώρας τους».31 Σύμφωνα με το τροποποιημέ-
νο τελικό κείμενο της οδηγίας που ψηφίστηκε από το 
Ευρωκοινοβούλιο (DIR 2006/123/EC), η χώρα υποδοχής 
υποχρεώνεται να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσι-
ών που έχουν έδρα σε κάποιο κράτος-μέλος μπορούν 
να δραστηριοποιηθούν στην επικράτειά της και δεν έχει 
το δικαίωμα να προβάλλει απαιτήσεις που εμποδίζουν 
τη δραστηριότητα αυτή. Επίσης, δεν θα ισχύει το δίκαιο 
της χώρας καταγωγής και θα γίνεται σεβαστό το εθνικό 
εργατικό δίκαιο. Ως έτος έναρξης ισχύος της οδηγίας τέ-
θηκε η 1η Ιανουαρίου του 2010. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, 
δεν είχε εξαλειφθεί η βασική αδυναμία της οδηγίας, δη-
λαδή η θέσπιση άνισων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην άσκηση δραστηριοτή-
των στις αγορές των κρατών-μελών.32

31.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.2.2005.

32.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.2.2006.

Το σπουδαιότερο ζήτημα που προέκυψε το 2005 
αφορούσε το πολυνομοσχέδιο για τη λειτουργία της αγο-
ράς που προωθούσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το κύριο 
ζήτημα ήταν η πρόθεση να απελευθερώσει το ωράριο 
λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ ιδιαίτερη σημασία 
είχε η ρύθμιση θεμάτων όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός, 
η ίδρυση και λειτουργία των υπεραγορών και ο θεσμός 
των εκπτώσεων και των προσφορών. Ήδη από την πε-
ρίοδο της προηγούμενης διοίκησης, η ΓΣΕΒΕΕ είχε εκ-
δηλώσει την αντίθεσή της. Επίσης, είχε επισημάνει τις 
αρνητικές συνέπειες που θα είχαν τυχόν αλλαγές τόσο 
για τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και 
για την απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής 
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
το 2004, μάλιστα, η Συνομοσπονδία είχε επισημάνει ότι 
το αίτημα μείωσης των ωρών εργασίας των μισθωτών 
περιπλεκόταν αρνητικά με το ήδη διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας των καταστημάτων και την επιχειρούμενη 
παραπέρα διεύρυνσή του, οδηγώντας σε μειονεκτική 
θέση τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ μεσοπρόθεσμα θα είχε 
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχό-
ληση. Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούσαν να 
μην υπάρξει καμία αλλαγή για το ωράριο, επιμένοντας 
στη θέση για ένα λειτουργικό ωράριο 50–52 ωρών με 
κατοχυρωμένη την Κυριακή αργία και διεκδικώντας τον 
οριστικό προσδιορισμό των εκπτώσεων μόνο για δύο 
μήνες κάθε έτος (Φεβρουάριος, Αύγουστος).33

Στις αρχές Ιανουαρίου 2005, η διοίκηση της Συνο-
μοσπονδίας απέρριψε τα κυβερνητικά επιχειρήματα 
και μίλησε καθαρά για προσπάθεια σταδιακής πλήρους 

33.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.1.2004, 19.1.2004, 30.1.2004, 

16.3.2004, 16.9.2004.

↑  Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 25.5.2004  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



132

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

απελευθέρωσης του ωραρίου, ενώ χαρακτήρισε τη θέ-
ληση της κυβέρνησης να ενθαρρύνει τις επενδύσεις ως 
πρόθεση πριμοδότησης της ανταγωνιστικότητας των με-
γάλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Κατέκρινε την 
αφαίρεση από τους Νομάρχες του δικαιώματος να ορί-
ζουν ωράριο μικρότερο από τα προβλεπόμενα από την 
ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 1162/1997 και τη δυνα-
τότητα να επεκτείνουν το ωράριο πέραν του υφιστάμε-
νου πλαισίου στις τουριστικές περιοχές. Η επιχειρούμενη 
καθιέρωση δωδεκάωρου καθημερινού ωραρίου θεωρή-
θηκε ότι δεν λειτουργούσε υπέρ του συμφέροντος των 
καταναλωτών και των φορέων της αγοράς, αλλά υπέρ 
των πολυκαταστημάτων σε βάρος των μικρών ανταγω-
νιστών τους. Η ΓΣΕΒΕΕ υποστήριζε: «Ωράριο με πλαίσιο 
μέγιστης διάρκειας 50–52 ωρών και περιφρούρηση της 
αργίας της Κυριακής. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνονται 
μόνο για αμιγώς τουριστικά καταστήματα στις αμιγώς 
τουριστικές ζώνες, μετά από προτάσεις των φορέων».34

Στις 8 Μαρτίου σε κοινή συνεδρίαση του Προεδρείου 
της ΓΣΕΒΕΕ μαζί με Προέδρους και εκπροσώπους των 
70 τοπικών και κλαδικών Ομοσπονδιών, καταρτίστηκε 
σχέδιο κινητοποιήσεων εναντίον της ψήφισης του πο-
λυνομοσχεδίου για το ωράριο. Αποφασίστηκε η στήριξη 
των κινητοποιήσεων που είχαν οργανώσει η ΓΣΕΕ και η 
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος στις 17 Μαρ-
τίου, καθώς και η συνδιοργάνωση μαζί τους, όπως και με 
εκπροσώπους των εμπορικών επιχειρήσεων, συνέντευ-

34.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.1.2005, 8.2.2005, 17.1.2005, 

18.1.2005.

ξης τύπου δύο ημέρες νωρίτερα.35 Στις 6.4.2005 αντι-
προσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε με τον Υπουργό 
και κατέθεσε τις απόψεις της. Υποστηρίζοντας ότι εφό-
σον το ισχύον πλαίσιο ωραρίου ήταν ένα από τα μεγαλύ-
τερα στην Ευρώπη (118 ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας 
το χειμώνα και 123 ώρες το καλοκαίρι), η διεύρυνση θα 
ενίσχυε τις μεγάλες επιχειρήσεις σε βάρος των μικρών. 
«Σύμφωνα με την εμπειρία της λειτουργίας της Αγοράς 
έως σήμερα στην Περιφέρεια», τόνιζε το υπόμνημα, «ένα 
πλαίσιο 48–52 ωρών θα ήταν υπεραρκετό για τις επιχει-
ρήσεις λιανικού εμπορίου». Και έθετε το πρόβλημα στην 
πραγματική του βάση: «Το πρόβλημα της ελληνικής αγο-
ράς και των καταναλωτών δεν είναι οι λίγες ώρες λει-
τουργίας των καταστημάτων, αλλά η περιορισμένη “δυ-
νατότητα” των εισοδημάτων για κατανάλωση». Επίσης, 
ζητούσε την αυστηροποίηση των όρων ίδρυσης πολυκα-
ταστημάτων διά της επιβολής ορίων ανώτατου εμβαδού, 
μέχρι το οποίο τα νομαρχιακά συμβούλια θα μπορούν να 
αδειοδοτούν, και να μην εξαιρεθούν οι νομοί Αθηνών, 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης από τις ρυθμίσεις. Όσον 
αφορά τις εκπτώσεις, η ΓΣΕΒΕΕ κατ’ αρχάς συμφωνούσε 
να διαρκούν 5–6 εβδομάδες τον χειμώνα και το καλο-
καίρι. Σχετικά με τον θεσμό των προσφορών, υποστήριξε 
τον προσδιορισμό ενός διαστήματος πριν και μετά την 
περίοδο των εκπτώσεων κατά το οποίο θα απαγορεύο-
νται οι προσφορές. Τέλος, η ΓΣΕΒΕΕ χαρακτήρισε τις πω-
λήσεις κάτω του κόστους ως επιθετική πολιτική και πρό-
τεινε τη διατήρηση των διατάξεων του Ν. 2941/2001.36

35.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.3.2005, 11.3.2005.

36.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.4.2005, 15.4.2005.

↑  Πορεία των ΕΒΕ ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για το ωράριο, 2005 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).



133

Α΄ Μ
Έ

Ρ
Ο

Σ

↑  Πορεία των ΕΒΕ ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για το ωράριο, 2005 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

↑  Κινητοποίηση για το άνοιγμα των καταστημάτων στο ωράριο, Ιούλιος 2005 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Κατά τις συναντήσεις που έγιναν το επόμενο δίμηνο 
με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης η κυβέρνηση 
δεν υποχωρούσε. Το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας 
κάλεσε τα διοικητικά συμβούλια όλων των Ομοσπον-
διών της χώρας να οργανώσουν συγκεντρώσεις για το 
ωράριο, σε συνεργασία και με τον εμπορικό κόσμο, τους 
εμποροϋπαλλήλους και τα Επιμελητήρια. Οι διαμαρτυ-
ρίες απλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα και πήραν διάφο-
ρες μορφές, ενώ η κεντρική διαδήλωση έγινε μπροστά 
στη Βουλή στις 6 Ιουλίου 2005. Δύο ημέρες νωρίτερα, 
η ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε αναλυτικά τις θέσεις της σε συνέ-
ντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Τιτάνια.37 Η UEAPME συ-
μπαρατάχθηκε στον αγώνα της Συνομοσπονδίας υπο-
στηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρισκόταν στην τέταρτη θέση 
πανευρωπαϊκά σε σχέση με τις πραγματικές ώρες λει-
τουργίας των καταστημάτων (58 κατά μέσο όρο). Όπως 
ανέφερε σχετική επιστολή του Γενικού Γραμματέα της, 
είχε αποδειχθεί από έρευνες ότι η διεύρυνση του ωρα-
ρίου δεν οδηγούσε σε περισσότερη κατανάλωση και, 
κατά συνέπεια, οικονομική ανάπτυξη. Η επιστολή δια-
βιβάστηκε στον Πρωθυπουργό, παράλληλα με ανάλογη 
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία της ΓΣΕΒΕΕ. Την ίδια 
περίοδο, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η απόλυτη πλει-
οψηφία των Ελλήνων πολιτών αντιτάσσονταν στη διεύ-
ρυνση του ωραρίου. Η αντιστροφή της κοινής γνώμης 
ήταν επιτυχία των συνδικαλιστικών δυνάμεων, μιας και, 
λίγους μήνες πρωτύτερα, το ποσοστό ήταν κατώτερο 
του 10%. Η ΓΣΕΒΕΕ έσπευσε να επισημάνει το έωλο της 
επιχειρηματολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και να 
αναρωτηθεί ποιος ωφελείται από τα νέα μέτρα, όταν 
η κοινωνική πλειοψηφία διαφωνεί.38 Οι διαμαρτυρίες 
συνεχίστηκαν με μαζικές παρεμβάσεις επαγγελματοβι-
οτεχνών και εμπόρων σε κυκλοφοριακούς κόμβους με 
στόχο την ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών, αλλά 
και ολιγόωρους συμβολικούς αποκλεισμούς της γέ-
φυρας του Νέστου, του Προμαχώνα, των Τεμπών, του 
Ρίου-Αντιρρίου και του Ισθμού της Κορίνθου.39 Ο Δη-
μήτρης Ασημακόπουλος, περιγράφοντας τον τρόπο με 
τον οποίο η ΓΣΕΒΕΕ κινήθηκε στο ζήτημα της Κυριακής 
αργίας και κατάφερε να κερδίσει την κοινή γνώμη, ση-
μειώνει: «Πετύχαμε και επικοινωνιακά, αλλά όχι μόνο 
επικοινωνιακά, στη μεγάλη υπόθεση για το άνοιγμα των 
καταστημάτων τις Κυριακές» γιατί η επιχειρηματολογία 
δεν ήταν του τύπου «εγώ είμαι μικρός και άρα πρέπει να 
με στηρίξεις και φάε το μεγάλο», αλλά εντασσόταν «σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο» ώστε να στέκεται «στα πόδια 
του» και να πείθει ευρέως.40

Τελικά, με τον Ν. 3377/2005 ψηφίστηκε η διεύρυνση 
του χειμερινού ωραρίου κατά μία ώρα στο κλείσιμο και 
κατά δύο ώρες το Σάββατο. Ακόμα οι Νομάρχες απέ-
κτησαν τη δυνατότητα παράτασης του ωραρίου μέχρι 
τα μεσάνυχτα, ενώ ορίστηκε ως ώρα έναρξης της λει-
τουργίας η 05.00 πρωινή.41 Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι με το 
νέο ωράριο ανατρέπονται οι όροι ανταγωνισμού, τονί-
ζοντας ότι οι οργανώσεις των μικρομεσαίων θα απο-
δεχτούν τετελεσμένα, καθώς σε κάποιες περιφέρειες, 
όπως στη Θεσσαλία, υπήρξε συμφωνία περιορισμού των 

37.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.7.2005.

38.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.7.2005, 12.7.2005, 14.7.2005, 

15.7.2005, 18.7.2005.

39.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.7.2005, 14.7.2005· «Πρακτικά 

Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

10.7.2005.

40.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

41.  ΦΕΚ 22/Α΄/19.8.2005· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.8.2005.

ΤΌ 2004 Ή ΓΣΕΒΕΕ ΑΝΤΊΔΡΑ ΕΝΤΌΝΑ 
ΣΤΉΝ «ΌΔΉΓΊΑ ΜΠΌΛΚΕΝΣΤΑΪΝ».  
ΕΝΑ ΧΡΌΝΌ ΜΕΤΑ, ΤΌ ΣΉΜΑΝΤΊΚΌΤΕΡΌ 
ΖΉΤΉΜΑ ΉΤΑΝ ΤΌ ΠΌΛΥΝΌΜΌΣΧΕΔΊΌ 
ΓΊΑ ΤΉ ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΑ ΤΉΣ ΑΓΌΡΑΣ, 
ΜΕ ΚΥΡΊΌ ΘΕΜΑ ΤΉΝ ΠΡΌΘΕΣΉ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΉΣ ΤΌΥ ΩΡΑΡΊΌΥ 
ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΩΝ.
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ωρών λειτουργίας κάτω από το όριο του νόμου. Παρότι 
οι κινητοποιήσεις δεν επέφεραν το αναμενόμενο αποτέ-
λεσμα, η παρακαταθήκη κρίθηκε θετική.42 Σύμφωνα με 
έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ κατά το επόμενο έτος, η συντριπτική 
πλειονότητα των Αθηναίων καταστηματαρχών δεν είχε 
υιοθετήσει το διευρυμένο ωράριο. Η de facto επέκτα-
σή του δεν είχε αυξήσει τον κύκλο 
εργασιών των μικρών επιχειρήσε-
ων, ούτε είχε αυξήσει τις θέσεις 
απασχόλησης. Συγχρόνως, υψηλό 
ποσοστό των καταστηματαρχών 
δήλωσε ότι είχε επηρεαστεί αρνη-
τικά από το άνοιγμα των μεγαλο-
καταστημάτων. Συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και μικρομεσαίοι μαγα-
ζάτορες αντιμετώπισαν επίσης με 
σκεπτικισμό την πρόταση φορέων 
του εμπορικού κόσμου για άνοιγμα 
των καταστημάτων μερικές Κυρια-
κές τον χρόνο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ το 
2007, ο Ν. 3377/2005 ήταν δώρο στα ολιγοπώλια του 
λιανεμπορίου. Η ανοδική πορεία των τιμών δεν ευνο-
ούσε τους καταναλωτές και η ευελιξία στις εργασιακές 
σχέσεις δεν ήταν προς το συμφέρον των εργαζομένων. 
Έπειτα από λίγα χρόνια εφαρμογής του νόμου θεωρήθη-
κε αναγκαίο να υπάρξουν διορθωτικές αλλαγές.43 Επί-
σης ο Ν. 3377/2005 ρύθμισε και το ζήτημα των εκπτώσε-
ων και των προσφορών συμβιβάζοντας τις διαφορετικές 
απόψεις, καθώς οι εκπτώσεις ορίστηκαν σε 5 εβδομάδες 
τον χειμώνα και 6 εβδομάδες το καλοκαίρι, ενώ προσδι-
ορίστηκαν οι προσφορές σε διάρκεια και συχνότητα. Η 
απόκρουση της απελευθέρωσης των εκπτώσεων χρεώ-
θηκε στις επιτυχίες του συνδικαλιστικού κινήματος, ενώ 
δεν θεωρήθηκε πως επιτεύχθηκε αντίστοιχη επιτυχία 
στο θέμα των υπεραγορών.

Ως απάντηση στη διαμάχη για τα αποτελέσματα των 
αρχαιρεσιών του 2003 που συνεχιζόταν, το Διοικητικό 
Συμβούλιο προκήρυξε νέο Συνέδριο στις 17 και 18 Σε-
πτεμβρίου 2005. Στον απολογισμό της διοίκησης, ο απερ-
χόμενος Γενικός Γραμματέας Νίκος Σκορίνης (ΑΣΚΕΒΕ) 
χαρακτήρισε την εξέλιξη στο ζήτημα του ωραρίου των 
καταστημάτων ως επιτυχία. Στον προγραμματισμό, ο 
Πρόεδρος Δημήτρης Ασημακόπουλος (ΠΑΣΚΜΜΕ) ανα-
φέρθηκε στην «ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών αντιμετώ-
πισης των νέων συνθηκών που δημιουργούνται σε μια δι-
εθνοποιημένη αγορά» με πρώτη προτεραιότητα για την 
ικανοποίηση αυτής της ανάγκης τη «διεκδίκηση για ένα 
περιβάλλον που δε θα περιθωριοποιεί το επιχειρείν σε 
μικρή κλίμακα». Από τη μεριά της ΔΗΚΕΒΕ, ο Δημήτρης 
Φέτσης κατηγόρησε το Συνέδριο «για τη νομιμότητά του, 
αλλά προπαντός για τη σκοπιμότητά του». Κατέκρινε τη 
διοίκηση για αδράνεια απέναντι στα μεγάλα προβλήματα 
των μικρών ΕΒΕ, τονίζοντας ότι σκοπός του Συνεδρίου 
είναι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οι αρχαιρεσίες 
κατέδειξαν περίπου τον ίδιο συσχετισμό δυνάμεων των 
παρατάξεων σε έδρες. Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος 
επανεκλέχθηκε Πρόεδρος και ο Νίκος Σκορίνης Γενικός 
Γραμματέας.44 Με το τελευταίο αυτό Συνέδριο, ουσιαστι-
κά η επικράτηση της ΠΑΣΚΜΜΕ οριστικοποιείται.

42.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.8.2005.

43.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.4.2006, 21.5.2007, 25.7.2008.

44.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 8-9.2005·  

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.9.2005, 22.9.2005· «Πρακτικά  

Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ,  

17-18.9.2005.

Στα 2003 σε όλους τους συνδικαλιστές κυριαρχεί η 
αίσθηση ότι η εποχή του ευρωπαϊκού συνδικαλισμού 
είναι πια παρούσα. Οι σύγχρονες μελέτες που περι-
γράφουν τον ευρωπαϊκό συνδικαλισμό θέτουν ως ση-
μαντική παράμετρο την περιορισμένη συνδικαλιστική 
πυκνότητα. Στη ΓΣΕΕ την ίδια περίοδο παρατηρείται 

ότι, πρώτον, η απόσταση μεταξύ 
ψηφισάντων-εγγεγραμμένων δι-
ευρύνεται διαρκώς και, δεύτερον, 
η συνδικαλιστική πυκνότητα υπο-
χωρεί. Σύμφωνα με υπολογισμούς, 
το 2004 η εργατική συνδικαλιστική 
πυκνότητα στην Ελλάδα σε δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα ανερχόταν 
σε 28%, συνεχίζοντας τη διαρκή 
πτώση από το 1992, πτώση που 
γίνεται εντονότερη στον ιδιωτικό 
τομέα, ο οποίος αφορά εξάλλου το 
μεγαλύτερο ποσοστό της συνολι-

κής μισθωτής απασχόλησης.45 Με βάση τα πρακτικά του 
Συνεδρίου της ΓΣΕΒΕΕ, οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και 
έμποροι, τους οποίους η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπούσε στα 
2003, ήταν περισσότεροι από 700.000. Οι εγγεγραμ-
μένοι στα Σωματεία ήταν περίπου 100.000 και, ως εκ 
τούτου, η συνδικαλιστική πυκνότητα ήταν περίπου ένα 
προς επτά ή 14,3%. Οι ενεργά μετέχοντες στις εκλογές 
ανέρχονταν σε 43.500 ή 43,5% των εγγεγραμμένων.46 Οι 
συνδικαλιστές έχουν την εντύπωση ότι η ΓΣΕΒΕΕ ολοένα 
και περισσότερο χάνει την επαφή με τη συνδικαλιστική 
της βάση, καθώς η συνδικαλιστική πυκνότητα μειώνεται.

Η συνθήκη αυτή τελικά ενισχύει τις δυνάμεις εκεί-
νες που θα επιλέξουν να προσαρμοστούν σε αυτήν την 
πραγματικότητα και όχι να αναλωθούν σε μια αγωνιώδη 
προσπάθεια ανασύστασης ενός μαζικού και μαχητικού 
συνδικαλισμού της εποχής της δεκαετίας του 1990, αν 
και διατηρήθηκαν κάποια στοιχεία. Ο τότε Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος είναι σαφής για τη 
νέα σχέση με τις κινηματικές δράσεις που χαρακτηρίζει 
τη νέα περίοδο και τον νέο συνδικαλισμό «Δεν μου άρε-
σαν οι εκδηλώσεις για τυπικούς λόγους. Έγινε και σε μας 
αυτό αλλά έγινε σε γνώση μας κάποιες φορές. Έλεγες 
“κάνω απεργία” ή “συμμετέχω σε εκείνη τη διαδήλωση” 
έτσι για να πεις ότι συμμετείχα, για μην σου πουν εσω-
τερικά “γιατί δεν το έκανες;”, με συμμετοχή ελάχιστη. Σε 
αυτά τα πράγματα κάναμε κάποιες επιλογές, με κάποιες 
αντιδράσεις, αλλά επιλέξαμε να είμαστε λίγο πιο σοβα-
ροί».47 Ο Γιώργος Καββαθάς αντίστοιχα περιγράφει την 
ουσία του ευρωπαϊκού συνδικαλισμού, όπως θεμελιώνε-
ται πλέον στη ΓΣΕΒΕΕ: «Η χώρα μπαίνει πια στον σκληρό 
πυρήνα της ΕΕ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χωρίς 
να μειώνω την αξία των μαζικών κινητοποιήσεων, των 
διαδηλώσεων, του κλεισίματος των επιχειρήσεων –γιατί 
είναι ένας τρόπος αντίδρασης η προσπάθεια επιβολής 
μιας άποψης μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις, κι 
αυτές χρειάζονται. Νομίζω ότι ο σημαντικότερος λόγος 
που μπορείς σήμερα να επιβάλεις την άποψή σου είναι 
αν έχεις μια τεκμηριωμένη άποψη για τα θέματα που 
απασχολούν τους κλάδους που εκπροσωπεί η Συνομο-
σπονδία. Και βέβαια η δημιουργία σχέσεων με αντίστοι-
χες Ομοσπονδίες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών».48 Η 

45.  Στο ίδιο.

46.  «Πρακτικά Συνεδρίου», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ,  

27-29.9.2003.

47.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

48.  «Συνέντευξη Δ. Καββαθά», ό.π.

ΜΕ ΤΌ ΣΥΝΕΔΡΊΌ ΤΌΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ 
2005, Ή ΕΠΊΚΡΑΤΉΣΉ ΤΉΣ ΠΑΣΚΜΜΕ 
ΌΡΊΣΤΊΚΌΠΌΊΕΊΤΑΊ, ΜΕ ΤΉΝ ΉΓΕΣΊΑ 
ΤΉΣ ΝΑ ΑΝΤΊΛΑΜΒΑΝΕΤΑΊ ΤΌΝ 
ΔΊΕΚΔΊΚΉΤΊΚΌ ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΜΌ 
ΩΣ ΠΡΌΣΠΑΘΕΊΑ ΔΊΑΜΌΡΦΩΣΉΣ 
ΤΕΚΜΉΡΊΩΜΕΝΩΝ ΑΠΌΨΕΩΝ.
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ηγεσία της ΠΑΣΚΜΜΕ αντιλαμβάνεται λοιπόν εντελώς 
διαφορετικά τον διεκδικητικό συνδικαλισμό. Η παρου-
σία στον δρόμο είτε γίνεται κατανοητή ως μία συμβατική 
υποχρέωση, σαν ένα αναγκαίο κακό είτε σαν μια δευτε-
ρεύουσα πτυχή. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι το υπο-
κείμενο δεν ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Οι υποχωρή-
σεις σε τέτοιες δράσεις προέκυπταν ως αποτέλεσμα των 
εσωτερικών πιέσεων, ενώ ο άλλος δρόμος περιγράφεται 
ως ο σοβαρός. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ασημακόπου-
λο, η ΓΣΕΒΕΕ είχε καταφέρει να είναι ένας αξιόπιστος 
συνομιλητής ανεξάρτητα εάν επιτύγχανε ή όχι πλήρως 
τους σκοπούς της.49

Τα επόμενα χρόνια και μέχρι την κρίση, τα οποία σή-
μερα μοιάζουν να είχαν μια αίσθηση ανεμελιάς λίγο πριν 
την καταστροφή, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
η περίοδος της κανονικοποίησης και, κατά έναν τρόπο, η 
«χρυσή εποχή» του εταιρικού συνδικαλισμού. Η ΓΣΕΒΕΕ 
ως ομάδα πίεσης φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσμα-
τικά στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας, καθώς 
ανέπτυξε ευρύ φάσμα συνδικαλιστικών παρεμβάσεων, 
αλλά κυρίως μετά το 2005 επιτελεί τον εκσυγχρονισμό 
των υπηρεσιών της. Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος πε-
ριγράφει τις τομές: «Υπήρχε το ΚΕΚ […] και αυτό ήταν 
ένα σημαντικό βήμα», το οποίο διέθετε «μια οικονομική 
ευρωστία» και «δύο-τρία άτομα επιστημονικό δυναμικό 
που ασχολούνταν με την εκπαίδευση». Ωστόσο, όπως 
τονίζει ο ίδιος, πρώτον, υπήρχε έλλειμμα επιστημονικής 

49.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

↑  Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ, 17–18.9.2005 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

υποστήριξης, καθώς «οι επιστημονικοί ή οικονομικοί 
σύμβουλοι του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να είχανε 
και πτυχίο Γυμνασίου» και, δεύτερον, πρόβλημα οικονο-
μικής επιβίωσης. Μέχρι τότε τα οικονομικά της ΓΣΕΒΕΕ 
«δεν ήταν τόσο καλά», παρότι είχε θεσμοθετηθεί ο πό-
ρος. Αυτό συνέβαινε, όπως εξηγεί ο Δημήτρης Ασημα-
κόπουλος, «γιατί ο πόρος είχε ορισμένες διακυμάνσεις 
μέχρι να φτάσει να είναι αναγκαστικός διά νόμου, μάλ-
λον να ελέγχονται τα Επιμελητήρια, οι ισολογισμοί τους 
αν πλήρωσαν ή όχι για να εγκριθούν». Συγκεκριμένα, την 
πρώτη χρονιά της διοίκησης Ασημακόπουλου, η Συνο-
μοσπονδία αναγκάστηκε να δανειστεί από το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθήνας 30 εκατομμύρια δραχμές, όπως 
γινόταν κάθε χρόνο, για να καλυφθούν οι μισθολογικές 
ανάγκες της. Αυτό για τον νέο Πρόεδρο θεωρήθηκε με-
γάλο ζήτημα και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τέθη-
κε σε πρώτη προτεραιότητα απειλώντας με αποχώρηση. 
Επιτεύχθηκε «με πετυχημένες παρεμβάσεις» το 2004 
«και μετά άρχισαν σιγά σιγά να εισρέουν χρήματα θε-
σμοθετημένα, ο λεγόμενος συνδικαλιστικός πόρος» και 
«αυτό ήταν το δεύτερο μεγάλο βήμα που έγινε για τον 
πόρο και έγινε από τη ΓΣΕΒΕΕ».50

Πράγματι, έπειτα από το 2005, αυξήθηκε σημαντικά 
ο αριθμός των εργαζομένων στις διοικητικές υπηρεσίες 
της Συνομοσπονδίας και του ΚΕΚ και διπλασιάστηκαν οι 
υποστηρικτικές δομές. Για να εδραιωθεί η παρεμβατικό-
τητα της Συνομοσπονδίας σε επίπεδο μέσων ενημέρω-

50.  Στο ίδιο.



138

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

σης και κοινής γνώμης, οργανώθηκε αυτοτελές Γραφείο 
Τύπου που έθεσε παράλληλα ως στόχο την επίκαιρη, 
εκτενέστερη και καλύτερη προβολή των θεμάτων που 
αφορούν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Το τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων επιφορτίστηκε με την παρακολούθηση και συμ-
μετοχή στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον τομέα 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, διατηρώντας διαύλους επικοινωνίας 
με τις ξένες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Από τις αρχές 
του 2005 τέθηκε σε λειτουργία ο ηλεκτρονικός κόμβος 
της ΓΣΕΒΕΕ (www.gsevee.gr) που, σε σύντομο διάστημα, 
κατόρθωσε να μετατραπεί σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και 
αποτελεσματικό μέσο έγκαιρης πληροφόρησης. Βαθ-
μιαία, έγινε δυνατό όλες οι βασικές άυλες λειτουργίες 
της Συνομοσπονδίας να γίνονται ηλεκτρονικά. Η συμμε-
τοχή της Συνομοσπονδίας σε συνέδρια και ερευνητικές 
δραστηριότητες εντάθηκε. Από την πλευρά του, το ΚΕΚ 
διεύρυνε σημαντικά τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Μετα-
ξύ 2004–2009 πραγματοποίησε 2.471 σεμινάρια, ενώ ο 
αριθμός των καταρτιζομένων έφτασε τους 44.587. Από 
9 υπαλλήλους το 1996, ο αριθμός του προσωπικού του 
ΚΕΚ είχε φτάσει τα 62 άτομα το 2009.51

Για το ζήτημα του Ινστιτούτου, η τότε διοίκηση στρά-
φηκε απευθείας στον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. 
Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος περιγράφει τα επιχειρήμα-
τά του για αυτό το θέμα: «Και ξέρετε από πού πείστηκε; 
Πείστηκε όταν του είπα: “Ξέρεις; Έχεις δύο Ινστιτούτα 
[…] Των εργαζομένων και των βιομηχάνων. Την ενδιάμε-
ση κατάσταση δεν την έχεις. Βοήθησέ μας να φτιάξουμε 
κι εμείς ένα Ινστιτούτο να έχεις τη γνώμη της κοινωνίας η 
οποία σε ψηφίζει”. Γιατί η συζήτηση ήτανε ελεύθερη. Και 
μετά από μια δύο ημέρες με πήρε τηλέφωνο ο Υπουρ-
γός Ανάπτυξης τότε και μου είπε ότι ο Πρωθυπουργός 
πείστηκε».52 Αντίστοιχες πιέσεις δεχόταν η κυβέρνηση 
και από τη ΔΑΚΜΜΕ. Αναφέρει σχετικά ο Δημήτρης Λέ-
ντζος: «Βράδια πιέζαμε τον Υπουργό την εποχή εκείνη, 
τον κ. Σιούφα, τον οποίο μαζί με τον φίλο μας εδώ τότε 
τον Κανελλόπουλο τον είχαμε πιέσει πάρα πολύ εκείνη 
την εποχή. Και είχε δεχτεί να μας δώσει και το κεφάλαιο 
για να φτιάξουμε το ΙΜΕ».53 Τότε λοιπόν η ΓΣΕΒΕΕ έλαβε 
τα πρώτα 50.000 ευρώ για δαπάνες εκκίνησης. Βέβαια, 
όπως σημειώνει ο Ασημακόπουλος, «το Ινστιτούτο μετά 
αυτοχρηματοδοτήθηκε, έχει πόρους, αλλά το ξεκίνημα 
ήταν εξαιρετικά σημαντικό». Μάλιστα, η τότε κυβέρνηση 
είχε αποδεχτεί την ιδέα της θεσμοθέτησης ενός τέλους 
υπέρ του Ινστιτούτου στον φόρο του πετρελαίου, ιδέα η 
οποία δεν προχώρησε εξαιτίας της έλευσης των μνημο-

51.  «Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων ΓΣΕΒΕΕ», Αρ-

χείο ΓΣΕΒΕΕ, 17-18.9.2005, 13-14.5.2006 και 

1-2.3.2008· «Παρουσίαση της ΓΣΕΒΕΕ», (αχρονολό-

γητο).

52.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

53.  «Συνέντευξη Δ. Λέντζου», ό.π.

νίων».54 Η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο υπολόγιζε στα 
σοβαρά τη γνώμη των μικρομεσαίων, αλλά αντιλαμβα-
νόταν τον ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ ως αποκλειστικού θεσμι-
κού εκπροσώπου της κοινωνικής αυτής τάξης μέσα στο 
πλαίσιο της συνδικαλιστικής εταιρικότητας.

Το καταστατικό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρή-
σεων (ΙΜΕ) κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο στα τέλη του 
2006. Η νέα δομή υπήρξε ουσιαστικά μετεξέλιξη του 
Τμήματος Τεκμηρίωσης της ΓΣΕΒΕΕ σε επιστημονικό 
φορέα. Σύμφωνα με το καταστατικό του, το ΙΜΕ είναι 
αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αρμο-
διότητες τη διαχείριση και διάχυση γνώσης, τεχνογνωσί-
ας και τεχνολογίας, την εκπόνηση μελετών και επιστη-
μονικών ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογε-
νούς τομέα της ελληνικής οικονομίας, την ανάληψη και 
διαχείριση ολοκληρωμένων έργων στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης 
και συναφών με αυτήν δραστηριοτήτων. Τομείς δράσης 
του ΙΜΕ αποτελούν η εξέταση και τεκμηρίωση θεμάτων 
που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΒΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις-μέλη της, Τα χρόνια που ακολούθησαν, χρόνια 
βαθιάς κρίσης και συρρίκνωσης των μικρών επιχειρήσε-
ων, πολλαπλασιασμού των προβλημάτων και ανάδυσης 

54.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

↑  Συνάντηση Διοίκησης ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρωθυπουργό 
Κώστα Καραμανλή και τον Υπουργό Γεώργιο 
Αλογοσκούφη, 2008 (Eurokinissi).
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νέων θεμάτων στη δημόσια συζήτηση, έκαναν το έργο 
του Ινστιτούτου απαραίτητο και ενίοτε καθοριστικό για 
την αποτελεσματική λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ. Επιδίω-
ξη του Ινστιτούτου είναι πλέον όχι μόνο να αποτελέσει 
τον σταθερό και αξιόπιστο επιστημονικό σύμβουλο της 
ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και κάτι περισσότερο: να αναδείξει τον 
ρόλο των μικρών επιχειρήσεων ως καθοριστικού και 
δυναμικού συντελεστή της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης της Ελλάδας.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συ-
γκαταλέγονται η δημιουργία και διάχυση επιστημονικής 
γνώσης, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και του ανθρώ-
πινου δυναμικού για την προσαρμογή τους στο μετα-
βαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και φυσικά η ενδυ-
νάμωση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικού κοινωνικού 
εταίρου και των Ομοσπονδιών-μελών της. Οι δραστηρι-
ότητες του φορέα αναπτύσσονται γύρω από τα παρακά-
τω επιστημονικά θεματικά πεδία:

→  Παρακολούθηση οικονομικού περιβάλλοντος
→  Στήριξη επιχειρηματικότητας
→  Επαγγελματική κατάρτιση μαθητεία και διά βίου 

μάθηση
→  Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων και επαγγελμάτων
→  Μελέτη κοινωνικών πολιτικών και προώθηση της 

απασχόλησης
→  Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αξιοποίησε και θα συνεχίσει να αξιο-

ποιεί τις ευκαιρίες και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες 
των ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, υλοποιώντας 
είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς 
στο εξωτερικό πλήθος έργων σε σύγχρονα θεματικά 
αντικείμενα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μι-
κρών επιχειρήσεων.

Έχει έδρα στην Αθήνα και διαθέτει δομές στη Θεσ-
σαλονίκη, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα και το 
Ηράκλειο Κρήτης. Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ αποτελείται από στελέχη με υψηλή κατάρτιση, 
τεχνογνωσία και εξειδίκευση, που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα επιστημονικών κατευθύνσεων και ειδικεύσεων, 
όπως οικονομικές επιστήμες, πολιτικές/κοινωνικές επι-
στήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, εκπαιδευτική πολιτική, 
επικοινωνία κ.ά. Επιπλέον, διαθέτει χώρους κατάλληλα 
διαμορφωμένους και προσβάσιμους σε ΑΜΕΑ, πλήρως 
εξοπλισμένες αίθουσες εκπαίδευσης και συνεδρίων, βι-
βλιοθήκη που φιλοξενεί συλλογή ελληνόγλωσσων και 
ξενόγλωσσων βιβλίων/εντύπων/επιστημονικών περιο-
δικών/δημοσιεύσεων, καθώς και το ιστορικό αρχείο της 
ΓΣΕΒΕΕ. Το ΙΜΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο. Πρόεδροι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διετέλεσαν ο Δ. 
Ασημακόπουλος (2006–2013) και ο Γ. Καββαθάς (2013 
μέχρι σήμερα). Επιστημονικός Διευθυντής του είναι ο 
καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπι-
στημίου, Διονύσης Γράβαρης.

Κατά τα επόμενα χρόνια, μέσα από την εκπόνηση 
ερευνών, την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ (Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυ-
ξης) και την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων, όπως η δια-
μόρφωση επαγγελματικών περιγραμμάτων στο πλαίσιο 
λειτουργικής και επιστημονικής συνεργίας με το ΚΕΚ, το 
ΙΜΕ πέτυχε να διευρύνει το πεδίο δημόσιας παρέμβα-
σης της ΓΣΕΒΕΕ, να μορφοποιήσει και να τεκμηριώσει 
τις προτάσεις της, να γίνει σημαντικότατος βραχίονας 
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας της 
και, εν τέλει, να καταστεί αναζωογονητικός παράγοντας 
της δράσης ολόκληρου του συνδικαλιστικού κινήματος. 
Σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαργύρη, η ΓΣΕΒΕΕ πλέον 
«δεν είναι μόνο φορέας συνδικαλιστικός και διεκδικη-
τικός», παρότι «δεν έχασε και αυτό το κομμάτι», αλλά 
μπήκε σε μια τελείως διαφορετική βάση.55 Σήμερα ο νυν 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αποτιμά τη δράση του: «Ένα Ιν-
στιτούτο που μέσα σε μια ενδεκαετή πορεία έχει κατα-
φέρει να καταξιώσει και τα στελέχη του, γιατί αυτό ση-
μαίνει ότι το ίδιο το Ινστιτούτο λειτουργεί ως σχολείο για 
τα στελέχη του, και από την άλλη μεριά να καταξιώσει 
τη Συνομοσπονδία με τεκμηριωμένες και επιστημονικά 
θέσεις –ή μάλλον να τεκμηριώσει τις πολιτικές θέσεις 
που εξέφραζαν οι διοικήσεις κατά τα χρόνια αυτά και 
επιστημονικά».56 Μάλιστα, όπως ο Δημήτρης Ασημακό-
πουλος τονίζει, και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς άρ-

55.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π.

56.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.
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χισαν να «αντιγράφουν» τη ΓΣΕΒΕΕ: «Με την επιτυχία 
που είχε με το Ινστιτούτο άρχισαν και τα Επιμελητήρια 
να θέλουν να φτιάξουν Ινστιτούτο, άρχισε και ο ΣΕΤΕ 
να θέλει να φτιάξει Ινστιτούτο. Και έφτιαξε. Και η ΕΣΕΕ 
μετά».57 Προκειμένου να στεγαστούν όλες οι δομές της 
Συνομοσπονδίας, στις 29 Οκτωβρίου 2007, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ 
και ΙΜΕ μετακόμισαν σε σύγχρονο ιδιόκτητο εξαώροφο 
κτίριο 3.000 τ.μ. στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους 
46 και Ηπείρου. Το κτίριο, λιτό εξωτερικά, αλλά εντυ-
πωσιακό συνάμα, είναι εξοπλισμένο και σχεδιασμένο με 
όλες τις μοντέρνες δομές και ανταποκρίνεται πλήρως 
στη νέα αντίληψη για έναν συνδικαλισμό που προσιδιά-
ζει σε λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ο Δημήτρης Αση-
μακόπουλος επισημαίνει την αξία του prestige, δηλαδή 
του συμβολικού κύρους που προσδίδει στην οργάνωση 
ένα τέτοιο κτίριο. Η ΓΣΕΒΕΕ δεν είναι μια οποιαδήποτε 
συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά ένας μεγάλος θεσμός 
με πολλαπλές και σύνθετες γραφειοκρατικές δομές. Κα-
τάλληλο λοιπόν για τις λειτουργίες της Συνομοσπονδίας, 
αλλά και με prestige «ωφέλησε στη γενικότερη ανάπτυ-
ξη της ΓΣΕΒΕΕ». Σύμφωνα με τον τότε Πρόεδρο: «Έτσι 
[…] μπορέσαμε και να χτίσουμε την αξιοπιστία της ορ-
γάνωσης». 58

Η ΓΣΕΒΕΕ της εποχής αυτής περιέγραψε για πρώτη 
φορά με στοιχεία το ίδιο το κοινωνικό στρώμα, το ίδιο 
το υποκείμενο, το οποίο εκπροσωπούσε συμβάλλοντας 
ακριβώς στη διαμόρφωση της ταξικής συνείδησής του. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ασημακόπου-

57.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

58.  Στο ίδιο.

↑  Συνάντηση εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ με την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  
Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, 2009 (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

ΣΤΉ «ΧΡΥΣΉ ΕΠΌΧΉ» ΤΌΥ ΕΤΑΊΡΊΚΌΥ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΜΌΥ, Ή ΓΣΕΒΕΕ ΛΕΊΤΌΥΡΓΕΊ 
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΑ ΩΣ ΌΜΑΔΑ ΠΊΕΣΉΣ, ΜΕ 
ΤΊΣ ΥΠΉΡΕΣΊΕΣ ΤΉΣ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΌΝΊΖΌΝΤΑΊ 
ΚΑΊ ΑΝΑΒΑΘΜΊΖΌΝΤΑΊ. Ό ΡΌΛΌΣ ΚΑΊ Ή 
ΣΥΜΒΌΛΉ ΤΌΥ ΚΕΚ ΔΊΕΥΡΥΝΌΝΤΑΊ ΜΕΤΑ 
ΤΌ 2005 ΚΑΊ ΜΊΑ ΝΕΑ ΔΌΜΉ, ΑΥΤΉ ΤΌΥ 
ΊΝΣΤΊΤΌΥΤΌΥ ΜΊΚΡΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ, 
ΔΉΜΊΌΥΡΓΕΊΤΑΊ ΣΤΑ ΤΕΛΉ ΤΌΥ 2006.
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λο, η ΓΣΕΒΕΕ συνεισέφερε στη δημόσια συζήτηση ει-
σάγοντας για πρώτη φορά τον όρο μικρές επιχειρήσεις, 
το οποίο έκτοτε τον συναντά κανείς σε όλους τους σχε-
τικούς θεσμούς, όπως για παράδειγμα στις τράπεζες. 
Όπως λοιπόν αναφέρει, μέχρι τότε όλοι χρησιμοποι-
ούσαν τον όρο «μικρομεσαίοι και ούτε ήξερε κανένας 
τι συνέβαινε». Τότε τεκμηριώθηκε με στοιχεία ότι «το 
99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι επιχειρή-
σεις μέχρι 50 άτομα προσωπικό» και ότι «αυτό ήταν το 
target group της ΓΣΕΒΕΕ».59 Η δραστηριοποίηση του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνέβαλε στην εμπέδωση ενός κλίματος 
συναίνεσης ανάμεσα στις τρεις παρατάξεις ΠΑΣΚΜΜΕ, 
ΔΑΚΜΜΕ και ΑΣΚΕΒΕ. Ο Γιάννης Παπαργύρης, στέλε-
χος της ΑΣΚΕΒΕ και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ για μια μεγάλη περίοδο, υπογραμμίζει: «Εκεί δεν 
μπορούσα εγώ να σε αμφισβητήσω, έναν εξειδικευμένο 
άνθρωπο πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Εγώ 
τι να κάνω, τον έξυπνο; Τι να σου πω; Επειδή το λέει το 
κόμμα μου; Όταν εσύ έχεις κάτσει και με τα στοιχεία 
που μου έχεις παραθέσει, ότι όλο αυτό που έκανες οδη-
γεί εκεί; Η αντιπαράθεση έχει μετριαστεί σε πάρα πολύ 
μικρό βαθμό, σχεδόν ανύπαρκτο, οι σχέσεις είναι πολύ 
καλές, πάρα πολύ καλές, πέρα από κάποια ζητήματα που 
τώρα μπαίνουν, αλλά χωρίς ουσία».60

Στα τέλη του 2005, η ΓΣΕΒΕΕ κατάθεσε τις απόψεις 
της στο πλαίσιο διαβούλευσης για το εθνικό αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα ενόψει του νέου πακέτου κοινοτικής 

59.  Στο ίδιο.

60.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

χρηματοδότησης. Υπογράμμιζε ότι ενώ οι ελληνικές μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούσαν το 99.6% των 
ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολούσαν το 75% των 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, διατέθηκε γι’ αυτές 
μόλις το 4% των πόρων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στή-
ριξης. Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα θα έπρεπε να 
προσβλέπει στον σχεδιασμό των προγραμμάτων με τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων –σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο– και των ενδιαφερόμενων κλά-
δων, στην προτεραιότητα των πολύ μικρών επιχειρήσε-
ων και των αυτοαπασχολουμένων με ανάλογη δέσμευση 
κονδυλίων και στην εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών, 
ανταποκρινόμενων κάθε φορά στο μέγεθος, τον κλάδο 
και την περιφέρεια των επιχειρήσεων. Το πλαίσιο προ-
τάσεων της ΓΣΕΒΕΕ πήρε ολοκληρωμένη μορφή όταν 
δημοσιοποιήθηκε το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης 2007–2013 στα τέλη του 2006.61

Στο εργασιακό πεδίο, η Συνομοσπονδία ζήτησε την 
ενίσχυση και βελτίωση του υπάρχοντος νομοθετικού 
πλαισίου ώστε να καταστεί λειτουργικό, ενώ αντιτάχθη-
κε στην απορρύθμισή του. Ας επισημανθεί, επίσης, ο 
ρόλος της Συνομοσπονδίας στην υπογραφή της διετούς 

61.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.11.2005, 8.12.2006· «Πρακτι-

κά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.5.2006· 

«Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13-

14.5.2006· «Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις 

πολιτικές ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού 

κατά την προγραμματική περίοδο 2007-20013», Σε-

πτέμβριος 2006.

↑  Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα,  
2004 (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).
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↑  Κτίριο ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ, 2006 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 2006 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΠΡΌΚΕΊΜΕΝΌΥ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΌΥΝ ΌΛΕΣ ΌΊ ΔΌΜΕΣ ΤΉΣ ΣΥΝΌΜΌΣΠΌΝΔΊΑΣ, 
ΤΌ ΦΘΊΝΌΠΩΡΌ ΤΌΥ 2007, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΚΑΊ ΊΜΕ ΜΕΤΑΚΌΜΊΣΑΝ  
ΣΕ ΣΥΓΧΡΌΝΌ ΊΔΊΌΚΤΉΤΌ ΕΞΑΩΡΌΦΌ ΚΤΉΡΊΌ, ΑΝΤΊΠΡΌΣΩΠΕΥΤΊΚΌ  
ΤΌΥ ΚΥΡΌΥΣ ΤΉΣ ΣΥΝΌΜΌΣΠΌΝΔΊΑΣ.
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Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2006–2007 για τα κα-
τώτατα ημερομίσθια και μισθούς. Μετά από μία επίπονη 
διαπραγμάτευση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η δυσκο-
λότερη των τελευταίων 15 χρόνων και διεξήχθη υπό τη 
βαριά σκιά των αντίξοων οικονομικοκοινωνικών συνθη-
κών και της ανόδου των ποσοστών ανεργίας, συμφωνή-
θηκε να δοθούν αυξήσεις της τάξεως του 11,3%. Όπως 
παρατηρούσε η ΓΣΕΒΕΕ σε σχετικό δελτίο τύπου, οι αυ-
ξήσεις σίγουρα δεν έφταναν στο αναγκαίο ύψος, ώστε τα 
λαϊκά εισοδήματα να αντεπεξέλθουν στη δύσκολη συ-
γκυρία, όμως υπερέβαιναν τα όρια και τις δυνατότητες 
των μικρών επιχειρήσεων, αφού δεν προβλεπόταν ανά-
λογη αύξηση στα κέρδη και τον τζίρο τους. Ήταν όμως 
σύμφωνες με τις αρχές της κάλυψης του πληθωρισμού 
και της απόδοσης μερίσματος από την παραγωγικότητα 
του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την επίτευξη σύγκλισης 
μισθών και εισοδημάτων με τον μέσο όρο των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών της Κοινότητας.62 Ο Δημήτρης Αση-
μακόπουλος αποτυπώνει τη νέα θέση που έχει κατοχυ-
ρώσει η ΓΣΕΒΕΕ στις συλλογικές διαπραγματεύσεις: «Ο 
ΣΕΒ ήξερε ότι η ΓΣΕΒΕΕ στις συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις είχε, αν όχι τον πρώτο λόγο, τον τελευταίο. Δηλαδή 
πάντα έπρεπε να υπάρχει έγκριση της ΓΣΕΒΕΕ και πά-
ντα την τελευταία στιγμή η ΓΣΕΒΕΕ έδινε το στίγμα της 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το απαιτούσε και το 
κατακτούσε, γιατί ήταν η πολύ μεγαλύτερη οργάνωση. 
Βέβαια, αυτός ο φόβος εντός εισαγωγικών, ο σεβασμός 
για τη ΓΣΕΒΕΕ χτίστηκε τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν 

62.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.7.2005, 25.1.2006, 12.4.2006.

κάτι το τυχαίο».63 Η ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζεται από τον τότε 
Πρόεδρό της ως καθοριστικός θεσμικός παράγοντας 
ο οποίος λειτουργούσε εξισορροπιστικά. Βέβαια, στην 
πράξη αυτό δεν ήταν κάτι εντελώς καινούργιο. Αυτό το 
οποίο ενδεχομένως αλλάζει είναι το πλαίσιο, οι διαδικα-
σίες και η κουλτούρα.

Στο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ που διεξήχθη το διήμερο 
13–14 Μαΐου 2006 περιγράφηκε η δυσμενής συγκυρία 
για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το φαινόμενο της εκτόξευ-
σης των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συ-
ναλλαγματικών (αύξηση 109% μεταξύ 2002–2005) κα-
ταδείκνυε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις. Η Ελλάδα καταλάμβανε χαμηλή θέση στην 
παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς 
Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη του Μάνατζμεντ (42η σε 
61 κράτη) και είχε απωλέσει θέσεις και στην πραγματική 
αύξηση της παραγωγικότητας. Συγχρόνως, υστερούσε 
σημαντικά στον τομέα της «νέας οικονομίας». Εκ μέρους 
της διοίκησης εκφράστηκε η πεποίθηση ότι η αλληλε-
ξάρτηση κρατών και οικονομιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
δημιουργεί ευθύνες και ευκαιρίες για τις μικρές επιχει-
ρήσεις. Μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούν να αντε-
πεξέλθουν στην πίεση των ισχυρών συγκροτημάτων και 
να απορροφήσουν οικονομικά προγράμματα, ευρωπαϊ-
κά και εθνικά.64 Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, το συνδικαλι-
στικό κίνημα όφειλε να επενδύσει σε μια επιθετικότερη 
στρατηγική που να προκύπτει μέσα από τη ρεαλιστική 

63.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

64.  «Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ»,Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13-

14.5.2006.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος με τον Αντιπρόεδρο Β. Λιαμέτη σε συνέντευξη τύπου  
για το ασφαλιστικό, 2006 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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θεώρηση και αξιολόγηση των επερχόμενων εξελίξεων. Η 
διεκδίκηση αιτημάτων και η προβολή προτάσεων εδρά-
ζεται στην υιοθέτηση κοινωνικά υπευθύνων και τεκμηρι-
ωμένων θέσεων.65

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 το ασφαλιστικό 
συμπεριλαμβανόταν στις πρώτες μέριμνες της ΓΣΕΒΕΕ. 
Με παρεμβάσεις της πέτυχε να συγκρατήσει τον ρυθμό 
αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Μέχρι το 2004 οι 
αυξήσεις ήταν 8–10% σε ετήσια βάση, όμως με παρέμ-
βαση της Συνομοσπονδίας προσδιορίστηκαν στο 6% για 
το 2006 και κατόπιν στο ανώτερο όριο του 5,9% για τον 
επόμενο χρόνο.66 Μετά την ίδρυση του ΟΑΕΕ, η Συνομο-
σπονδία είχε σαφώς αντιταχθεί σε οποιαδήποτε σκέψη 
μείωσης των συντάξεων και απεμπόλησης των ασφαλι-
στικών δικαιωμάτων. Μία σχετική απόπειρα τροποποίη-
σης του κανονισμού συντάξεων του Οργανισμού το 2001 
δεν προχώρησε.67 Η κυβέρνηση Σημίτη υποσχέθηκε να 
μην ψηφίσει κανένα τέτοιο νομοθέτημα αν δεν προηγη-
θεί διάλογος. Όμως, η κυβέρνηση Καραμανλή δεν δε-
σμευόταν από αυτή την υπόσχεση και τελικά εξέδωσε το 
Προεδρικό Διάταγμα 258/2005 για τον καθορισμό του 
καταστατικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, ο οποίος θα προέκυπτε από την ενο-
ποίηση των ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ από 1η Ιανουαρίου 2007. 
Βάσει του Π.Δ. 258 καθιερωνόταν ενιαία κλίμακα με 14 
ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες επανακατατάσσο-

65.  Στο ίδιο.

66.  «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.5.2007.

67.  «Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19-

20.5.2001.

νταν με αναδρομική ισχύ όλοι οι ασφαλισμένοι, και προ-
βλεπόταν η εφαρμογή νέου τρόπου υπολογισμού της 
σύνταξης.68 Η ΓΣΕΒΕΕ δεν ενημερώθηκε ούτε κλήθηκε 
να εκφράσει τις απόψεις της.

Τον Αύγουστο του 2006 ο διοικητής του ΟΑΕΕ, Κων-
σταντίνος Κόντος, παραδέχτηκε ότι επερχόταν μείωση 
κατά μέσο όρο 27% στις συντάξεις. Λίγες ημέρες αργό-
τερα τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και από το Ινστιτού-
το Ερευνών της ΓΣΕΕ.69 Η αντίδραση της ΓΣΕΒΕΕ, των 
Επιμελητηρίων και όλων των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων ήταν ακαριαία. Το ΔΣ της Συνομοσπονδίας συνήλ-
θε στις 30 Σεπτεμβρίου και αποφάσισε να αναστείλει τη 
συμμετοχή στην Επιτροπή Μελέτης του Ασφαλιστικού 
και ζήτησε άμεση τροποποίηση του Διατάγματος. Πα-
ράλληλα, αποφάσισε να διεξαγάγει σε συνεργασία με 
τον ΟΑΕΕ αναλογιστική μελέτη και ζητούσε από την κυ-
βέρνηση να καλύψει τα ελλείμματα του Οργανισμού και 
να αποδώσει ποσοστό επί του ΑΕΠ για τη βιωσιμότητά 
του. Σε συνέντευξη τύπου η ΓΣΕΒΕΕ δημοσιοποίησε τις 
πιθανές επιπτώσεις και κατηγόρησε την κυβέρνηση για 
αφερεγγυότητα. Λίγες μέρες αργότερα απηύθυνε δη-
μόσιο κάλεσμα για συνεργασία με την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας και την ΕΣΕΕ.70 Στις αρχές Ια-

68.  ΦΕΚ 316/Α΄/28.12.2005.

69.  «Δελτίο Τύπου». Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.10.2006· 

«Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

17.1.2007.

70.  «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

17.1.2007· «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

4.2.2007.

↑  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ για το ασφαλιστικό 30.9.2006  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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νουαρίου 2007 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ 
του Υπουργού και αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ, με πα-
ρουσία του διοικητή του ΟΑΕΕ, υπηρεσιακών παραγό-
ντων και του αναλογιστή της ΓΣΕΕ. Ο Υπουργός πρό-
τεινε ορισμένες τροποποιήσεις και την καθιέρωση ενός 
ολιγοετούς μεταβατικού σταδίου εφαρμογής των ρυθμί-
σεων. Η ΓΣΕΒΕΕ υποστήριξε ότι η πρόταση δεν επέλυε 
το πρόβλημα μείωσης των συντάξεων και αύξησης των 
εισφορών, όπως είχε ζητήσει ο συνδικαλιστικός κόσμος 
και ο Υπουργός είχε δεσμευτεί και, ως εκ τούτου, δεν 
είναι αποτελεσματική.71 Την ίδια περίοδο, διέρρευσαν 
πληροφορίες ότι ο ΟΑΕΕ σκόπευε να εκποιήσει μετοχές 
του ΤΕΒΕ, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για να 
πληρώσει τις συντάξεις. Η ΓΣΕΒΕΕ αντέδρασε άμεσα και 
αυτό αποτράπηκε. Ταυτόχρονα, διεκδίκησε την εκπλή-
ρωση των κρατικών υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία και τη διασφάλιση του αιρετού της διοίκησης του 
ΟΑΕΕ.72

Η ΓΣΕΒΕΕ κοινοποίησε σε Ομοσπονδίες και Επιμε-
λητήρια πληροφορίες και τεκμήρια για τα προβλήματα 
που προέκυπταν από την ενοποίηση των ταμείων (μεί-
ωση συντάξεων, αύξηση εισφορών) και ζήτησε να δια-
φωτίσουν όλους τους συναδέλφους, να ασκήσουν πίεση 
σε Βουλευτές και αυτοδιοικητικές αρχές, αλλά και να 
καταθέσουν τις απόψεις τους στα αρμόδια Υπουργεία, 
στα πολιτικά κόμματα, το γραφείο του Πρωθυπουργού 
και τα κατά τόπους μέσα ενημέρωσης. Η ίδια η Συνομο-
σπονδία πραγματοποίησε συναντήσεις με όλα τα άμεσα 
εμπλεκόμενα Υπουργεία. Παράλληλα, με αποφάσεις του 
Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τις 
συνδικαλιστικές δυνάμεις να προχωρήσουν σε κινητο-
ποιήσεις ώστε να μην περάσουν οι αλλαγές. Όπως διευ-
κρινιζόταν, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης θα κρινόταν 
από το εάν θα αποσύρονταν οι διατάξεις του Π.Δ. 258 
που αφορούσαν τις μειώσεις των συντάξεων.73 Συνολι-
κά, από τα μέσα Δεκεμβρίου 2006 μέχρι την άνοιξη του 
2007 πραγματοποιήθηκαν 21 συγκεντρώσεις και περιφε-
ρειακές συνδιασκέψεις με τη συμμετοχή άνω των 3.000 
στελεχών, με κορύφωση την πανελλαδική συγκέντρωση 
τοπικών και κλαδικών Ομοσπονδιών στο θέατρο Γκλό-
ρια της πρωτεύουσας στις 12.3.2007.74 Πάντως, η στάση 
της πλειοψηφίας προκαλούσε την κριτική της αντιπολί-
τευσης. Στις 29.1.2007 η ΔΗΚΕΒΕ και έξι Ομοσπονδίες 
του λεκανοπεδίου συνδιοργάνωσαν συγκέντρωση στην 
Αθήνα όπου συγκροτήθηκε μία πανελλαδική Συντονι-
στική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) με την οποία συντάχθηκαν 
αρχικά 16 Ομοσπονδίες. Αποστολή της ήταν «η διαμόρ-
φωση και πραγματοποίηση ενός αγωνιστικού προγράμ-
ματος σε πανελλαδικό επίπεδο» και «σε αντιμονοπωλια-
κή, αντι-ιμπεριαλιστική κατεύθυνση».75

Τελικά, η πίεση που ασκήθηκε από τους μικρομε-
σαίους προς την κυβέρνηση ήταν τόσο μεγάλη που την 
ανάγκασε να παρακάμψει το ΠΔ. 258/2005 με ειδική 
τροπολογία, όσον αφορά τον υπολογισμό της σύνταξης 

71.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.10.2006, 19.1.2007· «Πρακτικά 

Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.1.2007.

72.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.1.2007· «Πρακτικά Προεδρείου 

ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.1.2007.

73.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.1.2007, 22.1.2007. 24.1.2007, 

21.2.2007.

74.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.2.2007· «Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24-25.11.2007.

75.  Ριζοσπάστης, 30.1.2007· «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.2.2007· «Πρακτικά Προεδρείου 

ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 31.3.2008.

για τους παλιούς ασφαλισμένους. Ως εκ τούτου, δεν θα 
υπήρχε καμία βλαπτική μεταβολή των συντάξεών τους. 
Παράλληλα, αντιστοιχήθηκαν οι παλαιές κατηγορίες των 
ΤΕΒΕ και ΤΑΕ με τις νέες του ΟΑΕΕ για τον υπολογισμό 
της σύνταξης, ενώ αποφασίστηκε να μην υπάρξει αύξη-
ση των ασφαλιστικών εισφορών. Η τροπολογία επανα-
λάμβανε, σχεδόν κατά λέξη, τις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ.76 
Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος χαρακτηρίζει εκείνους 
τους «αγώνες για το συνταξιοδοτικό» ως «τις πιο δύσκο-
λες μάχες» που έδωσε η ΓΣΕΒΕΕ, «με μεγάλες κινητοποι-
ήσεις, με διάρκεια, με ισχυρές κόντρες, αλλά μέσα από 
νομικά και οικονομικά επιχειρήματα και εκμετάλλευση 
της συγκυρίας».77 Παράλληλα, η Συνομοσπονδία ματαί-
ωσε την ψήφιση τροπολογίας που επιχειρούσε αλλαγή 

76.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.3.2007· «Πρακτικά Προεδρεί-

ου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 5.3.2007· «Πρακτικά 

Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

13.5.2007· ΦΕΚ 77/Α΄/4.4.2007.

77.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

↑  Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στην απεργία στις 12.12.2007, 
2007 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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του τρόπου ανάδειξης της διοίκησης του ΟΑΕΕ. Η πάγια 
θέση της ΓΣΕΒΕΕ υποστήριζε το αιρετό της διοίκησης 
του Οργανισμού και τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπη-
ση της Συνομοσπονδίας στο εκλεκτορικό σώμα.78

Γενικά, η ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε τις εξελίξεις ως νίκη 
ενός συνδικαλιστικού κινήματος βασισμένου στην ενό-
τητα, παρά τις όποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις, στις 
τεκμηριωμένες θέσεις και σε μια τακτική με στόχο την 
αποτελεσματικότητα και όχι τη δημιουργία εντυπώσεων. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επιτυχημένη αποτροπή της 
επιμήκυνσης του ωραρίου και, πρωτίστως, η κινητοποί-
ηση για το ΠΔ. 258, συνιστούσε μοντέλο δράσης για την 
αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων στο μέλλον. Η 
διοίκηση υποστήριζε ότι η ΓΣΕΒΕΕ απέκτησε αναγνω-
ρίσιμη οντότητα στα μέσα ενημέρωσης, ενώ η τακτική 
της λειτουργούσε αποτελεσματικά προς το συμφέρον 

78.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13-16.4.2007, 27.2.2008· «Πρα-

κτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

25.7.2007.

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις πλέον παρακολουθούσαν και συμμετείχαν 
στο σύνολο σχεδόν των διαβουλεύσεων για τις ακο-
λουθούμενες πολιτικές, διατυπώνοντας, σύμφωνα με το 
Προεδρείο, πάντα υπεύθυνες και τεκμηριωμένες θέσεις. 
Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΒΕΕ δεν περιορίστηκε σε αμυντικές 
ενέργειες απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα, αλλά πέτυχε 
να αναδείξει στην ατζέντα του διαλόγου και μια σειρά δί-
καιων αιτημάτων ευρύτερης σημασίας που οδήγησαν σε 
θετικά αποτελέσματα για τη μικρομεσαία επιχείρηση.79

Η ΓΣΕΒΕΕ εγκαίρως τόνισε ότι ζητήματα όπως η 
χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, η καλύ-
τερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το ύψος των 
συντάξεων, ουσιαστικά η βιωσιμότητα του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, παραμένουν ανοιχτά θέματα τα 
οποία χρήζουν ολοκληρωμένων πολιτικών, στη διαμόρ-
φωση των οποίων οφείλουν να συμμετάσχουν καθορι-

79.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.3.2007· «Πρακτικά Γενικής Συ-

νέλευσης ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24-25.11.2007.
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στικά οι συνδικαλιστικές δυνάμεις.80 Στις 30 Μαΐου 2007, 
η ΓΣΕΒΕΕ και το ΒΕΑ διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα 
«Ασφαλιστικό Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων. 
Προβλήματα και Προοπτικές», στην οποία συμμετείχαν 
εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, πολιτικοί και συνδικαλι-
στικοί παράγοντες. Στόχος της ήταν να ευαισθητοποιή-
σει, να κινητοποιήσει και να προβληματίσει τους εμπλε-
κόμενους φορείς και την κοινή γνώμη. Μεταξύ των πιο 
ρηξικέλευθων ιδεών που συζητήθηκαν στην ημερίδα 
ήταν η δημιουργία ειδικού λογαριασμού αποθεματικού 
χαρακτήρα, στον οποίο θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 
έσοδα, λ.χ. από τις αποκρατικοποιήσεις, που σε δεδο-
μένη στιγμή θα μπορούσε να ενισχύσει το ασφαλιστικό 
σύστημα.81 Σταδιακά, η ΓΣΕΒΕΕ κατέληξε στο αίτημα της 
σταθερής δημόσιας συμμετοχής στη χρηματοδότηση 
του ΟΑΕΕ σε ποσοστό που, έπειτα από αναλογιστική με-
λέτη, καθορίστηκε στο 0,62% του ΑΕΠ.82

Λίγο πριν από τις εκλογές του 2007, η ΓΣΕΒΕΕ κά-
λεσε τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν επίσημα 
απέναντι στο πρόβλημα της μακροπρόθεσμης οικο-
νομικής βιωσιμότητας του Ταμείου Ελευθέρων Επαγ-
γελματιών σε σχέση με τη δημόσια στήριξη του ΟΑΕΕ, 
την κάλυψη των ελλειμμάτων του και τη διεύρυνση της 
υποχρεωτικής ασφάλισης και στους επιχειρηματίες που 
λειτουργούν σε πόλεις κάτω των 2.000 κατοίκων. Μετε-
κλογικά, όταν γνωστοποιήθηκε ότι ο ΟΑΕΕ αποφάσισε 
να εκποιήσει μετοχές για να καλύψει τις υποχρεώσεις 
του, η ΓΣΕΒΕΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ για 
συνεχιζόμενη άρνηση να επιλύσει το θέμα της χρημα-
τοδότησης των Ταμείων.83 Οι προγραμματικές δηλώσεις 

80.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.3.2007.

81.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.5.2007, 30.5.2007· «Πρακτικά 

Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.4.2007.

82.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.8.2007.

83.  Τα Νέα, 25.9.2007· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.9.2007, 

24.9.2007.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος μιλάει στο Πεδίο του Άρεως στην απεργία στις 12.12.2007, 2007 
(Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

ΣΤΑ ΤΕΛΉ ΤΌΥ 2005, Ή ΓΣΕΒΕΕ 
ΔΊΑΔΡΑΜΑΤΊΖΕΊ ΚΑΘΌΡΊΣΤΊΚΌ 
ΡΌΛΌ ΣΤΊΣ ΔΊΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΊΣ 
ΓΊΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΉΜΕΡΌΜΊΣΘΊΑ 
ΚΑΊ ΜΊΣΘΌΥΣ, ΕΝΩ ΣΤΉ 
ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΌΊ ΕΠΊΤΥΧΊΕΣ ΤΌΥ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΌΥ ΚΊΝΉΜΑΤΌΣ 
ΣΤΌ ΣΥΝΤΑΞΊΌΔΌΤΊΚΌ ΚΑΊ ΤΉΝ 
ΑΠΌΤΡΌΠΉ ΕΠΊΜΉΚΥΝΣΉΣ ΤΌΥ 
ΩΡΑΡΊΌΥ ΌΦΕΊΛΌΝΤΑΝ ΚΑΊ ΣΤΉ 
ΣΥΜΒΌΛΉ ΤΌΥ ΊΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
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της κυβέρνησης δεν έκαναν μνεία σε αυτές τις κρατικές 
υποχρεώσεις, ενώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 
του 2008 δεν προβλεπόταν η αντιμετώπιση των ανα-
γκών του Ταμείου (ούτε καν για την πληρωμή των συντά-
ξεων του 2007), δεν προβλεπόταν η χρηματοδότηση ως 
ποσοστό του ΑΕΠ κατά ισοδύναμο τρόπο με αυτόν του 
ΙΚΑ και δεν περιλαμβανόταν η δημιουργία λογαριασμού 
αποθεματικού χαρακτήρα. Αντίθετα, η κυβέρνηση προ-
έτρεπε τον ΟΑΕΕ να εκποιήσει περιουσιακά του στοι-
χεία. Την ίδια περίοδο δημοσιοποιήθηκαν και οι θέσεις 
της λεγόμενης «Επιτροπής Σοφών» και του διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Νικολάου Γκαργκάνα, οι οποίες 
κινούνταν στην κατεύθυνση λήψης αντι-ασφαλιστικών 
μέτρων που συνέπιπταν με τις εντολές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης. Συνεπώς, ο διάλογος για το ασφαλιστι-
κό που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση για τον Οκτώβριο 
του 2007 δεν ξεκινούσε με τους καλύτερους οιωνούς. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε τη με 
επιφύλαξη συμμετοχή στον εφ’ όλης της ύλης διάλογο.84

Η Συνομοσπονδία, μπροστά στον πραγματικό κίνδυ-
νο μείωσης των συντάξεων, έθεσε στην κυβέρνηση μια 
σειρά από αιτήματα και προϋποθέσεις για έναν ουσια-
στικό διάλογο. Ανάμεσα στις προϋποθέσεις αυτές ήταν 
και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με το 
0.62% του ΑΕΠ κατ’ έτος. Οι βασικές θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ 
για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού κατατέθηκαν 
στη συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής 
τον Νοέμβριο του 2007 και στόχευαν στην εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας του ΟΑΕΕ. Η κυβέρνηση αρνήθηκε τις 
προτάσεις.85 Στις εξελίξεις προστέθηκε η παρουσίαση 
εκ μέρους της κυβέρνησης ενός σχεδίου νόμου για την 

84.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.10.2007, 22.10.2007· «Πρακτικά 

Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

21.10.2007.

85.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.11.2007, 30.11.2007.

↑  Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σάββα Τσιτουρίδη, 2007  
(Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

↑  Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, 2007 
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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πάταξη της φοροδιαφυγής. Παρά τα κάποια επιμέρους 
θετικά σημεία του νομοσχεδίου (απλοποίηση διαδικασι-
ών, ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής, ευνοϊκές ρυθμίσεις παραβάσεων 
νέων επιχειρηματιών κ.λπ.), η ΓΣΕΒΕΕ υπογράμμισε ότι 
δεν υπήρχε καμία μέριμνα για την επαναφορά του αφο-
ρολόγητου αποθεματικού, την τιμαριθμοποίηση της φο-
ρολογικής κλίμακας, την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, τη μείωση των συντελεστών φορολόγη-
σης στις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς. Η 
Συνομοσπονδία τοποθετήθηκε αρνητικά και στο ενδεχό-
μενο αύξησης του ΦΠΑ.86

86.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.7.2007, 17.10.2007, 

23.10.2007.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος στη Γενική Συνέλευση του 2007 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Οι συζητήσεις στην τακτική Γενική Συνέλευση της 
ΓΣΕΒΕΕ (24–25 Νοεμβρίου 2007) αντικατόπτρισαν τις 
διαμορφούμενες συνθήκες αντιπαράθεσης. Η παγκο-
σμιοποίηση, όπως είπε ο Πρόεδρος Δ. Ασημακόπουλος, 
έφερε τη σφραγίδα των ισχυρών. Οι ελληνικές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονταν αντιμέτωπες με συν-
θήκες «εισαγόμενης διεθνοποίησης» και ανταγωνισμού 
στο εσωτερικό, ενώ τα εμπόδια ήταν ακόμη μεγαλύτερα, 
αν ήθελαν να υπερπηδήσουν τα σύνορα της εγχώριας 
αγοράς. Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ ουσιαστικά κατηγορού-
σε την κυβέρνηση για ταξική μεροληψία σε βάρος των 
μικρομεσαίων, διαπιστώνοντας ότι η εσωστρέφεια και το 
έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρή-
σεων οφειλόταν στην απουσία «πολιτικής ευνοϊκών δια-
κρίσεων» (positive discrimination) υπέρ τους. Παρότι το 
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εύρος και η δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα θα έπρεπε να τις καθιστούν κρίσιμο ανα-
πτυξιακό παράγοντα και ισότιμο κοινωνικό συνομιλητή 
(στις πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκεντρώνεται το 64% 
της συνολικής απασχόλησης, το 90% των εργοδοτών, το 
99% των αυτοαπασχολουμένων και το 50% των μισθω-
τών), απεναντίας ήταν θύματα πολιτικών διακρίσεων σε 
βάρος τους.87

Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας εγκαλούσε την κυ-
βέρνηση για επιφανειακή συμμόρφωση με τους στόχους 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας και τους κοινοτικούς προ-
σανατολισμούς. Η διαπίστωση του κεντρικού ρόλου των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων επικυρώθηκε με την έγκρι-

87.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

ση της «Χάρτας για τις Μικρές Επιχειρήσεις» (6 Ιουλίου 
2007) που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπε-
ράσματά της υιοθετήθηκαν πλήρως από τη ΓΣΕΒΕΕ και 
έγιναν κύριοι άξονες των διεκδικήσεών της για τα επόμε-
να χρόνια, όπως και η διάκριση ανάμεσα στις δυνατότη-
τες, τις ανάγκες και το ρίσκο που αναλάμβαναν οι πολύ 
μικρές (0–9 εργαζόμενοι), μικρές (9–49 εργαζόμενοι) και 
μεσαίες επιχειρήσεις (50–250 εργαζόμενοι), την οποία 
είχε υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σύστασή της 
το 2003. Η ΓΣΕΒΕΕ ήταν ολοένα και περισσότερο δια-
τεθειμένη να μιλήσει εκ μέρους των δύο πρώτων κατη-
γοριών, ενώ σταδιακά και ο όρος επαγγελματοβιοτέχνες 
αντικαταστάθηκε από τον όρο αυτοαπασχολούμενοι και 
εργοδότες μικρών επιχειρήσεων. Το σύνθημα «σκέψου 
πρώτα σε μικρή κλίμακα» συμπύκνωνε μια σειρά προ-
τάσεων με κεντρικό άξονα τον σχεδιασμό των οικονο-
μικών πολιτικών των κρατών-μελών, την ενίσχυση της 
έρευνας και τεχνολογίας, την εφαρμογή χρηματοδοτι-
κών και πιστωτικών διευκολύνσεων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, την 
απλοποίηση των κανόνων, τη μείωση γραφειοκρατικού 
κόστους κ.ά. Η ΓΣΕΒΕΕ προέβαλε μία σειρά από αιτή-
ματα για ειδικές ρυθμίσεις, ώστε τα ισχύοντα προγράμ-
ματα παροχής κινήτρων στους αυτοαπασχολουμένους 
για πρόσληψη προσωπικού να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
ευελιξία και ελκυστικότητα.88

Το Συνέδριο επανέλαβε τις βασικές διεκδικήσεις της 
ΓΣΕΒΕΕ.89 Η φιλοσοφία της ΓΣΕΒΕΕ για το ασφαλιστι-
κό μπορούσε να συνοψιστεί στο δίπτυχο: «Ανάπτυξη με 
ταυτόχρονη ενδυνάμωση [της] Κοινωνικής Συνοχής». 
Ζητούσε δημοσιονομική εξυγίανση με ταυτόχρονη ανα-
βάθμιση της ποιότητας του ασφαλιστικού συστήματος. 
Όλοι οι ομιλητές ανέφεραν ότι χωρίς την κρατική στήρι-
ξη ο ΟΑΕΕ θα κατέρρεε. Στον προγραμματισμό δράσης 
γινόταν ευρεία αναφορά στην κατασπατάληση των απο-
θεματικών των ταμείων, τον κομματισμό που χαρακτήρι-
ζε διαχρονικά τις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανι-
σμών και την υποχώρηση του κοινωνικού χαρακτήρα της 
συστήματος. Επίσης, ζητούσε βελτίωση και το σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ένας από τους στό-
χους ήταν να βελτιωθεί περαιτέρω το ισχύον καθεστώς 
της διαδοχικής ασφάλισης, που αφορούσε περίπου το 
80% των ασφαλισμένων του Οργανισμού. Στο φορολο-
γικό ζήτημα, η ΓΣΕΒΕΕ διεκδικούσε: εξίσωση των φορο-
λογικών συντελεστών των μικρών επιχειρήσεων και των 
προσωπικών εταιρειών με τα ισχύοντα για ανώνυμες 
εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, θεσμο-
θέτηση αφορολόγητου ορίου 15.000 ευρώ, καθιέρωση 

88.  «Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο 

ΓΣΕΒΕΕ. 24-25.11.2007.

89.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.8.2007.
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τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας πολλαπλών 
φορολογικών συντελεστών, νομοθέτηση για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις αφορολόγητου ποσοστού κερδών 
για επενδύσεις, την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων στην τωρινή του μορφή, μείωση των φορολο-
γικών συντελεστών για τις περισσότερες περιπτώσεις 
μεταβίβασης μιας επιχείρησης, μη φορολόγηση (για τρία 
χρόνια τουλάχιστον) επιχειρήσεων στην παραμεθόριο 
και τα ακριτικά νησιά, παροχή κινήτρων για δημιουργία 
και ανάπτυξη επιχειρήσεων σε περιοχές υψηλής ανεργί-
ας, απλοποίηση του συστήματος περαίωσης ανέλεγκτων 
χρήσεων, κατάργηση διάσπαρτων φόρων και τελών που 
βαρύνουν τα ακίνητα και εισαγωγή ενός μόνο φόρου 
που να αποδίδεται στο σύνολό του στην τοπική αυτοδι-
οίκηση.90 Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη συμμετοχή 
της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών στις γενικές κινητο-
ποιήσεις για το ασφαλιστικό που οργάνωσαν συνδικα-
λιστικοί φορείς των εργαζομένων στις 12 Δεκεμβρίου 
2007.91 Λίγους μήνες μετά, η ΓΣΕΒΕΕ παρενέβη επιτυχώς 
στην ΟΚΕ για την έκδοση «Γνώμης» κατά της ειδικής δη-
μοτικής φορολογίας επί των επισιτιστικών τουριστικών 
επαγγελμάτων, ενώ εκδήλωσε την εναντίωσή της στις 
προτεινόμενες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Η 
ένταξη των αστικών συνεταιρισμών στα αναπτυξιακά και 
κοινοτικά προγράμματα θεωρήθηκε επιτυχία της Συνο-
μοσπονδίας.92

90.  «Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ»,  

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24-25.11.2007.

91.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.11.2007, 4.12.2007.

92.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.2.2008, 25.2.2008 και 

5.3.2008, 4.3.2008.

↑  Αφίσα για την απεργία στις 12.12.2007  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

↑  Η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ του 2008  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

Το εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ πραγ-
ματοποιήθηκε στις 1–2 Μαρτίου 2008. Οι εκπρόσωποι 
του ΔΣ περιέγραφαν μία εξωστρεφή Συνομοσπονδία και 
εστίασαν στην επικοινωνιακή προβολή, την ενσωμάτω-
ση της επιστημονικής έρευνας προς όφελος των συμ-
φερόντων των μεσαίων στρωμάτων, την ιεράρχηση και 
συνδυασμό ποικίλων διεκδικητικών πρακτικών, τη στρα-
τηγική κοινωνικών συμμαχιών και την αναγκαιότητα 
επαφής με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, η ΓΣΕΒΕΕ 
συσπείρωνε ήδη 75 τοπικές και κλαδικές Ομοσπονδίες 
με συνολικά 108.000 μέλη. Παρότι ο βαθμός συνδικα-
λιστικής πυκνότητας δεν ήταν ασφαλώς ο επιθυμητός, 
η αύξηση της δυναμικής του συνδικαλιστικού κινήματος 
τα τελευταία χρόνια οφειλόταν στην ανάκτηση του κύ-
ρους της ΓΣΕΒΕΕ στην κοινωνία και τη δημόσια σφαίρα. 
Σύμφωνα με τον Νίκο Σκορίνη, Γενικό Γραμματέα, «βασι-
κή αιτία της συνδικαλιστικής μεγέθυνσης της ΓΣΕΒΕΕ τα 
τελευταία 4,5 χρόνια αποτέλεσε η καταλυτική μεταστρο-
φή στη φιλοσοφία και στην πράξη της ΓΣΕΒΕΕ πάνω 
στην οποία δομήθηκε συνολικά ο σχεδιασμός, η οργά-
νωση και η δράση της Συνομοσπονδίας. Από τις απο-
σπασματικές και μεμονωμένες παθητικές αντιδράσεις 
διατήρησης των κεκτημένων ή ελαχιστοποίησης των 
απωλειών, η ΓΣΕΒΕΕ «βγήκε μπροστά», διεκδίκησε, δι-
αμόρφωσε θέσεις και απέκτησε φωνή σε μία σειρά από 
ζητήματα που πριν από μια πενταετία δεν νοείτο κανείς 
ότι πρέπει ή μπορεί να έχει λόγο και άποψη. Η παραγωγή 
επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεων ήταν το κλειδί και 
η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το παρελθόν». Το κί-
νημα δεν έπρεπε να περιοριστεί σε μάχες χαρακωμάτων 
για να προλάβει τα χειρότερα, αλλά να βγει μπροστά, 
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προτάσσοντας τη δική του ατζέντα. Ήταν απαραίτητο, όπως 
είπε ο Δ. Ασημακόπουλος, η ΓΣΕΒΕΕ να αποκτήσει «κινημα-
τική λογική, ανανεωτική χροιά, ανησυχία στην αναζήτηση».93 
Ο κερδισμένος από αυτήν την εξέλιξη ήταν η ΠΑΣΚΜΜΕ η 
οποία ήρθε πρώτη με 107 ψήφους και 21 έδρες. Η ΔΑΚΜΜΕ 
έλαβε 57 ψήφους και 11 έδρες στο Προεδρείο, η ΔΗΚΕΒΕ 60 
ψήφους και 11 έδρες και η ΑΣΚΕΒΕ 44 ψήφους και 11 έδρες. 
Στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα επα-
νεξελέγησαν οι Δ. Ασημακόπουλος και Ν. Σκορίνης. Ο Πρό-
εδρος δήλωσε ότι οι συνδικαλιστικές δυνάμεις θα πιέσουν 
προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της αρχών πριμοδότη-
σης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο να εκλεί-
ψει το πρόβλημα μη συμμετοχής των εκπροσώπων τους στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων και στην καθιέρωση του αξιώμα-
τος «Σκεπτόμαστε πρώτα τους μικρούς» πριν νομοθετήσει η 
εξουσία.94

Η ΓΣΕΒΕΕ αντέδρασε στο νέο νομοσχέδιο για το ασφα-
λιστικό που εισήγαγε οργανωτικές μεταρρυθμίσεις σχετικά 
με την ενοποίηση των ταμείων, ενώ δεν έθιγε ζητήματα για 
τα οποία πίεζε. Αποφασίστηκε συμμετοχή στην πανελλαδική 
κινητοποίηση μαζί με τη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στις 19 Μαρτίου. 
Παρότι κατατέθηκε, δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση για κλεί-
σιμο των καταστημάτων εξαιτίας της δεδομένης άρνησης 
της ΕΣΕΕ να συμμετάσχει. Η ΓΣΕΒΕΕ κάλεσε τις κατά τόπους 
οργανώσεις να επιλέξουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους.95 

93.  «Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ»,  

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1-2.3.2008.

94.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.3.2008, 15.3.2008, 17.3.2008.

95.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.3.2008, 17.3.2008· «Πρακτι-

κά Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

15.3.2008.

ΣΤΌΝ ΔΊΑΛΌΓΌ ΓΊΑ ΤΌ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΌ 
ΤΌ 2007, Ή ΓΣΕΒΕΕ ΖΉΤΌΥΣΕ 
ΔΉΜΌΣΊΌΝΌΜΊΚΉ ΕΞΥΓΊΑΝΣΉ  
ΚΑΊ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΉ ΤΉΣ ΠΌΊΌΤΉΤΑΣ 
ΤΌΥ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΌΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΌΣ, 
ΥΠΌΣΤΉΡΊΖΌΝΤΑΣ ΠΩΣ ΧΩΡΊΣ  
ΤΉΝ ΚΡΑΤΊΚΉ ΣΤΉΡΊΞΉ Ό ΌΑΕΕ  
ΘΑ ΚΑΤΕΡΡΕΕ.
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Τελικά ο Ν. 3655/2008 ψηφίστηκε, ενώ παράλληλα οι 
κοινωνικές αντιδράσεις εντείνονταν. Αποφασίστηκαν 
νέες κινητοποιήσεις με αιτήματα τη δημόσια χρηματοδό-
τηση του ΟΑΕΕ, την κάλυψη των ελλειμμάτων των ενο-
ποιημένων ταμείων, την αλλαγή των όρων υπολογισμού 
των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση και των όρων 
συνταξιοδότησης των μετά το 1993 ασφαλισμένων. Το 
Προεδρείο της Συνομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα 
σχέδιο δράσης για τη διάσωση του ΟΑΕΕ με ορίζοντα 
τετραμήνου.96

Ωστόσο, οι επαφές με κυβερνητικά στελέχη δεν απέ-
δωσαν καρπούς, ενώ νέα προβλήματα εμφανίστηκαν τον 
Αύγουστο. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών Γ. 
Αλογοσκούφης ανακοίνωσε την κατάργηση του αφορο-
λογήτου ορίου 10.500 ευρώ στους μικρούς επιχειρηματί-
ες και επιβολή έκτακτης εισφοράς, η οποία συνοδεύτηκε 
από τη σαφή στοχοποίησή τους ως συλλήβδην φοροφυ-
γάδων. Η ΓΣΕΒΕΕ αντέδρασε άμεσα και μίλησε για κατά-
φωρα μεροληπτική μεταχείριση.97 Ακολούθησαν συγκε-
ντρώσεις, συσκέψεις και συνελεύσεις σε περισσότερες 
από 20 πόλεις το δίμηνο Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου. Στις 
9 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, για 
να του εκθέσει τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχεί-
ρησης και να του εξηγήσει τους λόγους που επέβαλλαν 
τις κινητοποιήσεις. Τελικά, η ημερομηνία διεξαγωγής της 
απεργίας και της κεντρικής συγκέντρωσης στην Αθήνα 
ορίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπέσει 
με την ημερομηνία που είχαν επιλέξει οι εμπορικές ορ-
γανώσεις. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η συμμετοχή στην 
περιφέρεια κινήθηκε σε επίπεδα 70–95%. Σε μερικές 
περιπτώσεις, μάλιστα, έκλεισαν κλάδοι που δεν το συνή-

96.  Τα Νέα, 11.6.2008· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.6.2008, 

27.6.2008, 1.7.2008, 31.7.2008, 1.8.2008, 

25.8.2008· «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

27.7.2008.

97.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.8.2008, 27.8.2008, 29.8.2008· 

«Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

27.8.2008.

θιζαν (καφετέριες, περίπτερα κ.ά.) και απέργησαν μέχρι 
και οι αυτοκινητιστές. Τα ποσοστά συμμετοχής σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ χαμηλά. Στην Αθήνα έγινε 
πορεία προς τη Βουλή και επίδοση υπομνήματος στον 
Πρόεδρο.98 Η κατάθεση του προϋπολογισμού τον Δεκέμ-
βριο του 2008, για τον οποίο δεν είχε προηγηθεί κάποιου 
είδους διαβούλευση, προκάλεσε νέες διαμαρτυρίες.99 
Τον Φεβρουάριο, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναγνώρισε 
την παρασπονδία και επανέφερε το αφορολόγητο όριο 
11.500 ευρώ. Επίσης, χάρη στις ενέργειες της ΓΣΕΒΕΕ και 
των φορέων τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμά-
των, επιτεύχθηκε η μείωση του δημοτικού τέλους από 
2% σε 0,5%.100

Η ΓΣΕΒΕΕ προώθησε δύο ακόμη ζητήματα, τα οποία 
ως τότε δεν είχαν απασχολήσει ενεργά το συνδικαλιστικό 
κίνημα. Για πρώτη φορά ανέδειξε το ζήτημα των πνευ-
ματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο Ν. 2121/1993, 
που ρύθμιζε το θεσμικό πλαίσιο, κατοχύρωνε τα δικαι-
ώματα των δημιουργών και εκτελεστών, αλλά δεν δι-
ασφάλιζε τους χρήστες και έδινε λαβή για αυθαίρετες 

98.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.9.2008, 20.10.2008, 

22.10.2008· «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρ-

χείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.10.2008· «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.11.2008.

99.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.12.2008, 6.2.2009, 20.1.2009· 

«Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

21.1.2009.

100.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.2.2009, 17.3.2009, 9.4.2009· 

«Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

9-10.5.2009.

↑  Απεργιακή κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ 19.3.2008  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

↑  Αποκλεισμός του Υπουργείου Οικονομικών, 2008  
(Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).
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ερμηνείες και δικαστικές διώξεις. Με παρεμβάσεις της, 
η ΓΣΕΒΕΕ κατόρθωσε να αναδειχθεί σε εκπρόσωπο των 
χρηστών και να διεκδικήσει την άμεση διαπραγμάτευση 
με τον αντίστοιχο φορέα συλλογικής διαχείρισης πνευ-
ματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η Συνομοσπονδία 
πρότεινε «δημόσια εκτέλεση [να] θεωρείται οποιαδήπο-
τε εκτέλεση που αποφέρει κέρδος στον χρήστη» και η 
πάγια θέση της Συνομοσπονδίας ήταν να πληρώνονταν 
μόνο μία φορά για πνευματικά δικαιώματα και όχι συνε-
χώς.101 Ταυτόχρονα, έθεσε στην ατζέντα το ζήτημα της 
προστασίας των καταναλωτών και του φαινομένου της 
υπερχρέωσης και του υπερδανεισμού. Σύμφωνα με τη 
Συνομοσπονδία, ο ασύδοτος καταναλωτικός δανεισμός 
προς ιδιώτες δημιουργούσε επιτακτική ανάγκη νομοθε-
τικής παρέμβασης για την επιβολή αποδοτικών μέσων 
προστασίας. Το επόμενο έτος η ΓΣΕΒΕΕ συμμάχησε με 
τους φορείς του καταναλωτικού κινήματος που συσπεί-
ρωνε η Εθνική Συνομοσπονδία Ενώσεως Προστασίας 
Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών.102

101.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.8.2007, 6.8.2007, 25.2.2008, 

5.12.2007, 1.7.2008· «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.7.2007· «Πρακτικά Προεδρείου 

ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.1.2008· «Πρακτι-

κά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24-25.11.2007, 

9-10.5.2009.

102.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.3.2007, 19.4.2007, 24.6.2008· 

«Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

7.5.2008· «Πρακτικά ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

25.5.2008· «Πρακτικά ΓΣ ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕ-

ΒΕΕ, 9-10.5.2009.

Το 41ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 
9–10 Μαΐου 2009. Η έναρξη έγινε για πρώτη φορά με 
υψηλού επιπέδου θεσμική και πολιτική παρουσία. Συ-
γκεκριμένα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Κάρολος Παπούλια, ο οποίος τόνισε ότι για την κρί-
ση ευθύνεται ο ελλιπής έλεγχος του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και η επικράτηση της πίστης σε μαγικές 
δυνάμεις της αγοράς. Επίσης, χαιρέτισαν ο Πρόεδρος 
της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, η Υπουργός Απασχόλη-
σης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά ως εκπρόσωπος του Πρω-
θυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο Υπουργός Ανάπτυξης 
Κωστής Χατζηδάκης, ο Γραμματέας του ΕΣ του ΠΑΣΟΚ 
Γιάννης Ραγκούσης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος 
Αλαβάνος, ενώ από την πλευρά του ΚΚΕ χαιρέτισε ο 
Βουλευτής και μέλος της ΚΕ του κόμματος Γιώργος Μαυ-
ρίκος. Έκτοτε θα παγιωθεί αυτή η νέα αυτή πρακτική η 
οποία ακριβώς αποτυπώνει και τον θεσμικό ρόλο που η 
διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ διεκδικεί. Η ΔΗΚΕΒΕ σχολιάζει αρ-
νητικά την επιλογή αυτή υποστηρίζοντας ότι δεν αυξά-
νεται το κύρος της Συνομοσπονδίας με αυτόν τον τρόπο, 
ενώ κατηγορεί τη διοίκηση για αγωνιστική αδράνεια.103 
Στις 26 Μαΐου υπογράφτηκε από τους κοινωνικούς εταί-
ρους η Προγραμματική Συμφωνία ανάμεσα στην ΓΣΕΕ 
τον ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και την κυβέρνηση για τα μέτρα 
που θα προωθηθούν. Η Υπουργός Απασχόλησης Φάνη 
Πάλη-Πετραλιά δήλωσε ότι « προγραμματική συμφωνία 
αποτελεί μια μεγάλη πολιτική τομή» καθώς «αποδεικνύει 
την απόφασή μας ως πολιτική ηγεσία, ως κυβερνητική 
πολιτική να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο 

103. Ριζοσπάστης, 12.5.2009. Σκάι, 11.5.2009.

↑  Συνάντηση Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, 2008  
(Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).
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των κοινωνικών εταίρων και αυτό το οποίο επιδιώκουμε 
είναι η συνεννόηση και η συνεργασία». Ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος υποστήριξε από την πλευρά 
του ότι «επιτέλους το κράτος κάνει ένα βήμα πίσω και οι 
κοινωνικοί φορείς αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.»104

Την ίδια περίοδο η ΓΣΕΒΕΕ, παρουσίασε στην Ελ-
λάδα έρευνα της UEAPME, με αφορμή την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Η έρευ-
να υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 
της Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 2008 και ουσιαστικά κατα-
γράφει την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των 
μέτρων που έχουν ληφθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις, 
στο πλαίσιο της «Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις» 
(Small Business Act). Σύμφωνα με αυτή, τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων παραμένουν αναποτελεσματικά, σε ανησυ-
χητικά υψηλό βαθμό, με τη νομοθεσία και τη χρηματο-
δότηση να παρουσιάζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις. 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΓΣΕΒΕΕ, στην Ελλάδα 
τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα έχουν εφαρμόσει σε 
ποσοστό 40,5% τις πολιτικές εκείνες που καθορίζονται 
από τις προτεραιότητες της «Πράξης για τις Μικρές Επι-
χειρήσεις». Ωστόσο, μόλις σε ποσοστό 11,5% τα μέτρα 
αυτά έχουν επιφέρει αποτελέσματα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.105

Παρατηρώντας την ατζέντα της ΓΣΕΒΕΕ στα τέλη της 
δεκαετίας του 2000, απουσιάζει ουσιαστικά η συζήτηση 
γύρω από την ΟΚΕ και τον θεσμοποιημένο κοινωνικό 

104.  Ριζοσπάστης, 26.5.2019.

105.  Καθημερινή, 16.5.2009.

διάλογο. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, 
«όταν άρχισε να ανεβαίνει η ΓΣΕΒΕΕ, άρχισε να κατεβαί-
νει η ΟΚΕ», ενώ ο ίδιος υποβαθμίζει την αξία της στο 
συνδικαλιστικό κίνημα: «Η ΟΚΕ κατέβηκε πάρα πολύ. Και 
δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γενικά για το οικονομικό και 
συνδικαλιστικό γίγνεσθαι». Εν τέλει, η μόνη χρησιμότητά 
της αφορούσε τον συνδικαλιστικό πόρο. Μολονότι λοι-
πόν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 
20ού αιώνα, η ΟΚΕ υπήρξε η βάση για την προώθηση 
της ιδέας του ευρωπαϊκού συνδικαλισμού, όταν το μο-
ντέλο αυτό κανονικοποιείται η ΟΚΕ δεν παίζει κανέναν 
ουσιαστικό ρόλο. Όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέ-
χεια, τα μνημόνια θα σφραγίσουν αυτήν την εξέλιξη. Ο 
συνδικαλισμός των κοινωνικών εταίρων αποκτά νόημα 
μόνο επειδή οργανισμοί όπως η ΓΣΕΒΕΕ είναι σε θέση 
να διαβουλευτούν με όρους τεκμηρίωσης και ομάδας πί-
εσης. Η κυριαρχία της ΠΑΣΚΜΜΕ στη ΓΣΕΒΕΕ με τη δι-
οίκηση Ασημακόπουλου κανονικοποιεί τη μετάβαση για 
την περίπτωση της ΓΣΕΒΕΕ στον νέου τύπου εταιρικό 
συνδικαλισμό. Η Συνομοσπονδία συμμετέχει ενεργά στη 
διακυβέρνηση με ρεαλιστικές προτάσεις και ρυθμίσεις 
πάνω στα νομοσχέδια, με τεκμηριωμένες προτάσεις και 
θεσμικές παρεμβάσεις. Η αποτελεσματικότητά της πολ-
λές φορές είναι θετική και άλλες φορές όχι. Αυτό όμως 
το οποίο έχει κατακτήσει είναι η αξιοπιστία, μία έννοια 
που ο Δημήτρης Ασημακόπουλος αναφέρει πολύ συχνά 
για να περιγράψει τη νέα κατάσταση της ΓΣΕΒΕΕ. Ένας 
επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας στη σύγχρονη δη-
μόσια εικόνα της ΓΣΕΒΕΕ ήταν η σχέση με τον τύπο. Ο 
Δημήτρης Ασημακόπουλος υπογραμμίζει τις πολύ «κα-
λές σχέσεις» σχολιάζοντας ότι ήταν αμφίδρομες. Σύμφω-

↑  Απεργιακή κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ, 22.10.2008 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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να με τον ίδιο, «η ΓΣΕΒΕΕ είχε δημιουργήσει ακροαματι-
κότητα με τις θέσεις και απόψεις της» και, ως εκ τούτου, 
κατάφερε να είναι «συνέχεια στο προσκήνιο», γεγονός το 
οποίο χαρακτηρίζεται ως εξόχως σημαντικό. Με αυτόν 
τον τρόπο, η ΓΣΕΒΕΕ το πέτυχε να κερδίσει σε πολλές 
περιπτώσεις «την ευρύτερη κοινωνική στήριξη».106

Πάντως, ένα βασικό στοιχείο της νέας περιόδου είναι 
η εσωτερική ισορροπία δυνάμεων. «Η μίνιμουμ ανοχή 
μεταξύ των παρατάξεων» επισημαίνεται από τον τότε 
Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ ως κάτι πολύ σημαντικό, βασική 
προϋπόθεση «για να μπορέσει μια διοίκηση να κάνει κάτι 
πιο ρηξικέλευθο και καλό», καθώς «η ΓΣΕΒΕΕ ήταν σαν 
να ήσουν μέσα σε μια Βουλή». Μάλιστα, σχολιάζοντας 
τον ρόλο της ΔΗΚΕΒΕ, τον μεγάλο αντίπαλο ουσιαστικά, 
χαρακτηρίζει ως «αξιοπρεπή ανοχή» τη συνολική στάση 
της, δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Μου λέ-
γανε, “εντάξει σωστό είναι αυτό που κάνετε, το κάνετε με 
διαφάνεια, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να […]». Η 
νέα πραγματικότητα για τη Συνομοσπονδία ως δομή πε-
ριγράφεται εύγλωττα από τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο ως 
μια διαδικασία επαγγελματικοποίησης της ίδιας της θέ-
σης του Προέδρου. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σημειώνει 
πως τα πρώτα δύο χρόνια της διοίκησης «η δουλειά που 
είχαμε ήταν τελείως τυπική και γραφειοκρατική», αλλά 
«μετά από ένα-δύο χρόνια, με την ανάδειξη της οντό-
τητας της ΓΣΕΒΕΕ, φτάσαμε να δεχόμαστε προσκλή-
σεις για να πάμε να μιλήσουμε ή να συμμετέχουμε σε 
συνέδρια μικρότερα ή μεγαλύτερα». «Ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ εκείνη την εποχή θα μπορούσε να είναι κάθε 

106.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

μέρα σε ένα κανάλι και κάθε απόγευμα ή πρωί να μιλάει 
ή να συμμετέχει σε ένα Συνέδριο». Συνεπώς, όπως τονί-
ζει, «κανονικά έπρεπε να είσαι εντελώς επαγγελματίας 
για να την κάνεις αυτή τη δουλειά και αυτό εντάθηκε με 
την πάροδο του χρόνου».107

Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί δομικό κομμάτι της κρατικής δο-
μής παρά τον συνδικαλιστικό της χαρακτήρα. Η θεσμική 
αυτή σχέση ουσιαστικά κατοχυρώνει έναν συνδικαλισμό 
με ιδεολογικά και πολιτικά όρια καθορισμένα από τις γε-
νικές στρατηγικές επιλογές του οικονομικού και πολιτι-
κού συνασπισμού εξουσίας της χώρας. Όσο εντείνεται 
βέβαια αυτό το φαινόμενο, εμφανίζεται στο εσωτερικό 
η κριτική σε αυτό το μοντέλο, ενώ οι εισηγητές του νέου 
συνδικαλισμού επιλέγουν να διατηρούν στοιχεία από τον 
παλιό μαχητικό συνδικαλισμό. Από αυτήν την άποψη, 
το ελληνικό μοντέλο του εταιρικού συνδικαλισμού δια-
φοροποιείται ενδεχομένως από αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
γιατί ακριβώς επιτυγχάνει να συνθέσει τις δύο λογικές. 
Η ενεργή παρουσία της ΔΗΚΕΒΕ καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό αυτά τα όρια, ενώ η ίδια η ΠΑΣΚΜΜΕ προσπα-
θεί να ισορροπεί. Σύντομα, το ίδιο αυτό το μοντέλο του 
εταιρικού συνδικαλισμού, το οποίο τελειοποιήθηκε τα 
χρόνια 2003–2009, θα οδηγηθεί σε αποδιάρθρωση. Κα-
θοριστικός παράγοντας η οικονομική κρίση και οι μνη-
μονιακές πολιτικές.

107.  Στο ίδιο.

↑  Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 2009  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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1.  Η κρίση: ο μικρομεσαίος  
ως θύμα και φταίχτης και  
η απάντηση της ΓΣΕΒΕΕ
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Το 2008 και το 2009 η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε για άλλη μια φορά 
μια χρηματοοικονομική κρίση. H ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το έτος 2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009. 
Στα μέσα του 2010, και μετά τις αποκαλύψεις ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα 
της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα κα-
θιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να 
δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέ-
χοντος δημοσιονομικού ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του χρέους. 

Αποτέλεσμα ήταν ο άμεσος κίνδυνος χρεωκοπίας και 
στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου. Η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία 
της χώρας στις διεθνείς αγορές και να πετύχει μείωση 
των επιτοκίων οδήγησε σε λήψη μέτρων μείωσης των 
δαπανών, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το 
αρνητικό κλίμα. Κατόπιν αυτών, η Ελλάδα κατέφυγε στη 
βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, που συγκρότησαν από κοινού μηχανισμό βοήθει-
ας για την Ελλάδα. H ανακοίνωση της προσφυγής στον 
μηχανισμό στήριξης έγινε στις 23 Απριλίου 2010 από τον 
Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στο Καστελόριζο.1 
Η χρηματοδότηση από το μηχανισμό στήριξης έγινε με 
τον όρο λήψης μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, 
ενώ αποφεύχθηκε ο άμεσος κίνδυνος χρεωκοπίας της 
Ελλάδας με πιθανές ανεξέλεγκτες συνέπειες και για όλη 
τη ζώνη του Ευρώ. Τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν στις 
2 Μαΐου 2010.2

Η επιβολή των μνημονίων επέτεινε την ύφεση οδη-
γώντας σε ραγδαία μείωση της κερδοφορίας, εξαιτίας 
της υποκαταναλωτικής συνιστώσας της κρίσης. Η οικο-
νομική ύφεση, οδηγώντας σε δραστική βελτίωση το ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτέλεσε μια διαδικασία 
βίαιης καθήλωσης της ελληνικής οικονομίας σε χαμη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης, για να μην εμφανίζει ελλείμ-
ματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της και επι-
πρόσθετο εξωτερικό χρέος. Η αθροιστική απώλεια του 
ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010–2015 ανέρχεται περίπου 
στο –25%. Οι διάφοροι κοινωνικοί δείκτες σημείωσαν 
σημαντική επιδείνωση: το ποσοστό φτώχειας αυξήθη-
κε 44,3% το 2012, ενώ το 2013 σημείωσε νέα άνοδο στο 
εντυπωσιακό 48%. Τέτοια θεαματική επιδείνωση των 
βιοτικών συνθηκών του πληθυσμού σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα δεν έχει γνωρίσει καμία από τις ανε-
πτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ κατά τη μεταπολεμική περί-
οδο. Κατά το έτος 2011 το ποσοστό ανεργίας, ως επακό-
λουθο της γενικότερης κρίσης της ελληνικής οικονομίας 
και των ληφθέντων μέτρων, έφτασε το 17,9%, ενώ κατά 
το 2012 ξεπέρασε το 24% και κατά το 2013 έφτασε το 
27,5%. Η κατανάλωση δέχθηκε σημαντικές μειώσεις, κα-
θώς στο διάστημα 2008–2012 καταγράφηκε πτώση 32% 
στις δαπάνες των νοικοκυριών με ταυτόχρονη στροφή 
στα άκρως απαραίτητα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντι-

1.  Πουλάς, Δημήτριος, «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και οικονομική κρίση, πτυχιακή εργασία», Τμή-

μα Διαχείρισης Πληροφοριών, ΤΕΙ Καβάλας, 2013, 

σ. 22.

2.  Στο ίδιο.

↑  Πρωτοσέλιδο για την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού 
Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο για καταφυγή 
στον μηχανισμό ΕΕ-ΔΝΤ, 24.4.2010 (Εφημερίδα Έθνος  
του Σαββάτου).
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θελήσει να στραφεί η προσοχή και σε άλλες ομάδες, να 
μοιραστεί ο κίνδυνος απειλής. Δηλαδή τι σου έλεγε ο 
ΣΕΒ; Φοροδιαφεύγουν οι μικροί, ο περιπτεράς, ο ένας, 
ο άλλος, από δω, από κει. Δεν έχει σημασία ποια είναι 
η ποιότητα της φοροδιαφυγής. Αυτή είναι μια άλλη συ-
ζήτηση μεγάλη. Σου λέει, αν δεν πληρώσουν αυτοί πολύ 
παραπάνω από ό,τι πληρώνουν, θα έρθουν και θα χτυ-
πήσουν την πόρτα σε μένα, που έχω βρει εγώ τους τρό-
πους, τα κανάλια και τους τρόπους νόμιμους να φοροα-
ποφεύγω μεγάλα ποσά. Αυτή η μάχη γινόταν και γίνεται 
αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα».4

Από τη μία αναπτύσσεται η ρητορική σε βάρος των 
πολιτικών και των οικονομικών ελίτ. Οι μικροί και με-
σαίοι εργοδότες και οι μισθωτοί υπάλληλοι αισθάνονται 
ότι βρίσκονται στην ίδια μοίρα και θέση και η απειλή 
της οικονομικής κατάρρευσης αποτελεί εξίσου μεγάλο 
πρόβλημα και για τους δύο. Οι πρώτες συγκεντρώσεις 
καλούνται από ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και άλλες συσπειρώσεις 
Σωματείων, αλλά και κόμματα και φορείς της Αριστεράς. 
Ένα πολύ μεγάλο τμήμα της θιγμένης πλειοψηφίας συμ-
μετέχει στις κινητοποιήσεις που καταλήγουν στο Σύνταγ-
μα. Εκεί καταγγέλλεται έντονα το πολιτικό σύστημα είτε 
με απλά συνθήματα, όπως «κλέφτες» και «λαμόγια», είτε 
με πιο πολιτικά συνθήματα. Για πρώτη φορά μετά από 
δεκαετίες αμφισβητείται ενεργητικά ο θετικός ρόλος της 
ΕΕ, των δανειστών, του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και ιδιαίτερα η θέση της Γερμανίας. Κυριαρχεί η αίσθηση 
ότι η επιβολή των μνημονίων θίγει μαζί με τα κοινωνικά 
δικαιώματα την εθνική ανεξαρτησία, αλλά και τη λαϊκή 
κυριαρχία. Σε κάθε περίπτωση, συγκροτείται ο λαός ως 
ενεργό δρων υποκείμενο στον δημόσιο χώρο, ο οποίος 
φαντάζει ενίοτε απειλητικός και γι’ αυτό δέχεται πολύ 
συχνά μια ασύμμετρη καταστολή από τις δυνάμεις της 

4.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π. 

↑  Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος ενάντια στα μνημόνια, 23.2.2011 (Kostas Koutsaftikis, Shutterstock).

μετώπιζαν από το ξέσπασμα της κρίσης την επείγουσα 
ανάγκη λήψης μέτρων, προκειμένου να μπορέσουν να 
παραμείνουν βιώσιμες. Τακτικά ήταν αναγκασμένες να 
μειώσουν το κόστος, να επανεξετάσουν την εταιρική 
τους στρατηγική, να αναστείλουν τις επενδύσεις τους 
και γενικότερα να προβούν σε γενναία αναδιάρθρωση 
των δραστηριοτήτων τους. Πολλές εταιρείες σταμάτη-
σαν την πρόσληψη νέου προσωπικού, προχώρησαν σε 
μαζικές απολύσεις του υπάρχοντος προσωπικού και σε 
μεγάλες μειώσεις των μισθών των υπαλλήλων, γεγονός 
που ενίσχυε την ύφεση μειώνοντας το εισόδημα των κα-
ταναλωτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στάθηκαν τα πρώτα θύματα μιας παρατε-
ταμένης οικονομικής κρίσης.3

Η είσοδος στην εποχή των μνημονίων ριζοσπαστικο-
ποίησε την ελληνική κοινωνία πολλαπλώς. Πρώτα πρώ-
τα, η ευρύτερη πίεση οδήγησε σε μία διάχυτη και εμπα-
θή αρνητικότητα –τη δυσανεξία όλων εναντίον όλων. Για 
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι ταξικοί πόλοι 
εμφανίζονται στην κοινωνία με μεγαλύτερη ενάργεια. Η 
δραματική επιδείνωση του επιπέδου διαβίωσης της συ-
ντριπτικής πλειονότητας της κοινωνίας και η όλο και πιο 
αισθητή έλλειψη προοπτικής τροφοδότησαν την αγανά-
κτηση και την εντεινόμενη αποστασιοποίηση μεγάλων 
τμημάτων της από το πολιτικό σύστημα. Κύριο διακύ-
βευμα της ιδεολογικής και κοινωνικής πόλωσης έγινε 
η φόρτωση των αιτιών και, ως εκ τούτων, των δεινών 
της κρίσης στο ένα ή το άλλο κοινωνικό στρώμα ή τάξη. 
Αυτό ακριβώς το διακύβευμα περιγράφει εύγλωττα ο 
τότε Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος, 
εξηγώντας το πνεύμα των συγκρούσεων και των αντι-
παραθέσεων της μνημονιακής εποχής: «Είναι λογικό ότι 
η κάθε ομάδα οικονομική, όταν νιώσει ότι απειλείται, θα 

3.  Στο ίδιο, σ. 22-23.
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αποκατάστασης της τάξης. Η ιδεολογία του νέου αυτού 
πολιτικού υποκειμένου που κρύβεται πίσω από τη γενική 
εναντίωση στα μνημόνια είναι ρευστή, ετερόκλητη και 
απλωμένη σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Από την άλλη, η οικονομική και πολιτική ελίτ αντε-
πιτίθεται με πολιτικά και ιδεολογικά επιχειρήματα προ-
σπαθώντας να δημιουργήσει τη δική της οριοθέτηση των 
μετώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, η προϊούσα ιδεολογία του 
εκσυγχρονισμού επανέρχεται στο προσκήνιο ως η βάση 
για ένα νέο μνημονιακό ηγεμονικό αφήγημα. Επιστρέφει 
πολύ πιο έντονα η παλιά θεωρία για ένα σύστημα πολι-
τικής πρακτικής που βασίζεται στις πελατειακές σχέσεις 
και το οποίο κυριαρχεί διαχρονικά στην Ελλάδα καθο-
ρίζοντας την πολιτική συμπεριφορά. Οι «πελάτες» που, 
σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, απολαμβάνουν υψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο σε βάρος της πλειοψηφίας, αντάλλαζαν 
άμεσες υλικές παροχές με την ψήφο τους και με θύμα 
το γενικό καλό. Καταληκτικό συμπέρασμα αυτής της 
ρητορικής είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν κατάφερε 
να εξορθολογιστεί, να αναπτυχθεί ως σύγχρονο ευρω-
παϊκό δυτικό κράτος παρά τις προσπάθειες κάποιων 
φωτισμένων πολιτικών ηγετών. Η αιτία ήταν οι λαϊκές 
αντιστάσεις. Οι απόψεις αυτές αναπαράγονταν από πο-
λιτικούς επιστήμονες, δημοσιογράφους, πολιτικούς ανα-
λυτές και πολιτικούς των κυβερνητικών κομμάτων και 
συμπυκνώνονταν στις θεωρίες περί «εθνολαϊκισμού», ο 
οποίος ανάγεται σε κοινό εχθρό απέναντι στον οποίο οι 
φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες, οι ευρωπαϊστές, οφεί-
λουν να συσπειρωθούν. Με άλλα λόγια, οι αντιστάσεις 
στην πολιτική των μνημονίων στιγματίζονταν αρνητι-
κά ως μη ορθολογικές επιλογές, λαϊκιστικές, εθνικιστι-
κές, χαρακτηριστικές ενός μη διαφωτισμένου, μη δυτι-
κού και πολιτισμένου λαού με ροπή στην πολιτική βία, 
τον εξτρεμισμό των δύο άκρων που υποτίθεται ότι τον 
συνθέτουν. Οι αναπαραστάσεις αυτές συνάδουν άμε-
σα με την τρέχουσα απαξίωση των «πολιτικών». Ωστό-
σο, διαφέρουν ουσιαστικά, καθώς αναζητούν τη λύση 
όχι σε πιο δημοκρατικές απαντήσεις, όπως π.χ. διεκδι-
κούσαν οι συγκεντρωμένοι στις πλατείες, αλλά σε μία 
ισχυρή εκτελεστική εξουσία η οποία θα επιβάλει τον 
αναγκαίο εκσυγχρονισμό κόντρα στις δεσμεύσεις του 
λαϊκού παράγοντα, ενισχύοντας μια πιο ελεύθερη από 
τις δεσμεύσεις του κρατισμού υγιή επιχειρηματικότητα. 
Ακόμα περισσότερο όμως συνιστούν μια εσωτερίκευση 
του «δυτικοευρωπαϊκού» βλέμματος από τη σύγχρονη 
ελληνική πολιτική και διανοητική ελίτ. Σύμφωνα με τη 
δυτικοευρωπαϊκή φιλελεύθερη ιδεολογία, οι μη δυτικές 
κοινωνίες θεωρούνται ανώριμες λόγω της κουλτούρας 
των λαών τους, καταδικασμένες σε μία δομική πολιτι-
σμική καθυστέρηση την οποία αδυνατούν να υπερβούν 
χωρίς τη βοήθεια της προηγμένης Δύσης. Οι ελληνικές 
ελίτ προσανατολισμένες σταθερά στο δυτικό-ευρωπαϊ-
κό κόσμο διεκδικούν την αναγνώριση της πολιτιστικής 

ΜΕ ΤΊΣ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ 
ΝΑ ΑΠΌΤΕΛΌΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΜΊΑΣ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΉΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΉΣ ΚΡΊΣΉΣ 
ΣΤΉΝ ΕΠΌΧΉ ΤΩΝ ΜΝΉΜΌΝΊΩΝ, ΜΊΚΡΌΊ 
ΚΑΊ ΜΕΣΑΊΌΊ ΕΡΓΌΔΌΤΕΣ ΚΑΊ ΜΊΣΘΩΤΌΊ 
ΥΠΑΛΛΉΛΌΊ ΑΊΣΘΑΝΌΝΤΑΊ ΌΤΊ ΒΡΊΣΚΌΝΤΑΊ 
ΣΤΉΝ ΊΔΊΑ ΜΌΊΡΑ.
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τους ανωτερότητας, μεταθέτοντας το βλέμμα αυτό προς τα κατώ-
τερα λαϊκά στρώματα τόσο στα εργατικά όσο και στα μικρομεσαία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρέχουσες αναλύσεις για τη θέση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων ως ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της 
κοινωνίας υποχωρούν για να επανέλθουν οι κλασικές θεωρήσεις 
περί μη αναπτυγμένου ελληνικού καπιταλισμού. Οι μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους στοχοποιού-
νται ως βασικοί υπαίτιοι των κακοδαιμονιών της χώρας. Σύμφω-
να με τον Αρίστο Δοξιάδη, σε ένα ευρέως γνωστό κείμενο, «δεν 
υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη και στον ΟΟΣΑ που να έχει τόσο 
πολλούς αυτοαπασχολούμενους και τόσα μικροαφεντικά, όπως η 
Ελλάδα σε αναλογία με τον πληθυσμό». Η αιτία για τις «τόσο πολ-
λές και μικρές επιχειρήσεις» ανάγεται στην ιστορία «που απέτρε-
ψε σε εμάς την πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου των δυτικών 
οικονομιών, στους θεσμούς του σημερινού κράτους, που βοηθούν 
να επιβιώσει η μικρή ιδιοκτησία και εμποδίζουν τη μεγέθυνση των 
επιχειρήσεων, αλλά και στη νοοτροπία που μας αποτρέπει από 
το να συνεργαζόμαστε». Το νέο ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε 
«μέσα σε μια κοινωνία από μικροϊδιοκτήτες, συνέπεια της οθω-
μανικής πολιτικής» και οι νοικοκυραίοι αποτελούν ένα θεμελιακό 
θεσμό του. Επειδή όμως «το νοικοκυριό αντιστέκεται στην προλε-
ταριοποίηση», «το κράτος γενικά δεν κυνηγάει τους μικρούς», με 
αποτέλεσμα οι νόμοι να μην «εφαρμόζονται ομοιόμορφα» και «η 
φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, οι κανονισμοί εργασίας κ.ά.» να 
«επιβαρύνουν περισσότερο τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, επειδή 
οι μικρές παρανομούν πιο εύκολα». Στην Ελλάδα «η ανομία ευνοεί 
τον κατακερματισμό». Συνεπώς, «οι ξένες άμεσες επενδύσεις απο-
θαρρύνονται» και δεν δημιουργήθηκε όπως «σε άλλες περιφερει-
ακές χώρες […] μεγάλη βιομηχανία από το ξένο κεφάλαιο», ενώ 
προάγεται ένας μικροαστικός λαϊκιστικός λόγος που το εμποδίζει. 
Η διέξοδος που προτάσσεται είναι και πάλι ο εκσυγχρονισμός, δη-
λαδή «οι μικρές μονάδες […] χρειάζεται να γίνουν εξωστρεφείς, 
ανταγωνιστικές, να καινοτομούν, να συντονίζονται, να μην επιβα-
ρύνονται από τη δημόσια διοίκηση».5 Η εν λόγω ρητορική μετέτρε-
ψε σε στερεότυπο την άποψη ότι η μεσαία και μικρή επιχειρηματι-
κότητα μαζί με άλλα μεσαία στρώματα «φταίνε» για τον οικονομικό 
μαρασμό και την «κατάντια». Ιδιαίτερα, οι μικροί επιχειρηματίες 
εγκαλούνται ως φοροφυγάδες, αντιπαραγωγικοί και μη ανταγωνι-
στικοί, ενώ συγχρόνως λοιδορούνται για το ότι διαθέτουν υψηλά 
καταναλωτικά πρότυπα. Αυτό το ερμηνευτικό εργαλείο κυριάρχη-
σε μέσα από τη φράση «Mαζί τα φάγαμε» του Θόδωρου Πάγκαλου, 
με βασικό στόχο την αποδοχή των συνεπειών της εφαρμοζόμενης 
οικονομικής πολιτικής ακριβώς από τα πληττόμενα στρώματα. Ο 
μικρομεσαίος ως θύτης όφειλε να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης 
που του αναλογεί, ενώ ως θύμα δεν θα έπρεπε να αντιδράσει, αλλά 
να δεχτεί την ελάχιστη προσφερόμενη ελεημοσύνη.6

Στο πλαίσιο στοχοποίησης των μικρομεσαίων, πολύ συχνά η 
κριτική αισθητικοποιείται. Η αισθητική ανωτερότητα των πολιτι-
σμένων και ευρωπαϊκών αξιών απορρίπτει την παραβατική λαϊ-
κή κουλτούρα του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Χαρακτηριστική 
περίπτωση υπήρξε αρθρογραφία και βίντεο υποψήφιου βουλευ-
τή με τίτλο το «Καφάσι», τα οποία στιγματίζουν την υποτιθέμενη 
αντικοινωνική συμπεριφορά του έλληνα μικρού επιχειρηματία και 
ως εκ τούτου όλης της ιδιοσυστασίας του ελληνικού λαού: «Απέ-
ναντι από ένα καφέ […] υπάρχει μια αυτεπαγγέλτως ρεζερβέ θέση 
στάθμευσης, καπαρωμένη με ένα πλαστικό καφάσι». Σύμφωνα με 

5.  Δοξιάδης, Αρίστος, «Νοικοκυραίοι, ραντιέρηδες, καιρο-

σκόποι: Θεσμοί και νοοτροπίες στην ελληνική οικονομία», 

Athens Review of Books, τεύχ. 8, Ιούνιος 2010, σ. 22–25· 

Δοξιάδης, Α., Το Αόρατο Ρήγμα: Θεσμοί και Συμπεριφορές 

στην Ελληνική Οικονομία, Αθήνα, Ίκαρος, 2013, σ. 35-53.

6.  Αρανίτου, Β., Κρίση και μεσαία τάξη: οικονομικές, κοινω-

νικές και πολιτικές διαστάσεις, http://www.enainstitute.

org/wp-content/uploads/2018/6/Presentation-ENA-Institute-

Aranitou.pdf (τελευταία προσπέλαση, 3.10.2018).

↑  Συγκεντρώσεις του κινήματος της 
πλατείας στο Σύνταγμα, 02.6.2011 
(Kostas Koutsaftikis, Shutterstock).

http://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2018/06/Presentation-ENA-Institute-Aranitou.pdf
http://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2018/06/Presentation-ENA-Institute-Aranitou.pdf
http://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2018/06/Presentation-ENA-Institute-Aranitou.pdf
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ΤΌ ΣΤΕΡΕΌΤΥΠΌ ΤΌΥ «ΠΌΝΉΡΌΥ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΌΥ» ΚΑΊ Ή ΑΠΌΨΉ ΌΤΊ Ή ΜΕΣΑΊΑ ΚΑΊ 
ΜΊΚΡΉ ΕΠΊΧΕΊΡΉΜΑΤΊΚΌΤΉΤΑ ΜΑΖΊ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑΊΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ «ΦΤΑΊΕΊ» ΓΊΑ ΤΌΝ 
ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΌ ΜΑΡΑΣΜΌ ΚΑΊ ΤΉΝ «ΚΑΤΑΝΤΊΑ», ΚΛΌΝΊΖΌΥΝ ΤΉ ΣΧΕΣΉ ΤΌΥ ΠΌΛΊΤΊΚΌΥ 
ΚΌΣΜΌΥ ΜΕ ΤΉ ΛΕΓΌΜΕΝΉ «ΜΕΣΑΊΑ ΤΑΞΉ». Ή ΔΊΌΊΚΉΣΉ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΤΌΠΌΘΕΤΕΊΤΑΊ 
ΕΝΑΝΤΊΌΝ ΤΩΝ ΜΝΉΜΌΝΊΩΝ ΚΑΊ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΊ ΣΤΊΣ ΚΊΝΉΤΌΠΌΊΉΣΕΊΣ.
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τον αρθρογράφο, ο παραβάτης με το καφάσι δρα ανε-
ξέλεγκτα και είναι εν δυνάμει βίαιος απέναντι σε κάθε 
κριτική. Το καφάσι για πάρκινγκ συμβολίζει την κακή 
ελληνική νοοτροπία και την έλλειψη οργανωμένης κοι-
νωνίας. Στο τέλος, ο υποψήφιος βουλευτής κλωτσάει το 
καφάσι συμβολοποιώντας την αντίσταση στις κατεστη-
μένες κουλτούρες.7 Ο κοινός παρονομαστής αυτών των 
δύο προσεγγίσεων θέτει στο επίκεντρο του προβλήμα-
τος τη νοοτροπία των μικρών, μεταθέτοντας το βλέμμα 
από τις κρατικές, κυβερνητικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές, 
αλλά και τις ευθύνες των μεγάλων επιχειρηματιών. Πα-
ραβλέπει τις δύσκολες θεσμικές και οικονομικές συν-
θήκες μέσα στις οποίες ο κάθε μικρός επιχειρηματίας 
καλείται να επιβιώσει, ενώ τονίζεται η μικρο-παραβατι-
κότητά του στην προσπάθεια αυτή, η οποία στιγματίζε-
ται ως αντικοινωνική και συνάμα αντιαισθητική στάση, 

7.  Γιατρομανωλάκης, Νικόλας, «Σεβασμός στο καφά-

σι», 2 Οκτωβρίου 2014, Protagon.gr, https://

www.protagon.gr/epikairotita/ellada/sevasmos-

sto-kafasi-36716000000 (τελευταία προσπέλαση 

3.10.2018). Γιατρομανωλάκης, Ν., «Το καφάσι», 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggqa-yYYNi4  

(τελευταία προσπέλαση 3.10.2018).

↑  Συνάντηση Κοινωνικών Εταίρων με 
τον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, 2010  
(Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

https://www.protagon.gr/epikairotita/ellada/sevasmos-sto-kafasi-36716000000
https://www.protagon.gr/epikairotita/ellada/sevasmos-sto-kafasi-36716000000
https://www.protagon.gr/epikairotita/ellada/sevasmos-sto-kafasi-36716000000
https://www.youtube.com/watch?v=Ggqa-yYYNi4
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«Η ΓΣΕΒΕΕ», σύμφωνα με τον νυν Πρόεδρο Γιώργο 
Καββαθά, «είχε κρούσει από το 2007–2008 τον κίνδυνο 
εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας. Και επισήμως 
με τοποθετήσεις της και εγγράφως προς την κυβέρνη-
ση».9  Την άνοιξη του 2010, πριν την κήρυξη των μνη-
μονίων είχε σημειωθεί ένας σημαντικός αριθμός απερ-
γιακών κινητοποιήσεων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο 
τομέα. Στις 5 Μαρτίου, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έφερε 
την πρώτη δέσμη μέτρων, που θεωρητικά θα απέτρεπε 
τα χειρότερα. Έκτοτε, ο όγκος των διαδηλωτών αυξα-
νόταν σταθερά από κινητοποίηση σε κινητοποίηση. Τα 
περισσότερα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για τις μεγαλύτε-
ρες πορείες των τελευταίων χρόνων και τις πιο μαζικές 
απεργίες μετά τη δεκαετία του 1990. Με την κήρυξη των 
μνημονίων, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ τοποθετήθηκε ενά-
ντια στην υπογραφή τους. Ταυτόχρονα, συμμετείχε σε 
κινητοποιήσεις μαζί με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΕ. Κορύφω-
ση αυτών των διεργασιών ήταν το μεγάλο συλλαλητήριο 
στις 5 Μαΐου, την πρώτη μέρα συζήτησης και ψήφισης 
του μνημονίου στη Βουλή. Πριν φτάσουμε όμως εκεί 
προηγήθηκαν σημαντικές διεργασίες, στις οποίες ο τότε 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Τον Απρίλιο η κυβέρνηση ξεκίνησε συναντήσεις 
με τους «κοινωνικούς εταίρους» (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, 
ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ) για το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού. 
Η κατάργηση της 13ης και 14ηςς σύνταξης είχε αναδειχθεί 
σε εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα.10 Στις 24 Απριλίου 2010 η 
ΓΣΕΒΕΕ ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να υπάρ-
ξουν περικοπές μισθών, «αλλά, τουναντίον, έστω και 
ενδεικτικές αυξήσεις στα κατώτερα ημερομίσθια», ενώ 
ζητά συνεργασία με τη ΓΣΕΕ. Η ανακοίνωση υπογράμ-
μιζε συγκεκριμένα ότι «στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζό-
μενοι σ΄αυτόν, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρομεσαίοι, 
εργάζονται σκληρά περισσότερες ώρες απ΄ όλους τους 
άλλους Ευρωπαίους (Eurostat) και κάτω από ιδιαίτερα 
ανασφαλείς συνθήκες». Ταυτόχρονα, τόνιζε ότι το «δίχτυ 
ασφαλείας, ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους, 
είναι ανύπαρκτο». 11 Στις 29 Απριλίου, στη συζήτηση των 
κοινωνικών εταίρων με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο 
Μαξίμου, οι Πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος 
και της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης προέβαλαν ισχυρές αντιδρά-
σεις προσπαθώντας να διασώσουν τον 13ο και τον 14ο 
μισθό του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την εξαίρεση των 
χαμηλοσυνταξιούχων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 
εποχής, υπήρξαν και αψιμαχίες των δύο εκπροσώπων 
των εμπόρων και των επαγγελματοβιοτεχνών κυρίως με 
τον Πρόεδρο του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλο (αλλά και 
με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρή-
σεων Νίκο Αγγελόπουλο), όταν ο Πρόεδρος των Βιομη-
χάνων αμφισβήτησε τον ρόλο που παίζουν στην οικο-
νομία οι μικρομεσαίοι, στους οποίους απέδωσε και την 
εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αμέσως μετά τη συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση της 
ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ όπου δήλωναν τη συμμετοχή τους 
στη γενική απεργία της Τετάρτης 5 Μαΐου.12 

Δύο ημέρες πριν την προγραμματισμένη συγκέντρω-
ση, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ κάλεσαν σε κοινή συνέντευξη 
τύπου. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακό-
πουλος υποστήριξε ότι τα μέτρα θα οδηγήσουν σε βα-
θιά και παρατεταμένη κρίση, σε αύξηση των «λουκέτων» 
και κατ’ επέκταση της ανεργίας και τελικώς σε περιθω-

9.  «Συνέντευξη Γ.Καββαθά», ό.π. 

10.  Καθημερινή, 23.6.2010.

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 27.4.2010.

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.4.2010.

ενώ ο ίδιος καταλήγει να παρουσιάζεται ως ο «πονηρός 
μικρομεσαίος». 

Ωστόσο, ένα μεγάλο πρόβλημα προέκυπτε ως συνέ-
πεια των ρητορικών εναντίον των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, καθώς κλονιζόταν η σχέση του πολιτικού κό-
σμου και των παραδοσιακών κομμάτων με τον βασικό 
κοινωνικό πυλώνα τους: τη λεγόμενη «μεσαία τάξη». Ως 
αντίβαρο αναπτυσσόταν παράλληλα μια άλλη ρητορι-
κή για τη «μεσαία τάξη», η οποία παρουσίαζε ως κοι-
νό εχθρό της επιχειρηματικότητας τον δημόσιο τομέα. 
Σύμφωνα με αυτή την οπτική, «η μεσαία τάξη πιέζεται 
εξαιτίας του ότι καλείται να πληρώσει ακόμη ακριβότε-
ρα και μάλιστα εν μέσω ύφεσης τον πάντα υπερτροφικό, 
σπάταλο και αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα, μέσω 
της αύξησης των έμμεσων φόρων και των έκτακτων ει-
σφορών στο εισόδημα και την ακίνητη περιουσία». Το 
πλεονέκτημα της ρητορικής αυτής ήταν ότι διεκδικούσε 
την επαναπροσέγγιση και συμμαχία με τα μικροαστικά 
στρώματα με το παραδοσιακό κομματικό σύστημα, δη-
μιουργώντας έναν άλλο «αποδιοπομπαίο τράγο» μέσα 
σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο πλήρως εναρμονισμένο με την 
εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική.8 

8.  Ζήρας, Βασίλης, «Η μεσαία τάξη ασφυκτιά  

και αγωνιά», Καθημερινή, 29.8.2010.
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ριοποίηση μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.13 
Ο Γιώργος Καββαθάς θυμάται εκείνη την περίοδο συ-
ζητήσεων με το ΔΝΤ: «Θα έρθει, δε θα έρθει, θα μπει, 
δε θα μπει να στηρίξει την ελληνική οικονομία και φτά-
νουμε τον Μάιο–Ιούνιο στην πρώτη μνημονιακή σύμβα-
ση». Τότε η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε «μια επιστολή στον τότε 
Πρωθυπουργό […] με πλήρη ανάλυση της κατάστασης 
σύμφωνα και με τα στοιχεία του Ινστιτούτου». Σε αυτή 
εγκαλείτο η κυβέρνηση ότι δεν διέθετε τη νομιμοποί-
ηση για να προβεί σε μια τέτοια δανειακή σύμβαση με 
το επιχείρημα: «Άλλα είχατε πει προεκλογικά και άλλα 
κάνετε». Ο Γιώργος Καββαθάς ακόμα υπογραμμίζει ότι 
«η ΓΣΕΒΕΕ ποτέ δεν είδε τα πράγματα υπό την οπτική 
γωνία του πολιτικού χώρου στον οποίο επρόσκειτο». 
Πράγματι, η ΠΑΣΚΜΜΕ κλιμακωτά θα έρθει σε ρήξη με 
το μητρικό κόμμα. Ο Γιώργος Καββαθάς περιγράφει το 
κλίμα υποδοχής των εκπροσώπων των δανειστών και τη 
στάση της Συνομοσπονδίας: «Ήρθε η Τρόικα. Άρχισαν τα 
τεχνικά κλιμάκια να έρχονται στη χώρα. […] Η ΓΣΕΒΕΕ 
τότε αρνήθηκε να δει τους δανειστές χωρίς να ξέρει 
την ατζέντα της συζήτησης και χωρίς την παρουσία του 
αρμόδιου Έλληνα Υπουργού».14 Η διοίκηση της Συνομο-
σπονδίας ουσιαστικά επιχειρεί να διαφυλάξει με αυτόν 
τον τρόπο το κύρος των ελληνικών κοινωνικών θεσμών 
και κατ’ επέκταση της ίδιας της χώρας.

Η εφημερίδα Το Βήμα σημείωνε το έντονο κλίμα των 
ημερών πριν τις 5 Μαΐου: «Συνδικαλιστικά στελέχη πα-
ρατηρούσαν ότι έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν στον 
δρόμο εργαζόμενοι οι οποίοι δεν συμμετείχαν πριν σε 
διαδηλώσεις, με άγριες διαθέσεις δηλώνοντας πως “κά-
ποιες στιγμές έχουμε την αίσθηση ότι αρκεί ένα νεύμα 

13.  Καθημερινή, 4.5.2010.

14.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

για να εκτροχιαστεί η κατάσταση”».15 Πράγματι, ένα με-
γάλο μέρος των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών 
ΕΒΕ έκλεισαν τα καταστήματά τους και μαζί με τα άλλα 
λαϊκά στρώματα συμμετείχαν σε μια ογκώδη διαδήλωση, 
χωρίς πρόσφατο προηγούμενο. Οι διάφορες απεργιακές 
συγκεντρώσεις συνενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα μεγά-
λο ποτάμι πλήθους και μια σχετικά ενιαία και αρκετά πυ-
κνή γραμμή που έφτανε από τους Στύλους του Ολυμπίου 
Διός ως το Πεδίο του Άρεως. Οι διαθέσεις ήταν τέτοιες, 
ώστε μία ομάδα πλήθους προσπάθησε να εισέλθει στο 
κτίριο της Βουλής, αλλά απωθήθηκε από δυνάμεις του 
Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ).16 Την ίδια 
ώρα προκλήθηκαν επεισόδια στην οδό Σταδίου, κα-
θώς διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους 
έσπαζαν τζάμια και έριχναν βόμβες μολότοφ σε επιλεγ-
μένους στόχους μεγάλων εμπορικών καταστημάτων και 
τραπεζών. Τότε, τρεις διαδηλωτές έσπασαν το τζάμι της 
εισόδου στη Marfin Bank, πέταξαν μέσα μία μολότοφ, 
με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. Τρεις ερ-
γαζόμενοι που δεν κατάφεραν να βγουν έξω εγκαίρως 
πέθαναν από ασφυξία. Παράλληλα, εκδηλώθηκαν πυρ-
καγιές και υπέστησαν ζημιές άλλα μεγάλα κτίρια. Τέλος, 
πέντε άτομα μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένα στα 
νοσοκομεία.17 

Ο θάνατος των τριών εργαζομένων συγκλόνισε όλη 
την κοινή γνώμη, ενώ προβλήθηκε έντονα από τα ΜΜΕ. 
Ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαδημητρίου τόνιζε ότι 
την ευθύνη για το θάνατο των τριών εργαζομένων την 
έχουν οι πολιτικές δυνάμεις που μιλούν για ανυπακοή, 
ενώ το ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Χρ. Πρωτόπαπ-
πας ανέφερε στο τηλεοπτικό κανάλι Mega ότι «κάποιοι 

15.  Το Βήμα, 5.5.2010.

16.  Ριζοσπάστης, 6.5.2010.

17.  Lifo, 5.5.2016.

↑  Οι Πρόεδροι της ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, Β. Κορκίδης και Δ. Ασημακόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ  
Ν. Σκορίνης σε κοινή συνέντευξη τύπου, 3.5.2010 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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θέλουν αίμα».18 Έκτοτε, οι τρεις νεκροί της Marfin απο-
τέλεσαν σημείο αναφοράς για όσους ασκούσαν κριτική 
στις διαδηλώσεις, αλλά και όλους όσους επιθυμούσαν 
ειρηνικό τρόπο διαμαρτυρίας. Βέβαια, όπως αποκαλύ-
φθηκε αργότερα σε σχετική δίκη, βαρύτατες ευθύνες 
έφερε και η διοίκηση της εταιρείας, καθώς εντοπίστηκαν 
σημαντικά κενά στα συστήματα ασφάλειας του κτιρίου. 
Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν τους επόμενους μήνες, 
χωρίς όμως τον αρχικό ενθουσιασμό και τη μαζικότη-
τα των προηγούμενων μηνών. Μέσα σε αυτό το κλίμα 
η επόμενη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ αναθεώρησε 
τη στάση της απέναντι στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
και προέκρινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων 
με την κυβέρνηση.

Μια σημαντική παράμετρος της περιόδου ήταν οι 
εξελίξεις στο ζήτημα των συντάξεων των ελευθέρων 
επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι του 
ΟΑΕΕ θα είχαν απώλειες, αλλά κυρίως σε ποσά συντά-
ξεων πάνω από 1.500–1.700 ευρώ. Ωστόσο, οι απώλει-
ες ήταν σχετικά χαμηλές και αντισταθμίστηκαν με δύο 
νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούσαν πάγια αιτήματα 
τόσο της ΓΣΕΒΕΕ όσο και της ΕΣΕΕ. Η πρώτη ρύθμιση 
αφορούσε τη θέσπιση ετήσιας κρατικής χρηματοδότη-
σης για τη στήριξη του κλάδου σύνταξης του ΟΑΕΕ με 
ποσοστό ίσο προς το 0,4% του ΑΕΠ. Η δεύτερη αφορού-
σε την ενοποίηση ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων 
και επαγγελματοβιοτεχνών κάτω από την ομπρέλα του 
ΟΑΕΔ για την κάλυψη και από τον κίνδυνο της ανερ-

18.  Ριζοσπάστης, 6.10.2010.

γίας. Σε κάθε περίπτωση, σε περίοδο μεγάλης υποχώ-
ρησης των κεκτημένων, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, αν και 
απέτυχε μέσα από την κινητοποίηση να αναστείλει την 
περικοπή των συντάξεων, είχε καταφέρει με τα τεκμη-
ριωμένα επιχειρήματα και την εξωστρεφή παρέμβαση 
να φέρει κάποιες μικρές επιτυχίες. Βέβαια, ο μεγάλος 
ασθενής παρέμενε το ίδιο το ασφαλιστικό ταμείο.19 Την 
Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι 
και μικρομεσαίοι με κλείσιμο των καταστημάτων τους 
συμμετείχαν στη γενική απεργία για να διαμαρτυρηθούν 
στα μέτρα λιτότητας από την κυβέρνηση. Το Προεδρείο 
της ΓΣΕΒΕΕ καλούσε στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
μαζί με τη ΓΣΕΕ, ώστε «να σταματήσει η κατεδάφιση του 
Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας και του Ασφαλιστικού».20 
Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010, ενόψει της υπογραφής του 
ασφαλιστικού νομοσχεδίου, πραγματοποιήθηκε νέα 
24ωρη γενική απεργία.

Ένα παράλληλο κρίσιμο θέμα ήταν οι διαπραγμα-
τεύσεις για την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων. 
Στα τέλη Μαΐου, ο Υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρ-
δος απέστειλε πρόσκληση προς τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ, την 
ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να ξεκινήσει διαβού-
λευση με αντικείμενο τις αλλαγές. Η ΓΣΕΕ αρνήθηκε να 
προσέλθει στο στρογγυλό τραπέζι, αλλά προέκρινε τον 
διάλογο με τις εργοδοτικές οργανώσεις, για να τεθούν 
από κοινού κάποιες «κόκκινες γραμμές».21 Πράγματι, 

19.  Καθημερινή, 22.9.2010.

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.6.2010.

21.  Καθημερινή, 23.5.2010.

↑  Πρωτοσέλιδο για τη συγκέντρωση ενάντια στο 
ασφαλιστικό και τον εμπρησμό στη Marfin, 
6.5.2010 (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία).

↑  Πρωτοσέλιδο για τις αντιδράσεις για το Ασφα-
λιστικό, 26.6.2010 (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία).
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ύστερα από τρίμηνη διακοπή, η πρώτη προσπάθεια ανα-
θέρμανσης της διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 
2010.22 Ωστόσο, διαπιστώθηκε «αδυναμία προσέγγισης» 
ΣΕΒ–ΓΣΕΕ με αποτέλεσμα να βρεθούν στον αέρα οι δια-
πραγματεύσεις. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ απέ-
κλεισε το ενδεχόμενο να συμφωνήσει στην παραμικρή 
αύξηση μισθών και ημερομισθίων για το 2011 ή το 2012. 
Οι Πρόεδροι της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ διαφώνησαν με 
τη στάση του ΣΕΒ, επιμένοντας πως ο θεσμός πρέπει να 
διατηρηθεί έστω και με την ελάχιστη δυνατή αύξηση, 
στο όριο του μέσου ευρωπαϊκού πληθωρισμού.23

Στα μέσα του Ιουνίου, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημή-
τρης Ασημακόπουλος συμμετείχε σε ευρεία κομματική 
σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, με 
τη συμμετοχή Υπουργών, Βουλευτών και άλλων εκπρο-
σώπων φορέων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθη-
καν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για αυξήσεις στα 
όρια του ευρωπληθωρισμού, η αλλαγή του καθεστώτος 
της διαιτησίας και οι τρόποι διασφάλισης του 13ου και 
του 14ου μισθού. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά με 
την ίδια ατζέντα. Μπροστά στην προοπτική να επιβληθεί 
τριετές πάγωμα των μισθών με Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου και να ακυρωθεί εμπράκτως μια θεμελιώδης 
διαδικασία, όπως η συλλογική διαπραγμάτευση για την 
υπογραφή της ΕΓΣΣΕ, η ιδέα μιας σύμβασης με βασικό 
στοιχείο την ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού, δη-
λαδή η ενσωμάτωση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα 
και επιδόματος αδείας στον βασικό μισθό, κέρδισε έδα-
φος. Ως συνέπεια λοιπόν αυτών των διαπραγματεύσε-
ων, η προοπτική υπογραφής Εθνικής Γενικής Συλλογι-

22.  Καθημερινή, 1.6.2010.

23.  Καθημερινή, 14.7.2010.

κής Σύμβασης Εργασίας έγινε ορατή.24 Τελικά, οι ΓΣΕΕ, 
ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ συμφώνησαν και υπεγράφη μια 
νέα τριετής Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
Προέβλεπε για τα κατώτατα ημερομίσθια και μισθούς 
μηδενικές αυξήσεις για το 2010 και ποσοστιαίες ονομα-
στικές αυξήσεις 1,5% την 1η Ιουλίου 2011 συν 1,7% την 
1η Ιουλίου του 2012. Ταυτόχρονα, εξασφαλίσθηκε και δι-
ατηρήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός με τον πλέον ισχυρό 
νομικό τρόπο και έγινε ο πρώτος όρος της ΕΓΣΣΕ που 
εξασφαλίζει με ισχύ Νόμου ΣΣΕ τις ετήσιες τακτικές 
αποδοχές των 14 μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα μέσα από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η σύμ-
βαση θα ίσχυε αναδρομικά από την 1.1.2010.25 Με αυτήν 
τη συμφωνία διασώθηκε ο θεσμός της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης. Ωστόσο, βέβαια, οι απαιτήσεις 
του ΣΕΒ, της κυβέρνησης και της «Τρόικας» για τριετές 
πάγωμα των μισθών ουσιαστικά ικανοποιήθηκαν, καθώς 
στην πράξη σήμαινε μείωση του εργατικού εισοδήματος 
για τα τρία επόμενα χρόνια και de facto κατάργηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση με νομοθετική παρέμβαση 
απαγόρεψε αυξήσεις πάνω απ’ αυτές που ορίζει το μνη-
μόνιο και η ΕΓΣΣΕ, ενώ με Προεδρικό Διάταγμα κατάρ-
γησε τη δυνατότητα προσφυγής των συνδικάτων στη 
διαιτησία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας 
(ΟΜΕΔ). Η ΓΣΕΒΕΕ είχε αποστείλει προς το Υπουργείο 
Εργασίας με επιστολή της (15.6.2010) αναλυτικά τις προ-
τάσεις της σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στα εργασια-
κά θέματα, προσπαθώντας με τεκμηριωμένο τρόπο να 
διασώσει τον θεσμό. Εμμέσως τοποθετήθηκε αρνητικά 
στο ζήτημα της αύξησης του ορίου ομαδικών απολύ-
σεων, ενώ γενικά οι τοποθετήσεις της ΓΣΕΒΕΕ υποδει-
κνύουν το άγχος τη υπεράσπισης των εργαζομένων και 

24.  Καθημερινή, 14.7.2010.

25.  Καθημερινή, 15.7.2010· Το Βήμα, 1.7.2010. 

↑  Συνάντηση για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 2010 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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την αναζήτηση τεκμηριωμένων λύσεων, εφικτών στο 
δεδομένο ασφυκτικό μνημονιακό πλαίσιο.26 Σύμφωνα 
με το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Διαδικασία 
μεσολάβησης και διαιτησίας για τη συλλογική ρύθμιση 
των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων», που 
ήρθε στη διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2010, στη διαι-
τησία θα μπορούν να προσφεύγουν και οι δύο πλευρές 
αρκεί να μην έχουν αρνηθεί το αποτέλεσμα της μεσολά-
βησης.27 Η συμβολή της ΓΣΕΒΕΕ σε αυτές τις διεργασίες 
παρέμεινε κομβική, καθώς για άλλη μια φορά επιτέλε-
σε τον ρόλο του ισορροπιστή, φέρνοντας στο τραπέζι 
και επιμένοντας σε μια συνθετική πρόταση πάνω στην 
οποία μπορούσαν τελικά να συμφωνήσουν οι άλλοι θε-
σμικοί παράγοντες. 

Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για την 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση τον Ιούλιο του 2010, 
ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ Δ. Ασημακόπουλος μίλησε για 
μια «ισχυρή σημειολογία ελπίδας» και ζήτησε από την 
κυβέρνηση «να μην επιχειρήσει αύξηση του ΦΠΑ κατά 
12%».28 Η δήλωση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς η επόμε-
νη δημόσια διαβούλευση αφορούσε το φορολογικό νο-
μοσχέδιο και τον αναπτυξιακό νόμο. Για αυτό τον λόγο, 
ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ είχε συνάντηση με τον Πρωθυ-
πουργό Γιώργο Παπανδρέου διεκδικώντας «επιδοτήσεις 
για την απασχόληση».29 Στις 21 Ιουλίου 2010, η Υπουργός 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λού-
κα Κατσέλη υπέγραψε το Συμβόλαιο Στήριξης των Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων με εκπροσώπους όλων των 

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.6.2010.

27.  Καθημερινή, 8.10.2010· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

7.10.2010.

28.  Καθημερινή, 1.7.2010, 16.7.2010· Ριζοσπάστης, 

21.7.2010.

29.  Καθημερινή, 28.8.2010.

ΤΌ 2010 OΊ ΠΡΌΕΔΡΌΊ ΤΉΣ 
ΓΣΕΒΕΕ Δ. ΑΣΉΜΑΚΌΠΌΥΛΌΣ 
ΚΑΊ ΤΉΣ ΕΣΕΕ Β. ΚΌΡΚΊΔΉΣ 
ΑΝΤΊΔΡΌΥΝ, ΠΡΌΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ 
ΔΊΑΣΩΣΌΥΝ ΤΌΝ 13Ό ΚΑΊ ΤΌΝ 14Ό 
ΜΊΣΘΌ ΤΌΥ ΊΔΊΩΤΊΚΌΥ ΤΌΜΕΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΊ ΤΉΝ ΕΞΑΊΡΕΣΉ ΤΩΝ 
ΧΑΜΉΛΌΣΥΝΤΑΞΊΌΥΧΩΝ.

↑  Συνέντευξη τύπου Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο υπογραφής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,  
2010 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Κοινή συνάντηση προέδρων ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ Δ. Ασημακόπουλου και Β. Κορκίδη με την Υπουργό Οικονομίας,  
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, 2010 (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

παραγωγικών φορέων. Στόχος του ήταν η αύξηση της 
ποιοτικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.30 Η ΓΣΕΒΕΕ επένδυσε 
εξαιρετικά σε τέτοιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ως 
αντιστάθμισμα στα προβλήματα που γεννούσαν οι μνη-
μονιακές απαιτήσεις, αν και δεν μπορούσαν να επιλύ-
σουν άμεσα την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση. 

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της Καθημερινής Δή-
μητρα Μανιφάβα, «η συρρίκνωση της πίτας οδηγούσε 
στην επικράτηση λίγων και ισχυρών παιχτών στην αγο-
ρά και στη δραστική μείωση της μικρομεσαίας επιχει-
ρηματικότητας». Σε αυτό το πλαίσιο, «η αντιπαράθεση 
“μικρών” και “μεγάλων”, που έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε 
της κρίσης, λάμβανε πλέον, υπό τη σκιά της ύφεσης, με-
γαλύτερες και βαθύτερες διαστάσεις». Οι δημόσιες το-
ποθετήσεις εκπροσώπων του ΣΕΒ και της ΓΣΕΒΕΕ ήταν 
ενδεικτικές του κλίματος οξυμένου οικονομικού και κοι-
νωνικού ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, σχολιάζο-
ντας επικριτικά το σχέδιο της Υπουργού Λ. Κατσέλη υπό 
τον τίτλο «Μνημόνιο για την Ανάπτυξη», χαρακτήριζε 
τις πολιτικές αυτές ως «παρεμβάσεις που, από τη φύση 
τους, εκφράζουν μία άκρατη παρεμβατική διάθεση και 
μία δυσπιστία προς την επιχειρηματικότητα και τη λει-
τουργία της αγοράς». Από την πλευρά του ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ υποστήριξε ότι «δεν θα μας σώσουν οι με-
γάλες επενδύσεις Άγγλων, Γάλλων και Αράβων, αλλά 
πρέπει να στηριχθεί η μικρομεσαία ελληνική επιχειρη-
ματικότητα», ενώ καταφέρθηκε εναντίον του ΣΕΒ και 
των τραπεζιτών λέγοντας ότι αυτοί έχουν υποδείξει το 
80% των μέτρων του μνημονίου.31 

Στην πράξη, η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ προσπαθεί να δη-
μιουργήσει συμμαχίες εντός της κυβέρνησης, αναζητώ-

30.  Στο ίδιο.

31.  Καθημερινή, 29.8.2010.

ντας διεξόδους μέσα στο δεδομένο μνημονιακό πλαίσιο, 
στο βαθμό που αυτό δεν μπορούσε να αποτραπεί. Πρό-
κειται για την πεπατημένη πρακτική της ΠΑΣΚΜΜΕ. Ο 
Γιώργος Καββαθάς περιγράφει τις κινήσεις και τη σχέση 
που είχε αναπτύξει η ΓΣΕΒΕΕ με το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν 
το ξέσπασμα της κρίσης για να επιτύχει κάποιες κατα-
κτήσεις υπέρ των αυτοαπασχολούμενων: «Και με την 
κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και με ορισμένους 
Υπουργούς προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό που λέγεται 
lobbying και να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας 
για τους μεσαίους, μικρούς και πολύ μικρούς ΕΒΕ. Δημι-
ουργήσαμε ένα Ταμείο Αλληλεγγύης, το ταμείο ανεργίας 
των ΕΒΕ, που δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα 
το νομοθετήσαμε διότι διαβλέπαμε το πού πάει η κατά-
σταση. Αυτό που σήμερα επιβεβαιώνει το Ινστιτούτο της 
ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι το 1/3 των νεόπτωχων είναι πρώην συ-
νάδελφοι. Εμείς το είχαμε δει από πριν και αποφασίσα-
με ότι έστω ένα επίδομα των 360€ θα ήταν σωτήριο για 
πάρα πολλούς ΕΒΕ».32 Πράγματι, τον Οκτώβριο του 2010 
η ΓΣΕΒΕΕ έθεσε στην κυβέρνηση ανοιχτά το ζήτημα των 
κοινωνικών συνεπειών της κρίσης στους αυτοαπασχο-
λούμενους. Κατά την επίσκεψη της Λούκας Κατσέλη ως 
νέας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στα 
γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, το Προεδρείο τής ζήτησε μια σειρά 
μέτρων, μεταξύ των οποίων την ενεργοποίηση του άρ-
θρου 69 του νέου ασφαλιστικού νόμου σχετικά με την 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη των αυτοαπασχολουμένων, 
τουλάχιστον για δύο χρόνια σε περίπτωση παύσης της 
λειτουργίας της επιχείρησής τους. Η Υπουργός απάντη-
σε θετικά προτείνοντας την από κοινού κατάρτιση ενός 
σχεδίου δράσης.33 Ωστόσο, στη συνέχεια υπονομεύθηκε 

32.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

33.  Καθημερινή, 1.10.2010· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

1.10.2010.
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η λογική του, καθώς «τα λεφτά του συγκεκριμένου ταμεί-
ου, περισσότερα από 200.000.000 ευρώ, χρησιμοποιή-
θηκαν για να πληρωθούν συντάξεις, κατά παράβαση 
του νόμου». Μάλιστα, «το ’14 είχε παραπεμφθεί το θέμα 
με μηνυτήρια αναφορά της ΓΣΕΒΕΕ από την εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου στην Εισαγγελέα Διαφθοράς και ήρθε 
η τότε κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση και απάλλα-
ξε από τυχόν ευθύνες τη διοίκηση του ΟΑΕΕ».34 Η καλή 
συνεργασία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με την Υπουργό 
Λούκα Κατσέλη επέφερε και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των επιχειρή-
σεων. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά 
προέβλεπε μεγαλύτερη ανεξαρτησία στους εργοδότες, 
ώστε να επαναδιευθετούν τις βάρδιες του προσωπικού 
τους χωρίς την αναγκαστική προαναγγελία στο Σώμα 
Επιθεωρητών Εργασίας. Η πρόταση αυτή είχε υποβληθεί 
από τη ΓΣΕΒΕΕ και είχε γίνει δεκτή από την Υπουργό.35 

Στα τέλη Νοεμβρίου είχε κατατεθεί στον δημόσιο 
διάλογο ένα σχέδιο αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις 
σχετικά με τον μηχανισμό εναλλαγής των υφιστάμενων 
συμβάσεων εργασίας. Με βάση αυτό, αίρεται η δυνατό-
τητα του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας να επεκτείνει την 
ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και σε χώρους που δεν 
εκπροσωπούνται στη συλλογική διαπραγμάτευση. Μέχρι 
τότε, αρκούσε να υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Υπουρ-
γό Εργασίας από κάποια αρμόδια συνδικαλιστική οργά-
νωση ενός επαγγέλματος, ώστε να ισχύει για όλες τις επι-
χειρήσεις στις οποίες απασχολούνται αυτού του είδους 
οι επαγγελματίες. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η άρση της 
δυνατότητας αυτής οδηγούσε ένα μεγάλο μέρος των ερ-
γαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην υποκατάσταση των 
κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων από 
ατομικές. Σε βάθος χρόνου, η εναλλαγή στις συμβάσεις 
θα αφορούσε περίπου το 80% των εργαζομένων.36 Στις 
αρχές Δεκεμβρίου 2010 οι εργοδοτικές οργανώσεις και η 
ΓΣΕΕ συμφώνησαν υπέρ της διατήρησης αυτής της δυ-
νατότητας του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας. Οι εκπρό-
σωποι των κοινωνικών εταίρων συμφώνησαν και σε ένα 
ακόμη ακανθώδες θέμα: στον τρόπο με το οποίο σε επι-
χειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζομένους θα υπε-
ρισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις έναντι των κλα-
δικών και ομοιοεπαγγελματικών. Η ΓΣΕΒΕΕ συναινούσε 
στη δυνατότητα υπογραφής των συμβάσεων στις μικρές 
επιχειρήσεις (όπου δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 
Σωματείου) με τη μεσολάβηση της κλαδικής επαγγελμα-
τικής οργάνωσης, Σωματείου ή Ομοσπονδίας.37 

Η συμφωνία αυτή προκάλεσε τότε μεγάλη αντίδρα-
ση στους υπερασπιστές της καθαρής πολιτικής της 
Τρόικας. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή 
Μπάμπης Παπαδημητρίου κατήγγειλε τη συνεργασία ως 
«γραφειοκρατικό καρτέλ στην αγορά εργασίας», υπο-
στηρίζοντας ότι «η επιδίωξη ομάδων γραφειοκρατών 
να επιβάλουν “κανόνες” σε όλους εμάς τους υπόλοι-
πους, είναι χαρακτηριστική στα καθεστώτα “σοβιετικού 
τύπου”», ενώ χαρακτήρισε τους συνδικαλιστές και των 
δύο πλευρών, «εργατική και εργοδοτική», «δραστήριους 
λομπίστες και αποτελεσματικούς ομαδάρχες ψήφων». 
Το χειρότερο όμως είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι «οι 
γραφειοκράτες συνδικαλιστές εμμέσως πλην σαφώς 
αποδέχονται όψιν “καρχαριωδών” για τα μέλη τους […] 
την “αριστερή” μυθολογία […] πως η επιχείρηση “θέλει 

34.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

35.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.10.2010.

36.  Καθημερινή, 28.11.2010.

37.  Καθημερινή, 2.12.2010.

↑  Συνάντηση μελών διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με την Υπουργό 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, και Ναυτιλίας Λούκα 
Κατσέλη, 2010 (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

Ή ΉΓΕΣΊΑ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΠΡΌΣΠΑΘΕΊ 
ΝΑ ΔΉΜΊΌΥΡΓΉΣΕΊ ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ 
ΕΝΤΌΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ, 
ΑΝΑΖΉΤΩΝΤΑΣ ΔΊΕΞΌΔΌΥΣ ΜΕΣΑ 
ΣΤΌ ΔΕΔΌΜΕΝΌ ΜΝΉΜΌΝΊΑΚΌ 
ΠΛΑΊΣΊΌ, ΚΑΤΑΦΕΡΝΌΝΤΑΣ 
ΝΑ ΕΠΊΠΛΕΥΣΕΊ ΣΤΉ ΝΕΑ 
ΣΥΝΘΉΚΉ, ΧΑΡΊΝ ΤΌΥ ΜΑΧΉΤΊΚΌΥ 
ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΌΥ ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΌΥ 
ΦΌΡΕΑ ΤΩΝ ΕΒΕ.
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το κακό” των εργαζομένων» για να τους κατηγορήσει ότι 
αυτοί με τις «ίδιες πρακτικές» «γονάτισαν τη χώρα».38 Η 
συντάκτρια της ίδιας εφημερίδας Χριστίνα Κοψίνη εκτι-
μούσε πως η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων θα 
διαλύσει τόσο τη ΓΣΕΕ όσο και τις εργοδοτικές οργανώ-
σεις, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, εξαιτίας της πιστής τήρη-
σης των όρων του μνημονίου και της δυνατότητας κάθε 
επιχείρησης να επιλέγει, λίγο έως πολύ, τους δικούς της 
όρους διαμόρφωσης του εργατικού κόστους. Σε κάθε 
περίπτωση εκτιμούσε ότι «μετά την κρίση του εργατικού 
συνδικαλισμού αρχίζει και το δράμα του εργοδοτικού».39 
Η αντίδραση αυτή αντιστοιχούσε στην αρνητική διάθεση 
της Τρόικας απέναντι στην πρόταση Κατσέλη.

Η αλήθεια είναι ότι η κρίση και οι επιθετικές πολιτι-
κές κλόνισαν το επικρατούν συνδικαλιστικό μοντέλο της 
ΓΣΕΒΕΕ. Ο Γιώργος Καββαθάς σήμερα περιγράφει τον 
τρόπο που αντιμετώπισε η ΠΑΣΚΜΜΕ την πρωτόγνωρη 
κατάσταση: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίζε-
σαι συνδικαλιστικό φορέα όταν δεν μπορείς με κανέναν 
τρόπο να γίνει αποδεκτή μια τεκμηριωμένη θέση σου 
για ένα θέμα. Και να αναγκάζεσαι να κάνεις κινητοποι-
ήσεις για να έχεις την έξωθεν καλή μαρτυρία […] γιατί 
φοβάσαι μήπως κατηγορηθείς, επειδή η παράταξή σου 
πρόσκειται στον πολιτικό φορέα που κυβερνά τον τόπο 
ή γιατί βαθιά μέσα σου πιστεύεις ότι οι πολιτικές είναι 
λάθος. Και η ΓΣΕΒΕΕ αυτό πίστευε, ότι η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ ήταν σε λάθος κατεύθυνση». Μάλιστα, επισημαί-

38.  Παπαδημητρίου, Μπάμπης, «Γραφειοκρατικό καρτέλ 

στην αγορά εργασίας», Καθημερινή, 4.12.2010.

39.  Καθημερινή, 5.12.2010, 8.12.2010.

νει τη δυσκολία να επιτευχθεί το «lobbying με ανθρώ-
πους» οι οποίοι, παρότι «είναι ιδεολογικά κοντά» και συ-
νεπώς θεωρητικά «θα μπορούσαν να αφουγκραστούν» 
τα κοινά προβλήματα, ενώ παράλληλα «δεν ήταν δο-
σμένοι καθ’ ολοκληρίαν στους θεσμούς», αποδείχτηκαν 
«ένα πολιτικό προσωπικό κατώτερο των περιστάσεων». 
Και καταλήγει: «Είναι δύσκολο και να το συζητάς με αν-
θρώπους που φοβούνται να έρθουν σε ρήξη με τους πι-
στωτές».40 Την εποχή που ο συνδικαλισμός των ομάδων 
πίεσης βρισκόταν στην κορύφωσή του, οι νέες συνθήκες 
της κρίσης τον οδήγησαν σε ένα είδος αδιεξόδου. Ωστό-
σο, η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ κατάφερε να επιπλεύσει στη 
νέα συνθήκη, καθώς το ίδιο το παρελθόν της Συνομο-
σπονδίας είχε αποτυπώσει στο μεγάλο αυτό συνδικαλι-
στικό φορέα των ΕΒΕ τα χαρακτηριστικά του μαχητικού 
συνδικαλισμού. Οι συνδικαλιστές της ΓΣΕΒΕΕ –και των 
τεσσάρων παρατάξεων– ήταν σε θέση να ξαναπάρουν 
τον παλιό δρόμο αν χρειαζόταν.

40.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑  Συνάντηση Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλου με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  
Ανδρέα Λοβέρδο και τον Υφυπουργό Γιώργο Κουτρουμάνη, 2010 (Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).
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2.  Η ΠΑΣΕΒΕ:  
η απόπειρα για έναν 
«αντιμονοπωλιακό πόλο  
των επαγγελματοβιοτεχνών»
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Η παρέμβαση του ΚΚΕ στο χώρο του συνδικαλισμού των μικρομεσαίων επαγ-
γελματοβιοτεχνών και εμπόρων αναδεικνύει ένα άλλο μοντέλο συνδικαλισμού 
ως πρότυπο δράσης. Η αποκρυστάλλωση του ευρωπαϊκού τεχνοκρατικού 
συνδικαλισμού των κοινωνικών εταίρων, της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και τέλος της προώθησης νέων μορφών επιχει-
ρηματικότητας οξύνει την ένταση και την απόσταση ανάμεσα σε αυτές τις 
δύο μορφές, οι οποίες εμφανίζονται ολοένα και πιο αποκρυσταλλωμένες στον 
στρατηγικό τους προσανατολισμό. Συνεπώς, έχει αξία μία αυτόνομη παρουσί-
αση του σχεδίου του ΚΚΕ και συγκεκριμένα της Πανελλαδικής Αντιμονοπωλια-
κής Συσπείρωσης Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων (ΠΑΣΕΒΕ), επειδή απο-
πειράται να αποτελέσει φορέα μιας διαφορετικής προσέγγισης και πρακτικής 
συνδικαλισμού, ένα πολύ φιλόδοξο εναλλακτικό δρόμο από τον επικρατούντα 
της ΓΣΕΒΕΕ. Ωστόσο, όπως έχουμε διαπιστώσει, η πραγματικότητα είναι πολύ 
πιο σύνθετη και σίγουρα το αποτέλεσμα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από 
τις προθέσεις του ΚΚΕ.

Τρία στοιχεία θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς στον 
χαρακτήρα του συνδικαλισμού του Κομμουνιστικού 
Κόμματος. Το πρώτο είναι ότι θέτει το κοινωνικό ζήτη-
μα στον πυρήνα όλων των αναλύσεων, υιοθετώντας μια 
καθαρά ταξική πρόσληψη των πραγμάτων. Το δεύτερο 
είναι η διεκδίκηση ενός καθαρού αυθεντικού συνδικαλι-
σμού σε αντίθεση με το νέο μοντέλο συνδικαλισμού, το 
οποίο διακρίνεται από πολλές άλλες μη συνδικαλιστικές 
δραστηριότητες. Το τρίτο είναι το πολιτικό ριζοσπαστι-
κό και αντισυστημικό περιεχόμενο με μια αντίστροφη 
ιεράρχηση των αιτημάτων, θέτοντας τα στρατηγικά σε 
υψηλότερο επίπεδο. Στην πράξη, επιχειρεί να μεταφέρει 

↑  Κινητοποίηση ΠΑΣΕΒΕ, 2013 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

πλευρές του εργατικού συνδικαλισμού στο χώρο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δημιουργία της ΠΑΣΕ-
ΒΕ συνιστά αναμφισβήτητα έναν σταθμό. Η δημιουργία 
μιας παράλληλης οργανωτικής δομής δεν είναι κάτι 
άγνωστο στην ιστορία του κινήματος των μικρομεσαί-
ων. Μάλιστα, στο πρόσφατο παρελθόν λειτουργούσε η 
ΑΣΕΒΕ μια ανταγωνιστική στη ΓΣΕΒΕΕ Συνομοσπονδία 
στον χώρο των βιοτεχνών. Ωστόσο, υπάρχει μια ουσι-
ώδης διαφορά. Τις δεκαετίες εκείνες, οι δυνάμεις του 
ΚΚΕ ήταν αποκλεισμένες μέσα από ένα αντιδημοκρατι-
κό σύστημα. Τη δεκαετία του 2010 το ζήτημα δεν είναι 
αυτό, αλλά η ίδια αναδιοργάνωση του συνδικαλισμού. 
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Ο Βασίλης Μαμάης υποστηρίζει ότι «δεν είναι ένα άλλο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Δρα μέσα στο πλαίσιο του συνδι-
καλιστικού κινήματος, είναι κομμάτι της ιστορίας, παρά 
τη μικρή χρονική διάρκεια που δραστηριοποιείται, περί-
που μια δεκαετία, αλλά έχει σαφή χαρακτηριστικά συν-
δικαλιστικού κινήματος καθαρού».1 Ουσιαστικά, το ΚΚΕ 
δεν δημιουργεί μία αντι-ΓΣΕΒΕΕ, αλλά μία συσπείρωση 
των Σωματείων και των δυνάμεων που επηρεάζει, ώστε 
να μπορεί να θέτει έναν δικό του προγραμματισμό αγω-
νιστικών παρεμβάσεων. 

Σε γενικές γραμμές, η ίδρυση της ΠΑΣΕΒΕ αποτελού-
σε εφαρμογή του σχεδίου απάντησης στην οικονομική 
κρίση που κατέθεσε το ΚΚΕ στην κοινωνία. Οι συνδικα-
λιστικές του δυνάμεις σε κάθε χώρο το ακολούθησαν 
πιστά σχεδόν σε όλη την κρίσιμη δεκαετία. Στις 6–7 
Μαρτίου 2010, η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του κόμμα-
τος σημείωνε ότι «το πρόβλημα ανάπτυξη για τα μονο-
πώλια ή για τον λαό» εξελίσσεται σε «ζήτημα ζωής και 
θανάτου». Το ΚΚΕ απαντά ότι «μόνο ο δρόμος της λαϊκής 

1.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

↑   Κινητοποίηση ΠΑΣΕΒΕ, 2013 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

εξουσίας μπορεί να ικανοποιήσει συνδυασμένα τις λαϊ-
κές ανάγκες» και «δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση». 
Χρειάζεται λοιπόν μια «λαϊκή συμμαχία», η οποία «θα οι-
κοδομηθεί με ευθύνη της εργατικής τάξης». Ωστόσο, θα 
αναδυθεί μέσα από τους συντονισμένους, τους κοινούς 
αγώνες με τα άλλα λαϊκά κοινωνικά στρώματα.2 Αυτή η 
λαϊκή ή κοινωνική συμμαχία αποτυπώνεται οργανωτικά 
στην κοινή δράση του ΠΑΜΕ, της Παναγροτικής Αγωνι-
στικής Συσπείρωσης (ΠΑΣΥ), της ΠΑΣΕΒΕ, του Μετώπου 
Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), της Ομοσπονδίας Γυναικών 
Ελλάδας (ΟΓΕ).3 Η διαδικασία συγκρότησης της ΠΑΣΕΒΕ 
και ο διαφορετικός πολιτικός προσανατολισμός της ενέ-
τειναν την αντιπαράθεση των δυνάμεων του ΚΚΕ με την 
πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ. Η αφορμή στάθηκε η διαφωνία 
σχετικά με την έκβαση του κοινωνικού διαλόγου. 

Στις αρχές του 2010 η ΔΗΚΕΒΕ καλούσε στην ανά-
πτυξη ενός αγωνιστικού κινήματος μαζί με τους εργαζό-
μενους για την ανατροπή της φιλομονοπωλιακής πολιτι-

2.  Ριζοσπάστης, 28.12.2010.

3.  Ριζοσπάστης, 16.11.2010.
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κής, καταγγέλλοντας την προωθούμενη φοροεπιδρομή 
της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, σημειώνει πως «για 
να περάσουν πιο εύκολα τα σχέδιά τους, οργανώνουν 
στημένους κοινωνικούς διάλογους, που τώρα τους βά-
φτισαν διαβούλευση, με συνομιλητές τις συμβιβασμένες 
συνδικαλιστικές ηγεσίες ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ».4 Ένα μήνα 
αργότερα, όταν πλέον οι διαθέσεις της κυβέρνησης 
έχουν αποσαφηνιστεί, οι δυνάμεις του ΚΚΕ κατηγορούν 
τη ΓΣΕΒΕΕ πως βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη επιβε-
βαίωση του αληθινού χαρακτήρα των στημένων «κοινω-
νικών διαλόγων», καθώς αντί να αντιδράσει αγωνιστικά, 
προσπαθεί «να υπερασπιστεί το […] κύρος του «κοινω-
νικού διαλόγου» κάνοντας «πλάτες».5 Με άλλα λόγια, οι 
δυνάμεις του ΚΚΕ εκτιμούν πως την ώρα που ο κοινω-
νικός διάλογος έχει ουσιαστικά ακυρωθεί χρειάζεται μια 
άλλου τύπου απάντηση την οποία η ΓΣΕΒΕΕ δεν είναι 
διατεθειμένη να αναλάβει. Συνεπώς, αυτόν τον ρόλο 
πλέον αναλαμβάνουν οι «αγωνιστικές δυνάμεις των 

4.  Ριζοσπάστης, 8.1.2010.

5.  Ριζοσπάστης, 5.2.2010.

επαγγελματοβιοτεχνών». Η διαφορά με τις προηγούμε-
νες περιόδους είναι ότι η ΔΗΚΕΒΕ αισθάνεται το βάρος 
της κατάστασης μεγαλύτερο, την απογοήτευση από τη 
ΓΣΕΒΕΕ να εντείνεται στους μικρομεσαίους και τις δικές 
της δυνάμεις πιο ισχυρές να προχωρήσουν σε ένα μεγα-
λύτερο βήμα. 

Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
(ΠΣΕΑ) των ΕΒΕ ανακοίνωσε κλείσιμο καταστημάτων και 
βιοτεχνιών στις 10.2.2010. Στην ανακοίνωσή της, παρότι 
καλούσε σε αγωνιστική συμπόρευση ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, 
τόνιζε ότι «η μέχρι τώρα τακτική των τριτοβάθμιων συν-
δικαλιστικών οργανώσεων ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ […] απο-
δείχτηκε για άλλη μια φορά επιζήμια για τα συμφέρο-
ντα των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ». Ως εκ 
τούτου, «οι αγωνιστικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού 
κινήματος παίρνουν την πρωτοβουλία της αγωνιστικής 
συσπείρωσης και πάλης». Με άλλα λόγια, η ΠΣΕΑ για 
πρώτη φορά διεκδικεί να υποκαταστήσει τον ρόλο της 
ΓΣΕΒΕΕ.6 Η ΓΣΕΒΕΕ αντέδρασε με «εγκύκλιό» της προς 
τις Ομοσπονδίες-μέλη της εναντίον της κινητοποίησης, 
κάνοντας λόγο για «ανέξοδες αποφάσεις συντονιστικών 
επιτροπών εκτός πλαισίου ΓΣΕΒΕΕ», ενώ το κλείσιμο 
των καταστημάτων καταγγέλλεται για «σύγχυση και 
διάσπαση των κινητοποιήσεων και του συνδικαλιστι-
κού κινήματος». Ουσιαστικά, εγκαλεί τους εμπνευστές 
της κινητοποίησης ότι «κινούνται στη λογική: διασπώ, 
καταστρέφω, λοιδορώ και συκοφαντώ ό,τι δεν ελέγχω 
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες». Η Πανελλαδική 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των ΕΒΕ απάντησε ότι οι 
διοικούντες στη ΓΣΕΒΕΕ «ζήλεψαν τη δόξα των απερ-
γοσπαστών της ΓΣΕΕ». Σημειώνει ότι εκείνοι «πρώτα 
απέρριψαν κάθε πρόταση των αγωνιστικών δυνάμεων 
και αρνήθηκαν να πάρουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία 
αγωνιστικής διεκδίκησης». Κατηγορεί την πλειοψηφία 
της ΓΣΕΒΕΕ για προκλητική, απερίφραστα εχθρική, συ-
κοφαντική και σε πλήρη ταύτιση με την κυβερνητική 
προπαγάνδα».7

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ριζοσπάστης, περισσότε-
ρες από 50 Ομοσπονδίες και Σωματεία από όλη τη χώρα 
συμμετείχαν στην κινητοποίηση, υιοθετώντας το διεκδι-
κητικό πλαίσιο της Συντονιστικής Επιτροπής. Μάλιστα 
αναφέρει πως η κινητοποίηση σημείωσε σημαντική επι-
τυχία σε διάφορες πόλεις, π.χ. στο Αγρίνιο η συμμετο-
χή έφτασε στο 99% των καταστημάτων. Στην Αθήνα, οι 
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κάνιγγος.8 
Μεταξύ άλλων η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα διεκδικεί φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικα-
νότητα, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής 
κατανάλωσης (διατροφή, ένδυση κ.λπ.), ατομικό αφορο-
λόγητο στα 20.000 ευρώ και για τετραμελή οικογένεια 
40.000 ευρώ, κατάργηση κάθε είδους αντικειμενικών 
κριτηρίων και ανέλεγκτων χρήσεων, τα λογιστικά βιβλία 
να είναι η μοναδική πηγή προσδιορισμού του εισοδή-
ματός μας, κοινωνική ασφάλιση δημόσια και καθολική, 
κρατική επιχορήγηση στα 2/3 του προϋπολογισμού του 
ΟΑΕΕ, όχι στη λεγόμενη απελευθέρωση των επαγγελ-
μάτων που οδηγεί στη μονοπώληση, αύξηση της φορο-
λογίας του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων στο 
45% κ.ά.9 

Στις 13 και 14 Μαρτίου 2010 στην Αθήνα η ΠΣΕΑ μετε-
ξελίσσεται στην Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπεί-

6.  Ριζοσπάστης, 21.1.2010.

7.  Ριζοσπάστης, 10.2.2010.

8.  Ριζοσπάστης, 12.2.2010.

9.  Ριζοσπάστης, 24.1.2010.
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ρωση Επαγγελματιών–Βιοτεχνών–Εμπόρων (ΠΑΣΕΒΕ) 
με τη συμμετοχή εκλεγμένων συνδικαλιστών από όλη 
την Ελλάδα. Στη ρητορική της κυριαρχεί η ταξική διά-
σταση: «Τα μονοπώλια, τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες 
και τα πολυκαταστήματα επεκτείνονται στην αγορά σε 
βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Τα κέρδη των μεγά-
λων επιχειρήσεων μεγάλωσαν σε βάρος του εισοδήμα-
τός μας. Οι τράπεζες πέρασαν τη θηλιά του δανεισμού 
στα λαϊκά στρώματα». Εφόσον οι μικρομεσαίοι αντιμε-
τωπίζουν την απειλή του μεγάλου κεφαλαίου, καθίστα-
νται αυτοδίκαια σύμμαχοι της εργατικής τάξης. Για αυτό 
τον λόγο, τονίζεται πως στην ΠΑΣΕΒΕ συσπειρώνονται 
«οι δυνάμεις εκείνες που έχουν καθαρό ποιοι είναι μαζί 
μας και ποιοι απέναντι, κατανοούν ποια είναι η αιτία των 
προβλημάτων, έχουν δοκιμαστεί στο μετερίζι της αγω-
νιστικής διεκδίκησης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο καθη-
μερινός αγώνας για το μεροκάματο δεν είναι μόνο ζή-
τημα ατομικών ικανοτήτων αλλά κυρίως εξαρτάται από 
τη συλλογική κοινωνική πάλη». Η ΠΑΣΕΒΕ διεκδικεί να 
εκπροσωπήσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που «δεν 
κολακεύονται από τα παχιά λόγια ότι δήθεν αποτελούν 
τη “ραχοκοκαλιά της οικονομίας”» και η «επιχειρηματι-
κότητα» είναι βασανιστική και η «ανταγωνιστικότητα» 
ανέφικτη.10 Η ίδρυση τη ΠΑΣΕΒΕ χαρακτηρίστηκε ως δι-
ασπαστική από την ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ.11

Σύμφωνα με τον Βασίλη Μαμάη, «οι αυτοαπασχολού-
μενοι έχουν λογική εργοδότη ακόμη και όταν δεν έχουν 
εργαζόμενους. Άμα δεν έχουν εργαζόμενους είναι ερ-
γοδότες του εαυτού τους». Βέβαια, «οι εργάτες με τους 
αυτοαπασχολούμενους έχουν σημαντικές διαφορές. Η 
σημαντικότερη είναι ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δεν 
λαμβάνουν μισθό, αλλά τον κυνηγάνε οι ίδιοι, και ο οποί-
ος έχει σκαμπανεβάσματα».12 Ωστόσο, για την ΠΑΣΕΒΕ ο 
αποκλειστικός σύμμαχος των ΕΒΕ είναι οι εργάτες,13 διότι 
«έχουν κοινή ζωή, δηλαδή τα παιδιά τους πάνε στα ίδια 
σχολεία, μένουν στις ίδιες γειτονιές, μένουν στα ίδια σπί-
τια», καθώς επίσης έχουν κοινό αντίπαλο, δηλαδή τη «μο-
νοπώληση». Τέλος, το ύψος του εισοδήματος είναι κοι-
νό.14 Άλλωστε, πολλοί από τους αυτοαπασχολούμενους 
προέρχονται από την εργατική τάξη και πιθανότατα εκεί 
θα ενταχθούν, αν δεν καταφέρουν να επιβιώσουν. Για 
αυτό η πιο σημαντική διάσταση έγκειται στην ανάλυση 
ότι «υπάρχει μια κοινή ρίζα των προβλημάτων με τα άλλα 
λαϊκά στρώματα» και, ως εκ τούτου, τίθεται «η ανάγκη 
κοινής δράσης».15 Βέβαια, μέχρι το σημείο αυτό οι διαφο-
ρές με την ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ θα έλεγε κανείς ότι είναι 

10.  «Διακήρυξη της Πανελλαδικής Συντονιστικής 

Επιτροπής Αγώνα Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπό-

ρων-Αυτοκινητιστών για τη Γ’ Πανελλαδική Συν-

διάσκεψη», Αρχείο ΠΑΣΕΒΕ, https://www.paseve.

gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9

%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE

%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%

CE%B7/77-diakhryjh-210.html (τελευταία προσπέ-

λαση 20.5.2018)· «Απόφαση Ίδρυσης της ΠΑΣΕΒΕ», 

Αρχείο ΠΑΣΕΒΕ. https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%

B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CF%83%CF%84%C

E%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81

%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html (τελευταία προ-

σπέλαση 20.5.2018).

11.  Ριζοσπάστης, 9.12.2010.

12.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη». ό.π.

13.  «Απόφαση Ίδρυσης της ΠΑΣΕΒΕ», ό.π.

14.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

15.  «Απόφαση Ίδρυσης της ΠΑΣΕΒΕ». ό.π.

https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7/77-diakhryjh-2010.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7/77-diakhryjh-2010.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7/77-diakhryjh-2010.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7/77-diakhryjh-2010.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7/77-diakhryjh-2010.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
https://www.paseve.gr/%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B2%CE%B5/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
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περισσότερο ζήτημα ανάλυσης και στυλ συνδικαλισμού, 
καθώς στην πράξη η ΓΣΕΒΕΕ συνεργάζεται με τη ΓΣΕΕ, 
ενώ συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ΣΕΒ. Από τη 
δική της πλευρά, η ΠΑΣΕΒΕ θεωρεί φυσικό της σύμμα-
χο το ΠΑΜΕ.16 Για αυτό τον λόγο, η ουσιαστική διαφωνία 
έγκειται περισσότερο στις στρατηγικές διαφορές. Σύμ-
φωνα με την ΠΑΣΕΒΕ, «η πολιτική της ΕΕ […] συμβάλλει 
στη δημιουργία ενός λεπτού στρώματος κυρίως μεσαίων 
επιχειρήσεων σε ρόλο δορυφόρου 
γύρω από το μεγάλο κεφάλαιο που 
διευκολύνουν τη συγκέντρωση». Ση-
μαντική διαφορά είναι η αντίληψη 
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΠΑ-
ΣΕΒΕ θεωρεί ότι «εξυπηρετούν αυ-
τές τις κατευθύνσεις και είναι μακριά 
από την πραγματικότητα των μικρών 
επιχειρήσεων».17 

Η βασική διαφορά στη συνδικα-
λιστική κουλτούρα αφορά το ποιος 
κάνει πολιτική. Το ΚΚΕ δεν πιστεύει στην αποτελεσμα-
τικότητα του θεσμικού κοινωνικού εταίρου ούτε στην 
άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης. Στη λογική 
της ΠΑΣΕΒΕ, ο κάθε αυτοαπασχολούμενος, βιοτέχνης, 
μικροέμπορος, αυτοκινητιστής πρέπει, όπως γράφει, 
«να πάρει την υπόθεση στα χέρια του! Να πιστέψει στις 
δυνάμεις του!!!».18 Ο Βασίλης Μαμάης θεωρεί ότι οι συν-
δικαλιστές δεν είναι εκπρόσωποι και ότι δεν «μοιάζει με 
τις κοινοβουλευτικές εκλογές που ψηφίζεις τον βουλευ-
τή για μια τετραετία». Ο συνδικαλισμός λοιπόν «απαιτεί 
συλλογικές διαδικασίες», «θέλει γενικές συνελεύσεις», 

16.  Στο ίδιο.

17.  «Διακήρυξη της Πανελλαδικής Συντονιστικής 

Επιτροπής Αγώνα Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπό-

ρων-Αυτοκινητιστών για τη Γ’ Πανελλαδική Συνδι-

άσκεψη», Αρχείο ΠΑΣΕΒΕ, ό.π.

18.  Ριζοσπάστης, 14.1.2011.

↑  Κινητοποίηση ΠΑΣΕΒΕ, 2014 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

συζήτηση και συλλογική δράση, «κάτι δηλαδή πρέπει να 
κάνουν όλοι μαζί αφού συζητήσουν και αποφασίσουν. 
Αυτό που λέμε απεργίες, διαδηλώσεις». Με άλλα λόγια, 
ο «συνδικαλιστής είναι ο βασικός οργανωτής ακριβώς 
όλης αυτής της διαδικασίας, των γενικών συνελεύσεων. 
Αυτός είναι ο ρόλος του. Επομένως, κάθε μέρα επιβε-
βαιώνεται η εκπροσώπηση που του έχουν δώσει οι συ-
νάδελφοί του και δεν είναι μια φορά στα τρία χρόνια». 

Σύμφωνα με τον Βασίλη Μαμάη, ο 
συνδικαλισμός είναι «κάτι ζωντα-
νό το οποίο δουλεύει καθημερινά. 
Δεν κρατάς Σωματεία, εάν το ΔΣ, ο 
Πρόεδρος, δεν πηγαίνει να βρίσκει 
αυτούς που τον ψήφισαν συνέχεια. 
Θα τους χάσει από το Σωματείο, θα 
του φύγουν». Το αντίθετο θεωρείται 
«κάλπικο» και κινδυνεύει να εκφυ-
λιστεί σε γραφειοκρατία, εφόσον οι 
συνδικαλιστές απομακρύνονται από 
τη βάση. Τέλος, ακόμη και εάν τα 

αιτήματα μεταξύ εργατών και αυταοαπασχολούμενων 
διαφέρουν, ο κοινωνικός χαρακτήρας τους λειτουργεί 
ως κοινή βάση, δηλαδή το φορολογικό, το ασφαλιστικό, 
τα προβλήματα υγείας και παιδείας. Όλα αυτά δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις για ένα κοινό μέτωπο, το οποίο 
ονομάζεται κοινωνική συμμαχία, ενώ μεγάλο βάρος σε 
όλη αυτή διαδικασία αποκτά η ιδεολογική συνείδηση. Ο 
Βασίλης Μαμάης υποστηρίζει ότι αυτός ο χαρακτήρας 
ενοποιεί την παράταξη του ΚΚΕ σε όλη την ιστορία της 
παρά τις διαφορετικές θέσεις ή τακτικές σε άλλα ζητή-
ματα κατά το παρελθόν.19

Η ΠΑΣΕΒΕ θεωρεί ότι στην ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ κυρι-
αρχεί «μια πλειοψηφία που συνειδητά απεχθάνεται τις 
αγωνιστικές διεκδικήσεις, έχει συμβιβαστεί με τις αντι-
λαϊκές πολιτικές και τις δυσκολίες ανάπτυξης του συνδι-

19.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

Ή ΔΉΜΊΌΥΡΓΊΑ ΤΉΣ ΠΑΣΕΒΕ 
ΣΥΝΊΣΤΑ ΣΉΜΑΝΤΊΚΉ ΕΞΕΛΊΞΉ, 
ΕΠΊΧΕΊΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΊ 
ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΌΥ ΕΡΓΑΤΊΚΌΥ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΜΌΥ ΣΤΌΝ ΧΩΡΌ ΤΩΝ 
ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ.
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↑  Το μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΠΑΣΕΒΕ 
Μπάμπης Μαυροθαλασσίτης σε συγκέντρωση, 10.6.2015 
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

↑  Αφίσα ΠΑΣΕΒΕ για συγκέντρωση ενάντια στη φορο-
ληστεία και τα χρέη στη Θεσσαλονίκη, 27.11.2014  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

καλιστικού κινήματος.20 Σύμφωνα με τον Βασίλη Μαμάη, 
«όποιος λέει σήμερα ότι μπορεί να εκπροσωπήσει όλους 
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες μάλλον μπερδεύ-
ει τον κόσμο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πει 
ότι εγώ μπορώ την πλειοψηφία που είναι συνήθως μι-
κρή, το 60% και παραπάνω των αυτοαπασχολούμενων 
δεν έχει εργαζόμενους καν, δεν έχει μισθωτή εργασία, 
και ένα άλλο 20% ακόμα έχει άντε έναν-δύο εργαζόμε-
νους, τους οποίους δεν έχει και πάντα μόνιμους. Αυτό το 
κομμάτι έχει ενοποιημένα προβλήματα». Αυτό που δεν 
γίνεται είναι να προσπαθεί κανείς να το συνενώσει μαζί 
με «το άλλο 10–15% που περισσεύει». Κατά την άπο-
ψη της ΠΑΣΕΒΕ, συνήθως όσοι υποστηρίζουν ότι είναι 
εφικτή η ενοποίηση των δύο αυτών στρωμάτων, ουσι-
αστικά εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μεσαίων επι-
χειρήσεων «απέναντι στην πολιτική εξουσία […], παρά 
τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων». Οι μεσαίες 
επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται για αγώνες, διότι δεν 
τους χρειάζονται, καθώς επιδιώκουν «σταθερότητα, 
σταθερή φορολογία», ένα ευνοϊκό «περιβάλλον μέσα 
στο οποίο ο άλλος που έχει κάποια πραγματικά κεφά-
λαια […] να μπορέσει να τα επενδύσει». Επομένως, «με 
άλλο τρόπο διαπραγματεύονται αυτά τα ζητήματα».21 
Αυτή η τελευταία διαφορά συνιστά μια τομή σε σχέση 
με τις πρακτικές του συνδικαλισμού της δημοκρατικής 
αλλαγής, καθώς διεκδικούσε να εκπροσωπήσει το σύ-
νολο του κοινωνικού στρώματος των μικρών και μεσαί-
ων ΕΒΕ, παρότι έθετε τέτοιους διαχωρισμούς. Από αυ-
τήν την άποψη, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις 
απόψεις της ΠΑΣΕΒΕ ως ταξικό συνδικαλισμό. Τέλος, η 
συνδικαλιστική παράταξη στη ΓΣΕΒΕΕ μετονομάζεται σε 
Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση ΕΒΕ και εγκαταλείπεται ο 
ιστορικός τίτλος ΔΗΚΕΒΕ στο αρκτικόλεξο του οποίου 
υπάρχει ο όρος Δημοκρατική. Σταθερή παραμένει η δι-
αφορετική στάση της ΠΑΣΕΒΕ απέναντι στο ζήτημα του 
κοινωνικού εταίρου. 

Οι βασικές διαφορές στον συνδικαλισμό με τις άλ-
λες παρατάξεις δεν είναι επιλογή του ΚΚΕ, σύμφωνα με 
τον Βασίλη Μαμάη, αλλά καταλήγει να φαίνεται έτσι, κα-
θώς οι άλλες παρατάξεις επιλέγουν ένα άλλο μοντέλο 
συνδικαλισμού μέσα από τη διαμεσολάβηση άλλων μη 
συνδικαλιστικών δράσεων, όπως η κατάρτιση, αλλά και 
διάφορες υπηρεσίες. Η ΓΣΕΒΕΕ κατηγορείται ότι με τα 
προγράμματα κατάρτισης ενισχύθηκαν οι μηχανισμοί 
χειραγώγησης των συνδικαλιστών, αλλά κυρίως τα Σω-
ματεία και οι Ομοσπονδίες απώλεσαν τη ζωντανή λει-
τουργία τους, καθώς οι οικονομική εισφορά των συνδι-
καλισμένων ΕΒΕ αντικαταστάθηκε με τις επιχορηγήσεις 
των ΚΕΚ. Όλα αυτά θεωρούνται ξένα στον συνδικαλισμό 
και καταλήγουν να τον αλλοιώνουν. Η κατάρτιση θεω-
ρείται υπόθεση αποκλειστικά της δημόσιας τεχνικής 
παιδείας και το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αγω-
νίζεται για τη βελτίωσή της.22 Ακόμα, το ΚΚΕ θεωρεί ότι 
όλες οι άλλες παρατάξεις έχουν ιδεολογικές συγγένειες 
μεταξύ τους. Πάντως, αυτός ο τελευταίος διαχωρισμός 
είναι ορατός και συνιστά κοινό τόπο και στην πρόσληψη 
του ΚΚΕ από τις άλλες παρατάξεις.

Στην ΠΑΣΕΒΕ μπορούν να ανήκουν «Τοπικές και Κλα-
δικές Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια Σωματεία επαγ-
γελματιών–βιοτεχνών–εμπόρων–αυτοκινητιστών, τοπι-
κές Ενώσεις και Εμπορικοί Σύλλογοι, καθώς επίσης οι 
Ομοσπονδίες και τα Σωματεία Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ». 

20.  «Απόφαση Ίδρυσης της ΠΑΣΕΒΕ», ό.π.

21.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

22.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.
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Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν «αγωνιστικές συσπει-
ρώσεις, Επιτροπές Αγώνα και αγωνιστικά ψηφοδέλτια 
που δραστηριοποιούνται στο συνδικαλιστικό κίνημα 
των αυτοαπασχολούμενων», «εκλεγ-
μένοι στα Δ.Σ. Ομοσπονδιών και 
πρωτοβάθμιων Σωματείων, καθώς 
και μεμονωμένα πρόσωπα από χώ-
ρους και κλάδους που δεν υπάρχει 
συγκροτημένη έκφραση των αγωνι-
στικών δυνάμεων. Ακόμα, μπορούν 
να συμμετέχουν «συνδικαλιστικά 
όργανα και συνάδελφοι που συμφω-
νούν και στηρίζουν τις αρχές, τους 
στόχους και το αγωνιστικό πλαίσιο». 
Κατά Νομό ή μεγάλη πόλη ή Δήμο 
συγκροτούνται τοπικές γραμματείες, 
όπως και κατά κλάδο.23 Τέλος, η Πανελλαδική Συνδιά-
σκεψη ανέδειξε Πανελλαδικό Συμβούλιο και Γραμματεί-
α.24 Με άλλα λόγια, η ΠΑΣΕΒΕ συγκροτείται άτυπα ως 
μία αντι-ΓΣΕΒΕΕ, καθώς δεν είναι μια απλή επιτροπή 
αγώνα, αλλά μια άλλη παράλληλη οργανωτική δομή. Βέ-
βαια, τα μέλη της συνεχίζουν να συμμετέχουν οργανικά 
στη ΓΣΕΒΕΕ προωθώντας τις απόψεις της ΠΑΣΕΒΕ. Τα 
κύρια ζητήματα που προωθεί η ΠΑΣΕΒΕ και η παράταξή 
της είναι το τρίπτυχο: ασφαλιστικό, φορολογικό, χρέη. 
Σε σχέση με το ασφαλιστικό, το βασικό πρόβλημα είναι ο 
κοινωνικός χαρακτήρας του, δηλαδή η αύξηση της κρα-
τικής χρηματοδότησης. Στο δεύτερο, το ζήτημα είναι η 
άδικη φορολόγηση, αλλά και η επιστροφή των φόρων 
στην κοινωνία μέσω κοινωνικών παροχών. Εφόσον τα 
τεράστια χρέη συσσωρεύτηκαν εξαιτίας όλων αυτών 
των άδικων φορολογικών και ασφαλιστικών νόμων, εί-
ναι άδικα και χρειάζεται να αφαιρεθούν. Ακόμα υπάρ-
χουν τα ζητήματα υγείας, παιδείας, ελεύθερου χρόνου 
και χρόνου εργασίας. Βέβαια, σύμφωνα με τον Βασίλη 
Μαμάη, υπάρχουν και τα γενικά πολιτικά αιτήματα.25

Η ΠΑΣΕΒΕ συμμετείχε σε όλες τις κινητοποιήσεις 
που ακολούθησαν. Στις 8 Απριλίου καλούσε με σύνθημα 
«Αρνούμαστε να γίνουμε για άλλη μια φορά τα θύμα-
τα της αντιλαϊκής-φιλομονοπωλιακής πολιτικής και της 
οικονομικής κρίσης που το μεγάλο κεφάλαιο δημιούρ-
γησε». Ειδικά για τις ρυθμίσεις του φορολογικού νομο-
σχεδίου που αφορούσαν τους αυτοαπασχολούμενους, η 
ΠΑΣΕΒΕ τόνιζε ότι μειώνοντας το αφορολόγητο ενισχύ-
εται το κυνηγητό των αποδείξεων.26 Για τις κινητοποιή-
σεις στις 5 Μαΐου η ΠΑΣΕΒΕ σημειώνει: «Όλα τα μέτρα 
που ανακοινώθηκαν ήταν από κοινού προαποφασισμένα 
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τους διεθνείς ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς. Λένε ψέματα ότι είναι προ-
σωρινά, σε λίγους μήνες θα φέρουν νέα σκληρότερα, αν 
δεν τους εμποδίσουμε με τον αγώνα μας»,27 καλώντας σε 
«κλιμάκωση του αγώνα μαζί με την εργατική τάξη που 
απεργεί για να μην περάσουν τα βάρβαρα μέτρα».28

Η ΠΑΣΕΒΕ καλούσε σε ξεσηκωμό για τις συντάξεις, 
τονίζοντας ότι «το έγκλημα της κυβέρνησης σχετικά με 
το ασφαλιστικό είναι «διαρκές».29 Για τις 20 Μαΐου υπο-
γράμμιζε ότι «η αντιλαϊκή επέλαση δεν έχει τέλος!!! Σει-
ρά έχει η απελευθέρωση των επαγγελμάτων! […] Απαι-

23.  «Απόφαση Ίδρυσης της ΠΑΣΕΒΕ», ό.π.

24.  Στο ίδιο.

25.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

26.  Ριζοσπάστης, 3.4.2010.

27.  Ριζοσπάστης, 5.5.2010.

28.  Ριζοσπάστης, 2.5.2010.

29.  Ριζοσπάστης, 13.5.2010.

τούμε τα αυτονόητα. Μια ανθρώπινη ζωή σήμερα και 
ένα αξιοπρεπές αύριο όταν θα κλείνει ο εργασιακός μας 
βίος. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στις οικογένειές 

μας και στις γενιές που έρχονται». 
Για τις αντιδράσεις ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ 
να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις 
μετά την κατακραυγή για τα γεγονό-
τα της Marfin, αναφέρει ότι «οι συμ-
βιβασμένες ηγεσίες […] τρόμαξαν 
από την επιτυχία του πανελλαδικού 
κλεισίματος στις 5 Μάη και τώρα 
σπεύδουν να τα μαζέψουν και να 
επανέλθουν στη θέση του υποταγ-
μένου κοινωνικού εταίρου».30 Για τις 
8 Ιουλίου, «μέρα ψήφισης του νομο-
σχεδίου που διαλύει την κοινωνική 

ασφάλιση», κατηγορεί τις ηγεσίες της Συνομοσπονδίας 
ότι «φοβούνται τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες».31 
Στις 7 Δεκεμβρίου η ΠΑΣΕΒΕ μαζί με τα άλλα μέτω-
πα καλούσε σε παλλαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 
«κατά της επίσκεψης Στρος Καν»32 και στις 15 Δεκεμ-
βρίου στην πανελλαδική απεργία.33 Τον Σεπτέμβρη του 
2010, η ΠΑΣΕΒΕ κατέληξε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης 
με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ και την ΟΓΕ. Οι συγκε-
ντρώσεις της γίνονταν έκτοτε από κοινού αποτελώντας 
μια σταθερή πεντάδα με τη στήριξη του ΚΚΕ. Κατά το 
νέο έτος το μέτωπο ΠΑΜΕ–ΠΑΣΥ–ΜΑΣ–ΟΓΕ συμμετεί-
χε στις πανελλαδικές διαδηλώσεις της 23ης Φεβρουαρί-
ου και της 10ης Μαρτίου 2011.34

Εκτός από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, η ΠΑΣΕΒΕ 
έδινε την πολιτική κάλυψη σε παραστάσεις διαμαρτυ-
ρίας. Την 1η Οκτωβρίου, για παράδειγμα, καλούσε σε 
παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας μαζί 
με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, την ΟΓΕ και το ΜΑΣ, ενάντια 
στις νέες αντεργατικές μεθοδεύσεις σε ζητήματα εργα-
σιακών σχέσεων και Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.35 
Λίγες ημέρες αργότερα η Γραμματεία Θεσσαλονίκης της 
ΠΑΣΕΒΕ προχώρησε σε συγκέντρωση στα γραφεία του 
ΟΑΕΕ.36 Μεγάλη έκταση και παρεμβάσεις έγιναν ενάντια 
στη «διαβόητη περαίωση, ένα ακόμη δυσβάσταχτο φο-
ρολογικό χαράτσι».37 

Έντονες ήταν οι αγωνιστικές δράσεις για το ωράριο. 
Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο οργανώθηκε παρέμβαση 
στη Νομαρχία της Αθήνας, απαιτώντας να ανακληθεί η 
απόφαση της πλειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλί-
ου για το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων στην 
Αθήνα και δεύτερη Κυριακή (στις 12 του Δεκέμβρη).38 Η 
ΠΑΣΕΒΕ τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι οι μόνοι που 
θα ωφεληθούν από «το άνοιγμα στις 12 Δεκέμβρη είναι 
τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες ελληνικές και ξένες 
αλυσίδες της οδού Ερμού και Κολωνακίου» σε βάρος των 
χιλιάδων μικρών εμπόρων, καλώντας39 με απόφαση μαζί 
με το ΠΑΜΕ και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας 
σε απεργία την ίδια ημέρα και παρέμβαση στο κέντρο 

30.  Ριζοσπάστης, 18.5.2010.

31.  Ριζοσπάστης, 6.7.2010.

32.  Ριζοσπάστης, 5.12.2010.

33.  Ριζοσπάστης, 9.12.2010.

34.  Ριζοσπάστης, 3.3.2011, 12.2.2011. 

35.  Ριζοσπάστης, 1.10.2010.

36.  Ριζοσπάστης, 8.10.2010.

37.  Ριζοσπάστης, 27.11.2010.

38.  Ριζοσπάστης, 30.11.2010.

39.  Ριζοσπάστης, 27.11.2010.

H ΠΑΣΕΒΕ ΣΥΓΚΡΌΤΕΊΤΑΊ ΑΤΥΠΑ 
ΩΣ ΜΊΑ ΑΝΤΊ-ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΘΩΣ 
ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ ΜΊΑ ΑΠΛΉ ΕΠΊΤΡΌΠΉ 
ΑΓΩΝΑ, ΑΛΛΑ ΜΊΑ ΑΛΛΉ 
ΠΑΡΑΛΛΉΛΉ ΌΡΓΑΝΩΤΊΚΉ ΔΌΜΉ, 
ΕΠΊΛΕΓΌΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΛΛΌ ΜΌΝΤΕΛΌ 
ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΜΌΥ.
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της Αθήνας.40 Επίσης, ανέλαβε πιο μαχητικές δράσεις, 
όπως οι συμβολικές καταλήψεις χώρων, για παράδειγμα 
στις 7 Δεκεμβρίου η τρίωρη συμβολική κατάληψη του 
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου μαζί με το ΠΑΜΕ.41 
Στις αρχές του 2011, η ΠΑΣΕΒΕ καταγγέλλει τη συντονι-
σμένη προσπάθεια ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) εναντίον 
της αργίας της Κυριακής.42 Απαντώντας με «κοινή δράση 
για την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας», υποστή-
ριζε ότι «δεν λείπουν ούτε παραπάνω ώρες, ούτε παρα-
πάνω μέρες, ούτε οι Κυριακές από την αγορά. Λεφτά δεν 
υπάρχουν στις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων, γι’ αυτό 
δεν μπαίνει πελάτης στα μαγαζιά».43

Οι πρακτικές των δυνάμεων του ΚΚΕ σταδιακά γίνο-
νται όλο και πιο ριζοσπαστικές. Για παράδειγμα, τον Ια-
νουάριο του 2011 έκλεισαν για περίπου δύο ώρες τα τα-
μεία νοσοκομείων σε Αθήνα, Πάτρα και Μυτιλήνη ως μια 
συμβολική κίνηση ενάντια στο εισιτήριο 5 ευρώ και τα 
άλλα χαράτσια που πλήρωναν οι ασθενείς στα δημόσια 
νοσοκομεία.44 Τις ίδιες ημέρες κήρυξαν διήμερο κόντρα 
στις αυξήσεις εισιτηρίων, συμμετέχοντας στο ευρύτερο 
κίνημα «Δεν Πληρώνω». Με σύνθημα «Οργανωμένη λα-
ϊκή ανυπακοή και αντεπίθεση. Δεν πληρώνω εισιτήριο» 
απαιτούσε «Καμιά αύξηση στα εισιτήρια. Δωρεάν μετα-
κίνηση για όλους τις πρωινές ώρες. Δωρεάν για όλες τις 
ώρες της μέρας για άνεργους, μαθητές, φοιτητές κ.λπ.»45 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις μεγάλες διαδη-
λώσεις της 23ης Φεβρουαρίου 2011, το ΚΚΕ με προμε-
τωπίδα ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ, ΟΓΕ ανέπτυξε μια, 
όπως τη χαρακτήρισε, πολύμορφη πανελλαδική δράση 
ανυπακοής με εξορμήσεις.46 Πιο θεαματική ριζοσπαστι-
κή δράση ήταν οι συμβολικές κινητοποιήσεις σε σταθ-
μούς διοδίων της Ελευσίνας και του οδικού άξονα Αθή-
νας-Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του ίδιου έτους.47 

40.  Ριζοσπάστης, 9.12.2010.

41.  Ριζοσπάστης, 7.12.2010.

42.  Ριζοσπάστης, 29.1.2011.

43.  Ριζοσπάστης, 22.1.2011.

44.  Ριζοσπάστης, 29.1.2011.

45.  Ριζοσπάστης, 25.1.2011.

46.  Ριζοσπάστης, 11.2.2011.

47.  Ριζοσπάστης, 25.3.2011.

Στις 20 Μαρτίου 2011 συνεδρίασε η Γραμματεία της 
ΠΑΣΕΒΕ αποτιμώντας τον ένα χρόνο από την ίδρυσή 
της. Διαπιστώνει ότι «έχουν γίνει σημαντικά και μετρήσι-
μα βήματα», καθώς «οι πρωτοβουλίες […] σε ζητήματα 
της κρίσης, για τον ΟΑΕΕ, τις αυξήσεις στον ΦΠΑ, τα 
διόδια, τη φορολογία, τα καύσιμα, τις τιμές των ειδών 
πρώτης ανάγκης κ.λπ. είχαν σοβαρή απήχηση και την 
έφεραν σε επαφή με νέο κόσμο». Αποτιμά ως επιτυχή 
την κινητοποίηση της 23ης Φεβρουαρίου, καθώς επαγ-
γελματοβιοτέχνες που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε 
διαδηλώσεις συσπειρώθηκαν πίσω από τα πανό της ΠΑ-
ΣΕΒΕ.48 Δύο μήνες αργότερα, τον Μάιο, συγκροτήθηκε 
η Γραμματεία Ηλεκτρολόγων της ΠΑΣΕΒΕ με βάση τον 
Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Αττικής (ΣΕ-
ΗΕΑ).49 Με την κίνηση αυτή, η ΠΑΣΕΒΕ ολοκληρώνει και 
σε δευτεροβάθμιο επίπεδο την παράλληλη δομή απένα-
ντι στη ΓΣΕΒΕΕ. Τον Ιούνιο, η Γραμματεία της ΠΑΣΕΒΕ 
Αθήνας οργάνωσε ιδιαίτερη σύσκεψη για τα προβλήμα-
τα των γυναικών ΕΒΕ με σύνθημα «Οι αυτοαπασχολού-
μενες να πάρουν θέση δίπλα στους συμμάχους τους».50 
Τέλος, τον Οκτώβριο συγκροτήθηκε Παναττική Γραμμα-
τεία της ΠΑΣΕΒΕ.51

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καββαθά από την πλευρά 
της ΠΑΣΚΜΜΕ και της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ, «η ΠΑ-
ΣΕΒΕ δεν είναι συντεταγμένο συνδικαλιστικό κίνημα», 
αλλά «μια κομματική οργάνωση η οποία δουλεύει σωστά 
στα πλαίσια μια κομματικής οργάνωσης ΕΒΕ. Δεν μπορεί 
όμως αυτό να ταυτίζεται με το σώμα των ΕΒΕ. Κι αυτό 
αποτυπώνεται και στην κοινωνία. Μπορεί να βλέπουμε 
μπλοκ του ΠΑΜΕ μαζικά, όμως όταν έρχεται η ώρα της 
ψήφου δεν καταγράφεται». Πάντως, ο ίδιος δεν θεωρεί 
πως το κλίμα ανάμεσα στους δύο πόλους είναι εντέλει 
λιγότερο αρνητικό από όσο φαίνεται, εντοπίζοντας «μια 
σχέση αλληλοσεβασμού, εκτίμησης, σεβασμού στη δια-
φορετικότητα». Ωστόσο, αυτό έχει κάποια όρια, καθώς, 
για παράδειγμα, αισθάνεται πως δεν μπορεί να «τιμήσει» 
την άποψη για «κατώτατη σύνταξη 1500€» γιατί «πρέπει 

48.  Ριζοσπάστης, 22.3.2011.

49.  Ριζοσπάστης, 24.5.2011.

50.  Ριζοσπάστης, 31.5.2011, 4.6.2011.

51.  Ριζοσπάστης, 25.10.2011.

↑  Κινητοποίηση ΠΑΣΕΒΕ, 2014 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε».52 Με 
άλλα λόγια, αναδύεται η κλασική αντίθεση ανάμεσα σε 
ρεαλιστικά και μη αιτήματα. Ο νυν Πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ 
δεν αρνείται «την επαναστατικότητα» αλλά θεωρεί ότι 
«θα πρέπει να μπαίνουν όλα στο πλαίσιο μιας συζήτη-
σης, όχι γιατί η πολιτική είναι η πράξη του εφικτού αλλά 
γιατί θα πρέπει σε αυτό που προτείνεις να μπορείς να 
δεις και τους πόρους». Επίσης, η ΠΑΣΚΜΜΕ δεν αμφι-
σβητεί τον καπιταλισμό, καθώς «πάντα θα υπάρχει η άρ-
χουσα τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώ βέ-
βαια δεν υποστηρίζει την άποψη «των εθνικοποιήσεων 
και άρα της αλλαγής του πολιτεύματος σε σοσιαλιστική 
δημοκρατία τύπου ανατολικών χωρών». Επίσης, ανα-
γνωρίζει την ένταξη της χώρας στην ΕΕ ως τετελεσμέ-
νο γεγονός, υποστηρίζοντας την αναζήτηση τακτικών 
συμμαχιών των χωρών του νότου με κάποιες χώρες του 
βορρά, ώστε να δημιουργηθούν εκείνοι οι συσχετισμοί 
δυνάμεων που θα επιτρέψουν πολιτικές «πιο φιλολαϊκές 
προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Η διαφωνία 
είναι ακόμη πιο βαθιά και αφορά το ίδιο το ταξικό υπο-
κείμενο των μικρομεσαίων, καθώς «η Αντιμονοπωλιακή 
Συσπείρωση δεν μιλάει για επιχειρήσεις», αλλά «μιλάει 
για αυτοαπασχολούμενους». Πάντως, ο Γιώργος Καββα-
θάς αναγνωρίζει μια διαφορετική κουλτούρα ανάμεσα 
στις παλιότερες και νεότερες γενιές των συνδικαλιστών 
του ΚΚΕ. Τέλος, αναφέρει ότι και τις δύο θητείες που 
έχει διατελέσει Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, «στο πλαίσιο της 
συγκρότησης του Προεδρείου του ΔΣ και την κατανομή 
αξιωμάτων», απευθύνθηκε «και τις δύο φορές στην Αντι-
μονοπωλιακή Συσπείρωση», ώστε «να αναλάβει θέση 
Αντιπροέδρου» λαμβάνοντας «άρνηση συμμετοχής».53 

Η συγκρότηση της ΠΑΣΕΒΕ, κατά έναν τρόπο και ως 
ένα βαθμό, μεταφέρει στο συνδικαλιστικό κίνημα των μι-
κρομεσαίων την πολιτική γεωγραφία του εργατικού συν-
δικαλιστικού κινήματος, με την έννοια ότι συνιστά κάτι 
ανάλογο του ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ καθιερώθηκε ως διακριτός 
πόλος ταξικής κατεύθυνσης στο συνδικαλιστικό κίνημα 
στον απόηχο των εργατικών κινητοποιήσεων ενάντια 
στη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού. Με άλλα λόγια, 
είναι παιδί και φαινόμενο της αντίστασης στο ευρωπαϊ-
κό συνδικαλιστικό μοντέλο. Γενικά, η παρουσία του συν-
δικαλισμού του ΚΚΕ δεν έλαβε τα χαρακτηριστικά νέας 
ηγεμονίας, ωστόσο είναι σημαντική για τη διατήρηση 
των ταξικών παραδόσεων στο εργατικό-συνδικαλιστικό 
κίνημα σε ολόκληρη τη δεκαετία του 2000 και μέσα στην 
κρίση.54 Η εμφάνιση της ΠΑΣΕΒΕ είναι αντίστοιχα σημα-
ντική γιατί ακριβώς αποκρυσταλλώνει μια ιδιαίτερα πιο 
ταξική πρόσληψη του μικροαστικού στρώματος διατη-
ρώντας τις αντίστοιχες παραδόσεις. Σε κάθε περίπτωση, 
η παρουσία της Αντιμονοπωλιακής Συσπείρωσης είναι 
καθοριστική για τη φυσιογνωμία της ΓΣΕΒΕΕ, παρά το 
γεγονός ότι δεν συμμετέχει στη διοίκηση. Λειτουργώντας 
ως μία συνιστώσα δύναμη, επικαθορίζει διαλεκτικά και 
συνθετικά την τελική αποκρυστάλλωση στη μορφή της 
ΓΣΕΒΕΕ. Γενικά, η παρουσία των κομμουνιστικών πα-
ρατάξεων στα Σωματεία επιδρά στην φυσιογνωμία των 
τελευταίων πάντοτε με αναντιστοιχία της πραγματικής 
δυναμικής των παρατάξεων. Και αυτή η παρατήρηση 
είναι διαχρονική για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Συ-
νεπώς, η ξεχωριστή παρουσίαση των απόψεων του ΚΚΕ 

52.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

53.  Στο ίδιο.

54.  Μπιθυμήτρης, Γ. και Κωτσονόπουλος, Λ., «Μετα-

σχηματισμοί του ελληνικού συνδικαλιστικού κινή-

ματος», ό.π., σ. 113.

ως η κυρίως αντιπολίτευση έχει ειδικό βάρος και χρήζει 
συγκεκριμένης προσέγγισης. Για παράδειγμα, αποτελεί 
πρωτόγνωρο φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργοδο-
τικές συνδικαλιστικές δυνάμεις με αναφορά στην εταιρι-
κότητα, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, να πρέπει να αναμετρηθούν με 
την ιδέα του σοσιαλισμού. Επίσης, συχνά οι συνδικαλι-
στικές δυνάμεις της πλειοψηφίας είναι υποχρεωμένες να 
υιοθετήσουν πρακτικές του μαχητικού συνδικαλισμού 
για να περιορίσουν την κριτική από την πλευρά της αντι-
πολίτευσης. Η καθυστέρηση της εμφάνισης της ΠΑΣΕΒΕ 
αναλογικά με το εργατικό κίνημα σχετίζεται ως ένα βαθ-
μό με την πιο ριζοσπαστική φυσιογνωμία της ΓΣΕΒΕΕ σε 
σχέση με τη ΓΣΕΕ, καθώς οι δυνάμεις του ΚΚΕ ήταν σε 
θέση να διεκδικήσουν την ηγεμονία σε αυτήν κατά τη 
δεκαετία του 2000. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα η εμφά-
νιση μορφών τύπου ΠΑΜΕ–ΠΑΣΕΒΕ ως αντίσταση στον 
ευρωπαϊκό συνδικαλισμό αποτελεί ένα ιδιαίτερο εθνικό 
χαρακτηριστικό που δεν απαντάται σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Το ΚΚΕ κατά την εποχή της κρίσης συγκροτεί 
έναν δικό του διακριτό πόλο οργάνωσης των μαζών, με 
κέντρο το ίδιο και γύρω από αυτό συνδικαλιστικά μέ-
τωπα διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών, δηλαδή 
εργάτες, αγρότες, φοιτητές, εμποροβιοτέχνες και εμπό-
ρους. Σε αντίθεση με τις λογικές του μη πολιτικού και 
αυθόρμητου λόγου άλλων αντιμνημονιακών κινημάτων, 
οι δυνάμεις του ΚΚΕ διακρίνονται από τον ξεκάθαρα πο-
λιτικό και συγκροτημένο λόγο, αλλά και την απόλυτα ορ-
γανωμένη παρέμβαση στον δρόμο. Πάντως, η επιτυχία 
του εγχειρήματος της ΠΑΣΕΒΕ και ευρύτερα της παρά-
ταξης του ΚΚΕ μέσα στη ΓΣΕΒΕΕ δεν φαίνεται να φέρει 
την προσδοκώμενη επιτυχία προς το παρόν, καθώς οι 
δυνάμεις του ΚΚΕ δεν κατορθώνουν να συσπειρώσουν 
νέο κόσμο με ιδιαίτερα μαζικούς όρους, ενώ στις αρχαι-
ρεσίες της Συνομοσπονδίας έχουν απώλειες. Η αιτία σε 
μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη συνολική στάση του ΚΚΕ 
εντός της κρίσης, καθώς ο ριζοσπαστισμός της πεντα-
ετίας 2000–2010 διοχετεύτηκε μάλλον στον χώρο του 
ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό αντανακλάται και στη ΓΣΕΒΕΕ.

↑  Αφίσα ΠΑΣΕΒΕ για συγκέντρωση ενάντια  
στη φοροληστεία, 10.6.2015  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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3.  Απέναντι στο μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα: τα μέτρα 
υπερβαίνουν τα όρια  
των αντοχών
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Στις αρχές του 2011, οι πρώτες διαβουλεύσεις της ΓΣΕΒΕΕ 
με την κυβέρνηση είχαν ενθαρρυντικό χαρακτήρα, καθώς 
άνοιξε πάλι η συζήτηση για τη χρηματοδότηση του ασφα-
λιστικού συστήματος. Ωστόσο, ήταν φανερό πως η δυσμε-
νής οικονομική συγκυρία ήταν μια πραγματικότητα, η οποία 
αναμενόταν να επιδεινωθεί τα δύο επόμενα χρόνια. 

↑  Σύνθημα στον δρόμο στο πλαίσιο διαμαρτυρίας 
στην Ερμού ενάντια στην κατάργηση  
της κυριακάτικης αργίας, 26.7.2017  
(Στέλιος Μισίνας, Eurokinissi).

Συνεπώς, κύρια ανησυχία του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ 
ήταν η προώθηση μέτρων για την ενίσχυση της βιωσι-
μότητας των ασφαλιστικών ταμείων, κυρίως του ΟΑΕΕ, 
και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να καταβάλουν 
τις τρέχουσες εισφορές και παλαιότερες οφειλές προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να αποτραπεί ο κίν-
δυνος ύπαρξης χιλιάδων ανασφάλιστων επαγγελματιών. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, η κυβέρνηση απο-
δέχθηκε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία 
θα κυμαινόταν μεταξύ 10% το 2011 και 25% το 2013 για 
τις συνεπείς επιχειρήσεις, ενώ αποδέχτηκε να εξετα-
στούν προτάσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του 
ΟΑΕΕ.1 Η ΠΑΣΕΒΕ χαρακτηρίζει εισπρακτικές τις προ-
τάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τον ΟΑΕΕ, υποστηρίζοντας ότι 
είναι «προσαρμοσμένες στην κυβερνητική πολιτική της 
υποχρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος». 
Για την ΠΑΣΕΒΕ, η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ θα έπρεπε «να 
διεκδικήσει μέτρα ανακούφισης και προστασίας» όσων 
«αδυνατούν να πληρώσουν και είναι ανασφάλιστοι».2

Την ίδια περίοδο, η ΕΣΕΕ ανέδειξε σε εκδήλωση φο-
ρέων το «καυτό» θέμα της λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων περισσότερες της μίας Κυριακής ετησίως, 
αλλά και ακόμη εννέα ζητήματα του λιανεμπορίου. Οι εκ-
πρόσωποι του εμπορικού κόσμου εμφανίστηκαν διχασμέ-
νοι. Η ΕΣΕΕ τάχθηκε ρητά υπέρ του ανοίγματος των κα-
ταστημάτων τρεις Κυριακές τον χρόνο και συγκεκριμένα 
δύο Κυριακές την περίοδο των εορτών των Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρονιάς και την Κυριακή των Βαΐων. Δεν 
φαίνεται αντίθετη στην προσαρμογή του ωραρίου στις 
ανάγκες κάθε περιοχής, είτε αυτό αφορά τις Κυριακές 
είτε τη λειτουργία των καταστημάτων και μετά τις 9 το 
βράδυ. Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
Δ. Ασημακόπουλος εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του 
στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.3 

Ο προσανατολισμός της ΓΣΕΒΕΕ δεν ήταν η ρήξη με 
την κυβέρνηση ή έστω με τμήματά της, καθώς διαφαινό-
ταν ότι υπήρχαν συμμαχίες, αλλά η από κοινού αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της. Από τη μεριά της, η ΠΑΣΕΒΕ 
με σύνθημα «Όλοι στο δρόμο του αγώνα» και «Κλείνου-
με τα μαγαζιά μας για να μη μας τα κλείσουν για πά-
ντα» προσπαθούσε να απαντήσει στην επιχειρηματολο-
γία που στοχοποιούσε τις διαδηλώσεις καταγγέλλοντας 
ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒ ως φερέφωνα της κυβέρνη-
σης και των μονοπωλιακών ομίλων. Για την ΠΑΣΕΒΕ εί-
ναι ξεκάθαρο πως «οι γειτονιές της Αθήνας και όλης της 
χώρας ερημώνουν και ο τζίρος πέφτει, χωρίς πορείες 

1.  Καθημερινή, 11.1.2011, 18.1.2011· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

14.1.2011, 17.1.2011.

2.  Ριζοσπάστης, 20.1.2011.

3.  Καθημερινή, 22.1.2011, 25.1.2011. 

ΣΤΊΣ ΑΡΧΕΣ ΤΌΥ 2011, ΑΝΌΊΓΕΊ ΠΑΛΊ 
Ή ΣΥΖΉΤΉΣΉ ΓΊΑ ΤΌ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΌ, 
ΜΕ ΚΥΡΊΑ ΑΝΉΣΥΧΊΑ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΤΉ ΒΊΩΣΊΜΌΤΉΤΑ ΤΌΥ ΌΑΕΕ. ΤΉΝ ΊΔΊΑ 
ΠΕΡΊΌΔΌ, ΑΝΑΔΕΊΚΝΥΕΤΑΊ ΤΌ ΘΕΜΑ 
ΤΉΣ ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΌΡΊΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΩΝ ΤΊΣ ΚΥΡΊΑΚΕΣ.
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και απεργίες», ενώ υπογραμμίζει πως «δεν μπαίνει πε-
λάτης στα μαγαζιά μας γιατί με τις χιλιάδες απολύσεις 
φούντωσε η ανεργία και η φτώχεια».4 Ο Γ.Γ. της ΓΣΕΒΕΕ 
Νίκος Σκορίνης περιέγραφε τον Ιούνιο του 2011 σε συ-
νάντηση φορέων για το κέντρο της Αθήνας την γκρίζα 
έως μαύρη εικόνα του εμπορικού κόσμου της Αθήνας: 
«Έχει κλείσει το 20% των καταστημάτων του κέντρου, 
ενώ πολλά άλλα είναι στο “κόκκινο”, και αν η κατάσταση 
συνεχιστεί έτσι, προβλέπεται σ’ έναν χρόνο να έχει κλεί-
σει ένα στα τρία».5 Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι το λιανε-
μπόριο έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Ζητεί μάλιστα από 
την κυβέρνηση να λάβει υπόψη την πραγματικότητα της 
ελληνικής οικονομίας κατά τους σχεδιασμούς της για 
τα νέα μέτρα, ώστε να μην επιφέρει το καίριο πλήγμα.6 
Ωστόσο, η περίοδος συναίνεσης της ΓΣΕΒΕΕ απέναντι 
στην κυβέρνηση οδηγήθηκε γρήγορα σε ένα τέλος, ενώ 

4.  Ριζοσπάστης, 12.2.2011, 9.2.2011.

5.  Καθημερινή, 1.6.2011.

6.  Καθημερινή, 1.6.2011.

ΤΌ 2011, Ή ΓΣΕΒΕΕ ΜΕ ΚΕΊΜΕΝΑ 
ΤΉΣ ΠΕΡΊΕΓΡΑΦΕ ΤΉ ΜΑΥΡΉ ΕΊΚΌΝΑ 
ΤΌΥ ΕΜΠΌΡΊΚΌΥ ΚΌΣΜΌΥ ΤΉΣ ΑΘΉΝΑΣ. 
Ή ΠΕΡΊΌΔΌΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΉΣ ΑΠΕΝΑΝΤΊ 
ΣΤΉΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΤΕΛΕΊΩΝΕΊ, ΜΕ ΤΌΝ 
ΠΌΛΊΤΊΚΌ ΛΌΓΌ ΑΛΛΑ ΚΑΊ ΤΊΣ ΠΡΑΚΤΊΚΕΣ 
ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΝΑ ΡΊΖΌΣΠΑΣΤΊΚΌΠΌΊΌΥΝΤΑΊ.
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←  Κλειστά καταστήματα λιανικής στην Αθήνα, 2013 
(Shutterstock).

ριζοσπαστικοποιούσε τόσο τον πολιτικό της λόγο όσο 
και τις πρακτικές της. Τον Μάρτιο του 2011, ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος στην τοποθέτη-
σή του στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπη-
ρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών» για πρώτη φορά όχι απλά απορρίπτει εξ 
ολοκλήρου, αλλά και καταγγέλλει επί της αρχής μία νο-
μοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης χρησιμοποιώντας 
πολύ σκληρές εκφράσεις.7 Τον ίδιο μήνα η ΓΣΕΒΕΕ δη-
μοσίευσε ένα εξαιρετικά πολιτικό καταγγελτικό δελτίο 
τύπου εναντίον των τραπεζών, υποστηρίζοντας ότι «εί-
ναι κράτος εν κράτει στην Ελλάδα και επιβάλλουν τις 
θέσεις τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα συνεπικου-
ρούμενες και από την Τράπεζα της Ελλάδος».8 Τον Μάιο, 
ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Παπαν-
δρέου με την Τρόικα για το μεσοπρόθεσμο σχέδιο και το 

7.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.3.2011.

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.3.2011.

πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Αναζητώντας μέτρα 
ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα εξασφάλιζαν τη μείωση του 
ελλείμματος στο 7,5% του ΑΕΠ, οι δανειστές απαιτούσαν 
δραστική περικοπή των επιχορηγήσεων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και όσο 
το δυνατόν ταχύτερα.9 Τελικά, στις 10 Ιουνίου κατατέ-
θηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το οποίο προέ-
βλεπε παρεμβάσεις ύψους 28 δισ. ευρώ για το 2011 και 
όλα τα χρόνια έως το 2015, τη μείωση του αριθμού των 
δημοσίων υπαλλήλων μέσω της μείωσης του αριθμού 
των συμβασιούχων, τη μείωση των δαπανών για εξοπλι-
στικά προγράμματα την περίοδο 2010–2015 κατά πάνω 
από 800 εκατομμύρια ευρώ, την αναστολή του πόθεν 
έσχες για κάθε κατοικία για τα επόμενα δύο χρόνια κ.ά. 
Τα μέτρα που ακολουθούσαν το μεσοπρόθεσμο εντός 
του 2011 ήταν, μεταξύ άλλων: αξιολόγηση και μείωση 
φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση 
τεκμηρίων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά 
πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια 
ελεύθερων επαγγελματιών, αύξηση του ΦΠΑ στην εστί-
αση από 13% σε 23% από 1.9.2011 κ.ά. Επίσης, από το 
2011 θα ξεκινούσε η σταδιακή μετάβαση στο νέο ενιαίο 
μισθολόγιο. Σχετικά με το πρόγραμμα των αποκρατικο-
ποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου, 
ο στόχος ήταν εισπράξεις ύψους 50 δισ. ευρώ έως το 
2015, εκ των οποίων τα 15 δισ. ευρώ να εισπραχτούν έως 
το τέλος του 2012.10

Η συζήτηση για την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του 
ΦΠΑ προκαλούσε αναστάτωση στους εμπόρους και 
επαγγελματοβιοτέχνες.11 Η ΓΣΕΒΕΕ διαφωνούσε με την 
υιοθέτηση του μέτρου αυτού, διαπιστώνοντας μια ανορ-
θολογική επιλογή, η οποία θα μείωνε και δεν θα αύξανε 
τα έσοδα του κράτους, ενώ ταυτόχρονα θα επέφερε ση-
μαντική επιβάρυνση στους μικρομεσαίους.12 Σε επιστολή 
προς τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και ενόψει 
του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος τονίζει ότι «τα μέτρα που 
καταγράφονται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, αλλά και 
τα συνοδευτικά αυτών που αναμένεται να εξειδικευτούν 
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αφορούν τις 
μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, υπερ-
βαίνουν τα όρια αντοχών». Ακόμα έγραφε: «Οι δανειστές 
μας “τεντώνουν το σχοινί” επικίνδυνα και για τους ιδίους 
αλλά και τη χώρα. Η κυβέρνηση πρέπει να αναζητήσει 
τρόπους διεξόδου. Το όραμα της ανάπτυξης απομακρύ-

9.  Καθημερινή, 29.5.2011.

10.  Καθημερινή, 10.6.2011.

11.  Καθημερινή, 25.6.2011.

12.  Καθημερινή, 26.5.2011· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

25.5.2011.
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νεται επικίνδυνα».13 Πέντε μήνες αργότερα η ΓΣΕΒΕΕ, σε 
επιστολή της προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομι-
κών Παντελή Οικονόμου, εκτιμούσε ότι ούτε το 20% με 
30% των ποσών που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση 
από τη μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών στον συντε-
λεστή 23% του ΦΠΑ δεν πρόκειται να εισπραχθούν, κα-
θώς η ύφεση αγγίζει το 7%. Η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε μείωση 
των συντελεστών του ΦΠΑ, σε πρώτη φάση κατά 2 μο-
νάδες στον υψηλό (από 23% σε 21%) και κατά 3 μονάδες 
στον μεσαίο συντελεστή (από 13% σε 10%).14

Η στόχευση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέ-
ου ήταν να περάσει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα από 
τη Βουλή. Οι αντιδράσεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ έδειξαν ξεκάθαρα ότι αυτό το σχέδιο δεν 
περνούσε. Το αποτέλεσμα ήταν πρώτα από όλα ο ανα-
σχηματισμός της κυβέρνησης και το άνοιγμα προς την 
αξιωματική αντιπολίτευση. Νέος Υπουργός Οικονομικών 
ανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος τόνισε ότι 
στόχος του ήταν το Πρόγραμμα να ψηφισθεί από τη Βου-
λή με βελτιώσεις. Ο εκβιασμός από τους δανειστές ήταν 
σαφής. Ο Πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 
και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σό-
ιμπλε είχαν ξεκαθαρίσει ότι η εκταμίευση της 5ης δόσης 
δεν θα είναι εφικτή χωρίς την έγκριση του Μεσοπρόθε-
σμου. Τελικά, η Βουλή ενέκρινε το Μεσοπρόθεσμο Πρό-
γραμμα με 155 ψήφους υπέρ και 138 ψήφους κατά. Η 
συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης.15

Όταν στις αρχές Ιουνίου τα συνδικάτα κήρυξαν γε-
νική απεργία για την Τετάρτη 15 Ιουνίου, η ΓΣΕΒΕΕ μαζί 
με την ΕΣΕΕ κάλεσαν με «κεντρικό αίτημα: το σταμάτη-
μα της καθοδικής και επικίνδυνης για την οικονομία και 
κοινωνία υφεσιακής πορείας της χώρας, που παράγει 
λουκέτα, ανεργία, φτωχοποίηση, ελλείμματα και ακό-
μα μεγαλύτερα χρέη». Τα αιτήματά της ήταν: α) σχέδιο 
ανασυγκρότησης για όλους εκείνους τους τομείς της 
ελληνικής οικονομίας που διαθέτουν μεγάλα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα, β) ισχυρά κίνητρα για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, εγχώριες επενδύσεις και εκσυγχρονισμό 
μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, γ) μείωση ΦΠΑ και όχι 
εγκληματικές μετατάξεις σε υψηλότερους συντελεστές, 
δ) δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων 
τοπικών αγορών και βιοτεχνικών πάρκων, ε) δραστικός 
περιορισμός της παρασιτικής οικονομίας (παρεμπό-
ριο, λαθρεμπόριο), στ) εγγύηση τραπεζικών καταθέσε-
ων ιδιωτών και επιχειρήσεων για μια ακόμα τριετία (Ν. 
3714/2008) ώστε να αποκατασταθεί το κλίμα ηρεμίας 
και εμπιστοσύνης κ.ά.16 Από τη μεριά της, η ΠΑΣΕΒΕ 
καλούσε σε γενικό ξεσηκωμό για το Μεσοπρόθεσμο και 
συμμετοχή σε όλα τα κινηματικά ραντεβού με κλείσιμο 
μαγαζιών και βιοτεχνιών.17

Ήταν η εποχή του κινήματος των «Αγανακτισμένων», 
με κύριο και κοινό γνώρισμα τον ειρηνικό χαρακτήρα και 
την απουσία επιμέρους κομματικών ταυτοτήτων. Βέβαια, 
ταυτόχρονα λάμβαναν χώρα και περισσότερο συνηθι-
σμένες κινητοποιήσεις από συνδικαλιστικούς φορείς και 
πολιτικές ομάδες, συνοδευόμενες ορισμένες φορές από 
γενικές απεργίες ή και συγκρούσεις διαδηλωτών με την 
Αστυνομία. Το νέο στοιχείο ήταν οι καθημερινές κινητο-
ποιήσεις στην πλατεία Συντάγματος, όπου διεξάγονταν 

13. «Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ προς τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Πα-

πανδρέου», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.6.2011.

14.  Καθημερινή, 18.8.2011.

15.  Καθημερινή, 18.6.2011, 27.6.2011, 29.6.2011.

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.6.2011.

17.  Ριζοσπάστης, 26.6.2011, 25.6.2011. 

↑  Πρωτοσέλιδο για το κίνημα των Πλατειών, 
26.5.2011 (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία).

↑  Πρωτοσέλιδο για τη συμμετοχή του κόσμου 
στις διαμαρτυρίες στην πλατεία Συντάγματος, 
30.5.2011 (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία).



191

Β
΄ Μ

Έ
Ρ

Ο
Σ

άτυπες λαϊκές συνελεύσεις. Η πρώτη συγκέντρωση με 
χιλιάδες διαδηλωτές έγινε στις 25 Μαΐου 2011. Οι συ-
γκεντρώσεις συνεχίστηκαν για αρκετές ημέρες στην 
πλατεία Συντάγματος, στον Λευκό 
Πύργο στη Θεσσαλονίκη και δε-
κάδες άλλες πόλεις στην Ελλάδα. 
Ορισμένοι από τους παρευρισκό-
μενους προχώρησαν σε διαμαρτυ-
ρία διαρκείας, διανυκτερεύοντας 
σε σκηνές.18 Κατά την 28η Ιουνίου 
2011, πρώτη ημέρα της πανελλα-
δικής απεργίας της ΓΣΕΕ και της 
ΑΔΕΔΥ, και ενώ οι Αγανακτισμένοι 
είχαν καλέσει πολυπληθή συγκέντρωση στην πλατεία 
Συντάγματος με στόχο τον αποκλεισμό της Βουλής κατά 
την ψηφοφορία του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, 
συνέβησαν βίαια περιστατικά με αποτέλεσμα την εκτε-
ταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμ-
ψης από τα ΜΑΤ. Ως τη «μεγάλη ημέρα του πολέμου» 
χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Μανώλης Όθωνας τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν 
στην πλατεία Συντάγματος εκείνες τις ημέρες, ενώ είχαν 
τραυματιστεί δεκάδες άτομα από τις εξαιρετικά βίαιες 
επεμβάσεις των ΜΑΤ.19 

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης αμφισβήτησης των 
θεσμών, συντελείται ίσως και μια κορυφαία ριζοσπαστι-
κή πράξη από την πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ. Στις 29 Ιουνί-
ου, το Προεδρείο της προχώρησε στην κατάληψη του 
Υπουργείου Οικονομικών λόγω άρνησης θεσμικού εκ-
προσώπου του Υπουργείου να παραστεί σε προγραμ-
ματισμένη συνάντηση για επίδοση υπομνήματος από τη 
Συνομοσπονδία.20 Στην πιο πολιτική και αντικυβερνητική 
ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει την αντίθεση στα 
μέτρα του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, 
τονίζοντας ότι «η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρ-
μογής όχι μόνο επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αλλά καθίσταται 
πλέον αμφίβολη και η επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί». Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι «είναι απαρά-
δεκτο σε μια αναπτυγμένη χώρα να επιβάλλεται “χαρά-
τσι”», καθώς «με το τέλος επιτηδεύματος εισάγεται μια 
αρνητική διάκριση σε βάρος μιας συγκεκριμένης κοινω-
νικής ομάδας». Και διαρρηγνύοντας τη μέχρι τότε ανοχή 
της απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές καταλήγει πως 
η «ακολουθούμενη πολιτική είναι υπεύθυνη: “για τη δια-
γραφή από τον εμπορικό χάρτη της χώρας εκατοντάδων 
μικρών επιχειρήσεων, για τον κοινωνικό αποκλεισμό 
που οδηγεί εκατομμύρια Έλληνες στην ανεργία, γιατί δεν 
αντιμετωπίζει δυναμικά και αυστηρά όσους πλούτισαν 
τα τελευταία χρόνια παράνομα, γιατί στο τέλος του χρό-
νου οι –χωρίς δική τους ευθύνη– άνεργοι και χωρίς προ-
οπτική θα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα 
εργάζονται, γιατί το δημόσιο χρέος, παρά τα ανάλγητα 
μέτρα, θα αυξάνει δραματικά, γιατί εκποιείται ο δημόσι-
ος πλούτος».21

Το επόμενο διάστημα κυριαρχεί στη δημόσια συζή-
τηση το ζήτημα των φορολογικών αυξήσεων. Σε αυτό 
το οξύ κοινωνικό πλαίσιο εντείνεται η στοχοποίηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως κατεξοχήν φορέ-

18.  «Διαδηλώσεις στην Ελλάδα 2011», https://

el.wikipedia.org/wiki/Διαδηλώσεις_στην_Ελλά-

δα_2011 (τελευταία προσπέλαση, 8.5.2019).

19.  Στο ίδιο.

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.6.2011.

21.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.6.2011.

ων της φοροδιαφυγής. Τον Αύγουστο ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών 
Επαγγελμάτων, Γιάννης Τσάκος, διατύπωσε την απόφα-

ση για στάση πληρωμών προς το 
Δημόσιο από την 1η Σεπτεμβρίου 
στο πλαίσιο κινητοποιήσεων. Από 
τη μεριά της ΓΣΕΒΕΕ, ο Δημή-
τρης Ασημακόπουλος έδωσε με 
δήλωση στον σταθμό ΣΚΑΪ πλήρη 
κάλυψη σε τέτοιες ριζοσπαστικές 
δηλώσεις: «Η ανακοίνωση περί 
στάσης πληρωμών δείχνει αν-
θρώπους που βρίσκονται σε από-

γνωση». Τέλος, από τη μεριά της κυβέρνησης, ο Γενικός 
Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Διομήδης 
Σπινέλλης σχολίασε την απόφαση των εστιατόρων το-
νίζοντας ότι «η λύση του “Δεν πληρώνω” μπορεί να κα-
ταστρέψει τη χώρα» και ότι «η φοροδιαφυγή δεν είναι 
μαγκιά», επισημαίνοντας ότι τέτοιες δηλώσεις θα πρέπει 
να αποφεύγονται, «ειδικά όταν συνιστούν ποινικά κολά-
σιμες πράξεις».22 Τον ίδιο μήνα, η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβά-
νει τις προτάσεις της για τον ΦΠΑ, ζητώντας εκ νέου 
συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. 
Πράγματι, την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012 πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.23 Συγκεκριμένα, για το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει μια δέσμη 
παρεμβάσεων σε μια πιο αναπτυξιακή κατεύθυνση με 
στόχευση «την αναδιάρθρωση και κινητοποίηση της μή-
τρας της επιχειρηματικότητας, που δεν είναι άλλη από 
τις μικρές επιχειρήσεις».24 Τον Σεπτέμβριο η ΓΣΕΒΕΕ 
χαρακτηρίζει ως «νέο σκληρό εισπρακτικό μέτρο» την 
επιβολή τέλους στις κατοικίες και στα επαγγελματικά 
ακίνητα.25

Στις αρχές Οκτωβρίου οι ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕ-
ΔΥ, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ΓΕΣΑΣΕ (Γενική Συνομοσπονδία 
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας) συναντήθηκαν στα γρα-
φεία της ΓΣΕΒΕΕ για να υποστηρίξουν την αποκατάστα-
ση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για 
την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Λίγες ημέρες αργότερα οι Πρόεδροι 
των ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ δήλωσαν στη Βουλή ότι το 
επίμαχο άρθρο 37 στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών για τις συμβάσεις είναι το ραντεβού με την 
πτώχευση, τονίζοντας ότι το Διεθνές Γραφείο Εργασίας 
έχει ήδη εκφράσει φόβους ότι η Ελλάδα θα επιμολύνει 
όλες τις χώρες της Ευρώπης.26 Στη δική του τοποθέτηση, 
στις 12 Οκτωβρίου, ο Δ. Ασημακόπουλος κατήγγειλε την 
«απαίτηση των εκπροσώπων της Τρόικας για κατάργηση 
των Συμβάσεων και ιδιαίτερα της ΕΓΣΣΕ, που είναι στε-
νόμυαλη και μυωπική, καθώς μας οδηγεί αναπόφευκτα 
σε έναν αυτοκαταστροφικό φαύλο κύκλο ύφεσης και 
κοινωνικών εκρήξεων».27 

Την ίδια περίοδο, οι ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ κατήγγειλαν 
παρεμβάσεις επιχειρηματικών και εξωθεσμικών κύκλων 

22.  Σκάι, 31.8.2011, http://www.skai.gr/news/

finance/article/178593/d-spinellis-sto-skai-

i-forodiafugi-den-einai-magia/#ixzz5VE8CQCBW 

(τελευταία προσπέλαση 28.10.2018)

23.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.8.2011.

24.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.8.2011.

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.9.2011.

26. Euro2day, 13.10.2011.

27.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.10.2011, 14.10.2011.

ΜΕ ΤΌ ΖΉΤΉΜΑ ΤΩΝ ΦΌΡΌΛΌΓΊΚΩΝ 
ΑΥΞΉΣΕΩΝ ΝΑ ΚΥΡΊΑΡΧΕΊ, ΕΝΤΕΊΝΕΤΑΊ 
Ή ΣΤΌΧΌΠΌΊΉΣΉ ΤΩΝ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ 
ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΩΝ ΩΣ ΚΑΤΕΞΌΧΉΝ 
ΦΌΡΕΩΝ ΤΉΣ ΦΌΡΌΔΊΑΦΥΓΉΣ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Διαδηλώσεις_στην_Ελλάδα_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/Διαδηλώσεις_στην_Ελλάδα_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/Διαδηλώσεις_στην_Ελλάδα_2011
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προς την Τρόικα, προκειμένου να αποδυναμωθεί ο θε-
σμός των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Ο Πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος φωτογράφισε σε 
σχόλιό του τον ΣΕΒ: «Η συζήτηση γίνεται για το επόμενο 
νομοσχέδιο που θα καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις. 
Το παρόν είναι ήδη ψηφισμένο. Όσοι θέλουν να προω-
θήσουν απόψεις και θέσεις, το κάνουν επισκεπτόμενοι 
την Τρόικα». Πρόκειται για «τα γνωστά λόμπυ συμφερό-
ντων, αλλά και σκληρών ιδεολογικών απόψεων, χωρίς 
καμία διαφάνεια. Εμείς στη ΓΣΕΒΕΕ έχουμε αντισταθεί 
στην πρακτική αυτή. Όταν δούμε την Τρόικα, θα ζητή-
σουμε παράσταση και απ’ την ελληνική κυβέρνηση, γιατί 
τέτοια νομοσχέδια είναι αποτέλεσμα τέτοιων διαδικα-
σιών. Πολλοί όμως και εκ της ελληνικής κυβερνήσεως 
τούς αρέσει να μιλάνε με λόμπυ συμφερόντων. Θεω-
ρούν πως είναι κουραστική η διαδικασία με τα θεσμικά 
όργανα που υπάρχουν, αν και οι ίδιοι εκπροσωπούν ως 
πολιτικοί έναν κορυφαίο θεσμό».28 Οι εκπρόσωποι της 
ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ σε κοινή συνέντευξη Τύπου επα-
νέλαβαν τις αιχμές τους κατά του ΣΕΒ, καταγγέλλοντας 
την απευθείας επαφή που έχει με την Τρόικα. O ΣΕΒ 
απάντησε με μια σκληρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο 
για «ανέξοδο λαϊκισμό», και περνώντας στην αντεπίθεση 
ταύτισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη φοροδιαφυ-
γή και τη μαύρη εργασία. Ο ΣΕΒ αποδίδει τα σχόλια που 
έγιναν στη Βουλή από τους εκπροσώπους της ΕΣΕΕ και 
της ΓΣΕΒΕΕ σε προσπάθειες από κάποιους «να καλλιερ-
γήσουν κλίμα εμφύλιου πολέμου μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων».29 

Η διάσταση αυτή δεν ήταν καινούργια. Ο δημοσιο-
γράφος της εφημερίδας Το Βήμα Δημήτρης Χαροντάκης 
παρατηρούσε ήδη από τον Ιούλιο ότι «ένας ιδιότυπος 
“εμφύλιος πόλεμος” μαίνεται στην αγορά τον τελευ-
ταίο χρόνο μεταξύ των επιχειρηματιών. Αντικείμενο της 
αντιπαράθεσης ήταν αρχικά το περίφημο Mνημόνιο και 
τώρα το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προ-
σαρμογής». Η σημαντική διαφορά ήταν ότι η «κατηγορία 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών βρίσκεται “στον δρό-
μο” αντιδρώντας σε αυτές τις επιλογές», ενώ «η υπόλοι-
πη επιχειρηματική κοινότητα, αντιθέτως, τις στηρίζει». 
Όπως σημείωνε, παρότι «οι δύο πλευρές δεν “συγκρού-
ονται” με όρους “άσπρου-μαύρου”, υπάρχουν αρκετές 
αποχρώσεις και διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της κα-
θεμιάς». Από τη μία πλευρά λοιπόν συγκροτούνται, σύμ-
φωνα με τον Χαροντάκη, ενιαία οι μεγάλοι επιχειρημα-
τίες οι οποίοι στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική. Από 
την άλλη, είχε «διαμορφωθεί στην κατηγορία των μικρο-
μεσαίων –εμπόρων, επαγγελματιών και βιοτεχνών– ένας 
συνασπισμός μεταξύ δύο οργανώσεων που επί χρόνια οι 
σχέσεις τους ήταν μάλλον τυπικές», δηλαδή των ΕΣΕΕ–
ΓΣΕΒΕΕ. Οι Β. Κορκίδης και Δ. Ασημακόπουλος, επικε-
φαλής των δύο Συνομοσπονδιών, «έχουν κατορθώσει –ή 
μάλλον η ασκούμενη οικονομική πολιτική το πέτυχε– να 
συμπήξουν ένα άτυπο “μέτωπο” των μικρομεσαίων».30 «Η 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εμπόρων που υψώ-
νουν τη σημαία των “αγανακτισμένων” επιχειρηματιών 
παραδοσιακά ελεγχόταν και συνεχίζει να ελέγχεται από 
τη Νέα Δημοκρατία». Αντίθετα, η συνδικαλιστική εκπρο-
σώπηση των επαγγελματοβιοτεχνών ελέγχεται από το 
ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Χαροντάκη, «ο κ. Δ. 
Ασημακόπουλος ήταν ένας από τους πέντε Προέδρους 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που στις εσωκομματικές 

28.  Το Βήμα, 12.10.2011.

29.  Καθημερινή, 14.10.2011· Euro2day, 13.10.2011.

30.  Το Βήμα, 2.7.2011.
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↑  Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κροκίδης και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος, 2010  
(Προσωπικό Αρχείο Δ. Ασημακόπουλου).

ΤΌΝ ΌΚΤΩΒΡΊΌ ΤΌΥ 2011, 
ΕΝ ΌΨΕΊ ΤΉΣ ΨΉΦΊΣΉΣ 
ΤΌΥ ΠΌΛΥΝΌΜΌΣΧΕΔΊΌΥ, 
Ή ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 
ΜΕ ΤΉΝ ΕΣΕΕ, ΚΑΛΕΊ ΣΕ 
ΚΛΕΊΣΊΜΌ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΚΕΝΤΡΊΚΌ ΣΥΝΘΉΜΑ 
«ΚΛΕΊΝΌΥΜΕ ΓΊΑ ΜΊΑ 
ΜΕΡΑ ΓΊΑ ΝΑ ΜΉΝ 
ΚΛΕΊΣΌΥΜΕ ΓΊΑ ΠΑΝΤΑ».

↑  Αφίσα ΓΣΕΒΕΕ που καλεί σε κινητοποίηση, 19.10.2011 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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εκλογές του Νοεμβρίου του 2007 στήριξαν τον κ. Γ. Πα-
πανδρέου για Πρόεδρο του Κινήματος». Βέβαια, «το γε-
γονός αυτό δεν τον εμπόδισε να βρεθεί “απέναντι” από 
την κυβέρνηση του κόμματός του».31 Για τον σημερινό 
Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ αυτή η διαφορά με την ΕΣΕΕ έχει 
ένα ιστορικό βάθος και αντανακλά σε μια διαφορετική 
ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία: «Η ΓΣΕΒΕΕ είναι από 
τις οργανώσεις εκείνες που, επειδή έχει και μια ιδεολογι-
κή κατεύθυνση από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, είναι 
πλέον πιο προοδευτική, πιο κοινωνική, πιο ανθρώπινη 
σε σχέση με τις άλλες οργανώσεις, αν εξαιρέσει κανείς 
τη ΓΣΕΕ».32 Με άλλα λόγια, ο Γιώργος Καββαθάς ανα-
γνωρίζει τον ιστορικό επικαθορισμό της δημοκρατικής 
τομής να λειτουργεί ακόμα και σήμερα στον χαρακτή-
ρα της Συνομοσπονδίας και να διαφοροποιεί τους δύο 
αδελφούς φορείς. Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει 
ένας καθημερινός ή έστω εβδομαδιαίος δίαυλος επικοι-
νωνίας, ίσως περισσότερο με την ΕΣΕΕ που είναι αδελφή 
Συνομοσπονδία. Τέλος, η ΓΣΕΒΕΕ παραμένει «παραδοσι-
ακά ο πλέον κοντινός εργοδοτικός κοινωνικός εταίρος» 
στη ΓΣΕΕ, «με διαφοροποιήσεις βέβαια».33 

Μέσα σε αυτό το δυναμικό κλίμα, η ΓΣΕΒΕΕ αναθε-
ωρεί τη στάση της απέναντι στους δανειστές. Ο Γιώρ-
γος Καββαθάς, Αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας τότε, 
αναφέρει ότι, «περίπου ένα χρόνο μετά» την αρχική 
άρνηση επικοινωνίας, «η ΓΣΕΒΕΕ αλλάζει τη στάση της 
και έρχεται σε συναντήσεις με τους δανειστές σε υψη-
λό επίπεδο, δηλαδή από την πλευρά των δανειστών οι 
επικεφαλής της Τρόικα και σε επίπεδο Προεδρείου της 
Συνομοσπονδίας». Ο ίδιος εξηγεί το σκεπτικό της μετα-
στροφής: «Κάνουμε αυτή τη στροφή διότι στο διάστημα 
που μεσολάβησε συνειδητοποιήσαμε ότι κάποιοι επιχει-
ρηματίες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να μιλάνε με 
τους τροϊκανούς σε υψηλό επίπεδο, με συναντήσεις στο 
Χίλτον τότε, μετέφεραν μια λαθεμένη εικόνα της ελληνι-
κής οικονομίας. Ουσιαστικά μετέφεραν τα προβλήματα 
των δικών τους επιχειρήσεων ως πρόβλημα της ελλη-
νικής οικονομίας. Και αρχίσαμε να έχουμε επαφές μαζί 
τους, οι οποίες ήταν 1–2 συναντήσεις ετησίως σε επίπε-
δο υψηλό και σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, δηλαδή σε 
επίπεδο επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου και 
τεχνοκρατών από την πλευρά των πιστωτών, πιο κοντι-
νές ή όποτε το ζητούσαν οι δανειστές». Μάλιστα, ο ίδιος 
συμμετείχε αρχικά ως Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια 
ως Πρόεδρος σε αυτές τις συναντήσεις και περιγράφει 
τον δυναμισμό και την προσπάθεια να αντιταχθούν στην 
υποβάθμιση του κύρους των ελληνικών φορέων και θε-
σμών: «Με τεκμηριωμένες θέσεις καταρρίπταμε τα επι-
χειρήματα των πιστωτών, ανεξάρτητα αν ακολουθούσαν 
τις πολιτικές που εμείς υποδεικνύαμε ότι ήταν σωστό-
τερο να ακολουθηθούν, ως ίσος προς ίσο, για να μην 
πω ότι αισθανόμασταν πιο ισχυροί έναντι των πιστωτών 
μας, με στεντόρεια τη φωνή». 

Περιγράφει ένα σκηνικό στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ 
με τον ίδιο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της και με 
τον Ματίας Μος, εκπρόσωπο της Κομισιόν στην Τρόικα, 
όταν κατά τη διάρκεια συζήτησης «εξαγριώθηκε ο Μος, 
ο οποίος με έντονο ύφος και χτυπώντας το χέρι του στο 
τραπέζι μού είπε: “Προφανώς δεν αντιλαμβάνεστε σε 
ποια κατάσταση ήταν η χώρα σας όταν ήρθαμε εμείς να 
σας σώσουμε”. Με εκνεύρισε ο τρόπος του και αντέδρα-
σα· ενδεχομένως κάποιος μπορεί να το δει και αγενώς, 

31.  Στο ίδιο.

32. « Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

33.  Στο ίδιο.

δηλαδή σηκώθηκα από τη θέση μου, χτύπησα το χέρι 
μου στο τραπέζι και του είπα: “Σε αυτόν τον χώρο ο μό-
νος που νομιμοποιείται να χτυπάει το χέρι του στο τρα-
πέζι και να σηκώνει τον τόνο της φωνής του είμαι εγώ. 
Κανείς από το τραπέζι δεν μπορεί να σηκώνει τον τόνο 
εδώ μέσα. Εμείς δεν είμαστε υποτελείς. Και ως Έλληνας 
δεν νιώθω υποτέλεια και ως συνδικαλιστής δεν δέχομαι 
να μου υψώνεις τον τόνο της φωνής σου”. Και εκεί συνει-
δητοποιώ ότι ο Τόμσεν σηκώνεται από τη θέση του, πάει, 
λέει κάτι στο αυτί του Μος και επιστρέφοντας στη θέση 
του λέει κάτι τέτοιο: “Ζητώ συγγνώμη. Ξέφυγε ο συνά-
δελφος, ας ηρεμήσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση”». 
Μια άλλη διάσταση αυτών των διαβουλεύσεων ήταν ο 
χαρακτήρας τους: οι «τοποθετήσεις των πιστωτών […] 
δεν ήταν διάλογος», αλλά «περίπου ως ανακριτική δια-
δικασία».34 Οι περιγραφές αυτές υποδεικνύουν ουσια-
στικά τους τρόπους με τους οποίους υπονομεύθηκε η 
λαϊκή κυριαρχία την περίοδο εκείνη, καθώς οι συνδικα-
λιστικοί φορείς συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
δημοκρατικής δομής της ελληνικής πολιτείας και, ως 
εκ τούτου, τα όρια του συνδικαλισμού του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού εταιρισμού. Οι συνδικαλιστές της ΓΣΕΒΕΕ 
αδυνατούσαν, παρότι το επιθυμούσαν, να επιτελέσουν 
τον ρόλο του θεσμικού εταίρου, καθώς δεν αναγνωρι-
ζόταν καμία διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης. Το 
μοντέλο του συνδικαλισμού της δεκαετίας του 2000 είχε 
καταρρεύσει. Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου θα ψηφιζόταν 
το πολυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2012–2015». Την ίδια ημέρα 
οργανώθηκαν πορείες και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, 
ενώ παράλληλα έκλεισαν καταστήματα, δημόσιες υπη-
ρεσίες, σχολεία, τράπεζες. Μέσα σε αυτό το αγωνιστικό 
πνεύμα η ΓΣΕΒΕΕ καλούσε σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ 
σε κλείσιμο καταστημάτων με κεντρικό σύνθημα «Κλεί-
νουμε για μια μέρα για να μην κλείσουμε για πάντα»,35 
ένα σύνθημα το οποίο τον προηγούμενο καιρό χρησιμο-
ποιούσε η ΠΑΣΕΒΕ, αποκαλύπτοντας την πολιτική μετα-
τόπισή της σε πιο ριζοσπαστικές θέσεις. Την ίδια στιγμή, 
η ΠΑΣΕΒΕ περιορίζει κάπως τον καταγγελτικό της λόγο 
έναντι της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ.36 

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Οι-
κονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος απειλούσε ότι «αν το 
νομοσχέδιο αυτό δεν ψηφιστεί, δεν υπάρχει κυβέρνη-
ση». Τελικά, το πολυνομοσχέδιο εγκρίθηκε εν μέσω βί-
αιων συγκρούσεων και διαδηλώσεων στην Αθήνα. Όμως 
η μνημονιακή πολιτική εκτός από την κοινοβουλευτική 
νομιμοποίηση δεν διέθετε την αναγκαία κοινωνική νο-
μιμοποίηση. Οι δυο μέρες 19–20 Οκτωβρίου σήμαναν 
την αρχή του τέλους της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Λίγες 
ημέρες αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου 2011, σχηματίστηκε 
η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου ως ευρείας αποδοχής 
και μεταβατική. Μετά την παραίτησή της στις 17 Μαΐου 
2012 ανέλαβε η υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πι-
κραμμένου.

Η ΓΣΕΒΕΕ και το στρώμα των μικρών επιχειρηματιών 
και αυτοαπασχολούμενων είχαν συμβάλει με τον δικό 
τους τρόπο στη μεγάλη αυτή κοινωνική αντίσταση και 
την πτώση της κυβέρνησης του Παπανδρέου. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, ήταν «συντριπτι-
κή η συμμετοχή των μικρομεσαίων στις κινητοποιήσεις 

34.  Στο ίδιο.

35.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.10.2011.

36.  Ριζοσπάστης, 25.10.2011.
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που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ 
και ΕΣΕΕ σε όλη την Ελλάδα», στέλνοντας «μηνύματα σε 
πολλαπλούς αποδέκτες» και «εκφράζοντας παράλληλα 
την έντονη αγανάκτησή τους κατά των κυβερνητικών 
μέτρων».37 Στην πράξη είχε διαρραγεί η πολιτική σχέση 
ενός ευρύτατου κοινωνικού στρώματος με το ΠΑΣΟΚ, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της κατάρρευσής 
του. Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται τα υψη-
λότατα ποσοστά συμμετοχής στις κινητοποιήσεις της 
ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που παραδίδει και η ΠΑ-
ΣΕΒΕ.38 Η ΠΑΣΕΒΕ, ριζοσπαστικοποιώντας και άλλο τις 
πρακτικές της, προσανατολίζεται πλέον στην «παρεμπό-
διση, καθυστέρηση, μη εφαρμογή των μέτρων που πήρε 

37.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.10.2011, 18.10.2011, 

19.10.2011.

38.  Ριζοσπάστης, 22.10.2018.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ ΣΤΙΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20111

ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. ΤΡΙΠΟΛΗ 75% 20. ΔΡΑΜΑ 95%

2. ΞΑΝΘΗ 99% 21. ΑΡΤΑ 80%

3. ΣΠΑΡΤΗ 100%* 22. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 99%

4. ΑΡΓΟΣ 75% 23. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 98%

5. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 98% 24. ΤΡΙΚΑΛΑ 100%

6. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 99% 25. ΝΙΓΡΙΤΑ 100%

7. ΒΟΛΟΣ 99% 26. ΧΑΝΙΑ 85%

8. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 85% 27. ΧΙΟΣ 90%

9. ΠΑΤΡΑ 98% 28. ΝΑΟΥΣΑ 98%

10. ΑΓΡΙΝΙΟ 95% 29. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 90%

11. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 98% 30. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 80%

12. ΧΑΛΚΙΔΑ 80% 31. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 95%

13. ΕΔΕΣΣΑ 75% 32. ΚΑΒΑΛΑ 95%

14. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 100%* 33. ΣΕΡΡΕΣ 100%

15. ΒΕΡΟΙΑ 95% 34. ΦΛΩΡΙΝΑ 80%

16. ΜΕΣΟΓΕΙΑ 90% 35. ΛΑΡΙΣΑ 80%

17. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 98% 36. ΛΑΥΡΙΟ 98%

18. ΗΛΕΙΑ 98% 37. ΑΘΗΝΑ 70%

19. ΘΗΒΑ 100%*

* Κλειστά και τα Super Markets.

1.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.10.2011.

η κυβέρνηση και αυτών που έρχονται», δηλαδή να εμπο-
δίσει στην πράξη την εφαρμογή των μέτρων.39 Χαρακτη-
ριστική περίπτωση έντασης της ριζοσπαστικής δράσης 
της ΠΑΣΕΒΕ υπήρξε η δυναμική κινητοποίηση δυνάμεών 
της στην Πάτρα με «αποτέλεσμα να αποτραπεί ο πλει-
στηριασμός του σπιτιού ενός επαγγελματία, έναντι χρέ-
ους 4.500 ευρώ».40 Την ίδια στιγμή, το αρνητικό κλίμα 
ανάμεσα στους δύο πόλους των μικρομεσαίων φαίνεται 
να βρίσκεται σε ύφεση.41

39.  Ριζοσπάστης, 25.10.2011.

40.  Ριζοσπάστης, 14.10.2011.

41.  Ριζοσπάστης, 3.11.2011. 
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4.   « Τα όρια ευθύνης των 
εταίρων» και ο «πονηρός 
μικρομεσαίος»: η ΓΣΕΒΕΕ 
μεταξύ θεσμικού ρόλου  
και οικονομικής ανυπακοής
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Μερικούς μήνες μετά τις κινητοποιή-
σεις του φθινοπώρου 2011, η ΓΣΕΒΕΕ 
κλήθηκε να επιτελέσει ξανά τον θε-
σμικό ρόλο του κοινωνικού εταίρου. 
Λίγο πριν την εκπνοή του 2011 η νέα 
κυβέρνηση Παπαδήμου και συγκε-
κριμένα ο Υπουργός Οικονομικών Ευ. 
Βενιζέλος συγκάλεσε την ΟΚΕ. Ουσι-
αστικά, η πρώτη συνάντηση ήταν μία 
αρχηγική εμφάνιση του υποψήφιου 
ακόμα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ 
Ευ. Βενιζέλου, ο οποίος ζήτησε ευρεία 
εθνική συναίνεση για το νέο φορολο-
γικό νομοσχέδιο.1 

1.  Καθημερινή, 21.12.2011.

Ωστόσο, ο ρόλος της αμφισβητείται έντονα και μάλι-
στα από δημοσιογράφους, οι οποίοι συνήθως εξέφρα-
ζαν θέσεις ταυτόσημες με εκείνες της Τρόικα, όπως ο 
Μπάμπης Παπαδημητρίου της εφημερίδας Καθημερινή. 
Ως εκ τούτου, ο θεσμός που τις προηγούμενες δεκαε-
τίες προβλήθηκε ως το απαύγασμα του ευρωπαϊσμού 
και του εκσυγχρονισμού χαρακτηρίζεται πλέον «γρα-
φειοκρατικός μηχανισμός επιβάρυνσης του κρατικού 
προϋπολογισμού», «συνάντηση των εκπροσώπων της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας» που «δεν ακυρώνει 
τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες διοίκησης για την κυ-
βέρνηση, νομοθέτησης για τη Βουλή και δικανικής κρί-
σης για τα δικαστήρια». Το βασικό επιχείρημα είναι ότι 
δεν αποσκοπεί στην ταχεία ενσωμάτωση των τεκτονι-
κών αλλαγών που φέρνει η διεθνοποιημένη οικονομία, 
αλλά στην υπεράσπιση «“κεκτημένων” ομάδων εργατών, 
επαγγελματιών ή επιχειρήσεων να εμποδίζουν την ανά-
πτυξη των υπολοίπων».2 Με άλλα λόγια, η ΟΚΕ κατηγο-
ρείται ότι λειτουργεί συντεχνιακά και εμμέσως αμφισβη-
τείται η χρησιμότητά της, εφόσον οι εταίροι λειτουργούν 
ανεύθυνα. Ως συντεχνιακή λογική καταγγέλλεται η 
στοιχειώδης θεσμική υπεράσπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της μικρής, μεσαίας επιχειρη-
ματικής τάξης, αλλά και της εργατικής τάξης. Η κριτική 
αυτή αποτυπώνει τη σημασία που έδινε η Τρόικα στην 
συναίνεση της ΟΚΕ. Ουσιαστικά, εκβίαζε τους εργοδο-
τικούς φορείς (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) να καταλήξουν 
σε συμφωνία που θα προδικάζει το πάγωμα των κατώ-
τατων ορίων στα επίπεδα του 2011, για να μην επιμένει 

2.  Καθημερινή, 21.1.2012.

↑  Συνάντηση εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, 2012 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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η ίδια σε μειώσεις στις αποδοχές σε ιδιωτικό τομέα και 
ΔΕΚΟ, συμπεριλαμβανομένου του 13ου και του 14ου μι-
σθού. Ο στόχος ήταν να αποδεχτεί η ΓΣΕΕ το πάγωμα 
της ΕΓΣΣΕ.3 

Ενόψει της υπογραφής της νέας ΕΓΣΣΕ, οι εκπρόσω-
ποι των ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ συναντήθηκαν με τον Γ. 
Παπανδρέου, υπογραμμίζοντας «την ανάγκη να σωθεί ο 
κατώτερος μισθός και αρνούνταν το ενδεχόμενο η τελι-
κή συμφωνία να επιβληθεί από την κυβέρνηση με πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου». Πράγματι, οι εργοδοτικές 
οργανώσεις και η ΓΣΕΕ συμφώνησαν για τη διατήρηση 
των κατωτάτων ορίων καθώς και του 13ου και 14ου μι-
σθού.4 Σύμφωνα με τον Γ. Παπαργύρη, «είναι χαρακτηρι-
στικές κουβέντες του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ τότε, γιατί 
βρισκόμασταν σε μια ένταση», καθώς για πρώτη φορά 
από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Πρωθυπουρ-
γός «εξερράγη» όταν ο Δημ. Ασημακόπουλος δήλωσε: 
«Αν είναι να μειωθούν τόσο οι μισθοί, τότε καλύτερα να 
επιστρέψουμε στη δραχμή» ενώ, σύμφωνα με τον πα-
ρόντα Γιάννη Παπαργύρη, «αν μια χώρα δεν μπορεί να 
διατηρήσει το μισθό στα 751 ευρώ καλύτερα να πτωχεύ-
σουμε», για να εισπράξει την απάντηση από τον Πρωθυ-
πουργό ότι «αυτό δεν γίνεται, γιατί θα ισοδυναμούσε με 
καταστροφή». Στην επιμονή του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, 
ο Γ. Παπανδρέου φέρεται να απάντησε πως «η Ελλάδα 
έχει υπογράψει μία σύμβαση και πρέπει να τηρήσει την 
υπογραφή της», ενώ «αύριο κινδυνεύουμε να μην έχου-
με τίποτα».5 Εξειδικεύοντας τόσο την οικονομική όσο 
και την πολιτική της ανάλυση, η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε ένα 
εμπεριστατωμένο υπόμνημα στον κοινωνικό διάλογο 
με τίτλο «Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Απασχόλη-
ση – Μισθολογικό και Μη Μισθολογικό Κόστος».6 Στην 
πράξη, οι κοινωνικοί εταίροι αρνούμενοι να αποδεχθούν 
οποιαδήποτε μείωση τόσο των κατώτερων ορίων όσο 
και του 13ου και του 14ου μισθού επέστρεψαν το μπα-
λάκι των εργασιακών στην κυβέρνηση. Ζήτησαν να ξεκι-
νήσει άμεσα τριμερής διάλογος (κυβέρνηση, εργοδοτικοί 
και εργατικοί φορείς) και το αποτέλεσμά του να νομο-
θετηθεί. Επίσης, ξεκαθάρισαν ότι θα διαπραγματευτούν 
ευρύτερα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους και την 
πρόταση-πρόσκληση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.7 

Ο Πάσχος Μανδραβέλης, δημοσιογράφος της Καθη-
μερινής, σχολίαζε χαρακτηριστικά την εξέλιξη αδιεξόδου 
με τη φράση «Γύρω γύρω όλοι και στη μέση το κράτος», 
σημειώνοντας πως είναι παράδοξο οι εργοδότες να θέ-
λουν να δώσουν αυτά που οι εργαζόμενοι θέλουν να 
πάρουν, αλλά να κυριαρχεί ο φόβος της κυβέρνησης 
και της Τρόικας. Κατά την άποψή του, ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ, 
η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ δεν είναι τίποτε άλλο παρά αρκτι-
κόλεξα συλλογικότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν 
τα συλλογικά όργανα δεν δεσμεύουν τα μέλη τους και 
χρειάζεται ειδική νομοθετική ρύθμιση για να τηρούνται 
τα συμφωνηθέντα».8 Αυτό που συνέβαινε ήταν πως οι 
κοινωνικοί εταίροι βρίσκονταν από κοινού απέναντι 
στην Τρόικα και αυτό σε κάθε περίπτωση αποτελούσε 
ένα παράδοξο για τους υπερασπιστές της πολιτικής της. 
Συνέπεια του αδιεξόδου ήταν ουσιαστικά η κατάργηση 

3.  Καθημερινή, 17.1.2012.

4.  Καθημερινή, 20.1.2012.

5.  Καθημερινή, 7.1.2012· «Συνέντευξη Γιάννης Παπαρ-

γύρη», ό.π. 

6.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.2.2012.

7.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.2.2012.

8. Πάσχος Μανδραβελης, «Γύρω γύρω όλοι και στη μέση 

το κράτος», Καθημερινή, 2.2.2012.

της διαδικασίας της ΟΚΕ. Η κυβέρνηση θα νομοθετούσε 
χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τους κοινωνικούς εταίρους. Η 
ΓΣΕΒΕΕ σχολίασε αυτήν την εξέλιξη ως αρνητική: «Μέσα 
σε λίγες ώρες καταργήθηκε και η δυνατότητα των κοι-
νωνικών εταίρων να αποφασίζουν για τα της ιδιωτικής 
οικονομίας, τουλάχιστον στα μισθολογικά».9 Ο Δημήτρης 
Ασημακόπουλος εξηγεί σήμερα τη διαδικασία της απο-
δόμησης της ΟΚΕ: «Τα δε τελευταία χρόνια από το 2009 
και μετά, έπαψαν να στέλνουν και τα νομοσχέδια για 
γνώμες στην ΟΚΕ· δηλαδή τι να στείλουν; Ένα νομοσχέ-
διο και μετά η Τρόικα να πει: “Όχι έτσι, όχι αλλιώς”; Δη-
λαδή ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος 
που εξαναγκάστηκε σε αυτήν την πορεία έβγαλε στην 
ουσία την ΟΚΕ εκτός».10 Ο Γιώργος Καββαθάς επισημαί-
νει αντίστοιχα ότι «πριν τα χρόνια των μνημονίων, ακό-
μα κι αν ο κοινωνικός διάλογος είναι κεκτημένος στην 
Ευρώπη, στην Ελλάδα, όποτε λειτούργησε, λειτούργησε 
προσχηματικά». Ακόμη περισσότερο, «τα χρόνια των 
μνημονίων» η ΟΚΕ δεν «έβγαλε καμιά γνώμη», καθώς 
ήταν αδύνατον να αξιολογηθούν νομοσχέδια χιλιάδων 
σελίδων μέσα σε λίγες ώρες.11 Η ΟΚΕ ως μία μορφή κοι-
νωνικού κορπορατισμού ήταν ήδη από καιρό υποβαθ-
μισμένη και απαξιωμένη γιατί ακριβώς το πολιτικό και 
οικονομικό σύστημα δεν διέθετε την ειλικρινή διάθεση 
να παραχωρεί ουσιαστικά ανταλλάγματα στα εργατικά 
και μικροαστικά στρώματα προκειμένου να κερδίσει μια 
υπογραφή σε ένα κείμενο. Πολύ περισσότερο αυτό ήταν 
πρόβλημα σε μια εποχή κατά μέτωπο επίθεσης στα κοι-
νωνικά δικαιώματα.

Η επανάληψη των διεργασιών του κοινωνικού διαλό-
γου όμως θα επαναφέρει την πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ 
στο στόχαστρο της ΠΑΣΕΒΕ, αλλά και αντίστροφα. Στις 

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.2.2012.

10.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π. 

11.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑  Πρωτοσέλιδο για την ψήφιση του Δεύτερου Μνημονίου, 
13.2.2012 (Εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος).
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18 Ιανουαρίου οι δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ κατηγορούν την 
πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ ότι παραμένει «σταθερά προ-
σηλωμένη στη στήριξη της αντιλαϊκής κυβερνητικής 
πολιτικής» κι ότι «σέρνει τον χορό» 
του «κοινωνικού διαλόγου» της απά-
της, ζητά διετές πάγωμα μισθών, που 
ισούται με μείωση, και επιτίθεται στις 
αγωνιστικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ και 
της ΠΑΣΕΒΕ, που δε σκύβουν το κε-
φάλι. Πράγματι, η ΓΣΕΒΕΕ κατηγο-
ρούσε τις δυνάμεις του ΚΚΕ για την 
εισβολή μελών του στη συνάντηση 
εκπροσώπων της ΓΣΕΕ με τις εργο-
δοτικές οργανώσεις στα πλαίσια του 
κοινωνικού διαλόγου, με συνέπεια 
τη διακοπή της. Ο ΣΕΒ από τη μεριά 
του κατηγόρησε το ΚΚΕ για «εμμονή 
σε σταλινικές πρακτικές» και το ΚΚΕ 
απάντησε με οξύτατη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, 
στην οποία χαρακτηρίζει τους βιομηχάνους «παράσιτο 
που εμποδίζει την κοινωνική εξέλιξη».12 Η σύγκρουση, 
ωστόσο, αυτή τη φορά ανάμεσα σε ΠΑΣΕΒΕ και ΓΣΕΒΕΕ 
διαφέρει από παλιότερα. Οι δύο πόλοι κινούνται σε ριζο-
σπαστική κατεύθυνση και σε κάποια σημεία συγκλίνουν 
εντείνοντας τον συναγωνισμό τους. Η ΠΑΣΕΒΕ αισθάνε-
ται την ανάγκη να δράσει ακόμα πιο μαχητικά, ιδιαίτερα 
όταν η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ διεκδικεί την επιστροφή στην 
κανονικότητα του κοινωνικού εταίρου.

Το κούρεμα του ελληνικού χρέους, που αποφασίστη-
κε στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
27ης Οκτωβρίου, συνδυάστηκε με χορήγηση νέου δανεί-
ου στην Ελλάδα, ύψους 130 δισ. €. Το πακέτο μέτρων του 
νέου μνημονίου ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Μετα-
ξύ άλλων περιλαμβανόταν μείωση του βασικού μισθού 
κατά 22% (από 751,39€ σε 586,08€) και επιπρόσθετη 
μείωση κατά 10% για τους νέους (έως 25 ετών), για τους 
οποίους ο βασικός μισθός διαμορφωνόταν στα 510€. 
Άλλα μέτρα αφορούσαν σε κατάργηση 150.000 θέσεων 
εργασίας από τον δημόσιο τομέα, ατομικές ή επιχειρη-
σιακές συμβάσεις με τη λήξη των κλαδικών, περικοπές 
στις επικουρικές συντάξεις, κατάργηση των Οργανισμών 
Εργατικής Κατοικίας και Εστίας, αύξηση αντικειμενικών 
αξιών και ενοποίηση φόρων στα ακίνητα κ.ά. Συνδικάτα 
και κινήσεις πολιτών, αντιδρώντας στα νέα μέτρα, προ-
κήρυξαν απεργίες και οργάνωσαν συλλαλητήρια.13 Η 
ΓΣΕΒΕΕ στη λιτή ανακοίνωση συμπύκνωνε με ένα πρω-
τόγνωρο για την ίδια λακωνικό τρόπο την κατάσταση: 
«Το σενάριο της “Δημιουργικής Καταστροφής”, όπως το 
αποκαλούν, σε πλήρη εξέλιξη. Φτωχοποίηση και επιχει-
ρηματικές “στάχτες”. Ανεργία και ακόμα βαθύτερη ύφε-
ση. Τα μέτρα δεν αντέχουν σε καμία οικονομική λογική. 
Ας όψεται η “Σκληρή” Διαπραγμάτευση και οι “λεοντα-
ρισμοί”».14 Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ημέρα πα-
νελλαδικής απεργίας, και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, 
ημέρα ψήφισης των μέτρων, διοργανώθηκαν συλλαλη-
τήρια στην πλατεία Συντάγματος. Την Κυριακή, η προ-
σέλευση του κόσμου όμως ανακόπηκε με την έναρξη 
επεισοδίων που οδήγησαν σε επέμβαση της αστυνομίας. 
Οι Μίκης Θεοδωράκης και Μανώλης Γλέζος φυγαδεύ-

12.  Καθημερινή, 20.1.2012· Ριζοσπάστης, 25.1.2012.

13.  «Το δεύτερο μνημόνιο και οι διαδηλώσεις του 

όπως έχει καταγραφεί στη Βικιπαιδεία», https://

www.doctv.gr/page.aspx?itemID=SPG328 (τελευταία 

προσπέλαση: 9.5.2018)

14.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.2.2012.

τηκαν από τον αποπνικτικό από τα δακρυγόνα χώρο της 
πλατείας. Τις επόμενες ώρες τα επεισόδια εξαπλώθηκαν 
στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και 

εκτός από τις συγκρούσεις αστυνο-
μικών με κουκουλοφόρους, σημει-
ώθηκαν πυρπολήσεις κτιρίων. Στον 
πρώτο απολογισμό που έκανε ο Δή-
μος Αθηναίων αναφέρονται ζημιές 
σε 93 κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. 
Τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν 
σε νοσοκομείο 76 πολίτες και συνε-
λήφθησαν 79. Επίσης, σοβαρά επει-
σόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλο-
νίκη, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, 
στο Αγρίνιο κ.α.15 Σύμφωνα με την 
εφημερίδα Καθημερινή, «η Κυριακή 
12η Φεβρουαρίου 2012 ήταν η πιο 
μεγάλη μέρα του πολέμου».16 

Για τη ΓΣΕΒΕΕ η πολιτική εξέλιξη αποτέλεσε μία ακό-
μη τομή στη σχέση της με το κράτος, τον ρόλο της ως θε-
σμικός εταίρος και εν τέλει την ίδια την ταυτότητά της. Η 
δυνατότητα παρέμβασης στα κυβερνητικά κλιμάκια και 
τον δημόσιο λόγο ελαχιστοποιείται, η τεκμηρίωση για 
την υποστήριξη της επιχειρηματολογίας δεν λαμβάνεται 
υπόψη, ενώ η ίδια η θεσμοποίηση της θέσης της μέσω 
της ΟΚΕ ακυρώνεται στην πράξη. Τέλος, η κρίση των μι-
κρομεσαίων επιχειρηματιών είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε 
να καταρρέει κάθε προσδοκία ότι ο εκσυγχρονισμός και 
η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της λύσης του 
προβλήματος.17 Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της τομής 
του 1997, δηλαδή το τρίπτυχο εκσυγχρονισμός, τεκμηρί-
ωση, εκπαίδευση, βρίσκεται σε κρίση και η φυσιογνωμία 
της ΓΣΕΒΕΕ ως κοινωνικού εταίρου, όπως εμπεδώθηκε 
κατά τη δεκαετία του 2000, σε αδιέξοδο. Η ΓΣΕΒΕΕ όχι 
μόνο δεν μπορεί να εμποδίσει τα μνημόνια, αλλά αδυ-
νατεί να περιορίσει έστω και στο ελάχιστο τις συνέπειές 
τους μέσα από τα επιχειρήματα, τις συμμαχίες και τις 
πιέσεις σε υψηλό επίπεδο. Ουσιαστικά, ο θεσμικός συν-
δικαλισμός της βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς αδυνατεί 
να υπερασπιστεί εμπράκτως τα δικαιώματα των μικρο-
μεσαίων. Η αδυναμία αυτή προσανατολίζει τη ΓΣΕΒΕΕ 
σε πρακτικές που χαρακτήριζαν τη Συνομοσπονδία πριν 
την τομή του 1997, χωρίς όμως να έχει τα εχέγγυα να 
την εφαρμόσει επίσης με επιτυχία. Τα Σωματεία και οι 
Ομοσπονδίες δεν διαθέτουν την αναγκαία μαζικότητα, 
ενώ ακόμα και η ίδια η φυσιογνωμία της ηγεσίας της δεν 
αντιστοιχεί στον μαχητικό συνδικαλισμό που χρειάζεται 
μια τέτοια δραστηριότητα. Σε ανακοίνωση αμέσως μετά 
την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου υπογράμμιζε 
πως «με τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν και ενσωματώ-
νονται στη δανειακή σύμβαση, η Ελλάδα δεν θα γίνει πιο 
ανταγωνιστική, αλλά πιο φτωχή και περιφερειακή». Η δι-
αφορετική διαπίστωση της ΓΣΕΒΕΕ ήταν ότι «η οικονο-
μική κρίση έχει εξελιχθεί και σε έντονη κοινωνική», ενώ 

15.  «Το δεύτερο μνημόνιο και οι διαδηλώσεις του», 

ό.π.

16.  Καθημερινή, 15.5.2016.

17.  Για μεγαλύτερη τεκμηρίωση του θέματος βλ. Λι-

ντζέρης, Παρασκευάς, «Επαγγελματική κατάρτιση, 

δεξιότητες και ανεργία στην Ελλάδα της Κρίσης», 

Εισαγωγή – Επίμετρο στο Καρατζογιάννης, Στάθης 

και Πανταζή, Σταυρούλα, Επαγγελματική εκπαί-

δευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Αδυναμίες, 

δυνατότητες και προοπτικές, Αθήνα, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

2013.

ΌΊ ΠΌΛΊΤΊΚΕΣ ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ, ΕΩΣ 
ΤΉΝ ΥΠΌΓΡΑΦΉ ΤΌΥ ΔΕΥΤΕΡΌΥ 
ΜΝΉΜΌΝΊΌΥ, ΌΔΉΓΌΥΝ ΣΤΉΝ 
ΌΥΣΊΑΣΤΊΚΉ ΚΑΤΑΡΓΉΣΉ ΤΌΥ 
ΚΌΊΝΩΝΊΚΌΥ ΔΊΑΛΌΓΌΥ, ΜΕ ΤΉΝ 
ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΝΑ ΝΌΜΌΘΕΤΕΊ 
ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΊ ΥΠ’ ΌΨΊΝ 
ΤΌΥΣ ΚΌΊΝΩΝΊΚΌΥΣ ΕΤΑΊΡΌΥΣ.

https://www.doctv.gr/page.aspx?itemID=SPG3028
https://www.doctv.gr/page.aspx?itemID=SPG3028
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«το τελευταίο δε διάστημα και σε οξεία πολιτική». Για 
τους λόγους αυτούς υποστηρίζει την αναγκαιότητα να 
εκφραστεί σύντομα η «λαϊκή βούληση», ελπίζοντας σε 
«μια πολιτική ευστάθεια και κατεύθυνση». Ουσιαστικά, 
θέτει ζήτημα εθνικής ανεξαρτησίας υποστηρίζοντας την 
ανάγκη «να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε από μόνοι μας 
μέτρα και πολιτικές για μια νέα δημιουργική αναπτυξι-
ακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και 
όχι κάθε φορά να αναγκαζόμαστε να ακολουθούμε με 
το πιστόλι στον κρόταφο “εισαγόμενες” προτάσεις και 
πολιτικές που μας οδηγούν σε μια καθοδική υφεσιακή 
πορεία». 18 

Μάλιστα, την περίοδο πριν τις εκλογές, η ΓΣΕΒΕΕ 
κινήθηκε θεσμικά με σκοπό να καταργήσει de facto τη 
μνημονιακή πολιτική στα εργασιακά. Συγκεκριμένα, είχε 
θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την υπογραφή συλλογι-
κών συμβάσεων. Δεν σταματούσε να τονίζει ότι «οι κοι-
νωνικοί εταίροι είχαν και έχουν τη δυνατότητα να δια-

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.3.2012.

μορφώνουν το “Σωστό” εκείνο πλαίσιο και συμφωνίες». 
Γι’ αυτό το λόγο θεωρούσε απαραίτητο εργαζόμενοι και 
εργοδότες να βρουν τη χρυσή τομή και να υπογράψουν 
άμεσα συμβάσεις, καθώς είναι «ο Μόνος και Μοναδι-
κός ρεαλιστικός τρόπος, σε αυτό το μεσοδιάστημα, να 
ακυρωθούν στην πράξη διατάξεις του μνημονίου για 
τις Συλλογικές Συμβάσεις έως ότου αποσαφηνιστούν οι 
οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές».19 Σε ένα δεύτερο επίπε-
δο όμως η ΓΣΕΒΕΕ προσανατολίζεται πλέον σε άλλου 
τύπου δράσεις μεταξύ άλλων, όπως να αναπτυχθεί από 
τις ίδιες τις δυνάμεις των μικρομεσαίων «ένα ευρύτατο 
δίχτυ προστασίας και ασφάλειας για τα πιο αδύναμα οι-
κονομικά στρώματα που βρίσκονται και θα βρεθούν στο 
περιθώριο».20 Η ΓΣΕΒΕΕ λειτουργεί περισσότερο κινη-
ματικά τόσο στο επίπεδο της διεκδίκησης όσο και στο 
επίπεδο της αλληλεγγύης. Σύντομα, θα έρθει και η πρώ-
τη πρωτοβουλία με τη στήριξη του «Κινήματος Πολιτών 

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.3.2012.

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.2.2012.
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←  Εκδήλωση Κινήματος Πολιτών «Καταναλώνουμε  
ό,τι παράγουμε» στην πλατεία Κλαυθμώνος Αθήνα, 
31.5.2011 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

– Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε»21 και τη συμμετοχή 
στη δράση «Παρασκευή στην Αθήνα».22 Παράλληλα, οι 
πολιτικές παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ συνεχίστηκαν το 
επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα την περίοδο του πολιτικού 
αδιεξόδου τον Μάιο του 2012 και μάλιστα κατά τη φάση 
της ανάληψης διερευνητικής εντολής από τον επικεφα-
λής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Οι Πρόεδροι του ΕΒΕΑ, 
της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και άλλων φορέων ουσιαστικά 
επενέβησαν ανοιχτά στην πολιτική σκηνή με μια έκκλη-
ση «σε όλες τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις» να 
σχηματίσουν άμεσα «κυβέρνηση συνεργασίας, με απο-
στολή να διασφαλίσει την παραμονή της χώρας στην Ευ-
ρωζώνη και να διαπραγματευθεί τη βελτίωση των όρων 
του μνημονίου και ιδιαίτερα εκείνων που επιτείνουν την 
ύφεση και εμποδίζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της 
χώρας». Καταλήγοντας σημειώνει πως «η Ευρώπη και το 

21.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.3.2012.

22.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.3.2012.

κοινό νόμισμα είναι σήμερα η μοναδική επιλογή».23 Παρά 
τις αντιπολιτευτικές δράσεις, η επιμονή στην ευρωπαϊκή 
διέξοδο λειτουργούσε επίσης ενοποιητικά απέναντι στο 
ενδεχόμενο διακυβέρνησης ενός ριζοσπαστικού ΣΥΡΙ-
ΖΑ (Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς), ο οποίος 
ωστόσο ουδέποτε ουσιαστικά υποστήριξε κάποιο σχέδιο 
ρήξης με την ΕΕ και το Ευρώ. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου 2012 έδει-
ξαν σημαντική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που αναδείχθηκε δεύ-
τερο κόμμα, μικρή άνοδο του ΚΚΕ, σημαντική πτώση του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και είσοδο στη Βουλή των κομμάτων 
Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή και Δημοκρατική Αρι-
στερά. Σύμφωνα με τον αναλυτή Γιάννη Μαυρή, οι εκλο-
γές αποτέλεσαν τομή στη σύγχρονη πολιτική και εκλο-
γική ιστορία της χώρας. Με τη σύγκλιση της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ στην πολιτική του μνημονίου και τη συμμετοχή 
τους στη συγκυβέρνηση επήλθε η ακύρωση της θεσμι-
κής λειτουργίας του μεταπολιτευτικού δικομματισμού. 

23.  Καθημερινή, 10.5.2012, 10.5.2012.

↑  Αφίσα του Κινήματος Πολιτών «Καταναλώνουμε  
ό,τι παράγουμε», 2011 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Μέσα σε 30 μήνες, τα δύο κόμματα της διακυβέρνησης 
απώλεσαν αθροιστικά 3,3 εκατομμύρια ψήφους (-2,2 εκ. 
το ΠΑΣΟΚ και -1,1 εκ. η ΝΔ), δηλαδή «πρόκειται για τη 
μαζικότερη πολιτική-εκλογική μετατόπιση της μεταπο-
λιτευτικής περιόδου», υπογραμμίζοντας πως «το εκλογι-
κό αποτέλεσμα συνιστά σημείο μη επιστροφής για τους 
κομματικούς σχηματισμούς του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ».24 
Δεν έγινε δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης και νέες 
εκλογές διεξήχθησαν στις 17 Ιουνίου. Στις εκλογές του 
Ιουνίου πρώτο κόμμα ήλθε η Νέα Δημοκρατία, ακολου-
θούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστά 29,7% και 26,9% αντίστοι-
χα, ενώ τρίτο κόμμα ήλθε το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,3%. 
Τα υπόλοιπα κόμματα που είχαν εκλέξει βουλευτές πέ-
τυχαν ποσοστά μικρότερα του 8% και ήταν τα: Ανεξάρ-
τητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Αριστερά και 
ΚΚΕ. Μετά τις εκλογές τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, 
ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά συγκρότησαν την 
κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν 
προέκυψε ένας νέος μικρός δικομματισμός, έντονα ιδεο-
λογικά πολωμένος. Μετά τις εκλογές του Μαΐου εμφανί-
σθηκε ένα ισχυρότατο πολυσυλλεκτικό εκλογικό ρεύμα 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως δεν αποτυπώθηκε στις 
εκλογές της 17ης Ιουνίου σε πρωτιά. Αντίθετα, δημιουρ-
γήθηκε ένα πολύ πιο ισχυρό ρεύμα υπέρ της ΝΔ με κρι-
τήριο «να μην κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ» και άξονα τον φόβο 
της εξόδου από το Ευρώ.25

Μετά τις εκλογές επανέρχεται ο διάλογος για τα ερ-
γασιακά. Η ΓΣΕΒΕΕ υποστήριξε την ανάγκη να βρεθούν 
νέα σημεία ισορροπίας στον διάλογο, θεωρώντας ανα-
γκαία πρώτα βήματα την κατάργηση του άρθρου 37 του 
Ν. 4024/2011, που αφαιρεί τη δυνατότητα από το Υπουρ-
γείο Εργασίας της επέκτασης των Συμβάσεων. Ωστόσο, 
κυριαρχούσε το ερώτημα κατά πόσο η νέα κυβέρνηση 
είχε τη δυνατότητα να επιβάλει στην Τρόικα το απο-
τέλεσμα των διαβουλεύσεων μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων. Με άλλα λόγια, το ερώτημα της ουσιαστικής 
κατάργησης της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου 
παρέμενε ανοιχτό. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικοί εταίροι 
δήλωσαν πως «μπορούν να καταλήξουν σε μια κοινή 
συμφωνία για τους μισθούς και τα εργασιακά αλλά θα 
πρέπει και η κυβέρνηση να είναι διατεθειμένη να νομο-
θετήσει το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τον κοι-
νωνικό διάλογο». Ο νέος Υπουργός Εργασίας απάντη-
σε αρνητικά στα αιτήματα που κατέθεσαν οι ΕΣΕΕ και 
ΓΣΕΒΕΕ.26 Ουσιαστικά, ο κοινωνικός διάλογος πάγωσε 

24.  Μαυρής, Γ., «Οι εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και 

το τέλος του μεταπολιτευτικού δικομματισμού. 

Τομή στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία», 

Public Issue, 13.5.2012.

25.  Μαυρής Γ., «Σωστό και λάθος στις εκλογές της 

17ης Ιουνίου», Public Issue, 24.6.2012.

26.  Καθημερινή, 19.7.2012, 20.7.2012, 1.8.2012.

Ή ΓΣΕΒΕΕ, ΤΉΝ ΠΕΡΊΌΔΌ ΠΡΊΝ ΤΊΣ ΕΚΛΌΓΕΣ 
ΤΌΥ 2012, ΜΕ ΤΌ ΕΡΩΤΉΜΑ ΤΉΣ ΌΥΣΊΑΣΤΊΚΉΣ 
ΚΑΤΑΡΓΉΣΉΣ ΤΌΥ ΚΌΊΝΩΝΊΚΌΥ ΔΊΑΛΌΓΌΥ ΑΝΌΊΧΤΌ, 
ΕΝΤΌΠΊΖΕΊ ΩΣ ΚΥΡΊΌ ΠΡΌΒΛΉΜΑ ΤΉΝ ΕΠΊΒΊΩΣΉ 
ΤΩΝ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ, ΠΡΌΣΑΝΑΤΌΛΊΖΌΝΤΑΣ 
ΤΊΣ ΔΡΑΣΕΊΣ ΤΉΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΥΤΌ.
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για ακόμη μία φορά. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο Υπουργός 
Εργασίας ανακοίνωσε τη συγκρότηση Εθνικής Επιτρο-
πής Κοινωνικού Διαλόγου, μία επιτροπή εντελώς διαφο-
ρετική από την ΟΚΕ, σημαίνοντας ουσιαστικά την πα-
ραδοχή του τέλους της.27 Στα μέσα Οκτωβρίου 2012 η 
ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και 
τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, επιβεβαιώνο-
ντας ότι «τους τελευταίους κρίσιμους μήνες έχει διακο-
πεί ουσιαστικά η επικοινωνία και διαβούλευση».28

Την ίδια περίοδο η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ενεργά σε 
όλες τις μεγάλες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Στις 
26 Σεπτεμβρίου οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ εξήγγειλαν 24ωρη 
γενική απεργία εν όψει της οριστικοποίησης του νέου 
πακέτου μέτρων.29 Η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση 
Επαγγελματιών–Βιοτεχνών–Εμπόρων» και η «Αγωνιστι-
κή Συνεργασία Εμπόρων» είχαν ζητήσει με επιστολές 
τους τη συνεδρίαση αντίστοιχα των διοικήσεων ΓΣΕΒΕΕ 
και ΕΣΕΕ, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για πανελ-
λαδικό κλείσιμο των καταστημάτων και γενική απερ-
γία.30 Στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, 
συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.31 Οι ΓΣΕΕ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΙΣ, ΤΕΕ, ΓΕΣΑΣΕ συναντήθηκαν 
στις 3.10.2012, στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ. Μετά την επι-
τυχία της γενικής απεργίας στις 26.9.2012 αναδείχθηκε 
η αναγκαιότητα για συνέχιση κοινών δράσεων και συ-
ντονισμού. Για τον λόγο αυτό καλούσαν στα συλλαλη-
τήρια του Σαββάτου 6.10.2012 για την προάσπιση του 
ύψιστου αγαθού της υγείας και της Δευτέρας 8.10.2012, 
με κορύφωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων την 
πραγματοποίηση νέας γενικής απεργίας, προκείμενου 
να αποτραπεί η ψήφιση των νέων επώδυνων μέτρων.32 
Ανήμερα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις 18.10.2012, 
κηρύχθηκε 24ωρη απεργία με τη στήριξη της ΓΣΕΒΕΕ,33 
ενώ καλούσε και η ΠΑΣΕΒΕ.34

Η ΓΣΕΒΕΕ εντοπίζει ως κύριο πρόβλημα την επιβίω-
ση των μικρομεσαίων και γύρω από αυτό προσανατολί-
ζει τις δράσεις της. Τον Μάρτιο η Συνομοσπονδία επιση-
μαίνει ως πρόβλημα την «αύξηση των οφειλών προς τον 
ΟΑΕΕ» και τις συνέπειές της.35 Διεκδικεί την ενεργοποί-
ηση Ειδικών Λογαριασμών Ανεργίας και Κοινωνικού Του-
ρισμού και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη οφειλετών 
του ΟΑΕΕ και συγκεκριμένα την άμεση ενεργοποίηση 
του Λογαριασμού Ασφάλισης Ανεργίας για αυτοτελώς 
και ανεξάρτητα απασχολούμενους, την αξιοποίηση των 
πόρων για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων 
κοινωνικού τουρισμού αποκλειστικά για τους ασφα-
λισμένους και συνταξιούχους στον ΟΑΕΕ, την ανάγκη 
κάλυψης των εν ενεργεία ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, 
οι οποίοι έχουν οφειλές.36 Σε αυτό το πλαίσιο καλεί στη 
δημιουργία Πανελλαδικού Μετώπου Υγείας, το οποίο θα 
αποτελείται από συνδικαλιστικούς και θεσμικούς φορείς 
χρηστών υγείας.37

Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να συγκεντρώσει τα 

27.  Καθημερινή, 14.9.2012, 28.11.2012.

28.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.10.2018.

29.  Καθημερινή, 23.9.2012, 26.9.2012.

30.  Ριζοσπάστης, 6.9.2012.

31.  Καθημερινή, 25.9.2012, 26.9.2012.

32.  «Συνάντηση φορέων», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.10.2012.

33.  Το Βήμα, 18.10.2012· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.10.2012.

34.  Ριζοσπάστης, 13.10.2012.

35.  Καθημερινή, 1.10.2012.

36.  Καθημερινή, 22.10.2012.

37.  Καθημερινή, 6.9.2012.

↑  Πρωτοσέλιδο σχετικά με τα αποτελέσματα των Εθνικών 
Εκλογών, 18.5.2012 (Εφημερίδα Έθνος).

↑  Αφίσες ΓΣΕΒΕΕ και ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για την κοινή 
κινητοποίηση ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων, 
26.9.2012 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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έσοδα του προϋπολογισμού, θέτει σε βασική προτε-
ραιότητα το «παρεμπόριο», με συνέπειες ωστόσο. Χα-
ρακτηριστική περίπτωση αποτέλεσαν τα γεγονότα της 
Ύδρας τον Αύγουστο του 2012. Συγκεκριμένα, υπάλληλοι 
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) 
συνέλαβαν ιδιοκτήτρια επιχείρησης επειδή δεν εντόπι-
σαν αποδείξεις. Καθώς η γυναίκα οδηγείτο στο τμήμα, 
λιποθύμησε και οι άνδρες του ΣΔΟΕ συνέλαβαν τον γιο 
της. Στη συνέχεια, εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθη-
καν έξω από το τμήμα απαιτώντας να αφεθεί ελεύθερος 
ο συλληφθείς, με αποτέλεσμα τα στελέχη του ΣΔΟΕ να 
παραμείνουν όλη τη νύχτα εγκλωβισμένοι. Παράλληλα, 
προπηλακίστηκε το πλήρωμα του ιπτάμενου δελφινιού 
που μετέφερε το κλιμάκιο στο νησί. Τελικά χρειάστηκε 
η αποστολή δυνάμεων των ΜΑΤ από την Αττική προ-
κειμένου να ανοίξει το αστυνομικό τμήμα και να απο-
χωρήσουν τα στελέχη του ΣΔΟΕ. Η ιστορία αυτή έλα-
βε μεγάλες διαστάσεις και αντικείμενο συζητήσεων σε 
πάνελ, στοχοποιώντας τους μικρομεσαίους. Η ΓΣΕΒΕΕ 
από τη μία ξεκαθαρίζει ότι «είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ όλων […] 
η έκδοση παραστατικού για οποιαδήποτε συναλλαγή» 
και ότι «δεν πρέπει να υπάρχει άρνηση αποδοχής κάθε 
νόμιμου ελέγχου». Ωστόσο, από την άλλη συνδέει την 
παραβατικότητα με τα φορολογικά βάρη προτείνοντας 
την ελάφρυνση, αλλά και έναν «εξορθολογισμό των ποι-
νών και προστίμων», καθώς θεωρεί «πλέον σαφές ότι η 
προσπάθεια επίτευξης φορολογικής συμμόρφωσης και 
αύξησης των εσόδων μέσω της αυστηροποίησης των 
ποινών έχει αποτύχει».38 Δύο μήνες αργότερα το ζήτημα 
θα επανέλθει στην επικαιρότητα με την κυβέρνηση να 
νομοθετεί το μέτρο της άρνησης πληρωμής από τον κα-
ταναλωτή σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης.39 

Πάντως, το επόμενο διάστημα και εν μέσω κλίματος 
κινητοποιήσεων φαίνεται ότι ο πόλεμος κατά της φορο-
διαφυγής συνεχίστηκε με πολύ άγριες διαθέσεις από την 
κυβέρνηση. Χαρακτηριστική επίσης περίπτωση είναι η 
ιστορία με την τυρόπιτα. Στις 19 Οκτωβρίου 2012, ένας 
άνδρας συνελήφθη για φοροδιαφυγή επειδή μετέφε-
ρε τέσσερις «ασυνόδευτες» τυρόπιτες. Συγκεκριμένα, 
με βάση τη μαρτυρία του συλληφθέντα «ήταν καθαρά 
για ιδία χρήση». Τελικά, δέχτηκε πρόστιμο 800 ευρώ, 

38.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.12.2012.

39.  Καθημερινή, 25.10.2012.

αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων.40 Η ιστο-
ρία αυτή έγινε ευρέως γνωστή και σχολιάστηκε κυρίως 
επικριτικά. Σε κάθε περίπτωση, αποτυπώνει εύγλωττα 
αυτήν την ιδιότυπη θέση του μικρομεσαίου επιχειρη-
ματία τόσο ως θύτη όσο και ως θύματος. Ταυτόχρονα, 
αποτελεί σημείο αναφοράς της δημόσιας κριτικής στις 
οικονομικές ελίτ από τους ίδιους τους μικρομεσαίους: 
«Τιμωρήθηκα σκληρά για 4 τυρόπιτες κι αναρωτιέμαι 
πόσο σκληρά θα τιμωρηθούν όσοι κλέβουν δις. Αν ποτέ 
τιμωρηθούν!» δηλώνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας.41 Η τι-
μωρία των πραγματικών ενόχων, που δεν είναι οι βιοπα-
λαιστές αλλά οι «μεγάλοι», συγκροτεί από την άλλη το 
ταξικό αφήγημα των μικρομεσαίων. 

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αυτή τη φορά θα αντιδρά-
σει κάπως διαφορετικά. Πάνω στον λόγο του «κάλεσε 
τους καταναλωτές να συνταχτούν με τις επιχειρήσεις, 
και να καταλάβουν ότι οι επιχειρήσεις δεν θα κόβουν 
αποδείξεις προκειμένου να επιβιώσουν, καθώς η αύξη-
ση των φορολογικών συντελεστών έχει φέρει τις συνε-
πείς επιχειρήσεις στο “κόκκινο”».42 Πρόκειται για την πιο 
ριζοσπαστική τοποθέτηση εκ μέρους της ηγεσίας της 
ΓΣΕΒΕΕ. Δεν ασκούσε μόνο κριτική, δεν αμφισβητούσε 
την κυβερνητική οικονομική πολιτική, ούτε απλά έδειχνε 
μια κατανόηση στους μικρομεσαίους για την παραβατι-
κότητά τους, ξεκαθαρίζοντας την πίστη της ΓΣΕΒΕΕ στη 
νομιμότητα. Για πρώτη φορά, ο Δημήτρης Ασημακόπου-
λος εξέφρασε αυτό ακριβώς που σκέφτονται οι μικρο-
μεσαίοι, καλώντας ουσιαστικά σε αντιφοροεισπρακτική 
ανυπακοή. Το πιθανότερο είναι να εκφράστηκε επηρε-
ασμένος από το κλίμα έντονης ριζοσπαστικοποίησης 
των μικρομεσαίων, καθώς στην πράξη συντάχθηκε με 
το πνεύμα του κινήματος «Δεν πληρώνω» που εκείνη 
την εποχή αποτελούσε μια βασική μορφή της αντίστα-
σης στις μνημονιακές πολιτικές. Σήμερα, ο Δημήτρης 
Ασημακόπουλος υποστηρίζει με τεκμηριωμένο τρόπο τη 
διαφορετική οικονομική φύση της φοροδιαφυγής των 

40.  http://www.thebest.gr/news/index/

viewStory/154892 (τελευταία προσπέλαση, 

3.6.2018)

41.  «Φοροφυγάς … για 4 τυρόπιτες», news247, 

19.10.2012. https://www.news247.gr/oikonomia/

forologia/forofygas-gia-4-tyropites.617486.html 

(τελευταία προσπέλαση 3.6.2018)

42.  skai.gr, 18.10.2012.

↑  Κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στις πολιτικές  
των μνημονίων, 18.10.2012 (Προσωπικό Αρχείο  
Σ. Βασιλείου).

↑  Αφίσα για την κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ ενάντια  
στις πολιτικές των μνημονίων, 18.10.2012  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/154892
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/154892
https://www.news247.gr/oikonomia/forologia/forofygas-gia-4-tyropites.6174086.html
https://www.news247.gr/oikonomia/forologia/forofygas-gia-4-tyropites.6174086.html
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μικρομεσαίων από τη φοροαποφυγή των μεγάλων, κα-
θώς τα χρήματα αυτά «ξαναμπαίνουν μέσα» στην πραγ-
ματική οικονομία.43 Ο Ν. Ατζινάς, σχολιάζοντας αυτές τις 
κατηγορίες, παραπονιέται για τον κλάδο «των μικρομε-
σαίων που όλοι τον κυνηγάνε, όλοι τον λένε φοροφυγά». 
Μάλιστα, ως απάντηση, αναφέρει με περηφάνεια: «Ο 
χώρος των μικρομεσαίων είναι οι άνθρωποι του μόχθου, 
τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, […] και στο τέλος 
έρχεται η πολιτεία και τους δυσφημεί κιόλας και τους 
λέει: “Ξέρεις; Δεν έκοψες μια απόδειξη”. Που νομίζω αν 
τους είχε δώσει τα κίνητρα, κανένας σήμερα δεν θέλει 
να φοροδιαφεύγει. Δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν το 
δικαίωμα ότι αγαπάει το κράτος τους περισσότερο από 
τους ελεύθερους επαγγελματίες».44 Ωστόσο, η πρωτό-
γνωρη για τα δεδομένα της ΓΣΕΒΕΕ και πολύ μακριά 
από τη λογική του κοινωνικού θεσμικού εταίρου δήλωση 
εκείνης της εποχής προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. 
Ο Ασημακόπουλος την επόμενη ημέρα δικαιολόγησε τη 
δήλωσή του στον ΣΚΑΪ 100,3: «Είπα αυτό που συζητά-
με όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στα πηγαδάκια»,45 
ενώ αρκετοί σχολιαστές αποδέχτηκαν τη δήλωση με εν-
θουσιασμό.46 Η αντιπαράθεση αυτή είναι ενδεικτική της 
κοινωνικής πόλωσης: το ερώτημα είναι ποια κοινωνική 
τάξη θα πληρώσει την κρίση. Ο Νίκος Ατζινάς σχολιάζει 
χαρακτηριστικά πως πρέπει «σε μια οικονομική κρίση να 
συμμετέχει ο καθένας με τη δύναμή του».47 Η ΓΣΕΒΕΕ, 
όσο και αν προσπαθεί να διατηρήσει ένα ήπιο και θεσμι-
κό προφίλ, αναγκάζεται να εκπροσωπήσει το αίσθημα 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Οι διαπραγματεύσεις διαρκείας της κυβέρνησης με 
την Τρόικα κατέληξαν στην κατάρτιση του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016, 
το οποίο προέβλεπε μέτρα ύψους 18,9 δισ. ευρώ. Στις 3 
και 4 Νοεμβρίου 2012 έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση 
της ΓΣΕΒΕΕ και αποφάσισε την πολύπλευρη συμμετοχή 
στις διήμερες κινητοποιήσεις με «κλείσιμο καταστημά-
των την Τρίτη 6.11.2012», αλλά και «την ανάληψη πρωτο-
βουλιών για την αντιμετώπιση φαινομένων εκφασισμού, 
βίας και ρατσισμού». Τέλος, επισήμαινε «τον κίνδυνο που 
θα δημιουργηθεί από την ψήφιση και εφαρμογή αυτών 
των μέτρων και που θα οδηγήσει αντικειμενικά στην 
αδυναμία καταβολής των υποχρεώσεών μας (εξ ανά-

43.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π. 

44.  «Συνέντευξη Γ. Αντζινά», ό.π.

45.  skai.gr, 19.10.2012.

46.  runningnews.gr, 18.10.2012.

47.  «Συνέντευξη Γ. Αντζινά», ό.π.

ΤΌ ΖΉΤΉΜΑ ΤΌΥ «ΠΑΡΕΜΠΌΡΊΌΥ» ΑΝΑΔΕΊΚΝΥΕΤΑΊ 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΊΚΌ ΕΠΊΔΊΚΌ, ΜΕ ΤΉΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ 
ΝΑ ΣΤΌΧΌΠΌΊΕΊ ΤΌΥΣ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΌΥΣ 
ΩΣ ΦΌΡΌΦΥΓΑΔΕΣ ΚΑΊ ΤΉ ΓΣΕΒΕΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΊ 
ΤΉΝ ΠΑΡΑΒΑΤΊΚΌΤΉΤΑ ΜΕ ΤΑ ΦΌΡΌΛΌΓΊΚΑ ΒΑΡΉ.
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γκης στάση πληρωμών) προς το Δημόσιο».48 Ουσιαστικά, 
πρόκειται για μια εξαιρετικά ριζοσπαστική σε περιεχό-
μενο ανακοίνωση, ενώ για πρώτη φορά τίθεται και το 
ζήτημα του φασισμού. Η αποστασιοποίηση από τις κυ-
βερνητικές πολιτικές είναι καταφανής, ενώ απουσιάζει 
εντελώς κάποια πρόταση επανέναρξης του κοινωνικού 
διαλόγου. Η ΓΣΕΒΕΕ πλέον έχει εμπεδώσει ότι δεν υπάρ-
χει περιθώριο διαβουλεύσεων και ότι οι κινητοποιήσεις 
συνιστούν μονόδρομο, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. 
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής υπερψηφίστηκε στις 7 Νοεμβρίου έπειτα από 14ωρη 
θυελλώδη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και εν 
μέσω κινητοποιήσεων πολιτών και Σωματείων έξω από 
το Κοινοβούλιο. Στις 22 Δεκεμβρίου 2012 ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός για το 2013, χωρίς διαρροές για την 
κυβέρνηση. Στις 28 Απριλίου 2013 ψηφίστηκε το πολυ-
νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με σημαντικές 
αλλαγές για μία σειρά επαγγελματικούς κλάδους.

Τον Ιούλιο του 2013 ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σα-
μαράς ανακοίνωσε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση 
από το 23% στο 13%.49 Οι αρχικές προτάσεις του ΔΝΤ 
περιείχαν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 23% και για την εστί-
αση, ωστόσο υπήρξε υπαναχώρηση στην οποία, σύμφω-
να με τον Δημήτρη Ασημακόπουλο, η ΓΣΕΒΕΕ επιτέλε-
σε κεντρικό ρόλο. Ο ίδιος περιγράφει «το background 
αυτής της υπόθεσης»: η ΓΣΕΒΕΕ είχε απροσδόκητα δε-
χθεί «ένα email από το γραφείο της Λαγκάρντ» με το 
αίτημα της συνάντησης του εκπροσώπου του ΔΝΤ στην 
Ελλάδα Μπομπ Τραντ, καθώς οι έρευνες της ΓΣΕΒΕΕ 
έρχονταν σε αντίθεση με την επιχειρηματολογία του 
ΔΝΤ. Στη συνάντηση συμμετείχε ο ίδιος με τον Διονύ-

48.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 5.10.2012.

49.  Η Αυγή, 18.7.2013.

ση Γράβαρη, επιστημονικό διευθυντή του ΙΜΕ, και τον 
Σπύρο Παπακωνσταντίνου. Η συζήτηση κράτησε δυόμι-
σι ώρες και στο επίμαχο θέμα ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
υποστήριξε ότι με τον νόμο αυτό οι επιχειρήσεις έχουν 
πνιγεί. Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ διαφώνησε με το εξής 
επιχείρημα: «Γιατί τις έχω πνίξει; Το 13% που έγινε 23% 
το πληρώνει ο πελάτης». Τότε, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
εξήγησε «ότι δεν μπορεί ο καταστηματάρχης να το βά-
λει στην τιμή πάνω. Άρα το τρώει το περισσότερο ή 
τουλάχιστον το μισό», με συνέπεια το 5% του τζίρου 
να καταβάλλεται ως φόρος, που σημαίνει στην πράξη 
«να πληρώνεις το 50% των κερδών». Σύμφωνα με τον 
Δημήτρη Ασημακόπουλο, «αυτός εξεπλάγη» και «το κα-
τάλαβε», ενώ διαμαρτυρήθηκε γιατί οι κυβερνήσεις δεν 
«του τα λένε αυτά τα πράγματα». Ο Ασημακόπουλος στη 
συνέχεια αμφισβήτησε τη δυνατότητα να εισπραχθεί το 
ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ από αυτόν τον φόρο. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ συζήτησε με τον 
Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη τις προ-
τάσεις του. Ο Ασημακόπουλος με το παράδειγμα αυτό 
περιγράφει τις δυνατότητες και δράσεις της ΓΣΕΒΕΕ ως 
επιτυχημένη ομάδα πίεσης μέσα σε ένα ασφυκτικό περι-
βάλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «κάτι που δεν βγήκε 
προς τα έξω γιατί δεν μπορούσε να βγει προς τα έξω». 
Ωστόσο, πρόκειται για μια «παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ για-
τί η ΓΣΕΒΕΕ με την αξιοπιστία της παρενέβαινε παντού. 
Της ζητούσανε να συζητήσει παντού. Αυτό ήταν μεγάλο 
επίτευγμα».50 Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος περιγράφει 
τον τρόπο που ο ίδιος επέλεξε να πολιτευτεί κατά την 
περίοδο της διαβούλευσης των μνημονίων: «Εμείς εδώ 
στη ΓΣΕΒΕΕ και εγώ προσωπικά, παρά τις αντιδράσεις 
που είχα από συνδικαλιστές εδώ, οι οποίοι λέγανε “δεν 

50.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π. 

↑  Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 2012 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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μιλάμε με τους γερμανοτσολιάδες, δεν μιλάμε με τους 
δυνάστες των λαών, δεν μιλάμε με την Τρόικα, δεν μιλά-
με με τον άλλον, δεν μιλάμε με το ΔΝΤ”, εγώ πρέπει να 
σου πω ότι αντιστάθηκα σε αυτή τη λογική και μίλησα 
με όλους και πείσαμε κόσμο».51 Ο Γιάννης Παπαργύρης 
σημειώνει σήμερα για τότε: «Έκανε μεγάλες προσπά-
θειες η ΓΣΕΒΕΕ. Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι ότι τότε δεν 
μπορούσες να πετύχεις τίποτε από αυτά που εσύ έλεγες, 
γιατί όλα τα θέματα και όλες οι πρωτοβουλίες δεν ήταν 
ούτε της κυβέρνησης, αλλά ήταν των δανειστών μας».52 
Ο εκσυγχρονισμένος συνδικαλισμός των κοινωνικών 
εταίρων είχε οδηγηθεί σε ένα θεσμικό τέλμα, ενώ η ίδια 
η πραγματικότητα για τους μικρομεσαίους ήταν πολύ δι-
αφορετική, πολύ πιο αρνητική από το παρελθόν. Βέβαια, 
στο φόντο των δημόσιων ρήξεων και αντιπαραθέσεων, 
των μεγάλων κινητοποιήσεων και της ιδεολογικοπολι-
τικής πόλωσης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ προσπαθού-
σε να διατηρήσει τον ρόλο του κοινωνικού εταίρου και 
να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες 
μπορούσε από αυτές τις διαδικασίες. Προφανώς όμως, 
περισσότερο από ποτέ, αυτό το εργαλείο αδυνάτιζε σε 
σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, οδηγώντας τον 
συνδικαλισμό του κοινωνικού εταιρισμού σε κρίση.

51.  Στο ίδιο.

52.  «Συνέντευξη Γιάννης Παπαργύρη», ό.π.

↑  Πρωτοσέλιδο για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, 
18.7.2013 (Εφημερίδα Τα Νέα).

↑  Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 2012 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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5.  Η τεκμηρίωση  
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:  
οι μικρές επιχειρήσεις  
ως συντελεστής  
της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης
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Από τις αρχές τις κρίσης, οι εξαμηνιαίες επαναλαμβανόμενες 
έρευνες τάσεων οικονομικού κλίματος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτέλεσαν 
σημεία αναφοράς, ενώ παρείχαν διαχρονικά συγκρίσιμα στοιχεία. 
Η αξιοπιστία τους αναγνωριζόταν όχι μόνο από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αλλά και από τους επίσημους κρατικούς και διεθνείς 
θεσμούς που καθόριζαν την οικονομική πολιτική. 

Αργότερα, στις έρευνες της ΓΣΕΒΕΕ προστέθηκε η ετήσι-
ας βάσης μελέτη για την εξέλιξη εισοδημάτων-δαπανών 
νοικοκυριών, ενώ εκπονούνταν μελέτες ειδικών θεμάτων 
(ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, καταναλωτι-
κή συμπεριφορά απέναντι στα πολυκαταστήματα τύπου 
mall, αξιολόγηση υπηρεσιών ταξί κ.ά.). Ο Δημήτρης Αση-
μακόπουλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ όταν ιδρύθηκε το 
ΙΜΕ, θεωρεί ότι το ΙΜΕ κατάφερε αυτήν την αναγνώριση 
γιατί οι μελέτες του «τυγχάνουν μιας λογικής επεξεργα-
σίας», καθώς «δεν γίνεται η επεξεργασία σε στυλ δημο-
σκοπήσεων: “Tι θέλουμε να βγάλουμε και ας το βγάλου-
με έτσι, και λίγο παρακάτω, λίγο παρακάτω”». Αντίθετα, 
όπως τονίζει, οι επιστήμονες που επεξεργάζονταν τα 
στοιχεία ήταν «συντηρητικοί στο τι βγάζουν προς τα 
έξω» και χωρίς «υπερβολές» και ότι αυτό δεν ήταν τυ-
χαίο, αλλά συνιστούσε την κύρια οδηγία του προς αυ-
τούς. Αυτή η σοβαρότητα έφερε την αναγνώριση καθώς, 
«επειδή επιβεβαιωνόντουσαν τα στοιχεία αργότερα και 
από τη Στατιστική Υπηρεσία και από το Υπουργείο Ερ-
γασίας, αυτές οι μελέτες ήτανε μπούσουλας και για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον ΟΟΣΑ για προτάσεις 
που κάνανε για τη χώρα».1 

Τον Μάιο του 2009, όταν αναμενόταν η κρίση να 
χτυπήσει την Ελλάδα, η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έδει-
χνε πως η κρίση ήταν ήδη παρούσα. Υπολογιζόταν ότι 
απωλέσθηκαν πάνω από 160.000 θέσεις εργασίας στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις –με προσωπικό έως 49 άτο-
μα–, ενώ άλλες 120.000 βρίσκονταν υπό απειλή. Οι εφη-
μερίδες της εποχής χαρακτήριζαν την εξέλιξη αυτή ως 
μία ωρολογιακή βόμβα που απειλούσε την κοινωνική 
συνοχή.2 Πράγματι και σύμφωνα με τον Γιώργο Καββα-
θά, οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν καθώς τον Ιανουάριο 
2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε απώ-
λεια 102.000.3 Τον Αύγουστο του 2009 έρευνα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ αναδείκνυε τη μειωμένη ρευστότητα σε μείζον 
πρόβλημα για το 75,7% των επιχειρήσεων. Η μείωση της 
ρευστότητας οδήγησε στην κυριαρχία των επιταγών και 
ταυτόχρονα σε διόγκωση των ακάλυπτων και μεταχρο-
νολογημένων επιταγών, πρόβλημα που αφορούσε το 
51% των επιχειρήσεων. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντι-
μετώπιζαν οι επιχειρήσεις της μεταποίησης (84%), ενώ 
ακολουθούσαν εκείνες του εμπορίου (74,3%) και των 
υπηρεσιών (71,5%).4 Ταυτόχρονα, προέβλεπε «στάση 
πληρωμών» για το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, το ΙΜΕ 
δεν έμενε μόνο στην ανάγνωση της πραγματικότητας, 

1.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π. 

2.  Καθημερινή, 27.5.2009.

3.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

4.  Καθημερινή, 27.8.2009.

↑  Εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικού κλίματος μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, Νο 16, Μάρτιος 2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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αλλά κατέθεσε δέσμες προτάσεων.5 Για το δεύτερο εξά-
μηνο του 2009, η έρευνα του ΙΜΕ σημείωνε ότι πλέον 
είχαν χαθεί 100.000 θέσεις εργασίας, ενώ ακόμη 60.000 
θέσεις παρέμεναν επισφαλείς κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2010 στον κλάδο του εμπορίου. Το 71,8% των ερω-
τηθέντων δήλωσε ότι η θέση της επιχείρησής τους επι-
δεινώθηκε το υπό εξέταση διάστημα.6 Τον Αύγουστο του 
2010 αποτελεί ήδη κοινή διαπίστωση ότι η οικονομική 
ύφεση σαρώνει τους μικρομεσαίους. Περίπου 175.000 
επιχειρήσεις προβλεπόταν «να κατεβάσουν ρολά» ως το 
τέλος του 2011 –η μία στις πέντε επιχειρήσεις που λει-
τουργούσαν στην ελληνική αγορά– και θα ανέρχονταν 
σε 300.000 οι χαμένες θέσεις εργασίας (αυτοαπασχο-
λουμένων, εργοδοτών και εργαζομένων). Επισφαλείς 
θεωρούνταν περίπου 120.000 θέσεις εργασίας ως τον 
Δεκέμβριο του 2010 –ενώ το πρώτο εξάμηνο χάθηκαν 
άλλες 88.000 θέσεις εργασίας. Επίσης, οι τέσσερις στις 
δέκα επιχειρήσεις είχαν πρόβλημα στην καταβολή της 
μισθοδοσίας των εργαζομένων τους. Ενδεικτικό στοιχείο 
των διαθέσεων που επικρατούσαν σε σημαντικό τμήμα 
των μικρομεσαίων είναι η απάντηση για «οργανωμένη 
στάση πληρωμών προς το Δημόσιο», ενώ μία στις τέσ-
σερις (το 26%) συζητούσε το ενδεχόμενο για αλλαγή της 
επιχειρηματικής της έδρας για φορολογικούς λόγους. Η 
μία στις τρεις επιχειρήσεις δήλωσε ότι είχε αναγκαστεί 
να προχωρήσει σε μείωση των ωρών ή και των ημερών 
εργασίας. Οι επτά στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούσαν 
ότι οι νέες μεγάλες αυξήσεις του ΦΠΑ θα επηρεάσουν 
καταλυτικά τον τζίρο τους.7 Το Φεβρουάριο του 2011, 
η νέα επικαιροποιημένη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προ-
βλέπει «λουκέτα» σε 225.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και απώλεια 320.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος 
του έτους. Την ίδια ώρα διαμορφώνεται μια τάση μεταξύ 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι οποίοι σε ποσοστό 
35,3% δηλώνουν ότι θα σταματήσουν να πληρώνουν τις 
οφειλές τους προς το Δημόσιο, όχι μόνο λόγω αδυναμίας 
καταβολής αυτών, αλλά και ως αντίδραση. Με άλλα λό-
για, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας για τον 
Ιούλιο του 2010, διαφαίνεται επιδείνωση της κατάστα-
σης στην αγορά. Παράλληλα, αυξάνονται τα φαινόμενα 
ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.8

Η ΠΑΣΕΒΕ, ασκώντας δριμύτατη κριτική στη στάση 
της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ και στη συμμετοχή στον κοι-
νωνικό διάλογο, υποβάθμιζε την αξία της τεκμηριωμέ-
νης γνώσης αντιπαραβάλλοντας την εμπειρική γνώση: 
«Δεν χρειαζόταν η έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για να επιβεβαι-
ώσει αυτό που είναι γνωστό σε όσους ζουν από μέσα την 
κατάσταση των μικρών και αυτοαπασχολούμενων επι-
χειρήσεων και όχι από τις πολυθρόνες των υπουργικών 
γραφείων “των κοινωνικών διαλόγων”». Στην ανακοίνω-
σή της, ωστόσο, σχολιάζει τα ευρήματα σημειώνοντας 
πως δεν «προκαλεί εντύπωση ότι το βασικότερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει το 84,3% των πολύ μικρών επι-
χειρήσεων είναι η ρευστότητα». Το πιο σημαντικό σημείο 
της κριτικής της όμως αφορά τα ευρήματα που δείχνουν 
«ότι το 37,3% των ερωτηθέντων επικροτεί τη συμβιβα-
σμένη και επικίνδυνη στάση των “κοινωνικών διαλόγων” 
που η ίδια έχει επιλέξει», κατηγορώντας τη ΓΣΕΒΕΕ για 
απόκρυψη του ευρήματος πως «το 52,3% προκρίνει πιο 
δυναμικές ενέργειες όπως: οργανωμένη στάση πληρω-
μών προς το Δημόσιο (35,2%), κινητοποιήσεις, διαδη-

5.  Καθημερινή, 26.8.2009.

6.  Καθημερινή, 17.3.2010.

7.  Το Βήμα, 26.8.2010· Καθημερινή, 26.8.2010.

8.  Καθημερινή, 10.2.2011.

↑  Πρωτοσέλιδο για τις απολύσεις και την ανεργία στον 
ιδιωτικό τομέα, 13.1.2012 (Εφημερίδα Έθνος).
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↑   Infographic ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την Ετήσια Έρευνα «Εισόδημα-Δαπάνες Νοικοκυριών», 29.12.2017.

λώσεις (12%), κλείσιμο καταστημάτων (5,1%)». Σύμφωνα 
λοιπόν με την ΠΑΣΕΒΕ, εν τέλει η έρευνα επιβεβαιώνει 
τις θέσεις της.9 

Παρά τη σκληρή κριτική που ασκούσαν οι δυνάμεις 
της ΠΑΣΕΒΕ στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο Ριζοσπάστης πολύ συ-
χνά χρησιμοποιούσε τα αποτελέσματα των ερευνών του, 
συνήθως συνοδευμένα με σχόλια για την πολιτική της 
ηγεσίας της Συνομοσπονδίας. Για παράδειγμα, τον Ια-
νουάριο του 2011 μεταφέρει τη διαπίστωση του ΙΜΕ ότι 
«ότι η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη χώρα 
στην ΕΕ των 27 στο μηχανολογικό εξοπλισμό» και σημει-
ώνει το πολιτικό σχόλιο του Ινστιτούτου ότι το πρόβλημα 
αυτό «συνδυάζεται με την κυβερνητική πολιτική ανοίγ-
ματος των “κλειστών” επαγγελμάτων για να οδηγήσει 
στο συμπέρασμα ότι η “ολιγοπώληση των αγορών είναι 
το σοβαρότερο διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής 
οικονομίας”».10 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κριτι-
κή των δυνάμεων του ΚΚΕ στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι προ-
σχηματική, καθώς τα αποτελέσματα των ερευνών του, 
αλλά και η ανάγνωσή τους συχνά επιβεβαιώνει τα δικά 
του επιχειρήματα. Ο Βασίλης Μαμάης εξηγεί ότι «καμία 
αντίρρηση δεν έχουμε στο επιστημονικό έργο. Για αυτό 
χρησιμοποιούμε εκείνα τα κομμάτια τα οποία και μας δι-
ευκολύνουνε γιατί είναι πράγματα που δεν έχουμε εμείς 
τη δυνατότητα να κάνουμε και τα παίρνουμε έτοιμα. Στα 
άλλα που έχουν πολιτικές προεκτάσεις και μεις τα αντι-
μετωπίζουμε ως τέτοια και τα κατακρίνουμε».11

Σύμφωνα με την έρευνα του IME ΓΣΕΒΕΕ για το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2011, η εικόνα που επικρατεί στην 

9.  Ριζοσπάστης, 12.2.2011.

10.  Ριζοσπάστης, 21.1.2011.

11.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

πραγματική οικονομία είναι πάνω κάτω η ίδια. Ωστόσο, 
για πρώτη φορά παρατηρείται τάση σταθεροποίησης 
των συνεχώς –μέχρι τότε– αυξανόμενων αρνητικών δει-
κτών του οικονομικού κλίματος. Παράλληλα, η έρευνα 
καταγράφει ενδείξεις επιβράδυνσης του ρυθμού αύ-
ξησης των αρνητικών δεικτών με εξαίρεση αυτού της 
απασχόλησης. Η κρίση, ωστόσο, βαθαίνει και σύμφωνα 
με την έρευνα, μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο προβλέ-
πεται να βάλουν λουκέτο 183.000 επιχειρήσεις εκ των 
οποίων οι 100.000 μέχρι το τέλος του 2011.12 Συνολικά, 
μέσα στο 2012 αναμένεται ότι θα διακόψουν τη λειτουρ-
γία τους 61.200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που 
θα προκαλέσει την απώλεια 106.000 θέσεων μισθωτής 
εργασίας μέσα στο 2012. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι 
περίπου 380.000 επιχειρήσεις βρίσκονται «στο κόκκι-
νο», τότε οι επισφαλείς θέσεις εργασίας υπολογίζονται 
σε 240.000, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των 
εργοδοτών. Ήδη συνολικά το 2011 εκτιμάται ότι στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις χάθηκαν πάνω από 150.000 θέ-
σεις εργασίας. Εκτός από ανεργία, η κρίση έχει επιφέρει 
και σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.13 Τον 
Οκτώβριο του 2012, με αφορμή την επίσκεψη της Κα-
γκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα, 
η ΓΣΕΒΕΕ διαπίστωνε ότι πάνω από 100.000 επιχειρή-
σεις είχαν κλείσει σε αυτήν τη διετία, περί τις 500.000 
θέσεων απασχόλησης είχαν καταστραφεί, ενώ το δίχτυ 
κοινωνικής προστασίας ήταν ανύπαρκτο, με αποτέλε-
σμα η οικονομική κρίση να έχει μετατραπεί και σε κρίση 
ανθρωπιστική, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση «να 
επισημάνει με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό» το αδιέ-

12.  Καθημερινή, 25.8.2011.

13.  Καθημερινή, 23.2.2012.
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ξοδο αυτής της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, αλλά 
και τις αδικίες που προκαλεί.14

Η επόμενη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την 
οποία έχει μειωθεί στο μισό η αγοραστική δύναμη των 
Ελλήνων, έγινε δεκτή από τον ελληνικό τύπο με δραμα-
τικούς χαρακτηρισμούς. Τα λόγια του Δημήτρη Ασημα-
κόπουλου ότι «περίπου 8 στους 10 [καταναλωτές] έχουν 
περιορίσει τα βασικά είδη διατροφής» αναδημοσιεύο-
νται σε όλα τα μέσα, ακόμα και στα αθλητικά. Σύμφωνα 
με τον Ασημακόπουλο, «το ένστικτο της επιβίωσης σε 
αναγκάζει να έχεις συμπεριφορές που σε άλλη περίπτω-
ση δεν θα είχες. Με αλυσίδες, χειροπέδες και απειλές 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα».15 
Με βάση την έρευνα του Ιουλίου 2013, «η αποτίμηση του 
πρώτου εξαμήνου 2013 παραμένει αρνητική, καθώς για 
το 75,4% των μικρών επιχειρήσεων η κατάσταση έχει 
επιδεινωθεί». Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως «είναι η 
πρώτη φορά την τελευταία διετία, που σημειώνεται αύ-
ξηση των αρνητικών προσδοκιών για το μέλλον».16 

14.  Καθημερινή, 8.10.2012.

15.  Παρασκήνιο, 7.2.2013.

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2013.

Σύμφωνα με την έρευνα του Φεβρουαρίου 2014, 
συνολικά 65.000 επιχειρήσεις επιβίωναν οριακά λόγω 
πτώσης τζίρου και χρεών, περίπου 27.000–30.000 κιν-
δύνευαν να κλείσουν, ενώ για το επόμενο εξάμηνο προ-
βλεπόταν απώλεια 47.000 θέσεων συνολικής απασχό-
λησης, από τις οποίες οι 30.000 αφορούσαν μισθωτή 
εργασία.17 Σύμφωνα με τη μελέτη του οικονομικού κλί-
ματος κατά το Α’ εξάμηνο του 2014, σε δύο στις τρεις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι μειώθηκε ο 
τζίρος τους, η ζήτηση και οι παραγγελίες. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
εκτιμάει ότι τα λουκέτα θα προσεγγίσουν τα 15.000 μέ-
χρι το τέλος του χρόνου και γι’ αυτό υπάρχει κίνδυνος 
να χαθούν 42.000 θέσεις συνολικής απασχόλησης (ερ-
γοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί). Στο πρώτο 
εξάμηνο του 2014, οι θέσεις μισθωτής απασχόλησης που 
χάθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτιμώνται στις 
24.000. Τέλος, η όποια συγκράτηση στην απώλεια των 
θέσεων εργασίας σε σχέση με προηγούμενα εξάμηνα 
σχετίζεται είτε με τη μείωση του κατώτατου μισθού είτε 
με το γεγονός ότι οι μισές σχεδόν θέσεις απασχόλησης 
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν μετατρα-

17.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.3.2014.

↑   Πρωτοσέλιδο για την πορεία των ελληνικών 
επιχειρήσεων, 28.1.2014 (Εφημερίδα kontranews).

→  Παρουσίαση έρευνας οικονομικού κλίματος  
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Ιούλιος 2014  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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πεί σε θέσεις μερικής ή/και προσωρινής απασχόλησης 
είτε ότι οι μισές επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν έγκαιρα 
τους μισθούς.18 Το 2014 το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει στις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα 
στον Δήμο Αθηναίων τη δυνατότητα δωρεάν συμβου-
λευτικής υποστήριξης σε ζητήματα καινοτομίας.19

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως μεθοδολογική κριτική των 
δυνάμεων του ΚΚΕ στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι η αμφισβή-
τηση του όρου «μικρές επιχειρήσεις», οι οποίες αφο-
ρούν 0–49 άτομα προσωπικό.20 Γι’ αυτό, ο Ριζοσπάστης 
υιοθετεί την επόμενη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και την 
παρουσιάζει χωρίς κανένα αρνητικό σχόλιο με γενικό 
τίτλο: «Στην “πρέσα” οι αυτοαπασχολούμενοι», καθώς 
ενισχύει την επιχειρηματολογία του για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτή, το 25% των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων της χώρας σημείωσε κέρδη τον 
προηγούμενο χρόνο έναντι του 37,3% που κατέγραψε 
ζημίες, ενώ καλύτερες οικονομικές επιδόσεις εμφάνισαν 
οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μεγαλύτερο 

18.  Στο ίδιο.

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.10.2014.

20.  Ριζοσπάστης, 4.9.2014.

των 5 υπαλλήλων.21 Η επόμενη πάντως έρευνα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ επιτρέπει μια πολιτική χρήση των συμπερασμά-
των της προς εντελώς διαφορετική ιδεολογική κατεύ-
θυνση. Αποτυπώνοντας το οικονομικό κλίμα του 2015, η 
εφημερίδα Καθημερινή τονίζει ότι κατά τις δύο πρώτες 
εβδομάδες των capital controls και της τραπεζικής αρ-
γίας το ελληνικό Δημόσιο έχασε πάνω από μισό δισεκα-
τομμύριο ευρώ μόνο από έμμεσους φόρους. Ειδικότερα, 
9 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν κάθετη πτώση στον 
κύκλο εργασιών τους, λόγω της επιβολής κεφαλαιακών 
ελέγχων. Η συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά 50%, 
ή κατά 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά τις δύο πρώτες 
εβδομάδες των capital controls, μεταφράζεται σε απώ-
λεια 570 εκατ. ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο από έμ-
μεσους φόρους. Οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, πάντως, 
σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, και ειδικότερα για το επόμενο 
εξάμηνο εκτιμώνται ως πιο οδυνηρές. Οι μικρές επιχει-
ρήσεις θεωρούνται πιο ευάλωτες να αντιμετωπίσουν τις 
επιπτώσεις από την επιβολή των capital controls και το 
κλείσιμο των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, μόνο μία στις 
δύο χρησιμοποιεί e-banking για τις συναλλαγές της με 

21.  Ριζοσπάστης, 27.3.2015.
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Ακόμα πιο χαρακτηριστική περίπτωση της διπλής 
και διαφορετικής ιδεολογικής ανάγνωσης των μελετών 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων της έρευνας που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο 
του 2016. Για τον Ριζοσπάστη η μελέτη αμφισβητούσε το 
παραμύθι της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για «δίκαιη ανά-
πτυξη» υπέρ των μικρών ΕΒΕ. Συγκεκριμένα, «μέχρι το 
τέλος του χρόνου αναμένονται περισσότερα από 18.000 
νέα λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περίπου όσα 
καταγράφηκαν και το Α’ εξάμηνο του χρόνου». Από τις 
διαπιστώσεις που κάνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο Ριζοσπάστης 
στέκεται στον δείκτη προσλήψεων – απολύσεων για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο οποίος «παραμένει αρνη-
τικός». Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, τα στοιχεία 
επιβεβαιώνουν την εκτίμηση «ότι δεν έχουν τίποτα να 
περιμένουν από την ανάκαμψη της οικονομίας που προ-
βάλλει ως στόχο η κυβέρνηση. Τα περί “δίκαιης ανάπτυ-
ξης” δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα των ερ-
γατικών λαϊκών στρωμάτων. Απευθύνονται στο μεγάλο 
κεφάλαιο και σε μια μικρή ομάδα μεσαίων επιχειρήσε-
ων».24 Από την ίδια έρευνα η εφημερίδα Καθημερινή εξά-
γει μερικά άλλου τύπου συμπεράσματα τα οποία συνηγο-
ρούν –θα σημείωνε κάποιος– στον εξυγιαντικό ρόλο της 
κρίσης και της μνημονιακής πολιτικής. Σύμφωνα λοιπόν 
με την εφημερίδα, «περισσότερες πωλήσεις και μεγα-
λύτερες αντοχές στην κρίση φαίνεται να εμφανίζουν οι 
καινούργιες επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις παλιές, που 

24.  Ριζοσπάστης, 9.9.2016.

↑  Εργαστήριο για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και αξιοποίησης  
σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 26.11.2015 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

πελάτες και προμηθευτές, ενώ 7 στις 10 δεν διαθέτουν 
συσκευές EFT/POS, προκειμένου να πραγματοποιούν 
συναλλαγές με κάρτες.22 

Την ίδια ακριβώς χρήση παρατηρούμε και για την 
επόμενη έρευνα. Σύμφωνα πάλι με την εφημερίδα Καθη-
μερινή, η ελληνική οικονομία, με τις πρώτες ενδείξεις για 
το 2016 να θυμίζουν έντονα την εικόνα που κυριαρχούσε 
το 2012, εισέρχεται σε δεύτερο κύκλο επιδείνωσης. Η ει-
δοποιός διαφορά για πολίτες και επιχειρήσεις ανάμεσα 
στο σήμερα και τέσσερα χρόνια πριν είναι ότι πλέον τα 
βάρη έχουν συσσωρευτεί λόγω των πολλών ετών ύφε-
σης και οι αντοχές είναι εξαιρετικά μειωμένες. Το οικο-
νομικό κλίμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρί-
ζεται από έντονη απαισιοδοξία σε αντίθεση με ό,τι είχε 
καταγραφεί ένα χρόνο πριν, την εποχή της υπερβολικής 
αισιοδοξίας και των μεγάλων προσδοκιών που είχε προ-
καλέσει τότε η αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. 
Από την αναγωγή στον πραγματικό αριθμό επιχειρήσε-
ων εκτιμάται ότι το προσεχές εξάμηνο θα προστεθούν 
21.000 νέα λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επί-
σης, μερίδα των επιχειρήσεων που διακόπτουν τις δρα-
στηριότητές τους στην Ελλάδα, τις μεταφέρουν σε γει-
τονικές χώρες και κυρίως στη Βουλγαρία. Σε αρκετές δε 
περιπτώσεις, κάποιοι κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και 
συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα εισερ-
χόμενοι στη σφαίρα της παραοικονομίας.23 

22.  Καθημερινή, 4.8.2015.

23.  Καθημερινή, 23.3.2016.
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μετρούν πάνω από δέκα χρόνια λειτουργίας. Ο λόγος; 
Πολλές από τις παλαιότερες επιχειρήσεις είχαν συσσω-
ρευμένα προβλήματα». Συνεπώς, εμφανίζεται ένας νέος 
δυϊσμός στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας.25 

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ υπήρξε η στήριξη επιχειρηματικών συμπράξεων 
μικρών επιχειρήσεων σε οινοποιία, αλουμίνιο, χειροτε-
χνία/αργυροχρυσοχοΐα, βιο-ενέργεια και περιβάλλον, 
τουρισμό και αγροδιατροφή. Η ιδέα για τον Συνεργατικό 
Σχηματισμό «Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας» ξεκίνησε με 
την πρωτοβουλία έξι έμπειρων οινοποιών της Ανατολι-
κής Αττικής. Τα πρώτα βήματα έγιναν το 2013, ενώ το 
2014 ξεκίνησε η λειτουργία των υπηρεσιών υποστήρι-
ξης. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η δημιουργία και 
οργάνωση ενός δικτύου συνεργαζομένων οινοποιείων/
οινοπαραγωγών.26 Σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαργύρη, 
«είναι μια δραστηριότητα τέτοια που πραγματικά την 
αγκάλιασαν οι άνθρωποι που πέρα από τη συμμετοχή 
στο συνδικαλιστικό έχουν και αυτό το επιχειρηματικό, 
ότι δεν μπορείς να παραμένεις μονάχα έτσι. Νομίζω ότι 
εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε τώρα».27

Συνοψίζοντας λοιπόν, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εμφανίστηκε 
αρχικά ως ένας φορέας με κύριο καθήκον την αναβάθ-
μιση της τεκμηρίωσης των θέσεων της Συνομοσπονδίας. 
Στη συνέχεια οι δραστηριότητές του επεκτάθηκαν και 
πλέον λειτουργεί ως ένας οργανισμός αποκρυστάλλω-
σης της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. 
Τα στοιχεία των εξαμηνιαίων ερευνών αναδείκνυαν την 
εικόνα και επιβεβαίωναν την εμπειρική αίσθηση για τις 
τεράστιες επιπτώσεις που έφεραν η οικονομική κρίση 
και οι πολιτικές του μνημονίου για τις μικρές επιχειρή-
σεις και τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμε-

25.  Καθημερινή, 7.9.2016.

26.  «Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας, Αττική», ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ.

27.  «Συνέντευξη Γιάννης Παπαργύρη», ό.π.

↑  Παρουσίαση έρευνας οικονομικού κλίματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 5.9.2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

νους εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες. Καταδεί-
κνυαν ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική έχοντας ως θύμα 
τα εισοδήματα των εργαζομένων οδηγούσε στην οικο-
νομική ασφυξία και το περιθώριο όλο και μεγαλύτερα 
τμήματα των μικρών επιχειρήσεων, που καταφανώς 
αδυνατούσαν πλέον να αντεπεξέλθουν. Την ίδια στιγ-
μή έφερναν στην επιφάνεια τον σκληρό ανταγωνισμό 
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που εξαιτίας της 
απελευθέρωσης των αγορών διεύρυναν προοδευτικά 
την κυριαρχία τους στην ελληνική οικονομία. Από τη 
μία αποτυπώνονταν οι δυσβάστακτες συνθήκες επιβί-
ωσης για τους μικρομεσαίους, αλλά και από την άλλη, 
οι ριζοσπαστικές τάσεις τους, όπως η στάση πληρωμών. 
Η ΓΣΕΒΕΕ είχε ως ένα βαθμό απωλέσει την παλιότερη 
κλασική συνδικαλιστική συσπείρωση και την οργανωμέ-
νη επαφή με τη βάση της, μέσω της οποίας μπορούσε να 
εκφράζει τις διαθέσεις των μικρομεσαίων, αλλά και να 
αντλεί νομιμοποιητικό κύρος για την αντιπροσώπευσή 
τους. Οι έρευνες κατά έναν τρόπο υποκατέστησαν αυ-
τήν τη σχέση. Η συνδικαλιστική ηγεσία ρωτούσε τη βάση 
και η βάση απαντούσε. Με βάση τα ευρήματα η συνδι-
καλιστική ηγεσία προσπαθούσε να ανταποκρίνεται στις 
διαθέσεις της βάσης και να καθορίζει τις πολιτικές της 
κατευθύνσεις. Πρόκειται για μια άλλη μορφή συνδικαλι-
στικής δημοκρατίας, διαφορετική από την παραδοσιακή, 
η οποία διεκδικούσε την εκπροσώπηση όχι μόνο των ορ-
γανωμένων μελών αλλά του συνόλου των μικρομεσαίων. 
Με αυτόν τον τρόπο η ΓΣΕΒΕΕ κατοχύρωνε τον ρόλο της 
ως εκπροσώπου του μικροαστικού ταξικού πόλου εντός 
της κοινωνίας, της πολιτικής και των θεσμών. Βέβαια, 
πολλές φορές η ΓΣΕΒΕΕ κρατούσε αποστάσεις από 
τις ριζοσπαστικές επιλογές της βάσης, ενώ άλλες φο-
ρές, ιδιαίτερα την εποχή των μεγάλων κινητοποιήσεων, 
φαίνεται να τις υιοθετεί. Η εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ ενίσχυε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα τη δια-
πραγματευτική ισχύ της Συνομοσπονδίας ως κοινωνικού 
εταίρου ακριβώς τη στιγμή που η διαδικασία αυτή υπο-
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νομευόταν από τις κρατικές πολιτικές. Η πιο σημαντική 
τελικά διάσταση ήταν η προώθηση των προβλημάτων 
του μικρομεσαίου στον δημόσιο διάλογο. Τα ερωτημα-
τολόγια μετασχημάτιζαν σε τάσεις τη συλλογική ταξική 
οπτική της κρίσης του μικρομεσαίου επιχειρηματία και 
ουσιαστικά διαμόρφωναν την ταυτότητα και τη δημόσια 
αναπαράσταση του επαγγελματοβιοτέχνη εμπόρου. 

Μια τρίτη διάσταση πέρα από την τεκμηρίωση και 
την οικονομική και κοινωνική αποτίμηση στάθηκε η 
προώθηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών. Έχει ανα-
φερθεί η πρωτοβουλία των επιχειρηματικών συμπράξε-
ων (clusters), ενώ σε επόμενο σημείο θα γίνει αναφορά 
στη δημιουργία ενός θεσμού κατοχύρωσης σημάτων 
μοναστηριακών προϊόντων. Ο Γιάννης Παπαργύρης 
εντοπίζει ακριβώς αυτήν την τομή στην ιστορική εξέλι-
ξη της ΓΣΕΒΕΕ: «Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα 
από το 1919 που δημιουργήθηκε η Γενική Συνομοσπον-
δία, το 1938 που δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία η δική 
μας (στη Θεσσαλονίκη) και άλλες οργανώσεις. Βέβαια, 
θα διεκδικήσεις όταν έχεις τα δίκια σου. Αλλά δεν φτά-
νει αυτό σήμερα. Σήμερα το επιχειρείν, ιδιαίτερα οι νέοι 
επιχειρηματίες, τα νέα παιδιά που μπαίνουν σε αυτό το 
κομμάτι, θέλουν τους φορείς που τους εκπροσωπούν να 
τους έχουν δίπλα, όχι να διεκδικούν μόνο για το ασφα-
λιστικό και το φορολογικό, την επαγγελματική στέγη 
κ.λπ., που είναι και αυτά πολύ σημαντικά ζητήματα, 
αλλά σε θέλουν δίπλα σε δραστηριότητες που μπορείς 

να αναπτύξεις».28 Και πράγματι οι δραστηριότητες αυ-
τές περιγράφουν μια ΓΣΕΒΕΕ με εντελώς διαφορετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς δεν διεκδικεί μόνο αι-
τήματα, αλλά διαμορφώνει δομές υποστηρικτικές σε μια 
νέα μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μια τέταρτη διά-
σταση είναι η συμμετοχή και η διοργάνωση ευρωπαϊκών 
και ελληνικών συνεδρίων.29 Σε κάθε περίπτωση, αν το 
όραμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ήταν να αναδείξει τον ρόλο των 
μικρών επιχειρήσεων ως καθοριστικού και δυναμικού 
συντελεστή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
της Ελλάδας, ουσιαστικά πέτυχε να κυριαρχήσει σε ένα 
μπλοκ πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων η αντίληψη 
ότι η αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης θα 
μπορούσε να υπάρξει ρεαλιστική μόνο μέσα από την ενί-
σχυση της ραχοκοκαλιάς της, δηλαδή της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας.

28.  Στο ίδιο.

29.  Στο ίδιο.

↑  Μελέτη ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Ο κοινωνικός διάλογος για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
Ελλάδα, διερεύνηση του ρόλου και των προτάσεων 
πολιτικής των κοινωνικών εταίρων», 2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Εκπαιδευτικό υλικό επιμόρφωσης συνδικαλιστικών 
στελεχών ΓΣΕΒΕΕ «Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών 
επιχειρήσεων. ΓΣΕΒΕΕ, Ομοσπονδίες, Σωματεία», 2013 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Μελέτη ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Καινοτομία, Συνεργασίες  
και Μικρές Επιχειρήσεις», 2015 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Ερευνητικό Κείμενο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Η αυτοαπασχόληση 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Διαχρονική επιλογή  
και ανθεκτική πραγματικότητα», 2018 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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6.  Η νέα διοίκηση  
στη ΓΣΕΒΕΕ:  
το αίτημα του 
εκδημοκρατισμού  
της οικονομίας
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Την Κυριακή 20.2.2011 πραγματο-
ποιήθηκε το Εκλογοαπολογιστικό 
Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ. Το Συνέδριο 
διεξαγόταν σε μια από τις πιο κρίσι-
μες περιόδους για τους μικρούς και 
μεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, καθώς τα λου-
κέτα και η αναδουλειά κυριαρχούσαν, 
ενώ τα μνημονιακά μέτρα συνέβαλ-
λαν στην καταστροφή χιλιάδων επαγ-
γελματιών, μικρών βιοτεχνιών και 
μικρομάγαζων. 

↑  Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 20.2.2011 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Γι’ αυτό τον λόγο, στους λόγους των συνέδρων κυριάρ-
χησε η καταγραφή των προβλημάτων και η κριτική στη 
μνημονιακή πολιτική. Παρόλα αυτά, η παράταξη του 
κυβερνώντος κόμματος πέτυχε εντυπωσιακή νίκη στις 
εκλογές. Η ΠΑΣΚΜΜΕ, με σύνθημα κατά του κλεισίμα-
τος των επιχειρήσεων και καταστημάτων και με επικε-
φαλής τον Δημήτρη Ασημακόπουλο, αύξησε τη δύναμή 
της στο 46,9% από 36,9% που πήρε το 2008, και από 21 
έδρες εξέλεξε 24 μέλη διοίκησης στο 51μελές Διοικητι-
κό Συμβούλιο. Η επιτυχία αυτή καταδείκνυε την αύξηση 
του κύρους της Συνομοσπονδίας μέσω των παρεμβάσε-
ων του ίδιου της του Προέδρου. Η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ 
απέπνεε εμπιστοσύνη για τη συνολική της δράση και την 
προσδοκία πως οι κομματικές διασυνδέσεις με την κυ-
βέρνηση ενδεχομένως να επέφεραν κάποια πιο θετικά 
αποτελέσματα. Η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση» ανα-
δείχθηκε σε δεύτερη δύναμη, με ποσοστό 17,98% από 
22,39% και 9 έδρες από 11, υποδεικνύοντας επιβράβευ-
ση και στον καθαρό αγωνιστικό συνδικαλισμό. Η ΔΑΚΜ-
ΜΕ έλαβε ποσοστό 16,10% από 21,27% και 8 έδρες από 
11 έδρες. Η ΑΣΚΕΒΕ ποσοστό 15,36% από 16,42% και δι-
ατήρησε τις 8 έδρες της.. Οι «Νέοι Ορίζοντες» έλαβαν 
3,42% και 2 έδρες. Η Συνομοσπονδία διέθετε στη δύναμή 
της 58 Τοπικές και 28 Κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελ-
ματιών Βιοτεχνιών και Εμπόρων με 160.000 εγγεγραμ-
μένα μέλη (φυσικά πρόσωπα). Για τις εκλογές Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ ψήφισαν 267 εκλέκτορες.1

1.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.2.2011.



220

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΣΕΒΕΕ

ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
2011 

 ΕΔΡΕΣ
2011 

ΠΟΣΟΣΤΟ
2008

ΕΔΡΕΣ 
2008

ΠΟΣΟΣΤΟ
2005

ΕΔΡΕΣ
2005

1 ΠΑΣΚΜΜΕ  
Επικεφαλής  
Δ. Ασημακόπουλος

46,82 % 24  39,92%  21  34,85%  18

2 ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  
Επικεφαλής  
Γ. Χιόνης

17,98 % 9  22,39%  11  20,75%  11

3 ΔΑΚΜΜΕ  
Επικεφαλής  
Στ. Ζαχαρέλλης

16,10 %  8 21,27%  11  21,99%  11

4 ΑΣΚΕΒΕ  
Επικεφαλής  
Ν. Σκορίνης

15,36 % 8 16,42% 8 14,94%  8

5 ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ  
Επικεφαλής  
Ν. Πράγκαλης

 3,74 %  2  — — — —

↑  Εκλογική διαδικασία στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 20.2.2011 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Στην πράξη το Συνέδριο είχε τον χαρακτήρα του «εξπρές». Οι συσχετισμοί και οι συμμαχίες ήταν συγκεκριμένες και 
κανένας δεν αισθανόταν ότι χρειαζόταν μια μεγάλη ανατροπή. Η εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας στο πρόσωπο του 
Δημήτρη Ασημακόπουλου ήταν δεδομένη, ενώ ο ίδιος βγήκε ακόμα πιο ενισχυμένος. Το νέο Προεδρείο για τα επό-
μενα τρία χρόνια είχε την παρακάτω σύνθεση:

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΣΕΒΕΕ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ 

ΜΕΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΙΟΝΗΣ

Δύο χρόνια αργότερα η ΓΣΕΒΕΕ θα δημοσιεύσει την ανα-
κοίνωση παραίτησης του Δημήτρη Ασημακόπουλου από 
τη θέση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ. Σύμφωνα με αυτή, ο 
Ασημακόπουλος θεωρεί ότι ύστερα από τέσσερις εκλο-
γικές διαδικασίες και 10 χρόνια παραμονής στη θέση 
του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ είναι απαραίτητο να δοθεί 
η δυνατότητα και ευκαιρία και σε άλλους, της νεότερης 
γενιάς, να προσφέρουν. Συγκεκριμένα, δηλώνει τα εξής: 
«Είναι λάθος η μακροχρόνια παραμονή σε κορυφαίες 
θέσεις ευθύνης. Εγκλωβίζεις και εγκλωβίζεσαι. Χάνεις 
στις περισσότερες των περιπτώσεων και την επαφή με 
τη γήινη πραγματικότητα, τις οικονομικές και κοινωνικές 
διεργασίες που συντελούνται εκτός των “τειχών”, ενώ 
κινδυνεύεις ταυτόχρονα να συνδέσεις υπαρξιακές σου 
αναζητήσεις με τη θέση ευθύνης που μακροχρόνια “κα-
τέχεις”. Και αυτό ενέχει τον κίνδυνο της παρακμής για 
θέσεις, θεσμούς και πρόσωπα. Όποιοι έχουν ειλικρινή 
διάθεση για προσφορά, μπορούν να το πράξουν και από 
τη θέση του απλού “στρατιώτη”. Και αυτό ευελπιστώ να 
πράξω στο μέλλον». Ολοκληρώνοντας σημειώνει: «Πα-
ραμένω ενεργός επιχειρηματίας και πάντα κοντά στη 
ΓΣΕΒΕΕ και στις προσπάθειες της Διοίκησης». Θα πα-
ραμείνω Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτε-
χνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME)».2 

Η παραίτηση αυτή αποτέλεσε είδηση σε όλα τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, ενώ για πολλούς παρέμενε μυστή-
ριο. Ο ίδιος σήμερα δηλώνει πως σχεδίαζε να εγκατα-
λείψει την προεδρία όταν θα κλείσει δέκα χρόνια και 
αφού θα έχει προετοιμάσει τον κατάλληλο διάδοχο. Ξε-
καθαρίζει μάλιστα ότι δεν ήταν συνδικαλιστής και όταν 
κλήθηκε να αναλάβει αυτό το πόστο δεν ήταν ακριβώς 
δική του επιθυμία και δεν είχε κάποια φιλοδοξία να πα-
ραμείνει «ες αεί». Αντίθετα, τον ενδιέφερε να στηρίξει τη 

2.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

δική του επιχείρηση. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, η πα-
ραίτηση έξι μήνες πριν τη λήξη της θητείας του ακολου-
θούσε τη σκοπιμότητα ο νέος Πρόεδρος «να δοκιμαστεί 
και ως Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ», καθώς «αυτό το οποίο 
έγινε εδώ με αίμα και κόπο έπρεπε να παραδοθεί σε μια 
διάδοχη κατάσταση που μπορούσε να το διαχειριστεί 
και να το πάει ή τα ίδια ή καλύτερα, που όλοι θέλουμε, 
αλλά όχι χειρότερα».3 Ο Γιώργος Καββαθάς από τη δική 
του πλευρά σημειώνει ότι «η αλλαγή στη διοίκηση ήταν 
ξαφνική για τους εκτός ΓΣΕΒΕΕ». Επίσης, αναφέρει: «Για 
μένα ήταν μια πρόταση αναμενόμενη και μια φυσιολο-
γική εξέλιξη των πραγμάτων. Για μια οκταετία ήμουν 
ο στενότερος συνεργάτης του Ασημακόπουλου, χωρίς 
αυτό να δηλώνει ότι πήρα το δαχτυλίδι –όχι ότι δεν είχα 
τη στήριξη. Ήταν απόφαση και της παράταξης εν τω συ-
νόλω της ότι ο διάδοχος της ΠΑΣΚΜΜΕ θα είμαι εγώ».4 

Αυτό που μάλλον υπήρξε απρόβλεπτο είναι η ρήξη 
ανάμεσα στις δύο παραδοσιακά σύμμαχες παρατάξεις, 
καθώς, όπως σημειώνει ο διάδοχος Πρόεδρος, «όλοι πί-
στευαν ότι θα είναι μια εύκολη διαδικασία γιατί οι δύο 
παρατάξεις της συνδιοίκησης, η ΠΑΣΚΜΜΕ και η ΑΣΚΕ-
ΒΕ είχαν τουλάχιστον δέκα χρόνια μαζί». Αναφέρεται 
λοιπόν χαρακτηριστικά: «Ξαφνιαστήκαμε στην εκλογική 
διαδικασία γιατί η ΑΣΚΕΒΕ θεώρησε ότι ο Πρόεδρος που 
προτείνει η παράταξη της ΠΑΣΚΜΜΕ είναι μνημονιακός». 
Ωστόσο, εκλέχτηκε με ισχυρή πλειοψηφία με τις ψήφους 
της ΔΑΚΜΜΕ και μίας ψήφου από ΑΣΚΕΒΕ. Κατά την 
άποψή του, «αυτό δημιούργησε κάποιες τριβές, όχι τόσο 
σε προσωπικό επίπεδο, όσο σε επίπεδο συνεργασίας» 
γιατί η ΑΣΚΕΒΕ και η ΠΑΣΚΜΜΕ με Πρόεδρο τον ίδιο 
είχαν συνεργαστεί στο Προεδρείο για εφτά μήνες χωρίς 
«κάποιο σημείο τριβής». Αρχικά, η ΠΑΣΚΜΜΕ πρότεινε 

3.  Στο ίδιο.

4.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π. 
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για την περίοδο 2013–16 συνδιοίκηση με την ΑΣΚΕΒΕ με 
το σκεπτικό ότι «ιδεολογικά είμαστε πιο κοντά», θέτο-
ντας μόνο μία προϋπόθεση: την αλλαγή Γενικού Γραμ-
ματέα. «Η ΑΣΚΕΒΕ το αρνήθηκε και έτσι συγκροτήθηκε 
συνδιοίκηση με τη ΔΑΚΜΜΕ που συνεχίζει και σήμερα». 
Ο Γιώργος Καββαθάς πάντως είναι αισιόδοξος, καθώς 
«συν τω χρόνω […] εκτονώθηκε αυτή η τριβή».5 

Ταυτόχρονα, παραιτήθηκε ο ταμίας Αναστάσιος Κοτ-
ταρίδης. Σύμφωνα με το καταστατικό, έπρεπε να συ-
μπληρωθούν οι δύο κενές θέσεις του Προεδρείου με 
μυστική ψηφοφορία και στη συνέχεια να προχωρήσουν 
στην εκλογή του νέου Προέδρου. Πρώτος Αντιπρόεδρος 
εκλέχτηκε ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και Γενικός 
Γραμματέας ο Γιώργος Κουράσης από τη ΔΑΚΜΜΕ. 
Στην πρώτη δημόσια δήλωσή του, ο Γ. Καββαθάς έκανε 
ιδιαίτερη μνεία στην ανθρωπιστική κρίση, ως συνέπεια 
της οικονομικής, και τόνισε ότι το βάρος θα δοθεί στην 
«ενίσχυση της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας». 
Όσον αφορά τον ρόλο που καλείται να επιτελέσει η Συ-
νομοσπονδία, ο Καββαθάς υποστήριξε ότι «η ΓΣΕΒΕΕ ως 
θεσμικός συνομιλητής, αλλά και ως κύριος εκπρόσωπος 
των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, είναι αναγκαίο να έχει πολύπλευρο ρόλο, 
ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, που η ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός ελκυστικού για τις ΜΜΕ επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνση της καινοτομίας, η 
δημιουργία δικτύων επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση 
των διαδικασιών παραγωγής συνιστούν βασικούς πυλώ-
νες ανάταξης της ελληνικής οικονομίας».6

Την ίδια περίοδο προέκυψε το αδιέξοδο με τον ΟΑΕΕ. 
Η Συνομοσπονδία θεωρούσε ότι είναι αναγκαίο να υπάρ-
ξει ιδιαίτερη πρόνοια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ια-

5.  Στο ίδιο.

6.  Καθημερινή, 8.4.2013.

τροφαρμακευτική περίθαλψη, για το 50% των ασφαλι-
σμένων ΟΑΕΕ που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην 
πληρωμή των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, ενώ 
δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις προβλέπεται να κλείσουν 
μέσα στο 2013.7 Στα τέλη Νοεμβρίου, η ΓΣΕΒΕΕ δήλω-
νε αποφασισμένη να κλιμακώσει τις δράσεις της καθό-
τι μέχρι τότε δεν είχε ανταπόκριση από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τον 
ΟΑΕΕ. Κάλεσε λοιπόν τις Ομοσπονδίες της να πραγ-
ματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα κατά 
τόπους γραφεία του ΟΑΕΕ σε όλη τη χώρα, ενώ στην 
Αθήνα κάλεσε έξω από τα κεντρικά γραφεία του Οργανι-
σμού Ασφάλισης.8 Στις αρχές του νέου έτους, η ΓΣΕΒΕΕ 
ζήτησε με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση 
συνάντηση σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ανεργί-
ας στους ελεύθερους επαγγελματίες.9 Λίγες ημέρες αρ-
γότερα απέστειλε νέα επιστολή σχετικά με τη χορήγηση 
έκτακτου επιδόματος ανεργίας στους ελευθέρους επαγ-
γελματίες που δεν καλύπτονται από τις προϋποθέσεις 
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.10 Τελικά, στις 21 
Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανά-
μεσα στη Διοικητή του ΟΑΕΕ Γεωργία Κωτίδου και τους 
Πρόεδρους της ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ με θέμα τη ρύθμιση 
των οφειλών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.11 

7.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.1.2013.

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.12.2012, 29.11.2012.

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.1.2013.

10.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.2.2013.

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.2.2013.

↑   Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, 2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  
καθηγητής Διονύσης Γράβαρης, 2013 (αρχείο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

↑  45ο Πανελλαδικό συνέδριο ΓΣΕΒΕΕ, 2013 (Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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Το 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 22 έως 24 Νοεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο 
NOVOTEL. Η ΓΣΕΒΕΕ διέθετε στη δύναμή της 58 Τοπικές και 30 Κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνιών 
και Εμπόρων με 140.000 εγγεγραμμένα μέλη (φυσικά πρόσωπα). Τα αποτελέσματα των Εκλογών του Διοικητικού 
Συμβουλίου είχαν ως εξής:12

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
2013 

 ΕΔΡΕΣ
2013 

 ΕΔΡΕΣ
2011 

ΕΔΡΕΣ 
2008

ΕΔΡΕΣ 
2005

ΠΑΣΚΜΜΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΜΕ

48,04 % 25 24 21 18

ΑΣΚΕΒΕ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

21,4 % 11 8 8 8

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

17,9 % 9 9 11 11

ΔΑΚΜΜΕ –  
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

12,66 % 6 8 11 11

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ — — 2 — —

ΠΑΚΜΜΕ — — — — 2

ΑΚΕ — — — — 1

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.11.2013.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς στο βήμα του 45ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της, 2013  
(Προσωπικό Αρχείο Σ. Βασιλείου).
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Το νέο Προεδρείο για τα επόμενα τρία χρόνια είχε την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ 

ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΥΡΗΣ

Το Συνέδριο ήταν σίγουρα πολύ πιο ουσιαστικό από το 
προηγούμενο. Αποτυπώθηκαν εναργέστερα οι αποτιμή-
σεις της δράσης της Συνομοσπονδίας, όπως τις αντιλαμ-
βανόταν ο ηγετικός κύκλος και ευρύτερα η πλειοψηφία 
της. Η βασική εκτίμηση ήταν πως η αναγνωρισιμότητα, 
το κύρος και εν τέλει ο ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ την τελευταία 
δεκαετία είχαν αναβαθμιστεί αισθητά, καθώς «όχι μόνο 
αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή του στρώματος των 
ΕΒΕ, αλλά καθιερώθηκε ως ένας αξιόπιστος κοινωνικός 
συνομιλητής της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και ως μία 
εξόχως αποτελεσματική ομάδα πίεσης». Ως ουσιαστι-
κή συμβολή αναγνωρίστηκε η «διεξαγωγή εξαμηνιαίων 
ερευνών για την καταγραφή του οικονομικού κλίματος 
στις μικρές επιχειρήσεις». Η ηγεσία της ήταν περήφανη 
για το κύρος, αλλά το ρόλο αυτών των ερευνών καθώς 
«αποτελούν πλέον ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία 
και χρησιμοποιούνται μάλιστα από επίσημους φορείς 
και διεθνείς οργανισμούς».13 Από την πλευρά της, η 
«Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση» καταγγέλλει «έντονο 
το στοιχείο του εκφυλισμού» στο «εκλογοαπολογιστικό 
Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ» με το σκεπτικό ότι «οι παρατάξεις 
που υπηρετούν τη γραμμή του “ευρωμονόδρομου” ανα-
λώθηκαν σε ένα αλισβερίσι για τη μοιρασιά των θέσεων 
στο Διοικητικό Συμβούλιο». Παρατηρεί πτώση της συμ-
μετοχής των μελών από 55.000 το 2011 σε 46.000, ενώ 
αναφέρεται σε «ευτράπελες» προσπάθειες νομιμοποίη-
σης αντιπροσώπων και σε «παζάρια μέχρι την τελευταία 
στιγμή».14 Τέλος, οι δυνάμεις του ΚΚΕ αποτιμούν ως θε-
τικό στοιχείο ότι «παρά την πτώση της συμμετοχής και 
τον τεράστιο μηχανισμό πίεσης που λειτούργησε όλο το 
προηγούμενο διάστημα, η παράταξη της Αντιμονοπωλι-
ακής Συσπείρωσης κατάφερε να διατηρήσει τις δυνάμεις 
της».15 Την ίδια στιγμή όμως, οι δυνάμεις που συγκρο-
τούν τη διοίκηση, δηλαδή η «ΠΑΣΚΜΜΕ-Συνεργαζόμε-
νοι» και η ΑΣΚΕΒΕ του ΣΥΡΙΖΑ, κατέγραψαν αύξηση. Η 
πρώτη αύξησε τις έδρες της κατά μία, φτάνοντας τις 25, 
ενώ η δεύτερη έλαβε 11 έδρες από 8. Με άλλα λόγια, η 

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2013.

14.  Ριζοσπάστης, 17.10.2013.

15.  Ριζοσπάστης, 1.12.2013.

ΤΌ 2013 ΝΕΌΣ ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΊ 
Ό ΓΊΩΡΓΌΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ. ΤΉΝ ΊΔΊΑ ΠΕΡΊΌΔΌ 
ΠΡΌΚΥΠΤΕΊ ΤΌ ΑΔΊΕΞΌΔΌ ΜΕ ΤΌΝ ΌΑΕΕ ΚΑΊ 
Ή ΓΣΕΒΕΕ ΘΕΤΕΊ ΤΌ ΖΉΤΉΜΑ ΧΌΡΉΓΉΣΉΣ 
ΕΠΊΔΌΜΑΤΌΣ ΑΝΕΡΓΊΑΣ ΣΤΌΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΌΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΚΑΊ ΡΥΘΜΊΣΉΣ ΤΩΝ 
ΌΦΕΊΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΊΣΜΕΝΩΝ ΤΌΥ ΌΑΕΕ.
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Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση τη στιγμή της κορύφω-
σης της κρίσης και έχοντας δώσει μάχες τόσο σε περιε-
χόμενο όσο και σε μορφές δράσης δεν κατάφερε να κερ-
δίσει από τον διάχυτο ριζοσπαστισμό των ΕΒΕ. Αντίθετα, 
οι παρατάξεις του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ φαίνεται να 
έχουν κερδίσει αυτό το στοίχημα, εκφράζοντας με τις 
θέσεις και τις δράσεις τους το ριζοσπαστικό αυτό κλίμα. 

Ο απολογισμός της δράσης της ΓΣΕΒΕΕ περιγράφει 
εξαρχής τον βασικό προσανατολισμό της που ήταν αφε-
νός η «απόκρουση της επίθεσης στα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις των ΕΒΕ» και αφετέρου η «άσκηση πίεσης 
για τη λήψη μέτρων ανάσχεσης της ύφεσης και προστασί-
ας των μικρών επιχειρήσεων». Όπως σημειώνεται: «Η Συ-
νομοσπονδία, στην προσπάθειά της αυτή, χρησιμοποίησε 
όλα τα διαθέσιμα μέσα: κινητοποιήσεις, παραστάσεις δια-
μαρτυρίας, δημόσιες παρεμβάσεις, υπομνήματα, μελέτες 
τεκμηρίωσης, ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιό-
τητας, καθώς και αναζήτηση συμμαχιών στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό. Με την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΕ, την Ομοσπονδία 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) για την προστασία 
της αργίας της Κυριακής, με την Αρχιεπισκοπή και τον 
Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας (ΙΣΑ) για τη δημιουργία του 
Κοινωνικού Ιατρείου, με το Κίνημα Πολιτών για την προ-
ώθηση των εγχώριων προϊόντων, αλλά και με τη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας για την αποκατάσταση των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων και την επανενεργοποίηση του 
κοινωνικού διαλόγου». Πολύ σημαντική παραδοχή είναι 
πως «η συνεκτική γραμμή στην παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ 
όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να είναι άλλη από 
την κριτική στην πολιτική του μνημονίου». Τα αίτια της 
δεινής θέσης των μικρομεσαίων δεν ανάγονται στην υπο-
τιθέμενη παραβατικότητα αυτού του στρώματος. Αντίθε-
τα, «τα αίτια δεν μπορούν να αναζητηθούν παρά στην 
ίδια τη συνταγή που υποτίθεται ότι έσωσε τη χώρα». Για 
τη ΓΣΕΒΕΕ είναι σαφές πως «η δημοσιονομική προσαρ-
μογή, που έχει οδηγήσει σε μείωση του πραγματικού ει-
σοδήματος, δημιουργεί εξ ορισμού μία πολλαπλασιαστι-
κή περιοριστική επίπτωση στον οικονομικό κύκλο, καθώς 
συρρικνώνεται και η εγχώρια κατανάλωση, που αποτελεί 
τον βασικό τροφοδότη των ελληνικών μικρών επιχει-
ρήσεων, με σοβαρή επιδείνωση στις ήδη επιβαρυμένες 
προοπτικές βιωσιμότητάς τους». Σε αυτήν την κατεύθυν-
ση, προειδοποιεί πως «η οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση 
στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων είναι ικα-
νή να αποτελέσει το “κύκνειο άσμα” τους». Η ηγεσία της 
ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την 
Τρόικα. Η σημαντικότερη παραδοχή είναι ότι τα μέτρα 
αυτά υπαγορεύονται από μια συγκεκριμένη ιδεολογική 
οπτική, καθώς με αυτόν τον τρόπο καθορίζει την πολιτι-
κή και ιδεολογική φυσιογνωμία της Συνομοσπονδίας.16 Η 
αναγνώριση αυτή οδηγεί τη Συνομοσπονδία σε ένα ιδεο-
λογικό στρατόπεδο με αντινεοφιλελεύθερο, δημοκρατικό 
και κινηματικό πρόσημο, ενώ ενέχει και την κριτική στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Ίσως η πιο κρίσιμη τοποθέτηση αφορά το ζήτημα 
της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη. Από 
τη μία, η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ δεν συμμερίζεται ρητά τις 
«ελπίδες της κυβέρνησης» για «αλλαγή της μέχρι σήμε-
ρα ακολουθούμενης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης χρέους στην Ευ-
ρωζώνη», διατυπώνοντας τη βεβαιότητα πως, «εάν έρ-
θουν» τέτοιες αλλαγές, «θα αργήσουν να έρθουν». Πε-
ρισσότερο από ποτέ αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα τη 
«δομή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία «δεν αφήνει 

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2013.

↑  Απολογισμός δράσης ΓΣΕΒΕΕ στο 45ο Πανελλαδικό 
Συνέδριο, 22–24.11.2013 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για μια άμεση αλλαγή της 
πολιτικής της φιλοσοφίας και οικονομίας» που θα βοη-
θούσε την Ελλάδα «να ξεπεράσει την κρίση με τις ελάχι-
στες απώλειες». Με αυτό το σκεπτικό 
αναγνωρίζει ως ανοιχτό το ερώτημα 
που «κάποιοι θέτουν ότι θα ήταν κα-
λύτερο να αποχωρήσουμε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να γυρίσουμε 
στο εθνικό μας νόμισμα». Από την 
άλλη όμως, θέτει ως προϋποθέσεις 
ότι α) «θα γίνει συντεταγμένα και 
όχι άτακτα», και β) ότι θα υπάρχει 
«πλήρης αντίληψη κυρίως από την 
πλευρά της ελληνικής κοινωνίας ότι 
θα βιώσει για ένα διάστημα, που δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, συνθήκες 
ακραίας φτώχειας». Επίσης, θέτει ως 
προϋπόθεση για να αποφευχθεί «το 
χάος που μπορεί προκαλέσει μια τέτοια εξέλιξη» ότι η 
κοινωνία θα πρέπει να «επιδείξει υψηλό βαθμό αλλη-
λεγγύης και προσαρμοστικότητας σε έναν νέο τρόπο 
ζωής, εντελώς διαφορετικό από τον σημερινό». Τέλος, 
υπογραμμίζει πως «σε αυτό το σενάριο θα πρέπει να 
υπολογιστεί και η διαχείριση των προβλημάτων που θα 
δημιουργηθούν από τον υψηλό αριθμό παράνομων με-
ταναστών», καθώς και «μια σειρά από γεωπολιτικούς και 
γεωοικονομικούς παράγοντες με κυριότερο το ενδεχό-
μενο διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».17 Ο Γιώργος 
Καββαθάς ερμηνεύει αυτήν την αλλαγή: «Βιώνοντας την 
οικονομική κρίση τη δεκαετία που τρέχει, είναι λογικό η 
ΓΣΕΒΕΕ να αναδιατάσσει τις θέσεις της σε σχέση με την 
ΕΕ γιατί είναι σαφές ότι δεν είναι η ΕΕ που οραματίστη-
καν οι δημιουργοί της, της δημοκρατίας, της κοινωνικής 
συνοχής, της ανάπτυξης, του κοινωνικού κράτους. Είναι 
μια Ευρώπη που λειτουργεί περισσότερο ως μοχλός πίε-
σης των ισχυρών έναντι των ασθενέστερων ευρωπαϊκών 
κρατών». Σε κάθε περίπτωση, οι δυνάμεις που πήραν τα 
ηνία της Συνομοσπονδίας το 1997 και αναγνώριζαν στον 
εκσυγχρονισμό και στην ελεύθερη αγορά κάποιες ευ-
καιρίες για πρώτη φορά αντιλαμβάνονται τόσο καθαρά 
την ΕΕ ως εχθρική απέναντι στην τάξη που η ΓΣΕΒΕΕ 
εκπροσωπεί και τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Σύμφω-
να με τον Καββαθά «η χώρα από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’90 βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή τροχιά, εντάσσεται 
στη σκληρή ζώνη των ευρωπαϊκών κρατών με την έντα-
ξή της στο ενιαίο νόμισμα και δίνει και μια προοπτική 
για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με άνοιγμα τρα-
πεζών κ.λπ.» Συνεπώς, ήταν λογικό «η Συνομοσπονδία 
στις αρχές ή και στα μέσα της δεκαετίας του 2000» να 
είναι «προσανατολισμένη στα θετικά που θα φέρει η οι-
κονομική και νομισματική ένωση». Ωστόσο, στα τέλη της 
δεκαετίας διαπιστώθηκε πως «έγινε κατά βάση νομισμα-
τική ένωση με δύο ταχύτητες, ο ισχυρός Βορράς έναντι 
του ασθενέστερου οικονομικά Νότου».18 Με άλλα λόγια, 
η ΓΣΕΒΕΕ όχι μόνο ασκεί κριτική στην ΕΕ, αλλά επιπλέον 
αποδέχεται ως ένα σοβαρό και υπό συζήτηση ενδεχόμε-
νο την έξοδο από το Ευρώ, χωρίς να αμφισβητεί τη θέση 
της Ελλάδας στην ΕΕ, αλλά επισημαίνοντας τον κίνδυνο 
της ύπαρξης της ίδιας της ΕΕ. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
επιμένει στην ευρωπαϊκή λύση: «Είναι σαφές ότι γίνεται 
μια οικονομική επίθεση στη χώρα και σε αυτό δε μπο-
ρούσε να μείνει η ΓΣΕΒΕΕ αμέτοχη, να μην τοποθετηθεί. 
Πρέπει να δεις όμως: είναι η οικονομία σε μια φάση τέ-

17.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2013.

18.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

τοια που να μπορεί να προχωρήσει και χωρίς τη στήριξη 
των Ευρωπαίων ή και των θεσμών γενικότερα; Δεν είμαι 
κατά της εξόδου ή μιας εθνικής ανεξάρτητης φωνής και 

θεωρώ ότι είμαστε στα χρόνια της 
κρίσης ουσιαστικά υπό κατοχή. Αλλά 
από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να 
δεις τι δυνάμεις έχεις και τι συμμα-
χίες έχεις δημιουργήσει για να μπο-
ρέσεις να αντιπαλέψεις τους τεχνο-
κράτες των Βρυξελλών».19

Η άποψη της Αντιμονοπωλιακής 
Συσπείρωσης ΕΒΕ ότι την κατάστα-
ση «επιδεινώνουν παραπέρα τα νέα 
αντιλαϊκά μέτρα που σχεδιάζει η δι-
κομματική κυβέρνηση, σε συνεργα-
σία με την ΕΕ και το ΔΝΤ» ουσιαστι-
κά συμπίπτει με τις αντιλήψεις της 
ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ και συγκεκριμέ-

να της ΠΑΣΚΜΜΕ. Η διαφορά με την παράταξη του ΚΚΕ 
είναι η βεβαιότητα ότι «η “διέξοδος” από την κρίση που 
προετοιμάζουν τα μονοπώλια και οι πολιτικές δυνάμεις 
που τα υπηρετούν, η “ανάπτυξη” που προετοιμάζουν, 
δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σημαίνει επιστρο-
φή στην “παλιά καλή εποχή”», καθώς «όποιο «μείγμα πο-
λιτικής» και αν ακολουθηθεί, είτε με τη συνταγή της ΕΕ, 
είτε με τη συνταγή του ΔΝΤ, προβλέπει την καταστρο-
φή χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων. Επίσης, επιρρίπτει 
διαχρονικές ευθύνες στην «πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ», 
υπονοώντας στρατηγική συμφωνία όλων των άλλων πα-
ρατάξεων και αντιμετωπίζοντας την αντιπαράθεση στο 
εσωτερικό της Συνομοσπονδίας σαν να πρόκειται για 
δύο μόνο αντιπαραβαλλόμενες απόψεις, ενώ αντίθετα 
κάθε παράταξη είχε κατά περιόδους τη δική της προ-
σέγγιση.20 Η Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση, κινούμενη 
στο πλαίσιο της ΠΑΣΕΒΕ, παρουσιάζει τη δική της «αγω-
νιστική πρόταση». Συμφωνώντας γενικά με τις υπόλοι-
πες δυνάμεις ότι «δεν είναι οι αυτοαπασχολούμενοι φο-
ροκλέφτες και φοροφυγάδες» και ότι «δεν ευθύνονται 
για την κατάσταση της χώρας», επιρρίπτει ωστόσο τις 
ευθύνες για την κρίση όχι σε κάποια συγκεκριμένη πο-
λιτική επιλογή, αλλά στον ίδιο τον «καπιταλιστικό δρόμο 
ανάπτυξης που ακολουθείται».21 Συνεπώς, μολονότι απέ-
ναντι στο ευρύτερο ερώτημα «Καλή ή κακή η ΕΕ;» στην 
απάντηση διαφαίνεται μία σύγκλιση ανάμεσα στο ΚΚΕ 
και τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ (ΠΑΣΚΜΜΕ), στο ειδικότερο 
ερώτημα «Εντός ή εκτός ΕΕ;», εκεί αποτυπώνεται η στρα-
τηγική διαφορά τους. Βέβαια, παρότι σε κάποιες στιγμές, 
ιδίως στην κορύφωση της κρίσης, στελέχη της διοίκησης 
της ΓΣΕΒΕΕ από τη μεριά της πλειοψηφίας αμφισβήτη-
σαν κάπως τις προθέσεις της ΕΕ, ποτέ η ΓΣΕΒΕΕ σε επί-
σημα κείμενά της δεν αμφισβήτησε τη συμμετοχή σε ΕΕ 
και ΟΝΕ. Ωστόσο, και σε αυτό το σημείο ενδεχομένως 
η απόσταση να μην είναι τόσο μεγάλη, τουλάχιστον σε 
επίπεδο τακτικής, το ΚΚΕ δεν προτείνει απλά έξοδο από 
την ΕΕ, αντιθέτως θεωρεί ότι μια ενδεχόμενη έξοδος «με 
την οικονομία και την εξουσία στα χέρια των μονοπωλί-
ων σημαίνει υλοποίηση των ίδιων αντιλαϊκών στόχων με 
άλλες όμως διεθνείς συμμαχίες». Για αυτό τον λόγο προ-
βάλλει «τον στόχο της αποδέσμευσης από την ΕΕ με την 
εργατική τάξη, τον λαό στην εξουσία».22 Με άλλα λόγια, 
συμφωνούν εξίσου πως μια άμεση και άτακτη έξοδος 

19.  Στο ίδιο.

20.  Ριζοσπάστης, 23.11.2013.

21.  Στο ίδιο.

22.  www.92.gr, 19.4.2014.

ΤΑ ΑΊΤΊΑ ΤΉΣ ΔΕΊΝΉΣ ΘΕΣΉΣ 
ΤΩΝ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ ΔΕΝ 
ΑΝΑΓΌΝΤΑΊ ΣΤΉΝ ΥΠΌΤΊΘΕΜΕΝΉ 
ΠΑΡΑΒΑΤΊΚΌΤΉΤΑ ΑΥΤΌΥ ΤΌΥ 
ΣΤΡΩΜΑΤΌΣ. ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΑ ΑΊΤΊΑ 
ΔΕΝ ΜΠΌΡΌΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΉΤΉΘΌΥΝ 
ΠΑΡΑ ΣΤΉΝ ΊΔΊΑ ΤΉ ΣΥΝΤΑΓΉ ΠΌΥ 
ΥΠΌΤΊΘΕΤΑΊ ΌΤΊ ΕΣΩΣΕ ΤΉ ΧΩΡΑ.
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χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα είναι ενδεχομέ-
νως μια χειρότερη εξέλιξη. Βέβαια, το ΚΚΕ αντιπροτείνει 
μια συνολική ρήξη και μια στρατηγική σε σοσιαλιστική 
κατεύθυνση, ενώ η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ μία βελτιωμένη 
κατάσταση εντός του ευρωπαϊκού θεσμικού κεκτημένου. 
Τέλος, στους προτεινόμενους άξονες πάλης της Αντιμο-
νοπωλιακής Συσπείρωσης μπορεί κανείς να επισημάνει 
περισσότερες συγκλίσεις και λιγότερες αποκλίσεις ανά-
μεσα στα δύο προγράμματα.

Στην πραγματικότητα η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ αναμε-
τριέται με ένα βασικό ζήτημα που κρίνει την αποτελε-
σματικότητα όλων. Η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει 
πως «μία σημαντική συνέπεια των μνημονιακών νομοθε-
τημάτων είναι η υποβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων. Η υποβάθμιση αυτή δεν αφορά μόνο την πλή-
ρη απουσία της ΓΣΕΒΕΕ και άλλων κοινωνικών εταίρων 
κατά τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, αλλά κυ-
ρίως στις θεσμικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην 
παράκαμψή τους από τα πεδία εκείνα όπου είχαν τον 
πρώτο λόγο».23 Η διατύπωση αυτού του συμπεράσματος 
στην ουσία είναι παραδοχή της αδυναμίας της ηγεσίας 
της ΓΣΕΒΕΕ να επιτελέσει τον ρόλο του κοινωνικού συ-
νομιλητή και της οργανωμένης ομάδας πίεσης με την 
επιτυχία της δεκαετίας του 2000. Και αυτή η αδυναμία 
τραυματίζει σημαντικά την ίδια τη θέση της ΓΣΕΒΕΕ ως 
πολιτικού εκπροσώπου του ταξικού πόλου των μικρο-
μεσαίων. Στην πράξη, η αναμέτρηση με την αποτελε-
σματικότητα φέρνει στην επιφάνεια μερικά καθοριστικά 
ερωτήματα για το «μέλλον τόσο του συνδικαλιστικού 
κινήματος όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».24 

Ο προσανατολισμός του νέου Προέδρου θέτει ξανά 
στην ατζέντα της διοίκησης την ανασύσταση του συν-
δικαλιστικού σώματος και την επανασυσπείρωση των 
μελών. Σύμφωνα με την ηγεσία της, η ΓΣΕΒΕΕ δεν φτά-
νει να είναι ένας φορέας πίεσης στο υψηλό επίπεδο, 
αλλά μία συνδικαλιστική μαζική οργάνωση με εσωτερική 
ζωή, η οποία θα οργανώνει τους μικρομεσαίους επιχει-
ρηματίες.25 Πράγματι, το ζήτημα της συνδικαλιστικής 
συσπείρωσης παραμένει το πιο σημαντικό πρόβλημα 
της Συνομοσπονδίας. Από τους 700.000 μικρομεσαίους 
επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, οι 100.000 μόνο 
είναι συνδικαλισμένοι στη ΓΣΕΒΕΕ. Από αυτούς το 1/3 εί-
ναι έμποροι και τα άλλα 2/3 επαγγελματίες και βιοτέχνες. 
Ωστόσο, το πρόβλημα εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερο στις 
ίδιες τις διαδικασίες. Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις 
που γίνονται την περίοδο εκείνη είναι απογοητευτική, 
σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαργύρη, υπογραμμίζοντας 
από τη μία ότι «αυτό δείχνει κάτι», αλλά από την άλλη 
δεν σημαίνει «ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά 
τα θέματα που προτάσσει το συνδικαλιστικό κίνημα για 
λύση». Ο ίδιος εντοπίζει το πρόβλημα και στα στελέχη 
σημειώνοντας ότι «τουλάχιστον οι συνδικαλιστές, τα 
μέλη διοικήσεων, η προσφορά τους θα έπρεπε να είναι 
μεγαλύτερη από ένα μέλος». 26 Η διοίκηση Καββαθά φαί-
νεται ότι κινείται δραστήρια σε αυτήν την κατεύθυνση με 
προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του Προέδρου και δι-
αρκείς παρεμβάσεις ακόμη και σε επίπεδο Σωματείου.27 
Ο ίδιος αναφέρει ότι μετά την εκλογή του και μέχρι το 
επόμενο Συνέδριο έκανε μια στροφή στην πολιτική της 
Συνομοσπονδίας έναντι των οργανώσεών της. Το σκε-

23.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2013.

24.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2013.

25.  Στο ίδιο.

26.  «Συνέντευξη Γιάννη Παπαργύρη», ό.π.

27.  Στο ίδιο.

↑  Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στο άνοιγμα των 
καταστημάτων τις Κυριακές, 2013 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στο άνοιγμα των 
καταστημάτων τις Κυριακές, 23.7.2013 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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πτικό του είναι ότι «θα πρέπει να έχεις επαφή με τη βάση 
είτε αυτή είναι οι 90 Ομοσπονδίες είτε τα 1200 περίπου 
πρωτοβάθμια Σωματεία. Αυτό συνεχίζεται μέχρι και σή-
μερα, όπου περίπου ένα πενθήμερο κατ’ ελάχιστον είμαι 
εκτός γραφείου στις Ομοσπονδίες και στην περιφέρεια. 
Και ζυμώνομαι από κοντά με τους ΕΒΕ για τα προβλή-
ματα που έχουν και αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί 
να κάνει ένας Πρόεδρος, γιατί πολλές φορές υπάρχουν 
τοπικές ιδιαιτερότητες και τοπικά προβλήματα. Αυτό θε-
ωρώ ότι είναι μια αλλαγή στον τρόπο διοίκησης της Συ-
νομοσπονδίας, η οποία έχει θετικά και για τη μαζικότητα 
του συνδικαλιστικού κινήματος».28 

Μια σημαντική πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ ήταν η 
ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου για τους ανασφάλιστους 
επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. Εγκαινιάστηκε 
στις 14 Οκτωβρίου 2013 από κοινού με τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Αθηνών και την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών και θα λειτουργούσε ως Παράρτημα του 
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο κέντρο της Αθή-
νας.29 Ωστόσο, το παράρτημα της ΓΣΕΒΕΕ ουσιαστικά 
δεν λειτούργησε, καθώς κανένας δεν προσήλθε, όπως 
εξηγεί ο Γιάννης Παπαργύρης, από «περηφάνεια». Επί-
σης, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί χάθηκαν «άδικα» από 
την «ευαισθησία τους γιατί δεν μπορούσαν να δουν εσέ-
να, γιατί σου χρωστούσαν χρήματα και δεν μπορούσαν 
να δεχτούν την πίεση των τραπεζών που τους έχουμε 
χιλιοπληρώσει. Πολλοί άνθρωποι δεν το άντεξαν αυτό. 
Πολλοί έχασαν τις οικογένειές τους».30 Ουσιαστικά, ένα 
μεγάλο κομμάτι μικρομεσαίων κατεστραμμένων οικονο-
μικά εξαιτίας της κρίσης άρχισε να αντιμετωπίζει σοβα-

28.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

29.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.10.2013.

30.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π.

↑  Εγκαίνια Κοινωνικού Ιατρείου της ΓΣΕΒΕΕ από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην οδό Καποδιστρίου 24, 2013  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ρά ζητήματα υγείας, τα οποία δεν μπορούσε να διαχει-
ριστεί μεταξύ άλλων και για λόγους κύρους, εντείνοντάς 
του τα αδιέξοδα.

Γενικά, το πρώτο εξάμηνο του 2013 η ΓΣΕΒΕΕ επιμένει 
στο ζήτημα του ΟΑΕΕ, οργανώνοντας ημερίδες,31 συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας και καταλήψεις στα περιφερεια-
κά υποκαταστήματα του ΟΑΕΕ σε όλη την Ελλάδα32 και 
στην Αθήνα.33 Τον Αύγουστο θα επαναληφθεί συνάντηση 
της ΓΣΕΒΕΕ με τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ.34 Η ριζοσπαστι-
κοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ και ιδίως με αφορμή τις δράσεις 
της για τον ΟΑΕΕ θα εντείνουν τον ανταγωνισμό με την 
ΠΑΣΕΒΕ. Η κοινή παρουσία των δυνάμεων της ΠΑΣΕΒΕ 
και της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ έξω από τα γραφεία του 
ΟΑΕΕ χαρακτηρίστηκε από την πρώτη ως «χονδροειδής 
προσπάθεια “καπελώματος” της αγωνιστικής κινητο-
ποίησης». Η ΠΑΣΕΒΕ διεκδικεί την κινητοποίηση υπο-
στηρίζοντας ότι δεν «την είχε διοργανώσει η ηγεσία της 
Συνομοσπονδίας» και ότι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας 
της ΓΣΕΒΕΕ εμφανίστηκαν «απρόσκλητοι».35 Οι δυνά-
μεις του ΚΚΕ δεν θα αναγνωρίσουν τις μετατοπίσεις της 
ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ, δεν θα διεκδικήσουν κάποια κοινή 
δράση στα σημεία που ενδεχομένως υπήρχε συμφωνία, 
θα τονίζουν τις υπαρκτές διαφορές στο περιεχόμενο 
και θα θεωρούν πάντα αυτές τις δράσεις ένα κόλπο της 
ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ για καπηλεία και συμβιβασμό. Βέ-
βαια, λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί 
συνάντηση του νέου Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα με τη διοί-

31.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.7.2013.

32.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.7.2013.

33.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.6.2013.

34.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.8.2013.

35.  Ριζοσπάστης, 6.8.2013.
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κηση της ΓΣΕΒΕΕ.36 Αν και αυτές οι συναντήσεις φαί-
νεται να έχουν εθιμοτυπικό χαρακτήρα, ωστόσο πάντα 
ορίζουν τα όρια μιας σχέσης. Από τη μία, το Προεδρείο 
της ΓΣΕΒΕΕ, πέρα από τις αντιπαλότητες στο συνδικαλι-
στικό επίπεδο, δείχνει να αποτιμά στη μεγάλη εικόνα ως 
θετικό τον ρόλο του ΚΚΕ για την υπόθεση των μικρομε-
σαίων. Από την άλλη, ο Ριζοσπάστης παρουσιάζει με θε-
τικό τρόπο τις παρεμβάσεις του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 
στο κοινοβούλιο.37 

Η προοπτική να καταργηθεί η αργία της Κυριακής 
με συγκεκριμένη διάταξη σε νομοσχέδιο προκαλεί οργή 
στη ΓΣΕΒΕΕ χαρακτηρίζοντάς την πρωτοβουλία που 
εναντιώνεται στην κοινή λογική, στο δημόσιο συμφέρον 
και εξυπηρετεί μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.38 Γι’ 
αυτό ανακοινώνει από κοινού με ΕΣΕΕ και ΟΙΥΕ τη συ-
γκρότηση της κίνησης «Συμμαχία για την Κυριακή – Αρ-
γία».39 Σε έκτακτη συνέλευση του Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ 
τον Ιούλιο για το θέμα αποφασίστηκε η πραγματοποίηση 
πανελλαδικών κινητοποιήσεων για την αποτροπή της 
ψήφισης του μέτρου αυτού, καθώς και η συμμετοχή της 
ΓΣΕΒΕΕ στις κινητοποιήσεις στις 16.7.2013 για το πολυ-
νομοσχέδιο.40 Στις δράσεις για την υπεράσπιση της κυ-
ριακάτικης αργίας θα συμμετάσχουν και οι δυνάμεις της 
ΠΑΣΕΒΕ.41 Ακόμα η ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε το πανελλαδι-
κό κλείσιμο των καταστημάτων στις 16 Σεπτεμβρίου και 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη κατά τη 
διάρκεια της ΔΕΘ.42 Από τη δική της πλευρά, η ΠΑΣΕΒΕ 
ανέλαβε ξεχωριστά δικές της πρωτοβουλίες και συσκέ-
ψεις στα γραφεία της Συνομοσπονδίας για την επιτυχία 
του κλεισίματος.43 

36.  Ριζοσπάστης, 5.7.2013.

37.  Ριζοσπάστης, 13.7.2013.

38.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.4.2013.

39.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.4.2013· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

15.4.2013.

40.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.7.2013.

41.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.7.2013.

42.  Καθημερινή, 13.9.2013.

43.  Ριζοσπάστης, 3.9.2013, 11.9.2013, 12.9.2013.

↑   Διαμαρτυρία και αποκλεισμός των γραφείων του ΟΑΕΕ από τη ΓΣΕΒΕΕ, 2013 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Ό ΝΕΌΣ ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΉΣ 
ΓΣΕΒΕΕ Γ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΘΕΤΕΊ 
ΞΑΝΑ ΣΤΉΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΉΣ 
ΔΊΌΊΚΉΣΉΣ ΤΉΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΉ 
ΤΌΥ ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΌΥ ΣΩΜΑΤΌΣ 
ΚΑΊ ΤΉΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΠΕΊΡΩΣΉ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΉΣ. ΤΌ ΣΚΕΠΤΊΚΌ ΤΌΥ 
ΕΊΝΑΊ ΌΤΊ «ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΕΧΕΊΣ 
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΉ ΒΑΣΉ».
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Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς περι-
γράφει τη συνάντηση που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 
2013, όταν η ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα το 
Υπουργείο Ανάπτυξης με Υπουργό τον Κώστα Χατζηδά-
κη κάλεσε και ζήτησε από ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ με την παρου-
σία του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής 
Πωλήσεως Ελλάδος), μέλους του ΣΕΒ, τη συναίνεση στο 
άνοιγμα των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρό-
νου. Ο Γιώργος Καββαθάς επισημαίνει το εξής: «Μετά 
από την άρνησή μας και της ΕΣΕΕ, ίσως με λίγο πιο χα-
λαρή αντιμετώπιση από την πλευρά της ΕΣΕΕ, δηλαδή 
να το δούμε για 5–6 Κυριακές τον χρόνο για να μετρή-
σουμε κι αποτελέσματα –εμείς ήμασταν πιο απόλυτοι 
στην άποψη–, ήρθε ως προαπαιτούμενο στην επόμενη 
αξιολόγηση». Και ο ίδιος αναρωτιέται: «Εάν αυτό δεν 
δηλώνει από μόνο του ότι κάποια επιχειρηματικά συμ-
φέροντα πίεζαν μέσα από την Τρόικα ή τους θεσμούς 
να περάσουν δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν 
ξέρω τι μπορεί να φανταστεί κάποιος», καθώς δεν ήταν 
δυνατόν να γνωρίζει «η κυρία Λαγκαρντ π.χ. τον δήμο 
Πικερμίου-Ραφήνας» και ότι επρόκειτο «να ανοίξει το 
γνωστό εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα». Καταλήγει λοιπόν 
ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ στο συμπέρασμα πως, ακόμη 
και εάν δεν μπορεί κανείς να το υποστηρίξει ευθέως, 
«έρχονται κάποια γεγονότα να μας οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι προφανώς είναι σε σχέση με κάποια επιχει-
ρηματικά συμφέροντα οι θέσεις που διατυπώνονται από 
τους πιστωτές».44

Την ίδια περίοδο η ΓΣΕΒΕΕ διεκδικούσε τον θεσμικό 
της ρόλο και προσπαθούσε να επιδράσει και με αυτόν 
τον τρόπο στις κυβερνητικές πολιτικές. Τον Αύγουστο 
του 2013 και με αφορμή την ψήφιση των δύο προσφά-
των φορολογικών νόμων, του Κώδικα Φορολογικών Δι-
αδικασιών και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το 
Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε με τον Υπουργό 
Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα καταθέτοντας τις θέσεις 

44.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑   Συνάντηση Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά και μελών της Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα  
του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα, 2013 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

της.45 Κεντρικό θέμα της ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί το αίτημα για 
τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων μέσα από τις δομές των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών, με στόχο να δώσει διέξοδο στις χρηματοδο-
τικές ανάγκες των επιχειρήσεων και αναπτυξιακή προο-
πτική στις τοπικές οικονομίες. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο 
της ΓΣΕΒΕΕ, οι συνεταιριστικές τράπεζες θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ως πιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι είναι 
πιο κοντά στις μικρές επιχειρήσεις.46 Η πρόταση θα τεθεί 
στον Υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα κατά τη συ-
νάντηση τον Αύγουστο του 2013,47 αλλά θα απορριφθεί 
από την κυβέρνηση, προκαλώντας την αντίδραση της 
ΓΣΕΒΕΕ,48 την ώρα που εξελίσσεται σε βασικό σύνθημα 
της αντιπολίτευσης. 

Τον Απρίλιο του 2014, ενόψει της υπογραφής του πο-
λυνομοσχέδιου του Υπουργείου Οικονομικών, το Προε-
δρείο της ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε σε μια νέα συνάντηση χωρίς 
αποτέλεσμα με τον Υπουργό Οικονομικών τριάντα προ-
τάσεις για το φορολογικό.49 Τις προηγούμενες ημέρες η 
ΓΣΕΒΕΕ δημοσίευσε μια ανακοίνωση με έντονο το στοι-
χείο της απογοήτευσης. Από τη μία αναγνωρίζει «ότι οι 
πιέσεις από τους δανειστές μας όλα αυτά τα χρόνια είναι 
αφόρητες και σε κάποιες περιπτώσεις και εκβιαστικές» 
και πως «είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι τα μνημόνια, 
ασχέτως με το πόσο ωφέλιμα ή μη μπορεί να τα θεω-
ρήσει ο καθένας μας, αποτελούν συμβατικές υποχρεώ-
σεις της χώρας μας έναντι τρίτων».50 Συνεπώς, το ζήτημα 
που κυρίως θέτει δεν αφορά μόνο την πολιτική, αλλά και 
τη διαδικασία, καθώς, όπως σημειώνεται, «δεν λείπουν 
μάλιστα οι περιπτώσεις όπου παίρνονται και μέτρα που 
είναι εκτός του πλαισίου των μνημονιακών μας υποχρε-
ώσεων». Η αναφορά σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά 

45.  ΓΣΕΒΕΕ, 12.8.2013.

46.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.4.2013.

47.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.8.2013.

48.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.4.2013.

49.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.4.2014.

50.  Στο ίδιο.
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υποδηλώνει συγκεκριμένη στρατηγικά ταξική επιλογή 
των κυβερνητικών δυνάμεων και οδηγεί σε μια κριτική 
αμφισβήτηση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας 
από δημοκρατική όμως οπτική. Γι’ αυτό η ΓΣΕΒΕΕ κατα-
λήγει στο πολύ καίριο συμπέρασμα: «Δυστυχώς, έχουμε 
μπει σε μια περίοδο ιδιότυπης δημοκρατίας με έντονα 
αυταρχικά στοιχεία. Οι συνέπειες από τη συνέχιση αυ-
τής της υπό καθιέρωση “θεσμικής λειτουργίας” θα είναι 
τραγικές». Σε αυτό το πλαίσιο «η ΓΣΕΒΕΕ καλεί την κυ-
βέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους Βουλευτές να 
προφυλάξουν την εύθραυστη δημοκρατία μας πριν να 
είναι πολύ αργά», καλώντας στις 30.3.2014 πανελλαδική 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαύθμωνος51 
με κεντρικό σύνθημα «Η ζωή μας δεν είναι αναλώσιμη».52 
Την ίδια περίοδο, ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας συναντήθηκε για ακόμη μια φορά με αντιπρο-
σωπεία της ΓΣΕΒΕΕ.53 Το επόμενο διάστημα η ΠΑΣΕΒΕ 
θα εντείνει την αυτόνομη δράση της γύρω από τα χρέη 
και τις κατασχέσεις καλώντας σε συγκεντρώσεις την 1η 
Οκτωβρίου 2014.54

Εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 
2015, του τελευταίου της συγκυβέρνησης, η ΓΣΕΒΕΕ πα-
ρεμβαίνει αντιπολιτευτικά υπογραμμίζοντας πως «παρά 
τις διακηρύξεις για success story δεν υπάρχει ούτε μια 
παρέμβαση για να δοθεί ώθηση στην ελληνική οικο-
νομία». Αξιοσημείωτη είναι η εκτίμηση ότι το δημόσιο 
χρέος «θα παραμένει το σημαντικότερο αγκάθι για τις 
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας». Γι’ αυτό απηύ-
θυνε κάλεσμα στην κυβέρνηση, εν όψει της επικείμενης 
διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, να δώσει προτεραιό-
τητα στην πραγματική οικονομία και την κοινωνική συ-
νοχή. Η ΓΣΕΒΕΕ καλούσε συγκέντρωση στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας στις 27 

51.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.4.2014.

52.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.3.2014.

53.  Ριζοσπάστης, 11.3.2014.

54.  Ριζοσπάστης, 18.9.2014.

↑   Κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στα μέτρα λιτότητας και αφανισμού των επιχειρήσεων, 30.3.2014 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑   Κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στα μέτρα  
λιτότητας και αφανισμού των επιχειρήσεων,  
27.11.2014 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Οκτωβρίου.55 Η ΠΑΣΕΒΕ καλούσε μαζί με το ΠΑΜΕ στην 
Ομόνοια και στη συνέχεια σε πορεία προς το Σύνταγμα.56 

Η αντίληψη της ΠΑΣΚΜΜΕ αποτυπώνεται στα λόγια 
του Γ. Καββαθά στην 4η Πανβορειοελλαδική Συνδιάσκε-
ψη Επαγγελματικών, Εμπορικών και Επιχειρηματικών 
Στελεχών που έγινε στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Ανάπτυ-
ξη – Επενδύσεις – Εμπόδια στην επιχειρηματικότητα». 
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ περιέγραψε το αναπτυξιακό 
πλαίσιο που προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ και τόνισε το «έλλειμμα 
δημοκρατίας το οποίο τροφοδοτεί και εξυπηρετεί τα οι-
κονομικά ολιγοπώλια». Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του 
«εκδημοκρατισμού της οικονομίας», υποστηρίζοντας ότι 
«δεν περνά μέσα από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και 
τις πολυεθνικές εταιρείες», καθώς «είναι άλλη η επιχει-
ρηματική τους λογική και κουλτούρα. Είναι η λογική της 
ολιγοπώλησης της αγοράς, της χειραγώγησης των τιμών 
και των αναγκών των καταναλωτών, των ατομικών συμ-

55.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.11.2014.

56.  Ριζοσπάστης, 7.10.2014.
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βάσεων, της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας. Η μετατόπιση του κέντρου λήψης αποφάσεων 
από τους κοινωνικούς εταίρους προς την κυβέρνηση για 
τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και η κατάργηση 
της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας αυτή τη λογι-
κή εξυπηρετούν. Και δείχνουν μια και μόνο στρατηγική: 
την πρόθεση αποδυνάμωσης ή και εξαφάνισης του συν-
δικαλιστικού κινήματος».57 Με άλλα λόγια, ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, σε αυτήν την πολύ σημαντική τοποθέτηση, 
επαναφέρει τη συζήτηση για τη σημασία των μικρομε-
σαίων στρωμάτων στο ελληνικό πολιτικό σύστημα συ-
σχετίζοντας τον ρόλο τους με τη δημοκρατία. Η πολιτική 
δημοκρατία έχει προϋπόθεση την οικονομική δημοκρα-
τία και η σχέση αυτή διαμεσολαβείται από τη μικροαστι-
κή τάξη και τη συνδικαλιστική τους έκφραση.58 

Το στίγμα της νέας διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να 
συνοψιστεί: ανάπτυξη με βάση τις μικρές επιχειρήσεις 
και μέτωπο ενάντια στα οικονομικά ολιγοπώλια, δημο-
κρατία και λαϊκή κυριαρχία, ευρωπαϊκή προοπτική. Στη 
συνδικαλιστική πρακτική σημαίνει: τεκμηρίωση, προτά-
σεις και συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πλαίσιο 
αυτό έχει την καταγωγή του στο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας 
του 1980 και όπως αυτό προσαρμόστηκε στο περιβάλ-
λον της ευρωπαϊκής συνδικαλιστικής σοσιαλδημοκρα-
τίας κατά τη δεκαετία του 2000. Το ερώτημα ωστόσο 
παραμένει: ποιος είναι ο πολιτικός φορέας που εκπρο-
σωπεί πλέον στην Ελλάδα αυτό το πολιτικό σχέδιο και 
αυτήν την παράδοση με μεγαλύτερη συνέπεια; Η αλλαγή 
διοίκησης στη ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει το αίτημα του εκδη-
μοκρατισμού της οικονομίας τόσο μέσα από τον «πεζό-
δρομο της οδού Κοραή» (συνήθη τόπο συγκέντρωσης 
των δυνάμεων της ΓΣΕΒΕΕ στις κινητοποιήσεις), όσο και 
μέσα από τις τεκμηριωμένες πολιτικές προτάσεις στις 
θεσμικές διαδικασίες.

57.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 31.10.2014.

58.  Στο ίδιο.

↑  44η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, 2014 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ). 

Ή ΝΕΑ ΔΊΌΊΚΉΣΉ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΔΊΝΕΊ ΤΌ ΣΤΊΓΜΑ ΤΉΣ ΠΌΥ 
ΣΥΝΌΨΊΖΕΤΑΊ ΣΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ 
ΜΕ ΒΑΣΉ ΤΊΣ ΜΊΚΡΕΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ, ΜΕΤΩΠΌ 
ΕΝΑΝΤΊΑ ΣΤΑ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΑ 
ΌΛΊΓΌΠΩΛΊΑ, ΔΉΜΌΚΡΑΤΊΑ 
ΚΑΊ ΛΑΪΚΉ ΚΥΡΊΑΡΧΊΑ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΡΌΌΠΤΊΚΉ. 
ΣΤΉ ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΉ ΠΡΑΚΤΊΚΉ 
ΑΥΤΌ ΣΉΜΑΊΝΕΊ: ΤΕΚΜΉΡΊΩΣΉ, 
ΠΡΌΤΑΣΕΊΣ ΚΑΊ ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΠΊΠΕΔΌ.
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7.  Οι προσδοκίες από  
την κυβερνητική αλλαγή:  
«μια ιστορική ευκαιρία»
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Η περίοδος πριν την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας είναι 
η εποχή που ο κύκλος των διαμαρτυριών οδηγείται σε ένα τέλμα, γιατί ουσι-
αστικά απέτυχε την ανάσχεση των μνημονιακών μέτρων. Τότε το διακύβευμα 
μετατίθεται στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και στην αλλαγή στρατηγικής στη 
διαχείριση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών πραγμάτων της χώρας. 

Για τη ΓΣΕΒΕΕ το προηγούμενο μοντέλο ανάπτυξης δεν 
είναι αντιπρότυπο, όπως παρουσιάζεται από τον κυρί-
αρχο μνημονιακό λόγο, αλλά αναπτυξιακό υπόδειγμα. 
Θεωρεί λοιπόν πως είναι απόλυτη προτεραιότητα να 
έλθει η μικρή επιχείρηση και ο αυτοαπασχολούμενος 
«στο επίκεντρο ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου» 
και στην κατεύθυνση αυτή «η συνεισφορά των μικρών 
επιχειρήσεων στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας τα προηγούμενα χρόνια πρέ-
πει να αποτελέσει οδηγό για τα χρόνια υπέρβασης της 
κρίσης». Συγκεκριμένα, θεωρεί πως η ανάπτυξη πρέπει 
πρώτα και κύρια να θέσει ως στόχο την υποκατάσταση 
των εισαγωγών. Συνεπώς, πριν από τη διαμόρφωση ενός 
ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, φιλικού για 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πρέπει να προηγη-
θεί η δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς πλαισίου, 
ικανού να οδηγήσει στην επανεκκίνηση της εγχώριας 
πραγματικής οικονομίας και στην ανάκαμψη των μικρών 
επιχειρήσεων». 1 Η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ τελικά έρχε-
ται να συναντήσει την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού 
προσωπικού της χώρας, παρατηρώντας σε αυτό «έντο-
να σημάδια κόπωσης και κυρίως έλλειψης προσανατολι-
σμού με συνέπεια να αποδέχεται όλες τις απαιτήσεις των 
δανειστών μας που πάντα τίθενται με τρόπο απόλυτο και 
επιτακτικό». Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως «αποκαρδιωτι-
κή» η παρατήρηση «ότι όποια διαβούλευση ανοίγει η κυ-
βέρνηση για επιμέρους πολιτικές με την κοινωνία είναι 
εκ των προτέρων ανούσια και προσχηματική» διότι «οι 
τελικές αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από τις σχετικές 
“διαπραγματεύσεις” με την Τρόικα». 2

Ως εκ τούτου, το πολιτικό σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ για την 
έξοδο από την κρίση φαίνεται να επικοινωνεί με τη δυ-
ναμική που αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ.3 Συγκεκριμένα, όπως 
ακριβώς και η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την «ενδυνάμω-
ση της εγχώριας αγοράς», μέσω της προσπάθειας «υπο-
κατάστασης εισαγωγών από ντόπια προϊόντα, όπου αυτό 
είναι εφικτό».4 Μάλιστα, εντάσσει στο πρόγραμμά του το 
σύνθημα για «Σεισάχθεια» των χρεών στους μικρομεσαί-
ους επιχειρηματίες.5 Η πρότασή του για την «Κυβέρνηση 
της Αριστεράς» περιέγραφε μια ευρεία κοινωνική συμ-
μαχία, «ένα κοινωνικό μπλοκ με ριζικά διαφορετικά συμ-
φέροντα από το κυρίαρχο», το οποίο θα συγκροτείται 
από «δυνάμεις της μισθωτής εργασίας», «εκατοντάδες 
χιλιάδες ανέργους», «τις στρατιές των νέων με υψηλά 
προσόντα που δεν θα μπορέσουν να εργαστούν», αλλά 
και τους «αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς και με-

1.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2013.

2.  Στο ίδιο.

3.  Newsroom.gr, 14.8.2012.

4.  left.gr, 12.3.2013. 

5.  iefimerida.gr, 25.7.2012.

↑  Προωθητικό υλικό ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τον συνδικαλισμό, τη 
συμμετοχή και την εκπροσώπηση στις μικρές επιχειρή-
σεις, 2016 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑   Αφίσα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



238

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

σαίους αγρότες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».6 Η 
αναδυόμενη αυτή η σχέση εντοπίζεται από τους αντιπά-
λους του, οι οποίοι από τη μία επιτίθενται στον ΣΥΡΙΖΑ, 
αμφισβητώντας τη δυνατότητα να βρει κεφάλαια για να 
στηρίξει «τις προβληματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που κυρίως επικαλείται», ενώ ταυτόχρονα επιτίθενται 
«και στους μικρομεσαίους που έχουν οδηγηθεί σε οικο-
νομική ασφυξία», καθώς «σε αυτούς που έχουν “εισχω-
ρήσει” και οι γνωστοί τσάμπα μάγκες και οι επαγγελμα-
τίες της αρπαχτής που και αυτοί κλαίγονται για το δήθεν 
οικονομικό τους πρόβλημα».7 

Η σύνταξη ωστόσο στο ρεύμα της αναδυόμενης 
κοινωνικής αντιπολίτευσης –με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναδει-
κνύεται ολοένα και πιο πολύ σε πολιτικό εκφραστή της– 
διαφάνηκε εναργέστερα με τη σύνταξη της ΓΣΕΒΕΕ στο 
κίνημα υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 
(ΕΡΤ). Η ΓΣΕΒΕΕ αισθάνεται τεράστια απειλή από αυ-
τήν την απόφαση με το φόβο ότι «αποτελεί προάγγελο 
ανάλογων μελλοντικών αποφάσεων», καθώς «με την ίδια 
επιχειρηματολογία και τα ίδια προσχήματα κατ’ αντιστοι-
χία της ΕΡΤ» μπορούν να «κλείσουν τα ασφαλιστικά τα-
μεία, όπως ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ, ή τα δημόσια νοσοκομεία, 
ή τα σχολεία […], προκαλώντας βίαιη μείωση των συντά-
ξεων, συντριπτική υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και ολική ανατροπή του συστήματος κοινω-
νικής ασφάλισης και της παιδείας»8 καλώντας σε συμμε-
τοχή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.9 Πλευρές αυτής της 
σύγκλισης σε προγραμματικό επίπεδο είχαν ήδη εντο-
πιστεί στη συνάντηση του νέου Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, 
λίγο καιρό πριν το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας, με τον 
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.10 
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 
εξέφρασε τότε την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων υποστηρίζοντας την ανάγκη να υπάρξει 
ρευστότητα στις επιχειρήσεις με την ίδρυση τράπεζας 
ειδικού σκοπού για τη στήριξη των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.11 Το τελευταίο αίτημα, όπως έχει ήδη ανα-
φερθεί, είναι ήδη ενταγμένο στην κεντρική ατζέντα της 
ΓΣΕΒΕΕ. Στις 20 Αυγούστου 2014, θα επαναληφθεί συ-
νάντηση του Αλέξη Τσίπρα με το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ 
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.12 Στα τέλη μάλιστα του ίδιου 
έτους, ουσιαστικά λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων (ΑΝΕΛ) Πάνο Καμμένο και 
μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας τους.13 

Ο Γιώργος Καββαθάς σημειώνει σχετικά με τη στά-
ση του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν προσαρμόζονται οι 
θέσεις της Συνομοσπονδίας από την πολιτική ή κομμα-
τική ιδιότητα του Προέδρου. Ούτε στο παρελθόν ούτε 
επί των ημερών μου. Κι επειδή είμαι άνθρωπος που δεν 
μπορώ να δεσμεύομαι με τη λογική της στενής κομμα-
τικής γραμμής και δεν τη μεταφέρω ούτε έχω δεσμεύ-
σεις προς τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχομαι, 
μπορώ να λέω ξεκάθαρα την άποψή μου. Την περίοδο 
2012–2014 τη χώρα κυβερνούν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με μια σκλη-
ρότατη πολιτική έναντι των ΕΒΕ. Ο κ. Σαμαράς είναι ο 

6.  left.gr, 22.7.2013.

7.  Capital, 7.6.2012.

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.6.2013.

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.6.2013.

10.  Καθημερινή, 21.5.2013· Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

21.5.2013.

11.  Καθημερινή, 21.5.2013.

12.  enet.gr, 20.8.2014.

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.12.2014.

↑   Πρωτοσέλιδο για το λουκέτο στην ΕΡΤ, 12.6.2013  
(Εφημερίδα Τα Νέα).
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πρώτος Πρωθυπουργός που δεν δέχτηκε ποτέ τη διοίκη-
ση της Συνομοσπονδίας. Και είμαι περήφανος που αυτά 
που έλεγε η ΓΣΕΒΕΕ το ’10, το ’12 κ.λπ., τα λέει και το ’18, 
δεν έχει αλλάξει η ΓΣΕΒΕΕ θέσεις. Θέσεις αλλάζουν οι 
πολιτικοί όταν από αντιπολίτευση γίνονται Πρωθυπουρ-
γοί. Τα προβλήματα γιγαντώνονται την περίοδο 2012–
2014 και είναι λογικό γιατί η κρίση έφτασε στο ανώτερο 
επίπεδό της το 2012–2013, άρα είναι λογικό να γίνονται 
σκληρότερες δηλώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ’15 πήρε τις θέ-
σεις της ΓΣΕΒΕΕ και τις έκανε πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 
για τους ΕΒΕ. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνώ με αυτό το 
πρόγραμμα». Πάντως, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
ξεκαθαρίζει ότι δεν συμπλέει με την αντιπολίτευση πο-
λιτικά με το εξής σκεπτικό: «Όχι γιατί προέρχομαι από 
άλλο πολιτικό χώρο αλλά γιατί αντιλαμβάνομαι τις δια-
φορετικές αφετηρίες από τις οποίες ξεκινάνε οι όποιες 
αλλαγές θέλει να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ». Επίσης, παρουσιάζει 
και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στην συνάντησή του 
με τον Αλέξη Τσίπρα διαφώνησε «στο θέμα του κατώ-
τατου μισθού» στο «γνωστό πρόγραμμα της Θεσσαλονί-
κης», με το οποίο δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση. 
Ο προβληματισμός του αφορούσε τους κινδύνους μίας 
βίαιης επέμβασης στην συλλογική σύμβαση εργασίας. 
Ο ίδιος πρότεινε η κυβέρνηση να επαναφέρει «την προ 
του ’12 εργατική νομοθεσία, τις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις, την επενέργεια και την επεκτασιμότητα» και να 
αφήσει «τους κοινωνικούς εταίρους να καθορίσουν τον 
κατώτατο μισθό». Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει 
ότι ήταν «κάτι που δεν τόλμησε να πει στον εν δυνάμει 
Πρωθυπουργό της χώρας τότε κανένας άλλος κοινωνι-
κός εταίρος».14

Οι προσδοκίες του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ και κατ’ 
επέκταση ενός μεγάλου τμήματος του στρώματος των 
μικρομεσαίων που προκάλεσαν τα εκλογικά αποτελέ-
σματα του Ιανουαρίου του 2015 διαφαίνονται στις δηλώ-

14.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

σεις του. Για τον Γιώργο Καββαθά, «το αποτέλεσμα των 
εκλογών είναι μια 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». 
Ζητά μάλιστα «να σχηματισθεί άμεσα κυβέρνηση» χωρίς 
καμία χρονοτριβή. Ξεκάθαρα λοιπόν η «ΓΣΕΒΕΕ, με αί-
σθημα ευθύνης, μακριά από συντεχνιακές λογικές, περι-
μένει από την κυβέρνηση που θα σχηματισθεί με κορμό 
τον ΣΥΡΙΖΑ αφενός να υλοποιηθούν τα μέτρα που θα 
βγάλουν τη θηλιά της ασφυξίας από τις πολύ μικρές, 
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου να 
προχωρήσει σε αποκατάσταση του κοινωνικού διαλόγου 
στην Ελλάδα και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους να καταρτίσει και να υλοποιήσει ένα Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης».15 Με βάση τη σύγχρονη 
μαρτυρία του Γιώργου Καββαθά, τότε το πνεύμα των δη-
λώσεών του ήταν το εξής: «Λοιπόν, ουσιαστικά κλείστε 
την αξιολόγηση γιατί δεν έχουμε χρόνο και παλεύεις τις 
συνέπειες της αξιολόγησης στην πορεία». Η κριτική του 
απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής είναι ότι δεν 
είχε καταλάβει πως «η Ευρώπη διοικείται με lobby» και 
ότι αυτό που πρέπει να γίνεται είναι «να δημιουργήσεις 
κι εσύ το δικό σου».16 

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα μέχρι τη λήξη 
του ελληνικού προγράμματος στις 28 Φεβρουαρίου, η 
επίσημη διαπραγμάτευση της νέας κυβέρνησης με τους 
εταίρους και δανειστές ξεκίνησε διερευνητικά με το 
έκτακτο Eurogroup στις 11 Φεβρουαρίου (θα ακολου-
θήσουν άλλα 2 έκτακτα μέσα στον ίδιο μήνα). Την ίδια 
ημέρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις 
πολίτες έκαναν συγκεντρώσεις συμπαράστασης προς 
την κυβέρνηση και προτροπής για σκληρή στάση προς 
τους δανειστές. Μέσα σε αυτό το κλίμα η ΓΣΕΒΕΕ «εύχε-

15.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.1.2015.

16.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑  Συνάντηση εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,  
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Λαφαζάνη, 11.2.2015 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ται και ελπίζει οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους 
εταίρους να έχουν αίσια έκβαση ώστε να υλοποιηθούν 
τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, τα οποία είναι αναγκαία όχι 
μόνο για τη μη περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης αλλά και για την επανεκκίνηση της οικονο-
μίας σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης».17 Μάλιστα, ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, τόνισε σε 
προγραμματισμένη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Πα-
ναγιώτη Λαφαζάνη «ότι όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό 
του Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Βαρουφάκη στη 
σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup».18 Εξάλλου, οι 
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είναι πλή-
ρως εναρμονισμένες με το πολιτικό σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ 
και αυτό τονίζεται από την ηγεσία της. Πάντως, είναι 
αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία μια Συ-
νομοσπονδία επιχειρηματιών και εργοδοτών αντιστρα-
τεύεται το βασικό νεοφιλελεύθερο δόγμα και θέτει ως 
προτεραιότητα και «ανάγκη την ενίσχυση των δημοσίων 
επενδύσεων ως απαραίτητη συνθήκη για την επανεκκί-
νηση της οικονομίας».19

Δεν θα μπορούσε να είναι τα πράγματα διαφορετι-
κά, καθώς οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνονται 
απλώς στο δικό τους πρόγραμμα, αλλά κυρίως στις πο-
λιτικές διαθέσεις της κοινωνικής βάσης της ΓΣΕΒΕΕ. Οι 
εκλογικές αναλύσεις της Public Issue του Γιάννη Μαυρή 
περιγράφουν μια ευρύτατη κοινωνική συμμαχία –για 
πρώτη φορά σε αυτήν την έκταση, κατά της πολιτικής 
της λιτότητας. Συγκεκριμένα, μέσα στη διετία 2012–2014 
η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ «διευρύνθηκε σημαντικά 
και σε άλλα τμήματα του πληθυσμού που έθιξε η κρίση». 
Η διεύρυνση εκτός από τα αγροτικά στρώματα αφορά 
α) τα εργοδοτικά/επιχειρηματικά στρώματα, που είναι 
προσανατολισμένα στην εσωτερική αγορά, β) τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, γ) τα παραδοσιακά μικροαστικά 
στρώματα της μικρής ιδιοκτησίας στην παραγωγή και 

17.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.2.2015.

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.2.2015.

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 10.2.2015.

την κυκλοφορία (βιοτέχνες, μικρέμποροι). Αντιστρόφως, 
το κόμμα της ΝΔ βρέθηκε μετά την εκλογική αναμέτρη-
ση σε μια απελπιστική κοινωνική περιχαράκωση.20 Σε 
κάθε περίπτωση ήταν σε όλους φανερό ότι μετά από 
μια πενταετία ανοικτής κρίσης εκπροσώπησης, το ελ-
ληνικό κομματικό σύστημα εισέρχεται σε μια νέα φάση. 
Κρίσιμος παράγοντας σε αυτήν την αλλαγή, εκτός από 
τα αγροτικά στρώματα, στάθηκαν οι μικρομεσαίοι. Και οι 
δύο αυτοί αποτελούσαν για δεκαετίες τους πυλώνες της 
εκλογικής σταθερότητας των δύο μέχρι τότε μεγάλων 
κομμάτων, ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κοινωνικό στρώ-
μα μετατοπίζεται και εναποθέτει τις ελπίδες του στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με αυτό και η συνδικαλιστική 
ηγεσία του, παρά την κομματική σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ θα συναντηθεί με όλους τους Υπουργούς στα 
πεδία των ενδιαφερόντων της Συνομοσπονδίας.21 Μέσα 
σε αυτό το κλίμα συζητήσεων, η κυβέρνηση κατέθεσε το 
νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της Οικο-
νομίας». Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που 
η ΓΣΕΒΕΕ συμφωνεί πλήρως με μια κυβερνητική νομο-
θετική πρωτοβουλία.22 Σήμερα ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
αναγνωρίζει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ «έγιναν κάποια θετικά βήματα σε σχέ-
ση με τους ΕΒΕ», όπως για παράδειγμα το ζήτημα των 
οφειλών τους, «γιατί με τους νόμους όπως ίσχυαν, αν 
κάποιος χρώσταγε ακόμα και στον δικό του ασφαλιστι-
κό φορέα, κινδύνευε ακόμα και με φυλάκιση».23 Το κλίμα 
συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στη ΓΣΕΒΕΕ και 
τη νέα κυβέρνηση απέκτησε υλική διάσταση με τη συ-
ναίνεση υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για μεταφο-
ρά των ταμειακών διαθέσιμων του ΟΑΕΕ στην Τράπεζα 

20.  Μαυρής, Γ., «Οι κοινωνικές δυνάμεις της αντι-

μνημονιακής συμμαχίας», 9.2.2015.

21.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.2.2015, 12.2.2015, 7.4.2015, 

16.2.2015, 26.2.2015.

22.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.3.2015.

23.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑   Συνάντηση εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ με τον τομέα Εργασίας, ασφάλειας και πρόνοιας της ΝΔ, 13.5.2015  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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της Ελλάδας. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου 
της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ επικυρώθηκε η πρόταση με 
μειοψηφούσα την παράταξη της ΠΑΣΕΒΕ.24 Η ΓΣΕΒΕΕ 
θα χαιρετίσει «την έναρξη του διαλόγου μετά από πέ-
ντε χρόνια για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».25 Το 
Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει συναντήσεις με 
Υπουργούς της κυβέρνησης, ενώ το θετικό κλίμα απο-
τυπώνεται στις ανακοινώσεις.26 Αντίθετα, όταν αντίστοι-
χα την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 
Προεδρείου με τον Τομέα Εργασίας, Ασφάλισης και Πρό-
νοιας της Νέα Δημοκρατίας, η ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ 
αναφέρει απλώς ότι έγινε ενημέρωση για τις θέσεις και 
τη δράση της ΓΣΕΒΕΕ. Απουσιάζουν εμφανώς οι θετικές 
αναφορές.27 Σε εντελώς διαφορετική πολιτική κατεύθυν-
ση κινήθηκε ο κόσμος του ΚΚΕ όλο αυτό το διάστημα. 
Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΕΒΕ καταγγέλλει τη συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γιατί «συνεχίζει τη φοροληστεία 
των προηγούμενων κυβερνήσεων», ενώ κατήγγειλε τις 
ηγεσίες ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ ως «κυβερνητικά δεκανίκια».28 
Σε αυτό το σημείο η απόσταση ανάμεσα στους δύο πό-
λους παραμένει μεγάλη. Η ΓΣΕΒΕΕ εναποθέτει τις ελπί-
δες της προς τον ΣΥΡΙΖΑ διεκδικώντας ξανά τον παλιό 
ευρωπαϊκό της συνδικαλισμό ως κοινωνικός εταίρος. Ο 
ευρωπαϊσμός του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με τον ευρωπαϊσμό 
της ΓΣΕΒΕΕ στα περισσότερα επίπεδα. 

Την άνοιξη του 2015 έλαβε χώρα μια από τις μεγα-
λύτερες μάχες που έχει καταγραφεί στην ιστορία της 
Ευρωζώνης. Η σκληρή διαπραγμάτευση της ελληνικής 
κυβέρνησης µε τους δανειστές της ήταν πρώτο θέμα σε 
όλο τον κόσμο. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει φθηνή 
χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια, να περιορίσει 
τη λιτότητα, να ρυθμίσει το χρέος και να εξασφαλίσει 
πόρους για την ανάπτυξη. Στην πράξη διεκδικούσε ένα 
καλύτερο μνημόνιο. Οι ευρωπαίοι δανειστές, από την 
άλλη, υποστήριζαν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε πρώτα να 
ολοκληρώσει το δεύτερο πρόγραμμα, στο οποίο δεν γί-
νεται λόγος ούτε για το χρέος ούτε για πόρους για την 
ανάπτυξη, ενώ αντίθετα, προέβλεπε πολλή λιτότητα. 
Εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλοί που εκτιμούσαν ότι 
η Ευρωζώνη αντέχει μια έξοδο της Ελλάδας, οπότε κα-
λούσαν σε σκλήρυνση της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι 
στους «απείθαρχους». Υπήρχαν όμως και άλλοι αναλυτές 
οι οποίοι εκτιμούσαν ότι το Ευρώ δεν θα αντέξει τους 
κραδασμούς. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της εξόδου 
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη είχε τεθεί ανοικτά στην 
ατζέντα από την πλευρά των δανειστών, ενώ πολλοί στο 
ΣΥΡΙΖΑ αναμετριόνταν με το ερώτημα. Η κυβέρνηση, 
ιδιαίτερα ο Υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, 
εκτιμούσε πως ο δικός της εκβιασμός ήταν πιο ισχυρός 
και ότι τελικά θα επικρατούσαν. Στις 22 Ιουνίου η κυβέρ-
νηση υποχώρησε στις αιτήσεις των δανειστών, κάνοντας 
έτσι πιθανή την επίτευξη συμφωνίας. Η διεξαγωγή δη-
μοψηφίσματος δεν φαινόταν μια πιθανή επιλογή εκείνες 
τις μέρες, καθώς επανειλημμένως στελέχη της κυβέρνη-
σης απέκλειαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι πληροφορίες 
που έρχονταν στο φως της δημοσιότητας, ότι η επικεί-
μενη συμφωνία με τους εταίρους θα περιλαμβάνει την 
εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ στο σύνολο 
της ελληνικής οικονομίας, προκάλεσαν τις αντιδράσεις 

24.  Ριζοσπάστης, 5.4.2015.

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.4.2015.

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.4.2015, 4.5.2015.

27.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.5.2015.

28.  Ριζοσπάστης, 6.5.2016.

↑   Πρωτοσέλιδο για το δημοψήφισμα του 2015, 28.5.2015 
(Εφημερίδα Το Βήμα).

Ή ΓΣΕΒΕΕ ΥΠΌΣΤΉΡΊΖΕΊ 
ΤΉΝ ΠΡΌΩΘΉΣΉ ΕΝΌΣ 
ΝΕΌΥ ΑΝΑΠΤΥΞΊΑΚΌΥ 
ΠΡΌΤΥΠΌΥ, ΜΕ ΤΉ ΜΊΚΡΉ 
ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΉ ΚΑΊ ΤΌΝ 
ΑΥΤΌΑΠΑΣΧΌΛΌΥΜΕΝΌ 
ΣΤΌ ΕΠΊΚΕΝΤΡΌ, ΜΕ ΚΥΡΊΌ 
ΣΤΌΧΌ ΤΉΝ ΥΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΉ 
ΤΩΝ ΕΊΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΊ ΤΉ 
ΔΉΜΊΌΥΡΓΊΑ ΕΥΝΌΪΚΌΥ 
ΠΕΡΊΒΑΛΛΌΝΤΌΣ ΓΊΑ 
ΤΉΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΉ ΤΉΣ 
ΕΓΧΩΡΊΑΣ ΑΓΌΡΑΣ.
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την Ευρωπαϊκή Ένωση. H Νέα Δημοκρατία υποστήριξε 
ότι το ερώτημα ουσιαστικά είναι «Ναι» ή «Όχι» στη ζώνη 
του Ευρώ και δήλωσε ότι επιζητεί την παραμονή της Ελ-
λάδας σε αυτήν. Ομοίως το Ποτάμι τάχθηκε υπέρ του 
«Ναι» και αποδοχή της συμφωνίας. Το ΠΑΣΟΚ θεώρη-
σε το δημοψήφισμα αντισυνταγματικό, παίρνοντας θέση 
για την καταψήφιση της διεξαγωγής του. Η Χρυσή Αυγή, 
το νεοναζιστικό κόμμα και υπόδικο σε μια μεγάλη δίκη 
με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, τάχθη-
κε αρχικά υπέρ του δημοψηφίσματος και υπέρ της απά-
ντησης «Όχι». Στη συνέχεια όμως το στέλεχός της Ηλίας 
Κασιδιάρης κράτησε αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας κί-
βδηλο το ερώτημα της πρότασης για δημοψήφισμα και 
κοροϊδία του λαού εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή τη 
λογική, η Χρυσή Αυγή δεν προχώρησε σε καμία δράση 
ενεργής υποστήριξης του «Όχι».

Με τη προκήρυξη του δημοψηφίσματος, η ελληνική 
κοινωνία ενεργοποιείται και πολώνεται με πρωτόγνω-
ρη ένταση για μια εποχή στην οποία η πολιτικοποίηση 
της μεταπολίτευσης είχε υποχωρήσει. Στις 29 Ιουνίου, οι 
ελληνικές τράπεζες κλείνουν για μία εβδομάδα και επι-
βάλλονται περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital 
controls). Όσο οι εξελίξεις συνεχώς έτρεχαν, αρκετός 
κόσμος στήνεται στις ουρές των ATM για να βγάλει λε-
φτά, ενώ οι τράπεζες έθεσαν υποχρεωτικά τραπεζικό 
όριο ανάληψης τα 60 ευρώ. Στις 30 Ιουνίου έληγε και 
επισήμως η παράταση του ελληνικού προγράμματος. Η 
ελληνική κυβέρνηση είχε επιλέξει να μην πληρώσει τη 
δόση 1,5 δισ. προς το ΔΝΤ. Οι δανειστές αποφασίζουν να 
μη δώσουν παράταση, ενώ η Αθήνα υποβάλλει αίτημα 
για νέα δανειακή σύμβαση. Την 1η Ιουλίου ο Αλέξης Τσί-
πρας απηύθυνε δεύτερο διάγγελμα με το οποίο καθησύ-
χασε τον ελληνικό λαό αναφέροντας πως «η παραμονή 
της χώρας στην Ευρωζώνη πρέπει να θεωρείται δεδομέ-
νη». Πρόσθεσε πως διασφαλίζονταν οι καταθέσεις στις 
τράπεζες και επισήμανε πως η καταψήφιση του σχεδίου 
των θεσμών δεν σημαίνει ρήξη, αλλά ενίσχυση της δι-
απραγματευτικής προσπάθειας. Τόνισε πως η κυβέρνη-
ση «δεν έχει κρυφό σχέδιο εξόδου». Την ίδια στιγμή σε 
πολλές γειτονιές της Αθήνας δημιουργούνται επιτροπές 
υποστήριξης του «Όχι». Στις 2 και κυρίως στις 3 Ιουλίου, 
οι πλατείες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων 
μεγάλων ελληνικών πόλεων κατακλύζονται από χιλιάδες 
πολίτες που διαδήλωσαν υπέρ του «Όχι» με πανό ενάντια 
στη λιτότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμνημονιακά 
πλακάτ, σημαίες, τύμπανα, πολιτικά συνθήματα αλλά 

↑  Ουρές πολιτών έξω από τράπεζα τις πρώτες ημέρες  
επιβολής των capital controls στη Θεσσαλονίκη, 
27.6.2015 (Shutterstock).

↑  Μια μέρα πριν το δημοψήφισμα του 2015 άνθρωποι  
διαβάζουν τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων, 04.7.2015  
(Shutterstock).

του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ.29 Μάλιστα, θα στείλει επι-
στολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με τις πληροφορίες 
για εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ,30 ενώ τον Ιού-
νιο στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις η Συνομοσπονδία 
πιέζει ανοιχτά την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει στις 
διαπραγματεύσεις. Σε νέα επιστολή προς τον Πρωθυ-
πουργό τονίζει: «Μην κάνετε πίσω για αύξηση ΦΠΑ σε 
εστίαση και τουρισμό».31 Η πίεση αυτή, ωστόσο, που εί-
ναι αυτονόητη για μια συνδικαλιστική οργάνωση, οδηγεί 
σε μια σειρά από πολιτικά αποτελέσματα, τις συνέπειες 
των οποίων όμως η ΓΣΕΒΕΕ δεν θα είναι διατεθειμένη να 
αποδεχτεί ή να στηρίξει μέχρι τέλους.

Οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας-δανειστών έπεσαν 
για ακόμη μία φορά στο κενό παρά τη βελτιωτική πρό-
ταση Βαρουφάκη. Επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες ο 
Πρωθυπουργός συγκάλεσε Υπουργικό Συμβούλιο, όπου 
αποφασίστηκε η πραγματοποίηση δημοψηφίσματος 
για το σχέδιο συμφωνίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα 
πρώτα λεπτά του Σαββάτου 27 Ιουνίου, ο Αλέξης Τσί-
πρας με διάγγελμά του στον ελληνικό λαό ανακοινώνει 
τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 5 Ιουλίου. Σύμ-
φωνα με τη σχετική απόφαση, «ο ελληνικός λαός καλεί-
ται να αποφασίσει με την ψήφο του εάν πρέπει να γίνει 
αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup στις 
25 Ιουνίου και αποτελείται από δύο έγγραφα, τα οποία 
συγκροτούν την πρόταση επί της οποίας προτείνεται 
το δημοψήφισμα». Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται 
«Reforms for the Completion of the Current Program 
and Beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του 
τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού). Το δεύτερο 
κείμενο τιτλοφορείται «Preliminary Debt Sustainability 
Analysis» (Προκαταρκτική Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέ-
ους). Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ τάχθηκαν υπέρ του δημο-
ψηφίσματος και υπέρ της απάντησης «Όχι». Το ΚΚΕ δή-
λωσε την καταψήφιση της διεξαγωγής δημοψηφίσματος 
τέτοιου ερωτήματος και ότι θα επιδίωκε τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος με επιλογή, όχι μόνο το «Όχι» στην 
πρόταση μέτρων αξίας 11 δισεκατομμυρίων των θεσμών 
αλλά και «Όχι» στην πρόταση μέτρων 8 δισεκατομμυρί-
ων της κυβέρνησης με αυτόματη έξοδο της χώρας από 

29.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.5.2015.

30.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.5.2015.

31.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.6.2015.
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και τραγούδια από συναυλίες που στήνονταν με γνω-
στούς καλλιτέχνες, ακόμα και χορούς. Στις συγκεντρώ-
σεις συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, η Αντικαπιταλιστική 
Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 
και άλλες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αρι-
στεράς, αντιφασιστικές και αναρχικές οργανώσεις. Την 
Παρασκευή 3 Ιουλίου, δύο ημέρες πριν το δημοψήφισμα, 
πολύ μεγάλη ήταν η συγκέντρωση υπέρ του «Όχι» στην 
πλατεία Συντάγματος, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό 
ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, επίσης σε όλες τις μεγά-
λες πόλεις της Ελλάδας χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν, 
αν και σε μικρότερες σε όγκο και παλμό συγκεντρώσεις, 
την επιθυμία τους να μην προκληθεί ρήξη με τους ευ-
ρωπαίους δανειστές και για παραμονή της χώρας στην 
Ενωμένη Ευρώπη. Το κίνημα αυτό πήρε το άτυπο όνομα 
«Μένουμε Ευρώπη». Στη συγκέντρωση της Παρασκευ-
ής στο Καλλιμάρμαρο μίλησαν ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Γιώργος Καμίνης, ο Πύρρος Δήμας, ο Γιώργος Πατούλης, 
ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Λίγες 
ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Σουλτς «προειδοποιού-
σε» πως αν οι Έλληνες ψηφίσουν «Όχι», τότε θα πρέπει 
να βρουν άλλο νόμισμα. 

Σε αυτές τις κρίσιμες και ιστορικές στιγμές, το ΔΣ της 
ΓΣΕΒΕΕ συνεδρίασε στις 30 Ιουνίου 2015 για να λάβει 
θέση. Ο Γιώργος Καββαθάς επαναφέρει στη μνήμη του 
το κλίμα: «Θυμάμαι να εισηγούμαι τη θέση που έπρε-
πε να πάρει η Συνομοσπονδία και έλεγα ότι έρχομαι σε 
αντίθεση με τη συνείδησή μου γιατί ως πολίτης της χώ-
ρας αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο «Όχι». Όταν 
όμως πρέπει να αποφασίσει ένας οργανισμός, όπως η 
Συνομοσπονδία, δεν μπορεί να αποφασίζει υπό το κρά-
τος συναισθημάτων αλλά υπό το κράτος της λογικής· 
γι’ αυτό και ζήτησα από το Ινστιτούτο να μου δώσουν 

στοιχεία. Αφενός δεν υπήρχε αντικείμενο στο δημοψή-
φισμα, διότι η πρόταση Γιούνκερ είχε αποσυρθεί. Αυτό 
που έβγαλε ο ελληνικός λαός ήταν του θυμικού μας. Κι 
εγώ «Όχι» ψήφισα. «Ναι» δήλωσα ως επίσημη θέση, σε 
προσωπικό επίπεδο. Όταν πήγα στην κάλπη είπα «Όχι». 
Δεν μπορούσε η ΓΣΕΒΕΕ να καλεί τον κόσμο να ψηφίσει 
«Όχι» σε ένα δημοψήφισμα που δεν υπάρχει αποτέλε-
σμα, σε ένα δημοψήφισμα που αν έβγαζε αποτέλεσμα 
θα ήταν η καταστροφή της χώρας υπό τις συγκεκριμέ-
νες συνθήκες, ανέτοιμη από κάθε πλευρά να βγει από 
τον σκληρό πυρήνα της ΕΕ, με τεράστιο δημόσιο χρέος 
και υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών της σε τεράστιο 
επίπεδο, με έλλειψη βασικών αγαθών για την ίδια την 
κοινωνία. […] Εδώ ακόμα και ο ίδιος ο Γραμματέας του 
ΚΚΕ έλεγε ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από τη ζώνη 
του Ευρώ στην παρούσα στιγμή, αν ο λαός δεν πάρει 
τα μέσα παραγωγής στα χέρια του, άρα με επανάστα-
ση. Όλοι οι συνάδελφοι, ακόμα κι απ’ την ίδια παράταξη, 
είχαμε τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες σκέ-
ψεις. Η Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση ήταν σκληρότερη 
στην αντιπαράθεσή της με τις άλλες παρατάξεις και με 
τη διοίκηση της Συνομοσπονδίας. Δεν νομίζω ότι κανείς 
μέσα του βαθιά πίστευε ότι είχαμε άλλη επιλογή. […] Ένα 
«Όχι» με τη λογική του πατριωτισμού, της εθνικής υπε-
ρηφάνειας, του δεν αντέχω πια, βγήκε από όλους. Αλλά 
δεν ήταν τεκμηριωμένη κάποια θέση που να μπορούσε 
να πείσει τη διοίκηση να αλλάξει στάση».32 Είναι φανερό 
ότι η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ αντιμετωπίζει ένα τεράστιο δί-
λημμα και ως ένα βαθμό μια σειρά από αντιφάσεις που 
προέκυπταν από το αδύνατο της εφαρμογής των ίδιων 
της των πολιτικών εντός Ευρώ. 

32.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑  Διαμαρτυρία υποστήριξης του «Όχι» στο δημοψήφισμα του 2015 έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, 28.6.2015  
(Shutterstock Αλέξανδρος Μιχαηλίδης).
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Στο ζύγιασμα, λοιπόν, μετά από μια διεξοδική, πολύ-
ωρη και έντονη συζήτηση, κατέληξε σε μια σειρά απο-
φάσεων. Πρώτον, ξεκαθαρίζει τη θέση της Συνομοσπον-
δίας απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο εξόδου της 
χώρας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συγκεκριμένα, «η πλειοψηφία του ΔΣ λέει “Ναι” στην 
παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση». Δεύτερον, κρατάει αποστάσεις τόσο 
από τις προτάσεις των δανειστών όσο και με την πρό-
ταση της κυβέρνησης των 47 σελίδων, δηλώνοντας ότι η 
ΓΣΕΒΕΕ διαφωνεί και με τις δύο προτάσεις, καθώς «είναι 
σε υφεσιακή κατεύθυνση και δεν αγγίζουν το θέμα του 
χρέους». Τρίτον, ασκεί κριτική στην επιλογή της κυβέρ-
νησης να καταφύγει σε δημοψήφισμα. Ως εκ τούτου, κα-
λεί από τη μία «την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα 
στην ακύρωσή του» και από την άλλη «σε συμφωνία με 
αναπτυξιακή προοπτική που θα συμπεριλαμβάνει την 
αναδιάρθρωση του χρέους». Το σκεπτικό του επιχειρή-
ματος δεν αμφισβητεί γενικά τη σημασία ενός δημοψη-
φίσματος, αλλά ουσιαστικά προβλέπει τον συμβιβασμό 
και τη μειωμένη αξία του συγκεκριμένου δημοψηφίσμα-
τος. Στη συνέχεια, υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπει-
ες της προκήρυξής του. Τέλος, και με αυτό το σκεπτικό, 
η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει τη συμμετοχή στο «Ναι» ως «πρώτα 
απ’ όλα μοχλό πίεσης για να μη γίνει το δημοψήφισμα», 
καθώς «η διεξαγωγή του δεν έχει κανένα απολύτως νό-
ημα αλλά οι συνέπειες θα είναι τραγικές για τη χώρα».33 
Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Γιώργος Καββαθάς, μία 
από τις αποφάσεις του ΔΣ ήταν η εισήγηση στην αντι-
πολίτευση να έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση για να 
επιτευχθεί εθνική συνεννόηση. Πράγματι, το βράδυ εκεί-
νο ο Γ. Καββαθάς συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά 
για πρώτη φορά, καθώς ως Πρωθυπουργός δεν τον είχε 
ποτέ δεχτεί. Τον παρακάλεσε να επικοινωνήσει με τον 
Πρωθυπουργό «και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς», 
να μεταβούν στις Βρυξέλλες και να μη γυρίσουν αν δεν 
φέρουν «μια συμφωνία βιώσιμη για τη χώρα». Σύμφω-
να με τον ίδιο, δεν πέτυχαν τότε μια εθνική συνεννόηση, 
αλλά επιτεύχθηκε «βέβαια στην ψήφιση του τρίτου μνη-
μονίου που πάνω από τα 2/3 ψήφισαν υπέρ».34

Με τη στάση αυτή η ΓΣΕΒΕΕ στέκεται για πρώτη 
φορά απέναντι στην κυβέρνηση, με το πολιτικό πλαίσιο 
της οποίας μέχρι εκείνη τη στιγμή γενικά συμφωνούσε, 
και συμπαρατάσσεται επίσης για πρώτη φορά με τον 
αντιπολιτευτικό λόγο. Ωστόσο, αυτή η συμπαράταξη έχει 
όρια, καθώς ούτε καλεί ούτε συμμετέχει επίσημα σε κι-
νητοποιήσεις, ενώ η απόφαση ενέχει μια αμφισημία, κα-
θώς η συμμετοχή στο «Ναι» αφορά πρωτίστως την άρ-
νηση του δημοψηφίσματος και εμμέσως υποδηλώνει τη 
στάση στην κάλπη. Στην πράξη, η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι δεν 
αξίζει ο κόπος για ένα δημοψήφισμα με το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο και μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ έρχεται 
αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, καθώς, όπως 
προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις, εάν για παράδειγ-
μα η κυβέρνηση υιοθετούσε πλήρως και επέμενε στις 
αντι-νεοφιλελεύθερες θέσεις της Συνομοσπονδίας, τότε 
πραγματικά η χώρα θα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο εξόδου 
από την Ευρωζώνη και κατά συνέπεια και από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το αδιέξοδο που αναδείκνυε 
η ιστορική συγκυρία για όσες πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις ήθελαν να συμβιβάσουν την ευρωπαϊκή πορεία 
με μία παραδοσιακή κοινωνική και σοσιαλδημοκρατική 

33.  Ιστορικό Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.7.2015.

34.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

πολιτική μεταπολεμικού τύπου εντός της ΕΕ. Αυτό το ίδιο 
αδιέξοδο αντιμετώπισε τελικά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ου-
σιαστικά, η ΓΣΕΒΕΕ αναμετριέται με τον διπλό της ρόλο, 
από τη μία τη συνδικαλιστική φυσιογνωμία ενός Σωμα-
τείου που ορίζει τις κοινωνικές ανάγκες και τις διεκδικεί 
και από την άλλη τον θεσμικό της χαρακτήρα μέσα στην 
πολιτεία και, ως εκ τούτου, την αίσθηση ενός υψηλού 
καθήκοντος ευθύνης απέναντι στη χώρα. Η αντίφαση 
αυτή αποτυπώνεται πιο εύγλωττα στην στάση του ίδιου 
του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ. Από τη μία ακριβώς λειτουρ-
γεί ως υπεύθυνος φορέας και τοποθετείται ενάντια στο 
δημοψήφισμα, αλλά από την άλλη δρα τελικά ως απλός 
πολίτης και συνδικαλιστής και ψηφίζει «Όχι». 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θ. Φέσσας, κατά τη συνάντησή 
του με τον Αντ. Σαμαρά, διαβεβαίωσε ότι «όλοι οι επι-
χειρηματικοί φορείς είναι υπέρ μιας Ελλάδας ισχυρής 
μέσα στην Ευρωζώνη» και ότι είναι επιτακτική ανάγκη, 
τόσο για αυτούς, όσο και για τους εργαζόμενους, «ο πο-
λιτικός κόσμος να συνεννοηθεί, να διαπραγματευτεί με 
την Ευρώπη και να συνάψει μια συμφωνία πριν να εί-
ναι αργά». Τέλος, υποστήριξε ότι «από τη στιγμή που η 
Ευρώπη ταυτίζει το “Όχι” με την έξοδο από την Ευρω-
ζώνη», τότε «η μόνη απάντηση που πρέπει να δώσουμε, 
είναι το “Ναι”». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 
Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κων-
σταντίνος Μίχαλος, με επιστολή που απέστειλε στον 
Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, σημειώνει πως «η απάντη-
ση στην αδιαλλαξία των εταίρων και πιστωτών μας δεν 
πρέπει να είναι η αυτοκτονία της χώρας μας».35 Η στά-
ση των ελληνικών ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών και 
των μεγαλύτερων εφημερίδων ήταν υπέρ του «Ναι». Το 

35.  Ριζοσπάστης, 30.6.2015.

↑  Πρωτοσέλιδο για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, 
6.7.2015 (Εφημερίδα Η Εφημερίδα των Συντακτών).
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Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) ήδη από τις 
29 Ιουνίου είχε απευθύνει, μέσω δελτίου Τύπου, σύσταση 
στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της 
χώρας για την τήρηση της αντικειμενικότητας και της 
συμμόρφωσής τους με τους κανόνες της δημοσιογραφι-
κής δεοντολογίας κατά την παρουσίαση των ειδήσεων 
που αφορούν το δημοψήφισμα. Ωστόσο, σε πολλές περι-
πτώσεις κάποια μέσα ενημέρωσης παραβίασαν αυτούς 
τους κανόνες υπέρ του «Ναι». Μέχρι την Τετάρτη 1η Ιου-
λίου, φαινόταν ότι η προσπάθεια δημιουργία αρνητικού 
κλίματος είχε επιδράσει στην κοινωνία. Με βάση έρευνα 
της Public Issue, μέχρι και την Πέμπτη 2.7.2015, δεν προ-
κύπτει σαφές προβάδισμα του «Ναι» ή του «Όχι», αν και 
στην παράσταση νίκης προηγείται το «Ναι». Η πλειοψη-
φία των πολιτών διαφωνεί με τη διεξαγωγή του Δημοψη-
φίσματος. Τέλος, ως προς το διακύβευμα του Δημοψη-
φίσματος, οι πολίτες παραμένουν απολύτως διχασμένοι. 
Ωστόσο, από την Πέμπτη και ιδίως από την Παρασκευή 
και έπειτα το κλίμα άρχιζε να αντιστρέφεται.36 Η στάση 
των μεγάλων καναλιών πλέον όχι μόνο δεν βοηθούσε το 
«Ναι», αλλά ενίσχυε το «Όχι». Παρά τις εκτιμήσεις των 
δημοσκοπήσεων, οι οποίες έδειχναν οριακό προβάδι-
σμα του «Όχι», τελικά το «Όχι» συγκέντρωσε ποσοστό 
61,31% και 3.558.450 σταυρούς, ενώ το «Ναι» 38,69% 
και 2.245.537 σταυρούς. Η συμμετοχή έφτασε το 62,50% 
και η αποχή στο 37,50%. Περιοχές με υψηλά εισοδήμα-
τα ψήφισαν «Ναι», ενώ, αντιθέτως, το «Όχι» έλαβε με-
γάλα ποσοστά σε περιοχές με χαμηλά εισοδήματα. Με 
βάση την ακτινογραφία των ψηφοφόρων του «Όχι», οι 
εργοδότες επιχειρηματίες ψήφισαν κατά 56,7% υπέρ 
του, οι εργοδότες αυτοαπασχολούμενοι κατά 57,7% και 
οι επαγγελματίες βιοτέχνες κατά 61,4. Μόνο οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες ψήφισαν κατά 50,1 υπέρ του «Ναι». 
Υψηλά ποσοστά υπέρ του «Όχι», περίπου 71%, έδωσαν οι 
μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ τα 
υψηλότερα ποσοστά έδωσαν οι φοιτητές κατά 85,5%.37 
Με άλλα λόγια, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κινήθη-
καν είτε στο όριο είτε χαμηλότερα από το μέσο επίπεδο 
του αποτελέσματος της κάλπης, αλλά σε κάθε περίπτω-
ση υπέρ του «Όχι» με μεγάλη διαφορά. Από αυτήν την 
άποψη, όχι τυχαία, ο ηγετικός κύκλος της ΓΣΕΒΕΕ τελικά 
επηρεάστηκε από το θυμικό του κοινωνικού στρώματος 
που εκπροσωπεί. Η παρουσίαση του κινήματος «Μένου-
με Ευρώπη» ως εκπροσώπου της μεσαίας τάξης σε κάθε 
περίπτωση δεν ισχύει με βάση τα ευρήματα, παρά μόνο 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξι-
ούχους οι οποίοι κατά κύριο λόγο στήριξαν με πάθος το 
«Ναι». Η μεσαία τάξη ήταν διχασμένη, το ίδιο και οι εκ-
πρόσωποί της. 

Την Κυριακή το βράδυ, στο νέο διάγγελμά του ο Πρω-
θυπουργός παρουσιάστηκε ενωτικός υποστηρίζοντας 
ότι «η εθνική ενότητα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη 
οφθαλμού». Τόνισε για ακόμη μια φορά ότι «το “Όχι” δεν 
είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυ-
σης της διαπραγματευτικής δύναμης της Ελλάδας για 
την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας». Μετά τη νίκη του 
«Όχι» παραιτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, παραδίδοντας 
την προεδρία της ΝΔ στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη ως με-

36.  «Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 – Κύμα: Τρίτη 

30.6 – Πέμπτη 2.7.2015 – Ανοικτό παραμένει το 

αποτέλεσμα, 3 ημέρες πριν την κάλπη», Public 

Issue, publicissue.gr, 3.7.2015.

37.  «Δημοψήφισμα 2015: Η ακτινογραφία των ψηφοφό-

ρων του “ΟΧΙ”», Public Issue, publicissue.gr, 

6.7.2015.

ταβατικό Πρόεδρο. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας 
Γιάνης Βαρουφάκης αντικαταστάθηκε από τον Ευκλείδη 
Τσακαλώτο, ο οποίος συμμετείχε στην έκτακτη Σύνο-
δο Κορυφής. Συνοπτικά, αμέσως μετά το δημοψήφισμα 
αποφασίστηκε η συνέχιση της τραπεζικής αργίας και των 
capital controls, ενώ συνεδρίασε έκτακτο Eurogroup και 
Σύνοδος Κορυφής των κρατών-μελών της Ευρωζώνης 
στις 7 Ιουλίου με την κατάθεση βελτιωμένης πρότασης 
από την Ελλάδα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε-
ρότητας (ESM) για σύναψη δανείου την αμέσως επόμενη 
ημέρα. 

Σε αυτό το έντονο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ υπογράφει μια κοινή δήλωση με τις άλλες εργο-
δοτικές οργανώσεις, δηλαδή ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΚΕΕΕ. 
Σε αυτήν, οι εκπρόσωποι των «παραγωγικών φορέων 
της Ελλάδας» δηλώνουν την ξεκάθαρη υποστήριξή τους 
«στην παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη», καθώς 
«κανένα άλλο σενάριο ή σχέδιο δεν μπορεί να εγγυηθεί 
την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της πα-
τρίδας μας».38 Είναι από τις λίγες φορές που η ΓΣΕΒΕΕ 
συντάσσεται αποκλειστικά με εργοδοτικές οργανώσεις 
και εμφανίζεται κυρίως ως εκπρόσωπος επιχειρήσεων. 
Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει επειδή η ΓΣΕΕ είχε μια δια-
φορετική στάση, αλλά γιατί οι εκπρόσωποι των επιχει-
ρηματιών αισθάνονταν την ανάγκη να τοποθετηθούν 
πρωτίστως με αυτήν την ταυτότητα. Η πίεση πλέον δεν 
είναι συνδικαλιστική ούτε συνδέεται με κάποιο κοινωνικό 
αίτημα σε πλήρη αντίθεση με τη δήλωση της ΓΣΕΒΕΕ σε 
προηγούμενες διαβουλεύσεις που καλούσε τον Πρωθυ-
πουργό να μην υποχωρήσει σε εκβιασμούς. Ο κίνδυνος 
της εξόδου διαβαθμίστηκε ως πολύ σημαντικότερος και 
η ΓΣΕΒΕΕ δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχτεί το «ρί-
σκο». Ο Πρόεδρος Γιώργος Καββαθάς αναφέρει σήμε-
ρα σχετικά: «Ο ελληνικός λαός είπε κατά 62% “Όχι” στις 
πολιτικές που ακολουθεί η ΕΕ, “Όχι” στο αντικείμενο του 
δημοψηφίσματος. Τι έκανε ο υπεύθυνος Πρωθυπουργός 
τη Δευτέρα; Αυτό που έλεγε η ΓΣΕΒΕΕ από την Πέμπτη. 
Ότι ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος τη Δευτέρα η απόφαση της χώρας θα είναι 
“Ναι”, γιατί αυτή ήταν η λογική». Ξεκάθαρα λοιπόν υπο-
στηρίζει τη στάση του Αλέξη Τσίπρα «ως απόφαση ευ-
θύνης».39 Με αυτόν τον τρόπο, κυβέρνηση και ΓΣΕΒΕΕ 
επανέρχονται σε μια κοινή τακτική.

Στις 10 Ιουλίου η Βουλή εξουσιοδότησε τον Πρωθυ-
πουργό και τον νέο Υπουργό Οικονομικών να διαπραγ-
ματευθούν τους τελικούς όρους της συμφωνίας, ενώ 
ακολούθησε η πολύωρη συνεδρίαση του Eurogroup στις 
12 Ιουλίου για να προετοιμαστεί το έδαφος για την τε-
λική μαραθώνια και ολονύχτια συνεδρίαση της Συνόδου 
Κορυφής. Μετά από ένα πραγματικό θρίλερ 17 ωρών, οι 
9 ηγέτες της Ευρωζώνης κατέληξαν ομόφωνα στο νέο 
πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας στις 
13 Ιουλίου, δηλαδή το νέο μνημόνιο. Ο Πρωθυπουργός 
Αλ. Τσίπρας ανέλαβε τη δέσμευση ότι θα εφαρμόσει τη 
συμφωνία, παρότι δεν την πιστεύει, καθώς τη χαρακτή-
ρισε «κακό κείμενο και αποτέλεσμα ισχυρών πιέσεων και 
εκβιασμών». Καταθέτοντας το νέο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ 
υποστήριξε ότι στα σκληρά πλαίσια της συμφωνίας υφί-
στανται δυνατότητες αναδιανομής με καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, καθώς και η δυνατό-
τητα να στηριχθούν δομές αλληλεγγύης και κοινωνικές 
κατηγορίες που βάλλονται περισσότερο. Η ΓΣΕΒΕΕ με 
ανακούφιση αποδέχθηκε την έναρξη των διαπραγματεύ-

38.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.7.2015.

39.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.
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σεων για τη νέα συμφωνία. Υπογραμμίζει ότι αποφεύχθη-
κε η άτακτη χρεωκοπία της χώρας, πλην όμως, επειδή 
τα μέτρα είναι υφεσιακά, θα υπάρξει μείωση του ΑΕΠ 
και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Για αυτό τον 
λόγο ζητάει γρήγορη σταθεροποίηση της οικονομίας στα 
νέα δεδομένα και να επανακαθοριστούν οι στόχοι της ελ-
ληνικής οικονομίας. Η εκτίμηση πάντως του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
είναι ότι με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων 
δεν θα επέλθει παραγωγική αναδιάρθρωση ούτε αύξηση 
απασχόλησης.40 

Στις 21 Ιουλίου 2015 συνεδρίασε η Πανελλαδική Γραμ-
ματεία της ΠΑΣΕΒΕ και συζήτησε τις εξελίξεις με τις κλει-
στές τράπεζες, τα προβλήματα της αγοράς και το τρίτο 
μνημόνιο. Εκτιμήθηκε ότι μετά το «κάλπικο δημοψήφισμα 
και τη νέα συμφωνία-μνημόνιο της συγκυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που στηρίχθηκε και από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, 
διαμορφώνονται ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες για τα 
λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, 
αγρότες, συνταξιούχους». Ωστόσο, σε τελική ανάλυση 
υπάρχει σύγκλιση ανάμεσα σε ΠΑΣΕΒΕ και ΓΣΕΒΕΕ στην 
τοποθέτηση γύρω από το ζήτημα της εξόδου από την οι-
κονομική ζώνη του Ευρώ, καθώς, σύμφωνα με την πρώ-
τη, «και με το μνημόνιο και με την έξοδο από το Ευρώ 
και τη χρεωκοπία, το αποτέλεσμα για τους αυτοαπασχο-
λούμενους θα είναι» αρνητικό. Θα επιφέρει «νέα χρέη, 
μείωση τζίρου, φτώχεια και λουκέτα», ενώ, ταυτόχρονα, 
«τμήματα του μονοπωλιακού κεφαλαίου θα πολλαπλα-
σιάζουν τα κέρδη τους και με τις δύο επιλογές». Βέβαια, 
οι δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ κατατάσσουν τις συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ στους συμμάχους «στα 
αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης–ΕΕ–δανειστών».41

Στις 20 Αυγούστου 2015, ο Πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας ανακοίνωσε με διάγγελμα την παραίτηση της 
κυβέρνησής του. Στις 21 Αυγούστου 2015, 25 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν και σχημάτισαν το 
αντιμνημονιακό κόμμα Λαϊκή Ενότητα. Η ΓΣΕΒΕΕ καλού-
σε την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές να 
αναζητήσει, μαζί με την εξασφάλιση πολιτικής σταθερό-
τητας, «“λύσεις” για την επίτευξη οικονομικής ανάκαμ-
ψης και αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης».42 
Τις εκλογές κέρδισε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ με 35,46%, με δεύ-
τερο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με 28,10%. Με μικρό-
τερα ποσοστά, κάτω από 7%, ακολούθησαν η Χρυσή 
Αυγή, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΚΚΕ, το Ποτάμι, 
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων. Ιστορι-
κό υπήρξε το ρεκόρ της αποχής, που έφτασε με γενικό 
δείκτη στο 43,4%. Μάλιστα η αποχή φαίνεται να έχει 
καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, καθώς η αύξησή της είναι 
μεγάλη ειδικά στα αστικά κέντρα, όπου δεν υπήρχε η δυ-
σκολία της μετακίνησης, όπως για παράδειγμα σε νησιά 
ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Η απογοήτευση από 
τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για αντι-
μνημονιακή λύση χωρίς ρήξη με τους δανειστές δημιούρ-
γησε ένα αντίστροφο κλίμα αποσυσπείρωσης.

Στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου43 προ-
κύπτει πως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, πρώτοι και 
κυρίως, απομακρύνθηκαν από την κοινωνική συμμαχία 

40.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.7.2015· Σκλάβος, Τάσος, 

«ΓΣΕΒΕΕ: Να επανακαθοριστούν οι στόχοι της 

ελληνικής οικονομίας», dikaiologitika.gr, 

14.7.2015 (τελευταία προσπέλαση 1.11.2018).

41.  Ριζοσπάστης, 23.7.2015.

42.  Στο ίδιο.

43.  «Εκλογές 9.2015: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

της ψήφου στο ΣΥΡΙΖΑ», Public Issue, 29.9.2015.

Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ 
ΤΌ ΚΑΛΌΚΑΊΡΊ ΤΌΥ 2015 
ΥΠΌΓΡΑΦΕΊ ΚΌΊΝΉ ΔΉΛΩΣΉ 
ΜΕ ΤΊΣ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΌΔΌΤΊΚΕΣ 
ΌΡΓΑΝΩΣΕΊΣ, ΔΉΛΑΔΉ ΣΕΒ, 
ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ ΚΑΊ ΚΕΕΕ. ΣΕ 
ΑΥΤΉΝ, ΌΊ ΕΚΠΡΌΣΩΠΌΊ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΊΚΩΝ ΦΌΡΕΩΝ ΤΉΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΉΛΩΝΌΥΝ ΤΉΝ 
ΞΕΚΑΘΑΡΉ ΥΠΌΣΤΉΡΊΞΉ ΤΌΥΣ 
ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΜΌΝΉ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ 
ΜΑΣ ΣΤΉΝ ΕΥΡΩΖΩΝΉ.

http://www.dikaiologitika.gr


248

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση. Αντίθετα, στα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στη ΝΔ παρατη-
ρείται κατακόρυφη αύξηση στους εργοδότες και επιχει-
ρηματίες κατά 47,2%, φτάνοντας το 68,7% του συνόλου 
της κοινωνικής αυτής κατηγορίας. Μικρότερη άνοδο, 
αλλά ορατή, παρουσίαζαν οι μικρομεσαίοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και επαγγελματίες βιοτέχνες.44 Είναι φα-
νερό πως ο κίνδυνος της εξόδου από το Ευρώ και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση συσπείρωσε το κοινωνικό στρώμα 
των μεσαίων επιχειρηματιών προς τον πόλο που εγγυό-
ταν την ευρωπαϊκή σταθερότητα, τάση που καλύφθηκε 
ιδεολογικά από το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». 

Η νέα κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα του Σεπτεμβρίου 
2015 αποτελούσε εκ νέου κυβέρνηση συνεργασίας με-
ταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.45 Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε 
επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα και τους 
αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων τονίζοντας ότι το 
τρίτο πακέτο προαπαιτούμενων που εισάγεται οδηγεί 
σε μια νέα παγίδα ύφεσης και υπερχρέωσης.46 Μάλι-
στα, καταγγέλλοντας την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 
της φορολογίας –Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ)– που καλούνται να πληρώσουν οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, κάλεσε τον Νοέμβριο σε κλείσιμο των 
καταστημάτων και των επιχειρήσεων και σε αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Η ομιλία του Γ. Καββαθά 
στη κοινή συνέντευξη τύπου ΟΚΕ–ΓΣΕΒΕΕ–ΕΣΕΕ–ΟΙΥΕ 
είχε ένα αρκετά ριζοσπαστικό περιεχόμενο, όπως και 
τίτλο εμπνευσμένο από τα λόγια του Τσε Γκεβάρα: «Μας 
φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε σκυφτοί, ας σηκώσουμε 
κεφάλι να φαίνονται μικροί». Τονίζοντας ότι το κλίμα δεν 
είναι αισιόδοξο κάλεσε τους μικρομεσαίους να σηκώ-
σουν «το κεφάλι» και να αντιδράσουν «καταρχήν στην 
καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας». 47

44.  «Εκλογές 9.2015: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

της ψήφου στη ΝΔ», Public Issue, 29.9.2015.

45.  Καθημερινή, 2.10.2015.

46.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.10.2015.

47.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 5.11.2015, 11.11.2015, 

12.11.2015.

Σύντομα, θα ξεδιπλωθεί μια αντιπαράθεση ανάμε-
σα στη ΓΣΕΒΕΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το ασφαλι-
στικό νομοσχέδιο, τον γνωστό «νόμο Κατρούγκαλου». 
Ο Πρόεδρός της κατήγγειλε ότι «τινάζει στον αέρα τη 
συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και γράφει τον επική-
δειο στο τελευταίο απόθεμα ρευστότητας της ελληνικής 
οικονομίας», ενώ «λειτουργεί και τιμωρητικά για τη νέα 
γενιά».48 Σε αυτό το κλίμα, η ΓΣΕΒΕΕ κάλεσε τους αυτο-
απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να κλείσουν τα κα-
ταστήματα, τις βιοτεχνίες και τις επιχειρήσεις τους στις 
4 Φεβρουαρίου.49 Στην Αθήνα η συγκέντρωση θεωρή-
θηκε μεγάλη, ενώ συμμετείχαν και οι έμποροι, επαγγελ-
ματίες, αυτοαπασχολούμενοι και βιοτέχνες του Νομού 
Ευβοίας. Στη Θεσσαλονίκη το 95% των καταστημάτων 
παρέμειναν κλειστά και τα ταξί συμμετείχαν μαζικά στην 
απεργία. Το 100% των καταστημάτων και επιχειρήσεων 
έκλεισε σε άλλες μικρότερες πόλεις και νησιά.50

Στις προηγούμενες διαδηλώσεις το περιεχόμενο 
ήταν ουσιαστικά ενάντια στους δανειστές. Είναι η πρώτη 
φορά που οι κοινωνικοί συνδικαλιστικοί φορείς κάλεσαν 
σε κινητοποιήσεις με αμιγώς αντικυβερνητικό περιεχό-
μενο. Απέναντι σε αυτήν λοιπόν την προοπτική οργά-
νωσης για πρώτη φορά αποκλειστικά αντικυβερνητικής 
συγκέντρωσης αντέδρασε η γραμματεία του τμήματος 
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΕ. Με μια σκληρή ανακοίνωση χαρακτήρισε 
την «στείρα αντιπολίτευση» και τον «καταγγελτικό λόγο» 
της ΓΣΕΒΕΕ ως «πολύ εύκολα πράγματα», αντιδιαστέλ-
λοντας με «το δύσκολο», δηλαδή τη «δημιουργική σύν-
θεση μέσα από διάλογο και προτάσεις». Υπερασπίστηκε 
το νομοσχέδιο και κατήγγειλε το κάλεσμα για κινητοποι-
ήσεις ως υποκρισία και ανευθυνότητα που έχει όρια.51 Η 
ΓΣΕΒΕΕ απάντησε στο «Τμήμα Μικρομεσαίων ΣΥΡΙΖΑ» 

48.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.1.2016, 19.1.2016.

49.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.1.2016.

50.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.2.2016.

51.  koinignomi.gr, 22.1.2016 (τελευταία προσπέλαση, 

1.11.2018). 

↑  Κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στα μέτρα λιτότητας, 12.11.2015 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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με ανοιχτή κοινοποίηση στον «Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη 
Τσίπρα, Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, Πολιτική Γραμμα-
τεία ΣΥΡΙΖΑ», χρησιμοποιώντας ένα πρωτόγνωρα οργι-
σμένο ύφος και καταγγέλλοντας τους συντάκτες της και 
μέλη της ΑΣΚΕΒΕ για κυβερνητικό συνδικαλισμό.52 Τον 
Μάρτιο, η ΓΣΕΒΕΕ καλούσε για συμμετοχή στο Πανελλα-
δικό Συλλαλητήριο για το ασφαλιστικό και συγκεκριμένα 
σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος.53 Η ΠΑΣΕ-
ΒΕ από την πλευρά της καλούσε στο συλλαλητήριο και 
στη 48ωρη απεργία μαζί με το ΠΑΜΕ.54

Η κατάθεση του νέου ασφαλιστικού και μίνι φορολο-
γικού νομοσχεδίου προκάλεσε σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ 
ένα νέο περιβάλλον ρευστότητας και οικονομικής αβε-
βαιότητας και νέας καθόδου της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, την ευ-
θύνη φέρουν ακέραιη «τόσο η ελληνική κυβέρνηση με 
τις συνεχείς παλινωδίες της όσο και οι δανειστές με την 
παρελκυστική πολιτική εξώθησης στα άκρα». Ιδιαίτερα 
για τους τελευταίους, η ΓΣΕΒΕΕ τούς κατηγορεί για μια 
«τιμωρητική, πλήρως αντιευρωπαϊκή στον πυρήνα της 
φιλοσοφία και λογική σχετικά με τον τρόπο αντιμετώ-
πισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, τις 
μεταρρυθμίσεις και τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτι-
κής».55 Τον Απρίλιο το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ επισκέ-
φτηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον οποίο έθεσε 
την αναγκαιότητα της εθνικής συναίνεσης και των εθνι-
κών πολιτικών.56

Η σύγκρουση με την κυβέρνηση οξύνθηκε τον Μάιο 
του 2016, εν όψει της συζήτησης για το νέο φορολογι-
κό νομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσες Διατάξεις για την 
Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και Άλλες Διατάξεις». 
Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί πως «εμπεριέχει επιπρόσθετους φό-

52.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.1.2016.

53.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.1.2016.

54.  Ριζοσπάστης, 25.3.2016.

55.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.1.2016.

56.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.4.2016.

ρους, οι οποίοι διατρέχουν οριζόντια κάθε έκφανση της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας», ενώ «ολοκληρώνεται 
μια περίοδος εμπροσθοβαρών μέτρων λιτότητας» που 
περιλαμβάνει επιπλέον και «μια πρόβλεψη για νέα αυ-
τόματη δημοσιονομική προσαρμογή, τον περίφημο “κό-
φτη”». Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε υπόμνημα με τις θέ-
σεις της, αλλά και συνυπέγραψε μια κοινή δήλωση των 
τεσσάρων εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ).57 Η ΓΣΕΒΕΕ μαζί με την ΕΣΕΕ «κάλε-
σαν 24ωρο κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την Κυριακή 8 Μαΐου 
2016».58 Η μη κλήτευση της ΓΣΕΒΕΕ και άλλων κοινωνι-
κών φορέων στην αρμόδια επιτροπή που συζητά το πο-
λυνομοσχέδιο ήταν επόμενο να ενοχλήσει το Προεδρείο 
της ΓΣΕΒΕΕ.59 

Η σύγκρουση αυτή οδήγησε στην αναζήτηση νέων 
πολιτικών συμμαχιών και σε επαφή με την αντιπολίτευ-
ση. Η ΝΔ, υιοθετώντας ήδη μια ρητορική υπέρ της μεσαί-
ας τάξης, εμφανίζεται ως αποκλειστικός πολιτικός της 
εκπρόσωπος. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγόρησε 
«την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τις επενδύσεις μέσα 
από τον παραμορφωτικό φακό του ταξικού πολέμου» 
και επιλέγει «αναδιανομή της φτώχειας και της μιζέριας» 
οδηγώντας «στην απόλυτη φτωχοποίηση της μεσαίας 
τάξης».60 Η κριτική περί διάλυσης της μεσαίας τάξης από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και περί φτωχοποίησης των Ελ-
λήνων, ανταποκρινόμενη σε μεγάλο βαθμό στις αναπα-
ραστάσεις του συγκεκριμένου στρώματος, φαίνεται ότι 
ενίσχυε την πόλωση υπέρ της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, ιδιαίτερα το επιχείρημα ότι «ο Τσίπρας υπερφορο-
λόγησε τη μεσαία τάξη, για να μοιράσει επιδόματα σε πε-
λάτες». Γι’ αυτό τον λόγο, για παράδειγμα, βουλευτές του 
κόμματος Ποτάμι, ενός κόμματος που εμφανίστηκε ως 

57.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 20.5.2016, 20.5.2016.

58.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 5.5.2016.

59.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 20.5.2016.

60.  insider.gr, 20.2.2016.

↑   Συγκέντρωση επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων στη 
γενική απεργία της ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ για το ασφαλιστικό, 
4.2.2016 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς σε ομιλία  
στις 4 Φλεβάρη για τη γενική απεργία της ΓΣΕΒΕΕ  
και ΕΣΕΕ για το ασφαλιστικό, 4.2.2016 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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αποκλειστικός εκπρόσωπος της πληττόμενης μεσαίας 
τάξης, καλούσαν σε σύμπλευση με τη ΝΔ, ώστε να ενι-
σχυθεί η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη.61 Εξάλ-
λου, αυτή η ρητορική κυριάρχησε και στα φιλικά προς 
την αντιπολίτευση μέσα. Μάλιστα, την περίοδο αυτή, με 
αφορμή τη νέα φορολόγηση της μεσαίας τάξης, επιχει-
ρείται να εμφανιστεί ένα κίνημα αυτών των στρωμάτων 
ως συνέχεια του κινήματος «Μένουμε Ευρώπη». Πήρε το 
όνομα «Παραιτηθείτε» και μεταξύ άλλων εκφράζει την 
αγανάκτηση προς την κυβέρνηση, γιατί «καταστρέφει τη 
μεσαία τάξη, καταστρέφει την ελεύθερη οικονομία, τον 
ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί κάποιος να στήσει μια επι-
χείρηση, σταματάνε τα όνειρά του, δεν υπάρχει μέλλο-
ν».62 Το κίνημα αυτό δεν κατάφερε να αποκτήσει μεγάλη 
μαζικότητα, ωστόσο αντιστοιχούσε σε μια σοβαρή τάση 
μέσα στην ελληνική κοινωνία. 

Την ίδια λοιπόν περίοδο ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ μί-
λησε στην εκδήλωση της Γραμματείας των Παραγωγι-
κών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Η συμβολή 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη», ασκώ-
ντας βέβαια κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις της 
ΝΔ. Στην ίδια εκδήλωση μίλησε και ο Γενικός Γραμματέ-
ας της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Κουράσης και στέλεχος της ΔΑΚΜΜΕ, 
ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα τελευταία νομοσχέ-
δια φορτώνουν «περισσότερα βάρη για τις ΜΜΕ αλλά 
και για το σύνολο της κοινωνίας».63 Σύντομα, ακολούθη-
σε συνάντηση του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με την Όλγα 
Κεφαλογιάννη και την Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, 
βουλεύτριες της ΝΔ.64 Κατά τη διάρκεια της 81ης ΔΕΘ ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ μαζί με άλλους κοινωνικούς εταί-
ρους συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΝΔ. Η ΓΣΕΒΕΕ 

61.  Skai.gr, 19.1.2016.

62.  Huffington Post, 15.6.2016.

63.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.5.2016.

64.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.6.2016.

έθεσε ζητήματα «που πλήττουν ευθέως τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, τοποθετήθηκε ενάντια στη λιτότητα 
και έθεσε το ζήτημα της ουσιαστικής αποκατάστασης 
του κοινωνικού διαλόγου με την επαναφορά του καθο-
ρισμού του κατώτατου μισθού μέσα από τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις». Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης «αναγνώρισε ότι οι μικρές επιχειρήσεις και οι 
επαγγελματίες έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες την 
περίοδο της κρίσης, αποτελούν κεντρικούς παράγοντες 
της παραγωγικής ζωής της χώρας και δήλωσε ότι δε-
σμεύεται για την ουσιαστική στήριξή τους».65 Λίγους 
μήνες αργότερα πραγματοποιήθηκε μια νέα συνάντηση 
της ΓΣΕΒΕΕ με τον Τομέα Οικονομικών της Νέας Δημο-
κρατίας με αντικείμενο διαβούλευσης τις προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας και της μικρομεσαίας επιχει-
ρηματικότητας στο υφιστάμενο μακροοικονομικό περι-
βάλλον. Στη συζήτηση διαπιστώθηκε η κοινή βούληση 
για συνεργασία και επεξεργασία θεμάτων οικονομικής 
πολιτικής στο πεδίο ενδιαφέροντος και ενίσχυσης των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.66 Είναι φανερό πως, 
παρότι οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα στους δύο φο-
ρείς παρέμεναν σημαντικές, ωστόσο υπήρχαν σημαντι-
κές συγκλίσεις. 

Πάντως, η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ συνέχισε να αισθάνε-
ται ότι μπορεί να επιτύχει πολύ περισσότερα από την 
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για παράδειγ-
μα, ενσωματώθηκαν πολλές προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ στον 
νέο Επενδυτικό Νόμο. Η προτροπή προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης να αναλάβει άμεσα τις σχετικές πρωτοβου-
λίες για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος ιδιαίτερα για τις 
μικρές επιχειρήσεις και τα συνεργατικά σχήματα που 
ασφυκτιούν λόγω της υπερφορολόγησης και της περι-
ορισμένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση είχε υλική 

65.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.9.2016.

66.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.12.2016.

↑   Συνάντηση Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας  
Π. Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο, 18.4.2016 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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αντανάκλαση στην κυβερνητική πολιτική.67 Τον Ιούνιο 
ξεκίνησε ένας πρώτος γύρος συζητήσεων για τις αλ-
λαγές στα εργασιακά. Η ΓΣΕΒΕΕ τάχθηκε υπέρ της δια-
τήρησης του ισχύοντος περιοριστικού καθεστώτος των 
ομαδικών απολύσεων.68 Τον Σεπτέμβριο ο Γιώργος Καβ-
βαθάς τόνισε σε ομιλία του ότι θα πρέπει να ενισχυθεί 
ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και μια καλή αρχή ως 
προς αυτό θα μπορούσε να είναι η επαναφορά των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων,69 μεταφέροντας αυτό το αί-
τημα στον Πρωθυπουργό.70 Τέλος, η εξαγγελία του Αλέξη 
Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για πάγωμα 
των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και αυτοαπασχολούμενων, καθώς και για ακατά-
σχετο επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό, προκάλεσε 
την ικανοποίηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ.71 

Η πολιτική ακόμα και ενός «κακού» ΣΥΡΙΖΑ παρέ-
μενε πολύ πιο κοντά στις βασικές ιδέες της ΓΣΕΒΕΕ. Ο 
Γιώργος Καββαθάς αναφέρει ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» 
υιοθετεί «την πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ, τουλάχιστον της 
τελευταίας δεκαετίας, ότι οι εισφορές θα πρέπει να είναι 
ως ποσοστό επί των κερδών των επιχειρήσεων και όχι 
το σύστημα των κλάσεων που έχουν οι μισθωτοί. Ο νέος 
τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ήρθε 
να δώσει μια ανάσα στο 85% των ασφαλισμένων του 
πρώην ΟΑΕΕ». Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, «μειώνεται 
ο συντελεστής από 20% στο 13,5%, κάτι που ήταν θέση 
της ΓΣΕΒΕΕ και το ’16». Ακόμα, τονίζει ότι «υπάρχουν δι-
άφορες κινήσεις σε διάφορα επίπεδα που είναι σε θετική 
κατεύθυνση, όπως ο τρόπος αλλαγής της αδειοδότησης 

67.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.6.2016.

68.  Καθημερινή, 22.6.2016.

69.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.9.2016.

70.  Καθημερινή, 3.10.2016.

71.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.9.2016.

των επιχειρήσεων επισιτιστικού ενδιαφέροντος».72 Με 
άλλα λόγια, η σημερινή διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ αναγνω-
ρίζει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μια σειρά θετικών 
θεσμικών μέτρων για τους μικρομεσαίους.

Συνοψίζοντας, η ΓΣΕΒΕΕ, και συγκεκριμένα η 
ΠΑΣΚΜΜΕ, ενισχυμένη στο τελευταίο Συνέδριο, προ-
σανατολίζεται προς την αντιμνημονιακή αντιπολίτευση, 
παρά τις κακές σχέσεις με την ΑΣΚΕΒΕ, την παράταξη 
του ΣΥΡΙΖΑ. Αιτία είναι η πραγματική προγραμματική 
σύγκλιση ΣΥΡΙΖΑ-ΓΣΕΒΕΕ πάνω σε ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο υποστήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-
τητας στο ευρύτερο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης. Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας ειλικρινά 
πίστεψε στην ελπίδα και υποστήριξε τη διαπραγμάτευση 
της κυβέρνησης με την Τρόικα. Η προοπτική μιας ρή-
ξης όμως δημιούργησε σύντομα ρωγμές στη σχέση με 
την κυβέρνηση οδηγώντας τη ΓΣΕΒΕΕ σε μια εφεκτική 
συμμετοχή στο μπλοκ του «Ναι». Η ανάδυση μιας αντι-
πολιτευτικής ρητορικής με άξονα τη μεσαία τάξη έφερε 
κοντά τη ΓΣΕΒΕΕ στη Νέα Δημοκρατία. Τελικά όμως η 
δειλή εμφάνιση πολιτικών από τη μεριά της κυβέρνησης 
που θεωρήθηκαν από τη ΓΣΕΒΕΕ φιλικές στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις διατήρησε, έστω και περιορισμένα 
και μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο, περισσότερες ελπίδες 
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

72.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς με τον Πρωθυ-
πουργό Α. Τσίπρα στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ, 12.9.2016 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Συνάντηση του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Τομέα 
Οικονομίας της ΝΔ, 21.12.2016 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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8.  Ο διεθνής ρόλος  
της ΓΣΕΒΕΕ: η μάχη  
των μικρομεσαίων  
σε ευρωπαϊκό επίπεδο
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Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί πλήρες μέλος της UEAPME, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βι-
οτεχνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, δηλαδή του συνδικαλιστικού 
φορέα που εκπροσωπεί τις βιοτεχνικές, εμπορικές και χειροτεχνικές μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνιστά τον έναν από τους τέσσερις 
αναγνωρισμένους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους [European Trade Union 
Confederation (ETUC), UEAPME, Businesseurope, Central Europe Energy 
Partners (CEEP)], και ενεργεί εξ ονόματος των μελών της στον Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Διάλογο και τις συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

↑  Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με το Γενικό Γραμματέα της UEAPME Andrea Benassi, 2011 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έχει 80 οργανώ-
σεις-μέλη από 34 χώρες, αποτελούμενες από εθνικές 
διεπαγγελματικές Ομοσπονδίες ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλα-
δικές Ομοσπονδίες και άλλα συνεργαζόμενα μέλη (από 
μη ευρωπαϊκές χώρες). Εκπροσωπεί σε όλη την Ευρώ-
πη πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις, οι οποίες 
απασχολούν σχεδόν 55 εκατομμύρια εργαζομένους. Η 
ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με αντιπρό-
σωπό της, όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ 
-και για πρώτη φορά από το 2013- συμμετέχει και στο 
Προεδρείο της. Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της 13ης 
Δεκεμβρίου του έτους αυτού, η Γενική Συνέλευση της 
UEAPME εξέλεξε τον τότε ακόμα Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ 
Δημήτρη Ασημακόπουλο σε θέση Αντιπροέδρου. Επίσης, 
έκανε δεκτή την ΕΣΕΕ ως μέλος και την ενέγραψε στη 
δύναμή της εκλέγοντας τον Πρόεδρό της Βασίλη Κορ-
κίδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.1 Τον Δεκέμβριο 
του 2014 πραγματοποιήθηκε επανεκλογή του Δ. Αση-

1.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.12.2012.

μακόπουλου μετά από πρόταση πολλών ευρωπαϊκών 
Συνομοσπονδιών, οι οποίες τόνισαν τη συνεισφορά της 
ΓΣΕΒΕΕ και του τέως Προέδρου της. Επίσης, σε θέση 
Αντιπροέδρου εκλέχθηκε για πρώτη φορά ο Πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης.2 Τον Δεκέμβριο του 2017 και οι 
δύο επανεξελέγησαν στις ίδιες θέσεις.3

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει, επίσης, με εκπρόσωπό της 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ – Ομάδα ΙΙΙ). Στις 28 Ιουνίου 2013, στη συνεδρία-
ση της Επιτροπής για την κατηγορία των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελμάτων [Small 
and Medium-Sized Enterprises (SMEs) της ΕΟΚΕ ο εκ-
πρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ Παναγιώτης Γκόφας εκλέχθηκε 
Πρόεδρος και εκπρόσωπος (spokesperson) στα ευρω-
παϊκά θεσμικά όργανα. Η εκλογή του θεωρήθηκε κρίσιμη 
από τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ δεδομένου ότι συνέπιπτε 

2.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.12.2014.

3.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.12.2014.
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με την ανάληψη της ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ.4 Η 
ΓΣΕΒΕΕ, ακόμα, είχε αναπτύξει συνεργασία και παρέμε-
νε σε επικοινωνία με φορείς όπως την Ακαδημία Αβινιόν, 
τον ερευνητικό φορέα των Οργανώσεων Βιοτεχνιών και 
Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρώπης (κύρια διά 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), την European Vocational Training 
Association (EVTA) – Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (μέσω του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ) κ.ά. Πέρα 
όμως από τους φορείς όπου εκπροσωπείται, η ΓΣΕΒΕΕ 
διατηρούσε επικοινωνία και επιχειρούσε συνεργασία και 
με άλλους σημαντικούς φορείς για τις βιοτεχνίες και ορ-
γανισμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως εθνικές 
και κλαδικές οργανώσεις βιοτεχνιών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και την αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα, μέλη του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.λπ. Το Τμή-
μα Διεθνών Σχέσεων της Συνομοσπονδίας είχε αναλάβει 
την παρακολούθηση, αξιολόγηση, και ενημέρωση για τις 
διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. 

Από την αρχή της κρίσης, οι επαφές ανάμεσα σε 
ΓΣΕΒΕΕ και UEAPME ήταν στενές με τη λογική της ευ-
ρωπαϊκοποίησης του ελληνικού ζητήματος και ιδιαί-
τερα σε σχέση με τους μικρομεσαίους. Συγκεκριμένα, 
τον Μάιο του 2011 ο Γενικός Γραμματέας της UEAPME 
Andrea Benassi επισκέφτηκε τα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ 
και συναντήθηκε με μέλη του Προεδρείου, του ΙΜΕ και 
του εκπροσώπου της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ. Ο Benassi 
αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της UEAPME προκει-
μένου να ακούγεται η φωνή των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.5 Την 
ίδια χρονιά η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο Συνέδριο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχει-
ρήσεις – «Κινητοποίηση των Πολύ Μικρών, Μικρών και 

4.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.7.2013.

5.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.5.2011.

↑  Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα της UEAPME Peter Faross, 24.4.2014 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Μεσαίων Επιχειρήσεων για το Μέλλον της Ευρώπης».6 
Δύο χρόνια αργότερα, τη ΓΣΕΒΕΕ επισκέφθηκε ο Γενι-
κός Γραμματέας της UEAPME Peter Faross. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, στη συνάντηση έγινε 
εκτενής αναφορά στην κατάσταση που έχουν περιέλθει 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξαιτίας της 
παρατεταμένης ύφεσης και των μνημονιακών μέτρων 
που έχουν επιβληθεί και σε αυτήν την κατεύθυνση συ-
ζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.7 Είναι φανερό ότι η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ 
αναζητούσε σε αυτές τις επαφές και, ιδίως εν μέσω της 
κρίσης, την ευρωπαϊκή ταυτότητα στην οποία πίστευε 
και με την οποία διαμορφώθηκε, αλλά πλέον έβλεπε να 
χάνεται σε βάρος των μικρομεσαίων. 

Η εξωστρέφεια της ΓΣΕΒΕΕ με φορείς των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων σε χώρες της Ευρώπης παρέμενε 
επίσης πολυπρισματική. Είχε στόχο τη διερεύνηση, τη 
δημιουργία, και την ενίσχυση συνεργασιών και δικτύων 
με φορείς μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, 
τον Μάιο του 2013 αντιπροσωπεία της, με επικεφαλής 
τον Γιώργο Καββαθά, πραγματοποίησε τριήμερη επί-
σημη επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με 
αντίστοιχους Οργανισμούς που εκπροσωπούν τις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Τουρκίας.8 Δύο χρό-
νια αργότερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ 
της Ένωσης Εμπορικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρί-
ων Κωνσταντινούπολης (İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği – İSTESOB), του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης 
(ΟΒΣΘ) στην Θεσσαλονίκη. Τη ΓΣΕΒΕΕ εκπροσώπησαν 
ο Πρόεδρος Γιώργος Καββαθάς και ο Αντιπρόεδρος Ιω-
άννης Παπαργύρης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
ανταλλάχθηκαν απόψεις γύρω από τα κοινά προβλήμα-

6.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.6.2011.

7.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.4.2014.

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.5.2013.
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↑   Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με αντιπροσωπεία της İSTESOB, 28.9.2018 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

τα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές και τουρκικές πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, όπως ο έντονος ανταγωνισμός από 
τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, το άνοιγμα των κατα-
στημάτων τις Κυριακές, αλλά και οι δυνατότητες κοινών 
συνεργασιών.9 Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιή-
θηκε στα κεντρικά Γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ νέα συνάντηση 
με την İSTESOB. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν συγκε-
κριμένα σχέδια συνεργασίας σε 2 ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα για αυτά.10

Τον Οκτώβριο του 2013 αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ 
επισκέφτηκε το Βελιγράδι. Εκεί συναντήθηκε με 4 σερ-
βικούς συνδικαλιστικούς οργανισμούς υπογράφοντας 
Προγραμματικές Συμβάσεις Συνεργασίας ξεχωριστά με 
τον κάθε ένα.11 Τον Ιούλιο του 2014, πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με την Ιταλική 
Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων (CNA) με σκοπό να συντονίσουν τη δράση τους.12 
Τον επόμενο χρόνο η συνεργασία αυτή απέδωσε καρ-
πούς. Συγκεκριμένα, η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ και της CNA 
σχετικά με την επανασύσταση του Ευρωπαϊκού Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
(Ακαδημία Avignon) αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέ-
ματα της συνεδρίασης της UEAPME στις 9 και 10 Ιουνί-
ου 2015 στο Βουκουρέστι.13 Ενισχύοντας την αποδοτική 
συνεργασία των τελευταίων ετών, ΓΣΕΒΕΕ και CNA υπέ-
γραψαν στην Νάπολη Μνημόνιο Συνεργασίας σε Εθνι-
κό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.14 Στο πλαίσιο αυτής 
της εξωστρέφειας, ο Γιώργος Καββαθάς συναντήθηκε 
με αξιωματούχους της ΕΕ, όπως με τη διευθύντρια της 
Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ για την Επιχειρηματικότητα 
και τις ΜΜΕ Joanna Drake στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ. 

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.4.2016, 28.4.2016.

10.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.10.2018.

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.10.2013.

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.7.2014.

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.6.2015.

14.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.6.2015.

Ή ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΊΑ ΤΉΣ ΓΣΕΒΕΕ ΚΊΝΕΊΤΑΊ  
ΣΤΉ ΛΌΓΊΚΉ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΠΌΊΉΣΉΣ  
ΤΌΥ ΕΛΛΉΝΊΚΌΥ ΖΉΤΉΜΑΤΌΣ, ΊΔΊΑΊΤΕΡΑ  
ΣΕ ΣΧΕΣΉ ΜΕ ΤΌΥΣ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΌΥΣ. 
ΩΣΤΌΣΌ, ΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΝΔΊΚΑΛΊΣΤΊΚΌ 
ΚΊΝΉΜΑ ΤΩΝ ΜΊΚΡΌΜΕΣΑΊΩΝ ΔΕΝ 
ΕΊΝΑΊ ΣΕ ΘΕΣΉ ΝΑ ΣΤΉΡΊΞΕΊ ΌΥΣΊΑΣΤΊΚΑ 
ΤΉΝ ΕΛΛΉΝΊΚΉ ΥΠΌΘΕΣΉ.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως προκύπτει από τη σχετική 
ανακοίνωση, παρουσίασε τις επιπτώσεις της κρίσης στις 
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.15

Η ΓΣΕΒΕΕ, όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση, 
αναζητώντας ένα αντίβαρο στη «μοναδική αλήθεια» της 
Τρόικας, επιχειρούσε να αξιοποιήσει την τεχνική βοήθεια 
της ΔΟΕ, δηλαδή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(International Labor Organization ή ILO), στην προσπά-
θεια αποκατάστασης των ελεύθερων συλλογικών δια-
πραγματεύσεων και εξομάλυνσης της αγοράς εργασίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 
2014 ολοήμερη συνάντηση στη Γενεύη, έδρα της ΔΟΕ, με 
τη συμμετοχή του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, καθώς και των άλλων τεσσάρων 
εθνικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ). 
Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις αποφασίστηκε η 
διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου αναφορικά με τις 
ομαδικές απολύσεις και τον συνδικαλιστικό νόμο και ο 
περαιτέρω διάλογος για τη δημιουργία παραγωγικών θέ-

15.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.9.2014.
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σεων εργασίας.16 Το 2015 η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
διοργάνωσαν την πρώτη Συνάντηση των Αθηνών για τις 
ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις 3 και 
4 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Hilton. Τότε, προ-
βλήθηκε το ντοκιμαντέρ της ΓΣΕΒΕΕ που επιμελήθηκε 
ο Νίκος Μεγγρέλης «Ως εδώ» με θέμα πώς βιώνουν την 
κρίση οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.17 

Στις Βρυξέλλες στις 15–16 Νοεμβρίου 2016 πραγμα-
τοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΟΚΕ και του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας (ΔΓΕ) Συνέδριο με θέμα «Το μέλλον 
της εργασίας που θέλουμε». Σκοπός του Συνεδρίου ήταν 
η ανάδειξη και εξέταση σύγχρονων πτυχών της αγοράς 
εργασίας (τεχνολογία, ψηφιακή αλλαγή, αυτοματοποί-
ηση), η διαβούλευση μεταξύ κοινωνικών εταίρων για 
τη μελλοντική μορφή και το περιεχόμενο της εργασίας 
(άτυπες μορφές, οικονομία διαμοιρασμού), καθώς και η 
διερεύνηση και αξιολόγηση των πολιτικών και των θε-
σμικών παρεμβάσεων (απελευθέρωση αγοράς εργασίας, 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, κατώτατος μισθός) που 
επιχειρήθηκαν ή προγραμματίζονται να εφαρμοστούν 
σε διαφορετικές χώρες.18 Ένα μήνα αργότερα πραγμα-
τοποιήθηκε διήμερο εργαστήριο κατάρτισης από την 
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αβινιόν για τις Μικρομεσαίες Επι-
χειρήσεις, σε συνεργασία με την UEAPME, την ΕΟΚΕ, την 
CNA, και τη ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Η εμπορική πολιτική της 

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.10.2014. 

17.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.11.2015.

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.11.2016.

↑  Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Συνδικαλιστικούς Φορείς από τη Σερβία, 16.10.2013 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ΕΕ και ο ρόλος των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξί-
ας». Η επιχείρηση Φάρμα Φωτιάδη παρουσιάστηκε ως 
παράδειγμα «καλής πρακτικής» σε επίπεδο καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και ανάπτυξης συ-
νεργειών σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.19 Στις 
23–25 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Μπρα-
τισλάβα η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (SME Assembly 2016), η οποία διοργα-
νώνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 
στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Η ελληνική μικρο-
μεσαία επιχειρηματικότητα εκπροσωπήθηκε από τη 
ΓΣΕΒΕΕ, συγκεκριμένα τον Πρόεδρο Γ. Καββαθά και τον 
Γενικό Γραμματέα Γ. Κουράση, και την ΕΣΕΕ.20 Ο Γιώργος 
Καββαθάς, παρουσιάζοντας το δεύτερο βαρόμετρο του 
2016 της UEAPME, δήλωσε ότι «οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις ανακάμπτουν στην Ευρώπη», ενώ «το εντελώς 
αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα».21

Τον Μάιο του 2017 η Πρόεδρος της UEAPME Ulrike 
Rabmer-Koller, η οποία μόλις είχε εκλεγεί στο αξίωμα, 
πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ. Στη 
συνάντηση ο Γιώργος Καββαθάς ανέλυσε το οικονομικό 
περιβάλλον και το πλαίσιο της ασφυκτικής οικονομικής 
πολιτικής που ασκείται και ζήτησε από τη διοίκηση της 
UEAPME κοινές παρεμβάσεις. Η Rabmer-Koller έθεσε 

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.12.2016.

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.11.2016.

21.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.11.2015.
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την ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου και ενεργού συμμε-
τοχής της UEAPME στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης απο-
φάσεων, ενώ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμβάθυν-
ση ερευνητικών συνεργειών με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς 
και δράσεων στον τομέα κατάρτισης. Στη συνάντηση 
παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της UEAPME Δ. Ασημακό-
πουλος και ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ Πα-
ναγιώτης Γκόφας, οι οποίοι επισήμαναν την ευρωπαϊκή 
διάσταση της συνεργασίας των οργανώσεων για το καλό 
των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.22 Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ 
οργάνωσαν συνάντηση της Ulrike Rabmer-Koller με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.23

Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2018 η διοίκηση της 
ΓΣΕΒΕΕ είχε σειρά επαφών με ανώτατους εκπροσώπους 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες. Συγκε-
κριμένα, ο Γ. Καββαθάς, παρουσία του Έλληνα εκπρο-
σώπου Παναγιώτη Γκόφα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
της ΕΟΚΕ Γιώργο Ντάση, στον οποίο ανέπτυξε το βασικό 
κορμό των κρίσιμων θεμάτων που απασχολεί τον κόσμο 
των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακολούθη-
σε προγραμματισμένη συνάντηση στα γραφεία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το επιτελείο του Προέδρου 
Αntonio Tajani.24 Τον Απρίλιο του 2017 ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ μίλησε στη Δημόσια Ακρόαση της ΕΟΚΕ για 

22.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.5.2017.

23.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.5.2017.

24.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.5.2017. 

↑  Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ  
της ΓΣΕΒΕΕ και της Ιταλικής Συνομοσπονδίας 
CNA στη Νάπολη, 30.6.2015 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

τη βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε στη Ρό-
δο.25 Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχαν και το 
2018 στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων στο Γκρατς της Αυστρίας. Την τελευταία 
μέρα δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει στοι-
χεία και αναλύσεις για την περίοδο 2017–2018. Τα σημα-
ντικότερα αποτελέσματα είναι: α) οι τάσεις ανάκαμψης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη συνεχίζο-
νται με ταχύτερους ρυθμούς, β) η συνεισφορά τους στην 
αύξηση της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας 
ήταν μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη, γ) οι εξαγωγές 
τους αυξήθηκαν κατά 20% από το 2012, δ) οι τάσεις ως 
προς τα τελικά στοιχεία του 2018, αλλά και οι προβολές 
για το 2019 παραμένουν θετικές, ε) το ποσοστό των επι-
χειρήσεων που χαρακτηρίστηκαν ως «υψηλής μεγέθυν-
σης» αυξήθηκε κατά 24% μεταξύ 2014–2016. Ωστόσο, 
η προέλευση των επιχειρήσεων αυτών συγκεντρώνεται 
σε έξι κυρίως χώρες, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες 
στην ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, 
Πολωνία). Οι κλάδοι που δοκιμάστηκαν την περίοδο της 
κρίσης (κατασκευές και μεταποίηση) παραμένουν σε 
υστέρηση, παρά τη σχετική βελτίωση. Ο δείκτης επιδό-
σεων της ενιαίας αγοράς παραμένει ο πιο ασθενικός. Οι 
περιφερειακές ανισορροπίες διατηρούνται ισχυρές, κα-
θώς είναι ευδιάκριτη η διαφορά των επιδόσεων μεταξύ 
Νότου και Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Σε ενδιάμε-
ση φάση βρίσκονται οι χώρες που εντάχθηκαν πιο πρό-
σφατα στην ΕΕ.26 

Στο ειδικό τεύχος για την ελληνική οικονομία και τις 
μικρές επιχειρήσεις, η Έκθεση επισημαίνει ως θετικά 
στοιχεία την ελαφρά αύξηση του αριθμού των επιχει-
ρήσεων (4,1%) και της απασχόλησης (10,7% την περίοδο 
2015–2017, η οποία προήλθε κυρίως από τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις), και ως αποθαρρυντικό στοιχείο την αναι-
μική έως και αρνητική εκτίμηση του δείκτη προστιθέμε-
νης αξίας (υπολογίζεται ότι η συνεισφορά στη συνολική 
προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 3,3% την περίοδο 
2015–2017). Παρά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο χρη-
ματοπιστωτικό σκέλος (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθ-
μισης οφειλών κ.ά.), η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος για τις ελληνικές μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις.27 

Στα τέλη του 2018, η UEAPME αλλάζει επωνυμία και 
λογότυπο και μετονομάζεται σε SMEunited. Στην Ένωση 
Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη συμμετέχουν περί-
που 70 οργανώσεις από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός 
της είναι η «Διαμόρφωση της Ευρώπης για τις ΜΜΕ και 
η Διαμόρφωση των ΜΜΕ για την Ευρώπη». Σε ειδική εκ-
δήλωση την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου με τίτλο «Βήμα στο 
Μέλλον» η Πρόεδρος Ulrike Rabmer-Koller και η Γενική 
Γραμματέας Véronique Willems παρουσίασαν το υπό-
μνημα για τις Ευρωεκλογές 2019 και ανακοίνωσαν τη 
μετονομασία και το νέο λογότυπο. Στο υπόμνημα αυτό η 
SMEunited τονίζει ότι η ενίσχυση των ΜΜΕ και των βιο-
τεχνιών ισοδυναμεί με επιτυχές μέλλον της Ευρώπης.28

Ο Γιώργος Καββαθάς θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Συ-
νομοσπονδία «έχει έναν παρεμβατικό ρόλο», αν και 
«χρειάζεται να γίνει πιο σαφής ο τρόπος διεκδίκησης σε 
επίπεδο ευρωκοινοβουλίου». Βέβαια, όπως σημειώνει, 

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.4.2018.

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.11.2018.

27.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 22.11.2018.

28.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 9.11.2018.
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↑  Πάνελ στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ «1η Συνάντηση των Αθηνών», 3–4.12.2015 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με την Πρόεδρο της UEAPME Ulrike Rabmer-Koller, 19.5.2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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«και εκεί πάλι πάμε στα lobby και έχεις να κάνεις με την 
αντίστοιχη οργάνωση βιομηχάνων. Και είναι τεράστια η 
δύναμή τους». Αντίθετα, διαθέτουν «μικρότερη δύναμη 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι είναι η πλειονότητα 
των επιχειρήσεων στην Ευρώπη». Ο ίδιος εντοπίζει ως 
πρόβλημα «στα όργανα της SME» το γεγονός ότι «η συζή-
τηση που γίνεται είναι σε επίπεδο Ευρώπης», ενώ για τον 
ίδιο είναι σαφές ότι «η Ευρώπη έχει ταχύτητες» και, ως 
εκ τούτου, «χρειάζονται διαφορετικές πολιτικές για τον 
Νότο, τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και για τις 
βόρειες χώρες». Ωστόσο, κατά την άποψή του, «αυτό εκεί 
δεν συζητιέται». Μέσα από αυτό το σκεπτικό, περιγράφει 
το ευρωπαϊκό σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ, δηλαδή να δημιουργη-
θεί με πρωτοβουλία της ελληνικής Συνομοσπονδίας «μια 
κίνηση στην Νότια Ευρώπη». Τέλος, ο ίδιος θεωρεί ότι η 
ΓΣΕΒΕΕ βάζει «ένα λιθαράκι στην πιο διεκδικητική και 
ουσιαστική συμβολή της στα ευρωπαϊκά δρώμενα» μέσω 
της αντιπροεδρίας του Ασημακόπουλου.29 

Πίσω βέβαια από τις ανακοινώσεις και όλες αυτές τις 
κινήσεις εντοπίζονται πολλές δυσκολίες. Ο πρώην Πρό-
εδρος της ΓΣΕΒΕΕ και νυν Αντιπρόεδρος της SMEunited 
Δημήτρης Ασημακόπουλος τονίζει ότι οι δυνατότητες 
παρέμβασης της ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας είναι 
τελικά πολύ περιορισμένες και για αυτό, κατά τον ίδιο, 
«δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον». Θα μπο-
ρούσε να αποκτήσει ενδιαφέρον εφόσον κανείς μπορού-
σε να είναι συχνά στις Βρυξέλλες και να μένει πολλές 
ημέρες εκεί. Εξάλλου, σύμφωνα με τον ίδιο, «τα θέματα 
που απασχολούν εμάς τους Έλληνες, αυτοί τα ακούνε 
και γελάνε. Δηλαδή είμαστε μοναδική περίπτωση, άντε 
λίγο οι Ιταλοί να μας καταλαβαίνουν· ούτε καν οι Πορ-
τογάλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Τα θέματα που έχουμε 

29.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

εμείς τώρα εδώ είναι θέματα εξαιρετικά δύσκολα». Αυτοί 
θα μπορούσαν να στείλουν μια ανακοίνωση, «ένα χαρ-
τί», αλλά αυτό, κατά την άποψή του, «δεν λέει τίποτα», 
καθώς «λίγα πράγματα μπορούν να πιέσουν». Επίσης, 
όπως σημειώνει, «και η ηγεσία τους εκεί πέρα δεν είναι 
όπως εδώ […], είναι χαμηλών τόνων, δεν μπαίνουν σε 
δυσκολίες».30 Στην πράξη το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό 
κίνημα των μικρομεσαίων δεν είναι σε θέση να στηρίξει 
την ελληνική υπόθεση, παρά τις προσπάθειες των ελλη-
νικών ηγεσιών να μετατρέψουν το ζήτημα σε ευρωπαϊ-
κό. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Η 
σύγκριση με το ευρωπαϊκό πρότυπο επίσης υποδεικνύει 
ότι η ευρωπαϊκότητα εν τέλει του ελληνικού συνδικαλι-
σμού απέχει πολύ από την πολύ πιο υποτονική του ευ-
ρωπαϊκού κέντρου, καθώς διατηρεί πολλά στοιχεία του 
μαχητικού συνδικαλισμού.

30.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

↑  Επίσκεψη ΓΣΕΒΕΕ και UEAPME στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλο, 18.5.2017.
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9.  Απέναντι στη σταθεροποίηση 
της οικονομίας: ο δυϊσμός  
της επιχειρηματικότητας  
και η «καθαρή έξοδος»  
από τα μνημόνια
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Στις 14 Οκτωβρίου 2016 διεξήχθη η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση της ΓΣΕΒΕΕ. Ο Γιώργος Καββαθάς επισήμανε στο λόγο του ότι 
«πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον που λίγο απέχει από το να χαρα-
κτηριστεί απόλυτα εχθρικό απέναντι στις πολύ μικρές, μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και εμπόρους». 

↑  48η Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ, 14–16.10.2016 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

Περιγράφοντας τον Προγραμματισμό Δράσης της Συ-
νομοσπονδίας προσδιόρισε τέσσερις άξονες: ο πρώτος 
αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστα-
σίας. Ο δεύτερος είναι το ασφαλιστικό. Ως τρίτο άξονα 
προσδιόρισε την επίλυση των προβλημάτων των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων που διακρίνονται από προοπτι-
κές, ωστόσο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποκλεισμού 
τους από την ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία. Τέταρτος 
άξονας είναι η στήριξη των συνεργειών και των μορφών 
συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Θεωρεί απαραίτητο ένα θεσμικό πλαίσιο για τα clusters, 
δηλαδή τις συστάδες επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αλ-
ληλέγγυας οικονομίας.1 Στον απολογισμό δράσης, ο Γε-
νικός Γραμματέας Γ. Κουράσης τόνισε ότι «οι μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που άντεξαν τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης και παρουσίασαν μια πιο ανθεκτική 
συμπεριφορά αρχίζουν πλέον να λυγίζουν».2 Κατά τη 
διάρκεια του Συνεδρίου, η ΓΣΕΒΕΕ τίμησε τους πρώην 
Προέδρους της, Διονύση Κορφιάτη, Γιώργο Κανελλό-
πουλο, Δημήτρη Ασημακόπουλο και τον πρώην Πρόεδρο 
της Βουλής Δημήτρη Σιούφα.3

1.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.10.2016, 14.10.2016.

2.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 14.10.2016.

3.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.10.2016.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Η ΓΣΕΒΕΕ διέθετε στη δύναμή της 
70 Τοπικές και 30 Κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελματι-
ών Βιοτεχνιών και Εμπόρων με 140.000 εγγεγραμμένα 
μέλη. Επίσης, εγκρίθηκαν ο Οικονομικός και Διοικητικός 
Απολογισμός και ο Προγραμματισμός Δράσης. Η παρά-
ταξη της ΠΑΣΚΜΜΕ συγκέντρωσε το 50,7% των ψήφων, 
αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2,7% και τις έδρες 
κατά 2 (27 από 25 το 2013). Πρώτος σε σταυρούς ήλθε ο 
Γιώργος Καββαθάς. Τα πλήρη αποτελέσματα παραθέτο-
νται στον πίνακα4 που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.

4.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.10.2016.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
2016 

 ΕΔΡΕΣ
2016 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
2013 

ΕΔΡΕΣ 
2013

ΕΔΡΕΣ 
2011

ΕΔΡΕΣ 
2008

ΕΔΡΕΣ 
2005

ΠΑΣΚΜΜΕ  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

50,70% 27 48,04 % 25 24 21 18

ΔΑΚΜΜΕ 16,43% 8 12,66 % 6 8 11 11

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

15,02% 8 17,9 % 9 9 11 11

ΑΣΚΕΒΕ  
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

14,55% 7 21,4 % 11 8 8 8

ΡΑΚΕΒΕ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

3,28% 1 — —  —  —  —

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ — — — — 2 2  —

ΠΑΚΜΜΕ — — — — — — 2

ΑΚΕ — — — — — — 1
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Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια μεγάλη πολιτική 
νίκη της ΠΑΣΚΜΜΕ και μια προσωπική επιτυχία του 
ίδιου του Γιώργου Καββαθά. Με δήλωση ευχαρίστησε 
από καρδιάς όσους αξιολόγησαν θετικά τη μέχρι τότε 
παρουσία του και υποσχέθηκε ότι μαζί με το Προεδρείο 
θα αγωνιστεί ενωτικά για να βγει η χώρα από την κρίση.5 
Επίσης, ως εκπρόσωπος της πλειοψηφούσας παράτα-
ξης, δήλωσε ότι η νίκη της παράταξης είναι αποτέλεσμα 
των προσπαθειών των μελών της και του ίδιου προσω-
πικά, που είχε την τιμή και ευθύνη της Διοίκησης της 
ΓΣΕΒΕΕ.6 Για πρώτη φορά κατά τη δημοκρατική περίο-
δο της ΓΣΕΒΕΕ, μια παράταξη επιτυγχάνει την απόλυτη 
πλειοψηφία και δεν χρειάζεται θεωρητικά κάποια μορφή 
«συγκυβέρνησης». Ο Γιώργος Καββαθάς τονίζει την επι-
λογή της συνδιοίκησης με τη ΔΑΚΜΜΕ και τον Γιώργο 
Κουράση, ενώ υπογραμμίζει τη διάθεση συνεργασίας με 
τις άλλες παρατάξεις.7

Αν το Συνέδριο επιβεβαίωσε την κυριαρχία της ΠΑ-
ΣΚΜΜΕ, σε κάθε περίπτωση η «μεγάλη είδηση» ήταν 
πως η κομματική παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχασε τη δύναμή της, ενώ σημαντικό γεγονός υπήρξε 
η πτώση και της παράταξης του ΚΚΕ. Σύμφωνα με την 
Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση, «τίποτα το ελπιδοφόρο 
δεν προμηνύει για τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
μικρούς ΕΒΕ ο συσχετισμός δύναμης που καταγράφηκε 
στο πρόσφατο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο». Η βασική 
αιτία που φαίνεται να αναγνωρίζει είναι η χαμηλή μαζι-
κότητα των Σωματείων. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει, 
καθώς η ενεργή δράση της ΠΑΣΕΒΕ σε μια εποχή έντο-
νης πολιτικοποίησης, κινηματικής έξαρσης, αλλά και πο-
λιτικής δικαίωσης για τη στάση της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
λογικά θα έπρεπε να ενισχύσει την παράταξή της στη 
ΓΣΕΒΕΕ.8 Η ΑΣΚΕΒΕ–Συνεργαζόμενοι (Ανεξάρτητη Συν-

5.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.10.2016.

6.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.10.2016.

7.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

8.  Ριζοσπάστης, 3.11.2016.

δικαλιστική Κίνηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) έχασε 
το 1/3 της δύναμής της. Η διάσπαση και η πρώτη εμφάνι-
ση της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΡΑΚΕΒΕ) σίγουρα δεν αποτέ-
λεσε την κύρια αιτία της πτώσης αυτής. Η παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ φορτώθηκε με την απογοήτευση της ελπίδας και 
χρεώθηκε προφανώς όλη την ευθύνη των επιλογών της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η πολιτική προσέγγιση του 
ΣΥΡΙΖΑ από τα μικρομεσαία στρώματα έφερε την παρά-
ταξη στη δεύτερη θέση, ωστόσο η αποσυσπείρωση που 
ακολούθησε αποτυπώθηκε και στο χάρτη της ΓΣΕΒΕΕ. 
Αντίθετα, ο επίσης μεγάλος κερδισμένος ήταν η μέχρι 
τότε αδύναμη ΔΑΚΜΜΕ. Αντίστοιχα φαίνεται ότι η πο-
λιτικο-ιδεολογική ρητορική της ενίσχυσης της μεσαίας 
τάξης από την αντιπολίτευση και η συσπείρωση πολλών 
δυσαρεστημένων μικρομεσαίων γύρω από τη ΝΔ μπόρε-
σε να καταγραφεί και εκλογικά.

Μία από τις πρώτες δράσεις του νέου Προεδρείου 
ήταν η στάση απέναντι στον νέο προϋπολογισμό του 
2017, εν μέσω συνέχισης της διαπραγμάτευσης για τη 
δεύτερη αξιολόγηση. Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει 
τις αρχικές επιφυλάξεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τη δυνα-
τότητα της ελληνικής οικονομίας να εισέλθει σε ένα βιώ-
σιμο δρόμο ανάπτυξης, ενόσω η ασκούμενη οικονομική 
πολιτική παραμένει υφεσιακή.9 Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισε την πραγματοποίη-
ση πανελλαδικών κινητοποιήσεων με συγκεντρώσεις και 
πορείες διαμαρτυρίας στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις 
της Ελλάδας στις 8 Δεκεμβρίου 2016.10 Η ΓΣΕΒΕΕ εξέ-
φρασε τη μεγάλη ικανοποίησή της για την ανταπόκριση 
στο κάλεσμά της,11 αν και η αλήθεια είναι πως αυτές οι 
κινητοποιήσεις δεν θυμίζουν σε τίποτε τις αντίστοιχες 
κατά την περίοδο των πρώτων μνημονίων. Τον Μάρτιο 
του 2017, η Συνομοσπονδία παρενέβη πάλι δημόσια ζη-

9.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2016.

10.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2016.

11.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.11.2016.

Το νέο Προεδρείο εκλέχτηκε με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΖΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ
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τώντας «να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και το κύρος του κοινωνικού διαλό-
γου».12 Στην εξαμηνιαία έρευνα του οικονομικού κλίμα-
τος για τις μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τον 
Φεβρουάριο του 2017 αποτυπώθηκε «με τον πλέον χα-
ρακτηριστικό τρόπο η δεινή οικονομική θέση που βρί-
σκονται οι εναπομείνασες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
μετά από 9 χρόνια βαθιάς ύφεσης».13

Την ίδια περίοδο επανήλθε η συζήτηση για την κυ-
ριακάτικη αργία. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, «κύκλοι των 
θεσμών επανέρχονται με νέες παράλογες αξιώσεις και 
ανακινούν πάλι το θέμα της απελευθέρωσης της λει-
τουργίας των καταστημάτων την ημέρα της Κυριακής, 
θέτοντάς το ως προαπαιτούμενο για να κλείσει η συμ-
φωνία». Η Συνομοσπονδία χαρακτηρίζει «πρόκληση να 
επανέρχεται εκβιαστικά από την πίσω πόρτα μια ρύθμι-
ση που αποδεδειγμένα είναι κενή περιεχομένου και οδη-
γεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού», καθώς «είναι 
νωπή ακόμη η απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας (ΣτΕ) για την αντισυνταγματικότητα της 
υπουργικής απόφασης για την πιλοτική απελευθέρωση 
λειτουργίας καταστημάτων τις 52 Κυριακές σε συγκεκρι-
μένες τουριστικές περιοχές». Για τη διοίκηση της Συνο-
μοσπονδίας είναι «πλέον είναι προφανές» ότι ένα τέτοιο 
μέτρο έχει ως στόχο «να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εις όφελος των ολι-
γοπωλιακών πολυεθνικών ομίλων».14 Για τη λειτουργία 
των καταστημάτων τις Κυριακές η ΓΣΕΒΕΕ διοργάνωσε 

12.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 21.3.2017.

13.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 23.3.2017.

14.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.4.2017.

κοινή συνέντευξη τύπου με ΕΣΕΕ και ΟΙΥΕ τον Μάιο.15 
Ταυτόχρονα, αποφάσισε τη συμμετοχή της στο κλείσιμο 
των καταστημάτων την Κυριακή 7 Μαΐου και στις κινη-
τοποιήσεις της 17ης Μαΐου. Σε δήλωσή του, ο Γιώργος 
Καββαθάς ξεκαθάρισε ότι η ΓΣΕΒΕΕ θα προσφύγει εκ 
νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.16 Η κεντρική κινη-
τοποίηση της Αθήνας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 
Μαΐου στην πλατεία Κλαυθμώνος με πορεία στη Βουλή.17

Τον Μάιο του 2017, τέθηκε για διαβούλευση το πο-
λυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου 
και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρ-
ρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές 
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018–2021 και λοιπές διατάξεις». Ο Πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ κατήγγειλε στη Βουλή το νομοσχέδιο 
υποστηρίζοντας ότι «ολοκληρώνει ένα ακόμη κύκλο βί-
αιων παρεμβάσεων στην ελληνική οικονομία και κοινω-
νία» και ότι «μετά από 7 χρόνια υπαγωγής στο πιο αυ-
στηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας που έχει 
εφαρμοστεί ποτέ στην οικονομική ιστορία, που δεν έχει 
επιβληθεί ούτε σε ηττημένους Παγκοσμίου Πολέμου, εί-
ναι πλέον προφανές ότι οδεύουμε σε ένα ακόμη γύρο 
επιπρόσθετων επιβαρύνσεων».18 Το επόμενο διάστημα 
ο Γ. Καββαθάς παρευρέθηκε και μίλησε σε μια σειρά 
συνέδρια και φόρουμ (1ο FORUM Κοινωνικών Φορέων, 
Ημερίδα Φόρουμ για τη Βιομηχανία του Υπ. Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, δημόσια ακρόαση της Ευρωπαϊκής Οικο-

15.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.5.2017.

16.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 3.5.2017.

17.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.5.2017.

18.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.5.2017.

↑   Αφίσα για Συλλαλητήριο της ΓΣΕΒΕΕ, 8.12.2016 (Paterakis Photo).
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νομικής Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Συμπόσιο Ελλη-
νικού Σήματος, ημερίδα της ΟΚΕ για τη Λευκή Βίβλο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον ανοιχτό διάλογο της Δη-
μοκρατικής Συμπαράταξης «Ορυκτός Πλούτος – Ασφα-
λιστικό Σύστημα – Απασχόληση» στη Βουλή, σύνταξη 
κανονισμού απονομής Σήματος για τα «Μοναστηριακά 
προϊόντα και προϊόντα μικρών παραγωγών», σε Ημερίδα 
για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό την Τετάρτη 21.6.2017 
στο ΕΒΕΑ. Η πολιτική συνθήκη της εποχής βρίσκεται 
πολύ μακριά από το κλίμα άλλων ετών και, όπως φαίνε-
ται, αντί για διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, επικρατεί 
κυρίως η ανάγκη για διαβουλεύσεις και συνέδρια. Την 
ίδια περίοδο κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ΟΤΑ. Η 
ΓΣΕΒΕΕ με ανακοίνωσή της «αξιολογεί ως θετικό βήμα 
την προσπάθεια επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων», 
αν και «επαναλαμβάνει την ανάγκη να προκύψουν συ-
γκεκριμένες τροποποιήσεις».19 

Στις 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της ΝΔ συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσο-
τάκη, προκειμένου να συζητηθούν θέματα προώθησης 
αναπτυξιακών πολιτικών, βελτίωσης του επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης επενδύσεων. Η 
ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε επικαιροποιημένο περίγραμμα προ-
τάσεων. Ο Πρόεδρος της ΝΔ Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε 
τη στήριξη του στον ιδιωτικό τομέα και επισήμανε την 
ανάγκη ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και δη-
μιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Για ακόμη μία 
φορά, ανέδειξε το πρόβλημα της υπερφορολόγησης 
και της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για τη δι-
ευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, ενώ δεσμεύθηκε 
για την προώθηση ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου σχε-
δίου μεταρρυθμίσεων.20 Στις αρχές Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση της 
ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παρουσία 

19.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 19.7.2017.

20.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 31.8.2017.

↑  Κινητοποίηση ΓΣΕΒΕΕ ενάντια στα μέτρα λιτότητας και το άνοιγμα  
των καταστημάτων τις Κυριακές, 17.5.2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Αφίσα για την κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ  
ενάντια στα μέτρα λιτότητας και το άνοιγμα 
των καταστημάτων τις Κυριακές, 17.5.2017 
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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του Υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου, του 
Υπουργού Επικρατείας Δημήτρη Τζανακόπουλου και του 
Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Δημήτρη Λιάκου.21 
Ο Πρωθυπουργός έθεσε το περίγραμμα των βασικών 
πρωτοβουλιών που καλείται να αναλάβει η κυβέρνηση 
το επόμενο διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν 
αδικίες από την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονο-
μικής προσαρμογής, ιδιαίτερα στους τομείς της φορο-
λογίας, του ασφαλιστικού, των εργασιακών σχέσεων, 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ΓΣΕΒΕΕ έθεσε 
τις προτάσεις της και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα 
τις μελετήσει προσεκτικά, ώστε να ενσωματώσει τις πιο 
ώριμες από αυτές.22 Στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η αντιπροσω-
πεία της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε με την Πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
Φώφη Γεννηματά.23

Τον Οκτώβριο η ΓΣΕΒΕΕ, σχολιάζοντας το σχέδιο 
Προϋπολογισμού 2018, υποστήριξε ότι «ουσιαστικά επι-
κυρώνει τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
η χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής του τρίτου προγράμμα-
τος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ ακολουθεί τόσο 
τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018–2021, όσο και τις 
εκτιμήσεις των θεσμών για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας». Για τη Συνομοσπονδία, το σημαντικό αρνη-
τικό συμπέρασμα είναι πως «παρά το θετικό πρόσημο 
μεγέθυνσης, υπάρχει αδυναμία διάχυσης και πολλαπλα-
σιασμού των θετικών επιδράσεων στο σύνολο της εγχώ-
ριας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της μικρομεσαίας, 

21.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.9.2017.

22.  Στο ίδιο.

23.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 7.9.2017.

καθώς και των νοικοκυριών». Τέλος, παραμένει σε ισχύ 
η πρότασή της για επανένταξη 300.000 επαγγελματιών 
μέσα από μια διαδικασία αναδιάρθρωσης έως και παγώ-
ματος των παλαιών οφειλών.24

Στις 4–5 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι 
εργασίες της 49ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
ΓΣΕΒΕΕ. Η Γενική Συνομοσπονδία τίμησε παλιούς συν-
δικαλιστές. Η ΓΣΕΒΕΕ διεκδικεί πολιτικές οι οποίες θα 
στοχεύουν «στη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρημα-
τικού λογαριασμού, στην ενίσχυση του θεσμικού πλαι-
σίου για την πλήρη προστασία της Α’ κατοικίας και της 
επαγγελματικής στέγης για τους επαγγελματίες και τους 
εγγυητές, στη δημιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για 
την αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων και χρεών 
των ΜΜΕ, στην άμεση ενεργοποίηση του επιδόματος 
ανεργίας για επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους χωρίς 
προαπαιτούμενα, στην άμεση θεσμοθέτηση μιας πάγιας 
ρύθμισης 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς Εφορία, Δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, 
στο πάγωμα και μετατροπή των οφειλών στον ΕΦΚΑ/
ΟΑΕΕ σε ασφαλιστικό χρόνο, στη φορολόγηση μικρών 
επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων με την κλίμακα των 
μισθωτών, στην καθιέρωση ειδικών εργαλείων για τη 
χρηματοδότηση επενδυτικών αναγκών της μικρής επι-
χειρηματικότητας, στη διατήρηση και επαναφορά των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της χώ-
ρας, δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης της τουριστικής 
ανταγωνιστικότητας και των τοπικών κοινωνιών, καθώς 
και της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων. Τέλος, 
στη βελτίωση της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου, 

24.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 15.9.2017.

↑   Συνάντηση Κοινωνικών Εταίρων με τον Πρόεδρο της ΝΔ Κ. Μητσοτάκη και το επιτελείο του (Paterakis Photo).
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↑   Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου, 1.9.2017 (Paterakis Photo).

↑   49η Γενική Συνέλευση ΓΣΕΒΕΕ, 4–5.11.2017 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ζήτημα το οποίο άπτεται της δημοκρατίας και της κοι-
νωνικής συμμετοχής».25 

Η εισήγηση του Προέδρου παρουσιάζει ένα ιδιαίτε-
ρο θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την ταξική συγκρότη-
ση των μικρομεσαίων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε μια 
μορφή δυϊσμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
τον οποίο προσομοιάζει «με ένα ρήγμα που χωρίζει δύο 
διαφορετικούς κόσμους: τον κόσμο των λίγων, ολιγοπω-
λιακά διαρθρωμένων μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες 
κυριαρχούν στις επιμέρους αγορές αγαθών και υπηρεσι-
ών από τη μια μεριά και τον κόσμο των πολλών μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που καλούνται να αντα-
γωνιστούν με όρους ανισότητας τα μεγάλα ολιγοπώλια 
από την άλλη». Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, αυτή η ανισό-
τητα στους όρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
συμπληρώνεται με μια ιδεολογία η οποία βασίζεται σε 
αυτήν την πραγματικότητα και ουσιαστικά πρόκειται για 
τον ισχυρισμό ότι «οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα είναι πολλές και μη παραγωγικές». Ωστό-
σο, «το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα δεν είναι ο υπερβολικά 
μεγάλος αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσε-
ων», αλλά «είναι το μικρό μέγεθος αυτών των επιχειρή-
σεων, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση». Σύμφωνα λοιπόν με τη ΓΣΕΒΕΕ, 
«το πρόβλημα, εάν αυτό κατανοηθεί ως πρόβλημα, δεν 
είναι ο αριθμός αλλά το μέγεθος», ενώ «εξηγεί και τις 
διαφορετικές πορείες μεταξύ των ελληνικών και των ευ-
ρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Σχετικά με τον 
χαρακτήρα των μικρομεσαίων στην Ελλάδα, «οι επιχει-
ρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ δεν είναι ούτε ίδιες, 

25.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.11.2017.

ούτε ομοιογενείς και πολύ περισσότερο δεν είναι ομοιό-
μορφες». Αν λοιπόν «υπάρχει ένας δυϊσμός που χωρίζει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις μεγάλες επιχειρή-
σεις», ταυτόχρονα «υπάρχει και ένας δυϊσμός στο εσω-
τερικό, αυτή τη φορά, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». 
Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, «ο δυϊσμός αυτός δεν 
είναι τίποτε άλλο, εκτός από τη διάκριση» ανάμεσα στην 
“επιχειρηματικότητα ανάγκης” και στην “επιχειρηματι-
κότητα ευκαιρίας”». Αποτέλεσμα αυτού είναι «ο κόσμος 
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών» που εκπρο-
σωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, δηλαδή «χωρισμένος σε δύο κομμάτια 
και κυρίως με διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές 
ανάγκες και κατ’ επέκταση με διαφορετικό επιχειρημα-
τικό προσανατολισμό». 

Η «επιχειρηματικότητα ανάγκης» ορίζεται ως τέτοια 
γιατί «δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής ανάληψης επι-
χειρηματικού “ρίσκου” αλλά αποτέλεσμα της έλλειψης 
επιλογών». Πρόκειται, με άλλα λόγια, «για επιχειρηματί-
ες που έγιναν επιχειρηματίες ακριβώς επειδή δεν είχαν 
την επιλογή να βρουν μισθωτή απασχόληση» και «για το 
λόγο αυτό το σωστό θα είναι να ονομάζουμε και, κυρίως 
να κατανοούμε, αυτήν την κατηγορία επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ως οιονεί μισθωτή απασχόληση». Συ-
νεπώς, είναι «αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό». 
Κατά κανόνα, στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με αυ-
τήν την προσέγγιση, «η πηγή εισοδήματος δεν είναι το 
κέρδος, όπως συμβαίνει στην “κανονική” επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα, αλλά αποκλειστικά και μόνο η επι-
χειρηματική αμοιβή. Αυτού του είδους η επιχειρηματική 
δραστηριότητα απαντάται κυρίως στον τριτογενή τομέα 
της οικονομίας –εμπόριο και υπηρεσίες– αλλά και στον 
τομέα των κατασκευών σε ορισμένα επαγγέλματα». Τέ-
λος, «κατά έναν παράδοξο τρόπο, αυτή η κατηγορία επι-

↑  Παρουσίαση ετήσιας έρευνας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το Εισόδημα και τις Δαπάνες των Νοικοκυριών, 1.2.2018 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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χειρήσεων επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κατά 
το μεγαλύτερο διάστημα της οικονομικής κρίσης». Ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι καταγράφεται 
«μια τάση μετατροπής αυτής της κατηγορίας επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, σε αδήλωτη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, με όσες συνέπειες προκύπτουν για τις 
λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις». Και καταλήγει πως μια 
τέτοια εξέλιξη σηματοδοτεί «μία τάση περιθωριοποίησης 
ενός μεγάλου ποσοστού αυτής της κατηγορίας επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας». Η κύρια παρατήρηση για τη 
μορφή αυτής της επιχειρηματικότητας είναι η συμβολή 
της «στην κοινωνική συνοχή». Η ΓΣΕΒΕΕ αναπτύσσει για 
αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, της «οιονεί» μισθω-
τής απασχόλησης, μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, 
θέτοντας ως στόχο «να στηθεί ένα δίκτυ κοινωνικής 
ασφάλειας». Σε αυτό περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση 
του επιδόματος ανεργίας, η θεσμοθέτηση του οποίου 
ήταν προϊόν πίεσης εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ. Δεύτερον, η 
απαλλαγή των επιχειρήσεων αυτών από τον ΦΠΑ, εφό-
σον ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 25.000 
ευρώ ετησίως. Προτείνεται η φορολόγηση αυτών των 
επιχειρηματιών όπως και οι μισθωτοί (αφορολόγητο, 
κλίμακα). Επίσης, για τις επιχειρήσεις αυτές επείγουσα 
προτεραιότητα είναι η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου 
λογαριασμού, εφόσον υποχρεούνται να διαθέτουν μηχά-
νημα POS. 

Η δεύτερη κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, τις οποίες εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, είναι η «επιχειρη-
ματικότητα ευκαιρίας», η οποία διακρίνεται με σαφήνεια 
από τη λεγόμενη «επιχειρηματικότητα ανάγκης». Πρό-
κειται για «εκείνο το είδος επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, το οποίο είναι αποτέλεσμα επιλογής ενός ή περισ-
σότερων προσώπων» και όπου «πηγή εισοδήματος είναι 
το κέρδος». «Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
κατά κανόνα μεγαλύτερες σε μέγεθος από αυτές της οι-
ονεί μισθωτής απασχόλησης και με σαφώς υψηλότερο 
κύκλο εργασιών». Επίσης, «στις επιχειρήσεις αυτές, οι 
οποίες στην πλειονότητά τους έχουν νομική προσωπι-
κότητα, απασχολούνται μισθωτοί, ενώ η δραστηριότητά 
τους διαχέεται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής 
ζωής». Η ΓΣΕΒΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη «ότι η μορφή 
εισοδήματος αυτών των επιχειρηματιών δεν είναι απο-
κλειστικά και μόνο ένα είδος μισθού που εκφράζεται ως 
επιχειρηματική αμοιβή, αλλά αντίθετα είναι το κέρδος», 
θεωρεί πως «η αρχή της δικαιοσύνης αποκτά διαφορε-
τικό νόημα και προσανατολισμό». Συγκεκριμένα, «ση-
μαίνει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για κερδοφορία, 
ιδιαίτερα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο 
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη ολιγοπω-
λιακή διάρθρωση». Τέλος, τα προβλήματα αυτών των 
επιχειρήσεων σχετίζονται με: «α) τη χρηματοδότηση, β) 
την αναδιάρθρωση, γ) τη διεύρυνση του επιχειρηματι-
κού ορίζοντα και δ) το ολιγοπωλιακό επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον».26 Η θεωρητική αυτή προσέγγιση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων προκύπτει βέβαια από την ίδια 
την εμπειρία, αντανακλά όμως σε κάθε περίπτωση στην 
επιστημονική υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Είναι αξιοσημείωτη πάντως η σύγκλιση ως ένα βαθ-
μό με τις προσεγγίσεις της ΠΑΣΕΒΕ, η οποία ουσιαστικά 
περιγράφει έναν ανάλογο δυϊσμό, διεκδικώντας να εκ-
προσωπήσει κυρίως το στρώμα των αυτοαπασχολούμε-
νων. Πάντως, αυτή η εκ πρώτης όψεως σύγκλιση είναι 
εξίσου ορατή στον Βασίλη Μαμάη όταν παραδέχεται 
πως «πρακτικά είναι αυτό που λέμε κι εμείς με άλλο 

26.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.11.2017.
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τρόπο». Ωστόσο, ο ίδιος σημειώνει το αδύνατο ενός συν-
δικαλιστικού οργάνου να μπορέσει να εκφράσει «όλους 
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες», καθώς υφίστανται 
«αντικρουόμενα συμφέροντα».27 Με άλλα λόγια, το ΚΚΕ 
κατηγορεί τη ΓΣΕΒΕΕ ότι καλλιεργεί μέσα από αυτή την 
ανάλυση την επιβολή των συμφερόντων των μεσαίων 
επιχειρήσεων πάνω στις μικρές. Σύμφωνα με τον Βασίλη 
Μαμάη, αν η ΓΣΕΒΕΕ επεδίωκε την εκπροσώπηση των 
αυτοαπασχολούμενων, θα έκανε κινητοποιήσεις και όχι 
να πηγαίνει και να συζητά σε «fora ανάπτυξης».28 Επει-
δή λοιπόν εκπροσωπεί αυτά τα στρώματα, σύμφωνα με 
τον Θ. Καλαμπαλίκη, «οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρή-
σεις που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ τακιμιάσαν 
με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό και όλοι μαζί λένε ότι 
εκπροσωπούν τον φτωχόκοσμο».29 Σύμφωνα λοιπόν με 
τον ίδιο, «η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική» σε 
σχέση με αυτήν της ΓΣΕΒΕΕ: «Από τη μια, είναι το πιο 
κάτω κομμάτι, εμείς δηλαδή, οι αυτοαπασχολούμενοι και 
μικροί ΕΒΕ, οι πάνω από 500.000 που δεν απασχολούν 
προσωπικό σε όλη τη χώρα. Από την άλλη, οι μεγάλες 
επιχειρήσεις των οποίων τα συμφέροντα και οι επιδιώ-
ξεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τα δικά μας και με 
τα συμφέροντα των εργαζομένων».30 Μάλιστα, ο Βασί-
λης Μαμάης καταλήγει στο συμπέρασμα της οργανωτι-
κής διάσπασης των δύο στρωμάτων: «Ας πάνε σε άλλο 
συνδικαλιστικό όργανο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί οι 
επιχειρηματίες ευκαιρίας».31 Από αυτήν ακριβώς την εν-

27.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

28.  Στο ίδιο.

29.  Ριζοσπάστης, 17.5.2018.

30.  Στο ίδιο.

31.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

δοταξική διάκριση του στρώματος των μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών προκύπτει και η νέα στάση και τοποθέ-
τηση των δυνάμεων του ΚΚΕ έναντι των παρατάξεων 
της ΓΣΕΒΕΕ. 

Η ΓΣΕΒΕΕ μετά τη Γενική Συνέλευση συνέχισε τις 
θεσμικές παρεμβάσεις της. Τον Δεκέμβριο επισημαίνει 
την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου αποτελεσματικού 
μηχανισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου υπερ-
χρέωσης.32 Τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έρευ-
νας της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο 
2017, περιγράφουν μια σταθεροποίηση της οικονομίας 
και της κατανάλωσης με χαμηλές προσδοκίες, όμως 
για το μέλλον τα ελληνικά νοικοκυριά υποφέρουν.33 Στα 
μέσα Ιανουαρίου 2018 η ΓΣΕΒΕΕ τοποθετήθηκε δημόσια 
επί του νομοσχεδίου «για την εφαρμογή των διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής». Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, «περι-
έχει ρυθμίσεις θετικές για την οικονομία και τη δημό-
σια διοίκηση», αν και «περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στο 
όνομα της αγοράς καταλήγουν να οδηγούν σε μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση πλούτου και μεριδίων αγοράς».34 Το 
διήμερο 10 και 11 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι 
εργασίες της 50ής Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ στο 
ξενοδοχείο Caravel. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στην πίεση των «θεσμών» για επιτάχυνση των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και στη θέση του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα ως τροφοδότη της ανάκαμψης 
που εξακολουθεί να είναι περιθωριοποιημένη.35 Μέσα 

32.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 20.12.2017.

33.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.2.2018.

34.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 12.1.2018.

35.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.3.2018.

↑  Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ, ο Πρόεδρος της Γ. Καββαθάς, 10–11.3.2018.
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στον Μάρτιο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπογράφηκε 
από τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ–
ΣΕΒ–ΓΣΕΒΕΕ–ΣΕΤΕ–ΕΣΕΕ, η νέα Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας του 2018. Η ΓΣΕΒΕΕ στην ανα-
κοίνωσή της επαναλάμβανε ότι «είναι και θα παραμείνει 
θεματοφύλακας της ΕΓΣΣΕ».36 

Το καλοκαίρι του 2017 είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ο 
Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και συμμε-
τείχε σε μια συνεδρίαση της ΟΚΕ. Αρχικά έγινε μια τοπο-
θέτηση από πλευράς του και στη συνέχεια δόθηκε η δυ-
νατότητα στους Προέδρους των κοινωνικών εταίρων να 
υποβάλουν από μια ερώτηση στον Πρόεδρο Γιούνκερ. 
Ήταν ακόμα Ιούλιος του 2017 και θα ακολουθούσαν οι 
διαβουλεύσεις για την επόμενη αξιολόγηση και την επό-
μενη δόση. Η ερώτηση που απηύθυνε ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η 
εξής: «Μετά τη συμφωνία των εθνικών κοινωνικών εταί-
ρων και της ελληνικής κυβέρνησης στα τέλη Σεπτεμβρί-
ου του ’14 στη Γενεύη υπό την προεδρία του Guy Ryder, 
του διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, και το 
κοινό ανακοινωθέν ότι δεν χρειάζεται να γίνουν περαι-
τέρω μειώσεις μισθών στην Ελλάδα, ότι δεν χρειάζεται 
να υπάρχει το δικαίωμα της ανταπεργίας στους εργοδό-
τες, ότι δεν θα πειραχτεί ο νόμος 1264 για το συνδικα-
λιστικό κίνημα των εργαζομένων, και το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται το Νοέμβριο του ’15 στην Αθήνα, πάλι 
υπό την προεδρία του Guy Ryder και την παρουσία του 
Έλληνα Υπουργού της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
του κ. Κατρούγκαλου –στην πρώτη ήταν ο κύριος Βρού-
τσης–, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίθεται θέμα εργα-
σιακών για την αξιολόγηση της χώρας;» Η απάντηση του 
Γιούνκερ ήταν, όπως τη μεταφέρει σήμερα ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ: «Εφόσον οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι και 
η κυβέρνησή σας έχετε συμφωνήσει ότι δεν χρειάζονται 
περαιτέρω αλλαγές στα εργασιακά, για εμάς στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή είναι σεβαστή η άποψη που διατυπώ-
θηκε ως ενιαία άποψη εθνικών κοινωνικών εταίρων και 
κυβέρνησης». Ο Γιώργος Καββαθάς καταθέτει αυτή τη 
μαρτυρία για να γίνει αντιληπτό «ότι αυτοί που κάνουν 
“παιχνίδι” δεν είναι οι ίδιοι οι επικεφαλής των θεσμών, 
π.χ. ο Πρόεδρος Γιούνκερ, αλλά οι τεχνοκράτες οι οποί-
οι έρχονται» υπογραμμίζoντας «ότι οι τεχνοκράτες ήταν 
πάρα πολύ σκληροί και πάρα πολύ απαιτητικοί έναντι 
της χώρας περισσότερο από ό,τι ήταν η πολιτική εκπρο-
σώπηση των πιστωτών». Το ίδιο αντιμετώπισε, όπως ση-
μειώνει, «και με τη Βελκουλέσκου και με τον Μαζούχ στο 
παρελθόν· ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως».37 Σε κάθε 
περίπτωση, η ΓΣΕΒΕΕ παρέμεινε πιστή στην παράδοσή 
της, δηλαδή να υπερασπίζεται τα εργασιακά δικαιώματα.

Η εξαμηνιαία έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τον Αύ-
γουστο 2017 αποτυπώνει για πρώτη φορά σημάδια 
επιστροφής στην κανονικότητα για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και βελτίωση των οικονομικών δεικτών. Ση-
μειώνεται πως «η μείωση της ανεργίας, η επίτευξη και 
υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων, το θετικό ισο-
ζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων, οι ισχυρές 
επιδόσεις στον κλάδο του τουρισμού αποτελούν αναμ-
φίβολα θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία». 
Βέβαια, υπογραμμίζεται πως «από την πλευρά της προ-
σφοράς, παραμένουν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις από την πρότερη συσσώρευση οικονο-
μικών υποχρεώσεων». Παράλληλα με την ύπαρξη ενός 
αριθμού επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται και συμβα-

36.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 29.3.2018.

37.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

δίζει με την αναπτυξιακή δυναμική, παραμένει ασθενικό 
ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (άνω του 50%) 
που διέπεται από τα χαρακτηριστικά της «επιχειρημα-
τικότητας ανάγκης», αλλά συνεισφέρει σημαντικά στην 
απασχόληση. Έτσι, το φαινόμενο της άτυπης επιχειρη-
ματικότητας και της αδήλωτης/υποδηλωμένης εργασίας 
δεν φαίνεται να υποχωρεί και λαμβάνει νέες μορφές.38

Τον Μάιο του 2018 συγκροτήθηκε η «Κοινωνική Συμ-
μαχία» ως μία συνεργασία των μεγαλύτερων κοινωνικών 
οργανώσεων της χώρας, στην οποία συμμετέχουν εκτός 
από τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, η ΕΣΕΕ, η ΓΣΕΕ, το ΤΕΕ 
και το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Ολομέλεια των Δικη-
γορικών Συλλόγων της χώρας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
και Φαρμακευτικός Σύλλογος και η Ανώτατη Συνομο-
σπονδία Συνταξιούχων. Στις 30 Μαΐου 2018 για πρώτη 
φορά οργανώθηκε από την Κοινωνική Συμμαχία η λεγό-
μενη «Πανεθνική Ημέρα Δράσης». Δεν πρόκειται ακρι-
βώς για απεργία, αλλά για μια «δραστηριότητα» κατά 
την οποία εργαζόμενοι και εργοδότες συμπράττουν. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η Κοινωνική Συμμα-
χία αντιτάσσεται έμπρακτα στη πόλωση, καθώς «ο λαϊ-
κισμός και η πόλωση», θεωρούνται ότι «κυριαρχούν στη 
δημόσια σφαίρα» και «στερούν κάθε προοπτική για τις 
υγιείς και παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις». Συνενώ-
νει τις δυνάμεις πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους 
φορέων, οι οποίοι θεωρούνται οι αντιπροσωπευτικότε-
ροι της κοινωνίας των πολιτών. Θέτει την πατρίδα «στην 
πρώτη γραμμή με σκοπό την «παλινόρθωση» της ελλη-
νικής κοινωνίας και οικονομίας. Βασικοί πυλώνες της 
νέας προσπάθειας προβάλλονται «η ανθρωποκεντρική, 
διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που στηρί-
ζεται στο κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη». 

38.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.2.2018.

↑  Αφίσα της ΓΣΕΒΕΕ για την Πανεθνική ημέρα 
Δράσης και κάλεσμα σε απεργία ενάντια στα 
μέτρα λιτότητας, 30.5.2018 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Καταλήγει ως όραμα «μια άλλη Ελλάδα χωρίς λουκέτα 
και στρατιές ανέργων», «μια Ελλάδα που δουλεύει, δημι-
ουργεί και πετυχαίνει».39

Οι δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ άσκησαν δριμύτατη κριτική 
σε αυτό το νέο μοντέλο δράσης. Από τη μία αναγνωρί-
ζουν ως «ευχάριστη έκπληξη» την «εξαγγελία κινητοποι-
ήσεων από τις ηγεσίες ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ». Από την άλλη, 
σημειώνουν πως κρατούν «μικρό καλάθι για τις πραγ-
ματικές επιδιώξεις τους». Χαρακτηρίζουν «ευχολόγια» 
τους στόχους της, ενώ οι διεκδικήσεις της «θυμίζουν τη 
γνωστή παροιμία “όλο μέλι, μέλι και τηγανίτα τίποτα”». 
Διαπιστώνουν ότι «η “κοινωνική” συμμαχία δεν λέει κου-
βέντα για τα […] πιεστικά προβλήματα που αφορούν χι-
λιάδες συναδέλφους, αντίθετα νομιμοποιεί θα λέγαμε τη 
διατήρηση των νόμων αυτών, που υποτίθεται ότι θα ήταν 
έκτακτοι». Τέλος, κατηγορούν τις ηγεσίες των ΓΣΕΒΕΕ 
και ΕΣΕΕ γιατί «προσπαθούν να το παίξουν προστάτες 
του δήθεν ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου, ειδικά της 
μικρομεσαίας, όπως λένε επιχειρηματικότητας, τσουβα-
λιάζοντας μαζί επιχειρήσεις με εκατομμύρια ευρώ τζίρο 
με χιλιάδες επαγγελματίες που κυνηγάνε καταχρεωμένοι 
το μεροκάματο». Αξιοσημείωτη είναι η απαξιωτική κριτι-
κή στον νέο διαχωρισμό από τη ΓΣΕΒΕΕ σε «επιχειρημα-
τικότητα ευκαιρίας» και «επιχειρηματικότητα ανάγκης», 
χαρακτηρίζοντας τις μελέτες «θεωρητικά πονήματα του 
ΙΜΕ». Οι δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ θεωρούν πως «οι «υγιείς 
δυνάμεις» με τις οποίες θέλουν να μαζικοποιήσουν τη 
συμμαχία» τελικά συγκροτούν «μια συμμαχία των μεγά-
λων ενάντια στους μικρούς». 40 

39.  socialalliance.gr, 24.12.2018.

40.  «Κοινή Ανακοίνωση Ομοσπονδιών για τη λεγόμενη 

“κοινωνική συμμαχία”», paseve.gr, 11.5.2018.

Τους επόμενους μήνες η ΓΣΕΒΕΕ ενίσχυσε τις σχέ-
σεις με την ηγεσία της ορθόδοξης εκκλησίας. Στις 16 
Μαΐου αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Γιώργο Καββαθά έγινε δεκτή από τον Αρχι-
επίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β’, με 
σκοπό την ενημέρωσή του για τις ενέργειες της ΓΣΕΒΕΕ 
και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
(ΔΣΟ) αναφορικά με τη στήριξη των μοναστηριακών 
προϊόντων και των προϊόντων μικρών παραγωγών. Η Δι-
ακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας είναι μια 
κοινοβουλευτική οργάνωση της Βουλής. Δημιουργήθηκε 
το 1993 για να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον Γιάννη Πα-
παργύρη, «ως αντιπερισπασμός στην παγκοσμιοποίηση, 
στα ήθη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, γιατί ο χριστιανι-
σμός έχανε σε αυτό το κομμάτι». Συμμετέχουν 25 χώρες. 
Πρόεδρος είναι Ρώσος Βουλευτής και Γραμματέας ένας 
Βουλευτής από την Ελλάδα από το κυβερνών κόμμα.41 
Στη συνάντηση αυτή, έγινε λεπτομερής παρουσίαση 
του σκοπού αυτής της συνεργασίας των δύο φορέων 
(ΔΣΟ και ΓΣΕΒΕΕ), που αφορά την στήριξη αυτής της 
παραγωγικής διαδικασίας, τόσο των Μοναστικών Κοινο-
τήτων, όσο και των πολύ μικρών και μικρών παραγω-
γών. Επίσης, έγινε από τη ΓΣΕΒΕΕ ενημέρωση σχετικά 
με την καθιέρωση και κυρίως την απόδοση του σήμα-
τος «ΚΑΝΩΝ» στα παραγόμενα από αυτές τις μονάδες 
προϊόντα, με στόχο να λειτουργήσει θετικά στην ανα-
γνωρισιμότητά τους. Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε 
η σημαντικότητα της υπό ολοκλήρωση «Σύνταξης του 
Κανονισμού Απονομής Σήματος», καθόσον η εφαρμογή 
του αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο επάνω στον οποίο 

41.  «Συνέντευξη Γιάννης Παπαργύρη», ό.π. 

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ στο βήμα κατά την παρουσίαση του σήματος του ΚΑΝΩΝ, 31.10.2018 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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θα στηριχθεί η όλη επιτυχία του εγχειρήματος.42 Σύμφω-
να με τον Γιάννη Παπαργύρη, «αυτή η πρωτοβουλία θα 
μείνει στην ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ» και, συγκεκριμένα, «θα 
πιστωθεί αυτή η δραστηριότητα» στον Γιώργο Καββαθά, 
ο οποίος πήρε αυτήν την ευκαιρία» και η οποία βρίσκε-
ται «σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης». Το σημαντικό για 
τον Γιάννη Παπαργύρη είναι ότι με τέτοιες πρωτοβουλί-
ες «η ΓΣΕΒΕΕ, πέρα από τον διεκδικητικό της ρόλο, –που 
τον έχει, γιατί ο συνδικαλισμός δεν είναι δόγμα– εξελίσ-
σεται».43 Στα τέλη Αυγούστου ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, 
τον οποίο ενημέρωσε για τις δραστηριότητές της και 
για την πρωτοβουλία «ΚΑΝΩΝ». Επίσης, τον ενημέρωσε 
για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων στην Ελλάδα και για 
τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.44 Τον 
Οκτώβριο του 2018, στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ έγινε η 
παρουσίαση του σήματος «ΚΑΝΩΝ» για τη σήμανση των 
μοναστηριακών προϊόντων και των προϊόντων των μι-
κρών παραγωγών. Σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση έγινε 
και η βράβευση των προσπαθειών των σπουδαστών της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και συγκεκριμένα του 
Εργαστηρίου Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας και Τέχνης 
του Βιβλίου που φιλοτέχνησαν το σήμα.45

Τον Σεπτέμβριο ο Γιώργος Καββαθάς συναντήθηκε 
στην Αθήνα με τον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Γερμανίας 
Gerhard Ulrich, επικεφαλής της Ενωμένης Ευαγγελικής 
Λουθηρανικής Εκκλησίας της Γερμανίας. Η συνάντη-

42.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.5.2018. 

43.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π. 

44.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.8.2018.

45.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.10.2018.

↑  Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο  
στο Πατριαρχείο, 25.8.2018 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

ση έγινε μετά από αίτημα του Αρχιεπίσκοπου και είχε 
ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που 
άπτονται της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά την 
Κυριακή αργία, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η εν λόγω 
εκκλησία στη Γερμανία διερευνά το τι ισχύει σε άλλες 
χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.46

Στις 6 Ιούνιου, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία 
με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών (ΕΕΑ), πραγματοποίησαν ημερίδα στην οποία 
«έγινε παρουσίαση του προγράμματος “Ευρωπαϊκό δί-
κτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και 2ης 
ευκαιρίας επιχειρηματιών”».47 Στις 8 Ιουνίου 2018 πα-
ρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη η έρευνα με τίτλο «Κί-
νητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά 
βίου μάθηση στην Ελλάδα», που πραγματοποίησε το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.48 Στις 13 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ στην κοινή 
συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής επί 
του νομοσχεδίου «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019–2022». Το σχετικό πολυνο-
μοσχέδιο αφορούσε την ψήφιση των τελευταίων προ-
απαιτούμενων για το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης. Η 
ΓΣΕΒΕΕ υπογράμμιζε πως «το κλείσιμο της τελευταίας 
[…] αξιολόγησης έχει συνδεθεί με τη διευθέτηση του δη-
μοσίου χρέους ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την τυπική 
έξοδο» της Ελλάδας «από τα μνημόνια και το πρόγραμ-

46.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.9.2018.

47.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.6.2018.

48.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 18.6.2018.
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μα δημοσιονομικής προσαρμογής». Η Συνομοσπονδία 
υπογράμμιζε στην ανακοίνωσή της ότι «το γεγονός της 
αντίστροφης μέτρησης για την έξοδο της ελληνικής οι-
κονομίας από τα μνημόνια προφανώς και συνιστά μια 
θετική εξέλιξη», σημειώνοντας βέβαια «ότι η προοπτι-
κή αυτή επιτεύχθηκε με τεράστιες θυσίες». Σε σχέση 
με το πολυνομοσχέδιο, η ΓΣΕΒΕΕ αναγνώριζε σε αυτό 
«κάποιες θετικές διατάξεις, αλλά και αρκετές διατάξεις» 
που κατά την εκτίμηση των στελεχών της δημιουργούν 
«έντονο προβληματισμό για την επόμενη μέρα».49 

Στις 23 Ιουλίου 2018 το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά 
στη Δυτική και Ανατολική Αττική. Ο επίσημος απολογι-
σμός αναφέρει 102 νεκρούς και 164 τραυματίες, εκ των 
οποίων 23 παιδιά. Τα γεγονότα αυτά συγκλόνισαν την 
ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Η ΓΣΕΒΕΕ εξέφρασε 
τη βαθιά θλίψη της για τα θύματα των καταστροφικών 
πυρκαγιών στην Αττική, τα συλλυπητήριά της και την 
αμέριστη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυ-
μάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, απέστειλε επιστολή 
προς κυβερνητικούς και κρατικούς φορείς, ζητώντας 
μεταξύ άλλων να προωθηθούν συγκεκριμένες παρεμβά-
σεις σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών επιχειρήσε-
ων, ασφαλιστικές και φορολογικές ελαφρύνσεις, δανεια-
κές υποχρεώσεις και δανειοδότηση.50 Επίσης, η ΓΣΕΒΕΕ 
απεύθυνε κάλεσμα προσφοράς σε όλες τις Ομοσπονδί-
ες της και τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις τους, προκειμένου 
να συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης 
για τους πληγέντες.51 Τις επόμενες ημέρες της πυρκα-
γιάς κλιμάκια της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Γενικό 
Γραμματέα Γιώργο Κουράση, μέλη της Διοίκησης και 
επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, 

49.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 13.6.2018.

50.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24.7.2018.

51.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 25.7.2018.

επισκέφτηκαν τις πυρόπληκτες περιοχές.52 Σύμφωνα με 
τον αντιπολιτευόμενο τύπο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απο-
δείχτηκε ότι δεν είχε κανένα απολύτως σχέδιο και της 
επέρριψε βαριά πολιτική ευθύνη για την τραγωδία. 

Τον Αύγουστο του 2018 ολοκληρώθηκε το τρίτο ελ-
ληνικό πρόγραμμα και κατά δήλωση του Πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα η χώρα πρόκειται να κάνει ένα μεγάλο 
βήμα προς μια «καθαρή έξοδο από τα μνημόνια». Με ένα 
διάγγελμα στην Ιθάκη γεμάτο συμβολισμούς, ο Πρωθυ-
πουργός είπε ότι η σύγχρονη «Οδύσσεια» που πέρασε 
η χώρα από το 2010 έλαβε τέλος, ότι «τα Mνημόνια επι-
τέλους τελείωσαν» και «η χώρα μας ανακτά το δικαίω-
μά της να ορίζει αυτή το μέλλον της», σημειώνοντας ότι 
«αφήσαμε πίσω μας τις Συμπληγάδες».53 Είχαν μεσολα-
βήσει οκτώ ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο τότε 
Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωνε από 
το Καστελόριζο την είσοδο της Ελλάδας σε μια μακρά 
κι επώδυνη περίοδο οικονομικής λιτότητας και σκληρό-
τατης δημοσιονομικής εποπτείας. Ωστόσο, για πολλούς 
δημοσιολόγους της εποχής παρέμενε μείζον θέμα εάν 
και κατά πόσο αυτή η έξοδος μπορεί να είναι «καθαρή». 
Η λήξη του τρίτου μνημονίου μπορεί να συνεπαγόταν το 
τέλος των προγραμμάτων στήριξης κι αξιολόγησης της 
ελληνικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα όμως η Ελ-
λάδα εξακολουθούσε να τελεί υπό το άγρυπνο και αυ-
στηρό βλέμμα των Eυρωπαίων εταίρων της και κυρίως 
οργάνων, όπως είναι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) και κυρίως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ESM). Με άλλα λόγια, η εποπτεία θα συ-
νεχιζόταν παραμένοντας το ίδιο αυστηρή.54

Στις αρχές Σεπτεμβρίου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε 
την έρευνα εξαμηνιαίας αποτύπωσης οικονομικού κλί-

52.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 31.7.2018.

53.  Newsroom, cnn.gr, 21.8.2018.

54.  Newsroom, Newsbomb.gr, 7.4.2018.

↑  Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και 2ης ευκαιρίας επιχειρηματιών  
στο Ζάππειο, 6.6.2018 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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ματος στις μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτήν, η 
επόμενη ημέρα μετά τα Mνημόνια βρίσκει τον επιχειρη-
ματικό κόσμο να συνεχίζει να είναι αντιμέτωπος με σο-
βαρά διαρθρωτικά προβλήματα, ελπίζοντας ότι η όποια 
βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα έχει αποτελέ-
σματα και για τις ίδιες το επόμενο διάστημα. Ζητούμενο 
παραμένει η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στο 
μέρισμα ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το ΙΜΕ θεωρεί πως 
το νέο πακέτο υφεσιακών μέτρων που εφαρμοζόταν 
έχει εντείνει τις αρρυθμίες της ελληνικής οικονομίας, 
οι οποίες συνεχίζουν να διαβρώνουν το επιχειρηματικό 
κλίμα. Υπό αυτό το πρίσμα, «μιλάει για έναν ιδιότυπο 
αρνητικό πολλαπλασιαστή ανάπτυξης για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις».55 Στην πράξη το Ινστιτούτο επαναφέρει 
το σχήμα περί δυϊσμού της επιχειρηματικότητας. Όλο 
και περισσότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τάσεις εξόδου από 
την αγορά και εξαιρετικά μειωμένες αντοχές, γεγονός 
που διευρύνει το χάσμα ανταγωνισμού με τις ομόλογες 
μεγαλύτερες. Παράλληλα, αναπτύσσεται μια δεύτερη 
εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν 
μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους 
στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία διατηρώντας χαμηλές 
προσδοκίες για το μέλλον, και εκείνων των επιχειρήσεων 
που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
πλέον σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και προσαρμογής 
στο νέο περιβάλλον.56

Την ίδια περίοδο και εν όψει της 83ης Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης, αντιπροσωπεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, αποτελούμενη από τον Πρόε-
δρο Γιώργο Καββαθά και τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο 
Κουράση συναντήθηκε με εκπροσώπους των πολιτικών 
κομμάτων. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με την Πρόε-
δρο του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά και τον 
Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, τόσο η Πρόεδρος του Κινήμα-
τος Αλλαγής όσο και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρα-
τίας άκουσαν με προσοχή τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ, εξέ-
θεσαν τις απόψεις του κόμματός τους και συμφώνησαν 
για την ανάγκη τακτικότερων συναντήσεων.57 Πράγματι, 
τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση εκπροσώπων του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ, του 
ΚΕΚ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τους Βουλευτές της Νέας Δη-
μοκρατίας Γιάννη Βρούτση, Τομεάρχη Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, και Νότη Μηταράκη, Αν. Τομεάρχη 
Κοινωνικής Ασφάλισης και τα επιτελεία τους.58

Το Νοέμβριο του 2018 η ΓΣΕΒΕΕ σχολίασε το νομο-
σχέδιο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημειώνοντας 
ότι για πρώτη φορά μετά το 2009 διαμορφώνεται από 
την ελληνική κυβέρνηση χωρίς την άμεση εμπλοκή των 
δανειστών και «ως εκ τούτου, έχουν διαμορφωθεί σοβα-
ρές προσδοκίες για χαλάρωση, τουλάχιστον, του αυστη-
ρού μακροοικονομικού πλαισίου». Παρόλο που η ελλη-
νική οικονομία κατορθώνει να επιτύχει και φέτος θετικό 
δημοσιονομικό πλεόνασμα, σημαντικές εκκρεμότητες 
παραμένουν.59 Επίσης, τον Νοέμβριο ο Γιώργος Καββα-
θάς τοποθετήθηκε στο Συνέδριο του The Economist. Η 
ομιλία του είχε τίτλο «ΜΜΕ: Απειλούμενες από την 4η Βι-
ομηχανική Επανάσταση». Σε αυτή επεσήμανε ότι υπάρ-
χει απόσταση μεταξύ των επιχειρήσεων εκείνων που εί-

55.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.8.2018.

56.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.8.2018.

57.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 6.8.2018. 

58.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 16.10.2018.

59.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.11.2018.

↑  Πρωτοσέλιδο για την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι 
Αττικής, 25.7.2018 (Εφημερίδα Έθνος).

↑  Πρωτοσέλιδο για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για 
την έξοδο από τα Μνημόνια στην Ιθάκη, 22.8.2018  
(Εφημερίδα Η Εφημερίδα των Συντακτών).
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ναι τα υποκείμενα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αντίστοιχα και 
μεταξύ των επιμέρους εθνικών οικονομιών. Κλείνοντας 
υποστήριξε πως «για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό 
που χρειάζεται είναι η άρση των εμποδίων εκείνων που 
φράζουν το δρόμο τους προς τις διαδικασίες της 4ης Βι-
ομηχανικής Επανάστασης».60 Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρό-
εδρος της ΓΣΕΒΕΕ θέτει σήμερα μια νέα προοπτική σε 
σχέση με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζοντας ότι «αλλάζει 
τελείως η δομή και ο σχεδιασμός της κατάρτισης στην 
Ελλάδα». Η τομή σύμφωνα με τον ίδιο είναι ότι «μέσα 
από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλλάζουν πολλά 
δεδομένα». Συνεπώς, χρειάζεται να εξεταστεί «πόσο 
μπορούν να συμπορευτούν οι μικρές επιχειρήσεις με την 
4η Βιομηχανική Επανάσταση».61 

Η ΓΣΕΒΕΕ στα τέλη του 2018 βρίσκεται σε μια καμπή, 
καθώς παραμένει σε κρίση. Η ΓΣΕΒΕΕ αναζητά καινούρ-
γιους δρόμους και ουσιαστικά να προσαρμοστεί στη νέα 
κατάσταση. Θεωρεί ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών προς 
τους μικρομεσαίους στην κατεύθυνση της νέας επιχει-
ρηματικότητας θα καλύψει το κενό της αντιπροσώπευ-
σης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται ο ρόλος του Προέ-
δρου, γίνεται πιο επαγγελματικός και πιο διευθυντικός. 
Ο ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ ως κοινωνικού εταίρου παραμένει 
υπονομευμένος, όσο κι αν η διοίκηση προσπαθεί να τον 
αποκαταστήσει στο προ του μνημονίου κύρος και λάμ-
ψη. Η ΠΑΣΕΒΕ και η Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση από 
την άλλη βρίσκονται επίσης σε ένα τέλμα. Προσπαθούν 
να επανεκκινήσουν τη μηχανή με καθαρούς συνδικα-

60.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 30.11.2018.

61.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

λιστικούς τρόπους. Όπως προκύπτει από τους συσχε-
τισμούς του τελευταίου Συνεδρίου, η ΔΑΚΜΜΕ είναι 
ενισχυμένη μέσα στη Συνομοσπονδία, ενώ η ΑΣΚΕΒΕ 
αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Σε κάθε περίπτωση, ο μεγάλος κυρίαρχος παραμένει η 
ΠΑΣΚΜΜΕ. Την ίδια στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι των μι-
κρομεσαίων παραμένουν κατεστραμμένοι. Σύμφωνα με 
τον Γιώργο Καββαθά, «το όραμα για το 2019 είναι ένα με-
γάλο κομμάτι του μερίσματος της ανάπτυξης που έρχε-
ται να δοθεί στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν 
το ζητιανεύει, το δικαιούται, κι έτσι λέμε εμείς θα υπάρ-
χει και οικονομική δημοκρατία. Να έχουμε τις ίδιες δυ-
νατότητες με τις μεγάλες επιχειρήσεις κι αυτά που μας 
έχουν στερήσει τόσα χρόνια να τα ξανακερδίσουμε και 
να πάρουμε κι ένα κομμάτι μερίσματος ως επιβράβευση 
ότι κρατήσαμε τις επιχειρήσεις μας στην Ελλάδα (γιατί οι 
μεγάλες επιχειρήσεις φύγανε), ένα κομμάτι μεγαλύτερο 
απ’ ό,τι μας αναλογεί· και μας αναλογεί η μερίδα του λέ-
οντος διότι το 85% των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις 
που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ».62 

62.  Στο ίδιο.

↑  Συνάντηση του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ  
με τον κ. Βρούτση, Βουλευτή ΝΔ και Τομεάρχη  
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 16.10.2018  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς στο βήμα  
του συνεδρίου του The Economist, 11.12.2018.
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10.  Η ΓΣΕΒΕΕ στις  
απαρχές της δεύτερης  
εκατονταετίας της
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Η Συνομοσπονδία, θέλοντας να αποδώσει φόρο τιμής 
σε όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους 
που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της πορείας 
των 100 χρόνων συνδικαλισμού και επιχειρηματικό-
τητας μικρής κλίμακας αλλά και να δώσει το στίγμα 
για την παρουσία της στη νέα εποχή και τη μελλοντι-
κή δράσης της, ανακήρυξε το 2019 σε έτος εορτασμού 
των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ. 

Σε συνέντευξη τύπου που έγινε στις 23 Ιανουαρίου 
2019, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και ο 
Γενικός Γραμματέας της Γιώργος Κουράσης παρουσί-
ασαν το ετήσιο πρόγραμμα πρωτοβουλιών, δημόσιων 
παρεμβάσεων και εκδηλώσεων που σχεδιάστηκαν στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ. 

Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων αυτών δεν περιο-
ρίστηκε στο εορταστικό κομμάτι και την αφήγηση των 
γεγονότων, αλλά μέσα από την ερμηνεία και τη σύνδε-
σή τους με το παρόν και το μέλλον της Συνομοσπον-
δίας, αποτέλεσε μια προσπάθεια αναστοχασμού της 
πορείας της Συνομοσπονδίας και αναζήτησης προο-
πτικών, προτάσεων και λύσεων αναφορικά με τα θέμα-
τα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις, το μέλλον 
του συνδικαλισμού και τον ρόλο των επαγγελματιών 
στη σύγχρονη εποχή. 

Οι επετειακές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθη-
καν καθόλη τη διάρκεια του 2019, περιελάμβαναν, με-
ταξύ άλλων, τη δημιουργία του ιστορικού ντοκιμαντέρ 
«Ισνάφ: Η Ιστορία μας είναι η Ιστορία της Χώρας μας!», 
παρουσιάζοντας, μέσα από τη διαδρομή των επαγγελ-
ματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στον χρόνο, ένα ταξίδι 
στην ιστορία της χώρας.

Διοργανώθηκε επίσης ένα διήμερο επιστημονικό 
συνέδριο, έγιναν εκθέσεις υλικών, καθώς και θεματικές 
εκδηλώσεις με στόχο τόσο το επιστημονικό όσο και το 
ευρύτερο κοινό. 

Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε σειρά εκδόσε-
ων και βιβλιοπαρουσιάσεις μελετών που σχετίζονται 
με την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ σε διάφορες χρονικές πε-
ριόδους, όπως η ΓΣΕΒΕΕ στον 20ό (με συγγραφέα τον 
Κώστα Κατσούδα) και τον 21ο αιώνα (με συγγραφέα 
τον Κώστα Παλούκη), καθώς και η έκδοση λευκώματος 
«100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ: 1919–2019» (με συγγραφέα τον 
Νίκο Ποταμιάνο), με πλούσιο αρχειακό, φωτογραφικό 
και ιστορικό υλικό. 

Το 2019 απετέλεσε έτος ορόσημο για τη Γενική Συνομο-
σπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ), καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια παρουσίας 
και δράσης της για την υπεράσπιση των συμφερόντων, 
την ικανοποίηση των αναγκών, την παρουσίαση των θέσε-
ων και την προώθηση των αιτημάτων των επαγγελματο-
βιοτεχνών και εμπόρων, και γενικότερα όλων των μικρών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

↑  Αφίσα του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Ισνάφ» για 
τα 100 χρόνια της ΓΣΕΒΕΕ, 2019 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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Επίσης, εκπονήθηκε σειρά εμπειρογνωμοσυνών σε 
ειδικότερα θέματα ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ, όπως η πορεία 
αυτοπροσδιορισμού και διαμόρφωσης της ταξικής συ-
νείδησης των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, η 
απεικόνισή τους μέσα από τον κινηματογράφο, τη λο-
γοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες, η θέση των γυναικών 
ανάμεσά τους και άλλα.

Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού των 100 χρό-
νων ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «1919–2019 – 100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ: 
Η ιστορία μας, ιστορία του τόπου μας» πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 2 Απριλίου 2019, σε 
μια προσπάθεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε και 
από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά, να ανα-
δειχθεί ότι «…, η ιστορική πορεία της ΓΣΕΒΕΕ, είναι ζυμω-
μένη μαζί με την ιστορία της Ελλάδας». 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αλλά 
και πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και του 
χώρου των κοινωνικών εταίρων από όλη την Ελλάδα, με 
τη θεσμική και πολιτική παρουσία υψηλού επιπέδου να 
αποτυπώνει και συμβολικά το κύρος της Συνομοσπονδί-
ας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια πρωτότυπη οπτι-
κοακουστική παρουσίαση με αναφορές στην εκατοντα-
ετή πορεία της χώρας, των μικρών επιχειρήσεων και της 
ΓΣΕΒΕΕ, με αφηγητή τον Ρένο Χαραλαμπίδη και μουσική 
επιμέλεια του Δημήτρη Μυστακίδη. 

←  Λεύκωμα της ΓΣΕΒΕΕ  
για τα 100 χρόνια από  
την ίδρυσή της, 2019,  
(Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Έκδοση της ΓΣΕΒΕΕ για την ιστορία της,  
2019, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Κεντρική εκδήλωση για τα 1οο χρόνια από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,  
3.4.2019 (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).

↑  Το νέο λογότυπο της ΓΣΕΒΕΕ.
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Στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης έγινε και η επί-
σημη παρουσίαση του νέου λογοτύπου της ΓΣΕΒΕΕ και 
των φορέων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, που είχε 
αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ 
στις 20 Ιανουαρίου του 2019, εισάγοντας και από την 
άποψη της οπτικής ταυτότητας τη Συνομοσπονδία στη 
νέα εποχή της δεύτερης εκατονταετίας της. Η ανανε-
ωμένη σχεδιαστική γραμμή στο σύνολό της επιχείρησε 
να συνταιριάξει το παρελθόν και την ιστορικότητα του 
θεσμού –διατηρώντας το ήδη υπάρχον (και καταστατικά 
εδραιωμένο) έμβλημα του ασπιδοφόρου λέοντα ως έμ-
βλημα της δύναμης, του ηγετικού ρόλου και της ενότη-
τας– με τη δυναμική και τους στόχους της Συνομοσπον-
δίας για το μέλλον, μέσω της αφαιρετικής απόδοσης του 

εμβλήματος, με λιτές γραμμές που τονίζουν την ευελιξία 
και την ανανεωμένη προσέγγιση της ΓΣΕΒΕΕ προς τα 
τρέχοντα και φλέγοντα ζητήματα των επαγγελματιών, 
βιοτεχνών και εμπόρων της χώρας, ενώ η ανοιχτότητα 
των ορίων του αναδεικνύει τις αξίες και το χαρακτήρα 
ενός φορέα που καλωσορίζει νέα μέλη και καινοτόμες 
ιδέες, χωρίς να περιχαρακώνεται σε πρακτικές του πα-
ρελθόντος. Το ίδιο ακριβώς σύμβολο του ασπιδοφόρου 
λέοντα, σε διαφορετικό χρωματισμό, ακολούθησαν και 
τα λογότυπα των φορέων της ΓΣΕΒΕΕ, αυτό του Κέ-
ντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και 
του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 
μεταβαίνοντας ουσιαστικά σε μια ενιαία οπτική ταυτό-
τητα μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της. 

ΠΑΛΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΝΕΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
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Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε 
στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα το διήμερο 
επιστημονικό συνέδριο με θέμα «ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019, ένας 
αιώνας μικρές επιχειρήσεις, ένας αιώνας διεκδικήσεις», 
που διοργανώθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με αφορμή τον 
εορτασμό της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση 
της ΓΣΕΒΕΕ. 

Στο πλαίσιο του διήμερου αυτού συνεδρίου, πλειά-
δα ερευνητών/τριών και ακαδημαϊκών, επιχείρησαν με 
τις εισηγήσεις τους να φωτίσουν διάφορες πτυχές της 
ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ και να αναδείξουν ποικίλα ζητή-
ματα που σχετίζονται με τον συνδικαλισμό των μικρών 
επιχειρήσεων.

Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν διττός, στοχεύοντας 
αφενός στον εμπλουτισμό των γνώσεων, τόσο της ακα-
δημαϊκής κοινότητας όσο και των άμεσα ενδιαφερόμε-
νων –επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων– και αφε-
τέρου στο να αναδείξει διαχρονικά τον ρόλο των μικρών 
επιχειρηματιών στην ελληνική κοινωνία, τροφοδοτώ-
ντας μια γόνιμη συζήτηση.

Παράλληλα, την πρώτη μέρα του επιστημονικού συ-
νεδρίου, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθη-
καν τα εγκαίνια Έκθεσης (κείμενα και φωτογραφίες) αφι-
ερωμένης στα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ, η 
οποία φιλοξενήθηκε στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ. 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης προβάλλεται υλικό που 
παρουσιάζει την ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας της 
ΓΣΕΒΕΕ σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, τους θε-
σμούς και τα μέσα του συνδικαλισμού, τους ίδιους τους 
επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους και τα επαγγέλ-
ματά τους, τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την ιστορία 

της ΓΣΕΒΕΕ και τον επαγγελματοβιοτεχνικό συνδικαλι-
σμό, την κοινωνική και πολιτική λειτουργία της ΓΣΕΒΕΕ, 
καθώς και τα διαχρονικά αιτήματα των επαγγελματοβι-
οτεχνών και την αντιμετώπισή τους από το κράτος. Επι-
πλέον, το υλικό της Έκθεσης «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ» ανα-
δομήθηκε και παρουσιάστηκε με ψηφιακή μορφή μέσω 
της ιστοσελίδας της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση historygsevee.imegsevee.gr.

Στόχος της Έκθεσης, φυσικής και ψηφιακής, μέσω 
της αξιοποίησης ενός πλούσιου ιστορικού και φωτογρα-
φικού αρχειακού υλικού που διαθέτει η ΓΣΕΒΕΕ, είναι 
η συνολική παρουσίαση του έργου, του ρόλου και της 
ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ, προσφέροντας τη δυνατότητα 
από τη μία στους ανθρώπους της να εξερευνήσουν την 
ιστορία της, από την άλλη στο ευρύ κοινό να μάθει τον 
ρόλο και τη δράση της ΓΣΕΒΕΕ. 

Με τις προαναφερόμενες πρωτοβουλίες η Διοίκηση 
της ΓΣΕΒΕΕ επιχείρησε να αναδείξει στα μέλη της, στην 
ερευνητική κοινότητα των ιστορικών, αλλά και ευρύτε-
ρα στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και κοινωνία 
τον καθοριστικό ρόλο της συνδικαλιστικής έκφρασης 
των μικρών επιχειρήσεων στη συσπείρωση, ενότητα, 
διεκδίκηση, διαβούλευση, διάγνωση των αναγκών, επι-
στημονική τεκμηρίωση και εντέλει στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και τη βελτίωση των προοπτικών των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσα 
στο ανταγωνιστικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχει-
ρηματικό περιβάλλον της εποχής μας.

↑  Επιστημονικό συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ, 2019, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



1.  1997–2008: η αποβιοτεχνοποίηση,  
ο μετασχηματισμός των μικρομεσαίων  
και η αλλαγή παραδείγματος

2.  2009–2018: καταστροφή και επιβίωση  
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Αυτήν την ατάκα, αργότερα, όταν κάποιος Υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήθελε να χαϊδέψει τα 
αυτιά των μικρομεσαίων και νιώθανε μια ανάταση ότι 
κάποιος τους σκέφτεται, είχε γίνει κώδικας επαφής και 
επικοινωνίας, είχε φετιχοποιηθεί δηλαδή ως φράση».1 Το 
2010, στις αρχές της κρίσης, ο τότε Αντιπρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς επιβεβαιώνει την έμπρακτη 
στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτόν τον όρο, 
δηλαδή ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της Ελ-
λάδας.2 Βέβαια, λίγους μήνες αργότερα θα αποδειχθεί 
ακριβώς το αντίθετο. Ο σημερινός Πρόεδρος χρησιμο-
ποιώντας την ορολογία αυτή αναδεικνύει ένα δισυπό-
στατο στοιχείο της: «Σε κάθε περίπτωση, είτε μιλάμε προ 
κρίσης είτε μιλάμε εντός κρίσης, στην χώρα μας η μικρο-
μεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση αποτελούσε, 
αποτελεί και θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής 
οικονομίας. Για να είμαι δίκαιος, ποτέ από την πολιτεία 
δεν αντιμετωπίστηκε ως τέτοια. Παρόλο ότι το 99,6% 
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαία, μικρή 
και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, παρόλο ότι παράγει 
το 75% της προστιθέμενης αξίας στην χώρα. Παρότι έχει 
το 85% της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της 
χώρας, ποτέ δεν είχαμε μέτρα ουσιαστικά στήριξης της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».3 Η ρητορική αυτή 
λοιπόν από τη μία αναβιβάζει σε κύρος το στρώμα της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας υπερτονίζοντας την 
αξία του ρόλου της στην ελληνική κοινωνία και συνάμα 
εκφράζει το παράπονο για την απαξίωση που αντιμετω-
πίζει ως αναντιστοιχία αυτής της υψηλής θέσης. Σύμ-
φωνα με την Βάλια Αρανίτου, ενώ κατά την φάση της 
Αλλαγής συγκροτείται μια σαφής πολιτική για την παρα-
δοσιακή μικροαστική τάξη, κατά την φάση της Ισχυρής 
Ελλάδας τα πράγματα διαφοροποιούνται. Καταγράφεται 
μια ποιοτική αλλαγή στη μεσαία τάξη, η οποία σχετίζεται 

1.  «Συνέντευξη Δ. Χαροντάκη», ό.π. 

2.  Καθημερινή, 28.8.2010.

3.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

με την αύξηση της νέας μικροαστικής τάξης και το αυ-
ξημένο ειδικό βάρος που πλέον αυτή διαθέτει. Η παρα-
δοσιακή μικροαστική τάξη εμφανίζεται ως εμπόδιο στην 
ανάπτυξη. Συγκροτείται μια νέα ιδεολογική αφετηρία 
θεμελιωμένη στον ατομικισμό, στον καταναλωτικό ναρ-
κισσισμό και στην αντίθεση απέναντι σε οποιαδήποτε 
συλλογικότητα. Το νέο αυτό ρεύμα που αναπτύσσεται 
εντός της νέας μικροαστικής τάξης θεωρεί ότι ο ρυθ-
μιστικός ρόλος του κράτους πρέπει να αντικατασταθεί 
από το αόρατο χέρι της αγοράς.4 Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο στοχοποιείται η παραδοσιακή μικροαστική τάξη, 
οι λεγόμενοι ΕΒΕ, ένας όρος που αντηχεί ακόμα και ως 
τέτοιος ως αναχρονιστικός. Η φράση λοιπόν «ραχοκο-
καλιά της κοινωνίας» κρύβει πλέον μια λεπτή δόση υπο-
κρισίας όταν διατυπώνεται από επίσημα χείλη. Οι αντι-
φατικές αυτές προσλήψεις και χρήσεις του όρου είναι 
ορατές σε κάθε θετική ή αρνητική στάση της πολιτείας. 
Ο Γιώργος Κανελλόπουλος είναι πιο σαφής σε αυτήν την 
διάσταση: «Μας λένε ραχοκοκαλιά της οικονομίας, το 
ακούσαμε από όλες τις πλευρές αυτό, και κανείς αυτήν 
την ραχοκοκαλιά δεν την πρόσεξε».5 Το 2000 ο Πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Μότσος ανέφερε στο λόγο 
του ότι «από ραχοκοκαλιά της οικονομίας μάς κατάντη-
σαν ραχοκοκαλιά της φορολογίας».6 

Διατρέχοντας μακροσκοπικά την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ 
φαίνεται πως τα ζητήματα στην ατζέντα της δεν διαφέ-
ρουν πολύ σε γενικές γραμμές από την εποχή της δι-
αμόρφωσης του μικροαστικού ταξικού πόλου στην Ελ-
λάδα: η αίσθηση της κρίσης και της καταστροφής των 
μικρομεσαίων και ειδικότερα των επαγγελματοβιοτε-
χνών, η απειλή από το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά ειδικότερα 
ζητήματα όπως η επαγγελματική στέγη ή ο συνδικαλι-
στικός πόρος συνιστούν θέματα τα οποία επανέρχονται 
διαρκώς στο λόγο των μικρομεσαίων και μοιάζει να απο-

4.  Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα,  

ό.π., σ. 151.

5.  «Συνέντευξη Γ. Χαμπηλομάτη», ό.π.

6.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.12.2000.

«Την πρώτη ατάκα που συνάντησα», θυμάται ο Δημήτρης 
Χαροντάκης, για χρόνια συντάκτης εφημερίδων, «παρακο-
λουθώντας αυτό το ρεπορτάζ, ότι οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, είχα 
βαρεθεί να την ακούω, να τη γράφω. Ήταν μια φράση που 
την είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου προ του ’81. Στη συνέ-
χεια με αυτήν την ατάκα και με την πολιτική που απέρρεε 
από αυτή την φράση κέρδισε πάρα πολύ μεγάλο τμήμα, 
μπορεί και πλειοψηφικό, στον χώρο των μικρομεσαίων, 
στα μεσαία στρώματα.
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τελούν συστατικό στοιχείο της ιδεολογίας. Ειδικότερα, ο 
όρος κρίση είναι ίσως η λέξη κλειδί η οποία χαρακτη-
ρίζει τις ρητορικές των μικρομεσαίων και της ΓΣΕΒΕΕ. 
Δεν εμφανίζεται το 2010, αλλά κυριαρχεί ήδη από τη 
δεκαετία του 1990 και σίγουρα παλιότερα. Ο Στέργιος 
Βασιλείου αναφέρει σχετικά με αυτό: «Ο μικρομεσαίος 
επιχειρηματίας πάντοτε ένιωθε την πίεση και την απειλή, 
την απειλή του μεγάλου μονοπωλίου-ολιγοπωλίου που 
θα έρθει θα του πάρει την δουλειά. Την απειλή ότι δεν 
θα τα βγάλει πέρα από το κόστος. Την απειλή να χάσει 
την πελατεία γιατί ο γείτονας έκανε καλύτερη επιχείρη-
ση. Αυτές οι απειλές τού δημιουργούσαν μια συνθήκη 
θύματος ή μελλοντικού θύματος. Με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται συνεχώς σε μια κατάσταση όπου λέει περνάμε 
δύσκολα. Δεν πάμε καλά, έχουμε κρίση». Ωστόσο, σύμ-
φωνα με τον ίδιο, «δεν ήταν αλήθεια με την έννοια την 
πραγματική, ήταν αλήθεια με την έννοια του φόβου, έτσι 
το δικαιολογώ και έτσι πρέπει να το ερμηνεύσουμε».7 
Με άλλα λόγια, πολλές φορές κυριαρχεί αυτό που έχει 
εντοπιστεί και από πολλούς παρατηρητές: μια ιδεολογία 
της κρίσης στους μικρομεσαίους η οποία δημιουργεί μια 
αυτοεικόνα του θύματος. Συνεπώς, αυτό το οποίο αλλά-
ζει κάθε φορά είναι το διαφορετικό ιστορικό, πολιτικό 
και οικονομικό περιβάλλον, αλλά κυρίως το ιδεολογικό 
πλαίσιο μέσα από το οποίο εκφράζεται η ρητορική και εν 
τέλει οι πρακτικές που επιλέγονται από τους ανθρώπους 
και τους φορείς. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ερώτημα 
τι από όλα αυτά είναι κομμάτι της πραγματικότητας και 
τι οι φόβοι του νοικοκυραίου. Αυτό που έχει αξία πάντως 
είναι ότι αντανακλά στον ιδεολογικό τρόπο που η πα-
ραδοσιακή μικροαστική τάξη προσλαμβάνεται από τις 
κυβερνητικές πολιτικές. 

Η γενική εικόνα που παρουσιάζει η ΓΣΕΒΕΕ στα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 είναι ότι «κλείνουν χιλιάδες επι-
χειρήσεις», καθώς «είναι η μεγαλύτερη κρίση που περ-
νάει η μικρή επιχείρηση τα τελευταία 40 χρόνια». Τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχεί-
ρηση είναι «η κατακόρυφη πτώση του τζίρου που είναι 
αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης του μεροκάματου 
της αγοραστικής δύναμης και αυτό είναι ένα πολύ μεγά-
λο μέρος μετατόπισης στα μεγάλα πολυεθνικά συγκρο-
τήματα».8 Τι πραγματικά όμως συμβαίνει; Ο Διονύσης 
Κορφιάτης σημειώνει: «Μετά την μεταπολίτευση και αρ-
γότερα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η μεταποίηση, 
η βιοτεχνία στην Ελλάδα κόντευε να φτάσει στο 30% 
των επαγγελμάτων επί του ποσοστού του προϊόντος 
και σήμερα έχει πέσει κάτω από 10%».9 Η ΓΣΕΒΕΕ της 
εποχής του καταγράφει ως φαινόμενο το γεγονός ότι η 
παραγωγική βάση της χώρας όχι μόνο «αποβιομηχανο-
ποιείται», αλλά και «αποβιοτεχνοποιείται», ενώ από την 
άλλη διευρύνεται η εισαγωγή του πολυεθνικού κεφαλαί-
ου και πολύ περισσότερο των έτοιμων προϊόντων από 
την ΕΕ και από τα άλλα κράτη», «διευρύνεται η έμμεση 
φορολογία και η άμεση στον βαθμό που στοχεύει μόνο 
τους μισθωτούς και τους μικρομεσαίους επιχειρηματί-
ες», ενώ παράλληλα «τα προνόμια του μεγάλου κεφα-
λαίου διευρύνονται».10 Συνεπώς, η δεύτερη λέξη κλειδί 
αυτής της εποχής είναι ο όρος «αποβιοτεχνοποίηση» ως 
μία εκδοχή της ευρύτερης αναδιάρθρωσης της παραγω-
γικής βάσης της χώρας η οποία έχει μείνει γνωστή ως 

7.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.

8.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 2.10.1994.

9.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

10.  «Πρακτικά Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ», Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 

2.10.1994.

«αποβιομηχανοποίηση». Από τα μέσα λοιπόν της δεκα-
ετίας του 1990 οι επαγγελματοβιοτέχνες αισθάνονται 
διαρκώς την πίεση και βιώνουν την ανασφάλεια μέχρι 
να κλείσουν τις βιοτεχνίες τους. Θεωρούν ότι η απειλή 
αυτή δεν τους αφορά μόνο ατομικά ως επαγγελματίες ή 
κλαδικά ως επάγγελμα, αλλά ως κοινωνικό στρώμα και 
ακόμα ευρύτερα αφορά την ελληνική κοινωνία και οικο-
νομία ως σύνολο. 

Ωστόσο, η εικόνα που διαθέτουμε είναι ότι γενικά οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, 
αλλά επιπλέον αυξήθηκαν. Πρώτα πρώτα το βασικό οι-
κονομικό πλαίσιο ήταν θετικό και ευνοούσε τη διατήρη-
ση και την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, τα γενικά οικονομικά στοιχεία της περιό-
δου υποδεικνύουν μια εικόνα κάθε άλλο παρά κρίσης. Ο 
μέσος ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας από 
το 1994 έως και το 2007 ήταν της τάξης του 3,8%, ρυθ-
μός σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης των 15 και των 27 και πολύ υψηλότερος από 
την απόδοση των υπολοίπων μεσογειακών χωρών και 
των περισσότερων σκανδιναβικών χωρών. Η ελληνική 
οικονομία επανήλθε σε υφεσιακό ρυθμό μεγέθυνσης το 
2008, που αποτέλεσε το δείγμα της οικονομικής κρίσης 
που θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Μεταξύ 2002–2009, 
καταγράφεται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων, 
αλλά και ειδικότερα των μικρότερων επιχειρήσεων, αν 
και με χαμηλότερη ένταση.11 Τώρα, ως προς τη θέση των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η Ελλάδα υπήρξε 
κατά τη δεκαετία του 1980 η πρώτη χώρα στην ΕΟΚ σε 
πληθυσμό μικρών επιχειρήσεων. Το ποσοστό των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων (1 έως 9 απασχολούμενοι) ξεπερ-
νούσε το 96% και μαζί με τις μικρές επιχειρήσεις (10 έως 
19 απασχολούμενοι) άγγιζε το 99% του συνολικού αριθ-
μού των επιχειρήσεων, το οποίο μάλιστα απορροφούσε 
πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των εργαζο-
μένων σε επιχειρήσεις.12 

Τα δεδομένα αυτά δεν υποδηλώνουν ότι δεν υπήρξε 
πράγματι «αποβιοτεχνοποίηση» ως συνέπεια της ευρύ-
τερης «αποβιομηχάνισης». Σύμφωνα με τη Βάλια Αρα-
νίτου, η μεταποίηση και οι μεταφορές δέχονται αρνητι-
κές πιέσεις, ενώ το εμπόριο, τα ξενοδοχεία-εστίαση και 
οι κατασκευές διευρύνονται.13 Αυτό που συνέβη τελικά 
ήταν μια εσωτερική αλλαγή στη σύνθεση της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας και συνεπώς το θετικό ισο-
ζύγιο έχει προέλθει από εσωτερικές ανακατατάξεις. 
Μάλιστα, στις μικρές επιχειρήσεις η μεταποίηση και οι 
μεταφορές καταγράφουν σημαντικότερες μειώσεις από 
ό,τι στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.14 Συγκεκριμένα, κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 έχει επιτελεστεί η 
επαγγελματική αναδιάρθρωση και ανακατεύθυνση στο 
χαρακτήρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η 
ίδια εικόνα διατηρείται αναλλοίωτη κατά τη δεκαετία του 
1990. Συνεπώς, αυτό που συμβαίνει εν τέλει δεν είναι ότι 
εξαφανίζεται ή περιορίζεται το κοινωνικό στρώμα των 
μικρομεσαίων και η θέση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στην οικονομία υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, 
αλλά αλλάζει φυσιογνωμία, καθώς αναδιαμορφώνεται. Η 
βιοτεχνία υποχωρεί ραγδαία και εμφανίζονται στη θέση 
της οι υπηρεσίες, ο επισιτισμός και το λιανικό εμπόριο. 

Οι συνθήκες της διεθνοποίησης και της ενιαίας ευ-

11.  Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ό.π., 

σ. 158.

12.  Στο ίδιο.

13.  Στο ίδιο, σ. 159.

14.  Στο ίδιο, σ. 160.
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ρωπαϊκής αγοράς υπονόμευσαν την παραδοσιακή πα-
ραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας. Ο Γιάννης 
Παπαργύρης περιγράφει αυτήν την εξέλιξη μέσα από το 
δικό του παράδειγμα: «Βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, την 
περίοδο μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την εί-
σοδο των κινέζικων προϊόντων, ο κλάδος της κλωστοϋ-
φαντουργίας, απ’ το ’93 και μετά ουσιαστικά, έτσι δέχτη-
κε ένα πλήγμα καίριο, μετά την GATT (Γενική Συμφωνία 
Δασμών και Εμπορίου). Εκεί βέβαια σαν χώρα και σαν 
πολιτικοί δεν είδαμε το μέλλον σε βασικούς κλάδους οι-
κονομίας γιατί εκεί είχε στηθεί η οικονομία της χώρας 
μας, δεν είχε στηθεί ούτε σε βιομηχανίες ούτε σε τίπο-
τε, ήταν κλωστοϋφαντουργία, έπιπλο, υπόδηση· αυτοί οι 
κλάδοι πράγματι δέχτηκαν ένα μεγάλο πλήγμα από τις 
εισαγωγές και αναγκάστηκαν από δυναμικοί κλάδοι, π.χ. 
Πατραϊκή Πειραική, Πεταλούδα, –μιλάμε τώρα κολοσ-
σοί, με εξαγωγική δραστηριότητα–, βρέθηκαν από τη μια 
στιγμή την άλλη να μην υφίστανται ως επιχειρήσεις». Ο 
ίδιος λοιπόν έκανε κάποιες μεταβολές στην επιχείρησή 
του και ασχολήθηκε με το παιδικό ρούχο, ενώ προχώ-
ρησε και σε κάποιους εκσυγχρονισμούς.15 Αντίστοιχα, ο 
Στέργιος Βασιλείου περιγράφει την κατάσταση για τον 
δικό του κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας ως καταστροφή, 
ενώ ο ίδιος άλλαξε επάγγελμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
είσοδος των μονοπωλίων «εξουδετέρωνε και έβγαζε έξω 
από την εργασία πολλούς επαγγελματίες, βιοτέχνες και 
εμπόρους». Το πρόβλημα όμως δεν ήταν εκεί, αλλά ότι 
δεν είχε ένα κεντρικό σχέδιο αποκατάστασης σε άλλους 
τομείς που αναπτύσσονταν. Ο ίδιος λοιπόν περιγράφει 
αυτό το αδιέξοδο: «Έβγαινες στην ανεργία. Ξέρετε τι θα 
πει ένας επαγγελματίας με 10–20 χρόνια δουλειά ξαφνι-
κά να του πουν: “Δεν κάνεις, δεν σε θέλουμε, δεν αγορά-
ζουμε τίποτε από εσένα!”; Κλείστο. Τα παιδιά του, το σπί-
τι του, τα δάνεια που θα πηγαίνανε; Αυτός ο φόβος και 
ο τρόμος απέναντι στην εξαφάνιση του επαγγέλματος 
χωρίς να προβλέπεται από την κοινωνία λύση, μας έκανε 
να συσπειρωθούμε και να πούμε ότι θα αγωνιστούμε».16 

Αυτό ακριβώς το πλαίσιο ριζοσπαστικοποίησε τους 
μικρομεσαίους επαγγελματίες και οδήγησε στον συν-
δικαλισμό πάρα πολλούς κλάδους. Ένα ιδιαίτερο πολι-
τισμικό και κοινωνικό στοιχείο που ενίσχυσε αυτήν την 
τάση ήταν οι δομές συγκρότησης των επαγγελμάτων 
γύρω από συγκεκριμένες γειτονιές ή δρόμους επιτρέ-
ποντας τη δημιουργία μιας κοινότητας με την αίσθηση 
κοινών συμφερόντων. Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐ-
ας στην πρωτεύουσα, για παράδειγμα, έφτασε σε πολύ 
υψηλά ποσοστά συνδικαλιστικής συσπείρωσης πριν την 
κατάρρευσή του, ενώ παράλληλα γεωγραφικά απλωνό-
ταν σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας. Το ίδιο ισχύει 
και για άλλα επαγγέλματα που χαρακτηριστικά εκπρο-
σωπήθηκαν μέσα από τη ΓΣΕΒΕΕ μέχρι την εποχή της 
αποβιοτεχνοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες 
αυτές δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη 
ενός μαχητικού, αντιμονοπωλιακού, αντικυβερνητικού 
και αντι-ΕΕ συνδικαλισμού, όπως ακριβώς εκφράστη-
κε μέσα από τη διοίκηση του Διονύση Κορφιάτη και τον 
συνδικαλισμό της δημοκρατικής αλλαγής. Η αίσθηση της 
κρίσης που περιέγραφε η ΓΣΕΒΕΕ ήταν πραγματική και 
αφορούσε τα επαγγέλματα τα οποία ήδη εκπροσωπούσε. 

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μέχρι και 
τα τέλη της δεκαετίας του 2000, η ανάπτυξη της μικρής 
και μεσαίας επιχειρηματικότητας σε μια σειρά από νέους 
κλάδους συσχετίζεται με την πίεση και τελικά την επι-

15.  «Συνέντευξη Γιάννης Παπαργύρη», ό.π. 

16.  «Συνέντευξη Στ. Βασιλείου», ό.π.

κράτηση μίας νέας συνδικαλιστικής κουλτούρας. Είναι η 
εποχή της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης, η οποία βοη-
θάει την ανασυγκρότηση της μικρομεσαίας επιχειρημα-
τικότητας σε κάποιες περιοχές, π.χ. Κρήτη, νησιά κ.λπ., 
ενώ σε κάποιες άλλες δεν συμβαίνει, π.χ. Ήπειρος, με συ-
νέπεια να εμφανίζεται μια πόλωση με βάση τις περιφέ-
ρειες της χώρας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι η εποχή 
των μεγάλων έργων και της Ολυμπιάδας, δύο συμπλη-
ρωματικές ιδέες του εκσυγχρονιστικού οράματος και του 
ευρωπαϊσμού με άμεση όμως υλική αντανάκλαση, ιδιαί-
τερα στον κόσμο των επαγγελματιών οι οποίοι εμπλέκο-
νται περισσότερο ή λιγότερο άμεσα. Στην πραγματικό-
τητα δημιουργήθηκε μια κοινωνική συμμαχία με υλικούς 
δεσμούς ανάμεσα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τμή-
ματα των μικρομεσαίων στρωμάτων. Σε μεγάλο βαθμό 
η οικονομική αναπτυξιακή πολιτική με τον δανεισμό και 
την επένδυση σε έργα, τουρισμό και Oλυμπιακούς Aγώ-
νες κάλυψε με μικρούς κραδασμούς τα προβλήματα που 
δημιουργούσε η παγκοσμιοποίηση προσφέροντας νέες 
επαγγελματικές διεξόδους. Με άλλα λόγια, μπορεί η πα-
λιά γενιά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (συνταξιοδότηση, 
αλλαγή επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ά.) να φεύγει 
από το προσκήνιο, έρχεται όμως μια καινούργια γενιά 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά και νέες αντιλήψεις, 
εμφορούμενες κυρίως από την ηγεμονική ιδεολογία της 
εποχής. Βέβαια, ένα σημαντικό δεδομένο είναι ότι, παρά 
την αύξηση των μικρών επιχειρήσεων σε αυτούς τους 
τομείς, δεν ισχύει το ίδιο με τον κύκλο εργασιών που 
πραγματοποιούν. Εδώ, σύμφωνα με τη Βάλια Αρανίτου, 
υπάρχει συρρίκνωση.17 Ταυτόχρονα, φαίνεται να αποχω-
ρούν περισσότερες μικρές για να ανοίγουν περισσότερο 
μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό το στοιχείο προοιωνίζει την 
επόμενη περίοδο της κρίσης.18 

Την ίδια στιγμή τα νέα αυτά επαγγέλματα δεν συνέ-
χονται με τους παραδοσιακούς τρόπους, δεν δημιουρ-
γούν επαγγελματική κοινότητα που θα τους επιτρέψει να 
συνδεθούν συνδικαλιστικά πιο εύκολα. Το πιο σημαντικό 
όμως είναι ότι αντιλαμβάνονται ως αποκλειστικό τρόπο 
αντιμετώπισης των προβλημάτων τους όχι τη συνδικαλι-
στική διεκδίκηση αλλά την εμπλοκή με την αγορά. Σύμ-
φωνα με τον Βασίλη Μαμάη, το στρώμα των μικρομε-
σαίων «ήταν μαθημένο να διεκδικεί τμήματα της αγοράς 
αντί τις πραγματικές του ανάγκες και γι’ αυτό υπήρχε 
μεγάλη δυσκολία να κινητοποιηθεί ο κόσμος μέσα από 
τα συνδικάτα όταν αντιμετώπιζε προβλήματα, αλλά και 
κυρίως όταν ήρθε η κρίση».19 Σε κάθε περίπτωση, δεν 
αντιμετώπιζε τα τεράστια θέματα που αντιμετώπισε αρ-
γότερα ή για να τεθεί αντίστροφα το ζήτημα, το μέγεθος 
της κρίσης ήταν τέτοιο ώστε κάθε πρόβλημα της προη-
γούμενης περιόδου να φαντάζει ελάχιστο έως ασήμα-
ντο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καββαθά, «πριν την κρίση 
ο επιχειρηματίας δούλευε πάρα πολλές ώρες σε σχέση 
με οποιονδήποτε άλλον εργαζόμενο». Ωστόσο, «απολάμ-
βανε μια οικονομική κατάσταση σαφώς καλύτερη από 
κάποιον που δούλευε οκτώ ώρες, όταν δούλευε 16 και 
18 ώρες την ημέρα». Τέλος, «ένα μεγάλο κομμάτι των 
κερδών επανεπενδύονταν στις επιχειρήσεις και δημι-
ουργούσαν και ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας».20 Ο 
Βασίλης Μαμάης υπογραμμίζει την σχετική ομαλότητα 
του στρώματος αυτού σε ένα ιστορικό βάθος δεκαετιών, 

17.  Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ό.π., 

σ. 162.

18.  Στο ίδιο, σ. 163.

19.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

20.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.
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παρά τους μικρότερους ή μεγαλύτερους κλυδωνισμούς: 
«Οι αυτοαπασχολούμενοι “μέσα στις άκρες” είχαν συνη-
θίσει σε ένα πάνω κάτω ομαλό, λίγο ως πολύ ομαλό, μια 
ομαλή αγορά, σε ομαλές συνθήκες. Ακόμα και στην πε-
τρελαϊκή κρίση που ήταν η προηγούμενη. Ακόμα και στις 
συνθήκες της ΕΕ, ΕΟΚ κ.λπ. με την ΟΝΕ που είχε κάποια 
σκαμπανεβάσματα. Και πάλι δεν ήταν και τόσο μεγάλα. 
Είχαν συνηθίσει ότι ομαλά θα πάει η ζωή τους για τα 
επόμενα χρόνια. Και βρεθήκανε ξαφνικά σε ένα κενό».21 

Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν σημασία για να κατα-
νοήσει κανείς τον πολιτικό προσανατολισμό της ΓΣΕΒΕΕ, 
αλλά και τον αναπροσανατολισμό της στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1990.Ο Διονύσης Κορφιάτης έχει μια συγκριμέ-
νη αντίληψη για τη φυσιογνωμία του στρώματος: «Εδώ 
έχουμε μια ΓΣΕΒΕΕ, μια οργάνωση η οποία οικοδομήθη-
κε, ανδρώθηκε, στη βάση της μεταποίησης και της βιοτε-
χνίας στην Ελλάδα, με τα χαρακτηριστικά που είχε στην 
Ελλάδα». Με άλλα λόγια, θεωρεί, κρίνοντας από τη δική 
του εποχή, τη βιοτεχνία ως την κύρια βάση της ΓΣΕΒΕΕ. 
Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο ίδιος, αυτό άλλαξε, καθώς 
«ταυτόχρονα έχεις μια οικονομία η οποία κινείται προς 
τις υπηρεσίες που έχουνε άλλη νοοτροπία, άλλη λογική, 
απαιτούν άλλες γνώσεις, έχουν άλλες συνήθειες, πολ-
λές φορές δεν έχουνε εργαζόμενους». Ο ίδιος πιστεύει 
ότι συνιστά ερώτημα «αν αυτή η αλλαγή έχει επηρεάσει 
αρνητικά το συνδικαλιστικό κίνημα». Πάντως, αναγνωρί-
ζοντας αυτήν την εξέλιξη τον ενοχλεί το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια οι Πρόεδροι της Συνομοσπονδίας προ-
έρχονται από τον χώρο του επισιτισμού και δεν έχουν 
βρει τρόπους εκτός των υπηρεσιών να εκπροσωπείται 
εξίσου στα ανώτατα κλιμάκια και η βιοτεχνική, μεταποι-
ητική δραστηριότητα.22 Το σημαντικό, ωστόσο, στοιχείο 
είναι ότι αυτός ο μετασχηματισμός στους ΕΒΕ επέδρασε 
σημαντικά στη συνδικαλιστική κουλτούρα της ΓΣΕΒΕΕ. 

Πράγματι λοιπόν, σταδιακά από τα μέσα της δεκαετί-
ας του ’90 σημειώθηκε μία στρατηγική στροφή του συν-
δικαλιστικού κινήματος που παγιώθηκε στο τέλος της 
πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Οι μετασχηματισμοί 
αφορούν τόσο τον πολιτικό λόγο, όσο και τις οργανωτι-
κές και θεσμικές ανακατατάξεις που ευθυγραμμίζουν τα 
υποκείμενα (φυσικά μέλη, συνδικάτα) με τις ιδεολογικές 
εγκλήσεις του εξευρωπαϊσμού των εργασιακών σχέσε-
ων.23 Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο συνδικαλισμός 
της δημοκρατικής αλλαγής φαινόταν σε ένα τμήμα των 
μικρομεσαίων συνδικαλιστών ότι είχε φτάσει στα όριά 
του, καθώς αδυνατούσε στην πράξη να εμποδίσει την 
αρνητική εξέλιξη και οι κινητοποιήσεις φαινόταν να μην 
επαρκούν ως απάντηση και μορφή πίεσης. Κρίσιμος πα-
ράγοντας στην εξέλιξη αυτή είναι η αποδυνάμωση των 
ελληνικών συνδικάτων ως συνέπεια της συνδυασμένης 
επίδρασης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και των δο-
μικών χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας. Πα-
ράλληλα, η ευρωπαϊκή αγορά ενέτεινε τα προβλήματα, 
η τεχνολογική επανάσταση εμφανιζόταν ως μια νέα πρό-
κληση σε συνδυασμό με την είσοδο στο Ευρώ και όλα 
αυτά μαζί συνδέονταν με το δέος του «millennium».

Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται ένα εναλλακτικό 
μοντέλο συνδικαλισμού, σύμφωνα με το οποίο οι συνδι-
καλιστές θα είναι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή θα συμμε-
τέχουν στη διαδικασία της διακυβέρνησης. Υποβαθμίζο-

21.  «Συνέντευξη Β. Μαμάη», ό.π.

22.  «Συνέντευξη Δ. Κορφιάτη», ό.π.

23.  Μπιθυμήτρης, Γ. και Κωτσονόπουλος, Λ., «Μετα-

σχηματισμοί του ελληνικού συνδικαλιστικού κινή-

ματος», ό.π., σ. 114.

ντας τους κοινωνικούς αγώνες το επίκεντρο δίνεται στις 
τεκμηριωμένες προτάσεις και το lobbying. Ταυτόχρονα, 
τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παγκοσμι-
οποίηση θα επιλυθούν μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης 
και της διαρκούς μεταβολής του επαγγέλματος. Η νέα 
ιδεολογία είναι η εργασιακή και επαγγελματική ευελιξία. 
Είναι ενδεικτική η ορολογία που ο Κώστας Σημίτης υιο-
θέτησε από τις πρώτες ημέρες της πρωθυπουργίας του, 
ότι θα πρέπει να μιλάμε πλέον για “απασχολήσιμους” και 
όχι για εργαζόμενους. Το ίδιο ακριβώς σχέδιο προωθείτο 
μέσα από τις χρηματοδοτήσεις για την επαγγελματική 
κατάρτιση. Για αυτό τον λόγο, η ιδέα της κατάρτισης 
σε συνδυασμό με την ιδέα του κοινωνικού εταίρου δη-
μιούργησαν μια τέτοια μεγάλη προσδοκία, ότι δηλαδή 
μπορούσαν να είναι μια απάντηση. Συνδικαλιστές και 
συνδικαλιστικές παρατάξεις συγκρότησαν μια νέα συμ-
μαχία, καθώς ακριβώς αισθάνονταν ότι εκπροσωπού-
σαν την νέα ευρωπαϊκή και εκσυγχρονιστική τάση μέσα 
στους ΕΒΕ. Βέβαια, όπως προκύπτει η δυνατότητα της 
κατάρτισης να επιλύει το ζήτημα της επιβίωσης μέσω 
της προσαρμογής, μάλλον δεν λειτούργησε στον βαθμό 
και την έκταση που διαφημίστηκε. Και αυτό ήταν ορατό 
στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Η μετεξέλιξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων από 
εκπρόσωποι αυταπασχολουμένων και μικρών επιχειρη-
ματιών σε κοινωνικούς εταίρους και από ομάδα συμφε-
ρόντων σε τεχνοκρατικές δομές μέσα από τη συμμετοχή 
τους σε ποικίλες διαβουλευτικές διαδικασίες24 σφράγισε 
τον μετασχηματισμό των χαρακτηριστικών και της πολι-
τικής της ΓΣΕΒΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με 
τη Βάλια Αρανίτου, «το βασικό συμπέρασμα που προκύ-
πτει από την παρουσίαση της πορείας των εργοδοτικών 
οργανώσεων είναι ότι η παρουσία και ο ρόλος τους στο 
πολιτικό σύστημα έχει ενισχυθεί σημαντικά» από το 1981 
έως το 2001. Όπως όμως η ίδια σημειώνει, «η νέα αυτή 
κατάσταση δεν φαίνεται να έχει προκύψει ως αποτέλε-
σμα των διεκδικητικών τάσεων και πρωτοβουλιών των 
ίδιων των οργανώσεων αυτών. Ο νέος νομιμοποιητικός 
τους ρόλος λειτούργησε περισσότερο ως εργαλειακό 
απαιτούμενο του πολιτικού συστήματος αφενός, και ως 
ανταπόκριση στις διεργασίες και τα προστάγματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου». Η Αρανίτου ουσιαστικά 
περιγράφει τον νέο τύπο συνδικαλισμού ως «έναν τεχνη-
τό κορπορατισμό, δανεισμένο σε μεγάλο βαθμό από το 
μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου».25 

Στην περίπτωση της ΓΣΕΒΕΕ, το μοντέλο του ευρω-
παϊκού τεχνοκρατικού συνδικαλισμού υιοθετήθηκε μετά 
το 1997 με τη διοίκηση Κανελλόπουλου για να εμφανίσει 
την πλήρη εφαρμογή του με τη διοίκηση Ασημακόπου-
λου από το 2003 και έπειτα. Διακρίνεται από το χαρα-
κτηριστικό της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης μέσω 
της δράσης των στελεχών και όχι τη ενεργής συλλογι-
κής δράσης των απλών μελών, οικονομικά στηρίζεται σε 
έσοδα που προκύπτουν είτε από τον λεγόμενο συνδικα-
λιστικό πόρο είτε από τις μη συνδικαλιστικές δράσεις, 
πάντως όχι από τις συνδρομές των μελών, είναι προσα-
νατολισμένο στην κατάρτιση και τη διά βίου εκπαίδευση 
αναλαμβάνοντας ευθύνες εκπαιδευτικού οργανισμού, 
προωθεί τη λογική του lobbying σε εθνικό και ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, αναλαμβάνει μερίδιο από τη λειτουργία της 
διακυβέρνησης συμμετέχοντας σε κρατικούς ή ημικρα-
τικούς οργανισμούς είτε προσφέροντας την τεχνοκρα-

24.  Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ό.π., 

σ.123, 165-166.

25.  Στο ίδιο.
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τική υποστήριξη σε κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς 
θεσμούς, προωθεί δομές νέας επιχειρηματικότητας και 
παρέχει διάφορες υπηρεσίες σε επιχειρηματίες στην κα-
τεύθυνση αυτή. Η ίδρυση του ΚΕΚ και η ίδρυση του ΙΜΕ 
αποτελούν δύο κορυφαίες τομές σε αυτήν την πορεία. 
Το ΚΕΚ προσφέρει μέσω της κατάρτισης υποστήριξη 
προς εργοδότες μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχο-
λούμενους και εργαζόμενους, με τη λογική της κάλυψης 
αναγκών επαγγελματικού εκσυγχρονισμού είτε εκμάθη-
σης κάποιας τεχνικής δεξιότητας για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας ή την προσαρμογή σε νέα τεχνολογικά και 
οργανωτικά δεδομένα. Η πρώτη πλευρά των δραστη-
ριοτήτων φαίνεται να έχει μια αποτελεσματικότητα και 
να βοηθάει τους αυτοαπασχολούμενους. Η εκμάθηση 
πληροφορικής, η χρήση σύγχρονων ή εξειδικευμένων 
συστημάτων πάνω σε ένα επάγγελμα, ιδιαίτερα όταν 
χρειάζεται να αποκτήσουν κάποιας μορφής άδεια λει-
τουργίας ή για περιπτώσεις όπως ο τεχνικός ασφαλείας 
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της ΓΣΕΒΕΕ. Η αποκα-
τάσταση των ανέργων ή αλλαγή επαγγέλματος αποδεί-
χτηκε μια πολύ πιο δύσκολη πρόκληση και, όπως ανα-
φέρθηκε ήδη, τα όρια της κατάρτισης έγιναν σύντομα 
ορατά στα στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ. Ωστόσο, το πρόβλημα 
αυτό αφορούσε συνολικά το σύστημα κατάρτισης, όπως 
και τις ευρύτερες οικονομικές δομές, ενώ δεν ακυρώνει 
την συνολική προσπάθεια του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Τέλος, όπως 
διαφαίνεται, η πορεία προς τον ευρωπαϊκό συνδικαλι-
σμό δεν ήταν ευθύγραμμη και ούτε έφτασε σε αμιγώς 
καθαρή μορφή με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο. Το απο-
τύπωμα του συνδικαλισμού της δημοκρατικής αλλαγής 
παρέμεινε ισχυρό επιδρώντας σε όλες τις παρατάξεις 
ανεξαιρέτως, ενώ συνέχιζε να σφραγίζει τη ΓΣΕΒΕΕ και 
τις στάσεις της. Ουδέποτε η ηγεσία των τριών συμμά-
χων παρατάξεων εξαφάνισε εντελώς από τον ορίζοντα 
πρακτικές καθαρής συνδικαλιστικής διεκδίκησης, ενώ η 
παράταξη του ΚΚΕ θα πιέζει διαρκώς με αποτέλεσμα η 
συνισταμένη φυσιογνωμία της ΓΣΕΒΕΕ να είναι πολύ πιο 
σύνθετη, καθώς διατηρεί στοιχεία και από τα δύο μο-
ντέλα. 

 Σε επίπεδο βάσης της Συνομοσπονδίας αυτά τα 
δύο μοντέλα συνδικαλιστικής δράσης αναδεικνύονται 
εξίσου. Το ένα αντιστοιχεί στην ΟΒΣΑ, στην οποία κυ-
ριαρχεί η παράταξη του ΚΚΕ. Προωθεί το μαχητικό και 
μαζικό συνδικαλισμό μέσα από τη διαδικασία «συνέλευ-
ση, συζήτηση, απόφαση, αγωνιστική δράση» και διεκδι-
κεί λύσεις από την πολιτεία. Το άλλο αντιστοιχεί στην 
Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών στην οποία κυριαρχούν 
πρόσωπα συνδεδεμένα με τις παρατάξεις και τις συνδι-
καλιστικές πρακτικές της πλειοψηφίας του Προεδρείου. 
Κυρίως λειτουργεί ως οργανωμένη ομάδα πίεσης, προ-
ωθεί τον τεχνοκρατικό συνδικαλισμό, προσφέρει υπηρε-
σίες και προώθηση της επιχειρηματικότητας, π.χ. μέσω 
της Artosa. Με άλλα λόγια, δεν διεκδικεί αιτήματα κυρί-
ως μέσω μαζικής δράσης, αλλά μέσω κύκλου γνωριμι-
ών, τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, ενώ μια μορφή 
των διεκδικήσεων αφορά το ίδιο το μερίδιο της αγοράς. 
Αυτά τα δύο μοντέλα συνδικαλισμού συνυπάρχουν μέσα 
στη ΓΣΕΒΕΕ και προφανώς αντιστοιχούν σε διαφορετικά 
στρώματα και επαγγέλματα των ΕΒΕ. Οι κύριοι φορείς 
των δύο αυτών μοντέλων είναι από τη μία η παράταξη 
της ΠΑΣΚΕΒΕ και μετά το 2000 ΠΑΣΚΜΜΕ, με κορμό 
τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε συμμαχία με τις δύο 
άλλες παρατάξεις, τη ΔΑΚΜΜΕ και την ΑΣΚΕΒΕ, και από 
την άλλη η παράταξη της ΔΗΚΕΒΕ–Αντιμονοπωλιακή 
Συσπείρωση με κορμό το ΚΚΕ. Οι πρώτοι καταγγέλλουν 
τον συνδικαλισμό των δεύτερων ως παρωχημένο και, 
ως εκ τούτου, υπαίτιο για την απομαζικοποίηση και οι 

δεύτεροι τον συνδικαλισμό των πρώτων ως κυβερνητικό 
και γραφειοκρατικό και, συνεπώς, υπεύθυνο για τη μη 
συσπείρωση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργούνται δύο 
συνδικαλιστικές τάσεις, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, 
δεν είναι μεταξύ τους πάντοτε εντελώς ασύμβατες. Στην 
πράξη αναδεικνύονται δύο συνδικαλιστικές ουτοπίες. 
Συνοψίζοντας, την περίοδο 1997–2009 η ΓΣΕΒΕΕ αλ-
λάζει συνδικαλιστικό παράδειγμα ακολουθώντας τους 
μετασχηματισμούς του στρώματος των ΕΒΕ, το οποίο 
στρώμα όμως και παρά τις εσωτερικές αλλαγές επιβιώ-
νει ως ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας.
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2.  2009–2018:  
καταστροφή και  
επιβίωση στην κρίση,  
η αναζήτηση ενός  
νέου παραδείγματος
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Συγκεκριμένα, την περίοδο 2009-2015 χάθηκαν 154.133 
μικρές επιχειρήσεις κυρίως στον κλάδο της μεταποίη-
σης 31,7%, τον κλάδο του εμπορίου 24,88% και της κα-
τασκευής 53,67%.1 Το 2016, οι δημοσιογράφοι Ντίνα Δα-
σκαλοπούλου και Αφροδίτη Τζιαντζή υπογράφουν ένα 
άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο «“Εσπα-
σε” η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας», με βάση 
μελέτη από τους καθηγητές Μαρία Καραμεσίνη και Στέ-
φανο Γιακουμάτο, για το «Αβέβαιο μέλλον της ελληνι-
κής μεσαίας τάξης». Με βάση αυτή την προσέγγιση, τα 
μεσαία στρώματα στην Ελλάδα πλήθυναν θεαματικά την 
περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης (1993-2008), για να 
συρρικνωθούν τα χρόνια της κρίσης, τροφοδοτώντας 
τις στρατιές των νεόπτωχων. Ταυτόχρονα, ενώ η μεσαία 
τάξη φτωχοποιείται, μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ των κα-
τώτερων και των μεσαίων στρωμάτων. Μια σημαντική 
αλλαγή στη σύνθεση των μεσαίων στρωμάτων από το 
1993 έως το 2008 είναι η μείωση της αυτοαπασχόλησης 
υπέρ της μισθωτής εργασίας. Το γενικό συμπέρασμα 
λοιπόν είναι ότι η μεσαία τάξη συρρικνώθηκε στη διάρ-
κεια της κρίσης, όπως και αν τη μετρήσει κανείς.2 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι πίσω από την κατάρ-
ρευση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κρύβεται 
η κατάρρευση του παραγωγικού υποδείγματος, όπως 
αυτό είχε δομηθεί πριν από την κρίση. Ωστόσο, όπως 
υποστηρίζει η Αρανίτου, «παραμένει εξαιρετικά ενδια-
φέρον το γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές απώλειες σε 
απόλυτους αριθμούς, τα σχετικά μεγέθη για τις επιχει-
ρήσεις είτε σε όρους απασχόλησης είτε σε όρους κύ-
κλου εργασιών διατηρούν τη βαρύνουσα θέση τους στην 
ελληνική οικονομία». Με άλλα λόγια, «το μικρό μέγεθος 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας που αρθρώνεται 
μέσω της παραδοσιακής μεσαίας τάξης παρουσιάζει 
μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανθεκτικότητα, η οποία 
μοιάζει να είναι συνδηλωτικό και ιστορικό γνώρισμα της 
διάρθρωσής της». Συνεπώς, «οι μικρές επιχειρήσεις πα-
ραμένουν πρωταγωνιστές και μετά το 2015 διατηρώντας 
την αρκούντως ισχυρή θέση τους στο ελληνικό παρα-
γωγικό παράδειγμα». Μάλιστα, «το ποσοστό του πληθυ-
σμού που δηλώνει επιχειρηματίας παραμένει υψηλό, ενώ 

1.  Στο ίδιο, σ. 165-168.

2.  Δασκαλοπούλου, Ντίνα και Τζιαντζή, Αφροδίτη, 

«“Εσπασε” η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνί-

ας,» Εφημερίδα των Συντακτών, 2.4.2016.

πάνω από το 80% των επιχειρηματιών δεν προβλέπει 
να κλείσει τις επιχειρήσεις τους».3 Στην πράξη αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι πολλές «μεγάλες επιχειρήσεις απολύ-
ουν προσωπικό», βλέπουν «να μειώνεται ο κύκλος εργα-
σιών» και άρα υποβιβάζονται σε μικρές, ενώ «παράλλη-
λα άνεργοι με χωρίς ελπίδα εύρεσης εργασίας “τολμούν” 
επιχειρηματικά με χαμηλού κόστους επενδύσεις ενισχύ-
οντας την επιχειρηματικότητα ανάγκης». Συμπερασματι-
κά, η Αρανίτου υποστηρίζει ότι «ο αριθμός των μικρών 
επιχειρήσεων μειώνεται κατά 25% ως αποτέλεσμα των 
οριζόντιων πολιτικών λιτότητας και στο ευρύτερο πλαί-
σιο της φτωχοποίησης η μικρή επιχειρηματικότητα συρ-
ρικνώνεται». Ωστόσο, «η μικρή επιχείρηση παραμένει το 
βασικό υποκείμενο του ελληνικού επιχειρείν». Η ίδια θε-
ωρεί μάλιστα το στοιχείο αυτό ερμηνευτική «παράμετρο 
της διατήρησης της συνοχής του κοινωνικού ιστού παρά 
την σφοδρότητα της κρίσης».4 

Το 2013, ο Γιώργος Καββαθάς, ως Πρόεδρος πλέον της 
Συνομοσπονδίας, δηλώνει ότι «σε μια κρίσιμη στιγμή για 
την πατρίδα μας, τους θεσμούς, την κοινωνική συνοχή, η 
ΓΣΕΒΕΕ πρέπει και μπορεί να εντείνει τις προσπάθειες 
της για την προστασία και ανάπτυξη της “ραχοκοκαλιάς” 
της ελληνικής οικονομίας που είναι οι μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. Τους κύριους δηλαδή παραγωγούς 
πλούτου και θέσεων εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην Ευρώπη».5 Ο Γιάννης Παπαργύρης, τέως Αντι-
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρει σήμερα: «Δεν μπορεί 
να μιλάς ότι η μικρή επιχείρηση είναι ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας και να μην ενδιαφέρεσαι –τουλάχιστον στις 
πολιτικές που κάνεις– να δώσεις διέξοδο σε αυτές για 
να μπορέσεις κι εσύ σαν χώρα να αναπτυχθείς».6 Την ίδια 
στιγμή η ΠΑΣΕΒΕ διεκδικεί να εκπροσωπήσει εκείνες τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που «δεν κολακεύονται από 
τα παχιά λόγια, ότι δήθεν αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά 
της οικονομίας».7 Είναι φανερό πως η ραχοκοκαλιά της 
κοινωνίας και της οικονομίας έχει τουλάχιστον ραγίσει, 
αλλά δεν έχει σπάσει. Αυτό που σίγουρα προκλήθηκε ως 
συνέπεια, τουλάχιστον μέχρι το 2015, είναι ο κλονισμός 

3.  Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα,  

ό.π. σ. 167-171.

4.  Στο ίδιο, σ. 173-174.

5.  Καθημερινή, 8.4.2013.

6.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π.

7.  «Απόφαση Ίδρυσης της ΠΑΣΕΒΕ», ό.π.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 
2009 και ακόμα ο κύκλος της δεν έχει κλείσει, ο χώρος των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων έχει πληγεί σημαντικά. Υπολογίζεται ότι από 
τις 1.200.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν, οι 700.000 αφορού-
σαν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από αυτές οι 500.000 
χάθηκαν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων που χάθηκαν, σύμφωνα με τη Βάλια Αρανίτου, 
ήταν μικρές.
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του σταθεροποιητικού ρόλου που έπαιζε η μεσαία τάξη 
μέσα στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα ως προϋπόθεση 
της ομαλής αναπαραγωγής και σταθερότητας της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας από το 1944 μέχρι σήμερα.8 
Αυτή η τάση αντανακλάται στην πολιτική προσέγγιση 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, από το 2015 και έπειτα, μετά 
την κρίση του δημοψηφίσματος και την απειλή εξόδου 
από το Ευρώ και την ευρωπαϊκή σταθερότητα, φαίνεται 
ότι η μικροαστική τάξη επανακάμπτει στον παραδοσια-
κό ρόλο της επαναπροσεγγίζοντας τον συντηρητικό φι-
λελεύθερο πόλο της ΝΔ, η οποία αλλάζει ρητορική υπέρ 
της «μεσαίας τάξης» και προσπαθεί να εκπροσωπήσει τα 
μικροαστικά στρώματα. Η επιτυχία της ΝΔ στο εκλογικό 
αποτέλεσμα του 2019 συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυ-
τήν τη νέα κοινωνική-πολιτική συμμαχία.

Το ερώτημα είναι ποιο είναι το νέο μοντέλο, το νέο 
παράδειγμα και πώς αυτό θα επηρεάσει τον εργοδοτι-
κό συνδικαλισμό και συγκεκριμένα τη ΓΣΕΒΕΕ. Η έξο-
δος από τα μνημόνια βρίσκει την οικονομία κατά 25% 
συρρικνωμένη σε σχέση με την έναρξη της κρίσης, με 
διπλάσια ανεργία σε σχέση με το 2010 και με σημαντι-
κά διαρθρωτικά προβλήματα. Οι μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις έχουν πλέον προσαρμόσει τη δραστηριότη-
τά τους μέσα σε ένα περιοριστικό οικονομικό περιβάλ-
λον και αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και την αργή τους επα-
νάκαμψη. Έχει παγιωθεί ένας νέος οικονομικός δυϊσμός 
στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να προκα-
λούνται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές 
επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια δεύτερη 
εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν 
μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους 
στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία, διατηρώντας χαμη-
λές προσδοκίες για το μέλλον, και εκείνων των επιχειρή-
σεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες συνεχίζουν 
να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.9 Η αναζήτη-
ση ενός νέου παραδείγματος για τη μικρομεσαία επιχει-
ρηματικότητα που επιβίωσε και αναγεννάται αποτελεί 
κοινό τόπο και για τις δυνάμεις της ΓΣΕΒΕΕ. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, με βάση τα στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ, από 
τους 700.000 μικρομεσαίους οι περίπου 140.000 είναι 
μέλη των Σωματείων της. Ο αριθμός αυτός συνιστά μια 
κρίσιμη μάζα, σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας του 
στρώματος αυτού. Η απάντηση που επιχειρείται από τη 
μεριά της διοίκησης είναι ενίσχυση των υπηρεσιών της 
ΓΣΕΒΕΕ υπέρ της επιχειρηματικότητας με πρωτοβουλί-
ες, όπως π.χ. οι συνεργατικοί σχηματισμοί ή η σήμανση 
των μοναστηριακών προϊόντων και των προϊόντων των 
μικρών παραγωγών και μια πιο στενή, σχεδόν επαγγελ-
ματικού τύπου με την έννοια του χρόνου και της αφοσίω-
σης, προσπάθεια από τη διοίκηση για την ενεργοποίηση 
των πρωτοβάθμιων Σωματείων. Θα μπορούσε μάλιστα 
κανείς να ισχυριστεί πως μια ενδεχόμενη γενίκευση της 
στροφής προς την επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ένα άλλο είδος συνδικαλισμού, περισσότε-
ρο επιχειρηματικό. Ο διαχωρισμός «επιχειρηματίες ανά-
γκης» και «επιχειρηματίες ευκαιρίας» υποδηλώνει ανα-
γνώριση των ενδοταξικών διαφορών και προσπάθεια 
προσαρμογής στις συνθήκες. Ο Γιώργος Καββαθάς εκτι-
μά αυτόν το δυϊσμό κατά προσέγγιση σε υπολογισμούς 
τάξης μεγέθους: «Ένα μεγάλο ποσοστό, τα 2/3 της επι-
χειρηματικότητας της χώρας, είναι αυτοαπασχολούμε-
νοι. Δηλαδή σήμερα που οι επιχειρήσεις στην χώρα είναι 

8.  Αρανίτου, Β., Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα,  

ό.π., σ. 124.

9.  Στο ίδιο.

περίπου 700.000, απογεγραμμένοι εργοδότες είναι περί-
που 250.000. Οι υπόλοιποι είναι αυτοαπασχολούμενοι. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εργάζονται άτομα του 
στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Από τις 400.000 
επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων, οι 200.000 είναι 
επιχειρηματικότητα ανάγκης, που σημαίνει ότι αυτοί δεν 
έγιναν επιχειρηματίες με τη θέλησή τους ή με επιλογή αν 
θέλετε, έγιναν εξ ανάγκης. Δεν έβρισκαν δουλειά στον 
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και οι ανάγκες επιβίωσης τούς 
ανάγκασαν να ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση ουσιαστι-
κά προσδοκώντας έναν μισθό». Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
θεωρεί ότι αυτό το στρώμα των 200.000 χρειάζεται ξε-
χωριστή αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους επιχειρη-
ματίες.10 Από την άλλη οι δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ επιχει-
ρούν να ξαναστήσουν μέσα στη νέα πραγματικότητα τον 
παραδοσιακό καθαρό συνδικαλισμό διεκδικώντας να εκ-
προσωπήσουν αποκλειστικά και μόνο αυτό το στρώμα. 

Η κρίση είναι το μεγάλο ορόσημο για τον ευρωπα-
ϊκό τεχνοκρατικό συνδικαλισμό. Ο Δημήτρης Λέντζος 
είναι σαφής για τις διαφορές ανάμεσα στις δύο εποχές: 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάς έβαλε μια άλλη κουλτούρα 
εκείνη την εποχή. Σιγά σιγά αυτή η κουλτούρα έχει ξε-
φτίσει».11 Ο συνδικαλισμός της κρίσης εφαρμόζεται από 
τη ΓΣΕΒΕΕ εξ ανάγκης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι το 
ιδεώδες του κοινωνικού εταιρισμού και του τεχνοκρα-
τικού συνδικαλισμού ουσιαστικά καταρρέει. Έχει ήδη 
γίνει αναφορά στις παραδοχές του Γιώργου Καββαθά 
ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίζεται κανείς 
«έναν συνδικαλιστικό φορέα όταν δεν μπορεί με κανέ-
ναν τρόπο να γίνει αποδεκτή μια τεκμηριωμένη θέση για 
ένα θέμα» και, ως εκ τούτου, να αναγκάζεται να κάνει 
κινητοποιήσεις για να μην κατηγορηθεί για τη σχέση με 
το κυβερνών κόμμα, αλλά και γιατί πράγματι κυριαρχεί 
η πεποίθηση ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές είναι λά-
θος. Σε αυτήν την περίοδο η διοίκηση προσπάθησε «να 
κάνει lobbying με ανθρώπους ιδεολογικά κοντά». Ωστό-
σο, δεν τα κατάφερε στο βαθμό που επιθυμούσε, γιατί 
κατά την ερμηνεία της υπήρχαν δύο δεδομένα: πρώτον, 
το «πολιτικό προσωπικό ήταν κατώτερο των περιστά-
σεων» και δεύτερον, η χώρα έμοιαζε να βρίσκεται σε 
συνθήκες κατοχής.12 Βέβαια, και οι δύο Πρόεδροι, όπως 
διαπιστώσαμε, επιχείρησαν να λειτουργήσουν με όρους 
lobbying, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους ήταν 
πολύ μικρή και αφορούσε μόνο διορθωτικές κινήσεις. Η 
βασική αιτία της κατάρρευσης του ευρωπαϊκού συνδι-
καλισμού ήταν ότι δεν λειτουργούσαν οι βασικές αρχές 
αυτής της διαδικασίας, δηλαδή οι σχέσεις εμπιστοσύνης 
και αμοιβαίας αναγνώρισης. Για αυτό τον λόγο, αρχικά 
η ΓΣΕΒΕΕ αρνήθηκε να συμμετάσχει, ενώ στη συνέχεια, 
όταν συμμετείχε, πολλές φορές η διοίκηση είχε έρθει σε 
οξεία προσωπική αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους 
των δανειστών. Όπως έχει αναφερθεί, ο Γιώργος Καβ-
βαθάς περιγράφει ότι αυτές οι συναντήσεις δεν έμοια-
ζαν με διάλογο, «αλλά ήταν ως συναντήσεις περίπου ως 
ανακριτική διαδικασία».13 Και αυτό είναι κάτι που δεν 
συνηθίζεται σε αυτό το επίπεδο. Η επιλογή της ΓΣΕΒΕΕ 
να επιστρέψει στις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους 
των δανειστών έγινε με το κριτήριο ότι ο εσωτερικός 
εχθρός, δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις και ο ΣΕΒ, έκα-
νε lobbying και μάλιστα επιτυχημένο. Ωστόσο, σύντομα 
έγινε συνειδητό πως αυτή η ευμενής διάθεση των εκ-

10.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

11.  «Συνέντευξη Δ. Λέντζου», ό.π.

12.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.

13.  Στο ίδιο.
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προσώπων των δανειστών δεν ήταν συνέπεια του επιτυ-
χημένου lobbying, αλλά, όπως προκύπτει, υπήρξε σαφής 
προτίμηση. Στην πραγματικότητα, η ΓΣΕΒΕΕ συνειδητο-
ποιεί ότι οι πιστωτές δεν άγγιξαν τα προβλήματα που 
έχει η ελληνική κοινωνία και η επιχειρηματικότητα. Το 
σχέδιο της εσωτερικής υποτίμησης θεωρήθηκε όχι μόνο 
λάθος, αλλά και καταστροφικό. Ο Γιώργος Καββαθάς 
θεωρεί ότι «η χώρα μπήκε σε έναν πόλεμο, οικονομικό, 
όχι με όπλα». Ωστόσο, «δεν υπήρχε εθνική ομοψυχία από 
τις πολιτικές δυνάμεις», κάτι το οποίο κατ’ επανάληψη 
αναφέρεται από τον νυν Πρόεδρο, καθώς αντιμετωπίζε-
ται ως πρόβλημα από τη διοίκηση της Συνομοσπονδίας, 
γιατί ακριβώς είναι ξένο προς την εμπεδωμένη κουλτού-
ρα της δεκαετίας του 2000. Με άλλα λόγια, όσα συνι-
στούσαν την ιδεολογία και την πεπατημένη πρακτική 
της ΓΣΕΒΕΕ ως κοινωνικός εταίρος δεν λειτουργούσαν. 
Το κλίμα της συναίνεσης και του διαλόγου με έλλογα 
επιχειρήματα και τεκμηριωμένες θέσεις ως απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να μπορεί η ΓΣΕΒΕΕ να επιτελέσει τον 
θεσμικό της ρόλο και να συμμετάσχει στην κυβερνητικό-
τητα είχαν υπονομευθεί. 

Εύκολα θα υποστήριζε κανείς ότι η ΓΣΕΒΕΕ του τε-
χνοκρατικού συνδικαλισμού είχε μετεξελιχθεί σε ένα 
πουκάμισο αδειανό, χωρίς υλικό αντίκρυσμα. Ωστό-
σο, υπάρχει μια καθοριστική για τη φυσιογνωμία της 
ΓΣΕΒΕΕ και τελικά για τα συμφέροντα των ΕΒΕ κατάκτη-
ση της προηγούμενης εποχής, το ΙΜΕ. Το Ινστιτούτο με 
τις εξαμηνιαίες έρευνες και τις μελέτες του την κρίσιμη 
περίοδο, όταν κορυφωνόταν η ιδεολογική, πολιτική και 
ταξική διαμάχη για τους υπεύθυνους και άρα το ποιος 
θα πληρώσει την κρίση, όταν κυριαρχούσαν οι επιχειρη-
ματολογίες γεμάτες ταξικά στερεότυπα για τον αρνητικό 
ρόλο της «ραχοκοκαλιάς», στάθηκε μια διαυγής ματιά 
ανάγνωσης της κοινωνικής πραγματικότητας, ένα σοβα-
ρό επιχείρημα υπέρ των συμφερόντων της μικροαστι-
κής τάξης και ευρύτερα των πιο θιγμένων στρωμάτων 
της ελληνικής κοινωνίας. Η τεκμηριωμένη προσέγγιση 
των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και των επιλογών 
της Τρόικα, η τεκμηριωμένη ανάλυση για την συμπερι-
φορά των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι προβλέψεις 
για την καταστροφή του μικρομεσαίου στρώματος που 
επιβεβαιώνονταν, οι μελέτες πάνω σε συγκεκριμένα ζη-
τήματα κ.ά. αποτέλεσαν μια από τις πιο ισχυρές φωνές 
που αντηχούσε στα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, τις κυβερνήσεις 
και την ίδια την Τρόικα. Αποτέλεσαν εργαλείο τόσο για 
τη μαχητική υπεράσπιση και προβολή των συμφερόντων 
στο δρόμο και την κοινωνία, αλλά και στις διαβουλεύ-
σεις με τους θεσμούς. Με άλλα λόγια, όταν η τεκμηριω-
μένη πρόταση και η ειρηνική διαβούλευση συναντούσε 
εμπόδιο, εύκολα μετατρεπόταν σε ένα πολεμικό όπλο 
στα χαρακώματα της σκληρής κοινωνικής διαπάλης 
στην οποία η ΓΣΕΒΕΕ δεν απουσίαζε. 

Η ΓΣΕΒΕΕ εξάλλου ποτέ δεν ήταν απολύτως μεταλ-
λαγμένη σε μια οργάνωση ευρωπαϊκή, αποψιλωμένη 
από τις άλλες μαχητικές πρακτικές. Για παράδειγμα, οι 
διαφορές με την ΕΣΕΕ παραμένουν ορατές στον τρόπο 
λειτουργίας, αλλά και στο πολιτικό και ιδεολογικό στίγ-
μα. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ σήμερα περιγράφει την 
Συνομοσπονδία ως προοδευτική, κοινωνική και ανθρώ-
πινη και ορίζει ως σημείο αναφοράς τον εκδημοκρα-
τισμό της δεκαετίας του 1980. Στην πράξη θεωρεί τη 
διοίκηση συνέχεια της παράδοσης του Κορφιάτη, όταν 
ουσιαστικά σήμερα το ΚΚΕ, όπως έχει διαπιστωθεί, την 
αποκηρύσσει ρητά και ξεκάθαρα. Σημειώνει χαρακτη-
ριστικά, για παράδειγμα, σήμερα ο Γιώργος Καββαθάς: 
«Και νομίζω ο Κορφιάτης με τη σημερινή διοίκηση της 
ΓΣΕΒΕΕ πολύ λίγο θα διαφωνούσε. Νομίζω είμαστε αρ-

κετά κοντά, ίσως φύγαμε αριστερότερα εμείς».14 Βέβαια, 
σήμερα ο Διονύσης Κορφιάτης ασκεί δριμύτατη κριτική 
σε πολλές επιλογές των διοικήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και θε-
ωρεί ότι έχουν αποκλίνει από τις δικές του πρακτικές, 
ωστόσο, όταν συγκινημένος λέει ότι «οι ζευγάδες φεύ-
γουν αλλά η σπορά μένει», αναγνωρίζει μια μορφή συνέ-
χειας. Η αλήθεια είναι ότι πολλά φυσιογνωμικά στοιχεία 
της πολύ σύγχρονης ΓΣΕΒΕΕ θεμελιώθηκαν εκείνη την 
εποχή, όπως ο δημοκρατικός χαρακτήρας, η εσωτερι-
κή δομή με το καταστατικό, τη λειτουργία παρατάξε-
ων, με την ενσωμάτωση της ανεξάρτητης ομοσπονδίας 
των βιοτεχνών, αλλά και πολλών εμπορικών συλλόγων 
που οδήγησε στην πρόσθεση ενός ακόμα έψιλον στον 
τίτλο της Συνομοσπονδίας, η διεθνής προβολή και δρά-
ση της ΓΣΕΒΕΕ με συναντήσεις και συμφωνίες συνερ-
γασίας με αντίστοιχες οργανώσεις χωρών της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ, η ανάδειξη των βιοτεχνικών προϊόντων 
με εκθέσεις στο εξωτερικό, η φιλεργατική στάση στις 
συλλογικές συμβάσεις –κάτι για το οποίο είναι περήφα-
νοι οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων και αποτελεί 
θεμελιώδες συστατικό της ιδεολογίας της ΓΣΕΒΕΕ–, η 
συμμετοχή σε πολλούς κυβερνητικούς θεσμούς, η δη-
μιουργία του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και η συμβολή στην ίδρυση 
οργανισμών, όπως ο ΛΑΕΚ, ο ΟΜΕΔ, το ΕΛΙΝΥΑΕ. Και 
αυτά τα στοιχεία είναι αναγνωρίσιμα σήμερα από τη δι-
οίκηση της Συνομοσπονδίας, χωρίς σε καμία περίπτωση 
να υποβαθμίζουν την σημασία της τομής της διοίκησης 
Κανελλόπουλου-Μότσου και μετέπειτα της διοίκησης 
Ασημακόπουλου.15 

Κυρίως όμως ο προοδευτικός της χαρακτήρας προ-
κύπτει από το περιεχόμενο των θέσεων. Για παράδειγμα, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Βασίλης Μαμάης αναγνω-
ρίζει ότι «δεν πάσχουν οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ από πλού-
το» και ότι «σχεδόν έχει τα πάντα», ακόμα και θέσεις της 
Αντιμονοπωλιακής Συσπείρωσης. Η διαφορά βρίσκεται 
στον προσανατολισμό και την ιεράρχηση. Η ενεργή και 
δυναμική παρουσία της παράταξης του ΚΚΕ συμβάλλει 
σίγουρα σε μια κεντρική συνισταμένη, αλλά και κυρί-
ως το γεγονός ότι οι τρεις άλλες παρατάξεις δεν δρουν 
με γνώμονα το στενό κομματικό συμφέρον, αλλά την 
υπεράσπιση της κοινωνικής τους τάξης. Ο νυν Γενικός 
Γραμματέας Γιώργος Κουράσης είναι σαφής σε αυτό: «Η 
ΓΣΕΒΕΕ δεν κάνει αντιπολίτευση σε κάθε κυβέρνηση. Η 
ΓΣΕΒΕΕ είναι συνεργάτης της κυβέρνησης στα σωστά 
και αντιπολιτευόμενη σε αυτά που θίγουν τα συμφέρο-
ντα των συναδέλφων, σε αυτά που συρρικνώνουν τη με-
σαία τάξη και τους συναδέλφους».16 Αυτό το σκεπτικό 
είναι κοινός τόπος στους εκπροσώπους όλων των πα-
ρατάξεων, όπως π.χ. και από τον Γιάννη Παπαργύρη της 
ΑΣΚΕΒΕ, και προβάλλεται ως διαχρονική σταθερά της 
Συνομοσπονδίας.17 Η στάση τους απέναντι στις κυβερ-
νητικές πολιτικές την περίοδο της κρίσης επιβεβαιώνει 
αυτό το αξίωμα τουλάχιστον για την κρίσιμη περίοδο της 
διακυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. 

Η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση 
μετασχημάτισε το κομματικό σκηνικό. Πολλά πρόσωπα 
με αριστερό προφίλ εντός του ΠΑΣΟΚ μετατοπίστηκαν 
προς τον νέο πόλο. Το σημαντικότερο ωστόσο δεν εί-
ναι η μετακίνηση προσώπων, αλλά η υιοθέτηση από τον 
ΣΥΡΙΖΑ –τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων– ουσια-

14.  Στο ίδιο.

15.  Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 26.11.2018, 16.10.2018.

16.  «Συνέντευξη Γιώργου Κουράση σε Κώστα Παλούκη», 

Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

17.  «Συνέντευξη Γ. Παπαργύρη», ό.π.



296

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

στικά του προγράμματος της ΓΣΕΒΕΕ για τα θέματα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο σημερινός Πρόεδρος 
της Συνομοσπονδίας είναι σαφής σε αυτό. Στην πράξη 
η ΓΣΕΒΕΕ ακολούθησε το διάχυτο ρεύμα της κοινωνίας, 
ιδιαίτερα της μικροαστικής τάξης, δηλαδή τις προσδο-
κίες για μια καλύτερη κυβέρνηση η οποία θα υπερασπί-
ζεται τα συμφέροντα των μικρομεσαίων στρωμάτων. 
Με αυτά τα κριτήρια, η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ κράτησε 
αυτήν την εφεκτική στάση απέναντι στο δημοψήφισμα. 
Πάνω σε αυτόν τον άξονα, η ΓΣΕΒΕΕ σήμερα διεκδικεί 
να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, να επανακτήσει 
δηλαδή τον ρόλο και τη θέση της πριν από την κρίση 
με την ουσιαστική επαναλειτουργία των μηχανισμών του 
κοινωνικού εταίρου. 

Ακόμα η ΓΣΕΒΕΕ, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης, 
θεώρησε αυτονόητο ότι συμμετέχει ενεργά σε λαϊκές κι-
νητοποιήσεις, λαμβάνει μέρος ή και την πρωτοβουλία 
για παραστάσεις διαμαρτυρίας. Έφτασε ακόμα και στο 
σημείο της συμβολικής κατάληψης του Υπουργείου Οι-
κονομικών. Κατάφερε να συσπειρώσει στις τάξεις της 
ένα σημαντικό τμήμα των μικρομεσαίων με διάθεση να 
αγωνιστεί. Σε κρίσιμες στιγμές, η αφίσα της, με το περι-
εχόμενο των αιτημάτων της, ήταν ορατή σε πολλά κατα-
στήματα στις μεγάλες πόλεις. Οι ΕΒΕ ακολούθησαν τα 
κλεισίματα και ολόκληροι εμπορικοί δρόμοι, π.χ. στου 
Ζωγράφου και άλλες περιοχές, παρέμειναν κλειστοί. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι παγιώθηκε μια πιο μαχητική στά-
ση των μικρομεσαίων, καθώς οι έμποροι πολύ δύσκολα 
κλείνουν το μαγαζί τους, ενδεχομένως λίγο πιο εύκολα οι 
επαγγελματίες ή κάποιοι βιοτέχνες. Ο Δημήτρης Ασημα-
κόπουλος περιγράφει αυτή τη σχέση: «Πάντα το λέγαμε 
εδώ στη ΓΣΕΒΕΕ. Δεν είναι εύκολο να πεις “κλείνω τα κα-
ταστήματα”. Το κάναμε τότε μια φορά με τις συντάξεις, 
είχε γίνει και παλιότερα, με τις προηγούμενες διοικήσεις, 
ήταν σπάνιες, σπάνιες. Τα τελευταία τριάντα χρόνια δεν 
θα είναι παραπάνω από τρεις-τέσσερις οι φορές που 
είχε μια επιτυχία και τέσσερις μπορεί να λέω πολύ, του 
κλεισίματος […]. Ήταν μικρή η ανταπόκριση». Αυτό όμως 
δεν απογοητεύει τις διοικήσεις της ΓΣΕΒΕΕ θεωρώντας 
ότι υφίσταται η σχέση της αντιπροσώπευσης. «Αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο άλλος δεν ακολουθεί τη ΓΣΕΒΕΕ. Πρέπει 
να σου πω ότι υπήρχε αναγνωρισιμότητα στη ΓΣΕΒΕΕ, 
όπου πήγαινα σε απόμερα νησιά ερχόταν ο άλλος, “Πρό-
εδρε, έχω αυτό πρόβλημα”, υπήρχε μια αναγνωρισιμότη-
τα, όμως δεν συμμετέχουν όλοι –εδώ δεν συμμετέχουν 
οι εργαζόμενοι!–, οι εποχές είναι τελείως διαφορετικές. 
Ο συνδικαλισμός τώρα γίνεται μέσω της δημοσιογρα-
φίας».18 Ωστόσο, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η μα-
χητική δραστηριότητα συνιστά ένα από τα ρεπερτόρια 
της δράσης της ΓΣΕΒΕΕ, άλλοτε συνδυαστικά, άλλοτε 
ανταγωνιστικά στη λογική του κοινωνικού εταίρου. Και 
σε αυτήν την περίπτωση η παράδοση του συνδικαλισμού 
της δημοκρατικής αλλαγής, δηλαδή η ίδια η ταυτότητα 
των τριών παρατάξεων της πλειοψηφίας, αλλά και η πα-
ρουσία της παράταξης του ΚΚΕ, με την σκληρή κριτι-
κή, λειτουργούν προωθητικά σε μία τέτοια συνισταμένη 
σύνθεση της φυσιογνωμίας της Συνομοσπονδίας. 

Κατά τη δεκαετία του 2010 η κυριάρχηση ενός πιο 
μαχητικού στυλ, ειδικά την περίοδο 2010–2013, δηλαδή 
του ανοδικού κύκλου των κινημάτων, δεν επιφέρει την 
προσδοκώμενη συσπείρωση ούτε στα Σωματεία που 
ελέγχονται από τις δυνάμεις του ΚΚΕ. Το αντίθετο μά-
λιστα, οι δυνάμεις του ΚΚΕ χάνουν διαρκώς σε ποσοστά 
στα Συνέδρια της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ ενισχύεται η ΠΑΣΚΜΜΕ, 

18.  «Συνέντευξη Δ. Ασημακόπουλου», ό.π.

χωρίς αυτό να σηματοδοτεί μια απαραίτητη νέα μαζι-
κοποίηση. Από αυτήν την άποψη, και οι δύο αυτές εκ-
δοχές συνδικαλισμού αποτυγχάνουν να εμπλέξουν μα-
ζικά τους επαγγελματοβιοτέχνες και τους εμπόρους. 
Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες 
κατά κύριο λόγο, δεν συμμετείχαν πλέον ενεργά στον 
εργοδοτικό συνδικαλισμό. Στην πράξη, η πλειοψηφία 
του κόσμου την εποχή της κρίσης στις αρχές της δεκα-
ετίας του 2010, όταν χρειάστηκε να βγει στους δρόμους 
και να κινητοποιηθεί, επέλεξε να το πράξει έξω από τα 
υπαρκτά συνδικάτα είτε ως ένας ενιαίος και αδιαίρετος 
έθνος-λαός είτε ως πλήθος ατομικοτήτων της κοινωνίας 
των πολιτών. Συγκεκριμένα, οι κινητοποιήσεις της κρί-
σης και των Μνημονίων του 2011 κατέληξαν με τα κι-
νήματα των πλατειών να αποκτήσουν αυτόν τον διπλό 
αναπαραστασιακό χαρακτήρα, ώστε να εκδιώξουν τον 
πολιτικό συνδικαλισμό με την κατηγορία του κομματικού 
ή παραταξιακού διαχωρισμού των πολιτών ή του λαού. 
Βέβαια, στα 2010 οι μεγάλες κινητοποιήσεις οργανώθη-
καν από τα Σωματεία. Ωστόσο, δοκιμάστηκαν και φάνη-
κε να απέτυχαν για να ακολουθήσουν τα κινήματα των 
πλατειών. Στη συνέχεια, μετά το 2012 το ζήτημα της επί-
λυσης της κρίσης μετατέθηκε απευθείας στο κεντρικό 
πολιτικό σκηνικό και, ως εκ τούτου, οι συνδικαλιστικοί 
αγώνες και κατ’ επέκταση η συσπείρωση γύρω από τα 
Σωματεία δεν είχε πλέον ούτε τη σημασία που είχε απο-
κτήσει μέχρι τότε. Μετά το 2015, η απογοήτευση ήταν 
τόσο μεγάλη από το αδύνατο της λύσης σε κεντρικό 
πολιτικό επίπεδο μέσω της ανάδειξης του Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) στη διακυβέρνηση 
με αποτέλεσμα η αριστερόστροφη πολιτικοποίηση των 
αρχών της δεκαετίας να υποχωρήσει. Συνεπώς, η κατά-
σταση στο συνδικαλιστικό κίνημα φάνταζε στους πρω-
ταγωνιστές του χειρότερη και από πριν το 2010. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι προφανές το συμπέρασμα ότι και τα 
δύο προτασσόμενα μοντέλα συνδικαλισμού που αναπτύ-
χθηκαν εντός της ΓΣΕΒΕΕ, δηλαδή της πλειοψηφίας με 
κέντρο την ΠΑΣΚΜΜΕ και της μειοψηφίας με εκπρόσω-
πο κατά βάση την Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση, δεν 
πέτυχαν στο κύριο έργο τους. Ούτε βέβαια η παράταξη 
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έφερε στοιχεία και των δύο αυτών 
παρατάξεων, κατάφερε να εμφανίσει με επιτυχία κάτι 
διαφορετικό, παρά την εκλογική άνοδο. Τέλος, ούτε η 
ΔΑΚΜΜΕ κατάφερε να δημιουργήσει ένα πιο επιτυχές 
μοντέλο εταιρικού και τεχνοκρατικού συνδικαλισμού.

Οι αδυναμίες είναι πάρα πολλές και υπερβαίνουν σε 
μεγάλο βαθμό τις προθέσεις των ίδιων των πρωταγωνι-
στών συνδικαλιστών όλων των παρατάξεων. Το δημοψή-
φισμα με τις αντιφατικές στάσεις των παρατάξεων, όπως 
έχουν περιγραφεί στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αποτελεί 
ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ΓΣΕΒΕΕ ως 
συνισταμένη σύνθεση, και όχι μόνο λόγω της κυριαρχίας 
της ΠΑΣΚΜΜΕ, αποτελεί με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
μια τυπική περίπτωση ευρωπαϊκού σοσιαλδημοκρατικού 
λόγου και σοσιαλδημοκρατικών πρακτικών είτε παρα-
δοσιακών είτε σύγχρονων. Η σοσιαλδημοκρατία πάντα 
δρα εντός της πολιτικής νομιμότητας του εκάστοτε κα-
θεστώτος και προσπαθεί να λειτουργήσει μέσα από με-
γάλα και μαζικά συνδικαλιστικά Σωματεία κατακτώντας 
θέσεις μέσα από κοινοβουλευτικές κυρίως πρακτικές, 
χωρίς να εγκαταλείπει το αγωνιστικό ρεπερτόριο όταν 
αυτό χρειάζεται. Με το δημοψήφισμα αποκαλύφτηκε 
ότι η δυνατότητα εφαρμογής του σοσιαλδημοκρατικού 
πολιτικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση 
της ΓΣΕΒΕΕ στην ελληνική οικονομία χωρίς ρήξη τουλά-
χιστον με το Ευρώ ή ενδεχομένως και με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι κάτι αδύνατο. Με άλλα λόγια, οι σοσιαλδη-
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μοκρατικές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ και το ευρύτερο σχέ-
διό της αποδείχτηκε μια ουτοπία. Τόσο η ΠΑΣΚΜΜΕ όσο 
και η Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση αναμετρήθηκαν 
ανοιχτά με το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ρήξης και εκτίμη-
σαν ότι οι συνέπειες θα ήταν χειρότερες, καθώς δεν συ-
ντρέχουν κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Αυτό ήταν 
ουσιαστικά και το κλίμα που κυριάρχησε στα μεσοαστι-
κά στρώματα. Η απογοήτευση συνεπώς που ακολούθησε 
και η αποσυσπείρωση θα πρέπει να ερμηνευτούν μέσα 
από αυτό ακριβώς το αδύνατο της υλοποίησης σήμερα 
ενός απλού και σχετικά μετριοπαθούς προγράμματος 
υπέρ των ΕΒΕ, αλλά και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. 
Η αιτία είναι με άλλα λόγια το εμφανές του αδιεξόδου 
στρατηγικά κάποιου σοσιαλδημοκρατικού προγράμμα-
τος. Η μόνη λύση που φαντάζει σχετικά ρεαλιστική είναι 
και πάλι μέσω της ίδιας της αγοράς και την ανάπτυξή 
της. Το διεθνές περιβάλλον, δηλαδή οι πόλεμοι και οι 
καταστροφές σε γειτονικές σχετικά περιοχές ή αίσθηση 
των δυσμενών διεθνών συσχετισμών σε διεθνές επίπεδο, 
η αίσθηση της περιορισμένης αυτονομίας στην παραγω-
γή αποθάρρυναν κάθε άλλη σκέψη ως καταστροφική. 

Την ίδια στιγμή όμως στην Ευρώπη και διεθνώς, αλλά 
και εντός της ελληνικής επικράτειας, το αδιέξοδο αυτό 
ενισχύει ραγδαία την συντηρητικοποίηση φέρνοντας 
στο προσκήνιο ξανά ακροδεξιά φαντάσματα του πα-
ρελθόντος. Η ΓΣΕΒΕΕ διατηρώντας αναλλοίωτο τον δη-
μοκρατικό, προοδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα της 
έχει καταφέρει να μην επιτρέψει την διείσδυση στις τά-
ξεις της ακραίων φασιστικών φαινομένων. Ταυτόχρονα, 
αναδιατάσσει τις δυνάμεις της. Σήμερα, παρά τη μεγάλη 
καταστροφή του μικροαστικού στρώματος, συνεχίζει να 
εκπροσωπεί με μια σχετική μαζικότητα για τα δεδομένα 
της εποχής τούς μικρομεσαίους επαγγελματοβιοτέχνες 
και εμπόρους της Ελλάδας. Το πρόγραμμα και οι θέσεις 
προσαρμόζονται στη διεκδίκηση αιτημάτων που αφο-
ρούν τους επιχειρηματίες ανάγκης αντιμετωπίζοντάς 
τους ως ένα στρώμα κοντά στην εργατική τάξη, άρα με 
ειδικές ανάγκες. Η τοποθέτηση αυτή και μόνο σήμερα 
από τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ υποδηλώνει ότι η ριζο-
σπαστική στροφή που ακολούθησε η ΓΣΕΒΕΕ το 2011 
και έπειτα παραμένει ενεργή, καθώς ο λόγος της και η 
ανάλυση της πραγματικότητας των μικρομεσαίων ενέ-
χει πιο ταξικές προσλήψεις. Βέβαια, η κατάσταση στους 
μικρομεσαίους παραμένει πολύ σύνθετη. Εμφανίζονται 
φαινόμενα που ενδεχομένως δεν είναι ορατά στα στελέ-
χη των παρατάξεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει 
σημασία είναι ότι δείχνουν αποφασισμένοι να δώσουν τη 
μάχη για μια ΓΣΕΒΕΕ της νέας εποχής. 

Το μήνυμα του Γιώργου Καββαθά υποδηλώνει αυτές 
τις διαθέσεις, ιδιαίτερα στον εορτασμό των 100 χρό-
νων: «Πρέπει να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο της 
ΓΣΕΒΕΕ και των ΕΒΕ στο οικονομικό, πολιτικό και κοινω-
νικό γίγνεσθαι του προηγούμενου αιώνα. Τα 81 χρόνια 
που δραστηριοποιήθηκε η ΓΣΕΒΕΕ εκείνον τον αιώνα, 
που ήταν καθοριστικός για την πορεία του ελληνικού 
λαού και τον ρόλο που έπαιξαν οι επαγγελματίες και τα 
επαγγέλματα και στην δημοκρατία και στην οικονομία 
και στην κοινωνική συνοχή. Και να δώσουμε και το μήνυ-
μα και στην επόμενη γενιά ότι μόνο με αγώνες, μόνο με 
συνέργειες και κοινές δράσεις μπορεί ο πολίτης, όποια 
δουλειά κι αν κάνει, να λύσει τα μεγάλα προβλήματα τα 
οποία συν τω χρόνω θα γίνονται δυσκολότερα, ιδιαίτερα 
μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Σαν κοινωνία 
έχουμε κάνει ένα λάθος θεωρώντας ότι στο παγκοσμιο-
ποιημένο περιβάλλον η ένωση των πολιτών δεν μπορεί 
να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι είναι εξίσου απαραίτητη η 
ύπαρξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του μαζι-

κού κινήματος των ΕΒΕ, όσο ήταν το 1919 που ιδρύθηκε 
η Συνομοσπονδία». Ακόμα και εάν η ραχοκοκαλιά της 
κοινωνίας έχει ραγίσει, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
είναι σίγουρος ότι ο ρόλος των μικρομεσαίων στη λει-
τουργία της ελληνικής κοινωνίας παραμένει καθοριστι-
κός: «Η μεσαία τάξη θα επανακάμψει και κοινωνικά και 
οικονομικά και θα είναι αυτή που θα βγάλει τη χώρα από 
το αδιέξοδο που είναι σήμερα».19 

19.  «Συνέντευξη Γ. Καββαθά», ό.π.
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↑  Το προσωπικό της ΓΣΕΒΕΕ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΒΕΕ  
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3.4.2019, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).
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↑  Το προσωπικό της ΓΣΕΒΕΕ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΒΕΕ  
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3.4.2019, (Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ).



300

Σ
Υ

Γ
Χ

Ρ
Ο

Ν
Η

 ΙΣ
ΤΟ

Ρ
ΙΑ

 Τ
Η

Σ
 Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε
 (19

9
7–

20
18

)

27.4.2001
Απεργία ενάντια στο 
νομοσχέδιο για το 
ασφαλιστικό του Υπουργού 
Εργασίας Τάσου Γιαννίτση.

11.9.2001
Η τρομοκρατική επίθεση  
στις ΗΠΑ.

15–16.6.2002
Γενική Συνέλευση 
ΓΣΕΒΕΕ. Εκλέγεται νέα 
διοίκηση με Πρόεδρο 
τον Δημήτρη Φέτση.

22.9.1996
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις 
εκλογές και σχηματίζεται 
κυβέρνηση με Πρωθυπουργό 
τον Κώστα Σημίτη.

14–16.3.1997 
40ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
ΓΣΕΒΕΕ. Εκλέγεται Πρόεδρος 
ο Γιώργος Κανελλόπουλος.

5.1.1999
Ιδρύεται ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

1–2.3.2008
43ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
ΓΣΕΒΕΕ. Πρόεδρος ο Δημήτρης 
Ασημακόπουλος.

4.10.2009 
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει  
τις εκλογές. Ο Γιώργος 
Παπανδρέου νέος 
Πρωθυπουργός.

23.4.2010
Ο Γιώργος Παπανδρέου 
ανακοινώνει την προσφυγή 
στον μηχανισμό στήριξης.

8.5.2010 
Υπογράφεται η δανειακή 
σύμβαση μεταξύ Ελλάδας  
και κρατών-μελών της ΕΕ.

10.5.2010 
Υπογράφεται η αντίστοιχη 
σύμβαση μεταξύ Ελλάδας 
και ΔΝΤ.

15.11.2010 
Ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο 
για τα εργασιακά και τις ΔΕΚΟ.

Χρονολόγιο
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9.4.2000 
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις 
εκλογές και σχηματίζεται 
κυβέρνηση με Πρωθυπουργό 
τον Κώστα Σημίτη.

1.1.2001
Είσοδος της Ελλάδας στην 
Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (ΟΝΕ).

27–28.9.2003
42ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
ΓΣΕΒΕΕ. Εκλέγεται Πρόεδρος 
ο Δημήτρης Ασημακόπουλος.

20.3.2000
41ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
ΓΣΕΒΕΕ. Εκλέγεται Πρόεδρος 
ο Γιώργος Μότσος. 

7.3.2004 
Η ΝΔ κερδίζει τις εκλογές. 
Νέος Πρωθυπουργός  
ο Κώστας Καραμανλής.

23.11.2006
Ίδρυση Ινστιτούτου Μικρών 
Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

3.5.2010
Η Ελλάδα αιτείται 80 
δισεκατομμύρια ευρώ από 
τις χώρες του Ευρώ και 30 
δισεκατομμύρια από το ΔΝΤ. 
Την αίτηση συνοδεύουν 3 
συνημμένα Μνημόνια.

5.5.2010
Κηρύσσεται πανελλαδική 
24ωρη απεργία. 
Πραγματοποιείται ογκώδης 
πορεία στην Αθήνα που 
αμαυρώνεται από τον θάνατο 
τριών εργαζομένων στο 
υποκατάστημα της τράπεζας 
Marfin, στην οδό Σταδίου.

6.5.2010 
Ψηφίζεται από τη Βουλή  
το Μνημόνιο. 

25.5.2011 
Πρώτη συγκέντρωση  
των «αγανακτισμένων»  
στην Ελλάδα.

28.6.2011 
Πραγματοποιούνται ογκώδεις 
διαδηλώσεις έξω από τη 
Βουλή που αντιμετωπίζονται 
βίαια από την αστυνομία που 
εφαρμόζει άγρια καταστολή.

29.6.2011 
Ψηφίζεται  
το Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα. 
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5.10.2011 
Μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΥ. 
Πραγματοποιούνται πορείες 
στην Αθήνα και σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας.

13.12.2011
Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος 
εκλέγεται Αντιπρόεδρος  
της UEAPME.

4.1.2012 
Διεξάγεται στη Βουλή 
η ψηφοφορία για το 
Πολυνομοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

21.7.2011
Η Υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη 
υπογράφει το Συμβόλαιο 
Στήριξης των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων.

20.2.2011
44ο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ, 
Πρόεδρος ο Δημήτρης 
Ασημακόπουλος.

10.2.2012
Πανελλαδική απεργία  
με μεγάλο συλλαλητήριο 
στην πλατεία Συντάγματος.

16.5.2012 
Ορκίζεται η υπηρεσιακή 
κυβέρνηση Παναγιώτη 
Πικραμμένου. 

5.6.2012 
Ο γενικός δείκτης του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών 
κλείνει κάτω από  
τις 500 μονάδες.

Χρονολόγιο

17.6.2012 
Διεξάγονται οι εκλογές 
οι οποίες οδήγησαν 
τελικά σε δημιουργία 
κυβέρνησης συνασπισμού 
με τη συμμετοχή της Νέας 
Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και 
της ΔΗΜΑΡ. Πρωθυπουργός 
ο Αντώνης Σαμαράς.

22–24.11.2013
45ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
της ΓΣΕΒΕΕ προεδρεύοντος 
του Γιώργου Καββαθά. 

Δεκέμβριος 2014
Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος 
επανεκλέγεται Αντιπρόεδρος 
της UEAPME.

29–30.12.2014 
Αποτυχία εκλογής Προέδρου 
της Δημοκρατίας από τη 
Βουλή. Προκήρυξη εκλογών. 
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19.10.2011 
Γενική απεργία με καθολική 
συμμετοχή. Πραγματοποιείται 
διαδήλωση στην πλατεία 
Συντάγματος.

20.10.2011 
Ψηφίζεται το 
πολυνομοσχέδιο. Μεγάλη 
διαδήλωση έξω από τη 
Βουλή. 

11.11.2011
Ο Λουκάς Παπαδήμος 
ορκίζεται Πρωθυπουργός.

12.2.2012 
Η Βουλή συζητά την πρόταση 
νόμου για τη συμφωνία του 
2ου Μνημονίου. 

9.3.2012 
Ολοκληρώνεται το PSI με 
τη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα να φτάνει το 95,7%. 

6.5.2012 
Διεξάγονται οι εκλογές από 
τις οποίες δεν προκύπτει 
τελικά κυβέρνηση.

Απρίλιος 2013
Παραίτηση Δημήτρη 
Ασημακόπουλου λόγω 
συνταξιοδότησης. Ο Γιώργος 
Καββαθάς εκλέγεται νέος 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

28.4.2013 
Ψηφίζεται το 
Πολυνομοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

18.7.2013 
Ψηφίζεται το Πολυνομοσχέδιο 
της κυβέρνησης. 

25.1.2015 
Διεξαγωγή πρόωρων 
εκλογών με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Νέος Πρωθυπουργός  
ο Αλέξης Τσίπρας.

26.6.2015 
Προκήρυξη δημοψηφίσματος 
για τη νέα δανειακή σύμβαση 
για τις 5.7.2015. Οι πολίτες 
αδειάζουν τα ΑΤΜ (bank run). 

29.6.2015 
Επιβολή capital controls  
και κλείσιμο τραπεζών.
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6.6.2015 
Παραιτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών Γιάνης 
Βαρουφάκης. Νέος Υπουργός 
Οικονομικών αναλαμβάνει  
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. 

20.9.2015 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει  
τις εκλογές. Σχηματίζει 
κυβέρνηση με τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες. 

4.2.2016 
Πανελλήνια απεργία εναντίον 
του ασφαλιστικού νομοσχεδίου 
της κυβέρνησης. Η κινητοποίηση 
είναι η μεγαλύτερη επί των 
κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

14.10.2016 
46ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
ΓΣΕΒΕΕ. Πρόεδρος 
επανεκλέγεται ο Γιώργος 
Καββαθάς. 

1.6.2015 
Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός 
προγράμματος στήριξης  
μετά τη μη ανανέωση  
του τελευταίου από  
τις Βρυξέλλες.

5.6.2015 
Επικράτηση του «Όχι»  
με 62% στο δημοψήφισμα για 
τη νέα δανειακή σύμβαση.

20.11.2018 
Η UEAPME μετονομάζεται  
σε SMEunited.

23.1.2019 
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ  
Γ. Καββαθάς παρουσιάζει  
το εορταστικό πρόγραμμα  
της Συνομοσπονδίας για  
τα 100 χρόνια από  
την ίδρυσή της.

3.4.2019 
Κεντρική εκδήλωση  
στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών για τα 100 χρόνια 
της ΓΣΕΒΕΕ.

Χρονολόγιο
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17.6.2015 
Κυβερνητικός 
ανασχηματισμός  
με αντικατάσταση  
των Υπουργών που 
απέρριψαν τη συμφωνία  
με τους δανειστές.

14.8.2015 
Τις πρώτες πρωινές ώρες η Βουλή ψηφίζει το τρίτο 
Mνημόνιο με σημαντικότατες απώλειες για τον κυβερνητικό 
σχηματισμό. Το μνημόνιο στηρίζουν με τις ψήφους τους  
ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,  
το ΠΑΣΟΚ και Το Ποτάμι. Κατά τάσσονται συνολικά η Χρυσή 
Αυγή και το ΚΚΕ, μαζί με 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 

23.1.2017 
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ESM) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (EFSF) 
εγκρίνουν τους κανόνες για 
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους για 
την Ελλάδα.

2.3.2018 
Ολοκληρώνεται  
η τρίτη αξιολόγηση.

21.8.2018 
Ο Πρωθυπουργός της χώρας 
Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει 
από την Ιθάκη την έξοδο της 
χώρας από τα προγράμματα 
στήριξης (Μνημόνια).



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

☞  Εφημερίδες, ενημερωτικές ιστοσελίδες

☞  Άρθρα, βιβλία, μελέτες

☞   Συνεντεύξεις
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Εφημερίδες,  
ενημερωτικές  
ιστοσελίδες
Εφημερίδα των Συντακτών

Ριζοσπάστης 1997–2018

Το Βήμα 1997–2018

Τα Νέα 1997–2018

Huffington Post 

Public Issue 2012, 2015

Lifo 2005

Financial Times 1983

Capital.gr

cnn.gr

dikaiologitika.gr

enet.gr

Euro2day.gr

iefimerida.gr

insider.gr

koinignomi.gr

left.gr 

mavris.gr

news247.gr

Newsbomb.gr

Newsroom.gr

oke.gr

popaganda.gr 

protagon.gr

skai.gr

socialalliance.gr

runningnews.gr

thebest.gr 

92.gr

Wikipedia.gr

http://www.dikaiologitika.gr
http://www.oke.gr
http://www.protagon.gr
http://www.92.gr
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Άρθρα, βιβλία,  
μελέτες

Αλεξάκης, Μανώλης «Κεντροδεξιά ιδεολογία και Νέα Δημοκρατία: η πρόκληση και  
οι προοπτικές της συντηρητικής παράταξης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης  
17 (Μάιος 2001), σ. 13–139.

Αρανίτου, Βάλια Κοινωνικός διάλογος και εργοδοτικές οργανώσεις. Από τη συνεργασία  
των κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών», Αθήνα, Σαββάλας, 2013.

—  Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2018, σ. 121.

Βλάχου, Μαρία «Η δύναμη επιρροής των ομάδων πίεσης στη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ:  
η περίπτωση της καπνοβιομηχανίας», μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Φεβρουάριος 2017.

∆ιονύσης, Γράβαρης «Το αίτηµα του πολιτικού εκσυγχρονισµού. Στοιχεία από τη λειτουργία 
µιας πολιτικής ιδεολογίας», Ιδεολογικά ρεύµατα και τάσεις της διανόησης στη σηµερινή Ελλάδα, 
Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2002, σ. 87–114.

Κόκκος, Αλέξης (επιμ.) Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων,  
Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002.

Κουκουλές, Γιώργος Φ. Για μια ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος,  
Εισαγωγή στην παιδαγωγική της ιστορικής έρευνας, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994. 

—  Το εργατικό κίνημα και ο μύθος του Σίσυφου, 1964–1966, Αθήνα Οδυσσέας, 2000. 

—  Ελληνικά συνδικάτα, οικονομική αυτοδυναμία και εξάρτηση 1938–1984, Συμβολή  
στη διερεύνηση της υπόθεσης ανυπαρξίας ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος,  
Οδυσσέας, Αθήνα: 1994.

Λιάκος, Αντώνης Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα, Εμπορική 
Τράπεζα της Ελλάδας - Ιστορικό Αρχείο, 1993. 

—  «Τα κόμματα από το 1821 ως το 1936», Καθημερινή, 11.2.1993. 

Λύτρας, Ανδρέας Ν. «“Μικρομεσαίοι” στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: προέλευση, σύνθεση, 
κοινωνικός ρόλος των μικροπαραγωγών του δευτερογενούς τομέα (Τ.Δ.Τ.) 1950–1981», 
διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Πάντειος ΑΣΠΕ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 1989. 

Μαύρης, Γιάννης «Το πρόβλημα της μικροαστικής τάξης στην Ελλάδα, Μέρος Α΄:  
ο μύθος του “τριτογενούς”», Θέσεις 9 (Οκτώβριος–Δεκέμβριος 1984). 

Μηλιός, Γιάννης «Το ρεύμα μητρόπολης – περιφέρειας. Συγκλίνουσες θεωρίες και 
αντιφάσεις», Θέσεις 4 (Ιούλιος–Σεπτέμβριος 1983).

Μπαλαμπανίδης, Γιάννης «“Για μια κοινωνία ισχυρή, για μια ισχυρή Ελλάδα” Κριτική 
ανάγνωση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος (1996–2004): Πολιτική και ιδεολογία», 
διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μάιος 2007.
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Παλούκης, Κώστας «Η οργάνωση Αρχείον του Μαρξισμού (1919–1934), κοινωνικοί 
αγώνες, πολιτική οργάνωση, ιδεολογία και πολιτισμικές πρακτικές στα εργατικά 
στρώματα της Ελλάδας την εποχή του μεσοπολέμου», διδακτορική διατριβή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ζωγράφου 2015 – Θεσσαλονίκη 2017.

Ποταμιάνος, Νίκος «Πελατεία και λαϊκή πολιτική συμμετοχή στην ελληνική ιστορία», 
Τα Ιστορικά 49 (2008), σ. 39–330.

—  «Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη της Αθήνας: μαγαζάτορες και βιοτέχνες  
1880–1925», διδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2011.

Πουλάς, Δημήτριος «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομική κρίση, πτυχιακή 
εργασία», Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών, ΤΕΙ Καβάλας, 2013.

Σεφεριάδης, Σεραφείμ «Διεκδικητικό κίνημα και πολιτική. Ο ελληνικός 
συνδικαλισμός πριν την δικτατορία (1962–1967)», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 
Επιστήμης 12 (Νοέμβριος 1998).

Τσελεπή, Βασιλική «Διερεύνηση της αλυσίδας προσφοράς του μεταποιημένου 
καπνού», μεταπτυχιακή εργασία, Καβάλα, ΤΕΙ Καβάλας, 2003, σ. 52–53.

Χατζηϊωσήφ, Χρήστος «Δημοκρατία και πελατειακές σχέσεις: Τρεις πρόσφατες 
αναλύσεις της ελληνικής πολιτικής του 19ου αιώνα», Μνήμων 19, 1994, σ. 167–197. 

Herring, Gunnar Tα ελληνικά πολιτικά κόμματα, τόμοι δύο, μτφ. Θόδωρος 
Παρασκευόπουλος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2004. 

Mitralexis, Sotiris “Studying Contemporary Greek Neo-Orientalism: the Case  
of the ‘Underdog Culture’ Narrative”, Horizons of Politics 8/25 (2017), σ. 125–149.

Thompson, Edward Palmer Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης, μετάφραση 
Παπαδημητρίου Γιάννης, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2018.
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Συνεντεύξεις

Συνέντευξη Γιάννη Αντζινά σε Κώστα Παλούκη και Τζουλιάνα Κοντίνη,  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.9.2018.

Συνέντευξη Δημήτρη Ασημακόπουλου σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.9.2018.

Συνέντευξη Στέργιου Βασιλείου σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 28.9.2018.

Συνέντευξη Γιώργου Δρίκου σε Τζουλιάνα Κοντίνη και Γιάννη Μισεντζή  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 17.10.2018.

Συνέντευξη Ιωσήφ Ρουσανίδη σε Τζουλιάνα Κοντίνη και Γιάννη Μισεντζή  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.10.2018.

Συνέντευξη Γιώργου Κανελλόπουλου σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

Συνέντευξη Διονύση Κορφιάτη σε Πάρη Λιντζέρη, Τζουλιάνα Κοντίνη και Γιάννη Μισεντζή  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 11.10.2018.

Συνέντευξη Γιώργου Καββαθά σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 24-25.11.2018.

Συνέντευξη Γιώργου Κουράση σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 4.11.2018.

Συνέντευξη Δημήτρη Λέντζου σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

Συνέντευξη Βασίλη Μαμάη σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ. 

Συνέντευξη Γιάννη Παπαργύρη σε Κώστα Παλούκη,  
Αρχειο ΓΣΕΒΕΕ, 24.9.2018.

Συνέντευξη Νίκου Σκορίνη σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 1.10.2018.

Συνέντευξη Γιώργου Χαμπηλομάτη σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ.

Συνέντευξη Δημήτρη Χαροντάκη σε Κώστα Παλούκη  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ. 

Συνέντευξη Δημήτρη Χριστοφορίδη σε Τζουλιάνα Κοντίνη και Γιάννη Μισεντζή  
Αρχείο ΓΣΕΒΕΕ, 8.10.2018.
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